
 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2012يوليوز  3( 1433شعبان  13

        333322228888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 يوليوز 3  (1433 شعبان 13 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس اخلليفة الثاين ل ،الس<يد محمد فضييل املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 العارشةواOقGقة  السابعة الساNة ، ابتداء مندقGقة مخس عرشة: التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  . مساء
  :اOراسة والتصويت Nىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::Tدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعامل

واملقطع  IIالقانون التنظميي القايض بتعديل املادة الثانية البند  مرشوع -
املتعلق gلتعيني يف  02.12اdSٔري من املادة الثالثة من القانون التنظميي رمق 

من اOس<تور بعد pرتCب  92و 49تطبيقا Sٔحاكم الفصلني  ،املناصب العليا
يونيو  3ا5ٓSر القانونية Nىل القرار الصادر عن اDلس اOس<توري بتارخي 

  ؛ 458/12حتت Nدد  2012
املتعلق ب�}ظمي  42.10يغري و�متم القانون رمق  09.12 قانون رمق مرشوع -

قضاء القرب وحتديد اخ�صاصاته الصادر ب�}فGذه الظهري الرشيف رمق 
  ؛ )2011ٔ�غسطس  17( 1432رمضان  16الصادر يف  1.11.151

من قانون  375و �50متم مبق�ضاه الفصالن  14.12مرشوع قانون رمق  -
   .املسطرة املدنية

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

   ::::املس�شار الس<يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس<يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس<يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس<يد محمد فضييل، رئCس اجللسة
�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني وNىل �ٓ� 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  . �سم هللا، N�ٔلن عن اف�تاح اجللسة ال�رشيعية

  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،
  احملرتمون،السادة املس�شارون 

خيصص اDلس هذه اجللسة ��راسة والتصويت Nىل مشاريع القوانني 
  :التالية

واملقطع  IIٔ�وال، مرشوع القانون التنظميي القايض بتعديل املادة الثانية البند 
املتعلق gلتعيني يف  02.12اdSٔري من املادة الثالثة من القانون التنظميي رمق 

من اOس<تور بعد pرتCب  92و 49تطبيقا Sٔحاكم الفصلني  ،املناصب العليا
يونيو  3ا5ٓSر القانونية Nىل القرار الصادر عن اDلس اOس<توري بتارخي 

  ؛ 458/12حتت Nدد  2012
املتعلق  42.10يغري و�متم القانون رمق  09.12ون رمق 5نيا، مرشوع قان

ب�}ظمي قضاء القرب وحتديد اخ�صاصاته الصادر ب�}فGذه الظهري الرشيف رمق 
  ؛ )2011ٔ�غسطس  17( 1432رمضان  16الصادر يف  1.11.151

من قانون  375و �50متم مبق�ضاه الفصالن  514.12لثا، مرشوع قانون رمق 
  . املسطرة املدنية

س<هتل هذه اجللسة Ogراسة والتصويت Nىل مرشوع القانون س� 
اللكمة . التنظميي القايض بتعديل القانون املتعلق gلتعيني يف املناصب العليا

اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، تفضل اليس .. �لحكومة لتقدمي املرشوع
  .شكGل

        ::::املس�شار الس<يد Nابد شكGلاملس�شار الس<يد Nابد شكGلاملس�شار الس<يد Nابد شكGلاملس�شار الس<يد Nابد شكGل
ل القانون راه صوتنا Nليه هللا خيليك، الس<يد الرئCس، هاذ النص د¡

والسادة املس�شار�ن وهام يف العمل، §ادي  هوهاذي قراءة 5نية، وا¦هنار لك
  . نصوتو وخنرجو حفالتنا، هللا خيليك

        ::::الس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسة
  .اSٔس<تاذ مرون، تفضل

        ::::املس�شار الس<يد ٕادر»س مروناملس�شار الس<يد ٕادر»س مروناملس�شار الس<يد ٕادر»س مروناملس�شار الس<يد ٕادر»س مرون
  .شكرا الس<يد الرئCس

اقرتح هاذ °قرتاح، ولكن البد، اك�ن ¯سجيل واك�ن  الزمGل د¡لنا
  . مسطرة، ميكن ند�روه �رسNة، ٕايه، ولكن البد من إالجراءات

  .شكرا

        ::::الس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسة
ٕاذن ما عند·ش يش وقت كثري، هاذ اليش §ادي يدوز يف . شكرا

ظرف وTزي Tدا، ٕاذن §ادي نعطيو اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع 
  .الس<يد الوز�راSٔول، تفضل 

الس<يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Oى رئCس احلكومة، امللكف الس<يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Oى رئCس احلكومة، امللكف الس<يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Oى رئCس احلكومة، امللكف الس<يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Oى رئCس احلكومة، امللكف 
        ::::gلوظيفة العمومGة وحتديث القطاNات العامةgلوظيفة العمومGة وحتديث القطاNات العامةgلوظيفة العمومGة وحتديث القطاNات العامةgلوظيفة العمومGة وحتديث القطاNات العامة

�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني وNىل �ٓ� 
  . وحصبه ٔ�مجعني

  الس<يد الرئCس احملرتم،
  رتمون، الس<يدات والسادة املس�شارون احمل

 2012يونيو  3كام يف Nلممك، فقد ٔ�صدر اDلس اOس<توري بتارخي 
املتعلق gلتعيني يف  12.02يف ش¿ٔن القانون التنظميي رمق  458/12قراره رمق 

من اOس<تور كام صادق  92و 49تطبيقا Sٔحمك الفصلني  ،املناصب العليا
  . Nليه الربملان

ٔ�حاكم القانون التنظميي  وقد رصح اDلس اOس<توري يف قراره ب¿ٔن لك
الواردة يف " يصادق"املشار ٕاليه مطابقة ��س<تور، ما Nدا اس<تعامل لكمة 

البند الثاين من املادة الثانية، ويف املقطع اdSٔري من املادة الثالثة من هذا 
  . القانون التنظميي

حGث رصح اDلس اOس<توري Nدم مطابقهتا ��س<تور، gعتبار ٔ�ن 
ب¿ٔي متيزي يف مسطرة وشلك وÇيفGة تعيني املسؤولني Nىل  اOس<تور مل يقم

املؤسسات واملقاوالت العمومGة، سواء يف اDلس الوزاري ٔ�و يف اDلس 
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من اOس<تور  92و 91، 49احلكويم، مس�}دا يف ذË ٕاىل ٔ�حاكم الفصول 
  . اليت تنص Nىل التعيني دون املصادقة

عمومGة ختضع يف كثري من وحGث اعترب كذË ٔ�نه ٕان اكنت املقاوالت ال
املتعلق �رشاكت  17.95ٔ�وTه Ðشاطها ل�رشيعات dاصة، والس<Ï قانون 

املسامهة، ٕاال ٔ�نه فÏ خيص طريقة وشلك تعيني املسؤولني Nىل هذه 
املقاوالت، يتعني تطبيق ٔ�حاكم اOس<تور اÒي � السمو الاكمل Nىل لك ما 

تور نفسه يف فصÓ سواه من مق�ضيات قانونية، وهو ما ٔ�كده اOس< 
  .السادس

ومبا ٔ�ن البت يف مطابقة القوانني التنظميية ��س<تور هو من اخ�صاصات 
اDلس اOس<توري اÒي ال تقÕل قراراته ٔ�ي طريق من طرق الطعن، هذه 
القرارات تلزم لك السلطات العامة ومجيع اجلهات إالدارية والقضائية، كام 

مما يتطلب مهنا pرتCب ا5ٓSر من اOس<تور،  134ينص Nىل ذË الفصل 
القانونية النامجة عن هذه القرارات وd�ٔذها بعني °عتبار، فٕانه يتعني تنفGذ 

واس�Õدال عبارة " يصادق"قرار اDلس اOس<توري من dالل ×ذف لكمة 
، وذË يف لك من البند "يعني املسؤولون"، بعبارة "تعيني املسؤولني"

طع اdSٔري من املادة الثالثة من القانون التنظميي الثاين من املادة الثانية واملق
  .املذÇور

  الس<يد الرئCس احملرتم،
  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

بناء Nىل لك ما سلف، ٔ�عرض Nىل جملسمك املوقر الصيغة اجلديدة 
املقرت×ة من طرف احلكومة، بعد pرتCب ا5ٓSر القانونية لقرار اDلس 

ٕاليه N�ٔاله خبصوص البند الثاين من املادة الثانية واملقطع اOس<توري املشار 
اdSٔري من املادة الثالثة من القانون التنظميي املذÇور، وبعد مصادقة جملس 

  :، ويه اكلتايل2012يونيو  28النواب Nىل هذه الصيغة بتارخي 
املرفق هبذا ) ب( 1حتدد يف امللحق رمق ): "IIالبند (املادة الثانية 

التنظميي الحئة املقاوالت العمومGة إالسرتاتيجية اليت يعني املسؤولون  القانون
عهنا يف اDلس الوزاري بناء Nىل اقرتاح من رئCس احلكومة، ومببادرة من 

  ".الوز�ر املعين
من امللحق املذÇور ) ب(حتدد يف البند ): "املقطع اdSٔري(املادة الثالثة 

  ".املسؤولون عهنا يف جملس احلكومةالحئة املقاوالت العمومGة اليت يعني 
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::الس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسة
  . اللكمة �لس<يد املقرر ٕان اكن موجودا. شكرا �لس<يد الوز�ر

ٔ�ف�ح gب املناقشة، ٕان اكنت هناك م}اقشة؟ مع العمل ٔ�ن هذه 
فقط، وس<بق �لجنة العدل وال�رشيع ٔ�ن  التعديالت من T�ٔل املالءمة

  .صادقت Nلهيا gٕالجامع
Nىل لك ×ال ٔ�ذÇر ب¿ٔن جلنة العدل وال�رشيع قد صادقت gٕالجامع Nىل 

هاتني املادتني، مع العمل ٔ�ن يف اجللسات الفارطة اكنت هناك ٔ�§لبية 
  .ومعارضة، ولكن مؤخرا صوتت ا�لجنة gٕالجامع

ملرشوع طبقا �لقرار الصادر عن ن��قل لعملية التصويت Nىل مواد ا
  :اDلس اOس<توري

  ):البند الثاين(املادة الثانية 
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�×د؛= املعارضون
  .ال ٔ�×د: املمتنعون

  :املقطع اdSٔري من املادة الثالثة
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�×د؛: املعارضون
  .ال ٔ�×د: املمتنعون

  :ٔ�عرض املرشوع �رم�ه
  إالجامع؛ :املوافقون

  ال ٔ�×د؛: املعارضون
  .ال ٔ�×د: املمتنعون

ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون التنظميي القايض 
واملقطع اdSٔري من املادة الثالثة من ) الثاينالبند (بتعديل املادة الثالثة 
املتعلق gلتعيني يف املناصب العليا، طبقا  02.12القانون التنظميي رمق 

بعد pرتCب ا5ٓSر القانونية Nىل  ،من اOس<تور 92و Sٔ 49حاكم الفصلني
حتت Nدد  2012يونيو  3اDلس اOس<توري بتارخي  نالقرار الصادر ع

458/12.  
ن��قل مÕارشة ٕاىل املرشوع الثاين املتعلق ب�}ظمي قضاء القرب وحتديد 

 16الصادر يف  1.11.151اخ�صاصاته الصادر ب�}فGذه الظهري الرشيف رمق 
اللكمة �لحكومة، الس<يد وز�ر ). 2011ٔ�غسطس  17( 1432رمضان 

  .العالقات مع الربملان واDمتع املدين

الس<يد احلبCب الشوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واDمتع الس<يد احلبCب الشوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واDمتع الس<يد احلبCب الشوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واDمتع الس<يد احلبCب الشوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واDمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس<يد الرئCس

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�متم مق�ضيات املادة  12.09ٔ�قدم ٔ�ماممك مرشوع قانون رمق  »رشفين ٔ�ن

املتعلق ب�}ظمي قضاء القرب وحتديد  42.10السابعة من القانون رمق 
  .اخ�صاصاته

وطبقا ملق�ضيات اOس<تور فT Ïاءت به يف gب حقوق املتقاضني 
تصدر : " اÒي ينص Nىل ما ييل 124وقواNد سري العداd ،çاصة الفصل 

  ". وتنفذ gمس املè وطبقا �لقانون اSٔحاكم
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ويف ٕاطار املالءمة بني مضمون الفصل املشار ٕاليه N�ٔاله من اOس<تور 
املتعلق ب�}ظمي قضاء القرب وحتديد  42.10ومق�ضيات القانون رمق 

 17بتارخي  1.11.151اخ�صاصاته الصادر ب�}فGذه الظهري الرشيف رمق 
 وpمتمي الفصل السابع من ، مت ٕاNداد مرشوع قانون لتغيري2011غشت 

  . القانون املذÇور
تلمك، الس<يد الرئCس احملرتم، حرضات الس<يدات والسادة املس�شار�ن 

  . احملرتمني، حGثيات تقدمي هذا املرشوع ٔ�مام جملسمك املوقر
  .شكرا الس<يد الرئCس

        ::::الس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسة
  . املناقشةنف�ح gب . نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع. شكرا لمك الس<يد الوز�ر

  :ن��قل �لتصويت؛ ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�×د؛: املعارضون
  .ال ٔ�×د: املمتنعون

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
بتغيري  09.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

اء القرب وحتديد اخ�صاصاته املتعلق ب�}ظمي قض 42.10وpمتمي القانون رمق 
من رمضان  16الصادر يف  1.11.151الصادر ب�}فGذه الظهري الرشيف رمق 

  ). 2011ٔ�غسطس  17( 1432
ن��قل مÕارشة ٕاىل املرشوع الثالث، ن��قل ٕاىل اOراسة والتصويت Nىل 

من قانون  375و �50متم مبق�ضاه الفصالن  14.12مرشوع قانون رمق 
  .لكمة �لحكومة، الس<يد الوز�ر تفضلواال. املسطرة املدنية

        ::::الس<يد الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس<يد الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس<يد الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس<يد الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئCس احملرتم،

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
�متم مبق�ضاه  14.12ٔ�قدم ٔ�ماممك مرشوع القانون رمق  »رشفين ٔ�ن

  ورـــفطبقا ملق�ضيات اOس�. من قانون املسطرة املدنية 375و 50الفصالن 

يف ما Tاء يف gب حقوق املتقاضني وقواNد سري العداd ،çاصة الفصل  
تصدر اSٔحاكم وتنفذ gمس املè وطبقا : "اÒي ينص Nىل ما ييل 124

  ". �لقانون
ويف ٕاطار املالءمة بني مضمون الفصل املشار ٕاليه N�ٔاله من اOس<تور 

 28بتارخي  1.74.447وبعض فصول الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
املصادق Nىل قانون املسطرة املدنية يف ما Tاء به يف gب  1974ش<ت�رب 

اجللسات واSٔحاكم واملسطرة ٔ�مام حممكة النقض، مت ٕاNداد مرشوع قانون 
  ). الفقرة اSٔوىل( 375و) الفقرة اSٔوىل( 50يري وpمتمي الفصلني لتغ 

تلمك، الس<يد الرئCس احملرتم، حرضات الس<يدات والسادة املس�شار�ن 
  . احملرتمني حGثيات تقدمي هذا املرشوع ٔ�مام جملسمك املوقر

  . شكرا الس<يد الرئCس

        ::::الس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسةالس<يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد الوز�ر

شة، نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع، ون��قل مÕارشة �لتصويت ٔ�ف�ح gب املناق 
  :اليت يتكون مهنا املرشوعNىل املادة الفريدة 

  :ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�×د؛: املعارضون
  .ال ٔ�×د: املمتنعون

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
  إالجامع؛ : املوافقون

  ال ٔ�×د؛: املعارضون
  .ال ٔ�×د: املمتنعون

�متم  14.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

  .من قانون املسطرة املدنية 375و 50مبق�ضاه الفصالن 
  .ٕاذن س<نكون قد ٔ�هنينا �ر·مج هذه اجللسة ال�رشيعية، شكرا �لجميع

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة
  


