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  الثنيالثو  الثانية اجللسةحمرض 

  ).2016 فربا
ر 9( 1437 ربيع الثاين 29الثال;ء : التارخي

  .اGلس لرئFس رابع، اخلليفة العبد القادر سالمةاملس�شار الس?يد : الرئاسة
ساعتان وس?بع دقائق، ٕابتداء من الساMة اخلامسة واLقIقة الرابعة  :التوقIت

  .والثالثني مساء
  :قوانني التاليةالشاريع امل اLراسة والتصويت Mىل  :Tدول اSٔعامل

  يتعلق ^لت[ارة اخلارجIة؛ 91.14مرشوع قانون رمق . 1
اMSٔىل eلسلطة يتعلق ^Gلس  100.13مرشوع قانون تنظميي رمق . 2

 القضائية؛
، يتعلق ^لنظام اSٔسايس 106.13مرشوع قانون تنظميي رمق  .3

  .eلقضاة

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

  :املس�شار الس?يد عبد القادر سالمة، رئFس اجللسة
  الس?يد
ن الوز
ر
ن،

  الس?يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني،
خيصص اGلس هذه اجللسة meراسة والتصويت Mىل مشاريع القوانني 

  :التالية واحملاM wىل اGلس من طرف جملس النواب ويه
  يتعلق ^لت[ارة اخلارجIة؛ 91.14ون رمق مرشوع قان. 1
اMSٔىل eلسلطة يتعلق ^Gلس  100.13مرشوع قانون تنظميي رمق . 2

 القضائية؛
، يتعلق ^لنظام اSٔسايس 106.13مرشوع قانون تنظميي رمق  .3

  .eلقضاة
zس?هتل هذه اجللسة ^Lراسة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 

91.14 Iةيتعلق ^لت[ارة اخلارج.  
  .اللكمة eلحكومة لتقدمي مرشوع القانون

الوز
ر املنتدب Lى وز
ر الصناMة والت[ارة و�س��ر الس?يد محمد عبو 
  :امللكف ^لت[ارة اخلارجIة و�ق�صاد الرمقي،

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة السالم Mىل ٔ�رشف املرسلني
  الس?يد الرئFس احملرتم،

  احملرتمني، الس?يدات والسادة املس�شار
ن
  الس?يد الوز
ر احملرتم،

�قدم ٔ�مام جملسمك ٔ ��امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�عرب عن اMزتازي ؤ
املتعلق ^لت[ارة اخلارجIة بعد  91.14املوقر مضامني مرشوع القانون رمق 

  . املصادقة Mليه ^ٕالجامع دا�ل جلنة الفال�ة والقطاMات إالنتاجIة
وام�ناين eلس?يد رئFس اeلجنة معر^ هبذه املناس?بة، عن شكري 

وeلس?يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني Mىل تفاMلهم إالجيايب واملمثر، 
ن وٕا£راء مق�ضياته ومسامههتم البناءة واملمتزية يف ٕاغناء مرشوع هذا القانو

   .وتقوية تو¥اته وتوطيد دMامئه
  حرضات الس?يدات والسادة،

، وا¨ي 13.89ارجIة ٔ�ي القانون ٕان مراجعة القانون احلايل eلت[ارة اخل
ظل »شلك ٔ��د �zشغاالت الكربى لهذه احلكومة، بل ويعترب ٔ��د 
رها�هتا اليت تتطلب اخنراط اكفة القوى الس?ياس?ية و�ق�صادية يف هذا 
املرشوع، وذµ ^لنظر ٕاىل مجموMة من املس?ت[دات �ق�صادية والت[ارية 

يل يف ظل التحوالت اليت تعرفها اليت �رزت Mىل املس?تويني الوطين واLو
السا�ة اLولية، خصوصا بعد ت¸ٔسFس املنظمة العاملية eلت[ارة و�روز 
فضاءات وجتمعات اق�صادية دولية وٕاقلميية وقارية، فضال عن عقد مجموMة 

  . من االتفاقIات الت[ارية، سواء اكنت ثنائية ٔ�و م�عددة اSٔطراف
لظرفIة الت[ارية الوطنية، و^لنظر كذe µلمس?ت[دات اليت عرفهتا ا

والس?¾ يف العقد
ن ا�Sٔري
ن واليت تتطلب رؤية مغا
رة ومقاربة م�[ددة 
eلموضوع، وخصوصا تطور تبادل املعلومات إاللكرتونية eلت[ارة اخلارجIة، 
�مهية اس�Iعاب بعض إالشاكليات اجلديدة املرتبطة ^لعمليات الت[ارية، ٔ

ت[ارة اخلارجIة، تنايم املامرسات Ãري �ن�شار Ãري املنظم ملتعاميل ال 
املرشوMة اليت تؤ£ر Mىل إالنتاج الوطين ورضورة تنويع الرشاكء اخلارجIني 

  .Mرب ٕا�رام اتفاقIات Tديدة وحتيني وتطو
ر االتفاقIات احلالية
من الواحض، حرضات الس?يدات والسادة، ٔ�ن هذه الوضعية ٔ�^نت 

وين Tديد وم�قدم »س?توعب اكفة جبالء Mىل �اTاتنا امللÊة ٕاىل ٕاطار قان
هذه إالشاكليات و»سا
ر املس?ت[دات والتحوالت اLولية، مبا ميكن من 

  .الوفاء ^اللزتامات والتعهدات الت[ارية لبالد�
و»سعى كذµ ٕاىل Ðرس?يخ حتر
ر املبادالت الت[ارية وتعز
ز حامية 

ت فهيا بالد� املنتوج الوطين و»سامه يف تقوية اLينامIة اجلديدة اليت اخنرط
حتت القIادة املتبرصة جلالw املÖ محمد السادس نرصه هللا يف Ðكر»س 
منوذج اق�صادي رائد Mىل املس?توى اجلهوي، Ðكون فIه الت[ارة اخلارجIة 

��د دMامئه اSٔساس?يةٔ .  
ٕاىل ٕاMداد  وتنفIذا لهذا التوTه، ^درت الوزارة امللكفة ^لت[ارة اخلارجIة

¨ي بني ٔ�يد
مك، وهو ^ملناس?بة، ٔ��د املكو�ت مرشوع هذا القانون ا
  .2016-2014الرئFس?ية Ûطط Ðمنية املبادالت الت[ارية �رمس س?نة 

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕاMداد هذا املرشوع مت بتعاون مع القطاMات 
رشاك Ûتلف الفعاليات �ق�صادية والهيئات املهنية  ٕ̂ احلكومIة املعنية، و

  .ينومßظامت اGمتع املد
وامسحوا يل، حرضات الس?يدات والسادة، ٔ�ن ٔ�س?تعرض ٔ�ماممك ٔ�مه 
املق�ضيات اجلديدة اليت Tاء هبا مرشوع هذا القانون، وتتعلق ٔ�ساسا مبا 

  :ييل
 13.89ٕاضافة مق�ضيات Tديدة مل يمت التنصيص Mلهيا يف القانون  -
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حامية املتعلق ^لت[ارة اخلارجIة، ٔ�ي القانون احلايل، وÐمتحور حول �ٓليات 
إالنتاج الوطين مبا ال ي�ßاىف مع الزتامات املغرب اLولية وال يتعارض مع 

  ؛س?ياسة حتر
ر املبادالت الت[ارية
التنصيص Mىل �ٓليات ت�åع ومراقåة العمليات الت[ارية اليت س?متكن  -

إالدارة من حتسني فعاليهتا واس?ت[ا�هتا، ف¾ يتعلق ^ختاذ إالجراءات املالمئة 
  ؛ة الت[ارية اليت تثري ٕاشاكليات �اصةٕازاء العملي

  ؛حتديد مساطر �س?ترياد والتصد
ر -
ٕا�داث جسل ملتعاميل الت[ارة اخلارجIة، ٕاكجراء متهيدي سابق ملامرسة  -

  ؛zشاط �س?ترياد والتصد
ر
ٕالغاء إالجراء القايض ^كتتاب �لزتام ^لرصف املنصوص Mليه يف  -

   ؛13.89القانون 
ارة نظام حصص التعريفة امجلرìية، حرصا Mىل تطو
ر ٕا�داث �ٓلية ٕالد -

  .شفافIته وجناMة هذا النظام
ؤ��ريا، حتديد الضوابط املؤطرة eلمفاوضات �ش¸ٔن االتفاقIات الت[ارية  -

  .اLولية، حبيث تصبح معلية التفاوض ٔ�كرث شفافIة ومشولية
الس?يد الرئFس، حرضات الس?يدات والسادة املس�شار
ن  ،تلمك
�مه ما Tاء به مرشوع هذا القانون من مق�ضياتاحملرتمنئ ،.  

وال »سعين يف اخلتام ٕاال ٔ�ن ٔ�Tدد شكري وام�ناين لاكفة الس?يدات 
والسادة املس�شار
ن Mىل اهõöم هبذا املوضوع، وMىل اخنراطهم الاكمل 
ومسامههتم القمية يف ٕا£راء وجتويد هذا املرشوع، وا¨ي س?يكون ÷ بدون 

¸ٔثري اجيايب Mىل مس?توى تطو
ر وت¸ٔهيل املنظومة شك و�لك ت¸ìٔيد، ت
  .الت[ارية و�ق�صادية الوطنية مع احلفاظ Mىل املصاحل العليا لبالد�

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسة رئFسالس?يد 
  . شكرا الس?يد الوز
ر

قåل ما نف�حو ^ب املناقشة، بغيت نذìر اGلس احملرتم ٔ�ن ندوة 
  .ء اتفقت Mىل توزيع الزمان للك فريق ومجموMة، وبثالثة دالقواننيالرؤسا

  .Ãادي نقرا Mليمك
  دقائق؛ 7فريق اSٔصاw واملعارصة عندها 

  دقائق؛ 6فريق العداw والتمنية 
  ؛5الفريق احلريك 

  .5، 5فريق التجمع الوطين وفريق �حتاد العام eلمقاوالت، 
، وفريق �حتاد املغريب eلشغل، ، وهو الفريق �شرتايك4الفرق اSٓتية 

الفريق اLس?توري اLميقراطي �جöعي، مجموMة الكونفدرالية اLميقراطية 
  .eلشغل، مجموMة العمل التقديم، لكهم عندمه ٔ�ربع دقائق

  .املدا�الت، ٕاذا اكنت هناك مدا�الت مك�وبة ٔ�و من ٔ�راد ٔ�ن يتد�ل
  .املقرر، ٔ�عتقد ب¸ٔنه وزع Mليمك التقار
ر

  . تفضل ؟طة نظامنق

  :النعم مIارة الس?يداملس�شار 
  .الفريق �س?تقاليل، ما عطيتوش التوقIت د�ل الفريق �س?تقاليل

  :الس?يد رئFس اجللسة
  .س?بع دقائق: �س?تقالل

  :النعم مIارة الس?يداملس�شار 
  . ما قلتوهاش

  .شكرا

  :اجللسة رئFسالس?يد 
  .ما قلتاش؟ امسح يل

  . يه اSٔوىل
  . قشة مف�وح ملن ٔ�راد ٔ�ن يتد�ل، تفضلوا، ٔ�ه تفضلٕاذن ^ب املنا

ٕاذا مل 
كن هناµ يش مدا�الت Ãادي ن��قلو ٕاىل التصويت، �اله 
  .تفضل، شوف لهيه، نقطة نظام الس?يد الرئFس، تفضل

  :املس�شار الس?يد عبد إال÷ حفظي
واش لك تد�ل ^ل�س?بة للك قانون مخسة دقائق ٔ�و الثالث مشاريع 

  .القوانني

  :اجللسة رئFس الس?يد
الثالث مشاريع القوانني، بغييت تد�ل فهاذ القانون وال بغييت تد�ل 

  . د�ل القضاة وال د�ل السلطة القضائية
  . وهذا ما مت، وراك حرضت يف ندوة الرؤساء الس?يد الرئFس حرضت

  :1ٕاذن املادة 
  .ٕاذن ^ٕالجامع: املوافقون

  : 2املادة 
   .ٕالجامع^
  : 3املادة 

  .إالجامع
  : 4ملادة ا

  .ٕالجامع^
  .ٕاىل وا�د بغى يعارض وال بغى مييش يقولها لنا

  : 5املادة 
  .ٕالجامع^
  :6املادة 
  .ٕالجامع^
  : 7املادة 
  .ٕالجامع^
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  : 8املادة 
   .إالجامع

  : 9املادة 
   .إالجامع

  : 10املادة 
   .إالجامع

  : 11املادة 
  .إالجامع

  : 12املادة 
   .إالجامع

  : 13املادة 
  .إالجامع

  : 14ادة امل
  .إالجامع

  : 15املادة 
  .إالجامع

  : 16املادة 
  .إالجامع

  : 17املادة 
  .إالجامع

  : 18املادة 
  .إالجامع

  : 19املادة 
  .إالجامع

  : 20املادة 
  .إالجامع

  : 21املادة 
  .إالجامع

  : 22املادة 
  .إالجامع

  : 23املادة 
  .إالجامع

  : 24املادة 
  .إالجامع

  : 25املادة 
  .إالجامع

  : 26 املادة
  .إالجامع

  : 27املادة 
  .إالجامع

  : 28املادة 
  .إالجامع

  : 29املادة 
  .إالجامع

  : 30املادة 
  .إالجامع

  : 31املادة 
  .إالجامع

  : 32املادة 
  .إالجامع

  : 33املادة 
  .إالجامع

  : 34املادة 
  .إالجامع

  .^ٕالجامع: دا^ اSٓن Ãادي نعرض املرشوع �رم�ه Mىل التصويت
يتعلق  91.14س�شار
ن Mىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس امل 

  .^لت[ارة اخلارجIة
  .وشكرا الس?يد الوز
ر Mىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة
 100.13 رمق ن��قل meراسة والتصويت Mىل مرشوع قانون تنظميي

 106.13يتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، ومرشوع قانون تنظميي 
e سايسSٔلقضاةيتعلق ^لنظام ا.  

 µكن هنا
ؤ�قرتح Mليمك مßاقشة النصني ٕاذا ٔ�ردمت دفعة وا�دة، ٕاذا مل 
  .مانع

  .شكرا، شكرا
  .اللكمة eلس?يد الوز
ر لتقدمي املرشوMني دفعة وا�دة

  :الرمIد وز
ر العدل واحلر�ت صطفىالس?يد امل
 ÷ٓ��سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل س?يد املرسلني، وMىل 

  .عنيوحصبه ٔ�مج
  الس?يد الرئFس،

  الس?يدات املس�شارات، السادة املس�شار
ن،
  .سالم هللا Mليمك ورمحته تعاىل و�راكته

�قدم مرشوعي ٔ ��يطيب يل ٔ�ن ٔ�Mرب لمك عن سعاديت الغامرة، ؤ
القانونني التنظمييني املتعلق ٔ�والهام ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، والثاين 


ن بعد مßاقشة معيقة ومس?تفIضة صادقت ^لنظام اSٔسايس eلقضاة، واe
Mلهيام جلنة العدل وال�رشيع ^Sٔمس، حIث اس?تغرقت النقاش والتصويت 
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  .ٕاىل ما بعد مßتصف اeليل
ؤ�ريد ^ملناس?بة، ٔ�ن ٔ�شكر لك من سامه يف �رسيع النقاش واملصادقة 
بعد ٔ�ن اكن ^ٕالماكن ٔ�ن يظل هذان النصان ٕاىل ما بعد هذه اLورة، �اصة 

 ٔ�ن هذان النصان ٔ�حIال Mىل جملسمك املوقر مßذ ما 
زيد Mىل ثالثة ٔ�شهر و
  .ؤ�وشكت اLورة Mىل ��هتاء دون املصادقة

فاكن القرار احلكمي لاكفة املكو�ت، رئFسا eلم[لس، ورؤساء فرق، 
ومس�شار
ن ورئFس جلنة، وكذµ من قåلنا، Mىل ٔ�ن نتعاون مجيعا من 

يف رفوف هذه اeلجنة، جلنة العدل  ٔ�Tل ٔ�ن ال يظل هذان املرشوMان
وال�رشيع، حبيث خنلف وMد� مع اس?تحقاق õم وهو ٕاخراج اGلس اMSٔىل 
eلسلطة القضائية ٕاىل الوجود ^عتباره اس?تحقاقا دس?تور� õام، و^عتبار ٔ�ن 

  .هذا املوضوع لكه ميثل مصلÊة وطنية واحضة
س النواب ويه مßاس?بة ال تفوتين ٔ�يضا ٔ�ن ٔ�شكر الس?يد رئFس جمل

ا¨ي تفاMل مع معل هذا اGلس وقرر و^يق املكو�ت املد
رة Gلس 
النواب متديد معل اGلس ٕاىل الغد، حىت �متكن مجيعا من ٔ�ن خنرج هذا 

  .املرشوع القضايئ إالصال� الهام ٕاىل الوجود
  حرضات الس?يدات والسادة احملرتمني،

يني اس�ßادا ٕاىل توصيات لقد مت ٕاMداد مرشوعي هاذ
ن القانونية التنظمي 
 wظومة العداßثاق ٕاصالح مIن م�مIثاق ٕاصالح مßظومة العداw، وتعلمون ٔ
ا¨ي صادق Mليه Tالw املÖ حفظه هللا، Tاء تتوجيا حلوار وطين حتت 

خشصية من اكفة املكو�ت وMىل  40ٕارشاف الهيئة العليا اليت Ðكونت من 
كذµ اGمتع املدين ومؤسسات رٔ�سها املكون القضايئ واملكون املهين، و 

wوLا.  
وقد اكن اGلسان، جملس النواب وجملس املس�شار
ن، ممثلني �شلك 

ندوة طافت ٔ�رTاء الوطن  11رمزي يف خشص رئFيس اeلجنتني، بعد 
وشارìت فهيا املئات من املهمتني واملهنيني من اكفة املس?تو�ت مركز� 

  . و¥و�
ت امليثاقIة اليت مت اس?تحضارها �شلك بعد لك ذµ اكنت تلمك التوصيا

واحض وحنن ننجز هاذ
ن املرشوMني، لكن ٔ�يضا اس�ßد� ٕاىل مق�ضيات 
اLس?تور الواحضة اليت خصصت �زيا õام ملوضوع السلطة القضائية وحلقوق 

  .املتقاضني
كام ٔ�ننا اس�ßد� يف ٕاجناز هذ
ن املرشوMني ٕاىل املواثيق اLولية 

� ٕاىل بعض القوانني اLولية املقارنة اليت اس?تلهمناها ف¾ املرجعية، كام ٔ�ننا Mد
�جنز�ه هبذا الصددٔ .  

�ؤكد لمك، حرضات الس?يدات والسادة احملرتمني، ٔ�ننا ٔ µفي بذ�ومل �ك
�جنز� حوارا �ٓخر وهو حوار õين مل تعرفه السا�ة املهنية القضائية، حبيث ٔ

فة ٔ�رTاء الوطن، ابتداء 
كفي ٔ�ن ٔ�قول لمك ب¸ٔنين اجمتعت مع القضاة يف اك
من مرا�ش واLار البيضاء والر^ط وفاس ؤ�اكد
ر والعيون مث ورزازات، 
واكنت النقاشات متتد لساMات، فاس?متعت واس?تفدت وميكن ٔ�ن ٔ�ìون ٔ�يضا 

  .قد ٔ�فدت
� اك� مسودتني Mىل امجلعيات املهنية اليت Iني حMمث ٕاننا عرضنا املرشو

، ف¸ٔ�ذ� مهنا ما ينفع الناس، واعتذر� عن ما دون زودتنا ب¸ٓراهئا واقرتا�اهتا
ذµ، كام ٔ�ننا عرضنا اSٔمر Mىل بعض املؤسسات الوطنية ؤ�خص ^¨ìر 

  .هنا، اGلس الوطين حلقوق إالzسان واeلجنة املركزية حملاربة الرشوة
كام ٔ�نه �الل هذه املر�  لكها اكن اGلس اMSٔىل eلقضاء �ارضا يف 

Iث كنا نعرض Mليه اكفة التعديالت اليت حند!ا Mىل اكفة اSٔحوال، ح 
النص يف ٕاطار التفاMل مع اكفة اجلهات، واكن دامئا يبدي رٔ�يه، وهنا ودفعا 
للك ال�شكIك والتب"Fس ا¨ي 
رافق هذا العمل الكåري من بعض اجلهات 

  .اليت Ðريد ٔ�ن 
كون لها قانون Mىل املقاس
 ٔSلس اGقول لمك ٕان ا�ٔ µلقضاء نظر يف هذا دفعا �لك ذe ىلM

  .املرشوع ؤ�بدى موافق�ه Mليه بدون حتفظ
كام ٔ�ننا من ¥ة ٔ�خرى وليك نذهب يف ال�شارìية ٕاىل ٔ�بعد مدى، بل 

 (CEPEJ1)يف ٔ�ن نقوم ^خ�بار هذا النص دوليا، مقنا بعرضهام Mىل جلنة 
وكذµ  (Venise)اeيل يه اeلجنة اSٔوربية eلن[اMة القضائية، وكذµ جلنة 

M رمجة هذه النصوص بلغاتÐ وروبيني، وقد متت هذهSٔىل جلنة القضاة ا
م�عددة من قåلهم واطلعوا Mلهيا وحرضت جلنة مهنم واكنت لها نقاشات مع 

 .الوز
ر
كام ٔ�نه متت يف مس?توى �ٓخر ببار»س مßاقشات Mىل املوضوع، ولقد 

التقIمي ٔ�بدت هذه اجلهات و¥ة نظرها اليت اعترب�ها مفIدة، ؤ�ؤكد لمك ٔ�ن 
العام لهاذه املرشوMني من قåل هذه اجلهات اليت تعىن ^س?تقرار السلطة 

  .القضائية، التقIمي العام اكن ٕاجيابيا
بعد ذµ، حرضات الس?يدات والسادة احملرتمني، تعرفون ٔ�ن مسطرة 
ال�رشيع متر Mرب احلكومة مث اGلس الوزاري، وج/نا ٕاىل جملس النواب وبقIنا 

�قرتا�ات، ويف املر�  اSٔوىل من املناقشة الربملانية، مßف�Êني Mىل لك 
ويف ٕاطار التفاMل مع ممثيل اSٔمة وافقßا Mىل مجموMة من التعديالت اليت 

  . اعترب�ها س?تجود النص وحتس?نه
و^لطبع �دثت ٔ��داث ال �ريد ٔ�ن نعود ٕا0هيا، ولكن يف ا0هناية صادق 

حرضاÐمك، ومقنا ٔ�يضا  جملس النواب Mىل هذا املرشوع، مث ٔ�حIل Mىل
مبناقش?ته املناقشة اجلدية العميقة املفIدة، وبعد ذµ اكنت هناك تعديالت 
من قåل الفرق اليت نقدر ¥دها Mاليا، ووافقßا Mىل ما ميكن املوافقة Mليه 

µىل ما دون ذM واعتذر�.  
  حرضات الس?يدات والسادة احملرتمني،

وهو مسار طويل و�حب بعد هذا التلخيص ملسار هاذ
ن املرشوMني 
ومشوب �ك2ري مما تعرفونه ومما ال تعرفون، نقف ٔ�ماممك لنقدم لمك هاذ
ن 


ن ميكن ٔ�ن نقول ٔ�هنام رائد
ن، eني اMد£كاماملرشو�� �4ديث خåري بعد  ؤ

                                                 
1 Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice. 
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س?نوات من اLراسة العميقة ملا ي�åغي ٔ�ن 
كون Mليه نظامßا القضايئ، 
بدول ٔ�وربية م2ل اس?بانيا  جودهنا وما هو مو  هوكذµ مقارنة ما نقرت�

  .وفرzسا وبلجياك وهولندا ؤ�ملانيا وÃريها
نقول ميكßنا اليوم ٔ�ن نفخر مبا حنن بصدده من ٕاجناز �رشيعي 
روم 
ت¸ٔسFس �س?تقالل املؤسسايت eلسلطة القضائية، ٔ�ؤكد ٔ�ن القضاء مس?تقل 

س?تور فعليا معليا لكßه مؤسساتيا فٕان اس?تقال÷ �شوبه الشوائب اليت Tاء د
  .اململكة اجلديد ليك يت[اوزها

واليوم وبناء Mىل توجهيات اLس?تور حبول هللا س��[اوز تÖ الشوائب 
  .وس?نؤسس سلطة قضائية مس?تق  ^ملعايري اLولية

�فIد حرضاÐمك ب¸ٔن هذا النص يتضمن ٔ�وال ما يضمن ٔ ،µىل ذM وبناء
 اس?تقاللن اس?تقالل اGلس اMSٔىل الس?تقالل السلطة القضائية، ما يضم

اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية حبيث ٔ�ن هذا اGلس 
متتع ^لشخصية 
�عتبارية و�س?تقالل إالداري واملايل، وينص النص Mىل ٔ�نه ي�åغي ٔ�ن 

ن اLوw تضع رهن ٕاشارته الوسائل �ٔ يتوفر Mىل مقر �اص به ^لر^ط و 
  .املادية وال4رشية الالزمة ملامرسة õامه

مåدٔ� اس?تقالل وحIاد اGلس من �الل مßع امجلع بني وقد مت Ðكر»س 
العضوية يف اGلس وبني Mدد من املهام و�اصة املامرسة الفعلية ملهام قضائية 
�دى احملامك ٔ�و ممارسة õنة قضائية ٔ�و õمة Mامة انت"ابية ذات طابع  ٕ̂

  .س?يايس ٔ�و نقايب
س اMSٔىل كام �دد املرشوع، ؤ�عين به مرشوع قانون املتعلق ^Gل

eلسلطة القضائية، الزتامات رصحية مينع مبق�ضاها Mىل ٔ�عضاء اGلس اختاذ 
�ي موقف ٔ�و القIام ب¸ٔي معل ميكن ٔ�ن ينال من جتردمه ٔ�و من اس?تقاللية ٔ
اGلس، كام ٔ�شار املرشوع ٕاىل ٔ�ن ٔ�عضاء اGلس يؤدون القسم قåل مåارشة 

Öامل wالT م بني يديõاõ.  
� 0متثيلية شام  وفعاe wل�ساء، �دد املرشوع من ¥ة ٔ�خرى، وضام

مبق�ىض ما نص Mليه اLس?تور مق�ضيات حتدد متثيلية ال�ساء بقدر ما هو 
  .Mليه Mددهن يف اجلسم القضايئ �Êد ٔ�دىن

كام ٔ�ن املرشوع نص Mىل ٔ�ن اGلس يضع نظامه اLا�يل وحيي9 قåل 
مدى مطابق�ه Sٔحاكم الرشوع يف تنفIذه Mىل احملمكة اLس?تورية eلبت يف 

  .اLس?تور قåل zرشه ^جلريدة الرمسية
وMىل صعيد تقوية الضام�ت اÛوe wلقضاة مبناس?بة تدبري اGلس 
لوضعيهتم املهنية، نص املرشوع Mىل ٔ�ن املÖ يوافق بظهري Mىل تعيني 
القضاة يف السÖ القضايئ ويف õام املسؤولية القضائية مبختلف حمامك 

  .امك ٔ�ول درTة�س?ت;ßاف وحم
ؤ�كد املرشوع Mىل اعöد اGلس يف تدبري الوضعية املهنية eلقضاة Mىل 
مåادئ Ðاكفؤ الفرص و�س?تحقاق والكفاءة والشفافIة واحلياد والسعي حنو 
املناصفة، و
راعي اGلس املعايري العامة واخلاصة الواردة يف مرشوع هذا 

ا يف مرشوع القانون التنظميي القانون التنظميي، والرشوط املنصوص Mلهي

املقررات املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة مبا يف�ح اGال ملراقåة مرشوعية 
ملت"ذة، و^لتايل حتقIق �zس[ام مع املبدٔ� اLس?توري ا¨ي جيعل ا

مقررات اGلس املتعلقة ^لوضعيات الفردية eلقضاة قاب  eلطعن ٔ�مام ٔ�Mىل 
 ٔ�ن ٔ�Mىل هي¸ٔة ٕادارية يه الغرفة إالدارية مبحمكة هيئة ٕادارية، وقد قدر� 

النقض، حىت تتطور اSٔمور وت�åلور و»س?ت[د ما يدعو ٕاىل ٕاzشاء هيئة 
  .ٕادارية Mليا، مس?تق  Ãري ما ذìر

كام ٔ�نه مت وضع معايري �اصة �لك وضعية õنية Mىل �دا سواء تعلق 
سن تقاMدمه، وضام� اSٔمر برتقIة القضاة ٔ�و انتقاهلم ٔ�و انتداهبم ٔ�و متديد �د 

لشفافIة تدبري الوضعية املهنية eلقضاة، مت اعöد مåدٔ� إالMالن عن املناصب 
الشاغرة، ومتكني القضاة من تقدمي طلبات الرتحش �ش¸ٔهنا، سواء تعلق اSٔمر 

  .مبهام املسؤولية ٔ�و طلبات �نتقال
�ما Mىل الصعيد تعز
ز ضام�ت مسطرة الت¸ٔديب، فقد ٔ��اط املرشوع ٔ

¸ٔديب القضاة بعدد من الضام�ت، مهنا Mىل اخلصوص Mدم حتريك املتابعة ت
ٕاال بعد ٕاجراء اSٔحباث والتحر�ت الرضورية بواسطة مف�شني قضاة، تعرض 
النتاجئ ،ٔ�ي نتاجئ اSٔحباث والتحر�ت، Mىل ٔ�نظار اGلس ا¨ي يقرر Mىل 

Gىل اM دثÊو تعيني قايض مقرر، وهنا نت�لس ٕا£ر ذµ ٕاما احلفظ ٔ
عوض ما هو Mليه اSٓن، وقåل اSٓن  20بعضويته املتعددة اليت تصل ٕاىل 

  .من ٔ�ن هذا �خ�صاص يعود ٕاىل وز
ر العدل دون Ãريه
يت"ذ اGلس بعد اطالMه Mىل تقر
ر القايض املقرر، مقررا ^حلفظ ٔ�و 
ٕا�اw القايض املعين ٕاىل اGلس ٕاذا تبني ÷ Tدية ما zسب ٕاليه، »س?تدعى 

��م Mىل اSٔقل من @رخي اجöع اGلس eلنظر يف  7ملتابع قåل القايض أ
  .قضيته، وجيب ٔ�ن يتضمن �س?تدMاء البيا�ت اليت �ددها القانون

كذµ حيق eلقايض املتابع �طالع Mىل لك الو;ئق املتعلقة مبلفه 
التنفIذي واحلصول Mىل zس"ة مهنا وٕاماكنية مؤازرته من قåل ٔ��د زمالئه 

åو من ق�ل حمام، يعرض القايض املقرر تقر
ره حبضور القايض املتابع Mىل ٔ
�الف ما جيري Mليه اSٓن اSٔمر حIث ٕان املقرر يقوم بعرض تقر
ره يف 

  .غياب القايض حمل املتابعة
� »ساءل، »ساءل يف غياب القايض املقرر وال 
كون Iن القايض ح�كام ٔ

 املتابع من تقدمي توضيÊاته ^ٕالماكن ٕاجراء ٔ�ي موا¥ة بFهنام، متكني القايض
ووسائل دفاMه �ش¸ٔن اSٔفعال امل�سوب ٕاليه، بت اGلس، ؤ�قول اGلس 

 20اMSٔىل eلسلطة القضائية مرة ٔ�خرى ا¨ي �دد اLس?تور عضويته يف 
من  4من احملامك �بتدائية و 6خشصيات قضائية مßتخبة،  10: خشصية مهنا

 ٔSس اFاف ٕاضافة ٕاىل الرئß;يل العام هبا حمامك �س?تìول حملمكة النقض، والو
  .ورئFس الغرفة اSٔوىل، هذا ٕاضافة ٕاىل من حيملون الصفة ومه

�وال، رئFس اGلس الوطين حلقوق إالzسان، ورئFس مؤسسة الوس?يط ٔ
مث مخس خشصيات خيتارها Tالw املÖ من بني الشخصيات املعروفة 

  .خبصال �س?تقالل والزناهة
دة اس?تقالل القضاء والقضاة، ومعلوم ٔ�ن املرشوع هذه لكها ضام�ت لفائ
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كام س?بق إالشارة ٕاليه، ٔ�س?ند اخ�صاص النظر يف الطعون اليت تتعلق 
  . ^نت"اب ممثيل القضاة ٕاىل الغرفة إالدارية حملمكة النقض

كام مت تنظمي مسطرة و�Tٓال الطعن يف مجيع املقررات املتعلقة 
 اس?تعامل السلطة، مع ٕاماكنية ^لوضعيات الفردية eلقضاة �س4ب الشطط يف

  .طلب وقف تنفIذ املقررات املطلوب ٕالغاؤها ٔ�مام نفس الغرفة
  حرضات الس?يدات والسادة احملرتمني،

ٕاضافة ٕاىل تعز
ز اس?تقالل القضاء وتطبيقا لضام�ت املمنو�ة eلقضاة 
��ط املرشوع ^Gلس اخ�صاصات ٔ�خرى »سهر مبق�ضاها Mىل ضامن ٔ

القضائية وال�ش4ث هبا وٕاشاMة ثقافة الزناهة، والت"ليق  ا�رتام ا�SٔالقIات
  .مبا يعزز الثقة يف القضاء

ومن ٔ�Tل ذµ يضع اGلس بعد اس�شارة امجلعيات املهنية eلقضاة 
مدونة ل�CٔالقIات القضائية تتضمن القمي واملبادئ والقواMد اليت يتعني Mىل 

ة، وثقل ٔ�ما�هتا وجسامة القضاة �لزتام هبا اعتبارا لسمو املهمة القضائي
  .مسؤوليهتا

ويف هذا إالطار، نص املرشوع Mىل ٔ�ن اGلس »شلك جلنة 
  .ل�CٔالقIات القضائية �سهر Mىل ت�åع ومراقåة الزتام القضاة هبذه املدونة

�ما ف¾ هيم حامية اس?تقالل القايض فقد نظم املرشوع إال�االت املقدمة ٔ
�ن اس?تقال÷ õددا حIث يقوم ٕاىل اGلس من قåل القايض لكام اعتربٔ 

اGلس عند �ق�ضاء ^Sٔحباث والتحر�ت الالزمة ويت"ذ إالجراء املناسب 
�و حييل اSٔمر عند �ق�ضاء Mىل النيابة العامة ٕاذا ظهر ÷ ٔ�ن هناك ما ٔ

  .يقيض ذµ، �اصة ٕاذا اك�ىس الفعل طابعا جرمIا
ßلس يف حتسني وضعية القضاة ومGىل صعيد دور اMو ،wظومة العدا

�شري ٕاىل ٔ�ن املرشوع نص Mىل ٔ�ن اGلس يضع تقار
ر حول وضعية القضاة ٔ
ومßظومة العداw ويصدر التوصيات املالمئة �ش¸ٔهنا، والس?¾ ف¾ خيص دمع 
حقوق املتقاضني والسهر Mىل حسن تطبيق قواMد سري العداw، ودمع �زاهة 

وحتسني اSٔوضاع املادية  واس?تقالل القضاء والرفع من الن[اMة القضائية
  .و�جöعية eلقضاة

ويف نفس الس?ياق تعرض Mىل ٔ�نظار اGلس قصد ٕابداء الرٔ�ي مشاريع 
ومقرت�ات القوانني املتعلقة بوضعية القضاء ومßظومة العداw واسرتاتيجيات 

  .و�رامج إالصالح يف جمال العداw اليت حتيلها احلكومة ٕاليه
نص يف س?ياق ما ي�åغي ٔ�ن يطبع  ومن ¥ة ٔ�خرى، فٕان املرشوع

املؤسسات من اس?تقالل من ¥ة، ولكن ٔ�يضا من تعاون وتوازن، كام ينص 
Mىل ذµ الفصل اSٔول من اLس?تور، نص Mىل ٕا�داث هيئة مشرتكة بني 
اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية ووزارة العدل، تتوىل الت�س?يق يف جمال 

ن الرئFس املنتدب eلم[لس إالدارة القضائية، تعمل حتت ٕارشاف لك م
اMSٔىل eلسلطة القضائية والوز
ر امللكف ^لعدل، لك ف¾ خيصه مبا ال ي�ßاىف 
واس?تقالل السلطة القضائية حيدد ت¸ٔليفها واخ�صاصاهتا بقرار مشرتك هلام 

  .ي�رش ^جلريدة الرمسية

كام نص Mىل ٔ�نه ميكن eلوز
ر امللكف ^لعدل حضور اجMöات اGلس 
تقدمي بيا�ت ومعلومات تتعلق ^ٕالدارة القضائية ٔ�و ٔ�ي موضوع من ٔ�Tل 

  . يتعلق �سري املرافق العداw مبا ال ي�ßاىف واس?تقالل السلطة القضائية
وTد
ر ^¨ìر ٔ�ن هذه املق�ضيات من ش¸ٔهنا ٔ�ن Ðكرس كام س?بق بيانه 
اس?تقالل السلط من ¥ة، لكن تضمن تعاوهنا وتوازهنا من ¥ة ٔ�خرى، وقد 

ع هبذا املق�ىض و Tل ال�رشيعات بصيغ خمتلف ملقاربة هذا املوض ٔ��ذت
وMىل سI4ل املثال تنص املدونة القضائية البلجيكIة Mىل هذا املق�ىض يف 

  . 7مكرر رمق  259املادة 
  حرضات الس?يدات والسادة احملرتمني،

تلمك بعض املق�ضيات اليت �اولنا ٔ�ن نقدõا ٔ�مام حرضاÐمك وتتعلق مبا 
هذا الباب، ^ب اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية وا¨ي نعتقد اس?ت[د يف 

�ن قIامه سوف يعزز مسار إالصال�ات اLميقراطية اليت ما فK املغرب ٔ

رامكها س?نة بعد س?نة، ؤ�ؤكد هنا ب¸ٔنه Mىل ٔ�ساس اLس?تور ا�Sٔري، ويف 
س?ياق ما تنجزه احلكومة بتعاون معمك من مؤسسات س?يكون من حق 

  .بة ٔ�ن يفخروا مبا مت ت¸ٔسFسه وما مت الوصول ٕاليهاملغرب واملغار 
�ما ^ل�س?بة eلمرشوع الثاين املتعلق ^لقانون التنظميي اخلاص ^لنظام ٔ
اSٔسايس eلقضاة، فميكن تقدمي اخلطوط العريضة ملضامني مرشوع هذا 

  :القانون من �الل احملاور التالية
�وال، ت¸ٔليف السÖ القضايئٔ:  

ضاء، حIث يت¸ٔلف السÖ القضايئ eلمملكة من Ðكر»سا ملبدٔ� و�دة الق
هيئة وا�دة �شمل قضاة اSٔحاكم وقضاة النيابة العامة املعينني مبختلف حمامك 
اململكة، فٕان املÖ يعني الرئFس اSٔول حملمكة النقض والوìيل العام Lهيا، 
وذµ ملدة مخس س?نوات قاب  eلت[ديد مرة وا�دة، يوضع قضاة النيابة 

سلطة ومراقåة الوìيل العام eلمL Öى حممكة النقض ورؤساهئم  العامة حتت
ال�سلسليني، س?نكون ٔ�مام تنظمي Tديد eلمناصب القضائية وõام املسؤولية 
اليت يتوالها القضاة، سFمت ٕا�داث مßصب �ئب eلرئFس اSٔول حملمكة 
النقض و^يق املسؤولني القضائيني، كام ٔ�نه من ¥ة ٔ�خرى وMىل صعيد 

وحقوق واجåات القضاة، فقد �دد املرشوع مجموMة من احلقوق تنظمي 
و�م�يازات املمنو�ة eلقضاة مقابل واجåات ملقاة Mىل Mاتقهم ميكن ٕاجاملها 

 :ف¾ ييل
ضامن احلق يف التعبري مبا يتالمئ مع واجب التحفظ وا�SٔالقIات  -

  القضائية ومبا حيفظ هيبة القضاء واس?تقالل السلطة القضائية؛
امن التعويض عن إالرشاف Mىل التدبري وال�س?يري إالداري ^حملامك، ض -

�شري ٔ�يضا ٕاىل ضامن احلق يف �خنراط يف امجلعيات ٔ�و ٕاzشاء مجعيات ٔ
  õنية مع مراMاة واجب التحفظ ؤ��القIات القضائية؛

التعويض عن اLميومة، عن التنقل وإالقامة eلقIام مبهام �ارج مقر  -
  العمل؛
قايض ^�رتام املبادئ والقواMد الواردة يف مدونة ا�Sٔالق الزتام ال -
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  القضائية؛
Tل �ٔ احلرس Mىل البت يف القضا� املعروضة Mىل القضاة دا�ل  -

معقول، وهنا ٔ�فIد حضاراÐمك ٔ�نه و^ل�س?بة لTCٔل املعقول فس?نعلن �الل 
شهر مارس من هذه الس?نة عن اTٓSال املعقوw كام نص Mىل ذµ اLس?تور 

تتعلق �اكفة ٔ�نواع القضا�، حبيث س?يكون معلوم Lى القايض  واليت
واملتقايض واملت�åع الزمن املفرتض للك قضية من القضا�، ما »سمى بلغة 
اLس?تور اTSٔل املعقول، وهاذ اTSٔل املعقول اش?تغلنا Mليه من �الل 

  :الطريقة �لكرتونية املعلوماتية قواõا جتميع
Iوال، الق�ع القضا�، ولك نوع من القضا� توصلنا �ش¸ٔنه م بدراسة ٔ�نواأ

جناز معدالت ود�لنا يف مفاوضات  ٕ̂ من احملامك ^TٓSل املعقول املقرتح، ومقنا 
 ،�ش¸ٔهنا مع املسؤولني القضائيني، كام ٔ�ن املسؤولني القضائيني الشك

حسب توجهياتنا ٔ�هنم د�لوا يف مفاوضات مع القضاة وس?يصبح بناء Mىل 
�Tل م�وافق Mليه، و^لتايل ي�åغي Mىل القايض ٔ�ن »ش?تغل ذµ هذا اTSٔل ٔ

مضن هذا اTSٔل املعقول وي�åغي eلمواطن ٔ�ن 
كون Mاملا هبذا اTSٔل، 
  .وس?ترتتب عن ذµ نتاجئ جIدة س?متثل ^ل�س?بة eلعداw قفزة نوعية õمة

  حرضات الس?يدات والسادة احملرتمني،
ة، وكذµ مت تنظمي نظام لقد مت ٔ�يضا اعöد معايري لتقIمي ٔ�داء القضا

  :الت¸ٔديب ^لشلك ا¨ي يؤدي ٕاىل حتقIق
�وال، الت"ليق الالزم يف حفاظ @م Mىل احلقوق اليت ي�åغي ٔ�ن تضمن ٔ
eلقضاة، وهكذا فقد تناول املرشوع نظام الت¸ٔديب من �الل املق�ضيات 

  :التالية
ر ٔ�و يعترب لك ٕا�الل من القايض بواجåاته املهنية ٔ�و ^لرشف ٔ�و ^لوقا"

  ."نه ٔ�ن 
كون حمل عقوبة ت¸ٔديI4ة¸ٔ الكرامة، خط¸ٔ من ش
�الل القايض بواجب �س?تقالل والتجرد  ٕ̂ وٕاضافة مق�ضيات تتعلق 
والزناهة و�س?تقامة واخلرق اخلطري لقاMدة مسطرية �شلك ضامنة ٔ�ساس?ية 

، وإالهامل اخلطري لقانون موضوعحلقوق وحر�ت اSٔطراف، واخلرق 
ر واملتكرر يف بدء ٕاجناز مسطرة احلمك ٔ�و يف القضا� ٔ�ثناء والت¸ٔ�ري Ãري املرب 

  .ممارسة القايض ملهامه القضائية
التنصيص Mىل ٕاماكنية توقIف القايض عن مزاوõ wامه ٕاذا توبع جßائيا 

، وهنا ٔ�شري ٕاىل ٔ�ننا حتدثنا وحتدثمت وس��Êدثون ٔ�و ارÐكب خط¸ٔ جس?¾
تقدرها هيئة تتكون من بلغة إالماكنية ولFس الوجوب، وإالماكنية س? 

الرئFس اSٔول والوìيل العام Lى حممكة النقض مث يضاف ٕا0هيام عضو
ن من 
�عضاء اGلس مßتخبني، ٔ��دهام من درTة احملامك �بتدائية والثاين من ٔ
درTة احملامك �س?ت;ßافIة، ٕاضافة ٕاىل عضو
ن من اSٔعضاء املعينني ٔ�و 

  .^لصفة
يف التوقIف من Mدمه، ؤ�ìيد ٔ�نه ال  خشصيات يه اليت تقرر 6ٕاذن يه 

ميكن يف هذه اSٔحوال ٔ�ن 
كون التوقIف ٕاال ٕاذا اعترب ٔ�ن اخلط¸ٔ ميثل 
جسامة ال ميكن معها ٔ�ن يعتيل القايض ا¨ي ارÐكب ذالمك اخلط¸ٔ اجلس?مي 

مßصة القضاء، Sٔن مßصة القضاء مßصة مقدسة ال ميكن ٔ�ن يصعد ٕا0هيا من 
  .ه ٕا0هيااكن ملو; مبا يق�يض Mدم صعود

  .كام ٔ�نه مت التنصيص Mىل مåدٔ� تناسب العقوبة مع اخلط¸ٔ املرÐكب
تنظمي احلق مت س?نوات، كام ٔ�نه  5من ¥ة ٔ�خرى مت تنظمي التقادم يف 

  .يف طلب رد �عتبار بعد انرصام ٔ�Tل حمدد من @رخي تنفIذ العقوبة
  حرضات الس?يدات والسادة احملرتمني،
ا ميكن ٔ�ن »سمى جتاوزا نقاشا من ال ٔ�ح�اج ٕاىل تذكري حرضاÐمك مب

طرف البعض ملا اقرتحßاه Mليمك، وقåل ذM µىل جملس النواب يف هذه 
  .املواد وهنا ٔ�عين النقاش ا¨ي دار من �ارج املؤسس?تني

حنن ال �ريد ٔ�ن نصادر حق ٔ��د يف التعبري، حفق التعبري مضمون، لكن 
��اطه هبا اLس?تور حق التعبري ي�åغي ٔ�ن يبقى حماطا �لك الرشوط اليت ٔ

  .^ل�س?بة eلقضاة ويه واجب التحفظ وا�رتام ا�SٔالقIات املهنية القضائية
مع ٔ�ي ٔ��د، ٔ�شري ٕاىل التقر
ر  (polémique)ودون ٔ�ن ٔ�د�ل يف ٔ�ي 

الصادر عن املقررة اخلاصة املعنية ^س?تقالل القضاء التابعة Gلس حقوق 
وقد زودت ٔ�عضاء  2014س?نة إالzسان، التابع لCٔمم املتÊدة وا¨ي ٔ�صدرته 

اeلجنة ^لتقر
ر اكمال وهو تقر
ر �افل مبا ي�åغي القIام به يف هذا الصدد، 
  :و
كفي ٔ�ن ٔ�عود ٕاىل املقدمة حIث ورد ما ييل

وتالحظ املقررة اخلاصة ٔ�ن وجود نظام قضايئ ي�سم ^الس?تقالل "
  ". والكفاءة والزناهة

تقالل رضوري، لكن ٕاذن لFس املطلوب �س?تقالل و�ده، نعم �س? 
البد ٔ�يضا ٔ�ن ي�سم القضاء ٕاضافة ٕاىل �س?تقالل ٔ�ن ي�سم ^لكفاءة 

  .والزناهة ويه الرشوط اليت تضمن تعز
ز س?يادة القانون
^لنظر ٕاىل ٔ�ن ٕاعامل حقوق إالzسان »س�ßد يف "تقول املقررة اخلاصة 

َ "ا0هناية ٕاىل ٕاقامة العدل Mىل الوTه الصحيح هاز اس?تقالل اجل  د ٔ�نيْ ، ب
القضايئ لFس مفهوما مطلقا، اس?تقالل القضاء لFس مفهوما مطلقا وي�åغي ٔ�ن 
ال يق�رص اس?ت"دامه Mىل غرض وحIد وهو مßح مزا� خشصية وسلطات 

  .Ãري حمدودة eلقضاة واملدMني العامني واحملامني
ويف الواقع رمغ ٔ�ن القميني Mىل الشؤون القضائية جيب ٔ�ن 
متتعوا ببعض 

صا�ت نظرا لوظائفهم ولضامن اس?تقالهلم و�زاههتم، فٕاهنم �م�يازات واحل
وهذا هو املهم، حرضات الس?يدات والسادة، فٕاهنم يتعني ٔ�يضا ٔ�ن خيضعوا 

  .eلمساءw عن ٔ�عامهلم وترصفهم حىت ال »سF/وا اس?ت"دام ضام�ت اس?تقالهلم
خ�اما، وقد رٔ�يت ٔ�نه لرمبا ٔ�طلت LرTة ٔ�ن بعضمك بدٔ� ي�شغل ^حلديث 

نفيس Sٔنين رمبا مل ٔ�فلح يف تقدمي  ا ٔ�ؤا�ذف¸ٔ� ال ٔ�ؤا�ذه وٕامنض، عن بع
  .ملخص مركز لهذا العرض

�فIد حرضاÐمك يف ا�Sٔري، ^لقول ٔ�نين ٔ�توTه ٕاىل هللا عز وTل ^MLاء ٔ
�ن يوفق قضاتنا وقاضياتنا ليكونوا عند حسن ظن Tالw املÖ حفظه هللأ، 

ي نبه ٕاىل ٔ�نه õام Ðكن ٔ�مهية ا¨ ،رئFس اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية
هذا إالصالح، وما عب¸ٔ� ÷ من نصوص تنظميية و�ٓليات فعاw، فس?يظل 
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Öامل wالT قى هو احملك ": الضمري املسؤول يقولåFالضمري املسؤول س
احلقIقي ٕالصال�ه، سåFقى الضمري املسؤول eلفاMلني فIه هو احملك احلقIقي 

  ."ع �رم�هٕالصال�ه، بل وقوام جناح هذا القطا
ٕاذن املعول Mىل ضام\ر قضاتنا وقاضياتنا ^Sٔساس ليك نصل �سفIنة 

  .إالصالح ٕاىل مرساها الطبيعي
كام ٔ�س¸ٔل تعاىل ٔ�ن 
كون قضاتنا وقاضياتنا يف مس?توى طمو�ات 
وانتظارات معوم الشعب املغريب، ٔ�مال يف Ãد ٔ�فضل ملنظومة العداw، يقدم 

ل و�زاهة وكفاءة، �دمة لبmمه فIه قضاة العدل eلناس مجيعا ^س?تقال
وٕاسهاما يف حتقIق التمنية امل�شودة ليكونوا من القضاة املوعود
ن بوMد هللا 

ظ9 هللا يف ظ9 يوم ال ظل إالمام العادل ا¨ي يُ  وا مقعدءولي�åو وهو اجلنة 
ٕاال ظ9، راجIا مßه س?بÊانه تعاىل ٔ�ن يوفق اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية 

عهنا ويدفع عهنم الشوائب ويزنع عهنم  ويدودة Mىل حقوقهم ليÊافظ eلقضا
  .اLوا�ل

  الس?يد الرئFس،
  الس?يدات املس�شارات احملرتمات،

  ،السادة املس�شار
ن احملرتمني
�شكرمك Mىل اجلهود اليت بذ0متوها، ؤ�شكرمك ٔ�يضا Mىل اجلهود اليت ٔ

 ٔ�Ãلبية س�åذلون هذا املساء، ٔ�شكر مجيع الس?يدات والسادة احملرتمني، 
  .ومعارضة

  .ليه ٔ�نFبوفقßا هللا للك �ري، وما توفIقي ٕاال ^^، Mليه تولكت وإ 
  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : الس?يد رئFس اجللسة
بدوري، ٔ�شكر الس?يد الوز
ر Mىل هذ
ن التقدميني املركز
ن، ملرشوعي 


ن حنن بصدد دراس?هتامeالقانونني التنظمييني ا.  
اللكمة ملقرر جلنة ال�رشيع والعدل وحقوق إالzسان، لتقدمي واSٓن، 

  .التقر
ر، فليتفضل مشكورا
  .مت التوزيع

  .ٕاذن، Ãادي ندوزو مåارشة ٕاىل املناقشة
Ãادي نبدا ^لفريق �س?تقاليل، الفريق �س?تقاليل، عندي جوج 
 داSٔوراق، وا�دة فهيا مثانية دقائق، وا�دة فهيا س?بعة، Ãادي ��ذو مثانية

  .دقائق

  :املس�شار الس?يد عبد السالم اeلبار
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل النيب املصطفى الكرمي وMىل 

�ٓ÷ وحصابته ٔ�مجعني.  
  الس?يد الرئFس، 
  الس?يد الوز
ر، 

  اSٔخوات املس�شارات، 

  ، ٕاخواين املس�شار
ن
ية يف »رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ^مس الفريق �س?تقاليل eلو�دة والتعادل 

مßاقشة املرشوMني التنظمييني املتعلقني ^لسلطة القضائية والنظام اSٔسايس 
ان يندرTان يف س?ياق مر�  دقIقة ومفصلية يف @رخينا eلقضاة، واe
الس?يايس املعارص، مر�  »شهد فهيا قطاع العدل حرااك مßقطع النظري، 

اكه كذµ ، وز2009غشت  20رمس مالحمه اخلطاب املليك السايم ليوم 
، ا¨ي ٔ�فرد eلقضاء �زيا 2011مارس  9نفس اخلطاب جلالw املÖ يوم 

، ا¨ي حظي بت¸ٔييد 2011هاما، جتسد �شلك واحض من �الل دس?تور 
  .ومåاركة املغاربة، ملاك وشعبا، وارتقى ^لقضاء ٕاىل مصاف السلط

  الس?يد الرئFس، 
  الس?يد الوز
ر، 

  ٕاخواين، ٔ�خوايت، 
، ٕاصالح القضاء، ٔ��د احملاور اSٔساس?ية يف لقد شلك ورش إالصالح

�دبيات واهöمات حزب �س?تقالل، عكس?ته مقررات خمتلف املؤمترات ٔ
واكن ٔ�ن . الوطنية ومذìرات احلزب حول إالصالح اLس?توري والس?يايس

�كد� Ãري ما مرة ٔ�ن اس?تقالل القضاء وٕاقرار العداw �جöعية رهني ٔ
صالح مشويل eلقضاء ورTاالته ، ومرتبط ٔ�شد ما ارتباط بقدرتنا Mىل الرفع ٕ̂

من ٔ�داء السلطة القضائية ببالد� Mرب القطع مع قضاء الهاتف ومع املظاهر 
السلبية اليت طغت يف هذا اجلهاز ملدة لFست بوTزية، وهو ما جسدته 
كذµ إالرادة السامIة امللكIة، جبعل ورش ٕاصالح القضاء يف موقع 

الكربى، وإالصال�ات اليت عرفهتا اململكة، الصدارة، من بني اSٔوراش 
^عتباره الضامنة الفعلية والفاM  واحلقIقIة لتدعمي ٔ�سس دوw احلق والقانون 

  .وحتقIق اSٔمن القضايئ والسمل �جöعي و�س?تقرار الس?يايس ببالد�
  الس?يد الرئFس، 

لقد �شفت ا�Sٔداث والتطورات اليت عرفهتا بالد� عن وجود ٕاجامع 
L لني والفرقاء الوطنMوليني بوجوب ٕاد�ال يى اكفة الفاLني والرشاكء ا

ٕاصال�ات معيقة وشام  Mىل النظام القضايئ املغريب، فاكن ٔ�ن مت 
التنصيص دس?تور� وSٔول مرة يف @رخي القضاء املغريب Mىل القضاء ìسلطة 
 مس?تق  ٕاىل Tانب السلطتني ال�رشيعية والتنفIذية، وذµ مبوجب املادة

من اLس?تور، واعترب� ذµ سابقة يف @رخي اLس?تور لبالد� ومßعطفا  107
�اسام يف اجتاه بناء دوw احلق والقانون وتطو
ر الرتسانة ال�رشيعية املرتبطة 

  . مب[ال السلطة القضائية والعداw بصفة Mامة
ويف هذا الصدد zس[ل املظاهر السلبية اليت طبعت املهنجية احلكومIة 

ل مق�ضيات اLس?تور وتفعيل التوجهيات امللكIة السامIة eلحكومة يف تزني
�داث الهيئة العليا eلحوار الوطين حول إالصالح العميق والشمويل  ٕ̂
ملنظومة العداw ^ملغرب، اليت متزيت بضعف املقاربة ال�شارìية بفعل مقاطعة 
اSٔشغال من طرف الفاMلني يف جمال القضايئ من قضاة وحمامني وكتاب 

لك ذµ انعكس سلبا Mىل تفعيل هذا احلوار ا¨ي Tاءت نتاجئه . الضبط
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دون انتظارات ودون تطلعات خمتلف الفاMلني اSٔساس?يني واملهمتني يف 
Gال القضايئا.  

  الس?يد الرئFس، 
املتعلق ^Gلس اMSٔىل  100.13خبصوص مرشوع القانون التنظميي رمق 

اGلس اMSٔىل eلقضاء، تفعيال لسلطة القضائية، وا¨ي ي¸ٔيت ليÊل حمل 
من اLس?تور، فٕان ٔ��رز إالشاكليات املصاحåة ÷  113ملق�ضيات الفصل 

واليت ٔ�سالت املداد الك2ري وعطلت السري العادي eلمناقشة يف الغرفة 
الل السلطة القضائية ومن �اللها اس?تقالل قاSٔوىل، وهو ما 
رتبط ^س?ت

ح اس?تقالل حقIقي eلنيابة العامة يبقى النيابة العامة، Sٔن ٔ�ي ٕاصالح ال مين
  .ٕاصال�ا �قصا وÃري م�اكمل

ومما ال شك فIه ٔ�ن املرشوع احلايل »شلك قفزة نوعية يف @رخي 
املنظومة القضائية ببالد�، ب�ßصيصه Mىل جعلها سلطة مس?تق  عن 
السلطتني ال�رشيعية والتنفIذية، لكßه ^ملقابل الزال يطرح بعض 

  : ليات املمتحورة ٔ�ساسا حولال�ساؤالت وإالشاك

�وال، الغموض ا¨ي يلف طبيعة العالقة بني وزارة العدل  -ٔ
  وإالدارة القضائية وإالرشاف إالداري Mىل احملامك؛

;نيا، ٔ�س?باب ا0متيزي بني اSٔعضاء من القضاة املنتخبني واSٔعضاء  -
 5املعينني خبصوص مدة وال
هتم، جبعل مدة القضاة املنتخبني حمددة يف 

نوات Ãري قاب  eلمتديد وجعل مدة اSٔعضاء املعينني حمددة يف ٔ�ربع س? 
 س?نوات مع جعلها قاب  eلت[ديد؛

;لثا، ٔ�س?باب فرض ٔ�قدمIة مخس س?نوات من العمل الفعيل  -
^حملامك �رشط eلرتش?يح لعضوية اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، وهو 

 .الفرتة السابقة رشط مل 
كن معموال به يف اGلس اMSٔىل eلقضاء �الل
 الس?يد الرئFس، 

ا¨ي يتعلق  106.13ٔ�ما ف¾ يتعلق مبرشوع القانون التنظميي رمق 
^لنظام اSٔسايس eلقضاة مفن �الل الرجوع ٕاىل مواقف خمتلف الفاMلني يف 
جمال ٕاصالح القضاء يتضح ٔ�ن هناك ٕارصارا eلجميع Mىل رضورة ٕاصالح 

ورمغ ٔ�ن هذه الثغرات .  �راها فIههذا الورش، ^لرمغ من �خ�الفات اليت
املس[  ال ي�åغي ٔ�ن حتجب عنا وTاهة اSٔهداف إالسرتاجتية eلمرشوMني 
املعروضني Mىل ٔ�نظار اGلس، مادام هذا املرشوع مرشوMا خضام خيدم 

  .العداw و¥از العدل
حتيايت و�شكرايت لرئFس جلنة العدل والس?يد الوز
ر ؤ�طر وزارة العدل Mىل 

 Gهودهذا ا..  

  : الس?يد رئFس اجللسة
;نية اeيل عندك  34الس?يد الرئFس، الس?يد الرئFس، الوقت داز، 

  .زايدة

  : املس�شار الس?يد عبد السالم اeلبار
  ..دامئا نو£ر Mىل ٔ�نفس?نا كفريق ٔ�ول، ومع ذµ س¸ٔم�ثل

  : الس?يد رئFس اجللسة
 .شكرا، شكرا، ؤ�نت عظمي دامئا

  .دقائق 7ود فريق اSٔصاw واملعارصة يف �د 

  : املس�شار الس?يد العريب احملريش
  الس?يد الوز
ر احملرتم، 

  الس?يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني، 
  ، الس?يد الوز
ر

يف احلقIقة اeيل جعلنا ما هنيؤوش مدا�  مك�وبة ونوTدوها هو ضيق 
الوقت وإالحلاح د�لمك، الس?يد الوز
ر، ^ش هاذ القانونني يدوزوا يف هاذ 

رة، وهذا هو اeيل جعلنا ما نوTدوش، جنيو نتلكمو معمك �شلك اLو 
  .تلقايئ، الس?يد الوز
ر

  الس?يد الوز
ر احملرتم، 
يف احلقIقة، احßا جتاوبنا �شلك ìبري مع الطلب د�لمك وإالحلاح د�لمك 
Mىل هاذ القانونني ^ش يدوزوا يف هاذ اLورة، رمغ املالحظات د�لنا 

ْمنامك، الس?يد الوز
ر، وطرحßا يف ال�ساؤالت د�لنا لُ  و�نتقادات د�لنا اeيل
يف املناقشة معمك يف اeلجنة، وقلنا لمك ب¸ٔنه املسؤولية مايش مسؤولية د�ل 
جملس املس�شار
ن وال اSٔعضاء د�ل جملس املس�شار
ن، املسؤولية د�ل 
الس?يد وز
ر العدل ود�ل احلكومة اeيل يف احلقIقة ا�ذيتوا وقت كثري يف 

حلوارات اجلهوية، س?ن�ني ٔ�ìيد اكنت ٕاجيابية واكنت õمة، ولك� اعطيتوا ا
الوقت يف احلوارات اجلهوية وما درتوش يف اSٔجßدة د�لمك ٔ�ش?نو اeيل مازال 

 µاقشات، واعطيتوا كذßتقريبا س?نة يف جملس النواب، ولكن من م
يدوزوا مب[لس املس�شار
ن اكن ضغط ìبري، واكن ٕاحلاح ^ش هاذ القانونني 

  .هباذ الرسMة
ل الفرق الربملانية جزء ìبري فهيا طبقا eلطلب د�ل رؤساء الفرق و د�

والطلب د�لمك، الس?يد الوز
ر، من بعد �جöع د�ل املك�ب الس?يايس 
د�ل حزب اSٔصاw واملعارصة، قرر ^ش يت[اوب مع هاذ الطلب، وفعال 

الفريق اeيل كنا واeيل اكنوا  جتاوبنا �شلك ٕاجيايب، رمغ ال�ش4ث د�ل ٔ�عضاء
طالبني ٔ�عضاء الفريق ^ش جيمتعوا يف يوم الثال;ء اeيل هو اليوم، ويتداولوا 
يف التعديالت وMاد تعرض Mىل اeلجنة، ولكن بطلب من احلزب ومن 
املك�ب الس?يايس، وبطلب واتصال مع السادة املس�شار
ن، قرر احلزب 

  .^ش يتفاMل معمك يف هاذ القانونني
  لس?يد الوز
ر احملرتم، ا

 2014احßا مع ٕاخراج هاذ القانونني، Sٔن اخلطاب د�ل Tالw املÖ يف 
تيلح Mليمك ^ش هاذ القانونني خيرجوا  2015واخلطاب د�ل Tالw املÖ يف 

  . eلوجود يف ٔ�قرب اTٓSال، وكذM µىل الربملان
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حىت ل  الربملان، الس?يد الوز
ر، قام ^لواجب واش?تغلنا معمك البارح
12h30  ا بßر، وتقدم
تعديل يف اGلس  53د�ل اeليل، الس?يد الوز

تعديل يف النظام اSٔسايس، وحسبنا جزء  35اMSٔىل eلسلطة القضائية، وب 
من التعديالت، الس?يد الوز
ر، �سهيال eلعمل د�ل اeلجنة وجتاو^ مع 

خيمت الطلب د�ل احلكومة، ^ش هاذ اLورة قåل ما ت�هتgي اeيل Ãادي 
الس?يد رئFس جملس املس�شار
ن هاذ اLورة بعد قليل، ^ش نت[اوبو مع 
اخلطاب د�ل Tالw املÖ وzرسعو هبذه القوانني و�متناو ٔ�ن يف جملس 
النواب كذµ ي4�وا فهيا يوم Ãد، ٕان شاء هللا، وخترج eلوجود، ولكن 

واد، �اصة يف مجموMة د�ل امل -كام طرحßاه، الس?يد الوز
ر  -التخوف د�لنا 
اeيل اكن فهيا نقاش ìبري واeيل اكن كنا كنمتناو ^ش تت[اوبوا معنا  97املادة 

يف بعض التعديالت، ولكن اكن رفض @م eلتعديالت د�ل فرق املعارضة، 
ولَحينا يف بعض النقط اeيل تنعتقدو ب¸ٔهنا ٔ�ساس?ية وتنعتقدو، الس?يد 

^س?تقاللية السلطة  الوز
ر، ب¸ٔهنا يف احلقIقة فهيا مغوض، مايش Ðمتس
القضائية، ولكن فهيا نوع من الغموض، Sٔن ال�ساؤالت اeيل تطرحت من 

فهيا نقاش  97طرف رTال القضاء والقضاة �شلك Mام تت4ني ب¸ٔن ذاك املادة 
كثري، ولكن ٔ�نö، الس?يد الوز
ر، ما بغيتوش تت[اوبوا معنا يف �قرتا�ات 

  .والتعديالت اeيل تقدمßا هبا
املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة  100.13تنا يف القانون ولهذا، صو 

القضائية ^ٕالجياب، وام�نعنا يف النظام اSٔسايس eلقضاة، ام�نعنا، الس?يد 
الوز
ر، Mىل Mدم الت[اوب د�ل احلكومة يف مجموMة د�ل التعديالت اeيل 

د تقدم هبا فريق اSٔصاw واملعارصة وفريق �حتاد �شرتايك وفريق �حتا
املغريب eلشغل، يعين التعديالت د�ل الفرق الثالث اكن رفض من 

  .طرفمك، الس?يد وز
ر العدل
و�متناو كام جتاوبنا معمك تت[اوبوا معنا وتت[اوبوا مع هاذ املؤسسة، Sٔن 
هاذ املؤسسة فهيا وا�د املزية �اصة، الس?يد الوز
ر، ختتلف Mىل املؤسسة 

فهيا التقßيني، فهيا الناس ذوي د�ل جملس النواب، Sٔن هاذ املؤسسة 
  .�خ�صاص، فهيا الناس اeيل ت¾رسوا

هاذ املؤسسة، اeيل الوقت اeيل تبني ب¸ٔن هذ
ن القانونني �اصهم خيرجوا 
eلوجود ما اكن Mىل السادة املس�شارات واملس�شار
ن والسادة رؤساء 

داز د�ل اeليل، وٕاىل  12h30الفرق ٕاال يت[اوبوا و»ش?تغلوا معمك حىت ل 
هذا القانون، الس?يد الوز
ر، راه داز ^لفضل د�ل هاذ السادة املس�شارات 
واملس�شار
ن والفرق يف جملس املس�شار
ن، والفضل تريجع هلم من بعد 

  .هللا س?بÊانه عز وTل
  .وشكرا لمك والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : الس?يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس?يد العريب

 .دقائق 6ق العداw والتمنية يف �دود اللكمة لفري

  : املس�شار الس?يد احلسني العبادي
 ^مس هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئFس، 
  الس?يد الوز
ر، 

  الس?يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني، 
^لفعل ٕاهنا حملطة @رخيية ومفصلية اليت نعFشها اليوم مبناس?بة تقدمي 

 ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، والنظام القانونني التنظمييني املتعلقني

ن Tاءا بعد خماض طويل وعسري من النقاش واحلوار eلقضاة اe سايسSٔا
بني خمتلف الفاMلني واملهمتني، وا¨ي ٔ�مثرت نتاجئه عن التوافق حول امليثاق 

wظومة العداßالوطين ٕالصالح م .  
دات اليت بذلت يف وهبذا اخلصوص، البد من إالشادة والتنويه ^Gهو 

 wل إالصالح العميق والشامل ملنظومة العداT�ٕاطار احلوار الوطين من ٔ
و^جلهود اجلبارة واملشاق اليت حتملمتوها، الس?يد الوز
ر، واكفة الطامق ا¨ي 
واìبه �الل مرا�ل إالMداد من ٔ�Tل ٕاخراج هذا امليثاق ا¨ي تطلب 

ارات ماراطونية مع خمتلف جوالت مكوìية، مهت مجموع الرتاب الوطين وحو 
الفرقاء �شلك عكس حبق روح املقاربة ال�شارìية، وÐرمجها Mىل ٔ�رض الواقع 

  .2011وذµ يف س?ياق تزنيل ٔ�حاكم ومق�ضيات دس?تور 
  الس?يد الوز
ر،

لطاملا حظي موضوع ٕاصالح مßظومة العداw حبزي هام من اخلطب 
، مßذ اعتالئه امللكIة لصاحب اجلالw املÖ محمد السادس، نرصه هللا

، ٕاال ٔ�نه شاءت اSٔقدار ٔ�ن 2009غشت  20العرش، واكن ٔ�قواها خطاب 
ال يمت تفعيل هذا إالصالح والرشوع يف تزنيM 9ىل ٔ�رض الواقع ٕاال مع هذه 
احلكومة اليت اكنت لها اجلرٔ�ة والش[اMة ملبارشة ملفات وقضا� معيقة 

  .وõيلكة ملسلسل إالصالح ا¨ي تعرفه بالد�
  يد الوز
ر، الس? 

  حرضات الس?يدات والسادة املس�شار
ن، 
^لوقوف Mىل مضامني وحفوى مرشوعي القانونني التنظمييني، نالحظ 
�هنام Tاءا مكرسني بقوة ملعطى اس?تقاللية السلطة القضائية، اليت ٔ�قرها ٔ

، واليت ٔ�قرت �شلك رصحي ٔ�ن السلطة 107دس?تور اململكة يف فص9 
ة بذاهتا ومس?تق  عن السلطتني ال�رشيعية القضائية سلطة قضائية قامئ

والتنفIذية، وهنا zس[ل كفريق eلعداw والتمنية ٔ�ن معىن ومغزى 
�س?تقاللية جيب ٔ�ن يفهم يف معق وروح اLس?تور، ٔ�ي ^لشلك ا¨ي 

راعي التوازن والتعاون بني السلط كام نص Mىل ذµ الفصل اSٔول من 

�اصة وحنن zس?تحرض يف ذµ  اLس?تور، ولFس مبنظور الفصل اجلامد،
واقع هذه السلطة يف الت[ارب املقارنة، واليت ٔ�تيحت الفرصة لمك لٕالطالع 
Mلهيا ٔ�ثناء ٕاMداد هذا إالصالح، �اصة جتارب دول اكجلارة �س?بانية، 

  .هولندا، بلجياك مبناس?بة ٕاMداد هذ
ن املرشوMني موضوع املناقشة
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مس الرؤى مع احلكومة ف¾ يتعلق مما جيعلنا كفريق eلعداw والتمنية نتقا
جبوانب �س?تقاللية يف القانونني التنظمييني املذìور
ن، ونقر ب¸ٔن Ðكر»س 
�س?تقاللية 
رتبط يف جزء ìبري مßه مبدى قدرة وجرٔ�ة القايض نفسه يف ٔ�ن 

كون مس?تقال ؤ�ن يتÊىل يف جزء ìبري مßه مبدى قدرته يف ٔ�ن 
كون يف 

Mة الالزمة ¨µ، اعتبارا من قßاMة مفادها ٔ�نه املس?تقåل ؤ�ن يتÊىل ^لش[ا
ٕاذا اكن إالطار القانوين õم وضامنة ٔ�ساس?ية eلحقوق واحلر�ت، فٕان القمي 
القضائية وا�SٔالقIات حتتل ماكنة �اصة، ويه اليت ٔ�ولك eلم[لس اMSٔىل 
eلسلطة القضائية õمة وضع مدونة لها مبق�ىض مرشوع قانون تنظميي رمق 

100.13.  
تباطا دامئا مبوضوع �س?تقاللية ا¨ي ٔ�ثريت حو÷ الك2ري من وار 

: النقاشات يف العديد من احملطات واملناس?بات، ٔ�فرز اجتاهني ٔ�و تصور
ن
اSٔول يطالب ^الس?تقالل التام eلنيابة العامة عن السلطة التنفIذية �شلك 


ر Tامد، واجتاه ينادي بتوj التعاون والتوازن، وذµ اعتبارا لكون وز
العدل هو املسؤول عن الس?ياسة اجلنائية وتدبري شؤون وزارة العدل، 
وكذا اعتبارا ٕالماكنية مساءلته الس?ياس?ية، ^ٕالضافة ٕاىل مق�ضيات املالمئة 

  .كام ال خيفى Mليمك
¨µ، �رى ٔ�نه ال جيب ٔ�ن تمت املغاالة يف فرض هذا الرٔ�ي ٔ�و ذاك، بل 

  .شلك يضمن حتقIق العداwاحلمكة تق�يض اعöد التوازن والتعاون � 
ومن حس?نات مرشوع القانون املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة 
القضائية، تضمينه ٔ�يضا تفاصيل دقIقة ف¾ يتعلق ب¸ٓليات �شكIل وانت"اب 
اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، �شلك 
راعي التوازن والتعاون وضامن 

سم القضايئ، وكذا حول متثيلية ال�ساء، وفقا eلمتثيلية ال�سI4ة دا�ل اجل 
ìيفIة سري ٔ�شغال اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية واملهام والصالحIات 

÷ wوìاملو.  
املتعلق ^لنظام اSٔسايس  106.13بدوره مرشوع القانون التنظميي رمق 

 wاء محمال ^لعديد من املك�س?بات، واليت نعتقد يف فريق العداT لقضاةe
القضاء والقايض وضامن اس?تقالليته، سواء ف¾  والتمنية ٔ�هنا Tاءت لتحصني

يتعلق ب¸ٓليات التقIمي اليت خيضعون لها يف تنقIطهم وÐرقIهتم مع ختويلهم حق 
  .التظمل وكذا تعيFهنم، مما 
كفل هلم ìرامهتم ومراMاة قمي الشفافIة واملساواة

 وال »سعنا، ^ملناس?بة، ٕاال ٔ�ن zش?يد ^خلطوة الرامIة ٕاىل ٕاMادة النظر يف
معايري ورشوط الولوج eلقضاء، Mرب إالجراءات اليت مت اعöدها من �الل 
الرفع من درTة الشهادة اÛوe wلمشاركة يف مåاراة الولوج ٕاىل شهادة املاسرت 
�و ما يعادلها وكذا سن املشاركة وإالجراءات املواìبة Mىل مس?توى التكو
ن ٔ

  .والتدريب
فريق العداw والتمنية ٕاال ٔ�ن نبدي ويف نطاق �ٓخر، ال تفوتنا الفرصة يف 

رٔ�ينا خبصوص ٕاشاكلية م2رية، تتعلق مببدٔ� حرية التعبري eلسادة القضاة، اليت 
ي�åغي ٔ�ن تبقى حمفوظة يف ٕاطار التفاMل مع حميطهم ويف نطاق واجب 

التحفظ �ش¸ٔن القضا� ذات الصبغة الس?ياس?ية ومن �الل ٕانتاTات ٔ�اكدميية 
  .وMلمية

  الس?يد الوز
ر، 
  حرضات الس?يدات والسادة املس�شار
ن، 

ٕاننا يف فريق العداw والتمنية �رى ب¸ٔن مرشوعي القانونني التنظمييني 
موضوع eلمناقشة يظالن �لقة من �لقات مسلسل إالصالح العميق 
والشامل ملنظومة العداw، واليت لن Ðكمتل فقط رمغ هاذ
ن املرشوMني، بل 

س?تكامل الورش �رم�ه Mرب حتيني القواMد ٕان Ðرس?يخ العداw وقميها رهني ^
µ¨ بةìاملوا.  

و�رى ٔ�يضا ٔ�ن التوافق إالجيايب عنوان املر�  من ٔ�Tل حتصني جتربة 
�نتقال اLميقراطي ببالد� ويف تزنيل معظم القوانني، �اصة التنظميية مهنا، 

  .^عتبارها ممك  meس?تور، Mىل اعتبار ٔ�ن الراحب اSٔكرب هو الوطن
ا�Sٔري، �مثن التفاMل إالجيايب لوزارÐمك مع التعديالت اليت تقدمت ويف 

 wلبية واملعارضة بلجنة العدل وال�رشيع، وحنن يف فريق العداÃSٔهبا فرق ا
 100.13والتمنية نصوت ^ٕالجياب Mىل مرشوعي القانونني التنظمييني 

  .106.13و
  . وشكرا لمك

  : اجللسة رئFسالس?يد 
  .شكرا، شكرا

  .دقائق e5لفريق احلريك يف �دود  مةاللكاSٓن 

  :الس?يد الطيب البقايل املس�شار
  الس?يد الرئFس، 
  الس?يد الوز
ر، 

  الس?يدات والسادة املس�شار
ن، 
»رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ^مس الفريق احلريك ملناقشة ودراسة مرشوMني 

املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية  100.13القانونني التنظمييني رمق 
املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة،  106.13وع القانون التنظميي رمق ومرش 

ويه مßاس?بة ٕالبداء و¥ة نظر� خبصوص هذ
ن النصني الهامني يف هذه 
، وا¨ي تد�ل فIه 2011اeلحظة التارخيية واملمتزية لبالد� بعد دس?تور 

السلطة القضائية ^ملغرب مر�  �امسة، مس?تحرض
ن يف هذا إالطار 
�ضيات اLس?تورية ذات الصالت والتوجهيات امللكIة السامIة، اليت املق 

تؤكد Mىل رضورة Ðكر»س السلطة القضائية املس?تق  عن السلطة ال�رشيعية 
وعن السلطة التنفIذية، تؤدي اSٔدوار املنوطة هبا وفق املرجعيات الوطنية 

  .واLولية السائدة Lى اLول اLميقراطية
  الس?يد الرئFس، 

البد من التنويه بعمل جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالzسان،  بداية،
د�ال  ٕ̂ و^لنقاش املسؤول والهادف ا¨ي عرف�ه ٔ�شغال اeلجنة، وا¨ي توج 
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  .تعديالت جوهرية وشلكية Mىل هذ
ن النصني
كام zش?يد بتفاMل الس?يد وز
ر العدل واحلر�ت مع اقرتا�ات 

ا مكن من ٕاغناء هذا املرشوع، وتعديالت الفرق واGموMات الربملانية، مم
موضوع اLراسة، واملتضمن لعدة مق�ضيات ٕاجيابية من ٔ�مهها ضامن اس?تقرار 
السلطة القضائية، وا¨ي يعد مطلبا @رخييا جلل الفرقاء الس?ياس?يني 
واحلقوقIني واكفة فعاليات اGمتع املدين، �اصة وحنن يف مر�  õمة 

الس?¾ ^ل�س?بة لهذا اجلانب، حIث  ومفصلية Mىل مس?توى تزنيل اLس?تور،
معل اLس?تور Mىل �رتقاء ^لقضاء من وظيفة ٕاىل سلطة دس?تورية 
مس?تق  ٕاىل Tانب السلطتني التنفIذية و�رشيعية، يف ٕاطار توازن السلط 

  .وÐاكملها وتعاوهنا
ي¸ٔيت يف صدارة اSٔولو�ت  - يف نظر�  -حIث ٔ�ن ٕاصالح القضاء 

عتباره الضامنة الفعلية واSٔساس?ية لتدعمي ٔ�سس و�zشغاالت الوطنية، ^
دوw احلق والقانون وÐرس?يخ مåادئ حقوق إالzسان وختليق احلياة العامة 

  .واملناخ املالمئ لالس��ر
  حرضات الس?يدات والسادة، 

، وكذا خطابه 2009غشت  20لقد اكن اخلطاب املليك السايم ل 
الهيئة العليا eلحوار "ء مبناس?بة تنصFب ٔ�عضا 2012ماي  8السايم يوم 

wظومة العداßق " الوطين حول ٕاصالح مIساس?ية لتحق�مرجعية وقاMدة ٔ
وتفعيل إالصالح الطموح الشامل والعميق لهذه املنظومة، من �الل تناو÷ 

صالح القضاء ٕ̂   .GموMة من املبادئ ٔ�Sٔساس?ية واSٔهداف الرئFس?ية املتعلقة 
  الس?يد الرئFس، 

يك، نعترب ٔ�ن املرشوMني ٔ�ول نصني تنظمييني يمت ٕاننا يف الفريق احلر
تزنيلهام بعد مIثاق ٕاصالح مßظومة العداw، ^ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنام يعتربان قانونني 
õيلكني ومؤسسني لٕالصالح القضايئ، Sٔهنام ينظامن اMLامئ اSٔساس?ية اليت 

وار مت اعöدها وبلورهتا يف العديد من احملطات و�جMöات املتكررة eلح
الوطين Mىل صعيد مجيع اLوا\ر القضائية ويف خمتلف اجلهات من ٔ�Tل 
ٕاصالح مßظومة العداw واس?تقرار السلطة القضائية، كام يعترب تفعيال ملواد 

  .اLس?تور
�نه ٕاصالح يقوي �س?تقاللية ويعزز دور اGلس اMSٔىل ٔ µىل ذM زد

�س?يري ش¸ٔن القضاة  eلسلطة القضائية ìب�Iة دس?تورية لها والية اكم  Mىل
  .واملسؤولني القضائيني

كام ٔ�ن املرشوع ينظم �ٓليات انت"اب القضاة، وحيرص Mىل متثيلية 
 wوÛىل تقوية الضام�ت اM نه ينص�ٔ ،µضف ٕاىل ذ�ال�ساء ^Gلس، ٔ
eلقضاة، مبناس?بة تدبري اGلس لوضعيهتم املهنية وإالدارية، فضال Mىل ٔ�نه 

Gىل تنظمي هيالك اM شغا÷، وانعقاد دوراته، ^ٕالضافة ٕاىل »سهر�لس وسري ٔ
تعز
ز مسطرة الت¸ٔديب وحتديد اجلهة القضائية اÛتصة يف تلقي الطعون 

  .والبت
  الس?يد الرئFس، 

ال يفوتنا يف الفريق احلريك ٔ�ن �مثن هذا املرشوع ìونه يدمع حقوق 
Mالرفع من الن[ا µداء القضاة وكذ�ة القضائية املتقاضني، و
ريم ٕاىل حتسني ٔ

وت¸ٔهيل املوارد ال4رشية والت¸ìٔيد Mىل �زاهة واس?تقالل القضاء، كام حيرص 
Mىل ضامن ا�رتام القمي القضائية وٕاشاMة ثقافة الزناهة والت"ليق، ^ٕالضافة 
ٕاىل ٔ�ن مق�ضياته تتوm اس?تقاللية القضاة ومتكIهنم من ممارسة õاõم �لك 

  . ط ٔ�و هتديد�زاهة وجترد ومسؤولية، بعيد
ن عن لك ضغ
كام ٔ�هنا Ðريم ٕاىل حامية حقوق املتقاضني وسا\ر مرتفقي القضاء واحلرص 

  .Mىل حسن معاملهتم
  الس?يد الرئFس، 

ٕان القضاء امل�سم ^لعدل والزناهة و�س?تقامة و�س?تقاللية، هو 
 µاح كذ�مف�اح لFس فقط ٕالشاMة العداw بني املواطنني، بل هو مف

ة Mىل خمتلف املسؤوليات، لك ذµ يف ٕاطار لتحقIق التمنية امل�شود
��رتام التام eلقانون لت¸ٔمني مرفق القضاء وصيانة الب�Iات القضائية، اليشء 
ا¨ي يعد مكس?با eلمغاربة اكفة، ٕاذا ما مت تزنيM 9ىل النحو الصحيح لضامن 

  .�س?تقالل التام والشامل eلجهاز القضايئ

  : الس?يد رئFس اجللسة
  .، شكراالس?يد املس�شار

  :املس�شار الس?يد الطيب البقايل
  .ويف الفريق احلريك، zس[ل تفاMلنا إالجيايب مع مضامني هذ
ن القانونني

  .شكرا الس?يد الوز
ر

  : الس?يد رئFس اجللسة
  .. جIب املدا�  د�µ ٕاىل بغييت.. ٔ�را جIب

  .اللكمة اSٓن eلفريق التجمعي يف �دود مخس دقائق

  : ورياملس�شار الس?يد محمد البك
  .شكرا الس?يد الرئFس

  الس?يدات والسادة الوزراء، 
  الس?يد الوز
ر احملرتم، 

  السادة وٕاخواين ؤ�خوايت املس�شارات، 
��رشف اليوم ٔ�ن ٔ�تد�ل ^مس فريق التجمع الوطين لCٔحرار ملناقشة ٔ
مرشوع قانونني، يتعلقان ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية والنظام اSٔسايس 

هذه اeلحظة حلظة @رخيية ^م�ياز، تؤسس خلروج ٔ�ول eلقضاة، معتربا 
القوانني املؤطرة eلنظام القضايئ املغريب يف العهد اLس?توري اجلديد، ويه 
مßاس?بة، ليك ٔ�تقدم ^لشكر اجلزيل، مككون ٔ�سايس دا�ل هذه اÃSٔلبية 
احلكومIة، ٕاىل اكفة مكو�ت جملس?نا املوقر، ٔ�Ãلبية ومعارضة، ٔ�حزا^ 

ثيل الباطرو�، Mىل ر^طة T¸ٔشهم وMىل صربمه وتفا�هيم ونقا^ت، ومم 
وسهرمه لساMات طوال من ٔ�Tل ٔ�ن Ðرى هذه القوانني النور يف هذه 
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اLورة اخلريفIة اليت ٔ�هنيناها، و^ امحلد، ^ملصادقة والتصويت Mىل ٔ�مه 
  .القوانني اليت انتظرها مßا املغاربة لس?نوات طوال

�س?تحرض فهيا أ µلس ويه حلظة كذGلتنامغ التام بني مكو�ت هذا ا
املوقر واحلكومة لالس?ت[ابة ملضامني اخلطاب املليك السايم ا¨ي ٔ�لقاه 

  .Tالw املÖ يف اف�تاح هذه اLورة
كام ٔ�شكر احلكومة، يف خشص الس?يد وز
ر العدل واحلر�ت، Mىل 

Gات اM9 إالجيايب مع اكفة مقرت�ات الفرق ومجموMلس صربه وٕارصاره وتفا
 167مبختلف انöءاهتا، حIث تقدمت هذه الفرق واGموMات مبا يفوق 

تعديل، تعديالت جتاوبت معها احلكومة �شلك خيدم املرشوع، وليك خيرج 
  . هذا املنتوج ال�رشيعي يف ٔ�حسن �  ؤ�حسن وصفة

  الس?يد الرئFس، 
ٕان تصوي�ßا Mىل هذ
ن املرشوMني ي¸ٔيت يف س?ياق حراك جممتعي ìبري، 

صالح مßظومة العداw من ¥ة، ومن ¥ة ;نية يطال ٕ̂ ب دامئا و^س?مترار 
^س?تكامل ٕاصدار القوانني التنظميية اليت الزتمت هبا احلكومة وٕاخرا¥ا ٕاىل 

  . �زي الوجود
ننوه مبجهود احلكومة يف هذا الباب، واليت معلت Mىل تزنيل اÛطط 

بعة قوانني تنظميية، ال�رشيعي ا¨ي Tاء يف �ر�جمها، حIث مل تبق سوى ٔ�ر 
  .�متىن ٔ�ن تعمل احلكومة إالرساع يف ٕاخرا¥ا عند هناية وال
هتا

  الس?يد الرئFس، 
  الس?يد الوز
ر، 

  ٕاخواين املس�شار
ن واملس�شارات، 
ٕان هذ
ن املرشوMني املؤسسني لنظام قضايئ Tديد يف بالد� يضايه، 

الصلبة حوار و^ امحلد، م2ي9 يف ٔ�رىق اLول ؤ�عظمها، اكنت قاMدته 
، "ٕاصالح مßظومة العداw"وطين شامل ومعمق، ٔ��ذ �عنوان ÷ 

 wداM ىل هدف ٕاقرارM س?تور اجلديد ا¨ي ت¸ٔسس بدورهLطلقاهتا اßوم
اجöعية، قواõا ٕاقرار اكفة احلقوق �ق�صادية و�جöعية والس?ياس?ية 

Ö، حفظه والثقافIة بني خمتلف رشاحئ جممتعنا، وا¨ي ٔ�رشف Mليه Tالw امل
  .هللا، خشصيا

¨µ، حيق لنا دا�ل فريقßا ٔ�ن نعترب ٔ�ن هذ
ن املرشوMني هام 
 193مرشوعي وطن ؤ�مة، فٕاذا اكن هذا إالنتاج Tاء ن�I[ة حوار مع 

خشصية لها ^ع طويل يف جمال القضاء Mىل  400مؤسسة والتواصل مع 
 µيه سامه كذ�مسامهة فعاw الصعيد
ن الوطين واLويل، فٕان الربملان بغرف

  .يف بنائه وٕاMادة صياÃة بنوده
  الس?يد الرئFس، 

ت¸ٔسFسا ملا س?بق ذìره، فٕان فريق التجمع الوطين لCٔحرار وٕاذ »س[ل 
^رتياح ìبري Ðاكثف اكفة مكو�ت اGمتع يف ٕاخراج هذا املنتوج ال�رشيعي 
 القضايئ، رمغ ما اMرتاه من هزات وتعرثات، يؤكد ٔ�ن املغاربة، و^ امحلد،

و^لرمغ من تنوع تو¥ات مكو�تنا الس?ياس?ية و�جöعية واخ�الفاهتا 

الفكرية، ٕاال ٔ�ننا، و^ امحلد، جنمتع ونتÊد عندما يتعلق اSٔمر مبصلÊة 
وطننا، اليشء ا¨ي ٔ�صبح ميزي ب�m بني خمتلف اSٔمم والشعوب، وجعلنا 

mس?متر يف حامية بz ن�� ومنوذجßا حمطة ٔ�نظار العامل، ¨M µلينا مجيعا ٔ
املغريب مبنطق عبقرية �عتدال اليت يد�ر هبا Tالw املÖ محمد السادس، 

  .حفظه هللا، شؤون بالد�
  الس?يد الرئFس، 

ٕان فريقßا يقف اليوم وقفة ٕاTالل وٕاìبار ل�ساء ورTال القضاء الزنهاء، 
 ويؤكد ٔ�نه õام اكنت ٔ�مهية هذ
ن املرشوMني، ٕاال ٔ�ن جناح القضاء يف بالد�

 Öامل wالT ساسا مبا تضمنه خطاب�ومßظومة العداw �شلك Mام مرتبط ٔ
مبناس?بة توس?مي Tاللته eلشخصيات اليت ٔ�متت احلوار  2013يوليوز  30يوم 

الوطين حول مßظومة العداw، وا¨ي ٔ�كد فهيا Tاللته Mىل ٔ�ن الضمري 
يعد املسؤول eلقايض هو احملك احلقIقي لٕالصالح، Sٔن غياب هذا الضمري 

Ðرمجة حقIقIة Sٔخطر  - حسب ما تضمنته اللكمة السامIة جلاللته  -
  . املشالك اليت تعوق تطور املنظومة القضائية

  : الس?يد رئFس اجللسة
  .. الس?يد الرئFس، الوقت، الس?يد الرئFس

  : املس�شار الس?يد محمد البكوري
  .وحنن نصوت ^ٕالجياب Mىل هذا املرشوع

  : الس?يد رئFس اجللسة
  .شكرا

  .دقائق 5اللكمة اSٓن لفريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف �دود 

  : املس�شار الس?يد عبد الكرمي õدي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يد الرئFس احملرتم، 
  الس?يد الوز
ر احملرتم، 

  الس?يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني، 
مبناس?بة مßاقشة مرشوع القانون التنظميي رمق  »رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل

املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، ومرشوع القانون  100.13
  .املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة 106.13التنظميي رمق 

  الس?يد الرئFس، 
شهدت الس?نوات ا�Sٔرية ٕاجامMا وطنيا حول رضورة إالصالح العميق 

^ wة والشامل ملنظومة العداIدة خطب ملكM ملغرب، كام وردت يف
 20وخطاب  2007وخطاب العرش  2003ينا
ر  29خطاب : م�تالية

�كتو�ر  10وكذا خطاب اف�تاح اLورة الربملانية بتارخي  2009غشت ٔ
2010.  

حIث ٔ�قر Tالw املÖ محمد السادس، حفظه هللا، بوجوب ٕاد�ال 
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يب وجع9 يف �دمة ٕاصال�ات معيقة وشام  Mىل النظام القضايئ املغر
املواطن، لتتالىق إالرادة امللكIة يف هذا الصدد ^ملطالب إالصالحIة اليت ما 
ف�ئت تعرب عهنا يف هذا اGال لك اSٔطياف الس?ياس?ية و�ق�صادية 

  . واحلقوقIة واملدنية
و^لنظر meور احليوي ا¨ي يلعبه القضاء يف حامية احلقوق واحلر�ت 

لعادل والسلمي eلقانون، واعتبارا Lور القضاء احملوري والسهر Mىل التطبيق ا
مكرفق معويم، ^ت من الرضوري �رتقاء بفعاليته وجناعته وÐكر»س حق 

  . امجليع يف �حöء ^لقضاء املس?تقل املنصف والفعال
ال شك طبعا ٔ�ن ٕاصالح مßظومة العداw والريق ^لسلطة القضائية 

 بF/ة �س��ر ومßاخ اSٔعامل وتعز
ز »شrن Mامالن ٔ�ساس?يان يف حتسني
  .ثقة املس�مثر
ن والفاMلني �ق�صاديني

¨ا، ٔ�حضى من الالزم توطيد اس?تقالل السلطة القضائية وحتصني 
مßظومة العداw من مظاهر الفساد و�حنراف ودمع قمية الشفافIة واحملاس?بة 

اطنني �شلك Mام واحلاكمة اجليدة، وذµ ملد جسور الثقة بني القضاء واملو 
  .واملس�مثر
ن بوTه �اص

ف�حسني فرص Tاذبية �س��ر ال تمت فقط من �الل اختاذ 
إالجراءات �ق�صادية واملؤسساتية، بل ٔ�يضا من �الل توفري مßاخ مالمئ 
ل�شاط املقاوالت، يبعث Mىل الثقة و»شجع Mىل املبادرة وحيفز Mىل 

يف مIدان اSٔعامل دورا حمور� يف  �س��ر، مßاخ يلعب فIه اSٔمن القضايئ
  .دمع ¥ود التمنية �ق�صادية و�جöعية

  الس?يد الوز
ر، 
ٕان من ٔ�مه الضام�ت القانونية محلاية �س��ر، سواء اSٔجßيب ٔ�و 
الوطين، هو توفري قضاء م�خصص ورسيع حلل املنازMات املرتبطة 

حلل هذه املنازMات،  ^الس��ر، ^ٕالضافة ٕاىل رضورة وجود وسائل بدي 
خمتلف مساطر  والوساطة وجتريبوي¸ٔيت يف مقدمهتا التحكمي الت[اري 

 3ال�سوية التوافقIة، ويف هذا إالطار البد من ٕايالء عناية قصوى ل 
�هداف يف Ãاية اSٔمهيةٔ :  

�وال، الرفع من مس?توى ٔ�داء قضاء اSٔعامل ملواìبة املس?ت[دات ٔ
ىت 
متكن من تلبية م�طلبات قطاع اSٔعامل امل�سارMة و^لوترية املطلوبة، ح

يف احلصول Mىل �دمة قضائية ذات جودة Mالية وتعز
ز قدرات لك 
مكو�ت مßظومة العداw وMىل رٔ�سهم قضاة اSٔعامل من �الل وضع 
ٕاسرتاتيجية واحضة وم�اكم  eلتكو
ن والت¸ٔهيل ودمع كفاءهتم التخصصية، 

سادس مبناس?بة عيد العرش س?نة وكام Tاء يف خطاب Tالw املÖ محمد ال 
هدفßا Ðرس?يخ الثقة يف العداw وضامن اSٔمن : "، حIث يقول Tاللته2007

القضايئ ا¨ي مير Mرب اSٔهلية املهنية والزناهة و�س?تقامة، وس?يلتنا صيانة 
ا�هتgى sم صاحب  ،"حرمة القضاء ؤ��القIاته ومواص  حتديثه وت¸ٔهي9

wاجلال.  
 ٔ�وسع الس?تعامل الوسائل البدي  حلل املنازMات ;نيا، ٕاعطاء جمال 

الت[ارية و�جöعية واeلجوء ٕاىل �ٓليات الوساطة والتحكمي واملصاحلة 
والتوفIق وال�شجيع Mىل ثقافة التفاوض من ٔ�Tل موا¥ة م�طلبات 

  .وٕاìراهات وتنافس?ية عوملة �ق�صاد
ت املغرب، ويف هذا إالطار تقدمßا، كفريق ميثل �حتاد العام ملقاوال

مبقرتح قانون تنظميي حيدد رشوط وìيفIة ممارسة حق إالرضاب لسد الفراغ 
  .ال�رشيعي ا¨ي Mاىن مßه مßاخ اSٔعامل طويال

وهيدف املقرتح ^Sٔساس ٕاىل حتقIق ٔ�كرب قدر من التوازن يف Mالقات 
الشغل من �الل حتديد رشوط وشلكيات ممارسة هذا احلق وحاميته، 

ن املبادئ اSٔساس?ية اليت تضبط ممارس?ته مبا يضمن ويضع مقرتح القانو
وحيمي حق إالرضاب ^ل�س?بة لTCٔري املرضب وحرية العمل ^ل�س?بة 
لTCٔري Ãري املرضب، وحيافظ Mىل سالمة املؤسسات وممتلاكهتا، ويضمن 
�د ٔ�دىن من اخلدمة يف املرافق واملؤسسات العمومIة، حفاظا Mىل املصلÊة 

  .العامة
امات اSٔطراف وإالجراءات الزجرية املمكن اختاذها يف كام حيدد الزت 

  .�اw إال�الل هبذه �لزتامات

  : الس?يد رئFس اجللسة
  ..الس?يد املس�شار الوقت احملدد لمك ا�هتgى

  :املس�شار الس?يد عبد الكرمي õدي
  .وشكرا الس?يد الرئFس

  .شكرا الس?يد الوز
ر
  .وشكرا

  : الس?يد رئFس اجللسة
  .�شرتايك، يف �دود ٔ�ربع دقائق اSٓن اللكمة eلفريق

  : املس�شار الس?يد محمد Mلمي
  .شكرا الس?يد الرئFس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الوز
ر، 

  الس?يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني، 
»رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ^مس الفريق �شرتايك مب[لس املس�شار
ن من 

 ٔSاقشة مرشوعي القانونني التنظمييني اßل مT�ول، خيص السلطة القضائية، ٔ
  .والثاين، النظام اSٔسايس eلقضاة

ويف اعتقاد� الراخس فٕان هذ
ن املرشوMني »شrن ٔ��د ٔ�مه راك\ز بناء 
اLوw واGمتع �لك ف/اته ومس?تو�ته، لFس فقط من ٔ�Tل تنظمي املهنة، 
ولكن اSٔمر ٔ�بعد من ذµ، فاملرشوMان Tاءا ليؤسسان مد�ال جلعل 

طة مس?تق  ٕاىل Tانب السلطتني ال�رشيعية والتنفIذية، تطبيقا القضاء سل
  .من اLس?تور 107ملق�ضيات املادة 
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لكن، الس?يد الرئFس، يبقى اzشغالنا دا�ل الفريق �شرتايك �بعا من 
الضام�ت الفعلية eلتزنيل السلمي واLميقراطي eلمبادئ املتضمنة يف اLس?تور، 

  .السلطة القضائيةواليت ختص توطيد دMامئ اس?تقالل 
ويبقى التÊدي اSٔكرب ٔ�مامßا اليوم حكومة و�رملان، هل جنحنا يف 
التفعيل اجليد ملق�ضيات اLس?تور؟ ٔ�متىن ٔ�ن �كون قد جنحنا، ولكن 
املس?تقåل القريب، ٕان شاء هللا، هو ما سFسفر عنه من �الل القرار ا¨ي 

مني س?يصدر عن اGلس اLس?توري ٔ�ثناء تفحيصه واس?تقرائه ملضا
  .املرشوMني، تنفIذا eلمسطرة ال�رشيعية املنصوص Mلهيا يف اLس?تور

  الس?يد الرئFس، 
�لك اخ�صار، والوقت يدامهين، ٔ�قول Mىل ٔ�ن املرشوMني هام 
طمو�ان، فåال�س?بة eلمرشوع اSٔول املتعلق ^لقانون التنظميي املتعلق 

Tاء لينظم ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، ٔ�قول Mىل ٔ�ن هذا املرشوع 
جمال السلطة القضائية يف �  Tديدة، بصالحIات Tديدة ٕاىل �ٓخر ما 

  .تضمنه العرض ا¨ي تقدم به الس?يد الوز
ر Mىل مسامع اGلس املوقر
صالح مؤسسة  ٕ̂ ويبقى ٔ�مه مس?ت[د يف هاذ املرشوع هو ذµ املرتبط 
النيابة العامة، ا¨ي سFشلك، ٕان شاء هللا، عنرصا ٔ�ساس?يا مضن zسق 

صالح مßظومة العداw، لكوهنا تعترب مؤسسة قضائية ٔ�ساس?ية، ؤ�ن ٔ�ي إ 
  .ٕاصالح ال مينح eلنيابة العامة اس?تقالال حقIقIا يبقى ٕاصال�ا Ãري اكمل

ولهذه العلل، الفريق �شرتايك س?يصوت ^ٕالجياب Mىل املرشوع د�ل 
  .القانون التنظميي املتعلق ^لسلطة القضائية

ثاين وهو مرشوع القانون التنظميي املتعلق ف¾ يتعلق ^ملرشوع ال 
^لنظام اSٔسايس eلقضاة، ٔ�عتقد، الس?يد الوز
ر، الس?يدات والسادة 
املس�شار
ن احملرتمني، Mىل ٔ�ن هناك ٕارصار من امجليع Mىل رضورة ٕاصالح 

  .هاذ الورش، ^لرمغ من اخ�الف مßطلقات إالصالح
قوقIة من �الل ؤ�قول Mىل ٔ�ن نفس الرؤية تتß4اها املنظامت احل

املذìرات اليت بعثت هبا Mرب مواقعها �لكرتونية وتوصلت هبا ٕادارة اGلس، 
لكن يف املقابل يبقى هذا املرشوع خيلق وا�د النوع د�ل التخوف Lى 

، وهو ما �ذا 97املهمتني ^حلقل احلقويق ن�I[ة د�ل الصياÃة د�ل املادة 
الزمIالت د�لنا يف الفريق د�ل ^لفريق �شرتايك ٕاىل Tانب الزمالء و 

اSٔصاw واملعارصة و�حتاد املغريب eلشغل ٕاىل تقدمي تعديل مل حيظ ^لقåول 
من طرف الس?يد الوز
ر وال من طرف الس?يدات والسادة ٔ�عضاء اeلجنة 
ملا مرر� ٕاىل مر�  التصويت، ولهذه اSٔس?باب الفريق �شرتايك س?ميتنع 

  .وععن التصويت Mىل مضامني املرش 
  الس?يد الرئFس، 

ما �ريد ٔ�ن zس?ت"لصه اليوم هو ٔ�ن املغرب يف �اTة ٕاىل ولوج عهد 
Tديد، Ðكون مزيته هو ٕاقامة دميقراطية حقIقIة، دميقراطية ت�åلور من 

  . �الل س?يادة الشعب
ويف دقIقة، تنقول Mىل ٔ�ن رساw القضاء ال ميكن ٔ�ن تتحقق بدون قضاة 


متتعون ^حلياد والزناهة واSٔم wالT µىل ذM كد�انة والضمري املسؤول، كام ٔ
Öامل.  

  .ؤ�س�سمح الس?يد الرئFس، الس?يد الوز
ر

  : اجللسة رئFسالس?يد 
  .الرئFسشكرا، شكرا الس?يد 

الس?يد الرئFس �ٓسف Tدا، اللكمة اSٓن لالحتاد املغريب eلشغل يف 
  .�دود ٔ�ربع دقائق

  :الس?يدة ٔ�مال العمري املس�شارة
  الس?يد الرئFس، 

ين يف فريق �حتاد املغريب eلشغل، ومبناس?بة املناقشة واملصادقة »رشف
Mىل مرشوع القانون التنظميي املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، 
ومرشوع القانون التنظميي املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة ٔ�ن ٔ�تد�ل 
ببعض املالحظات، �اصة ؤ�ن املرشع ٔ��ط جملس املس�شار
ن، ٔ��ط 

ملان ب¸ٔدوار õمة يف اGاالت ال�رشيعية يف اLفاع عن ضام�ت القضاة الرب 
  .واس?تقالليهتم

هاذ اLس?تور اeيل كFشلك مر�  õمة يف جمال البناء اLميقراطي واeيل 
مادة من اLس?تور خصصت eلقضاء، تطرقت Mىل وTه  27خصص طبعا 

 ì كر»س اس?تقاللية القضاءÐالسلطة القضائية و wٔ¸سلطة اخلصوص ملس
مس?تق  عن السلطتني التنفIذية وال�رشيعية، وذµ من �الل مßح القضاة 

  .مجموMة من الضام�ت، اليت متنع نقل ٔ�و عزل القضاة ٕاال طبعا مبق�ىض القانون
  الس?يد الوز
ر، 

يف هاذ إالطار ٔ�ريد ٔ�ن ٔ��ساءل معمك Mىل مدى اس?ت[ابة هاذ مرشوعي 
مßظومة العداw؟ وما مدى  القانونني التنظمييني ٕاىل توصيات ٕاصالح

اس?ت[ا�هتام لطمو�ات الفاMلني �جöعيني و�ق�صاديني ورحب رهان اSٔمن 
  القضايئ التمنوي؟ وكذµ مدى اس?ت[ا�هتام لروح اLس?تور ونصه؟

  الس?يد الوز
ر، 
 ،wن ٕاصالح القضاء هو جزء من ٕاصالح العدا��نمت تعلمون Mىل ٔٔ

لضامن لتزنيل القانون، اس?تقالل القضاء والقضاء هو الوTه اSٔمه eلعداw وا
هو احملور اSٔسايس واSٔمه يف السري حنو ٕاصالح العداw، وهاذ ٕاصالح 
العداw طبعا ال ميكن ٔ�ن يتحقق يف غياب ٔ�مه مقوماهتا اSٔساس?ية وهو 

  . اس?تقالل القضاة وحامية هذا �س?تقالل من ٔ�ي تد�ل ٔ�و ت¸ٔثري
هو اس?تقالل القضاء يف Tانبه  ملا نتلكم عن اس?تقالل القضاء، طبعا

الشخيص، القايض كقايض، مث يف Tانبه املؤسسايت، طبعا اLساتري لكها 
اeيل قåل اكنت تتلكم عن فصل السلط، لكن مل »س[ل meساتري السابقة 
�ن اس?تحرضت الضام�ت لتفعيل و�رتقاء ^لقضاء ٕاىل سلطة قضائية، ٔ

  رشوMني يزنلوه؟ فٕاذن هاذ اLس?تور هذا واش اس?تطعو هاذ امل 
�ظن ٔ�نه ^ل�س?بة eلمرشوع اSٔول اeيل هو اGلس اMSٔىل eلسلطة ٔ
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القضائية، ال ٔ�قول توفقßا ولكن توفقßا ٕاىل �د ما، Mىل اعتبار Mىل ٔ�ن 
هناµ إالشاكلية د�ل اس?تقالل النيابة العامة، اeيل طبعا ال حتظى بنفس 

و^لتايل هناµ نظر� �س?تقاللية اليت حيظى هبا مåدئيا قضاة اSٔحاكم، 
هناM µدم املساواة بني قضاة النيابة العامة وقضاة اSٔحاكم يف جمال طبعا 
�س?تقاللية، اليشء ا¨ي يؤ£ر عن اس?تقالل املؤسسة القضائية وìسلطة 

  .قضائية
هناµ طبعا ضام�ت اeيل تعطات واeيل كنعتربو Mىل لك �ال Mىل ٔ�ن 

ويف ٕاطار هذا �خ�يار، نعترب كذµ هذا اخ�يار اeيل مىش فIه املغرب، 
�ن هذا ورش هيلكي ؤ�ساس الس?تكامل البناء اLميقراطي يف البالد، ومن ٔ

  .مت س?نصوت ^ٕالجياب Mىل هذا املرشوع
 97^ل�س?بة eلمرشوع الثاين اeيل ìهيم القانون التنظميي هناµ الفصل 

د�لنا وكنعتربوه  اeيل عند� Mليه حتفظ ìبري، Mىل اعتبار ٔ�نه مل يقåل التعديل
من �الل Mدم قåول التعديل هو مس ^س?تقاللية القضاء، Sٔنه ìيقلل من 

  .الضام�ت اeليي كتعطى eلقضاة
طبعا هناµ الورش الكåري د�ل ٕاصالح العداw، الس?يد الوز
ر، واeيل 

  ..فIه مßظومة ٕارساء �خ�صاص eلقضاء �جöعي، القضاء �ق�صادي

   :الس?يد رئFس اجللسة
  . هللا 
ريض Mليك، هللا 
ريض Mليك.. مايش.. شكرا، شكرا، الس?يدة

  . شكرا.. اSٓن اللكمة eلفريق اLس?توري اLميقراطي
اSٓن اللكمة GموMة الكونفدرالية اLميقراطية eلشغل، يف �دود ٔ�ربع 

  .دقائق

  :املس�شار الس?يد عبد احلق �Fسان
  .شكرا الس?يد الرئFس

  الس?يد الوز
ر، 
  ملس�شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات، السادة ا

»رشفين ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمة ^مس مجموMة الكونفدرالية اLميقراطية eلشغل 
املتعلق  100.13مبناس?بة املصادقة Mىل مرشوع القانون التنظميي رمق 

 G^106.13لس اMSٔىل eلسلطة القضائية، مرشوع القانون التنظميي رمق 
  .ايس eلقضاة، ا¨
ن ال ختفى ٔ�مهيهتام Mىل ٔ��داخلاص ^لنظام اSٔس

لقد Tاء مIثاق ٕاصالح العداw يف س?ياق ٔ��داث ورها�ت خمتلفة بني 
Tل اSٔطراف املشاركة ٔ�و املقاطعة ٔ�و املغيبة من احلوار الوطين ٕالصالح 

wظومة العداßم.  
وكام هو معلوم، مل Ðكن الوثيقة اLس?تورية حمط ٕاجامع وطين، حIث 

وMة من اSٔحزاب الس?ياس?ية والتنظ¾ت النقابية وهيئات اGمتع Mربت مجم
املدين عن رفضها ومقاطعهتا لالس?تف�اء Mىل اLس?تور، ا¨ي ال »س?تجيب 

  .لطمو�اهتا، ٕان Mىل مس?توى الشلك ٔ�و Mىل مس?توى املضمون
وميكن هنا ٔ�ن نذìر ب املهنجية الالدميقراطية اليت اعمتدت يف ٕاMداد 

م اس?ت[ابة اLس?تور ملطلب نظام امللكIة الربملانية، مرشوع اLس?تور، Mد
Mدم الفصل التام واحلقIقي بني السلط، احلفاظ يف اجلوهر والعمق Mىل ٔ�مه 
املرÐكزات واSٔسس اليت ين4ين Mلهيا النظام الس?يايس احلايل، القامئ Mىل 
 التحمك املوسوم ^حلفاظ Mىل قمي وثقافة اLوw التقليدانية، و
كرس امللكIة

  .التنفIذية بصورة ٔ�خرى
و^لتايل فٕان اLس?تور مل حيقق املطلب املركزي eلشعب املغريب، ومل 
»س?تجب حلاTات املغرب يف ٕاقرار نظام س?يايس دميقراطي، املناخ العام 
املطبوع ^س?مترار الفساد والقمع واحملاكامت الصورية والتحمك يف إالMالم 

يف اح�واء حرìية اGمتع ومطالبه  العمويم واعöد نفس اSٔساليب التقليدية
  .املرشوMة يف اLميقراطية

وبدل اس?تدراك نواقص الوثيقة اLس?تورية مبناس?بة مßاقشة هذ
ن 
املرشوMني واLفع هبا ٕاىل اSٔمام قصد �س?ت[ابة ملتطلبات الشعب املغريب 
وقواه احلية، اكن اSٔمر حمسوما فIه، حIث ٔ�كدمت، الس?يد الوز
ر، ٔ�ن 

ار احلوار الوطين حول ٕاصالح مßظومة العداw جرت يف جو خمتلف ٔ�طو 
  . من احلرية اليت ال سقف لها ٕاال سقف اLس?تور

كام ٔ�ن تنصFب الهيئة العليا eلحوار الوطين حول ٕاصالح مßظومة 
العداw قد محل رساw قوية، مفادها ٔ�ن إالصال�ات ال تقودها اSٔحزاب وال 

�واص  ومت رمس �دود Sٔي حوار الوزراء ؤ�ن إالصال�ات يف املغرب م 
  .وٕاصالح eلعداw، كام ٔ�كد Mىل ذµ اخلطاب املليك

من هنا، يتضح ٔ�ن املطلوب من وز
ر العدل واحلر�ت هو تزنيل 
اLس?تور ف¾ يتعلق ^لسلطة القضائية والقIام ^لتعديالت اليت تöىش مع 

س?يد الوز
ر م�طلبات هذا اLس?تور وحترتم رو�ه، وهنا ٔ�ذìر ^نتفاضة ال 
ميل ذìر� يف اeلجنة ب¸ٔنه ٕاعطاء احلق eلقضاة ^لعمل النقايب، فقال ب¸ٔنه اك
ن 
اLس?تور، وzٔن اLس?تور قر�ٓن مزنل ال ي¸ٔتيه الباطل من بني يديه وال من 

  .�لفه
لقد اعتربت وزارة العدل وزارة س?يادة لعقود من الزمن، eلمÖ فقط 

واSٔحزاب الس?ياس?ية تعيني ٔ�ي حق الترصف فهيا، وال حيق eلوز
ر اSٔول 
وبعد مشاورات مر�  التناوب، ٔ�صبح . وز
ر eلعدل ٔ�و التد�ل يف شؤونه

مßصب وز
ر العدل مßصبا س?ياس?يا بعيدا عن مßطق الس?يادة السائد سابقا 
  .يف �دوده الشلكية طبعا

وبفعل هذا �نتقال وقعت بعض �ح�اكاكت بني اLوw العميقة 
وز
ر العدل بفعل �خ�صاصات اليت يتوفر Mلهيا ورTاالهتا اÛلصني و 

وبفعل ٕاماكنية م�ابعة البعض مهنم ٔ�و Mىل اSٔقل إالطالع Mىل ملفات 
  .الفساد املتعلقة هبم

  ..واكن eلحراك ا¨ي عرفه املغرب Mىل غرار ^يق دول

  : الس?يد رئFس اجللسة
  .نضموها، شكرا.. ثواين، ٔ�را ذيك 15من فضÖ دازت 
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G  ٓخر مدا��  .موMة العمل التقديم يف �دود ٔ�ربع دقائق

  :املس�شار الس?يد عبد اeلطيف ٔ�معو
  .شكرا الس?يد الرئFس

  الس?يد الوز
ر، 
  الس?يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني، 

  الس?يد الوز
ر،
�ريد ٔ�ن هننئمك Mىل توفقمك يف ٕاMداد هذ
ن املرشوMني، Sٔهنام اك� 

تتغلب Mىل لك الصعاب، فشكرا  مرشوMني خضمني ìبري
ن، واس?تطعمت ٔ�ن
  .لمك Sٔنه املهمة لFست سه  ؤ�نمت جنحمت ^م�ياز، فهنF/ا لمك

  الس?يد الوز
ر،
�مهية هذ
ن املرشوMني تت[ىل، ٔ�وال، يف التارخي، دس?تور ٔ µكذ

يتÊدث Mىل ٔ�ن القضاء مس?تقل، ٕاذن هناك Mداw  1962املغرب يف 
Fست لنا Mداw، ولكن ٔ�ن ينص مس?تق  يف البالد، ال �ريد ٔ�ن يفهم ب¸ٔننا ل 

اLس?تور Mىل اس?تقالل القضاء بدون م¸ٔسس?ته ويعلن Mىل ٔ�نه سلطة توازي 
س?نة من  60السلط اSٔخرى، هذا ا¨ي ٔ�دينا ا0مثن Ãاليا Mليه �الل 

  .لCٓن ال بد ٔ�ن نصلÊه 1962
فµ، مفؤسسة م�علقة ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية يشء، متارس 

ن اس?تقالل القضاء، هناك مؤسسة ٔ�خرى لها س?يادة الرقابة Mىل ضام
قضائية اeيل هو اGلس اMSٔىل اeيل هو اليوم حممكة النقض، ٔ�لغي ومل 
»س�رش، واعترب zٔنه جمرد حممكة، يف املس?تقåل س?تفهمون الفرق بني 

  .الس?يادة القضائية واس?تقالل القضاء، هذه نقطة جيب الرجوع ٕا0هيا ف¾ بعد
�قول ب¸ٔنينٔ ،µىل اس?تدراك ما  كذM نه معلناSٔ فائل، مطمنئ�مطمنئ وم

ص فصل السلط يف  حصل وجعلنا بالد� ميكن ٔ�ن يف�خر ب¸ٔنه َخش|
Öامل wالT ىل ضامن هذا �س?تقالل �رئاسةM قادر µس?تور، وكذLا.  

مطمنئ وم�فائل Sٔنين واثق يف املس?تقåل، ^خلصوص من القضاة 
املدين ا¨ي @بعمك وا¨ي واìب هذا الش?باب، من القاضيات، من اGمتع 

  .العمل
�ن ٔ wوLننا مجيعا ومن ا�تفاؤيل يف هذا إالطار م�وقف Mىل مدى ٔ

  .�سامه من ٔ�Tل ٕاجناح هذا املرشوع
�تفهم ب¸ٔن القانون مرشوع املتعلق بوضعية القضاة تصدى �شلك ٔ ��ٔ
واحض و�شلك رمبا فIه وا�د النوع من العنف من ٔ�Tل Mالج Ðراكامت 

ايض، فهناك حماوw املعادw بني حر�ت احلقوق الفردية وكذµ َحصانة امل
القايض وضامنة مضمون اس?تقالل القضاء يف خشص القايض Lى القايض 
والهيئة القضائية، وما يتطلب معاجلته من Ðراكامت ومشالك اليت ٔ�صبحت 

  .ن�I[ة تفريط ون�I[ة غياب العداw املس?تق  يف البالد
 Gهذا ا ،µهود اجلبار الكåري ا¨ي بذل من �الل املهنجية ومن ف

�الل مرجعية اLس?تور، توجهيات صاحب اجلالw، املقاربة ال�شارìية، 

ا0هناية ^مليثاق مكرجع 
ُرجع ٕاليه عند فهم مغزى هذا هذ
ن املرشوMني، ٔ�ظن 
�ن هذا هو ممكن ٔ�مل يف املس?تقåلٔ.  

نواقص، حصيح البد ٔ�ن فا¨
ن اليوم رمبا يظهر هلم ٔ�ن هناك بعض ال 
Ðكون هناك نواقص، ولكن هذا مرشوع Tد Tد Tد م�قدم، جيب ٔ�ن 

جنا�ه كذµ، ويه مسؤولي�ßا مجيعا ٕ̂   .نرصح هبذا وجيب ٔ�ن نلزتم 
  .شكرا

  : الس?يد رئFس اجللسة
  .شكرا

بعد �س?öع ٕاىل اكفة املواقف د�ل الفرق واGموMات، ن��قل اSٓن ٕاىل 
املتعلق ^Gلس  100.13القانون التنظميي  التصويت Mىل مواد مرشوع

  .اMSٔىل eلسلطة القضائية
املادة اSٔوىل، كام ٔ��الها Mلينا جملس النواب وبعد دراس?هتا من طرف 

  : اeلجنة
  .^ٕالجامع: املوافقون

  : 2املادة 
  .^ٕالجامع

ما ميك�ش، رضوري �اصين نقول .. ولكن رضوري �اصين: 3املادة 
  .^ٕالجامع

  ^ٕالجامع
  : 4ملادة ا

  .^ٕالجامع
  : 5املادة 

  .^ٕالجامع
  : 6املادة 

  .^ٕالجامع
  : كام Mد0هتا اeلجنة 7املادة 

  .^ٕالجامع
  : 8املادة 

  .^ٕالجامع
  : كام Mد0هتا اeلجنة 9املادة 

  .^ٕالجامع
  : 10املادة 

  .^ٕالجامع
  : 11املادة 

  .^ٕالجامع
  : 12املادة 

  .^ٕالجامع
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  :13املادة 
  .^ٕالجامع

  : 14املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 15املادة 
  .^ٕالجامع

  : 16املادة 
  .^ٕالجامع

  : 17املادة 
  .^ٕالجامع

  : 18املادة 
  .^ٕالجامع

  : 19املادة 
  .^ٕالجامع

  : 20املادة 
  .^ٕالجامع

  : 21املادة 
  .^ٕالجامع

  : 22املادة 
  .^ٕالجامع

  : 23املادة 
  .^ٕالجامع

  : 24املادة 
  .^ٕالجامع

  : 25دة املا
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 26املادة 
  .^ٕالجامع

  : 27املادة 
  .^ٕالجامع

  : 28املادة 
  .^ٕالجامع

  : 29املادة 
  .^ٕالجامع

  : 30املادة 
  .^ٕالجامع

  : 31املادة 
  .^ٕالجامع

  : 32املادة 
  .^ٕالجامع

  : 33املادة 
  .^ٕالجامع

  : 34املادة 
  .^ٕالجامع

  : 35املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 36املادة 
  .^ٕالجامع

  : 37املادة 
  .^ٕالجامع

  : 38املادة 
  .^ٕالجامع

  :39املادة 
  .^ٕالجامع

  : 40املادة 
  .^ٕالجامع

  : 41املادة 
  .^ٕالجامع

  : 42املادة 
  .^ٕالجامع

  : 43املادة 
  .^ٕالجامع

  : 44املادة 
  .^ٕالجامع

  : 45املادة 
  .^ٕالجامع

  : 46املادة 
  .ع^ٕالجام

  : 47املادة 
  .^ٕالجامع

  : 48املادة 
  .^ٕالجامع

  : 49املادة 
  .^ٕالجامع

  : 50املادة 
  .^ٕالجامع
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  : 51املادة 
  .^ٕالجامع

  : 52املادة 
  .^ٕالجامع

  : 53املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 54املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 55املادة 
  .^ٕالجامع

  : 56املادة 
  .ع^ٕالجام

  : 57املادة 
  .^ٕالجامع

  : 58املادة 
  .^ٕالجامع

  : 59املادة 
  .^ٕالجامع

  : 60املادة 
  .^ٕالجامع

  : 61املادة 
  .^ٕالجامع

  : 62املادة 
  .^ٕالجامع

  : 63املادة 
  .^ٕالجامع

  : 64املادة 
  .^ٕالجامع

  : 65املادة 
  .^ٕالجامع

  : 66املادة 
  .^ٕالجامع

  : 67املادة 
  .^ٕالجامع

  : 68املادة 
  .^ٕالجامع

  : 69املادة 
  .^ٕالجامع

  : 70املادة 
  .^ٕالجامع

  : 71املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 72املادة 
  .^ٕالجامع

  : 73املادة 
  .^ٕالجامع

  : 74املادة 
  .^ٕالجامع

  : 75املادة 
  .^ٕالجامع

  : 76املادة 
  .^ٕالجامع

  : 77املادة 
  .^ٕالجامع

  : 78املادة 
  .^ٕالجامع

  : 79املادة 
  .^ٕالجامع

  : 80املادة 
  .^ٕالجامع

  : 81املادة 
  .^ٕالجامع

  : 82املادة 
  .^ٕالجامع

  : 83املادة 
  .^ٕالجامع

  : 84املادة 
  .^ٕالجامع

  : 85املادة 
  .^ٕالجامع

  : 86املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 87املادة 
  .^ٕالجامع

  : 88املادة 
  .^ٕالجامع



�ٔكتو�ردورة  –لس املس�شار
ن مداوالت جم 2015 

20 

 )2016فربا
ر  9( 1437ربيع الثاين  29

  : 89املادة 
  .^ٕالجامع

  : 90ادة امل
  .^ٕالجامع

  : 91املادة 
  .^ٕالجامع

  : 92املادة 
  .^ٕالجامع

  : 93املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 94املادة 
  .^ٕالجامع

  : 95املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 96املادة 
  .^ٕالجامع

  : 97املادة 
  .^ٕالجامع

  : 98املادة 
  .^ٕالجامع

  : 99املادة 
  .^ٕالجامع

  : 100ادة امل
  .^ٕالجامع

  : 101املادة 
  .^ٕالجامع

  : 102املادة 
  .^ٕالجامع

  : ، امسح يل103املادة 
  .^ٕالجامع

  : 104املادة 
  .^ٕالجامع

  : 105املادة 
  .^ٕالجامع

  : 106املادة 
  .^ٕالجامع

  : 107املادة 
  .^ٕالجامع

  : 108املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 109املادة 
  .^ٕالجامع

  : 110ادة امل
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 111املادة 
  .^ٕالجامع

  : ، كام Mد0هتا اeلجنة112املادة 
  .^ٕالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 113املادة 
  .^ٕالجامع

  : ، كام Mد0هتا اeلجنة114املادة 
  .^ٕالجامع

  : 115املادة 
  .^ٕالجامع

  : 116املادة 
  .^ٕالجامع

  : 117املادة 
  .^ٕالجامع

  : 118املادة 
  .^ٕالجامع

  : 119املادة 
  .^ٕالجامع

  : 120ؤ��ريا، 
  .^ٕالجامع

  .^ٕالجامع: وÃادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه eلتصويت
  ..ٕاذن وافق جملس املس�شار
ن Mىل مرشوع قانون

  :املس�شار الس?يد عبد احلق �Fسان
  الس?يد الرئFس،

  .ةمنتنع عن التصويت ف¾ يتعلق بقßون السلطة القضائي

  :الس?يد رئFس اجللسة
وا دا^ من الصباح ؤ�� كنقول ^ٕالجامع، من الصباح ؤ�� كنقول 

اGلس س?يد نفسه، اGلس س?يد .. ^ٕالجامع، Mالش ما هرضتوش؟ ٕايوا
  .نفسه

هللا 
ريض Mليمك، اكن ^ٕالماكن تد
روا نقطة نظام، ؤ�� كنت لك مرة 
  ..ك�شوف، ميينا
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  .إالخوان، ^ٕالجامع، قل ال، غوتيف الوقت اeيل اكنوا ìيقولوا 
تنظميي رمق ٕاذن، ٕاذن وافق جملس املس�شار
ن Mىل مرشوع قانون 

  .يتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية 100.13

 e106.13لتصويت Mىل مواد مرشوع القانون التنظميي رمق  واSٓن ن��قل
  .يتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة

  : 1املادة 
  .^ٕالجامع

   :2املادة 
  .^ٕالجامع

  : 3املادة 
  .^ٕالجامع

  : 4املادة 
  .^ٕالجامع

  .، تفضلتفضل

  : املس�شار الس?يد املبارك الصادي
امسحوا يل، الس?يدات والسادة املس�شار
ن، يف احلقIقة ال يف اeلجنة 
وال يف هاذ اجللسة �ك؟ الرسMة القصوى ^ش داز هاذ جوج د�ل 

�� ولو Tديد يف الربملان �ك؟ املشاريع د�ل القوانني ما معري شفهتا ٔ  
جوج، امسح ليا، ٕاىل عندي موقف د�ل مع وال كنتحفظ وال ضد، راه 
كندوزو املرشوع Mاد كندوزو بند بß4د، Ãا امسحوا يل، امسحوا يل، وال 

  ).l’inverse(ند
رو 

  : الس?يد رئFس اجللسة
  واش عندك نقطة نظام؟ 

  �س?يري؟
ريض Mليك، واش عندك نقطة نظام يف ال  هللا

  : املس�شار الس?يد املبارك الصادي
نقطة نظام توضيحية Sٔنه من املفروض رئFس د�ل اجللسة يوحض لنا 
هاذ املق�ضيات، احßا اSٓن كنصوتوا Mىل جوج د�ل املشاريع، امسح يل، 

امسحوا يل، إالخوان، ٔ�� ما كن[اوب �د، اك
ن .. امسح يل، ٔ�� ما ìن
وض ٔ�� عندي نقطة نظام توضيحية، ومن رئFس د�ل اجللسة، �ك؟ املفر 

ند
ر نقطة نظام توضيحية ومن بعد Ãادي يوحض يل الس?يد  -�ك؟  -حقي 
  الرئFس وÃادي نلزتم، �ك؟ 

  .اكينة وامسحوا يل

  :الس?يد رئFس اجللسة
  .تفضل ٔ�س?يدي

  :املس�شار الس?يد املبارك الصادي
  .طيب، شكرا

نصوتو بند بند، راه،  قلت ^ل�س?بة eلمسطرة د�ل التصويت ٕاىل Ãادي
امسح يل، �اصك تعطينا وقت، ما يش د
ر ماìينة، ٕاىل Ãادي نصوتو بند 
بند �ك؟ شكون اeيل مع؟ شكون اeيل ضد؟ شكون اeيل ìيتحفظ Mىل 

  لك بند؟ 
ٕاجامع، ٕاجامع، ٕاجامع، ٕاجامع، اكينة يف  2، 1راه احßا تعجبنا البند 

اكي��Iش يف اeلجنة، غريبة هنا ٕاجامع، واحßا ما ) donc(اeلجنة ٕاجامع، 
  .بقIنا مهبور
ن

لهذا، املرجو من الرئاسة ^ش تدوز بند بند، و�شوف اeيل مع واeيل 
  .ضد واeيل م�حفظ Mىل لك بند، وذيك الساMة ندوزو eلقانون اكمل

  .وشكرا

  : الس?يد رئFس اجللسة
Mىل ٔ�ي، يف القوت اeيل تد�لوا إالخوان اكملني ٔ�Mلنت قلت ب¸ٔن مجيع 

واGموMات بßFوا مواقفهم، Ãادي ند�لو اSٓن eلتصويت، فعرضت  الفرق
وقف ٔ�� : املادة اSٔوىل، فاكن إالجامع، ومل امسع لكمة وال يش وا�د قال

  . ضد
وقف، : احßا Mارفني ب¸ٔن التصويت حر، اكن من الالزم تعرب تقول

الرئFس، احßا نعارض وال ضد وال مع، فا^ 
ريض Mليك ال ميكن املراجعة 
  .Sٔن التصويت بديناه ما ميك�ش �رجعو

  : 4املادة 
  .إالجامع

  : كام Mد0هتا اeلجنة 5املادة 
  .إالجامع

  : 6املادة 
  .^ٕالجامع

  : 7املادة 
  .إالجامع

  : 8املادة 
  .إالجامع

  : 9املادة 
  . إالجامع

  : 10املادة 
  .إالجامع

  : 11املادة 
  .إالجامع

  : 12املادة 
 .إالجامع
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  : 13املادة 
  .عإالجام

  : 14املادة 
  .إالجامع

  : 15املادة 
  .إالجامع

  : 16املادة 
  .إالجامع

  : 17املادة 
  .إالجامع

  : 18املادة 
  . إالجامع

  : 19املادة 
  .إالجامع

  : 20املادة 
  .إالجامع

  : 21املادة 
  .إالجامع

  : 22املادة 
  . إالجامع

  : 23املادة 
  .إالجامع

  : 24املادة 
  .إالجامع

  : 25املادة 
  .إالجامع

  : 26املادة 
  .إالجامع

  : 27املادة 
  .إالجامع

  : 28املادة 
  .إالجامع

  : 29املادة 
  .إالجامع

  : 30املادة 
  .إالجامع

  : 31املادة 
  .إالجامع

  : 32املادة 
  .إالجامع

  : 33املادة 
  .إالجامع

  : 34املادة 
  .إالجامع

  : 35املادة 
  .إالجامع

  : 36املادة 
  .إالجامع

  : 37املادة 
  .امعإالج

  : 38املادة 
  .إالجامع

  : 39املادة 
  .إالجامع

  : 40املادة 
  .إالجامع

  : 41املادة 
  .إالجامع

  : 42املادة 
  .إالجامع

  : 43املادة 
  .إالجامع

  : 44املادة 
  .إالجامع

  : 45املادة 
  .إالجامع

  : 46املادة 
  .إالجامع

  : 47املادة 
  .إالجامع

  : 48املادة 
  .إالجامع

  : 49املادة 
  .إالجامع

  : 50املادة 
  .إالجامع
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  : 51املادة 
  .إالجامع

  : 52املادة 
  .إالجامع
  : 53املادة 

  .إالجامع
  : 54املادة 

  .إالجامع
  : 55املادة 

  .إالجامع
  : كام Mد0هتا اeلجنة 56املادة 

  .^ٕالجامع
  : 57املادة 

  .إالجامع
  : 58املادة 

  .إالجامع
  : 59املادة 

  .إالجامع
  : 60املادة 

  .إالجامع
  :61ة املاد

  .إالجامع
  : 62املادة 

  .إالجامع
  : 63املادة 

  .إالجامع
  : 64املادة 

  .إالجامع
  : 65املادة 

  .إالجامع
  : 66املادة 

  .إالجامع
  : 67املادة 

  .إالجامع
  : 68املادة 

  .إالجامع
  : 69املادة 

  .إالجامع

  : 70املادة 
  .إالجامع

  : 71املادة 
  .إالجامع

  : 72املادة 
  .إالجامع

   :73املادة 
  .إالجامع

  : 74املادة 
  .إالجامع

  : 75املادة 
  .إالجامع

  : 76املادة 
  .إالجامع

  : 77املادة 
  .إالجامع

  : 78املادة 
  .إالجامع

  : 79املادة 
  .إالجامع

  : 80املادة 
  .إالجامع

  : 81املادة 
  .إالجامع

  : 82املادة 
  .إالجامع

  : 83املادة 
  .إالجامع

  : 84املادة 
  .إالجامع

  : 85املادة 
  .جامعاالٕ 
  : 86املادة 

  .إالجامع
  : 87املادة 

  .إالجامع
  : 88املادة 

  .إالجامع
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  : 89املادة 
  .إالجامع

  : 90املادة 
  .إالجامع

  : 91املادة 
  .إالجامع

  : 92املادة 
  .إالجامع

  : 93املادة 
  .إالجامع

  : 94املادة 
  .إالجامع

  : 95املادة 
  .إالجامع

  : 96املادة 
  .إالجامع

  : 97املادة 
  .اSٔمني تفضلالس?يد 

  .باليت Ãادي نعاود
  ؛29= املوافقون

  ؛16= املعارضون
  .3= املمتنعون

  .ٕاذن هذه املادة وافق Mلهيا اGلس ^ÃSٔلبية
  : 98املادة 

  .^ٕالجامع
  :99املادة 

  .^ٕالجامع
  :100املادة 

  .^ٕالجامع
  :101املادة 

  .^ٕالجامع
  : 102املادة 

  .^ٕالجامع
  :103املادة 

  .^ٕالجامع
  :104ة املاد

  .^ٕالجامع
  :105املادة 

  .^ٕالجامع
  : 106املادة 

  .^ٕالجامع
  : 107املادة 

  .^ٕالجامع
  :108املادة 

  .^ٕالجامع
  :109املادة 

  .^ٕالجامع
  : 110املادة 

  .^ٕالجامع
  :111املادة 

  .^ٕالجامع
  :112املادة 

  .^ٕالجامع
  :113املادة 

  .^ٕالجامع
  :114املادة 

  .^ٕالجامع
  :115املادة 

  .جامع^الٕ 
  :كام Mد0هتا اeلجنة 116املادة 

  .^ٕالجامع
  :117املادة 

  .^ٕالجامع
   :نعرض املرشوع �رم�ه eلتصويت واملصادقةٕاذن اSٓن Ãادي 

  ؛29= املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .19= املمتنعون

 106.13ٕاذن وافق اGلس ^ÃSٔلبية Mىل مرشوع القانون التنظميي رمق 
  . eلقضاةاملتعلق ^لنظام اSٔسايس

Ãادي نطلب من امجليع ^ش جيلسوا، Sٔن اك
ن اجللسة اخلتامIة، اeيل 
  .اجللسة Ãادي يرتٔ�سها الس?يد رئFس جملس املس�شار
ن

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

  : املالحق
القانونني  يعر إاطار مßاقشة مشيف  املسلمة ٕاىل الرئاسةاملك�وبة  املدا�الت

  :ةيالتال 
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  يتعلق ^لت[ارة اخلارجIة؛ 91.14مرشوع قانون رمق . ا
اMSٔىل eلسلطة يتعلق ^Gلس  100.13مرشوع قانون تنظميي رمق  .ب

 القضائية؛
 ، يتعلق ^لنظام اSٔسايس106.13مرشوع قانون تنظميي رمق  .ج

  .eلقضاة

I / ة 91.14مرشوع قانون رمقIيتعلق ^لت[ارة اخلارج:  
  :�س?تقاليل eلو�دة والتعادلية الفريقمدا�  . 1

  الس?يد الرئFس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
»رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ^مس الفريق �س?تقاليل eلو�دة والتعادلية 

يتعلق ^لت[ارة  91.14مب[لس املس�شار
ن ملناقشة مرشوع قانون رمق 
خلارجIة، ولعل هذا املرشوع 
روم مواìبة التحوالت العميقة اليت شهدهتا ا

الظرفIة الس?ياس?ية الت[ارية اخلارجIة لبالد�، ارتباطا ^اللزتامات اجلديدة 
�رمس اتفاقIات املنظمة العاملية eلت[ارة و ن�I[ة مصادقة املغرب Mىل العديد 

Mىل مس?توى تبادل  من اتفاقIات التبادل احلر، يف ظل التطور املس[ل
  .املعلومات إاللكرتونية eلت[ارة اLولية

  الس?يد الرئFس احملرتم، 
يضطلع قطاع الت[ارة اخلارجIة ب¸ٔدوار Tد هامة يف تعز
ز قدرات 
�ق�صاد الوطين املغريب، من حIث املسامهة الفعلية يف Tلب العم  

Lسواق اSٔات الوطنية دا�ل اTىل �سويق املنتوM الوة الصعبة بناءM ،ولية
Mىل تفعيل مجموMة من الرشااكت الثنائية القامئة Mىل التعاون الثنايئ بني 
اململكة املغربية ومجموMة من اLول اSٔخرى، ٕان Mىل الصعيد اجلهوري ٔ�و 

  .القاري
وانطالقا من هذه املعطيات، فٕاننا يف الفريق �س?تقاليل، ن�ساءل عن 

دراس?ته، eلتصدي eلسلع  مدى جناMة هذا املرشوع ا¨ي حنن بصدد
املس?توردة اليت ٔ�غرقت السوق املغربية ؤ�حلقت الرضر ^ٕالنتاج احمليل، Mىل 
اعتبار ٔ�ن بالد� مßخرطة يف تفكIك احلواجز امجلرìية يف ٕاطار اتفاقIة 
مßظمة الت[ارة العاملية، كام ٔ�هنا من اLول املوقعة Mىل اتفاقIات التبادل 

لية ٔ�ي قانون حاميئ eلسلع الوطنية، ¨ا فٕاننا احلر، اSٔمر ا¨ي حيد من فعا
نؤكد Mىل رضورة ٕاMداد خطة اق�صادية م�ينة تعمتد Mىل دمع السوق 
اLا�يل و�شجيع البحث العلمي والتقين والتفكري يف �لق اق�صاد ٕاقلميي 

  .»س?تطيع املنافسة اLولية الرشسة
 ،الس?يد الرئFس احملرتم

ء بعدة مس?ت[دات تتجسد »س?تفاد من مضامني هذا النص ٔ�نه Tا
�ساسا يف ٕاجراءات تطبق يف �االت حمددة تتعلق ^لبضائع املس?توردة، ٔ
اليت ت�س4ب يف ٕا�داث رضر واحض Mىل السلع املغربية اليت �شابه السلعة 

املس?توردة، ¨ا فٕاننا نطالب احلكومة ^ختاذ س?ياسة معلية Mرب اعöد املعايري 
ية من ظاهرة ٕاغراق السوق املغريب اليت س?توفر امحلاية eلرشاكت الوطن 

^لبضائع وMىل اSٔخص الصي�Iة اليت غزت اSٔسواق املغربية ؤ�حضت تنافس 
  .بضائعنا وترض هبا �شلك ìبري

واملالحظ ٔ�ن احلكومة اعمتدت مؤخرا س?ياسات Lمع التصنيع والرتوجي 
ة وÃري م�ّسقة، كام ٔ�هنا يف  eلصادرات، ٕاال ٔ�ن ٔ�Ãلب هذه الس?ياسات قطاعيّ
�اTة ٕاىل رؤية م�اكم  ورزمة م�ناسقة من الس?ياسات eلمتكن من تذليل 

 .العقåات قصرية اSٔمد وٕارساء دMامئ ٔ�جßدة Ðمنية ٔ�كرث طمو�اً 
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

لقد تضمن النص موضوع مßاقش�ßا Mىل مس?توى مساطر �س?ترياد 
وٕا�داث جسل والتصد
ر حرص املقاوالت العام  يف جمال الت[ارة اخلارجIة 

ملتعاميل الت[ارة اخلارجIة، كام مت التنصيص Mىل ٕالغاء إالجراء القايض 
  .^كتتاب �لزتام ^الس?ترياد، املنصوص Mليه يف القانون السابق

وارتباطا هبذه املس?ت[دات، فٕاننا يف الفريق �س?تقاليل ندعو احلكومة 
  : بعض التدابريالعöد 

Mىل مس?توى الصادرات،  eلتقليص من العجز الت[اري �اصة -
يف الوقت ا¨ي اخنفضت فIه قمية الفاتورة الطاقIة، وكذا يف ظل 

 اخنفاض بعض املواد اSٔولية؛

 ملواìبة املقاوالت املصدرة، وكذا دمع ومواìبة امجلعيات املهنية؛ -

القIام بدراسات لت�åع ٔ�£ر اتفاقIة التبادل احلر املعمق والشامل مع  -
 ناس?بة ن�ساءل عن املؤرشات املعمتدة يف ذµ؟�حتاد اSٔورويب، و^مل 

إالجراءات ��رتازية والوقائية محلاية املنتوTات الوطنية من  -
املنافسة الت[ارية Ãري املرشوMة، وذµ من ٔ�Tل تقوية وتعز
ز امحلاية 

 .الت[ارية
¨ا فٕان احلكومة مدعوة اليوم الختاذ لك التدابري الالزمة لتفعيل 

M ضيات هذا النص�ىل ٔ�رض الواقع، مما سßFعكس ٕاجيا^ Mىل مق
�س��رات اخلارجIة و»سهم يف Ðمنية الصادرات املغربية واخنفاض جعز 
طار قانوين  ٕ̂ املزيان الت[اري مادام ٔ�ن بالد� Ðمتتع ^الس?تقرار الس?يايس و
ومرصيف هيدف ٕاىل حامية واس?تقرار مßاخ اSٔعامل، واSٔمه من لك ذµ هو 

  .واMدوجود رٔ�سامل �رشي 
للك هذه �عتبارات، فٕاننا يف الفريق �س?تقاليل س?نصوت ^ٕالجياب 

 .Mىل هذا املرشوع قانون

  :اSٔصاw واملعارصة فريقمدا�  . 2
  الس?يد الرئFس، 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار
ن، 
»رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ^مس فريق اSٔصاw واملعارصة يف ٕاطار مßاقشة 
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يتعلق ^لت[ارة اخلارجIة، ويه مßاس?بة لنا يف  91.14مرشوع رمق قانون 
الفريق ل4سط و¥ة نظر� حول هذا املرشوع قانون ا¨ي Tاء ملراجعة 
القانون املعمول به �اليا، وا¨ي دام ٔ�كرث من عرش
ن س?نة، ومل يعد »سا
ر 
التطور ا¨ي ٔ�صبح يعرفه القطاع وكذا املس?ت[دات اليت تعرفها بالد� Mىل 

  .ا الت[ارية سواء مهنا الثنائية ٔ�و املتعددة اSٔطرافمس?توى Mالقاهت
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

ٕان الوضعية املقلقة اليت يوTد Mلهيا مزياننا الت[اري، وا¨ي ظل يعاين 
من جعز هيلكي �س4ب ارتفاع zس?بة وقمية الواردات Mىل حساب الصادرات 

لعجز هذه الس?نة الوطنية، وذµ ^لرمغ من الرتاجع الطفIف، ا¨ي عرفه ا
�س4ب Ðراجع ٔ�سعار النفط وارتفاع جحم الصادرات من طرف بعض 

  .القطاMات كقطاع الس?يارات
لقد جسلنا يف فريق اSٔصاw واملعارصة ٔ�ن قطاع الت[ارة اخلارجIة ببالد� 
  Iد س?ياسة صناعية كفöرب اعM ،ره
ي��ظره الك2ري من ٔ�Tل ت¸ٔهي9 وتطو

[اري ودمع و�شجيع القطاMات املو¥ة حنو ^لتخفIف من �دة العجز الت
التصد
ر وت4س?يط املساطر و�نف�اح Mىل ٔ�سواق Tديدة وواMدة وÃريها 

عطاء دفعة قوية eلت[ارة اخلارجIة الوطنية ٕ̂   Iمن التدابري الكف.  
لقد طالبنا يف فريق اSٔصاw واملعارصة يف العديد من املناس?بات برضورة 

ل لالتفاقIات اليت وقعها املغرب، �اصة القIام بتقIمي موضوعي وشام
اتفاقIات التبادل احلر اليت جسل فهيا املغرب جعزا واحضا مع لك هذه اLول 
واGموMات، تقIمي يضع اSٔصبع Mىل اLاء ويقدم البدائل املمكßة لت[اوز هذا 
الوضع املقلق، وا¨ي ال »س?تجيب النتظارات وطمو�ات ب�m يف ا0متوقع 

�ل املنظومة الت[ارية العاملية، بفضل موقعه اجلغرايف ا¨ي �شلك حصيح دا
س?يجعل من بالد� ص  وصل بني القارة إالفريقIة والعامل اخلار�، وكذا 

  .^عتباره بوابة العامل حنو السوق إالفريقIة اليت ٔ�صبحت حتظى ^هöم مزتايد
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

مßاقش?ته اليوم، فٕاننا zس[ل  ^لرجوع ملرشوع القانون ا¨ي حنن بصدد
من  -كام قلنا  - يف الفريق اSٔمهية الكربى اليت ينطوي Mلهيا �اصة ؤ�نه Tاء 

�Tل مسا
رة التطورات اليت يعرفها القطاع Mىل املس?توى اLويل، فضال ٔ
عن ٔ�نه سFسامه يف التوافق ومسا
رة املق�ضيات اليت Tاءت هبا مßظمة 

بادل احلر، ٕاىل Tانب العمل Mىل تنظمي وعقلنة الت[ارة العاملية واتفاقIات الت 
�س?ترياد والتصد
ر وحامية املنتوج الوطين واختاذ تدابري �اصة ^ملنتوTات 
الفالحIة اSٔساس?ية، ٕاىل Tانب ذµ ينص املرشوع قانون Mىل معايري 

  .املفاوضات الت[ارية اLولية
ٕاجراءات مرشوع القانون ا¨ي بني ٔ�يدينا 
روم ٔ�يضا حتسني وتطو
ر 

الت[ارة اخلارجIة ٕاكقرار جسل املس?تورد
ن واملصدر
ن وو;ئق �س?ترياد 
  .والتصد
ر وتدبري احلصص التعريفIة

  الس?يد الرئFس احملرتم، 
ٕان اLراسة املت¸ٔنية والعميقة ملضامني هذا املرشوع قانون ٔ�عطتنا 

حيح، �نطباع يف فريق اSٔصاw واملعارصة ٔ�نه يعترب خطوة يف �جتاه الص 
ٕاذ سFسامه �شلك ìبري يف تطو
ر وحامية املنتوج الوطين يف ظل عوملة 
�ق�صاد وحتد�ت املنافسة اليت يتعني رحب رها�هتا من مßطلق بناء اق�صاد 
وطين صلب قادر Mىل ٕانتاج الرثوة وحتقIق التمنية وف�ح اGال ٔ�مام املنتوج 

Lينا القßاMة يف فريق  الوطين eلوصول ٕاىل اSٔسواق اLولية، وبذÐ µكونت
ومن مßطلق حرصنا مكعارضة . اSٔصاw واملعارصة ب¸ٔمهية هذا املرشوع قانون

  .بناءة ومسؤوw، فٕاننا نصوت ^ٕالجياب Mىل هذا املرشوع قانون
 .والسالم Mليمك

  :الفريق احلريكمدا�   .3
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  ، والسادة املس�شارون احملرتمونالس?يدات 

»رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ^مس الفريق احلريك مب[لس?نا املوقر Sٔعرض 
  .يتعلق ^لت[ارة اخلارجIة 91.14و¥ة نظر� يف املرشوع قانون رمق 

يف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه بعمل جلنة الفال�ة والقطاMات إالنتاجIة و�اكفة 
جيايب eلحكومة يف خشص الس?يد الوز
ر ٔ�عضاهئا، كام zش?يد ^لتفاMل االٕ 

املنتدب Lى وز
ر الصناMة والت[ارة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي امللكف 
^لت[ارة اخلارجIة، وكذG^ µهودات الكåرية اليت ماف�ئت تضطلع هبا 
الوزارة eلميض قدما حنو تطو
ر قطاع الت[ارة اخلارجIة، وتعز
ز موقع بالد� 

  .ف¾ يتعلق ^ملهن اجلديدة يف التصد
ر و�اصة
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

البد من الت¸ìٔيد Mىل ٔ�ن هذا املرشوع قانون هيدف ٕاىل مراجعة وzسخ 
املعمول به مßذ ٔ�كرث من عقد
ن من الزمن،  13.89ٔ�حاكم القانون رمق 

و^لتايل اكن الهدف من هذا املرشوع هو وضع ٕاطار قانوين Tديد يالمئ 
ع املق�ضيات القانونية اLولية، وتنظمي وعقلنة معلية ال�رشيع الوطين م

�س?ترياد والتصد
ر Mرب ٕا�داث جسل ملتعاميل الت[ارة اخلارجIة لت�åعهم 
ومصاحåهتم ولتنظمي املهنة Mرب ٕاخضاع بعض م�عاميل الت[ارة اخلارجIة 
LفاÐر التحمالت، ^ٕالضافة ٕاىل وضع تدابري محلاية املنتوج الوطين عن 

تعريفة مجرìية كقاMدة Mامة وبتطبيق قIود مكية ملدة مخس  طريق وضع
س?نوات قاب  eلمتديد ملدة ثالث س?نوات ٕاضافIة كقاMدة �اصة محلاية 
مßتوج Tديد وبتطبيق تعريفة ٕاضافIة يف �اw اخنفاض ا0مثن Mىل مس?توى 
حمدد ٔ�و ز�دة يف المكية تفوق مس?توى حمدد كقاMدة �اصة محلاية 

Iات الفالحTساس?يةاملنتوSٔة ا.  
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

لقد Tاء هذا املرشوع قانون ٔ�يضا لتنظمي وعقلنة معلية �س?ترياد 
والتصد
ر ومب¸ٔسسة املفاوضات الت[ارية Mرب اعöد �ٓلية eل�شاور ؤ�يضا اعöد 
توìيل تفاويض يتضمن اSٔهداف املتو�اة من عقد االتفاقIة وكذµ ٕارشاك 
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عيات املهنية واGمتع املدين والنقا^ت قåل التوقIع Mىل القطاMات املعنية وامجل 
�ية اتفاقIةٔ.  

ويف هذا إالطار، نود من هذا املنرب ٔ�ن ندعو الوزارة ٕاىل ٕاجياد احللول 
املناس?بة ملشلك املنافسة الرشسة اليت تعاين مهنا املقاوالت املغربية املس�مثرة 

بنكIة، ^ٕالضافة ٕاىل يف القطاMات التقليدية وكذµ مشلك ا0متويالت ال 
  .رضورة معاجلة التصارحي املغلوطة املقدمة Lى ٕادارة امجلارك

  الس?يد الرئFس احملرتم، 
ٕاذ نعيد تنوهينا ^لعمل امجلاعي ا¨ي مزي ٔ�شغال جلنة الفال�ة 
والقطاMات إالنتاجIة ٔ�ثناء مßاقشة هذا املرشوع، فٕاننا يف الفريق احلريك 

  .ا املرشوع الهامنؤكد تفاMلنا إالجيايب مع هذ
 .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :فريق التجمع الوطين لCٔحرارمدا�  . 4
»رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ^مس فريق التجمع الوطين لCٔحرار ملناقشة مرشوع 

  .يتعلق ^لت[ارة اخلارجIة 91.14قانون رمق 
�عضاء يف البداية، البد ٔ�ن ٔ�تقدم ^لشكر اجلزيل eلسادة املس�شار
ن ٔ

جلنة الفال�ة والقطاMات إالنتاجIة ا¨
ن رابطوا دا�ل اeلجنة ملناقشة 
ودراسة هذا املرشوع املهم والتصويت Mليه، حIث Tاء لتغيري القانون 
القدمي وٕاصالح إالطار القانوين واملؤسسايت ملنظومة الت[ارة اخلارجIة، 

وع Mىل وقد ارÐكز هذا املرش . 1989حIث يعود القانون القدمي لس?نة 
مالءمة ال�رشيع الوطين يف هذا الباب مع املق�ضيات القانونية اLولية، كام 
هيدف ٕاىل تنظمي وعقلنة �س?ترياد والتصد
ر، وحتيني تدابري حامية إالنتاج 

  .الوطين، كام هيدف كذµ ٕاىل م¸ٔسسة املفاوضات الت[ارية
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

ت اليت تبذلها يف سI4ل تطو
ر البد ٔ�ن zشكر احلكومة Mىل اGهودا
فالنتاجئ احملصل Mلهيا تبني . قطاع الت[ارة والصناMة والت[ارة اخلارجIة

^مللموس ٔ�ن هناك جمهود اس?ت�ßايئ eلهنوض ب¸ٔوضاع قطاع الصادرات، 
اليشء ا¨ي انعكس ٕاجيا^ Mىل املزيان الت[اري الوطين وا¨ي حتسن Sٔول 

الفاتورة الطاقIة، اليشء ا¨ي يعكس مرة لصاحل صادراتنا الوطنية �ارج 
^مللموس جناMة إالصال�ات اليت تبارشها وزارة الت[ارة اخلارجIة يف 

  .الس?ن�ني ا�Sٔريتني
  الس?يد الوز
ر احملرتم، 

ٕان املقاوw الوطنية املصدرة مر@�ة لCٔوراش املف�و�ة يف هذا القطاع، 
مة ال�رشيعية اجلديدة وتعمل Tاهدة Mىل هيلكة ٔ�zشطهتا ومالءمهتا مع املنظو 

اليت فرضهتا العوملة ؤ�قرهتا مßظمة الت[ارة العاملية، ٕاال ٔ�ن احلكومة اليوم 
 µذ رشاكء� اللزتاماهتم كذIابعة مدى تنف�مطالبة مبواìبة املقاوw املصدرة وم

  .يف احلفاظ Mىل هذه ال�رشيعات ومراقåهتا
  الس?يد الرئFس احملرتم؛

  السادة الوزراء احملرتمون؛
^لنظر ٕاىل ٔ�مهية اSٔوراش املف�و�ة اليوم يف قطاع الت[ارة اخلارجIة، 
ومبا ٔ�ن هذا املرشوع س?يؤسس ٕالصالح ìبري ومعيق يف مßظومة الت[ارة 
اخلارجIة، ال »سعنا ^ملناس?بة دا�ل فريق التجمع الوطين لCٔحرار ٕاال ٔ�ن 

Mلها نصوت Mليه ^ٕالجياب، مßوها مبوقف لك مكو�ت جملس?نا املوقر وتفا
  .إالجيايب مع لك مåادرة ٕاصالحIة Tديدة

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :فريق �حتاد العام ملقاوالت املغربمدا�  . 5
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه ٔ��رشف ب¸ٔن ٔ�تناول اللكمة ^مس �

يتعلق ^لت[ارة  91.14مرشوع قانون رمق اجللسة اÛصصة ملناقشة 
وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�بدٔ� تد�يل ^لت¸ìٔيد Mىل ٔ�مهية هذا املرشوع من . اخلارجIة

حIث ìونه ي¸ٔيت ملالءمة إالطار القانوين والتنظميي eلت[ارة اخلارجIة مع 
يف ٕاطار مßظمة الت[ارة العاملية واتفاقIة التبادل  الزتامات املغرب اLولية

كام ت¸ٔيت ٔ�مهيته من ìونه هيدف ٕاىل تنظمي وعقلنة معلية �س?ترياد . احلر
وهذا ما ... والتصد
ر وكذا حامية إالنتاج الوطين وم¸ٔسسة املفاوضة الت[ارية

  .كنا نؤكد Mليه يف Tل تد�التنا
  الس?يد الرئFس، 

ني واردات املغرب من البضائع وصادراهتا Ðزداد الفجوة ب امجليع يعمل ٔ�ن
ا�ساMا، مما ينذر ^خلطر، �اصة ٔ�ن الصادرات من اخلدمات وحتويالت 
اSٔموال من املغاربة املقميني يف اخلارج واليت ٔ�سهمت لس?نوات يف تقليص 

كام ٔ�ن املغرب ملزم برضورة مسا
رة . جعز املزيان الت[اري مل تعد اكفIة
ة �س?ياق العوملة الت[ارية و�ق�صادية والهادفة ٕاىل ٕازا�ة التطورات املرتبط

ٕاMادة هيلكة قطاع الت[ارة ودمع  احلواجز امجلرìية، مما يفرض Mىل احلكومة
مßاMة املقاوالت ومواìبهتا وت¸ٔهيلها خلوض معركة التنافس?ية بقدرات �ٔكرب 

  .ومؤهالت ٔ�كرث ومßاMة ٔ�وفر
ارجIة لتحقIق توازن ما بني كام يفرض هذا الوضع Ðمنية املبادالت اخل

الصادرات والواردات eلمسامهة يف ا0منو من ¥ة، ومن ¥ة ٔ�خرى تفادي 
�ي ت¸ٔثري حممتل Mىل احلساب اجلاري، ا¨ي جيب ٔ�ن 
كون يف مß¸ٔى عن ٔ
العجز، ¨ا من الرضوري انف�اح بالد� Mىل ٔ�سواق Tديدة م2ل ٕافريقIا، 

دة املبادالت الت[ارية البي�Iة معها، وز�... اخلليج، �ٓس?يا، ٔ�مر
اك الالتي�Iة
ومن املؤكد ٔ�ن هذه اSٔسواق اجلديدة س�ßوع س  . ^عتبارها ٔ�سواق واMدة

العمالت بدل الرìون و��زواء يف ¥ة وا�دة تتحمك يف حركتنا الت[ارية 
  . وحتد من جحمها ومداخIلها

��ر ¨ا نؤكد يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب Mىل ٔ�مهية دمع �س 
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 wلمقاوe رية
وال�رسيع يف تنفIذ �رامج دمع الصادرات وتعز
ز القدرات التصد
املغربية والقIام مبجهودات، سواء Mىل مس?توى الرتوجي و�س�رشاف، 
وتنويع املواد املو¥ة eلتصد
ر، ليك zس?تفIد من االتفاقIات eلتبادل احلر مع 

رات، Sٔن املزيان الت[اري اLول اليت وقع معها املغرب eلرفع من جحم الصاد
^ٕالضافة ٕاىل العمل Mىل تطو
ر . مع Tل هذه اLول لFس يف صاحل املغرب

قدرات املغرب، من ٔ�Tل تنافس?ية قوية وذµ ب�سهيل الولوج ٕاىل اSٔسواق 
  .وربط املغرب مع دول ٔ�خرى بوسائل النقل البحري واجلوي
، فٕاهنا ٔ�فرزت وٕاذا اكنت العوملة قد ٔ�فرزت التنافس?ية، �رضورة ملÊة

كذµ دورا Tديدا meوw ٕازاءها، دورا اق�صاد�، 
متثل يف احلاكمة اجليدة 
والتدبري العقالين لالق�صاد، وذµ بتوفري الرشوط �ق�صادية واملالية 
وإالدارية واملؤسساتية املالمئة، واليت �سامه يف الرفع من القدرة التنافس?ية 

احلرة والزنهية، مبا ينعكس �شلك ٕاجيايب  eلمقاوالت وا�رتام قواMد املنافسة
Mىل املس?هتÖ واملقاوw وتنافس?ية ال�س?يج �ق�صادي ومßاخ اSٔعامل 
ؤ��القIات مماريس ال�شاط �ق�صادي وMدم املس مببادئ احلياد واملساواة 
وÐاك� الفرص بني املقاوالت وتفعيل دور جملس املنافسة يف تقßني السوق 

ئ الشفافIة ودفع املقاوالت لتصبح ٔ�كرث ٕانتاجIة وابتاكرا اLا�يل وٕاعامل مåاد
  .وحماربة لك املامرسات املنافIة eلمنافسة

  الس?يد الرئFس، 
ٕان �دة املنافسة اليت فرضها Mىل املغرب احمليط �ق�صادي العاملي 
وتطورات الت[ارة العاملية يفرض Mىل احلكومة اعöد س?ياسة �ازمة 


ري eلمغرب وتنويع اSٔسواق وكذا مراجعة خبصوص Ðمنية العرض التصد
بعض االتفاقIات وٕاMادة النظر يف بعض مق�ضياهتا، ٔ��ذا بعني �عتبار 

  .إالìراهات اليت فرضها التطور الت[اري Mامليا
ويف هذا الس?ياق، البد من ٕاMادة التوازن خبصوص اتفاقIات التبادل 

ار س?ياسة �نف�اح اليت احلر اليت وقعها املغرب مع رشاكئه الرئFس?يني يف ٕاط
هنجها قåل عقود، ٕاذ ٔ�ن املالحظ يف العديد من هذه االتفاقIات هو انعدام 
التاك� �ق�صادي ما بني بالد� والبmان املعنية هبذه االتفاقIات، ٕاذ ٔ�ن 
اس?تفادة �ق�صاد الوطين من هذه االتفاقIة مل 
رق ٕاىل املس?توى املطلوب، 

هذه االتفاقIات م�واضعة Tدا، نظرا حملدودية كام ظلت احلصي  العامة ل 
  . القدرة التنافس?ية لالق�صاد الوطين

ومن مت نطالب بوقفة تقIميية لهذه االتفاقIات ورصد ماكمن القوة 
�ه الشام  Fىل تنافسMصاد الوطين و�والضعف فهيا ودراسة �ٓ;رها Mىل �ق

ع خIارات بالد�، وكذا درTة التناسق بني هذه االتفاقIات ومدى توافقها م
Mادة التوازن eلعالقات الت[ارية eلمغرب مع رشاكئه والتفاوض �شلك  ٕ̂

�فضل حول االتفاقIات املس?تقåليةٔ.  
  الس?يد الرئFس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شار
ن

من الت¸ìٔيد Mىل رضورة تفعيل الش?باك الوحIد لت4س?يط البد يف ا�Sٔري 
Iعامل مساطر الت[ارة اخلارجSٔاخ اßداة �جعة لتحسني م�ة، ٕاذ نعتربه ٔ

^ملغرب وضامن انف�اح �ق�صاد الوطين Mىل اSٔسواق اخلارجIة وتعز
ز 
�ه، ملا يلعبه من دور هام ف¾ خيص ضامن جناMة املساطر امجلرìية Fتنافس
وت4س?يطها ومتكني الفاMلني املغاربة من �ٓلية شفافة ورسيعة ومåتكرة ٕالجناز 

ومن مت، فٕانه . الت[ارية �شلك م�طابق مع معايري الت[ارة اLولية معامالهتم
من الرضوري العمل Mىل تفعيل الش?باك الوحIد حبيث يصبح �ٓلية شام  

  .مطابقة Sٔهداف اÛطط الوطين لتمنية املبادالت الت[ارية
 .والسالم Mليمك

  :فريق �حتاد املغريب eلشغلمدا�  . 6
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

  لس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، ا
  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

^مس فريق �حتاد املغريب eلشغل، ٔ�ريد بداية ٔ�ن ٔ�مثن اGهود ا¨ي بذل 
يف ٕاMداد وصياÃة هذا املرشوع من طرف الوزارة ولك املتد�لني، وا¨ي 

 يف ا0هنوض سßFعكس ٕاجيا^ Mىل الت[ارة اخلارجIة، وسFسهم ^لتايل
  .^الق�صاد الوطين

�عتقد ٔ�ن املرشوع نضج Mىل �ر هادئة، بدءا ^ملهنجية اليت اعمتدت يف ٔ
بلورته، Mرب ٕارشاك لك الفاMلني املعنيني، وكذا القIام بدراسة مقارنة 
^النف�اح Mىل جتارب اLول الرائدة يف اGال ووصوال ٕاىل اSٔهداف املتو�اة 

متكن بالد� من مالمئة ال�رشيع الوطين مع من هذا املرشوع واليت س? 
املق�ضيات القانونية اLولية والعمل Mىل م¸ٔسسة املفاوضات الت[ارية وتعز
ز 
دمع إالنتاج الوطين وحاميته من املنافسة اLولية الرشسة والغري م�اكف/ة Mرب 

  . حتيني وٕارساء Ðرسانة من التدابري امحلائية
وطين واملقاوw الوطنية، اليت توفر فرص ٕاننا مع دمع وحامية املنتوج ال

. العمل وتطبق مدونة الشغل، وحترتم الرشيك �جöعي وحترتم العامل
املقاوw الوطنية املثا�رة اليت تعمتد Mىل جمهودها وقدرهتا Mىل إالبداع 

ولCٔسف الشديد، . و�بتاكر، ال Mىل الريع وال Mىل السلطة واحملسوبية
F/ة من هذه املقاوالت اليت متهتن ìرامة العامل، الزالت هناك مناذج س 

وتعاملهم معام  العبيد، هتضم حقوقهم وتطردمه مىت شاءت يف خرق سافر 
¨ا، . ملدونة الشغل وeلمواثيق اLولية ذات الص  ويف حتد eلسلطات املعنية

دراج معيار ا�رتام مق�ضيات مدونة الشغل واحلر�ت النقابية  ٕ̂ نطالب 
Sٔننا نعتقد Tازمني ٔ�ن العامل ٔ�ي إالzسان هو . مع املقاوwمضن رشوط د

  .حمور ٔ�ية Ðمنية
  الس?يد الوز
ر، 

كذµ، ومن موقعنا كنقابة وطنية، فٕاننا نعترب ٔ�ن ٔ�ي جناح eلمعامالت 
الت[ارية لبالد�، فهو جناح eلمقاوw الوطنية، وٕاسهام يف ا0هنوض ^الق�صاد 
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ب�m من �الل توفري الشغل الالئق واحلياة الوطين، و^لتايل �رتقاء ^بناء 
  .الكرمية

Ãري ٔ�ن ٔ�ي انف�اح فهو يف�ح اق�صاد� Mىل العديد من التÊد�ت تتطلب 
وضع ضوابط ا�رتازية حممكة يف معلية �س?ترياد والتصد
ر وٕازاء لك اتفاقIة 
�ي اكن نوعها يف اGال الت[اري، ضوابط Ðراعي تنافس?ية املقاوw املغربية ٔ

دابري �سهم يف تطو
ر �ٓليات معلها والرفع من جودة مßتوTاهتا، حىت وت
تضمن مصودها واس?مترار
هتا ٔ�مام القوى �ق�صادية الكربى، اكلصني 
والوال�ت املتÊدة اSٔمر
كIة اليت فرضت نفسها Mىل سوق املبادالت 

  .العاملية
 لهذا فٕاننا تؤكد Mىل رضورة وضع �ارطة طريق eلت[ارة اخلارجIة يف

بالد�، Ðروم تنويع اSٔسواق يف خمتلف القارات ومراجعة االتفاقIات املربمة 
يف ظل إالìراهات اليت يعرفها التطور الت[اري العاملي، و�دة املنافسة 

  .العاملية اليت فرضها احمليط �ق�صادي العاملي Mىل اLول
ويف اخلتام، �مثن مرة ٔ�خرى جمهودات الوزارة يف ٕاMداد هذا النص 

قانوين، وا¨ي Tاء بعد ٔ�زيد من عقد
ن من الزمن Mىل �ٓخر قانون وضع ال
لتنظمي هذا اGال، ولنا اليقني ٔ�نه س?تكون ÷ قمية مضافة يف ا0هنوض 
بت[ارتنا اخلارجIة و^لتايل اق�صاد� الوطين، ¨ا س?نصوت ^ٕالجياب Mىل 

  . املرشوع
 .والسالم

II . لس يتعلق ^ 100.13مرشوع قانون تنظميي رمقG لسلطةe ىلMSٔا
  :املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة 106.13رمق ومرشوع  القضائية

  :واملعارصة اSٔصاwفريق مدا�  . 1
  الس?يد الرئFس، 
  السادة الوزراء، 

  ، ٕاخواين املس�شار
ن
يف بداية مدا�لتنا هذه نود يف فريق اSٔصاw واملعارصة ٔ�ن نؤكد اSٔمهية 


ن املرشوMني مرشوع القانون التنظميي رمق البالغة اليت 
ك�س?هيا هذ
املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية ومرشوع القانون  100.13

  . املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة 106.13التنظميي رمق 
ٕان ٔ�مهيهتام ال Ðمكن فقط يف ìوهنام يتعلقان بتجس?يد وÐرمجة ٕا�دى 

Lس?تورية واملمتث  يف �رتقاء املرايم اجلوهرية اليت نصت Mلهيا الوثيقة ا
^لقضاء من جمرد وظيفة ٕاىل مس?توى سلطة مس?تق  عن السلطتني 

Ðمكن ٔ�ساسا يف Mالقهتام  - يف تقد
ر�  -التنفIذية وال�رشيعية، بل ٔ�مهيهتام 
، وهكذا فٕاننا يف فريق 2011بورش إالصالح الشامل ا¨ي دش?نه دس?تور 

Tديد Mىل ما طبع ٔ�داء احلكومة من  اSٔصاw واملعارصة ال �ريد التوقف من
بطء وتعرث مجد وعطل العديد من اSٔوراش، مما جعل جزءا ìبريا من 
انتظارات املغاربة معلقة، يتقدم هذه �نتظارات هذ
ن املرشوMني القانونني 


ن كنا ن¸ٔمل ٔ�ن حيظيا ب¸ٔولوية قصوى من طرف امجليع، eالتنظمييني ا
ن Mلهيا ٔ�ن تمت ٕا�ا0هتام مßذ بداية وال
هتا و�اصة من طرف احلكومة، اليت اك

ويف س  وا�دة، تتضمن مجموMة من النصوص القانونية دفعة وا�دة، ليكون 
إالصالح ٕاصال�ا حقIقIا ومعيقا وشامال ملنظومة العداw، كام هو معنون يف 

wظومة العداßامليثاق الوطين ٕالصالح م .  
  الس?يد الرئFس، 

Sٔشواط اليت قطعها املرشوMني، وما ٔ�بدينا من ٕاننا اليوم وبعد لك هذه ا
تعاطي ٕاجيايب وتفاMل بناء، امسحوا لنا ٔ�ن نثري ^مس فريق اSٔصاw واملعارصة 

  :اSٔس?ئ  التالية
ٕاىل ٔ�ي �د جسد هذان املرشوMان الوفاء احلقIقي لروح ومßطوق 
اLس?تور مع ورش ٕاصالح مßظومة العداw، مبا »س?تجيب والهندسة 

اجلديدة املمتث  يف اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية برتìيبة  املؤسساتية
واخ�صاصات وسلطات نوعية ومغا
رة eلم[لس اMSٔىل eلقضاء، ا¨ي اكن 
موسوما ^حملدودية وانعدام الفعالية وكذµ اعöد نظام ٔ�سايس يعزز من 
كفاءة اجلهاز القضايئ والرفع من م�سوب �زاهته وتقوية اس?تقالل القايض 

  صينه Mىل لك املس?تو�ت املادية املعنوية؟وحت 
µن�ساءل كذ:  

ٕاىل ٔ�ي �د سFسامه هذان املرشوMان يف تعز
ز ا0منوذج اLميقراطي 
املغريب املمتزي؟ وهل فعال س?تكون بالد� مع املصادقة Mىل هذ
ن 
املرشوMني قد رحبت رهان التكر»س اLس?توري ملقومات السلطة القضائية 

  وى اLميقراطية يف بالد� والنتظارات Tالw املÖ؟املس?تق  مكطمح eلق
فٕاىل ٔ�ي �د جسدت احلكومة من �الل ٕاصالح مßظومة العداw هذا 
  احلمل اLميقراطي وÐرمجة اخليار اLس?توري والس?يايس ب¸ٔبعاده �سرتاتيجية؟

  الس?يد الرئFس، 
امسحوا لنا ٔ�ن نتوقف عند بعض املق�ضيات اليت Tاء هبا املرشوMني، 

 zلهيا املالحظات التاليةوM س[ل :  
وTد� مرشوMا القانونني التنظمييني تعامال �شلك حم�شم مع بعض 
الضام�ت الرصحية املنصوص Mلهيا يف اLس?تور، �اصة ما يتعلق ^س?تقالل 
النيابة العامة، اليت حسم فهيا اLس?تور �شلك قطعي ال حتتاج ٕاىل Ðردد ٔ�و 

ة حبرية التعبري و�ح�[اج وحرية التفاف، مث كذµ الضام�ت املتعلق
ت¸ٔسFس امجلعيات و�خنراط فهيا، واليت شلكت ٕا�دى ٔ�مه نقط الضوء 
املنرية، اليت اس?ت4رش هبا اجلسم القضايئ، واليت اكنت حتتاج ٕاىل قراءة 

  .وت¸ٔويل ٕاجيابيني من شاهنام تعز
ز انف�اح القايض Mىل اGمتع وحميطه
املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة، وخبصوص مرشوع القانون التنظميي 

  : امسحوا لنا ٔ�ن نبدي املالحظات التالية
انطالقا من ìون الولوج ٕاىل سÖ القضاء يعترب من املدا�ل : ٔ�وال

 wصاSٔس[ل يف فريق اz ساس?ية ٕالصالح وحتديث اجلهاز القضايئSٔا
Iا واملعارصة ٔ�ن هذا املرشوع مل جيب ^لشلك الاكيف مبا يضمن Ðكر»سا حقIق 
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  . حلاكمة قضائية، اليت تعترب �ٓلية õمة لتدعمي اس?تقاللية القضاء
Mىل غرار  111انطالقا من احلقوق اليت كفلها اLس?تور يف الفصل : ;نيا

املواثيق اLولية، نعترب يف فريق اSٔصاw واملعارصة ٔ�ن مßع القضاة من 
ل ت¸ٔسFس مجعيات Ãري õنية هو مصادرة حلقهم ومßاقضا ملنطوق الفص

املذìور، ا¨ي حرص املنع لالخنراط يف املنظامت النقابية واSٔحزاب 
  .الس?ياس?ية دومنا سواها يف امجلعيات

من مرشوع القانون  97كذµ تعيد ٕا;رة إالشاكالت اليت تثريها املادة 
من  117التنظميي eلنظام اSٔسايس eلقضاة، يف Mالقهتا مع مضمون الفصل 

ايض يتوىل حامية احلقوق واحلر�ت وصيانة اLس?تور اليت تنص Mىل ٔ�ن الق
  .اSٔمن القضايئ

ٕاننا يف فريق اSٔصاw واملعارصة بقدر ما نؤكد Mىل رضورة الربط بني 
مåدٔ�ي �س?تقاللية واملسؤولية، فٕاننا خناف ٔ�ن تصبح مق�ضيات هذه املادة 
مبثابة اكحب لالجهتاد القضايئ eلقضاة واحملامك، ويصبح القضاة مدعوون فقط 
ٕاىل التطبيق احلريف واSٓيل eلنصوص القانونية وتطبيقها حرفIا Mىل الوقائع 

  .املعروضة Mليه
هذه ٔ�م2  من مالحظات Mىل سI4ل املثال ال احلرص، ارت¸ٔينا يف فريق 
اSٔصاw واملعارصة ٕا;رهتا واليت Tاءت مضن مجموMة من التعديالت، اكن 

Mني والتوصل ٕاىل توافق ٕاجيايب، هدفßا مهنا التفاMل إالجيايب مع هذ
ن املرشو
يؤدي بنا ٕاىل ٕاصدار قانونني تنظمييني يف مس?توى تطلعات ب�m يف ٕاصالح 
مßظومة العداw وولوج �دي اLول ذات السلطة القضائية املس?تق  الضامßة 

  .eلحقوق واحلر�ت
و^لنظر لCٔجواء اليت مرت فهيا دراسة ومßاقشة املرشوMني، Ðكونت 

ريق اSٔصاw واملعارصة انطالقا من حرصنا مكعارضة بناءة القßاMة يف ف
ومسؤوw ٕاىل التصويت ^ٕالجياب Mىل مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية و^الم�ناع عن التصويت  100.13
املتعلق ^لنظام اSٔسايس  M106.13ىل مرشوع القانون التنظميي رمق 

  .eلقضاة

  :فريق العداw والتمنيةا�  مد. 2
 الس?يد الرئFس، 
 الس?يد الوز
ر، 

 الس?يدات والسادة املس�شار
ن، 
ٕاهنا فعال حملطة @رخيية ومفصلية اليت نعFشها اليوم مبناس?بة عرض 
القانونيني التنظمييني املتعلقني ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية والنظام 


ن Tاءا بعد خماضeلقضاة، اe سايسSٔطويل وعسري من النقاش واحلوار  ا
بني خمتلف الفرقاء والفاMلني واملهمتني، وا¨ي ٔ�مثرت نتاجئه عن التوافق حول 

wظومة العداßامليثاق الوطين ٕالصالح م. 
وهبذا اخلصوص، البد من إالشادة والتنويه ^Gهودات، اليت بذلت يف  

نظومة العداw ٕاطار احلوار الوطين من ٔ�Tل إالصالح العميق والشامل مل 
و^جلهود اجلبارة واملشاق، اليت حتملها الس?يد وز
ر العدل واحلر�ت واكفة 
الطامق ا¨ي واìبه �الل مرا�ل إالMداد من ٔ�Tل ٕاخراج هذا امليثاق، ا¨ي 
تطلب جوالت مكوìية مهت مجموع الرتاب الوطين وحوارات ماراطونية مع 

ال�شارìية وÐرمجها Mىل  خمتلف الفرقاء، �شلك عكس حبق روح املقاربة
�رض الواقع، وذµ يف س?ياق تزنيل ٔ�حاكم ومق�ضيات دس?تور ٔ2011 

�mميقراطي ا¨ي يعرفه بLرس?يخ مسار التحول اÐو. 
كام ننوه ^Gهودات اليت قامت هبا وزارة العدل واحلر�ت يف إالرشاف 

�ظر مßمك، Mىل �نت"ا^ت امجلاعية واجلهوية يف ٕاطار اeلجنة املركزية، ون�
الس?يد الوز
ر، �س?مترار يف اعöد املقاربة ال�شاورية من ٔ�Tل إالMداد 

 .اجليد لالس?تحقاقات ال�رشيعية القادمة
 الس?يد الوز
ر، 

لطاملا حظي موضوع ٕاصالح مßظومة العداw حبزي هام من اخلطب 
امللكIة جلالw املÖ محمد السادس، نرصه هللا، مßذ اعتالئه العرش، واكن 

، ٕاال ٔ�نه شاءت اSٔقدار ٔ�ال يمت تفعيل هذا 2009غشت  20واها خطاب ٔ�ق
إالصالح والرشوع يف تزنيM 9ىل ٔ�رض الواقع ٕاال مع هذه احلكومة، اليت 
اكنت لها اجلرٔ�ة والش[اMة ملبارشة ملفات وقضا� معيقة وõيلكة ملسلسل 

 .إالصالح ا¨ي تعرفه بالد�
 الس?يد الوز
ر، 

 دة املس�شار
ن، حرضات الس?يدات والسا
^لوقوف Mىل مضامني وحفوى مرشوعي القانونني التنظمييني رمق 

املتعلق  106.13املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية و 100.13
^لنظام اSٔسايس eلقضاة، يالحظ ٔ�هنام Tاءا مكرسني بقوة ملعطى اس?تقاللية 

، واليت ٔ�قرت 107السلطة القضائية اليت ٔ�قرها دس?تور اململكة يف فص9 
السلطة القضائية سلطة قامئة بذاهتا ومس?تق  عن "�شلك رصحي ٔ�ن 

، وهنا zس[ل كفريق eلعداw والتمنية ٔ�ن "السلطتني ال�رشيعية والتنفIذية
معىن ومغزى �س?تقاللية جيب ٔ�ن يفهم يف معق وروح اLس?تور، ٔ�ي 

µ الفصل ^لشلك ا¨ي 
راعي التوازن والتعاون بني السلط كام نص Mىل ذ
من اLس?تور، ولFس مبنظور الفصل اجلامد، �اصة وحنن zس?تحرض يف  1

ذµ واقع هذه السلطة يف الت[ارب املقارنة، واليت ٔ�تيحت الفرصة لٕالطالع 
Mلهيا ٔ�ثناء ٕاMداد هذا إالصالح، �اصة جتارب دول اكجلارة ٕاس?بانيا، هولندا 

املناقشة، مما جيعلنا، وبلجياك الس?تلهاõا مبناس?بة ٕاMداد املرشوMني موضوع 
كفريق eلعداw والتمنية، نتاقسم الرؤى مع احلكومة ف¾ يتعلق جبوانب 
�س?تقاللية يف القانونني التنظمييني املذìور
ن، ونقر ب¸ٔن Ðكر»س 
�س?تقاللية 
رتبط يف جزء ìبري مßه مبدى قدرة وجرٔ�ة القايض نفسه يف ٔ�ن 

¨µ، اعتبارا من قßاMة  
كون مس?تقال ؤ�ن يتÊىل ^لش[اMة الالزمة
مفادها ٔ�نه ٕاذا اكن إالطار القانوين õم وضامنة ٔ�ساس?ية eلحقوق واحلر�ت، 
فٕان القمي القضائية وا�SٔالقIة حتتل ماكنة �اصة، ويه اليت ٔ�ولك eلم[لس 
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اMSٔىل eلسلطة القضائية õمة وضع مدونة لها مبق�ىض مرشوع القانون 
  .100.13التنظميي رمق 

امئا مبوضوع �س?تقاللية، ا¨ي ٔ�ثريت حو÷ الك2ري من وارتباطا د
: النقاشات يف العديد من احملطات واملناس?بات، ٔ�فرز اجتاهني ٔ�و تصور
ن

اSٔول يطالب ^الس?تقالل التام eلنيابة العامة عن السلطة التنفIذية �شلك 
Tامد، واجتاه ينادي بتوj التعاون والتوازن، وذµ اعتبارا لكون وز
ر 

ل هو املسؤول عن الس?ياسة اجلنائية وتدبري شؤون وزارة العدل، العد
وكذا اعتبارا ٕالماكنية مساءلته س?ياس?يا ^ٕالضافة ٕاىل مق�ضيات املالءمة، كام 

  .ال خيفى Mليمك
¨µ �رى ٔ�نه ال جيب ٔ�ن تمت املغاالة يف فرض هذا الرٔ�ي ٔ�و ذاك، بل 

حتقIق العداw ؤ�ن ال احلمكة تق�يض اعöد التوازن والتعاون �شلك يضمن 
جنعل هذه احملطة، اليت جيمع Mلهيا Tل الفرقاء ب¸ٔهنا @رخيية ومفصلية يف 
مسار البناء اLميقراطي eل�ش4ث ب¸ٓراء ٔ�و تو¥ات يف ٕاطار املزايدات 

كام ال جيب ٔ�ن نت[اهل التخوفات اليت مت ٕابداؤها يف العديد من . الس?ياس?ية
 النيابة العامة من يد السلطة املناس?بات من مس¸wٔ �زع إالرشاف Mىل

التنفIذية، ملا يف ذµ من مسؤولية جس?مية تق�يض رضورة ٕاجياد الصيغة 
  .املناس?بة لتفعيل املق�ىض اLس?توري الرايم لربط املسؤولية ^حملاس?بة

ومن حس?نات مرشوع القانون املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية 
ل دقIقة ف¾ يتعلق ب¸ٓلية �شكIل موضوع املناقشة، تضمينه ٔ�يضا تفاصي

وانت"اب اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية �شلك 
راعي التوازن والتعاون 
وضامن متثيلية ال�ساء وفقا eلمتثيلية ال�سI4ة دا�ل اجلسم القضايئ وكذا حول 
ìيفIة سري ٔ�شغال اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية واملهام والصالحIات 

÷ wوìاملو.  
املتعلق ^لنظام اSٔسايس  106.13وع القانون التنظميي رمق بدوره مرش 

 wاء محمال ^لعديد من املك�س?بات، واليت نعتقد يف فريق العداT لقضاةe
والتمنية ٔ�هنا Tاءت لتحصني القضاء والقايض وضامن اس?تقالليته، سواء ف¾ 

هم حق يتعلق ب¸ٓليات التقIمي اليت خيضعون لها يف تنقIطهم وÐرقIهتم مع ختويل 
  .التظمل، وكذا تعيFهنم مبا 
كفل هلم ìرامهتم ومراMاة قمي الشفافIة واملساواة

وال »سعنا ^ملناس?بة، ٕاال ٔ�ن zش?يد ^خلطوة الرامIة ٕاىل ٕاMادة النظر يف 
معايري ورشوط ولوج القضاء، Mرب إالجراءات اليت مت اعöدها، من �الل 

مåاراة الولوج ٕاىل شهادة املاسرت الرفع من درTة الشهادة اÛوe wلمشاركة يف 
�و ما يعادلها، وكذا سن املشاركة وإالجراءات املواìبة Mىل مس?توى ٔ
التكو
ن والتدريب، مع ف�ح �ٓفاق ٔ�رحب لتطعمي اجلسم القضايئ خبربات 

  .قانونية رامكت جتارهبا يف جماالت ٔ�خرى
يضمن كام �مثن ٕاقرار نظام التباري يف حتمل املسؤوليات ^حملامك، مبا 

eلسادة القضاة فرص املساواة واملنافسة يف تقm هذه املهام، وفقا لربامج 
  .ومشاريع لتطو
ر العمل القضايئ وحتقIق الن[اMة القضائية

ويف نطاق �ٓخر، ال تفوتنا الفرصة يف فريق العداw والتمنية، ٔ�ن نبدي 

ة، اليت رٔ�ينا خبصوص ٕاشاكلية م2رية تتعلق مببدٔ� حرية التعبري eلسادة القضا
ي�åغي ٔ�ن تبقى حمفوظة يف ٕاطار التفاMل مع حميطهم ويف نطاق واجب 
التحفظ �ش¸ٔن القضا� ذات الصبغة الس?ياس?ية، من �الل ٕانتاTات ٔ�اكدميية 

 .وMلمية، Mىل اعتبار ٔ�ن اSٔصل هو إال^�ة و�س?ت�ßاء هو التقIيد
 الس?يد الوز
ر، 

  حرضات الس?يدات والسادة املس�شار
ن،
ريق العداw والتمنية �رى ب¸ٔن مرشوعي القانونني التنظمييني ٕاننا يف ف

موضوع املناقشة يظالن �لقة من �لقات مسلسل إالصالح العميق 
قرار هذ
ن املرشوMني،  ٕ̂ والشامل ملنظومة العداw، واليت لن Ðكمتل فقط 
بل ٕان Ðرس?يخ العداw وقميها رهني ^س?تكامل الورش �رم�ه، Mرب حتيني 

اìبة ¨µ من ٕاMادة النظر يف القوانني املؤطرة ملساMدي القضاء، القواMد املو 
بدء من õنة احملاماة والعدول واخلرباء واملوثقني والرتامجة، ^ٕالضافة ٕاىل 
القوانني إالجرائية، سواء تعلق اSٔمر ^ملسطرة املدنية واجلنائية ٔ�و القانون 

  .اجلنايئ والتنظمي القضايئ
�مإان ٔ �mكمتل معامله ٕاال بتزنيل جزئياته، نا اليوم يف بÐ بري، لنì م ورش

ف�لمس نتاجئ و�ٓ;ر اSٔوراش إالصالحIة الكربى ال يت¸ٔىت ٕاال من �الل 
  .املق�ضيات التفصيلية

كام ٔ�ننا واعون ب¸ٔن هذه احملطة يه نقطة بداية لتزنيل تعديالت 
وٕاصال�ات مقå ، وهنا جيب التذكري مبعطى ٔ�سايس هبذا اخلصوص 

مكؤسسة �رشيعية من ٔ�Tل ٕاMادة النظر يف وترية �ش?تغال، مبعىن  »سائلنا
حتديد سقف eلزمن ال�رشيعي eلقوانني يك ال تظل املؤسسة ال�رشيعية �ارج 
املتطلبات امل�سارMة لٕالصالح، فالربملان مطالب ^الس?ت[ابة الفورية لنبض 

املن24قة  احمليط �ق�صادي و�جöعي ؤ�ن يتفاMل بفورية مع لك اÛرTات
عن تفعيل القوانني بتعديالت جزئية ملالءمهتا مع �ح�ياTات واملتطلبات 
واس�Iعاب وت�åع �ٓ;ر ال�رشيعات اليت zس?هنا والقIام ^لتعديالت الالزمة يف 

  .الوقت املناسب
و�رى ٔ�يضا يف التوافق إالجيايب عنوان املر�  من ٔ�Tل حتصني جتربة 

 تزنيل معظم القوانني، �اصة التنظميية مهنا، �نتقال اLميقراطي بب�m ويف
ويف هذا . ^عتبارها ممك  meس?تور وMىل اعتبار ٔ�ن الراحب اSٔكرب هو الوطن

الس?ياق ي�åغي ٔ�ن zسعى مجيعا لالرتقاء ^لعمل ال�رشيعي والرقايب مبا حيفظ 
هيبة املؤسسة ال�رشيعية و
كرس ماك�هتا اLس?تورية ويعكس متثيليهتا 

  .eلمواطنني و�س?ت[ابة لتطلعاهتم احلقIقIة
ويف ا�Sٔري، �مثن التفاMل إالجيايب لوزارÐمك مع التعديالت اليت تقدمت 
 wلبية واملعارضة بلجنة العدل وال�رشيع، وحنن يف فريق العداÃSٔهبا فرق ا

 100.13والتمنية نصوت ^ٕالجياب Mىل مرشوعي القانونني التنظميني 
  .106.13و

  .محة هللا و�راكتهوالسالم Mليمك ور
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  :فريق احلريكمدا�  ال. 3
  الس?يد الرئFس، 
  السادة الوزراء، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شار
ن
»رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ^مس الفريق احلريك ملناقشة ودراسة مرشوعي 

املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية  100.13القانونني التنظمييني رمق 
املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة،  106.13رمق  ومرشوع القانون التنظميي

ويه مßاس?بة ٕابداء و¥ة نظر� خبصوص هذ
ن النصني الهامني يف هذه 
، وا¨ي تد�ل فIه 2011اeلحظة التارخيية واملمتزية لبالد� بعد دس?تور 

السلطة القضائية ^ملغرب مر�  �امسة، مس?تحرض
ن يف هذا إالطار 
لص  والتوجهيات امللكIة السامIة اليت تؤكد املق�ضيات اLس?تورية ذات ا

Mىل رضورة Ðكر»س سلطة قضائية مس?تق  عن السلطة ال�رشيعية وعن 
السلطة التنفIذية، تؤدي اSٔدوار املنوطة هبا وفق املرجعيات الوطنية 

  .واLولية السائدة Lى اLول اLميقراطية
  الس?يد الرئFس، 

عدل وال�رشيع وحقوق إالzسان، بداية، البد من التنويه بعمل جلنة ال
د�ال  ٕ̂ و^لنقاش املسؤول والهادف ا¨ي عرف�ه ٔ�شغال اeلجنة، وا¨ي توج 
تعديالت جوهرية وشلكية Mىل هذ
ن النصني، كام zش?يد بتفاMل الس?يد 
وز
ر العدل واحلر�ت مع اقرتا�ات وتعديالت الفرق واGموMات الربملانية، 

وضوع اLراسة واملتضمن لعدة مق�ضيات مما مكن من ٕاغناء هذا املرشوع م
اجيابية من ٔ�مهها ضامن اس?تقالل السلطة القضائية، وا¨ي يعد مطلبا @رخييا 
جلل الفرقاء الس?ياس?يني واحلقوقIني واكفة فعاليات اGمتع املدين، �اصة 
وحنن يف مر�  õمة ومفصلية Mىل مس?توى تزنيل اLس?تور، ال س?¾ 

Iث معل اLس?تور Mىل إالرتقاء ^لقضاء من وظيفة ^ل�س?بة لهذا اجلانب، ح 
اىل سلطة دس?تورية مس?تق  ٕاىل Tانب السلطتني التنفIذية وال�رشيعية، 
يف ٕاطار توازن السلط وÐاكملها وتعاوهنا، حIث ٕان ٕاصالح القضاء يف 
نظر� ي¸ٔيت يف صدارة اSٔولو�ت و�zشغاالت الوطنية، ^عتباره الضامنة 

لتدعمي ٔ�سس دوw احلق والقانون وÐرس?يخ مåادئ  الفعلية واSٔساس?ية
  .حقوق إالzسان، وختليق احلياة العامة واملناخ املالمئ لالس��ر

  حرضات الس?يدات والسادة، 
وكذا خطابه  2009غشت  20لقد اكن اخلطاب املليك السايم ل

مبناس?بة تنصFب ٔ�عضاء الهيئة العليا eلحوار  2012ماي  8السايم يوم 
ٕاصالح مßظومة العداw مرجعية وقاMدة ٔ�ساس?ية لتحقIق  الوطين حول

وتفعيل إالصالح الطموح الشامل والعميق لهذه املنظومة، من �الل تناو÷ 
صالح القضاء ٕ̂   .GموMة من املبادئ اSٔساس?ية واSٔهداف الرئFس?ية املتعلقة 

  الس?يد الرئFس، 
يني يمت ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب ٔ�ن املرشوMني ٔ�ول نصني تنظمي 

تزنيلهام بعد مIثاق ٕاصالح مßظومة العداw، ^ٕالضافة ٕاال ٔ�هنام يعتربان قانونني 

õيلكني ومؤسسات لٕالصالح القضايئ Sٔهنام ينضامن اMLامئ اSٔساس?ية اليت 
مت اعöدها وبلورهتا يف العديد من احملطات و�جMöات املتكررة eلحوار 

ائية ويف خمتلف اجلهات من ٔ�Tل الوطين Mىل صعيد مجيع اLوا\ر القض
ٕاصالح مßظومة العداw واس?تقالل السلطة القضائية، كام يعترب تفعيال ملواد 
�نه ٕاصالح يقوي �س?تقاللية ويعزز دور اGلس ٔ µىل ذM س?تور، زدLا
اMSٔىل eلسلطة القضائية ìب�Iة دس?تورية لها والية اكم  Mىل �س?يري ش¸ٔن 

، كام ٔ�ن املرشوع ينظم �ٓليات انت"اب القضاة القضاة واملسؤولني القضائيني
�نه ينص Mىل تقوية ٔ µضف ٕاىل ذ�وحيرص Mىل متثيلية ال�ساء ^Gلس، ٔ
الضام�ت اÛوe wلقضاة مبناس?بة تدبري اGلس لوضعيهتم املهنية وإالدارية، 
فضال Mىل ٔ�نه »سهر Mىل تنظمي هيالك اGلس وسري ٔ�شغا÷ وانعقاد دوراته 

، ٕاىل تعز
ز مسطرة الت¸ٔديب وحتديد اجلهة القضائية اÛتصة يف ^ٕالضافة
  .تلقي الطعون والبت

  الس?يد الرئFس، 
ال يفوتنا يف الفريق احلريك ٔ�ن �مثن هذا املرشوع، ìونه يدمع حقوق 
املتقاضني و
ريم ٕاىل حتسني ٔ�داء القضاة وكذµ الرفع من الن[اMة القضائية 

 ìٔ¸ىل �زاهة واس?تقالل القضاء، كام حيرص وت¸ٔهيل املوارد ال4رشية، والتM يد
Mىل ضامن ا�رتام القمي القضائية وٕاشاMة ثقافة الزناهة والت"ليق ^ٕالضافة ٕاىل 
�ن مق�ضياته تتوm اس?تقاللية القضاة ومتكIهنم من ممارسة õاõم �لك �زاهة ٔ
وجترد ومسؤولية بعيد
ن عن لك ضغط ٔ�و هتديد، كام ٔ�هنا Ðريم ٕاىل حامية 

  .ملتقاضني وسا\ر مرتفقي القضاء، واحلرص Mىل حسن معاملهتمحقوق ا
  الس?يد الرئFس، 

ٕان القضاء امل�سم ^لعدل والزناهة و�س?تقامة و�س?تقاللية هو مف�اح 
لFس فقط ٕالشاMة العداw بني املواطنني، بل هو مف�اح كذµ لتحقIق 

رتام التام التمنية امل�شودة Mىل خمتلف املسؤوليات، لك ذµ يف ٕاطار ��
eلقانون لت¸ٔمني مرفق القضاء وصيانة الب�Iات القضائية اليشء ا¨ي يعد 
مكس?با eلمغاربة اكفة، ٕاذا ما مت تزنيM 9ىل النحو الصحيح لضامن 
�س?تقالل التام والشامل eلجهاز القضايئ، وا¨ي يعترب اSٔقرب ٕاىل ٔ�جرٔ�ة 

  .قالل السلطة القضائيةاملق�ضيات اLس?تورية واملعايري اLولية يف جمال اس?ت
  الس?يد الرئFس، 

ان يندرTان يف ٕاطار إالصال�ات eني واMن املرشو
ٕان هذ
املؤسساتية اليت تعرفها ب�m، وهام كذµ نق  قانونية نوعية يف جمال تزنيل 

  .مضامني اLس?تور، وٕاضافة م�قدمة يف جمال ٕاصالح مßظومة العداw ببالد�
ل يف الفريق احلريك تفاMلنا إالجيايب مع واعتبارا ملا سلف ذìره، zس[
  .مضامني هذ
ن القانونني التنظمييني

  .السالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :فريق التجمع الوطين لCٔحرارمدا�  . 4
  الس?يد الرئFس احملرتم، 
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  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
�خوايت ٕاخواين املس�شار
ن احملرتمني، ٔ  

م ٔ�ن ٔ�تد�ل ^مس فريق التجمع الوطين لCٔحرار ملناقشة ٔ��رشف اليو 
مرشوعي قانونني يتعلقان ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية والنظام 
اSٔسايس eلقضاة، معتربا هذه اeلحظة حلظة @رخيية ^م�ياز تؤسس خلروج 
�ول القوانني املؤطرة eلنظام القضايئ املغريب يف العهد اLس?توري اجلديد، ٔ

س?بة ليك ٔ�تقدم ^لشكر اجلزيل مككون ٔ�سايس دا�ل هذه اÃSٔلبية ويه مßا
احلكومIة ٕاىل اكفة مكو�ت جملس?نا املوقر ٔ�Ãلبية ومعارضة، ٔ�حزا^ ونقا^ت 
وممثيل الباطرو� Mىل ر^طة T¸ٔشهم وMىل صربمه وتفا�هيم وسهرمه لساMات 

اليت طوال من ٔ�Tل ٔ�ن Ðرى هذه القوانني النور يف هذه اLورة اخلريفIة 
�هنيناها، و^ امحلد، ^ملصادقة والتصويت Mىل ٔ�مه القوانني اليت انتظرها مßا ٔ

ويه حلظة كذµ اس?تحرض فهيا التنامغ التام بني . املغاربة لس?نوات طوال
مكو�ت هذا اGلس املوقر واحلكومة لالس?ت[ابة ملضامني اخلطاب املليك 

  .اLورةالسايم ا¨ي ٔ�لقاه Tالw املÖ يف اف�تاح هذه 
كام ٔ�شكر احلكومة يف خشص الس?يد وز
ر العدل واحلر�ت Mىل صربه 
وٕارصاره وتفا9M إالجيايب مع اكفة مقرت�ات فرق ومجموMات اGلس مبختلف 

تعديل،  167انöءاهتا، حIث تقدمت هذه الفرق واGموMات مبا يفوق 
ا تعديالت جتاوبت معها احلكومة �شلك خيدم املرشوع، ليك خيرج هذ

  .املنتوج ال�رشيعي يف ٔ�حسن �  ؤ�حسن وصفة
  الس?يد الرئFس، 

ٕان تصوي�ßا Mىل هذ
ن املرشوMني ي¸ٔيت يف س?ياق حراك جممتعي ìبري 
صالح مßظومة العداw من ¥ة ومن ¥ة ;نية  ٕ̂ يطالب دامئا و^س?مترار 
^س?تكامل ٕاصدار القوانني التنظميية اليت الزتمت هبا هذه احلكومة وٕاخرا¥ا 

 �زي الوجود، ننوه مبجهود احلكومة يف هذا الباب واليت معلت Mىل ٕاىل
 4تزنيل اÛطط ال�رشيعي ا¨ي Tاء يف �ر�جمها، حIث مل تبقى سوى 

قوانني تنظميية �متىن ٔ�ن تعمل احلكومة إالرساع يف ٕاخرا¥ا عند هناية 
  .وال
هتا

  الس?يد الرئFس احملرتم، 
   الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
�خوايت ٕاخواين املس�شار
ن احملرتمني،ٔ   

ٕان هذ
ن املرشوMني املؤسسني لنظام قضايئ Tديد يف بالد� يضايه، 
و^ امحلد، م2ي9 يف ٔ�رىق اLول ؤ�عظمها، اكنت قاMدته الصلبة حوار 

، "ٕاصالح مßظومة العداw"وطين شامل ومعمق، ٔ��ذ �عنوان ÷ 
بدوره Mىل هدف ٕاقرار Mداw ومßطلقاهتا اLس?تور اجلديد ا¨ي ت¸ٔسس 

اجöعية قواõا ٕاقرار اكفة احلقوق �ق�صادية و�جöعية والس?ياس?ية 
والثقافIة بني خمتلف رشاحئ جممتعنا ٔ�رشف Mليه Tالw املÖ، حفظه هللا، 
خشصيا، ¨µ حيق لنا دا�ل فريقßا ٔ�ن نعترب ٔ�ن هذ
ن املرشوMني هام 

 193نتاج Tاء ن�I[ة حوار مع مرشوعي وطن ؤ�مة، فٕاذا اكن هذا االٕ 

خشصية لها ^ع طويل يف جمال القضاء Mىل  400مؤسسة، والتواصل مع 
 wمسامهة فعا µيه سامه كذ�الصعيد
ن الوطين واLويل، فٕان الربملان بغرف

  .يف بناءه وٕاMادة صياÃة بنوده
  الس?يد الرئFس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  اين املس�شار
ن احملرتمني، ٔ�خوايت ٕاخو 

ت¸ٔسFسا ملا س?بق ذìره، فٕان فريق التجمع الوطين لCٔحرار، وٕاذ »س[ل 
^رتياح ìبري Ðاكثف اكفة مكو�ت اGمتع يف ٕاخراج هذا املنتوج ال�رشيعي 
القضايئ رمغ ما اMرتاه من هزات وتعرثات يؤكد ٔ�ن املغاربة، و^ امحلد، 

ا الس?ياس?ية و�جöعية واخ�الفاهتا و^لرمغ من تنوع تو¥ات مكو�تن
الفكرية، ٕاال ٔ�ننا، و^ امحلد، جنمتع ونتÊد عند ما يتعلق اSٔمر مبصلÊة 
وطننا، اليشء ا¨ي ٔ�صبح ميزي ب�m بني خمتلف اSٔمم والشعوب، وجعلنا 
حمط ٔ�نظار العامل، ¨M µلينا مجيعا ٔ�ن zس?متر يف حامية ب�m ومنوذجßا 

ية �عتدال اليت يد�ر هبا Tالw املÖ محمد السادس، املغريب مبنطق عبقر 
  .حفظه هللا، شؤون بالد�

  الس?يد الرئFس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
�خوايت ٕاخواين املس�شار
ن احملرتمني، ٔ  

ٕان فريقßا يقف اليوم وقفة ٕاTالل وٕاìبار ل�ساء ورTال القضاء الزنهاء، 
�مهية هذ
ن املرشوMني ٕاال ٔ�ن جناح القضاء يف بالد�  ويؤكد ٔ�نه õام اكنتٔ

 Öامل wالT ساسا مبا تضمنه خطاب�ومßظومة العداw �شلك Mام مرتبط ٔ
مبناس?بة توس?مي Tاللته eلشخصيات اليت ٔ�متت احلوار  2013يوليوز  30يوم 

الوطين حول مßظومة العداw، وا¨ي ٔ�كد فهيا Tاللته Mىل ٔ�ن الضمري 
 -يض هو احملك احلقIقي لٕالصالح Sٔن غياب هذا الضمري يعد املسؤول eلقا

Ðرمجة حقIقIة Sٔخطر املشالك  -حسب ما تضمنته اللكمة السامIة جلاللته 
وحبمك انöء� لÃCٔلبية ومبا ٔ�ننا . اليت تعوق تطور املنظومة القضائية الوطنية

من  يف حزب التجمع الوطين لCٔحرار املشارك يف هذه التجربة احلكومIة
مßطلقات وقßاMات وطنية راخسة Lى مßاضالته ومßاضليه meفاع عن حوزة 
هذه اSٔمة وثوا�هتا، وحIث ٔ�ننا نعترب هذا املنتوج هو مßتوج وطين سامهنا 
من موقعنا يف ٕاخراTه ومبا يفرضه مßطق إالجامع الوطين يف م2ل هذه 

بية ؤ�رحيية، املواقف ال »سعنا ٕاال ٔ�ن نصوت Mىل هذ
ن املرشوMني �لك ٕاجيا
ممتنني ٔ�ن حتظى القوانني التنظميية املتبقIة بنفس املسار ا¨ي اختذه هذ
ن 

  .املرشوMني
  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :املغرب فريق �حتاد العام ملقاوالتمدا�  . 5
  .�سم هللا الرمحن الرحمي الصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  م، الس?يد الرئFس احملرت 
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  الس?يد الوز
ر احملرتم، 
  الس?يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني، 

»رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل مبناس?بة مßاقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 
^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية ومرشوع القانون  املتعلق 100.13

 .^لنظام اSٔسايس eلقضاة املتعلق 106.13التنظميي رمق 
  الس?يد الوز
ر، 

ت الس?نوات ا�Sٔرية ٕاجامMا وطنيا حول رضورة إالصالح العميق شهد
والشامل ملنظومة العداw ^ملغرب، كام وردت يف Mدة خطب ملكIة م�تالية 

غشت  20وخطاب  2007وخطاب العرش  2003ينا
ر  29خطاب (
، ) 2010اكتو�ر 10وكذا خطاب اف�تاح اLورة الربملانية بتارخي  2009

Öامل wالT قر�محمد السادس، حفظه هللا، بوجوب ٕاد�ال  حIث ٔ
يف �دمة "Mىل النظام القضايئ املغريب وجع9 " معيقة وشام "ٕاصال�ات 

، لتتالىق إالرادة امللكIة يف هذا الصدد ^ملطالب إالصالحIة اليت "املواطن
ما ف�/�ت تعرب عهن�ا يف هذا اGال لك اSٔطياف الس?ياس?ية و�ق�صادية 

  .ةواحلقوقIة واملدني
و^لنظر meور احليوي ا¨ي يلعبه القضاء يف حامية احلقوق واحلر�ت 
والسهر Mىل التطبيق العادل والسلمي eلقانون، واعتبارا Lور القضاء احملوري 
مكرفق معويم، ^ت من الرضوري �رتقاء بفعاليته وجناعته وÐكر»س حق 

  .امجليع يف �حöء ^لقضاء املس?تقل، املنصف والفعال
شك، طبعا، ٔ�ن ٕاصالح مßظومة العداw والريق ^لسلطة القضائية ال

»شrن Mاملني ٔ�ساس?يني يف حتسني بF/ة �س��ر ومßاخ اSٔعامل وتعز
ز ثقة 
املس�مثر
ن والفاMلني �ق�صاديني، ¨ا ٔ�حضى من الالزم توطيد اس?تقالل 

راف السلطة القضائية وحتصني مßظومة العداw من مظاهر الفساد و�حن
ودمع قمي الشفافIة واحملاس?بة واحلاكمة اجليدة، وذµ ملد جسور الثقة بني 

  .القضاء واملواطنني �شلك Mام واملس�مثر
ن بوTه �اص
ف�حسني فرص Tاذبية �س��ر ال تمت فقط من �الل اختاذ ٕاجراءات 
اق�صادية ومؤسساتية، بل ٔ�يضا من �الل توفري مßاخ مالمئ ل�شاط 

مßاخ . عث Mىل الثقة، و»شجع Mىل املبادرة وحيفز Mىل �س��راملقاوالت، يب
يلعب فIه اSٔمن القضايئ يف مIدان اSٔعامل دورا حمور� يف دمع ¥ود التمنية 

  .�ق�صادية و�جöعية
  الس?يد الوز
ر، 

ٕان من ٔ�مه الضام�ت القانونية محلاية �س��ر، سواء اSٔجßيب ٔ�و الوطين، 
�خصص ورسيع حلل املنازMات املرتبطة ^الس��ر، هو توفري قضاء م 

^ٕالضافة ٕاىل رضورة وجود وسائل بدي  حلل هذه املنازMات، وي¸ٔيت يف 
مقدمهتا التحكمي الت[اري والوساطة وجتريب خمتلف مساطر ال�سوية 

  .التوافقIة
ويف هذا إالطار، البد من ٕايالء عناية قصوى لثالثة ٔ�هداف يف Ãاية 

  :اSٔمهية

الرفع من مس?توى ٔ�داء قضاء اSٔعامل ملواìبة املس?ت[دات امل�سارMة : ٔ�وال
و^لوترية املطلوبة، وحىت 
متكن من تلبية م�طلبات قطاع اSٔعامل يف احلصول 
Mىل �دمة قضائية ذات جودة Mالية وتعز
ز قدرات لك مكو�ت مßظومة 
 العداw وMىل رٔ�سهم قضاة اSٔعامل، من �الل وضع اسرتاتيجية واحضة

وم�اكم  eلتكو
ن والت¸ٔهيل والرفع من مؤهالهتم املهنية ودمع كفاءاهتم 
وكام Tاء يف خطاب Tالw املÖ محمد السادس مبناس?بة عيد . التخصصية

هدفßا Ðرس?يخ الثقة يف العداw : "، حIث يقول Tاللته2007العرش س?نة 
س?تقامة وضامن اSٔمن القضايئ ا¨ي مير Mرب اSٔهلية املهنية والزناهة و�
، ا�هتgى "وس?يلتنا صيانة حرمة القضاء ؤ��القIاته ومواص  حتديثه وت¸ٔهي9

wم صاحب اجلالs.  
ٕاعطاء جمال ٔ�وسع الس?تعامل الوسائل البدي  حلل املنازMات الت[ارية : ;نيا

و�جöعية واeلجوء ٕاىل �ٓليات الوساطة والتحكمي واملصاحلة والتوفIق 
ض من ٔ�Tل موا¥ة م�طلبات وٕاìراهات وتنافس?ية وال�شجيع Mىل ثقافة التفاو 

  . عوملة �ق�صاد
ويف هذا إالطار تقدمßا كفريق ميثل �حتاد العام ملقاوالت املغرب مبقرتح 
قانون تنظميي حيدد رشوط وìيفIات ممارسة حق إالرضاب لسد الفراغ 

 وهيدف املقرتح ^Sٔساس ٕاىل. ال�رشيعي ا¨ي Mاىن مßه مßاخ اSٔعامل طويال
حتقIق ٔ�كرب قدر من التوازن يف Mالقات الشغل من �الل حتديد رشوط 

ويضع مقرتح القانون املبادئ اSٔساس?ية . وشلكيات ممارسة هذا احلق وحاميته
اليت تضبط ممارس?ته، مبا يضمن وحيمي حق إالرضاب ^ل�س?بة لTCٔري 
املرضب وحرية العمل ^ل�س?بة لTCٔري Ãري املرضب وحيافظ Mىل سالمة 

ؤسسات وممتلاكهتا، ويضمن �دا ٔ�دىن من اخلدمة يف املرافق واملؤسسات امل
العمومIة، حفاظا Mىل املصلÊة العامة، كام حيدد الزتامات اSٔطراف 

و�متىن . وإالجراءات الزجرية املمكن اختاذها يف �اw إال�الل هبذه �لزتامات
قانون يف ٔ�ن »سهم هذا النقاش يف �ل هذا املشلك العويص ؤ�ن »سامه ال

�ه، Fصاد وتنافس�ذµ ؤ�ن »س?تجيب نظامßا القضايئ ملتطلبات عوملة �ق
و»سهم يف Tلب �س��ر اSٔجßيب، ٕاذ ال ميكن حتسني مßاخ �س��ر 
�ه يف غياب �رشيعات وقوانني ونظم و�ٓليات �سهل FاذبT ملغرب والرفع من^

  .م¸ٔمورية املس�مثر وÐزحي من ٔ�مامه لك العراقIل
Ðمنية التواصل الرمقي بني إالدارة القضائية واملتقاضني، وتعممي  :;لثا

  .اس?ت"دام الوسائل التكßولوجIة احلديثة يف احملامك
كام ي�åغي Ðمنية قدرات مßظومة العداw وت¸ٔهيلها وجعل القضاء قادرا Mىل 
�ضطالع ^لوظيفة املنوطة به خلدمة املتقاضني بزناهة وفعالية وجناMة 

بناء Mىل املبادئ واملعايري اLولية ذات الص ، وت¸ٔسFسا Mىل و^س?تقالل، 
  . ا¨ي حسم موضوع اس?تقاللية السلطة القضائية 2011روح دس?تور 

  .وشكرا Mىل حسن ٕاصغا\مك، والسالم
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  :الفريق �شرتايكمدا�  . 6
  ، الس?يد الرئFس

»رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ^مس الفريق �شرتايك يف مßاقشة مرشوعي 
املتعلقني ^لسلطة القضائية والنظام  06.13و1 100.13التنظمييني القانونني

اSٔسايس eلقضاة، ويف اعتقاد� الراخس فٕان هذ
ن املرشوMني »شrن ٔ��د 
�مه راك\ز بناء اLوw واGمتع �لك ف/اته ومس?تو�ته، لFس فقط لتنظمي õنة ٔ

كام Tاء يف ٔ�و وظيفة ٔ�و ف/ة معينة، بل ٔ�بعد من ذµ فهام Tاءا يؤسسان، و 
مßطوق اLس?تور جلعل القضاء سلطة مس?تق  ٕاىل Tانب السلطتني 

  .من اLس?تور 107ال�رشيعية والتنفIذية تطبيقا ملق�ضيات املادة 
لكن يبقى اzشغالنا دا�ل الفريق �شرتايك �بعا من الضام�ت الفعلية 

بتوطيد  eلتزنيل السلمي واLميقراطي eلمبادئ املتضمنة يف اLس?تور، واخلاصة
دMامئ اس?تقالل السلطة القضائية، مكؤسسة قامئة ا¨ات، Sٔن اس?تقرار 
البالد وحتقIق ٔ�مهنا الس?يايس و�جöعي رهني بß4اء دوw احلق والقانون، 
والقضاء ÷ دور حموري ٕان مل نقل مركزي يف بناء هذه اLوw وحتصيهنا 

  .وحام
هتا
قدرتنا Mىل التفعيل اجليد ويبقى التÊدي اSٔكرب ٔ�مامßا اليوم هو مدى 

  .لهذه القواMد اLس?تورية
  الس?يد الرئFس، 

ٕان املرشوMني املعروضني اليوم Mلينا من ٔ�Tل اLراسة والتصويت هام 
يöزTان ٕاىل �د ìبري Tدا LرTة يصعب معها ا0متيزي  طمو�انمرشوMان 

من اLس?تور، فٕانه اكن واحضا يف التنصيص  116بFهنام، فåال�س?بة eلفصل 
Mىل قانون تنظميي م�علق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، ا¨ي من ش¸ٔنه 
�ن ينظم جمال السلطة القضائية يف �  Tديدة و�شلك Tديد وبصالحIات ٔ
Tديدة و^خ�صاصات ٔ�وسع، فهو يتضمن مجموMة من املس?ت[دات الرامIة 

س اىل توطيد اس?تقاللية السلطة القضائية، اSٔحاكم اخلاصة بت¸ٔليف اGل
اMSٔىل eلسلطة القضائية، �اصة ما يتعلق بضام�ت انت"اب ممثيل القضاة 
وìيفIة تنظمي و�س?يري هذا اGلس مبا يضمن ÷ �س?تقالل املايل و�داري، 
فضال عن السهر Mىل تطبيق الضام�ت املمنو�ة eلقضاة، والس?¾ ف¾ خيص 

اGلس اMSٔىل eلسلطة  اس?تقالهلم وتعيFهنم وÐرقIهتم وتقاMدمه وت¸ٔد
هبم، ويضع
القضائية، مببادرة مßه، تقار
ر حول وضعية القضاء ومßظومة العداw، ويصدر 
�و احلكومة ٔ�و ٔ Öيضا، بطلب من امل�التوصيات املالمئة �ش¸ٔهنا، ويصدر ٔ
الربملان، �ٓراء مفص  حول لك مس¸wٔ تتعلق ^لعداw مع مراMاة مåدٔ� فصل 

  .السلط
صالح مؤسسة و يبق�¸ٔمه مس?ت[د يف هذا  ٕ̂ املرشوع ذµ املرتبط 

النيابة العامة ا¨ي »شلك عنرصا ٔ�ساس?يا مضن zسق ٕاصالح مßظومة 
العداw، لكوهنا تعترب مؤسسة قضائية ٔ�ساس?ية ؤ�ن ٔ�ي ٕاصالح ال مينحها 
اس?تقالال حقIقIا يبقى ٕاصال�ا �قصا وÃري م�اكمل، س?نصوت Mليه 

  .^ٕالجياب

 الس?يد الرئFس، 
ا¨ي يتعلق  106.13رشوع القانون التنظميي رمق ٔ�ما ف¾ يتعلق مب 

^لنظام اSٔسايس eلقضاة، ومن �الل الرجوع ملواقف خمتلف الفاMلني يف 
جمال ٕاصالح القضاء، يتضح لنا ٔ�ن هناك ٕارصارا من امجليع Mىل رضورة 
ٕاصالح هذا الورش ^لرمغ من �خ�الف يف مßطلقات إالصالح، مع 

ت ٔ�ن ٕاصالح القضاء يه مس¸wٔ تقßية تتعلق ٔ�وال إالقرار ب¸ٔن الغالبية اعترب 
ؤ��ريا ^لقايض ورضورة حتصينه من املؤ£رات املادية واملعنوية، وركزت 
Mىل مفهوم اس?تقالل القايض، ويه نفس الرؤية اليت تب�هتا املنظامت 

 .احلقوقIة من �الل مذìراهتا هبدا اخلصوص
ختوفا Lى القايض ن�I[ة لكن ^ملقابل، كنا ن¸ٔمل ٔ�ال خيلق هذا املرشوع 

، اليت اعتربت خط¸ٔ جس?¾ ٔ�ي ترصحي eلقايض 
ك�يس 97صياÃة املادة 
 µي ترصحي ميكن اعتباره كذ�صبغة س?ياس?ية ويه عبارة فضفاضة، ؤ�ن ٔ
ويؤدي ٕاىل توقIف القايض، وكذا خبصوص اخلرق اخلطري والواحض لقاMدة 

�ساس?ية حلقوق  مسطرية ٔ�و اخلرق اخلطري لقانون املوضوع �شلك ضامنةٔ
اSٔطراف ا¨ي يعترب حقا خط¸ٔ جس?¾ ٔ�يضا، وميكن توقIف القايض ن�Iجته، 
هنا يصعب ٕاثبات هذا اSٔمر، وهو ما دفعنا ٕاىل تقدمي تعديل مشرتك Mىل 
هذه املادة مبا يöىش وروح اLس?تور حسب قßاعتنا، لكن مع اSٔسف 

  . ٕاىل ال�ش4ث بتعديلنا احلكومة رفضته بناء Mىل مربرات مل تقßعنا، مما دفعنا
  الس?يد الرئFس، 

ٕان ما �ريد ٔ�ن zس?ت"لصه اليوم هو ٔ�ن املغرب يف �اTة ٕاىل ولوج عهد 
Tديد، Ðكون مزيته ٕاقامة دميقراطية حقIقIة، دميقراطية ت�åلور من �اللها 
س?يادة الشعب، ودوw املؤسسات اليت Ðكون فهيا السلطة القضائية 

ضطلع بدورها �ضامنة ٔ�ساس?ية ال�رتام مس?تق  وبعيدة عن ٔ�ي ت¸ٔثري، لت
حقوق إالzسان وحامية احلر�ت الفردية وامجلاعية، وٕاقامة العدل يف اGمتع، 

Öساس امل�  .يف ظل املساواة وس?يادة القانون، Sٔن العدل هو ٔ
ان املغرب يف �اTة ٕاىل طي مر�  �نتقال اليت ام�دت لس?نوات 

وفق القواMد واملقومات اSٔساس?ية طوي  وولوج عهد Tديد من اLميقراطية 
املتعارف Mلهيا، ومن ٔ�مهها فصل واس?تقالل و�زاهة السلطة القضائية 
وا�رتام س?يادة القانون، ليتدارك املغرب ما ضاع من الزمن الس?يايس ورحب 

  .رهان التمنية الشام  واملس?تدامة
ة رساw القضاء ال ميكن ٔ�ن تتحقق بدون قضاة 
متتعون ^حلياد والزناه

واSٔمانة والضمري السؤول والقدرة Mىل ٕاصدار اSٔحاكم العادw، وفق ٔ�صول 
والقايض املس?تقل هو الضامنة . القانون و�لك جترد عن ٔ�ي ت¸ٔثري �ار�

  .لتحقIق العدل واملساواة بني اSٔفراد
  .وشكرا

  :فريق �حتاد املغريب eلشغلمدا�  . 7
  الس?يد الرئFس احملرتم، 
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  م، الس?يد الوز
ر احملرت 
  ، الس?يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني

Mالقة مبوضوع تقدمي احلكومة ممث  يف وزارة العدل واحلر�ت eلخطوط 
املتعلق ^Gلس اMSٔىل  100.13العريضة حول مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق ^لنظام  e106.13لسلطة القضائية ومرشوع القانون التنظميي رمق 
اة، ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة مب[لس?نا املوقر قصد التصويت اSٔسايس eلقض

»رشفين يف فريق �حتاد املغريب eلشغل ومبناس?بة املناقشة واملصادقة Mلهيام، 
واملصادقة دا�ل اجللسة العامة Mىل مشاريع قوانني السلطة القضائية يف 

ع ، الس?¾ بعد ٔ�ن ٔ��ط املرش �2011لهتا اجلديدة، ٔ�ي ما بعد دس?تور 
eلقIام بدورها اLس?توري ^لغرفة الثانية ب¸ٔدوار õمة يف اGاالت ال�رشيعية 

اLس?توري يف اLفاع عن ضام�ت القضاة واس?تقالليهتم، متاش?يا مع Tذوة 
النقاش الربملاين اLا\ر �اليا خبصوص القوانني التنظميية املتعلقة ^لسلطة 

  .M2011ىل دس?تور  القضائية مßذ ٔ�ن بدٔ� النقاش حولها بعد التصويت
 2011ولعل من ٔ�مه احملطات الربملانية بعد ٕاقرار دس?تور فاحت يوليوز 

حمطة مßاقشة واعöد قوانني السلطة القضائية، ٕاذ تعترب فرصة ساحنة 
eلوقوف Mىل الس?ياسات احلكومIة املعمتدة يف قطاع مßظومة العداw وتقIمي 

ا مßاس?بة ملناقشة التو¥ات مدى جناعهتا ومس¸wٔ التدبري احلكويم، كام ٔ�هن
و�سرتاتيجيات احلكومIة اليت س?تحمك البالد لعقود من اSٓن، ٕاذا ما ٔ��ذ� 

»شلك ٕا�دى الراك\ز اSٔساس?ية اليت  ٔ�ن الش¸ٔن القضايئ بعني �عتبار 

من   وملا متنÊه توفره من اSٔمن و�س?تقرار    ملا   Mلهيا ٔ�سس العداw،    تن4ين 

املؤسسات    وتقوية ة احلقوق واحلر�ت الفردية وامجلاعية ضامنة قوية لصيان 

و�جöعي من    وتوفري املناخ املالمئ لالزدهار �ق�صادي العامة واخلاصة 

وذµ من �الل    ٔ�Tل حتقIق التمنية امل�شودة اليت 
راهن Mلهيا املغرب، 

الواسعة لسوق تف�ح اSٓفاق    اليت   وTلب املشاريع،  ال�شجيع Mىل �س��ر 

   . الشهادات   وتوظيف اSٔطر والكفاءات حلاميل   الشغل eلعاملني، 
من  86ي¸ٔيت هذا املوMد اLس?توري يف ٕاطار تزنيل مق�ضيات الفصل 

الوثيقة اLس?تورية وMىل وقع مßاقشة قوانني السلطة القضائية بعد تقدمي 
wصاSٔلشغل اe واملعارصة تعديالت مشرتكة من طرف فرق �حتاد املغريب 

والفريق �شرتايك Mىل النصني معا ويف ظل وضعية õنية عنواهنا �ح�قان 
تطور Tديد eلنقاش احلاد بني �دي قضاة املغرب ووزارة العدل  القضايئ يف

واحلر�ت حول مشاريع القوانني التنظميية املتعلقة ^لسلطة القضائية، 
 ٔSدة، من �الل مراس  خصوصا بعدما قرر النادي نقل النقاش ٕاىل اÊمم املت

^لرتاجعات  مبا وصفه املقررة اSٔممية اخلاصة ^س?تقالل القضاء ٕال�اطهتا Mلام
  .املس[  يف هذا اجلانب
  الس?يد الرئFس احملرتم، 
  الس?يد الوز
ر احملرتم، 

امسحوا يل، الس?يد الوز
ر، ٔ�ن ٔ��ساءل Mىل مدى اس?ت[ابة مشاريع 
لسلطة القضائية meس?تور املغريب ولتوصيات القوانني التنظميية املتعلقة ^

ٕاصالح مßظومة العداw، وما مدى اس?ت[ابته لطمو�ات الفاMلني 
  .�جöعيني و�ق�صاديني ورحب رهان اSٔمن القضايئ التمنوي

املتعلق ^Gلس  100.13رمق ^ل�س?بة ملرشوع القانون التنظميي : ٔ�وال
  :اMSٔىل eلسلطة القضائية

  :ة اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائيةحول اس?تقاللي
لعل العمل Mىل تعز
ز ضامن �س?تقالل املايل وإالداري eلم[لس 
اMSٔىل eلسلطة القضائية وذµ من �الل مشاركة اGلس يف ٕاMداد مزيانية 
السلطة القضائية وتوفري مجيع إالماكنيات واملوارد لتضطلع السلطة القضائية 

قوق واحلر�ت الفردية وامجلاعية وحتسني ؤ�عضاؤها بدورمه يف حامية احل
مطلب �س?تقاللية، لكن ٕاىل ٔ�ي  -ال حماw  -مßاخ اSٔعامل، س?يكرس 

  �د؟
جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه ^لرمغ من ختويل الرئFس اSٔول حملمكة النقض 
بصف�ه الرئFس املنتدب eلم[لس اMSٔىل eلسلطة القضائية صفة اSٓمر 

Mىل غرار  100.13ع القانون التنظميي رمق من مرشو 63^لرصف يف املادة 
ان ميثالن السلطة ال�رشيعية، ٕاال ٔ�ن مق�ضيات eيس جمليس الربملان اFرئ

من نفس املرشوع جعلت من مطلب اس?تقاللية القضاء جمرد  55املادة 
�ماين ورغبات، كام ٔ�فرغت صفة اSٓمر ^لرصف من قوهتا التنفIذيةٔ.  

�ن العمل Mىل تعز
ز ضامن ٔ µىل ذMSٔلم[لس اe س?تقالل إالداري�
. eلسلطة القضائية من �الل متكIنه من مقر �اص هو ٔ�مر وجب Ðمثينه

ومع ذµ، فٕان هذا املسÖ يظل قارصا ما مل يمت متكني الرئFس اSٔول حملمكة 
النقض ^عتباره رئFسا مßتد^ eلم[لس طبقا لقواMد احلاكمة املتعارف Mلهيا، 

ه لرتتFب اSٓ;ر املالية النامجة عن صدور مقررات من قوة تنفIذية لقرارات
ختص الوضعيات النظامIة eلقضاة، ويه املس¸wٔ اليت تعرتضها صعو^ت من 
حIث تزنيل ٔ�و ÐرتFب اSٓ;ر املالية اليت متنحها صفة اSٓمر ^لرصف مادام 
الرئFس املنتدب eلم[لس اMSٔىل eلسلطة القضائية ولو م�عه مرشوع القانون 

من  63ي eلم[لس اMSٔىل eلسلطة القضائية بتÖ الصفة يف املادة التنظمي
ٕاال ٔ�ن تنفIذ املقررات الصادرة عن اGلس واملتعلقة ^لوضعيات . املرشوع

من نفس  55النظامIة eلقضاة ٔ�بطلت مفعولها مضنيا مق�ضيات املادة 
طة املرشوع اليت ٔ�ولكت رصا�ة ٕاىل الوزارتني امللكف�ني ^لعدل واملالية سل

اختاذ مجيع التدابري إالدارية واملالية لتنفIذ املقررات املذìورة، �رشط تعاوهنا 
  . مع املصاحل اÛتصة eلم[لس اMSٔىل eلسلطة القضائية

حول حضور الوز
ر امللكف ^لعدل الجMöات اGلس اMSٔىل eلسلطة 
 : القضائية

ية، يف يعترب ٕاخراج وز
ر العدل من اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائ 
احلقIقة، ٕايذا� �هناية مؤسسة وز
ر العدل يف اGال القضايئ، مما جيعل 
اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية هو امللكف حرص� بتقIمي ٔ�داء احملامك رئاسة 
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ونيابة Mامة، وال ميكن تبعا ¨µ ٕا�داث متا
ز يف إالرشاف والت�åع واملراقåة 
ية مبوجب الفقرة الرابعة وا�Sٔرية من لو�دة النظام القضايئ، فف�ح الباب ;ن 

من مرشوع القانون التنظميي eلم[لس اMSٔىل eلسلطة القضائية  54املادة 
من ٔ�Tل تقدمي بيا�ت لوز
ر العدل قصد حضور اجMöات اGلس 

wي موضوع يتعلق �سري مرفق العدا� ومعلومات حول إالدارة القضائية ٔ�و ٔ
ال�شكك املرشوع Lينا حول دواعي تثري مج  من Mالمات إالس?تفهام و 

ومربرات هذا احلضور دا�ل اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، رمغ 
التÊديد اLس?توري لقامئة املسؤولني والشخصيات املكونة لرتìيبة اGلس 
املذìور بعيدا عن الت¸ٔثري الس?يايس يف ٔ�شغال معل اGلس من �الل تقدمي 

مغ ٔ��مك الس?يد الوز
ر، س?بق لمك، ؤ�ن الوز
ر لتقار
ر حول معل القضاة؟ ر
 20/2/2014رصحمت مبناس?بة خترج الفوج ا�Sٔري من امللحقني القضائيني 

احلزبية  ٕاال بن¸ٔيه عن تالو
ن �نöءاتاس?تقالل القضاء ال يمت "ب¸ٔن 
  "واملذهبية الضيقة

ويت¸ٔكد بقوة هذا الطرح ٔ�نه بقراءة فاحصة Sٔحاكم الوثيقة اLس?تورية ال 
ٕاشارة eلحكومة ٔ�و وزارة العدل ٕاال يف مادة وحIدة تتعلق ^لفصل  جند ٔ�ي

املتعلق بتقدمي �ٓراء حول لك مس¸wٔ تتعلق �سري القضاء، مع مراMاة  113
مåدٔ� فصل السلط، Sٔن اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية هو صاحب 
 ،wظومة العداßر حول وضعية القضاء وم
صدار تقار ٕ̂ �خ�صاص اSٔصيل 

 .التوصيات املالمئة �ش¸ٔهناويُصدر 
حول احلرمان من حق الطعن يف املقررات املتعلقة ^لوضعيات الفردية 
eلقضاة يف الفرتة �نتقالية eلم[لس اMSٔىل eلقضاء، وحرماهنم يف املرشوع 
قIد املصادقة من حق التقايض Mىل درج�ني، وضبابية معايري الرتقIة وMدم 

  : ائيةوضوح ٔ�سس ٕاس?ناد املسؤوليات القض
لقد جسلنا، ب¸ٔسف شديد، بعض مظاهر �س?مترار يف البت يف امللفات 

من  114الت¸ٔديI4ة eلقضاة يف خرق حلق القضاة يف الطعن، رمغ ٔ�ن الفصل 
Ðكون املقررات املتعلقة ^لوضعيات الفردية، : " اLس?تور ينص Mىل ما ييل

4ب الشطط الصادرة عن اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية قاب  eلطعن �س 
، بل لقد "يف اس?تعامل السلطة، ٔ�مام ٔ�Mىل هيئة قضائية ٕادارية ^ململكة 

س?نوات يف  4ظل قضاة اململكة حمرومون من ممارسة هذا احلق قرابة 
انتظار ٕاخراج مشاريع قوانني السلطة القضائية، Mالوة Mىل حرص ممارسة 

حمكة النقض، حق الطعن �س4ب الت[اوز يف السلطة ٔ�مام الغرفة إالدارية مب
مساسا حبق التقايض Mىل درج�ني ^عتبارها ٕا�دى القواMد الكونية الرامIة 

wكر»س ضام�ت احملامكة العادÐ ٕاىل . 
^ملقابل، الس?يد الوز
ر، الحظنا اس?مترار اGلس وفق صيغته �نتقالية 
يف العمل وفق معايري ال zس�س?يغ وصفها بغري املوضوعية، بل �ريد مßمك بيا� 

يضا�ا ملعايري ورشوط البت يف طلبات �نتقاالت وٕاس?ناد مßاصب وإ 
املسؤولية والتعيßFات اجلديدة قصد تنو
ر املؤسسة ال�رشيعية، ومن �اللها 
الرٔ�ي العام الوطين، حول مدى ا�رتام عنرص �س?تحقاق وÐاكفؤ الفرص 

يف ذµ؟ وهل تنكرون، الس?يد الوز
ر، وقوع �االت مت فهيا حرمان بعض 
ضاة من حقهم يف الرتقIة اعöدا Mىل النظرية الرسية eلمسؤول القضايئ الق

  دون ٕاعطاهئم فرصة اLفاع عن ٔ�نفسهم؟
  :حول مقاربة النوع دا�ل مؤسسة معل اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية

zس[ل يف فريق إالحتاد املغريب eلشغل Mدم مراMاة مقاربة النوع 
 ٔSلس اGعي يف معل مؤسسة اöاىف �جßلسلطة القضائية �شلك ي�e ىلM

ا¨ي ٔ�سس لس?ياسة مßاهضة ا0متيزي بني  2011مع مس?ت[دات دس?تور 
  اجل�سني يف ٔ�فق املناصفة؟

حول الشفافIة يف تدبري معل اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية واحلق يف 
  : احلصول Mىل املعلومات القضائية

لومات القضائية ضامن شفافIة �ش?تغال واحلق يف الولوج ٕاىل املع
من اLس?تور، وذµ من �الل إالMالن عن  27تطبيقا ملق�ضيات الفصل 

Tدول ٔ�عامل دورات اGلس العادية و�س?ت�ßائية وكذا نتاجئ اجMöاته 
Mىل ذµ، بناء Mىل  وال�رشيعيةبغرض ٕاطالع القضاة والسلطتني التنفIذية 

رامIة ٕاىل ٕاقرار �ٓلية حمك الفقرة الثانية من الفصل اSٔول من اLس?تور ال
eلتعاون بني السلطتني التنفIذية وال�رشيعية والسلطة القضائية تلطيفا من 

  . رصامة مåدٔ� فصل السلط
  : حول مدونة eلسلوك القضايئ

ٕان تويل اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة ٔ��القIات 
بة Sٔعضاء تعترب إالطار املرجعي والسلويك لتدعمي ا�SٔالقIات ^ل�س? 

يف  -بدون ٔ�دىن شك  -السلطة القضائية يه مس¸T wٔد اجيابية، وس�سامه 
الرفع من م�سوب مصداقIة القامئني Mىل تدبري الش¸ٔن القضايئ ببالد�، وحنن 
يف فريق إالحتاد املغريب eلشغل نعترب ٔ�ن مدونة السلوك القضايئ جيب ٔ�ن 

از القضايئ zٔساس ìوين تعمتد Mىل ٔ�رضية قواMد بنغالور �ش¸ٔن سلوك اجله
  .حيتاج ٕاىل التطو
ر ^لنظر لطبيعة ٔ�دوار السلطة القضائية

املتعلق ^لنظام  106.13رمق ^ل�س?بة ملرشوع القانون التنظميي : ;نيا
  :اSٔسايس eلقضاة

  : حول ÐرقIة القضاة
ال شك ٔ�ن ٕا�داث نظام ÐرقIة حمفز eلقضاة يبقى ٔ��د ٔ�مه ضام�ت 

ويف هذا الس?ياق ميكن . قIقي eلسلطة القضائية�س?تقالل الفعيل واحل 
القول ٔ�نه من �الل مضامني مرشوع القانون التنظميي املتعلق ^لنظام 
اSٔسايس eلقضاة، ٔ�ن مس?تو�ت اSٔقدمIة املطلوبة تبقى Tد طوي  قIاسا 
ببايق اSٔنظمة القضائية املقارنة، وال س?¾ اSٔقدمIة املتطلبة eلرتقIة ٕاىل اLرTة 

  ).من مرشوع النظام اSٔسايس eلقضاة 33املادة (�ßائية �س?ت 
  :حول إالطار القانوين املنظم حلق القضاة يف ت¸ٔسFس امجلعيات املهنية

جسلنا يف فريق إالحتاد املغريب eلشغل تنظمي بعض املواضيع اليت �دد 
اLس?تور ضوابطها واملتعلقة ^حلقوق اSٔساس?ية eلقضاة �حق ت¸ٔسFس 

 111يف مرشوع القانون التنظميي eلقضاة، رمغ ٔ�ن الفصل  امجلعيات املهنية
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  .العادي من اLس?تور املغريب حييل �ش¸ٔهنا Mىل القانون
  :حول نقل وانتداب القضاة

ٕان حصانة القضاة ضد النقل تبقى ضامنة ٔ�ساس?ية لتدعمي اس?تقالهلم، 
من اLس?تور  108وهو مåدٔ� ìرس?ته املواثيق اLولية، ولهذا نص الفصل 

 ٔ�نه ال ينقل قضاة اSٔحاكم ٕاال بقانون، Ãري ٔ�ن مرشوع القانون التنظميي Mىل 
�اولت وضع العديد من  73و e72لنظام اSٔسايس eلقضاة والس?¾ املادتني 

�س?ت�ßاءات، اليت متس جبوهر هاته احلصانة اLس?تورية وٕافراغها من 
�ن ختويل املسؤولني القضائيني سلطة انتداب القضاة . حمتواهأ µيعترب ذ

ورمغ تقIيد . يف �د ذاته هتديدا مس?مترا ومسا حبصانة Mدم نقل القضاة
مسطرة �نتداب �رشوط فالتخوف مرشوع من حماوالت بعض 
املسؤولني القضائيني �لتفاف حولها مبناس?بة التطبيق العميل لهاته ملسطرة 

  نقل وانتداب القضاة؟
  :حول ضام�ت احملامكة الت¸ٔديI4ة العادe wلقضاة

zس[ل يف فريق إالحتاد املغريب eلشغل ضعف ضام�ت احملامكة الت¸ٔديI4ة 
العادw ^س?تقالل القضاة، وذµ وصوال ٕاىل تعز
ز حقوق اLفاع وكذا 
شفافIة املسطرة الت¸ٔديI4ة، وضامن احلق يف احلصول Mىل املقررات املت"ذة 

wال معقوTٓ�التنظميي  ٔ�ما ف¾ يتعلق ^لقضاة، فٕان مرشوع القانون. دا�ل 
( eلنظام اSٔسايس eلقضاة، الس?¾ يف املق�ضيات املتعلقة ^Sٔخطاء اجلس?مية 

، فعالوة Mىل خماطر ورودها Mىل سI4ل املثال، فهgي �شلك ) 97املادة 
مصادرة حلق امجلعيات املهنية والتك�الت اليت جتمع القضاة يف ممارسة 

واثيق اLولية، فضال إالرضاب ا¨ي يبقى حقا كف9 اLس?تور Mىل غرار امل
من اSٔخطاء اجلس?مية يبقى " نقابة õنية"Mىل ٔ�ن اعتبار املرشوع �شكIل 

من اLس?تور ا¨ي حرص املنع يف �خنراط يف املنظامت  111خمالفا eلفصل 
  .النقابية واSٔحزاب الس?ياس?ية، دون ما سواها من مجعيات ٔ�و نقا^ت

  :حول احلقوق اSٔساس?ية eلقضاة
لقIود اليت �ددهتا مق�ضيات مرشوع القانون التنظميي حIث ٕان مجيع ا

eلنظام اSٔسايس eلقضاة Mىل حرية ت¸ٔسFس امجلعيات تعترب خمالفة meس?تور 
ا¨ي  111ا¨ي �دد ضوابط ممارسة تÖ احلقوق وفق ما تضمنه الفصل 

نص Mىل ٔ�نه ميكن eلقضاة �نöء ٕاىل مجعيات ٔ�و ٕاzشاهئا مع ا�رتام واجåات 
اس?تقالل القضاء وطبقا eلرشوط املنصوص Mلهيا يف القانون، ¨µ التجرد و 

فٕاضفاء وصف �رشيعي Mىل ال�شاط النقايب eلقضاة ^عتباره خط¸ٔ جس?¾ 
�و ٕالزاõم ب�سوية وضعيهتم ^ل�س?بة ملن يتوىل مسؤولية مبك�ب ) 97املادة (ٔ

من  110املادة (ٔ�شهر من zرش هذا القانون  6مسري مجلعية دا�ل 
»شلك مق�ضيات Ãري دس?تورية وخمالفة eلمبادئ وإالMال�ت ) عاملرشو

اzس[اما مع مضمون : املبدٔ� الثامن(اLولية، وخصوصا مåادئ اSٔمم املتÊدة 
إالMالن العاملي حلقوق إالzسان كغريمه من املواطنني ا0متتع حبرية التعبري 

ل�س?بة ، ف�نظمي ممارسة إالرضاب ^)…و�عتقاد وÐكو
ن امجلعيات والتجمع
eلم¸ٔجور
ن ٔ�و املوظفني ومهنم طبعا القضاة ماكنه الطبيعي هو القانون 

  . التنظميي لٕالرضاب
ويف ا�Sٔري، وبناء Mىل ما راج يف اجMöات اeلجنة الربملانية اÛتصة يف 

القانون التنظميي يتعلق ^Gلس ٕاطار معلها ال�رشيعي خبصوص مرشوع 
املناقشة العامة ٔ�و التفصيلية وكذا  اMSٔىل eلسلطة القضائية، سواء �الل

مبناس?بة البت يف التعديالت املقدمة حول النص قIد املصادقة، واzس[اما 
مع موقفßا دا�ل جلنة العدل وال�رشيع وحقوق �zسان حول مرشوع 

املتعلق ^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية،  100.13القانون التنظميي رمق 
  .انون التنظميي ^ٕالجيابفٕاننا نصوت Mىل مرشوع هذا الق

بناء ٔ�يضا Mىل ما راج يف اجMöات اeلجنة الربملانية اÛتصة يف ٕاطار و 
القانون التنظميي يتعلق ^لنظام اSٔسايس معلها ال�رشيعي خبصوص مرشوع 

eلقضاة، سواء �الل املناقشة العامة ٔ�و التفصيلية وكذا مبناس?بة البت يف 
املصادقة، واzس[اما مع موقفßا دا�ل  التعديالت املقدمة حول النص قIد

جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالzسان حول مرشوع القانون التنظميي رمق 
املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة، فٕاننا نصوت Mىل مرشوع هذا  106.13

  .القانون التنظميي ^الم�ناع

  :ة اLميقراطية eلشغلالكونفدرالي مجموMةمدا�  . 8
  الس?يد الرئFس، 
  السادة الوزراء، 

   الس?يدات والسادة املس�شارون،
»رشفين ٔ�ن �ٓ�د اللكمة ^مس مجموMة الكونفدرالية اLميقراطية eلشغل 

املتعلق  100.13مبناس?بة املصادقة Mىل مرشوع القانون التنظميي رمق 
 G^106.13لس اMSٔىل eلسلطة القضائية ومرشوع القانون التنظميي رمق 

 ٔSلقضاة، ااخلاص ^لنظام اe سايس¨
  .ال ختفى ٔ�مهيهتام Mىل ٔ��د ن
لقد Tاء مIثاق ٕاصالح العداw يف س?ياق ٔ��داث ورها�ت خمتلفة بني 
Tل اSٔطراف املشاركة ٔ�و املقاطعة ٔ�و املغيبة من احلوار الوطين ٕالصالح 

wظومة العداßم.  
وكام هو معلوم، مل Ðكن الوثيقة اLس?تورية حمط ٕاجامع وطين، حIث 

وMة من اSٔحزاب الس?ياس?ية والتنظ¾ت النقابية وهيئات اGمتع Mربت مجم
املدين عن رفضها ومقاطعهتا لالس?تف�اء Mىل اLس?تور، ا¨ي ال »س?تجيب 

  .لطمو�اهتا ٕان Mىل مس?توى الشلك ٔ�و املضمون
  :وميكن هنا ٔ�ن نذìر

  املهنجية الال دميقراطية اليت اعمتدت يف ٕاMداد مرشوع اLس?تور؛ -
  ابة اLس?تور ملطلب نظام امللكIة الربملانية؛Mدم اس?ت[ -
  Mدم الفصل التام واحلقIقي بني السلط؛ -
احلفاظ يف اجلوهر والعمق Mىل ٔ�مه املرÐكزات واSٔسس اليت ين4ين Mلهيا  -

النظام الس?يايس احلايل، القامئ Mىل التحمك املوسوم ^حلفاظ Mىل قمي وثقافة 
لتنفIذية بصورة ٔ�خرى، و^لتايل فٕان اLوw التقليدانية، و
كرس امللكIة ا
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اLس?تور مل حيقق املطلب املركزي eلشعب املغريب، ومل »س?تجب حلاTات 
  املغرب يف ٕاقرار نظام س?يايس دميقراطي؛

املناخ الوطين العام املطبوع ^س?مترار الفساد والقمع واحملاكامت الصورية  -
تقليدية يف اح�واء والتحمك يف إالMالم العمويم واعöد نفس اSٔساليب ال 

  .حرìية اGمتع ومطالبه املرشوMة يف اLميقراطية
وبدل اس?تدراك نواقص الوثيقة اLس?تورية واLفع هبا ٕاىل اSٔمام قصد 
�س?ت[ابة ملتطلبات الشعب املغريب وقواه احلية، اكن اSٔمر حمسوما فIه 
حIث ٔ�كدمت ، الس?يد الوز
ر، ٔ�ن خمتلف ٔ�طوار احلوار الوطين حول 

الح مßظومة العداw جرت يف جو من احلرية اليت ال سقف لها ٕاال ٕاص
  .سقف اLس?تور

كام ٔ�ن تنصFب الهيئة العليا eلحوار الوطين حول ٕاصالح مßظومة 
العداw قد محل رساw قوية لوز
ر العدل وحزبه، مفادها ٔ�ن إالصال�ات ال 

، ورمس تقودها اSٔحزاب وال الوزراء ؤ�ن إالصال�ات يف املغرب م�واص 
�دودا Sٔي حوار وٕاصالح eلعداw، كام ٔ�كد Mىل ذµ اخلطاب املليك 

  :مبناس?بة تنصFب ٔ�عضاء الهيئة Mىل
�ن دعو� حلوار واسع  2008وقد س?بق لنا يف خطاب العرش لس?نة "ٔ

  .لبلورة خمطط مضبوط لٕالصالح العميق eلقضاء
Cٔمة يف كام �دد� احملاور اSٔساس?ية لهذا إالصالح يف خطابنا املوTه ل

  .2009غشت  20
وقد حرصنا Mىل تتوجي هذا املسار إالصال� مبق�ضيات اLس?تور 
اجلديد eلمملكة اليت تنص Mىل ضامن املÖ الس?تقالل القضاء وÐكرس 

... القضاء ìسلطة مس?تق  قامئة ا¨ات عن السلطتني ال�رشيعية والتنفIذية
ية �رئاس�ßا وٕا�داث اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية مكؤسسة دس?تور

و^لنص Mىل حقوق املتقاضني وقواMد سري العداw ودور القضاء يف حامية 
  .حقوق اSٔش"اص وحر�هتم

تلمك يه املرجعيات اSٔساس?ية لهذا احلوار الوطين ا¨ي �ريده مßاس?بة 
  .، ا�هتgى sم املÖ"لت¸ìٔيد �ش4ث املغاربة ^0منوذج اLميقراطي التمنوي املمتزي

املطلوب من وز
ر العدل واحلر�ت هو تزنيل  من هنا يتضح ٔ�ن
اLس?تور ف¾ يتعلق ^لسلطة القضائية والقIام ^لتعديالت اليت تöىش مع 

  .م�طلبات اLس?تور وحترتم رو�ه
لقد اعتربت وزارة العدل وزارة س?يادة لعقود من الزمن eلمÖ فقط 

تعيني ٔ�ي  حق الترصف فهيا، وال حيق eلوز
ر اSٔول ٔ�و اSٔحزاب الس?ياس?ية
  .وز
ر eلعدل ٔ�و التد�ل يف شؤونه

إالرشاك ٔ�صبح مßصب وز
ر العدل /وبعد مشاورات مر�  التناوب
  Iطق الس?يادة السائد سابقا يف �دود ال�شكßصبا س?ياس?يا بعيدا عن مßم

وبفعل هذا �نتقال وقعت بعض �ح�اكاكت بني اLوw العميقة . طبعا
بفعل �خ�صاصات اليت يتوفر Mلهيا  ورTاالهتا اÛلصني ووز
ر العدل

وبفعل ٕاماكنية ف�ح املتابعة يف حق البعض مهنم ٔ�و Mىل اSٔقل �طالع Mىل 

  .ملفات الفساد املتعلقة هبم
واكن eلحراك ا¨ي عرفه املغرب Mىل غرار ^يق دول ما مسي ^لربيع 

بعد العريب، وا¨ي ٔ�دى ٕاىل صعود احلكومة احلالية ٕاىل سدة احلمك الشلكي 
اLس?تور ا¨ي قاطعته العديد من اSٔحزاب والقوى اLميقراطية والتقدمIة 

  .دور ìبري يف حماوw ٕاMادة اLوÐ wرتFب ٔ�وراقها
ٕان هذا احلراك نتج عنه رصاع بني الطرفني النقIضني يف اGمتع ورصاع 

  .وحكومة الظل" الصناديق"�ٓخر بني طريف احلمك املمتثل ٔ�ساسا يف حكومة 
ا يف هذا الرصاع، هبا يت وزارة العدل واحلر�ت دورا ٔ�ساس? وقد لعب

وحولها، وٕاذا اكن خIار ٕارTاعها ٕاىل حضن وزارات الس?يادة خIار يعاìس 
التارخي ومßطقه وتطوره، فٕان ٕافراغها من مضموهنا الس?يايس ٕاماكنية واقعية 
: جتد مربرها يف املطالب احلقوقIة والس?ياس?ية ^س?تقاللية السلط الثالث

لطة ال�رشيعية والتنفIذية والقضائية، مع فارق ìبري يف ìون اLوw الس
املغربية ت��قي من املطالب اLميقراطية ما يؤبد س?يطرهتا ومينع الفاMلني 

wوLة اIام ب¸ٔي تغيري يف ب�Iالس?ياس?يني من الق.  
وقد اكن هذا التوTه قد ٔ�رىس قواMد اeلعبة حىت قåل انطالق جوالت 

اw �ني ٔ�قيص وز
ر العدل واحلر�ت من Ðرìبة اGلس ٕاصالح مßظومة العد
اMSٔىل eلسلطة القضائية وتعيني هي¸ٔة Mليا eلحوار الوطين حول ٕاصالح 

wظومة العداßبدفعه يف اجتاه . م µىل اس?تدراك ذM ر العدل
وقد معل وز
  .ٕابقاء النيابة العامة حتت ٕامرته بدون Tدوى نظرا eلرتتFب املس?بق لCٔمور

  رئFس، الس?يد ال
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون، 
ال ٔ��د خيتلف حول الوضع املزري ا¨ي تعFشه العداw ببالد� واليت 
�صبحت تت[ه شF/ا فشF/ا حنو غياب ٔ�من قضايئ ^لبm بعدما فقد املواطن ٔ

بدل التوTه ٕاىل ¥از " ٔ��ذ احلق بيده"املغريب ثق�ه فهيا ؤ��ذ ينحو مßحى 
  .مس?بقا لك صغرية وìبرية عنهيعرف 

ومن هنا اكن ٔ�ي �ديث عن ٕاصالح مßظومة العداw هو �ديث عن 
ٕارTاع الثقة eلمواطنني يف قضاهئم ويف هذا املرفق احليوي ا¨ي يعترب 
�ساس املÖ املفرتض فIه تطبيق القانون واحلرص Mىل مصاحل اGمتعٔ :

  ...مواطنون �سطاء، مس�مثرون، موظفون وعامل
تغيFب النقاش واملد�ل الس?يايس واLس?توري ٕالصالح /يابويف غ 

العداw، اجتهت احلكومة ٕاىل بعض اSٔمور التدبريية وٕانتاج لغة القوانني 
وإالماكنيات، وzٔن ما يعوز املغرب والعداw املغربية هو القانون والنصوص 

µ¨ س التطبيق السلمي ÷ وتوفر إالرادة الس?ياس?يةFالقانونية ول.  
وضع القضاء والسلطة القضائية، ومل Ðكن  2011م دس?تور لقد حس

Tلسات احلوار الوطين ٕالصالح مßظومة العداw ٕاال شلكية يف هذا 
املس?توى، فقد جعل اLس?تور من املÖ الضامن الس?تقالل السلطة 
القضائية و�دد Ðرìيبة اGلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، كام ٔ�عطى eلقضاة 
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مبا يتالءم مع واجب التحفظ وا�SٔالقIات احلق يف حرية التعبري، 
القضائية، ومكهنم من �نöء ٕاىل مجعيات ٔ�و ٕاzشاء مجعيات õنية، مع 
ا�رتام واجåات التجرد واس?تقالل القضاء، وهو ما مل يمت ا�رتامه يف 

حIث مßع القضاة من حقهم  .املرشوMني املعروضني Mلينا اليوم eلمصادقة
نöء eلجمعيات وٕاzشاهئا، كام ٔ�ن Mدم ٕا�داث اLس?توري يف التعبري و�

  .من اLس?تور 114جملس اLوw يعترب خرقا eلفصل 
و^لنظر eلمطالب املتعددة من ٔ�Tل القطع مع مßطق التعيßFات ا¨ي 
يتعارض مع مåدٔ�ي املسؤولية واحملاس?بة، فقد اكن لزاما Mىل القانون 

ع القانون التنظميي املتعلق التنظميي املتعلق ^لنظام اSٔسايس eلقضاة ومرشو
^Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية ٔ�ن ينحو مßحى الت¸ٔويل اLميقراطي 
meس?تور ويتجها حنو ربط املسؤولية ^حملاس?بة ف¾ تبقى من هامش املناورة 

  .بعدما مت ا�Sٔذ ^Lس?تور �دا فاصال لالجهتاد والعمل
االت ٔ�خرى ٕاال ٔ�ننا zس[ل Ðكر»س مßطق التعيßFات مع ٕاضافة جم

  :eلتعيني
ٕاس?ناد الرئFس املنتدب eلم[لس اMSٔىل eلسلطة القضائية /ختويل -

  رئاسة جملس ٕادارة معهد Ðكو
ن القضاة؛

ٕا�داث ٔ�مانة Mامة Gلس اMSٔىل eلسلطة القضائية، »سريها ٔ�مني  -
Mام، يعني من قåل Tالw املÖ ^قرتاح من الرئFس املنتدب eلم[لس، بعد 

  �Sٔري؛اس�شارة هذا ا
حتديد مدة انتداب القضاة املنتخبني يف مخس س?نوات Ãري قاب   -

eلت[ديد، وجعل مدة انتداب اSٔعضاء املعنيني من قåل Tالw املÖ يف ٔ�ربع 
  س?نوات، قاب  eلت[ديد مرة وا�دة؛

تعيني لك من الرئFس اSٔول حملمكة النقض والوìيل العام eلمL Öهيا  -
 ،Öل املåلسلطة القضائية مع التذك(من قe ىلMSٔلس اG^ هنام عضوان�ري ٔ

  ؛)ؤ�ن الرئFس اSٔول حملمكة النقض رئFسا مßتد^
ت¸ٔليف املف�ش?ية العامة ^Gلس اMSٔىل من مف�شني يعيهنم الرئFس  -

  .املنتدب eلم[لس بعد موافقة ٔ�عضاء اGلس
M لشغل عزم احلكومةe ميقراطيةLة الكونفدرالية اMىل وقد جسلنا مكجمو

متر
ر هذ
ن املرشوMني دون ٕاعطاء الوقت الاكيف eلجنة العدل وال�رشيع 
وحقوق إالzسان مب[لس املس�شار
ن من ٔ�Tل تدارسهام ومßاقش?هتام ^لشلك 

  .املطلوب وzٔن اSٔمر حمسوم فIه مس?بقا
  .وشكرا


