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 605 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ة 26 الثال   .)م2022 يوليوز 26(هـ  1443 ذو احل
شار  :لرئاسةا ريالسيد املس س جملس ل الثالثاخلليفة ، فؤاد قد رئ

شارن   .املس
ت ة  سع ومخسون :التوق قة، ابتداء من السا قة  اخلامسةدق ق ةوا  الثام

  .مساء والثالثني
ٔعامل ىلراسا :دول ا   :ة والتصويت 

ديد رشوط وٕاجراءات  86.15مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1 يتعلق بت
فع بعدم دستورية قانون، احملال من جملس النواب؛   ا

ة، احملال من  94.21مرشوع قانون رمق  - 2 سندات القرض املؤم يتعلق 
  جملس النواب؛

متمي الظهري الرشيف رمق 30.22مرشوع قانون رمق  - 3 ، 1.58.008 بتغيري و
ر  24( 1377شعبان  4الصادر يف  ٔسايس ) 1958فربا مبثابة النظام ا

ة، احملال من جملس النواب؛ لوظيفة العموم   العام 
ة رمق  - 4 لسنة  20.22مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب

  ، احملال من جملس النواب؛2020املالية 
لغاء وتصف  - 5 ٕ ٔعضاء جملس مقرتح قانون يقيض  ة نظام معاشات 

شارن من جملس النواب يف ٕاطار  ىل جملس املس شارن، احملال  املس
لهيا الفصل  ية التداول كام ينص  من  84قراءة موالية، طبقا لتق

  .ستورا

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

ري، رئ شار السيد فؤاد قد   :س اجللسةاملس
﷽  

ه ىل موال رسول هللا و وحصبه ومن و   .والصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
راسة رشيعية  لس هذه اجللسة ال ىل خيصص ا   :والتصويت 

ديد رشوط  86.15مرشوع قانون تنظميي رمق "ٔوال،  - يتعلق بت
فع بعدم دستورية قانون ىل جملس "وٕاجراءات ا ، واحملال 

شارن من جملس النواب؛   املس
ة 94.21مرشوع قانون رمق "نيا،  - سندات القرض املؤم ، "يتعلق 

شارن من جملس النواب؛ ىل جملس املس   واحملال 

متمي الظهري الرشيف رمق  30.22مرشوع قانون رمق "ا، لث - بتغيري و
ر  24( 1377شعبان  4، الصادر يف 1.58.008 مبثابة ) 1958فربا

ة لوظيفة العموم ٔسايس العام  ىل جملس "النظام ا ، واحملال 
شارن من جملس النواب؛   املس

ة رمق "رابعا،  - ذ قانو 20.22مرشوع قانون التصف ف ن املالية املتعلق ب
شارن من جملس "2020لسنة املالية  ىل جملس املس ، واحملال 

  النواب؛
ريا،  - ٔعضاء "ٔ ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ مقرتح قانون يقيض 

شارن شارن من جملس "جملس املس ىل جملس املس ، واحملال 
لهيا  ية التداول كام ينص  النواب يف ٕاطار قراءة موالية، طبقا لتق

  .من دستور اململكة 84صل ذ الف

ٔعامل،  دول ا ة يف  اقشة مشاريع القوانني املدر ل الرشوع يف م وق
ٔعضاء  س و لس مبوصول الشكر وجزي للك من رئ مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود 
ٔعضاء جلنة املالية  س و سان، ورئ رشيع وحقوق إال جلنة العدل وال

ر الع صادية ولسيد وز ق رة والتخطيط والتمنية  دل والسيدة وز
ملزيانية،  ر املنتدب امللكف  لسيد الوز صاد واملالية، وكذ  ق
النتقال الرمقي  س احلكومة امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  والسيدة الوز
راسة  ل ا هودات اليت بذلوها مجيعا يف س ىل ا صالح إالدارة،  ٕ و

دول ٔ    .عامل جملسنا اليوماملعمقة ملشاريع القوانني املس يف 
ىل  راسة والتصويت  مرشوع قانون تنظميي "سهتل هذه اجللسة 

فع بعدم دستورية قانون 86.15رمق  ديد رشوط وٕاجراءات ا ، "يتعلق بت
لحكومة لتقدمي املرشوع   .واللكمة 

ر   .تفضل السيد الوز

ر العدل لطيف وهيب، وز   :السيد عبد ا
﷽  

سشكرا    .السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

شارن،   السادة املس
ٔماممك اليوم  ٔقدم  ٔن  زتاز  مرشوع القانون التنظميي "ٕانه ملن دواعي 

فع بعدم دستورية  86.15رمق  ديد رشوط وٕاجراءات ا املتعلق بت
ستورية رمق "قانون ر قرار احملمكة ا ٓ ب  رت  6بتارخي  18/70، بعد 

ستورية ، وهو م 2018مارس  ات ا ل مضن جماالت إالصال رشوع يد
و احلق  كرسا   ، رشيعية النوعية اليت تعرفها بالد اجلوهرية والطفرة ال
ٔمن واحلرية والكرامة واملساواة، وفق ما  متتع فهيا امجليع  ث  والقانون، ح

سان ادئ حقوق إال ولية وم ضيه املواثيق ا   .تق
ضيات ويندرج مرشوع هذا القانو ٔحاكم مق ن التنظميي يف ٕاطار تزنيل 
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ٔن للك 2011من دستور  133الفصل  ، مفاده  ح حقا دستور ي م ، ا
فع بعدم دستورية قانون  ٔن يثري النظر فهيا ا ٔمام احملمكة  طرف يف قضية 
ت اليت يضمهنا   حلقوق واحلر ٔنه ميس  رى  ٔو سيطبق فهيا،  قد 

ستور   .ا
اء هذا املرش  لامدة كام  من القانون التنظميي رمق  28وع تطبيقا 

ىل قانون تنظميي  066.13 الت  ٔ ستورية، واليت  حملمكة ا املتعلق 
صاصاهتا يف  ستورية اخ ديد رشوط وٕاجراءات ممارسة احملمكة ا الحق لت

  .جمال النظر يف لك دفع بعدم دستورية قانون

س احملرتم،   السيد الرئ
  ة،حرضات السيدات والساد

دت مرشوع قانون تنظميي رمق  ٔ ٔن   86.15لقد سبق لوزارة العدل 
ديد رشوط ٕاجراءات تطبيق الفصل  ستور، اليت  133يتعلق بت من ا

ٓيت ة من احملطات ويه اك   :مر مبجمو
لحكومة بتارخي  - ٔمانة العامة  ا مرشوع هذا القانون التنظميي ٕاىل ا ٕا

رب  15  ؛2015دج
ىل جملس احلك - ر  21ومة بتارخي مث عرض  ليه  2016ينا واملصادقة 

لس الوزاري بتارخي  ل ا  ؛2016يونيو  23من ق
نية يف   - ليه جملس النواب يف ٕاطار قراءة  ر  6كام صادق  فربا

 ؛2018
ا القانون التنظميي رمق  - ديد الرشوط ٕاجراءات  86.15ٕا املتعلق بت

فع بعدم دستورية قانون بتارخي  ر  14ا ٕاىل احملمكة  2018فربا
ٔصدرت بتارخي  ستور، ف ه  لبت يف مطابق ستورية  مارس  6ا

ٔي  18/70قرارا رمق  2018 ستور،  ضياته  بعدم مطابقة بعض مق
ٔخرى ٕاىل املسطرة  ٔرجعته مرة  ٔلغت القانون و ستورية  ٔن احملمكة ا

رشيعية؛  ال
-  ٓ ب ا رت داد الوزارة مرشوع هذا القانون التنظميي بعد  ر القانونية ٕا

اله؛ ٔ ورة  ستورية املذ  ىل قرار احملمكة ا
رشيع وحقوق  - ىل جلنة العدل وال ا مرشوع هذا القانون التنظميي  ٕا

لس النواب بتارخي  سان مب ر  18إال  ؛2022فربا
ىل  - لبية  ٔ ورة يف التعديالت واملصادقة  لجنة املذ ٔعضاء ا بت 

ريل  12ارخي مرشوع هذا القانون التنظميي بت  ؛2022ٔ
رشيع  - ٔمام جلنة العدل وال مث تقدمي مرشوع هذا القانون التنظميي 

شارن بتارخي  لس املس سان مب  ؛2022ماي  25وحقوق إال
ىل مرشوع هذا القانون بتارخي  - ريل  25مصادقة جملس النواب  ٔ

2022. 
ستورية  ستالحظون هاذي يه املسطرة، هذا هو مشلك احملمكة ا

داو لغات  د القانون ت لو، (à zéro)وا ٔول د ين من ا رشيع  داو ال ، ت
رو رو جلنة وكند ٔول مرة.. وكند   .حبال ٕاىل القانون 

  حرضات السيدات والسادة،
ا القانون  ىل مرشوع هذا القانون وٕا بعد مصادقة جملس النواب 

ه  86.15التنظميي رمق  لبت يف مطابق ستورية  ستور، ٕاىل احملمكة ا
ستور،  ضيات هذا القانون التنظميي  ٔى نظرها الترصحي مبطابقة مق ارت

اء بعض 2018مارس  6بتارخي  18/70مبوجب قرار رمق  ست  ،
ٓيت ٔمر  ستور، ويتعلق ا ري مطابقة  ضيات اليت اعتربهتا    :املق

 ستورية فع بعدم ا  : ختويل النيابة العامة صفة الطرف يف دعوة ا
دم ختويل النيابة العامة صفة الطرف يف  ٔن  ستورية  اعتربت احملمكة ا
ٔوىل من الفصل  ٔقرته الفقرة ا شلك خمالفة ملا  فع بعدم دستورية  دعوى ا

ر يف هذا املرشوع، ٕاضافة عبارة  133 ٔ ب ا رت ىل  ستور، و من ا
ٓن الن " النيابة العامة" ٔصبحت ا عوى، و ٔطراف ا يق  انب  يابة ٕاىل 

ل مجيع  لها م ٔن تقدم طعنا بعدم دستورية قانون م العامة لها احلق 
ٔطراف؛  ا

 فع رشيعي موضوع ا ىض ال فع املق رة ا  :تضمني مذ
رشيعي واحلقوق  ىض ال ٔن ٕادراج رشطي املق ستورية  اعتربت احملمكة ا
فع بعدم دستورية  رة ا ٔن تتضمهنا مذ ت مضن الرشوط اليت جيب  واحلر

ل القايض املثار قا نون يعد توسعا يف الرشوط الواجب التحقق مهنا من ق
ىض القانوين املعين  لمق رشيعية  ٔن احلسم يف الطبيعة ال فع، ٕاذ  ٔمامه ا
صاصات تنفرد  رشيعيا يعد من اخ ت املضمونة  وحتديد قامئة احلقوق واحلر

ستورية مبامرسهتا   .احملمكة ا
فع وحندد ما ستورية اليت ختالف هذا  ح حندد ا يه النصوص ا

ل فقط يف  ٔنه هذا يد ستورية اعتربت ب ستوري، احملمكة ا الفصل ا
ٔن حيدد ما يه النصوص اليت مت  عوى  س لطرف ا صاصها ول اخ

الل هبا   .إال
ىل وجوب تضمني  ر، مت التنصيص يف هذا املرشوع  ٔ ب ا ولرتت

رشيعي موضوع ىض ال فع املق رة ا يق الرشوط اليت  مذ ىل  الوة  فع،  ا
لبند الرابع من املادة اخلامسة  ستورية    من املرشوع احلايل؛ٔقرهتا احملمكة ا

  فوع بعدم ة ا ستورية ختتص بتصف حملمكة ا داث هيئة وهيئات  ٕا
  :دستورية قانون

ٔنه طرح السؤال ٕاذا  يف هذا املوضوع اكن سابقا يف القانون السابق 
حنا ه ستورية من طرف ف ستغل قانون احملمكة ا ٔن  ذا الباب فميكن 

ٔو لرحب الوقت  ٔطراف لتضييع الوقت  ٔو من طرف مجيع ا مجيع احملامني 
ىل حممكة  فع وحيال  ٔنه يمت ا ٔطراف، فاكنت الفكرة هو  سبة ل ل
دي،  ري  ٔو  دي  فع  ت هل ا النقض، وهناك هيئة يف حممكة النقض ت
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دمهمث تقرر إال ستورية من  ىل احملمكة ا   ..ا 
 ٔ ٔ خشصيا ضد هذه املس اكن نقاش معيق يف هذا املوضوع، وكنت 
فع  ٔي تطور يف ٕاطار ا ٔن اعتربت حممكة النقض حممكة حمافظة وستعرقل 

  .بعدم دستورية هذا القانون
ن  ٔ ة يف حممكة النقض  ٔة التصف كن هي ٓن طرح السؤال ٕاذا مل  ا

ش نفكرو، وقالت  ستكون هذه ا  ستورية طلبت م ٔة؟ هنا احملمكة ا الهي
يل  ا احلل ا ٔلغت وقالت  انتوما لقاو احلل، اح  لقاو احلل انتوما، يه 

ٔنه عند  نا هو  ستورية، در  12لق ل الهيئات،  4قايض يف احملمكة ا د
لل شلكي 3لك هيئة فهيا  ه يش  شوف واش ف ىل امللف، ت ، تطلع 

لل شلكي حتي ٕاىل احملمكة  ه  ول، ٕاذا ف دم الق ي قد يؤدي ٕاىل  ا
ه حىت يش  ش ف ول، وٕاذا ما لقا ٔي تقول بعدم الق ه  ت ف ستورية لت ا
ت يف املوضوع، وهذه  ستورية لت ىل احملمكة ا لل شلكي حتيل امللف 

ٔة احملمكة 3الهيئة فهيا  ىل هي ، ولكن ال تصدر قرارات، فقط حتيل 
ٔهنا تتكون من ا يل تتعرفو  د؛ 12ستورية ا   وا

  ديدة عند صدور مقرر قضايئ ٔطراف حق تقدمي دعوة  ختويل ا
ستورية بعدم  رشيعي رصحت احملمكة ا ىض  د ٕاىل مق هنايئ، اس

  :دستوريته
ستورية، نفرتضو درت  ليه احملمكة ا اوبت  د السؤال  هنا تطرح وا

ل الكراء، ودر  عوى د د ا ٔي ماوا عوى يف  د ا ظ ..ت وا ، يف التحف
ادي  يل  كون من مضن امللفات ا ادي  ٔن  ت،  العقاري، يف الغا
ستورية قالت لنا  ات احملمكة ا د السؤال، ٕايوا ٕاذا  ا وا تناقش، طرح
ىل هذه  دة  ٔحاكم الصادرة املس طل، معىن ا هذا القانون هذا راه 

ٔحاكم ٔن ا ط  ٔحاكم راه  ستورية والرشعية  ا ىل الرشعية ا د  س
د احلمك  ليه احملمكة وحمكت بوا د النص اعمتدت  القانونية، ٕاذا اكن وا

طل   .يعترب ذ احلمك 
ٔن اكينة قوة اليشء  رو يف هذه احلا هادي؟  ادي ند ٔش  قلنا 
ٔنه اعمتد  ي بطل حمكه  لمواطن ا ٔنه  ا اعطينا قلنا  املقيض به، ولكن اح
ٔن يتقدم بدعوى  ري دستوري،  احلق  ٔنه  ىل نص اعتربت احملمكة 
يل  ٔطراف هوما ا ٔن احملامني وا ٔن تتعرفو ب ديد،  ىل نص  ديدة بناء 
ف  ك ش  ٔو تيطلبو من النيابة العامة  هلم املدنية  فو املطالب د تيك

ىل نصوص خمتلفة، ٕاذا هذا النص القانوين  ما املتابعات اجلنائية بناء 
، لهذا  لحق د ش تتوصل  ٓخر  ىل نص قانوين  ش، تتقلب  اعطا
عوى بناء  ٔطراف احلق يف حتريك ا ٔنه يف هذه احلا هذه سيكون ل قلنا ب

ٔخرى؛   ىل نصوص 

  ٔمام احملمكة فع بعدم دستورية القانون املثار  تنظمي مسطرة البت يف ا
ستورية مبوجب هذا القانون التنظميي   :ا

فع بعدم دستورية اعترب  ستورية تنظمي مسطرة البت يف ا ت احملمكة ا

ٔن يمت مبوجب هذا القانون التنظميي بدل  غي  ٔمام حممكهتا ي القانون املثار 
ستورية لمحمكة ا يل  ا ن هاذيك .. ٕاسناد هذا التنظمي ٕاىل النظام ا اك

س  ٔمام احملمكة ا فع والطعن  رة ا تورية، اكن املسطرة تنقدمو فهيا مذ
يل  ا روه يف النظام ا روه يف القانون التنظميي وال ند السؤال، واش ند
روش يف  ستورية قالت ال ما تد ات احملمكة ا ستورية؟  ل احملمكة ا د
ه يف القانون  روه يف القانون التنظميي، وزد ادي تد يل،  ا النظام ا

  التنظميي؛

 ا رسية اجللسات يف هذا ال قانون التنظميي بتخويل احملمكة تنظمي 
لنظام  ة التقرر رسية اجللسات العتبارات تتعلق  ستورية صالح ا

  :العام
رو الرسية يف اجللسات  يل، واش ند ٔسئ تطرحت  دى ا هذه ٕا

رو العلنية؟   وال ند
د القانون، قانون الطالق وال قانون  ادي منيش نطعن يف وا  ٔ

رش، ميكن جتي قدام .. اري وال قانونالزواج وال القانون الت الف ال هيم 
ٔمام احملمكة العليا  ٔش وقع  و  ٔييدا لهذا الرٔي، شف ر مظاهرة ت احملمكة وتد

اض ت يف مسطرة إال ريا ح اكنت ت ٔ ة  ٔمرك   .ا
ٔن إالجراءات رسية، اكن  ٔول قلنا ب ا يف ا ا هذا السؤال، اح طرح

ادي هذا نقاش يف الفرتة الفارطة  الش  كون الرسية؟  ادي  الش 
يل  ستورية قالت  ال، مايش انتوما ا ات احملمكة ا لنية؟  كون 
شوف  يل كتقرر، وك لنية، احملمكة يه ا ادي تقررو واش رسية وال 
يل  ر العلنية، مايش انتوما ا ر الرسية وال د شوف واش تد ة وك املصل

ٔن يه ا ادي تقرر    .يل معنيةادي تقررو، يه 
ب  ستورية ولرتت ىل ختويل احملمكة ا ر يف هذا املرشوع التنصيص  ٔ ا

ة تقرر رسية اجللسات   .صالح

  السيدات والسادة،
دت الوزارة  ٔ ستورية،  ىل قرار احملمكة ا ر القانوين  ٔ ب ا رت بعد 

ي يتكون من  ىل  28هاذ املرشوع هذا القانون التنظميي ا ة   5مادة موز
  :بٔبوا

ٔول امة  :الباب ا   ؛)3ٕاىل  1املواد من (ٔحاكم 
ٔمام  :الباب الثاين فع بعدم دستورية قانون  رة ا رشوط وٕاجراءات ٕا

  احملامك؛
ٔمام  :الباب الثالث فع بعدم دستورية قانون  ه رشوط وٕاجراء ا ف

ستورية؛   احملمكة ا
ه ٕاجراءات البت؛ :الباب الرابع يل ف   ا

يل  :الباب اخلامس را ٔ ه    .ف

ادي  ٓن  يل ا ٔخطر املساطر، ا بغيت نقول ليمك هاذ املسطرة راه من 
جتي بني يدي املشتغلني يف القانون وبني يدي املواطنني وبني يدي 
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ت ٔحزاب وبني يدي النقا   .ا
ٔي مواطن مييش  حلقوق، ميكن  ه مس  ٔي فصل قانوين يعترب ف

لو،  ستورية، ويطلب إاللغاء د د املسطرة دارها، لمحمكة ا ىل وا بناء 
ال نعطيمك مناذج   :م

لغاء الفصل  ٕ ت طالبت  بعت احملمكة 288كثريا ما النقا دا ٕاىل   ،
ضيات املادة  د مبق وعرقلت العمل، ميكن احملايم مييش  288يش وا

ستورية ويقول هاذ  ي ينص  288لمحمكة ا ستوري ا اقض واحلق ا ي
ستورية ىل حق إالرضاب وحرية  لمحمكة ا ٓخره، وميكن  ٔعامل ٕاىل  ا

ادي يوقع؟ غتويل ال يعمل بذ  ٔش  ستورية  تلغيه، وٕاىل لغاتو احملمكة ا
لو   .النص وحيذف من القانون، هذا هو اخلطورة د

ستورية احلق  لمحمكة ا ذ،  زي التنف ل  ادي يد ٓن هاذ القانون  وا
ت يف القوانني من  هتا، ٕاىل اليوم 1913ٔن ت ، مجيع القوانني مبختلف مكو

ع احملمكة  ش تق ٔنه راه ما ميك ٔوال، حيتاج ٕاىل ختصص،  بري،  وهذا معل 
ٔن  ا نصينا قلنا  ، حيتاج ٕاىل نوع من املسؤولية،  اح سهو ستورية  ا
ىل السيد  س احلكومة وحتال  ىل السيد رئ ل الطعن حتال  رة د املذ

س جملس النواب، وحتا شارن، وحتال رئ س جملس املس ىل السيد رئ ل 
ٔشنو  ٔنفسهم  ش هييئو  اي،  ٔشنو  ش يعرفو  الش؟  ٔطراف،  ىل ا

  .اي
لو  ة د ل هاذ القانون؟ هاذ القانون كتويل الن ة د ٔش كتويل الن
ا عند الربملان  ني، اح ل مضن املرش يصبح مرشع معك، يد ٔن املواطن 

الل مشاريع القوانني، دا حىت املواطن هو املرشع، احلكوم رشع من  ة 
راقب معل الربملان  ٔن املواطن  ٔي  جملس النواب وجملس (وال مرشع، 

شارن لو)املس رش د هيم ال ساليو و   ..، ولكن حىت ك
يل كتصدر عن جملس النواب وال جملس  كتعرفو الطعن يف القوانني ا

شارن ال جيوز الطعن فهيا سوى ق  جلريدة الرمسية املس ٔن يمت رشها  ل 
رشو وهتين راسك وسري  ، هذا حىت ت ال امل ٔن حتظى مبوافقة  و

الش وها ٔ لهنا ما غتطبقوشاي، وها    ..طبقو، وجيي يقو 
لجنة  دا، ونعطيمك منوذج، قلتو البارح يف ا د  قة معل ج هو يف احلق

د الرضيبة، اعتربوها لغاء وا ٕ او  مفرص صدرو قرار  لنظام العام،  خمالفة 
سبة لهديك  ل لصو  يل  ة ا اع املبالغ الرضي سرت يطلبو  املرصيني لكهم 

ني غتجيب  40الرضيبة  و املرصية، م هنار ا ادي  ل  40ام،  ام د
لغاء هذاك  ٕ ارك، ودار قرار سيادي  ٓنداك حسين م ل  الفلوس؟ تد

ل ذيك املبالغ اع د   .سرت
ٓن كتطرح هاذ إالشاكل هذا، ولكن احملمكة اكينة  دة قضا فالعامل ا

ستور وال من  رتام ا لمواطن حىت يفرض ا ة  ستورية كتبقى ضام ا
لمسؤولية، خص  قة التخصص، حيتاج  يحتاج فاحلق ستور، وهذا  ل ا ٔ

ري من اجلرٔة وحلمل الرؤساء ، وحيتاج كذ لك و د يعرف راه ا   .الوا
  .شكرا

س اجللسةا   :لسيد رئ
ر العدل احملرتم   .شكرا السيد وز

سان لتقدمي تقرر  رشيع وحقوق إال ٓن ملقرر جلنة العدل وال اللكمة ا
لجنة   .ا

ل   .تفضل اليس الك

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

ر،السيدة وال    سيد الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

ي  ٔساسية يف ٕاطار القوانني التنظميية، وا فعال، هذا من النصوص ا
ٔكد السيدات  اللها  يل من  اسبة ا ل، واكن م ة من املرا مر من مجمو
سهيا هذا النص الهادف  ك رية اليت  ٔمهية الك ىل ا شارون  والسادة املس

ضيات الف ٔطراف  133صل ٕاىل تزنيل مق ل متكني  ٔ ستور، من  من ا
ٔمام خمتلف حمامك  فع بعدم دستورية قانون  رة ا عوى القضائية من ٕا ا

  .اململكة
ا هذا املرشوع من  ٔن ٕا شارون  ٔفاد السيدات والسادة املس وقد 
ل تعميق النقاش حو وجتويد النص وضامن  ٔ شلك فرصة من  ديد 

ٔنه  اصة و ني فعلية تطبيقه،  بري، دا ضيات ذات بعد حقويق  يتضمن مق
ٔنه يندرج مضن مشاريع القوانني التنظميية اليت  ه، الس  خرا ٕ ٕاىل إالرساع 
ل ال  ٔ ل الربملان يف  لهيا من ق ٔن تعرض وجو قصد املصادقة  غي  ي

ستور ٔوىل بعد ا رشيعية ا   .يتعدى مدة الوالية ال
ات واملالحظات وقد تقدم السيدات والسادة املس  القرتا شارون 

  :التالية
ٔمام حمامك  - سجيل لك دفع بعدم دستورية  ٔثناء  داث رمس قضايئ  ٕا

ٔن يمت  ىل  ري اجلدية،  ات  فو ل احلد من ا ٔ املوضوع، من 
ل احملمكة؛ فع ش من ق ول ا ا ق  اسرتداده يف 

ول لها تقدمي  - عوة ا ٔطراف ا ديد الشامل واحلرصي  فع الت ا
لقوانني إالجرائية اجلاري هبا العمل؛ ستورية، طبقا   بعدم ا

فع  - لنيابة العامة ملامرسة ا ة  ستفسار عن مدى إالماكنية املتا
ة؛ عوى العموم ري جماالت ا ستورية يف   بعدم ا

سية لفائدة املواطنني واملواطنات،  - ام حبم تواصلية حتس الق
  .قانون التنظمييلتعريف مبضامني مرشوع ال

شارن، فقد معلت الفرق  وصو لوقت السيدات والسادة املس
ة من التعديالت، متثلت يف  ىل تقدمي مجمو تعديل تتوزع  74الربملانية 
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ٓيت   :حبسب مصدرها اك
لبية - ٔ   تعديال؛ 12: فرق ا
  تعديال؛ 11: الفريق احلريك -
شرتايك -   تعديالت؛ 5: الفريق 
مي - ستوري ا ة ا عيمجمو ج د؛: قراطي    تعديل وا
لشغل - ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   تعديال؛ 11: مجمو
عية - ج ة العدا    تعديال؛ 29: مجمو
ملغرب - لشغل   .تعديالت 5: حتاد الوطين 

سمت بنقاش معمق ورصني، مت تعديل  لسة التصويت اليت ا الل  و
ه  ٔصل  12ما مجمو   .ملرشوع القانون مادة املكونة 28مادة من 

ىل مواد ومرشوع القانون التنظميي رمق  لجنة  يف اخلتام، وافقت ا
ه  86.15 رم فع بعدم دستورية قانون  ديد رشوط وٕاجراءات ا يتعلق بت

ة التصويت التالية   :معدال، وفق ن
  ؛09= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .01= املمتنعون

  .شكرا

س اجللسة  :السيد رئ
سان شكرا السيد رشيع وحقوق إال   .مقرر جلنة العدل وال

وبة  سمل مك ٔن  ل ندوة الرؤساء  لمناقشة، تقرر دا سبة  ل ٔنه  ٔظن 
ل املرور ٕاىل  تو مهنا، هللا جيازمك خبري، ق ٕاىل رئاسة اجللسة، ٕاىل مك

  .التصويت
ىل مواد املرشوع لتصويت  قل    .ٕاذن ٕاىل امسحتو ليا ن

ٔوىل   :دت من جملس النوابكام ور :املادة ا
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

ٔوىل من املرشوع كام وردت من جملس  ىل املادة ا لس  ٕاذن وافق ا
  .النواب

لجنة 2املادة  هتا ا د   : كام 
ن مانع؟  يكون إالجامع، ما اك لجنة  ل ا يكون التعديل د   ادة ميل 

ٔعرض  هتا 2املادة ٕاذن  د لجنة كام    :ا
  .ٕاجامع: املوافقون

لجنة 3املادة  هتا ا د   :كام 

  .ٕاجامع: املوافقون

  :كام وردت من جملس النواب 4املادة 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

ىل املادة  لس    .من املرشوع 4ٕاذن وافق ا

لجنة 5املادة  هتا ا د ٔعرض املادة : كام    .لتصويت 5ٕاذن 
  ؛43= ناملوافقو

  ؛00= املعارضون
  .04= املمتنعون

لجنة هتا ا د ىل املادة كام  لس    .ٕاذن وافق ا

لجنة، ٕاجامع وال نعمتدو نفس العدد؟ 6املادة  هتا ا د   كام 
  .ٕاجامع: املوافقون

لجنة 7املادة  هتا ا د   :كام 
  .ٕاجامع: املوافقون

لجنة 8املادة  هتا ا د   :كام 
  .ٕاجامع: املوافقون

  :كام وردت من جملس النواب 9املادة 
  .ٕاجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕاجامع: املوافقون

شرتايك، ويه املتعلق حبذف  :11املادة  ٔهنا تعديل من الفريق  ش ورد 
ستورية فع تلقائيا من طرف احملمكة ا رة ا ٕ   .الفقرة املتعلقة 

د مقديم التعديل ٔ   .اللكمة 
  .تفضل اليس يوسف

شار  ٔيذي لسيدااملس   :يوسف 
س   .شكرا السيد الرئ

ستورية من  ع احملمكة ا ىل م ذف التنصيص  روم هذا التعديل 
ٔعضاء  اب  نت هتا يف الطعون املتعلقة  رة التلقائية لعدم دستورية عند  إال
ىل اعتبار  رية،  ٔمر يف نطاق سلطهتا التقد رك هذا ا جمليس الربملان، و

ة الوالية الع امة يف النظر يف مدى دستورية القوانني، سواء يف ٔهنا صاح
رة  فع البعدي، ويعترب هذا املنع الرصحي لٕال ٔو ا لية  ا الق ٕاطار إال
ة املطلقة  اما، هيم الصالح اء  ري مقرر دستور حلق  يدا  التلقائية تق
ٔو فصول  ستورية يف النظر يف مدى دستورية املواد  لقضاة احملمكة ا

االقانون  ٔما   .املعروض 
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لمحمكة  ٔنه جرى العمل يف املامرسة القضائية  وهنا وجب البيان 
ستوري، بل  رات الطعن ا ملواد الواردة يف مذ د  ٔهنا ال تتق ستورية  ا

لقرار رمق  سبة  ل ٔن  ريها من املواد، كام هو الش  19/89تثري تلقائيا 
لتنظمي القضايئ   .املتعلق 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

  .موقف احلكومة

رالسيد    :العدل وز
ول ري مق   .هذا التعديل 

ٔمام ٕالغاء نص قانوين ما عندي : ش نوحضو الفكرة كون  ح 
ٔهنا يه  ب تلقائيا  ىل يش س ستورية تقلب  ٔن احملمكة ا مشلك، 
ال  ستور من بعد  ىل حسن سري ا ستور و ىل حامية ا املسؤو 

ر امل تخبا، وكنجي كند كون املرحش م ، ما عندي ٕاشاكل، ولكن ح 
ستورية تقلب تطيحو تطيحو، ٕاذا ما  لمحمكة ا رة ضده، واش خنيل  مذ
ش تطيحو، ما بقاش هذا عندو احلياد، هذا  يل متيش تقلب  عهتا يه ا ق
ش يطيحين، وٕاىل ما جعبوش ذاك  ليا  ادي يبقى يقلب  وال طرف، 

يويل اليش ا ٔنه  ٔخرى راه خطرية،  ه مييش يقلب يف بالصة  يل طعنت ف
ٔنت تتقدم تتقول هاذ اليش  يويل وسيط وحمك،  القايض طرف ما بقاش 

ن يقول  مز ري قانوين،  شلك  رحش وانتخب  ٔشنو هو؟ . هذا   ٔ املبد
نه  ٔ يل جنح هناك قرينة  ٔنه ا ٔ هو  نت املبد د وقانوين، ٕاىل  شلك ج جنح 

رو يش اد نتذا ة    . ا
ٔن هاذ املرحش  ستورية ب ع احملمكة ا ٕاىل هاذ السيد هذا ما قدرش يق
رتمش يش قانون،  ٔنه ما  ٔن ذاك املرحش خصو يطيح  ع ب راه ما قدرش يق
ٓخر  ش الطرف ا ٔنت ما اعطا ا  لقايض وايه وا رو؟ نقولو  ٔش غند ٕايوا 

ٔنت وقلب وقلب حىت تطيحو، معن ٓش؟ القايض ال دفعات سري قلب  اه 
ٔمامه  ىل ما تقدم  ٔطراف، القايض حيمك بناء  ٔوال بعلمه يف قضا ا حيمك 
ستورية من الرصاع  ات وتقدم من طلبات، وخرجو احملمكة ا من دفو
حزب  ستورية  د الطعن يف احملمكة ا ٔ وا ر  ت تند ٔهنم ح السيايس، 

ٓخر هناك رصاع سيايس، حبال ٕاىل  د احلزب  ٔ قلب ضد وا تنقول  
فع بعدم  ش، ولهذا رفضنا هذا ا لرصاع السيايس، ما ميك ل معيا  ٔ د

ول   .الق
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

  .التعديل مرفوض
ٔسباب الرفض، موقف مقدم مرشوع التعديل ان    .ٕاذن بعد ت

ث؟ ش   اليس يوسف ال

شار السيد يوسف ايذ   :ياملس
سحبوه   .ت

س اجللسة   :السيد رئ
  .سحب

  .شكرا جزيال
شرتايك سحب التعديل مقدم من الفريق    .ٕاذن 

ٔعرض  لجنة 11املادة و هتا ا د   :لتصويت كام 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .اليس يوسف حسبتو، ٕاذن إالجامع
  .شكرا

لجنة بطبيعة احلال 12املادة ٔعرض  هتا ا د لتصويت كام    :من املرشوع 
  .ٕاجامع: ملوافقونا

  :لتصويت كام وردت من جملس النواب 13املادة ٔعرض 
  .ٕاجامع: املوافقون

لتصويت 14املادة  ٔعرضها  لجنة،  هتا ا د   .كام 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .شكرا

لجنة 15املادة  هتا ا د   : كام 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .شكرا

لتصويت 16املادة  ٔعرضها  لجنة،  هتا ا د   :كام 
  .ٕاجامع: فقوناملوا

لتصويت 17املادة  ٔعرضها  لجنة،  هتا ا د   : كام 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .شكرا

  : كام وردت من جملس النواب 18املادة 
  .ٕاجامع: املوافقون

  : كام وردت من جملس النواب 19املادة 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .شكرا

  :كام وردت من جملس النواب 20املادة 
  .ٕاجامع: املوافقون

  : كام وردت من جملس النواب 21 املادة
  .ٕاجامع: املوافقون
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  :كام وردت من جملس النواب 22املادة 
  .ٕاجامع: املوافقون

  :لتصويت كام وردت من جملس النواب 23املادة ٔعرض 
  .ٕاجامع: املوافقون

لتصويت 24املادة  ٔعرضها    :كام وردت من جملس النواب 
  .ٕاجامع: املوافقون

لتصويت كام وردت من 25املادة  ٔعرضها    :جملس النواب 
  .ٕاجامع: املوافقون

لتصويت    :كام وردت من جملس النواب 26املادة ٔعرض 
  .ٕاجامع: املوافقون

لتصويت    :كام وردت من جملس النواب 27املادة ٔعرض 
  .ٕاجامع: املوافقون

ريا  ٔ لتصويت كام وردت من جملس النواب28املادة مث  ٔعرضها   ، :  
  .ٕاجامع: املوافقون

  .شكرا

ب  رت ادة  ه كام مت تعدي وٕا رم ٓن مرشوع القانون التنظميي  ٔعرض ا
  .ٔبوابه

ضافة عنوان  ٕ ر  ب يف " الباب الرابع"ٔذ ادة الرتت ٔوتوماتييك ٕا وشلك 
  ":الباب السادس"و" الباب اخلامس"

ه رم ىل مرشوع القانون التنظميي    :املوافقون 
  ؛47= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .04= ملمتنعونا

ىل  شارن   86.15مرشوع قانون تنظميي رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
فع بعدم دستورية قانون ديد رشوط وٕاجراءات ا   ".يتعلق بت

  .شكرا لمك

ٓن ٕاىل املرشوع الثاين، راسة والتصويت  منر ا ونواصل هذه اجللسة 
ة 94.21مرشوع قانون رمق "ىل  سندات القرض املؤم   ."يتعلق 

رة لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضيل السيدة الوز   .اللكمة 

صاد واملالية ق رة  اح، وز دية ف   :السيدة 
﷽  

س،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس

رشف بتقدمي مرشوع قانون رمق  سندات القرض  94.21ٔ املتعلق 

ٔمام جملسمك  ة    .املوقراملؤم
س والسيدات والسادة  ٔشكر السيد الرئ ٔن  ٔود يف البداية  و
م  ىل اه صادية،  ق ٔعضاء جلنة املالية والتخطيط والتمنية  شارن  املس

ٔحاكم هذا القانون اقشة  الل م هتم  ري وتعب   .الك

س،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس
داد مرشو سندات القرض  94.21ع القانون رمق يندرج ٕا املتعلق 

ة يف ٕاطار إالسرتاتيجية املعمتدة من طرف احلكومة واملتعلقة بتطور  املؤم
ٔدوات متويل  ٔمد وتنويع  ار الطويل ا ملغرب وتعبئة إالد القطاع املايل 

ه اخلصوص ىل و ات الرتابية  صاد معوما وقطاعي العقار وامجلا   .ق
دا يف  فكام ال خيفى ام  ليمك، يلعب القطاع البنيك املغريب دورا 

ة  سار ب القطاع الوثرية امل ث وا ، ح صادي لبالد ق بة التطور  موا
رية ٔ الل السنوات ا ا بالد  ر اليت عرف   .لالس

خنراط القطاع يف دمع  رية  ٔ ، متزيت السنوات ا ٕالضافة ٕاىل ذ
رب امل ر العمويم،  ٔتيحت س ة، كام  ؤسسات واملقاوالت العموم

ديدة لالقرتاض هبدف متويل مشاريعها بصفة  ات الرتابية ٕاماكنيات  لجام
تكرة   .م

رتازية  د  ملوازاة مع مراجعة وجتديد القوا ي مت  منو وا هاذ ا
ة، جعل من الرضوري التفكري يف تطور وتنويع  شطة البنك ٔ ىل ا املطبقة 

ة لقطاع العقار ليات متوي ه اخلصوص ت املو ىل و ل القطاع البنيك، و
ات الرتابية   .وامجلا

سندات  داد مرشوع القانون املتعلق  ويف هذا إالطار، يندرج ٕا
مك ىل حرضا ة املعروض    .القرض املؤم

اص هبا،  نة بنظام  ة، مق ٓم لية متويل  كوهنا  متزي هاذ السندات  و
ن وصندوق إاليداع والتدبري، تصدر حرص من طرف مؤسس ات االئ

ستفادة من الضامنة  ن بنك املغرب، كام ختول حلاملهيا  ص من  رخ بعد 
ات الرتابية  لجام ٔو حمفظة قروض  املتكونة من حمفظة ديون قروض عقارية 

ة   .ٔو املؤسسات واملقاوالت العموم
مك، وا ىل حرضا لرجوع ٕاىل مرشوع القانون املعروض  ي مت و

ويل، فهو هيدف  ىل الصعيد ا ٔحسن املامرسات  ىل  ادا  داده اس ٕا
ضيات الكف بتحسني جودة هاذ السندات  اصة ٕاىل حتديد املق بصفة 

ٔفضل حلاملهيا اطر املرتبطة هبا وحامية    .وضبط ا
ضيات ف ييل ٔمه هذه املق   :وميكن تلخيص 

ٔي ٕاصدار لسندات القرض - 1 ل  ىل  رضورة احلصول ق ة  املؤم
صاص إالرشاف  هيا اخ عتباره اجلهة املوول ٕا ترصحي من بنك املغرب، 

شطهتا؛ ٔ  ىل ٕاصدار هاذ السندات ورقابة 
ة يف لك وقت من  - 2 اري سندات القرض املؤم ضامن تغطية 
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د حمفظة لتغطية، واليت  متثل ملعايري حمددة، مكونة من وا الل ديون 
د يف جسل التغطية؛  تق

شلك دامئ  تعيني - 3 ىل احملافظة  سهر  ل التغطية  مراقب لس
رتام املؤسسة املصدرة  ة وكذا ضامن ا ن املؤم ىل تغطية سندات ا

ة؛ شطة سندات القرض املؤم ٔ  اللزتاماهتا املتعلقة ب
ٔولوية، لضامن  - 4 يون املكونة حملفظة التغطية حسب ا رصد ا

سند ٔداء الفوائد املتعلقة  ة سداد رٔس املال و ح ات القرض املؤم ا ف يف 
ة قضائية ٕازاء البنك ٔو تصف ة    .مسطرة ٕادارة مؤق

س،   السيد الرئ
شارن،   حرضات السيدات والسادة املس

املتعلق  94.91تلمك يه اخلطوط العريضة ملرشوع القانون رمق 
ة   .سندات القرض املؤم

ليمك   .والسالم 

س اجللسة  : السيد رئ
رة    .احملرتمةشكرا السيدة الوز

صادية لتقدمي  ق ٓن ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  اللكمة ا
لجنة حول املرشوع   .تقرر ا

دل مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  ادل  شار السيد  املس
صادية   :ق

س، مت توزيع التقرر   .السيد الرئ

س اجللسة  : السيد رئ
  وزع التقرر؟ 

  .شكرا جزيال
سلمي كتابة؟ لمناقشة غنعمتدو مهنجية ال سبة    ل

  .شكرا جزيال
ىل مواد املرشوع لتصويت  ٓن    .ٕاذن منر ا

ه  لهيا كام وردت من جملس  66هاذ املرشوع ف مادة سنصوت 
شارن ٔي تعديل يف جملس املس ٔهنا  ش رد    .النواب، مل 

ٔعرض   :ٕاذن 

  :1املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :2املادة 
  ٕاجامع؛: ناملوافقو

  :3املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :4املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :5املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :6املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :7املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :8املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :9املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :10املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :11املادة 
  ٕاجامع؛ :املوافقون

  :12املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :13املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :14املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :15املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :16املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :17املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :18املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :19املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون
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  :20املادة 
  ٕاجامع؛: فقوناملوا

  :21املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :22املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :23املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :24املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :25املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :26املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :27املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :28املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :29املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :30املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :31املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :32املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :33املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :34املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :35املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :36املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :37املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :38 املادة
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :39املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :40املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :41املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :42املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :43املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :44املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :45املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :46املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :47ملادة ا
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :48املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :49املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :50املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :51املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون
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  :52املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :53املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :54املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :55املادة 
  ع؛ٕاجام: املوافقون

  :56املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :57املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :58املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :59املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :60املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :61املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :62املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :63املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :64املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :65املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :66املادة 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .شكرا جزيال

لتصويت ه  رم ٓن مرشوع القانون    :ٔعرض ا
  .ٕاجامع: املوافقون

ىل  ٕالجامع  شارن   94.21مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
ة سندات القرض املؤم   ".يتعلق 

  .شكرا

لمرشوع الثالث ىل نو .. منر  راسة والتصويت  اصل اجللسة 
متمي الظهري الرشيف رمق  30.22مرشوع قانون رمق "  1.58.008بتغيري و

ر  24( 1377شعبان  4الصادر يف  ٔسايس العام ) 1958فربا مبثابة النظام ا
ة   ".لوظيفة العموم

لحكومة لتقدمي املرشوع   .اللكمة 
رة   .تفضيل السيدة الوز

النتقال السيدة غيتة مزور، ا س احلكومة امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  لوز
  :الرمقي وٕاصالح إالدارة

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔنظار جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق  ىل  ٔعرض  ٔن  يطيب يل 

متمي الظهري الرشيف رمق  30.22 شعبان  4الصادر يف  1.58.008بتغيري و
ر  24( 1377 ة، ) 1958فربا لوظيفة العموم ٔسايس العام  مبثابة النظام ا

لسمك  سان مب رشيع وحقوق إال ٕالجامع جلنة العدل وال ليه  ي صادقت  ا
عها هذا اليوم   .املوقر يف اج

ٔعضاء  شارن،  لسيدات والسادة املس رب  ٔ ٔن  ٔود يف هذه املناسبة  و
هتم  جلنة ىل تعب الص شكري  سان، عن  رشيع وحقوق إال العدل وال

ىل هذا املرشوع راسة واملصادقة    .واخنراطهم يف ا
ذا اللزتام احلكومة يف ٕاطار  اء مرشوع القانون تنف ولٕالشارة فقد 

عي املوقع يف  ج ريل  30احلوار  ت 2022ٔ ، بني احلكومة واملركز
ٔكرث متثيال، إ  شاور النقابية ا رسيخ وتعميق هنج ال ميا مهنا برضورة 

عيني ج   .واحلوار مع الرشاكء 

متمي الفصول  ي يتضمن مادة فريدة ٕاىل تغيري و وهيدف هذا املرشوع ا
ر  24الصادر يف  1.58.008من الظهري الرشيف رمق  46و 39و 38 فربا

لوظيفة 1958 ٔسايس العام  ال مبثابة النظام ا ة من  ل التنصيص العموم
ديدة ويه ضيات    :ىل مق

ٔبوة ة عن ا ي : ٔوال، رخصة ممنو ل ا الل ختويل املوظف الر من 
ٔبوة مدهتا  ص ومؤدى عهنا؛ 15و  طفل رخصة عن ا   يوما م

ة عن الكفا ي : نيا، رخصة ممنو ل ا د املوظف الر ستف ث س ح
رشيعية والتنظميية لنصوص ال اجلاري هبا العمل كفا  ٔسندت ٕاليه طبقا 

، مدهتا  24طفل تقل سنه عن  يوما  15شهرا من رخصة عن الكفا
هيا، طبقا  ٔسندت ٕا د املوظفة اليت  ستف ص ومؤدى عهنا، كام س م
رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، كفا طفل تقل سنه عن  لنصوص ال
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ا؛ 14شهرا من رخصة عن الكفا مدهتا  24   ٔسبو
ةل  ة عن الرضا الل استفادة املوظفة، سواء : ثا، رخصة ممنو من 

هيا كفا طفل من رخصة عن  ٔسندت ٕا ٔو اليت  اليت وضعت مولودا 
فاذ  رخي اس دة يف اليوم، ابتداء من  ة وا ة حتدد مدهتا يف سا الرضا

اية  ٔو الكفا ٕاىل  ة عن الوالدة  ٔو الرخصة املمنو بلوغ الطفل املولود 
كرس إالجراءات  24كفل به سن املت ىض من  شهرا، وسميكن هذا املق

دها  ة، واليت سبق اع رخصة الرضا اليا ف يتعلق  اجلاري هبا العمل 
ة رمق  شور الوظيفة العموم حول هذه  2018غشت  7بتارخي  1مبوجب م

  .الرخصة

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔن مرشوع هذا القانون يندرج يف ٕاطار السعي ٕاىل تعزز د يد  ٔ لت ر 
اهتم املهنية  ق بني ح هنم من التوف اال وساء ومتك حقوق املوظفني ر
ي تقوم  ٔ املسؤولية املشرتكة، ا د اما مع م س اهتم الشخصية، وذ ا وح

ليه صاحب اجلال  ٔكد  ي  ٔ ا ٔرسة املغربية، وهو املبد امل دمحم ليه ا
ة  ة، وكذا تطبيقا ملضامني االتفاق السادس نرصه هللا يف خطبه السام

ولية رمق  ل  183ا ٔمومة، املعمتدة من ق ة حامية ا ٔن مراجعة اتفاق ش
نني، واليت صادق  ة وال ولية يف دورته الثام املؤمتر العام ملنظمة العمل ا

ريل  13لهيا املغرب يف  ٔ2011.  
ٔمه تلمك، الس  شارون احملرتمون،  س، السيدات والسادة املس يد الرئ

ٔنظارمك ىل  ضيات اليت يتضمهنا مرشوع القانون املعروض    .املق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
رة احملرتمة   .شكرا السيدة الوز

سان لتقدمي تق رشيع وحقوق إال لجنةاللكمة ملقرر جلنة العدل وال   .رر ا
ل   .تفضل اليس الك

شار  ل السيداملس   :عبد القادر الك
﷽  

بعد تقدمي هذا النص من طرف احلكومة، تقدم السيدات والسادة 
متثل يف ات واملالحظات التالية، و القرتا شارون    :املس

ظوم - شمل م ة ل ٔبوة والكفا والرضا ستفادة من رخص ا ة متديد 
ٔ املساواة؛ قا ملبد  القطاع اخلاص، حتق

ديث  - رب توفري ٕاطار قانوين  رشي  لعنرص ال عتناء  عوة ٕاىل  ا
اسب مع تطور العمل والوظيفة  رشية مبا ي مثني املوارد ال لتدبري و
ٔسايس العام  لنظام ا ل إالصالح الشامل  ة، وذ من مد العموم

ة؛  لوظيفة العموم

ة من املطالبة بوضع  - ٔو الرضا الل فرتة امحلل  متكني املرٔة  ٕاجراءات 
 ٕاماكنية العمل عن بعد؛

ة  - شتغال مبختلف املرافق العموم ادة هندسة فضاء  عوة ٕاىل ٕا ا
ارب  يق الت ىل غرار  ستجيب خلصوصية معل املرٔة،  حىت 

 املقارنة؛
ة مبناسبة الوال - لرفع من التعويضات والعطل املمنو دة املطالبة 

ال؛ ارب املقارنة يف هذا ا ادا ٕاىل الت ة، اس  والرضا
لحضانة مبختلف املؤسسات املهنية وتعمميها  - داث دور  ٕ املطالبة 

ات؛ىل خمتلف   القطا
ات القوانني يف هذا الصدد - ل إالجيايب مع مقرت عوة ٕاىل التفا   .ا

ٔوىص السادة امل  شارون وبعد املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية،  س
اء يف هذا  شور حيدد ويدقق يف مجمل ما  لجنة برضورة ٕاصدار م يف ا

ىل هذه املادة الفريدة ٕالجامع    .القانون، ومت التصويت 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
سان رشيع وحقوق إال   .شكرا السيد مقرر جلنة العدل وال

وبة قصد  سمل مك الت س ٔن املدا ٔتصور ب لمناقشة،  سبة  ا ل ٕادرا
  .يف حمرض اجللسة

ىل التعاون   .شكرا 
لمرشوع ىل املادة الفريدة  لتصويت  ٓن    .ٕاذن منر ا

لتصويت   :ٔعرض املادة الفريدة 
  .ٕاجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم   : ٔعرض مرشوع القانون 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .شكرا

ىل  ٕاذن، ٔعضائه احلارضن  جامع  ٕ شارن   مرشوع"وافق جملس املس
متمي الظهري الرشيف رمق  30.22قانون رمق   4الصادر يف  1.58.008بتغيري و
ر  24( 1377شعبان  لوظيفة ) 1958فربا ٔسايس العام  مبثابة النظام ا
ة   ".العموم

  .شكرا

ة   .منر ٕاىل املرشوع الرابع املتعلق بقانون التصف
ىل  راسة والتصويت  قل  ة رمق "ٕاذن ن  20.22مرشوع قانون التصف
لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف   ".2020املتعلق ب

لحكومة لتقدمي املرشوع   .اللكمة 
ر املزيانية احملرتم   .تفضل السيد وز
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صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب  السيد فوزي لقجع، الوز
  :ملزيانية

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس
لسنة املالية  ة املرتبط  ٔخرى لتقدمي قانون التصف امك مرة  سعيد بلق

ل جلنة املالية 2020لسنة  ة هذا اليوم دا اقشته صبي ي متت م ، وا
ٔي  ال القانونية،  ٓ لربملان يف ا ه  ي بطبيعة احلال مت ٕايدا والتخطيط، وا

ل هناية شهر مارس من هذه السنة   .ق
ٔقل من ويتضح من هذا  ٔنه يف  ا بفضل تضافر  4ىل  ٔشهر متك

ىل هذا القانون ود امجليع من الرشوع يف النقاش والتصويت    .اجلهود، 

ىل تقليص هذه املدة وٕالصاق  ٔن نعمل مجيعا  بري  ٔملنا  بطبيعة احلال 
كون لهذا القانون معناه  ٔكرث ما ميكن بقانون املالية، حىت  ة  قانون التصف

ي قي ا حملاسبة، ومنكن السيدات  احلق ربط بطبيعة احلال املسؤولية 
اقشته لفرتة قصرية  ة ٕاجناز قانون مايل، متت م والسادة الربملانيني من مراق

ل ذ   .ق

شارن،   السيدات والسادة املس
ٔنه مت ٕارفاقه  ة هو  الل هاد القانون نتاع التصف د  ٔو ما  ما مت 

سهل مق ة من التقارر حىت  ينا مجيعا تصور شامل مبجمو ه، وكون  روئ
  .2020واكمل حول ٕاجناز مزيانية 

اص  ٔداء واف ة ا يف مقدمة هذه التقارر، هناك التقرر حول جنا
لوسائل  طق  نتقال النوعي من م كرس  ٔننا حناول  ٔداء، معناه  ة ا جنا

ة و  ا ق الن رب حتق طق النتاجئ  ة ٕاىل م البحث عن لتدبري املالية العموم
ة ة يف السياسات العموم ا   .الن

ة  رخي تدبري املالية العموم ٔول مرة يف  كام مت ٕارفاق هذا املرشوع و
ة  ت احملاس ، مدعام بطبيعة احلال، لك البيا و حلساب العام 

ة ة عن احلصي احملاس لزتامات اخلار ٔخرى وتقدمي  ت املالية ا   .والبيا
ة هاذ إالجناز وهاذ العمل و  دة يف شفاف ٔوال، من الز ادي ميكن، 

ٔيضا  لنفقات، و ملوارد وال  هبا املرتبطة ال  ة يف لك جوا املالية العموم
ة ملالية العموم قة عن تدبري خمتلف الفصول املرتبطة    .ٕاعطاؤ صورة دق

و من  ىل هذا احلساب العام  ٔن املغرب وحبمك التصديق  كام 
ة يف هذا طرف ا ان الراق ٔو يلج الب ل  ت يد لحسا ىل  ٔ لس ا

ٔصبحنا من بني  ث  ال، ح دو فقط يف العامل اليت اعمتدت هذا  30ا
د  ، ويعترب املغرب الب العريب الوح و ىل احلساب العام  التصديق 

كفونية لث ب ٕافريقي والب الثاين يف املنظومة الفرا   .و

شارن،السيدات والس   ادة املس
دا  -البد من التذكري  ٔنمت تعرفون ج  2020ٔن السنة املالية لسنة  -و

ت ال  ٔولو ب ا رت ٔو  ادة القراءة  ٔدت ٕاىل ٕا ت حصية  عرفت اضطرا
احئة  ب تفيش  س ة،  د"املالية وال خمتلف السياسات العموم ، "19-وف

د ٓنذاك ٕاىل اع ي دفعنا مجيعا  ٔمر هو ا قانون مايل معدل، يعترب  وهذا ا
ضيات القانون التنظميي اجلديد ه، يف ٕاطار مق ٔول من نو   .ا

هيا سابقا، فقد  ٔرشت ٕا لظروف اليت  ت املرتبطة  ورمغ لك الصعو
ٔحمك  لموارد وتدبري  ٔفضل  الص  ىل است ٓنذاك وإالدارة  معلت احلكومة 

ٔمو  ا، مقارنة مع ا س نا يف التحمك  رة يف العامل لنفقات، ما مك ا ر ا
زوال بـ  %7.1ٓنذاك، التحمك يف جعز املزيانية يف  ٓنذاك  منو  وعرف ا

7.2%.  
ذ سنة  تصف سنة  2020وم ا يف م شوفو إالجناز  2022واح ميل ت

ٔن املالية  زتاز،  ٔمر يدعو ٕاىل  ة يف ممت يونيو، فا نتاع املالية العموم
، اسرتجع اعنا، امحلد  ة م ي السنة، ٕان العموم هن ٔن  هتا ونتوقع  اف ت 

ٔن  لتطرق لتفاصيل هذا، نتوقع  د  د بعد  شاء هللا، وكون عند مو
ي هو  ه يف قانون املالية وا دد ي  ٔقل من ا ي السنة يف جعز  هن

5.9% 

شارن،   السيدات والسادة املس
ملزيا ة حيرص موارد ونفقات خمتلف اجلوانب املرتبطة  نية قانون التصف

 ، و ت اخلصوصية  و ومزيانية احلسا ن مزيانية ا ، اك و العامة 
يل يه  ، )SEGMA1(بطبيعة احلال، واملرافق املسرية بصورة مستق ا

ىل مستوى املزيانية العامة يف سنة  لتايل فهذه اجلوانب حورصت  و
ت يه مليار درمه، املوارد التوقعات اكن 402.82، النفقات بلغت 2020

ٔكرث من  348.56 سبة ٕاجناز  370.53ومت حتصيل  ٔي ب مليار درمه، 
  . %106.30بلغت 

ت اخلصوصية، النفقات بلغت  مليار  143.62ىل مستوى احلسا
ت التوقعات اكنت   146.15مت حتصيل  110.92درمه، مث املوارد احلسا

  .مليار درمه
، نفق و املسرية بصورة مستق ستغالل ف خيص مرافق ا ات 

ستغالل  1.76اكنت  رات اكنت يه مليار درمه واملوارد   3.57التقد
ني بلغت نفقات  3.68مليار درمه، ومت حتصيل  مليار درمه، يف 

ر  هنائية ملوارد  346.63س رات ا مليون درمه، يف املقابل التقد
ر اكنت يه  ه  1.48س   .1.46مليار درمه، ومت حتصيل ما مجمو

سبة : شلك ملخص وٕاجاميل ، والنفقات، %112املوارد مت حتصيلها ب
هتا مبستوى  ٔد   .%80التاكليف متت ت

شارن،   السيدات والسادة املس
اع سنة  ة م ٔمه املعطيات املرتبطة بقانون التصف ، يه 2020هاذي 

ل سنة  ٔرقام اليت حترص ٕاجناز قانون املالية د ذ 2020ا ، كام قلت بعد م
                                                 

1 Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome 
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ري، واجلهود املتوالية  21ة سن ك ٔحسن  سري يف اجتاه من  ٔمور امحلد   ا
لقانون  ل  صاد واملالية حىت مندمك يف القريب العا ق يف مصاحل وزارة 

سنة  ة املرتبط  كونو يف 2021نتاع التصف ٔننا  ا كام قلت  يل غميك ، وا
  .ٕاطار زمين معقول ملناقشة ٕاجناز قانون املالية

مٔشكر ل ه   .مك حسن 
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر املزيانية احملرتم   .شكرا السيد وز

صادية لتقدمي  ق ٓن اللكمة ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  ا
لجنة حول املرشوع   .تقرر ا

صادية ق   :السيد مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
س، التقرر سيوزعنفس اليشء ال    .سيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔم سيوزع؟   التقرر وزع 

صادية ق   :السيد مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
  .التقرر وزع

س اجللسة   :السيد رئ
  .ٕاذن التقرر وزع

سمل  الت سوف  ٔن املدا ٔتصور ب لمناقشة،  سبة  ل ٔن  وكذ الش
وبة   .مك

ٔساس منر ىل مواد املرشوع ىل هذا ا   .لتصويت 

ٔعرض    :لتصويت 1املادة ٕاذن 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

لتصويت 2املادة ٔعرض    : كام وردت من جملس النواب 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

  :لتصويت كام وردت من جملس النواب 3املادة ٔعرض 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= عارضونامل
  .02= املمتنعون

لتصويت 4املادة ٔعرض    :كام وردت من جملس النواب 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

لتصويت 5املادة ٔعرض    :كام وردت من جملس النواب 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

  :بلتصويت كام وردت من جملس النوا 6املادة ٔعرض 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

  :لتصويت كام وردت من جملس النواب 7املادة ٔعرض 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

  :لتصويت كام وردت من جملس النواب 8املادة ٔعرض 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

لتصويتكام وردت م 9املادة ٔعرض    :ن جملس النواب 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

ريا  ٔ لتصويت كام وردت من جملس النواب10املادة و ٔعرضها   ،:  
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  ؛45= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .02= املمتنعون

ىل مرشوع ذن واإ  ٔعضائه احلارضن  لبية  ٔ شارن ب فق جملس املس
ة رمق  لسنة املالية  20.22قانون التصف ذ قانون املالية  ف   .2020املتعلق ب
لجميع   .شكرا 

ري وهو مقرتح قانون ٔ لنص ا راسة والتصويت .. منر  قل  ٕاذن ن
ٔعضاء جمل ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ س ىل مقرتح قانون يقيض 
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شارن   .املس
صادية لتقدمي تقرر  ق اللكمة ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

لجنة حول املقرتح   .ا

صادية ق   :السيد مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
س   .التقرر وزع، السيد الرئ

س اجللسة  : السيد رئ
ىل التعاون، وزع التقرر   .شكرا 

ر استع ستور من ٕاذن يف ٕاطار تقد كفلها لها ا امل احلكومة ملا 
ٔيت  رشيع خبصوص القانون احملال واملت ٕاماكنيات وحقوق حول مسطرة ال
ر، ما  ل جملس النواب، موقف، احلكومة السيد الوز رشيعية من ق مببادرة 

ن حتفظ؟ رتاض ما اك ن ا   اك
  .شكرا جزيال لتعاون احلكومة

  .سلمت: ٕاذن املناقشة
  .شكرا

قل لها  ٕاذن ن ملناسبة العدد د ىل مواد املقرتح، و  13لتصويت 
  .مادة

لتصويت ٔعرضها    .ٕاذن 

  :1املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :2املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :3املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :4املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :5املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :6املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :7املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :8املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :9املادة 

  ٕاجامع؛: املوافقون

  :10املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :11املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :12املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕاجامع: املوافقون

ىل التعاون   .شكرا 

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مقرتح القانون 
  .جامعإ : املوافقون

  .شكرا جزيال، إالجامع

ىل  ٔعضائه احلارضن  جامع  ٕ شارن  مقرتح "ٕاذن، وافق جملس املس
شارن ٔعضاء جملس املس ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ   ".قانون يقيض 

لجميع   . شكرا 

ٔرفع اجللس ٔن  ل  رئاسة 'وق ة  تام لسة اخ د مع  ٔن لنا مو ر ب ٔذ ة 
س   .السيد الرئ

لجميع   .شكرا 
ليمكتبار   .ك هللا 

  .اجللسة رفعت

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

وبة لرئاسة اجللسة :امللحق الت املسلمة مك   .املدا

I -  ديد رشوط وٕاجراءات  86.15مرشوع القانون التنظميي رمق يتعلق بت
فع بعدم دستورية قانون   .ا

شار السيد )1 مس فريق التجمع الوطين  مدا املس دمحم البكوري، 
ٔحرار  :ل

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحرار يف هذه اجللسة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع القانون التنظميي رمق  ل م ٔ ديد يتعلق ب  86.15العامة من  ت
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ل  ليه من ق فع بعدم دستورية قانون، كام صودق  رشوط وٕاجراءات ا
  .جملس النواب

ىل هذا  لجنة  ه ا جلو إالجيايب اليت صادقت ف ٔن ننوه  بداية، البد 
ر العدل، مع  لحكومة، يف خشص وز ل إالجيايب  لتفا ن  املرشوع، مشيد

لبية ومعار  ٔ ىل هذا املرشوع  ث ساد جو التعديالت املقدمة  ضة، ح
ٔمسى يف  عتباره الغاية ا ه امجليع برضورة جتويد النص  نع ف اص اق اجيايب 

رشيع   .ال

س احملرتم،   السيد الرئ
لهيا  ٔمه القوانني التنظميية اليت نص  ٕاننا نعترب هذا املرشوع من 
الل هذه  رشيع  ا مضن حصي ال رز املشاريع اليت صادف ٔ ستور ومن  ا

ورة، وا ستورية اجلوهرية، ا ات ا ل مضن جماالت إالصال ي يد
، والهادف ٕاىل تزنيل الفصل  رشيعية النوعية اليت تعرفها بالد والطفرة ال

لمملكة سنة  133 ستور اجلديد    .2011من ا
نا القانونية  ظوم ديدة يف م لية  فع بعدم دستورية القوانني  كام يعترب ا

رشيعية وتطهري الرتسانة متكن املواطنني من املسامه ح املنظومة ال ة يف تنق
ري دستورية، عن طريق الرقابة  ضيات  شوهبا من مق القانونية مما قد 
راد  جلريدة الرمسية والسارية املفعول واليت  شورة  ىل القوانني امل البعدية 

ٔمام احملامك   .تطبيقها يف القضا الراجئة 
ستورية يف  ددا من 2018سنة لقد اكنت احملمكة ا ٔن  ، قد اعتربت 

ن  ستور، ٕا ري مطابقة  ٔوىل من هذا النص التنظميي  ة ا س مواد ال
ي اكنت  اجلرٔة يف  بة وزارة العدل وا ار حلق ٔو ر السابق دمحم  تويل الوز
ادة النقاش حول هذا  ل ٕا ٔ ستورية من  ىل احملمكة ا ا القانون  ٕا

رشيعي، مما دفع  ادته ٕاىل النص ال احلكومة ٕاىل تعديل هذا املرشوع وٕا
لثة، بعد قراءة  لرشوع يف دراسته قريبا يف ٕاطار قراءة  م  ٔ ل  الربملان ق

لس املوقر نية يف هذا ا   .ٔوىل يف جملس النواب و
ٔطراف  د  ٔ ث ميكن  ديدا يف املغرب، ح ٔمرا  ىض  ويعترب هذا املق

ٔن يدفع  ٔمام القضاء  ٔن تطبيق قانون ما سيؤدي ٕاىل دعوی معروضة  ب
ت اليت  ٔو حرية من احلر ٔو حرمانه من حق من احلقوق  هتاك  ٔو ا خرق 

ستور   .يضمهنا ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

لمر  ٔن هذا املرشوع رضوري  ٔحرار يؤكد  فريق التجمع الوطين ل
دد من القوانني اليت  سامه يف تعديل  ضياهتا مع حبيث س تتعارض مق

ٔن جيعل  ٔنه  ستور، وهو ما من ش ت املضمونة يف ا احلقوق واحلر
لتايل مفن  ة، و لظرف سجمة وحمينة ومالمئة  املنظومة القانونية يف املغرب م
لصيغة  ٕالجياب  ىل هذا املرشوع  لبية فٕا سنصوت  ٔ ل ا موقعنا دا

لجنة لهيا ا   .اليت وافقت 

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 قانون تنظميي رمق  ديد رشوط  املتعلق 86.15والتصويت  بت
فع بعدم دستورية قانون،  ٔساسا ٕاىل تزنيل وٕاجراءات ا ي هيدف  وا

ضيات الفصل  ، وهو الفصل 2011من دستور اململكة لسنة  133مق
فع بعدم دستورية  ٔمام املتقاضني ٕاماكنية ا ٔول مرة إالماكنية  ح  ٔ ي  ا

ت وكذا ورش إالص الح قانون، وهو ما سيعزز جمال احلقوق واحلر
  . العميق والشامل ملنظومة العدا ببالد

ٔن هذا النص القانوين يُعد من القوانني املهمة  لينا مجيعا،  كام ال خيفى 
اليت تعزز بناء دو احلق والقانون واملؤسسات وإالصالح الشامل والعميق 

لقوانني ل يف ٕاطار الرقابة البعدية  عتباره قانو يد  ،   .ملنظومة العدا
ٔن هذا مرشوع قانون تنظميي و  ه،  سميكن املواطنات مما ال شك ف

ستورية،  فع بعدم ا هتم بطلب ا فاع عن حقوقهم وحر واملواطنني من ا
ل مع املؤسسات  ليات اليت سمتكهنم من التفا ة من ا رب مجمو وذ 
دة  ٔدىن تتطابق مع القا دة ا ستور جبعل القا كرس مسو ا ستورية و ا

 ٔ شوهبا من ا ح املنظومة القانونية مما  ة يف تنق سامه من  ىل، وهو ما س
حلقوق  كرس الوعي الفردي وامجلاعي  ري دستورية، و ضيات  مق

ٔخرى ة  ميقراطية املواطنة احلقة من  لزتامات وتعزز ا ت و   .واحلر
ىض ختويل النيابة العامة صفة ا مبق طرف  ويف هذا الصدد، ننوه يف فريق

ة  لتصف ىض ٕارساء نظام  ستورية، كام ننوه مبق فع بعدم ا يف دعوى ا
ستورية واليت  لمحمكة ا ٔسند  ث  ستور، ح ضيات ا مطابق ملق
فوع بعدم دستورية القوانني،  ة ا ٔو هيئات ختتص بتصف دث هيئة  ست
فع بعدم  فاء طلب ا ىل التحقق من اس رص دور احملامك  ف سيق

ستو  لهيا القانونا لرشوط اليت ينص    .رية 
ىل رضورة دمع معل احملمكة  ٔيضا  ا  ، نؤكد يف فريق ويف سياق ذي ص
رب  لبت يف طلبات املواطنات واملواطنني وذ  ستورية وسهيل معلها  ا
ستوري وإالداري،  رباء يف القانون ا دي القضاة من  ستعانة مبسا

سيط املساطر إالدارية حىت ٔطراف -متكن املواطنون العاديون وت
عوى ستوري - ا   .من ممارسة هذا احلق ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ل هذا  ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا لهذه 

  .مرشوع قانون تنظميي
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دة والتعادلية )3 لو ستقاليل    :مدا الفريق 

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،السيد ا   لوز

شارن احملرتمني،   السادة والسيدات املس
دة والتعادلية يف  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع قانون تنظميي رمق  ديد رشوط وٕاجراءات  86.15م يتعلق بت
فع بعدم دستورية قانون   .ا

ٔساسا يف ٕاطا اقشته اليوم يندرج  ي حنن بصدد م ر ٕان النص ا
سودها  ستورية اليت تؤسس لبناء دو دميقراطية  ضيات ا تفعيل املق
عتباره جزءا  ٔمهية قصوى  يس  ك ٔن هذا النص  احلق والقانون، كام 
ستوري  ستورية، وعنرصا فعاال الستكامل املنت ا ٔساسيا يف الك ا

ا ورشيعا   .ٕا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔك ٔنه بعد مرور  ىل دخول الوثيقة املالحظ هو  رث من عرش سنوات 

ستورية لسنة  هنا مل جتد طريقها  2011ا ذ، الزالت بعض مضام زي التنف
زي الوجود، يف هذا الصدد يعد تفعيل الفصل  ستور  133ٕاىل  من ا

اسام يف  ٔساسيا وحمددا  ال  فع بعدم دستورية قانون مد واملتعلق 
ة ت  تعزز دو احلق والقانون الضام اكمل احلقوق واحلر ٔفراد  متتع ا

فع بعدم دستورية  ه من ٕاماكنية  ، وذ ملا ي املضمونة هلم دستور
ت هتك هذه احلقوق واحلر ٔو ت رشيعية اليت خترق  ضيات ال   .املق

س احملرتم،   السيد الرئ
ليه يف ٕاطار  ل اليت قطعها هذا النص التنظميي  عد استقراء املرا ف

لس النواب بتارخي قراءة  ر  06نية مب ٔن متت دراسته  2018فربا بعد 
ليه يف  ىل بعض مواده، ووافق  لت تعديالت  ٔد شارن و لس املس مب

ر  16لسته العامة املنعقدة بتارخي  لرقابة 2018ينا ، مث خضع بعد ذ 
رية رمق  ٔ ستورية وصدر قرار هذه ا  70.18الوجوبية من طرف احملمكة ا

ة من  2018مارس  6بتارخي ) 024.18: دد ملف( معيدا النقاش ٕاىل مجمو
اسام، خصوصا ما يتعلق مبعامل  ستوري  التفاصيل اليت اكن فهيا القايض ا
ٔمام  ارشا  كون م ٔن  ٔراده  ي  ستورية وا فع بعدم ا منوذج املغريب  ا

ة من املواد ا دم دستورية مجمو ٔن قرر  ستورية بعد  ليت رٔى احملمكة ا
ذ مالحظات وتوجهيات  ٔ لتايل اكن من الالزم  ستور، و ٔهنا ختالف ا

عتبار ستوري بعني    .القايض ا
ر  16وبتارخي  ب جملس النواب مرشوع  2022فربا ى مك مت وضع 

فع بعدم  86.15القانون التنظميي رمق  ديد رشوط وٕاجراءات ا املتعلق بت
ر  ٓ ب  رت ر دستورية قانون بعد  ٔنه ٕا ستورية يف ش قرار احملمكة ا

لس الوزاري املنعقد بتارخي  ٔنه    .2018يونيو  04التداول يف ش
سخته اجلديدة ملالحظات  ستجيب هذا املرشوع يف  د  ٔي  فٕاىل 

ستوري املتضمنة يف القرار رمق    ؟70.18وتوجهيات القايض ا
اء هبا املرشوع يف صي  دات اليت  رز املست ٔ   غته اجلديدة؟وما يه 

س احملرتم،   السيد الرئ
شلك  ي حنن بصدد دراسته  ٕان نص مرشوع القانون التنظميي ا
ابة لقرار  اء است ٔنه  ىل اعتبار   ، فرصة ساحنة لتعميق النقاش حو

، النص جيد مرجعيته يف الفصل  ٔرش ستورية، كام سبق و  133احملمكة ا
ٔن تزنيل هذا املق2011من دستور  ر يف صيغته ، ٕاال  ٔ ستوري  ىض ا

ق بني الغاية  ة التوف يف متثل يف  ساؤالت وإالشاكليات،  ٔوىل مج من ال ا
لية  داث  ستورية واملمتث يف صيانة احلقوق "من ٕا فع بعدم ا ا

ىل نظام  لجميع، وبني رضورة احلفاظ  ستور  ت اليت يضمهنا ا واحلر
ىل احلد من تعسف بعض املتقاضني يف استعامل احلق،  قضايئ فعال قادر 

ٔحاكم يف  ىل ضامن صدور ا ٔيضا  ل معقول"وقادر  ٔ مقرر "ٔ د ، وهو م
ستور   .بدوره يف ا

ٔيضا يف هذا الصدد ت املرتبطة  ٔثريت  رز إالشاكليات اليت  ٔ ومن 
صاص حممكة  ي جع النص السابق من اخ ة الطلبات، ا بنظام تصف

ول  ه مق دية النقض، وهو تو دد الطلبات الك ف من  سهم يف التخف قد 
ٔنه طرح ٕاماكنية حتول هذا النظام ٕاىل  ستورية، بيد  ىل احملمكة ا احملا 
ة  ستورية صاح ستورية القوانني بدل احملمكة ا لية  ممارسة رقابية ق

ٔصيل حسب الفصل  صاص ا ستور، ولعل هذا ما  133خ من ا
ىل ٕاسناد نظام تداركه هذا النص موضوع م  ث نص  ا اليوم ح اقش

ستقاليل  اليا يف الفريق  مثنه  ه  ستورية، وهذا تو لمحمكة ا ة  التصف
ٔمر اكن سيطرح ال حما ٕاشاكلية  ٔن هذا ا ىل اعتبار  دة والتعادلية،  لو
ٔن يتحول قايض املوضوع ٕاىل قايض  صاصات، كام خيىش  خ ل  تدا

ات ٕاىل احملمكة دستوري سليب خصوصا يف  فو ا ا ا تعطي لعملية ٕا
ٔن القرارات الصادرة عن حممكة  ىل اعتبار  شلك مسمتر،  ستورية  ا
ٔو  ر  ٔي طعن، مما حيول دون تقد ري قاب  فع  ا ا رفض ٕا النقض 

ستورية ن احملمكة ا ة من  ة التصف   .مراق
ة حتق  لتصف ت املرتبطة  اوز خمتلف الصعو ستورية ولت لعدا ا قا 

فع بعدم  لية ا داث  ستوري املغريب من ٕا اها املرشع ا اليت تو
ى  ٔو هيئات  داث هيئة  ىل ٕا دستورية قانون، فقد مت التنصيص 
ني  فوع بعدم دستورية القوانني، يف  ة ا ستورية ختتص بتصف احملمكة ا

فاء طلبا ىل التحقق من مدى اس رص دور احملامك  فع بعدم يق ت ا
لهيا يف القانون  لرشوط املنصوص  ستورية    ).13املادة (ا

اهزية احملمكة  ي يطرح يف هذا السياق حول مدى  ٔن السؤال ا ٕاال 
ديدة يف القضاء  لية  ٔهنا  ىل اعتبار  ة  شاء هيئة التصف ستورية ٕال ا

ذ هذا النص، كام ر التوقعي لتنف ٔ ستوري، يف ظل غياب دراسة ل ٔن ا  
رشية  ة واملوارد ال ك لوجس لية يتطلب توفري إالماكنيات ا ذ هذه ا تنف
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فوع  ٔن البت يف طلبات ا ىل اعتبار  ستورية  امك ولمحمكة ا لم ة  الاكف
ستعانة خبرباء من القانون  ستلزم التفكري  ل حمدد، مما  ٔ مت يف  س

سيط املساطر إالدارية ل ٔو إالداري مع ت ستوري  متكن املواطن ا يك 
ستوري   .العادي من ممارسة هذا احلق ا

س احملرتم،   السيد الرئ
لنص  ق  دة والتعادلية وبعد استقراء دق لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 

ستورية ) 25-23املواد (جند الباب الرابع  ر قرار احملمكة ا ٓ قد خصص 
رشيعي ىض    .القايض بعدم دستورية مق

عد  الل القرار وهكذا، ف ستوري من  ٔكد القايض ا ىل  70.18ٔن 
لفصل  ستورية امللزمة، طبقا  من  134ٔن جحية قرارات احملمكة ا

ٔن يدرج مضن إالجراءات املتعلقة مبسطرة  يض من املرشع  ستور، تق ا
سمح  ديدة  لمتقاضني تقدمي دعوى  ٔحاكما ختول  ستورية  فع بعدم ا ا

ر قرار احمل ٓ ب  ال مواص برتت ستورية يف املوضوع، وذ يف  مكة ا
ٔصلية  عوى ا ة(احملمكة نظرها يف ا اءات الواردة يف املادة الثام ) ست

ستورية، فٕان املادة  ستورية بعدم ا من  24وصدر قرار من احملمكة ا
ر  ٓ ب ا رت ىل وجوب  ه عندما نصت  ابت لهذا التو املرشوع قد است

ىض القانونية  ستورية القايض بعدم دستورية مق ىل قرار احملمكة ا
ٔطراف ل ا ديدة من ق   .رشيعي مبا يف ذ ٕاماكنية تقدمي دعوى 

س احملرتم،   السيد الرئ
اقشته اليوم  لصيغة اليت مت حنن بصدد م ٕان مرشوع القانون التنظميي 
اب ملالحظات  ٔنه قد است شف  س ضة  وبعد دراسته دراسة مستف

ستوري املضمنة يف قراره رمق الق   .70.18ايض ا
رسيع يف تزنيل  قة هو ال ق ٔمه يف هذه املر الراهنة وا ٔن ا ٕاال 

ت املضمونة  133الفصل  لحقوق واحلر ستور، وذ صيانة  من ا
رشيعية ضيات ال ل املق ٔو خرق من ق هتاك  ٔي ا هتا من    .دستور وحام

فع بعدم دستورية ٔشاكل الرقابة  فٕاذا اكن ا قانون يعد ش من 
ري  ضيات  ة املنظومة القانونية الوطنية من املق البعدية اليت هتدف ٕاىل تنق
ٔفلتت من الرقابة  رشيعية اليت  ضيات ال ملق ٔمر  ستورية، سواء تعلق ا ا
ب  س ستور  د ا ت املامرسة العملية خمالفهتا لقوا ٔثب ٔو ت اليت  لية  الق

ني ٕايالء تغري الظر  لني السياسيني واحلقوق ىل لك الفا وف، فٕانه وجب 
رب تضافر لك اجلهود ٕالخراج مرشوع  اصة وذ  ٔمهية  ٔمر  هذا ا

فع بعدم  86.15القانون التنظميي رمق  ديد رشوط وٕاجراءات ا املتعلق بت
ح مضامني هذا  ل جتويد وتنق ٔ زي التطبيق، ومن  دستورية قانون ٕاىل 

ا ولها  النص تقدم لبية جبم من التعديالت اليت مت ق ٔ ت ا مبعية مكو
شد من وراء  ستوري ي ٔن املرشع ا ىل اعتبار  بتوافق مع احلكومة 

ٔهداف ق ثالثة  ستورية الالحقة حتق لية الرقابة ا   :ٕارساء 
  ارشة عن حقوقه فاع م ه من ا ديدا ميك ٕاعطاء املواطن حقا 

كفلها  ا ته اليت  ىض وحر دم تطابق مق رة  ٕ ستور، وذ 
ارشة بني  القة م لق  لتايل  ستورية، و د ا لقوا رشيعي 

ستور؛   املواطن وحتكمي ا
 ستور؛ الفة  ضيات ا   تطهري النظام القانوين من املق
  رتاما لية، ا ا ستور يف هرم املعايري القانونية ا ضامن مسو ا

لمحمكة ا   .ستوريةلالجهتاد القضايئ 
ٔننا مع هذا املرشوع قانون التنظميي الرتباطه  ىل  ويف اخلتام، نؤكد 
ستورية  ىل مستوى الك ا شلك ثورة  حبقوق املواطنني ولكونه 
لية، استطاع املغرب  فضل ٕاقرار هذه ا ت، ف حلقوق واحلر املتعلقة 

ميقراطية اليت تعمل هبذا النظام، بغ  ول ا اق بعدد من ا ل ق ا ية حتق
ىل فعالية النظام القضايئ ٔمن القانوين واحلفاظ    .ا

 :مدا الفريق احلريك )4

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

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

ديد رشوط وٕاج 86.15مرشوع قانون رمق  فع بعدم دستورية بت راءات ا
ستورية رمق  ىل قرار احملمكة ا ر القانونية  ٓ ب ا رت  70.18قانون، بعد 

دد من مواد 2018مارس  6بتارخي  ث قضت بعدم دستورية  ، ح
املرشوع، واليت متحورت حول ختويل النيابة العامة صفة طرف يف دعوى 

فع ا رة ا ٔو بتضمني مذ ستورية  فع بعدم ا رشيعي موضوع ا ىض ال ملق
فوع  ة ا ستورية ختتص بتصف حملمكة ا ٓت  ٔو هي داث هيئة  فع وٕا ا
ديدة  ٔطراف حق رفع دعوى  بعدم دستورية قوانني، ٕاضافة ٕاىل ختويل ا
رشيعي رصحت احملمكة  ىض  د ٕاىل مق عند صدور مقرر قضايئ هنايئ اس

  .بعدم دستوريته

س،   السيد الرئ
فع بعدم نا القانونية  يعترب ا ظوم ديدة يف م لية  دستورية القوانني 

لهيا الفصل  متكن املواطنني من املسامهة يف  2011من دستور  133نص 
شوهبا من  رشيعية وتطهري الرتسانة القانونية مما قد  ح املنظومة ال تنق
ىل القوانني السارية  ري دستورية، عن طريق الرقابة البعدية  ضيات  مق

كون من املفعول  ٔمام احملامك، واليت  راد تطبيقها يف القضا الراجئة  واليت 
ستور ت اليت يضمهنا ا حلقوق واحلر ٔهنا املساس    .ش

ستورية مل  ىل احملمكة ا ستورية  ري ا ا القوانني  ، حفق ٕا وبذ
ٔيضا من  ٔصبح من حق املتقاضني  ىل الطبقة السياسية، بل  يعد قارصا 

ة ونق نوعية الل مسطرة  شلك ثورة حقوق ستورية، مما  فع بعدم ا ا
كون فهيا املواطن يف قلب معاد  دا دستورية مواطنة،  ق  لتحق



ش ريلدورة  –ارن مداوالت جملس املس ٔ 2022  

18 

ة 26  )2022 يوليوز 26( 1443 ذو احل

ل  ة ثقافة جممتعية تتفا ته، مبا يرتتب عن ذ من ٕاشا حتصني حقوقه وحر
كرس وعي املواطن حبقوقه  ٔيضا  شلك ٕاجيايب، و ستوري  مع القضاء ا

ي  والزتاماته و ا ٔمن القانوين  كرس ا ر ٕاجيايب يف  ٔ وملا  من 
ت ر املستو ىل سا منوية  ٔبعادا    .حيمل يف طياته 

ستور، مكهمة  ت اليت يضمهنا ا لحقوق واحلر شودة  ٔن امحلاية امل ري 
ة  ة، بوجود نظام فعال لتصف رتبط، من  ستورية،  لمحمكة ا ٔساسية 

ستور  الطلبات املتعلقة ضيات ا ستورية ومطابق ملق فع بعدم ا
ٔخرى، توفري  ة  صاصات وستوجب، من  ل لالخ ٔم د ٕاىل توزيع  وس
فع بعدم دستورية القوانني،  لية ا ل  ٔم الرشوط الالزمة لضامن التزنيل ا
ىل فعالية  ت املكفو دستور واحلفاظ  مبا يضمن صيانة احلقوق واحلر

ال معقوالنظام الق ٓ ٔحاكم القضائية يف  رب ٕاصدار ا   .ضايئ 
هتا  هودات اليت بذ ٔن ننوه  سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  هذا، ول
داد  ستورية وٕا ىل ما قضت به احملمكة ا ر الالزمة  ٓ ب ا الوزارة لرتت
شارية اليت هنجهتا  ملقاربة ال ديدة ملرشوع هذا القانون، وشيد  صيغة 

ال لني يف احلقل القانوين والقضايئ مبختلف مشارهبم، من  ل ٕارشاك فا
ستوري، وهو ما يعكس جتاوب  رباء وخمتصني يف جمال القانون ا وكذا 
فع بعدم دستورية القوانني يف  لية ا ٔمهية اليت حتظى هبا  احلكومة مع ا
ستور،  كفلها ا ت املواطنات واملواطنني اليت  جمال حامية حقوق وحر
رب ختويل املواطنني احلق يف طلب  شارية  ميقراطية ال كرسا لتزنيل ا و
مراجعة بنود بعض النصوص القانونية، مما سيعزز حتيني الرتسانة القانونية 

  .الوطنية، وتزنيل ورش إالصالح العميق والشامل ملنظومة العدا
اء هبا مرشو ضيات اليت  ٔمهية املق ا ب نا ٔن، واق ع هذا ويف هذا الش

فع بعدم دستورية القوانني وحتديد  ة ٕاىل تنظمي ممارسة ا القانون والرام
د  ىل اع ة، ومن حرصنا  ، من  د والرشوط الضابطة  القوا
ٔخرى، فٕاننا  ة  ة العامة، من  مع لك ما خيدم املصل خيار ا التوافق 

ىل مرشوع هذا القانون الهام، كام   ٕالجياب  ل نعلن التصويت  لتفا شيد 
ا  ر مع بعض التعديالت اليت تقدم لحكومة يف خشص السيد الوز إالجيايب 

  .هبا كفريق حريك
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شرتايك )5   :مدا الفريق 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمو   ن،السيدات و السادة املس
رتام  ٔجنع لضامن ا ىل دستورية القوانني الوسي ا تعد الرقابة 
ستوري  د القانونية، وٕادرااك من املرشع ا ة القوا ىل بق ستور ومسوه  ا
ستورية ويف بناء  ق العدا ا ٔمهية احليوية لهذه الرقابة يف حتق املغريب 

ىل ساتري  ٕاسناد رقابة  دو عرصية دميقراطية، فقد نص يف مجيع ا

دستورية القوانني ٕاىل هيئة دستورية خمتصة، فرشع العمل بداية مع 
ىل احملدث  1962دستور  ٔ لس ا لم بعة  ستورية اليت اكنت  لغرفة ا

ىض دستور 1957سنة  ستوري مبق لس ا داث ا ٔن تقرر ٕا ، ٕاىل 
ليه يف دستور  1992 يد  ٔ رتقاء به ٕاىل حم1996ومت الت مكة ، ليمت 

ديدات 2011دستورية مبوجب دستور  ة من الت اء مبجمو ي  ، ا
ت، ولعل  لحقوق واحلر ستوري حامية  لتكرس فعالية القضاء ا
ضيات الفصل  ٔمهية هو ختويل هذه احملمكة مبوجب مق ٔكرث  د ا املست

ات املتقاضني بعدم  2011من دستور يوليو  133 ة البت يف دفو صالح
ٔن تطبيقه يف الزناع املساس دستورية قانون  ٔن من ش لقضاء  تبني 

ستورية ت ا   .حلقوق واحلر
ٔحاكم القضائية، ورغبة يف  ستقرار القانوين والثقة يف ا ىل  وحرصا 
اصة، معل املرشع  امة واملتقاضني  لمواطن  ٔمن قانوين وقضايئ  توفري 

اد القضا ليات قانونية تضمن هلم ح ىل ٕاجياد  ة املغريب  ة، ومن  ة من 
ٔحاكم القضائية،  هنم من وسائل قانونية بقصد التظمل من وقع ا ٔخرى متك

  .رب طرق الطعن القانونية اجلاري هبا العمل يف قانون املسطرة املدنية
ٔحاكم القضائية  ة ا لطرق القانونية يف موا اط الطعن  ولنئ اكن م

لقانون، فان الصادرة عن احملامك جيد سنده يف التطبيق ا لقانوين السلمي 
ي ٕاقامة  د خمتلف، ف ٔمر  ة دستورية القوانني  سبة ملناز ل ٔمر  ا
ة من  لمتقاضني من ولوج در ح فرصة  ناها م ٔحاكم م الطعون يف ا
ستور، جيد  ون قانون ال يعترب مطابق  ة  از ٔ م التقايض، فٕان مس

فع بعدم دستورية قانون ساري  زاع سنده يف ا املفعول وذا مبناسبة 
ىل رقابة  الته  ديته مث ٕا ٔكد من  لت ٔنظار حمامك املوضوع  ىل  معروض 

صاص خ ة الوالية يف  ستورية صاح ٔي احملمكة ا ستوري    .القضاء ا
د اخلصوم يف  ٔ زي النفاذ ويدفع هبا  ويه رقابة تمت بعد دخول القانون 

وسي  ٔمام احملامك  شورة  ي قضية م ٔن القانون ا ة  فاع عن نفسه، حب
ري دستوري، عندها يوقف القايض  ينوي القايض تطبيقه يف القضية هو 
ت بقرار معلل  ستورية اليت ت النظر يف القضية وحييل القانون ٕاىل احملمكة ا
ٔي دور  ٔن احملامك ال تلعب  ٔي  ا من طرف احملامك فورية،  كون إال و

اهة فع  ٕالبداء رٔهيا يف و ٔن تثري ا الطلب، وال ميكن لها من تلقاء نفسها 
ٔكد من  ستقر فقط من الت دود حمامك املوضوع  ٔن  ستورية، ٕاذ  بعدم ا

لقانون   .وجود الرشوط القانونية املتطلبة ٕالقامة دفع قانوين وفقا 
متثل يف ٕاعامل  لمحمكة  صاص املعقود  خ ٔن   ، اط هذه الوسي وم

ىل دستور هتا تنرصف ٕاىل السلطة الرقابة  ٔن رقا ٔي  ية القوانني، 
حلدود الواردة  ا يف سن القوانني  ث التحقق من الزتا رشيعية من ح ال
ذية  ىل السلطة التنف ٔيضا ٕاعامل الرقابة  صاصها  شمل اخ ستور، كام 

ٔن ستورية هبذا الش لضوابط ا ا  لواحئ والبت يف مدى الزتا   .عند وضعها 
ٔق ث  ىل وح ستوري نظام الرقابة القضائية املركزية  ر املرشع ا

ٔنواعها  الف  ىل اخ لواحئ، فٕانه ال جيوز حملامك اململكة،  دستورية القوانني وا
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ا التلقائية  ٕال ستورية، ٕاال ما يتعلق مهنا  لرقابة ا اهتا، التصدي  ودر
ا  ٔما فوع املثارة  ر ا ٔو بتقد ستورية،  ىل ٕاىل احملمكة ا ستورية  بعدم ا

ليه قانو   .النحو املنصوص 
يان  ي  متان، فه ستور املغريب ولها  ستورية يه راعية ا فاحملمكة ا
اية  ر شلك القوة القضائية اخلاصة  دستوري مستقل، ويف نفس الوقت 
ٔحاكما ملزمة  ستور وتنطق  ، ويه تقوم بتفسري ا و دستورية قانون ا

ٔساسهلحكومة ومؤسسات ا ىل  ذية    .لسلطة التنف
ل  ٔهنا ال تد ستور، ٕاال  ٔحاكم ا رعى  ستورية  ٔن احملمكة ا ورمغ 
ىل  رشف  مضن السلس القضائية يف التنظمي القضايئ املغريب، ولكهنا 
، ويه تقوم بفحص معل ت  و ذية يف ا ٔعامل مجيع الهيئات التنف

ستور ٔحاكم ا   .الهيئات ومطابقهتا ب
ىل حممكة من النظام  ولهذا ٔ ٔهنا  ستورية ب ٔ اعتبار احملمكة ا مفن اخلط

  .القضايئ املغريب
ستورية قصد البت يف  ا القوانني ٕاىل احملمكة ا ع وظيفة ٕا وت

لهيا يف الفصل  ٔحاكم املنصوص  ستور وفقا ل وطبقا  132مطابقهتا 
علق بع133ٔحاكم الفصل  لنظر يف لك دفع م ث ختتص  دم ، ح

ٔطراف  د ا ٔ ٔثناء النظر يف قضية، وذ ٕاذا دفع  ٔثري  دستورية قانون 
ت اليت يضمهنا  حلقوق واحلر ي سيطبق يف الزناع ميس  ٔن القانون ا ب
د القوانني  ٔ ٔن مطابقة  ش ستورية قراراهتا  ستور، وتصدر احملمكة ا ا

ستور ٔحاكم ا   .ا
دها الفص ستورية و ل يف تطابق قانون مت ومن وظائف احملمكة ا

ستور ٔحاكم ا   .ٕاصداره من احلكومة مع 
ٔحاكم  د القوانني مع  ٔ دم تطابق  دى احملامك  شفت ٕا ا اك ويف 
ٔنظارها ،  ىل  د خصوم القضية املعروضة  ىل دفع من ا ستور بناء  ا
ٔنه،  ش ستورية الختاذ قرار  ه ٕاىل احملمكة ا رفع موضو كون ملزمة  فٕاهنا 

ٔن يض مت الترصحي بعدم دستوريته ذ  ذ مق ف ٔمر ب ه ال ميكن ٕاصدار ا
ٔساس الفصل  سخ لك  132ىل  ستور، وال تطبيقه، وي من هذا ا

ٔساس الفصل  ىل  يض مت الترصحي بعدم دستوريته  ستور، 133مق من ا
ستورية يف قرارها ددته احملمكة ا ي    .ابتداء من التارخي ا

ٔن مجيع القرار  ٔي وال شك  ل  ستورية ال تق ات الصادرة عن احملمكة ا
طريق من طرق الطعن، وتلزم لك السلطات العامة ومجيع اجلهات إالدارية 

  .والقضائية
 ٔ ا التلقائية من حمامك املوضوع ٕاعامال ملبد ٕان الرقابة عن طريق إال
ٔدىن، خول القانون احملامك املوضوع  ىل النص ا ىل  ٔ رحجان النص ا

ٔن حتيل ٕاىل احملمكة مبختلف  د املتقاضني،  ٔ ىل طلب  اهتا، بناء  در
ٔماهنا، ٕاذا ما  لفصل يف الزناع املعروض  ٔي نص قانوين الزم  ستورية  ا

ه لبت ف دم دستوريته، وذ    .راءى لها 
ة نظر يف حتديد طبيعة الرقابة اليت متارسها احملمكة  ومن و

ا م ٔما فع احملال  ىل ا ستوري  ن طرف قضاء املوضوع، ميكن القول ا
شكك يف مدى  ضيات قانونية سارية املفعول  ٔهنا رقابة الحقة، ختص مق
فع الفرعي املبدي من  ستور، عن طريق ا د ا ٔحاكم وقوا مطابقهتا 
ظور  زاع م د اخلصوم يف  ٔ ٔفراد، وتتحقق هذه الصورة عندما يدفع  ا

دى حمامك املوضوع بعدم دستوري ىل ٔمام ٕا راد تطبيقه  ة نص قانوين 
فع بعدم  دية ا ر  ٔن يتصدى لتقد نئذ  ىل القايض ح كون  الزناع، ف
عوى املنظورة  ل ا ٔج ليه ت ا تقرره  فٕانه يتعني  ستورية، ويف  ا
عوى  فع لرفع ا ر ا ٔ ي  لخصم ا اوز شهرا  عاد ال يت ٔمامه، وحتديد م

ستوري ٔمام احملمكة ا   .ةبذ 

س،   السيد الرئ
ىل  لرقابة البعدية  ديدة  لية  فع بعدم دستورية القوانني  ٔ ا د يعترب م

ماكن ٕ نا القانونية والقضائية، ٕاذ سيصبح  ظوم لك من   القوانني يف م
ٔمام احملمكة  ليه يف الزناع املعروض  ي سيطبق  ٔن القانون ا فع ب الصفة ا
ا القوانني  ستور، وبذ حفق ٕا ت اليت يضمهنا ا حلقوق واحلر ميس 
ىل الطبقة  ستورية مل يعد قارصا  ىل احملمكة ا ستورية  ري ا

الل م  ٔيضا من  ٔصبح من حق املتقاضني  فع السياسية، بل  سطرة ا
امسة يف النظام  ة وخطوة  شلك ثورة حقوق ستورية، مما  بعدم ا

ستوري املغريب   .ا
فع  ية ا ستوري عن طريق تق وٕاذا اكن جلوء املواطنني ٕاىل القضاء ا
ستوري  د املرشع ا ول، فٕان اع البية ا ٔصبح حقا معرتفا به يف  قد 

ىل دستورية ال لرقابة الالحقة  ٔفراد احلق املغريب  ح ا الل م قوانني من 
ق  شلك نق نوعية لتحق فع،  دا دستورية "يف ممارسة هذا ا

ته، مبا "مواطنة كون فهيا املواطن يف قلب معاد حتصني حقوقه وحر  ،
ستوري  ل مع القضاء ا ة ثقافة جممتعية تتفا يرتتب عن ذ من ٕاشا

كرس وعي املواطن حب ٔيضا  قوقه والزتاماته وملا  من شلك ٕاجيايب، و
ٔبعادا  ي حيمل يف طياته  و ا ٔمن القانوين  كرس ا ر ٕاجيايب يف  ٔ

ت ر املستو ىل سا   .منوية 
مة  ستور،  ت اليت يضمهنا ا لحقوق واحلر شودة  ٔن امحلاية امل ري 
ة الطلبات  رتبط بوجود نظام فعال لتصف ستورية  لمحمكة ا ٔساسية 

قهامل  سعى لتحق ستورية  فع بعدم ا   .تعلقة 
ساؤالت  133ويطرح تزنيل الفصل  ستور مج من ال من ا

ق بني  ة التوف يف متثل يف  متحور حول ٕاشاكلية مركزية،  وإالشاكليات 
لية  داث  ستورية"الغاية من ٕا فع بعدم ا واملمتث يف صيانة احلقوق " ا

ستو  ت اليت يضمهنا ا ىل نظام واحلر لجميع، وبني رضورة احلفاظ  ر 
ىل احلد من تعسف بعض املتقاضني يف استعامل احلق،  قضايئ فعال قادر 

ٔحاكم يف  ىل ضامن صدور ا ٔيضا  ل معقول"وقادر  ٔ مقرر "ٔ د ، وهو م
ستور   .بدوره يف ا
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ات من حمامك املوضوع ٕاىل احملمكة  - فو ا ا ٕان العمل بنظام ٕا
ا ستورية م سجم وقراءة الفصل ا ىل اعتبار  133رشة، ي ستور،  من ا

فع بعدم  لبت يف ا ٔصيل  صاص ا خ ة  ستورية يه صاح ٔن احملمكة ا
  دستورية القوانني؛

ة  - لتصف ة  ارج لية  د هذا اخليار  سامه )حممكة النقض(دم اع  ،
ٔمام حمامك املوضوع، دم بطء املسطرة  رسيع إالجراءات، و سجم  يف  وي

ليه  ل معقول املنصوص  ٔ ٔحاكم يف  ستوري املتعلق بصدور ا ٔ ا واملبد
ستور؛ 120يف الفصل    من ا

فع  - ا رفض ا اف يف  الست ماكنية الطعن  ٕ سمح هذا اخليار 
ٔ احملامكة  كرسا ملبد ٔصلية، وذ  عوى ا انب ا ستورية ٕاىل  بعدم ا

ني؛ ىل درج   العاد والتقايض 
ٔن يؤدي ٕاىل كرثة تدفق امللفات  - ٓخر ميكن لهذا اخليار  انب  من 

ا تعسف بعض  اصة يف  ستورية،  احملا من احملامك ٕاىل احملمكة ا
ستورية، مما قد يرتتب عنه  فع بعدم ا املتقاضني يف استعامل حق ا

ناق" ٔعضاهئ" اخ دودية  سم مب رية ت ٔ ٔن هذه ا لام  ستورية،  ا احملمكة ا
ٔخرى اكلبت يف  دة، فضال عن ممارسهتا ملهام  لها من هيئة وا وشك

ليس الربملان؛ ابية  نت   الطعون 
ة  - فع بعدم دستورية القوانني تتطلب رس ٕان القضا املرتبطة 

ىل حساب المك  ٔولوية  ٔن ختصه ب ىل حممكة النقض  البت، مما سيفرض 
لهيا،  د املسطرة الهائل من القضا املعروضة  ي سيؤدي ٕاىل تعق ٔمر ا ا

ب البطء يف  س ىل حقوق املتقاضني  ٔمدها مما سيؤر  القضائية وٕاطا 
؛   ترصيف القضا

ىل هيئة قضائية  - ٔ ة عن طريق حممكة النقض  ذ بنظام التصف ٔ ٕان ا
بادال لضامن  ستورية وتعاو م هنا وبني احملمكة ا ملغرب سيفرض حوارا ب

ه هو شتغا ٔن ما خيىش م ري  ت،  ق التواز رية ولتحق ٔ ل اجليد لهذه ا
لفعل  ان، وهو ما حصل  ٔح هنا يف بعض ا دوث تعارض يف املواقف ب

ارب املقارنة اكلتجربة الفرسية وإاليطالية؛   يف بعض الت
ىل ٕاماكنية  2011من دستور يوليو  133ٕاذا اكن الفصل  - مل ينص 

ا حممكة املوضوع الته  ٕا لنظر يف ٕا ة  لتصف جهة  فع ٕاىل حممكة النقض 
ستوري الفريس  الفا ملا ذهب ٕاليه املرشع ا ستورية  ٕاىل احملمكة ا

ٔردين، فٕان مرشوع القانون التنظميي رمق  ديد رشوط  86.15وا املتعلق بت
ٔمه  ة ميكن رصد  لتصف ٔقر نظاما  فع بعدم دستورية قانون  وٕاجراءات ا

الل املواد معامله    .11و 10، 5،6من 

س،   السيد الرئ
ٔو ٕاقرار  د  ه مرشوع القانون التنظميي ٕاىل اع ٔن تو ه  مما الشك ف
ىل مستوى حممكة النقض حيمل يف طياته العديد من  ة  لتصف نظام 
كون  سلبياته اليت قد تعصف هبذا احلق  ٔن  إالجيابيات، كام ميكن 

ستوري اجلديد، وٕاذا كنا من  ستورية ا فع بعدم ا ة ا يل ٕاىل ٕاسناد تصف
ستورية  حملمكة ا ة  لتصف داث غرفة  ٕ ريها  ستورية دون  ٕاىل احملمكة ا
ن حممكة  هيا من  الته ٕا فع بعد ٕا شارك قضاهتا ف بعد يف البت يف ا ال 
فع، فٕانه يبدو يف  جراء خفص خمترص لهذا ا ٕ املوضوع اليت تقدر اجلدية 

ر لنظر تقد ق هذا املبتغى  ٔن الظروف املوضوعية مل تنضج بعد لتحق  
ملغرب، ولغياب ممارسة قضائية سابقة  ستورية  س احملمكة ا ٔس حلداثة ت
ة يف  ستحسن ٕاسناد معلية التصف ا  ستورية،  فع بعدم ا يف جمال ا

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

فع اليت قد  - دد القضا املرتبطة  عتبار جحم و ذ بعني  ٔ جيب ا
 ، ة ذ ليات ملوا يض توفري اكفة ا ىل قضاء املوضوع، وهو ما يق حتال 
ستحسن ٕارساء  ٔنه  يك، كام  س لو ٔو ا رشي  ث العنرص ال سواء من ح

سمى لي ستوري يف ٕاطار ما  لتواصل بني حممكة النقض والقضاء ا ة 
ة ٕاىل  نتظارات والتطلعات الرام كون يف مستوى  جبوار القضاة، حىت 
فع بعدم  لية ا رب  ستور  ت اليت يضمهنا ا حامية احلقوق واحلر

ستورية؛   ا
ة  - ة مرتبط بعدم ختويل حممكة النقض صالح ٕان جناح نظام التصف

جهتاد القضايئ  ىل تطبيق  رص دورها  ٔن يق غي  ستور، وي ٔويل ا ت
ستور، وٕاذا ما  ملطابقة  ستورية املتعلق بوجود سابقة تتعلق  لمحمكة ا
لس  ٔ ٕاىل ا ٔن حتيل املس لهيا  ى حممكة النقض، فٕان  ظهر هناك شك 

ستوري؛   ا
دة امل  - ليه يف ستحسن تفادي العمل بنظام الهيئة الوا نصوص 

فع بعدم دستورية  11املادة  لتحقق من رشوط ا لية  من املرشوع 
ث  ىل مستوى القانون الفريس، ح ت التجربة فش  ٔثب ي  قانون، وا
ستورية  ٔ ا لمس ٔنه مت تعديل القانون التنظميي املنظم  ٔوحض بعض الفقه 

ٔولوية بتارخي  رب  10ا لغاء الغرفة2009دج ٕ اخلاصة اليت مت  ، وذ 
لس  ستورية ٕاىل ا ٔ ا ا املس ٕ تصة  ا مبحمكة النقض وا دا ٕا
لس  ستورية ٕاىل ا ٔ ا ا املس ستوري، واليت سامهت يف عرق ٕا ا

ل حملها الغرف العادية مبحمكة النقض؛ ستوري لت   ا
ديد رشوط  86.15مرشوع القانون التنظميي رمق  - املتعلق بت
ة من وٕاجرا لتصف ي وضع نظاما  فع بعدم دستورية قانون، ا ءات ا

دد  ف من  سهم يف التخف ه محمود قد  الل حممكة النقض، وهو تو
ٔن يتحول  ٔنه خيىش  ستورية، ٕاال  ىل احملمكة ا دية احملا  الطلبات الك
لية  ة ق رية ملراق ٔ ٔمام حممكة النقض ٕاىل ممارسة هذه ا ة  نظام التصف

ستورية ستو  صاصات احملمكة ا ال يف اخ شلك تد رية القوانني، مما 
فع بعدم دستورية القوانني  لبت يف ا ٔصيل  صاص ا خ ة  بصفهتا صاح

لفصل  ٔن يتحول قايض املوضوع ٕاىل  133طبقا  ستور، كام خيىش  من ا
ات ٕاىل  فو ا ا ا تعطي لعملية ٕا قايض دستوري سليب خصوصا يف 
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ٔن القرارات الصادرة عن احملمك لمنا  اصة ٕاذا  شلك مسمتر،  ستورية  ة ا
ر  ٔي طعن، مما حيول دون تقد ري قاب  فع  ا ا رفض ٕا حممكة النقض 

ستورية ن احملمكة ا ة من  ة التصف   .ٔو مراق
رفض  ادة النظر يف القرارات القاضية  ستحسن ٕاجياد صيغة ٕال ا 

ا الصادرة عن حممك لحوار البناء واملمثر بني حممكة إال لية  رساء  ٕ ة النقض 
ة  لتصف ت املرتبطة  اوز خمتلف الصعو ستورية لت النقض واحملمكة ا
ستوري املغريب من  اها املرشع ا ستورية اليت تو لعدا ا قا  حتق

فع بعدم دستورية قانون لية ا داث    .ٕا
ستور املغريب ينص رص  133ٕان الفصل  ٔن احملمكة من ا ىل  ة  ا

علق بعدم دستورية قانون  لنظر يف لك دفع م تصة  ستورية يه ا ا
د  ٔ ل  فع من ق ستور، سواء مت ا ت اليت يضمهنا ا حلقوق واحلر ميس 
فع اجلدي ٕاىل احملمكة  ا ا ٔمام حممكة املوضوع وٕا ٔطراف الزناع املعروض 

ٔطراف  د  ٔ فع من  ٔو مت ا ستورية،  ٔمام ا الزناع الربملاين املعروض 
ٔمام هذه  ي سيطبق يف القضية الراجئة  ٔن القانون ا ستورية، ب احملمكة ا

ستور ت اليت يضمهنا ا حلقوق واحلر   .احملامك، ميس 
فع  133ومل ينص الفصل  ا ا ىل وجوب ٕا اله،  ٔ ستور  من ا

ة  جهة خمتصة لتصف ستورية ٕاىل حممكة النقض  فوع اجلدية بعدم ا ا
ستور  ة يف ا ليه رصا صوص  ستورية كام هو م هتا ٕاىل احملمكة ا ا وٕا

  .الفريس
ذ هبا دولتان يف العامل هام فرسا  ٔ رية ت ٔ ٔن هذه التجربة ا هيك 
ل الفقه  تقدة من ق ٔملانيا، ويه جتربة م منسا و ٔردن، وجهرهتا لك من ا وا

  .الفريس
ذ املرش  ٔ ٔن ي فع اجلدي ا نقرتح  ا ا ٕ خليار املتعلق  ع املغريب 

ستورية، وهذا اخليار  ل احملمكة العادية واملتخصصة ٕاىل احملمكة ا من ق
سجم وقراءة الفصل  ستور، وسامه يف تقريب القضاء من  133ي من ا

ة القضائية ا   .املتقاضني، وحيقق الن

س،   السيد الرئ
ح ٕان هذا احلق ٕاذا ما متت ممارسته بط سهم يف تنق دة فٕانه س ريقة ج

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

ل دستور  ٔو بعض القوانني الصادرة ق ستعامر وما تالها،  ة   2011حلق
شلك المئة معه  ٓخر واليت مل تعد م   .ٔو ب

شارية يف  بري من املقاربة ال ق جزء  سهم يف حتق ٔن  ميكن لهذا احلق 
ٔطري  فراد بت ٔ د سواء، عن طريق استفادة ا ىل  رشيع والقضاء  جمال ال
فع املرشع والقضاء  ىض،  متع املدين من هذا املق من الفعاليات القانونية وا

ت وتوسيع مفهومه رتام احلقوق واحلر ٔكرب، عن طريق  ٕاىل ا شلك 
ىل  ٔيضا  د  ع ية القانونية يف ٕاطار  مسطرة التقايض "سلوك هذه التق

م " سرتاتيجي ه سع جماالهتا و ٔصبحت بفعل العامل امجلعوي ت اليت 
ٔكرث   .هبا 

لشغل )6 حتاد املغريب    :مدا فريق 

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شار    ون احملرتمون،السيدات والسادة املس
ا من  ا مل فع بعدم دستورية القوانني مطلبا حقوق لية ا شلكت 
ستور وعند  الل املطالبة مبراجعة ا ة  طرف العديد من الفعاليات احلقوق

لحظة التارخيية يف ٕاخراج دستور  يف ٕاطار بناء دو احلق  2011ا
  .والقانون

سق ا رية ش يف ال ٔمهيهتا الك لنظر  ستوري والقانوين وذ 
ىل مستوى بناء املنظومة القانونية يف مشوليهتا، ومضمو يف  ببالد 
ت، ٕاذ من  رشيعية محلاية احلقوق واحلر ستورية ال ت ا رسيخ الضام
ة راعية لرتسيخ امحلاية  ستورية توفري ب لية ا ٔن تطبيق هذه ا ش

ستورية حلقوق املواطن املغريب وحريته، وتعز لقضاء ا ز الولوج الفردي 
ٔداة قانونية هامة لضامن احلقوق الفردية املضمونة دستورية  ستوري  ا
ىل  اصة القوانني السابقة العهد  ٔن العديد من القوانني،  واليت من ش

ليه  2011دستور  ٔن تتعسف  يب،  ٔج ستعامر ا ويعود بعضها ٕاىل فرتة 
متتع هبا   .وحترمه من ا

ىل ذ ٔدل  من القانون  288من اسمترار الفصل املشؤوم  وال 
رد ممارسة  ابعة بعض العامالت والعامل  ه يمت اعتقال وم ي مبوج اجلنايئ ا

ستوري يف إالرضاب   .حقهم ا
ة  ستوري من  لية الرقابية اجلديدة يف القضاء ا سمح هذه ا ٕاذ س

ري ستورية و ري ا ىل هذه القضا  رتاض  ، كام  لمتقاضني  العاد
نا القانونية من لك الشوائب اليت  ظوم ح م ق ٔخرى ب ة  سمح من  س
كرس مسو  ري دستورية، يف ٕاطار  ضيات  شوهبا من مق الزالت 
ت  حلقوق واحلر لتايل رش الوعي الفردي وامجلاعي  ستور و ا

ميقراطية املواطنة احلقة لزتامات وتعزز ا   .و
ي قامت به وزارة العدل والبد هنا من  ري ا هود الك رتاف 

ي  رشيعي لهذا املرشوع ا ستورية يف املسار ال ر قرار احملمكة ا ٔ ب  لرتت
ستورية سنة  عرف ٔصدرته احملمكة ا ىل قرار  نية بناء  ، يف 2018قراءة 

ىل القوانني التنظميية، بعدم دستورية بع ستورية  لية ا ض ٕاطار الرقابة الق
شارية مع القانونيني  ٔوىل، وذ وفق مقاربة  مواد املرشوع يف صيغته ا

ستوري   .والقضائيني واخلرباء يف القضاء ا
ٔمهية هذه  لشغل نعي متام الوعي ب حتاد املغريب  وٕاذا كنا يف فريق 
ستورية وفق النص اجلديد  ٔن احملمكة ا اصة و ستورية اجلديدة،  لية ا ا

ٔصبح ٔصبحت يه من  فوع بعدم دستورية القوانني، فقد  ة ا ختتص بتصف
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ل لهذا املرشوع من  ٔم ت لضامن التزنيل ا لزاما توفري اكفة الرشوط والضام
يل   :ق
ث  - رشية، وكذا من ح ة القضائية وإالدارية من املوارد ال تعزز الب

ا ة ولك إالماكنيات اليت تتطلهبا  ك س لو ات والتجهزيات ا هزية الب
ال القانونية احملددة؛ ٓ ام هبذه املهمة القضائية يف ا لق ستورية    احملمكة ا

ات اململكة،  - ىل مستوى اكفة  ستورية  دد احملامك ا الرفع من 
سمتر ٔن  لشغل  حتاد املغريب  ٔمل صادقني يف فريق  ٔن تبارش الوزارة /ن

قي ا اللها احلكومة يف إالصالح احلق لشامل والعميق وبوثرية الوصية ومن 
، مبا يعزز بناء دو احلق والقانون  ظومة العدا ببالد رسيعة لورش م

  .واملؤسسات
لشغل  حتاد املغريب  واعتبارا للك ما سبق، قرر يف فريق 

ىل مرشوع هذا القانون ٕالجياب    .التصويت 

لشغل) 7 ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :مدا مجمو

لجنة احملرتم،السيد رئ   س ا
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرمني، شارات والسادة املس  السيدات املس
فع بعدم  133يف الفصل  2011لقد نص دستور  لية ا ىل  ه  م

ٔمام حمامك اململكة، و  ة  لنظر يف قضية مطرو ي يثار  دستورية قانون، ا
ر  ي  ٔن القانون ا ٔطراف  د ا ٔ اد تطبيقه يف الزناع ميس ذ ٕاذا ما دفع 

ىل قانون  ال هذا الفصل  ٔ ستور، و ت اليت يضمهنا ا حلقوق واحلر
لية، وهو ما جتسد يف  تنظميي حيدد رشوط و ٕاجراءات تطبيق هذه ا

ع هذه  86.15مرشوع قانون تنظميي رمق  ج راسة  موضوع املناقشة وا
لجنة  .ا

داد مرشوع هذا ا ٔن ٕا ر  ر  لقانون التنظميي استغرق ٕاىل واجلد
لس الوزاري  ه  يومه حوايل ستة سنوات، حبيث جرى التداول ف

ٔنه اكن من املفروض طبقا 2016يونيو  23املنعقد بتارخي  لرمغ من   ،
كون مضن مشاريع القوانني التنظميية  86ٔحاكم الفصل  ٔن  ستور  من ا

ل ٔ لهيا يف  ال يتعدى مدة الوالية  اليت تعرض وجو قصد املصادقة 
رشيعية الثالثة، و من  رشع يف الوالية ال ٔوىل، ب حنن اليوم  رشيعية ا ال
ي توليه احلكومات املنصبة يف ظل  هنا يطرح السؤال حول احلرص ا

شلك  2011دستور  ٔال  ت املواطنات واملواطنني،  لضامن حقوق وحر
لزمن  ٔنه هدر  ري ٕان مل نقل ب ٔ رشيعيلك هذا الت ٔسباب  ال ا من  س

ٕالماكن  ٔمر فٕانه الزال  كن من  ام  ورة؟ و الل الفرتة املذ ضياع حقوقهم 
ٔخر ٕاىل فرصة لتجويد النص وضامن  تدارك ما فات وذ لتحويل هذا الت

  .فعلية تطبيقه
اء دستور  ا القوانني من طرف املواطن ٕاىل  2011لقد  ماكنية ٕا ٕ

ستورية محلاي شوب احملمكة ا اوزات اليت قد  ته من الت ة حقوقه وحر

ٔمن القانوين،  ٔ ا د ام يف ضامن م ستوري دورا  رشيع، ويلعب القضاء ا ال
ىل  حت  دستور يف جمال الرقابة  ات اليت م الل الصالح من 
ت  روم الغا فع بعدم دستورية قانون اليت  لية ا الل  القوانني من 

  :التالية
د - ح حق  لمتقاضني؛م   يد 
ستور؛ - الفة  ضيات ا   تطهري النظام القانوين من املق
دة  - ٔدىن تطابق القا دة القانونية ا ستور جبعل القا كرس مسو ا

ىل؛ ٔ   ا
اوز إالطار  - ستورية ٕاىل الرقابة الالحقة، لت ىل ا توسيع الرقابة 

رهت ة جمردة وٕا لية لكوهنا مراق ة الق لمراق لصبغة الضيق  ا موسومة 
  .السياسية

فع بعدم  ستوري املمتثل يف ا وقد اصطدم تفعيل هذا احلق ا
يس طابع املوضوعية  ك ت وٕاشاكليات مهنا ما  دستورية قانون بعدة صعو
ق بني  ق التوف ذ به والمكني بتحق ٔ ي ميكن ا منوذج ا يار ا ٔ اخ مكس

ستوري وتطلعات املواطنات و  املواطنني وممثلهيم يف ظل اية املرشع ا
ات  ها وعيوهبا، و نظمت العديد من امللتق ة مبزا تعدد اخليارات املمك
ٔفاكر قمية  ٔغنت النقاش العمويم ومتخضت عهنا  راسية والعلمية اليت  ا
داد مرشوع هذا القانون التنظميي، لكن يف املقابل  ة وٕا ىل صيا دت  سا

ٔصوات تعرب عن ختوفا دة  ت التفعيل ظهرت  ري مربرة تطرح حتد ت 
يدية  ر هذا احلق يف طلبات  يل اس عوائق يصعب جتاوزها من ق

لية اجلديدة يف القضاء ال هذه ا ستورية الستق اهزية احملمكة ا   .ومدى 
لشغل، فٕاننا نعترب ٕاخراج هذا  ميقراطية  سبة لنا يف الكونفدرالية ا ل و

زي الوجود وضامن  فعليته بتوفري مجيع رشوط حسن تطبيقه النص ٕاىل 
لطبقة العام  ستوري ببالد وٕانصافا  لبناء املؤسسايت وا يعترب استكامال 

شلك يويم من ٕاهدار حقوقها   .اليت تعاين 
ليربايل  ه ا سمترار يف التو ٔصبح مستحيال  ٔنه  نت اجلاحئة  ٔ لقد 

عية ؤ  ج ات  ي غزا مجيع القطا عية املتوحش ا ج و  ن بناء ا
خطاب لالسهتالك، وٕامنا  س بلوكه  غي حتني الفرصة ل هو مصري حمتوم ي

ستور والس الفصل  ٔحاكم ا عامل  ٔنه  6ٕ ىل  ه اليت تنص  تعترب "م
ادئ ملزمة هتا ووجوب رشها، م راتب د القانونية و   ".دستورية القوا

راكته ليمك ورمحة هللا و    .والسالم 

عيةمدا  )8 ج ة العدا    :مجمو

﷽  
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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عية يف امل  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  ناقشة رشفين 
فع  86.15العامة ملرشوع القانون رمق  ديد رشوط وٕاجراءات ا يتعلق بت

ٔخرت بالد كثريا  لية اليت ت ٔمهية هذه ا ٔن  بعدم دستورية قانون، ونعترب 
ولية  ارب ا دد من الت يف ٕاقرارها يف النظام القانوين املغريب، مقارنة مع 

ذ سنة  دة م ت املت ٔملانيا مذ1802اكلوال ذ 1958سنة  ،  ، فرسا م
 question prioritaire de(مبا يعرف  2008سنة 

constitutionalité( ،ريها ٔمهيهتا(، ٕاسبانيا، الربتغال، مرص و يف ) مكن 
ستوري من  ت ببالد وتقريب القضاء ا ظومة احلقوق واحلر تعزز م
ٔمه  عتباره من  ىل هذا املستوى  رب ضامن حق التقايض  املواطن 
فاع عهنا  سان اليت متكن من حامية هذه احلقوق وا ضيات حقوق إال مق

ٔفضل   .ىل حنو 
اوز إالشاكالت املرتبطة بعدم  ال جوهر لت لية مد كام تعترب هذه ا
ٔمام العديد من  ائقا  ضيات القانونية اليت شلكت  ة من املق دستورية مجمو

متكن م لية لرفع الرضر الناجت املواطنني وسامهت يف ضياع حقوقهم دون ا ن 
متزي  ٔن الرتسانة القانونية املغربية  اصة و ضيات،  عن تطبيق ت املق
ٔو فرتة ما بعد  ستعامرية  رجع ٕاىل الفرتة  رشيعية  بوجود نصوص 
ة والقوانني التنظميية  ساتري املتعاق ٔساسها ا ث اكن  ستقالل، ح

ستور ي يعترب  2011اجلديد لسنة  املرتبطة هبا واليت ال تتالءم وا ا
ت رسه من حقوق وحر اصة مبا  قدما    .دستورا م

ٔطري  قي يف الت ٔن احملك احلق عية  ج ة العدا  ونعتقد يف مجمو
ٔساسية ت  رتبط بثالث رها لية والتزنيل السلمي لها    :القانوين لهذه ا

ٔول فع ب :الرهان ا سري ممارسة احلق يف ا عدم دستورية متثل يف ت
ٔساسية املكرسة  ت ا قانون مبا ميكن من حامية وصيانة احلقوق واحلر
فع  ول ا فاؤها لق الل تقليص الرشوط املطلوب اس دستور من 

سري إالجراءات املسطرية املتبعة؛   وت
الل تقليص املدد  :الرهان الثاين ة القضائية من  ا ق الن مكن يف حتق

ستغرقها البت يف ىل اليت  ي تعرفه حمامك اململكة  لضغط ا  القضا نظرا 
اه ٕاىل ٕاماكنية ٕاغراقها بقضا  ن يض  اهتا، مما يق مستوى خمتلف در
فع بعدم  دم التعسف يف استعامل حق ا ىل  فرعية، مع رضورة احلرص 

ات؛ ٔمد الزنا ستورية ٕالطا    ا
ٔمن القان :الرهان الثالث ىل ا ىل يف احلفاظ    .وين واملراكز القانونيةيت

لغة،  ٔمهية  ي حيظى ب البد وحنن نناقش مرشوع هذا القانون ا
رشيع من طرف  ه جلنة العدل وال ي عرف لنقاش البناء واملسؤول ا
ر العدل  اوب السيد وز لس، ومثن يف هذا إالطار بت ت ا خمتلف مكو

دد معترب من ا ال  ٔمثر النقاش ٕاد لتعديالت اجلوهرية، شلك بناء، وقد 
رشيعي  ىل هذا النص ال رشيعية  مما مكن جملسنا املوقر من ٕاضافة ملسة 

نه   .بتجويد مضام
لتزنيل  ت الالزمة  لضام ٔن حياط مرشوع القانون  ري  ٔ ٔمل يف ا ون

ٔساسا يف تعزز  لها واملمتث  ٔ ٔقر من  ت اليت  ق الغا سامه يف حتق السلمي ل
ت  الل احلقوق واحلر ىل مستوى الرتسانة القانونية الوطنية، وذ من 

لرقابة  لية اجلديدة  ٔمهها التعريف هبذه ا  ، توفري الرشوط املطلوبة 
ٔمهيهتا وتعبئة اجلسم القضايئ،  س وتوعية املواطنني ب ستورية وحتس ا

ه ٔمكل و ىل  رها    .قضاة وحمامني، لالخنراط يف اس
الٕ  ٔننا سنصوت  ىل مرشوع هذا القانونونؤكد    .جياب 

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

ملغرب) 9 لشغل  حتاد الوطين  شاري   :مدا مس

 مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لشغ حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  لس رشفين  ملغرب مب ل 

راسة  رشيعية املتعلقة  شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ال املس
ىل مرشوع القانون التنظميي رمق  ديد رشوط  15.86والتصويت  يتعلق بت

ليه جملس النواب فع بعدم دستورية قانون کام وافق    .واجراءات ا
اللها التذكري مبسار هذا القانو اسبة جندد من  ن التنظميي املهيلك ويه م

اء به دستور  ي  ٔوىل يف 2011ا ليه يف ٕاطار القراءة ا ي صودق  ، وا
ر  2016يوليوز  ٔن تصدر احملمكة 2018والقراءة الثانية يف ينا ل  ، ق

ستورية قرارها رمق  ة مرشوع القانون التنظميي رمق  18/70ا املتعلق مبراق
ف 86.15 ديد رشوط وٕاجراءات ا ع بعدم دستورية قانون بتارخي يتعلق بت

ر القانونية 2018مارس  6 ٓ ب ا رت لمرشوع بعد  هنائية  ا الصيغة ا ، وٕا
ىل جملس النواب بتارخي  ستورية  ر  16ىل قرار احملمكة ا ، 2022فربا

شارن بتارخي  ىل جملس املس ريل  25و ٔ2022.  
ٔن يعرب سعه ٕاال  ع ال  ري يف عن استغرابه من هذ ٕان املت ٔخر الك ا الت

اء به دستور  ي  يف سياق سيايس  2011ٕاخراج هذا القانون التنظميي ا
، حفظه هللا،  ال امل ل معه  ي تفا حلراك الشبايب ا عي عرف  واج

الل خطاب  ال امل ٕاىل مراجعة  2011مارس  9من  ه  ا ف ي د ا
لية واخل ا عاب التحوالت ا ستور الس ةشام    .ارج

ت ووضع  ىل تعزز احلقوق واحلر ويف هذا السياق، مت التنصيص 
ىل دستورية القوانني ومتتيع  هتا ومضهنا تعزز الرقابة  ٔساسية محلا ت ا الضام
ىل  الل هذا القانون التنظميي، و املواطنات واملواطنني من هذا احلق من 

ي اك ستوري ا لس ا داث حممكة دستورية عوض ا ذ ٕا ن قامئا م
متزي عن السلطة القضائية1992 ستقالل مايل وٕاداري و متتع   ،.  

وفضال عام سبق، فٕان هذا القانون التنظميي سميكن من تطهري الرتسانة 
دات اليت  اسب مع املست ضيات اليت مل تعد ت ة من املق القانونية من مجمو

ٔ 2011اء هبا دستور  ت ا حلقوق واحلر   .ساسية، واليت متس 
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ر احملرتم،   السيد الوز
ة  شارن مبجمو لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ا يف  تقدم
الل  ستورية من  ٔساس تعزز دور احملمكة ا من التعديالت اليت مهت 
هتا يف القضا  ستورية مبناسبة  فع التلقايئ بعدم ا صاص ا حها اخ م

لهيا، وشجيع جلوء ا الل التنصيص املعروضة  لية من  ملتقاضني ٕاىل هذه ا
هتا   .ىل جمان

فع ٕاىل احملمكة  ا ا ٕ ة وٕالزام خمتلف احملامك  ٔيضا جتويد الصيا ومهت 
ستورية مبجرد صدور ٔعضاء  ا ح  ٕالضافة ٕاىل م فع فقط،  ول ا مقررها بق

رات كتابية تتضمن مالحظاهتم خبصوص موضوع  لس حق إالدالء مبذ ا
س جملس ا س جملس النواب ورئ س احلكومة ورئ انب رئ فع، ٕاىل 

اما مع املادة  س ٔطراف، ا شارن وا من القانون التنظميي املتعلق  25املس
ستورية   .حملمكة ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ميقراطي  ٔويل ا ٔمهيته يبقى رهني الت ىل  ٕان هذا القانون التنظميي 

ٔن بعض  ضياته، خصوصا و ٔ ملق اصة مس امضة و اءت  ضيات  املق
لسلطة القضائية واليت قد حتد من  رها  صاص تقد اجلدية اليت يبقى اخ
لية، وهو ما حيتاج ٕاىل التكون املسمتر واحلوار بني خمتلف  لجوء ٕاىل هذه ا ا

ل ل جتاوز هذه العراق ٔ لني من    .املتد
س والتوعية كون  كام حيتاج تزنيل هذا القانون ٕاىل التحس حىت 

ىل اطالع هبذا  اصة  امة، واملتقاضني بصفة  املواطنون واملواطنات بصفة 
  .احلق

شارن  لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، نؤكد يف 
ىل مرشوع القانون التنظميي رمق  ٕالجياب  ا  يتعلق  86.15ىل تصوي

فع بعدم دستورية قا ديد رشوط وٕاجراءات ا   .نونبت
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

II -  ة 94.21مرشوع قانون رمق سندات القرض املؤم   .يتعلق 

ٔصا واملعارصة )1   :مدا فريق ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ٔسامه  ٔن  رشفين 
ة 94.21ع قانون رمق مرشو سندات القرض املؤم   .يتعلق 

ٔيت ملواص إالسرتاتيجية املعمتدة من  ٔن هذا املرشوع ي وجتدر إالشارة 
الل تعبئة  طرف الوزارة املمتث يف مواص تطور القطاع املايل، من 
ٔفضل املامرسات  اة  متويل، مع مرا ٔدوات ا ٔمد، وتنويع  ار الطويل ا إالد

ولية  يس ا ال، وك لنظر ٕاىل يف هذا ا لغة  ٔمهية  هذا املرشوع 
ىل  ث حتديد النظام القانوين املطبق  ه من ح اة م ٔهداف املتو ا

ن املعمتدة وصندوق إاليداع  السندات اليت تصدرها مؤسسات االئ
ضيات القانون رمق  ن  103.12والتدبري، طبقا ملق املتعلق مبؤسسات االئ

  .ملعتربة يف حمكهاوالهيئات ا
ٔملهتا رضورة تعبئة املزيد  ٔداة مالية،  ة  ٔن سندات القرض املؤم كام 
دة معدل  بة ز ديدة ملوا ليات متويل  ٔمد، ووضع  من املدخرات طوي ا
ىل مستوى  شاط البنيك من تطور، والس  ر، وما يعرفه ال س

ب طلبات توسيع نطاق قروض الرهن العقاري، والقطاع العمويم، وموا ة م
ار د ات الرتابية، فضال عن استقرار معدل    .متويل امجلا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

مل ٔن ننوه  ذ قرابة البد  هنجها بالد م ة اليت  اق س سنة  20قاربة 
ان يف  ملقارنة مع ب ٔن املايل، وذ  منو ف خيص الش نفس مستوى ا

ىل صالبة  ىل احملافظة  ٔن ننوه كذ حبرص وزارمك  صادي، و ق
 ، ولية ذات الص بة التطورات ا بتاكر وموا القطاع املايل عن طريق 
صاد الوطين،  ق ة اليت يعرفها  ينام رة  متويل ومسا ٔدوات ا ضام لتنويع 

ىل مستوى امجلا   .ات الرتابيةوشجيع متويل املشاريع 
ىل  ٔصا واملعارصة نصوت  ىل ما سبق، فٕاننا يف فريق ا وبناء 

ٕالجياب 94.21مرشوع قانون رمق  ة  سندات القرض املؤم  .يتعلق 

 :مدا الفريق احلريك )2

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔتد ٔن  اقشة مرشوع قانون رمق رشفين  مس الفريق احلريك يف م ل 

ٔن ينكر التطور  94.21 د ميكن  ٔ ة، فال  سندات القرض املؤم املتعلق 
ملالية،  ٔخص ف يتعلق  االت و رشيع املغريب يف شىت ا ي عرفه ال ا
ولية من  ة ا صادية اليت تعرفها السا ق بة التطورات  وذ قصد موا

ٔخرى، ويندرج هذا املرشوع يف تعزز ة، وتع ة  زز احلاكمة املالية من 
زايد القروض العقارية وت  اصة بعد  صاد، و ق دة متويل  وتوسيع قا

ات الرتابية مجلا   .اخلاصة 

س احملرتم،   السيد الرئ
ساؤالت  ٔنه تبقى بعض ال مثن مضامني هذا املرشوع، ٕاال  قدر ما  ف

مك السيد ٔن جتيبو عهنا حىت يطمنئ املواطن اليت نود م رة  ة الوز
د سواء ىل  مثر    .واملس

ت اليت  ة يف ظل الصعو عامل احلكومة مع السندات املؤم ف س فك
ء  لفها و ٔزمة اليت  صاد الوطين جراء ا ق د"يعرفها  ٔزيد من " 19-وف

ٕالضافة ٕاىل احلرب الر  اصب الشغل  ني، وفقدان العديد من م وسية سن
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ي واليت معقت جراح املواطن  هت د يعرف مىت ست ٔ رانية، اليت ال  ٔو ا
ٔمر  شة، ا الء املع الء احملروقات وتدين القدرة الرشائية و املغريب جراء 
البا ما  ٔقساط القروض العقارية واليت  سديد  ٔمورية  ي يعقد من م ا

اوز ثلث  لموظف؟)  3/1(تت   الراتب الشهري 
ساءل ٔ  ات كام ن لحفاظ وحامية قطا ل احلكومة  يضا ملاذا ال تتد

ي  ىل قطاع العقار ا صار  ق ىل وشك إالفالس و ٔخرى واليت يه 
ن  ام يف العقد الية، فالقطاع البنيك يف بالد عرف تطورا  ا خ ٔر حيقق 
س فقط يف العقار، بل  ر ل س شجيع  ٔحرى  ليه  رين، واكن  ٔ ا

عش يف شىت الق ريهام حىت ي ة التقليدية و ة والصنا ات اكلفال طا
سفر عهنا  ٔن  ولية وما ميكن  ه املتغريات ا صاد الوطين ويصمد يف و ق

صادية ٔزمة اق   .من 

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔننا ال نصطف جبانب احلكومة يف  ٕان متوقعنا يف املعارضة ال يعين 

كون لها وقع ٕاجيايب  ىل املواطن املغريب ويف صاحل الوطن القرارات اليت 
لزتاماهتا  لت  ٔ ه احلكومة ٕان يه  ٔيضا تن نا  ٔنه من واج واملواطنني، كام 
اعتنا حول امحلاية اليت  بعة من ق جتاه املواطنني، مفساندتنا لهذا املرشوع 
ة، وهو ما يعين ٕاعطاء حامية  كرسها حلاميل سندات القروض املؤم

ة حلاميل ال  ٔوىل يف اجلانب املؤسسايت والقانوين، مزدو ىل ا سندات، تت
ت املكونة حملفظة التغطية لضام   .والثانية 

ٕالجياب لهذا  ٔننا سندمع ونصوت  ري، نؤكد يف الفريق احلريك  ٔ ويف ا
ة سندات القرض املؤم   .املرشوع املتعلق 

ليمك   .والسالم 

حتاد العام ملقاوالت املغرب )3   :مدا فريق 

﷽  
ٔرشف املرسلني، ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 

ىل م  لمناقشة والتصويت  صصة  رشيعية ا رشوع قانون هذه اجللسة ال
ة 94.21رمق  سندات القرض املؤم  .يتعلق 

ن، والهيئات املُعتَربة يف  ىل امجليع، مفؤسسات إالئ وكام ال خيفى 
د  ٔ صاد املغريب، وميكن اعتبارها  ق ٔساسيًا يف  حمكها، تلعب دورًا 
يس  عية يف البالد بصفهتا املصدر الرئ ج صادية و ق حمراكت التمنية 

لق لفرص متوي لمنو و ٓفاق  صاد، مع ما يرتتب عن ذ من  ق ل 
  .الشغل

ات القانونية والتنظميية اليت يعرفها القطاع البنيك  وتُعّرب إالصال
ت املنظومة املالية  ، واليت مهت مجموع مكو سوق (واملايل ببالد

ٓ د، العقود ا س ل، ال مزيد ، عن ٕارادة واحضة حنو ٕاضفاء ...)الرسام
ت التمنية الوطنية،  ة رها ل موا ٔ ىل القطاع من  من العرصنة والتنظمي 

اطر الشمولية ابة ملتطلبات احلاكمة اجليدة وتدبري ا ست   .و
حتاد العام ملقاوالت املغرب عن  ّرب يف  ٔ ٔن  ٔوّد  ويف هذا إالطار، 

ا نت عن م ٔ نا املالية اليت  ظوم ٔداء م ري  ر الك برية تقد الية وقُدرة  ة 
ي يقوم به بنك املغرب،  ور ا ٔزمات، وذ بفضل ا ة خمتلف ا يف موا
ة هذا القطاع،  انطالقا من إالطار القانوين والتنظميي القامئ، يف ضبط ومراق

ة الوطنية يق املؤسسات البنك   .وكذا 
الل  ي جس القطاع البنيك يف بالد  ىل الرمغ من التقدم ا و

، وتنظمي ا ق إالطار القانوين املنظم  الل تدق رية، من  ٔ لسنوات ا
ٔو الرقايب، بُغية ضامن  ٔو العميل  انبه املؤسسايت  القطاع سواء يف 
ام  ورة املالية، هبدف متكني القطاع البنيك من الق سمترار  ستقرار و

ٔحسن الظروف، و ار وتوزيع القروض يف  د لشلك بدوره يف تَعبئة 
عية ج صادية و ق ي ُحيقق التمنية    .ا

بة  سمترار موا يض  صادية واملالية املتالحقة تق ق فٕان التطورات 
ضيات القانونية لرتىق  ال البنيك، وذ بتحسني املق ي يعرفه ا التغيري ا
ات  موع إالصال ال، اسمترارا  ولية يف هذا ا ٔفضل املامرسات ا ٕاىل 

لقطاع البنيك ال ٔول قانون  ذ  ملغرب م ن  يت عرفهتا قطاع مؤسسات االئ
ن  103.12وصوال ٕاىل القانون رمق  1967سنة  املتعلق مبؤسسات االئ

  .والهيئات املعتربة يف حمكها
املتعلق  94.21ويف هذا إالطار، يندرج مرشوع القانون رمق 

دا ٔمه مست ي تَتلّخص  ة ا ته يف مواص تطور سندات القرض املؤم
ٔمد ار الطويل ا د متويل، وتعبئة  ٔدوات ا   .القطاع املايل، تنويع 

ة تُعد اليوم من بني  ىل امجليع، فسندات القرض املؤم وكام ال خيفى 
ٔوريب، حبيث يقدر مجموع  ىل الصعيد ا ٔكرث طلبًا  ر ا س ٔدوات 

ٔزيد 2020اري هذه السندات، يف ممت سنة    .مليار درمه 2900من ، ب
زل"وحسب تقرر  ة لسنة " جلنة  ، فٕان 2021لرقابة املرصف

ستقرار  ٔمني  سندات سامهت يف ت ة ُصنِّفت  سندات القرض املؤم
ورو احئة فريوس    .املايل طوال مدة 

ة متنح هلم فُرصًا  مثرن، فٕان سندات القرض املؤم لمس سبة  ل و
ة و  ٓم لتوظيفات ا ٔمد، حبيث ٕاهنا تُعترب توظيفًا ذا جودة ديدة  طوي ا

مثرن،  لمس حها  عتبار خصائصها اجلوهرية واملزا اليت ت  ، وخماطر قلي
ل  ٔ ٔدوات املالية طوي ا مثرن ف خيص ا ات املس يا ٔهنا تليب اح كام 

بتة سبة    .وذات 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
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ضيات  دات، فٕان مرشوع هذا القانون لنظر ٕاىل هذه املق واملست
اص م  ه   .حيظى 

ل  ُس حتاد العام ملقاوالت املغرب  ويف هذا إالطار، فٕاننا يف 
اء هبا مرشوع هذا القانون، كام نُقّدر  ضيات اليت  جيابية املضامني واملق ٕ
ٔعامل،  اخ ا ر وحتسني مؤرش م س ُسامه يف حتفزي  ٔن هذا القانون س

ل يف حتسني ع  رشيعية واملؤسساتية واملالية تد ات ال ٔن إالصال تبار 
انب ٔ مثرن ا   .اذبية الب جتاه املس

 ً ل ٕاجيا س حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٔن  ٔوّد إالشارة، ٕاىل  كام 
ىل  ص وإالرشاف  ح الرتخ يار املمتثل يف ختويل بنك املغرب م خ

ة شطة سندات القرض املؤم ٔي مؤسسة مصدرة، ٔ ىل  ، حبيث جيب 
ص من وايل بنك  رخ ىل  ة، احلصول  ل ٕاصدار سندات القرض املؤم ق
ٔدوات الالزمة  ىل إالجراءات املناسبة وا ٔكد من توفرها  ي يت املغرب ا

شطة ٔ اطر املرتبطة هبذه ا شطة وا ٔ ة ا   .ٕالدارة ورصد ومراق
حتاد ال ىل ما سلف، فٕاننا يف  عام ملقاوالت املغرب وبناء 

ىل مرشوع القانون رمق  ٕالجياب  سندات  94.21سنصّوت  املتعلق 
ة   .القرض املؤم

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

لشغل )4 حتاد املغريب    :مدا فريق 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة  ٔن  لشغل خبصوص رشفين  حتاد املغريب  مس فريق 

ىل مرشوع قانون رمق  سندات القرض  94.21املناقشة واملصادقة  املتعلق 
ي متت  رشيعية العامة، وا ٔنظار هبذه اجللسة ال ىل  ة، املعروض  املؤم
صادية  ق ل جلنة املالية والتخطيط والتمنية  ليه دا اقشة واملصادقة  م

عها    .2022يوليوز  18يونيو و 28يويم الل اج
رشيعية هامة  ادرة  زي الوجود م يعترب ٕاخراج هذا النص القانوين ٕاىل 
ة اليت  ىل سندات القرض املؤم عتباره سيؤطر النظام القانوين املطبق 
لقانون  ن املعمتدة وصندوق إاليداع والتدبري، طبقا  تصدرها مؤسسات االئ

لنظ103.12رمق  خلصوص يف تعبئة موارد ، وكذ  ٔهدافه املمتث  ر 
ات الرتابية  متويل إالساكن وامجلا خفضة التلكفة  ٔمد وم مالية طوي ا
زويد البنوك  ٔمد وكذا  ار الطويل ا متويل وتعبئة إالد ٔدوات ا وتنويع 
ٔمد  ٕالقراض الطويل ا شطهتا املتعلقة  ٔ ادة متويل  ديدة ٕال ٔدوات  ب

ٔصول   .واخلصوم ولتدبري ا
سامه ال حما  ٔحاكم س ة من ا ور مجمو ويتضمن مرشوع القانون املذ
ولية املثىل يف  ادا ٕاىل املامرسات ا ، اس يف تطور القطاع البنيك ببالد
ٔكرث طلبا  ر ا س ٔدوات  ة اليت تعترب من  جمال سندات القرض املؤم

بري يف د  ٔورويب، كام سامهت ٕاىل  ستقرار املايل ىل الصعيد ا ٔمني   ت
ورو احئة فريوس    .طوال فرتة 

ٔجوبة السيد  ع  س وبعد تدارس خمتلف مضامني هذا املرشوع و
ا هبذا اخلصوص، وحفظا لروح إالجامع اليت  ساؤالت فريق ىل  ر  الوز
ىل  ٕالجامع  ث مت التصويت  اقشته ح الل م لجنة  ٔشغال ا مزيت 

لشغل مرشوع القانون دون تع حتاد املغريب  ديالت، قرر يف فريق 
جللسة  ٔنظار اليوم  ىل  ىل مرشوع القانون املعروض  التصويت بنعم 

  .العامة

عية )5 ج ة العدا    :مدا مجمو

﷽  
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  الوزراء احملرتمون،السيدات والسادة 

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

سندات القرض  94.21املناقشة العامة ملرشوع القانون رمق  املتعلق 
هودات املبذو لتطور القطاع املايل  ي يندرج يف ٕاطار ا ة، وا املؤم

ديد ببال ث يعترب مرشوع هذا القانون مؤسسا ٕالطار قانوين  ، ح د
لية  ر  لتنظمي هذا النوع من السندات، وهو ما سميكن من بلورة واس
انب  ن املعمتدة، ٕاىل  ديدة يف تعزز السيو املالية ملؤسسات االئ
ر يف القطاع املايل ديدة لالس ٓفاق  ح   صندوق إاليداع والتدبري، مع ف

لهيا  ت  ار طويل املدى، مع ٕاقرار امحلاية املطلوبة مبنح ضام وتعبئة إالد
ٔساسا يف حمفظة التغطية   .واملمتث 

ٔدوات  سامه يف تنويع  لية س ٔن هذه ا ٔخرى،  ة  كام نعترب، من 
ات الرتابية  لجام ال العقاري وكذا  لم خلصوص  ة  متويل املو ا

ديدة يف معلها واملؤسسات واملقاوالت العموم  ة  لق دينام ل  ٔ ة من 
لموارد املالية  سري الولوج  الل ت صادية من  ق شيط احلركة  ويف ت

ة منوية معوم متويل وتزنيل مشاريع    .املطلوبة 
عية خبصوص  ج ة العدا  ومن املالحظات اليت نبدهيا يف مجمو

  :مرشوع القانون
ات القا - د املصطل ية املعمتدة رضورة ضبط وتوح نونية واملالية والتق

ٔ عهنا؛ ش ات اليت قد ت   لتفادي الزنا
ارة  - اب اخلامس من مدونة الت ضيات مرشوع القانون مع الك مالءمة مق

  الرتباطهام الوثيق؛
قة  - د دق الل ٕارساء قوا ة واحلاكمة اجليدة من  ادئ الشفاف تعزز م

ة من طرف لتنظمي العمليات املرتبطة بتدبري سندات ا لقرض املؤم
  .املؤسسات املصدرة
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س احملرتم،   السيد الرئ
ة القطاع املايل  ٔمهية مرشوع هذا القانون يف تعزز جنا لنظر ٕاىل 
ر بعيد املدى، سواء يف  لمتويل وتوجهيها لالس ديدة  ليات  وبلورة 
ات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت  ٔو من طرف امجلا ال العقاري  ا

ىل مرشوع ال ٕالجياب  عية  ج ة العدا  ة، سنصوت يف مجمو عموم
  .هذا القانون

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

ملغرب )6 لشغل  حتاد الوطين  شاري  مس مس   :مدا 

  مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس

لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
راسة  صصة  رشيعية ا شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ال املس

ىل مرشوع القانون رمق  سندات القرض  94.21والتصويت  املتعلق 
ليه جملس النواب ة كام وافق    .املؤم

ي يندرج  يف ٕاطار إالجراءات والتدابري اليت وهو النص القانوين ا
ار طويل  ل مواص تطور القطاع املايل وتعبئة إالد ٔ اختذهتا بالد من 
ي  الل حتديد إالطار القانوين ا متويل، وذ من  ٔدوات ا ٔمد وتنويع  ا
ن املعمتدة  ة الصادرة عن مؤسسات االئ ىل سندات القرض املؤم يطبق 

ت املكونة من وصندوق إاليداع والتدب املوها من الضام د  ستف ري واليت 
ات الرتابية واملؤسسات  ٔو ديون قروض امجلا ة رهينة  حمفظة ديون بنك

ة، واليت حتمل امس  ٓت العموم ش وخيضع ٕاصدارها ٕاىل " حمفظة التغطية"وامل
اص من طرف بنك املغرب ص    .رخ

لكفة ولوج املواطنات واملواطنني لسكن من  كام هيدف ٕاىل خفض 
خفضة التلكفة، الس يف ظل  ٔمد وم الل تعبئة موارد مالية طوي ا
ناء العقارات،  ة الق ة املو ري احلاصل يف جمال القروض البنك التطور الك
ة من القروض،  سبة استفادة إالدارات احمللية والرشاكت العموم د  وازد

ات ي عرفه جمال متويل امجلا ار  فضال عن التطور ا د الرتابية، وتعبئة 
يل واخلار ا   .الوطين ا

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔمهية خصوصا  ىل هذا القدر من ا د قانون  ٔخرت بالد يف اع لقد ت
ذ عقود  ة م ول تعمل هبذا النوع من القروض املؤم ٔن العديد من ا و

دم ٕاخراج هذا الن. طوي ب وراء  ساءل عن الس الل ومن هنا ن ص 
ٓنذاك اهز  ٔنه اكن  ة السابقة، خصوصا و   .الوالية احلكوم

فع  ٔهنا ا ة من ش يازات اليت توفرها سندات القروض املؤم م ٕان 

ال  ي يعد مد ٔعامل، ا اخ ا الل حتسني مؤرش م بع التمنية من 
بية ٔج رات ا س   .لتحسني تدفق 

ا يل،  ا سهتالك ا ٔنه سزييد من  صة يف جمال العقار من كام 
لمسهت  سبة  ل الل خفض التلكفة  ت اليت يوفرها ومن  الل الضام

د سواء ىل    .واملنعش العقاري 
سامه هذا القانون يف حتسني التدبري العمويم  وفضال عام سبق، س
ات الرتابية مبختلف  لجام ت اليت يوفرها  الل الضام الرتايب من 

هتا، واليت سيصب ل متويل املشاريع مستو ٔ قرتاض من  ماكهنا  ٕ ح 
ٔو من طرف مؤسسات  والربامج، سواء من صندوق التجهزي امجلاعي 

  .ٔخرى
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، نؤكد يف 
ٓملني يف إالرساع بتزنيل  ىل هذا النص،  ٕالجياب  ا  شارن تصوي املس

هالنصوص التنظميية املرتبطة به م اة م ٔهداف املتو ل بلوغ ا ٔ   .ن 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

III -  اقشة مرشوع قانون رمق متمي الظهري الرشيف رمق  30.22م بتغيري و
ر  24(  1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008 مبثابة ) 1958فربا

ة لوظيفة العموم ٔسايس العام    .النظام ا

ٔصا )1   : واملعارصةمدا 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 القانون رمق  متمي الظهري الرشيف  30.22والتصويت  بتغيري و
ر  24( 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008رمق  مبثابة ) 1958فربا

ريل  ٔ ذا التفاق  ة، تنف لوظيفة العموم ٔسايس العام  مع  2022النظام ا
اال  عيني، ويف ٕاطار السعي ٕاىل تعزز حقوق املوظفني، ر ج الفرقاء 
اهتم اخلاصة، وذ  اهتم املهنية وح ق بني ح هنم من التوف وساء، ومتك

ٔ املسؤولية ا د اما مع م س ٔرسة املغربيةا ليه ا ي تقوم   .ملشرتكة ا
متمي  ٔن هذا املرشوع قانون هيدف ٕاىل تغيري و لينا مجيعا  كام ال خيفى 

، من 1.58.008من الظهري الرشيف رمق  46و 39و 38ٔحاكم الفصول 
ديدة ضيات  ىل مق   .الل التنصيص 

ليه اليوم من بني ما  ي حنن بصدد التصويت  ٕان مرشوع قانون ا
كرس احلقوق هي ة ٕاىل  دف ٕاليه هو ٕاقرار بعض التدابري وإالجراءات الرام

ولية رمق  ة ا ٔطفال، متاشيا مع مضامني االتفاق اية ا ٔمومة ور املرتبطة 
ل املؤمتر العام  183 ٔمومة املعمتدة من ق ة حامية ا ٔن مراجعة اتفاق ش

نني، ة وال ولية يف دورته الثام لهيا املغرب  ملنظمة العمل ا واليت صادق 
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ريل  13يف  ٔ2011. 
ي و   ل ا ات استفادة املوظف الر يف ضيات،  وهتم هذه املق
ٔبوة، مدهتا مخسة عرش  ٔسندت ٕاليه كفا من رخصة عن ا ٔو  طفل 

هيا، طبقا ) 15( ٔسندت ٕا ص ومؤدى عهنا، واستفادة املوظفة اليت  يوما م
رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، كفا طفل، من رخصة  لنصوص ال

ٔو اليت  ، وكذا استفادة املوظفة، سواء اليت وضعت مولودا  عن الكفا
ة  ة، حتدد مدهتا يف سا هيا كفا طفل، من رخصة عن الرضا ٔسندت ٕا
ٔو  ة عن الوالدة  فاذ الرخصة املمنو رخي اس دة يف اليوم، ابتداء من  وا

اية بلوغ ، ٕاىل  ٔربعة وعرشن  الكفا ٔو املتكفل به سن  الطفل املولود 
 .شهرا) 24(

ٔىت هبا مرشوع القانون، فٕاننا يف  دات اليت  ٔمهية هذه املست ونظرا 
ٔىت  ضيات اليت  مثن لك املق شارن،  لس املس ٔصا واملعارصة مب فريق ا
ىل احلياة  رها  ٓ ٔمهيهتا و ىل  هبا هذا املرشوع ونؤكد يف نفس الوقت 

لموظفني ؤرسمه عية    .ج
ىل هذا املرشوع قانون ٕالجياب  لتايل فٕاننا نصوت   .و

دة والتعادلية) 2 لو ستقاليل    :مدا الفريق 

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السادة والسيدات املس
دة وال  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  تعادلية يف رشفين 

اقشة مرشوع قانون رمق  متمي الظهري الرشيف رمق  30.22م بتغيري و
ر  24( 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008 مبثابة النظام ) 1958فربا

ة لوظيفة العموم ٔسايس العام    .ا
ذا التفاق ) مادة فريدة(اء هذا النص  ريل  30تنف مع الفرقاء  2022ٔ

عيني، ويف ٕاطار ال  اال وساء، ج سعي ٕاىل تعزز حقوق املوظفني، ر
اهتم اخلاصة اهتم املهنية وح ق بني ح هنم من التوف   .ومتك

س احملرتم،   السيد الرئ
هيا، طبقا  ٔسندت ٕا متحور حول استفادة املوظفة اليت  هذا النص 
رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، كفا طفل يقل سنه عن  لنصوص ال

رخي ٕاسناد ) 14(ٔربعة عرشة  ا، من رخصة عن الكفا متتد من  ٔسبو
ورة  ٔن يبلغ الطفل املتكفل به السن املذ ا 14ٔي (الكفا ٕاىل  كام ) ٔسبو

ٔو اليت  الل هذا النص، سواء اليت وضعت مولودا  د املوظفة من  ستف
ة  ة حتدد مدهتا يف سا هيا كفا طفل، من رخصة عن الرضا ٔسندت ٕا

دة يف ا ٔو وا ة عن الوالدة  فاذ الرخصة املمنو رخي اس ليوم، ابتداء من 
ٔربعة وعرشن  ٔو املتكفل به سن  اية بلوغ الطفل املولود  ، ٕاىل  الكفا

  .شهرا) 24(

س احملرتم،   السيد الرئ
ىض سميكن من التكرس  ٔن هذا املق شف  ستقراء هذا النص، س و

ا رشيعي لٕالجراءات اجلاري هبا العمل  ة، ال رخصة الرضا ليا ف يتعلق 
ة رمق  شور الوظيفة العموم دها مبوجب م  7بتارخي  1واليت سبق اع

ة رمق  2018غشت  سجم مع مضامني اتفاق حول هذه الرخصة، وذ مبا ي
ظمة العمل  183 ل م ٔمومة املعمتدة من ق ة حامية ا ٔن مراجعة اتفاق ش

ولية سنة  لهيا2000ا ريل  13بالد بتارخي  ، واليت صادقت  ٔ2011 ،
ٔنه  10الس املادة  ىل  ٔو "مهنا اليت تنص  ىل فرتة  لمرٔة احلصول  حيق 

ة ٕالرضاع طفلها  ات العمل اليوم ض سا ىل ختف ٔو  ة  فرتات توقف يوم
ة طبيعية   .رضا

ن يتكفلون بطفل من  ٔن متكني املوظفني واملوظفات ا ال شك 
ة ستفادة من الرخصة عن  ٔمومة، ومن الرخصة عن الرضا ٔبوة وعن ا ا

ٔحاكم القانون رمق  اما مع  س اء ا لموظفات،  سبة  املتعلق  15.01ل
ٔطفال املهملني، الس املادة  ىل استفادة الاكفل  22كفا ا اليت تنص 

ٔوالدمه من  ن عن  لوا و  عية ا ج دات  من التعويضات واملسا
 ، و ٔن مت سنة طرف ا ٔنه سبق  متكني املوظفني من  2017لام 

ٔطفال املتكفل هبم   .ستفادة من التعويضات العائلية عن ا
ىض سميكن من التكرس  ٔن هذا املق شف  ستقراء هذا النص س و
ة،  رخصة الرضا اليا ف يتعلق  رشيعي لٕالجراءات اجلاري هبا العمل  ال

شور دها مبوجب م ة رمق  واليت سبق اع  7بتارخي  1الوظيفة العموم
سجم مع 2018غشت  ة رمق  حول هذه الرخصة، وذ مبا ي مضامني اتفاق

ظمة العمل  183 ل م ٔمومة املعمتدة من ق ة حامية ا ٔن مراجعة اتفاق ش
ولية سنة  لهيا بالد بتارخي 2000ا ريل  13، واليت صادقت  ٔ2011 ،
ٔو  مهنا اليت تنص 10الس املادة  ىل فرتة  لمرٔة احلصول  ٔنه حيق  ىل 

ة إالرضاع طفلها  ات العمل اليوم ض سا ىل ختف ٔو  ة  فرتات توقف يوم
ة طبيعية   .رضا

ن يتكفلون بطفل، من  ٔن متكني املوظفني واملوظفات، ا ال شك 
ة  ٔمومة، ومن الرخصة عن الرضا ٔبوة وعن ا ستفادة من الرخصة عن ا

لموظفات سبة  ٔحاكم القانون رمق ل اما مع  س اء ا املتعلق  15.01، 
ٔطفال املهملني، الس املادة  ىل استفادة الاكفل  22كفا ا اليت تنص 

ٔوالدمه من  ن عن  لوا و  عية ا ج دات  من التعويضات واملسا
ٔن مت سنة  ٔنه سبق  لام   ، و متكني املوظفني من  2017طرف ا

ٔطفال املتكفل هبمستفادة من    .التعويضات العائلية عن ا

س احملرتم،   السيد الرئ
مثن وشيد هبذا النص  دة والتعادلية  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
ق  اال وساء، وميكهنم من التوف سعی ٕاىل تعزز حقوق املوظفني، ر ٔنه 

ٔ امل  د اما مع م س اهتم اخلاصة، وذ ا اهتم املهنية وح سؤولية بني ح
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ليه صاحب  ٔكد  ي  ٔ ا ٔرسة املغربية، وهو املبد ليه ا ي تقوم  املشرتكة ا
ٔكتور  10اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا يف خطابه السايم بتارخي 

رشيعية  2003 تاح السنة ال كرسه يف 2004-2003مبناسبة اف ل  ، ق
ولية رمق  ة ا ٔرسة، وكذا تطبيقا لالتفاق ة  183مدونة ا ٔن مراجعة اتفاق ش

ولية يف دورته  ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا ٔمومة املعمتدة من ق حامية ا
لهيا املغرب يف  نني، واليت صادق  ة وال ريل  13الثام ٔ2011.  

ا  لزتا ٔوفت  ٔن احلكومة قد  عتبارات، ونظرا لكون  وللك هذه 
ٔجنزت هذا الن عي و ج زي، فٕاننا يف جتاه احلوار  ص القانوين يف وقت و

ن  ليه، مؤكد ٕالجياب  لبية سنصوت  ٔ ستقاليل ويف ٕاطار ا الفريق 
سط وتوحض  ٔرض الواقع بنصوص تنظميية ت ىل  ىل رضورة ٕارفاق تفعي 
ادة النظر  ه ٕا رم ة  لوظيفة العموم ٔسايس  شمل النظام ا ٔن  ٔجرٔته، و

لتحوالت اليت عرفهتا بالدو لعدم موا ) 1958(نظرا لقدمه    .بته 

 :مدا الفريق احلريك )3

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

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

متمي الظهري الرشيف رمق  30.22مرشوع قانون رمق   1.58.008بتغيري و
ر  24( 1377شعبان  4الصادر يف  ٔسايس ) 1958فربا مبثابة النظام ا

ذا لاللزتامات احلكومة يف ٕاطار  ٔيت تنف ي ي ة وا لوظيفة العموم العام 
عي ج   .احلوار 

س،   السيد الرئ
ي هيدف ٕاىل تعزز  مثن هذا املرشوع الهام وا ٕاننا يف الفريق احلريك 

اال وسا اهتم املهنية حقوق املوظفني، ر ق يف ح هنم من التوف ء، ومتك
ولية رمق  ة ا اهتم اخلاصة، ومتاشيا مع مضامني االتفاق ة  183وح ٔن اتفاق ش

ولية يف دورته  ل املؤمتر العام املنظمة العمل ا ٔمومة املعمتدة من ق حامية ا
لهيا املغرب يف  نني واليت صادق  ة وال ريل  13الثام   .2021ا

ىل احلياة ٕاننا نؤ ره  ٓ ٔمهية هذا املرشوع و ىل  ٔخرى  كد مرة 
ضيات اجلديدة  ىل بعض املق الل تنصيصه  لموظفني من  عية  ج
ملناسبة نطالب برضورة  ٔبوة، و ىل ا ة  رخص ٕادارية ممنو واليت تتعلق 
سبات اليت مه يف  مراجعة مدونة الشغل مبا مينح لٕالجراء مزيدا من املك

ة هيا ٔمس احلا   .ٕا
لنا إالجيايب مع مضامني هذا  ليه نعلن يف الفريق احلريك عن تفا و

ٕالجياب   .املرشوع الهام ونصوت 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

  

لشغل )4 حتاد املغريب    :مدا فريق 

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
سعد ىل بداية،  ٔن نناقش ونصوت  لشغل  حتاد املغريب   يف فريق 

متمي الظهري الرشيف مبثابة النظام  30.22مرشوع القانون رمق  بتغيري و
دى مثرات اتفاق احلوار  ي يعد ٕا ة، ا لوظيفة العموم ٔسايس العام  ا
ضياته اجلديدة موظفي وموظفات القطاع  ي ختدم مق ري ا ٔ عي ا ج

د املوظف ، .العام ستف ث مبوجب مرشوع القانون اجلديد هذا، س ح
ٔسندت ٕاليه كفا طفل تقل سنه عن  ٔو  ي و  طفل  ل ا  14الر

ٔبوة مدهتا  ا من رخصة عن ا ص ومؤدى عهنا، وذ  15ٔسبو يوما م
ٔم  اية الالزمة ل ٔمني الر ٔرسية وت نه من املشاركة يف احلياة ا ل متك ٔ من 

ٔوىل من ولمولود اجل م ا ٔ الل ا لطفل املتكفل به، والس  ٔو  ديد 
ٔوىل  م ا ٔ مة يف ا ٔدوار  ام ب ٔبوة ومن الق ء حبقوق ا ٓ متتع ا معره، حىت 

  .ملواليدمه
امة  ز ي شلك مطالب احلركة النقابية  ٔيت مرشوع القانون، ا وي

لشغل، وتفعيال اللزتام حكويم، يف سياق  التحوالت حتاد املغريب 
قرار بعض إالجراءات  ٕ متع املغريب،  شهدها ا ش اليت  ة ومنط الع الثقاف
ٔطفال  اية ا ٔمومة ور كرس احلقوق املرتبطة  ة ٕاىل  والتدابري الرام
ادة  ل واملرٔة، وكذا ٕا ات بني الر ىل التوازن بني احلقوق والواج واحلرص 

دوار برتسي ٔ رش بني النظر يف التقسمي التقليدي ل ديدة تن خ ثقافة 
ٔبناء يه مسؤولية مشرتكة  ربية ا ٔن مسؤولية  ناع ب ٔسس لالق املغاربة ت
ف العبء عهنا، استحضارا ملا تتحم  ٔم ورضورة ختف ٔب وا بني ا
ٔو  ة لغياب  ٔعباء كثرية تفوق طاقهتا، ن ل الوالدة وبعدها من  ة ق الزو

ٔب شغال ا   .ا
ٔيت تعبريا عن ٕاراد ق بني احلياة كام ي ٔ التوف د ة احلكومة يف تفعيل م

ٔرسة  لهيا ا لمسؤولية املشرتكة اليت تقوم  املهنية واحلياة اخلاصة، وٕاقرارا 
ولية رمق  ة ا ٔرسة، وتطبيقا لالتفاق ٔن مراجعة  183املغربية يف مدونة ا ش
ن بالد يف  لهيا من  ٔمومة املصادق  ة حامية ا ريل  13اتفاق ٔ2011.  

ر،   السيد الوز
اليا هذا إالجراء  مثن  لشغل بقدر ما  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

ول القلي  ي سيجعل بالد من مضن ا امليا 37(ا اليت متنح ) دو 
ة  ا ٔن هذا إالجراء يف  نعون  ٔننا مق ىل املستوى العاملي، ٕاال  ٔبوة  عط 

لقطاع اخلاص ٔجراء  ىل ا كرس  ٔوال لتعمميه  دم  ، و لعدا قا  حتق
ني العام واخلاص ٔجراء القطا متيزي بني    .ا

ل متديدها ما  ٔ ٔمومة من  ٔن تمت مراجعة املدة احملددة لعط ا مث 
مثر يف  س ولية اليت  ارب ا ٔمكن، كام هو معمول به يف العديد من الت
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 ٔ ان ا اية وح ر ٔبناهئا  ذ الوالدة ومتتيع  رشي م ني صالبة رٔساملها ال م ٕاىل 
  .عضده

كفي لتفعيل هذا املطلب، بل البد من  ده ال  ٔن ٕاقرار القانون و كام 
كون فهيا  ديدة  ٔرسية  ل ثقافة  شك سهم يف  ة  ٔن توازيه نقاشات معوم

بناء ٔ اية ا ن معا دور يف ر   .لوا
لشغل  حتاد املغريب  واعتبارا للك ما سبق، قرر يف فريق 

الٕ  ىل مرشوع هذا القانونالتصويت    .جياب 

عية )5 ج ة العدا    :مدا مجمو

﷽  
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

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

متمي الظهري الرشيف رمق  30.22املناقشة العامة ملرشوع القانون رمق  بتغيري و
ر  24( 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008 مبثابة النظام ) 1958فربا

ي يندرج يف ٕاطار تعزز حقوق الطبقة  ة ا لوظيفة العموم ٔسايس العام  ا
الل العمل العام ٕان اكن يق لقطاع العام، وذ من  ىل العاملني  رص 

ىل  الل النص  ق بني حقوقهم الشخصية وحقوقهم املهنية من  ىل التوف
ٔساسا يف متثل  دد من الرخص  ستفادة من    :احلق يف 

  هيا كفا طفل تقل ٔسندت ٕا د مهنا املوظفة اليت  ستف رخصة 
ا؛ 14شهرا مدهتا  24سنه عن    ٔسبو

 ٔسندت ٕاليه كفا طفل تقل  رخصة ي  د مهنا املوظف ا ستف
ا؛ 14شهرا مدهتا  24سنه عن    ٔسبو

  د مهنا املوظف مدهتا ستف ٔبوة    يوما؛ 15رخصة ا
 دة يف اليوم ة وا د مهنا املوظفة مدهتا سا ستف ة    .رخصة الرضا

ٔن  ٔن هذه الرخص  ٔن من ش عية  ج ة العدا  ونعتقد يف مجمو
ٔسس املسامهة  ة وكذا تدعمي  ىل الكفا وإالجناب والرضا شجيع  يف ال

  .مؤسسة الزواج

ضيات  ٔن مق ش ة من املالحظات  ٔننا نبدي يف املقابل مجمو ري 
ٔمهها   :مرشوع القانون 

   لكفا لضبط ه مع مضامني مرشوع القانون املنظم  رضورة مالءم
ات املعمتدة املرتبطة به؛  مفهوم الكفا واملصطل

   الل ستفادة من هذه الرخص بعدم إال يد احلق يف  دم تق
رية لٕالدارة اليت  حبسن سري املرفق وهو ما يوسع من السلطة التقد

ت  لضام اطة هذا احلق  يض ٕا قد تتعسف يف تطبيقها، مما يق
ختاذ التدابري  رة  لزتام السيدة الوز املطلوبة، وننوه يف هذا إالطار 

ذ السلمي ملرشوع القانون؛وإالجراءات الالز    مة لتعزز التنف
  شلك امة وفضاء العمل  رضورة هندسة الفضاء العام بصفة 

ٔن  لش رة  راعي خصوصية املرٔة املوظفة واملرٔة العام واملرٔة املد
 العام؛ 
   شمل ستفادة من هذه الرخص ل ىل تعممي احلق يف  العمل 

  .العاملني يف القطاع اخلاص

ة العدا وحنن نناق كوننا يف مجمو ر  ش مرشوع هذا القانون، نذ
ة ويندرج يف ٕاطار  ا مبقرتح قانون حبمو حقوق عية سبق وتقدم ج
نفس املقاربة املعمتدة من طرف احلكومة لتعزز حقوق املوظفات واملوظفني، 

ٔمر مبقرتح قانون بتغيري الفصل  من الظهري الرشيف رمق  15يتعلق ا
ر  24موافق  1377شعبان  4بتارخي  1.58.008 ىل  1958فربا حيتوي 

لوايت  ة هيدف ٕاىل متكني املوظفات ا لوظيفة العموم ٔسايس العام  القانون ا
ستفادة من ٕاذن  الل مر احليض من  اصة  ت  ن صعو يوا
ة ٕاىل إالدالء يف لك مرة  ىل ترصحي لٕالدارة ودون احلا لتغيب بناء 

  .شواهد طبية
ة من النقط  داد مقرتح هذا القانون مجمو الل ٕا وقد استحرض 

  :ٔمهها
  ٔن متع و ل ا ٔ مسكوت عهنا وطابو دا ٔ احليض مس ٔن مس

ح النقاش حول  ة الربملانية هتدف من وراء هذا املقرتح ٕاىل ف مو ا
اة  ساء يف احلياة العامة ومرا سبل ٕازا اكفة العوائق اليت تعرتض ال

ورية خصوصيهت ٔساس ذ ىل  ة  رشيعات املب ن وتصحيح ال
راعي  ٔساس معايري  ىل  ث متت هندسة الفضاء  الفضاء العام، ح

ساء؛ ل دون خصوصيات ال   .فقط خصوصيات الر
  ٔنه حتسني روم كذ دفع احلكومة القرتاح لك ما من ش املقرتح 

ٔن  ات اليت ميكن  قرتا ىل لك  ح  ف رشوط معل املرٔة وهو م
ي ت ا احلكومة لتجويد النص، ويندرج مرشوع القانون ا قد

  نناقشه اليوم يف هذا إالطار؛
  ل يا م ٓس ان  اصة ب ولية و ارب ا س كذ ببعض الت ٔ ست

ذ سنة  ٔصدرت قانو يف املوضوع م ن اليت  ، 1947اليا
سيا بواسطة قانون صادر سنة  ل  2003واندون ٔخرى م ان  وب

يا بواسطة قانون التايوان وور  ٕالضافة ٕاىل دو زام اجلنوبية، 
  ؛2015سنة 
  خلصوص وضع سند قانوين ميكن رؤساء إالدارات روم  املقرتح 

ساء الراغبات يف ذ وهو  ص يف املوضوع لفائدة ال رخ ح  من م
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مس الرخص  سب مضن العطل املعروفة  لتغيب ال حي ص  رخ
ٔو الرخص الصحية   .إالدارية 

رهتا خبصوص وبغض  النظر عن جزء من إالشاكالت اليت ميكن ٕا
لمرافق  ىل السري العادي  ٔثريه  ص وت التعسف يف استعامل هذا الرتخ
ة، فميكن معاجلة هذه إالشاكالت ببعض إالجراءات التنظميية اليت  العموم

ا لحكومة اقرتا   .ميكن 

ة العدا  ٔننا سنصوت يف مجمو ىل  ري، نؤكد  ٔ عية ويف ا ج
اوب احلكومة مع مقرتح  ٔن تت ٓملني  ىل مرشوع القانون،  ٕالجياب 

ر   .القانون السالف ا
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

IV -  ة رمق ذ قانون املالية لسنة  20.22مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
2020:  

ٔصا واملعارصةم )1   :دا فريق ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،السيدات و    السادة املس

ٔصا واملعارصة يف ٕاطار  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة رمق  ىل مرشوع قانون التصف راسة والتصويت  ذ  22.20ا ف املتعلق ب

لسنة املالية    .2020قانون املالية 
ي حنن بصدد  شيد مبا يتضمن مرشوع القانون ا ٔن  بداية، البد 

ت وكذا املالحظات دراسته وا ليه واملمتزي بوفرة املعطيات والبيا لتصويت 
لسنة  ذ قانون املالية  ت حول تنف لحسا ىل  ٔ لس ا املتضمنة يف تقرر ا

لحساب  2020املالية ت احملاسبني الفردية  ، والترصحي العام مبطابقة حسا
لسنة املالية  لمملكة  ئق امل2020العام  رافقة والتمكيلية ، وكذا خمتلف الو

ة  اص جنا لجنة، والس تقرر اف ٔعضاء ا ر  اليت زود هبا السيد الوز
ٔداء،  ة ا ا لاملية والتقرر السنوي لن شية العامة  ٔجنزته املف ي  ٔداء ا ا
سامه يف الرفع من مستوى العمل الرقايب يف جملسنا  وهو جمهود مقدر س

رتقاء مبستوى النقاش حو  ىل املوقر و د  سا ذ قوانني املالية، مما س ل تنف
ٔنه  ات الوزارية واملؤسسات، وما من ش ٔداء يف خمتلف القطا ة ا مي جنا تق

يه سامه يف تطور العمل املشرتك بني احلكومة والربملان بغرف   .ٔن 
صاد  ق ي قامت به وزارة  هود اجلبار ا شيد  ٔن  كام ال يفوتنا 

ٔمل واملالية يف تقليص ا ىل  ة  ملدة اليت تفصل قانون املالية وقانون التصف
ٔكرث الحقا   .ٔن يمت تقليصها 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ر  ٔن ما رامكه السيد الوز مة  ىل ثقة  ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا

رية املزيانية بوزارة  ىل رٔس مد متتع من جتربة طوي  صاد واملالية وما  ق
ة يف التدبري املايل واحملاسبايت، وما قدمه من  ربة ومصداق به من 
ة رمق  ىل مرشوع قانون التصف ٔن نصوت  ة ب ات يف املوضوع، اكف ٕايضا

لسنة املالية  22.20 ذ قانون املالية  ف   .ٕالجياب 2020املتعلق ب
  .وشكرا

  :مدا الفريق احلريك )2

س احملرتم،السيد ا   لرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة  مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون التصف ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ذ قانون املالية لسنة  20.22رمق  ف ، وهو ٕاجراء دستوري 2020املتعلق ب
ٔحاكم الفصل  ستور وقا 76تطبيقا ا لامدة من ا ٔيضا طبقا  من  65نوين 

مي نتاجئ سنة  لربملان لتق ٔيضا  اسبة  القانون التنظميي لقانون املالية، ويه م
ٔداء، ومدى  ة ا ىل مؤرشات جنا مالية بني املتوقع واملنجز فعال والوقوف 
ذ مشاريع قوانني املالية، كام  الزتام احلكومة برباجمها وتعهداهتا يف ما خيص تنف

ة مثن دو  ة املالية العموم ٔة دستورية يف مراق هي ت  لحسا ىل  ٔ ر جملس ا
ذها  ٔ ذ املزيانية مرفقة مبالحظات وتوصيات جيب  ٕاذ ميد بتقارر حول تنف

عتبار   .بعني 
ٔن نبدي بعض املالحظات  ٔرقام فٕاننا البد  ودون اخلوض يف تفاصيل ا

ىل الشلك التايل   :ويه 
   ٔن املالية العموم ل  وية س راهات ب دة ٕا ة الزالت تعاين من 

ي يدعومك  ٔمر ا اء الرضييب، ا ة وضيق الو اكرتفاع املديونية اخلارج
لرضائب  سيط  ٔخرى دون ٕارهاق املواطن ال لبحث عن موارد 

ة؛ ملديونية اخلارج ال القادة  ٔج   وتطويق ا
   ة من الربامج القطاعية مع اخليار مو ام  س ات حمدودية 

هنام؛ لتقائية ب   سرتاتيجية الكربى وضعف 
   ىل ٔ لس ا ٔول مرة مت تصديق ا ٔنه  رضورة إالشارة ٕاىل 

ىل املزيانية ت   .لحسا
ر فٕان املغرب من بني  دو اليت  30وكام تفضل بذ السيد الوز

ٔن املغرب من بني  هتا و ىل حسا ىل املصادقة  ا اليت  3تتوفر  دول ٕافريق
ستحق إالشادةذه  هنج وهذا مكسب    .بت يف هذا ا

اسبة  لم لحظة يه حلظة  ٔن هذه ا ل  س ٕاننا يف الفريق احلريك 
ة من  لاملية العموم ة البعدية  لمراق ة وسي  ٔن قانون التصف عتبار  ياز  م
لحكومة وخمتلف  ة  مي السياسات العموم ٔساسية لتق لية  طرف الربملان و

  .ةاملؤسسات املعني
ىل تقدمي قوانني  ٔن احلكومة حترص  الرمغ من  ويف هذا إالطار، ف
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م  ستورية والقانونية، وهو تقدم  ال ا ٓ ل ا ة ٕاىل الربملان دا التصف
راسة  بة وا ٔن جحم املوا ٔننا نالحظ  رية، ٕاال  ٔ ل يف السنوات ا مس

ي حيظى به م ا ه ة ال حيظى بقدر  م بقوانني التصف ه مرشوع  و
ئق  لو ا حول مد الربملان  لزتا ل تعهد احلكومة  س قانون املالية، كام 
ة  اص جنا ٔداء وتقرر اف ة ا املرفقة لهذا املرشوع واملتعلقة بتقارر جنا
ليه  زال الربملان دامئا يلح  ٔداء وهو جمهود من الوزارة الوصية اكن وال ا

مهتم الرقابية سهيل    .ل

  س احملرتم،السيد الرئ 
ذ املزيانية العامة لسنة  سوء  2020ٕان تنف سمت  ة ا اء يف ظرف

ورو احئة  ٔزم من  ة وحميط دويل ووطين م   .الظروف املناخ
ذ قانون املالية لسنة  ايئ لتنف ست دا الظرف  ٔننا نعي ج  2020كام 

ول  ة الوطنية وا دات السا ي فرض قانو معدال متاشيا مع مست ية، وا
وهو ما طالبنا به احلكومة لتعديل القانون املايل لهذه السنة ولكن مع 

ٔسف رفضت احلكومة ذ   .ا
ي  هترب الرضييب ا ليات حتد من ا ر ندعومك لوضع  ٔننا السيد الوز كام 

الغ خضمة و م ىل ا   .يفوت 

س احملرتم،   السيد الرئ
مسؤو ومواطنة ٕاننا يف الفريق احلريك ورمغ متوقعنا يف معارضة 

ة صعبة  ٔن النتاجئ احملققة يف قانون املالية يف ظرف ومؤسساتية البد نعرتف 
عية،  ج ات  لقطا ٔولوية  دود معقو واكنت لها ا قی مؤرشاهتا يف  ت

ٕالجياب لهذا املرشوع لتصويت  ل معه الفريق احلريك    .وهو ما تفا
لوطن واملواطن ري  ه  ا هللا ملا ف ادة احلكمية لصاحب وفق ني حتت الق

ٔيده   .اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و 
ليمك   .والسالم 

حتاد العام ملقاوالت املغرب )3   :مدا فريق 

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون، السيدات   والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
ة  ىل مرشوع قانون التصف راسة والتصويت  صصة  رشيعية ا اجللسة ال

لسنة املالية  20.22رمق  ذ قانون املالية  ف  .2020املتعلق ب
ٔنّوه مبجهودات ال ٔن  ٔود يف البداية  وزارة يف جمال تعزز حاكمة وفعالية و

الل  ت من  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ل  ور الفا ة، و قانون التصف
ٔول مرة، حبساب  ة،  رفاق مرشوع قانون التصف ٕ ٔيضا  تقارره املرفقة، و

ٔول  متوقع  ي مكّن بالد من ا ٔمر ا ىل حساب املزيانية، ا املصادقة 
ٔفري  لث دو  الدو عربية و ة يف هذا ا   .ق

وري املتعلق  ستوري ا د ا ٔمهية هذا املو ىل امجليع  وكام ال خيفى 
ٔكد  روم الت لية رقابية بعدية،  ُشّلك ذ  َخبمت حساب قانون املالية، مبا 
زيد من فعالية الرقابة الربملانية البعدية  ه رصف املزيانية، و ٔو من حصة و

ث يقف ة، ح ص  ىل املالية العموم لرتخ ة تدبري احلكومة  يف ىل  الربملان 
ٔن قانون املالية ش   .الربملاين 

ر احملرتم،   السيد الوز
ة رمق  ذ قانون  20.22وحنن نناقش مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب

لسنة املالية  ٔن نتوقف عن السياقات اليت رافقت 2020املالية  ، البد 
ٔزمة الصحية 2020تزنيل مرشوع قانون املالية لسنة  سمة  ، امل

احئة  ب  س ري املسبوقة  صادية  ق د"و   ".19-وف
ىل املستوى الوطين  ذة  لرمغ من اجلهود املبذو والتدابري املت و
عددة  ٔزمة م ٔدت العواقب الوخمية لهذه ا واء تداعيات اجلاحئة،  الح

ىل املومس ال لجفاف  ر السليب  ٔ ٔبعاد، واليت فامقها ا فال ا
ة،  2019/2020 ىل مستوى توازن املالية العموم مة  الالت  ٕاىل اخ

ٔصبحت الفرضيات املعمتدة يف   ، ة  ملسار املتوقع مسبقا، ون مقارنة 
داد قانون املالية لسنة  منو وجعز املزيانية  2020ٕا اوزة، الس معدل ا م

و سبة ملزيانية ا ل ل املتوقعة    .وكذا املداخ
د قانون مالية معدل لقانون املالية لسنة  ٔمىل هذا الوضع اع حبيث 

ٔول يف ظل القانون التنظميي رمق 2020 ي يُعد ا لقانون  133.13، وا
ٔحاكم الفصل  اة  ، مرا ط مسؤولية  77املالية، وذ ستور اليت ت من ا

حلكومة لربملان و و  ىل توازن مالية ا ىل احلفاظ  ، وكذا وفقا السهر 
 ٔ ة"ملبد ي " الصدق اله، وا ٔ ور  ليه يف القانون التنظميي املذ املنصوص 

مة يف  دوث تغريات  ا  ه تقدمي قوانني مالية معد يف  يتعني مبوج
ت وفرضيات قانون املالية   .ٔولو

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔزمة  د"لقد اكنت  بري" 19- وف ر  ٔ صادية  ق ىل وتداعياهتا   

بري، حفسب املندوبية  شلك  ي ترضر  ، ا سيج املقاواليت ببالد ال
لتخطيط ة    :السام

ٔو هنائيا عن العمل   - ا  سبة املقاوالت اليت توقفت مؤق يف  57بلغت 
ريل  ٔ ٔن تنخفض هذه 2020املائة من مجموع املقاوالت يف  ل  ، ق

سبة ٕاىل   ؛2020يف املائة هناية سنة  16ال
 ملائة؛ 38اوالت اليت خفضت يدها العام ما يقارب بلغت املق -
ٔهنا 2020يف هناية النصف الثاين من سنة  - ، رصحت ربع املقاوالت ب

يون سديد ا ىل  دم القدرة   .تتوقع خماطر شديدة يف 
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سيج  مع ال ذة  ٕالجراءات املت شيد  ويف هذا إالطار، فٕاننا 
ىل املقاو الوطنية املقاواليت، واليت سامهت يف التقليل من  ٔزمة  ر ا ٓ

ىل غرار هتا، وذ  سبة : وضامن اسمترا ل ل استحقاق القروض  ٔج ت
ة، متويل  ل املواعيد الرضي ٔج ت مالية، وت ت صعو لمقاوالت اليت وا

ات  ت الل طرح م ني"املقاوالت من  س ٔ " ضامن ٕاقالع"و" ضامن 
دا"و ن صندوق الضامن املضمو " ٕاقالع املقاوالت الصغرية  نة من 

يق  ة، ٕاضافة ٕاىل  مع قطاع السيا ايل  ستع طط  املركزي، ا
ىل خزينة املقاو ىل الشغل و لحفاظ  ذة    .إالجراءات املت

ر احملرتم،   السيد الوز
ة، حتت ظروف  ىل الرمغ النتاجئ السلبية املس يف قانون التصف

ساع جعز ا ذ املزيانية سنة اجلاحئة، واملمتث يف ا ٔسفر تنف ملزيانية حبيث 
مليار درمه جسلت يف  41.6مليار درمه مقابل  82.4عن جعز قدره  2020
ٔنه مقارنة مع سنة 2019سنة  ة، حبيث  ل الرضي ، واخنفاض املداخ
راجعا مبا يناهز 2019 ل العادية  ٔي مبلغ  12، ّجسلت املداخ يف املائة، 
ة  مليار درمه، ورجع ذ 31.8 ل الرضي ٔساس ٕاىل اخنفاض املداخ
ة مببلغ  21.7مببلغ  ري الرضي ل    .مليار درمه 9.2مليار درمه، واملداخ

ف  ىل الصمود والتك نت عن قدرهتا  ٔ صادية  ق نا  ظوم فٕان م
لهيا وتقوهتا، حبيث ٕانه  ٔزمة يتعني احلفاظ  ه ا ة قوية يف و ا وّجسلت م

صادية ىل الرمغ من ارتف ق نعاكسات  اكليف التعويضات جراء  اع 
د"ٔزمة  نا املالية من " 19-وف ظوم ت م لجفاف، متك ر السلبية  ٓ وا

ارتفاع نفقات  2020التحمك يف النفقات العادية، كام جسلت السنة املالية لـ 
ذ قانون املالية املعدل سنة  ٔزمة، حبيث متزي تنف ر رمغ ا  2020س

م بلغ ببذ ري  د اس دة قدرها  85.9ل  ز يف املائة  22مليار درمه، 
  . 2019مقارنة مع سنة 

ر احملرتم؛  السيد الوز
حتاد العام  ا، يف  َمثي رب عن  ٔ ٔن  ٔود  ٔن املناسبة رشط،  و
ملقاوالت املغرب، ملضامني إالصالح املقرتح حول القانون التنظميي رمق 

ة لقانون املالي 130.13 ة، والرام ات املتعلقة بقانون التصف ة، س املقرت
ال  ٓ ٔطري  ة وت سيه قانون التصف ك ي  ور الرقايب ا هنوض  ٕاىل ا

الل ه ودراسته وذ من    :ٕايدا
ه   - ىل ٕايدا لتنصيص  ة  ال ٕايداع مرشوع قانون التصف ٓ تقليص 

لسنة املالية ا رب من السنة املوالية  ل هناية شهر دج  ملعنية؛ق
ىل الربملان تقرر حول التصديق   - ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ا ا ٕا

ٔشهر انطالقا من ٕايداع  ٔقصاه ثالثة  ل  ٔ و يف  ت ا ىل حسا
ة؛  مرشوع قانون التصف

ىل   - ليه  ة والتصويت  ل دراسة مرشوع قانون التصف ٔ ٔطري  ت

لتقر  ل شهر بعد توصل الربملان  ٔ ل  ر حول مستوى الربملان دا
و ت ا ىل حسا  .التصديق 

ٕالجياب  حتاد العام ملقاوالت املغرب، نصّوت  ري، فٕاننا، يف  ٔ ويف ا
ة رمق  لسنة  22.20ىل مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب

 .2020املالية 

لشغل )4 حتاد املغريب    :مدا فريق 

س احملرتم،   السيد الرئ
  ر،السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لشغل خبصوص  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  سعدين 

ة رمق  اقشة مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  20.22م ف املتعلق ب
ي متت  2020لسنة املالية  رشيعية وا ىل هذه اجللسة ال املعروض 

ليه دا اقشته واملصادقة  صاديةم ق   .ل جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
ح  ليات الهامة اليت ت ة من بني ا كام هو معلوم، تعترب قوانني التصف
ذ  ف ة ومدى الزتام احلكومة ب رقابة املالية العموم رشيعية  لمؤسسة ال
يس مرشوع القانون  ك لهيا هبذه املؤسسة، كام  قوانني املالية املصادق 

ور ة  املذ ق رمس صورة حق ة اليت  ىل مستوى املالية العموم اصة  ٔمهية 
لنظر لكونه  صاد الوطين،  ق حيرص ) مرشوع القانون(حول تطور 

ذ قانون املالية لسنة  هنائية لتنف ت ا لمزيانية العامة  2020احلسا املتضمن 
و املسرية بصو  لخزينة ومرافق ا ت اخلصوصية  رة ومزيانيات احلسا

  .مستق
ملقاربة اجلديدة اليت اعمتدهتا الوزارة الوصية  ٔن ننوه  وهنا ال يفوتنا 
ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ىل ا ت  ٔول مرة واملمتث يف عرض هذه احلسا
سامه ال  ىل الربملان، وهو ٕاجراء هام س ل عرضها  ل التصديق ق ٔ من 

رتقاء مبستوى تدبري املالية العموم ة وتعزز قمي احلاكمة اجليدة حما يف 
ة،  و واملؤسسات العموم زة ا ٔ سبة  ل ة واحملاسبة  ادئ الشفاف وم
ىل  ول الرائدة يف جمال التصديق  ٔن تصبح مضن ا وسمح لبالد 

دة من بني  كون بذ وا ، و و ت ا ىل املستوى  30حسا دو 
ىل مستوى القارة ا ة اليت اعمتدت نظام العاملي، وثالث دول فقط  ٕالفريق

هتا املالية ىل بيا   .التصديق 
واعتبارا للك ما سبق، وبعد تدارس خمتلف مضامني هذا املرشوع 
ٔجوبة السيد  ع  س صادية و ق ل جلنة املالية والتخطيط والتمنية  دا
حتاد املغريب  ا هبذا اخلصوص، قرر يف فريق  ساؤالت فريق ىل  ر  الوز

ة رمق لشغ ىل مرشوع قانون التصف ٕالجياب  املتعلق  20.22ل التصويت 
لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف   .2020ب
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V -  ٔعضاء جملس ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ مقرتح قانون يقيض 
شارن  نية(املس   ):يف ٕاطار قراءة 

 ٔصا واملعارصة   :مدا فريق ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،السيدات و    السادة املس

ٔصا واملعارصة يف ٕاطار  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ ىل مقرتح قانون يقيض  راسة والتصويت  ا
ليه  ٔن متت املصادقة  نية، بعد  شارن يف ٕاطار قراءة  ٔعضاء جملس املس

اقشته يف جملسنا ا   .ملوقريف جملس النواب وم
ٔصا واملعارصة كنا سباقني ٕاىل  ٔننا يف فريق ا ل  س ٔن  بداية، البد 
ة هذا  ا يف الوصول ٕاىل صيغ معقو لتصف ٔمال م رة هذا النقاش،  ٕا
ة العامة  الصندوق بطريقة عقالنية تضمن حق امجليع وستحرض املصل

 .لبالد
ىل بعض مواد النص بعد دات اليت طرٔت  لمست قرار  واعتبارا 

ستورية  ٔن مت استدراك  2021مارس  11بتارخي  21/115احملمكة ا بعد 
ٔحاكم القانون رمق  ات املعنية بتطبيق  كون ٕاقصاء لبعض الف ٔن    ما ميكن 

داث نظام معاشات  24.92القايض بتطبيق القانون رمق  35.99 ٕ املتعلق 
شارن، وما س  ٔعضاء جملس املس ٔعضاء جملس النواب و يرتتب عنه لفائدة 

ات اليت مل يمت تضميهنا يف املادة الرابعة مما يؤدي  من ٕاهدار حلقوق هذه الف
سعنا  ٔصا واملعارصة ال  ة، فٕاننا يف فريق ا اهئا من معلية التصف ٕاىل است
ٔن متت  شارن، بعد  لصت ٕاليه جلنة املالية يف جملس املس مثن ما  ٔن  ٕاال 

هنائية من هذا امل ة ا س ة ال شارنصيا لسادة املس م  تفاق    .قرتح 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔثري من  اصة بعد ما  ٔي مصاحل  ة العامة عن  سمو املصل ا  ٕاميا م
لفائض املتبقي بعد  ة، واليت تتعلق  دل ونقاشات خبصوص هذه التصف

ة، واستحضارا  ن عهنا امجليع استكامل معلية التصف ٔ لروح الوطنية اليت 
ىل مقرتح  ٔصا واملعارصة نصوت  شارن فٕاننا يف فريق ا يف جملس املس
شارن  ٔعضاء جملس املس ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ قانون يقيض 

  .ٕالجياب
  .وشكرا


