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 338اجللسة رمق حمرض 

س: التارخي ةذو  04 امخل  ).م2021 يوليوز 15(هـ 1442 احل
شار السيد: الرئاسة س املس لرئ   .عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع 

ت قة،  :التوق ة ست ومخسون دق ة ابتداء من السا قة الثام ق اخلامسة وا
  .عرشة مساء

ٔعامل ىل :دول ا راسة والتصويت    :ا
متمي القانون التنظميي رمق  - 1  44.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و

ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل  يف ديد رشوط و بت
ة؛  السلطات العموم

متمي القانون التنظميي رمق  - 2  64.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات  يف ديد رشوط و يف جمال بت

رشيع؛   ال
لشؤون  38.21مرشوع قانون رمق  - 3 شية العامة  ملف يتعلق 

  القضائية؛
لتدبري  82.20مرشوع قانون رمق  - 4 داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 

ٔداء املؤسسات  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا
ة؛  واملقاوالت العموم

 131.13متمي القانون رمق يقيض بتغيري و  33.21مرشوع قانون رمق  - 5
نة الطب؛  املتعلق مبزاو 

متمي القانون رمق   16.18مرشوع قانون رمق - 6  77.03يقيض بتغيري و
التصال السمعي البرصي؛  املتعلق 

متمي القانون رمق  23.19مرشوع قانون رمق  - 7 القايض  51.15بتغيري و
ادة تنظمي    ."املرسح الوطين دمحم اخلامس"ٕ

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

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :املس
﷽  

رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
را ىل خنصص هذه اجللسة  ني قانوننيسة والتصويت   تنظمييني مقرت

  .مشاريع قواننيومخسة 
ٔن  مسمك  ٔود  ات،  اقشة هذه املشاريع واملقرت ل الرشوع يف م وق
سان،  رشيع وحقوق إال ٔعضاء جلنة العدل وال س و ٔشكر السيد رئ
صادية،  ق ٔعضاء جلنة املالية والتخطيط والتمنية  س و وكذ السيد رئ

عية، وكذ والسيد ر  ج ة و ٔعضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقاف س و ئ

سان  و امللكف حبقوق إال ر ا ر مهنم السيد وز ٔذ السادة الوزراء، 
ر  ر العدل، وكذ السيد وز والعالقات مع الربملان، وكذ السيد وز
ة والسيد  ر الص صاد واملالية وٕاصالح إالدارة، وكذ السيد وز ق

ضةوز هودات اجلبارة اليت بذلوها مجيعا  ،ر الثقافة والشباب والر ىل ا
ات دراسة هذه املشاريع ء ٔثنا لجنواملقرت تصة يف ا امئة ا   .ا

ىل  راسة والتصويت  مقرتح قانون تنظميي "سهتل هذه اجللسة 
متمي القانون التنظميي رمق  ات  44.14يقيض بتغيري و يف ديد رشوط و بت

ةمم   ".ارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العموم
سان قرر اللكمة مل رشيع وحقوق إال القانون قرتح ملتقدمي جلنة العدل وال

لجنةالتنظميي    .حو وتقرر ا
ا والكرتونيا لينا وزعالتقرر    .ورق

  ؟ يف ٕاطار املناقشةهل هناك من راغب يف تناول اللكمة 
د....  ٔ ٔنه ال  وبة لرئاسة اجللسةٔعتقد  الت مك سمل املدا   .، وس
لجميع....    .شكرا 

ىل مواداد ،ٕاذن لتصويت  ٓن  قلو ا   :القانون التنظميي مقرتح ي ن

رمهتااملادة  ٔوىل    :ا
  .ٕالجامع: املوافقون

رمهتااملادة    :الثانية 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن ل القانون التنظميي قرتح مادي نعرض  ،ا ه    :تصويترم
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا
ىل  شارن  مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري "ٕاذن، وافق جملس املس

متمي القانون التنظميي رمق  ات ممارسة احلق يف  44.14و ديد رشوط ويف بت
ة   ".تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العموم

ٓن قلو ٕاىل املقرتح الثاين  ،ا تنظميي يقيض مقرتح القانون ال (ادي ن
متمي القانون التنظميي رمق  ات ممارسة  64.14بتغيري و يف ديد رشوط و بت

رشيع ليه) احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال   .راسة طبعا والتصويت 
سان اللكمة ملقرر  رشيع وحقوق إال القانون مقرتح لتقدمي جلنة العدل وال

لجنةالتنظميي    .حو وتقرر ا
ا والكرتونيا عوز التقرر   .ورق

  .شكرا لمك مجيعا

ل يف ٕاطار املناقشة؟ د   هل من م

قلو ٕاىل التصويت ٕاذن،...    :القانون التنظميي مقرتح ىل مواد ادي ن

رمهتااملادة  ٔوىل    :ا
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  .ٕالجامع: املوافقون

رمهتااملادة    :الثانية 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن مقرتح القانون التنظميي ادي لتصويت نعرض ا ه    :رم
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  مقرتح القانون التنظميي يقيض "ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون التنظميي رمق  ات ممارسة  64.14بتغيري و ديد رشوط ويف بت

رشيع   ".احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال

راسة والتصويت  قلو  ٓن ن دول مشاريع القوانني املدر ا ة يف 
ٔ ب ٔعامل، ونبد شية العامة  38.21مرشوع قانون رمق "ا ملف يتعلق 

  ".لشؤون القضائية

ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .اللكمة 

ر العدلالقادر ن عبدالسيد دمحم    :، وز
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔماممك  ٔقدم  ٔن  رشف ب شية  38.21نون رمق مرشوع قا"ٔ ملف املتعلق 

لشؤون القضائية ٕالجامع يف "العامة  ليه جملس النواب  ي صادق  ، ا
ٔيت يف سياق اجلهود املبذو 2021يوليوز  8لسته العامة ليوم  ي ي ، وا

لتزنيل إالصالح الشامل والعميق ملنظومة العدا واستكامل البناء 
لسلطة القضائية ببال امئهااملؤسسايت    .د وتوطيد د

ق  ٔساسية لتحق ل ا ليق يعد من املدا ٔن موضوع الت ليمك  ال خيفى 
ظومة العدا من مظاهر الفساد  ٕاصالح العدا ببالد وحتصني م

ٔيضا تعزز ثقة املواطن يف القضاء حنراف و   .و
لسلطة القضائية،  ستقالل املؤسسايت الاكمل  املغرب جنح يف تزنيل 

لتايل فٕان طبقا  ستور، و ليه يف الباب السابع من ا صوص  ملا هو م
ة من النصوص القانونية اليت من  استكامل هاذ البناء يبقى رهينا مبجمو
ٔداء  لسلطة القضائية من  ىل  ٔ لس ا ٔهنا تعزز هذه السلطة ومتكني ا ش

ىل تفعيل الضام ٔديب والسهر  ليق والت ه، الس يف جمال الت ت وظيف
لقضاة وتطور املنظومة القضائية والرفع من جناعهتا،  نصت  ة  املمنو

ٔوىل من املادة  لسلطة  53الفقرة ا ىل  ٔ لس ا لم من القانون التنظميي 
امة  شية  داث مف ىل ٕا بعة  لشؤونالقضائية  كون  القضائية 

د تنظميها وح صاصها وقوا ٔليفها واخ لس، نص قانوين حيدد ت قوق لم
ٔعضاهئا ات    .وواج

داده طبعا  ا يف ٕا شية العامة، انطلق ملف مرشوع القانون املتعلق 
ضيات  ة من املرجعيات، يف مقدمهتا املق شارية، انطالقا من مجمو مبقاربة 
ٔو مببادئ احلاكمة  ستقاللية السلطة القضائية  ستورية املتعلقة سواء  ا

د تدبري املرفق العام، بناء  ة واملسؤولية وقوا ىل قمي الزناهة والشفاف
  .واحملاسبة

ة ذات  ة السام ٔساسية هناك اخلطب امللك ، يف املرجعيات ا كذ
ضيات القانونية  ل ختليق املرفق القضايئ، وهناك املق الص هبذا املوضوع د
ٔيضا  ىل، و ٔ لس ا لم اصة القانون التنظميي  ال القضايئ،  املتعلقة 

 ٔ ىس النظام ا ٔن ن ىل، دون  ٔ لس ا لم يل  ا لقضاة والنظام ا سايس 
ات احلوار الوطين حول إالصالح الشامل  بطبيعة احلال توصيات وخمر
ستوري مبناسبة  ل القضاء ا جهتادات د ، وكذ  ملنظومة العدا

لقضاء   .حفص هاذ النصوص املتعلقة 
داد مرشوع ىل هاذ املرجعيات، مت ٕا ي  ٕاذن، بناء  هاذ القانون ا

لشؤون القضائية وحتديد  شية العامة  لمف هيدف ٕاىل وضع ٕاطار قانوين 
ش القضايئ املركزي  ل التف ال د ٔعضاهئا، سواء يف ا ة تعيني  يف ٔليفها و ت
شية واحلقوق  د تنظمي هاذ املف ٔديب وقوا ل الت ٔو يف جمال د والالمركزي، 

ٔعضاهئا والواج لهيماملقررة لفائدة    .ات املفروضة 
ىل  36هاذ املرشوع يتكون من  ة    :ٔبواب، ويه 6مادة موز

ٔول - امة؛: الباب ا  ٔحاكم 
شية العامة؛: الباب الثاين - ٔليف املف  ت
شية العامة؛: الباب الثالث - صاصات املف  اخ
شية العامة؛: الباب الرابع - د تنظمي املف  قوا
ات؛: الباب اخلامس - لحقوق والواج  املكرس 
ة: والباب السادس - ام ضيات خ   .مق

اء هبا هاذ املرشوع ختص ضيات اليت    :ٔمه املق
لسلطة  - 1 ىل  ٔ لس ا لم شية العامة من الهيالك إالدارية  اعتبار املف

ا؛ ا ٔداء  بعة  يف   القضائية، ويه 
شلك من  - 2 ث ت شية، ح ٔليف املف ٓخر خيص حتديث ت ىض  مق

شني ومف  ئب  ومف ام و ش  ن؛مف د  شني مسا
شية يف جمال  - 3 صاصات املف ضيات تدقق اخ ٔيضا، هناك مق

ش القضايئ  امك ويف جمال التف لم ش القضايئ املركزي  التف
ء العامون  امك والو لم ٔولون  ي يبارشه الرؤساء ا الالمركزي ا

هيا؛  لم 
ام  - 4 لق شية العامة  صاص املف ىل اخ ضيات تؤكد  ، هناك مق كذ

روة القضاة بتلكيف يف ع  ت وت ٔحباث والتحر ٔدييب  ال الت  ا
ٔوالدمه  م و ٔزوا روهتم وروة  ر  س املنتدب وتقد من الرئ

لس؛ س املنتدب وبعد موافقة ا  بتلكيف من الرئ
ش القضايئ املركزي  - ٔهداف التف ٔخرى ختص جماالت و ضيات  ومق

امك؛  لم
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ىض  - د املق ، هناك وا ي كذ سيق ا ٔ الت د ىل م م خيص 
لسلطة القضائية  ىل  ٔ لس ا شية العامة، سواء مع ا شتغل به املف
سيق مع  شية بت ام التف ام وٕاجناز  ومع النيابة العامة وٕاماكنية الق

شية العامة لوزارة العدل لشؤون القضائية واملف شية العامة   .املف

ش ٔن هاذ املرشوع هو لبنة من املؤكد، السيدات والسادة املس ارون، 
شلك  لسلطة القضائية، وس ٔساسية من لبنات استكامل البناء املؤسسايت 
ود  ٔن يعزز  ٔنه  ذ ٕاطارا قانونيا من ش زي التنف بعد صدوره ودخو 
ليق واحلاكمة وحماربة الفساد،  و لتزنيل اسرتاتيجيهتا يف جمال الت ا

لية ىل من ا ٔ لس ا امه وسميكن ا   .القانونية الرضورية ملامرسة 
ٔنه لجنة العدل .. كام  لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔيضا ليك  اسبة  هذه م

ٔوهتا لهذا  ىل العناية اليت  لسمك املوقر  سان مب رشيع وحقوق إال وال
لجنة ع  ٔمس يف اج قشناه  اه و ي قدم   .املرشوع وا

اكفة  لجنة  ٔشكر ا اسبة ليك  ىل ٕاذن، هذه م ٔعضاهئا ورئاسهتا 
ٔيضا اكفة  ٔشكر  اسبة ليك  حسن تعاملها مع هذا املرشوع، ويه م
اقشهتم  ىل م ٔيضا  شارن  شارات والسادة املس السيدات املس

ىل هذا املرشوع   .ومصادقهتم 
س   .وشكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

رشيع وحق لجنةاللكمة ملقرر جلنة العدل وال سان لتقدمي تقرر ا   .وق إال
ليمك: التقرر ٔنه وزع    .ٔعتقد 

ب املناقشة ح    هل هناك من راغب يف تناول اللكمة؟: ادي نف
د ٔ ٔنه ال    .ٔعتقد 

ادي ندوزو لعملية التصويت   :ٕاذن، ٕاىل امسحتو 

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع :املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع :املوافقون

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع :املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :35املادة 
  .ٕالجامع :املوافقون

  :36املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ه رم ادي نعرض املرشوع  ٓن    :ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  يتعلق  38.21مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
لشؤون القضائية شية العامة    ".ملف

ي  ىل مسامهتمك القمية معنا يف هذا املرشوع ا ر،  لسيد الوز شكرا، 
كون قانونٔصب ادي    .ح تقريبا 

ىل  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   82.20مرشوع قانون رمق "ا
ع  و وت لتدبري إالسرتاتيجي ملساهامت ا داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 

ة ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم ة    ".جنا
ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .اللكمة 

شعبون، و  صاد واملالية وٕاصالح إالدارةالسيد دمحم ب ق ر    :ز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
انب مرشوع القانون 82.20يندرج هذا املرشوع قانون رمق  ، ٕاىل 

ة  50.21إالطار رمق  صالح املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ املتعلق 
ٕالصالح اجلبايئ، يف ة ومرشوع القانون املتعلق   ٕاطار تزنيل رؤية ٕاصالح

رسيع لٕالنعاش  املندجمة لصاحب اجلال حفظه هللا، واليت هتدف ٕاىل 
صاد قوي  و وبناء اق الية ا كرس م ة املؤسسات و صادي وجنا ق

اصب الشغل لق م مثرن واملبادرة اخلاصة و   .وتنافيس، حيفز املس
ة ة السام خبصوص إالصالح  وهكذا، يتواصل تفعيل إالرادة امللك

داث  لقطاع العام وٕا لتدبري إالسرتاتيجي "العميق  الواك الوطنية 
ة ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم ة  ع جنا و وت   ".ملساهامت ا

ٔيت يف ٕاطار التعامل إالجيايب مع  داث هذه الواك ي ٔن ٕا ٔود التذكري ب و
دة هيئات وطني ات واخلالصات الصادرة عن  ة، مهنا الربملان املقرت

صاد  ق ٔجنزهتا وزارة  راسات اليت  ت وكذا ا لحسا ىل  ٔ لس ا وا
  .واملالية

د رؤية ٕاسرتاتيجية  ىل رضورة اع ٔكدت لك هذه املساهامت  وقد 
داث  ستجيب ٕا و املسامهة، كام  لية لتدبري دور ا واحضة املعامل وٕارساء 

لجنة اخلاصة ٔحلت  هذه الواك لتوصيات ا منوذج التمنوي اجلديد، واليت 
ىل رضورة توطيد احلاكمة اجليدة ف خيص ٕاصالح قطاع املؤسسات 
ال  د املامرسات الفضىل يف هذا ا ة، وقد مت كذ اع واملقاوالت العموم

ويل   .ىل الصعيد ا
و املسامهة وعقلنة  وهيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل تعزز دور ا

ة اليت متتلكها تدبريها  لمحفظة العموم ل وضع تدبري ٕاسرتاتيجي  ٔ من 
سبة لتمنية املسامهة  ل شلك رها  ٔو اليت  سيا  و بصفة مساهام رئ ا

ة   .العموم
منية الرثوة  و يف  ومكن الهدف املتو من السياسة املساهامتية 

لهيا املؤسسات واملق صادية اليت تتوفر  ق عية و ة، ج اوالت العموم
رات  س ق  الل املسامهة يف الناجت احمليل إالجاميل وحتق الس من 
لق فرص الشغل، وكذا املسامهة املنتظمة يف  صاد الوطين و الهيلكية لالق

و   .مزيانية ا



شارن    2021 ريلٔ ة دور –مداوالت جملس املس

5 

ةذو  04  )2021 يوليوز 15( 1442 احل

اءت اكلتايل ٔمه احملاور    :وف يتعلق مبضمون هذا املرشوع، ف
و املسامهة من  - 1 ٔطري دور ا الل ٕارساء ت ، من  ن الواك

رب تنظميها يف  و املسامهة،  رؤية طوي املدى وواحضة املعامل وفعا 
و ٔخرى  ٔدوار ا دة مستق وفص عن ا  .ٕاطار و

لفصل  ستور، ينص مرشوع القانون  49وكام تعلمون، وطبقا  من ا
و املسا ات إالسرتاتيجية  ىل التو لس ىل املصادقة  مهة يف ا

  .الوزاري
ىل الواك اقرتاح سياسة املساهامت  عني  ٔساس س ىل هذا ا و
ٔطراف املعنية،  سيق مع ا لت ة، وذ  ىل السلطة احلكوم ة  العموم
لهيا يف هذا القانون، واليت  شاور املنصوص  وبعد استطالع رٔي هيئة ال

روم هذه السياسة  س احلكومة، و و رٔسها السيد رئ ٔهداف ا حتديد 
ذ ت  ف ة اليت تقوم ب طلبات املؤسسات واملقاوالت العموم وكذ م

 السياسة؛

ل يف نطاق  - 2 ة اليت تد حتديد املؤسسات واملقاوالت العموم
لهيئات اليت متثل جمال  ٔولية  الل وضع الحئة  ، وذ من  اشتغال الواك

قا لها عا دق ، مما يضمن ت صاص الواك  .اخ
مة من و  ات كربى متت حمفظة  ٔولية مجمو شمل هذه الالحئة ا

سبة ملؤرشات مجموع القطاع العام ل  .الرشاكت التابعة ومساهامت وازنة 
ٔولية  ٔن تعديل واستكامل هذه الالحئة ا ىل  وينص مرشوع القانون 

ملالية ر امللكف  قرتاح بني الوز   .يمت مبرسوم 
ٔن ادة هيلكة  كام جتدر إالشارة ٕاىل  ذ معليات ٕا ب تنف الواك ستوا

ل يف نطاق اشتغالها، وهبذا  ة اليت تد املؤسسات واملقاوالت العموم
ة ٕاىل رشاكت مسامهة من  الصدد سميكن حتويل املؤسسات العموم

سعى ٕاىل تعززه؛ ي  و املسامهة ا  استكامل مقومات ا

ام الواك يف معليات احملفظة العموم  - 3 ة ومعليات حتديد 
ة والرشاكت التابعة  داث املقاوالت العموم شمل ٕا الرٔسامل، واليت 

ة و واملؤسسات واملقاوالت العموم  .والفروع ومعليات مساهامت ا
وىل الواك  ٔن هذه العمليات، س ش ذة  ٔطري القرارات املت ل ت ٔ ومن 

ىل مسؤولية اقرتاح معليات الرٔسامل ومشاريع املساهامت املبارش  و  ة 
ة   .السلطة احلكوم

ىل رضورة ٕابداء الرٔي  داث هذه الواك  كام ينص مرشوع قانون ٕا
داث الرشاكت التابعة والفروع من طرف املؤسسات  ف يتعلق مبشاريع ٕا

رية يف الرشاكت اخلاصة ٔ ة ومساهامت هذه ا   .واملقاوالت العموم
وىل الواك مسؤولية مجيع  امة، س إالجراءات اليت هتدف ٕاىل وبصفة 

سهر  ذ هذه العمليات، س ل تنف ٔ ، ومن  و مثني مساهامت ا تعزز و
ٔهنا  مي و كون هذه العمليات مسبوقة بدراسة اجلدوى والتق ٔن  ىل  الواك 
ىل جناع  و املسامهة و ل ا ىل تد ٔثريها  مي ت ورية لتق ة ا لمراق ختضع 

ة املعنية؛ٔداء املؤسسات واملقاوالت الع  موم

ذ الواك  - 4 ث س ام الواك يف جمال اخلوصصة، ح حتديد 
راسة ٕاماكنيات معلية التحويل ٕاىل القطاع اخلاص،  إالجراءات الالزمة 

و  .وذ يف ٕاطار رؤية مشولية لتدبري مساهامت ا
ق هذه الغاية، تقرتح الواك معليات اخلوصصة اليت يتعني  ولتحق

ذها، وفقا ٔو  تنف ٔن، وذ ٕاما مببادرة مهنا  لقوانني املعمول هبا يف هذا الش
ٔة العامة ٕاىل  ش ة املعنية بتحويل امل ىل طلب من السلطات احلكوم بناء 

 القطاع اخلاص؛

ىل حاكمة الواك - 5 الل جملس ٕادارة : ٕاضفاء الطابع املهين  من 
و وثال س، من مخسة ممثلني  ىل الرئ الوة  ٔلف،  ت ي ي رصفني ا ثة م

هنم مبوجب نص تنظميي  .مستقلني، يمت تعي
و مكسامه يف  ىل مصاحل ا ٔخرى، ستحرص الواك  ة  ومن 

د مضن نطاق اشتغالها؛ ة اليت تو  املقاوالت العموم
شارية  - 6 س احلكومة، هيئة اس داث، حتت رئاسة السيد رئ ٕا

و املسامهة ٔسايس: حول سياسة ا ور ا ي يضطلع وذ اعتبارا   ا
تصة ة ا لون والسلطات احلكوم  .به الفا

داث هذه الهيئة اليت  ىل ٕا وهبذا الصدد، ينص مرشوع القانون 
مج  و ور وىل ٕابداء الرٔي يف مرشوع السياسة املساهامتية  س
ة  و وحتسني جنا ٔي ٕاجراء هيدف ٕاىل تعزز مساهامت ا ذها واقرتاح  تنف

ة وٕاصدار مجيع التوصيات اليت ختص ٔداء املؤسسات وا ملقاوالت العموم
ة،  ة مع السياسات العموم ام معل املؤسسات واملقاوالت العموم س ا

 وكذا إالسرتاتيجيات القطاعية اليت تعمتدها احلكومة؛

ٔداء املؤسسات واملقاوالت  - 7 ة  ة يف جنا ريا، حتسني الشفاف ٔ و
ة ٔن الواك: العموم ىل  ث ينص املرشوع  داد تقرر سنوي هيم ح ٕ  تقوم 

ل  ة اليت تد ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم ة  و املسامهة وجنا دور ا
ة  زة التداولية وكذا السلطة احلكوم ٔ ىل ا يف نطاق اشتغالها وعرضه 
رشه  ل  ، ق ال امل ي سريفع ٕاىل  ضمن التقرر ا ملالية، وس امللكفة 

، مما سميكن من ٕاضفاء الطابع املؤسسايت لعموم، تق سنو  ملهام الواك
ٔ ربط املسؤولية  د هنجها الواك ورسيخ م لسياسة التواصل اليت س

و  .حملاسبة املتعلقة مبساهامت ا

داث هذه الواك موضوع مرشوع  ٔن ٕا ىل  يد  ٔ ٔود الت ويف اخلتام، 
لق ة شام  طاع العام سمتكن من هذا القانون يندرج مضن رؤية ٕاصالح

ة الكربى، وفقا  ٔوراش إالصالح ر املتو من خمتلف ا ٔ مضاعفة ا
ٕالنعاش  اصة ت املتعلقة  لتوجهيات صاحب اجلال حفظه هللا، 

منوذج التمنوي اجلديد صادي وٕارساء ا   .ق
مك ىل ٕاصغا   .شكرا 
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ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز
صاديةاللكمة ملقرر  ق لتقدمي تقرر  جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

لجنة   .ا
  .التقرر وزع

ب املناقشة ح    هل من راغب يف تناول اللكمة؟: ادي نف
د ٔ   .ٔعتقد ال 

ادي ندوزو لعملية التصويت   :ٕاذن ٕاىل بغيتو 

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  ؛14= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

ىل املادة ٕاذن  شارن  د :املعارضون ؛14بـ  3وافق جملس املس ٔ  ؛ال 
  .3 :املمتنعون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  ؛14= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :14ملادة ا
  ؛14= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  ؛14= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  ؛14= املوافقون

د( 00= وناملعارض ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

  :20املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  

  :25املادة 
  ؛14= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

  :26ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي  ٓن  ها رم   :نعرض املرشوع 
  ؛14= افقوناملو 

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

ىل إ  شارن  يقيض  82.20مرشوع قانون رمق "ذن، وافق جملس املس
ة  ع جنا و وت لتدبري إالسرتاتيجي ملساهامت ا داث الواك الوطنية  ٕ

ة   ".ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم
ىل مسامهته معنا يف هذه  ر  لسيد الوز   .اجللسةشكرا 

ىل  راسة والتصويت  قل  يقيض  33.21مرشوع قانون رمق "ون
متمي القانون رمق  نة الطب 131.13بتغيري و   ".املتعلق مبزاو 

ة ر الص لسيد وز   .اللكمة 

ا  ةطالب ٓيتالسيد  ر الص   :، وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل  شارات واملس   س

رشيعية  ٔمام جملسمك املوقر يف هذه اجللسة العامة ال ٔقدم  ٔن  رشفين 
متمي القانون رمق  33.21مرشوع قانون رمق " املتعلق  131.13يقيض بتغيري و

نة الطب ليه جملس النواب"مبزاو  ي صادق  ٕالجامع يف اجللسة  ، وا
ء    .2021يونيو  29العامة ليوم الثال

س احملرتم،  السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة  ة السام ت امللك ذ التعل ٕان مرشوع هذا القانون يندرج يف ٕاطار تنف
اعية ٕاىل   :ا

اليا  ٔوال، - ري املرخصة  ات واملهن  ح بعض القطا دراسة ٕاماكنية ف
ٔمام بعض املبادرا ة،  انب، كقطاع الص ٔ ت النوعية والكفاءات العاملية، ل

لق فرص الشغل ملعاجلة النواقص اليت تعرفها  رشيطة نقل اخلربات و
  املنظومة الصحية؛

ذري يف املنظومة الوطنية الصحية وجعل  نيا، - شلك  ادة النظر  ٕا
ر معيقة  ٓ ٔوراش اجلهوية الكربى، ملا  من  ة من ا هنوض بقطاع الص ا

ج لمواطنات واملواطنني؛ىل امحلاية    عية 
ضيات القانون إالطار رمق  لثا، - املتعلق  09.21املسامهة يف تزنيل مق

ني تعزز  دة املواطنني املؤم ٔن توسيع قا عية، فٕان من ش ج محلاية 
اري عن  بة تعممي النظام إالج ة ببالد ملوا رشية الطبية الاكف املوارد ال

  .املرض

س    احملرتم،السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

اعية ٕاىل تعديل القانون رمق  ٔسباب ا ٔمه ا املتعلق  131.13لعل من 
ٔطباء  دد ا ل يف  نة الطب، برصف النظر عن النقص املس مبزاو 

 131.13ملنظومة الصحية، يه الرشوط القانونية اليت يفرضها القانون رمق 
ر، يف ٔطباء السالف ا ل ا نة الطب من ق هبا املتعلق مبزاو  ا  

لو القانون رمق  انب، و ٔ لب  131.13ا ىض يدفع ٕاىل  ٔي مق من 
لعمل  ىل العودة  خلارج وحهثا  نة الطب  زاول  الكفاءات املغربية اليت 

ٔرض الوطن   .ب

ادة النظر يف رشوط  33.21ٕان مرشوع القانون رمق  ريم ٕاىل ٕا
نة الطب، واليت  131.13لواردة يف القانون رمق املامرسة ا املتعلق مبزاو 

بية، وكذا الكفاءات  ٔج لب واستقطاب الكفاءات الطبية ا حتول دون 
ة،  بية بقطاع الص ٔج رات ا س خلارج، وتعرقل  الطبية املغربية املقمية 

ق استفادة مجيع املواطنات واملواطنني من الع الج لك ذ هبدف حتق
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  .والعناية الصحية

روم مرشوع هذا القانون ٕاىل   :كام 
بية واملغربية املامرسة  ٔوال، - ٔج ىل الكفاءات الطبية ا اح  نف

ملغرب؛ لقطاع اخلاص بصفة قارة  نة الطب  هنا من مزاو  متك  خلارج، 
سبة نيا، - ل ملغرب  ة  نة الطب بصفة مؤق ىل مزاو  ود   رفع الق

خلارج ٔطباء املغاربة املقميني  انب وا ٔ ٔطباء ا   .ل

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔساسية متحور حول ثالث نقط    :ٕان مرشوع هذا القانون 
ٔوىل - ملغرب : النقطة ا لقطاع اخلاص بصفة قارة  نة الطب  مزاو 

ال  انب، ف ٔ ٔطباء ا ل ا ٔقر مرشوع القانون مماث من ق انب  ٔ سبة ل
ىل  انب لتك املطبقة  ٔ ن ا نة الطب من  الرشوط املطلوبة ملزاو 
ة من الرشوط اليت مت  ستغناء عن مجمو ث مت  ٔطباء املغاربة، ح ا

ملغرب، ويه نة الطب  ٔمام ولوج  ة  ٔهنا متثل عق ىل    :شخيصها 
طان - س ملثل؛ وجوب وجود اتفاقات  ة املعام    ٔو اتفاق
ٔو  - نيا، الزواج مبواطن مغريب ملدة ال تقل عن مخس سنوات 

ٔو إالقامة به بصفة مسمترة ملدة ال تقل عن عرش  ملغرب  الوالدة 
  سنوات؛

ذفه  - ٔو  ٔطباء  بية ل ٔج ٔة  دول هي يد يف  دم التق لثا،  كذ 
دا فهيا  .مهنا ٕاذا اكن مق

ماك ٕ ملغرب وفق ا سيصبح  نة الطب  يب مزاو  ٔج ب ا ن الطب
ٔطباء املغاربة ويه   :نفس الرشوط املطلوبة من ا

ىل  - نة الطب،  بلومات اليت ختول مزاو  ىل الشهادات وا التوفر 
ٔصبح  لشهادات الوطنية  بلومات  ٔن رشط معاد هاته الشهادات وا

سبق ن مل  انب ا ٔ ٔطباء ا ىل ا رص  بية  يق ٔج ٔة  يد هبي هلم التق
ٔطباء؛  ل

زا لقوة اليشء املقيض به يف املغرب  - ا كون  دم إالدانة مبقرر  نيا، 
ٔرسة  ٔو نظام ا اص  ٔش ة ضد ا ٔو ج اية  ل اراكب ج ٔ ٔو اخلارج من 

الق العامة؛ ٔ  ٔو ا
ة  - ٔدي ٔمر عقوبة ت كون كذ قد صدرت يف حق املعين  ٔن ال 

ٔو ٔدت ٕاىل ت نة الطب  فه عن مزاو  ٔة  شطبوق دول الهي ٕامسه من 
دا فهيا بية اليت اكن مق ٔج   .ا

دات مرشوع هذا القانون ٔمه مست   :ومن 
ىل  ٔوال، - ٔة بدل احلصول  يد جبدول الهي ىل رشط التق صار  ق

؛ ملزاو   ٕاذن 
ٔشاكل املزا نيا، - ملغرب وفق مجيع  يد املزاو فورا  و خيول تق

ة؛   املتا
ب  لثا، - لطب تصة  سمل السلطات ا يد،  ادا ٕاىل هذا التق اس

ٔو ٕاقامة  سجيل، وفق الرشوط القانونية املتعلق بدخول  يب بطاقة ال ٔج ا
لهجرة  ململكة املغربية و انب  ٔ ة؛ ريا   املرشو

ٔحوال  رابعا، - ال من ا ٔي  سجيل ال ميكن ب ة بطاقة ال مدة صالح
يب يف ٔن ت ٔج ب ا لطب ٔكرث  ٔربع سنوات، وذ ضام الستقرار  قل عن 

ملغرب ه املهين  ام وٕاجناز مرشو   .الق

دات مرشوع هذا القانون ٔمه كذ املست   :ومن 
انب ملهنة  - ٔ ع مزاو ا ة تتوىل ت ر الص ى وز داث جلنة  ٕا

م يف املنظومة الصحية الوطنية، وت ملغرب ومدى ٕادما صدر هذه الطب 
ٔنظار السيد  ىل  ٔشغالها، تعرضه  لجنة توصيات وتعد تقررا سنو حول  ا

س احلكومة؛  رئ
نة الطب  - زاولون  ن  ملغاربة ا النقطة الثانية كذ املتعلقة 

لعمل  ىل العودة  ة  تو مرشوع هذا القانون حتفزي هذه الف خلارج، ف
ستغناء عن رش  الل  ٔرض الوطن، من  بلوم ب ٔو ا ط معاد الشهادة 

بلوم الوطين، نظرا لكون التجربة املهنية  بية  ٔج ليه من مؤسسة  احملصل 
ٔو  ان املهجر تغين عن لك رشط ملعاد الشهادات  سبة بب امليدانية املك
ة  ا لهيا، وكذ لكون املنظومة الصحية الوطنية يف  بلومات احملصل  ا

ة؛ مجليع الطاقات والكفاءات   املتا
ٔو  - ٔطباء  بية ل ٔج ٔة  دول هي يد يف  دم التق ذف رشط  نيا، 

دا فهيا؛  شطبه مهنا، ٕاذا اكن مق
ن : النقطة الثالثة - ة من  نة الطب بصفة مؤق ويه املرتبطة مبزاو 

ري  ٔطباء  ٔمر يتعلق  ملغرب، ويف هذا الصدد فٕان ا ري مقميني  ٔطباء 
ملغرب، س ث نص املقميني  خلارج، ح ٔو مغاربة مقميني  انب  ٔ واء اكنوا 

ٓتية ود ا ىل رفع الق   :مرشوع هذا القانون 

  ٔو ٔو التخصص  ل الطيب  ٔمهية التد ذف لك رشط مرتبط ب
يات الطبية؛   التق

  ني لقطا ة جبميع املؤسسات الصحية التابعة  ح جمال املزاو املؤق ف
ىل مؤسس صار  ق   ات حصية حمددة؛العام واخلاص بدل 

  عوض ، ىل نص تنظميي ف خيص حتديد مدة املزاو ا  إال
  .يوما يف السنة 30حرصها يف 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل مرشوع القانون رمق  ستؤدي ح ٕاىل تعزز  33.21ٕان املصادقة 
دد ال رشي الطيب والرفع من  كفاءات الطبية يف املنظومة الرٔسامل ال

لقطاع الصحي، ولك  بية  ٔج رات ا س الصحية الوطنية، وكذا حتفزي 
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ملنافسة إالجيابية والسلمية، مبا ينعكس  سم  لق فضاء ي ذ هبدف 
ضيات القانون إالطار  ىل العرض الصحي الوطين وضامن تزنيل مق ٕاجيا 

ع  09.21رمق  ج محلاية  لاملتعلق  ٔم ىل النحو ا   .ية 

شارون  س احملرتم، السيدات والسادة املس تلمك، السيد الرئ
ٔمه مضامني مرشوع القانون رمق  ليمك  33.21احملرتمون، يه  املعروض 

ليه   .قصد التصويت 

ٔعضاء جلنة التعلمي  لسيدات والسادة  اما، نتقدم خبالص الشكر  وخ
عية والسيد رئ  ج ة و لهم مع والشؤون الثقاف ىل تفا لجنة  س ا

ىل استفساراهتم البناءة ومالحظاهتم القمية   .مرشوع هذا القانون و
شارن  والشكر موصول كذ ٕاىل اكفة السيدات والسادة املس

  .احلارضن معنا يف اجللسة العامة
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

عية لتقدمي تقرر  ةة ملقرراللكم ج ة و جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
لجنة   .ا

لينا   .التقرر، اكلعادة، وزع 
وح د: ب املناقشة مف ٔ   .ال 

ادي ندوزو لعملية التصويت ٓن    :ا

سخ املادتني : 1املادة  املتعلق  131.13من القانون رمق  28و 27اليت ت
 ٔ نة الطب وتعويضها ب ديدةمبزاو    .حاكم 

هتا ولكن احلكومة، : 27املادة  د لجنة  ابممث ا ر   تلسيد الوز
ٔوىل، من  اء به املرشوع من الغرفة ا ي  اع النص ا ريم ٕاىل ٕار تعديل 

  .جملس النواب
ر لتقدمي التعديل لسيد الوز ادي نعطي اللكمة  ٓن    .ا

ة ر الص   :السيد وز
شارن احمل س جملس املس   رتمني،السيد رئ

شارات احملرتمون، شارون واملس   السيدات والسادة املس
لامدة  سبة  ٔن توطني 27ل يد ٕاىل  ٔ ، ٕان مقرتح احلكومة هيدف ٕاىل الت

ل يف جمال  ٔو القطاع اخلاص، يد لقطاع العام  املؤسسات الصحية، سواء 
ات،  34.09القانون إالطار  ملنظومة الصحية وبعرض العال املتعلق 

ي ة  وا يف دد  ي سي اليا يف طور املراجعة الشام والعميقة، وا د  يو
لتايل فٕان ٕادراج  لخريطة الصحية، و ا  رتا داث هذه املؤسسات وا ٕا
ٔن الغاية من  ، ٕاضافة ٕاىل  ري حم خلريطة الصحية يبقى يف  لزتام 
ي تقدمت به احلكومة، هو سد اخلصاص يف  مرشوع هاذ القانون ا

ٔطق بية لبالدا ٔج لب اخلربات ا   .م الطبية و

ٔهداف  اقض و ٔطباء املغاربة ي سبة معينة من ا لتايل فٕان فرض  و
ٔطباء، ٕاضافة كذ  ل يف ا مرشوع هذا القانون يف ظل اخلصاص املس
ليه يف القانون رمق  ٔن مرشوع هذا القانون عوض إالذن املنصوص  ٕاىل 

نة ال 131.13 لتايل فٕان املتعلق مبزاو  ٔة، و دول الهي يد يف  لتق طب 
ٔة يعترب مبثابة ٕاذن وحيل حم دول الهي سجيل يف    .ال

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .شكرا 

لمصادقةادي    :نعرض التعديل 
ل احلكومة ىل التعديل د   ..املوافقون 

  ؛8= املوافقون
  .3= املعارضون
  .3= املمتنعون

ادي  ٓن    :لتصويت 27رض املادة نعا
  ؛ 8= املوافقون

 ؛ 3= املعارضون
  .3= املمتنعون

ادي نعرض املادة  ٓن  د28ا ابت ، طبعا  لجنة ولكن احلكومة  هتا ا
  .تعديل

ر   .قدم التعديل السيد الوز

ة ر الص   :السيد وز
س،   السيد الرئ

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
شارات شارون احملرتمون، السيدات والسادة املس   واملس

لهيا يف القانون رمق  ود املنصوص  ٕان مقرتح احلكومة هيدف ٕاىل رفع الق
نة الطب، ويه الرشوط اليت اكنت دامئا تعيق  131.13 املتعلق مبزاو 

ائقا  شلك  ا فٕان رشط عرش سنوات من التجربة  لب الكفاءات، 
ٔهداف مرشوع هذا القانون ق    .حيول دون حتق

ٔن الكفاءة والتجربة املهنية ال ومم غي إالشارة ٕاليه يف هذا الصدد،  ا ي
ٔن هذا  ال الطيب، ٕاضافة ٕاىل  ية يف ا ٔو املدة الزم تقاس بعدد السنوات 

ل الرشط ) سنوات من اخلربة والتجربة 10ٔي رشط (الرشط  م م
ي اكن واردا يف القانون رمق  ر، واملمتثل يف 131.13ا إالقامة  السالف ا

ىل    .سنوات 10ملغرب بصفة مسمترة ملدة ال تقل 
، جيب إالشارة  انب من رشط املعاد ٔ ٔطباء ا ٔما خبصوص ٕاعفاء ا
دول  سجيل يف  ن سبق هلم ال ٔطباء ا ٔن إالعفاء خيص فقط ا هنا ٕاىل 
يد يف  ن سبق هلم التق انب ا ٔ ٔطباء ا لتايل فٕان ٕاعفاء ا بية، و ٔج ٔة  هي
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لشهادة الوطنية ال د بلوم  ىل معاد ا بية من رشط التوفر  ٔج ٔة  ول هي
ٔمر  ٔن املعنيني  ىل اعتبار  لمنظومة الصحية،  ٔي هتديد  شلك 
ٔة  لهيا يف الهي سجيلهم بناء  ىل املؤهالت والكفاءات اليت مت  يتوفرون 

سبة من طرفهم تغين عن رش  ٔن التجربة امليدانية املك بية، و ٔج ط هذه ا
  .املعاد

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٓن  لتصويت ادي نعرضا   :التعديل 
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

ٓن    :لتصويت 28املادة  ادي نعرضا
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

ادي نعرض ٓن  رمهتا ا ٔوىل    :املادة ا
  :1املادة 

  ؛8= املوافقون
  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

لقانون رمق  :2املادة  ملادة  131.13املمتمة  نة الطب   28املتعلقة مبزاو 
  .مكررة

  .ٕالجامع: املوافقون

سخ املادتني  :3املادة  املتعلق مبزاو  131.13من القانون  32و 31اليت ت
ديدة ٔحاكم    .نة الطب وتعويضها ب

  :31ة املاد
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة ولكن د :32املادة  ٔهنا تعديل من طرف هتا ا ورد يف ش
  .احلكومة

ر لتقدمي التعديل لسيد الوز   .اللكمة 

ة ر الص   :السيد وز
شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ

شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس
، ريم ٕاىل ٕازا  كام متت إالشارة ٕاىل ذ فٕان مقرتح هذا التعديل 

لهيا يف القانون رمق  املتعلق مبزاو  131.13الرشوط الصارمة املنصوص 

ٔمام استقطاب الكفاءات ة  شلك عق   .نة الطب، واليت اكنت 
ٔهداف  10ا، فٕان رشط  ق  سنوات من التجربة سيحول دون حتق

لب ٔساسا يف  الكفاءات العالية والتغلب  مرشوع هذا القانون، واملمتث 
رشية الطبية داد املوارد ال ٔ   .ىل معض اخلصاص املهول يف 

ٔطباء  سبة ل ل ملغرب  نة الطب  سبة ملنح إالذن ملزاو  ل و
ٔة  يد جبدول الهي ٔقر فقط رشط التق انب، فٕان مرشوع هذا القانون  ٔ ا

يد مب  لتايل فسيعد التق ىل إالذن، و ن دون احلصول  ثابة ٕاذن ممارسة 
ملغرب   .الطب 

، وجيب إالشارة  ٔطباء من رشط املعاد ويف نفس السياق، لن يعفى ا
سجيل  ن سبق هلم ال ٔطباء ا ٔن إالعفاء من املعاد خيص فقط ا هنا ب
ٔة  دول الهي سجيلهم يف  ن يتوفرون حبمك  بية، وا ٔج ٔة  دول هي يف 

ربة يف ممارسة   ىل  بية  ٔج سبة من ا نة الطب، فالتجربة امليدانية املك
  .طرفهم تغين عن رشط هذه املعاد

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ٓن  لتصويت ادي نعرضا   :التعديل 
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

ٓن    :لتصويت 32املادة  ادي نعرضا
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= متنعونامل 

ادي  ٓن    :رمهتا 3املادة  نعرضا
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

ٔحاكم املواد  :4املادة  ٔوىل( 16و 4املغرية   30وكذ املادة  21، )الفقرة ا
نة الطب 131.13من القانون رمق    .املتعلق مبزاو 

لجنة، ولكن ور: 4املادة  ٔهنا تعديل مت تعديلها طبعا من طرف ا د يف ش
ر تقدمي هذا التعديل وىل السيد الوز   .من طرف احلكومة، س

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ات احلكومة  دة مرات، فٕان مقرت وكام سبقت إالشارة ٕاىل ذ 
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شخيصه ة من الرشوط اليت مت  ستغناء عن مجمو ا يف القانون هتدف ٕاىل 
ٔمام  131.13 ة  ٔن هذه الرشوط متثل عق ىل  نة الطب،  املتعلقة مبزاو 

لب واستقطاب الكفاءات املزاو ملهنة الطب  انب و ٔ ٔطباء ا ولوج ا
  .ملغرب

ة مجليع الطاقات  ٔمس احلا فٕاذا اكنت املنظومة الصحية الوطنية يف 
ة، فٕان رشط  ٔهداف سنوات من ا 10والكفاءات املتا لتجربة تعطل 

 ، ٕالضافة ٕاىل ذ رشية،  هنا توافر املوارد ال املنظومة الصحية، واليت من ب
ليه من  بلوم احملصل  ٔو ا ستغناء عن رشط معاد الشهادة  فٕان 
ن  ٔطباء ا ات ا ىل ف رص فقط  بلوم الوطين، يق بية  ٔج مؤسسة 

بية ٔج ٔة  دول هي سجيل يف    .سبق هلم ال
سوشكر    .ا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لتصويت   :ٔعرض التعديل 
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

  :لتصويت 4املادة ادي نعرض 
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

ادي منشيو  ٓن  ٔوىل، كذ : 16لامدة ا لجنة ولكن الفقرة ا هتا ا د
ٔهنا تعديل من طرفور   .ومةاحلك د يف ش

ر يقدم التعديل   .السيد الوز

ة ر الص   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس

ٕان مقرتح احلكومة هيدف ٕاىل جتويد النص، ويف هذا إالطار مت 
دال عبارة  لنصوص التنظميية اجلاري هبا العمل"اس " بلوم الوطين وفقا 

هتا: "بعبارة   .لتفادي التكرار ؛"مبعاد
ٔن رشط  ريا، فٕان احلكومة تؤكد ب ٔ سنوات من التجربة واخلربة  10و

شخيصها يف القانون رمق  زيية اليت مت  املتعلق  131.13ميثل الرشوط التع
نة الطب   .مبزاو 

د مرشوع هذا القانون، ٕاىل ا، فٕان احلكومة هت دف من وراء اع
ادة النظر يف رشوط املامرسة الواردة يف القانون رمق  السالف  131.13ٕا

بية وكذا  ٔج لب واستقطاب الكفاءات الطبية ا ر، واليت حتول دون  ا
بية  ٔج رات ا س خلارج، وتعرقل  الكفاءات الطبية املغربية املقمية 

ة؛  لب بقطاع الص اقة  ٔنه ٕا لتايل ال ميكن ٕادراج رشط من ش و
  .الكفاءات

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لتصويت   :ادي نعرض التعديل 
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

  :16املادة ادي نعرض 
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي نعرض  ٓن    :رمهتا 4املادة ا
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

ٓن  ٔحاكم املادة  :5لامدة ادي منشيو ا سخ  من القانون  29اليت ت
نة الطب 131.13   .املتعلق مبزاو 

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

هٓن ا رم   :ادي نعرض املرشوع 
  ؛8= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .3= املمتنعون

ىل  شارن  يقيض  33.21مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  نة الطب 131.13بتغيري و لبية" املتعلق مبزاو  ٔ.  

ىل  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   16.18مرشوع قانون رمق "ا
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متمي القانون رمق  التصال السمعي البرصي 77.03يقيض بتغيري و   ".املتعلق 
ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ر الثقافة والشباب والر ن الفردوس، وز   :السيد ع
﷽  

س   .شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔعر  ٔن  ٔماممك مرشوع قانون رمق رشفين  داده  16.18ض  اء ٕا ي  ا
ضيات القانون رمق  متمي بعض مق التصال  77.03قصد تغيري و املتعلق 

  .السمعي البرصي
ٔزيد  متع املغريب طي  اح وتطور ا ب صريورة انف ي وا هذا القانون ا
ىض مقرتح  دة تغيريات مبق من عرش سنوات، وقد عرف هذا القانون 

لق بعض قان ٔدى ٕاىل  ضيات، مما  ذف وٕاضافة بعض املق ون نتج عنه 
  .الثغرات يف بعض مواده

ق  ي هيدف ٕاىل حتق داد مرشوع هذا القانون ا ليه، مت ٕا وبناء 
ٔساسية ويه اكلتايل ت    :ا

ات املستعم يف هاذ القانون؛ - د املصطل   ٔوال، املالءمة وتوح
متمي املواد  -   :، وذ اكلتايل30و 26؛ 22؛ 7؛ 6؛ 5؛ 1نيا، تغيري و

ياز م د الطابع تقين    :هذا مرشوع القانون عندو وا

ادة ٕادراج الفقرات : ٔوال ٔوىل املتعلقة  4.3؛ 4.2؛ 4.1ٕا مضن املادة ا
عددة إالرسال وتعديد  ية وم ىل التوايل بتعريف املوزع مقدم اخلدمات التق

  إالرسال؛

صاص  :نيا ادة ٕادراج اخ ني املواصالت املتعلق ٕا الواك الوطنية لتق
صصة لفائدة قطاع االتصال السمعي  ئية ا هر رددات الراديو  بتخصيص 

ٔوىل؛ 6البرصي مضن البند رمق    من املادة ا

دال عبارة  9تغيري البند رمق  :لثا الل اس ٔوىل من  من املادة ا
ة" ال السمعي البرصي رشكة االتص"بعبارة " رشكة مسعية برصية معوم

  ؛"العمويم

ة الواردة يف البند  :رابعا مالءمة تعريف اخلدمة السمعية البرصية العموم
ضيات املادة  1.13رمق  ٔوىل مع مق   من نفس القانون؛ 47من املادة ا

ذف الفقرتني الثالثة والرابعة وتغيري الفقرة اخلامسة من املادة  :امسا
ية، من اخلامسة، وذ لتاليف حرمان ب ٔم عض املصاحل الوطنية، والس ا

ويل لالتصاالت الستغالل  حتاد ا ٔعطاه  ي  اح ا نف ستفادة من 
ىل اخلدمات السمعية  دة  ٔخرى، ز دمات  رشيط الرتددات من طرف 

  البرصية؛

ٔوىل من املادة السادسة  :سادسا لفقرة ا ٔصلية  الرجوع ٕاىل الصيغة ا

التصال السمعي البرصي؛ 77.03نون رمق كام وردت يف القا   املتعلق 

ادة ٕادراج الفقرة الثانية من املادة  :سابعا ٔوىل من 22ٕا ٔن الفقرة ا  ،
ىل  عهد االتصال السمعي البرصي احلاصل  د مسامهة م هذه املادة تق
ٔو  لصحف  لرشاكت املالكة  ٔو حق التصويت  ص يف الرٔسامل  رخ

ورية؛ شورات ا   امل

الل ٕاضافة عبارة  26تعديل املادة  :ام  يف " البث وإالرسال"من 
ري من املادة  ٔ ل ا اما مع البند ما ق س مكررة، اليت  26البند السابع، ا

ىل    ؛"جتهزيات البث وإالرسال"تنص 

ٔضيفت ٕاىل الفقرة الثانية من  :سعا ذف امجل اليت  ريا،  ٔ هناية و يف ا
ٔن موضوع هذه30املادة  ة ومضمون طلب  ،  يف ديد  الفقرة يتعلق بت

  .إالذن فقط
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

عية لتقدمي تقرر  ةاللكمة ملقرر ج ة و جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
لجنة   .ا

  .التقرر وزع
رغب يف تناول اللكمة د  ٔ   .ال 

ىل هاذ املرشوع، يف مادتني فقط ادي ندوزو   :ٕاىل التصويت 

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي  ٓن  ها رم   :نعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع، كذ: املوافقون

ىل  شارن  يقيض  16.18مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  التصال السمعي البرصي 77.03بتغيري و   ".املتعلق 

ىل  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   23.19مرشوع قانون رمق "ا
متمي القانون رمق  ادة تنظمي املرسح الوطين دمحم  51.15بتغيري و ٕ القايض 

  ".اخلامس
ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .اللكمة 

ضة ر الثقافة والشباب والر   :السيد وز
سشكرا    .السيد الرئ

ٔمام جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق  ٔعرض  ٔن  بتغيري  23.19رشفين 
متمي القانون رمق  ادة تنظمي  51.15و ، "املرسح الوطين دمحم اخلامس"ٕ
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ٕالجامع بلجنة التعلمي  ليه  اقشته واملصادقة  ٔن متت م وذ بعد 
ملناسب ٔشكرها  عية، اليت  ج ة و ٔعضاءوالشؤون الثقاف   .ة رئاسة و

دث سنة " املرسح الوطين دمحم اخلامس"كام تعلمون، فٕان  ٔ1973 
ا، تعرض  و زال فضاء مف ة، وقد اكن هذا املرسح وال مكؤسسة معوم
شطة واملواهب، مما جيع نقطة  ٔ برية من العروض وا ة  ه مجمو وتنظم ف

ني وامجلهور   .التقاء بني املبد
ة من املسا د مجمو ش رب الرتاب الوطين، وكذ ومع  رح الكربى 

لمعايري املعمول هبا  ٔشغال بناهئا، وفقا  هتاء من  ىل وشك  ت اليت 
رين  ني الك ٔيده، اكملرس اها صاحب اجلال نرصه هللا و ر دوليا، واليت 
ٔخرى من  ة  د مجمو داث وش ط، وكذا ٕا ار البيضاء والر لك من ا

ادة النظر يف القانون  املسارح مبختلف املدن املغربية، اكن من الرضوري ٕا
ه  ىل و اله، و ٔ لمرسح الوطين دمحم اخلامس، املشار ٕاليه  املنظم 

سمية  ذف  سمية " الوطين"اخلصوص  فاظ ب ح مرسح دمحم "و
ٔن "اخلامس سمية، ودون  ٔمهية الكربى اليت حتملها هذه ال ، مع الرمزية وا

ال من ا ٔي  ٔحوال املاكنة التارخيية والثقافة العريقة لهذه ميس ذ يف 
ية  ة والف دات الثقاف ب املست املؤسسة الرائدة اليت نطمح ٕاىل تطورها لتوا

ولية ة الوطنية وا   .ىل السا
ال تعديالت شلكية وجوهرية  وهكذا، يقرتح مرشوع هذا القانون ٕاد

ة من املفردا ذف وتغيري مجمو الل  ت املرتبطة بصفة ىل القانون، من 
ادة " الوطين" ملرسح وكذا ٕا ملهام املنوطة  ال تعديالت تتعلق  وكذا ٕاد

ي يتوىل ٕادارة املرسح ريبة جملس إالدارة ا   .النظر يف 
  .وشكرا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

عية لتقدمي تقرر جلنة التعلمي والشؤ  ةاللكمة ملقرر ج ة و ون الثقاف
لجنة   .ا

  .التقرر وزع
  هل هناك من راغب يف املناقشة؟ 

د ٔ   .ال 
ىل هذه املواد ويه ثالثة   :ادي ندوزو ٕاىل التصويت 

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن امل ادي  هنعرض ا رم   :رشوع 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  بتغيري  23.19مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  ادة تنظمي املرسح الوطين دمحم اخلامس 51.15و ٕ   ".القايض 

ر   .شكرا السيد الوز
  .ورفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   .املدا

I - ٔصا واملعارصة   :فريق ا

متمي القانون التنظميي رمق ) 1  44.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات  ديد رشوط ويف بت

ة   :العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،السيد    الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

متمي القانون التنظميي رمق مقرتح قانون "  44.14تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات  يف ديد رشوط و بت

ة شارية ، الرايم"العموم ميقراطية املواطنة وال ليات ا  يف لكياته ٕاىل ٕارساء 
ٔن العام، وتنظمي  ٔهنا تعزز مشاركة املواطنات واملواطنني يف الش اليت من ش
ة القرار  ة، ويف صنا مي السياسات العموم ع وتق متع املدين يف ت ٕارشاك ا

  .العمويم

س،   السيد الرئ
ٔن مقرتح القانون ه  ي بني يدينا اليوم يعترب  مما ال شك ف التنظميي ا

ميقراطي  ات املسار ا د جنا ل لرصيد بالدٔ ال من املدا ، ومد
لتايل فٕاننا نعترب  ٔن العام، و ملشاركة املواطنة يف الش لهنوض  ٔساسية  ا
ٔن التزنيل العميل لهذا احلق املمتثل يف تقدمي  ٔصا واملعارصة،  يف فريق ا

امعة تقوم العرائض ٕاىل ال  متخض عن فلسفة  ٔن  غي  ة، ي سلطات العموم
شارية، وٕادماج املامرسة يف  ميقراطية ال طلبات ا ىل تعزز م ىل احلرص 
ليات  شارية وا ليات ال حميط مؤسسايت يضمن التاكمل والتعاون بني ا

و واملواطنات واملواطنني ل تدعمي الثقة بني ا ٔ   .التقررية، من 
ٔن ٕاخراج املنظومة القانونية املؤطرة ويف ا ٔيضا  لسياق ذاته، فٕاننا تعترب 

سمح  ي  شاور العمويم، ا س ملفهوم ال ٔس شارية بغاية الت ميقراطية ال
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ل  لتواصل والتفا ة، الوطنية واحمللية،  مجليع املؤسسات والهيئات العموم
داد و  ٕ مي السياسات املرن مع املواطنني خبصوص القرارات املتعلقة  تق
رزها يف ٔ ىل  ادئ مؤطرة يت ٔساس م ىل  ة،  ستقاللية، : العموم

ة ا   .التعاقد، التضامن، والن
ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا ولهذه 

 .ىل املقرتح قانون تنظميي

متمي القانون التنظميي رمق ) 2  64.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال  ديد رشوط ويف بت

رشيع   :ال
اقشة ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن   رشفين 

متمي القانون التنظميي رمق "  64.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال يف ديد رشوط و  بت

رشيع سية والس "ال ٔس ستورية الت ٔساسه من املرجعية ا سمتد  ي  ، ا
ة 2011من دستور اململكة لسنة  15الفصل  ، ومن التوجهيات امللك

ي  لهيا املغرب، وا ولية ذات الص اليت صادق  ة، وكذا املواثيق ا السام
ولية وامل ارب ا ىل الت اح  نف ىل  ة  امرسات كرس املقاربة املب

  .الفضىل
متظهرات  د ا ٔ ه، فٕان هذا املقرتح القانون التنظميي ميثل  ومما ال شك ف
، انطالقا من  ستوري ببالد الكربى اليت تعرب عن تطور املشهد ا
رب ٕاعطاء  شارية،  ميقراطية ال ة ٕاىل تعزز ا ستورية الرام الفلسفة ا

لمواطنات واملواطنني يف تقدمي امللمتس رشيع، ٕاسهاما احلق  ات يف جمال ال
هنم وبني ممثلهيم يف املؤسسة الربملانية رشيعي ب ل ال ق التفا   .مهنم يف حتق

ٔساسية  ل ا ال من املدا ستوري مد ل ا كام يعترب هذا املد
ليات  ٔن العام، ملا ختو من ٕاعامل ل ملشاركة املواطنة يف الش لهنوض 

دماج املوا ٕ ة القرار املؤسساتية الكف  طنات واملواطنني يف مسلسل صنا
رشيعي   .ال

وجتدر إالشارة، ٕاىل ٕان مضامني مقرتح هذا القانون التنظميي تتالءم 
شاريك،  ات الرتابية يف ٕاطار بعدها ال لجام سجم مع القوانني التنظميية  وت
رشيعية لهذا  ة ال ٔن الصيا ٕالجامع، و لهيا جمليس الربملان  اليت صوت 

ستورية، والس ف يتعلق مبفهوم املواطنة النص اس  تحرضت املفاهمي ا
ي يعترب رشطا دستور ملامرسة هذا احلق   .ا

ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات، فٕاننا يف فريق ا ولهذه 
  .ىل هذا املقرتح قانون تنظميي

لشؤون القض 38.21مرشوع قانون رمق ) 3 شية العامة  ملف   :ائيةيتعلق 

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السادة والسيدات املس
اقشة،  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

لشؤون القضائية 38.21رمق مرشوع قانون " شية العامة  ملف ، "يتعلق 
ي هود املبذول لتزنيل االٕ  ا ٔيت يف سياق ا صالح الشامل والعميق ي

 ، لسلطة القضائية ببالد ، واستكامل البناء املؤسسايت  ملنظومة العدا
ه،  ٔداء وظيف لسلطة القضائية من  ىل  ٔ لس ا امئها، ومتكني ا وتوطيد د
لقضاة،  ة  ت املمنو ىل الضام ٔديب والسهر  ليق والت الس يف جمال الت

ٔداهئاوتطور املنظومة القضائية والرف ة    .ع من فعاليهتا وجنا
شية العامة  لمف وهيدف مرشوع القانون، ٕاىل وضع ٕاطار قانوين 
ٔعضاهئا  ة تعيني  يف ٔليفها، و الل حتديد ت لشؤون القضائية، وذ من 
ه  شق ش القضايئ  هيا، سواء يف جمال التف صاصات املوو ٕا خ و

ٔدييب ال الت ٔو يف ا د تنظميها، واحلقوق املركزي والالمركزي،  ، وقوا
ق العالقة  لهيم، ٕاضافة ٕاىل تدق ات املفروضة  ٔعضاهئا والواج املقررة لفائدة 

لسلطة القضائية"مع مؤسسيت  ىل  ٔ لس ا " رئاسة النيابة العامة"و" ا
ا ا  .مبناسبة ممارسهتا 

لشؤون  شية العامة  ىل اعتبار املف ويف هذا إالطار، نص املرشوع 
لسلطة القضائية، وتبعيهتا  القضا ىل  ٔ لس ا لم ئية من الهيالك إالدارية 

لس وبني  ا بني هذا ا ا ٔداء  سيق يف  ا، مع رضورة الت ا ٔداء  يف 
 .رئاسة النيابة العامة

ئب  ام، و ش  شية العامة من مف ٔليف املف دد مرشوع القانون ت و
ن، وتضمن مق  د شني مسا شني، ومف قة حتدد جمال ، ومف ضيات دق

ي  ش القضايئ الالمركزي ا ش القضايئ املركزي حملامك اململكة والتف التف
حملامك  هيا  لم  ء العامون  ة والو ين در ٔولون حملامك  يبارشه الرؤساء ا

ر نفوذمه وا   .بتدائية التابعة 
لشؤون الق شية العامة  از املف ّٔن طبيعة  دد من املعلوم  ضائية يت

لسلطة القضائية ستور والقوانني التنظميية  ٔحاكم ا   .طبقا 
ٔنه  116ويف هذا السياق، نّص الفصل  ىل  ستور  د "من ا سا

شون من  ة، قضاة مف ٔدي لسلطة القضائية، يف املادة الت ىل  ٔ لس ا ا
  ...". ذوي اخلربة

لسلطة ا ىل  ٔ لس ا لم  53لقضائية يف املادة كام نّص القانون التنظميي 
رك  ش العام و لشؤون القضائية وتعيني املف امة  شية  داث مف ىل ٕا ه  م

ٔعضاهئا ات  ٔ تنظميها وحتديد حقوق وواج  .لقانون العادي مس
ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا ولهذه 

 .ىل هذا املرشوع

لتدبري يقيض  82.20مرشوع قانون رمق ) 4 داث الواك الوطنية  ٕ
ٔداء املؤسسات واملقاوالت  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا

ة   :العموم
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س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد وز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة، ملناقشة  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

لتدبري  82.20نون رمق مرشوع قا" داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 
ٔداء املؤسسات واملقاوالت  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا

ة   ".العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
داث  ل ٕا ٔ ٔيت مرشوع القانون موضوع املناقشة،  الواك الوطنية "ي

ٔدا ع  و وت سرتاتيجي ملساهامت ا ء املؤسسات واملقاوالت لتدبري 
ة ة "العموم ىل شلك مؤسسة معوم ٔولية  لهتا ا ، واليت ستكون يف مر

ل  ، ق و ستقاللية املالية اخلاضعة لوصاية ا ذات الشخصية القانونية و
اوز  ل ال يت ٔ ل  ث  5ٔن يمت حتويلها ٕاىل رشكة مسامهة دا سنوات؛ ح

و س ٔن ا ىل  قل ٕاىل الواك الوطنية تدرجييا ٔن مرشوع القانون ينص 
ل يف نطاق اشتغالها ة والرشاكت اليت تد   .مساهامهتا يف املقاوالت العموم

هتا  مهتا ورؤ ة تتالءم مع  ىل حاكمة منوذج وفر الواك  كام س
مي خماطر املؤسسات  ىل تق وسطة املدى وقدرة  إالسرتاتيجية بعيدة وم

ة املعنية وا ىل تقدمي واقرتاح احللول واملقاوالت العموم لتحمك فهيا، و
 .املناسبة

س،   السيد الرئ
عني  ٔمهية، ٕاذ س لغة ا ٔن الواك ستضطلع مبهام اسرتاجتية  من املؤكد 
ة امللكفة  ىل السلطة احلكوم ة  لهيا اقرتاح سياسة املساهامت العموم

ٔطراف املعنية  سيق مع ا مة تزنيلها بت واستطالع رٔي ملالية اليت تتوىل 
ذ إالجراءات الالزمة  لهيا يف القانون، كام س شاور املنصوص  هيئة ال
و وفقا  راسة ٕاماكنيات التحويل ٕاىل القطاع اخلاص لتدبري مساهامت ا
ريها من املهام إالسرتاتيجية واملهمة اليت  سيري هذه املساهامت؛ و لسياسة 

ة ٔداء املؤسسات العموم ٔهنا تطور  ق جناعته من ش   .وحتق
ىل  ملوافقة  ٔصا واملعارصة، قرر التصويت  ا، فٕاننا يف فريق ا

لتدبري  82.20مرشوع قانون رمق " داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 
ٔداء املؤسسات واملقاوالت  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا

ة  ".العموم

 131.13متمي القانون رمق يقيض بتغيري و  33.21مرشوع قانون رمق ) 5
نة الطب   :املتعلق مبزاو 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز

اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
متمي القانون رمق  33.21مرشوع قانون رمق " تعلق امل  131.13يقيض بتغيري و

نة الطب ي هيدف ٕاىل  ،"مبزاو  ديدة لضامن ا ٕارساء حتفزيات 
لمهنة  ٔطباء املغاربة املزاولني  انب وكذا ا ٔ ٔطباء ا ٔكرث ل استقطاب 

  .خلارج

س،   السيد الرئ
ملغرب  لقطاع اخلاص بصفة قارة  نة الطب  ٔن مزاو  مما ال شك 

انب، فٕان مرشوع القا ٔ ٔطباء ا ل ا ي بني يدينا اليوم ينص من ق نون ا
ٔطباء،  ٔكرث لهؤالء ا ديدة لضامن استقطاب  ىل ٕارساء ٕاجراءات حتفزيية 
ات  لطب يد جبدول الهيئة الوطنية  ىل رشط التق صار  ق متثل يف 
د  ليه، احلق يف مزاو املهنة، واع ي خيول فور احلصول  ٔطباء، ا وا

ٔساس ل  يد جبدول الهيئة  سجيل وفق التق يب بطاقة ال ٔج ب ا سلمي الطب
لهجرة  ململكة املغربية و انب  ٔ الرشوط القانونية املتعلقة بدخول وٕاقامة ا

ة   .ري املرشو
، حسب مضمون مرشوع القانون،  متثل هاته إالجراءات كذ كام 
ٔن تقل مدهتا  سجيل، حبيث ال ميكن  ة بطاقة ال يف الرفع من مدة صالح

ه سنوا 4عن  يب وٕاجناز مرشو ٔج ب ا ت، وذ ضام الستقرار الطب
انب ملهنة  ٔ ع مزاو ا ة لت ر الص ى وز داث جلنة  ملغرب، وٕا املهين 
م يف املنظومة الصحية الوطنية، تتوىل عرض  ملغرب ومدى اندما الطب 

س احلكومة ٔنظار رئ ىل   .تقرر سنوي 
ٔطباء املغاربة املزا سبة ل ل خلارج، فٕان مرشوع ٔما  ولني ملهنة الطب 

الل  ملغرب من  لعمل  ىل الرجوع  ة  روم حتفزي هذه الف القانون 
ليه من مؤسسة  بلوم احملصل  ٔو ا ستغناء عن رشط معاد الشهادة 
سبة  ون التجربة املهنية امليدانية املك ىل اعتبار  بلوم الوطين  بية  ٔج

ٔهنا  ان املهجر من ش ٔو بب ٔن تغين عن لك رشط ملعاد الشواهد 
بية  ٔج دول هيئة  يد يف  دم التق ذف رشط  لهيا، و بلومات احملصل  ا
بية ٕاذا اكن  ٔج دول الهيئة ا شطيب من  ذف رشط ال ٔطباء، وكذا  ل

د فهيا  .مق
ري مقميني  ٔطباء  ن  ة من  نة الطب بصفة مؤق وخبصوص مزاو 

ة ملغرب، فٕان مرشوع الق ىل مزاو املهنة بصفة مؤق ود  روم رفع الق انون 
ٔو  ٔو التخصص  ل الطيب  ٔمهية التد ذف لك رشط مرتبط ب الل  من 
ة جبميع املؤسسات الصحية التابعة  ح جمال املزاو املؤق ية الطبية، وف التق
ىل مؤسسات حصية حمددة،  صار  ق ٔو القطاع اخلاص بدل  لقطاع العام 

ة بدل حرصها فضال عن االٕ  ديد مدة املزاو املؤق ىل نص تنظميي لت ا 
  .يوما يف السنة 30يف 

ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات، فٕاننا يف فريق ا ولهذه 
 .ىل هذا املرشوع قانون
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متمي القانون رمق   16.18مرشوع قانون رمق) 6 املتعلق  77.03يقيض بتغيري و
  :يالتصال السمعي البرص 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس
رشيعي رمق  التصال السمعي البرصي  77.03ٕان النص ال املتعلق 

ٔزيد من عرش سنوات  متع املغريب طي  اح وتطور ا ب صريورة انف وا
عية وثقاف  صادية واج ات سياسية واق دة وا ىل  ٔنه و ة، مشريا ٕاىل 

رة  ليه من مسا الل خمتلف التغيريات والتعديالت اليت طرٔت  مكن من 
د  بة قوا ت، وكذا من موا دة مستو ىل  التحوالت اليت عرفها القطاع 
هتا يف زمن التطور الرمقي  ة واخلاصة ومراق الم العموم تنظمي وسائل إال

ال ستفادة من حمتواها ومضموهنا إال   .يموضامن 
ىض مقرتح قانون نتج  دة تغيريات مبق ذ صدوره  ٕاذن، القانون عرف م
ىل جتاوز بعض الثغرات يف  ضيات، وحرصا  ذف وٕاضافة بعض املق عنه 
داد مرشوع القانون رمق  ٔجزاء من مواده والنامجة عن هذه التغيريات، مت ٕا

ٔساسية 16.18 ت  ا ق ثالث  ي هيدف ٕاىل حتق   .ا
ٔوىل هذه ٔوىل و متثل  متمي املواد ا ت، يف تغيري و  22و 7و 6و 5الغا

ملوزع 30و 26و ادة ٕادراج التعريفات املتعلقة  ل ٕا ٔ اصة من  مقدم  –، 
ية و عدد إالرسال"اخلدمات التق ٔوىل، "تعديد إالرسال"و" م ، يف املادة ا

ني املواصالت املتعلق بتخصيص صاص الواك الوطنية لتق ادة ٕادراج اخ  وٕا
صصة لفائدة قطاع االتصال السمعي البرصي  ئية ا هر الرتددات الراديو

ٔوىل، وتغيري البند  6مضن البند  الل  9من املادة ا من نفس املادة من 
دال عبارة  ة"اس رشكة لالتصال "بعبارة “ " رشكة مسعية برصية معوم

ٔصيل ملتعهد ا" السمعي البرصي العمويم التصال والرجوع ٕاىل التعريف ا
 .السمعي البرصي

ذف الفقرتني الثالثة والرابعة وتغيري  ٔيضا  ٕان مرشوع القانون يتو 
وذ لتاليف حرمان بعض املصاحل الوطنية،  5الفقرة اخلامسة من املادة 

ويل  حتاد ا ٔعطاه  ي  اح ا نف ستفادة من  ية، من  ٔم والس ا
رددات من ط ٔخرى، وكذا لالتصاالت الستغالل رشيط  دمات  رف 

ٔوىل من املادة  لفقرة ا ٔصلية  كام وردت يف القانون  6الرجوع ٕاىل الصيغة ا
التصال السمعي البرصي 77.03رمق   .املتعلق 

ٔحاكم املادة  سخ  متثل الغاية الثانية، يف  ٔنه ال ميكن  57و املكررة 
لرشاكت الوطنية  نية  ت  ار لالتصال ٕادماج خشص معنوي عن طريق م

ات  د املصطل السمعي البرصي، ف تتعلق الغاية الثالثة مبالءمة وتوح
د عباريت  77.03املستعلمة يف القانون رمق  الل توح رشاكت "من 

رشكة االتصال السمعي البرصي "و" االتصال السمعي البرصي العمويم
رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل" العمويم  .يف مجيع النصوص ال

هتا وحققهتا اململكة  س لرتسانة القانونية الهامة اليت اك شيد  وٕاذ 
الم، الس  ت يف جمال إال لحر و احلق والقانون وتعززا  ا  رسي
ٔقرته البالد،  ي  ميقراطي ا يار ا ه، ولالخ الم السمعي البرصي م إال

يدة والثابتة يف مواص ورش االٕ  ٔ ىل الرغبة ا ا  يدا م ٔ صالح القانوين وت
ىل مرشوع  ٕالجياب  الم واالتصال، فٕاننا نصوت  املرتبط بقطاع إال

  .القانون هذا

متمي القانون رمق  23.19مرشوع قانون رمق ) 7 ادة  51.15بتغيري و ٕ القايض 
  ":املرسح الوطين دمحم اخلامس"تنظمي 

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،السادة والسيدات    املس

ي  ر الثقافة واالتصال وا ي تقدم به وز ٕان مرشوع هذا القانون ا
ور سابقا،  ىل القانون املذ ال تعديالت شلكية وجوهرية  هيدف ٕاىل ٕاد
ال  ة من املفردات املرتبطة بصفة الوطنية، وكذا ٕاد ذف مجمو الل  من 

ملرسح ملهام املنوطة    .تعديالت تتعلق 
ون ٕان ه ة وف ٔعامل املرسح ٔساسا ٕانتاج ا شمل  ٔصبحت  ذه املهام 

لبحث وإالبداع يف  هنوض  ا، واملسامهة يف ا ٔو املسامهة يف ٕانتا العرض 
ية  شجيع خمتلف التعبريات الف ون العرض، واملسامهة يف  دان املرسح وف م

ون العرض، واملسامهة يف التكون الفين والتقين دان املرسح وف يف  يف م
ون العرض دان املرسح وف   .م

ة املقمية بفضاء  ٔيضا املسامهة يف هيلكة ودمع الفرق املرسح كام تضم 
مرسح دمحم اخلامس، والتعاون مع الفرق وامجلعيات والهيئات املهنية العام 
ٕالبداع املرس  هنوض  ل ا ٔ ون العرض من  دان املرسح وف يف م

راز مواهب  ىل ٕا ق هنضة والفين، والعمل  ٔطريها وصقلها لتحق الشباب وت
ٔو املسامهة يف  ون العرض، وكذا تنظمي  دان املرسح وف ة يف م ية وثقاف ف

ون العرض ٔصناف املرسح وف ت يف خمتلف  ا ر   .تنظمي تظاهرات و
ية  ة والف ت املرسح ا متثل هذه املهام كذ يف املشاركة يف املهر و

ه، والسهر  ار ل املغرب و ةىل دا ية  وضع فهرس مجمو الربامج الف
ون العرض  خصصة يف املرسح وف شورات م ملرسح وٕاصدار م املقدمة 
ٔرشفة إالنتاج املرس  ىل توثيق و ووضعها رهن ٕاشارة العموم، والعمل 

ني واملهمتني ٔصنافه ووضعه رهن ٕاشارة الباح   .املغريب لك اجتاهاته و
ٔيضا،  ٔن يقوم  لمرسح ب سمح  يف ٕاطار املهام املنوطة به، مما س

ون العرض،  ملرسح وف لتعريف  صصة  شيط الفضاءات ا ملشاركة يف ت
دان املرسح  القات رشاكة وتعاون مع املؤسسات العام يف م وكذا ٕاقامة 

ون العرض   .وف
ريبة جملس إالدارة  ادة النظر يف  كام هيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل ٕا

دد املمثلني به  ي يتوىل ٕادارة املرسح ليصبح  ضافة ممثلني  17بدل  19ا ٕ
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  .اثنني عن امجلعيات الفا يف امليدان املرس
ىل هذا  ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  ليه، فٕاننا بفريق ا و

ه ي نعتربه  املرشوع ملا ف من ٕاجيابيات ستعزز معل مرسح دمحم اخلامس ا
ة املغربية ٔعامل املرسح رة ل  .ذا

II - دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 

متمي القانون التنظميي رمق ) 1  44.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات  ديد رشوط ويف بت

ة؛ا   لعموم

متمي القانون التنظميي رمق ) 2  64.14ومقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال  ديد رشوط ويف بت

رشيع   :ال

س احملرتم،   السيد الرئ
 ،الوزراء احملرتمون والسادة السيدات
شارون والسادة السيدات  ،احملرتمون املس

مس الف ل ملناقشة رشفين  ٔتد ٔن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  ريق 
متمي القانون التنظميي رمق   64.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و

رشيع؛  ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال يف ديد رشوط و بت
متمي القانون التنظميي رمق   44.14ومقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و

ديد  ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات بت يف رشوط و
ة   .العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
ة الزال حيتاج  ة السياسات العموم متع املدين يف صنا ٕان مشاركة ا

ٔسسة والتقعيد والوضوح القانوين د وتنايم . ٕاىل املزيد من امل ٔمام تصا و
م ب ه متع املدين يف  ؤوب دور هيئات ا ٔن العام، وسعهيا ا قضا الش

ٔصبح  ته،  ميه ومراق ٔو يف تق ٔو يف تفعي  ٕاىل املسامهة يف القرار السيايس 
مي  ذ وتق داد وتفعيل وتنف ل ٕا ها رضوري يف مجيع مرا ٔمر ٕارشا

ة   .السياسات العموم
ىل  2011ٕان دستور  ذري  اء كنق نوعية رمست معامل حتول 

ستوري ملشاركة املواطنني واملواطنات يف مستوى املنظور السي ايس وا
ٔو تقدمي العرائض رشيع  ىل مستوى ال   .احلياة العامة، سواء 

س احملرتم،   السيد الرئ
الل الفصلني  كون قد جتاوبت  15و 14ٕان بالد من  ستور  من ا

ة ٕاىل مسامهة املواطنني واملواطنات  ولية الرام ات ا مع العديد من االتفاق
  . احلياة العامةيف

ملوازاة مع الفصل  اقشته ٕاال  ٔمر ال ميكن م ٔن هذا ا من  13بيد 

سهم يف وضع  شاور اليت س ل داث هيئات  ىل ٕا ي نص  ستور ا ا
ستقاليل نعترب  ميها، وٕاننا يف الفريق  ة وتفعيلها وتق السياسات العموم

ى امل ٔساس لبناء تصورات  ل ا لية يه املد واطنني يف املشاركة هاته ا
ىل إالرشاك يف التفعيل  يف معلية امللمتسات اليت تعترب مر الحقة 

ا فٕان احلكومة مطالبة بتفعيل الفصل  مي،  داث هذه  13والتق وٕا
  .الهيئات

س احملرتم،   السيد الرئ
رشيعية الهامة  ستحسن هذه املبادرة ال ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 

سهم يف بنا ني واليت س ن املقرت ا القانونية مبثل هذ رسان ء وتقوية 
  .التعديليني

شارية  لية ال اقشة القانونني املنظمني لهذه ا ر مبناسبة م ٔ لقد سبق و
ق ) 44.14و القانون التنظميي رمق  64.14القانون التنظميي رمق ( ٔن حتق

رشيعية واملبادئ املسطرة يف ا ستور يتطلب التنامغ بني هذه املبادرة ال
ارضة  ة ليك تصبح امللمتسات والعرائض  العديد من إالجراءات املصاح

اة املواطنني   .بقوة يف ح
ن  ذ هذ ىل تنف ليه، ومن هذا املنطلق وبعد مرور مخس سنوات  و

ذ (النصني  ادة النظر يف ) 2016م ٔصبح من الرضوري ٕا ٔرض الواقع  ىل 
ضياهتام ولعل هذا هو مضمون الن ن حنن بصدد بعض مق صني ا

اليا يف الفريق  مثهنا  اقشهتام، وتنص هذه التعديالت اجلديدة، اليت  م
ع إاللكرتوين وٕاماكنية  د التوق ىل اع دة والتعادلية،  لو ستقاليل 
رب البوابة إاللكرتونية، وكذا ٕالغاء رشط تقدمي  ٔو امللمتس  تقدمي العريضة 

ٔو العريضة سخ من البطائق الوطنية ملوقعي   .امللمتس 
دد املوقعني من  ض  دد املوقعني، مت ختف ٕاىل  25.000وخبصوص 

دد املوقعني من  20.000 ض  لملمتسات، وختف سبة  ٕاىل  5000ل
ٔو العريضة من  4000 دد جلنة تقدمي امللمتس  ض  لعرائض، وختف سبة  ل

  .5ٕاىل  9
روم ٕاع ٔهنا  دات العملية  طاء دفعة قوية وستفاد من هذه املست

متكن  ليات الفعا والرشوط القانونية ليك  شارية وتوفري ا ميقراطية ال
ستور اكم ومن الوصول  لهيا ا املواطنني من ممارسة حقوقهم اليت نص 
ٔفضل  شلك  ة املطالب  ادة صيا ت الرضورية ٕال ٕاىل املعلومات والبيا

عارض مع القانون ري م   .و
يف ويف هذا إالطار  ك ىل رضورة  ستقاليل  نؤكد يف الفريق 

متع املدين مع  رشيعية وخمتلف هيئات ا لقاءات التواصلية بني املؤسسة ال ا
ٔفاكر والتعبري عن خمتلف  شجيع فضاءات احلوار لتبادل ا ىل  العمل 

ى املواطنني ت  ٔولو   .شغاالت وحتديد ا
ن املقرت  ٔن احلكومة كام نود وحنن نناقش اليوم هذ ىل  ٔن نؤكد  ني 

لمواطنني يف ٕانتاج العملية  تبقى مدعوة لتوفري سبل املشاركة الفعا 
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الل ٕاصدار النصوص  ات القانونية من  السياسية وجتويد املشاريع واملقرت
شارك   .القانونية اخلاصة بتفعيل ال

س احملرتم،   السيد الرئ
ت الكربى يتطلب م  د شاركة املواطنني، ٕان مغرب التحوالت والت

ميقراطية، عن  كون فعا وعنوا  ٔن حضور املواطن ومشاركته  مادام 
ىل الثقة، تؤكدها  ة  رشيعية املب ٔفاق املبادرة ال ح  شجيع ف طريق 
ٔرض الواقع ومبسامهة  ىل  ة  املامرسة والتفعيل وتزنيل النصوص التطبيق

رملاني ٔطياف مبختلف مشارهبا من فرق  لبية يف اقرتاح مجيع ا ٔ ة معارضة و
ة القوانني التنظميية الستكامل بناء الرصح املؤسسايت مبا يضمن  وصيا
ة القرار،  ت صنا متع املدين يف لك مستو ٔساسية لهيئات ا مشاركة 
ىل املسامهة يف التغيري، وهو ما نعتربه  ولرتسيخ ثقافة النقد البناء القادر 

ال  ستقاليل مد ٔفضل، يف الفريق  شارك إالجيايب وا ٔساسيا لضامن ال
ستور  ى املواطنني حول تفعيل مواد ا اصة  وبلورة تصورات 
ة، ليك يمت تزنيل هذا القانون مبا  واملسامهة يف رمس السياسات العموم
ىل  ستور، ومبا جيعل من تقدمي العرائض وامللمتسات مترينا  امغ وروح ا ي

ميقراطية، ولهذه املامرسة واملشاركة يف احل  ياة السياسية واملؤسسات ا
ن  ٕالجياب مع هذه التعديالت املتضمنة يف هذ ل  فا عتبارات س

 .املقرت قانون

لشؤون القضائية 38.21مرشوع قانون رمق ) 3 شية العامة  ملف   :يتعلق 
س احملرتم،  السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،السيدات والساد   ة املس

ل ملناقشة  ٔتد ٔن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  رشفين 
لشؤون القضائية 38.21مرشوع قانون رمق " شية العامة  ملف ، "يتعلق 

لبنات  ، واستكامل ا وهو مرشوع هيدف ٕاىل ٕاغناء الرتسانة القانونية ببالد
هنا  لسلطة القضائية، ومتك ٔساس  ليات القانونية الكف بضامن ا من ا

ة يف تدبري املرفق القضايئ، بغية تعزز  ا ة واحلاكمة والن الزناهة والشفاف
و احلق والقانون  عتباره احلصن املنيع  ة يف القضاء  الثقة واملصداق

لنص رة التقدميية  اء يف املذ لتمنية، ولعل هذا ما  ٔساسية    .والرافعة ا

  س احملرتم،السيد الرئ 
لفصل  اء تفعيال  ي حنن بصدد دراسته اليوم  رشيعي ا ٕان النص ال

ستور  116 لسلطة القضائية، يف املادة (من ا ىل  ٔ لس ا د ا سا
شون من ذوي اخلربة ة، قضاة مف ٔدي ٔحاكم املادة ). ..الت من القانون  53و

ىل ي نص  لسلطة القضائية وا شية يتوفر ا: "التنظميي  ىل مف لس 
د تنظميها  صاصاهتا وقوا ٔليفها واخ لشؤون القضائية حيدد القانون ت امة 

ٔعضاهئا ات    ".وحقوق وواج

دات اليت  ٔنه تضمن مج من املست شف  س نه،  بعد استقراء مضام
ح هذا  ث م اليا، ح ش املعمول هبا  ملقارنة مع ٕاجراءات التف شيد هبا 

ٔوسع  ات  هنا املرشوع صالح ت، من ب لبحث والتحر شني امللكفني  لمف
و واملؤسسات العامة واملؤسسات  ىل معلومات من ٕادارة ا احلصول 

ة ورشاكت االتصال   .اخلاصة، مبا فهيا املؤسسات البنك
و  ات ا ضيات، ويف ٕاطار توسيع الصالح ٔنه حسب هذه املق كام 

ٔحباث  ث ال ميكن  - معطى ٕاجيايب وهذا  - لهذه املؤسسة ولضامن سري ا ح
لرس املهين، سواء من طرف ٕادارة  م  ام مبها شني مبناسبة الق ة املف موا
ٔهنم يلزتمون بعدم ٕافشاء  ري  ٔو اخلاصة،  ٔو املؤسسات العامة  و  ا
م، ويبقى هذا  لهيا مبناسبة مزاو ملها ئق اليت يطلعون  املعلومات والو

، لزتام قامئا ولو بعد  شية العامة حتت طائ املساء ملف هتاء مدة معلهم  ا
ىل  ئق اليت جيب احملافظة  لمعلومات والو رسيب  ٔن لك  ىل اعتبار 

لرس املهين زة املعنية هبا هو ٕافشاء  ٔ   .رسهتا لغري ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ليه هذا  د نص  ٔمه مست ٔن  ىل  ستقاليل نؤكد  ٕاننا يف الفريق 

شية العامة امل  صاص املف ٔدييب، هو اخ ال الت شاؤها يف املرشوع يف ا زمع ٕا
ٔو قضاة  ٔحاكم  الل قاض من قضاة ا ىل مدى ٕا لوقوف  ش احملامك  تف
ملاكن،  ت الالزمة  ٔحباث والتحر ٔن تقوم  ىل  اته،  النيابة العامة بواج

ٔم س النيابة العامة ٕاذا تعلق ا لس ورئ   .ر بقضاة النيابة العامةمع ٕاشعار ا
ٔصوهلم  ر  ٔصول القضاة وتقد ابعة  كام تضطلع هذه املؤسسة مبهمة م
ٔطفاهلم نيابة عهنم والتصارحي اخلاصة مبمتلاكهتم،  م و ٔزوا ٔصول  وكذ 

زاهة واستقاللية القرار القضايئ ببالد ي سيضمن  ٔمر ا   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔ استقالل ا د كرس م شخيص ٕان  لقضاء ليقوم بدوره املمتثل يف ال

ل الرفع من مستوى  ٔ ة، ومن  لول واحضة تق ومراق ات و وتقدمي مقرت
عتباره جوهر وهدف العملية  ٔداء سري احملامك وحامية حقوق املتقاضني 
دة  القضائية، البد من تدعمي هذا املرشوع قانون بدالئل اسرتشادية مسا

اليق  ٔ ثاق  يل م شمن ق لقايض يف مر التف ش ودليل    .لنظام التف
ارش عن  ري م ٔطريي  شية العامة بدور ت ام املف ىل رضورة ق كام نؤكد 
ش  شطة يف جمال التف ٔ ا احملامك، ولقاءات و ىل  طريق تقارر دورية 
، وهذا  ش ووسائ دود التف ٔصيل مع بيان  القضايئ، ٕاضافة ٕاىل دورها ا

ستلزم ٔمر  ش القضايئ يف دمع التكون  ا لية لتكرس دور التف ٕاجياد 
لقضاة ورش املامرسات القضائية الفضىل   .املسمتر 

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔن إالصالح العميق ملنظومة  ىل  ستقاليل نؤكد دامئا  ٕاننا يف الفريق 
عتباره الضامنة الفعلية  ستقالل،  رامج حزب  العدا اكن يتصدر 

ادئ حقوق وا ٔسس دو احلق والقانون، ورسيخ م ة لتدعمي  ق حلق
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ٔمن القضايئ، واستقرار  ق ا لهيا دوليا، وحتق عارف  سان كام يه م إال
ٔساسية  امة  ر، ود س ىل  شجيع  ل ٔنه يعد ضامنة  املعامالت، كام 

 ٔ ٔن ا ىل اعتبار  ىل الصعيد العاملي،  ول  ة  من لتعزز املاكنة احلقوق
ٔية حامية  دونه ال ميكن ٕاقرار  ، ف و ٔساسية  دى الوظائف ا القضايئ ٕا
يفام اكن  منية  ٔية  ق  لتايل حتق لمعامالت و ٔي استقرار  ٔو ضامن  لحقوق 

  .نوعها
اء اخلطاب املليك السايم   30خطاب العرش (ولعل هذا ما يف 

ق ٕاصالح): "2007يوليوز  ىل امجليع التجند لتحق لقضاء  يتعني  مشويل 
رسيخ الثقة يف العدا  ا  ون، هدف ي حنن  ضام لتعزز استقال ا
ستقامة،  ٔهلية املهنية والزناهة و رب ا ي مير  ٔمن القضايئ ا وضامن ا

ٔهي اته ومواص حتديثه وت الق ٔ ى "...وسيلتنا صيانة حرمة القضاء و هت ، ا
ال امل طوق    .م

ىل هذا املرشوع قانون ومن هذا املنطلق ف ٕالجياب  ٕاننا سنصوت 
ياز م ل مضن هذا الورش إالصال  ي يد   .ا

متمي القانون رمق  33.21مرشوع قانون رمق ) 4  131.13يقيض بتغيري و
نة الطب   :املتعلق مبزاو 

س،السيد    الرئ
ر،  السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل  ٔتد ٔن  لس رشفين  دة والتعادلية مب لو ستقاليل  مس الفريق 

اقشة  ل م ٔ شارن من  يقيض بتغيري  33.21مرشوع قانون رمق "املس
متمي القانون رمق  نة الطب 131.13و   ".املتعلق مبزاو 

س،   السيد الرئ
ة ٕالصالح  ة السام لتوجهيات امللك ذا  ٔيت مرشوع هذا القانون تنف

ضيات القانون املنظومة الصحية الو  طنية يف مشوليهتا، وكذا لتزنيل مق
ي هيدف ٕاىل توسيع  09.21إالطار رمق  عية، ا ج محلاية  املتعلق 

رشي  ٔوسع لتعزز الرٔسامل ال ٔفق  ح  ل ف ٔ ني، ومن  دة املواطنني املؤم قا
 ، ة املنظومة الصحية ببالد اسام يف جنا ٔساسيا و عتباره مكو  الطيب 

انب، رب إ  ٔ ل ا نة الطب من ق ادة النظر يف رشوط ولوج مزاو 
انب، كقطاع  ٔ اليا ل ري املرخصة  ات واملهن  ح بعض القطا وٕاماكنية ف

ٔمام بعض املبادرات النوعية والكفاءات العاملية ة،    .الص
اوز الرشوط القانونية الصارمة اليت يفرضها القانون رمق   131.13ولت

لب الكفاءات  املتعلق مبزاو انب و ٔ ٔطباء ا ل ا نة الطب من ق
ٔرض  لعمل ب ىل العودة  خلارج وحتفزيها  نة الطب  زاول  املغربية اليت 
متمي إالطار  روم تغيري و ي  الوطن، مت تقدمي مرشوع هذا القانون ا
ىل الكفاءات الطبية  اح  نف ٔوهلام  القانوين احلايل وذ يف اجتاهني اثنني، 

لقطاع اخلاص  نة الطب  هنا من مزاو  متك خلارج  بية واملغربية  ٔج ا
ل  ٔ ملغرب من  نة الطب  شجيع مزاو  هيام  ملغرب، و بصفة قارة 
د هبا  ، ٕاذ يو رشية الطبية يف بالد تغطية اخلصاص والعجز يف املوارد ال

ٔي  28حوايل  ب،  ة عن احلد سمة، بعيد 10.000ٔطباء للك  7ٔلف طب
ة العاملية، وهو  ظمة الص ٔوصت به م ي  ٔدىن ا ة للك  23ا طب

ٔمهية القطاع  10.000 نت عن  ٔ ٔن اجلاحئة وتداعياهتا  سمة، مع العمل 
كون دون وجود  ٔن  صادي ال ميكن  ٔي ٕاقالع اق ٔن  الصحي العمويم، و

ت املواطن ٔولو ة من  ة حصية قوية، وتبقى الص   .ب
، فه ل ذ لعمل يف ٔ ىل العودة  ة  روم حتفزي هذه الف ذا املرشوع 

بلوم احملصل  ٔو ا ستغناء عن رشط معاد الشهادة  الل  املغرب، من 
ٔن التجربة املهنية  ىل اعتبار  بلوم الوطين،  بية  ٔج ليه من مؤسسة 
ٔن تغين عن لك رشط ملعاد  ٔهنا  ان املهجر من ش سبة يف ب امليدانية املك

لهياا بلومات احملصل  ٔو ا   .لشهادات 
ٔن هذا املرشوع قانون  شارات  دى السيدات املس هذا، واعتربت ٕا
ذ  ٔ ٔنه كام مل ي ش شاور  كن هناک  الية ومل  ادية واستع ٔ اء بطريقة 

  .حقه يف النقاش العمويم
ساءل ستقاليل ن د : ٕاننا يف الفريق  هل اخلوصصة يه احلل الوح

ٔم ملعاجلة النقائ رشي؟  ة التحتية وق العنرص ال ه ضعف الب ص مبا ف
لمناطق النائية؟ هاب  ٔطر الصحية قصد ا   شجيع ا

ال  ٔن جتد  دم تطبيق اخلريطة الصحية واليت ميكن  ساءل عن  كام ن
ح الباب  ٔن مرشوع القانون ف ٔننا نتخوف من  رشي، مع العمل  لعنرص ال

ود مل ٔو ق ملغرب، ىل مرصاعيه دون رشوط  انب ملهنة الطب  ٔ امرسة ا
لمية ودبلومات موثوقة  ىل مؤهالت  مع ما يفرضه من رضورة التوفر 
شها هذا القطاع  دة مشالك يع اصة يف ظل وجود  ومشهود بقميهتا، 

ة تداعيات املغادرة الطوعية   .ن

س،   السيد الرئ
لمنو  لجنة اخلاصة  ديد، وق تقرر ا رملاين  ذج التمنوي، شف تقرر 

، التقرر  هيا املنظومة الصحية ببالد راهات واملشالك اليت مازالت تعا إال
ٔن هناك  ن  ٔ ملغرب،  ة  ىل واقع الص هر  ي وضع ا الربملاين ا
اصة النقص يف  متويل الصحي،  ىل مستوى نظام احلومكة وا ٕاشاكليات 

ي وصفه التقرر بـ  رشية، ا ملقارنة مع "املهول"املوارد املالية وال  ،
ة العاملية ظمة الص   .توصيات م

ات  رتبط بضعف الب راهات  كام يعرف القطاع الصحي ٕاشاكليات وٕا
انب ضعف  الية يف توزيعها، ٕاىل  شفائية وغياب العدا ا س التحتية 
اية  التجهزيات الرضورية لضامن جودة اخلدمات الطبية، مفؤسسات الر

ام  3005ب بلغ الصحية يف املغر  يف  2038، مهنا 2017من املؤسسات 
ات  شف دد املس ني بلغ  ام  158القرى، يف  شفى   25، مهنا 2018مس
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امعيا، و شفى  لقرب، مبعدل  30مس شفى  لفا و 25مس رسرا؛  384ٔ
هيا والتلكفة  جفودة اخلدمات الصحية مل تعرف نفس وترية تطور الولوج ٕا

ٔرس ما يفوق الفعلية اليت يتحملها امل دا، ٕاذ تتحمل ا واطنون تبقى مرتفعة 
خلدمات الصحية 50%   .من مجموع النفقات املرتبطة 

ليمك ورمحته تعاىل وراكته  .والسالم 

III - فريق العدا والتمنية:  

متمي القانون التنظميي رمق ) 1  44.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احل ديد رشوط ويف ق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات بت

ة؛   العموم

متمي القانون التنظميي رمق ) 2  64.14ومقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال  ديد رشوط ويف بت

رشيع   :ال

﷽  
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س  احملرتم، السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل التوايل،  يف ٕاطار املناقشة العامة ملقرت القانونني التنظمييني القاضيني، 

متمي القانون التنظمي ات ممارسة  64.14ي رمق بتغيري و يف ديد رشوط و بت
رشيع والقانون التنظميي رمق   44.14احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال

ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات  يف ديد رشوط و بت
ن احلقني من طرف  سري رشوط ممارسة هاذ ن هيدفان ٕاىل ت ة، ا العموم

شارية، املواطنات واملواطنني،  ميقراطية ال وذ يف ٕاطار تدعمي ا
لق  ملغرب، هبدف  ميقراطية  لقات مسلسل بناء ا لقة من  عتبارها 

متثيلية الوطنية ميقراطية ا ت ا   .اكمل وظيفي مع مستو
ل هذا  رشاف مستق ٔن اس ىل  ونؤكد، يف فريق العدا والتمنية 

 ٔ طق تنازع ا عد عن م ٔن ي ديدة التاكمل جيب  د ثقافة مدنية  دوار واع
شاور العمويم املنتظم ا التعاون والتاكمل وال   .قوا

ٔن تعزز  ٔكد  متع املدين قد سبق و ٔن احلوار الوطين حول ا ر  ونذ
يض حتسني نوعي يف العالقة بني املواطن  شارية يق ميقراطية ال ا

ة السياسات  رب تقوية فعالية وجنا  ، و ة، والعمل ومؤسسات ا العموم
ىل احلوار وتقامس املسؤولية وإالنصات والقرب والتعبئة، مما  ين  ٔسلوب م ب
سامه يف جتاوز املشالك اليت قد تؤدي ٕاىل خفوت ثقة املواطن يف 
ٓلك البطيء والتدرجيي يف نوعية اخلدمات  ب الت س ة  املؤسسات العموم

ة والعدا ت وغياب الشفاف ة وتقليص احلر اكفؤ الفرصالعموم   . و

س احملرتم،   السيد الرئ
الل النظر ٕاىل حصي ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات  ني من  يت
شلك  ا،  ، يف نظر فريق بري، ورجع ذ سم بضعف  ٔهنا ت والعرائض 
ة، ٕاىل الرشوط املطلوب توفرها  من مضهنا بلوغ  ٔسايس، من 

لملمتسات و 25.000 سبة  ل ع  لعرائض، من  5000توق سبة  ل ع  توق
ٔمهيهتا دم الوعي ب لية و دم مت املواطن العادي لهذه ا ٔخرى، ٕاىل    .ة 

مثن يف فريق العدا والتمنية التقدم مبقرت  ٔساس،  ىل هذا ا و
ض  الل ختف سري هذه الرشوط من  ل ت ٔ ن القانونني التنظمييني من  هاذ

مع امل  عات املطلوبة  ع ٕاىل   25.000لمتس من دد التوق  20.000توق
لعرائض من  سبة  ل ع و ع ٕاىل  5000توق ىل  4000توق ع، مع النص  توق

ذف رشط  ٕالضافة ٕاىل  ٔو ٕالكرتونية،  ة  كون الالحئة ورق ٔن  ٕاماكنية 
لموقعني لبطائق الوطنية  سخ    .ٕارفاق هذه الالحئة ب

ىل مقرت واعتبارا ملا سبق، سنصوت يف فريق العدا وال  تمنية 
ٕالجياب   .القانونني التنظمييني 

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

لشؤون القضائية 38.21مرشوع قانون رمق ) 3 شية العامة  ملف   :يتعلق 

﷽  
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 مون،السيدات والسادة الوزراء احملرت 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة مرشوع  مس فريق العدا والتمنية يف م ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

لشؤون القضائية، ونؤكد يف  38.21القانون رمق  شية العامة  ملف املتعلق 
ٔمهية القضاء يف ضامن وصون احلقوق  لنظر ٕاىل  ٔنه  هذه املناسبة 

ت مبا ميك ، فواحلر ق العدا  2011ٕان دستور اململكة لسنة ن من حتق
دد من املبادئ  ىل  ٔكد  ة من احلقوق لفائدة املتقاضني و رس مجمو

، مهنا د اليت حتمك سري العدا   :والقوا
  رشيعية؛ يةاستقالل ذية وال   السلطة القضائية عن السلطتني التنف
 استقالل وجترد القضاة؛ 
 ٔمام القضاء؛   املساواة 
 هتم؛حامي ات وحر اص وامجلا ٔش   ة القضاء حلقوق ا
 من القضايئ وتطبيق القانون؛ ٔ   حامية القضاء ل
 ؛ انية وسهيل الولوج ٕاىل العدا   احلق يف التقايض وا
 القضايئ؛ ٔ   احلق يف التعويض عن اخلط
 فاع؛   احلق يف احملامكة العاد وضامن حقوق ا
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ٔخرى املرتبطة هبذا ا ريها من احلقوق ا   .جلهازو

ٔكرب يف  ٔن القسط ا ىل  ٔساس نؤكد، يف هذا املقام،  ىل هذا ا و
ت اليت  ريها من احلقوق واحلر مة ضامن وصيانة هذه احلقوق و حتمل 

مكن يف  2011رخسها دستور  ىل سيادة دو احلق والقانون،  واحلرص 
ادل ومستقل وفعال زيه و از قضايئ    .وجود 

ٔو ظومة العدا ويه من اجلوانب اليت  ماىل لها ورش ٕاصالح م  اه
ة من إالجراءات الهادفة ٕاىل دمع استقالل  الل بلورة مجمو اصا من 
ق فعالية القضاء وجناعته، ونعترب يف فريق العدا  السلطة القضائية، وحتق
سامه يف  لشؤون القضائية س شية العامة  از املف ٔن ٕاخراج  والتمنية 

ٔهداف، ق هذه ا ليق وحماربة الفساد، ومن  حتق لت اصة ما يتعلق مهنا 
  :املهام املناطة هبذا اجلهاز

 امة؛ ش القضايئ املركزي حملامك اململكة رئاسة ونيابة    التف
  س لهيا الرئ ت والتظلامت اليت حييلها  دراسة ومعاجلة الشاك

  املنتدب؛
 ٔم ت اليت ي ٔحباث والتحر ة  ٔدي ام من املادة الت س الق ر هبا الرئ

  املنتدب؛
 ٔوالدمه؛ م و ٔزوا روهتم و ر  روة القضاة وتقد ع    ت
 ظومة العدا داد دراسات حول وضعية القضاء وم   .املسامهة يف ٕا

شية ٕاىل الوجود  سامه ٕاخراج املف ٔن  ٔمل يف فريق العدا والتمنية  ون
از  ة يف  ٔمهية احلرص  ىلكام نؤكد  القضاء،يف تعزز قمي الزناهة والشفاف

ىل  ٔ يار العاملني هبذا اجلهاز احلساس من بني من تتوفر فهيم  يف اخ
ٔىت  نضباط والتجرد، وال يت ٔمانة و ات الكفاءة والزناهة والصدق وا در
ت التوظيف يف هذا  ار ة يف تنظمي م د الشفاف الل اع ذ ٕاال من 

لرصامة الالزمة مع لك سلوك ين ال، والتعامل  حرف عام تقضيه ممارسة ا
  .الوظائف الن املنوطة به

ظومة العدا  ٔن مرشوع القانون يندرج يف ٕاطار ٕاصالح م النظر ٕاىل  ف
زال  ة الكربى اليت استدعت وما ٔوراش إالصالح عتباره ورشا من ا
شلك تزنيل  ٔن  ٔمل  ائيا، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية ن اصا واست ما  اه

ضيا ي يلعبه القضاء العادل مق ور احليوي ا ة يف تعزز ا ق ته مسامهة حق
رسيخ دو احلق واملؤسسات وسيادة القانون  ميقراطي ويف  يف البناء ا
ٔمن  ق ا الل حتق صادية، من  ق عي والتمنية  ج ستقرار  وتوطيد 

ت وضامن ممارسهتا الفعلية، وحامي ة حقوق القضايئ وصون احلقوق واحلر
عيني، ورسيخ الثقة  ج صاديني و ق لني  والزتامات املواطنني والفا

ٔو اخلار ه  يل م ا ر، سواء ا س ىل املبادرة و لتحفزي   .الكف 
ىل مرشوع هذا القانون ٕالجياب  ا  ٔساس، سيصوت فريق ىل هذا ا   .و

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

لتدبري  82.20مرشوع قانون رمق ) 4 داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 
ٔداء املؤسسات واملقاوالت  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا

ة   :العموم

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون   احملرتمون، السيدات والسادة املس
حتاد  مس فريق العدا والتمنية ومضنه  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اقشة  ملغرب، يف ٕاطار م لشغل   82.20مرشوع القانون رمق "الوطين 
ع  و وت سرتاتيجي ملساهامت ا لتدبري  داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 

ة ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم ة  روم عتبا "جنا ام  ره ورشا 
الالت  خ دد من  صادي لهذه املؤسسات ومعاجلة  ق منوذج  مراجعة ا

ٔداهئا   .ونقط الضعف املتعددة اليت تعيق تطورها وحتد من 
ة لصاحب اجلال دمحم  لتوجهيات السام ٔن ننوه  ويف هذا الصدد، البد 

ٔن، والواردة  ة هبذا الش ا يف خطاب السادس نرصه هللا يف خطبه السام تبا
ٔكتور من السنة  2020يوليوز  29العرش بتارخي  تاح دورة  وخطاب اف

سرتاتيجي ملساهامت  لتدبري  داث الواك الوطنية  ٕ رشيعية العارشة،  ال
رسيع وثرية  مة ل ٔداهئا مبا يضمن لبالد هوامش تقدم  ة  ع جنا و وت ا

  .التمنية الشام
سع  ٔخرى، ال  ة  مثن مضامني هذا املرشوع الفارق ومن  ٔن  نا ٕاال 

ة املؤسسات  ديد حلاكمة وتدبري ومراق ٔسس منوذج  يف مسار وضع 
االت التالية ة ببالد اليت ختص ا   :واملقاوالت العموم

 ؛ ن الواك و املسامهة من  ٔطري دور ا  ت
  ل يف نطاق ة اليت تد حتديد املؤسسات واملقاوالت العموم

؛اشتغال   الواك
 ام الواك يف جمال اخلوصصة؛  حتديد 
 ؛ ىل حاكمة الواك  ٕاضفاء الطابع املهين 
 و املسامهة؛ شارية حول سياسة ا س  ٕارساء الهيئة 
 ة ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم ة  ة يف جنا  .حتسني الشفاف

ل  ٔ ويف هذا الصدد، ندعو احلكومة ٕاىل اختاذ التدابري الالزمة من 
ستورية،  لمبادئ ا ثال  م ة قصد ضامن  ة السام ت امللك ذ التعل تنف
ة  ستحقاق والكفاءة والشفاف الس ت املتعلقة بتاكفؤ الفرص و

حملاسبة   .واحلاكمة وربط املسؤولية 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس
ٔن نؤكد ٔن تزنيل هذا الورش هو البد   خطوة ٔيضا يف نفس السياق 

ة يف تعزز موارد  مة لضامن دميومة مسامهة املؤسسات واملقاوالت العموم
ر العمويم، موازاة  س ة  ٔسايس يف دينام اخلزينة، واستعادة دورها ا

سيري لتحسني حاكمهت ستغالل ونفقات ال اكليف  رشيد  ا مع  ا ومنوذ
  .التدبريي

ىل  ٕالجياب  ا  ٔساس، سيصوت فريق مرشوع قانون رمق "ىل هذا ا
سرتاتيجي ملساهامت  82.20 لتدبري  داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 

ة ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم ة  ع جنا و وت   ".ا
ليمك ورمحة هللا وراكته  .والسالم 

متمي القانون رمق  33.21مرشوع قانون رمق ) 5  131.13يقيض بتغيري و
نة الطب   :املتعلق مبزاو 

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارونالسيدات والسادة   احملرتمون، املس

جللســة العامــة  مس فريــق العــدا والتمنيــة  ٔتنــاول اللكمــة  ٔن  رشــفين 
ىل  متـمي القـانون رمق  33.21وع قانون رمق مرش "لتصويت  يقيضـ بتغيـري و

نة الطب 131.13   ".املتعلق مبزاو 
ويـة  ٔيت هذا املرشوع القـانون يف ٕاطـار معاجلـة بعـض إالشـاكالت الب ي
ـري  خلصـاص الك اصـة تـ املرتبطـة   ، ة بـبالد شها قطاع الص اليت يع

لقطاع لك تصن  رشية  ي تعرفه املوارد ال ث بلـغ جحـم اخلصـاص ا يفاهتا ح
ٔطـر  98 لوصول ٕاىل املعـدل العـاملي يف تغطيـة ا ا بالد  ين، حتتا ٔلف 

ــانون  ضــيات هــذا املرشــوع الق ح مق تف ــث ســ الطبيــة لعــدد الســاكنة، ح
يـد  ـىل رشط التق صـار  الق ملغـرب  نة الطـب  انب ٕاماكنية مزاو  ٔ ل

ٔط  ــات وا لطب يــد جبــدول الهيئــة جبــدول الهيئــة الوطنيــة  د التق بــاء، واعــ
سـجيل وفـق الرشـوط القانونيـة،  يب بطاقة ال ٔج ب ا سلمي الطب ٔساس ل
ىل مـزاو الطـب  خلارج  ٔطباء املغاربة  شجع هذا املرشوع قانون ا كام س

ة   .ببالدمه بصفة مؤق
هذه إالجراءات التحفزيية هتدف يف مجملها ٕاىل معاجلة ٕاشـاكلية حمدوديـة 

رشية الطبية والشبه الطبية الرضـورية ٕالجنـاح تزنيـل ورش امحلايـة امل وارد ال
نة  ٔفقـه يف سـ عية احملدد  ـه دون ٕازا 2025ج ي لـن ميكـن ٕاجنا ، وا

وي املؤرق   .هذا العائق الب
ـة املبـذو لتـدبري  ٔمهيـة اجلهـود احلكوم وهبذه املناسبة البد من التنويه ب

راه دة ٕا ة حتت  ـرب العـامل، قطاع الص ورو  ء  شار و ت مع ان زام ات 
ـري  ٔزمـة الصـحية  ة هـذه ا ، ملاك وحكومة وشعبا، ملوا واصطفاف بالد
نــيي  ــال، مــزي تعامــل مســؤويل و ــين  بوقة، وذ حبــس وطــين و املســ

راهات املر   .القطاع مع ٕا
قـ نة دق بية ملزاو  ٔج ٔمام الكفاءات الطبية ا ال  ح ا ة اكلطـب ٕان ف

ان  ــ ــار ب ي يــة والعلميــة يف اخ ــة مــن املعــايري التق يضــ استحضــار مجمو تق
ــدمي  ــاءة يف تق ــن الكف ــول م توى مق ــاءات، لضــامن مســ ــذه الكف مصــدر ه
توى معــني مــن ٕاتقــان  لمــواطنني، والــيت قــد حتتــاج ملســ اخلــدمات الطبيــة 

لغات املستعم يف ب لضامن تواصل ممثر بني املريض ومعاجله،  كام نؤكد ا
ح الـرخص  ة م ٔطباء صالح ح هيئة ا ٔمهية م ىل  يف فريق العدا والتمنية 
ـع  ـداث جلنـة لت ياق ٕا انب، ممثنـني يف نفـس السـ ٔ نة الطب ل مبزاو 
خراج النصوص التنظميية الـواردة يف  ٕ ني ٕاىل إالرساع  م، دا ة اندما ومراق

ضـيات هـذ ـىل مرشوع القانون حىت ال تعوق تزنيل مق ا املرشـوع القـانون 
  .ٔرض الواقع

شارن  لس املس ليه، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب سنصوت و
متمي القانون رمق  33.21ىل مرشوع قانون رمق ٕالجياب  يقيض بتغيري و
نة الطب 131.13   .املتعلق مبزاو 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

متمي القانون رمق   16.18مرشوع قانون رمق) 6 املتعلق  77.03يقيض بتغيري و
  :التصال السمعي البرصي

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارونالسيدات والسادة   احملرتمون، املس
جللسة العامة  مس فريق العدا والتمنية،  ٔتناول اللكمة،  ٔن  رشفين 

ىل مرشوع قانون رمق  متمي القانون رمق  16.18لتصويت  يقيض بتغيري و
ٔيت لتجويد املنظومة  77.03 ي ي التصال السمعي البرصي، وا املتعلق 

ت  د ة الت ، ملوا القانونية املنظمة لقطاع السمعي البرصي ببالد
اح العامل وسهو تداول املعلومة،  ٔمام انف الم  ىل قطاع إال ة  املطرو

ح هذا املرشوع قا ث سي ية ح ٔخطاء املادية والتق نون تعديل بعض ا
لمهام املنوطة  ية  لطبيعة التق لنظر  اليت مهت بعض مواده ومالءمة بعضها 

لسمعي البرصي   .لهيئة العليا 
ىل رضورة حتديث الرتسانة القانونية  ٔن نؤكد  وال يفوتنا هبذه املناسبة 

اكم ظومة م ٔفق جتميعها يف م لقطاع، يف  رش املنظمة  شمل جمال ال  ،
ت الوسائط إاللكرتونية كذ   .إاللكرتوين وحمتو

ت اليت  شارن ولغا لس املس ليه، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب و
ىل  ٕالجياب  رها، سنصوت  يقيض  16.18رمق مرشوع قانون "سبق ذ

متمي القانون رمق  التصال السمعي البرصي 77.03بتغيري و ٓملني ، "املتعلق 
ه ت املرجوة م   .ٔن حيقق الغا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
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متمي القانون رمق  23.19مرشوع قانون رمق ) 7 ادة  51.15بتغيري و ٕ القايض 
  ":املرسح الوطين دمحم اخلامس"تنظمي 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارونالسيدات والسادة   حملرتمون،ا املس
ٔن جللسـة العامـة  رشفين  مس فريـق العـدا والتمنيـة،  ٔتناول اللكمة، 
ىل  متـمي القـانون رمق  23.19مرشوع قانون رمق "لتصويت   51.15بتغيري و

ادة تنظمي املرسح الوطين دمحم اخلامس ٕ   ".القايض 
ـالل التعـديالت الـيت مهـت  ث هيدف هذا املرشـوع قـانون، مـن  ح

ه، ٕاىل استكامل وتعزز اجلهود احملمودة اليت تبذلها بـالد لتطـور بعض مواد
وليـة،  هـزة وفـق املعـايري ا دد املسـارح ا لرفع من  ة  ة التحتية الثقاف الب
ـالل  مثني إالرث الثقايف والتارخيي ملرسح دمحم اخلامس وضامن متـزيه، مـن  و

متكن "سمرســح دمحم اخلــام"وســميته بـــ " الــوطين"ــذف عبــارة  ، كــام ســ
رتقـاء بـه مكؤسسـة  ريبة جملس ٕادارتـه مـن  ام و التعديالت اليت عرفهتا 

انب املسارح احملدثة واليت يف طور إالجناز   .وطنية عريقة، ٕاىل 
ت اليت  شارن ولغا لس املس ليه، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب و

ىل  ٕالجياب  رها، سنصوت  بتغيري  23.19مق رمرشوع قانون "سبق ذ
متمي القانون رمق  ادة تنظمي املرسح الوطين دمحم  51.15و ٕ القايض 

ه"اخلامس ت املرجوة م ٔن حيقق الغا ٓملني   ،.  
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

IV - الفريق احلريك:  

متمي القانون التنظميي رمق ) 1  44.14مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
دي ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات بت د رشوط ويف

ة؛   العموم

متمي القانون التنظميي رمق ) 2  64.14ومقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري و
ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال  ديد رشوط ويف بت

رشيع   :ال

﷽ 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،حرضات ال    سيدات والسادة املس
مس الفريق احلريك ملناقشة  ٔتناول اللكمة  مقرتح قانون "رشفين ان 

ات ممارسة احلق يف تقدمي  14.64تنظميي رمق  يف ديد رشوط و علق بت م
ديد رشوط  14.44مقرتح قانون تنظميي رمق "وكذا " امللمتسات علق بت م

ات ممارسة احلق يف تقدمي ة ويف   ".العرائض ٕاىل السلطات العموم
ف الرشوط  الت العريضة وختف ني ٕاىل تدعمي م ن املقرت وهيدف هذ
سريا لولوج املواطنني  سهيال وت ستوري،  الشلكية ملامرسة هذا احلق ا

يل عن رشط  عات والت ض التوق الل ختف لية املشاركة املواطنة، من  ا
سخ من البطاقة الوط  حلقوق ٕاحلاق العريضة ب متتع  لتعريف ورشوط ا نية 

  .املدنية والسياسية

س،   السيد الرئ
ح دستور  ة القرار  2011لقد م لمواطنني يف صنا حق املشاركة 

راجعت  املي  ليات واملياكنزيمات، يف سياق  ة من ا رب مجمو العمويم 
ل  عتبارها  شارية،  ميقراطية ال متثيلية لصاحل ا ميقراطية ا ه ا ىل ف ية م

ىل  ة القرار العمويم، وذ  لتفعيل مسامهة املواطنني يف مسلسل صنا
ة، واملواطنات  و وخمتلف مؤسساهتا من  حنو يعزز التعاون بني ا
ىل  ة  لمشالك املطرو نية، ٕالجياد احللول املناسبة  ة  واملواطنني من 

ة، تصورا وتدبريا وتق ات العموم   .خمتلف القطا
ي نص ومن  رشيع ا ليات حق تقدمي امللمتسات يف جمال ال بني هاته ا

ه، واحلق يف تقدمي العرائض ٕاىل  14يف الفصل  2011لهيا دستور  م
ليه الفصل  ي نص  ة ا ليات 15السلطات العموم ٕالضافة ٕاىل   ،

ة،  داد السياسات العموم لني يف ٕا شاور العمويم ٕالرشاك خمتلف الفا ال
الل ال  ة من  تواصل املنتظم واحلوار املؤسسايت بني السلطات العموم

عيني حول  ج لني  متع املدين وخمتلف الفا ظامت ا واملواطنني وم
ططات اليت متس  خمتلف القرارات والسياسات والربامج واملشاريع وا
لرمغ من التنصيص  ٔنه و ري  لمواطنني واملواطنات،  احلياة العامة 

ىل ستوري  شارية، فٕان العديد من إالشاكليات ا ميقراطية ال  رضورة ا
ستوجب العمل  ستوري، مما  ق هذا املكسب ا زال تعيق بناء وحتق ال 
شارية،  ميقراطية ال رسيع القوانني التنظميية املتعلقة مبامرسة ا ىل 
سيط املساطر املتعلقة هبا، تفاد ٕالفراغ هذه  ىل ت ورضورة احلرص 

ستورية من حمتواهااحلقو    .ق ا

س،   السيد الرئ
ٔمهيهتام  لنظر ٕاىل  ني القانونني،  ن املقرت مثن هذ ٕاننا يف الفريق احلريك 
شارية اليت ستجعل املواطنات  ميقراطية ال ليات ا ٔجرٔة  يف ٕاقرار 
رشيعية، وضامن اخنراطهم يف صنع  واملواطنني رشاكء يف جمال املبادرة ال

و واملواطنني القرار العمويم سامه دون شك يف تعزز الثقة بني ا ، مما س
ظومة احلاكمة ة وتعزز م ة يف القرارات العموم ق الشفاف   .وحتق

رشيعية اليت ترتمج حرص  زتاز هبذه املبادرة ال ىل ا يد  ٔ كام نود الت
رشيعية  ستور اجلديد وٕاخراج النصوص ال ضيات ا ىل تزنيل مق احلكومة 

زي ميقراطية وحتفزي ٕاىل  رسيخ ا ٔسايس يف   الوجود، ملا يف ذ من دور 
ٔن العام ل املشاركة الفعا يف تدبري الش ٔ   .املواطنات واملواطنني من 

ني  ن املقرت اوب مع مضامني هذ ليه، فٕاننا يف الفريق احلريك نت و
ٕالجياب ا    .ونعلن عن تصوي

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
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لشؤون القضائية 38.21مرشوع قانون رمق ) 3 شية العامة  ملف   :يتعلق 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   ٕاخواين املس
مس الفريق احلريك ملناقشة  ٔتناول اللكمة  ٔن  مرشوع قانون "رشفين 

لشؤون القضائية 38.21رمق  شية العامة  ملف ي يندرج يف ، و "يتعلق  ا
ٕاطار مواص اجلهود املبذو من طرف احلكومة لتزنيل إالصالح الشامل 
 ، لسلطة القضائية بب ٔساسية  ات ا والعميق ملنظومة واستكامل الب
ة واحلاكمة  ليات القانونية الكف بضامن الزناهة والشفاف هنا من ا ومتك

ة يف تدبري املرفق القضايئ ا   .والن
مرشوع هذا القانون ٕاىل توطيد استقاللية السلطة القضائية وهيدف 

حملاسبة وتعزز احلاكمة يف تدبري وسبري املرافق  وختليقها وربط املسؤولية 
عتباره احلصن  ة يف القضاء،  القضائية، فضال عن تعزز الثقة واملصداق

لتمنية ٔساسية  و احلق والقانون والرافعة ا   .املنيع 

س،السيد ال   رئ
ثاق  صدار م ٕ لقد مر ٕاصالح القضاء ببالد بعدة حمطات، توجت 
سرتاتيجية  ٔهداف  ة من ا اء مبجمو ي  ، ا ظومة العدا ٕاصالح م
ىل رٔسها استقالل القضاء عن السلطتني  الكربی، حتقق البعض مهنا و
ٔخرى بعيدة ٔهداف  واصال ٕالجناز  ذية، وما زال العمل م رشيعية والتنف  ال

رتقاء هبذا املرفق الهام وجع يف مستوى  ٔمهية  املدى، ٕاميا من امجليع ب
ت، ملا  من دور فعال يف حامية احلقوق واستقرار املعامالت  د الت

صادية ق ق التمنية  ل حتق ٔ ر من  س ىل    .والتحفزي 
لس ىل  ٔ لس ا لطة هذا، فٕاذا اكن صدور القانون التنظميي املتعلق 

لسلطة  ستقالل املؤسسايت  رزة يف تزنيل  القضايئ قد شلك حمطة 
ٔخرى  شلك لبنة  اقشته س ي حنن بصدد م القضائية، فٕان ٕاقرار القانون ا
ستقالل الفعيل  ٔهنا دمع  مة من ش لية قانونية  لقضاء و لبناء املؤسسايت 

ليق واحلاكمة  و يف جمال الت ود ا وحماربة الفساد لقضاء وتعزز 
ة يف مرفق القضاء الق ٔ ة والقمي ا ادئ الزناهة والشفاف   .ورسيخ م

س،   السيد الرئ
لعمل القضايئ  ٔمهية كربى  ش القضايئ  ه، التف يس، مما ال شك ف ك
ىل مؤسسة قوية  ٔن التوفر  د سواء، ذ  ىل  ولقضاة وملؤسسة القضاء 

صاص شلك قانوين حيدد بدقة اخ ظمة  ش القضايئ وم ات مؤسسة التف
ٔساسية حلل  ٔداة  شلك  ٔن  ٔنه  ىل احلياد والتجرد واملهنية، من ش ة  املب
ٔحباث  ام  الل الق حملامك، من  لعمل اليويم  دة ٕاشاكليات مرتبطة 
قة  ٔثري، هدفها الوصول ٕاىل احلق ٔي ت جرد من  شلك مستقل وم امليدانية 

الص املعطيات الرضورية ا ىل مؤرشات حبثية واحضة واست دا،  ع
ادل وزيه ٔفق الوصول ٕاىل قضاء  ات، يف  س جمرد انطبا   .ول

اء به مرشوع القانون  مثن ما  ٔن  سعنا ٕاال  ومن هذا املنطلق، فٕانه ال 
ٔليف  ىل حتديد ت ي معل  لشؤون القضائية، وا شية العامة  ملف املتعلق 

ٔعضاهئا و ة تعيني  هيا، سواء يف هذه املؤسسة ويف صاصات املوو ٕا خ
ٔديب،  ٔو يف جمال الت ه املركزي والالمركزي،  شق ش القضايئ  جمال التف
لهيم،  ات املفروضة  ٔعضاهئا والواج د تنظميها واحلقوق املقررة لفائدة  وقوا

ق العالقة مع مؤسسيت  لسلطة القضائية"ٕاضافة ٕاىل تدق ىل  ٔ لس ا " ا
ا" لعامةرئاسة النيابة ا"و ا   .يف ممارسة 

سامه مجيعا، لك من موقعه، يف  ٔن  ر،  متىن السيد الوز ري،  ٔ ويف ا
ٔفق ختليق احلياة العامة وتعزز  ٔداء العدا يف  لرفع من  مواص العمل 
ٔن العدل هو قوام دو احلق واملؤسسات  ىل اعتبار  استقاللية القضاء، 

ر ودعام وسيادة القانون، وعامدا لتحسني م س ٔعامل وشجيع  اخ ا
ي نطمح    .لمنوذج التمنوي ا

ليه  ليه، نعلن جتاوبنا مع مضامني هذا املرشوع وسنصوت  و
  .ٕالجياب

  .وشكرا

متمي القانون رمق  33.21مرشوع قانون رمق ) 4  131.13يقيض بتغيري و
نة الطب   :املتعلق مبزاو 

﷽ 
س احملرتم،السيد ال   رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لسنا املوقر، ملناقشة مرشوع  مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ٔولوية اليت  33.21قانون رمق  ٔمهية، مستحرضن ا اية ا ي نعتربه يف  ا

ا، ويه ة يف مرجعي ا  حيظى هبا قطاع الص راز مواقف اسبة ساحنة لنا ٕال م
  .وتصوراتنا حول هذا املرشوع

س احملرتم،   السيد الرئ
ل مع  ابة والتفا اء لٕال اقشته،  ي حنن بصدد م ٕان هذا املرشوع ا
ٔكرب إالشاكليات اليت تعاين مهنا املنظومة الصحية الوطنية، ويه  د  ٔ

الل تعز رشية، من  رشية ٕاشاكلية اخلصاص يف املوارد ال ز الرتيبة ال
ٔطباء  انب وا ٔ ٔطباء ا ديدة بغية استقطاب ا رساء حتفزيات  ٕ لقطاع 

خلارج لمهنة    .املغاربة املزاولني 
لقطاع  انب ملهنة الطب  ٔ ٔطباء ا ٕان هذا املرشوع نظم مزاو ا
ىل  ديدة، تت الل سن ٕاجراءات حتفزيية  ملغرب، من  اخلاص بصفة قارة 

صا ق ٔطباء، يف  ات وا لطب يد جبدول الهيئة الوطنية  ىل رشط التق ر 
ملغرب، ووفق  نة الطب  سجيل ومزاو  ىل بطاقة ال لحصول  ٔساس 

ململكة املغربية انب  ٔ   .الرشوط القانونية املتعلقة بدخول وٕاقامة ا



شارن    2021 ريلٔ ة دور –مداوالت جملس املس

25 

ةذو  04  )2021 يوليوز 15( 1442 احل

دد  ملغرب،  ه املهين  يب وٕاجناز مرشو ٔج ب ا وضام الستقرار الطب
سجي يف املرش  ة بطاقة  سنوات، ٕاضافة ٕاىل ذ فقد  4ع مدة صالح

انب ملهنة  ٔ ة مزاو ا ع ومراق ة لت ر الص ى وز دث املرشوع جلنة  ٔ
م يف املنظومة الصحية الوطنية، وتتوىل هذه  ملغرب، ومدى اندما الطب 

س احلكومة ٔنظار رئ ىل  لجنة عرض تقرر سنوي حول هذا املوضوع   .ا

س احملرتم،ال    سيد الرئ
خلارج، فٕان املرشوع قد  نة الطب  ٔطباء املغاربة املزاولني  ف خيص ا
لمغرب لتعزز املنظومة الصحية الوطنية، من  روم رجوعهم  تضمن حتفزيات 
ليه من  بلوم احملصل  ٔو ا ستغناء عن رشط معاد الشهادة  الل 

ٔو الشهادة الوط  بلوم  بية  ٔج سبة يف مؤسسة  نية، فالتجربة املهنية املك
دم  ذف رشط  ىل  ، كام نص املرشوع  اخلارج تغين عن هذه املعاد
دول  شطيب من  ٔطباء، ورشط ال بية ل ٔج دول هيئة  يد يف  التق

ٔطباء بية ل ٔج   .الهيئة ا
ري مقميني  ٔطباء  ن  ة من  نة الطب بصفة مؤق سبة ملزاو  ل و

الل ملغرب، فاملرشع  ة، من  ىل مزاو املهنة بصفة مؤق ود  رفع الق
ال  ح ا ل الطيب، وف ٔو التد ية الطبية  ٔو التق ذف رشط التخصص 
لقطاع العام واخلاص، فضال  ٔمام ممارسة املهنة جبميع املؤسسات الصحية 
ة بدل حتديدها يف  ديد مدة املزاو املؤق ىل نص تنظميي لت ا  ىل إال

  .يف السنة كام اكن معموال بهيوما  30

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل هذا  عتبارات، سنصوت يف الفريق احلريك ٕاجيا  للك هذه 

  .املرشوع الهام

متمي القانون رمق   16.18مرشوع قانون رمق) 5 املتعلق  77.03يقيض بتغيري و
  :التصال السمعي البرصي

س احملرتم،  السيد الرئ
  لوزراء احملرتمون،السيدات والسادة ا

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لمسامهة يف  شارن  لس املس مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة  متمي القانون رمق  16.18مرشوع قانون رمق "م  77.03يقيض بتغيري و
التصال السمعي البرصي ٔمهية البالغة اليت حيظى "املتعلق  ، مستحرضن ا

اسبة هب ا القطاع االتصال السمعي البرصي يف الوقت املعارص، ويه م
ا خبصوص هذا املرشوع الهام راز مواقف دد ٕال   .تت

س احملرتم،   السيد الرئ
اح  بة سريورة انف ٔيت ملوا اقشته، ي ي حنن بصدد م ٕان هذا املرشوع ا

صادية و ق االت السياسية و متع املغريب يف مجيع ا عية وتطور ا ج
ىل النص  رشيعي بتغيريات وتعديالت  اء هذا النص ال ة، و والثقاف

رة التحوالت والتطورات اليت يعرفها االتصال السمعي  ٔصيل، ملسا ا
ته يف  الم العمويم واخلاص ومراق د تنظمي إال بة تطور قوا البرصي، وموا

  .زمن التطور الرمقي

س احملرتم،   السيد الرئ
سهتدف جتاوز بعض الثغرات الواردة يف ٕان هذا النص ال  رشيعي الهام 

ادة ٕادراج بعض التعريفات يف  الل ٕا ٔصيل، ٕاما من  بعض مواد النص ا
دال  ني املواصالت، واس صاص الواك الوطنية لتق ادة ٕادراج اخ النص وٕا
ذف بعض الفقرات والرجوع ٕاىل الصيغة  الل  ٔخرى، وكذ من  عبارة ب

واعي ٔصلية  د بعض  ا الل توح ٔو من  ٔحاكم،  سخ  رب  ٔو  ية،  ٔم
رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل يف ٕاطار  العبارات يف مجيع النصوص ال

  .املالءمة

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل هذا املرشوع ليه، سنصوت يف الفريق احلريك ٕاجيا    .بناء 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

V -  لشغلفريق   :حتاد املغريب 

لتدبري  82.20مرشوع قانون رمق ) 1 داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 
ٔداء املؤسسات واملقاوالت  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا

ة   :العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لشغل مبناسبة رش  حتاد املغريب  مس فريق  ٔن اتناول اللكمة  فين 

اقشة مرشوع قانون رمق  لتدبري  82.20م داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 
ٔداء املؤسسات واملقاوالت  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا
لشكر اجلزيل اىل لتقدم  ة يف هذه اجللسة، وال تفوتين الفرصة   العموم

داث  ٔن ٕا ٔوحض  ث  ي تقدم به، ح ىل العرض القمي ا ر  السيد الوز
ٔداء املؤسسات  ع  و وت سرتاتيجي ملساهامت ا لتدبري  الواك الوطنية 
ة  ىل شلك مؤسسة معوم مت  ٔولية س لهتا ا ة ، يف مر واملقاوالت العموم

ستقاللية املالية اخلاضعة لو  و ، ذات الشخصية القانونية و  صاية ا
اوز  ل ال يت ٔ ل  مت بعد ذ حتويلها ٕاىل رشكة مسامهة دا  5وس

 .سنوات
قل ٕاىل الواك  و س ٔن ا ىل  ٔن مرشوع القانون هذا ينص  كام 
ل يف  ة والرشاكت اليت تد الوطنية تدرجييا مساهامهتا يف املقاوالت العموم

ىل حاكمة منوذ .نطاق اشتغالها وفر الواك  مهتا وس ة تتالءم مع  ج
مي خماطر  ىل تق وسطة املدىوقدرة  سرتاتيجية بعيدة وم ورؤهتا 
ىل تقدمي واقرتاح  ة املعنية والتحمك فهيا، و املؤسسات واملقاوالت العموم
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 .احللول املناسبة
و  ٔطري ا ىل ت وف يتعلق مبضمون مرشوع القانون، فٕانه ينص 

، م ن الواك الل ٕارساء رؤية طوي املدى وواحضة املعامل املسامهة من  ن 
ٔدوار  دة مستق وفص عن ا رب تنظميها يف و و املسامهة  وفعا 

و ٔخرى    .ا
لفصل  ر،و طبقا  ي تقدم به السيد الوز لعرض ا من  49ووفقا 

سرتاتيجية  ات  ىل التو ىل املصادقة  ستور، ينص مرشوع القانون  ا
ىل الواك املسامه عني  ساس س ىل هذا  لس الوزاري، و ة يف ا

ملالية  ة امللكفة  ىل السلطة احلكوم ة  اقرتاح سياسة املساهامت العموم
شاور  ٔطراف املعنية واستطالع رٔي هيئة ال سيق مع ا لت وتزنيلها 

لهيا يف القانون  .املنصوص 
ذ إالجراءات  ٔن الواك س ىل  ٔكد كذ  راسة و الالزمة 

و وفقا لسياسة  ٕاماكنيات التحويل ٕاىل القطاع اخلاص لتدبري مساهامت ا
 .سيري هذه املساهامت

لقوانني  ذها وفقا  وتقرتح الواك معليات اخلوصصة اليت يتعني تنف
ىل طلب من السلطة  ٔو بناء  ٔن، ٕاما مببادرة مهنا  املعمول هبا يف هذا الش

ة   .احلكوم

  س احملرتم،السيد الرئ 
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ا لهذا املرشوع  اقش لشغل بصدد م حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
ٓراء، واليت ميكن  ة من املالحظات وا ل مجمو رى وس قانون، 

الصها ف ييل  :است

ساؤل حول ما  - الواك الوطنية "ٕاذا اكن من حق بداية، البد من ال
ٔداء املؤسسات  ة  ع جنا و وت سرتاتيجي ملساهامت ا لتدبري 

ة ام بعملية اخلوصصة؟" واملقاوالت العموم  الق

ة  - لمؤسسات العموم ر العام  ساؤل حول دور املد كام ميكن ال
ذ القرارا ف اصة ٕاذا اكنت الواك تقوم ب زة التقررية،  ٔ ذة، وا ت املت

ت املرصدة، وكذا  ىل احلسا ملصادقة  ام  ح الواك دور الق ب م وعن س
صاص جلان  ٔن هذه املهام من اخ لام  ق،  راسة ومعلية التدق ام ٕاجناز ا
الس إالدارية، فضال عن وجود جلان دامئة تتوىل هذه  لم سيري التابعة  ال

 املهام؟

ت م - ٔن هناك حتد ر  ر  د ٔساسا بغياب ٕادارة و رتبط  عددة 
لتحسني،  مة  ة، ووجود هوامش  دجمة من  اسرتاتيجية واحضة وم
ة  و من  ٔو العالقات املالية مع ا ٔداء  ىل مستوى املردودية وا سواء 

و املسامهة؛ ل ا لية لتد ستدعي حتسني   ٔخرى، مما 

ٔداء ا - ا احلكومة ٕاىل حتسني ا ة وٕاذ ندعو يف فريق لمحفظة العموم لعام 
ىل  ة، مع احلفاظ  رات العموم س لق الرثوة ومردودية  ث  من ح
ٔجنع  ىل ضبط  ٔساس  لمواطن، واملركزة  ة املقدمة  جودة اخلدمة العموم
صاد  ق هتا يف  ة وتعزز ماك حلجم قطاع املؤسسات واملقاوالت العموم

لتدابري ل  ٔم ام ا س ذها هذه الهيئات مع الوطين وضامن   اليت تت
ة  .السياسات العموم

ل  ســـ ـــداث ـــويف اخلتـــام،  ٔن ٕا لتـــدبري "ىل  الـــواك الوطنيـــة 
ـة ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم ع  و وت ، "سرتاتيجي ملساهامت ا

متكن مـن  ي سـ لقطـاع العـام، وا ة شـام  ل يف ٕاطار رؤيـة ٕاصـالح يد
ــ ــر املتــو م ٔ ــا مضــاعفة ا ة الكــربى، وفق ٔوراش إالصــالح ن خمتلــف ا

صادي ق النتعاش  اصة املتعلقة   ، ال امل   .لتوجهيات 

لشـغل  حتـاد املغـريب  بقت إالشـارة ٕاليـه، فٕاننـا يف فريـق  للك مـا سـ
ٕالجياب   .ىل نص املرشوع نصوت 

لشؤون القضائية 38.21مرشوع قانون رمق ) 2 شية العامة  ملف   :يتعلق 

س احملرتم،الس    يد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

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

اقشة  شية العامة  38.21مرشوع قانون رمق "م ٔليف املف ديد ت يقيض بت
د ت  صاصاهتا وقوا اهتملشؤون القضائية واخ ٔعضاهئا وواج " نظميها وحقوق 

  .يف هذه اجللسة
ىل  ر  لشكر اجلزيل اىل السيد الوز لتقدم  وال تفوتين الفرصة 
ٔن هذا املرشوع قانون  ه ٕاىل  ي تطرق ف ي تقدم به، ا العرض القمي ا
 ، شاء املؤسسات والهيئات الالزمة لورش العدا ل يف ٕاطار مواص ٕا يد

لام لس  100.13من القانون التنظميي رمق  53دة وحتديدا تطبيقا  املتعلق 
لسلطة القضائية الصادر سنة  ىل  ٔ ي مت ختوي 2016ا لس ا ، وهو ا

لقضاة   .سلطة تدبري الوضعية املهنية 
لشؤون القضائية،  شية العامة  ٔليف املف ة ت يف دد هذا النص  كام 

ث ت  ور املنوط هبا، ح اما مع ا س ئب  وذ ا ام و ش  تكون من مف
ن د شني مسا شني ومف   .ومن مف

دد  لشؤون القضائية يت شية العامة  از املف ّٔن طبيعة  ومن املعلوم 
لسلطة القضائية ستور والقوانني التنظميية  ٔحاكم ا   .طبقا 

ٔنه  116ويف هذا السياق، نّص الفصل  ىل  ستور  د "من ا سا
لسلطة الق ىل  ٔ لس ا شون من ا ة، قضاة مف ٔدي ضائية، يف املادة الت

  .“..ذوي اخلربة
لسلطة القضائية يف املادة  ىل  ٔ لس ا لم  53كام نّص القانون التنظميي 
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ش العام،  لشؤون القضائية وتعيني املف امة  شية  داث مف ىل ٕا ه  م
ٔعضاهئا ات  ٔ تنظميها وحتديد حقوق وواج لقانون العادي مس رك    .و

ه ٕاىل ويال ملغرب تت ات القضائية  ٔن إالصال حظ هبذا اخلصوص 
لشؤون القضائية،  ّ عن وزارة العدل ختتّص  اّمة مستق شية  داث مف ٕا
تصة اليت  ة ا لسلطة احلكوم شية العامة التابعة  انب املف تعمل ٕاىل 
الني إالداري واملايل، مبا ش موظفي احملامك يف ا ات تف ت لها صالح  بق

  .حيرتم استقالل السلطة القضائية
ش  34وقد نّصت املادة  مة تف ىل ٕاماكنية ٕاجناز  من املسودة 

داد  ٔن يمت ٕا ىل  صاصه،  ّ يف جمال اخ ن،  ور مشرتك بني اجلهازن املذ
فصلني عن هذه املهمة   .تقررن م

س احملرتم،   السيد الرئ
لشغل، مبناسبة حتاد املغريب  اقشة املرشوع قانون  ٕاننا يف فريق  م

ٔولية  ٓراء ا ة من املالحظات وا ٔن نبدي مبجمو اله، البد  ٔ املشار اليه 
الصها ف ييل   :حول املرشوع واليت ميكن است

لامدة  - لسلطة القضائية، يعني  53تطبيقا  ىل  ٔ لس ا من قانون ا
ة  ر ش العام بظهري من امل من بني ثالثة قضاة من ا ائية، املف ست

لس، ملدة مخس  ٔعضاء ا شارة  س املنتدب بعد اس قرتاح من الرئ
ل  د لهذا التعيني ق ٔنه ميكن وضع  ري  دة،  ديد مرة وا لت سنوات قاب 

  .انرصام هذه املدة
ٔن املرشوع انترص ملهنجية التعيني  ىض، يالحظ  الل هذا املق ومن 

صب ح جمال التباري حول م الف  املبارش عوض ف ىل  شية العامة  املف
ٔنه مت ٕاغفال وضع  اصب إالدارة القضائية وبعض املهام، كام يالحظ  م
ىل  صار  ق ث مت  شية، ح ٔطر املف رشوط موضوعية يف طريقة تعيني 
قرتاح والتعيني،  رية الواسعة جلهة  ة معينة، والسلطة التقد ٔقدم رشط 

  .حضةواخلربة اليت مل يمت حتديدها بعنارص وا

لشؤون القضائية عن وزارة  - شية العامة  رس املرشوع استقالل املف
لسلطة  ىل  ٔ لس ا لم د  ٔسس لعمل هذا اجلهاز مكسا ه  العدل، لك
شية العامة من الهيالك  ٔن املف ىل  القضائية، ح نص وشلك رصحي 

اهتا إالداري ٔن ب ا، كام  ا ٔداء  ع  يف  لس، وت لم ة حتدد بقرار إالدارية 
لعدل ة  ٔشرية السلطة احلكوم ىل ت س املنتدب يعرض    .من الرئ

ٔنه  - ات، يالحظ  لحقوق والواج صص  لرجوع اىل الباب اخلامس ا
ش  ىل تقايض املف ىل اجلانب املادي، ح نص  رص يف جمال احلقوق  اق

هي شني تعويضا عن املهام املوو ٕا يق املف ئبه و م، حيدد بقرار من العام و
ت  كرس ضام ضيات  ٔي مق س املنتدب، يف املقابل مل يتضمن  الرئ
دا ت املتعلقة  ٔداء معلها، ما  شية يف  ٔطر املف ش العام و استقاللية املف
ة  ٔي  ٔي خشص و ع  سلطة التحري الشام اليت ميلكها اجلهاز لالس

ا ح ٔي معلومة، دون ٕاماكنية  ىل  لرس املهينواحلصول   .ج 

ٔ ثبات املنصب القضايئ  - د ق م ل بتحق ىض كف ٔي مق كام مل يتضمن 
ىل ٕاماكنية  ٔمه مقومات استقالل القضاء، ح نص  د  ٔ ش العام  لمف
ق احلاالت  ل هناية مدة واليته، دون حتديد وتدق د ملهامه ق وضع 

ٔطر ة  ت القانونية، ويه ذات املالحظة خبصوص بق شية والضام   .املف

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل  ىل التنصيص  رص املرشوع  اللزتامات، فقد اق ٔما ما يتعلق 
طالع  ئق اليت يقع  دم ٕافشاء املعلومات والو د ممتثل يف  واجب وح
هتاء مدة  لزتام قامئا حىت بعد ا م، وبقاء هذا  لهيا مبناسبة مزاوهتم ملها

  .ءمعلهم، حتت طائ املسا

ملفهوم  - ٔخرى تتعلق  ٔغفل جوانب  ىل اجلانب التقين و املرشوع ركز 
ىل  سلسيل واملركزي  ش ال ش القضايئ الهادف جلعل التف لتف اجلديد 
ٔداة  ليل، بل  ٔخطاء وٕاقامة ا س لتعقب ا جعة وفعا ل ٔداة  د سواء، 

ٔ ا د التام مببد ٔطري، مع التق قرتاح والت ستقالل القضاء لتعزز ملكة 
لول واحضة تق  ات و شخيص وتقدمي مقرت ليهنض بدوره املمتثل يف ال
عتباره  ٔداء سري احملامك وحامية حقوق املتقاضني  لرفع من مستوى  ة،  ومراق

  جوهر وهدف العملية القضائية؛

ستلزم  - ش القضايئ فٕان ذ  دم مشولية قانون التف ٔمام  ريا، و ٔ و
ىل املستوى القريب، رضورة توسيع د رة املشاورات حول هذا املرشوع  ا

يل  دة من ق ٔيضا يف تدعميه بدالئل اسرتشادية مسا ثاق "والتفكري  م
ش اليق لنظام التف ش"و" ٔ لقايض يف مر التف ، واحلرص "دليل 

لعموم رش تقاررها  الل  ش القضايئ من  ة مؤسسة التف ىل شفاف   .ٔيضا 
لشغل نصوت وللك ما سبقت  حتاد املغريب  إالشارة ٕاليه فٕاننا يف 

  .ىل نص املرشوع ٕالجياب

VI - لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :مجمو

متمي القانون رمق  33.21مرشوع قانون رمق ) 1  131.13يقيض بتغيري و
نة الطب   :املتعلق مبزاو 

سالسيد   ،الرئ
ر   ،السيد الوز

  والسادة،السيدات 
لشغل رشف ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  ين 

اقشة  متمي القانون رمق  33.21مرشوع قانون رمق "يف ٕاطار م بتغيري و
نة الطب 131.13   ".املتعلق مبزاو 

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
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احئة  ٔيت هذا املرشوع يف سياق  د"ي ث وتداعيا" 19-وف هتا، ح
ي  اضطرت السلطات املغربية استصدار قانون الطوارئ الصحية ا
زال يؤدي ٕاىل  ٔدى وال  ام،  شلك  لطوارئ  ذ البداية كقانون  استعمل م
ه، وذ  ار ٔو  ل املغرب  ت املواطنني، سواء دا هتاك حقوق وحر ا

ىل املنظومة الصحية وتفادي اهنيارها ف العبء    .لتخف
لفعل، فقد يل  و ات القرن املايض حنو الت ذ مثاني و م ه ا ٔدى تو

ت املؤسسات املالية  ذا لتعل عن القطاع العام لصاحل القطاع اخلاص، تنف
وية  الالت ب ويل، ٕاىل اخ ويل وصندوق النقد ا اصة البنك ا ولية،  ا

ىل املواط  لكفهتا  بري يف اخلدمات الصحية وجودهتا وارتفاع  راجع    .ننيو
ث قال  س احلكومة السابق يف ترصحياته، ح ه رئ ٔكد هذا التو وقد 
ٔويال ليرباليا  ة؛ وهو ما يعترب ت يل عن التعلمي والص و الت ىل ا ٔن  ب

ة  2011من دستور  31لفصل  ىل احلق يف الص ة  ي مل ينص رصا ا
دث فقط عن تع  ه يت ولية، ولك ساتري ا ليه العديد من ا بئة كام تنص 

ٔسباب استفادة املواطنني واملواطنات من  سري  ة لت لك الوسائل املتا
ىل رٔسها العالج والعناية الصحية ة من احلقوق و   .احلق يف مجمو

رية،  ٔ ف يف السنوات ا شلك طف ة ارتفعت  ٔن مزيانية الص ورمغ 
كف ٔهنا ال  ة العاملية، كام  ظمة الص رىق ٕاىل ما تويص به م ٔهنا ال  ي ٕاال 

ات  اصة الف ات املواطنني ف خيص اخلدمات الصحية،  اج لتغطية 
ات  شف ن يلجون ٕاىل املس ل احملدود ا الفقرية والهشة وذوي ا
ب  س لجوء ٕاىل مؤسسات القطاع اخلاص  ستطيعون ا ة وال  العموم

  .ارتفاع التلكفة
هنج املمتثل يف تقلي ول الغربية نفس ا ص ولٕالشارة، فقد هنجت ا

ٔدى  ة وٕاضعاف القطاع العام لصاحل القطاع اخلاص، وهو ما  مزيانيات الص
د"ٕاىل العجز يف التكفل مبرىض  يف معظم هذه  2020الل ربيع " 19-وف

ول   .ا

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
ة وترصحيات بعض  س احلكومة ووزر الص لقد اكنت ترصحيات رئ

ث اكنوا يؤكدون الوزراء يف احلكوم ٔمل يف بداية اجلاحئة، ح ىل ا ة تبعث 
عتبار لهذا  ادة  ٔمهية القطاع العام ورضورة ٕا سان وحصته و ٔمهية إال ىل 

  . القطاع ولعاملني به
ريم ٕاىل  ادوا ٕاىل الترصحيات السابقة واليت اكنت  ان ما  لكن، رس

او ه، وذ مب ن ٔمهية القطاع العام و لقطاع اخلاص التقليل من   ٕاحقام 
ة املواطنني يف هذه الفرتة، رمغ  ٔنه قدم يشء لص احئة و ل يف التصدي 
ستفادة من دمع  ات اخلاصة  ٔحصاب املص يف طالب  ر  ٔن اللك يتذ
ليه  ٔظهرت  ي  ٔيضا اجلشع ا ، و  ورو ٔموال صندوق  ٔو من  و  ا

ات يف التكفل مبرىض  د"هذه املص مسحت هلم احلكومة بعدما " 19-وف
  .بذ

كونفدرالية  حركة نقابية و عيني و يف هذه الفرتة، جسلنا كفرقاء اج
ي توقف  عي القطاعي ا ج اف احلوار  جياب است ٕ لشغل  دميقراطية 
ست لها نية التعاطي  ٔن احلكومة ل ر السابق بعدما تبني  يف عهد الوز

لجنة املركزية جيايب مع مطالب الشغي الصحية، واشت  غلنا يف ٕاطار ا
ٔربعة ملفات  لصنا اىل اعتبار  ة من امللفات و ىل مجمو عي  ج لحوار 

لها ويه ٔولوية جيب    :ذات 
ني حضا مرسوم  - كون سن   ؛2017ملف املمرضني ذوي 
ٔطباء؛ -   ملف ا
دئ  - ث ت ستداللية ح ٔرقام  ٔسايس وشبكة ا مراجعة النظام ا

ني؛ 509لرمق    وٕاضافة درج
ن الطبيني - د ادة : ملف املسا اص يتضمن ٕا ٔسايس  داث نظام  ٕا

ني؛ سمية، حتديد املهام وٕاضافة درج   النظر يف ال
ىل  - د قميته  ه وتوح دة ف لز ٔخطار املهنية  ملف التعويض عن ا

  .مجيع املهنيني

ل يف  س ىل االتفاق "1كدش"لكن،  ٔشهر  دة  ٔنه وبعد مرور   ،
دا ملف  ينا حول لك امللفات ما  رب  ىل هذه امللفات ال يشء وال 
ر املالية،  ٔنه من طرف وز ش ع مرسومني  ي عرف توق املمرضني ا
ي جرى بني احلركة النقابية  هنام تعكس االتفاق ا كن مضام ٔسف مل  ل

ة   .ووزارة الص
ة  لوظيفة العموم دث الوزارة عن مرشوع  ويف نفس الوقت تت

ث اكتفت فقط مبراس ال  ت يف بلورته، ح رشك النقا صحية واليت مل 
ل  ٔنه ال ميكن من التفا ٓراهئا كتابة؛ وهذا ال يعترب ٕارشااك  ت ملدها ب النقا

لهيا وافق  ٓراء والوصول ٕاىل صيغ م ٔعطى السيد . وتبادل ا وقد سبق و
عية، ج ة و ة يف جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ر الص حملة عام يقصد  وز

ىل اخلصوص ة الصحية، جسلنا    :لوظيفة العموم
ٔو ما : التوظيف اجلهوي - ٔاكدمييات  ٔطر ا ٔساتذة  ر ب وهو ما يذ

لهيم التعاقد ولك إالشاكالت  ن فرض  ٔساتذة ا لهيم  يطلق 
ا هذا النوع من التوظيف؛ ي يطر   ا

ن؛ - د لجوء ٕاىل املتقا   ا
  التعاقد؛ -
  ؛)vacations(اخلصاص سد  -
د؛ - ىل التقا ا  دة يف سن إال   الز
  الرشاكة مع القطاع اخلاص؛ -
ث سيعمتد التعويض عن العمل إالضايف  - بعض التحفزيات املالية ح

                                                 
لش  1 ميقراطية    غلالكونفدرالية ا
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)acte (د ٔن ما يقوم به ثالثة موظفني سيقوم به موظف وا   .وقلمت ب

ة سباقني ٕاىل طرح مرشوع الوظيفة ا" ش.د.كـ"فٕاذا كنا يف  لعموم
ذ  ، فٕاننا ال نتفق مع مضامني املرشوع احلكويم كام سبق 2010الصحية م

يل عن القطاع العام  ٔنه جيسد مزيدا من الت لجنة،  ربمت عنه يف هذه ا و
ٔطر الصحية ىل ا   .ومزيدا من الضغط 

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
دث الوزارة عن م  ٔيضا تت ادة هيلكة يف هذا الوقت  رشوع ٕال

ليه  عيني؛ لكن ما اطلعنا  ج املنظومة الصحية، ودون ٕارشاك الفرقاء 
ة  ك قطاع الص ريم ٕاىل تفك ٔنه مرشوع  ٓن جيعلنا خنلص ٕاىل  حلد ا

في بدور التنظمي  ٔدوارها لتك ) régulation(العمويم وختيل الوزارة عن 
ولية   .كام تويص بذ املؤسسات املالية ا

ي وبد ٔيت احلكومة مبرشوع هذا القانون ا ، ت ح نقاش معويم حو ل ف
ود اليت اكنت من  نة الطب ببالد مع ٕازا الق انب مبزاو  ٔ سمح ل

ة  ل يف مجمو ل محلاية حصة املواطنني ومزاو املهنة، وس ، "ش.د.كـ"ق
ىل حصة شلك خطرا  ي قد  ىل هذا املرشوع ا ة من املالحظات   مجمو

ر مهنا   :املواطنني، نذ
ٔن  - ٔن هذا املرشوع جيب  ا  ال اعتبارا م ستع ه  دم فهمنا لو

ح  ٔن يف ي يفرتض  كون جزء من مرشوع املنظومة الصحية اجلديدة ا
لني يف القطاع؛   نقاش حو مع لك الفا

يب مع  - ٔج بلوم ا يل معاد ا دم وضع رشوط لهذه املزاو من ق
بلوم املغ اصة القادمني من ا ٔطباء،  ىل ا ريب ورضورة فرض تداريب 

لغة العربية؛ ول، ٕاضافة ٕاىل رضورة ٕاتقان ا   بعض ا
انب،  - ٔ نة الطب من طرف ا دية ملزاو  ٔي رشوط  دم وضع 

رن قص من قمية الشهادات املغربية وقيف تقد  د يعرض حصة املواطننيا، ي
  .لخطر

ة من ال  ا مجمو ريم ٕاىل حامية وقد قدم ىل هذا املرشوع،  تعديالت 
لهيا  نة الطب ببالد وٕاىل حامية حصة املواطنني، متت املوافقة  مزاو 
ٔن حتظى  متىن  عية،  ج ة و ٕالجامع يف جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

  .ٔيضا مبوافقة الزمالء يف اجللسة العامة

ة الكونفدرال  ٔنه يتعني ويف اخلتام، نعترب يف مجمو لشغل،  ميقراطية  ية ا
ىل   :ىل احلكومة القادمة العمل 

دد ممكن  - ٔكرب  ال لتكون  ح ا شاء املزيد من اجلامعات املغربية وف ٕا
ٔطباء؛   من ا

شفائية  - س ىل مستوى املراكز  اصة  ٔطري،  حتسني التكون والت
املعامالت املهينة اجلامعية والقطع مع استغالل الطلبة يف سد اخلصاص ومع 

ٔقسام؛   لكرامة اليت يتعرضون لها يف بعض ا
ٔطباء املغاربة سواء املقميني  - جعل القطاع العام حمفزا ليك يلتحق به ا

ٔو يف اخلارج، بتحفزيمه وحتسني ظروف معلهم   .يف املغرب 


