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التقديم العام
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بسم اهلل الرحمان الرحيم
السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
يشرفني أن أعرض على مجلسنا املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة
العدل والتشريع وحقوق إلانسان بمناسبة دراستها ملشروع قانون رقم 11.33
يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد
لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
تدارس تتل ال جن تتة تتذا مش تتروع الق تتانون ف تتت اعتماعااه تتا املنعق تتد بت تتاري
 52و 52يولي ت تتوح وف ت تتات

ش ت تتل  5133برئاس ت تتة الس ت تتيد عب ت تتد اللطي ت ت أب ت تتدو

الخليف تتة ول لت ترئيس ال جنت تتةض و حل تتور الس تتيد محمت تتد أوع تتار وحي تتر العت تتدلض
التتذي تقتتدم عتترض أبتترح متتن خاللتته أن منظومتتة العدالتتة ببالدنتتا عرفتتل ور تتا
إص تتالحيا كبيت تيا ي تتي مس تتبوق ت تتو بإص تتدار ميث تتاق وتن تتي تواف تتق علي تته امل ار تتة
وحظ تتمل باملوافق تتة امللكي تتة الش تتريفةض و لق تتد تل تتمن تتذا امليث تتاق مجموع تتة م تتن
التوصتتيات متتل عتتد محتتاور مرتبطتتة بمنظومتتة العدالتتةض وفتتت مقتتدمتها ع ي ت
است ت تتتقالل الست ت تتلطة القلت ت تتائية ال ت ت تتي عت ت ت تتي الخت ت تتي النت ت تتا م الت ت تتذي كرست ت تتته
مقتلتيات القتتانونين التنظيميتين املتعلقتتين بتتاملجلس علتى للستتلطة القلتتائية
و النظام الاساس ي للقلا .
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وأك تتد الس تتيد ال تتوحير عل تتى أن تتذا املش تتروع قت تانون يس تتتمد أساس تته م تتن
املرععي تتة الدس تتتورية التالسيس تتية و س تتيما امل تتادتين  331و 331م تتن الدس تتتورض
ومتتن املتتاد  52متتن القتتانون التنظيقتتي رقتتم  311.31املتعلتتق بالنظتتام ساس ت ي
للقلت تتا ض فيمت تتا ييت تتص ست تتلطة الوكيت تتل العت تتام للملت تتك لت تتدى محكمت تتة الت تتنقض
بص ت تتفته رئيس ت تتا للنياب ت تتة العام ت تتة عل ت تتى عمي ت تتع قل ت تتا النياب ت تتة العام ت تتة الع ت تتاملين
بميتل ت ت

محت تتاكم اململكت تتةض حي ت ت حت تتددت املت تتاد  11مت تتن القت تتانون التنظيقت تتي

املتعل تتق ب تتاملجلس عل تتى للس تتلطة القل تتائية تتذ الس تتلطة ف تتت الوكي تتل الع تتام
للملك لدى محكمة النقض بصتفته رئيستا للنيابتة العامتةض كمتا ينتدر مشتروع
ذا القانون فت إتار تنفيتذ التعليمتات املولويتة الستامية التوارد فتت ييتي عيتين
الوكيت تتل العت تتام للملت تتك لت تتدى محكمت تتة الت تتنقض بصت تتفته رئيست تتا للنيابت تتة العامت تتةض
واملستوول القلتا مل ول عتن ستيي اض وكتذا فتت املجلتس التوحاري املنعقتد بتتتاري
 52يونيو .5133
وأفت تتاد الست تتيد الت تتوحير أن وضت تتع إتت تتار قت تتانونمل تنقت تتل بمقتلت تتا الست تتلطة
الرئاسية لوحير العدل على أعلاء النيابة العامة إلى الوكيل العام للملتك لتدى
محكم تتة ال تتنقض بص تتفته رئيس تتا للنياب تتة العام تتةض يعت تتي ت تتدبييا تني تتا أملت تته ق تتر
انتهت تتاء الفتت تتي الانتقاليت تتة املحت تتدد قانونت تتا فت تتت  13أكتت تتو ر  5133لنقت تتل الست تتلطة
املتتذةور ض وذلتتك شتتكل يتتتم معتته تالفتتت أي تتتداخل أو ارتبتتا قتتد تتس ت

فيتته

النصت تتون القانونيت تتة املطبقت تتة حاليت تتاض وال ت تتي ست تتند ت تتذ الست تتلطات إلت تتى وحيت تتر
الع تتدلض وأوضت ت أن مقتل تتيات مش تتروع تتذا الق تتانون اه تتد إل تتى نق تتل رئاس تتة
النيابة العامتة متن وحيتر العتدل إلتى الوكيتل العتام للملتك لتدى محكمتة التنقضض
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ونقل ملكيتة ر تي

والوئتائق وامللفتات املتعلقتة باختصاصتات النيابتة العامتة

واملوع تتود حالي تتا ل تتدى الس تتلطة الحكومي تتة املكلف تتة بالع تتدل إل تتى رئاس تتة النياب تتة
العامةض وتمكينها من تليات العمل اللترورية ال تي ستم ليتا بتالداء مياميتاض متع
تيويتتل الوكيتتل العتتام للملتتك لتتدى محكمتتة التتنقض صتتفة متتر بالصتتر علتتى
ترار العدي تتد م تتن الييس تتات واملوسس تتات العموميتتةض وذل تتك بم تتا يل تتمن تتفافية
صر تلك الاعتمادات ومراقبتها من الناحية املحاسباتية.

السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
أدلى السيدات والساد املستشارون فت إتار املناقشة العامة بجملة امة
من راء واملالحظاتض ال ي ع ي فت كنهيا عن ر بتهم كيد فت تمتيع السلطة
القلائية بجميع اللمانات القانونية واملوسساتية لتحقيق استقالليتهاض
باعتبار ا إحدى الدعامات ساسية ال ي محيد عنها لقيام دولة القانون
والحريات.
واعت ي السيدات والساد املستشارون أن ما يثيي ذا مشروع القانون
من نقا ات عمومية ومجتمعيةض ينبع من أ مية املوسسة القلائية وتبيعة
امليام املسند ليا قانوناض إذ يعد نقا ا يثيي الساحة القانونية والحقوقية
الوتنيةض ويجعل املواتن فت صل إلاصالحات القانونية واملوسساتية الك يىض
وأعمعل املداخالت على أن استقاللية السلطة القلائية أصب حقيقة
واقعية عد املصادقة ال يملانية على القانونين التنظيميين ملتعلقين بالسلطة
القلائيةض ويشكل إحدى املكتسبات الك يى فت ل دولة املوسساتض وأن
7

ذا مشروع القانون يعت ي لبنة أساسية لبناء مقومات السلطة القلائيةض
لذا ةان يتعين إخلاعه للمقار ة التشاركية املوسعة مع عميع الفعاليات
الحقوقيةض وتجن السرعة فت املصادقة عليهض ابت اء الاستمرار فت تحقيق
التوافق على صعيد ورش إصال العدالةض سيما وأن ذا املشروع قانون لم
يرد فت امليط التشريعت ل حكومة السابقة.
وأكد السيدات والساد املستشارون على أن مقتليات ذا مشروع
القانون تجعل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض موسسة وسلطة
قائمة بذااهاض ومستقلة عن املجلس على للسلطة القلائيةض بحي يعت ي
رئيسا للنيابة العامةض ويتوفر على بنيات إدارية ومالية وتقنيةض ويتمتع بصفة
مر بالصر ض مما يثيي عملة من املالحظات املرتبطة من عية أولى عالقته
مع الرئيس املنتد و اقت أعلاء املجلس على للسلطة القلائيةض واملتعلقة
من عية ئانية بلرور إخلاع ذ السلطة للمساءلة واملراقبة ال يملانية بما
يتنافى مع استقالليتهاض تبعا ملا ينص عليه الدستور من تواحن السل ض
ور املسوولية باملحاسبةض و الن تمارس أدوار ا القلائية وفق مقتليات
القانونض و ما يلمن التمتع بجميع الحقوق والحريات املكفولة دستوريا.
وفت سياق تخرض أ ادت املداخالت باآلراء الصادر عن املجلس على
للسلطة القلائيةض واملجلس الوتني لحقوق إلانسانض وتقدم السيدات
والساد املستشارون با قتياحات واملالحظات والتساؤ ت التالية:
 ضرور إلاسراع باملراععة الكاملة للقانون واملسطر الجنائيةض وفق
فلسفة عنائية تقوم على استحلار ةافة ضمانات املتا عة واملحاكة
العادلةض مع العمل على التوضي الدقيق للعالقة بين النيابة العامة
والشرتة القلائية؛
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 إدما عملة املقتليات الوارد فت ذا املشروع القانون ضمن
املجال التنظيقي؛
 التعاتمل الحقوقت مع الاحتجاعات الاعتماعية السلميةض و ع ي دور
موسسات الوساتة لتيسي ئقة املواتن فت أدائها؛

 ضرور تفاعل الحكومة إيجابا مع مقتيحات القوانين وتلبات
الاستماع الصادر عن املجلس؛
 التنويه باألعواء ال ي مرت فيها محاكمة "إكديم إي يك"؛
 ت يان مصيي مديرية الشوون الجنائية والعفو ض والييكلة الجديد لوحار
العدل عد ذا الورش إلاصالحت.

السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
أ اد السيد الوحير باملداخالت البناء للسيدات والساد املستشارينض
الدالة فت محتوا ا على سعيهم الحثي نحو الرقت باملنظومة القلائية
الوتنية بما يتماش ى مع دا الدستوريةض ويساير متطلبات إ اعة ئقافة
القانون والحقوق والحريات داخل بنية املجتمع.
وأكد السيد الوحير على أن الدستور امل ربمل فت فصليه  331و 331يستعمل
مصط السلطة عند تنظيميه ل جية القلائية املوةول ليا إصدار
التعليمات الكتابية لقلا النيابة العامةض وإصدار تقارير التقييمض وأن ذا
مشروع القانون ينقل اختصاصات السلطة املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض فيما يتعلق برئاسة النيابة العامةض بحي ماحالل
وحار العدل تحتفظ عدد من الصالحيات كما و الشالن باملراععةض وتوقيع
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قرارات تيويل صفة ضاب الشرتة القلائية لبعض أصنا املو فينض
وإحداث الفرق الوتنية الجيوية للشرتة القلائيةض وإلافرا املقيدض
والعفو...ض مليفا أن الاستعجال تمليه القوانين التنظيمية املتعلقة بالسلطة
القلائية ال ي تنص على نقل رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض عد  1أ ير من دخول النصون حيز التطبيق ( 3أكتو ر
)5133ض و دد على أن ذا مشروع القانون يال مل لتنزيل مقتليات نص عليها
الدستور والقانونين التنظيميين املتعلقين بالسلطة القلائيةض ويندر ضمن
ميرعات امليثاق الوتني إلصال العدالةض ويع ي عن ع ي دور ال يملان فت
سياق ممارسته ختصاصاته التشريعيةض ألن ذ املقتليات ةانل ستصدر
بموع نص تنظيقيض إ أن الحكومة ارتالت إخراعيا بمقتض ى قانون
رتباته بالبند ول من الفصل  33من الدستور املتعلق بالحقوق والحريات
ساسية.
ومن عان تخرض أفاد السيد الوحير أن ذا مشروع القانون ةان محل
نقاش و شاور بين وحار العدل و مانة ل حكومة واملجلس على للسلطة
القلائيةض ية إخرا نص قانونمل محكم ودقيق ومتوافق حولهض ويرتب
تنظيميا بنصون قانونية ستكون محل مراععة قانونية املةض و ياصة
القانون واملسطر الجنائيةض اللذان يتلمنان مقتليات عد ئورية من
الناحية القانونيةض ألنها تكرس عميع ضمانات املحاكمة العادلة املتعار
عليها دوليا.
وأ اد باألعواء ال ي مرت فيها محاكمة "إكديم إي يك"ض و الداء قلا
النيابة العامة ومو فمل وحار العدل فت الحسيمة والدار البيلاءض وذكر بالنه
تم إعراء  11خ ي تبيةض ووقع حفظ  44قلية فت إتار سلطة املالءمةض وع ي
10

السيد الوحير عن استعداد الدائم لالنفتا على ال جنة ملناقشة ودراسة
ميتل القلايا واملواضيع املرتبطة بقطاع العدل.

السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
وإعما لحق التعديل ال يملانملض تقدمل الفرق واملجموعات ال يملانية بما
مجموعه  53عديالض وتتوحع بحس مصدر ا كآ مل:
فريق صالة واملعاصر  3 :عديالت؛
فريق العدالة والتنمية ومجموعة العمل التقدممل 2 :عديالت؛
فريق الاتحاد امل ربمل للش ل 4 :عديالت؛
مجموعة الكونفدرالية الديمقراتية للش ل 2 :عديالت.
وفت الختامض وافقل ال جنة على مواد ومشروع قانون رقم  11.33يتعلق
بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم
رئاسة النيابة العامة برمته دون عديل وفق نتيجة التصويل التالية:
املوافقون9 :
املعارضون1 :
املمتنعون3 :
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مناقشة المواد
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أحكام عامة
املادة ألاولى
املناقشة
أكد أحد الساد املستشارين على أن مقتليات ذ املاد عاءت مطابقة
ملا تنص عليه املاد  31من التنظيم القلا مل للمملكةض ومقت سة من املاد
 52من القانون التنظيقي رقم  311.31املتعلق بالنظام ساس ي للقلا .
وفت سياق تخرض أفادت عض التدخالت أن املاد تتلمن مقتليات قد
تطر التباساض بياصة مصط "قلا النيابة العامة"ض و سمية وكالء امللك
بت"القلا ".
الجواب
أكد السيد الوحير أن امل ر أخد بمبدأ وحد القلا ض وأعلاء النيابة
العامة م قلا ض ييلعون فت مسار م املنهي وفت ترقيتهم لسلطة املجلس
على للسلطة القلائيةض و ذا ما تتلمنه الفقر الثالثة من الفصل 331
من الدستورض وقرار املجلس الدستوري فت ذا الشالن.
وأضا أن املاد الثالثة من النظام ساس ي للقلا توكد على تاللي
السلك القلا مل من يسة واحد شمل قلا حكام وقلا النيابة العامة.
اختصاصات رئاسة النيابة العامة
املادتان  2و3
املناقشة
أبرح أحد الساد املستشارين أن املاد  5عد أساس ذا املشروع قانونض
ألنها تنص على الاختصاصات محل نقل من وحير العدل إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقضض و يصون املاد الثالثة تم سجيل أن
ملمونها يعد تكرارا للماد  21من القانون التنظيقي للسلطة القلائية.
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الجواب
أكد السيد الوحير على أن ذ املواد تبين نوع الاختصاصات ال ي
سيمارسيا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتبار رئيسا للنيابة
العامةض كما أن باقت الاختصاصات ستال مل شكل واض وعلت فت قانون
املسطر الجنائيةض وأضا أن نا تطابق بين املاد  1واملاد  21من القانون
التنظيقي  311.31املتعلق باملجلس على للسلطة القلائية.
تنظيم رئاسة النيابة العامة
املواد من  4إلى 8
املناقشة:
عرفل ذ املواد نقا ا مستفيلاض حي أعمعل التدخالت على أنها
توسس ملوسسة وسلطة عديد مستقلة عن املجلس على للسلطة
القلائيةض وتم الاستفسار فت ذا إلاتار عن مدى نجاعة الاستقالل املالت
وإلاداري لرئاسة النيابة العامة فت يا مبدأ املراقبة الذي ينبغت أن يتماش ى
مع استقاللية السلطة القلائيةض مقتيحين فت ذا الصدد إما تفريد با
لالعتمادات املالية املرصود للنيابة العامة ضمن الاعتمادات امليصصة
للمجلس على للسلطة القلائيةض أو فرض تال يي السلطة القلائية ونشر
ذلك فت الجريد الرسميةض إلتالع عموم املواتنين على التسييي املالت فت إتار
الشفافية والحكامةض كما تم التساؤل عن مدى انفصال ميزانية املجلس
على للسلطة القلائية ورئاسة النيابة العامةض علما أن الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض و علو باملجلس على للسلطة القلائية.
وارتباتا بنفس املوضوعض اقتي أحد الساد املستشارين تدقيق
الاختصاصات امليولة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقضض وإخلاعه
للمراقبة تبعا للقاعد الدستورية املتعلقة بر املسوولية باملحاسبةض ئم
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توضي مسطر التقاض ي ضد ض مع التنصيص على تحديد اختصاصات
وقواعد تنظيم وكيفيات سييي البنيات إلادارية واملالية والتقنية بموع
مرسوم.
الجواب:
أوض السيد الوحير أنه يمارس حاليا الاختصاصات املتعلقة سلطة
النيابة العامة وإلا را عليهاض ويساعد فت ذلك عد وحدات إدارية
كمديرية التشريع ومديرية الشوون الجمائية والعفوض و ذا الامر سيوول
بموع الدستور والقانون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
يشكل أي قيمة ملافة ألي شخص ذا ملض بل
وأبرح أن مر بالصر
يعد عملية تندر فت إتار النجاعة التدبيييةض وأضا أن مجموعة من
املوسسات يتمتع رؤسائها باألمر بالصر ض موكدا على أن إلاعتمادات املالية
املرصود ليذ الرئاسة ستال مل فت سطر فت امليزانية العامة للدولةض وهت ميزانية
مستقلة عن ميزانية املجلس على للسلطة القلائيةض مليفا أن اليد
ساس ي يتمثل فت تمكين النيابة العامة من ةل الوسائل املادية وال شرية
لتقوم بدور ا ومياميا فت استقاللية تامةض وفت أحسن حوالض وذلك وفقا
للقوانين الجاري بها العمل.
أحكام ختامية
املادتان 11 – 9
املناقشة:
أفاد أحد الساد املستشارين أن ملكية ر ي عود للدولةض ونقله
بمعية الوئائق وامللفات املتعلقة باختصاصات النيابة العامة قد يطر
مشكل التقيد بالسر املنهيض موكدا أن يسة ر ي باململكة يتعين أن
تمارس اختصاصااها فت ذا الصددض مستفسرا عن املقصود بالحكام املاد .9
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الجوا :
أوض السيد الوحير أن ر ي والوئائق تحتوي على معلومات سرية
وشخصيةض وةل ذ امللفات املوعود لدى وحار العدل وال ي تدخل فت
اختصان النيابة العامة ستحال على رئاستها فت إتار نقل الاختصاصات.
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عرض السيد الوزير

17

.

لكمة الس يد وزير العدل الس تاذ محمد أوجار
لتقدمي مرشوع قانون رمق  11.33يتعلق بنقل اختصاصات
السلطة احلكومية امللكفة ابلعدل اىل الوكيل العام للمكل دلى حممكة
النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظمي رئاسة النيابة العامة
جلنة العدل والترشيع وحقوق النسان مبجلس املستشارين

الثالثاء  22يوليوز 2117
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بسم هللا الرحمان الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين
السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
-----------يطيت لتتت بكتتل فيتتر واعتتزاح أن ألتقتتمل بكتتم حلترات الستتيدات والستتاد
فاضت تتل فت تتت ت تتذ الجلست تتة املباركت تتة ألع ت ترض أمت تتام لجنت تتتكم املت تتوقر مشت تتروع
القانون رقم  11.33املتعلق ب ت "نقتل اختصاصتات الستلطة الحكوميتة املكلفتة
بالعتتدل إلتتى الوكيتتل العتتام للملتتك لتتدى محكمتتة التتنقض بصتتفته رئيستتا للنيابتتة
العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابتة العامتة" .وذلتك عتدما صتادق عليته
مجلس النوا فت علسته العامة ال ي انعقدت بتاري  54يوليو .5133
وفت ذا إلاتار أ تنم ذ املناسبة ألع ي لكم عن سعاد مل واعتزاح ي
بالتواعد بين ممثلت لجنة العدل والتشريع وحقوق إلانسان بمجلس
املستشارين ملناقشة موضوع على اية من

ميةض ويشكل حدئا بارحا فت

تاري القلاء امل ربمل نحو استكمال دعائم توتيد السلطة القلائية
املستقلة .وهت فرصة أل يد فيها برو التفا م والتعاون والتفاعل الذي تاملا
أبان عنه أعلاء ذ ال جنة فت مناسبات عديد بكل مسوولية وعدية.
حضرات السيدات والسادة؛
ييف ت تتض عل ت تتى حل ت تراتكم أن منظوم ت تتة العدال ت تتة ببالدن ت تتا عرف ت تتل ور ت تتا
إص تتالحيا كبيت تيا ي تتي مس تتبوق ت تتو بإص تتدار ميث تتاق وتن تتي تواف تتق علي تته امل ار تتة
وحظ تتمل باملوافق تتة امللكي تتة الش تتريفة .و لق تتد تل تتمن تتذا امليث تتاق مجموع تتة م تتن
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التوص تتيات م تتل ع تتد مح تتاور مرتبط تتة بمنظوم تتة العدال تتةض ف تتت مق تتدمتها ع ي ت
است ت تتتقالل الست ت تتلطة القلت ت تتائية ال ت ت تتي عت ت ت تتي الخت ت تتي النت ت تتا م الت ت تتذي كرست ت تتته
مقتلتيات القتتانونين التنظيميتين املتعلقتتين بتتاملجلس علتى للستتلطة القلتتائية
و النظام الاساس ي للقلا .
فم تتن ح تتق امل ار تتة أن يفتي تتروا الي تتوم بم تتا اس تتتطعنا أن نحقق تته عميع تتا
حكوم تتة

و برملان تتا و تتاقت الف تتاعلين م تتن مكاست ت ف تتت مج تتال إص تتال منظوم تتة

العدال تتة ب تتوأت بالدن تتا مكان تتا ريادي تتاض و م تتا مش تتروع الق تتانون رق تتم  11.33ال تتذي
أ شتتر بتقديمتته لحلتراتكم اليتتومض متتا تتو إ استتتكمال لبنتتاء ستتلطة قلتتائية
تص تتبوا إل تتى تحقي تتق العدال تتة و ت تغ تتت الفعالي تتة و الحكام تتة بم تتا يي تتدم مصت ت حة
املتقاضين.
حضرات السيدات والسادة؛
إن مش تتروع الق تتانون الت تتذي ب تتين أيت تتديكم أملت تته عت تتد اعتب تتارات ودوافت تتع
ام تتةض تج تتد أسس تتيا ف تتت مل تتامين دس تتتور  5133وأحك تتام الق تتانونين التنظيم تتين
للمجلت تتس علت تتى للست تتلطة القلت تتائية والنظت تتام ساس ت ت ي للقلت تتا  .عت تتالو علت تتى
التعليمات امللكية السامية املوعية فت ذا إلاتار.
فعلتتى مستتتوى الدستتتور فتتإن مشتتروع تتذا القتتانون ينتتدر ضتتمن ستتياق
تنزيل أحكام املادتين  331و 331منه فيما ييص تبعيتة النيابتة العامتة لستلطة
مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأمت ت تتا علت ت تتى مست ت تتتوى القت ت تتانونين التنظيمت ت تتين للمجلت ت تتس علت ت تتى للست ت تتلطة
القلتتائية والنظتتام ساست ي للقلتتا فتتإن مشتتروع تتذا القتتانون يتتال مل فتتت ستتياق
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تنزيل مقتليات املاد  52من القانون التنظيقي رقم  311.31املتعلتق بالنظتام
ساس ت ت ي للقلت تتا ض فيمت تتا ييت تتص ست تتلطة الوكيت تتل العت تتام للملت تتك لت تتدى محكمت تتة
النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على عميع قلا النيابة العامتة العتاملين
بميتل ت ت

محت تتاكم اململكت تتةض حي ت ت حت تتددت املت تتاد  11مت تتن القت تتانون التنظيقت تتي

املتعل تتق ب تتاملجلس عل تتى للس تتلطة القل تتائية تتذ الس تتلطة ف تتت الوكي تتل الع تتام
للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
كم تتا ين تتدر مش تتروع تتذا الق تتانون ف تتت إت تتار تنفي تتذ التعليم تتات املولويت تتة
الس تتامية ال تتوارد ف تتت يي تتي عي تتين الوكي تتل الع تتام للمل تتك ل تتدى محكم تتة ال تتنقض
بص تتفته رئيس تتا للنياب تتة العام تتةض واملس تتوول القل تتا مل ول ع تتن س تتيي ا وك تتذا ف تتت
املجلس الوحاري املنعقد بتاري  52يونيو .5133
حضرات السيدات والسادة؛
إن وض تتع إت تتار ق تتانونمل تنق تتل بمقتل تتا الس تتلطة الرئاس تتية ل تتوحير الع تتدل
عل تتى أعل تتاء النياب تتة العام تتة إل تتى الوكي تتل الع تتام للمل تتك ل تتدى محكم تتة ال تتنقض
بص ت تتفته رئيس ت تتا للنياب ت تتة العام ت تتةض يعت ت تتي ت ت تتدبييا تني ت تا أملت ت تته ق ت تتر انته ت تتاء الفت ت تتي
الانتقاليتتة املحتتدد قانونتتا فتتت  13أكتتتو ر  5133لنقتتل الستتلطة املتتذةور  .وذلتتك
ش ت تتكل ي ت تتتم مع ت تته تالف ت تتت أي ت ت تتداخل أو ارتب ت تتا ق ت تتد تتست ت ت

في ت تته النص ت تتون

القانونية املطبقة حاليا وال ي سند ذ السلطات إلى وحير العدل.
وفتتت تتذا إلات تتار تنبغتتت إلا تتار إل تتى أن مش تروع تتذا الق تتانون يتكتتون م تتن
عشر ( )31مواد تتلمن عد مقتليات اهد إلى:
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نق تتل رئاس تتة النياب تتة العام تتة م تتن وحي تتر الع تتدل إل تتى الوكي تتل الع تتام للمل تتكل تتدى محكمت تتة ال تتنقض بصت تتفته رئيست تتا للنياب تتة العامت تتةض فيم تتا يتعلت تتق ست تتلطته
وإ ترافه علتتى النيابتتة العامتتة وعلتتى قلتتااها ومراقبتتة عمليتتا وممارستتة التتدعوى
العمومية والسير على حسن سيي الدعاوى وممارسة الطعتون املتعلقتة بهتا دون
إض تتافة أي اختصاص تتات عدي تتد م تتع الاحتف تتاق ب تتنفس لي تتات القانوني تتة ال تتي
يمارس بها حاليا وحير العدل سلطته على أعلاء النيابة العامة؛
 -نقل ملكية ر ي

والوئتائق وامللفتات املتعلقتة باختصاصتات النيابتة

العام تتة واملوع تتود حالي تتا ل تتدى الس تتلطة الحكومي تتة املكلف تتة بالع تتدل إل تتى رئاس تتة
النيابة العامة بما يص فت دعم استمرارية مص حة املرفق العام؛
 تمك تتين الوكي تتل الع تتام للمل تتك رئ تتيس النياب تتة العام تتة م تتن تلي تتات العم تتلاللتترورية ال تتي تمكنتته متتن أداء ميامتتهض و ستتيما إحتتداث بنيتتات إداريتتة وماليتتة
وتقنيتتة متتع اعتمتتادات ماليتته متتع منحتته صتتفة متتر بالصتتر علتتى ترار العديتتد
م تتن الييس تتات واملوسس تتات العمومي تتة وذل تتك بم تتا يل تتمن تتفافية ص تتر تل تتك
الاعتمادات ومراقبتها من الناحية املحاسباتية؛
 -تتتوفيي املتتوارد ال شتترية واللوعستتتيكية الالحمتتة

تتت اليا وتمكينهتتا متتن

القيتتام بمياميتتا علتتى الوعتته كمتتلض وف تتت تتذا إلاتتتار بتتد متتن إلا تتار إل تتى أن
توفيي ذ إلامكانيات يبقض من امليام املوةولة لرئاسة النيابتة العامتة ال تي عت تي
م ت تتن ب ت تتين مكون ت تتات الس ت تتلطة القل ت تتائية إل ت تتى عانت ت ت املجل ت تتس عل ت تتى للس ت تتلطة
القلت تتائية الت تتذي حت تتدد القت تتانون التنظيقت تتي ميامت تته فت تتت تت تتدبيي الوضت تتعية املينيت تتة
للقلا مما يعني بالنه يمكن أن تمتد ميامه إلى سييي النيابة العامة.
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حضرات السيدات والسادة ؛
إن مش تتروع تتذا الق تتانون يع تتد دعام تتة إض تتافية لقي تتام س تتلطة قل تتائية
مس تتتقلةض و س تتيما م تتن خ تتالل التنزي تتل الس تتليم ملوسس تتة رئاس تتة النياب تتة العام تتة
بم تتا يل تتمن انيت ترا ةاف تتة مكونااه تتا ف تتت الجي تتود الرامي تتة إل تتى محار تتة الجريم تتة
والحفاق على النظام العام وصون الحقوق و الحريات ساسية للمواتنين.
واستحل تتارا أل مي تتة مش تتروع تتذا الق تتانون ف تتإن وحار الع تتدل ب تتادرت ف تتت
إتت تتار مقار تهت تتا التشت تتاركية وفت تتق مت تتا يقتلت تتيه رو الدست تتتور وأحكت تتام القت تتانون
التنظيقتتي للمجلتتس علتتى للستتلطة القلتتائية إلتتى عتترض مشتتروع القتتانون رقتتم
 11.33علتتى أنظتتار املجلتتس علتتى للستتلطة القلتتائية قصتتد إبتتداء رأيتته شتتالنهض
ولق تتد ة تتان تفاع تتل املجل تتس م تتع تتذا املش تتروع إيجابي تتاض علم تتا أن لجن تتة الع تتدل
بمجل تتس الن تتوا ب تتادرت م تتن عيته تتا إل تتى تل ت تراء مفص تتلة م تتن املجل تتس عل تتى
للستتلطة القلتتائية حتتول مشتتروع تتذا القتتانون كمتتا وعيتتل ال جنتتة أيلتتا تلبتتا
للمجلتتس التتوتني لحقتتوق إلانستتان قصتتد إبتتداء ال ترأي وهتتت مبتتادر شتتريعية
يمكن لنا إ أن ن كيها تاملا أن ايتها ستهد تجويد النص وإ نائه.
ختام تتا يس تتعني إ أن أع تتدد تتكري املوص تتول ل جن تتتكم امل تتوقر وم تتن
خالليتتا لكافتتة أعلتتائها علتتى رو التعتتاون البنتتاء والتواصتتل والتفاعتتل إلايجتتابمل
ال تتذي عودتن تتا علي تته ال جن تتة تمل تتين أن يي تتر مش تتروع تتذا الق تتانون ف تتت أق تتر
عال.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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تعديالت الفرق
والمجموعات البرلمانية
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المملكة المغربية
مجلس المستشارين
فريق األصالة والمعاصرة

تعديالت فريق األصالة والمعاصرة على مشروع قانون رقم
 11.33يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة
بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا
للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة

رت

المادة

3

عنوان
املشروع

النص الحالي

التعديل المقترح

مشروع قانون رقم  11.33يتعلق بنقل اختصاصات السلطة مشروع قانون رقم  11.33يتعلق باختصاصات رئيس

تبرير التعديل
ذا القانون يهم رئيس للنيابة العامة فق

الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لد محكمة النيابة العامة .بنقل اختصاصات السلطة الحكومية انتظار مجتء الحكومة بقانون

فت

امل يهم

النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدة محكمة اختصاصات النيابة العامة برمتها.
رئاسة النيابة العامة.

النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد
لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

2

3

3

4

تطبيقا ملقتليات املاد  21من القانون التنظيقي رقم تطبيقا ملقتضيات املادة  81من القانون التنظيمي رقم ل حفاق على وحد السلطة القلائية وخلق نوع
 311.31املتعلق باملجلس على للسلطة القلائيةض يعين أو  111.13املتعلق باملجلس ألاعلى للسلطة القضائية ،يعين من املساوا

بين القلا (القلاء الجالس

يقتي قلا النيابة العامةض حس الحالةض من قبل املجلس أو يقترح قضاة النيابة العامة ،حسب الحالة ،من قبل والقلاء الواق ) وععل عميع ذ املقتليات
على للسلطة القلائية املدعوون لرئاسة يسة أو لجنة أو املجلس ألاعلى للسلطة القضائية املدعوون لرئاسة هيئة منصون عليها فت القانون التنظيقي للمجلس
لش ل منص علو بهاض أو للقيام بالي ميمة موقتة أو دائمة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها ،أو للقيام بأي مهمة
لديهاض وذلك تبقا للنصون التشريعية والتنظيمية الجاري مؤقتة أو دائمة لديها ،وذلك طبقا للنصوص التشريعية
بها العمل عد استشار الوكيل العام للملك لدى محكمة والتنظيمية الجاري بها العمل بعد استشارة الوكيل العام
النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

الفقرة ألاولى:

الفقرة ألاولى:

تتوفر رئاسة النيابة العامة ...........................وكيفيات سيي ا تتوفر رئاسة النيابة العامة ...........................وكيفيات سيي ا
بموع قرار يعد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بموع مرسوم تصدره الحكومة .قرار يعده الوكيل العام
ويعرضه على تال يي السلطة الحكومية املكلفة باملالية.

للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة
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على للسلطة القلائية.
تكرار غير سليم للمقتضيات املنصوص عليها
املادة  81القانون التنظيمي املتعلق باملجلس
ألاعلى للسلطة القضائية.
ل حفاق على وحد نظام السلطة القلائية وععل
ذ الاختصاصات موحد وتا عة ل حكومة.

الحكومية املكلفة باملالية.
4

4

5

2

6

7

الفقرة الثانية:

الفقرة الثانية:

للمالءمة مع التعديل السابق.

يمكن للوكيل العام لدى محكمة النقضض بصفته رئيسا يمكن للوكيل العام لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا
للنيابة العامةض تو ي

أتر إدارية وتقنية وفق الشرو

للنيابة العامة ،توظيف أطر إدارية وتقنية وفق الشروط

والكيفيات املحدد بموع النظام ساس ي املطبق على على والكيفيات املحددة بموجب النظام ألاساس ي املطبق على
مو فمل املجلس على للسلطة القلائية املشار إليه فت املاد
 21من القانون التنظيقي السال

على موظفي املجلس ألاعلى للسلطة القضائية املشار إليه

الذكر رقم  311.31في املادة  21من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم

املتعلق باملجلس على للسلطة القلائيةض و سري عليهم  111.13املتعلق باملجلس ألاعلى للسلطة القضائية،
أحكام النظام ساس ي املذةور.

وتسري عليهم أحكام النظام ألاساس ي املذكور.

الفقرة ألاولى:

الفقرة ألاولى:

الحفاق على وحد السلطة القلائية.

سجل الاعتمادات املرصود لرئاسة النيابة العامة فت امليزانية سجل الاعتمادات املرصود لرئاسة النيابة العامة فت
امليزانية املرصودة للمجلس ألاعلى للسلطة القضائية.

العامة للدولة.

العامة للدولة.
ي حق برئاسة النيابة العامةض محاس
للسلطة

الحكومية

املكلفة

عموممل يعين بقرار يلحق برئاسة النيابة العامة ،محاسب عمومي يعين بقرار انسجاما مع التعديل السابق الوارد على الفقر

باملاليةض

يتولى

القيام للسلطة الحكومية املكلفة باملالية ،يتولى القيام

ولى من املاد 4ض ئم كذلك الاكتفاء بمحاس

با ختصاصات ال ي تيوليا القوانين و نظمة للمحاسبين باالختصاصات التي تخولها القوانين وألانظمةللمحاسبين واحد تا ع للمجلس
العموميين.

العموميين.

على للسلطة القلائية

بصفة عامة.
تكرار للمقتضيات املنصوص عليها املادة 44
القانون التنظيمي املتعلق باملجلس ألاعلى
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للسلطة القضائية.
7

8

يل م عميع العاملين بميتل ...............................التشريع يلزم جميع العاملين بمختلف.......................التشريع حذ
الجاري به العمل.

الجاري به العمل.

ذ املاد لكون املقتليات الوارد بهذ

املاد واملتعلقة بالتقيد بواع كتمان السر املنهي
منصوص عليها في النظام ألاساس ي للقضاة ،كذا
قانون الوظيفة العمومية.
و داع لتكرار ا مر أخرى ومنحيا للنيابة
العامةض وكذلك بالنظر لسريان ذا املقتض ى على
عميع القلا (القلاء الواق والقلاء الجالس.
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تعديالت فريق العدالة والتنمية ومجموعة العمل التقدمي على مشروع قانون رقم  33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل
إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
رقم
التعديل

املادة

نص املشروع

تعليل التعديل

التعديـل املقترح

يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقضض بصفته رئيسا للنيابة العامةض محل يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضض بصفته الحلولض ونقل املقتض ى املتعلق بإصدار وامر والتعليمات
وحير العدل فت ممارسة الاختصاصات املوةولة
رئيسا للنيابة العامةض محل وحير العدل فت ممارسة إلى الفقر املوالية ألنه يتعلق باختصان.
ليذا خيي املتعلقة سلطته وإ رافه على
الاختصاصات املوةولة ليذا خيي املتعلقة سلطته
النيابة العامة وعلى قلااهاض بما فت ذلك
وإ رافه على النيابة العامة وعلى قلااهاض بما فت ذلك
إصدار وامر والتعليمات الكتابية
إصدار وامر والتعليمات الكتابية القانونية املوعية
القانونية املوعية إليهم تبقا للنصون
إليهم التي تضاف وجوبا إلى وثائق امللف ،وذلك
التشريعية الجاري بها العمل.
تبقا للنصون التشريعية الجاري بها العمل.
وعالو على الاختصاصات املوةولة إليه
وعالو على الاختصاصات املوةولة إليه بموع النصون
بموع النصون التشريعية الجاري بها
التشريعية الجاري بها العملض يحل الوكيل العام للملك
العملض يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة
لدى محكمة النقضض بصفته رئيسا للنيابة العامةض محل
النقضض بصفته رئيسا للنيابة العامةض محل
وحير العدل فت:
وحير العدل فت:
-إلا را على عمل النيابة العامة ومراقبتها فت ممارسةإلا را على عمل النيابة العامة ومراقبتهاصالحيااها املرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة
فت ممارسة صالحيااها املرتبطة بممارسة
الاقتصار فت الفقر

1

2
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ولى على التنصيص على مبدأ

رقم
التعديل

املادة

التعديـل املقترح

نص املشروع

تعليل التعديل

الدعوى العمومية ومراقبة سيي ا في إطار سيي ا فت إتار الاحتيام التام مللامين السياسة الجنائية
احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا تبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛
للتشريعات الجاري بها العمل؛
السير على حسن سيي وتتبع الدعاوى فت مجالالسير على حسن سيي الدعاوى فت مجال اختصاصااها.اختصاصيا؛
ممارسة الطعون املتعلقة بالدعاوى املشار إليها فت البند املالءمةممارسة الطعون املتعلقة بالدعاوى املشارإليها فت البند الثانمل أعال ؛

الثالث أعال .

 تتبع القلايا املعروضة على املحاكم التي -تتبع القلايا املعروضة على املحاكم ال ي تكون النيابةتكون النيابة العامة طرفا فيها.
العامة ترفا فيها.
ممارسة صالحيات وزير العدل الواردة باملواد  228و249من قانون املسطرة الجنائية باستثناء الاختصاصات
الواردة باملواد  21و  1-22منه.
عالوة على الاختصاصات واملهام املشار إليها في الفقرة استثناء عض الاختصاصات الوارد فت قانون املسطر
السابقة ،وتلك املسندة لرئيس النيابة العامة بموجب الجنائية ذات الطبيعة التنفيذية وإلادارية لدى وحير العدل
النصوص التشريعية الجاري بها العمل ،يتولى هذا ألاخير
تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 110من
30

رقم
التعديل

املادة

نص املشروع

تعليل التعديل

التعديـل املقترح

القانون التنظيمي رقم 100.13املتعلق باملجلس ألاعلى التنصيص على تقديم الوكيل العام للملك بصفته رئيسا
للسلطة القضائية ،عرض تقرير حول تنفيذ السياسة للنيابة العامة للتقرير املتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية
الجنائية وسير النيابة العامة أمام اللجنتين املكلفتين وسيي النيابة العامة .وذلك إعما ملبدأ ر
بالتشريع بمجلس ي البرملان.

باملحاسبة.

ويمكن وضع هذا التقرير رهن إشارة العموم.تطبيقا ملقتضيات الفصل  119من الدستور يمنع على الانسجام مع النص الدستوري
أي جهة كانت إعطاء ألاوامر والتعليمات الكتابية
القانونية إلى قضاة النيابة العامة باستثناء الرؤساء
التسلسليين وفقا للمادة الثانية من هذا القانون ،كما

2

 2مكرر

يمنع كل تدخل في ألابحاث الجارية أو املساطر املعروضة
عليها،
ويجب على قاض ي النيابة العامة ،كلما اعتبر أن استقالله
مهدد ،إحالة ألامر إلى املجلس ألاعلى للسلطة القضائية.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على قاض ي النيابة
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املسوولية

رقم
التعديل

نص املشروع

املادة

التعديـل املقترح
العامة بكيفية غير مشروعة.
جميع القرارات التي يتخذها الوكيل العام للملك

تعليل التعديل
احتيام املبتدأ الدستوري القاض ي بر

املسوولية

باملحاسبة.

بمحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ،والتي ال
تندرج في إطار مهامه القضائية ،تعتبر قرارات إدارية قابلة
للطعن أمام القضاء إلاداري املختص.
تطبيقا ملقتليات املاد  21من القانون
التنظيقي رقم  311.31املتعلق باملجلس على
للسلطة القلائيةض يعين أو يقتي قلا
النيابة العامةض حس

3

3

املجلس

الحالةض من قبل

على للسلطة القلائية املدعوون

لرئاسة يسة أو لجنة أو لش ل منص علو

ألنها متلمنة فت املاد  21من القانون التنظيقي 311.31

الحذف

املتعلق باملجلس على للسلطة القلائية.

بهاض أو للقيام بالي ميمة موقتة أو دائمة لديهاض
وذلك تبقا للنصون التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل عد استشار الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا

32

رقم
التعديل

نص املشروع

املادة

التعديـل املقترح

تعليل التعديل

للنيابة العامة.

تطبيقا ملقتضيات املادة  118من القانون التنظيمي رقم

4

1

2

 9مكرر

املاد  332من القانون التنظيقي رقم  311.31املتعلق

تلع الدولة ر ن إ ار رئاسة النيابة  111.13املتعلق باملجلس ألاعلى للسلطة القضائية تلع
العامة العقارات واملنقو ت الالحمة ال ي الدولة ر ن إ ار رئاسة النيابة العامة العقارات واملنقو ت
ر ن إ ار املجلس العقارات واملنقو ت اللرورية
تمكنها من القيام بمياميا.
الالحمة ال ي تمكنها من القيام بمياميا

باملجلس على للسلطة القلائية أل مل الدولة أن تلع

إذا نسب ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو
جنحة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض أثناء مزاولة
مهامه أو خارجها ،فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
تأمر عند الاقتضاء بناء على ملتمسات الرئيس ألاول لدى
محكمة النقض ،أن يجري التحقيق ثالثة أعضاء من
هيئتها.
ً
تجري باقي املسطرة وفقا ملا هو منصوص عليه في املادة
 242من املسطرة الجنائية.
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ر املسوولية باملحاسبة .يرممل ذا التعديل إلى حل
مشكلة املسوولية الجنائية للوكيل العام لدى محكمة
النقضض إذ يمكن للوكيل العام ملحكمة النقض أن
يلتمس من ال رفة الجنائية بنفس املحكمة أن تجري
تحقيقا مع نفسه .باإلضافة الى تالفت الفراغ التشريعت الذي
سيحصل فت انتظار عديل قانون املسطر الجنائية.

عديالت فريق الاتحاد امل ربمل للش ل حول مشروع قانون رقم  33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
الرقم

املادة

1

ألاولى

التعديـل املقترح

نص املشروع كما وافق عليه مجلس النواب

تطبيقا ملقتليات املاد
تطبيقا ملقتليات املاد  52من القانون
التنظيقي رقم  311.31املتعلق بالنظام
ساس ي للقلا يمارس الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقضض بصفته رئيسا للنيابة
العامةض سلطته على قلا النيابة العامة
التا عين له بميتل محاكم اململكة.

تبرير التعديل

25من القانون التنظيقي رقم

 311.31املتعلق بالنظام ساس ي للقلا ض يمارس قضاة
النيابة العامة بمختلف محاكم اململكة مهامهم

تجويد النص.

واختصاصاتهم املنصوص عليها في التشريعات الجاري بها
العمل تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ورؤسائهم
التسلسليين.

وفت ذا إلاتار يمارس قلا النيابة العامة
مياميم واختصاصااهم املنصون عليها فت
التشريعات الجاري بها العمل تحل سلطة إضافة فقرة
ومراقبة رئيس النيابة العامة
وإ را
تطبيقا ملقتضيات الفصل  119من الدستور يمنع على الانسجام مع النص الدستوري وضمان الاستقاللية
ورؤسائهم التسلسليين.
أي جهة كانت إعطاء أوامر أو تعليمات إلى قضاة النيابة
العامة باستثناء الرؤساء التسلسليين ،كما يمنع كل
تدخل في ألابحاث الجارية أو املساطر املعروضة عليها،
ويجب على قاض النيابة العامة إحالة ألامر إلى املجلس
ألاعلى للسلطة القضائية.
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الرقم

املادة

2

2

نص املشروع كما وافق عليه مجلس النواب

التعديـل املقترح

تبرير التعديل

يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضض
بصفته رئيسا للنيابة العامةض محل وحير العدل فت
ممارسة الاختصاصات املوةولة ليذا خيي املتعلقة
سلطته وإ رافه على النيابة ...............................
وعالو على الاختصاصات املوةولة إليه بموع
النصون التشريعية الجاري بها العملض يحل الوكيل  ،وتطبيقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 110من
العام للملك لدى محكمة النقضض بصفته رئيسا القانون التنظيمي رقم 100.13املتعلق باملجلس ألاعلى
للنيابة العامةض محل وحير العدل فت:
-

إلا را

على عمل النيابة العامة ومراقبتها

للسلطة القضائية ،يتولى الوكيل العام للملك لدى

فت ممارسة صالحيااها املرتبطة بممارسة الدعوى محكمة النقض عرض التقرير حول تنفيذ السياسة التنصيص على تقديم الوكيل العام للملك بصفته رئيسا
العمومية ومراقبة سيي ا فت إتار احتيام ملامين الجنائية وسير النيابة العامة أمام اللجنتين املكلفتين للنيابة العامة للتقرير املتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية

السياسة الجنائية تبقا للتشريعات الجاري بها العمل بالتشريع بمجلس ي البرملان.
؛

السير على حسن سيي الدعوى فت مجالاختصاصيا؛
 ممارسة الطعون املتعلقة بالدعاوى املشار إليهافت البند الثانمل أعال ؛
-تتبع القلايا املعروضة على املحاكم ال ي تكون

النيابة العامة ترفا فيها .
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وسيي النيابة العامة.

الرقم

املادة

3

4

التعديـل املقترح

نص املشروع كما وافق عليه مجلس النواب

تبرير التعديل

تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية
ومالية وتقنيةض ............................................
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة
النقضض بصفته رئيسا للنيابة العامةض تو ي
أتر إدارية وتقنية وفق الشرو

والكيفيات

املحدد بموع النظام ساس ي املطبق على
مو فمل املجلس

حذف الفقرة:

تفادي إدخال اليشا ة إلى تنظيم رئاسة النيابة العامة

على للسلطة القلائية وعالوة على ذلك ،يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة

املشار إليه فت املاد  21من القانون التنظيقي املنقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،أن يستعين كلما
السال

الذكر رقم  311.31املتعلق باملجلس اقتضت حاجة املصلحة ذلك ،بخبراء ومستشارين

على للسلطة القلائيةض و سري عليهم أحكام خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة وملدة
النظام ساس ي املذةور.

معينة.

تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد شرية
مو لة تتكون من قلا ومو فينض ي حقون
لديها أو يوضعون ر ن إ اراها تبقا للنصون
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعالو على ذلكض يمكن للوكيل العام للملك
لدى محكمة النقضض بصفته رئيسا للنيابة
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الرقم

املادة

الرقم

املادة

4

2

نص املشروع كما وافق عليه مجلس النواب

التعديـل املقترح

تبرير التعديل

العامةض أن يستعين ةلما اقتلل حاعة
املص حة ذلكض بي ياء ومستشارين خارعيين
يتولى التعاقد معيم للقيام بميام محدد وملد
معينة.

نص املشروع كما وافق عليه مجلس النواب

التعديل املقترح

تبرير التعديل

سجل الاعتمادات املرصود لرئاسة النيابة
العامة فت امليزانية العامة للدولة.
الوكيل العام للمك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة و مر بصر

سجل الاعتمادات املرصود لرئاسة النيابة العامة فت
امليزانية العامة للدولة.
تسجل الاعتمادات املرصودة لرئاسة النيابة العامة ضمن

الاعتماداتض وله أن يفوض ذلك وفق الا كال ميزانية املجلس ألاعلى للسلطة القضائية
والشرو

املنصون عليها فت القوانين

و نظمة الجاري بها العمل.
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الانسجام مع مقتليات املاد  11من القانون التنظيقي
رقم  311.31املتعلق باملجلس على للسلطة القلائية.

تعديالت
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

حول مشروع قانون رقم 33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية
املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن
قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة
(كما وافق عليه مجلس النوا فت  54يوليوح )5133
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رقم

النص األصلي للمشروع

التعديل

التعديل المقترح

التعليل

المادة 1
املادة ألاولى

املادة ألاولى

3

تطبيقا ملقتليات املاد  52من القانون التنظيقي
رقم  311.31املتعلق بالنظام ساس ي للقلا يمارس
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضض بصفته
رئيسا للنيابة العامةض سلطته على قلا النيابة
العامة التا عين له بميتل محاكم اململكة.

تطبيقا ملقتليات املاد  52من القانون التنظيقي رقم
 311.31املتعلق بالنظام ساس ي للقلا يمارس قضاة
النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم املنصوص عليها في
التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة ومراقبة الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة تجويد النص
العامة ورؤسائهم التسلسليين.
بلم فقرتين فت فقر واحد .

وفت ذا إلاتار يمارس قلا النيابة العامة مياميم
وفت ذا إلاتار يمارس قلا النيابة العامة مياميم
واختصاصااهم املنصون عليها فت التشريعات الجاري
واختصاصااهم املنصون عليها فت التشريعات الجاري بها
بها العمل تحل سلطة وإ را ومراقبة رئيس النيابة
العمل تحل سلطة وإ را ومراقبة رئيس النيابة العامة
العامة ورؤسائهم التسلسليين.
ورؤسائهم التسلسليين.

المادة 4
املادة 4
املادة 4
تتوفر رئاسة النيابة العامة على

تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات
إدارية ومالية وتقنيةض ملساعد الوكيل العام
39

2

بنيات إدارية ومالية وتقنيةض ملساعد
الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض على القيام بميامهض تحدد
اختصاصااها وقواعد تنظيميا
وكيفيات سيي ا بموع قرار يعد
الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض ويعرضه على تال يي السلطة
الحكومية املكلفة باملالية.
يمكن للوكيل العام للملك لدى
محكمة النقضض بصفته رئيسا
للنيابة العامةض تو ي أتر إدارية
وتقنية وفق الشرو والكيفيات
املحدد بموع النظام ساس ي
املطبق على مو فمل املجلس على
للسلطة القلائية املشار إليه فت املاد
 21من القانون التنظيقي السال
الذكر رقم  311.31املتعلق باملجلس
على للسلطة القلائيةض و سري
عليهم أحكام النظام ساس ي املذةور.
تتوفر رئاسة النيابة العامة على
موارد شرية مو لة تتكون من قلا
ومو فينض ي حقون لديها أو يوضعون
ر ن إ اراها تبقا للنصون

للملك لدى محكمة النقض على القيام
بميامهض تحدد اختصاصااها وقواعد تنظيميا
وكيفيات سيي ابموجب النظام الداخلي
للمجلس ألاعلى للسلطة القضائية .بموع
قرار يعد الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض ويعرضه على تال يي السلطة
الحكومية املكلفة باملالية.
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة
النقضض بصفته رئيسا للنيابة العامةض
تو ي أتر إدارية وتقنية وفق الشرو
والكيفيات املحدد بموع النظام ساس ي
املطبق على مو فمل املجلس على للسلطة
القلائية املشار إليه فت املاد  21من القانون
الذكر رقم 311.31
التنظيقي السال
املتعلق باملجلس على للسلطة القلائيةض
و سري عليهم أحكام النظام ساس ي
املذةور.
تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد
شرية مو لة تتكون من قلا ومو فينض
ي حقون لديها أو يوضعون ر ن إ اراها تبقا
للنصون التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.
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رئاسة النيابة العامة جزء ال يتجزء من المجلس األعلى للسلطة
القضائية.

لقد أحالت المادة  05من القانون التنظيمي رقم  111يتعلق بالمجلس
األعلى للسلطة القضائية على النظام األساسي الخاص بموظفي
المجلس ،وعلى أن هذا النظام يحدد بنص تنظيمي ،وبالتالي التقيد
بمقتضيات الفقرة األولى من المادة .05

التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.

وعالو على ذلكض يمكن للوكيل العام
للملك لدى محكمة النقضض بصفته رئيسا
للنيابة العامةض أن يستعين ةلما اقتلل
حاعة

المادة5
املادة 2

املادة 2

سجل الاعتمادات املرصود لرئاسة
النيابة العامة فت امليزانية العامة للدولة.

سجل الاعتمادات املرصود لرئاسة النيابة
العامة فت امليزانية العامة للدولةضضمن ميزانية
املجلس ألاعلى للسلطة القضائية في امليزانية
العامة للدولة.

الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة و مر
بصر الاعتماداتض وله أن يفوض ذلك
وفق كال والشرو املنصون عليها فت
القوانين و نظمة الجاري بها العمل.

إعماال لمقتضيات المادة  26من القانون التنظيمي  155011يتعلق
بالمجلس األعلى للسلطة القضائية.
نصت أنه تكون للمجلس ميزانية خاصة به وتسجل
االعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا
للنيابة العامة و مر بصر الاعتماداتض وله أن يفوض ذلك
وفق كال والشرو املنصون عليها فت القوانين و نظمة
الجاري بها العمل

المادة 8
4

املادة 8

يل م عميع العاملين بميتل

املادة 8
41

مصال النيابة العامة

يل م عميع العاملين بميتل مصال النيابة العامة ورئاستها بالتقيد بواع كتمان السر ولو عد الانتهاء من
يل م عميع العاملين بميتل مصال النيابة العامة
ورئاستها بالتقيد بواع كتمان السر  -املنهي فيما يطلعون ورئاستها بالتقيد بواع كتمان السر  -املنهي فيما يطلعون مياميم.
عليه من معلومات أو وئائق أو مستندات بمناسبة م اولة عليه من معلومات أو وئائق أو مستندات بمناسبة م اولة
مياميم ويبقى هذا إلالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم
مياميم تحل تائلة العقو ات املنصون عليها فت التشريع
بالنيابة العامةتحل تائلة العقو ات املنصون عليها فت
الجاري به العمل.
التشريع الجاري به العمل.

املادة 9

5

املادة 9

املادة 9

تنقل ملكية ر ي والوئائق وامللفات املتعلقة بناءا على محضر تسجل فيه الئحة الوثائق املسلمةتنقل
باختصاصات النيابة العامة املوعود لدى السلطة ملكية ر ي والوئائق وامللفات املتعلقة باختصاصات
الحكومية املكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.
النيابة العامة املوعود لدى السلطة الحكومية املكلفة
بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.
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تدقيق عملية نقل ر ي .

جدول التصويت

مقدم التعديل

المادة

عنوان مرشوع
ورد بشأنه تعديل من فريق الصاةل واملعارصة
القانون

موقف الحكومة

غري مقبول

موقف أصحاب
التعديل

التشبث

نتيجة التصويت على التعديل
الموافقون

2

المعارضون

8

نتيجة التصويت على المادة

الممتنعون

الموافقون

المعارضون

الممتنعون

3

ورد بشأهنا تعديالن:

3

تعديل مقدم من فريق الاحتاد املغريب للشغل
تعديل مقدم من مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية
للشغل

غري مقبول
غري مقبول

السحب
التشبث

31
2

8

2

ل أحد

3

ورد بشأهنا تعديالن:

2

تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية ومجموعة غري مقبول

السحب

-

-

-

العمل التقديم
تعديل مقدم من فريق الاحتاد املغريب للشغل

 2مكرر
تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية ومجموعة
(مادة اضافية) العمل التقديم

غري مقبول
غري مقبول

السحب
السحب

-

-

-

31

2

ل أحد

ورد بشأهنا تعديالن:

تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية ومجموعة غري مقبول

السحب

-

-

-

العمل التقديم
تعديل مقدم من فريق الصاةل واملعارصة

9
غري مقبول

التشبث

3

31

3

1

2

ورد بشأهنا  4تعديالت:

تعديالن مقدمان من فريق الصاةل واملعارصة
التعديل الول

غري مقول
4

التعديل الثاين

التشبث

غري مقبول

التشبث

3

31

2

تعديل مقدم من فريق الاحتاد املغريب للشغل

غري مقبول

السحب

-

-

-

تعديل مقدم من مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية
للشغل

غري مقبول

السحب

-

-

-

45

9

3

1

ورد بشأهنا  1تعديالت:

غري مقبول

التشبث

3

31

2

غري مقبول

السحب

-

-

-

تعديل مقدم من مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية
للشعل

غري مقبول

السحب

-

-

-

تعديل مقدم من فريق الصاةل واملعارصة

5
تعديل مقدم من فريق الاحتاد املغريب للشغل

9

3

1

6

تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية ومجموعة
العمل التقديم

غري مقبول

السحب

-

-

-

9

3

1

7

تعديل مقدم من فريق الاصاةل واملعارصة

غري مقبول

التشبث

3

31

2

9

3

1

ورد بشأهنا تعديالن:

تعديل مقدم من فريق الصاةل واملعارصة

غري مقبول

التشبث

3

31

2

8
تعديل مقدم من مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية
للشغل

غري مقبول

السحب
46

-

-

-

9

3

1

تعديل مقدم من مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية
للشغل

غري مقبول

 9مكرر
تعديل مقدم من فريق العداةل والتمنية ومجموعة
(مادة اضافية) العمل التقديم

غري مقبول

9

10

السحب
السحب

-

-

-

9

9

مل يرد بشأهنا أي تعديل

3

1

3

1

التصويت عىل مرشوع قانون رمق  11.33يتعلق بنقل اختصاصات السلطة احلكومية امللكفة ابلعدل اىل الوكيل العام للمكل دلى حممكة النقض بصفته
رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظمي رئاسة النيابة العامة برمته

املوافقون9 :
املعارضون3 :
املمتنعون1 :
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مشروع القـانون كما أحيل على
اللجنة ووافقت عليه
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 -أوراق إثبات الحضور
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