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 ملائةبعد ا الثالثنياحلادية و حمضر اجللسة 
 

 (8101دجنرب 01ه )0441الثاين  ربيع 01 الثالاثء: التاريخ

 .احلبيب املالكي رئيس جملس النوابالسيد : لرائسةا

عة الثالثة اء من الساومثانية وثالثني دقيقة، ابتد ساعتان: التوقيت
 .رينشزواال والدقيقة السابعة والع

ة النصوص التشريعيالدراسة والتصويت على : األعمالجدول 
 اجلاهزة:

 8102للسنة املالية  11.01مشروع قانون املالية رقم  -
 .يف قراءة اثنية له

 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

للسنة  11.01منر اآلن إىل مشروع قانون املالية رقم 
يف قراءة اثنية له، الكلمة للسيد الوزير، وأشكر  8102املالية 

ابملناسبة السيد املقرر السيد النائب أمحد التومي، وننطلق أو نفتح 
ابب املناقشة العامة إبعطاء الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية 

 .قللسيدة النائبة عائشة لبل

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
  ابسم فرق وجمموعة األغلبية: ،واالشرتاكية

 السيد الرئيس،

 السيد وزير اإلقتصاد واملالية،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

يلتئم جملسنا جمددا حول مشروع قانون املالية لسنة 
 يف قراءته الثانية، وفق املقتضيات الدستورية اليت هتدف 8102

تيه إىل إرساء قواعد التفاعل اإلجيايب والتعاون املثمر بني الربملان بغرف
من جهة واحلكومة من جهة اثنية، وهو ما أفضى إىل البت إجيااب 

 قدم هبا أخواتنا وإخواننا يف جملسيف جل التعديالت اليت ت
س املستشارين، واليت تلتقي مع التعديالت اليت تقدمنا هبا يف جمل

النواب وأتخذ بعدا إجتماعيا ابألساس وتوفق بني اإلستجابة 
للمطالب امللحة والراهنة ملختلف فئات اجملتمع وللفاعلني 

حلكومة ا اإلقتصاديني واإلجتماعيني، وتعزز اجملهودات اليت بذلتها
النفس  8102حىت يكتسي مشروع قانون املالية برسم سنة 

 .اإلجتماعي الضروري مبا تستلزمه الظرفية الدقيقة لبالدان

وهي مناسبة جندد فيها إبسم فرق وجمموعة األغلبية على 
املواقف املعرب عنها، أثناء القراءة األوىل هلذا املشروع مع التأكيد 

إلنتاج الثروة وتوفري فرص الشغل على ضرورة إعطاء األولوية 
للشباب، وتقليص الفوارق االجتماعية واجملالية إبرساء لبنات 
إسرتاتيجية الصناعة وطنية حقيقية، ألن التصنيع يعترب الركيزة 
والرافعة الناجعة للدفع ابلدول واألمم إىل حتقيق إقالعها 

هتا، ااإلقتصادي واملدخل األمثل حلل معضالت التنمية جبميع جتلي
ويف هذا الصدد، فبالدان اليوم مطالبة بنهج سياسات عمومية تروم 
أساسا تشجيع وتوجيه املستثمرين حنو النشاط الصناعي عوض 
تلك املوجهة حنو قطاعات حتظى بفرص حتقيق الربح السهل 

 .والسريع واليت بلغت مداها وأابنت عن حمدوديتها

ومن هذا املنطلق، فإن حلظة بلورة مشاريع قوانني املالية 
هي حلظة سياسية قوية ومفصلية للوقوف على تطورات األوضاع 
اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدان، وفرصة لتقييم مرحلي ملدى التزام 
احلكومة وفائها مبضامني الربانمج احلكومي الذي على أساسه 

 .األمةانلت ثقة السيدات والسادة نواب 
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وفيما خيص التدابري واإلجراءات اليت تتخذها  السيد الوزير،
احلكومة من أجل تعبئة مواردها املالية، وتغطية العجز املسجل يف 
ميزانيتها، فإننا يف فرق وجمموعة األغلبية نسجل جلوء احلكومة إىل 
حتويل بعض املنشآت العمومية إىل القطاع اخلاص، حيث يؤكد 

ية هلذا ى املبادئ الثابثة اليت تؤطر املقاربة السياسيف هذا الصدد عل
املوضوع والقائمة على ضرورة احلفاظ ال على القطاعات ذات 
الطبيعة االسرتاتيجية ضمن منظومة القطاع العمومي، داعني إىل 
إجراء تقييم عميق وشفاف لإلنعكاسات اإلقتصادية واآلاثر 

ة ساس مصلحلعمليات اخلوصصة، مبا يضمن ابألاالجتماعية 
اإلقتصاد الوطين وقدرته على التنافسية، وكذا حلماية القدرة 
الشرائية للمواطنات واملواطنني وجودة اخلدمات العمومية، خاصة 
تلك املرتبطة ابجليل اجلديد من هذه اخلدمات، وأساسا يف جماالت 
الصحة والتعليم والشغل والسكن والبيئة، يف أفق حتقيق العدالة 

 .واجملالية واملساواة يف الولوج إىل هذه اخلدمات اإلجتماعية

ونسجل ابملناسبة السيد الوزير احملرتم، التزامكم بتنظيم 
مناظرة وطنية حول اجلباايت من أجل إجراء مراجعات جذرية 
للسياسة الضريبية لبالدان، وتقييم انعكاساهتا اإلقتصادية وآاثرها 

 متيازات وحتفيزاتاإلجتماعية جراء ما تعرفه من إعفاءات وا
ضريبية، وذلك هبدف ضمان استقرارها من جهة، وضمان حتقيق 
العدالة اجلبائية من جهة أخرى، واليت تعترب إحدى التجليات 
األساسية للعدالة اإلجتماعية وإعادة التوزيع العادل للثروة 

 .والتحمل املتضامن واملتناسب للتكاليف يف العمومية

 لسيد الرئيس،ا

 ير،السيد الوز 

 السيدات والسادة النواب،

إن اإلجراءات والتدابري اإلقتصادية واإلجتماعية الواردة 
ميكن اعتبارها  8102يف مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 

مدخل ومالمح ومداخل للنموذج التنموي اجلديد، الذي يتعني 
أن يكون إراداي ومدجما وقادرا على تقدمي األجوبة اإلقتصاد 

ة للنهوض أبوضاع البالد وتنقيتها من كل مظاهر واإلجتماعي
اإلحتكاروالريع والفساد واستغالل النفوذ، وذلك إلرجاع الثقة إىل 
نفوس املواطنات واملواطنني وثقتهم يف املؤسسات الدستورية 
والسياسية لوطنهم، وحتقيق املشروع اجملتمعي القائم على العدالة 

للوطن  واملتشبع بروح اإلنتماءواملساواة والتوزيع العادل للخريات 
ومبقومات التقدم واحلداثة، يف إطار الدولة الوطنية الدميقراطية، مبا 

دروب التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املنشودة، وجعل  يكفل
 .املغرب قوة مؤثرة على املستوى اإلقليمي و القاري والدويل

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

 س،السيد الرئي

ويف األخري، نغتنم هذه الفرصة لتوجيه النداء للحكومة     
وللنقاابت وألرابب العمل يف إطار احلواراالجتماعي ابلتفاعل 
اإلجيايب مع مطالب الشغيلة وبذل اجملهود التواصلي الالزم الكفيل 
بتجاوز مظاهر االحتقان واالنسداد، وفتح آفاق جديدة تسمح 

وراش تمع للمضي قدما واالرخراط يف أبتعبئة شرائح واسعة من اجمل
اإلصالح الكربى لبالدان، وشكرا على حسن إصغائكن 

 .وإصغائكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة الرئيسة، الكلمة اآلن إبسم املعارضة وإبسم 
فريق األصالة واملعاصرة للسيد النائب حممد أبدرار، السيدات 

اهلدوء،  شيئا ما منوالسادة النواب السيدات والسادة النواب 
 .نستامعو للسيد النائب، تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد حممد أبدرار

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا وآله 
 وصحبه،

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات السادة النواب احملرتمون،

حقيقة أكدان يف فريق األصالة واملعاصرة كّنا فكران أننا  
كاع ما ندخلوش يعين كتصريف املوقف للرأي دايلنا حول القراءة 

ككل، ألنه شفنا   8102الثانية وكذلك حول مشروع قانون املالية 
أنه جنابه ابآلذان الصماء وشفنا تفاعل احلكومة الذي يقلل من 

ة، ومن شأن فريق األصالة واملعاصر  احرتام ويقلل من شأن املعارضة
لكن يف آخر املطاف قلنا جنيو نّدخلو وّخا نقولو لكم غري السالم 

 .عليكم

جمددا البد أن أشري يف عالقة اجمللس املوقر مع احلكومة 
أن نسجل مرة أخرى وللمرة األلف حضور احلكومة احملتشم، رغم 

 .حليطأنه البعض منها راه كاين بيّنا وبينو غري واحد ا

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب احملرتم بدون تعليق

 :النائب السيد حممد أبدرار

ملي كيحضرو كنحسو فعال أبن ما يناقش عندو أمهية  
يا  كن بقات عل كربى عند اللي جابو ابش انقشوه، أان صراحة

كن ها دشي كلو ترفض، أي وزير ما جا القطاع دايلو خص 
ن ، هذا هو احلل، هذا هو احلل، ولكيرتفض امليزانية دايلو صراحة

ما فيها ابس، ما فيها ابس، ذاك الشي اللي غادي رخدم فيه 
املداخلة غادي نبداو به من االول، املوقف الرمسي دايل فريق 

األصالة واملعاصرة وحزب األصالة واملعاصرة هو الرفض هلاذ 
لعات طمشروع القانون، ألنه ما تنلقاوش فيه ذاتنا ما تنلقاوش فيه ت

املواطنني، ذاك الشي اللي بغى املواطن يلمسو يف احلياة دايلو 
اليومية ما كاينش فهاذ القانون، ومبا أننا منثل هنا نبض الشارع، 
فاملوقف دايلنا واضح نرفض رفضا ابات ما جاء يف هاذ مشروع 
القانون، صحيح فيه بعض املواد اللي احنا مشينا هبا يف التصويت 

جيوش على فقط غري الرفض، احلاجة اللي مزاينة ألن احنا ما تن
تنقولو راه مزاينة حاجة اللي هي ماشي هي هاذيك تنقولو الّ، 
على كل حال ألن الدور دايلنا الدستوري هو أننا نسامهو مع 
احلكومة يف تدبري أمور البالد، ماشي فقط ابش نقولوالّ، وكان هو 

حلزبية ية والقيادات ااحلاجز اللي خلى اللي خالت القيادة السياس
دايل حزب األصالة واملعاصرة أهنا تراسل رائسة احلكومة واحد 

ها املراسلة فيها أفكار نرّية كتعاون احلكومة يف التدبري دايهلا وختلي
إيال كون قّدرتنا وجلسنا لألرض وانقشنا بعض األمور ما 

مع الشعب، ولكن مع  وما حتامشوش .حتامشومش مع سيدان
األسف الشديد، دائما املعاملة دايل احلكومة مع فريق األصالة 

 .املعاصرة هي معاملة انتخابية وسياسية حمضة

على كل حال، مالحظة بسيطة أخرى على التعديالت 
نثمن ما جاء يف بعض التعديالت اللي جات من املستشارين، 

 اان منا أبن ما اصوتواحنا مشينا معها يف جلنة املالية أمس، إمي
عليه يف جملس املستشارين، يعين، يعين، المس مهوم املواطنني 
واحنا بطبيعة احلال ما غاديش نقولو هاد الفريق احنا راه يف 
األغلبية حيت جاب هاد التعديل احنا منشيو ضدو أبدا، حاجة 
اللي يف صاحل املواطنني، تنقولو هللا يسخر، واللي ضد املواطنني 

و ال، جممال، نعاود أان ما عنديش بزاف ما نقول وما كنت  تنقول
كاع غادي ندخل فهاد القراءة الثانية، غادي نقول، نستدل مبا 
قاله هللا عز وجل ملي قال سيدان نوح، قال ليه :" اي نوح، إنه 
ليس من أهلك، إنه عمل غري صاحل" أان هاد املشروع القانون  
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يكم وافق عليه، والسالم علكيبان يل عمل غري صاحل ولذلك ال ن
 .ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق اإلستقاليل، إبسم 
الفريق اإلستقاليل للوحدة التعادلية الكلمة للسيد النائب أمحد 

 .التومي

 :النائب السيد أمحد التومي

 بسم هللا الرمحن الرحيم،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات

 :السيد الرئيس

السيد النائب، السيد النائب من فضلك، السيد النائب، 
 .نستمعو لبعضنا البعض، قانون املالية ماشي حلظة عادية، شكرا

 :النائب السيد أمحد التومي

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

الفريق اإلستقاليل للوحدة  يشرفين أن أتدخل إبسم
يف إطار القراءة  8102والتعادلية يف مناقشة مشروع قانون املالية 

 .الثانية

طيلة األشهر املاضية، وقف السيدات والسادة  السيد الرئيس،
ومت  8102النواب على إجيابيات وسلبيات ونواقص قانون املالية 

تقدمي تعديالت متعددة، وحنن نسجل أن العديد من التعديالت 

قد قبلتها احلكومة، لكن السيد الرئيس نسجل أن هاد امليزانية 
هي ميزانية، مع األسف، ما  كامليزانيات السابقة،  8102دايل 

زالت ميزانية انتقالية، عالش السيد الرئيس ألنه نعتقد أن احلكومة 
ار ما زلنا نعمل يف إط -ما زالت تفتقد إىل بوصلة حمددة، أوال

منوذج تنموي متجاوز والواقع أننا نبحث عن منوذج تنموي، يعين، 
ضافة إىل إجديد يضمن املواطنة احلقة، والعيش الكرمي والتشغيل، 

حلاق املغرب ابلدول الصاعدة الذي جيب، حيتم علينا أن رخرج 
، هذا %7أو  6إىل  %3من هذاك النطاق دايل النمو دايل 

القانون السيد الرئيس كما تقول احلكومة جاء تنزيال للربانمج 
احلكومي، ولكن هذا ماشي مشكل، ولكن اللي تنشوفو أنه مبين 

اتيجيات، يعين، قطاعية، هاد على واحد العدد دايل االسرت 
اإلسرتاتيجيات القطاعية اللي ما عندهاش واحد الرابط بينها، 
حبيث أن تنشوفو حىت يف املدى دايهلا خمتلف، كنشوفو مثال 

، كنشوفو االسرتاتيجية دايل التشغيل 8131إسرتاتيجية التعليم 
، يعين هذا مشكل 8181، اسرتاتيجية التسريع الصناعي 8182

نا تكون عندان واحد إسرتاتيجية موحدة اللي يكون يعين خص
عندها واحد األمد موحد واحد األفق كذلك السيد الرئيس 
موحد، كذلك امليزانية جاءت بناء على واحد العدد دايل 
التوازانت املاكرو اقتصادية وهنا يعين السيد الرئيس، كنشوفو أنه 

تضخم وال بة الهاذ التوازانت حىت حد ما كيلزمنا هبا يعين ابلنس
العجز وال سعر الصرف هاذي يعين هاذي مؤشرات تتعتمدها 
الدول األوروبية ألنه عندها عملة موحدة، احنا كأننا ابقني دائما 
 يف برانمج التقومي اهليكلي، برانمج التقومي اهليكلي هوكان فرضن

علينا هاذ املؤشرات، وبقينا دائما سايرين فيها كأهنا أصبحت واقعا 
، يف حني أنه ال أحد يلزم حىت الدول األوروبية اصبحت معاشا

حىت هي كذلك غري ملزمة هباذ التوازانت، فيعين عالش غادي 
نبقاو احنا حبيسني ورهينني هلاذ التوازننت، كذلك السيد الرئيس 
هاد البنيات يعين ابملداخيل دايل امليزانية كتبىن على واحد النظام 
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وال نظام يعين ابعرتاف اجلميع، أ ضرييب اللي كنظن يعين متجاوز
مفكك غري مقروء وفيه اليد يعين كنظن كل شي اإلخوان وقفوا 
على أنه كاين املصاحل واللوبيات وأصحاب املصاحل كلها لعبت 
فهاذ النظام يعين الضرييب واصبح غري مقروء والدليل على ذلك ما 

ى السكر لوقع البارحة يعين يف تسعرية السوائل يعين اللي كتعتمد ع
 .وهذا دليل واضح كذلك، كذلك

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

كنشوفو أنه امليزانية كذلك ما خذاتش بعني اإلعتبار 
واحد العديد دايل التحوالت يعين التكنولوجية واإلقتصادية يف 
العامل، مثال اإلقتصاد األنرتنيت الذكاء االصطناعي اللي غادي 

 لع واخلدمات، يعين أين حنن منخلق طرق جديدة يف إنتاج الس
من كل هذا السيد الرئيس؟ كذلك اإلقتصاد األخضر والواقع أنه  
كان مؤمتر يعين األسبوع الفارط اللي كيفرض واحد العدد دايل 
التحوالت على صعيد البنية االقتصادية للدول، ما كنشوفوش 

 .هاذي يف املالية كذلك

 السيد الرئيس،

ال واحد التناسي دايل أجندة كنشوفو أنه كاين رمبا حب
، والواقع أن املغرب صادق على هاذ 8131األمم املتحدة ل 

األجندة وهو ملزم ابش يعطي واحد سنواي واحد التقرير احنا  
كنتمناو السيد الوزير أنه يف السنة املقبلة جيينا واحد التقرير من 

تقرير اللي تتجي مع امليزانية جيي واحد التقرير على  08هاذ 
هدف واحد  07اللي فيه والحد  8131أجندة األمم احملددة ل 

العدد دايل املؤشرات، يف األخري السيد الرئيس، اللي بغيت نقول 
أنه راه هاذ القضية دايل امليزانية راه هي مسؤولية مشرتكة بني 
احلكومة والربملان، ما خصناش احنا حنيدواملسؤولية علينا راه حىت 

نه هي عملية مشرتكة، حىت احنا خصنا احنا الدستور تيقول أ

نتحملو املسؤولية وحىت احنا خصنا نقومو يعين مبا جيب أن نقوم 
 une به، وهنا بغيت ندير واحد يعين واحد رمبا

recommandation   أنه خصنا يعين يف جلنة املالية راه
السيد الوزير تعّهد أنه غيدير واحد املناظرة على املنظومة الضريبية 

لنيت احنا كذلك يعين نقومو يعين أعمال ونديرو واحد احنا ا
ابش نسامهو فهاذ العملية الكربى،   l'évolution العدد دايل

كذلك السيد الوزير رمبا يعين فهاذ الوقت اللي بغيت نقول للسيد 
الرئيس أنه احنا يعين القانون ما تيستاجبش يعين للطموح دايلنا 

 .عليه، شكرا السيد الرئيس وغادي نصوتو

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر 
 .بالفريج

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

كنظن أبن األغلبية متبعة اليوم آش واقع يف اململكة 
اإلحتاد األورويب املتحدة من نقاش ساخن حول اخلروج من 

وشروط هاذ اخلروج، ففي اململكة املتحدة وهي أقدم ملكية برملانية 
يف العامل، الربملان يلعب دورا جوهري يف احلياة السياسية دايل 
البالد، واليوم احلكومة الربيطانية يف حالة صعبة ليس بسبب 
معارضة املعارضة ولكن بسبب معارضة بعض النواب دايل 

ة لي كيمارسو حقهم الدستوري يف اختاذ املواقف املناسباألغلبية، ال
ختلف أ املوقف الذي يتالءم مع مبادئهم، فبالدان عندان دستور

مع هاد الدستور ما صوتش عليه أان شخصيا ولكن أحرتمه وأطبقه 
من هذا الدستور ينص أبن احلق يف  61ابلتفصيل، فالفصل 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

6 

ن تفويضه، ال ميكالتصويت ابلنسبة ألعضاء الربملان حق شخصي 
من الدستور لو تقدم  61فأظن لو طبقنا اليوم غري هاد الفصل 

 .وطننا العزيز، وشكرا

 :السيد الرئيس

 3شكرا منر اآلن إىل عملية التصويت وأعرض املادة 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

 :املوافقون

للتصويت كما صادقت عليها  3معذرة أعرض مرة أخرى املادة 
 :اللجنة

 اإلمجاع املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  2أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 ال أحد املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

 :مكرر للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7أعرض املادة 

 611 املوافقون:

 24املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :مكررللتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7أعرض املادة 

 611 ملوافقون:ا

 24املعارضون: 

 ال أحد املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 00أعرض املادة 

  611املوافقون: 

 6 املعارضون:

 26 املمتنعون:

 :أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 06املادة 

 611 املوافقون:

 6املعارضون: 

 41 :املمتنعون

 :كما صادقت عليها اللجنة  مكررة للتصويت 87أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 6املعارضون: 

 ال أحد املمتنعون:
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 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 55املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  27أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 55املعارضون: 

 ال أحداملمتنعون: 

 :أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21املادة 

 651املوافقون: 

 55 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية له كما 
 :صادقت عليه اللجنة

 651 املوافقون:

 11املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 11.61املالية رقم  صادق جملس النواب على مشروع قانون
 يف إطار قراءة اثنية له 4162للسنة املالية 

 املتعلق ابلتنظيم القضائي 31.02منر اآلن إىل مشروع القانون رقم 
 .يف قراءة اثنية له، الكلمة للسيد الوزير

 

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 ا السيد الرئيس،شكر 

 السيد الرئيس احملرتم،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 ..يسرين أن أقدم

 :السيد الرئيس

 .السيدات والسادة النواب نستمعوا للسيد الوزير

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 السيد الرئيس احملرتم،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أقدم اليوم أمام جملسكم املوقر يف جلسته العامة يسرين أن 
يتعلق ابلتنظيم القضائي يف إطار  31.02مشروع قانون رقم 

القراءة الثانية، بعد أن صادق عليه جملس املستشارين ابإلمجاع 
، وأدخل عليه عددا هاما من 8101يوليوز  84بتاريخ 

نة التعديالت اليت قبلتها احلكومة وصادقت عليه بعد ذلك جل
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب، ابإلمجاع يف 

 .إطار القراءة الثانية

 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمون،

كما ال خيفى عليكم فإن هذا القانون أييت يف سياق 
 استكمال الرتسانة القانونية لتنزيل مشروع إصالح منظومة العدالة

حيث بعد تنصيب اجمللس األعلى للسلطة القضائية وانتقال رائسة 
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النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض كان لزاما 
وضع نص قانوين يضبط العالقة بني السلطة القضائية ورائسة 
النيابة العامة والوزارة املكلفة ابلعدل داخل احملاكم وحتديد 

 .تدبري اإلدارة القضائيةاختصاصات الوزارة يف جمال 

لقد مر التنظيم القضائي للمملكة بعد اإلستقالل بعدة 
حمطات لإلصالح أمهها: صدور قانون التوحيد واملغربة والتعريب 

 تاله صدور الظهري املتعلق ابلتنظيم القضائي 0262يناير  86يف 
املعمول به حاليا، والذي  0274يوليوز  02للمملكة بتاريخ 

نه قفزة نوعية يف مسار اإلصالح القضائي، ومنذ شكلت يف إاب
ذلك التاريخ عرف هذا الظهري املذكور عدة تعديالت وتغيريات 
استوجبها التطور الذي عرفه املغرب اقتصاداي واجتماعيا وإداراي، 

وحماكم  0223لعل أبرزها إحداث احملاكم اإلدارية سنة 
 واحملاكم التجارية 8116اإلستئناف اإلدارية سنة 

، إضافة إىل 8100وأخريا أقسام قضاء القرب سنة  0227 سنة
تعديالت جزئية أخرى مهت على اخلصوص إحداث أقسام اجلرائم 
املالية ألربعة حماكم استئناف وقسم جرائم اإلرهاب مبحكمة 
االستئناف ابلرابط، غري أن تويل هذه اإلصالحات املتفرقة أثر 

ل حكامه وعلى اإلستغالعن إنسجام مقتضيات الظهري املذكور وأ
األمثل للموارد البشرية واملادية، وهو ما أصبح معه من الضروري 
مراجعة التنظيم القضائي مبا يتالءم مع مقتضيات دستور اململكة 
الذي ارتقى ابلقضاء إىل سلطة قضائية مستقلة عن السلطتني 

كم ا التشريعية والتنفيذية ومبا يتوافق مبدأ الرفع من جناعة أداء احمل
 .وضمان حقوق املتقاضني وحسن تصريف العدالة

ومن أجل صياغة مشروع متكامل يستجيب النتظارات 
الفاعلني واملشتغلني يف جمال العدالة عملت الوزارة على مراجعة 
التنظيم القضائي وفق مقاربة تشاركية واسعة وأسس جديدة 

 :تستهدف

 تاليف صعوبة الوضعية احلالية ؛ -

ي النجاعة على مستوى خمتلف درجات التقاض توفري متطلبات -
وأنواع اهليئات القضائية مبا ميكن من توطيد الثقة واملصداقية يف 

 .قضاء فعال ومنصف

واعتبارا، وبعد عرض املشروع على جملسكم املوقر متت 
ليحال مباشرة  8106يونيو  7مناقشته واملصادقة عليه بتاريخ 

ستكمال مسطرة بعد ذلك على جملس املستشارين قصد ا
 .املصادقة

واعتبارا للمتغريات اليت طرأت على املشهد القضائي 
للمملكة، ال سيما اإلستقالل املؤسسايت للسلطة القضائية وانتقال 
رائسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض تلقت 
الوزارة مالحظات واقرتاحات عدد من اجلهات واألطراف بشأن 

نظيم القضائي، تنصب أساسا على انعكاسات ما أفرزه مشروع الت
 .وضع املؤسسايت اجلديد مبشهد العدالة وكيفية تدبري شؤون القطاع

ولقد دشنا حوارا موسعا كان فرصة لإلستماع إىل كل 
ة املتدخلني مبا فيهم اجمللس األعلى للسلطة القضائية، رائسة النياب

ت ت املوظفني، نقاابالعامة، اجلمعيات املهنية للقضاة، نقااب
احملامني ومت أخذ الوقت الكايف للوصول إىل توافقات بشأن كل 

 .النقط اخلالفية

من جهة أخرى ارخرطت كل الفرق الربملانية مبجلس 
املستشارين أغلبية ومعارضة يف هذا النقاش القانوين وعربت عن 
جمموعة من املالحظات وأبدت عددا من اإلقرتاحات وأفضت 

ربة التشاركية يف التعاطي مع مشروع قانون التنظيم هذه املقا
القضائي إىل الوصول إىل توافق مع كل األطراف، وبناءا على ذلك 

من التعديالت اجلوهرية أمام جملس املستشارين  016 مت تقدمي
 :موزعة كما يلي

 تعديال مقدما من طرف فرق األغلبية؛ 49
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ق اصرة والفريتعديال مقدما من طرف فريق األصالة واملع 36
ة اإلستقاليل للوحدة والتعادلية وفريق اإلحتاد املغريب للشغل وجمموع

 الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؛

 تعديال مقدما من طرف احلكومة؛ 21

وقد جتاوبت احلكومة مع كل التعديالت اليت تقدمت هبا 
الفرق الربملانية وعربت عن موافقتها عليها، كما جتاوبت كل الفرق 

تعديالت احلكومة حيث متت املصادقة على املشروع ابإلمجاع  مع
 .8101يوليوز  84يف جلسة 

السيد الرئيس، انصبت التعديالت املقدمة سواء من 
طرف الفرق الربملانية أو احلكومة على عدد من املواضيع مهت 
أساسا مؤسسة الكاتب العام للمحكمة واختصاصاته وعالقته 

فتيش وابملسؤولني القضائيني، جماالت الت ابلوزارة املكلفة ابلعدل
 اليت ستختص هبا املفتشية العامة التابعة للوزارة املكلفة ابلعدل،

هيكلة احملاكم، موضوع األقسام التجارية املتخصصة واألقسام 
اإلدارية املتخصصة، تشكيل مكتب احملكمة واختصاصاته، 
تشكيل اهليئات القضائية، اختصاصات مكاتب املساعدة 

 .اإلجتماعية

وبناء عليه، وبعد إدماج هذه التعديالت اجلوهرية أصبح 
مادة موزعة على  081املشروع من الناحية الشكلية يتكون من 

 :أربعة أقسام وفق ما يلي

القسم األول: يتعلق مببادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق  -
نظيم تاملتقاضني، ويتضمن ثالثة أبواب: األول منها يتعلق مببادئ ال

القضائي وقواعد عمل اهليئات القضائية، الثاين يتعلق مبنظومة 
تدبري احملاكم أول درجة وحماكم اثن درجة بتنظيمها الداخلي، 

 .الباب الثالث يتعلق حبقوق املتقاضني وجتريح القضاة وخماصمتهم

القسم الثاين: يتعلق بتأليف احملاكم وتنظيمها واختصاصها  -
األول يتعلق مبحاكم أول درجة، الثاين  ويتضمن ثالثة أبواب:

 .يتعلق مبحاكم اثين درجة، الباب الثالث يتعلق مبحكمة النقض

 القسم الثالث: يتعلق ابلتفتيش واإلشراف القضائي على احملاكم -
شراف ويتضمن اببني األول يتعلق بتفتيش احملاكم، يتعلق الثاين ابإل

 .اإلداري على احملاكم

 .كام ختامية وانتقاليةالقسم الرابع: أح -

من انحية املوضوع مت إقرار العديد من املستجدات وعلى عدة 
 :مستوايت من أمهها اجملاالت التالية

 :املوجهة للتنظيم القضائي املبادئ-أ

ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقالل السلطة 
لتعاون االقضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى 

مع وزارة العدل فيما يتعلق ابلتسيري اإلداري للمحاكم وعلى إشراك 
املهن القضائية يف جلان البحث ودراسة صعوابت سري العمل 

 .ابحملاكم ووضع احللول املناسبة

قيام تنظيم قضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته حمكمة  -ب-
أ دالنقض واشتغال خمتلف مكوانت التنظيم القضائي وفق مب

 .القضاء املتخصص

وجوب حتديد اخلريطة القضائية وفق مقارنة عقالنية هتدف  -ج-
ة إىل حتقيق القرب من املتقاضني وتسهيل الولوج إىل العدالة وفعالي

اإلدارة القضائية، مراعاة حجم القضااي وكذا املعطيات اجلغرافية 
داري إلوالدميوغرافية واإلقتصادية واإلجتماعية مع مراعاة التقسيم ا

مع التأكيد على أن وضع اخلريطة القضائية للمملكة يتم مبرسوم 
بعد استطالع رأي اجمللس األعلى للسلطة القضائية واهليئات 
املعنية به، فضال عن النص على إمكانية عقد احملاكم جللسات 
تنقلية ضمن دوائر اختصاصها احمللي مث النص على إمكانية 
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درجة يف دائرهتا القضائية  إحداث غرف ملحقة مبحاكم اثين
 مبرسوم بعد استطالع رأي اجمللس األعلى للسلطة القضائية،

حقوق املتقاضني: تفصل حقوق املتقاضني وما يرتبط هبا بشأن 
ممارسة حق التقاضي واملساعدة القضائية واملساعدة القانونية 
والتعويض عن اخلطأ القضائي مع النص على تنفيذ اإلجراءات 

 احملاكم مبا يضمن احملاكمة العادلة يف مجيع ساطر أماموتطبيق امل
مراحل التقاضي واحرتام حقوق الدفاع، ومبا حيقق البت يف القضااي 
وصدور األحكام داخل أجل معقول والتنصيص على حتديد 
احملكمة للتاريخ الذي سيتم فيه النطق ابحلكم وضرورة حترير 

شأن ا تقتضيه املساطر باألحكام كاملة قبل النطق هبا مع مراعاة م
 حترير أحكام بعض القضااي الزجرية؛

 النص على حالة التجريح وخماصمة القضاة؛

النص على تيسري الوصول إىل املعلومة القانونية والقضائية ومتكني 
املتقاضني من تتبع مسار إجراءات قضاايهم عن بعد يف احرتام 

ع املتقاضني ل ماتم للمعطيات الشخصية لألفراد ومحايتها والتواص
 .بلغة يفهموهنا

 :قواعد عمل اهليئات القضائية -ج-

التنصيص على اشتغال احملاكم مبا يؤمن انتظام واستمرارية 
 اخلدمات القضائية وعقد اجللسات؛

التنصيص على اعتبار اللغة العربية لغة التقاضي واملرافعات أمام 
لرمسي للغة ا احملاكم وصياغة األحكام مع العمل على تفعيل الطابع

 األمازيغية؛

إمكانية قيام احملكمة بدعوة األطراف حلل النزاع املعروض عليها 
عن طريق الصلح أو الوساطة االتفاقية يف احلاالت اليت ينجز فيها 

 القانون ذلك؛

تنظيم موضوع الرأي املخالف حيث مت النص على أن أحكام 
عد دراسة لبية بقضاة هيئة القضاء اجلماعي تصدر ابإلمجاع أو األغ

القضية والتداول فيها سرا مع إمكانية تضمني وجهة نظر القاضي 
املخالف مببادرة منه يف حمضر سري خاص موقع عليه من قبل 
أعضاء اهليئة حيتفظ به لدى رئيس احملكمة املعنية ضمن سجل 
خاص وال ميكن االطالع عليه إال بناءا على قرار من اجمللس 

نوات ية حيتفظ ابحملضر املذكور ملدة عشر ساألعلى للسلطة القضائ
من اتريخ إجنازه ويعترب الكشف عن مضمونه للعموم أبية صيغة  

 كانت خطأ جسيما؛

تكريس املمارسات املتعلقة ابفتتاح السلطة القضائية وكذا عقد 
احملاكم جلسات حسمية لتنصيب املسؤولني القضائيني والقضاة 

قاليد ملتبعة تكريسا لألعراف والتاجلدد وفق اإلجراءات واملراسيم ا
 القضائية؛

 .إعتماد احملاكم اإلدارة اإللكرتونية لإلجراءات واملساطر القضائية

التنظيم الداخلي للمحاكم: على مستوى حماكم املوضوع  -د-
جعل التنظيم الداخلي للمحاكم أول درجة وحماكم اثين درجة من 

 حيث يتوىل خالل مكتب احملكمة املشتملة على عدة أعضاء
وضع مشروع برانمج لتنظيم العمل ابحملكمة وحتديد عدد الغرف 
وتكوين الغرف وتوزيع القضااي واملهام بني القضاة وضبط أايم 

 وساعات انعقاد اجللسات؛

توسيع دور اجلمعية العامة للمحكمة ليشمل مجيع القضااي اليت 
هتم سري العمل ابحملكمة ومنها على اخلصوص عرض النشاط 

لقضائي واملصادقة على مشروع برانمج تنظيم العمل ابحملكمة ا
 املعد من طرف مكتب اجلمعية ابألغلبية؛

تقدمي عرض مفصل من طرف الكاتب العام للمحكمة يتضمن 
مالحظاته ومقرتحاته فيما يرجع الختصاصاته ودراسة الطرق 
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الكفيلة ابلرفع من جناعة األداء فضال عن دراسة الربانمج الثقايف 
 .للمحكمة وأيضا مواضيع التكوين

على مستوى حمكمة النقض، جعل التنظيم الداخلي حملكمة 
النقض من خالل مكتب احملكمة واجلمعية العامة للمحكمة على 

 غرار حماكم املوضوع؛

 :التسيري اإلداري للمحاكم

النص على وحدة كتابة الضبط على صعيد احملكمة حيث  -
 مهام كتابة الضبط مبجموع مصاحل ميارس املوظفون املنتمون هلا

 احملكمة؛

خضوع موظفي هيئة كتابة الضبط للسلطة ومراقبة وزير العدل  -
 وممارسة مهامهم حتت إشراف املسؤولني القضائيني ابحملكمة؛

تويل وزير العدل اإلشراف اإلداري واملايل على احملاكم بتنسيق  -
 وتعاون مع املسؤولني القضائيني هبا؛

على قيام وزارة العدل إبعداد برامج جناعة أداء احملاكم  التنصيص -
اخلاصة به بتنسيق   وحتديد أهداف كل برانمج ومؤشرات القياس

مع اجمللس األعلى للسلطة القضائية واملسؤولني القضائيني 
 واإلداريني، يف إطار اإلحرتام التام ملبدأ استقالل السلطة القضائية؛

للمحكمة الذي يعد الرئيس إحداث منصب الكاتب العام  -
التسلسلي ملوظفي كتابة الضبط على صعيد كل حمكمة، مع 

بط التأكيد على مسؤولياته يف تويل التنسيق بني مصاحل كتابة الض
ابحملكمة واملراكز القضائية التابعة هلا واإلشراف على املوظفني 
ومراقبة وتقييم أدائهم وتنظيم عملهم وتدبري الرخص املتعلقة هبم 
وخضوعه للسلطة ومراقبة الوزير املكلف ابلعدل وممارسة مهامه 

 حتت إشراف املسؤولني القضائيني ابحملكمة؛

إحداث آليات للتنسيق على صعيد احملكمة بشأن جممل شؤوهنا -
تعمل حتت إشراف رئيس احملكمة وبعضوية كل من رئيس النيابة 

 .العامة لديها والكاتب العام للمحكمة

 :مستوى مكوانت خمتلف احملاكم املستجدات على

وضع تنميط موحد هليكلة كل أنواع وأصناف احملاكم مع إعطاء 
اإلمكانية لكي تشتمل كل حمكمة على أقسام وكل قسم على 

 غرف وأن تضم هذه الغرف هيئات؛

 حذف غرف االستئناف ابحملاكم اإلبتدائية؛

 جعل قضاء القرب ممارسا على مستوى غرف وليس أقسام؛

ية إشتمال بعض احملاكم اإلدارية على أقسام متخصصة يف إمكان
القضاء التجاري، ختتص يف البت يف القضااي التجارية املسندة إىل 

 احملاكم التجارية مبوجب القانون؛

أقسام متخصصة يف القضاء اإلداري ختتص ابلبت يف القضااي 
 هاإلدارية املسندة إىل احملاكم اإلدارية مبوجب القانون حتدث هذ

 األقسام املتخصصة ابحملاكم اإلبتدائية املعنية مبرسوم بعد استطالع
رأي اجمللس األعلى للسلطة القضائية يبني عددها ودوائر 

 اختصاصها؛

التنصيص على إحداث مكاتب للمساعدة اإلجتماعية ابحملاكم 
 اإلبتدائية وحماكم اإلستئناف وحتديد اختصاصات هذه املكاتب؛

القضاة املقيمني ابعتبارها اتبعة للمحكمة إبراز وضعية مراكز 
 االبتدائية؛

توسيع جماالت القضاء الفردي يف ميدان األسرة لتشمل قضااي 
الطالق اإلتفاقي والنفقة وأجرة احلضانة وزايرة احملضون والرجوع 

 إىل بيت الزوجية وقضااي احلالة املدنية؛
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تشمل كل ية لتوسيع جماالت القضاء اجلماعي أمام احملاكم االبتدائ
 القضااي اجلنحية اليت يتابع فيها شخص يف حالة اعتقال ولو توبع

 .معه أشخاص يف حالة سراح

 :على مستوى حماكم اإلستئناف

أقسام  على التنصيص على إمكانية اشتمال حماكم اإلستئناف -
متخصصة يف القضاء التجاري وكذا على أقسام متخصصة يف 
القضاء اإلداري، وحتدث هذه األقسام املتخصصة يف حماكم 
اإلستئناف وتعني مقرها ودوائر اختصاصها احمللي مبرسوم بعد 

 .استطالع رأي اجمللس األعلى للسلطة القضائية

 :النيابة العامة لدى احملاكم التجارية

أو  على متثيل النيابة العامة لدى احملاكم التجارية بنائب التنصيص
نواب لوكيل امللك يعينهم وكيل امللك لدى احملكمة اإلبتدائية اليت 

 توجد بدائرهتا احملكمة التجارية؛

 التنصيص على تنفيذ النيابة العامة لدى حماكم االستئناف التجارية
لدى  ام للملكبنائب أو نواب لوكيل امللك يعينهم الوكيل الع

 .حمكمة اإلستئناف اليت توجد بدائرهتا حمكمة االستئناف التجارية

 :حمكمة النقض

إعتبار حمكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية ابململكة تسهر على 
مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد اإلجتهاد القضائي، إضافة 
 غرفة سابعة إىل غرف حمكمة النقض وهي الغرفة العقارية،

إمكانيات وتقسيم الغرف حمكمة النقض إىل هيئات، إحداث 
 .نظام داخلي حملكمة النقض

 :التفتيش القضائي والتفتيش اإلداري واملايل للمحاكم

امة النص على التفتيش القضائي الذي تتواله املفتشية القضائية الع
 التابعة للمجلس األعلى للسلطة القضائية؛

شية العامة ايل للمحاكم تتواله املفتالنص على التفتيش اإلداري وامل
لوزارة العدل من خالل تفتيش املصاحل اإلدارية واملالية لكتابة 

دخول القانون حيز التنفيذ جعل مقتضيات هذا  الضبط ابحملاكم
أشهر من اتريخ نشره ابجلريدة  6القانون تدخل حيز التطبيق بعد 

 .يذ القانونفالرمسية حىت يتم االستعداد بشكل كامل وكايف لتن

 السيد الرئيس احملرتم،

 ،حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمون

تلكم هي أهم املقتضيات اليت يرتكز عليها مشروع هذا 
القانون وأهم التعديالت اليت مت إقرارها أثناء عرض املشروع على 
أنظار جملس املستشارين، واألكيد أن هذا املشروع يشكل دعامة 

مشاريع القوانني خاصة اليت توجد اآلن يف هناية أساسية لباقي 
املسار التشريعي، وابألخص مشروع قانون تعديل املسطرة اجلنائية 
ومشروع قانون تعديل املسطرة املدنية وكذلك تعديل القانون 

وفقنا هللا وإايكم ملا فيه خري هذا البلد األمني، وشكرا  اجلنائي،
 .جزيال على انتباهكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، وابملناسبة أشكر مقرر جلنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان السيد النائب كرمي شاوي، أفتح ابب 
املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية للسيدة النائبة 

 .مرمية بومجعة

 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 سيد الوزير،ال

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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يشرفين أن أتقدم إبسم فريق العدالة والتنمية يف إطار املناقشة 
يتعلق ابلتنظيم  02.31والتصويت على مشروع القانون رقم 

القضائي للمملكة كما أحيل جمللس املستشارين يف إطار القراءة 
شادة وأتبعها يه أعقبه إبالثانية، هذه املداخلة اليت سأستهلها بتنو 

بثالث مالحظات رئيسية تنويه أوال ابملقاربة التشاركية اليت 
اعتمدها وزير العدل السابق األستاذ مصطفى الرميد يف هذه 
احلكومة السابقة عند إعداد مشروع هذا القانون، تفعيال لتوصيات 

 يامليثاق الوطين إلصالح منظومة العدالة املتعلقة ابلتنظيم القضائ
والنجاعة القضائية واخلريطة القضائية مؤسسا لبناء تنظيم قضائي 
انجع، فعال، منسجم ومتماسك سيعوض التنظيم القضائي 
للمملكة الذي عمر أزيد من أربعة عقود إشادة ابألسلوب املرن 
واملستوعب الذي الزم السيد وزير العدل احلايل األستاذ حممد 

 هذا القانون يف إطار القراءة أوجار أثناء مواكبته مناقشة مشروع
الثانية وسعيه احلثيث إلثرائه وجتويد، أما يف ما يهم املالحظات 
وارتباطا ابلسياق الذي يناقش فيه هذا القانون أوال أن هذا املشروع 
األصل فيه هو أن يسجد مدى التملك اجلماعي واملشرتك والسليم 

تقاللية دأ اسللمبادئ املؤطرة للتنظيم القضائي وعلى رأسها مب
السلطة القضائية كمبدء دستوري، هاد املبدأ اجلميع ملزم 

ة ابإلسهام يف تنزيله تنزيال سليما ابلشكل الذي ال تطغى فيه سلط
على األخرى، فاستقاللية السلط وفصلها يقتضي تعاوان وتوازان ال 

وسط الدولة الواحدة.   تغوهلا وال أن تتحول إىل دول وإىل جزر
كما أن استقالل السلطة القضائية ال يعين أن ترتفع مؤسساهتا 
التدبريية عن هذه املؤسسة املوقرة حضورا ومناقشة، وال تعين أهنا 
فوق املراقبة، وملا كان من مبدأ فصل السلط التعاون بينها، الشيء 

نها يالذي يقتضي إقامة عالقات وتنسيق حتقيقا للغايت املشرتكة ب
ووعيا منا ملتطلبات املرحلة اإلنتقالية لتنزيل هذه اإلستقاللية، 
وكذلك رغبة منا يف إجناح هذه احملطة، مت احلرص من داخل هذه 
املؤسسة حيث متت املصادقة على اإلطار القانوين املفضي إىل 

استقالل السلطة القضائية، إىل إقامة هيئة مشرتكة بني اجمللس 
 .ائية ووزارة العدلاألعلى للسلطة القض

وحرصنا كذلك من خالل مناقشتنا هلذا املشروع، تعزيز سبل هذا 
التعاون خللق هذا التوازن والتنسيق من خالل إحداث جلنة حبث 
الصعوابت املتعلقة بسري احملكمة وجلنة التنسيق على صعيد 
احملاكم، كما أكدان من خالل مناقشتنا هلذا املشروع أن التحوالت 

اليت شهدهتا منظومة العدالة إثراستقالل السلطة القضائية العميقة 
يستدعي مواكبتها ابإلجراءات التالية من خالل هاد مشروع 

 :القانون

أوال، حتوالت على مستوى كتابة الضبط، من خالل إحداث 
وظائف وهيكلة جديدة ومسؤوليات حمددة، إحداث مؤسسة 

امليثاق دايل  من 010 الكاتب العام للمحكمة تنزيال للتوصية
 الكاتب إصالح منظومة العدالة، كذلك تدقيق العالقة بني

القضائي، حتديد كذلك احلدود دايل هاد العالقة  واملسؤول العام
ونقط التماس بينها، إضافة إىل خلق التوازن بني اجلهات القضائي 
واجلهاز اإلداري، وكذلك تفعيال ملبدأ فصل السلط والتعاون 

 .نهاوالتوازن فيما بي

واستثنائيا  املالحظة الثانية هي أن هذا املشروع يكتسي دورا حيواي
يف حتقيق األمن القضائي، ومن مثة األمن اجملتمعي وصون احلقوق 
واحلرايت وضمان ممارستها ومنها احلقوق اليت أكد عليها الدستور 

 :رأسهااملغريب، وعلى 

دا عن كل ياستقالل وجترد القضاة، حتري النزاهة والشفافية، بع
الضغوطات، فال جيب أن يتحول نساء ورجال القضاء إىل أطراف 
يف الصراع السياسي واجملتمعي، ألن القضاء كخامي للحقوق 
واحلرايت هو املالذ الوحيد لكل صاحب حق أو مظلمة، لذلك 
ال يقبل أن يوظف يف الصراعات وتصفية احلساابت السياسية، 

ب ستقاللية فإنه الزمه بواجوكما أن الدستور متع القاضي ابإل
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التحفظ واألخالقيات القضائية وواجب التجرد واملبادئ الدستورية 
 .جزء ال يتجزأ

من بني هذه احلقوق وعلى رأس هذه احلقوق الدستورية، 
احلق يف احملاكمة العادلة وتلمسها يف واقع املمارسة القضائية، 

 حدودها يفمن بني ما تقتضي، و  وشروط احملاكمة العادلة تقتضي
الدنيا، استقرار األحكام القضائية، استقرار املراكز القانونية من 
خالل احرتام صدقية البت وقوة الشيء املقضي به، فتعريض 

 مقتل إصابة يف األحكام القضائية النهائية لقابلية املراجعة هي
مصداقية منظومة العدالة وروحها وفلسفتها وهتديد لألمن القضائي 

اإلقتصادي كذلك، فأي مستثمر، فأي مستثمر ميكن واجملتمعي و 
أن يستثمر ويستقر يف بلد ال ثقة يف أحكامه القضائية النهائية 
اليت قد تكون قد حسمت لصاحله، ومن شروط احملاكمة العادلة 
التطبيق السليم وغري املعيب واملنصف لقواعد القانون، وأن يعرض 

 هاته فوها ويكون تفسريالناس أمام القضاء للوقائع اليت قد اقرت 
 الوقائع منضبط لضوابط التفسري الضيق للقاعدة اجلنائية؛

املالحظة الثالثة، أنه أمام ما راكمه بلدان على املستوى القانوين 
واملؤسسايت، يف جمال النهوض ابحلقوق واحلرايت وعزمه على بناء 
تنظيم قضائي انجح يف خدمة املواطن، فإن اجلميع مدعو للنأي 

القضاء احرتاما للجسم القضائي وإحرتاما هليبة القضاة عن 
وإحرتاما هليبة القضاء عن كل التصرفات الفجة، وغري احملسوبة 
العواقب اليت قد تصيب أمننا القضائي وأمننا اجملتمعي يف مقتل، 
ويف وقت الذي جيب فيه العمل على تعبئة كل اجلهود وتكثيفها 

اربة حقوقية ية دميقراطية ومبقللتمكني لنموذج تنموي مشرتك خبلف
قوامه احلكامة بكل ما تقتضيه من شفافية وربط للمسؤولية 

د ابحملاسبة، إن معاول اهلدم والتيئيس والتدليس والتزييف اليت تري
أن تقطع على املغرب طريقه حنو اإلنتقال الدميقراطي، تقامر 

 .ابألمن اجملتمعي عندما تلجأ إىل هز ثقة املواطنني ابلقضاء

ورغم كل ما أبديناه من مالحظات على مشروع هذا القانون الذي 
عتربانه، واليت اعتربان هاته املالحظات جوهرية يف إطار مناقشتنا، 

ة يف إطار القراءة الثانية نتيجة لطبيعة ما أفرزه واقع ممارسة استقاللي
السلطة القضائية بنوعيها الواقف واجلالس، ورغبة منا يف تسريع 

نظيم قضائي طال انتظاره، والذي عّمر تقريبا بني جنبات إخراج ت
الغرفتني أكثر من أربع سنوات، وإمياننا أبن اإلسراع يف إخراجه 
وتنزيل مقتضياته قد يساهم بشكل حيوي وفعال يف تعزيز الدور 
احليوي الذي يلعبه القضاء يف صون احلقوق واحلرايت وترسيخ 

مة ذلك لكل املستجدات املهدولة احلق والقانون، لذلك ونتيجة ك
اليت سبق وأن جاءت يف كلمة السيد وزير العدل، فإننا يف فريق 

 .للعدالة والتنمية سنصوت ابإلجياب على مشروع هذا القانون

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن ابسم فريق األصالة واملعاصرة 
 .من الوهايب إىل الوهايب سعاد

 :زهور الوهايب النائبة السيدة

 .الوهايب زهور السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .معذرة معذرة السيدة النائبة

 :النائبة السيدة الوهايب زهور

 مرحبا السيد الرئيس،

 شكرا السيد الرئيس،

 احملرتم،السيد الوزير 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 مساؤكم سعيد،
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رة، البد لة املعاصقبل بداية التدخل اخلاص بفريق األصا
دجنرب ذكرى اغتيال املناضل  01أن نقف على ذكرى وحنن اليوم 

الكبري والنقايب الكبري عمر بن جلون والذي ال زلنا ننتظر أن 
نتمكن من الوصول للحقيقة وأن تنجلي أمامنا احلقيقة املطلقة 

 ..والكاملة، اليوم نتفق أن

 :السيد الرئيس

نستمعوا للسيدة النائبة  النواب،السيدات والسادة 
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة الوهايب زهور

نتفق اليوم أن القضاء جهاز مستقل ال جيب على 
القاضي أن يكون متدخال يف جماالت أخرى كما نتفق أن الفاعل 
السياسي ال جيب أن يؤثر على القضاء أبي شكل من األشكال 

 .والقضاء هو قضاء مستقل

 لوزير احملرتم،السيد ا

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة 
املتعلق  31.02مبناسبة التصويت ودراسة مشروع قانون رقم 

ابلتنظيم القضائي كما أحيل من جملس املستشارين يف إطار قراءة 
اثنية امسحوا يل يف البداية أن أؤكد على أمهية هذا القانون يف مسار 

منظومة العدالة ببالدان، هذا املسار الرتاكمي الذي  إصالح وجتديد
مر بعدد من املراحل واألشواط اليت عززت مكانة السلطة القضائية 

، إن هذا 8100يف أفق جعلها سلطة مستقلة مضمونة بدستور 
القانون الذي يصادق عليه اليوم أييت كخطوة عملية لتفعيل إحدى 

حول إصالح منظومة املقتضيات واملخرجات واحلوار الوطين 
العدالة والذي قام به عدد من اخلرباء واملهتمني واملهنيني وأمثر 
مداخيل متنوعة ومتعددة للنهوض ابلعدالة يف بالدان، إن هذا 
القانون أييت يف إطار تعزيز دينامية إصالحية والرتسانة القانونية 

ال اجلديدة اليت تعرفها منظومة العدالة ببالدان واليت أغنت ال حم

املسار القانوين للعدالة ال سيما القانون التنظيمي املتعلق ابجمللس 
األعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي مبثابة النظام األساسي 

الذي أقر نقل اختصاصات سلطة  33.07للقضاة والقانون رقم
وزير العدل على مستوى النيابة العامة لفائدة الوكيل العام 

 لنقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وغريها منللمحكمة حملكمة ا
القوانني، لذلك ال يسعنا يف فريق األصالة واملعاصرة إن التنويه 
مبضمون هذا القانون الذي يهدف إىل مراجعة جوانب التنظيم 
القضائي وفق أسس جديدة تساير التطورات القانونية اليت قطعها 

اء يه كذلك ابلبنمشوار إصالح منظومة العدالة ببالدان والتنو 
اجلديد الذي سيكرسه هذا القانون على املستوى التنظيمي 
القضائي مبختلف حماكم اململكة والذي سيعمل ال حمال على 
جتاوز العديد من اإلختالالت السابقة وعلى توفري النجاعة 
املطلوبة داخل منظومة القضاء سواءا على مستوى حتقيق 

لى مستوى توزيع وبناء اإلنسجام بني درجات التقاضي أو ع
 .اخلرائط خارطة حماكم أكثر قراب وأكثر جناعة

 السيد الوزير احملرتم،

قد يتساءل البعض عن أسباب تغيري فريقنا ملوقفه من 
وتصويتنا ابإلجياب اليوم يف  8106املصادقة على هذا النص يف 

إطار القراءة الثانية، لذلك نؤكد أن موقفنا األول أثبت التاريخ 
 يته أتسيسا على العديد من املعطيات يف حينها واليت كانتصواب

سلبية حيث اعتربان آنذاك أن مضمون املسودة األوىل ال يرقى 
ألبسط متطلبات وتطلعات خمتلف الفاعلني واملهتمني وأمام تعنت 
احلكومة السابقة اضطرران للتصويت ابلرفض على املشروع الذي 

عد مراجعة وقفنا، أما اليوم وبأتبث الزمن التشريعي جديته وصحة م
شاملة للنسخة األوىل من هذا القانون وإدخال مجلة من 

تعديل توافقنا عليها داخل اللجنة مبا  72التعديالت وصلت ل 
فيها مجلة من املالحظات اليت كان فريق األصالة واملعاصرة عرب 

وقبلت احلكومة مشكورة هذه التعديالت  عنها ونوه ونبه إليها
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ة بحنا أمام مشروع قانون جديد ببنية قانونية وتركيبة جديدحىت أص
وهو ما جعلنا ننخرط اليوم وإبجيابية يف عملية التصويت على هذا 
القانون يف رسالة واضحة للحكومة أننا إجيابيني بل أكثر إجيابية 
من احلكومة نفسها حني نلمس اجلدية يف جمموعة من مشاريع 

 .القوانني

 احملرتم،السيد الوزير 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ال يفوتنا هبذه املناسبة التنويه ابلعمل التشاركي اجلاد 
الذي مت اعتماده أثناء إعادة صياغة بنود هذا القانون بني احلكومة 

وبني السلطة التشريعية ال سيما يف جملس  يف شخص وزيدكم
املستشارين، هذه الصيغة التشاركية اليت أمثرت مبيالد نفس جديد 

عضو  01متكامل وفعال حيث مت تكوين جلنة خمتصة مكونة من 
من مجيع الفرق وبتعاون مع أطر وخرباء الوزارة ومت عرض املسودة  

سي ار يوم دراكذلك على خرباء ومهتمني من خارج الوزارة يف إط
وهو ما أسهم يف إغناء املشروع مبجلس املستشارين فعاد إىل جملس 
النواب يف إطار قراءة اثنية كمشروع جديد جامع للعديد من 
املقتضيات اليت كانت متفرقة يف نصوص أخرى وجاء مواكبا 

 .للمستجدات مبا فيها النصوص االستقاللية للسلطة القضائية

 السيد الوزير احملرتم،

إننا يف فريق األصالة واملعاصرة أنمل أن يضمن هذا 
القانون املزيد من احلقوق للمتقاضني ويكرس املزيد من التناغم يف 
عمل اهليئات القضائية والسالسة يف التسيري اإلداري واحلكامة يف 
التفتيش القضائي واإلداري للمحاكم فثقتنا كبرية يف مواد هذا 

 الكم ابلوزارة كذلك، بعد هذهاملشروع وثقتنا كذلك يف اشتغ
التعديالت الواسعة اليت أدخلت عليه أصبح قادرا على اإلسهام 
يف توطيد الثقة واملصداقية يف العمل القضائي هذا القضاء الذي 

 .أنمل أن يكون حصنا منيعا ويؤسس لدولة احلق والقانون

 إن املزااي العديدة اليت جاء هبا املشروع اجلديد وال سيما تعزيز
ضماانت احملاكمة العادلة من خالل رفع عدد القضاة يف البت يف 
ملفات وإحداث غرف وأقسام متعددة تبت يف القضااي اإلدارية 
والتجارية ابحملاكم اإلبتدائية وهو ما سيقرب القضاء من املتقاضني 
وسريسي املواطنات واملواطنني من عناء التنقل يف كثري من األقاليم 

 ل األحكام القضائية وإضافة الضماانت للرأيمث كذلك فرض تعلي
املخالف يف القضاء وغريها من اإلجراءات األخرى القوية على 
مستوى إعادة هيكلة التنظيم القضائي لن تستقيم، السيد الوزير، 
إال إذا مت تعزيزها مبجهودات وخطوات عملية من احلكومة ال سيما 

مناسبة  ها وإعداد فضاءاتالرفع من وترية بناء احملاكم وإعادة جتهيز 
للتقاضي وغريها من اإلجراءات وإال سيظل هذا القانون حربا على 

 .ورق ومل حيقق تلك النجاعة القضائية املنشودة

 السيد الوزير احملرتم،

إننا يف فريق األصالة واملعاصرة نؤكد أن فعالية هذا القانون 
باقي ص بستظل حمدودة ما مل تبادر احلكومة إىل تعزيز هذا الن

النصوص القانونية املستعجلة والعمل على اجمليء يف أقرب اآلجال 
مبشروع قانون املسطرة اجلنائية ومشروع قانون املسطرة املدنية 
والقانون اجلنائي برمته فيمكن أن تتقدم العدالة، السيد الوزير، 
برجل واحدة هي الركيزة الثانية لسري وتقدم العدالة وحتقيق إصالح 

وانجع ملنظومة العدالة ببالدان، لذلك البد أن نؤكد أن حقيقي 
أتيت احلكومة يف أقرب اآلجال مبشروع قانون التفتيش القضائي  
كذلك ليكون لبنة أخرى متكاملة مع هذه املنظومة اجلديدة 
منظومة التنظيم القضائي، لذلك السيد الوزير ال يسعنا إال أن 

ألصالة رؤية فريقنا فريق انصوت ابإلمجاع على هذا القانون نظرا ل
واملعاصرة املتبصرة أنه سيساهم يف ترسيخ الصرح الدميقراطي يف 

 .بالدان، وشكرا لكم

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

17 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة الوهايب زهور، الكلمة اآلن إبسم 
 .فريق التجمع الدستوري السيد النائب عبد هللا مسعود

 :النائب السيد عبد هللا مسعود

 الرئيس احملرتم،السيد 

 السيد وزير العدل احملرتم،

 أخوايت إخواين النواب احملرتمون،

يسعدين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري 
املتعلق ابلتنظيم  31.02يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 

القضائي بعد أن صادق عليه جملس النواب يف قراءة أوىل بتاريخ 
لته على جلنة العدل والتشريع وحقوق ومتت إحا 8106يونيو 7

اإلنسان يف إطار قراءة اثنية بعد مصادقة جملس املستشارين عليه 
وبني القراءتني األوىل والثانية، وقعت  8101يوليوز  84بتاريخ 

جمموعة من املستجدات اهلامة مما جيعل من هذه اجللسة حمطة 
ح الطموح مهمة ومفصلية لبلورة آلية ترمي لتحقيق أهداف اإلصال

الشامل ملنظومة العدالة من خالل هذا املشروع الذي ال يقل أمهية 
من القوانني التنظيمية املؤسسة للسلطة القضائية، والذي نعتربه 
الركيزة األساسية هلا ولباقي مشاريع القوانني ذات الصلة إبصالح 
هذه املنظومة، حيث جاء ليحدد املبادئ العامة ومكوانت التنظيم 

ئي والقواعد األساسية لتدبري وتنظيم احملاكم، وذلك بعدما القضا
فقد القانون يف صيغته احلالية اإلنسجام حبكم التعديالت 
 املتالحقة اليت طالت مقتضياته، حبيث مل تستطع حتقيق األهداف

 .الرامية إلرساء قواعد احلكامة واإلستقاللية والنجاعة

سانة ال الرت ومن هنا أييت هذا املشروع يف سياق استكم
القانونية لتنزيل مسلسل إصالح منظومة العدالة مبا يتالءم 

ة ومقتضيات الوثيقة الدستورية، اليت ارتقت ابلقضاء لسلطة قضائي

مستقلة ويتوافق ومبدأ الرفع من النجاعة القضائية وتسهيل الولوج 
 إىل القانون والعدالة، وتوفري عدالة قريبة وفعالة يف خدمة املتقاضني

سجاما مع التوجيهات امللكية السامية اليت تضمنها خطاب إن
 81جاللة امللك، نصره هللا، مبناسبة ثورة امللك والشعب يوم 

، حيث أكد جاللته على ضرورة أتهيل اهلياكل 8112غشت 
القضائية واإلدارية من خالل عدة إجراءات، منها اعتماد خريطة 

، كما أييت الحوتنظيم قضائي عقالين مستجيب ملتطلبات اإلص
أيضا تنفيذا لتوصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة املتعلقة 
ابلتنظيم القضائي واخلريطة القضائية، حيث أعترب أن التنظيم 
القضائي احلايل يفتقد لإلنسجام حبكم التعديالت املتالحقة اليت 
طالت مقتضياته، وهو ما ال يساعد على اإلستغالل األمثل 

 املادية وال يضمن القرب احلقيقي من املتقاضنيللموارد البشرية و 
إضافة إىل أن اخلريطة القضائية متضخمة وغري معقلنة والقضاء 
املتخصص غري معمم، لذلك تضمن امليثاق عدة توصيات 
تستهدف ضمان فعالية منظومة العدالة وتقريبها من املتقاضني 

ق فوتسهيل الولوج إليها من خالل مراجعة التنظيم القضائي و 
أسس جديدة لتالقي صعوابت الوضعية احلالية وتوفري متطلبات 
النجاعة القضائية، على مستوى خمتلف درجات التقاضي وأنواع 

 .اهليئات القضائية

 السيد الرئيس احملرتم،

إننا يف فريق التجمع الدستوري، نعترب أن مناسبة دراسة هذا  
املشروع القانون متثل حلظة للوقوف عن قرب على اخلطوات اليت 
قطعتها بالدان يف إصالح منظومة العدالة، الذي ميثل ورشا 
إصالحيا وإسرتاتيجيا لتعزيز استقرار السلطة القضائية مبا يسهم 

سني بيئة واملواطنني ويسهم يف حتيف ملء جسور الثقة بني القضاء 
اإلستثمار ومناخ األعمال، وهي أيضا مناسبة لتثمني خمتلف 
 اجملهودات القانونية واملؤسساتية املبذولة اهلادفة إىل تفعيل مضامني
ميثاق اإلصالح على أرض الواقع، واليت تنم عن وجود إرادة 
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يت يسمح احقيقية تسعى لإلنتقال ابلعدالة املغربية إىل وضع مؤسس
هلا مبمارسة مهامها بتفاعل اتم مع متطلبات اإلستقاللية واجلودة 
والفعالية والنجاعة يف التدخل واألداء، وهي أيضا مناسبة لنثين 
على جمهودات السيد وزير العدل يف إخراج هذا النص التشريعي 
الذي انتظرانه طويال وعلى مقاربة للتشاركية يف تنزيل جمموعة من 

 .تشريعية اهلامةالنصوص ال

 السيد الرئيس احملرتم،

أنه جاء ابلعديد من  ابلعودة ملضامني املشروع جند 
املقتضيات واملستجدات اهلامة واليت من شأهنا حتديث املنظومة 
القضائية خاصة ألنه جاء يف سياق اإلصالحات اليت تعرفها 
منظومة العدالة كإرساء اجمللس األعلى للسلطة القضائية واجمللس 
األعلى للقضاة وتكريس استقاللية النيابة العامة عن وزير العدل، 
ومن مت أييت هذا املشروع لتدعيمها وتقويتها مبزيد من اإلصالحات 
األخرى اليت تتوافق مع مبدأ الرفع من النجاعة القضائية وذلك من 
خالل قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته حمكمة 

تلف مكوانت التنظيم القضائي ووفق مبدأ النقض واشتغال خم
القضاء املتخصص، فضال عن النص على إمكانية عقد حماكم 
جللسات تناقلية ضمن دوائر إختصاصها احمللي، عالوة على ذلك 
تفصيل حقوق املتقاضني وما يرتبط هبا بشأن ممارسة حق التقاضي 

طأ واملساعدة القضائية واملساعدة القانونية والتعويض عن اخل
القضائي مع النص على تنفيذ إجراءات وتطبيق املساطر أمام 
احملاكم مبا يضمن احملاكمة العادلة يف مجيع مراحل التقاضي واحرتام 
حقوق الدفاع، ومبا حيقق البت يف القضااي وصدور األحكام داخل 
أجل معقول والتنصيص على حتديد احملكمة للتاريخ الذي سيتم 

ا مع رة حترير األحكام كاملة قبل النطق هبفيه النطق ابحلكم وضرو 
مراعاة ما تقتضيه املساطر بشأن حترير أحكام بعض القضااي 
الزجرية وأيضا التنصيص على املشروع اهلام على تيسري الوصول 
إىل املعلومة القانونية والقضائية ومتكني املتقاضني من تتبع مسار 

صية طيات الشخإجراءات قضاايهم عن بعد، يف احرتام اتم للمع
لألفراد ومحايتها والتواصل مع املتقاضني بلغة يفهموهنا وقيام وزارة 
العدل إبعداد برامج جناعة أداء احملاكم وحتديد أهداف ولربانمج 
وملؤشرات القياس اخلاصة به بتنسيق مع اجمللس األعلى للسلطة 

دأ بالقضائية واملسؤولني القضائي واإلداريني ويف إطار احرتام اتم مل
استقالل السلطة القضائية، هذا إىل جانب إحداث منصب 
الكاتب العام للمحكمة الذي يعد الرئيس التسلسلي ملوظفي  
كتابة الضبط على صعيد كل حمكمة مع التأكيد على مسؤوليته 
يف تويل التنسيق بني مصاحل كتابة الضبط ابحملكمة واملراكز 

قييم وآدائهم ني ومراقبة تالقضائية التابعة هلا واإلشراف على املوظف
وتنظيم عملهم وتدبري الرخص املتعلقة هبم وخضوعهم لسلطة 
ومراقبة الوزير املكلف ابلعدل وممارسة مهامهم حتت إشراف 

 .املسؤولني القضائيني ابحملكمة

 ،لسيد الرئيس احملرتما

 إننا يف فريق التجمع الدستوري نسجل إبجيابية املقتضيات اليت 
شروع واليت من شأهنا اإلرتقاء بفعالية وجناعة القضاء محلها هذا امل

وتسهيل الولوج إىل العدالة والقانون من خالل اإلسهام يف تفعيل 
مقاربة احلكامة القضائية ونقل التنظيم القضائي ببالدان من طابعه 
التقليدي إىل تنظيم عصري مرتكز على منهجية وتصور جدير 

دبري الة سواءا على مستوى تبشكل يساهم يف تطوير منظومة العد
حماكم اململكة أو توفري كل الشروط الضرورية واألساسية اليت 

ات نصت عليها الوثيقة الدستورية لفائدة املتقاضني وتوفري متطلب
النجاعة القضائية على مستوى خمتلف درجات التقاضي وأنواع 
اهليئات القضائية وإعادة التنظيم الشأن القضائي على املستوى 

 .جلغرايف يف خمتلف الدوائر القضائيةا

ويف اخلتام، فإننا يف فريق التجمع الدستوري ووعيا منا 
أبمهية هذا املشروع القانون وابملستجدات اهلامة اليت حيملها 

 .سنصوت عليه ابإلجياب، والسالم عليكم ورمحة هللا



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

19 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم الفريق 
 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية السيدة النائبة عبلة بوزكري

 :عبلة بوزكري النائبة السيدة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

  ،السيد الوزير

 السيدات والسادة النواب،

وحدة لل يسعدين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل
يتعلق ابلتنظيم  31.02والتعادلية يف مناقشة مشروع قانون رقم

القضائي للمملكة، هذا املشروع الذي جاء يف إطار تفعيل أحكام 
الدستور املتعلقة ابلسلطة القضائية مبا تقتضيه من ضرورة إعادة 
النظر يف الرتسانة القانونية إلصالح منظومة العدالة، هذا املشروع 

املصادقة عليه أتخرا كبريا بعدما وافق عليه جملس الذي عرفت 
 النواب خالل الوالية التشريعية السابقة يف الوقت الذي يعترب فيه

املرتكز األساسي يف إصالح القضاء، مادام يتعلق أساسا مبراجعة 
التنظيم القضائي للمملكة مبا يضمن النجاعة القضائية على 

ائية وإقرار هليئات القضمستوى خمتلف درجات التقاضي وخمتلف ا
احلكامة اجليدة يف تدبري الشأن القضائي، وتكريس دعائم احملاكمة 
العادلة وتقريب القضاء من املتقاضني وجعل اخلريطة القضائية 
دعامة أساسية لتعزيز السلطة القضائية يف أفق بناء دولة احلق 

بادئ مب والقانون، ابلنظر ألمهية اخلريطة القضائية الرتباطها الوثيق
التقاضي وحسن سري القضاء ومدى إستجابتها للحاجيات 
احلقيقية ملرفق العدالة فإىل أي مدى يستجيب هذا املشروع 
لتحقيق هذه األهداف مادام التنظيم القضائي يشكل النواة الصلبة 

ألي إصالح قضائي يتوفر على مواصفات اجلودة والفعالية 
 .والنجاعة

شارة إىل أن إصالح منظومة العدالة يف هذا السياق البد من اإل
مازال متعثرا سواء من حيث استكمال الرتسانة القانونية املرتبطة 
به مبا فيها القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية وقانون احملاماة 
والقانون املتعلق ابملفوضني القضائيني هبدف إعادة وتنظيم املهن 

ن صالح القضائي وغريها مالقضائية والقانونية املرتبطة ابإل
التشريعات املرتبطة هبذا اإلصالح أو على مستوى اإلجراءات 
املواكبة املرتبطة أساسا بتأهيل اإلدارة القضائية اليت ال ميكن أن 
تقوم ابملهام املنوطة هبا على الوجه املطلوب إال بتوفرها على 

قيق اإلمكانيات املالية والبشرية واللوجيستيكية القادرة على حت
األمن القضائي، مبا يضمن صيانة حقوق األفراد واجلماعات 
والدفاع عن كرامتهم واعتباره بوابة إلرجاع الثقة للمواطنني يف 

 .القضاء

ويف هذا السياق البد من التأكيد أن أي إصالح حقيقي 
ملنظومة العدالة مير حتما عرب إعادة النظر يف السياسة اجلنائية اليت 

لق كام الدستور وتوجهاته واختياراته، فيما يتعجيب أن تواكب أح
حبماية احلقوق واحلرايت األساسية والنهوض هبا ومحايتها من أي 
ممارسة من شأهنا املس هبذه احلقوق واحلرايت لضمان القطيعة مع 

 .ممارسات املاضي

ويف هذا اإلطار، السيد الوزير، تعامل الفريق اإلستقاليل 
ألوىل ية مع هذا املشروع سواء يف قراءته اللوحدة والتعادلية إبجياب

ال يتجزأ  كل أو يف قراءته الثانية، إمياان منه أبن إصالح القضاء
مبا يقتضيه من حتديث وأتهيل وتطوير، ابعتباره دعامة أساسية 
الستقالل السلطة القضائية وحتقيق األمن القضائي وترسيخ مبدأ 

املساواة، وشكرا واإلنصاف و  سيادة القانون على أساس العدل
 .السيد الرئيس
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة إبسم الفريق احلركي، الكلمة للسيد 
 .النائب كمال لعفو

 :النائب السيد كمال لعفو

 بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 النائبات والنواب احملرتمني،السادة والسيدات 

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي للمسامهة يف    
املتعلق ابلتنظيم  31.02 مناقشة ودراسة مشروع قانون رقم

القضائي يف إطار قراءة اثنية، هذا املشروع يعترب من القوانني 
األساسية املهيكلة للقضاء املغريب، أييت يف إطار تعزيز أسس 

إلصالح الشامل ملنظومة العدالة بكل مكوانهتا وتوطيد استقالل ا
السلطة القضائية، وإرساء هياكلها، وتقوية مبادئ احلكامة 
القضائية وتعزيز جناعتها، فضال عن ختليق منظومة العدالة. البد 
السيد الرئيس، وحنن نناقش هذا املشروع أبن ننوه مبا حتقق من 

صالح منظومة العدالة، اليت مكتسبات وتراكمات يف جمال إ
أضحت إحدى الرهاانت األساسية واإلسرتاتيجية للدولة واجملتمع، 
حيث شكل هذا اإلصالح جتربة فريدة وإجيابية يف جمال العدالة 
وترسيخ الثقة يف العدالة وضمان األمن القضائي، وحتقيق التطور 

 .والتنمية يف خمتلف اجملاالت أمهها اجملال القضائي

يد الرئيس، لقد عرف التنظيم القضائي احلايل للمملكة الس   
على امتداد التاريخ التشريعي والقضائي  0274الصادر سنة 

املغريب عدة تغيريات وتعديالت طالت مقتضياته، وابلتايل فقد  
كان من الضروري اعتماد مقاربة جلمع النصوص املتعلقة ابلتنظيم 

ليت تنامي النزاعات االقضائي يف نص واحد متكامل، متاشيا مع 

فرضتها عدة أسباب، والتحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية اليت 
تشهدها خمتلف اجملتمعات، واإلستجابة كذلك ملستجدات 

، الذي ارتقى ابلقضاء إىل مستوى سلطة دستورية، 8100دستور 
 .قائمة الذات، مستقلة عن السلطتني التشريعية والتنفيذية

م شروع إطارا قانونيا متقدما ملراجعة التنظيوميكن اعتبار هذا امل   
القضائي احلايل وعقلنة اخلريطة القضائية، بناءا على قواعد وأسس 
جديدة تساهم يف تطوير منظومة العدالة وأتهيل اهلياكل القضائية 
واإلدارية، حيث تضمنت مقتضياته مستجدات هامة تعكس 

ن عة مجبالء استقالل السلطة القضائية، وجتيب عن جممو 
اإلشكاليات والنواقص والثغرات اليت كانت مطروحة خبصوص 
التطبيق الفعلي واملمارسة العملية يف تنزيل مقتضيات قانون 

، الذي ال يستجيب ملتطلبات اإلصالح، وال يواكب  0274
 .كذلك أهداف مضامني احلكامة الرتابية

السيد الرئيس، إننا أمام مشروع ال يقل أمهية عن القوانني 
تنظيمية املؤسسة للسلطة القضائية، والذي نعتربه الدعامة ال

األساسية هلا ولباقي مشاريع القوانني ذات الصلة إبصالح منظومة 
العدالة، حيث جاء لبلورة آليات جديدة الستيعاب التوجهات 
اجلديدة هلذا التنظيم من خالل عدة مستجدات مهت عددا من 

وعالقته  ات الكاتب العاماملواضيع، من بينها ما يتعلق ابختصاص
ابلوزارة املكلفة ابلعدل واملسؤوليني القضائيني وجمال التفتيش 
املفتشية العامة للوزارة، وإحداث هيكلة للمحكمة فضال عن 
موضوع األقسام التجارية واإلدارية املختصة وتشكيلة املكتبية 
احملكمة واختصاصاته، وتنظيم مؤسسة اجلمعية العامة وحتديد 

ص مكاتب املساعدة القضائية، إضافة إىل مواضيع أخرى اختصا
 .هلا ارتباط مبجال التسيري اإلداري واملايل للمحاكم

إننا يف الفريق احلركي، نؤكد على ضرورة االرخراط الفعلي 
ألسرة القضاء والعدالة جبميع مكوانهتا، بل وكل املواطنني، من 

عتباره الة، ابأجل حتقيق وتفعيل اإلصالح الشامل ملنظومة العد
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م أسس لتدعي عمادا لألمن القضائي والضمانة األساسية والفعلية
دولة احلق والقانون وآلية لتحقيق عدالة مستقلة منصفة قادرة على 
مواجهة التحدايت املعاصرة، واإلسهام يف حتسني مناخ األعمال 

 .وجلب اإلستثمار

 السيد الرئيس،

عالقة مبوضوع القضاء اإلداري الذي أاثر نقاشا واسعا، 
فإننا يف الفريق احلركي نسجل ختفظنا على تراجع مكتسب إنشاء 
احملاكم اإلدارية حيث نص املشروع على إمكانية إحداث أقسام 
إدارية املتخصصة داخل احملاكم اإلبتدائية واإلستئنافية، األمر الذي 

قوق واحلرايت رفه بالدان يف جمال احليعترب تغييبا للتطور الذي تع
يف الوقت الذي كنا أنمل يف تعزيز مكانة القضاء اإلداري واحملاكم 
اإلدارية من خالل هذا املشروع، الذي نعتربه نقلة قانونية نوعية 

 .يف جمال تنزيل املقتضيات الدستورية

ويف نفس السياق نود يف الفريق احلركي أن نسجل أبن 
تمد حاليا مل يبلغ بعد درجة فعالية حماكم قضاء القرب املع

اجلماعات، حيث ال بد أن نستحضر يف هذا الصدد الدور 
التارخيي والقضائي حملاكم اجلماعات يف فض النزاعات احمللية 
البسيطة وفق مرجعيات املنظومة العرفية مما يساهم يف التماسك 

تئنافية ساإلجتماعي والقبلي، وخيفف على احملاكم اإلبتدائية واإل
تراكم امللفات والقضااي، وخيفف أيضا على املواطنني كلفة الدخول 
يف مراحل التقاضي ماداي ومعنواي، واعتبارا ملا سلف ذكره، نسجل 
يف الفريق احلركي تفاعلنا اإلجيايب مع هذا القانون الذي استكملت 
دراسة يف إطار قراءة اثنية، آملني أن تعمل احلكومة على بدل 

اجلهود لعصرنة وحتديث احملاكم وفق رؤية استشرافية  مزيد من
تالمس اخلصاص وتطور القضااي واإللتفات إىل العنصر البشري 
من قضاة ومساعدي للقضاء، الذين يشكلون األداة األوىل اليت 
تفعل هذا اإلصالح مبا يف ذلك اجلانب املادي وفضاءات 

ه، فضال أدائاإلشتغال ووسائل العمل والرفع من كفاءته وتطوير 

عن رفع منسوب التخليق ملنظومة العدالة جبميع مكوانهتا، كما 
نعترب أبن جمال القضاء جيب أن يستحضره بدوره مقتضيات 
الفصل اخلامس من الدستور، وذلك برتسيخ األمازيغية كلغة 
للتقاضي والتواصل القضائي مع اقرتاح قضاة حيسنون األمازيغية 

ألمازيغي، كما نقرتح مالءمة القضاء يف املناطق ذات االمتداد ا
مع السياق احلايل من حيث التكوينات والتخصصات اجلديدة 

 .ابملعهد العايل للدراسات القضائية، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلشرتاكي 
 .للسيد النائب سعيد ابعزيز

 :ابعزيز النائب السيد سعيد

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيدان الوزيران احملرتمان،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 إطار يف يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي
املتعلق ابلتنظيم القضائي يف إطار  31.02 مناقشة مشروع قانون

قراءة اثنية كما أحيل من جملس املستشارين. وأود يف البداية على 
أن هذا املشروع مشروع قانون التنظيم القضائي أييت يف سياق 
البناء املؤسسايت والدميقراطي لبالدان، هاد النظال الدميقراطي اللي 

من أجله الشهيد عمر بن جلون اليوم نستحضر روحه استشهد 
يف الذكرى الثالثة واألربعني إلستشهاده وهو احملامي والنقايب 
والسياسي الذي انضل من أجل البناء الدميقراطي وهو املهندس 
إلسرتاتيجية النظال الدميقراطي يف هذا الوطن، فشهيدان أكيد أنه 

 نشطة ختليدا لروح ذكرىينظم جمموعة من األ احلزب اليوم خلد،
الشهيد شهيد اإلحتاد اإلشرتاكي للقوات الشعبية، البد أن نؤكد 
على أننا عازمون على مواصلة هذا الدرب، درب البناء 
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ية ظومة دميقراطالدميقراطي، درب البناء املؤسسايت من أجل من
منظومة دميقراطية حقيقية، فاستكمال الرتسانة القانونية ة حقيقي

 سياقها مشروع التنظيم القضائي السيد الوزير، أكيد اللي جا يف
أنه كان مسألة أساسية بعد تنصيب اجمللس األعلى للسلطة 
القضائية، وأيضا بعد استقاللية رائسة النيابة العامة على وزارة 
العدل، وإانطة املهمة دايل رائسة النيابة العامة إىل السيد الوكيل 

 يل هادي أيضا اإلحلاحية دايهلاالعام لدى حمكمة النقض، وابلتا
من أجل ضبط العالقة ما بني هاد املنظومة الثالثية: السلطة 
القضائية ورائسة النيابة العامة ووزارة العدل، وأيضا لإلجابة على 
جمموعة من االنعكاسات اللي ظهرت مباشرة بعد إرساء القوانني 

 لة يفاألخرية على أرض الواقع، إال أنه إصالح منظومة العدا
منظورها الشمويل حتتاج إىل ثالثي أساسي، أوال ما يتعلق ابجلهاز 
املطبق للقانون واللي اليوم أنيت للمصادقة على قانون التنظيم 
القضائي، وأيضا من قبل نصوص أخرى، ولكن حنتاج إىل نصوص 
أخرى. فيما يتعلق ابحملور املتعلق ابلقوانني، وقد جاء على لسانكم 

نون ما يتعلق ابملسطرة املدنية واملسطرة اجلنائية والقاالسيد الوزير، 
اجلنائي وجمموعة من القوانني، مث أيضا ما يتعلق ابملهن املساعدة، 
املفوضني القضائيني واحملامون وخرباء إىل آخره، ألنه اليوم البد أن 
نشتغل على هذا الثالثي، اجلهاز املطبق للقانون والقوانني، وكذا 

 .للقضاء، من أجل إصالح مشويل ملنظومة العدالة املهن املساعدة

فهاد املشروع نتبناه طوال ألنه أتى مبجموعة من املبادئ 
يف سياق تنزيل احلكامة داخل هذا القطاع، نبدأ فيما يتعلق 
ابلتفتيش، سواء تعلق األمر ابملفتشية القضائية العامة أو فيما 

اصات بينهما اإلختصيتعلق ابملفتشية العامة لوزارة العدل وحتديد 
من أجل جتنب التنازع بينهما، وكذا إرسال التقارير إىل إىل وزارة 
العدل، واحنا هنا السيد الوزير، البد أننا نشد على أيديكم يف 
حديثكم على إمكانية نشر هذه التقارير حىت تصبح ملكا للعموم، 

وتناقش من طرف العموم ألنه اإلصالح مل أييت إال عن طريق 
 .ع واملراقبة الشعبيةالتتب

فأيضا ما يتعلق، وهذه نقطة أساسية وجاء هبا التنظيم 
القضائي، ما يتعلق إببداء القاضي لرأي خمالف داخل احملضر، 
وهادي راه سابقة، وأظن أنه اليوم إذا أحس القاضي أبنه هناك 
إخالل أو انزالق لزمالئه داخل اهليئة، فله احلق يف أن يدون يف 

طرف اهليئة رأيه الشخصي يف هذا امللف، ولكن  حمضر يوقع من
محاية له وملوقفه، وحىت أنه إذا كان هناك التفتيش فيما بعد، أنه 

 .غادي حيمي ذاته

هناك جمموعة من األمور فيما يتعلق إبدخال االعرتاف 
ابملهن القضائية وإداخاهلا وإشراكها يف جلن البحث ودراسة 

ك أيضا جمموعة من اإلجراءات صعوابت العمل وإجياد احللول، هنا
اليت لن يسعنا الوقت للحديث عنها، فقط ما يتعلق أيضا 
ابلتعويض عن اخلطأ القضائي، وهذا كان مطلبنا منذ مدة، فهناك 
جمموعة من اإلجراءات اليوم اللي تتجعلنا كندافعوا على هاد 
املشروع، وإن كان السيد الوزير اليوم من بعد النشر إن شاء هللا، 

كون عندكم ستة أشهر، أظن أنه كافية ألجل تنزيله تنزيال غت
 .سليما لكي يرقى ابملنظومة القضائية ببالدان

هناك بعض امللتمسات السيد الوزير، تتعلق مبراجعة 
، اخلريطة القضائية حسب العوامل املتعلقة بتسهيل الولوج والفعالية

صادية قتوأيضا مراعاة املعطيات اجلغرافية والدميوغرافية واإل
واإلجتماعية، يف سياق حتيينكم للمرسوم على أنه ينبغي اليوم 
مراجعة اخلريطة القضائية بشكل يتناسب مع هذه املعايري، وميكن 
من الولوج للقضاء، أضف إىل ذلك، نشد على أيديكم السيد 
الوزير، بتبنيكم إنشاء املدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وهذا مطلبنا 

قوات برانجمنا االنتخايب يف االحتاد االشرتاكي للونقطة أساسية يف 
 .الشعبية، وإعطائكم مكانة هامة لكتابة الضبط
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فيما يتعلق مبنصب الكاتب العام اللي هو جهاز من  
كتابة الضبط وأيضا جمموعة من املهام اإلدارية واملالية اليت متت 

أن  017و 012هلاد القطاع، آملني فيما يتعلق ابملادتني  إالءها
نه يتم تنزيله بواحد الطريقة اللي تضمن احلياة اخلاصة هلاته الفئة أل

من الدستور واضح حيمي احلياة اخلاصة لألفراد،  84الفصل 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم ابجملموعة النيابية للتقدم 
 .لكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء برصاتواإلشرتاكية ا

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم 
 31.02رقم واإلشرتاكية يف إطار املناقشة العامة ملشروع قانون 

املتعلق ابلتنظيم القضائي يف إطار قراءة اثنية، وهو املشروع الذي 
اطه نوليه يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية أمهية كبرية الرتب
عيل مبواصلة تنزيل املقتضيات الدستورية املتعلقة مبنظومة العدالة وتف

 يخمرجات امليثاق الوطين حول إصالح العدالة ببالدان، ه
إصالحات واكبها وال زال نقاشات نعتربها يف اجملموعة النيابية 
للتقدم واالشرتاكية مهمة وصحية وضرورية إلنتاج منظومة قضائية 
يف مستوى التطلعات والطموحات الشعبية التواقة إىل قضاء 

 .مستقل وضامن حلقوق املتقاضني

ها نثمن عاليا املقاربة التشاركية اليت هنجت السيد الوزير،
وزارة العدل يف التعامل مع مشروع قانون التنظيم القضائي، 
ليستجيب النتظارات الفاعلني واملشتغلني يف جمال العدالة 

وتفاعلها اإلجيايب مع التعديالت اليت نعتربها مهمة سواء املقدمة 
عاطي بشكل ن التيف جملس املستشارين أو مبجلس النواب، يعين كا

إجيايب مع خمتلف التعديالت املقدمة ال من فرق وجمموعة األغلبية 
وال فرق املعارضة من أجل جتويد هذا النص وإخراجه يف حلة، إذا 
قلنا جديدة على النص الذي ذهب يف إطار القراءة األوىل جمللس 
النواب، املستجدات اليت جاء هبا مشروع هذا القانون يف جمملها 

ومهمة جدا جتاوزت النقائص واإلكراهات اليت يطرحها  مهمة
حاليا مشروع القانون دايل التنظيم القضائي احلايل، وطبعا يف 
إطار مواكبة تنزيل مقتضيات الدستور اجلديد وميثاق إصالح 
منظومة العدالة ومواكبة خمتلف التطورات اليت عرفتها بالدان يف 

 .اآلونة األخرية

يت نعتربها مهمة جدا يف مشروع من أهم اإلصالحات ال
قانون التنظيم القضائي الذي بني أيدينا اليوم على سبيل املثال ال 
احلصر، جند النص على املبادئ املوجهة للقضاء واليت هتم وحدة 
القضاء واستقالله وحقوق املتقاضني، املسألة دايل حترير األحكام 

ي القضاء مع عاطاليت يعين اليوم ختلق جمموعة من اإلكراهات يف ت
جمموعة من األحكام واللي بني يدينا ملعاجلة هاد املسألة، إحداث 
مؤسسات وجلن جديدة داخل احملاكم مبختلف درجاهتا للتنسيق 
والتدبري اليومي للمحاكم من خالل إشراك خمتلف املتدخلني مبن 
فيهم مساعدي القضاء من أجل تدليل الصعوابت وجتاوز 

األداء وجناعة منظومة العدالة، إحداث اإلكراهات والرفع من 
مؤسسة الكاتب العام واليت نعتربها مهمة جدا داخل مشروع 

و لربط لتنزيل أ التنظيم القضائي كمؤسسة جديدة داخل احملكمة
وزارة العدل أبدائها داخل احملاكم وال زلنا السيد الوزير نقول أبن 

 من أهناعلى هاد املستوى هذا مؤسسة الكاتب العام ابلرغم 
مؤسسة كنعتربو أبن غادي يكون عندها دور مهم، ولكن ال زلنا 
حمتاجني إىل سن إجراءات عملية من أجل توضيح العالقة وحدود 
العالقة ما بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية على مستوى 
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احملاكم، ألن االستقاللية دايل السلطة القضائية اللي كينص عليها 
الدستور أو استقاللية السلط على أساس توازهنا الفصل األول من 

وتعاوهنا ما زال حمتاجني اليوم إىل جمهود أكرب من أجل حتديد هاد 
األدوار ال دايل السلطة التنفيذية وال دايل السلطة القضائية داخل 
احملاكم، نثمن كذلك يعين االختصاصات اللي مت حتديدها يف 

 املكاتب دايل املساعدة املشروع دايل القانون حول اختصاصات
اإلجتماعية وجتاوبكم اإلجيايب مع هاد املوضوع، من أجل حتديد 
هذه املهام املساعدين االجتماعيني هلاد املهنة النوعية اللي مت 
إنشاؤها داخل وزارة العدل ملساعدهتا على أداء املهام دايهلا داخل 

 .احملكمة

ة النيابية موعالسيد الوزير، إن طموحنا اليوم كبري يف اجمل
للتقدم واالشرتاكية يف أن تتوفر بالدان على قضاء انجع وفعال 
مساهم يف إحقاق العدالة والتنمية االقتصادية واإلجتماعية، مما 
يستوجب مواصلة اإلصالحات عرب تطوير األوضاع وتغيريها 
إجيابيا إلرساء مناخ الثقة واجلدية الذي لوحده كفيل ابلسماح 

يتجاوز خمتلف املعيقات واحلواجز، ومن خالل  جلهد اإلصالح أن
املستجدات املهمة اللي جا هبا املشروع دايل القانون لن نكون 

 .إال مع هذا املشروع وسنصوت إجيااب عليه، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، شكرا جلميع املتدخالت واملتدخلني 
 .وللسيد الوزير

للتصويت   0أعرض املادة منر اآلن إىل عملية التصويت و 
 :كما صادقت عليها اللجنة

 اإلمجاع: املوافقون

 املعارضون: ال أحد

 ؛6املمتنع: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 اإلمجاع: املوافقون

 املعارضون: ال أحد

 ؛6املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 03أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  04أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 02أعرض املادة 
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 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 06أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 07أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 02أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6نعون: املمت

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 80أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  88أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  83أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  84أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  86أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد
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 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  87أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  81أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  82أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 31أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  30أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  38أعرض املادة 

 656املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 6املمتنعون: 

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  34أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  41 أعرض املادة

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  43 أعرض املادة

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  44أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  42أعرض املادة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

27 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  46أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  47أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  41أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  42أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  21أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  20أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  28أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  23أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 24أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  22أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:
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 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  21أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  61أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  60أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  64أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  62أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  66 أعرض املادة

 651املوافقون : 

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  61 أعرض املادة

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  62أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  71أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  70أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  78أعرض املادة 
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 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 74أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 76أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 77أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 71أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 72أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  18أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  13أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  14أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  17أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  11أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:
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 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  28أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  23أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 22أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 26أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :اللجنة للتصويت كما صادقت عليها 011أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 010أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 018أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 013أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 014أعرض املادة 

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 012أعرض املادة 
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 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 016أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 017أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 011أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 012أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 000أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 008أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 003أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 004أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 001أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 002أعرض املادة 

 651 املوافقون:
 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

 أعرض للتصويت مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية له، كما
 :صادقت عليه اللجنة

 651 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 6: املمتنعون

صادق جملس النواب على مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية،  
 .كما صادقت عليه اللجنة

يتعلق  51.65صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
زير، شكرا ، شكرا السيد الو ابلتنظيم القضائي يف قراءة اثنية له

 .رفعت اجللسة للسيدات والسادة النواب

 


