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السادة الوزراءٔ ،ذ ر مﳯم السيد وز ر ا و اﳌﳫف ﲝقوق ا ٕﻻ سان
والعﻼقات مع الﱪﳌان ،وكذ السيد وز ر العدل ،وكذ السيد وز ر
ق صاد واﳌالية وٕاصﻼح اﻻٕدارة ،وكذ السيد وز ر الص ة والسيد
وز ر الثقافة والشباب والر ضة ،ﲆ ا هودات اﳉبارة الﱵ بذلوﻫا ﲨيعا
ٔثناء دراﺳة ﻫذه اﳌشاريع واﳌقﱰ ات ﰲ الجن ا اﲚة ا ﺘصة.
سﳤل ﻫذه اﳉلسة راﺳة والﺘصويت ﲆ "مقﱰح قانون تنظﳰي
يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ  44.14بﺘ ديد ﴍوط ويف ات
ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات العموم ة".
الﳫمة ﳌقرر ﳉنة العدل وال ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان لﺘقدﱘ مقﱰح القانون
الﺘنظﳰي وتقرر الجنة حو .
الﺘقرر وزع لينا ورق ا والكﱰونيا.
ﻫل ﻫناك من راﻏب ﰲ تناول الﳫمة ﰲ إطار اﳌناقشة؟
ٔ ....عﺘقد ٔنه ﻻ ٔ د ،وﺳ سﲅ اﳌدا ﻼت مك وبة لرﺋاﺳة اﳉلسة.
 ....شكرا لجميع.
إذن ،ادي ن قلو ا ٓن لﺘصويت ﲆ مواد مقﱰح القانون الﺘنظﳰي:

ﳏﴬ اﳉلسة رﰴ 383
الﺘارﱗ :اﶆ س  04ذو اﳊ ة 1442ﻫـ ) 15يوليوز 2021م(.
الرﺋاﺳة :اﳌس شار السيد عبد القادر ﺳﻼمة ،اﳋليفة الرابع لرﺋ س.
الﺘوق ت :ﺳت وﲬسون دق قة ،ابﺘداء من السا ة اﳋامسة وا ق قة الثام ة
عﴩة مساء.
دول ا ٔعﲈل :ا راﺳة والﺘصويت ﲆ:
 -1مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 44.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ
السلطات العموم ة؛
 -2مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 64.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال
ال ﴩيع؛
 -3مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون
القضاﺋية؛
 -4مﴩوع قانون رﰴ  82.20يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ
ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات
واﳌقاوﻻت العموم ة؛
 -5مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ 131.13
اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب؛
 -6مﴩوع قانون رﰴ  16.18يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ 77.03
اﳌﺘعلق ﻻتصال السمعي البﴫي؛
 -7مﴩوع قانون رﰴ  23.19بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  51.15القاﴈ
ٕ ادة تنظﲓ "اﳌﴪح الوطﲏ ﷴ اﳋامس".

اﳌادة ا ٔوﱃ رمﳤا:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة الثانية رمﳤا:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
ا ٓن ،ادي نعرض مقﱰح القانون الﺘنظﳰي رم ه لﺘصويت:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
شكرا.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ
و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ  44.14بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ
تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات العموم ة".
ا ٓن ،ادي ن قلو إﱃ اﳌقﱰح الثاﱐ )مقﱰح القانون الﺘنظﳰي يقﴤ
بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ  64.14بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة
اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال ال ﴩيع( راﺳة طبعا والﺘصويت ليه.
الﳫمة ﳌقرر ﳉنة العدل وال ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان لﺘقدﱘ مقﱰح القانون
الﺘنظﳰي وتقرر الجنة حو .
الﺘقرر وزع ورق ا والكﱰونيا.
شكرا لﲂ ﲨيعا.

---------------------------------------------------------------------اﳌس شار السيد عبد القادر ﺳﻼمة ،رﺋ س اﳉلسة:
﷽
ٔ لن عن اف ﺘاح اﳉلسة ال ﴩيعية.
السيدان الوز ران اﶈﱰمان،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﳔصص ﻫذه اﳉلسة راﺳة والﺘصويت ﲆ مقﱰ ﲔ قانونﲔ تنظﳰيﲔ
وﲬسة مشاريع قوانﲔ.
وق ل الﴩوع ﰲ م اقشة ﻫذه اﳌشاريع واﳌقﱰ اتٔ ،ود ﲰﲂ ٔن
ٔشكر السيد رﺋ س و ٔعضاء ﳉنة العدل وال ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان،
وكذ السيد رﺋ س و ٔعضاء ﳉنة اﳌالية والﺘخطيط والﺘﳮية ق صادية،
والسيد رﺋ س و ٔعضاء ﳉنة الﺘعلﲓ والشؤون الثقاف ة و ج عية ،وكذ

ﻫل من م د ل ﰲ إطار اﳌناقشة؟
 ...إذن ،ادي ن قلو إﱃ الﺘصويت ﲆ مواد مقﱰح القانون الﺘنظﳰي:
اﳌادة ا ٔوﱃ رمﳤا:
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وقوا د تدبﲑ اﳌرفق العام ،بناء ﲆ قﲓ الﲋاﻫة والشفاف ة واﳌسؤولية
واﶈاﺳبة.
كذ  ،ﰲ اﳌرجعيات ا ٔﺳاﺳية ﻫناك اﳋطب اﳌلك ة السام ة ذات
الص ﲠذا اﳌوضوع د ل ﲣليق اﳌرفق القضاﰄ ،وﻫناك اﳌق ضيات القانونية
اﳌﺘعلقة ال القضاﰄ ،اصة القانون الﺘنظﳰي لم لس ا ٔ ﲆ ،و ٔيضا
النظام ا ٔﺳاﳼ لقضاة والنظام ا ا ﲇ لم لس ا ٔ ﲆ ،دون ٔن ن ﴗ
بطبيعة اﳊال توصيات وﳐر ات اﳊوار الوطﲏ حول اﻻٕصﻼح الشامل
جﳤادات د ل القضاء ا ﺳﺘوري ﲟناﺳبة
ﳌنظومة العدا  ،وكذ
ﲿص ﻫاذ النصوص اﳌﺘعلقة لقضاء.
إذن ،بناء ﲆ ﻫاذ اﳌرجعيات ،ﰎ ٕا داد مﴩوع ﻫاذ القانون ا ي
ﳞدف إﱃ وضع إطار قانوﱐ لمف شية العامة لشؤون القضاﺋية وﲢديد
ت ٔليفها ويف ة تعيﲔ ٔعضاﲛا ،ﺳواء ﰲ ا ال د ل الﺘف ش القضاﰄ اﳌركزي
والﻼمركزئ ،و ﰲ ﳎال د ل الﺘ ٔديب وقوا د تنظﲓ ﻫاذ اﳌف شية واﳊقوق
اﳌقررة لفاﺋدة ٔعضاﲛا والواج ات اﳌفروضة لﳱم.
ﻫاذ اﳌﴩوع يﺘكون من  36مادة موز ة ﲆ ٔ 6بواب ،وﱔ:
 الباب ا ٔولٔ :حﲀم امة؛ الباب الثاﱐ :ت ٔليف اﳌف شية العامة؛ الباب الثالﺚ :اخ صاصات اﳌف شية العامة؛ الباب الرابع :قوا د تنظﲓ اﳌف شية العامة؛ الباب اﳋامس :اﳌكرس لحقوق والواج ات؛ والباب السادس :مق ضيات خ ام ة.ٔﱒ اﳌق ضيات الﱵ اء ﲠا ﻫاذ اﳌﴩوع ﲣص:
 -1اعﺘبار اﳌف شية العامة من الهياﰻ اﻻٕدارية لم لس ا ٔ ﲆ لسلطة
القضاﺋية ،وﱔ بعة ﰲ ٔداء ا ا؛
 -2مق ﴣ ٓخر ﳜص ﲢديﺚ ت ٔليف اﳌف شية ،ح ﺚ ت شﲁ من
مف ش ام و ﺋب ومف شﲔ ومف شﲔ مسا د ن؛
ٔ -3يضا ،ﻫناك مق ضيات تدقق اخ صاصات اﳌف شية ﰲ ﳎال
الﺘف ش القضاﰄ اﳌركزي لم اﰼ وﰲ ﳎال الﺘف ش القضاﰄ
الﻼمركزي ا ي يباﴍه الرؤﺳاء ا ٔولون لم اﰼ والو ء العامون
لم ﳞا؛
 -4كذ  ،ﻫناك مق ضيات تؤكد ﲆ اخ صاص اﳌف شية العامة لق ام
ﰲ ا ال الﺘ ٔديﱯ ٔﲝاث والﺘحر ت وت ع روة القضاة بﺘﳫيف
من الرﺋ س اﳌنﺘدب وتقد ر روﲥم وروة ٔزوا م و ٔوﻻدﱒ
بﺘﳫيف من الرﺋ س اﳌنﺘدب وبعد موافقة ا لس؛
 ومق ضيات ٔخرى ﲣص ﳎاﻻت و ٔﻫداف الﺘف ش القضاﰄ اﳌركزيلم اﰼ؛

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة الثانية رمﳤا:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
ادي نعرض ا ٓن مقﱰح القانون الﺘنظﳰي رم ه لﺘصويت:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مقﱰح القانون الﺘنظﳰي يقﴤ
بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ  64.14بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة
اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال ال ﴩيع".
ا ٓن ن قلو راﺳة والﺘصويت مشاريع القوانﲔ اﳌدر ة ﰲ دول
ا ٔعﲈل ،ونبد ٔ ب"مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة
لشؤون القضاﺋية".
الﳫمة لسيد الوز ر لﺘقدﱘ اﳌﴩوع.
السيد ﷴ ن عبد القادر ،وز ر العدل:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ٔ ﴩف ب ٔن ٔقدم ٔمامﲂ "مﴩوع قانون رﰴ  38.21اﳌﺘعلق ﳌف شية
العامة لشؤون القضاﺋية" ،ا ي صادق ليه ﳎلس النواب ﻻٕجﲈع ﰲ
لسﺘه العامة ليوم  8يوليوز  ،2021وا ي ي ٔﰐ ﰲ ﺳياق اﳉهود اﳌبذو
لﺘﲋيل اﻻٕصﻼح الشامل والعميق ﳌنظومة العدا واﺳﺘكﲈل البناء
اﳌؤﺳساﰐ لسلطة القضاﺋية ببﻼد وتوطيد د اﲚها.
ﻻ ﳜفى ليﲂ ٔن موضوع الﺘ ليق يعد من اﳌدا ل ا ٔﺳاﺳية لﺘحق ق
إصﻼح العدا ببﻼد وﲢصﲔ م ظومة العدا من مظاﻫر الفساد
و ﳓراف و ٔيضا تعزز ثقة اﳌواطن ﰲ القضاء.
اﳌغرب ﳒح ﰲ تﲋيل ﺳﺘقﻼل اﳌؤﺳساﰐ الﲀمل لسلطة القضاﺋية،
طبقا ﳌا ﻫو م صوص ليه ﰲ الباب السابع من ا ﺳﺘور ،و لﺘاﱄ فإن
اﺳﺘكﲈل ﻫاذ البناء يبقى رﻫينا ﲟجمو ة من النصوص القانونية الﱵ من
ش ٔﳖا تعزز ﻫذه السلطة وﲤكﲔ ا لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية من ٔداء
وظيف ه ،ﻻﺳ ﰲ ﳎال الﺘ ليق والﺘ ٔديب والسهر ﲆ تفعيل الضﲈ ت
نصت
اﳌمنو ة لقضاة وتطور اﳌنظومة القضاﺋية والرفع من ﳒاعﳤا،
الفقرة ا ٔوﱃ من اﳌادة  53من القانون الﺘنظﳰي لم لس ا ٔ ﲆ لسلطة
القضاﺋية ﲆ ٕا داث مف شية امة لشؤون القضاﺋية كون بعة
لم لس ،نص قانوﱐ ﳛدد ت ٔليفها واخ صاصها وقوا د تنظﳰها وحقوق
وواج ات ٔعضاﲛا.
مﴩوع القانون اﳌﺘعلق ﳌف شية العامة ،انطلق ا ﰲ ٕا داده طبعا
ﲟقاربة شارية ،انطﻼقا من ﶍو ة من اﳌرجعيات ،ﰲ مقدمﳤا اﳌق ضيات
ا ﺳﺘورية اﳌﺘعلقة ﺳواء ﺳﺘقﻼلية السلطة القضاﺋية ٔو ﲟبادئ اﳊﲀمة
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 كذ  ،ﻫناك وا د اﳌق ﴣ م ﳜص ﲆ م د ٔ الﺘ سيق ا يشﺘغل به اﳌف شية العامة ،ﺳواء مع ا لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية
ومع النيابة العامة وٕامﲀنية الق ام وٕاﳒاز ام الﺘف شية بﺘ سيق مع
اﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية واﳌف شية العامة لوزارة العدل.
من اﳌؤكد ،السيدات والسادة اﳌس شارونٔ ،ن ﻫاذ اﳌﴩوع ﻫو لبنة
ٔﺳاﺳية من لبنات اﺳﺘكﲈل البناء اﳌؤﺳساﰐ لسلطة القضاﺋية ،وﺳ شﲁ
بعد صدوره ودخو ﲒ الﺘنف ذ إطارا قانونيا من ش ٔنه ٔن يعزز ود
ا و لﺘﲋيل اﺳﱰاتيجيﳤا ﰲ ﳎال الﺘ ليق واﳊﲀمة وﳏاربة الفساد،
وﺳ ﳰكن ا لس ا ٔ ﲆ من ا لية القانونية الﴬورية ﳌﲈرﺳة امه.
كﲈ ٔنه ..ﻫذه م اﺳبة ٔيضا لﲄ ٔتقدم لشكر اﳉزيل لجنة العدل
وال ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان ﲟ لسﲂ اﳌوقر ﲆ العناية الﱵ ٔوﳤا لهذا
اﳌﴩوع وا ي قدم اه و قشناه ٔمس ﰲ اج ع لجنة.
إذن ،ﻫذه م اﺳبة لﲄ ٔشكر الجنة ﲀفة ٔعضاﲛا ورﺋاﺳﳤا ﲆ
حسن تعاملها مع ﻫذا اﳌﴩوع ،وﱔ م اﺳبة لﲄ ٔشكر ٔيضا ﰷفة
السيدات اﳌس شارات والسادة اﳌس شارن ٔيضا ﲆ م اقشﳤم
ومصادقﳤم ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع.
وشكرا السيد الرﺋ س.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا السيد الوز ر.
الﳫمة ﳌقرر ﳉنة العدل وال ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان لﺘقدﱘ تقرر الجنة.
الﺘقررٔ :عﺘقد ٔنه وزع ليﲂ.
ادي نف ح ب اﳌناقشة :ﻫل ﻫناك من راﻏب ﰲ تناول الﳫمة؟
ٔعﺘقد ٔنه ﻻ ٔ د.
إذن ،إﱃ اﲰحﺘو ادي ندوزو لعملية الﺘصويت:

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :7
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :8
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :9
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :10
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :11
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :12
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :13
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :14
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :15
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :16
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :17

اﳌادة :1

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :18

اﳌادة :2

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :19

اﳌادة :3

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :20

اﳌادة :4

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :21

اﳌادة :5

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :22

اﳌادة :6
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شكرا ،لسيد الوز ر ،ﲆ مساﳘﺘﲂ القﳰة معنا ﰲ ﻫذا اﳌﴩوع ا ي
ٔصبح تقريبا ادي كون قانون.
ا ٓن ادي ن قلو راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ 82.20
يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ اﻻٕﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع
ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة".
الﳫمة لسيد الوز ر لﺘقدﱘ اﳌﴩوع.
السيد ﷴ ب شعبون ،وز ر ق صاد واﳌالية وٕاصﻼح اﻻٕدارة:
شكرا السيد الرﺋ س.
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
يندرج ﻫذا اﳌﴩوع قانون رﰴ  ،82.20إﱃ انب مﴩوع القانون
اﻻٕطار رﰴ  50.21اﳌﺘعلق ٕصﻼح اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة
ومﴩوع القانون اﳌﺘعلق ﻻٕصﻼح اﳉباﰄ ،ﰲ إطار تﲋيل رؤية إصﻼح ة
اﳌندﳎة لصاحب اﳉﻼ حفظه ﷲ ،والﱵ ﲥدف إﱃ ﴪيع ل ٕﻼنعاش
ق صادي وﳒا ة اﳌؤﺳسات و كرس م الية ا و وبناء اق صاد قوي
وتنافﴘ ،ﳛفز اﳌس ﳥرن واﳌبادرة اﳋاصة و لق م اصب الشغل.
وﻫكذا ،يﺘواصل تفعيل ا ٕﻻرادة اﳌلك ة السام ة ﲞصوص اﻻٕصﻼح
العميق لقطاع العام وٕا داث "الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ اﻻٕﺳﱰاتيجي
ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة".
و ٔود الﺘذكﲑ ب ٔن ٕا داث ﻫذه الوﰷ ي ٔﰐ ﰲ إطار الﺘعامل اﻻٕﳚاﰊ مع
اﳌقﱰ ات واﳋﻼصات الصادرة عن دة ﻫيئات وطنية ،مﳯا الﱪﳌان
وا لس ا ٔ ﲆ لحسا ت وكذا ا راﺳات الﱵ ٔﳒزﲥا وزارة ق صاد
واﳌالية.
وقد ٔكدت ﰻ ﻫذه اﳌساﻫﲈت ﲆ ﴐورة اع د رؤية إﺳﱰاتيجية
واﲵة اﳌعاﱂ وٕارﺳاء لية لﺘدبﲑ دور ا و اﳌساﳘة ،كﲈ س ﺘجيب ٕا داث
ﻫذه الوﰷ لﺘوصيات الجنة اﳋاصة ﳮوذج الﺘﳮوي اﳉديد ،والﱵ ٔﳊت
ﲆ ﴐورة توطيد اﳊﲀمة اﳉيدة ف ﳜص إصﻼح قطاع اﳌؤﺳسات
واﳌقاوﻻت العموم ة ،وقد ﰎ كذ اع د اﳌﲈرﺳات الفضﲆ ﰲ ﻫذا ا ال
ﲆ الصعيد ا وﱄ.
وﳞدف مﴩوع ﻫذا القانون إﱃ تعزز دور ا و اﳌساﳘة وعقلنة
تدبﲑﻫا من ٔ ل وضع تدبﲑ إﺳﱰاتيجي لمحفظة العموم ة الﱵ ﲤﺘلكها
ا و بصفة مساﻫﲈ رﺋ سيا ٔو الﱵ شﲁ رﻫا ل سبة لﺘﳮية اﳌساﳘة
العموم ة.
وﳬن الهدف اﳌﺘو من السياﺳة اﳌساﻫﲈتية و ﰲ ﳮية الﱶوة
ج عية و ق صادية الﱵ تﺘوفر لﳱا اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة،
ﻻﺳ من ﻼل اﳌساﳘة ﰲ الناﰋ اﶈﲇ اﻻٕجﲈﱄ وﲢق ق ﺳ رات
الهيﳫية لﻼق صاد الوطﲏ و لق فرص الشغل ،وكذا اﳌساﳘة اﳌنﺘظمة ﰲ
مﲒانية ا و .

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :23
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :24
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :25
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :26
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :27
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :28
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :29
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :30
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :31
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :32
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :33
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :34
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :35
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :36
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
ا ٓن ادي نعرض اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق
ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية".
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ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة اﳌعنية؛

وف يﺘعلق ﲟضمون ﻫذا اﳌﴩوع ،ف ٔﱒ اﶈاور اءت ﰷلﺘاﱄ:
 -1ت ٔطﲑ دور ا و اﳌساﳘة من ن الوﰷ  ،من ﻼل إرﺳاء
رؤية طوي اﳌدى وواﲵة اﳌعاﱂ وفعا و اﳌساﳘة ،ﱪ تنظﳰها ﰲ
إطار و دة مسﺘق وفص عن ا ٔدوار ا ٔخرى و .
وكﲈ تعلمون ،وطبقا لفصل  49من ا ﺳﺘور ،ينص مﴩوع القانون
ﲆ اﳌصادقة ﲆ الﺘو ات اﻻٕﺳﱰاتيجية و اﳌساﳘة ﰲ ا لس
الوزاري.
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ﺳ عﲔ ﲆ الوﰷ اقﱰاح ﺳياﺳة اﳌساﻫﲈت
العموم ة ﲆ السلطة اﳊكوم ة ،وذ لﺘ سيق مع ا ٔطراف اﳌعنية،
وبعد اﺳﺘطﻼع ر ٔي ﻫيئة ال شاور اﳌنصوص لﳱا ﰲ ﻫذا القانون ،والﱵ
ر ٔﺳها السيد رﺋ س اﳊكومة ،وروم ﻫذه السياﺳة ﲢديد ٔﻫداف ا و
وكذ م طلبات اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة الﱵ تقوم ب ف ذ ت
السياﺳة؛

 -4ﲢديد ام الوﰷ ﰲ ﳎال اﳋوصصة ،ح ﺚ ﺳ ذ الوﰷ
اﻻٕجراءات الﻼزمة راﺳة إمﲀنيات ﲻلية الﺘحويل إﱃ القطاع اﳋاص،
وذ ﰲ إطار رؤية ﴰولية لﺘدبﲑ مساﻫﲈت ا و .
ولﺘحق ق ﻫذه الغاية ،تقﱰح الوﰷ ﲻليات اﳋوصصة الﱵ يﺘعﲔ
تنف ذﻫا ،وفقا لقوانﲔ اﳌعمول ﲠا ﰲ ﻫذا الش ٔن ،وذ إما ﲟبادرة مﳯا ٔو
بناء ﲆ طلب من السلطات اﳊكوم ة اﳌعنية بﺘحويل اﳌ ش ٔة العامة إﱃ
القطاع اﳋاص؛
 -5إضفاء الطابع اﳌهﲏ ﲆ حﲀمة الوﰷ  :من ﻼل ﳎلس إدارة
ا ي ي ﺘ ٔلف ،ﻼوة ﲆ الرﺋ س ،من ﲬسة ﳑثلﲔ و وثﻼثة م ﴫفﲔ
مسﺘقلﲔ ،يﱲ تعي ﳯم ﲟوجب نص تنظﳰي.
ومن ة ٔخرى ،ﺳﺘحرص الوﰷ ﲆ مصاﱀ ا و ﳈساﱒ ﰲ
اﳌقاوﻻت العموم ة الﱵ تو د ﲷن نطاق اشﺘغالها؛
ٕ -6ا داث ،ﲢت رﺋاﺳة السيد رﺋ س اﳊكومة ،ﻫيئة اﺳ شارية
حول ﺳياﺳة ا و اﳌساﳘة :وذ اعﺘبارا ور ا ٔﺳاﳼ ا ي يضطلع
به الفا لون والسلطات اﳊكوم ة ا ﺘصة.
وﲠذا الصدد ،ينص مﴩوع القانون ﲆ ٕا داث ﻫذه الهيئة الﱵ
ﺳ وﱃ إبداء الر ٔي ﰲ مﴩوع السياﺳة اﳌساﻫﲈتية و ور مج
تنف ذﻫا واقﱰاح ٔي إجراء ﳞدف إﱃ تعزز مساﻫﲈت ا و وﲢسﲔ ﳒا ة
ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة وٕاصدار ﲨيع الﺘوصيات الﱵ ﲣص
اس ام ﲻل اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة مع السياﺳات العموم ة،
وكذا اﻻٕﺳﱰاتيجيات القطاعية الﱵ تعﳣدﻫا اﳊكومة؛
 -7و ٔ ﲑا ،ﲢسﲔ الشفاف ة ﰲ ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
العموم ة :ح ﺚ ينص اﳌﴩوع ﲆ ٔن الوﰷ تقوم ٕ داد تقرر ﺳنوي ﳞم
دور ا و اﳌساﳘة وﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة الﱵ تد ل
ﰲ نطاق اشﺘغالها وعرضه ﲆ ا ٔ زة الﺘداولية وكذا السلطة اﳊكوم ة
اﳌﳫفة ﳌالية ،وﺳ ضمن الﺘقرر ا ي ﺳﲑفع إﱃ ﻼ اﳌ  ،ق ل ﴩه
لعموم ،تق ﺳنو ﳌهام الوﰷ  ،ﳑا ﺳ ﳰكن من إضفاء الطابع اﳌؤﺳساﰐ
لسياﺳة الﺘواصل الﱵ ﺳ ﳯجها الوﰷ ورﺳيخ م د ٔ ربط اﳌسؤولية
ﶈاﺳبة اﳌﺘعلقة ﲟساﻫﲈت ا و .
وﰲ اﳋﺘامٔ ،ود الﺘ ٔ يد ﲆ ٔن ٕا داث ﻫذه الوﰷ موضوع مﴩوع
ﻫذا القانون يندرج ﲷن رؤية إصﻼح ة شام لقطاع العام ﺳ ﳣكن من
مضاعفة ا ٔ ر اﳌﺘو من ﳐﺘلف ا ٔوراش اﻻٕصﻼح ة الكﱪى ،وفقا
لﺘوجﳱات صاحب اﳉﻼ حفظه ﷲ ،اصة ت اﳌﺘعلقة ﻻٕنعاش
ق صادي وٕارﺳاء ا ﳮوذج الﺘﳮوي اﳉديد.
شكرا ﲆ إصغا ﲂ.

 -2ﲢديد اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة الﱵ تد ل ﰲ نطاق
اشﺘغال الوﰷ  ،وذ من ﻼل وضع ﻻﲘة ٔولية لهيئات الﱵ ﲤثل ﳎال
اخ صاص الوﰷ  ،ﳑا يضمن ت عا دق قا لها.
و شمل ﻫذه الﻼﲘة ا ٔولية ﶍو ات كﱪى ﲤﺘ ﳏفظة مة من
الﴩﰷت الﺘابعة ومساﻫﲈت وازنة ل سبة ﳌؤﴍات ﶍوع القطاع العام.
وينص مﴩوع القانون ﲆ ٔن تعديل واﺳﺘكﲈل ﻫذه الﻼﲘة ا ٔولية
يﱲ ﲟرﺳوم قﱰاح بﲔ الوز ر اﳌﳫف ﳌالية.
كﲈ ﲡدر اﻻٕشارة إﱃ ٔن الوﰷ ﺳﺘوا ب تنف ذ ﲻليات ٕا ادة ﻫيﳫة
اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة الﱵ تد ل ﰲ نطاق اشﺘغالها ،وﲠذا
الصدد ﺳ ﳰكن ﲢويل اﳌؤﺳسات العموم ة إﱃ ﴍﰷت مساﳘة من
اﺳﺘكﲈل مقومات ا و اﳌساﳘة ا ي سعى إﱃ تعززه؛
 -3ﲢديد ام الوﰷ ﰲ ﲻليات اﶈفظة العموم ة وﲻليات
الر ٔﺳﲈل ،والﱵ شمل ٕا داث اﳌقاوﻻت العموم ة والﴩﰷت الﺘابعة
والفروع وﲻليات مساﻫﲈت ا و واﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة.
ومن ٔ ل ت ٔطﲑ القرارات اﳌﺘ ذة ش ٔن ﻫذه العمليات ،ﺳ وﱃ الوﰷ
مسؤولية اقﱰاح ﲻليات الر ٔ ﺳﲈل ومشاريع اﳌساﻫﲈت اﳌباﴍة و ﲆ
السلطة اﳊكوم ة.
كﲈ ينص مﴩوع قانون ٕا داث ﻫذه الوﰷ ﲆ ﴐورة إبداء الر ٔي
ف يﺘعلق ﲟشاريع ٕا داث الﴩﰷت الﺘابعة والفروع من طرف اﳌؤﺳسات
واﳌقاوﻻت العموم ة ومساﻫﲈت ﻫذه ا ٔ ﲑة ﰲ الﴩﰷت اﳋاصة.
وبصفة امة ،ﺳ وﱃ الوﰷ مسؤولية ﲨيع اﻻٕجراءات الﱵ ﲥدف إﱃ
تعزز و ﳥﲔ مساﻫﲈت ا و  ،ومن ٔ ل تنف ذ ﻫذه العمليات ،ﺳ سهر
الوﰷ ﲆ ٔن كون ﻫذه العمليات مسبوقة بدراﺳة اﳉدوى والﺘق ﲓ و ٔﳖا
ﲣضع لمراق ة ا ورية لﺘق ﲓ ت ٔثﲑﻫا ﲆ تد ل ا و اﳌساﳘة و ﲆ ﳒاع
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اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا السيد الوز ر.
الﳫمة ﳌقرر ﳉنة اﳌالية والﺘخطيط والﺘﳮية ق صادية لﺘقدﱘ تقرر
الجنة.
الﺘقرر وزع.
ادي نف ح ب اﳌناقشة :ﻫل من راﻏب ﰲ تناول الﳫمة؟
ٔعﺘقد ﻻ ٔ د.

اﳌادة :11
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :12
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :13
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

إذن إﱃ بغيﺘو ادي ندوزو لعملية الﺘصويت:

اﳌادة :14
اﳌوافقون= 14؛
اﳌعارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنعون= .3

اﳌادة :1
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :2
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :15
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :3
اﳌوافقون= 14؛
اﳌعارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنعون= .3
إذن وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ اﳌادة  3بـ 14؛ اﳌعارضون :ﻻ ٔ د؛
اﳌمﺘنعون.3 :

اﳌادة :16
اﳌوافقون= 14؛
اﳌعارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنعون= .3
اﳌادة :17
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :4
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :18
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :5
اﳌوافقون= 14؛
اﳌعارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنعون= .3

اﳌادة :19
اﳌوافقون= 14؛
اﳌعارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنعون= .3

اﳌادة :6
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :20
اﳌوافقون :اﻻٕجﲈع.

اﳌادة :7
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :21
اﳌوافقون :اﻻٕجﲈع.

اﳌادة :8
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :22
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :9
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :23

اﳌادة :10
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السيد ا ٓيت طالب ،وز ر الص ة:
شكرا السيد الرﺋ س.
السيد رﺋ س ﳎلس اﳌس شارن اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارات واﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔقدم ٔمام ﳎلسﲂ اﳌوقر ﰲ ﻫذه اﳉلسة العامة ال ﴩيعية
"مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق
ﲟزاو نة الطب" ،وا ي صادق ليه ﳎلس النواب ﻻٕجﲈع ﰲ اﳉلسة
العامة ليوم الثﻼ ء  29يونيو .2021
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن مﴩوع ﻫذا القانون يندرج ﰲ إطار تنف ذ الﺘعل ت اﳌلك ة السام ة
ا اعية إﱃ:
 ٔوﻻ ،دراﺳة إمﲀنية ف ح بعض القطا ات واﳌهن ﲑ اﳌرخصة اليال ٔ انب ،كقطاع الص ةٔ ،مام بعض اﳌبادرات النوعية والكفاءات العاﳌية،
ﴍيطة نقل اﳋﱪات و لق فرص الشغل ﳌعاﳉة النواقص الﱵ تعرفها
اﳌنظومة الصحية؛
 نيإ ،ا ادة النظر شﲁ ذري ﰲ اﳌنظومة الوطنية الصحية وجعلاﳯوض بقطاع الص ة من ا ٔوراش اﳉهوية الكﱪى ،ﳌا من ٓ ر ﲻيقة
ﲆ اﶵاية ج عية لمواطنات واﳌواطنﲔ؛
 لثا ،اﳌساﳘة ﰲ تﲋيل مق ضيات القانون اﻻٕطار رﰴ  09.21اﳌﺘعلقﶵاية ج عية ،فإن من ش ٔن توﺳيع قا دة اﳌواطنﲔ اﳌؤم ﲔ تعزز
اﳌوارد ال ﴩية الطبية الﲀف ة ببﻼد ﳌوا بة تعمﲓ النظام اﻻٕج اري عن
اﳌرض.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
لعل من ٔﱒ ا ٔﺳباب ا اعية إﱃ تعديل القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق
ﲟزاو نة الطب ،بﴫف النظر عن النقص اﳌس ل ﰲ دد ا ٔطباء
ﳌنظومة الصحية ،ﱔ الﴩوط القانونية الﱵ يفرضها القانون رﰴ 131.13
السالف ا ر ،ﰲ ا ﳢا اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب من ق ل ا ٔطباء
ا ٔ انب ،و لو القانون رﰴ  131.13من ٔي مق ﴣ يدفع إﱃ لب
الكفاءات اﳌغربية الﱵ زاول نة الطب ﳋارج وحﳦا ﲆ العودة لعمل
ب ٔرض الوطن.

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :24
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :25
اﳌوافقون= 14؛
اﳌعارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنعون= .3
اﳌادة :26
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :27
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :28
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :29
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :30
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :31
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :32
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
ا ٓن ادي نعرض اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافقون= 14؛
اﳌعارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنعون= .3
ٕاذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  82.20يقﴤ
ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ اﻻٕﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة
ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة".
شكرا لسيد الوز ر ﲆ مساﳘﺘه معنا ﰲ ﻫذه اﳉلسة.

إن مﴩوع القانون رﰴ  33.21رﱊ إﱃ ٕا ادة النظر ﰲ ﴍوط
اﳌﲈرﺳة الواردة ﰲ القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب ،والﱵ
ﲢول دون لب واﺳﺘقطاب الكفاءات الطبية ا ٔج بية ،وكذا الكفاءات
الطبية اﳌغربية اﳌقﳰة ﳋارج ،وتعرقل ﺳ رات ا ٔج بية بقطاع الص ة،
ﰻ ذ ﲠدف ﲢق ق اﺳﺘفادة ﲨيع اﳌواطنات واﳌواطنﲔ من العﻼج

ون قل راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ
بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب".
الﳫمة لسيد وز ر الص ة.
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اﳌﺘا ة؛
 لثا ،اﺳ ادا إﱃ ﻫذا الﺘق يد ،سﲅ السلطات ا ﺘصة لطب با ٔج ﱯ بطاقة ال سجيل ،وفق الﴩوط القانونية اﳌﺘعلق بدخول ٔو إقامة
ا ٔ انب ﳌملكة اﳌغربية و لهجرة ﲑ اﳌﴩو ة؛
 رابعا ،مدة صﻼح ة بطاقة ال سجيل ﻻ ﳝكن ب ٔي ال من ا ٔحوالٔن تقل عن ٔربع ﺳنوات ،وذ ضﲈ ﻻﺳﺘقرار ٔكﱶ لطب ب ا ٔج ﱯ ﰲ
الق ام وٕاﳒاز مﴩو ه اﳌهﲏ ﳌغرب.
ومن ٔﱒ كذ اﳌسﺘ دات مﴩوع ﻫذا القانون:
 ٕا داث ﳉنة ى وز ر الص ة تﺘوﱃ ت ع مزاو ا ٔ انب ﳌهنةالطب ﳌغرب ومدى إدما م ﰲ اﳌنظومة الصحية الوطنية ،وتصدر ﻫذه
الجنة توصيات وتعد تقر را ﺳنو حول ٔشغالها ،تعرضه ﲆ ٔنظار السيد
رﺋ س اﳊكومة؛
 النقطة الثانية كذ اﳌﺘعلقة ﳌغاربة ا ن زاولون نة الطبﳋارج ،ف ﺘو مﴩوع ﻫذا القانون ﲢفﲒ ﻫذه الف ة ﲆ العودة لعمل
ب ٔرض الوطن ،من ﻼل ﺳﺘغناء عن ﴍط معاد الشهادة ٔو ا بلوم
اﶈصل ليه من مؤﺳسة ٔج بية بلوم الوطﲏ ،نظرا لكون الﺘجربة اﳌهنية
اﳌيدانية اﳌك سبة بب ان اﳌهجر تغﲏ عن ﰻ ﴍط ﳌعاد الشهادات ٔو
ا بلومات اﶈصل لﳱا ،وكذ لكون اﳌنظومة الصحية الوطنية ﰲ ا ة
ﶺيع الطاقات والكفاءات اﳌﺘا ة؛
 نيا ،ذف ﴍط دم الﺘق يد ﰲ دول ﻫي ٔة ٔج بية ل ٔ طباء ٔوشطبه مﳯا ،إذا ﰷن مق دا فﳱا؛
 النقطة الثالثة :وﱔ اﳌرتبطة ﲟزاو نة الطب بصفة مؤق ة من نٔطباء ﲑ مقﳰﲔ ﳌغرب ،وﰲ ﻫذا الصدد فإن ا ٔمر يﺘعلق ٔطباء ﲑ
اﳌقﳰﲔ ﳌغرب ،ﺳواء ﰷنوا ٔ انب ٔو مغاربة مقﳰﲔ ﳋارج ،ح ﺚ نص
مﴩوع ﻫذا القانون ﲆ رفع الق ود ا ٓتية:
 ذف ﰻ ﴍط مرتبط ب ٔﳘية الﺘد ل الطﱯ ٔو الﺘخصص ٔو
الﺘق يات الطبية؛
 ف ح ﳎال اﳌزاو اﳌؤق ة ﲜميع اﳌؤﺳسات الصحية الﺘابعة لقطا ﲔ
العام واﳋاص بدل ق صار ﲆ مؤﺳسات ﲱية ﳏددة؛
 ا ٕﻻ ا ﲆ نص تنظﳰي ف ﳜص ﲢديد مدة اﳌزاو  ،عوض
حﴫﻫا ﰲ  30يوما ﰲ السنة.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن اﳌصادقة ﲆ مﴩوع القانون رﰴ  33.21ﺳﺘؤدي ح إﱃ تعزز
الر ٔﺳﲈل ال ﴩي الطﱯ والرفع من دد الكفاءات الطبية ﰲ اﳌنظومة
الصحية الوطنية ،وكذا ﲢفﲒ ﺳ رات ا ٔج بية لقطاع الصحي ،وﰻ

والعناية الصحية.
كﲈ روم مﴩوع ﻫذا القانون إﱃ:
 ٔوﻻ ،نف اح ﲆ الكفاءات الطبية ا ٔج بية واﳌغربية اﳌﲈرﺳةﳋارج ،ﳣك ﳯا من مزاو نة الطب لقطاع اﳋاص بصفة قارة ﳌغرب؛
 نيا ،رفع الق ود ﲆ مزاو نة الطب بصفة مؤق ة ﳌغرب ل سبةل ٔ طباء ا ٔ انب وا ٔطباء اﳌغاربة اﳌقﳰﲔ ﳋارج.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن مﴩوع ﻫذا القانون ﳣحور حول ثﻼث نقط ٔﺳاﺳية:
 النقطة ا ٔوﱃ :مزاو نة الطب لقطاع اﳋاص بصفة قارة ﳌغربمن ق ل ا ٔطباء ا ٔ انب ،ف ال سبة ل ٔ انب ٔقر مﴩوع القانون ﳑاث
الﴩوط اﳌطلوبة ﳌزاو نة الطب من ن ا ٔ انب لﺘك اﳌطبقة ﲆ
ا ٔطباء اﳌغاربة ،ح ﺚ ﰎ ﺳﺘغناء عن ﶍو ة من الﴩوط الﱵ ﰎ
شخيصها ﲆ ٔﳖا ﲤثل عق ة ٔمام ولوج نة الطب ﳌغرب ،وﱔ:
 وجوب وجود اتفاقات ﺳ طان ٔو اتفاق ة اﳌعام ﳌثل؛ نيا ،الزواج ﲟواطن مغرﰊ ﳌدة ﻻ تقل عن ﲬس ﺳنوات ٔوالوﻻدة ﳌغرب ٔو اﻻٕقامة به بصفة مس ﳣرة ﳌدة ﻻ تقل عن عﴩ
ﺳنوات؛
 كذ لثا ،دم الﺘق يد ﰲ دول ﻫي ٔة ٔج بية ل ٔ طباء ٔو ذفهمﳯا إذا ﰷن مق دا فﳱا.
ا ﺳيصبح ٕمﲀن الطب ب ا ٔج ﱯ مزاو نة الطب ﳌغرب وفق
نفس الﴩوط اﳌطلوبة من ا ٔطباء اﳌغاربة وﱔ:
 الﺘوفر ﲆ الشهادات وا بلومات الﱵ ﲣول مزاو نة الطب ،ﲆٔن ﴍط معاد ﻫاته الشهادات وا بلومات لشهادات الوطنية ٔصبح
يق ﴫ ﲆ ا ٔطباء ا ٔ انب ا ن ﱂ سبق ﳍم الﺘق يد ﲠي ٔة ٔج بية
ل ٔ طباء؛
 نيا ،دم اﻻٕدانة ﲟقرر كون ا زا لقوة الﴚء اﳌقﴤ به ﰲ اﳌغربٔو اﳋارج من ٔ ل ارﲀب ج اية ٔو ج ة ضد ا ٔش اص ٔو نظام ا ٔﴎة
ٔو ا ٔ ﻼق العامة؛
 ٔن ﻻ كون كذ قد صدرت ﰲ حق اﳌعﲏ ٔمر عقوبة ت ٔدي ةٔدت إﱃ توق فه عن مزاو نة الطب ٔو شطب إﲰه من دول الهي ٔة
ا ٔج بية الﱵ ﰷن مق دا فﳱا.
ومن ٔﱒ مسﺘ دات مﴩوع ﻫذا القانون:
 ٔوﻻ ،ق صار ﲆ ﴍط الﺘق يد ﲜدول الهي ٔة بدل اﳊصول ﲆإذن ﳌزاو ؛
 نيا ،ﳜول تق يد اﳌزاو فورا ﳌغرب وفق ﲨيع ٔشﲀل اﳌزاو8
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ذ ﲠدف لق فضاء ي سم ﳌنافسة اﻻٕﳚابية والسلﳰة ،ﲟا ينعكس
إﳚا ﲆ العرض الصحي الوطﲏ وضﲈن تﲋيل مق ضيات القانون اﻻٕطار
رﰴ  09.21اﳌﺘعلق ﶵاية ج عية ﲆ النحو ا ٔم ل.
تلﲂ ،السيد الرﺋ س اﶈﱰم ،السيدات والسادة اﳌس شارون
اﶈﱰمون ،ﱔ ٔﱒ مضامﲔ مﴩوع القانون رﰴ  33.21اﳌعروض ليﲂ
قصد الﺘصويت ليه.
وخ اما ،نﺘقدم ﲞالص الشكر لسيدات والسادة ٔعضاء ﳉنة الﺘعلﲓ
والشؤون الثقاف ة و ج عية والسيد رﺋ س الجنة ﲆ تفا لهم مع
مﴩوع ﻫذا القانون و ﲆ اﺳﺘفساراﲥم البناءة ومﻼحظاﲥم القﳰة.
والشكر موصول كذ إﱃ ﰷفة السيدات والسادة اﳌس شارن
اﳊاﴐن معنا ﰲ اﳉلسة العامة.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا السيد الوز ر.
الﳫمة ﳌقررة ﳉنة الﺘعلﲓ والشؤون الثقاف ة و ج عية لﺘقدﱘ تقرر
الجنة.
الﺘقرر ،ﰷلعادة ،وزع لينا.
ب اﳌناقشة مف وح :ﻻ ٔ د.
ا ٓن ادي ندوزو لعملية الﺘصويت:

و لﺘاﱄ فإن فرض سبة معينة من ا ٔطباء اﳌغاربة ي اقض و ٔﻫداف
مﴩوع ﻫذا القانون ﰲ ظل اﳋصاص اﳌس ل ﰲ ا ٔطباء ،إضافة كذ
إﱃ ٔن مﴩوع ﻫذا القانون عوض اﻻٕذن اﳌنصوص ليه ﰲ القانون رﰴ
 131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب لﺘق يد ﰲ دول الهي ٔة ،و لﺘاﱄ فإن
ال سجيل ﰲ دول الهي ٔة يعﺘﱪ ﲟثابة إذن وﳛل ﳏ .
وشكرا.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا لسيد الوز ر.
ادي نعرض الﺘعديل لمصادقة:
اﳌوافقون ﲆ الﺘعديل د ل اﳊكومة..
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= .3
اﳌمﺘنعون= .3
ا ٓن ادي نعرض اﳌادة  27لﺘصويت:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
ا ٓن ادي نعرض اﳌادة  ،28طبعا د ﳤا الجنة ولكن اﳊكومة ابت
تعديل.
قدم الﺘعديل السيد الوز ر.
السيد وز ر الص ة:
السيد الرﺋ س،
السيد رﺋ س ﳎلس اﳌس شارن اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارات واﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن مقﱰح اﳊكومة ﳞدف إﱃ رفع الق ود اﳌنصوص لﳱا ﰲ القانون رﰴ
 131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب ،وﱔ الﴩوط الﱵ ﰷنت داﲚا تعيق
لب الكفاءات ،ا فإن ﴍط عﴩ ﺳنوات من الﺘجربة شﲁ اﺋقا
ﳛول دون ﲢق ق ٔﻫداف مﴩوع ﻫذا القانون.
وﳑا ي غي اﻻٕشارة إليه ﰲ ﻫذا الصددٔ ،ن الكفاءة والﺘجربة اﳌهنية ﻻ
تقاس بعدد السنوات ٔو اﳌدة الزم ية ﰲ ا ال الطﱯ ،إضافة إﱃ ٔن ﻫذا
الﴩط ) ٔي ﴍط  10ﺳنوات من اﳋﱪة والﺘجربة( م م ل الﴩط
ا ي ﰷن واردا ﰲ القانون رﰴ  131.13السالف ا ر ،واﳌﳣثل ﰲ اﻻٕقامة
ﳌغرب بصفة مس ﳣرة ﳌدة ﻻ تقل ﲆ  10ﺳنوات.
ٔما ﲞصوص إعفاء ا ٔطباء ا ٔ انب من ﴍط اﳌعاد  ،ﳚب اﻻٕشارة
ﻫنا إﱃ ٔن اﻻٕعفاء ﳜص فقط ا ٔطباء ا ن ﺳبق ﳍم ال سجيل ﰲ دول
ﻫي ٔة ٔج بية ،و لﺘاﱄ فإن إعفاء ا ٔطباء ا ٔ انب ا ن ﺳبق ﳍم الﺘق يد ﰲ

اﳌادة  :1الﱵ ت سخ اﳌادتﲔ  27و 28من القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق
ﲟزاو نة الطب وتعويضها ب ٔحﲀم ديدة.
اﳌادة  :27الجنة د ﳤا ولكن اﳊكومة ،ﳑث لسيد الوز ر ابت
تعديل رﱊ إﱃ إر اع النص ا ي اء به اﳌﴩوع من الغرفة ا ٔوﱃ ،من
ﳎلس النواب.
ا ٓن ادي نعطي الﳫمة لسيد الوز ر لﺘقدﱘ الﺘعديل.
السيد وز ر الص ة:
السيد رﺋ س ﳎلس اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
السيدات والسادة اﳌس شارون واﳌس شارات اﶈﱰمون،
ل سبة لﲈدة  ،27إن مقﱰح اﳊكومة ﳞدف إﱃ الﺘ ٔ يد إﱃ ٔن توطﲔ
اﳌؤﺳسات الصحية ،ﺳواء لقطاع العام ٔو القطاع اﳋاص ،يد ل ﰲ ﳎال
القانون اﻻٕطار  34.09اﳌﺘعلق ﳌنظومة الصحية وبعرض العﻼ ات،
وا ي يو د اليا ﰲ طور اﳌراجعة الشام والعميقة ،وا ي ﺳي دد يف ة
ٕا داث ﻫذه اﳌؤﺳسات وا ﱰا ا لخريطة الصحية ،و لﺘاﱄ فإن إدراج
لﱱام ﳋريطة الصحية يبقى ﰲ ﲑ ﳏ  ،إضافة إﱃ ٔن الغاية من
مﴩوع ﻫاذ القانون ا ي تقدمت به اﳊكومة ،ﻫو ﺳد اﳋصاص ﰲ
ا ٔطقم الطبية و لب اﳋﱪات ا ٔج بية لبﻼد .
9
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دول ﻫي ٔة ٔج بية من ﴍط الﺘوفر ﲆ معاد ا بلوم لشهادة الوطنية ﻻ
شﲁ ٔي ﲥديد لمنظومة الصحية ،ﲆ اعﺘبار ٔن اﳌعنيﲔ ٔمر
يﺘوفرون ﲆ اﳌؤﻫﻼت والكفاءات الﱵ ﰎ سجيلهم بناء لﳱا ﰲ الهي ٔة
ا ٔج بية ،و ٔن الﺘجربة اﳌيدانية اﳌك سبة من طرفهم تغﲏ عن ﴍط ﻫذه
اﳌعاد .
وشكرا السيد الرﺋ س.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا.
ا ٓن ادي نعرض الﺘعديل لﺘصويت:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
ا ٓن ادي نعرض اﳌادة  28لﺘصويت:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
ا ٓن ادي نعرض اﳌادة ا ٔوﱃ رمﳤا:
اﳌادة :1
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
اﳌادة  :2اﳌﳣمة لقانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلقة ﲟزاو نة الطب ﳌادة 28
مكررة.
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

نة الطب ،والﱵ ﰷنت شﲁ عق ة ٔمام اﺳﺘقطاب الكفاءات.
ا ،فإن ﴍط  10ﺳنوات من الﺘجربة ﺳيحول دون ﲢق ق ٔﻫداف
مﴩوع ﻫذا القانون ،واﳌﳣث ٔﺳاﺳا ﰲ لب الكفاءات العالية والﺘغلب
ﲆ معض اﳋصاص اﳌهول ﰲ ٔ داد اﳌوارد ال ﴩية الطبية.
و ل سبة ﳌنح اﻻٕذن ﳌزاو نة الطب ﳌغرب ل سبة ل ٔ طباء
ا ٔ انب ،فإن مﴩوع ﻫذا القانون ٔقر فقط ﴍط الﺘق يد ﲜدول الهي ٔة
دون اﳊصول ﲆ اﻻٕذن ،و لﺘاﱄ فسيعد الﺘق يد ﲟثابة إذن ﳑارﺳة ن
الطب ﳌغرب.
وﰲ نفس السياق ،لن يعفى ا ٔطباء من ﴍط اﳌعاد  ،وﳚب اﻻٕشارة
ﻫنا ب ٔن اﻻٕعفاء من اﳌعاد ﳜص فقط ا ٔطباء ا ن ﺳبق ﳍم ال سجيل
ﰲ دول ﻫي ٔة ٔج بية ،وا ن يﺘوفرون ﲝﲂ سجيلهم ﰲ دول الهي ٔة
ا ٔج بية ﲆ ﱪة ﰲ ﳑارﺳة نة الطب ،فالﺘجربة اﳌيدانية اﳌك سبة من
طرفهم تغﲏ عن ﴍط ﻫذه اﳌعاد .
وشكرا السيد الرﺋ س.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا.
ا ٓن ادي نعرض الﺘعديل لﺘصويت:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
ا ٓن ادي نعرض اﳌادة  32لﺘصويت:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
ا ٓن ادي نعرض اﳌادة  3رمﳤا:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
اﳌادة  :4اﳌغﲑة ٔحﲀم اﳌواد  4و) 16الفقرة ا ٔوﱃ( 21 ،وكذ اﳌادة 30
من القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب.
اﳌادة  :4ﰎ تعديلها طبعا من طرف الجنة ،ولكن ورد ﰲ ش ٔﳖا تعديل
من طرف اﳊكومة ،ﺳ وﱃ السيد الوز ر تقدﱘ ﻫذا الﺘعديل.
السيد وز ر الص ة:
شكرا السيد الرﺋ س.
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
وكﲈ ﺳبقت اﻻٕشارة إﱃ ذ دة مرات ،فإن مقﱰ ات اﳊكومة

اﳌادة  :3الﱵ ت سخ اﳌادتﲔ  31و 32من القانون  131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو
نة الطب وتعويضها ب ٔحﲀم ديدة.
اﳌادة :31
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  :32د ﳤا الجنة ولكن ورد ﰲ ش ٔﳖا تعديل من طرف
اﳊكومة.
الﳫمة لسيد الوز ر لﺘقدﱘ الﺘعديل.
السيد وز ر الص ة:
السيد رﺋ س ﳎلس اﳌس شارن اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارات واﳌس شارون اﶈﱰمون،
كﲈ ﲤت اﻻٕشارة إﱃ ذ  ،فإن مقﱰح ﻫذا الﺘعديل رﱊ إﱃ ٕازا
الﴩوط الصارمة اﳌنصوص لﳱا ﰲ القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو
10
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ا ر ،والﱵ ﲢول دون لب واﺳﺘقطاب الكفاءات الطبية ا ٔج بية وكذا
الكفاءات الطبية اﳌغربية اﳌقﳰة ﳋارج ،وتعرقل ﺳ رات ا ٔج بية
بقطاع الص ة؛ و لﺘاﱄ ﻻ ﳝكن إدراج ﴍط من ش ٔنه ٕا اقة لب
الكفاءات.
وشكرا السيد الرﺋ س.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا السيد الوز ر.
ادي نعرض الﺘعديل لﺘصويت:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3

ﲥدف إﱃ ﺳﺘغناء عن ﶍو ة من الﴩوط الﱵ ﰎ شخيصها ﰲ القانون
 131.13اﳌﺘعلقة ﲟزاو نة الطب ،ﲆ ٔن ﻫذه الﴩوط ﲤثل عق ة ٔمام
ولوج ا ٔطباء ا ٔ انب و لب واﺳﺘقطاب الكفاءات اﳌزاو ﳌهنة الطب
ﳌغرب.
فإذا ﰷنت اﳌنظومة الصحية الوطنية ﰲ ٔمس اﳊا ة ﶺيع الطاقات
والكفاءات اﳌﺘا ة ،فإن ﴍط  10ﺳنوات من الﺘجربة تعطل ٔﻫداف
اﳌنظومة الصحية ،والﱵ من ب ﳯا توافر اﳌوارد ال ﴩية ،ﻻٕضافة إﱃ ذ ،
فإن ﺳﺘغناء عن ﴍط معاد الشهادة ٔو ا بلوم اﶈصل ليه من
مؤﺳسة ٔج بية بلوم الوطﲏ ،يق ﴫ فقط ﲆ ف ات ا ٔطباء ا ن
ﺳبق ﳍم ال سجيل ﰲ دول ﻫي ٔة ٔج بية.
وشكرا السيد الرﺋ س.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا السيد الوز ر.
ٔعرض الﺘعديل لﺘصويت:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3

ادي نعرض اﳌادة :16
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
اﳌادة :21
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

ادي نعرض اﳌادة  4لﺘصويت:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
ا ٓن ادي ﳕشيو لﲈدة  :16الفقرة ا ٔوﱃ ،كذ د ﳤا الجنة ولكن
ورد ﰲ ش ٔﳖا تعديل من طرف اﳊكومة.
السيد الوز ر يقدم الﺘعديل.
السيد وز ر الص ة:
شكرا السيد الرﺋ س.
السيد رﺋ س ﳎلس اﳌس شارن اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارات واﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن مقﱰح اﳊكومة ﳞدف إﱃ ﲡويد النص ،وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ﰎ
اﺳ دال عبارة " بلوم الوطﲏ وفقا لنصوص الﺘنظﳰية اﳉاري ﲠا العمل"
بعبارة" :ﲟعاد ﳤا"؛ لﺘفادي الﺘكرار.
و ٔ ﲑا ،فإن اﳊكومة تؤكد ب ٔن ﴍط  10ﺳنوات من الﺘجربة واﳋﱪة
ﳝثل الﴩوط الﺘع ﲒية الﱵ ﰎ شخيصها ﰲ القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق
ﲟزاو نة الطب.
ا ،فإن اﳊكومة ﲥدف من وراء اع د مﴩوع ﻫذا القانون ،إﱃ
ٕا ادة النظر ﰲ ﴍوط اﳌﲈرﺳة الواردة ﰲ القانون رﰴ  131.13السالف

اﳌادة :30
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
ا ٓن ادي نعرض اﳌادة  4رمﳤا:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
ادي ﳕشيو ا ٓن لﲈدة  :5الﱵ ت سخ ٔحﲀم اﳌادة  29من القانون
 131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب.
اﳌادة :5
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
ا ٓن ادي نعرض اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافقون= 8؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمﺘنعون= .3
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ
بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب" ٔ لبية.
ا ٓن ادي ن قلو راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ 16.18
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كﲈ وردت ﰲ القانون رﰴ  77.03اﳌﺘعلق ﻻتصال السمعي البﴫي؛
ﺳابعإ :ا ادة إدراج الفقرة الثانية من اﳌادة ٔ ،22ن الفقرة ا ٔوﱃ من
ﻫذه اﳌادة تق د مساﳘة م عهد اﻻتصال السمعي البﴫي اﳊاصل ﲆ
رخ ص ﰲ الر ٔﺳﲈل ٔو حق الﺘصويت لﴩﰷت اﳌالكة لصحف ٔو
اﳌ شورات ا ورية؛

يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  77.03اﳌﺘعلق ﻻتصال السمعي البﴫي".
الﳫمة لسيد الوز ر لﺘقدﱘ اﳌﴩوع.
السيد ع ن الفردوس ،وز ر الثقافة والشباب والر ضة:
﷽
شكرا السيد الرﺋ س.
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔعرض ٔمامﲂ مﴩوع قانون رﰴ  16.18ا ي اء ٕا داده
قصد تغيﲑ و ﳣﲓ بعض مق ضيات القانون رﰴ  77.03اﳌﺘعلق ﻻتصال
السمعي البﴫي.
ﻫذا القانون ا ي وا ب صﲑورة انف اح وتطور ا ﳣع اﳌغرﰊ طي ٔزيد
من عﴩ ﺳنوات ،وقد عرف ﻫذا القانون دة تغيﲑات ﲟق ﴣ مقﱰح
قانون نﺘج عنه ذف وٕاضافة بعض اﳌق ضيات ،ﳑا ٔدى إﱃ لق بعض
الثغرات ﰲ بعض مواده.
وبناء ليه ،ﰎ ٕا داد مﴩوع ﻫذا القانون ا ي ﳞدف إﱃ ﲢق ق
ا ت ٔﺳاﺳية وﱔ ﰷلﺘاﱄ:
 ٔوﻻ ،اﳌﻼءمة وتوح د اﳌصطل ات اﳌسﺘعم ﰲ ﻫاذ القانون؛ نيا ،تغيﲑ و ﳣﲓ اﳌواد 1؛ 5؛ 6؛ 7؛ 22؛  26و ،30وذ ﰷلﺘاﱄ:ﻫذا مﴩوع القانون عندو وا د الطابع تقﲏ م ياز:
ٔوﻻٕ :ا ادة إدراج الفقرات 4.1؛ 4.2؛  4.3ﲷن اﳌادة ا ٔوﱃ اﳌﺘعلقة
ﲆ الﺘواﱄ بﺘعريف اﳌوزع مقدم اﳋدمات الﺘق ية وم عددة اﻻٕرﺳال وتعديد
اﻻٕرﺳال؛

م ا :تعديل اﳌادة  26من ﻼل إضافة عبارة "البﺚ واﻻٕرﺳال" ﰲ
البند السابع ،اس اما مع البند ما ق ل ا ٔ ﲑ من اﳌادة  26مكررة ،الﱵ
تنص ﲆ "ﲡهﲒات البﺚ واﻻٕرﺳال"؛
ﺳعا :ﰲ ا ﳯاية و ٔ ﲑا ،ذف اﶺ الﱵ ٔضيفت إﱃ الفقرة الثانية من
اﳌادة ٔ ،30ن موضوع ﻫذه الفقرة يﺘعلق بﺘ ديد يف ة ومضمون طلب
اﻻٕذن فقط.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا السيد الوز ر.
الﳫمة ﳌقررة ﳉنة الﺘعلﲓ والشؤون الثقاف ة و ج عية لﺘقدﱘ تقرر
الجنة.
الﺘقرر وزع.
ﻻ ٔ د رﻏب ﰲ تناول الﳫمة.
ادي ندوزو إﱃ الﺘصويت ﲆ ﻫاذ اﳌﴩوع ،ﰲ مادتﲔ فقط:
اﳌادة :1
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.

نيإ :ا ادة إدراج اخ صاص الوﰷ الوطنية لﺘق ﲔ اﳌواصﻼت اﳌﺘعلق
بﺘخصيص رددات الراديو هر ﺋية ا صصة لفاﺋدة قطاع اﻻتصال السمعي
البﴫي ﲷن البند رﰴ  6من اﳌادة ا ٔوﱃ؛
لثا :تغيﲑ البند رﰴ  9من اﳌادة ا ٔوﱃ من ﻼل اﺳ دال عبارة
"ﴍكة ﲰعية بﴫية ﲻوم ة" بعبارة "ﴍكة اﻻتصال السمعي البﴫي
العموﱊ"؛

اﳌادة :2
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
ا ٓن ادي نعرض مﴩوع القانون رم ه:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع ،كذ .
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  16.18يقﴤ
بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  77.03اﳌﺘعلق ﻻتصال السمعي البﴫي".
ا ٓن ادي ن قلو راﺳة والﺘصويت ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ 23.19
بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  51.15القاﴈ ٕ ادة تنظﲓ اﳌﴪح الوطﲏ ﷴ
اﳋامس".
الﳫمة لسيد الوز ر لﺘقدﱘ اﳌﴩوع.
السيد وز ر الثقافة والشباب والر ضة:
شكرا السيد الرﺋ س.
ﴩفﲏ ٔن ٔعرض ٔمام ﳎلسﲂ اﳌوقر مﴩوع قانون رﰴ  23.19بﺘغيﲑ
و ﳣﲓ القانون رﰴ  ٕ 51.15ادة تنظﲓ "اﳌﴪح الوطﲏ ﷴ اﳋامس"،

رابعا :مﻼءمة تعريف اﳋدمة السمعية البﴫية العموم ة الواردة ﰲ البند
رﰴ  1.13من اﳌادة ا ٔوﱃ مع مق ضيات اﳌادة  47من نفس القانون؛
امسا :ذف الفقرتﲔ الثالثة والرابعة وتغيﲑ الفقرة اﳋامسة من اﳌادة
اﳋامسة ،وذ لﺘﻼﰲ حرمان بعض اﳌصاﱀ الوطنية ،وﻻﺳ ا ٔم ية ،من
ﺳﺘفادة من نف اح ا ي ٔعطاه ﲢاد ا وﱄ لﻼتصاﻻت ﻻﺳﺘغﻼل
ﴍيط الﱰددات من طرف دمات ٔخرى ،ز دة ﲆ اﳋدمات السمعية
البﴫية؛
ﺳادﺳا :الرجوع إﱃ الصيغة ا ٔصلية لفقرة ا ٔوﱃ من اﳌادة السادﺳة
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وذ بعد ٔن ﲤت م اقشﺘه واﳌصادقة ليه ﻻٕجﲈع بلجنة الﺘعلﲓ
والشؤون الثقاف ة و ج عية ،الﱵ ٔشكرﻫا ﳌناﺳبة رﺋاﺳة و ٔعضاء.
كﲈ تعلمون ،فإن "اﳌﴪح الوطﲏ ﷴ اﳋامس" ٔ دث ﺳنة 1973
ﳈؤﺳسة ﲻوم ة ،وقد ﰷن ﻫذا اﳌﴪح وﻻ زال فضاء مف و ا ،تعرض
وتنظم ف ه ﶍو ة بﲑة من العروض وا ٔ شطة واﳌواﻫب ،ﳑا ﳚع نقطة
الﺘقاء بﲔ اﳌبد ﲔ واﶺهور.
ومع ش د ﶍو ة من اﳌسارح الكﱪى ﱪ الﱰاب الوطﲏ ،وكذ
ت الﱵ ﲆ وشك ﳤاء من ٔشغال بناﲛا ،وفقا لمعايﲑ اﳌعمول ﲠا
دوليا ،والﱵ ر اﻫا صاحب اﳉﻼ نﴫه ﷲ و ٔيده ،ﰷﳌﴪ ﲔ الك ﲑن
ﲁ من ا ار البيضاء والر ط ،وكذا ٕا داث وش د ﶍو ة ٔخرى من
اﳌسارح ﲟخﺘلف اﳌدن اﳌغربية ،ﰷن من الﴬوري ٕا ادة النظر ﰲ القانون
اﳌنظم لمﴪح الوطﲏ ﷴ اﳋامس ،اﳌشار إليه ٔ ﻼه ،و ﲆ و ه
اﳋصوص ذف سمية "الوطﲏ" و ح فاظ ب سمية "مﴪح ﷴ
اﳋامس" ،مع الرمزية وا ٔﳘية الكﱪى الﱵ ﲢملها ﻫذه ال سمية ،ودون ٔن
ﳝس ذ ﰲ ٔي ال من ا ٔحوال اﳌﲀنة الﺘارﳜية والثقافة العريقة لهذه
اﳌؤﺳسة الراﺋدة الﱵ نطمح إﱃ تطورﻫا لﺘوا ب اﳌسﺘ دات الثقاف ة والف ية
ﲆ السا ة الوطنية وا ولية.
وﻫكذا ،يقﱰح مﴩوع ﻫذا القانون إد ال تعديﻼت شﳫية وجوﻫرية
ﲆ القانون ،من ﻼل ذف وتغيﲑ ﶍو ة من اﳌفردات اﳌرتبطة بصفة
"الوطﲏ" وكذا إد ال تعديﻼت تﺘعلق ﳌهام اﳌنوطة ﳌﴪح وكذا ٕا ادة
النظر ﰲ ريبة ﳎلس اﻻٕدارة ا ي يﺘوﱃ إدارة اﳌﴪح.
وشكرا.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
السيد رﺋ س اﳉلسة:
شكرا السيد الوز ر.
الﳫمة ﳌقررة ﳉنة الﺘعلﲓ والشؤون الثقاف ة و ج عية لﺘقدﱘ تقرر
الجنة.
الﺘقرر وزع.
ﻫل ﻫناك من راﻏب ﰲ اﳌناقشة؟
ﻻ ٔ د.
ادي ندوزو إﱃ الﺘصويت ﲆ ﻫذه اﳌواد وﱔ ثﻼثة:

اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
ادي نعرض ا ٓن اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  23.19بﺘغيﲑ
و ﳣﲓ القانون رﰴ  51.15القاﴈ ٕ ادة تنظﲓ اﳌﴪح الوطﲏ ﷴ اﳋامس".
شكرا السيد الوز ر.
ورفعت اﳉلسة.
-------------------------------------------------------------------اﳌلحق :اﳌدا ﻼت اﳌك وبة اﳌسلمة لرﺋاﺳة اﳉلسة.
 -Iفريق ا ٔصا واﳌعاﴏة:
 (1مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 44.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات
العموم ة:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيد الوز ر اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﰲ إطار م اقشة
"مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 44.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات
العموم ة" ،الراﱊ ﰲ ﳇياته إﱃ إرﺳاء ليات ا ﳝقراطية اﳌواطنة وال شارية
الﱵ من ش ٔﳖا تعزز مشاركة اﳌواطنات واﳌواطنﲔ ﰲ الش ٔن العام ،وتنظﲓ
ٕاﴍاك ا ﳣع اﳌدﱐ ﰲ ت ع وتق ﲓ السياﺳات العموم ة ،وﰲ صنا ة القرار
العموﱊ.
السيد الرﺋ س،
ﳑا ﻻ شك ف ه ٔن مقﱰح القانون الﺘنظﳰي ا ي بﲔ يدينا اليوم يعﺘﱪ
ٔ د ﳒا ات اﳌسار ا ﳝقراطي لرصيد بﻼد  ،ومد ﻼ من اﳌدا ل
ا ٔﺳاﺳية لﳯوض ﳌشاركة اﳌواطنة ﰲ الش ٔن العام ،و لﺘاﱄ فإننا نعﺘﱪ
ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏةٔ ،ن الﺘﲋيل العمﲇ لهذا اﳊق اﳌﳣثل ﰲ تقدﱘ
العراﺋض إﱃ السلطات العموم ة ،ي غي ٔن ﳣخض عن فلسفة امعة تقوم
ﲆ اﳊرص ﲆ تعزز م طلبات ا ﳝقراطية ال شارية ،وٕادماج اﳌﲈرﺳة ﰲ
ﳏيط مؤﺳساﰐ يضمن الﺘﲀمل والﺘعاون بﲔ ا ليات ال شارية وا ليات
الﺘقر رية ،من ٔ ل تدعﲓ الثقة بﲔ ا و واﳌواطنات واﳌواطنﲔ.
وﰲ السياق ذاته ،فإننا تعﺘﱪ ٔيضا ٔن إخراج اﳌنظومة القانونية اﳌؤطرة
ﳝقراطية ال شارية بغاية الﺘ ٔﺳ س ﳌفهوم ال شاور العموﱊ ،ا ي سمح

اﳌادة :1
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :2
اﳌوافقون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :3
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ﶺيع اﳌؤﺳسات والهيئات العموم ة ،الوطنية واﶈلية ،لﺘواصل والﺘفا ل
اﳌرن مع اﳌواطنﲔ ﲞصوص القرارات اﳌﺘعلقة ٕ داد وتق ﲓ السياﺳات
العموم ة ،ﲆ ٔﺳاس م ادئ مؤطرة يﺘ ﲆ ٔ رزﻫا ﰲ :ﺳﺘقﻼلية،
الﺘعاقد ،الﺘضامن ،والن ا ة.
ولهذه عﺘبارات فإننا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة نصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ اﳌقﱰح قانون تنظﳰي.
 (2مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 64.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال
ال ﴩيع:
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﰲ إطار م اقشة
"مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 64.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال
ال ﴩيع" ،ا ي س ﳣد ٔﺳاﺳه من اﳌرجعية ا ﺳﺘورية الﺘ ٔﺳ سية وﻻﺳ
الفصل  15من دﺳﺘور اﳌملكة لسنة  ،2011ومن الﺘوجﳱات اﳌلك ة
السام ة ،وكذا اﳌواثيق ا ولية ذات الص الﱵ صادق لﳱا اﳌغرب ،وا ي
كرس اﳌقاربة اﳌب ة ﲆ نف اح ﲆ الﺘ ارب ا ولية واﳌﲈرﺳات
الفضﲆ.
وﳑا ﻻ شك ف ه ،فإن ﻫذا اﳌقﱰح القانون الﺘنظﳰي ﳝثل ٔ د ا ﳣظهرات
الكﱪى الﱵ تعﱪ عن تطور اﳌشهد ا ﺳﺘوري ببﻼد  ،انطﻼقا من
الفلسفة ا ﺳﺘورية الرام ة إﱃ تعزز ا ﳝقراطية ال شارية ،ﱪ إعطاء
اﳊق لمواطنات واﳌواطنﲔ ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال ال ﴩيع ،إﺳهاما
مﳯم ﰲ ﲢق ق الﺘفا ل ال ﴩيعي ب ﳯم وبﲔ ﳑثلﳱم ﰲ اﳌؤﺳسة الﱪﳌانية.
كﲈ يعﺘﱪ ﻫذا اﳌد ل ا ﺳﺘوري مد ﻼ من اﳌدا ل ا ٔﺳاﺳية
لﳯوض ﳌشاركة اﳌواطنة ﰲ الش ٔن العام ،ﳌا ﲣو من إعﲈل ل ليات
اﳌؤﺳساتية الكف ٕدماج اﳌواطنات واﳌواطنﲔ ﰲ مسلسل صنا ة القرار
ال ﴩيعي.
وﲡدر اﻻٕشارة ،إﱃ إن مضامﲔ مقﱰح ﻫذا القانون الﺘنظﳰي تﺘﻼءم
وت سجم مع القوانﲔ الﺘنظﳰية لجﲈ ات الﱰابية ﰲ إطار بعدﻫا ال شارﰾ،
الﱵ صوت لﳱا ﳎلﴘ الﱪﳌان ﻻٕجﲈع ،و ٔن الصيا ة ال ﴩيعية لهذا
النص اﺳ ﺘحﴬت اﳌفاﻫﲓ ا ﺳﺘورية ،وﻻﺳ ف يﺘعلق ﲟفهوم اﳌواطنة
ا ي يعﺘﱪ ﴍطا دﺳﺘور ﳌﲈرﺳة ﻫذا اﳊق.
ولهذه عﺘبارات ،فإننا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة نصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ ﻫذا اﳌقﱰح قانون تنظﳰي.

السادة والسيدات اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﰲ إطار م اقشة،
"مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية"،
ا ي ي ٔﰐ ﰲ ﺳياق ا هود اﳌبذول لﺘﲋيل ا ٕﻻصﻼح الشامل والعميق
ﳌنظومة العدا  ،واﺳﺘكﲈل البناء اﳌؤﺳساﰐ لسلطة القضاﺋية ببﻼد ،
وتوطيد د اﲚها ،وﲤكﲔ ا لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية من ٔداء وظيف ه،
ﻻﺳ ﰲ ﳎال الﺘ ليق والﺘ ٔديب والسهر ﲆ الضﲈ ت اﳌمنو ة لقضاة،
وتطور اﳌنظومة القضاﺋية والرفع من فعاليﳤا وﳒا ة ٔداﲛا.
وﳞدف مﴩوع القانون ،إﱃ وضع إطار قانوﱐ لمف شية العامة
لشؤون القضاﺋية ،وذ من ﻼل ﲢديد ت ٔليفها ،ويف ة تعيﲔ ٔعضاﲛا
و خ صاصات اﳌوو ٕا ﳱا ،ﺳواء ﰲ ﳎال الﺘف ش القضاﰄ شق ه
اﳌركزي والﻼمركزئ ،و ﰲ ا ال الﺘ ٔديﱯ ،وقوا د تنظﳰها ،واﳊقوق
اﳌقررة لفاﺋدة ٔعضاﲛا والواج ات اﳌفروضة لﳱم ،إضافة إﱃ تدق ق العﻼقة
مع مؤﺳسﱵ "ا لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية" و"رﺋاﺳة النيابة العامة"
ﲟناﺳبة ﳑارﺳﳤا ا ا.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،نص اﳌﴩوع ﲆ اعﺘبار اﳌف شية العامة لشؤون
القضاﺋية من الهياﰻ اﻻٕدارية لم لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية ،وتبعيﳤا
ﰲ ٔداء ا ا ،مع ﴐورة الﺘ سيق ﰲ ٔداء ا ا بﲔ ﻫذا ا لس وبﲔ
رﺋاﺳة النيابة العامة.
و دد مﴩوع القانون ت ٔليف اﳌف شية العامة من مف ش ام ،و ﺋب
 ،ومف شﲔ ،ومف شﲔ مسا د ن ،وتضمن مق ضيات دق قة ﲢدد ﳎال
الﺘف ش القضاﰄ اﳌركزي ﶈاﰼ اﳌملكة والﺘف ش القضاﰄ الﻼمركزي ا ي
يباﴍه الرؤﺳاء ا ٔولون ﶈاﰼ ﱐ در ة والو ء العامون لم ﳞا ﶈاﰼ
بﺘداﺋية الﺘابعة وا ر نفوذﱒ.
من اﳌعلوم ٔ ّن طبيعة از اﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية يﺘ دد
طبقا ٔحﲀم ا ﺳﺘور والقوانﲔ الﺘنظﳰية لسلطة القضاﺋية.
وﰲ ﻫذا السياقّ ،نص الفصل  116من ا ﺳﺘور ﲆ ٔنه " سا د
ا لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية ،ﰲ اﳌادة الﺘ ٔدي ة ،قضاة مف شون من
ذوي اﳋﱪة."...
كﲈ ّنص القانون الﺘنظﳰي لم لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية ﰲ اﳌادة 53
م ه ﲆ ٕا داث مف شية امة لشؤون القضاﺋية وتعيﲔ اﳌف ش العام و رك
لقانون العادي مس ٔ تنظﳰها وﲢديد حقوق وواج ات ٔعضاﲛا.
ولهذه عﺘبارات فإننا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة نصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع.

 (3مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيد الوز ر اﶈﱰم،

 (4مﴩوع قانون رﰴ  82.20يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ
ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
العموم ة:
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ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﰲ إطار م اقشة
"مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق
ﲟزاو نة الطب" ،ا ي ﳞدف إﱃ إرﺳاء ﲢفﲒات ديدة لضﲈن
اﺳﺘقطاب ٔكﱶ ل ٔ طباء ا ٔ انب وكذا ا ٔطباء اﳌغاربة اﳌزاولﲔ لمهنة
ﳋارج.
السيد الرﺋ س،
ﳑا ﻻ شك ٔن مزاو نة الطب لقطاع اﳋاص بصفة قارة ﳌغرب
من ق ل ا ٔطباء ا ٔ انب ،فإن مﴩوع القانون ا ي بﲔ يدينا اليوم ينص
ﲆ إرﺳاء إجراءات ﲢفﲒية ديدة لضﲈن اﺳﺘقطاب ٔكﱶ لهؤﻻء ا ٔطباء،
ﳣثل ﰲ ق صار ﲆ ﴍط الﺘق يد ﲜدول الهيئة الوطنية لطب ات
وا ٔطباء ،ا ي ﳜول فور اﳊصول ليه ،اﳊق ﰲ مزاو اﳌهنة ،واع د
الﺘق يد ﲜدول الهيئة ٔﺳاس ل سلﲓ الطب ب ا ٔج ﱯ بطاقة ال سجيل وفق
الﴩوط القانونية اﳌﺘعلقة بدخول وٕاقامة ا ٔ انب ﳌملكة اﳌغربية و لهجرة
ﲑ اﳌﴩو ة.
كﲈ ﳣثل ﻫاته اﻻٕجراءات كذ  ،حسب مضمون مﴩوع القانون،
ﰲ الرفع من مدة صﻼح ة بطاقة ال سجيل ،ﲝيﺚ ﻻ ﳝكن ٔن تقل مدﲥا
عن  4ﺳنوات ،وذ ضﲈ ﻻﺳﺘقرار الطب ب ا ٔج ﱯ وٕاﳒاز مﴩو ه
اﳌهﲏ ﳌغرب ،وٕا داث ﳉنة ى وز ر الص ة لﺘ ع مزاو ا ٔ انب ﳌهنة
الطب ﳌغرب ومدى اندما م ﰲ اﳌنظومة الصحية الوطنية ،تﺘوﱃ عرض
تقرر ﺳنوي ﲆ ٔنظار رﺋ س اﳊكومة.
ٔما ل سبة ل ٔ طباء اﳌغاربة اﳌزاولﲔ ﳌهنة الطب ﳋارج ،فإن مﴩوع
القانون روم ﲢفﲒ ﻫذه الف ة ﲆ الرجوع لعمل ﳌغرب من ﻼل
ﺳﺘغناء عن ﴍط معاد الشهادة ٔو ا بلوم اﶈصل ليه من مؤﺳسة
ٔج بية بلوم الوطﲏ ﲆ اعﺘبار ون الﺘجربة اﳌهنية اﳌيدانية اﳌك سبة
بب ان اﳌهجر من ش ٔﳖا ٔن تغﲏ عن ﰻ ﴍط ﳌعاد الشواﻫد ٔو
ا بلومات اﶈصل لﳱا ،و ذف ﴍط دم الﺘق يد ﰲ دول ﻫيئة ٔج بية
ل ٔ طباء ،وكذا ذف ﴍط ال شطيب من دول الهيئة ا ٔج بية إذا ﰷن
مق د فﳱا.
وﲞصوص مزاو نة الطب بصفة مؤق ة من ن ٔطباء ﲑ مقﳰﲔ
ﳌغرب ،فإن مﴩوع القانون روم رفع الق ود ﲆ مزاو اﳌهنة بصفة مؤق ة
من ﻼل ذف ﰻ ﴍط مرتبط ب ٔﳘية الﺘد ل الطﱯ ٔو الﺘخصص ٔو
الﺘق ية الطبية ،وف ح ﳎال اﳌزاو اﳌؤق ة ﲜميع اﳌؤﺳسات الصحية الﺘابعة
لقطاع العام ٔو القطاع اﳋاص بدل ق صار ﲆ مؤﺳسات ﲱية ﳏددة،
فضﻼ عن ا ٕﻻ ا ﲆ نص تنظﳰي لﺘ ديد مدة اﳌزاو اﳌؤق ة بدل حﴫﻫا
ﰲ  30يوما ﰲ السنة.
ولهذه عﺘبارات ،فإننا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة نصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قانون.

السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيد وز ر اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول الﳫمة ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ،ﳌناقشة
"مﴩوع قانون رﰴ  82.20يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ
ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
العموم ة".
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
ي ٔﰐ مﴩوع القانون موضوع اﳌناقشة ٔ ،ل ٕا داث "الوﰷ الوطنية
لﺘدبﲑ ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
العموم ة" ،والﱵ ﺳﺘكون ﰲ مر لﳤا ا ٔولية ﲆ شﲁ مؤﺳسة ﲻوم ة
ذات الشخصية القانونية و ﺳﺘقﻼلية اﳌالية اﳋاضعة لوصاية ا و  ،ق ل
ٔن يﱲ ﲢويلها إﱃ ﴍكة مساﳘة دا ل ٔ ل ﻻ يﺘ اوز  5ﺳنوات؛ ح ﺚ
ٔن مﴩوع القانون ينص ﲆ ٔن ا و ﺳ قل إﱃ الوﰷ الوطنية تدرﳚيا
مساﻫﲈﲥا ﰲ اﳌقاوﻻت العموم ة والﴩﰷت الﱵ تد ل ﰲ نطاق اشﺘغالها.
كﲈ ﺳ وفر الوﰷ ﲆ حﲀمة ﳕوذج ة تﺘﻼءم مع مﳤا ورؤﳤا
اﻻٕﺳﱰاتيجية بعيدة وم وﺳطة اﳌدى وقدرة ﲆ تق ﲓ ﳐاطر اﳌؤﺳسات
واﳌقاوﻻت العموم ة اﳌعنية والﺘحﲂ فﳱا ،و ﲆ تقدﱘ واقﱰاح اﳊلول
اﳌناﺳبة.
السيد الرﺋ س،
من اﳌؤكد ٔن الوﰷ ﺳﺘضطلع ﲟهام اﺳﱰاﲡية لغة ا ٔﳘية ،إذ ﺳ عﲔ
لﳱا اقﱰاح ﺳياﺳة اﳌساﻫﲈت العموم ة ﲆ السلطة اﳊكوم ة اﳌﳫفة
ﳌالية الﱵ تﺘوﱃ مة تﲋيلها بﺘ سيق مع ا ٔطراف اﳌعنية واﺳﺘطﻼع ر ٔي
ﻫيئة ال شاور اﳌنصوص لﳱا ﰲ القانون ،كﲈ ﺳ ذ اﻻٕجراءات الﻼزمة
راﺳة إمﲀنيات الﺘحويل إﱃ القطاع اﳋاص لﺘدبﲑ مساﻫﲈت ا و وفقا
لسياﺳة سيﲑ ﻫذه اﳌساﻫﲈت؛ و ﲑﻫا من اﳌهام اﻻٕﺳﱰاتيجية واﳌهمة الﱵ
من ش ٔﳖا تطور ٔداء اﳌؤﺳسات العموم ة وﲢق ق ﳒاعﺘه.
ا ،فإننا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ،قرر الﺘصويت ﳌوافقة ﲆ
"مﴩوع قانون رﰴ  82.20يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ
ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
العموم ة".
 (5مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ 131.13
اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
السيد الوز ر اﶈﱰم،
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وٕاذ شيد لﱰﺳانة القانونية الهامة الﱵ اك س ﳤا وحققﳤا اﳌملكة
رﺳي ا و اﳊق والقانون وتعز زا لحر ت ﰲ ﳎال ا ٕﻻ ﻼم ،ﻻﺳ
ا ٕﻻ ﻼم السمعي البﴫي م ه ،ولﻼخ يار ا ﳝقراطي ا ي ٔقرته البﻼد،
وت ٔ يدا م ا ﲆ الرﻏبة ا ٔ يدة والثابﺘة ﰲ مواص ورش ا ٕﻻصﻼح القانوﱐ
اﳌرتبط بقطاع ا ٕﻻ ﻼم واﻻتصال ،فإننا نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوع
القانون ﻫذا.

 (6مﴩوع قانون رﰴ  16.18يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  77.03اﳌﺘعلق
ﻻتصال السمعي البﴫي:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيد الوز ر اﶈﱰم،
السادة والسيدات اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن النص ال ﴩيعي رﰴ  77.03اﳌﺘعلق ﻻتصال السمعي البﴫي
وا ب صﲑورة انف اح وتطور ا ﳣع اﳌغرﰊ طي ٔزيد من عﴩ ﺳنوات
و ﲆ دة وا ات ﺳياﺳية واق صادية واج عية وثقاف ة ،مشﲑا إﱃ ٔنه
مكن من ﻼل ﳐﺘلف الﺘغيﲑات والﺘعديﻼت الﱵ طر ٔت ليه من مسا رة
الﺘحوﻻت الﱵ عرفها القطاع ﲆ دة مسﺘو ت ،وكذا من موا بة قوا د
تنظﲓ وﺳاﺋل ا ٕﻻ ﻼم العموم ة واﳋاصة ومراق ﳤا ﰲ زمن الﺘطور الرﳃي
وضﲈن ﺳﺘفادة من ﳏﺘواﻫا ومضموﳖا ا ٕﻻ ﻼﱊ.
إذن ،القانون عرف م ذ صدوره دة تغيﲑات ﲟق ﴣ مقﱰح قانون نﺘج
عنه ذف وٕاضافة بعض اﳌق ضيات ،وحرصا ﲆ ﲡاوز بعض الثغرات ﰲ
ٔجزاء من مواده والناﲨة عن ﻫذه الﺘغيﲑات ،ﰎ ٕا داد مﴩوع القانون رﰴ
 16.18ا ي ﳞدف إﱃ ﲢق ق ثﻼث ا ت ٔﺳاﺳية.
ﳣثل ٔوﱃ ﻫذه الغا ت ،ﰲ تغيﲑ و ﳣﲓ اﳌواد ا ٔوﱃ و 5و 6و 7و22
و 26و ،30اصة من ٔ ل ٕا ادة إدراج الﺘعريفات اﳌﺘعلقة ﳌوزع – مقدم
اﳋدمات الﺘق ية و"م عدد اﻻٕرﺳال" و"تعديد اﻻٕرﺳال" ،ﰲ اﳌادة ا ٔوﱃ،
وٕا ادة إدراج اخ صاص الوﰷ الوطنية لﺘق ﲔ اﳌواصﻼت اﳌﺘعلق بﺘخصيص
الﱰددات الراديو هر ﺋية ا صصة لفاﺋدة قطاع اﻻتصال السمعي البﴫي
ﲷن البند  6من اﳌادة ا ٔوﱃ ،وتغيﲑ البند  9من نفس اﳌادة من ﻼل
اﺳ دال عبارة "ﴍكة ﲰعية بﴫية ﲻوم ة" “ بعبارة "ﴍكة لﻼتصال
السمعي البﴫي العموﱊ" والرجوع إﱃ الﺘعريف ا ٔصﲇ ﳌﺘعهد اﻻتصال
السمعي البﴫي.
إن مﴩوع القانون يﺘو ٔيضا ذف الفقرتﲔ الثالثة والرابعة وتغيﲑ
الفقرة اﳋامسة من اﳌادة  5وذ لﺘﻼﰲ حرمان بعض اﳌصاﱀ الوطنية،
وﻻﺳ ا ٔم ية ،من ﺳﺘفادة من نف اح ا ي ٔعطاه ﲢاد ا وﱄ
لﻼتصاﻻت ﻻﺳﺘغﻼل ﴍيط رددات من طرف دمات ٔخرى ،وكذا
الرجوع إﱃ الصيغة ا ٔصلية لفقرة ا ٔوﱃ من اﳌادة  6كﲈ وردت ﰲ القانون
رﰴ  77.03اﳌﺘعلق ﻻتصال السمعي البﴫي.
و ﳣثل الغاية الثانية ،ﰲ سخ ٔحﲀم اﳌادة  57اﳌكررة ٔنه ﻻ ﳝكن
إدماج ﴯص معنوي عن طريق م ار ت نية لﴩﰷت الوطنية لﻼتصال
السمعي البﴫي ،ف تﺘعلق الغاية الثالثة ﲟﻼءمة وتوح د اﳌصطل ات
اﳌسﺘعلمة ﰲ القانون رﰴ  77.03من ﻼل توح د عبارﰐ "ﴍﰷت
اﻻتصال السمعي البﴫي العموﱊ" و"ﴍكة اﻻتصال السمعي البﴫي
العموﱊ" ﰲ ﲨيع النصوص ال ﴩيعية والﺘنظﳰية اﳉاري ﲠا العمل.

 (7مﴩوع قانون رﰴ  23.19بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  51.15القاﴈ ٕ ادة
تنظﲓ "اﳌﴪح الوطﲏ ﷴ اﳋامس":
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيد الوز ر اﶈﱰم،
السادة والسيدات اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن مﴩوع ﻫذا القانون ا ي تقدم به وز ر الثقافة واﻻتصال وا ي
ﳞدف إﱃ إد ال تعديﻼت شﳫية وجوﻫرية ﲆ القانون اﳌذ ور ﺳابقا،
من ﻼل ذف ﶍو ة من اﳌفردات اﳌرتبطة بصفة الوطنية ،وكذا إد ال
تعديﻼت تﺘعلق ﳌهام اﳌنوطة ﳌﴪح.
إن ﻫذه اﳌهام ٔصبحت شمل ٔﺳاﺳا إنﺘاج ا ٔعﲈل اﳌﴪح ة وف ون
العرض ٔو اﳌساﳘة ﰲ إنﺘا ا ،واﳌساﳘة ﰲ ا ﳯوض لبحﺚ واﻻٕبداع ﰲ
م دان اﳌﴪح وف ون العرض ،واﳌساﳘة ﰲ شجيع ﳐﺘلف الﺘعبﲑات الف ية
ﰲ م دان اﳌﴪح وف ون العرض ،واﳌساﳘة ﰲ الﺘكون الفﲏ والﺘقﲏ ﰲ
م دان اﳌﴪح وف ون العرض.
كﲈ تضم ٔيضا اﳌساﳘة ﰲ ﻫيﳫة ودﰪ الفرق اﳌﴪح ة اﳌقﳰة بفضاء
مﴪح ﷴ اﳋامس ،والﺘعاون مع الفرق واﶺعيات والهيئات اﳌهنية العام
ﰲ م دان اﳌﴪح وف ون العرض من ٔ ل اﳯوض ﻻٕبداع اﳌﴪ
والفﲏ ،والعمل ﲆ ٕا راز مواﻫب الشباب وت ٔطﲑﻫا وصقلها لﺘحق ق ﳖضة
ف ية وثقاف ة ﰲ م دان اﳌﴪح وف ون العرض ،وكذا تنظﲓ ٔو اﳌساﳘة ﰲ
تنظﲓ تظاﻫرات و ر ا ت ﰲ ﳐﺘلف ٔصناف اﳌﴪح وف ون العرض.
و ﳣثل ﻫذه اﳌهام كذ ﰲ اﳌشاركة ﰲ اﳌهر ا ت اﳌﴪح ة والف ية
دا ل اﳌغرب و ار ه ،والسهر ﲆ وضع فهرس ﶍو ة الﱪامج الف ية
اﳌقدمة ﳌﴪح وٕاصدار م شورات م خصصة ﰲ اﳌﴪح وف ون العرض
ووضعها رﻫن إشارة العموم ،والعمل ﲆ توثيق و ٔرشفة اﻻٕنﺘاج اﳌﴪ
اﳌغرﰊ ﲁ اﲡاﻫاته و ٔصنافه ووضعه رﻫن إشارة الباح ﲔ واﳌهﳣﲔ.
ﳑا ﺳ سمح لمﴪح ب ٔن يقوم ٔيضا ،ﰲ إطار اﳌهام اﳌنوطة به،
ﳌشاركة ﰲ ت شيط الفضاءات ا صصة لﺘعريف ﳌﴪح وف ون العرض،
وكذا إقامة ﻼقات ﴍاكة وتعاون مع اﳌؤﺳسات العام ﰲ م دان اﳌﴪح
وف ون العرض.
كﲈ ﳞدف مﴩوع ﻫذا القانون إﱃ ٕا ادة النظر ﰲ ريبة ﳎلس اﻻٕدارة
ا ي يﺘوﱃ إدارة اﳌﴪح ليصبح دد اﳌمثلﲔ به  19بدل ٕ 17ضافة ﳑثلﲔ
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ا ﺳﺘور ا ي نص ﲆ ٕا داث ﻫيئات ل شاور الﱵ ﺳ سهم ﰲ وضع
السياﺳات العموم ة وتفعيلها وتق ﳰها ،وٕاننا ﰲ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ نعﺘﱪ
ﻫاته ا لية ﱔ اﳌد ل ا ٔﺳاس لبناء تصورات ى اﳌواطنﲔ ﰲ اﳌشاركة
ﰲ ﲻلية اﳌلﳣسات الﱵ تعﺘﱪ مر ﻻحقة ﲆ ا ٕﻻﴍاك ﰲ الﺘفعيل
والﺘق ﲓ ،ا فإن اﳊكومة مطالبة بﺘفعيل الفصل  13وٕا داث ﻫذه
الهيئات.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إننا ﰲ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ سﺘحسن ﻫذه اﳌبادرة ال ﴩيعية الهامة
والﱵ ﺳ سهم ﰲ بناء وتقوية رﺳان ا القانونية ﲟثل ﻫذ ن اﳌقﱰ ﲔ
الﺘعديليﲔ.
لقد ﺳبق و ٔ ر ﲟناﺳبة م اقشة القانونﲔ اﳌنظمﲔ لهذه ا لية ال شارية
)القانون الﺘنظﳰي رﰴ  64.14و القانون الﺘنظﳰي رﰴ ٔ (44.14ن ﲢق ق
الﺘناﰬ بﲔ ﻫذه اﳌبادرة ال ﴩيعية واﳌبادئ اﳌسطرة ﰲ ا ﺳﺘور يﺘطلب
العديد من اﻻٕجراءات اﳌصاح ة لﲄ تصبح اﳌلﳣسات والعراﺋض اﴐة
بقوة ﰲ ح اة اﳌواطنﲔ.
و ليه ،ومن ﻫذا اﳌنطلق وبعد مرور ﲬس ﺳنوات ﲆ تنف ذ ﻫذ ن
النصﲔ )م ذ  (2016ﲆ ٔرض الواقع ٔصبح من الﴬوري ٕا ادة النظر ﰲ
بعض مق ضياﲥﲈ ولعل ﻫذا ﻫو مضمون النصﲔ ا ن ﳓن بصدد
م اقشﳤﲈ ،وتنص ﻫذه الﺘعديﻼت اﳉديدة ،الﱵ ﳥﳯا اليا ﰲ الفريق
ﺳﺘقﻼﱄ لو دة والﺘعادلية ،ﲆ اع د الﺘوق ع اﻻٕلكﱰوﱐ وٕامﲀنية
تقدﱘ العريضة ٔو اﳌلﳣس ﱪ البوابة اﻻٕلكﱰونية ،وكذا إلغاء ﴍط تقدﱘ
سخ من البطاﺋق الوطنية ﳌوقعي اﳌلﳣس ٔو العريضة.
وﲞصوص دد اﳌوقعﲔ ،ﰎ ﲣف ض دد اﳌوقعﲔ من  25.000إﱃ
 20.000ل سبة لملﳣسات ،وﲣف ض دد اﳌوقعﲔ من  5000إﱃ
 4000ل سبة لعراﺋض ،وﲣف ض دد ﳉنة تقدﱘ اﳌلﳣس ٔو العريضة من
 9إﱃ .5
و سﺘفاد من ﻫذه اﳌسﺘ دات العملية ٔﳖا روم إعطاء دفعة قوية
ﳝقراطية ال شارية وتوفﲑ ا ليات الفعا والﴩوط القانونية لﲄ ﳣكن
اﳌواطنﲔ من ﳑارﺳة حقوقهم الﱵ نص لﳱا ا ﺳﺘور ﰷم ومن الوصول
إﱃ اﳌعلومات والبيا ت الﴬورية ٕﻻ ادة صيا ة اﳌطالب شﲁ ٔفضل
و ﲑ م عارض مع القانون.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار نؤكد ﰲ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ ﲆ ﴐورة ك يف
القاءات الﺘواصلية بﲔ اﳌؤﺳسة ال ﴩيعية وﳐﺘلف ﻫيئات ا ﳣع اﳌدﱐ مع
العمل ﲆ شجيع فضاءات اﳊوار لﺘبادل ا ٔفﲀر والﺘعبﲑ عن ﳐﺘلف
شغاﻻت وﲢديد ا ٔولو ت ى اﳌواطنﲔ.
كﲈ نود وﳓن نناقش اليوم ﻫذ ن اﳌقﱰ ﲔ ٔن نؤكد ﲆ ٔن اﳊكومة
تبقى مدعوة لﺘوفﲑ ﺳبل اﳌشاركة الفعا لمواطنﲔ ﰲ إنﺘاج العملية

اثنﲔ عن اﶺعيات الفا ﰲ اﳌيدان اﳌﴪ .
و ليه ،فإننا بفريق ا ٔصا واﳌعاﴏة نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا
اﳌﴩوع ﳌا ف ه من إﳚابيات ﺳﺘعزز ﲻل مﴪح ﷴ اﳋامس ا ي نعﺘﱪه
ذا رة ل ٔ عﲈل اﳌﴪح ة اﳌغربية.
 -IIالفريق ﺳﺘقﻼﱄ لو دة والﺘعادلية:
 (1مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 44.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات
العموم ة؛
 (2ومقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 64.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال
ال ﴩيع:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ﰟ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ لو دة والﺘعادلية ٔن ٔتد ل ﳌناقشة
مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 64.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال ال ﴩيع؛
ومقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 44.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات
العموم ة.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إن مشاركة ا ﳣع اﳌدﱐ ﰲ صنا ة السياﺳات العموم ة ﻻزال ﳛﺘاج
إﱃ اﳌزيد من اﳌ ٔﺳسة والﺘقعيد والوضوح القانوﱐ .و ٔمام تصا د وتناﱊ
دور ﻫيئات ا ﳣع اﳌدﱐ ﰲ ﻫ م بقضا الش ٔن العام ،وﺳعﳱا ا ؤوب
إﱃ اﳌساﳘة ﰲ القرار السياﳼ ٔو ﰲ تفعي ٔو ﰲ تق ﳰه ومراق ﺘهٔ ،صبح
ٔمر ٕاﴍا ها ﴐوري ﰲ ﲨيع مرا ل ٕا داد وتفعيل وتنف ذ وتق ﲓ
السياﺳات العموم ة.
إن دﺳﺘور  2011اء كنق نوعية رﲰت معاﱂ ﲢول ذري ﲆ
مسﺘوى اﳌنظور السياﳼ وا ﺳﺘوري ﳌشاركة اﳌواطنﲔ واﳌواطنات ﰲ
اﳊياة العامة ،ﺳواء ﲆ مسﺘوى ال ﴩيع ٔو تقدﱘ العراﺋض.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إن بﻼد من ﻼل الفصلﲔ  14و 15من ا ﺳﺘور كون قد ﲡاوبت
مع العديد من اﻻتفاق ات ا ولية الرام ة إﱃ مساﳘة اﳌواطنﲔ واﳌواطنات
ﰲ اﳊياة العامة.
بيد ٔن ﻫذا ا ٔمر ﻻ ﳝكن م اقشﺘه إﻻ ﳌوازاة مع الفصل  13من
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بعد اﺳﺘقراء مضام نه ،س شف ٔنه تضمن ﲨ من اﳌسﺘ دات الﱵ
شيد ﲠا ﳌقارنة مع إجراءات الﺘف ش اﳌعمول ﲠا اليا ،ح ﺚ م ح ﻫذا
اﳌﴩوع صﻼح ات ٔوﺳع لمف شﲔ اﳌﳫفﲔ لبحﺚ والﺘحر ت ،من ب ﳯا
اﳊصول ﲆ معلومات من إدارة ا و واﳌؤﺳسات العامة واﳌؤﺳسات
اﳋاصة ،ﲟا فﳱا اﳌؤﺳسات البنك ة وﴍﰷت اﻻتصال.
كﲈ ٔنه حسب ﻫذه اﳌق ضيات ،وﰲ إطار توﺳيع الصﻼح ات ا و
لهذه اﳌؤﺳسة ولضﲈن ﺳﲑ ا ٔﲝاث  -وﻫذا معطى إﳚاﰊ  -ح ﺚ ﻻ ﳝكن
موا ة اﳌف شﲔ ﲟناﺳبة الق ام ﲟها م لﴪ اﳌهﲏ ،ﺳواء من طرف إدارة
ا و ٔو اﳌؤﺳسات العامة ٔو اﳋاصة ،ﲑ ٔﳖم يلﱱمون بعدم إفشاء
اﳌعلومات والو ﺋق الﱵ يطلعون لﳱا ﲟناﺳبة مزاو ﳌها م ،ويبقى ﻫذا
لﱱام قاﲚا ولو بعد ا ﳤاء مدة ﲻلهم ﳌف شية العامة ﲢت طاﺋ اﳌساء ،
ﲆ اعﺘبار ٔن ﰻ ﴪيب لمعلومات والو ﺋق الﱵ ﳚب اﶈافظة ﲆ
ﴎﳤا لغﲑ ا ٔ زة اﳌعنية ﲠا ﻫو إفشاء لﴪ اﳌهﲏ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إننا ﰲ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ نؤكد ﲆ ٔن ٔﱒ مسﺘ د نص ليه ﻫذا
اﳌﴩوع ﰲ ا ال الﺘ ٔديﱯ ،ﻫو اخ صاص اﳌف شية العامة اﳌزمع ٕا شاؤﻫا ﰲ
تف ش اﶈاﰼ لوقوف ﲆ مدى ٕا ﻼل قاض من قضاة ا ٔحﲀم ٔو قضاة
النيابة العامة بواج اته ،ﲆ ٔن تقوم ٔﲝاث والﺘحر ت الﻼزمة ﳌﲀن،
مع إشعار ا لس ورﺋ س النيابة العامة إذا تعلق ا ٔمر بقضاة النيابة العامة.
كﲈ تضطلع ﻫذه اﳌؤﺳسة ﲟهمة م ابعة ٔصول القضاة وتقد ر ٔصوﳍم
وكذ ٔصول ٔزوا م و ٔطفاﳍم نيابة عﳯم والﺘصارﱖ اﳋاصة ﲟمﺘلﲀﲥم،
ا ٔمر ا ي ﺳيضمن زاﻫة واﺳﺘقﻼلية القرار القضاﰄ ببﻼد .
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إن كرس م د ٔ اﺳﺘقﻼل القضاء ليقوم بدوره اﳌﳣثل ﰲ ال شخيص
وتقدﱘ مقﱰ ات و لول واﲵة تق ومراق ة ،ومن ٔ ل الرفع من مسﺘوى
ٔداء ﺳﲑ اﶈاﰼ وحﲈية حقوق اﳌﺘقاضﲔ عﺘباره جوﻫر وﻫدف العملية
القضاﺋية ،ﻻبد من تدعﲓ ﻫذا اﳌﴩوع قانون بدﻻﺋل اﺳﱰشادية مسا دة
من ق يل م ثاق ٔ ﻼﰶ لنظام الﺘف ش ودليل لقاﴈ ﰲ مر الﺘف ش.
كﲈ نؤكد ﲆ ﴐورة ق ام اﳌف شية العامة بدور ت ٔطﲑي ﲑ م اﴍ عن
طريق تقارر دورية ﲆ ا اﶈاﰼ ،ولقاءات و ٔ شطة ﰲ ﳎال الﺘف ش
القضاﰄ ،إضافة إﱃ دورﻫا ا ٔصﲇ مع بيان دود الﺘف ش ووﺳاﺋ  ،وﻫذا
ا ٔمر سﺘلزم إﳚاد لية لﺘكرس دور الﺘف ش القضاﰄ ﰲ دﰪ الﺘكون
اﳌس ﳣر لقضاة وﴩ اﳌﲈرﺳات القضاﺋية الفضﲆ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إننا ﰲ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ نؤكد داﲚا ﲆ ٔن اﻻٕصﻼح العميق ﳌنظومة
العدا ﰷن يﺘصدر رامج حزب ﺳﺘقﻼل ،عﺘباره الضﲈنة الفعلية
واﳊق ق ة لﺘدعﲓ ٔﺳس دو اﳊق والقانون ،ورﺳيخ م ادئ حقوق

السياﺳية وﲡويد اﳌشاريع واﳌقﱰ ات القانونية من ﻼل إصدار النصوص
القانونية اﳋاصة بﺘفعيل ال شارك.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إن مغرب الﺘحوﻻت والﺘ د ت الكﱪى يﺘطلب مشاركة اﳌواطنﲔ،
مادام ٔن حضور اﳌواطن ومشاركﺘه كون فعا وعنوا ﳝقراطية ،عن
طريق شجيع ف ح ٔفاق اﳌبادرة ال ﴩيعية اﳌب ة ﲆ الثقة ،تؤكدﻫا
اﳌﲈرﺳة والﺘفعيل وتﲋيل النصوص الﺘطبيق ة ﲆ ٔرض الواقع وﲟساﳘة
ﲨيع ا ٔطياف ﲟخﺘلف مشارﲠا من فرق رﳌانية معارضة و ٔ لبية ﰲ اقﱰاح
وصيا ة القوانﲔ الﺘنظﳰية ﻻﺳﺘكﲈل بناء الﴫح اﳌؤﺳساﰐ ﲟا يضمن
مشاركة ٔﺳاﺳية لهيئات ا ﳣع اﳌدﱐ ﰲ ﰻ مسﺘو ت صنا ة القرار،
ولﱰﺳيخ ثقافة النقد البناء القادر ﲆ اﳌساﳘة ﰲ الﺘغيﲑ ،وﻫو ما نعﺘﱪه
ﰲ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ مد ﻼ ٔﺳاﺳيا لضﲈن ال شارك اﻻٕﳚاﰊ وا ٔفضل،
وبلورة تصورات اصة ى اﳌواطنﲔ حول تفعيل مواد ا ﺳﺘور
واﳌساﳘة ﰲ رﰟ السياﺳات العموم ة ،لﲄ يﱲ تﲋيل ﻫذا القانون ﲟا
ي اﰬ وروح ا ﺳﺘور ،وﲟا ﳚعل من تقدﱘ العراﺋض واﳌلﳣسات ﲤرينا ﲆ
اﳌﲈرﺳة واﳌشاركة ﰲ اﳊياة السياﺳية واﳌؤﺳسات ا ﳝقراطية ،ولهذه
عﺘبارات ﺳ فا ل ﻻٕﳚاب مع ﻫذه الﺘعديﻼت اﳌﺘضمنة ﰲ ﻫذ ن
اﳌقﱰ قانون.
 (3مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ﰟ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ لو دة والﺘعادلية ٔن ٔتد ل ﳌناقشة
"مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية"،
وﻫو مﴩوع ﳞدف إﱃ إﻏناء الﱰﺳانة القانونية ببﻼد  ،واﺳﺘكﲈل البنات
ا ٔﺳاس لسلطة القضاﺋية ،وﲤك ﳯا من ا ليات القانونية الكف بضﲈن
الﲋاﻫة والشفاف ة واﳊﲀمة والن ا ة ﰲ تدبﲑ اﳌرفق القضاﰄ ،بغية تعزز
الثقة واﳌصداق ة ﰲ القضاء عﺘباره اﳊصن اﳌنيع و اﳊق والقانون
والرافعة ا ٔﺳاﺳية لﺘﳮية ،ولعل ﻫذا ما اء ﰲ اﳌذ رة الﺘقدﳝية لنص.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إن النص ال ﴩيعي ا ي ﳓن بصدد دراﺳﺘه اليوم اء تفعيﻼ لفصل
 116من ا ﺳﺘور ) سا د ا لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية ،ﰲ اﳌادة
الﺘ ٔدي ة ،قضاة مف شون من ذوي اﳋﱪة .(..و ٔحﲀم اﳌادة  53من القانون
الﺘنظﳰي لسلطة القضاﺋية وا ي نص ﲆ" :يﺘوفر ا لس ﲆ مف شية

امة لشؤون القضاﺋية ﳛدد القانون ت ٔليفها واخ صاصاﲥا وقوا د تنظ ﳰها
وحقوق وواج ات ٔ عضاﲛا".
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ا ٕﻻ سان كﲈ ﱔ م عارف لﳱا دوليا ،وﲢق ق ا ٔمن القضاﰄ ،واﺳﺘقرار
اﳌعامﻼت ،كﲈ ٔنه يعد ضﲈنة ل شجيع ﲆ ﺳ ر ،ود امة ٔﺳاﺳية
لﺘعزز اﳌﲀنة اﳊقوق ة ول ﲆ الصعيد العاﳌي ،ﲆ اعﺘبار ٔن ا ٔمن
القضاﰄ ٕا دى الوظاﺋف ا ٔﺳاﺳية و  ،ف دونه ﻻ ﳝكن إقرار ٔية حﲈية
لحقوق ٔو ضﲈن ٔي اﺳﺘقرار لمعامﻼت و لﺘاﱄ ﲢق ق ٔية ﳮية يفﲈ ﰷن
نوعها.
ولعل ﻫذا ما ﰲ اء اﳋطاب اﳌلﲄ الساﱊ )خطاب العرش 30
يوليوز " :(2007يﺘعﲔ ﲆ اﶺيع الﺘجند لﺘحق ق إصﻼح ﴰوﱄ لقضاء
لﺘعزز اﺳﺘقﻼ ا ي ﳓن ضام ون ،ﻫدف ا رﺳيخ الثقة ﰲ العدا
وضﲈن ا ٔمن القضاﰄ ا ي ﳝر ﱪ ا ٔﻫلية اﳌهنية والﲋاﻫة و ﺳﺘقامة،
وﺳ يلﺘنا صيانة حرمة القضاء و ٔ ﻼق اته ومواص ﲢديثه وت ٔﻫي  ،"...ا ﳤ ى
م طوق ﻼ اﳌ .
ومن ﻫذا اﳌنطلق فإننا ﺳنصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قانون
ا ي يد ل ﲷن ﻫذا الورش اﻻٕصﻼ م ياز.

ا ٔج بية واﳌغربية ﳋارج ﳣك ﳯا من مزاو نة الطب لقطاع اﳋاص
بصفة قارة ﳌغرب ،و ﳱﲈ شجيع مزاو نة الطب ﳌغرب من ٔ ل
تغطية اﳋصاص والعجز ﰲ اﳌوارد ال ﴩية الطبية ﰲ بﻼد  ،إذ يو د ﲠا
حواﱄ ٔ 28لف طب بٔ ،ي ٔ 7طباء لﲁ  10.000سمة ،بعيدة عن اﳊد
ا ٔدﱏ ا ي ٔوصت به م ظمة الص ة العاﳌية ،وﻫو  23طب ة لﲁ
 10.000سمة ،مع العﲅ ٔن اﳉاﲘة وتداعياﲥا ٔ نت عن ٔﳘية القطاع
الصحي العموﱊ ،و ٔن ٔي إقﻼع اق صادي ﻻ ﳝكن ٔن كون دون وجود
ب ة ﲱية قوية ،وتبقى الص ة من ٔولو ت اﳌواطن.
ٔ ل ذ  ،فهذا اﳌﴩوع روم ﲢفﲒ ﻫذه الف ة ﲆ العودة لعمل ﰲ
اﳌغرب ،من ﻼل ﺳﺘغناء عن ﴍط معاد الشهادة ٔو ا بلوم اﶈصل
ليه من مؤﺳسة ٔج بية بلوم الوطﲏ ،ﲆ اعﺘبار ٔن الﺘجربة اﳌهنية
اﳌيدانية اﳌك سبة ﰲ ب ان اﳌهجر من ش ٔﳖا ٔن تغﲏ عن ﰻ ﴍط ﳌعاد
الشهادات ٔو ا بلومات اﶈصل لﳱا.
ﻫذا ،واعﺘﱪت ٕا دى السيدات اﳌس شارات ٔن ﻫذا اﳌﴩوع قانون
اء بطريقة ٔ ادية واﺳﺘع الية وﱂ كن ﻫناک شاور ش ٔنه كﲈ ﱂ ي ٔ ذ
حقه ﰲ النقاش العموﱊ.
إننا ﰲ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ ن ساءل :ﻫل اﳋوصصة ﱔ اﳊل الوح د
ﳌعاﳉة النقاﺋص ﲟا ف ه ضعف الب ة الﺘحﺘية وق العنﴫ ال ﴩي؟ ٔم
شجيع ا ٔطر الصحية قصد ا ﻫاب لمناطق الناﺋية؟
كﲈ ن ساءل عن دم تطبيق اﳋريطة الصحية والﱵ ﳝكن ٔن ﲡد ﻼ
لعنﴫ ال ﴩي ،مع العﲅ ٔننا نﺘخوف من ٔن مﴩوع القانون ف ح الباب
ﲆ مﴫاعيه دون ﴍوط ٔو ق ود ﳌﲈرﺳة ا ٔ انب ﳌهنة الطب ﳌغرب،
مع ما يفرضه من ﴐورة الﺘوفر ﲆ مؤﻫﻼت لمية ودبلومات موثوقة
ومشهود بقﳰﳤا ،اصة ﰲ ظل وجود دة مشاﰻ يع شها ﻫذا القطاع
ن ة تداعيات اﳌغادرة الطوعية.

 (4مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ 131.13
اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب:
السيد الرﺋ س،
السيد الوز ر،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ الفريق ﺳﺘقﻼﱄ لو دة والﺘعادلية ﲟ لس
اﳌس شارن من ٔ ل م اقشة "مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ
و ﳣﲓ القانون رﰴ  131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب".
السيد الرﺋ س،
ٔﰐ مﴩوع ﻫذا القانون تنف ذا لﺘوجﳱات اﳌلك ة السام ة ﻻٕصﻼح
اﳌنظومة الصحية الوطنية ﰲ ﴰوليﳤا ،وكذا لﺘﲋيل مق ضيات القانون
اﻻٕطار رﰴ  09.21اﳌﺘعلق ﶵاية ج عية ،ا ي ﳞدف إﱃ توﺳيع
قا دة اﳌواطنﲔ اﳌؤم ﲔ ،ومن ٔ ل ف ح ٔفق ٔوﺳع لﺘعزز الر ٔﺳﲈل ال ﴩي
الطﱯ عﺘباره مكو ٔﺳاﺳيا و اﺳﲈ ﰲ ﳒا ة اﳌنظومة الصحية ببﻼد ،
ﱪ ٕا ادة النظر ﰲ ﴍوط ولوج مزاو نة الطب من ق ل ا ٔ انب،
وٕامﲀنية ف ح بعض القطا ات واﳌهن ﲑ اﳌرخصة اليا ل ٔ انب ،كقطاع
الص ةٔ ،مام بعض اﳌبادرات النوعية والكفاءات العاﳌية.
ولﺘ اوز الﴩوط القانونية الصارمة الﱵ يفرضها القانون رﰴ 131.13
اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب من ق ل ا ٔطباء ا ٔ انب و لب الكفاءات
اﳌغربية الﱵ زاول نة الطب ﳋارج وﲢفﲒﻫا ﲆ العودة لعمل ب ٔرض
الوطن ،ﰎ تقدﱘ مﴩوع ﻫذا القانون ا ي روم تغيﲑ و ﳣﲓ اﻻٕطار
القانوﱐ اﳊاﱄ وذ ﰲ اﲡاﻫﲔ اثنﲔٔ ،وﳍﲈ نف اح ﲆ الكفاءات الطبية

السيد الرﺋ س،
شف تقرر رﳌاﱐ ديد ،وق تقرر الجنة اﳋاصة لﳮوذج الﺘﳮوي،
ا ٕﻻ راﻫات واﳌشاﰻ الﱵ مازالت تعا ﳱا اﳌنظومة الصحية ببﻼد  ،الﺘقرر
الﱪﳌاﱐ ا ي وضع ا هر ﲆ واقع الص ة ﳌغرب ٔ ،ن ٔن ﻫناك
إشﲀليات ﲆ مسﺘوى نظام اﳊوﳈة وا ﳣويل الصحي ،اصة النقص ﰲ
اﳌوارد اﳌالية وال ﴩية ،ا ي وصفه الﺘقرر بـ "اﳌهول" ،ﳌقارنة مع
توصيات م ظمة الص ة العاﳌية.
كﲈ يعرف القطاع الصحي إشﲀليات وٕا راﻫات رتبط بضعف الب ات
الﺘحﺘية ﺳ شفاﺋية وﻏياب العدا ا الية ﰲ توزيعها ،إﱃ انب ضعف
الﺘجهﲒات الﴬورية لضﲈن جودة اﳋدمات الطبية ،ﳁؤﺳسات الر اية
الصحية ﰲ اﳌغرب بلﻎ  3005من اﳌؤﺳسات ام  ،2017مﳯا  2038ﰲ
القرى ،ﰲ ﲔ بلﻎ دد اﳌس شف ات  158مس شفى ام  ،2018مﳯا 25
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مس شفى امعيا ،و 30مس شفى لقرب ،ﲟعدل ٔ 25لفا و 384ﴎ را؛
ﲾودة اﳋدمات الصحية ﱂ تعرف نفس وتﲑة تطور الولوج ٕا ﳱا والﺘﳫفة
الفعلية الﱵ يﺘحملها اﳌواطنون تبقى مرتفعة دا ،إذ تﺘحمل ا ٔﴎ ما يفوق
 %50من ﶍوع النفقات اﳌرتبطة ﳋدمات الصحية.
والسﻼم ليﲂ ورﲪﺘه تعاﱃ ورﰷته.

السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
يﺘ ﲔ من ﻼل النظر إﱃ حصي ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات
والعراﺋض ٔﳖا ت سم بضعف بﲑ ،ورجع ذ  ،ﰲ نظر فريق ا ،شﲁ
من ﲷﳯا بلوغ
ٔﺳاﳼ ،من ة ،إﱃ الﴩوط اﳌطلوب توفرﻫا
 25.000توق ع ل سبة لملﳣسات و 5000توق ع ل سبة لعراﺋض ،من
ة ٔخرى ،إﱃ دم ﲤ اﳌواطن العادي لهذه ا لية و دم الوعي ب ٔﳘيﳤا.
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ،ﳥن ﰲ فريق العدا والﺘﳮية الﺘقدم ﲟقﱰ
ﻫاذ ن القانونﲔ الﺘنظﳰيﲔ من ٔ ل ت سﲑ ﻫذه الﴩوط من ﻼل ﲣف ض
دد الﺘوق عات اﳌطلوبة ﰪ اﳌلﳣس من  25.000توق ع إﱃ 20.000
توق ع و ل سبة لعراﺋض من  5000توق ع إﱃ  4000توق ع ،مع النص ﲆ
إمﲀنية ٔن كون الﻼﲘة ورق ة ٔو إلكﱰونية ،ﻻٕضافة إﱃ ذف ﴍط
ٕارفاق ﻫذه الﻼﲘة ب سخ لبطاﺋق الوطنية لموقعﲔ.
واعﺘبارا ﳌا ﺳبق ،ﺳنصوت ﰲ فريق العدا والﺘﳮية ﲆ مقﱰ
القانونﲔ الﺘنظﳰيﲔ ﻻٕﳚاب.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ.

 -IIIفريق العدا والﺘﳮية:
 (1مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 44.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات
العموم ة؛
 (2ومقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 64.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال
ال ﴩيع:
﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳋلق واﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول الﳫمة ﰟ فريق العدا والﺘﳮية ﲟ لس اﳌس شارن
ﰲ إطار اﳌناقشة العامة ﳌقﱰ القانونﲔ الﺘنظﳰيﲔ القاضيﲔ ،ﲆ الﺘواﱄ،
بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ  64.14بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة
اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال ال ﴩيع والقانون الﺘنظﳰي رﰴ 44.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات
العموم ة ،ا ن ﳞدفان إﱃ ت سﲑ ﴍوط ﳑارﺳة ﻫاذ ن اﳊقﲔ من طرف
اﳌواطنات واﳌواطنﲔ ،وذ ﰲ إطار تدعﲓ ا ﳝقراطية ال شارية،
عﺘبارﻫا لقة من لقات مسلسل بناء ا ﳝقراطية ﳌغرب ،ﲠدف لق
ﲀمل وظيفي مع مسﺘو ت ا ﳝقراطية ا ﳣثيلية الوطنية.
ونؤكد ،ﰲ فريق العدا والﺘﳮية ﲆ ٔن اﺳ ﴩاف مسﺘق ل ﻫذا
الﺘﲀمل ﳚب ٔن ي عد عن م طق تنازع ا ٔدوار واع د ثقافة مدنية ديدة
قوا ا الﺘعاون والﺘﲀمل وال شاور العموﱊ اﳌنﺘظم.
ونذ ر ٔن اﳊوار الوطﲏ حول ا ﳣع اﳌدﱐ قد ﺳبق و ٔكد ٔن تعزز
ا ﳝقراطية ال شارية يق ﴤ ﲢسﲔ نوعي ﰲ العﻼقة بﲔ اﳌواطن
ومؤﺳسات ا و  ،ﱪ تقوية فعالية وﳒا ة السياﺳات العموم ة ،والعمل
ب ٔﺳلوب م ﲏ ﲆ اﳊوار وتقاﰟ اﳌسؤولية واﻻٕنصات والقرب والﺘعبئة ،ﳑا
ساﱒ ﰲ ﲡاوز اﳌشاﰻ الﱵ قد تؤدي إﱃ خفوت ثقة اﳌواطن ﰲ
اﳌؤﺳسات العموم ة س ب الﺘ ٓﰻ البطيء والﺘدرﳚي ﰲ نوعية اﳋدمات
العموم ة وتقليص اﳊر ت وﻏياب الشفاف ة والعدا و ﲀفؤ الفرص.

 (3مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية:
﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳋلق واﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول الﳫمة ﰟ فريق العدا والﺘﳮية ﰲ م اقشة مﴩوع
القانون رﰴ  38.21اﳌﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية ،ونؤكد ﰲ
ﻫذه اﳌناﺳبة ٔنه لنظر إﱃ ٔﳘية القضاء ﰲ ضﲈن وصون اﳊقوق
واﳊر ت ﲟا ﳝكن من ﲢق ق العدا  ،فإن دﺳﺘور اﳌملكة لسنة 2011
رس ﶍو ة من اﳊقوق لفاﺋدة اﳌﺘقاضﲔ و ٔكد ﲆ دد من اﳌبادئ
والقوا د الﱵ ﲢﲂ ﺳﲑ العدا  ،مﳯا:
 اﺳﺘقﻼلية السلطة القضاﺋية عن السلطﺘﲔ الﺘنف ذية وال ﴩيعية؛
 اﺳﺘقﻼل وﲡرد القضاة؛
 اﳌساواة ٔمام القضاء؛
 حﲈية القضاء ﳊقوق ا ٔش اص واﶺا ات وحر ﲥم؛
 حﲈية القضاء ل ٔ من القضاﰄ وتطبيق القانون؛
 اﳊق ﰲ الﺘقاﴈ وا انية و سهيل الولوج إﱃ العدا ؛
 اﳊق ﰲ الﺘعويض عن اﳋط ٔ القضاﰄ؛
 اﳊق ﰲ اﶈاﳈة العاد وضﲈن حقوق ا فاع؛
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و ﲑﻫا من اﳊقوق ا ٔخرى اﳌرتبطة ﲠذا اﳉهاز.
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس نؤكد ،ﰲ ﻫذا اﳌقام ،ﲆ ٔن القسط ا ٔكﱪ ﰲ
ﲢمل مة ضﲈن وصيانة ﻫذه اﳊقوق و ﲑﻫا من اﳊقوق واﳊر ت الﱵ
رﲯها دﺳﺘور  2011واﳊرص ﲆ ﺳيادة دو اﳊق والقانون ،ﳬن ﰲ
وجود از قضاﰄ زيه و ادل ومسﺘقل وفعال.
وﱔ من اﳉوانب الﱵ ٔوﱃ لها ورش إصﻼح م ظومة العدا اﻫ ما
اصا من ﻼل بلورة ﶍو ة من اﻻٕجراءات الهادفة إﱃ دﰪ اﺳﺘقﻼل
السلطة القضاﺋية ،وﲢق ق فعالية القضاء وﳒاعﺘه ،ونعﺘﱪ ﰲ فريق العدا
والﺘﳮية ٔن إخراج از اﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية ﺳ ساﱒ ﰲ
ﲢق ق ﻫذه ا ٔﻫداف ،اصة ما يﺘعلق مﳯا لﺘ ليق وﳏاربة الفساد ،ومن
اﳌهام اﳌناطة ﲠذا اﳉهاز:
 الﺘف ش القضاﰄ اﳌركزي ﶈاﰼ اﳌملكة رﺋاﺳة ونيابة امة؛
 دراﺳة ومعاﳉة الشﲀ ت والﺘظلﲈت الﱵ ﳛيلها لﳱا الرﺋ س
اﳌنﺘدب؛
 الق ام من اﳌادة الﺘ ٔدي ة ٔﲝاث والﺘحر ت الﱵ ي ٔمر ﲠا الرﺋ س
اﳌنﺘدب؛
 ت ع روة القضاة وتقد ر روﲥم و ٔزوا م و ٔوﻻدﱒ؛
 اﳌساﳘة ﰲ ٕا داد دراﺳات حول وضعية القضاء وم ظومة العدا .
ون ٔمل ﰲ فريق العدا والﺘﳮية ٔن ساﱒ إخراج اﳌف شية إﱃ الوجود
ﰲ تعزز قﲓ الﲋاﻫة والشفاف ة ﰲ از القضاء ،كﲈ نؤكد ﲆ ٔﳘية اﳊرص
ﰲ اخ يار العاملﲔ ﲠذا اﳉهاز اﳊساس من بﲔ من تﺘوفر فﳱم ٔ ﲆ
در ات الكفاءة والﲋاﻫة والصدق وا ٔمانة و نضباط والﺘجرد ،وﻻ يﺘ ٔﰏ
ذ إﻻ من ﻼل اع د الشفاف ة ﰲ تنظﲓ م ار ت الﺘوظيف ﰲ ﻫذا
ا ال ،والﺘعامل لﴫامة الﻼزمة مع ﰻ ﺳلوك ينحرف عﲈ تقضيه ﳑارﺳة
الوظاﺋف الن اﳌنوطة به.
ف النظر إﱃ ٔن مﴩوع القانون يندرج ﰲ إطار إصﻼح م ظومة العدا
عﺘباره ورشا من ا ٔوراش اﻻٕصﻼح ة الكﱪى الﱵ اﺳﺘدعت وما زال
اﻫ ما اصا واﺳﺘ اﺋيا ،فإننا ﰲ فريق العدا والﺘﳮية ن ٔمل ٔن شﲁ تﲋيل
مق ضياته مساﳘة حق ق ة ﰲ تعزز ا ور اﳊيوي ا ي يلعبه القضاء العادل
ﰲ البناء ا ﳝقراطي وﰲ رﺳيخ دو اﳊق واﳌؤﺳسات وﺳيادة القانون
وتوطيد ﺳﺘقرار ج عي والﺘﳮية ق صادية ،من ﻼل ﲢق ق ا ٔمن
القضاﰄ وصون اﳊقوق واﳊر ت وضﲈن ﳑارﺳﳤا الفعلية ،وحﲈية حقوق
والﱱامات اﳌواطنﲔ والفا لﲔ ق صاديﲔ و ج عيﲔ ،ورﺳيخ الثقة
الكف لﺘحفﲒ ﲆ اﳌبادرة و ﺳ ر ،ﺳواء ا ا ﲇ م ه ٔو اﳋار .
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ،ﺳيصوت فريق ا ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوع ﻫذا القانون.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ.

 (4مﴩوع قانون رﰴ  82.20يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ
ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
العموم ة:
﷽
والصﻼة والسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول الﳫمة ﰟ فريق العدا والﺘﳮية وﲷنه ﲢاد
الوطﲏ لشغل ﳌغرب ،ﰲ إطار م اقشة "مﴩوع القانون رﰴ 82.20
يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع
ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة" عﺘباره ورشا ﲈ روم
مراجعة ا ﳮوذج ق صادي لهذه اﳌؤﺳسات ومعاﳉة دد من خ ﻼﻻت
ونقط الضعف اﳌﺘعددة الﱵ تعيق تطورﻫا وﲢد من ٔداﲛا.
وﰲ ﻫذا الصدد ،ﻻبد ٔن ننوه لﺘوجﳱات السام ة لصاحب اﳉﻼ ﷴ
السادس نﴫه ﷲ ﰲ خطبه السام ة ﲠذا الش ٔن ،والواردة تبا ا ﰲ خطاب
العرش بﺘارﱗ  29يوليوز  2020وخطاب اف ﺘاح دورة ٔكﺘور من السنة
ال ﴩيعية العاﴍة ٕ ،داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت
ا و وت ع ﳒا ة ٔداﲛا ﲟا يضمن لبﻼد ﻫوامش تقدم مة ل ﴪيع وثﲑة
الﺘﳮية الشام .
ومن ة ٔخرى ،ﻻ سعنا إﻻ ٔن ﳥن مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع الفارق
ﰲ مسار وضع ٔﺳس ﳕوذج ديد ﳊﲀمة وتدبﲑ ومراق ة اﳌؤﺳسات
واﳌقاوﻻت العموم ة ببﻼد الﱵ ﲣص ا اﻻت الﺘالية:
 ت ٔطﲑ دور ا و اﳌساﳘة من ن الوﰷ ؛
 ﲢديد اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة الﱵ تد ل ﰲ نطاق
اشﺘغال الوﰷ ؛
 ﲢديد ام الوﰷ ﰲ ﳎال اﳋوصصة؛
 إضفاء الطابع اﳌهﲏ ﲆ حﲀمة الوﰷ ؛
 إرﺳاء الهيئة ﺳ شارية حول ﺳياﺳة ا و اﳌساﳘة؛
 ﲢسﲔ الشفاف ة ﰲ ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة.
وﰲ ﻫذا الصدد ،ندعو اﳊكومة إﱃ اﲣاذ الﺘدابﲑ الﻼزمة من ٔ ل
تنف ذ الﺘعل ت اﳌلك ة السام ة قصد ضﲈن م ثال لمبادئ ا ﺳﺘورية،
ﻻﺳ ت اﳌﺘعلقة بﺘﲀفؤ الفرص و ﺳﺘحقاق والكفاءة والشفاف ة
واﳊﲀمة وربط اﳌسؤولية ﶈاﺳبة.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
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السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﻻبد ٔن نؤكد ٔيضا ﰲ نفس السياق ٔن تﲋيل ﻫذا الورش ﻫو خطوة
مة لضﲈن دﳝومة مساﳘة اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة ﰲ تعزز موارد
اﳋزينة ،واﺳﺘعادة دورﻫا ا ٔﺳاﳼ ﰲ دينام ة ﺳ ر العموﱊ ،موازاة
مع رشيد ﲀليف ﺳﺘغﻼل ونفقات ال سيﲑ لﺘحسﲔ حﲀمﳤا وﳕوذ ا
الﺘدبﲑي.
ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ،ﺳيصوت فريق ا ﻻٕﳚاب ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ
 82.20يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت
ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة".
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ ورﰷته.

القطاع مع ٕا راﻫات اﳌر .
إن ف ح ا ال ٔمام الكفاءات الطبية ا ٔج بية ﳌزاو نة دق قـة ﰷلطـب
تق ﴤ ـ اﺳﺘحضــار ﶍو ــة مــن اﳌعــايﲑ الﺘق يــة والعلميــة ﰲ اخ يــار ب ـ ان
مصــدر ﻫــذه الكفــاءات ،لضــﲈن مســﺘوى مق ــول مــن الكفــاءة ﰲ تقــدﱘ
اﳋــدمات الطبيــة لمـواطنﲔ ،والــﱵ قــد ﲢﺘــاج ﳌســﺘوى معــﲔ مــن إتقــان
الغات اﳌسﺘعم ﰲ ب لضﲈن تواصل مﳥر بﲔ اﳌريض ومعاﳉه ،كﲈ نؤكد
ﰲ فريق العدا والﺘﳮية ﲆ ٔﳘية م ح ﻫيئة ا ٔطباء صﻼح ة م ح الـرخص
ﲟزاو نة الطب ل ٔ انب ،مﳥنـﲔ ﰲ نفـس السـياق ٕا ـداث ﳉنـة لﺘ ـع
ومراق ة اندما م ،دا ﲔ إﱃ ا ٕﻻﴎاع ٕخراج النصوص الﺘنظﳰية الـواردة ﰲ
مﴩوع القانون حﱴ ﻻ تعوق تﲋيل مق ضـيات ﻫـذا اﳌﴩـوع القـانون ـﲆ
ٔرض الواقع.
و ليه ،فإننا ﰲ فريق العدا والﺘﳮية ﲟ لس اﳌس شارن ﺳنصوت
ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ
 131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تعاﱃ ورﰷته.

 (5مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ 131.13
اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب:
﷽
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادةاﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩــفﲏ ٔن ٔتنــاول الﳫمــة ﰟ فريــق العــدا والﺘﳮيــة ﳉلســة العامــة
لﺘصويت ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤـ بﺘغيـﲑ و ﳣـﲓ القـانون رﰴ
 131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب".
ي ٔﰐ ﻫذا اﳌﴩوع القـانون ﰲ إطـار معاﳉـة بعـض اﻻٕشـﲀﻻت الب ويـة
الﱵ يع شها قطاع الص ة بـبﻼد  ،اصـة تـ اﳌرتبطـة ﳋصـاص الك ـﲑ
ا ي تعرفه اﳌوارد ال ﴩية لقطاع ﲁ تصنيفاﲥا ح ﺚ بلـﻎ ﲩـم اﳋصـاص
ٔ 98لف ﲏ ،ﲢﺘا ا بﻼد لوصول إﱃ اﳌعـدل العـاﳌي ﰲ تغطيـة ا ٔطـر
الطبيــة لعــدد الســاكنة ،ح ــﺚ ﺳــﺘف ح مق ضــيات ﻫــذا اﳌﴩــوع الق ـانون
ل ٔ انب إمﲀنية مزاو نة الطـب ﳌغـرب ﻻق صـار ـﲆ ﴍط الﺘق يـد
ﲜــدول الهيئــة الوطنيــة لطب ــات وا ٔطبــاء ،واعـ د الﺘق يــد ﲜــدول الهيئــة
ٔﺳاس ل سلﲓ الطب ب ا ٔج ﱯ بطاقة ال سـجيل وفـق الﴩـوط القانونيـة،
كﲈ ﺳ شجع ﻫذا اﳌﴩوع قانون ا ٔطباء اﳌغاربة ﳋارج ﲆ مـزاو الطـب
ببﻼدﱒ بصفة مؤق ة.
ﻫذه اﻻٕجراءات الﺘحفﲒية ﲥدف ﰲ ﶍلها إﱃ معاﳉة إشـﲀلية ﳏدوديـة
اﳌوارد ال ﴩية الطبية والشبه الطبية الﴬـورية ﻻٕﳒـاح تﲋيـل ورش اﶵايـة
ج عية اﶈدد ٔفقـه ﰲ ﺳـنة  ،2025وا ي لـن ﳝكـن إﳒا ـه دون ٕازا
ﻫذا العاﺋق الب وي اﳌؤرق.
وﲠذه اﳌناﺳبة ﻻبد من الﺘنويه ب ٔﳘيـة اﳉهـود اﳊكوم ـة اﳌبـذو لﺘـدبﲑ
قطاع الص ة ﲢت دة ٕا راﻫات زام ت مع ان شار و ء ورو ـﱪ العـاﱂ،
واصطفاف بﻼد  ،ملﲀ وحكومة وشعبا ،ﳌوا ة ﻫـذه ا ٔزمـة الصـحية ـﲑ
اﳌســبوقة ،وذ ﲝــس وطــﲏ و ــﲏ ــال ،مــﲒ تعامــل مســؤوﱄ و نــﲖ

 (6مﴩوع قانون رﰴ  16.18يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  77.03اﳌﺘعلق
ﻻتصال السمعي البﴫي:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادةاﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول الﳫمة ،ﰟ فريق العدا والﺘﳮية ،ﳉلسة العامة
لﺘصويت ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  16.18يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ
 77.03اﳌﺘعلق ﻻتصال السمعي البﴫي ،وا ي ي ٔﰐ لﺘجويد اﳌنظومة
القانونية اﳌنظمة لقطاع السمعي البﴫي ببﻼد  ،ﳌوا ة الﺘ د ت
اﳌطرو ة ﲆ قطاع ا ٕﻻ ﻼم ٔمام انف اح العاﱂ وﺳهو تداول اﳌعلومة،
ح ﺚ ﺳي ح ﻫذا اﳌﴩوع قانون تعديل بعض ا ٔخطاء اﳌادية والﺘق ية
الﱵ ﳘت بعض مواده ومﻼءمة بعضها لنظر لطبيعة الﺘق ية لمهام اﳌنوطة
لهيئة العليا لسمعي البﴫي.
وﻻ يفوتنا ﲠذه اﳌناﺳبة ٔن نؤكد ﲆ ﴐورة ﲢديﺚ الﱰﺳانة القانونية
اﳌنظمة لقطاع ،ﰲ ٔفق ﲡميعها ﰲ م ظومة م ﲀم  ،شمل ﳎال ال ﴩ
اﻻٕلكﱰوﱐ وﳏﺘو ت الوﺳاﺋط اﻻٕلكﱰونية كذ .
و ليه ،فإننا ﰲ فريق العدا والﺘﳮية ﲟ لس اﳌس شارن ولغا ت الﱵ
ﺳبق ذ رﻫا ،ﺳنصوت ﻻٕﳚاب ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  16.18يقﴤ
بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  77.03اﳌﺘعلق ﻻتصال السمعي البﴫي"ٓ ،ملﲔ
ٔن ﳛقق الغا ت اﳌرجوة م ه.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
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ا لية اﳌشاركة اﳌواطنة ،من ﻼل ﲣف ض الﺘوق عات والﺘ ﲇ عن ﴍط
إﳊاق العريضة ب سخ من البطاقة الوطنية لﺘعريف وﴍوط ا ﳣﺘع ﳊقوق
اﳌدنية والسياﺳية.
السيد الرﺋ س،
لقد م ح دﺳﺘور  2011حق اﳌشاركة لمواطنﲔ ﰲ صنا ة القرار
العموﱊ ﱪ ﶍو ة من ا ليات واﳌيﲀنﲒمات ،ﰲ ﺳياق اﳌي راجعت
ف ه ا ﳝقراطية ا ﳣثيلية لصاﱀ ا ﳝقراطية ال شارية ،عﺘبارﻫا لية م ﲆ
لﺘفعيل مساﳘة اﳌواطنﲔ ﰲ مسلسل صنا ة القرار العموﱊ ،وذ ﲆ
ﳓو يعزز الﺘعاون بﲔ ا و وﳐﺘلف مؤﺳساﲥا من ة ،واﳌواطنات
واﳌواطنﲔ من ة نية ،ﻻٕﳚاد اﳊلول اﳌناﺳبة لمشاﰻ اﳌطرو ة ﲆ
ﳐﺘلف القطا ات العموم ة ،تصورا وتدبﲑا وتق .
ومن بﲔ ﻫاته ا ليات حق تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال ال ﴩيع ا ي نص
لﳱا دﺳﺘور  2011ﰲ الفصل  14م ه ،واﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ
السلطات العموم ة ا ي نص ليه الفصل  ،15ﻻٕضافة إﱃ ليات
ال شاور العموﱊ ٕﻻﴍاك ﳐﺘلف الفا لﲔ ﰲ ٕا داد السياﺳات العموم ة،
من ﻼل الﺘواصل اﳌنﺘظم واﳊوار اﳌؤﺳساﰐ بﲔ السلطات العموم ة
واﳌواطنﲔ وم ظﲈت ا ﳣع اﳌدﱐ وﳐﺘلف الفا لﲔ ج عيﲔ حول
ﳐﺘلف القرارات والسياﺳات والﱪامج واﳌشاريع وا ططات الﱵ ﲤس
اﳊياة العامة لمواطنﲔ واﳌواطنات ،ﲑ ٔنه و لرﰬ من الﺘنصيص
ا ﺳﺘوري ﲆ ﴐورة ا ﳝقراطية ال شارية ،فإن العديد من اﻻٕشﲀليات
ﻻ زال تعيق بناء وﲢق ق ﻫذا اﳌكسب ا ﺳﺘوري ،ﳑا سﺘوجب العمل
ﲆ ﴪيع القوانﲔ الﺘنظﳰية اﳌﺘعلقة ﲟﲈرﺳة ا ﳝقراطية ال شارية،
وﴐورة اﳊرص ﲆ ت سيط اﳌساطر اﳌﺘعلقة ﲠا ،تفاد ﻻٕفراغ ﻫذه
اﳊقوق ا ﺳﺘورية من ﳏﺘواﻫا.
السيد الرﺋ س،
إننا ﰲ الفريق اﳊرﰾ ﳥن ﻫذ ن اﳌقﱰ ﲔ القانونﲔ ،لنظر إﱃ ٔﳘيﳤﲈ
ﰲ إقرار ٔجر ٔة ليات ا ﳝقراطية ال شارية الﱵ ﺳﺘجعل اﳌواطنات
واﳌواطنﲔ ﴍﰷء ﰲ ﳎال اﳌبادرة ال ﴩيعية ،وضﲈن اﳔراطهم ﰲ صنع
القرار العموﱊ ،ﳑا ﺳ ساﱒ دون شك ﰲ تعزز الثقة بﲔ ا و واﳌواطنﲔ
وﲢق ق الشفاف ة ﰲ القرارات العموم ة وتعزز م ظومة اﳊﲀمة.
كﲈ نود الﺘ ٔ يد ﲆ ا ﱱاز ﲠذه اﳌبادرة ال ﴩيعية الﱵ تﱰﰖ حرص
اﳊكومة ﲆ تﲋيل مق ضيات ا ﺳﺘور اﳉديد وٕاخراج النصوص ال ﴩيعية
إﱃ ﲒ الوجود ،ﳌا ﰲ ذ من دور ٔﺳاﳼ ﰲ رﺳيخ ا ﳝقراطية وﲢفﲒ
اﳌواطنات واﳌواطنﲔ من ٔ ل اﳌشاركة الفعا ﰲ تدبﲑ الش ٔن العام.
و ليه ،فإننا ﰲ الفريق اﳊرﰾ نﺘ اوب مع مضامﲔ ﻫذ ن اﳌقﱰ ﲔ
ونعلن عن تصوي ا ﻻٕﳚاب.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تعاﱃ ورﰷته.

 (7مﴩوع قانون رﰴ  23.19بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  51.15القاﴈ ٕ ادة
تنظﲓ "اﳌﴪح الوطﲏ ﷴ اﳋامس":
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادةاﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول الﳫمة ،ﰟ فريـق العـدا والﺘﳮيـة ،ﳉلسـة العامـة
لﺘصويت ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  23.19بﺘغيﲑ و ﳣـﲓ القـانون رﰴ 51.15
القاﴈ ٕ ادة تنظﲓ اﳌﴪح الوطﲏ ﷴ اﳋامس".
ح ﺚ ﳞدف ﻫذا اﳌﴩـوع قـانون ،مـن ـﻼل الﺘعـديﻼت الـﱵ ﳘـت
بعض مواده ،إﱃ اﺳﺘكﲈل وتعزز اﳉهود اﶈمودة الﱵ تبذلها بـﻼد لﺘطـور
الب ة الﺘحﺘية الثقاف ة لرفع من دد اﳌسـارح ا هـزة وفـق اﳌعـايﲑ ا وليـة،
و ﳥﲔ اﻻٕرث الثقاﰲ والﺘارﳜي ﳌﴪح ﷴ اﳋامس وضﲈن ﲤـﲒه ،مـن ـﻼل
ــذف عبــارة "الــوطﲏ" وســميﺘه بـــ "مﴪــح ﷴ اﳋــامس" ،كــﲈ ﺳـ ﳣكن
الﺘعديﻼت الﱵ عرفﳤا ام وريبة ﳎلس إدارتـه مـن رتقـاء بـه ﳈؤﺳسـة
وطنية عريقة ،إﱃ انب اﳌسارح اﶈدثة والﱵ ﰲ طور اﻻٕﳒاز.
و ليه ،فإننا ﰲ فريق العدا والﺘﳮية ﲟ لس اﳌس شارن ولغا ت الﱵ
ﺳبق ذ رﻫا ،ﺳنصوت ﻻٕﳚاب ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  23.19بﺘغيﲑ
و ﳣﲓ القانون رﰴ  51.15القاﴈ ٕ ادة تنظﲓ اﳌﴪح الوطﲏ ﷴ
اﳋامس"ٓ ،ملﲔ ٔن ﳛقق الغا ت اﳌرجوة م ه.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
 -IVالفريق اﳊرﰾ:
 (1مقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 44.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات
العموم ة؛
 (2ومقﱰح قانون تنظﳰي يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون الﺘنظﳰي رﰴ 64.14
بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ اﳌلﳣسات ﰲ ﳎال
ال ﴩيع:
﷽
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
حﴬات السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ان ٔتناول الﳫمة ﰟ الفريق اﳊرﰾ ﳌناقشة "مقﱰح قانون
تنظﳰي رﰴ  64.14م علق بﺘ ديد ﴍوط ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ
اﳌلﳣسات" وكذا "مقﱰح قانون تنظﳰي رﰴ  44.14م علق بﺘ ديد ﴍوط
ويف ات ﳑارﺳة اﳊق ﰲ تقدﱘ العراﺋض إﱃ السلطات العموم ة".
وﳞدف ﻫذ ن اﳌقﱰ ﲔ إﱃ تدعﲓ م ﻻت العريضة وﲣف ف الﴩوط
الشﳫية ﳌﲈرﺳة ﻫذا اﳊق ا ﺳﺘوري ،سهيﻼ وت سﲑا لولوج اﳌواطنﲔ
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ومن ﻫذا اﳌنطلق ،فإنه ﻻ سعنا إﻻ ٔن ﳥن ما اء به مﴩوع القانون
اﳌﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية ،وا ي ﲻل ﲆ ﲢديد ت ٔليف
ﻫذه اﳌؤﺳسة ويف ة تعيﲔ ٔعضاﲛا و خ صاصات اﳌوو ٕا ﳱا ،ﺳواء ﰲ
ﳎال الﺘف ش القضاﰄ شق ه اﳌركزي والﻼمركزئ ،و ﰲ ﳎال الﺘ ٔديب،
وقوا د تنظﳰها واﳊقوق اﳌقررة لفاﺋدة ٔعضاﲛا والواج ات اﳌفروضة لﳱم،
إضافة إﱃ تدق ق العﻼقة مع مؤﺳسﱵ "ا لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية"
و"رﺋاﺳة النيابة العامة" ﰲ ﳑارﺳة ا ا.
وﰲ ا ٔ ﲑ ،ﳣﲎ السيد الوز رٔ ،ن ساﱒ ﲨيعا ،ﰻ من موقعه ،ﰲ
مواص العمل لرفع من ٔداء العدا ﰲ ٔفق ﲣليق اﳊياة العامة وتعزز
اﺳﺘقﻼلية القضاء ،ﲆ اعﺘبار ٔن العدل ﻫو قوام دو اﳊق واﳌؤﺳسات
وﺳيادة القانون ،وعﲈدا لﺘحسﲔ م اخ ا ٔعﲈل وشجيع ﺳ ر ودعﲈ
لﳮوذج الﺘﳮوي ا ي نطمح .
و ليه ،نعلن ﲡاوبنا مع مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع وﺳنصوت ليه
ﻻٕﳚاب.
وشكرا.

 (3مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيد الوز ر اﶈﱰم،
إخواﱐ اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول الﳫمة ﰟ الفريق اﳊرﰾ ﳌناقشة "مﴩوع قانون
رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية" ،وا ي يندرج ﰲ
إطار مواص اﳉهود اﳌبذو من طرف اﳊكومة لﺘﲋيل اﻻٕصﻼح الشامل
والعميق ﳌنظومة واﺳﺘكﲈل الب ات ا ٔﺳاﺳية لسلطة القضاﺋية بب ،
وﲤك ﳯا من ا ليات القانونية الكف بضﲈن الﲋاﻫة والشفاف ة واﳊﲀمة
والن ا ة ﰲ تدبﲑ اﳌرفق القضاﰄ.
وﳞدف مﴩوع ﻫذا القانون إﱃ توطيد اﺳﺘقﻼلية السلطة القضاﺋية
وﲣليقها وربط اﳌسؤولية ﶈاﺳبة وتعزز اﳊﲀمة ﰲ تدبﲑ وسبﲑ اﳌرافق
القضاﺋية ،فضﻼ عن تعزز الثقة واﳌصداق ة ﰲ القضاء ،عﺘباره اﳊصن
اﳌنيع و اﳊق والقانون والرافعة ا ٔﺳاﺳية لﺘﳮية.
السيد الرﺋ س،
لقد مر إصﻼح القضاء ببﻼد بعدة ﳏطات ،توجت ٕصدار م ثاق
إصﻼح م ظومة العدا  ،ا ي اء ﲟجمو ة من ا ٔﻫداف ﺳﱰاتيجية
الكﱪی ،ﲢقق البعض مﳯا و ﲆ ر ٔﺳها اﺳﺘقﻼل القضاء عن السلطﺘﲔ
ال ﴩيعية والﺘنف ذية ،وما زال العمل م واصﻼ ﻻٕﳒاز ٔﻫداف ٔخرى بعيدة
اﳌدى ،إﳝا من اﶺيع ب ٔﳘية رتقاء ﲠذا اﳌرفق الهام وجع ﰲ مسﺘوى
الﺘ د ت ،ﳌا من دور فعال ﰲ حﲈية اﳊقوق واﺳﺘقرار اﳌعامﻼت
والﺘحفﲒ ﲆ ﺳ ر من ٔ ل ﲢق ق الﺘﳮية ق صادية.
ﻫذا ،فإذا ﰷن صدور القانون الﺘنظﳰي اﳌﺘعلق لس ا ٔ ﲆ لسلطة
القضاﰄ قد شﲁ ﳏطة رزة ﰲ تﲋيل ﺳﺘقﻼل اﳌؤﺳساﰐ لسلطة
القضاﺋية ،فإن إقرار القانون ا ي ﳓن بصدد م اقشﺘه ﺳ شﲁ لبنة ٔخرى
لبناء اﳌؤﺳساﰐ لقضاء و لية قانونية مة من ش ٔﳖا دﰪ ﺳﺘقﻼل الفعﲇ
لقضاء وتعزز ود ا و ﰲ ﳎال الﺘ ليق واﳊﲀمة وﳏاربة الفساد
ورﺳيخ م ادئ الﲋاﻫة والشفاف ة والقﲓ ا ٔ ﻼق ة ﰲ مرفق القضاء.
السيد الرﺋ س،
ك ﴘ ،ﳑا ﻻ شك ف ه ،الﺘف ش القضاﰄ ٔﳘية كﱪى لعمل القضاﰄ
ولقضاة وﳌؤﺳسة القضاء ﲆ د ﺳواء ،ذ ٔن الﺘوفر ﲆ مؤﺳسة قوية
وم ظمة شﲁ قانوﱐ ﳛدد بدقة اخ صاصات مؤﺳسة الﺘف ش القضاﰄ
اﳌب ة ﲆ اﳊياد والﺘجرد واﳌهنية ،من ش ٔنه ٔن شﲁ ٔداة ٔﺳاﺳية ﳊل
دة إشﲀليات مرتبطة لعمل اليوﱊ ﶈاﰼ ،من ﻼل الق ام ٔﲝاث
اﳌيدانية شﲁ مسﺘقل وم جرد من ٔي ت ٔثﲑ ،ﻫدفها الوصول إﱃ اﳊق قة
واﺳﺘ ﻼص اﳌعطيات الﴬورية اع دا ،ﲆ مؤﴍات ﲝثية واﲵة
ول س ﳎرد انطبا ات ،ﰲ ٔفق الوصول إﱃ قضاء ادل و زيه.

 (4مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ 131.13
اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب:
﷽
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ الفريق اﳊرﰾ ﲟ لسنا اﳌوقر ،ﳌناقشة مﴩوع
قانون رﰴ  33.21ا ي نعﺘﱪه ﰲ اية ا ٔﳘية ،مسﺘحﴬن ا ٔولوية الﱵ
ﳛظى ﲠا قطاع الص ة ﰲ مرجعي ا ،وﱔ م اﺳبة ﺳاﳓة لنا ٕﻻ راز مواقف ا
وتصوراتنا حول ﻫذا اﳌﴩوع.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إن ﻫذا اﳌﴩوع ا ي ﳓن بصدد م اقشﺘه ،اء ل ٕﻼ ابة والﺘفا ل مع
ٔ د ٔكﱪ اﻻٕشﲀليات الﱵ تعاﱐ مﳯا اﳌنظومة الصحية الوطنية ،وﱔ
إشﲀلية اﳋصاص ﰲ اﳌوارد ال ﴩية ،من ﻼل تعز ز الﱰيبة ال ﴩية
لقطاع ٕرﺳاء ﲢفﲒات ديدة بغية اﺳﺘقطاب ا ٔطباء ا ٔ انب وا ٔطباء
اﳌغاربة اﳌزاولﲔ لمهنة ﳋارج.
إن ﻫذا اﳌﴩوع نظم مزاو ا ٔطباء ا ٔ انب ﳌهنة الطب لقطاع
اﳋاص بصفة قارة ﳌغرب ،من ﻼل ﺳن إجراءات ﲢفﲒية ديدة ،تﺘ ﲆ
ﰲ ق صار ﲆ ﴍط الﺘق يد ﲜدول الهيئة الوطنية لطب ات وا ٔطباء،
ٔﺳاس لحصول ﲆ بطاقة ال سجيل ومزاو نة الطب ﳌغرب ،ووفق
الﴩوط القانونية اﳌﺘعلقة بدخول وٕاقامة ا ٔ انب ﳌملكة اﳌغربية.
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ا ٔصﲇ ،ﳌسا رة الﺘحوﻻت والﺘطورات الﱵ يعرفها اﻻتصال السمعي
البﴫي ،وموا بة تطور قوا د تنظﲓ ا ٕﻻ ﻼم العموﱊ واﳋاص ومراق ﺘه ﰲ
زمن الﺘطور الرﳃي.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إن ﻫذا النص ال ﴩيعي الهام سﳤدف ﲡاوز بعض الثغرات الواردة ﰲ
بعض مواد النص ا ٔصﲇ ،إما من ﻼل ٕا ادة إدراج بعض الﺘعريفات ﰲ
النص وٕا ادة إدراج اخ صاص الوﰷ الوطنية لﺘق ﲔ اﳌواصﻼت ،واﺳ دال
عبارة ب ٔخرى ،وكذ من ﻼل ذف بعض الفقرات والرجوع إﱃ الصيغة
ا ٔصلية واعي ٔم يةٔ ،و ﱪ سخ ٔحﲀمٔ ،و من ﻼل توح د بعض
العبارات ﰲ ﲨيع النصوص ال ﴩيعية والﺘنظﳰية اﳉاري ﲠا العمل ﰲ إطار
اﳌﻼءمة.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
بناء ليه ،ﺳنصوت ﰲ الفريق اﳊرﰾ إﳚا ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع.
والسﻼم ليﲂ ورﲪة ﷲ تعاﱃ ورﰷته.

وضﲈ ﻻﺳﺘقرار الطب ب ا ٔج ﱯ وٕاﳒاز مﴩو ه اﳌهﲏ ﳌغرب ،دد
اﳌﴩع مدة صﻼح ة بطاقة سجي ﰲ  4ﺳنوات ،إضافة إﱃ ذ فقد
ٔ دث اﳌﴩوع ﳉنة ى وز ر الص ة لﺘ ع ومراق ة مزاو ا ٔ انب ﳌهنة
الطب ﳌغرب ،ومدى اندما م ﰲ اﳌنظومة الصحية الوطنية ،وتﺘوﱃ ﻫذه
الجنة عرض تقرر ﺳنوي حول ﻫذا اﳌوضوع ﲆ ٔنظار رﺋ س اﳊكومة.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
ف ﳜص ا ٔطباء اﳌغاربة اﳌزاولﲔ نة الطب ﳋارج ،فإن اﳌﴩوع قد
تضمن ﲢفﲒات روم رجوعهم لمغرب لﺘعزز اﳌنظومة الصحية الوطنية ،من
ﻼل ﺳﺘغناء عن ﴍط معاد الشهادة ٔو ا بلوم اﶈصل ليه من
مؤﺳسة ٔج بية بلوم ٔو الشهادة الوطنية ،فالﺘجربة اﳌهنية اﳌك سبة ﰲ
اﳋارج تغﲏ عن ﻫذه اﳌعاد  ،كﲈ نص اﳌﴩوع ﲆ ذف ﴍط دم
الﺘق يد ﰲ دول ﻫيئة ٔج بية ل ٔ طباء ،وﴍط ال شطيب من دول
الهيئة ا ٔج بية ل ٔ طباء.
و ل سبة ﳌزاو نة الطب بصفة مؤق ة من ن ٔطباء ﲑ مقﳰﲔ
ﳌغرب ،فاﳌﴩع رفع الق ود ﲆ مزاو اﳌهنة بصفة مؤق ة ،من ﻼل
ذف ﴍط الﺘخصص ٔو الﺘق ية الطبية ٔو الﺘد ل الطﱯ ،وف ح ا ال
ٔمام ﳑارﺳة اﳌهنة ﲜميع اﳌؤﺳسات الصحية لقطاع العام واﳋاص ،فضﻼ
ﲆ ا ٕﻻ ا ﲆ نص تنظﳰي لﺘ ديد مدة اﳌزاو اﳌؤق ة بدل ﲢديدﻫا ﰲ
 30يوما ﰲ السنة كﲈ ﰷن معموﻻ به.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
لﲁ ﻫذه عﺘبارات ،ﺳنصوت ﰲ الفريق اﳊرﰾ إﳚا ﲆ ﻫذا
اﳌﴩوع الهام.

 -Vفريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  82.20يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ
ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
العموم ة:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن اتناول الﳫمة ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ﲟناﺳبة
م اقشة مﴩوع قانون رﰴ  82.20يقﴤ ٕ داث الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ
ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت
العموم ة ﰲ ﻫذه اﳉلسة ،وﻻ تفوتﲏ الفرصة لﺘقدم لشكر اﳉزيل اﱃ
السيد الوز ر ﲆ العرض القﲓ ا ي تقدم به ،ح ﺚ ٔوﰣ ٔن ٕا داث
الوﰷ الوطنية لﺘدبﲑ ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ٔداء اﳌؤﺳسات
واﳌقاوﻻت العموم ة  ،ﰲ مر لﳤا ا ٔولية ﺳ ﱲ ﲆ شﲁ مؤﺳسة ﲻوم ة
ذات الشخصية القانونية و ﺳﺘقﻼلية اﳌالية اﳋاضعة لوصاية ا و ،
وﺳ ﱲ بعد ذ ﲢويلها إﱃ ﴍكة مساﳘة دا ل ٔ ل ﻻ يﺘ اوز 5
ﺳنوات.
كﲈ ٔن مﴩوع القانون ﻫذا ينص ﲆ ٔن ا و ﺳ قل إﱃ الوﰷ
الوطنية تدرﳚيا مساﻫﲈﲥا ﰲ اﳌقاوﻻت العموم ة والﴩﰷت الﱵ تد ل ﰲ
نطاق اشﺘغالها .وﺳ وفر الوﰷ ﲆ حﲀمة ﳕوذج ة تﺘﻼءم مع مﳤا
ورؤﳤا ﺳﱰاتيجية بعيدة وم وﺳطة اﳌدىوقدرة ﲆ تق ﲓ ﳐاطر
اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة اﳌعنية والﺘحﲂ فﳱا ،و ﲆ تقدﱘ واقﱰاح

 (5مﴩوع قانون رﰴ  16.18يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ  77.03اﳌﺘعلق
ﻻتصال السمعي البﴫي:
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ الفريق اﳊرﰾ ﲟ لس اﳌس شارن لمساﳘة ﰲ
م اقشة "مﴩوع قانون رﰴ  16.18يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ 77.03
اﳌﺘعلق ﻻتصال السمعي البﴫي" ،مسﺘحﴬن ا ٔﳘية البالغة الﱵ ﳛظى
ﲠا القطاع اﻻتصال السمعي البﴫي ﰲ الوقت اﳌعاﴏ ،وﱔ م اﺳبة
تﺘ دد ٕﻻ راز مواقف ا ﲞصوص ﻫذا اﳌﴩوع الهام.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إن ﻫذا اﳌﴩوع ا ي ﳓن بصدد م اقشﺘه ،ي ٔﰐ ﳌوا بة ﺳﲑورة انف اح
وتطور ا ﳣع اﳌغرﰊ ﰲ ﲨيع ا اﻻت السياﺳية و ق صادية و ج عية
والثقاف ة ،و اء ﻫذا النص ال ﴩيعي بﺘغيﲑات وتعديﻼت ﲆ النص
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 وٕاذ ندعو ﰲ فريق ا اﳊكومة إﱃ ﲢسﲔ ا ٔداء العام لمحفظة العموم ةمن ح ﺚ لق الﱶوة ومردودية ﺳ رات العموم ة ،مع اﳊفاظ ﲆ
جودة اﳋدمة العموم ة اﳌقدمة لمواطن ،واﳌركزة ٔﺳاس ﲆ ضبط ٔﳒع
ﳊجم قطاع اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ة وتعزز مﲀ ﳤا ﰲ ق صاد
الوطﲏ وضﲈن س ام ا ٔم ل لﺘدابﲑ الﱵ تﺘ ذﻫا ﻫذه الهيئات مع
السياﺳات العموم ة.
وﰲ اﳋﺘـــام ،ســـ ل ـــﲆ ٔن ٕا ـــداث "الـــوﰷ الوطنيـــة لﺘـــدبﲑ
ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ٔداء اﳌؤﺳسات واﳌقاوﻻت العموم ـة"،
يد ل ﰲ إطار رؤيـة إصـﻼح ة شـام لقطـاع العـام ،وا ي ﺳـ ﳣكن مـن
مضــاعفة ا ٔ ــر اﳌﺘــو م ـن ﳐﺘلــف ا ٔوراش اﻻٕصــﻼح ة الكــﱪى ،وفقــا
لﺘوجﳱات ﻼ اﳌ  ،اصة اﳌﺘعلقة ﻻنﺘعاش ق صادي.

اﳊلول اﳌناﺳبة.
وف يﺘعلق ﲟضمون مﴩوع القانون ،فإنه ينص ﲆ ت ٔطﲑ ا و
اﳌساﳘة من ن الوﰷ  ،من ﻼل إرﺳاء رؤية طوي اﳌدى وواﲵة اﳌعاﱂ
وفعا و اﳌساﳘة ﱪ تنظﳰها ﰲ و دة مسﺘق وفص عن ا ٔدوار
ا ٔخرى و .
ووفقا لعرض ا ي تقدم به السيد الوز ر،و طبقا لفصل  49من
ا ﺳﺘور ،ينص مﴩوع القانون ﲆ اﳌصادقة ﲆ الﺘو ات ﺳﱰاتيجية
اﳌساﳘة ﰲ ا لس الوزاري ،و ﲆ ﻫذا ﺳاس ﺳ عﲔ ﲆ الوﰷ
اقﱰاح ﺳياﺳة اﳌساﻫﲈت العموم ة ﲆ السلطة اﳊكوم ة اﳌﳫفة ﳌالية
وتﲋيلها لﺘ سيق مع ا ٔطراف اﳌعنية واﺳﺘطﻼع ر ٔي ﻫيئة ال شاور
اﳌنصوص لﳱا ﰲ القانون.
و ٔكد كذ ﲆ ٔن الوﰷ ﺳ ذ اﻻٕجراءات الﻼزمة راﺳة
إمﲀنيات الﺘحويل إﱃ القطاع اﳋاص لﺘدبﲑ مساﻫﲈت ا و وفقا لسياﺳة
سيﲑ ﻫذه اﳌساﻫﲈت.
وتقﱰح الوﰷ ﲻليات اﳋوصصة الﱵ يﺘعﲔ تنف ذﻫا وفقا لقوانﲔ
اﳌعمول ﲠا ﰲ ﻫذا الش ٔن ،إما ﲟبادرة مﳯا ٔو بناء ﲆ طلب من السلطة
اﳊكوم ة.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إننا ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل بصدد م اقش ا لهذا اﳌﴩوع
قانون ،رى وس ل ﶍو ة من اﳌﻼحظات وا ٓراء ،والﱵ ﳝكن
اﺳﺘ ﻼصها ف يﲇ:

لﲁ مـا ﺳـبقت اﻻٕشـارة إليـه ،فإننـا ﰲ فريـق ﲢـاد اﳌغـرﰊ لشـغل
نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ نص اﳌﴩوع.
 (2مﴩوع قانون رﰴ  38.21يﺘعلق ﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية:
الس يد الرﺋ س اﶈﱰم،
السيدات والسادة الوزراء اﶈﱰمون،
السيدات والسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول الﳫمة ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ﲟناﺳبة
م اقشة "مﴩوع قانون رﰴ  38.21يقﴤ بﺘ ديد ت ٔليف اﳌف شية العامة
لشؤون القضاﺋية واخ صاصاﲥا وقوا د تنظﳰها وحقوق ٔعضاﲛا وواج اﲥم"
ﰲ ﻫذه اﳉلسة.
وﻻ تفوتﲏ الفرصة لﺘقدم لشكر اﳉزيل اﱃ السيد الوز ر ﲆ
العرض القﲓ ا ي تقدم به ،ا ي تطرق ف ه إﱃ ٔن ﻫذا اﳌﴩوع قانون
يد ل ﰲ إطار مواص ٕا شاء اﳌؤﺳسات والهيئات الﻼزمة لورش العدا ،
وﲢديدا تطبيقا لﲈدة  53من القانون الﺘنظﳰي رﰴ  100.13اﳌﺘعلق لس
ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية الصادر ﺳنة  ،2016وﻫو ا لس ا ي ﰎ ﲣوي
ﺳلطة تدبﲑ الوضعية اﳌهنية لقضاة.
كﲈ دد ﻫذا النص يف ة ت ٔليف اﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية،
وذ اس اما مع ا ور اﳌنوط ﲠا ،ح ﺚ تﺘكون من مف ش ام و ﺋب
ومن مف شﲔ ومف شﲔ مسا د ن.
ومن اﳌعلوم ٔ ّن طبيعة از اﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية يﺘ دد
طبقا ٔحﲀم ا ﺳﺘور والقوانﲔ الﺘنظﳰية لسلطة القضاﺋية.
وﰲ ﻫذا السياقّ ،نص الفصل  116من ا ﺳﺘور ﲆ ٔنه " سا د

 بداية ،ﻻبد من ال ساؤل حول ما إذا ﰷن من حق "الوﰷ الوطنيةلﺘدبﲑ ﺳﱰاتيجي ﳌساﻫﲈت ا و وت ع ﳒا ة ٔداء اﳌؤﺳسات
واﳌقاوﻻت العموم ة" الق ام بعملية اﳋوصصة؟
 كﲈ ﳝكن ال ساؤل حول دور اﳌد ر العام لمؤﺳسات العموم ةوا ٔ زة الﺘقر رية ،اصة إذا ﰷنت الوﰷ تقوم ب ف ذ القرارات اﳌﺘ ذة،
وعن ﺳ ب م ح الوﰷ دور الق ام ﳌصادقة ﲆ اﳊسا ت اﳌرصدة ،وكذا
ام إﳒاز ا راﺳة وﲻلية الﺘدق ق ،لﲈ ٔن ﻫذه اﳌهام من اخ صاص ﳉان
ال سيﲑ الﺘابعة لم الس اﻻٕدارية ،فضﻼ عن وجود ﳉان داﲚة تﺘوﱃ ﻫذه
اﳌهام؟
 و د ر ر ٔن ﻫناك ﲢد ت م عددة رتبط ٔﺳاﺳا بغياب إدارةاﺳﱰاتيجية واﲵة وم دﳎة من ة ،ووجود ﻫوامش مة لﺘحسﲔ،
ﺳواء ﲆ مسﺘوى اﳌردودية وا ٔداء ٔو العﻼقات اﳌالية مع ا و من ة
ٔخرى ،ﳑا سﺘدعي ﲢسﲔ لية لﺘد ل ا و اﳌساﳘة؛

ا لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية ،ﰲ اﳌادة الﺘ ٔدي ة ،قضاة مف شون من
ذوي اﳋﱪة.“..
كﲈ ّنص القانون الﺘنظﳰي لم لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية ﰲ اﳌادة 53
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 كﲈ ﱂ يﺘضمن ٔي مق ﴣ كف ل بﺘحق ق م د ٔ ثبات اﳌنصب القضاﰄلمف ش العام ٔ د ٔﱒ مقومات اﺳﺘقﻼل القضاء ،ح نص ﲆ إمﲀنية
وضع د ﳌهامه ق ل ﳖاية مدة وﻻيﺘه ،دون ﲢديد وتدق ق اﳊاﻻت
والضﲈ ت القانونية ،وﱔ ذات اﳌﻼحظة ﲞصوص بق ة ٔطر اﳌف شية.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
ٔما ما يﺘعلق ﻻلﱱامات ،فقد اق ﴫ اﳌﴩوع ﲆ الﺘنصيص ﲆ
واجب وح د مﳣثل ﰲ دم إفشاء اﳌعلومات والو ﺋق الﱵ يقع طﻼع
لﳱا ﲟناﺳبة مزاوﳤم ﳌها م ،وبقاء ﻫذا لﱱام قاﲚا حﱴ بعد ا ﳤاء مدة
ﲻلهم ،ﲢت طاﺋ اﳌساء .
 اﳌﴩوع ركز ﲆ اﳉانب الﺘقﲏ و ٔﻏفل جوانب ٔخرى تﺘعلق ﳌفهوماﳉديد لﺘف ش القضاﰄ الهادف ﳉعل الﺘف ش ال سلسﲇ واﳌركزي ﲆ
د ﺳواءٔ ،داة جعة وفعا ل س لﺘعقب ا ٔخطاء وٕاقامة ا ليل ،بل ٔداة
لﺘعزز ملكة قﱰاح والﺘ ٔطﲑ ،مع الﺘق د الﺘام ﲟبد ٔ اﺳﺘقﻼل القضاء
ليﳯض بدوره اﳌﳣثل ﰲ ال شخيص وتقدﱘ مقﱰ ات و لول واﲵة تق
ومراق ة ،لرفع من مسﺘوى ٔداء ﺳﲑ اﶈاﰼ وحﲈية حقوق اﳌﺘقاضﲔ عﺘباره
جوﻫر وﻫدف العملية القضاﺋية؛
 و ٔ ﲑا ،و ٔمام دم ﴰولية قانون الﺘف ش القضاﰄ فإن ذ سﺘلزمﴐورة توﺳيع دا رة اﳌشاورات حول ﻫذا اﳌﴩوع ﲆ اﳌسﺘوى القريب،
والﺘفكﲑ ٔيضا ﰲ تدعﳰه بدﻻﺋل اﺳﱰشادية مسا دة من ق يل "م ثاق
ٔ ﻼﰶ لنظام الﺘف ش" و"دليل لقاﴈ ﰲ مر الﺘف ش" ،واﳊرص
ٔيضا ﲆ شفاف ة مؤﺳسة الﺘف ش القضاﰄ من ﻼل ﴩ تقاررﻫا لعموم.
ولﲁ ما ﺳبقت اﻻٕشارة إليه فإننا ﰲ ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل نصوت
ﻻٕﳚاب ﲆ نص اﳌﴩوع.

م ه ﲆ ٕا داث مف شية امة لشؤون القضاﺋية وتعيﲔ اﳌف ش العام،
ورك لقانون العادي مس ٔ تنظﳰها وﲢديد حقوق وواج ات ٔعضاﲛا.
ويﻼحظ ﲠذا اﳋصوص ٔن اﻻٕصﻼ ات القضاﺋية ﳌغرب تﺘ ه إﱃ
ﲣﺘص لشؤون القضاﺋية،
ٕا داث مف شية ا ّمة مسﺘق ّ عن وزارة العدل ّ
تعمل إﱃ انب اﳌف شية العامة الﺘابعة لسلطة اﳊكوم ة ا ﺘصة الﱵ
بق ت لها صﻼح ات تف ش موظفي اﶈاﰼ ﰲ ا الﲔ اﻻٕداري واﳌاﱄ ،ﲟا
ﳛﱰم اﺳﺘقﻼل السلطة القضاﺋية.
وقد ّنصت اﳌادة  34من اﳌسودة ﲆ إمﲀنية إﳒاز مة تف ش
مشﱰك بﲔ اﳉهازن اﳌذ ور ن ّ ،ﰲ ﳎال اخ صاصه ،ﲆ ٔن يﱲ ٕا داد
تقررن م فصلﲔ عن ﻫذه اﳌهمة.
السيد الرﺋ س اﶈﱰم،
إننا ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ،ﲟناﺳبة م اقشة اﳌﴩوع قانون
اﳌشار اليه ٔ ﻼه ،ﻻبد ٔن نبدي ﲟجمو ة من اﳌﻼحظات وا ٓراء ا ٔولية
حول اﳌﴩوع والﱵ ﳝكن اﺳﺘ ﻼصها ف يﲇ:
 تطبيقا لﲈدة  53من قانون ا لس ا ٔ ﲆ لسلطة القضاﺋية ،يعﲔاﳌف ش العام بظهﲑ من اﳌ من بﲔ ثﻼثة قضاة من ا ر ة ﺳﺘ اﺋية،
قﱰاح من الرﺋ س اﳌنﺘدب بعد اﺳ شارة ٔعضاء ا لس ،ﳌدة ﲬس
ﺳنوات قاب لﺘ ديد مرة وا دة ،ﲑ ٔنه ﳝكن وضع د لهذا الﺘعيﲔ ق ل
انﴫام ﻫذه اﳌدة.
ومن ﻼل ﻫذا اﳌق ﴣ ،يﻼحظ ٔن اﳌﴩوع انﺘﴫ ﳌﳯجية الﺘعيﲔ
اﳌباﴍ عوض ف ح ﳎال الﺘباري حول م صب اﳌف شية العامة ﲆ ﻼف
م اصب اﻻٕدارة القضاﺋية وبعض اﳌهام ،كﲈ يﻼحظ ٔنه ﰎ إﻏفال وضع
ﴍوط موضوعية ﰲ طريقة تعيﲔ ٔطر اﳌف شية ،ح ﺚ ﰎ ق صار ﲆ
ﴍط ٔقدم ة معينة ،والسلطة الﺘقد رية الواﺳعة ﳉهة قﱰاح والﺘعيﲔ،
واﳋﱪة الﱵ ﱂ يﱲ ﲢديدﻫا بعناﴏ واﲵة.
 رس اﳌﴩوع اﺳﺘقﻼل اﳌف شية العامة لشؤون القضاﺋية عن وزارةالعدل ،لك ه ٔﺳس لعمل ﻫذا اﳉهاز ﳈسا د لم لس ا ٔ ﲆ لسلطة
القضاﺋية ،ح نص وشﲁ ﴏﱖ ﲆ ٔن اﳌف شية العامة من الهياﰻ
اﻻٕدارية لم لس ،وت ع ﰲ ٔداء ا ا ،كﲈ ٔن ب اﲥا اﻻٕدارية ﲢدد بقرار
من الرﺋ س اﳌنﺘدب يعرض ﲆ ت ٔشﲑة السلطة اﳊكوم ة لعدل.
 لرجوع اﱃ الباب اﳋامس ا صص لحقوق والواج ات ،يﻼحظ ٔنهاق ﴫ ﰲ ﳎال اﳊقوق ﲆ اﳉانب اﳌادي ،ح نص ﲆ تقاﴈ اﳌف ش
العام و ﺋبه و ﰶ اﳌف شﲔ تعويضا عن اﳌهام اﳌوو ٕا ﳱم ،ﳛدد بقرار من
الرﺋ س اﳌنﺘدب ،ﰲ اﳌقابل ﱂ يﺘضمن ٔي مق ضيات كرس ضﲈ ت
اﺳﺘقﻼلية اﳌف ش العام و ٔطر اﳌف شية ﰲ ٔداء ﲻلها ،ما دا ت اﳌﺘعلقة
سلطة الﺘحري الشام الﱵ ﳝلكها اﳉهاز لﻼﺳ ع ٔي ﴯص و ٔي ة
واﳊصول ﲆ ٔي معلومة ،دون إمﲀنية ح اج لﴪ اﳌهﲏ.

 -VIﶍو ة الكونفدرالية ا ﳝقراطية لشغل:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  33.21يقﴤ بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ 131.13
اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب:
السيد الرﺋ س،
السيد الوز ر،
السيدات والسادة،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول الﳫمة ﰟ ﶍو ة الكونفدرالية ا ﳝقراطية لشغل
ﰲ إطار م اقشة "مﴩوع قانون رﰴ  33.21بﺘغيﲑ و ﳣﲓ القانون رﰴ
 131.13اﳌﺘعلق ﲟزاو نة الطب".
السيد الرﺋ س،
السيد الوز ر،
السيدات والسادة،
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ي ٔﰐ ﻫذا اﳌﴩوع ﰲ ﺳياق اﲘة " وف د "19-وتداعياﲥا ،ح ﺚ
اضطرت السلطات اﳌغربية اﺳﺘصدار قانون الطوارئ الصحية ا ي
اﺳﺘعمل م ذ البداية كقانون لطوارئ شﲁ امٔ ،دى وﻻ زال يؤدي إﱃ
ا ﳤاك حقوق وحر ت اﳌواطنﲔ ،ﺳواء دا ل اﳌغرب ٔو ار ه ،وذ
لﺘخف ف العبء ﲆ اﳌنظومة الصحية وتفادي اﳖيارﻫا.
و لفعل ،فقد ٔدى تو ه ا و م ذ ﲦاني ات القرن اﳌاﴈ ﳓو الﺘ ﲇ
عن القطاع العام لصاﱀ القطاع اﳋاص ،تنف ذا لﺘعل ت اﳌؤﺳسات اﳌالية
ا ولية ،اصة البنك ا وﱄ وصندوق النقد ا وﱄ ،إﱃ اخ ﻼﻻت ب وية
و راجع بﲑ ﰲ اﳋدمات الصحية وجودﲥا وارتفاع ﳫفﳤا ﲆ اﳌواطنﲔ.
وقد ٔكد ﻫذا الﺘو ه رﺋ س اﳊكومة السابق ﰲ تﴫﳛاته ،ح ﺚ قال
ب ٔن ﲆ ا و الﺘ ﲇ عن الﺘعلﲓ والص ة؛ وﻫو ما يعﺘﱪ ت ٔويﻼ ليﱪاليا
لفصل  31من دﺳﺘور  2011ا ي ﱂ ينص ﴏا ة ﲆ اﳊق ﰲ الص ة
كﲈ تنص ليه العديد من ا ﺳاتﲑ ا ولية ،ولك ه يﺘ دث فقط عن تعبئة
ﰻ الوﺳاﺋل اﳌﺘا ة لﺘ سﲑ ٔﺳباب اﺳﺘفادة اﳌواطنﲔ واﳌواطنات من
اﳊق ﰲ ﶍو ة من اﳊقوق و ﲆ ر ٔﺳها العﻼج والعناية الصحية.
ورﰬ ٔن مﲒانية الص ة ارتفعت شﲁ طف ف ﰲ السنوات ا ٔ ﲑة،
إﻻ ٔﳖا ﻻ رﰵ إﱃ ما توﴆ به م ظمة الص ة العاﳌية ،كﲈ ٔﳖا ﻻ كفي
لﺘغطية اج ات اﳌواطنﲔ ف ﳜص اﳋدمات الصحية ،اصة الف ات
الفقﲑة والهشة وذوي ا ل اﶈدود ا ن يلجون إﱃ اﳌس شف ات
العموم ة وﻻ سﺘطيعون الجوء إﱃ مؤﺳسات القطاع اﳋاص س ب
ارتفاع الﺘﳫفة.
ول ٕﻼشارة ،فقد ﳖجت ا ول الغربية نفس ا ﳯج اﳌﳣثل ﰲ تقليص
مﲒانيات الص ة وٕاضعاف القطاع العام لصاﱀ القطاع اﳋاص ،وﻫو ما ٔدى
إﱃ العجز ﰲ الﺘكفل ﲟرﴇ " وف د "19-ﻼل ربيع  2020ﰲ معظم ﻫذه
ا ول.
السيد الرﺋ س،
السيد الوز ر،
السيدات والسادة،
لقد ﰷنت تﴫﳛات رﺋ س اﳊكومة ووزر الص ة وتﴫﳛات بعض
الوزراء ﰲ اﳊكومة تبعﺚ ﲆ ا ٔمل ﰲ بداية اﳉاﲘة ،ح ﺚ ﰷنوا يؤكدون
ﲆ ٔﳘية ا ٕﻻ سان وﲱﺘه و ٔﳘية القطاع العام وﴐورة ٕا ادة عﺘبار لهذا
القطاع ولعاملﲔ به.
لكن ،ﴎ ان ما ادوا إﱃ الﺘﴫﳛات السابقة والﱵ ﰷنت رﱊ إﱃ
الﺘقليل من ٔﳘية القطاع العام و ن ه ،وذ ﲟ او إﳂام لقطاع اﳋاص
ﰲ الﺘصدي ل اﲘة و ٔنه قدم ﳾء لص ة اﳌواطنﲔ ﰲ ﻫذه الفﱰة ،رﰬ
ٔن الﲁ يﺘذ ر يف طالب ٔﲱاب اﳌص ات اﳋاصة ﺳﺘفادة من دﰪ
ا و ٔو من ٔموال صندوق ورو  ،و ٔيضا اﳉشع ا ي ٔظهرت ليه

ﻫذه اﳌص ات ﰲ الﺘكفل ﲟرﴇ " وف د "19-بعدما ﲰحت ﳍم اﳊكومة
بذ .
ﰲ ﻫذه الفﱰة ،ﲭلنا كفرقاء اج عيﲔ و حركة نقابية و كونفدرالية
دﳝقراطية لشغل ٕ ﳚاب اﺳﺘ اف اﳊوار ج عي القطاعي ا ي توقف
ﰲ عهد الوز ر السابق بعدما تبﲔ ٔن اﳊكومة ل ست لها نية الﺘعاطي
ﳚاﰊ مع مطالب الشغي الصحية ،واشﺘغلنا ﰲ إطار الجنة اﳌركزية
لحوار ج عي ﲆ ﶍو ة من اﳌلفات و لصنا اﱃ اعﺘبار ٔربعة ملفات
ذات ٔولوية ﳚب لها وﱔ:
 ملف اﳌمرضﲔ ذوي كون ﺳن ﲔ ﲵا مرﺳوم 2017؛ ملف ا ٔطباء؛ مراجعة النظام ا ٔﺳاﳼ وشبكة ا ٔرقام ﺳﺘدﻻلية ح ﺚ ت دئلرﰴ  509وٕاضافة درج ﲔ؛
 ملف اﳌسا د ن الطبيﲔٕ :ا داث نظام ٔﺳاﳼ اص يﺘضمن ٕا ادةالنظر ﰲ ال سمية ،ﲢديد اﳌهام وٕاضافة درج ﲔ؛
 ملف الﺘعويض عن ا ٔخطار اﳌهنية لز دة ف ه وتوح د قﳰﺘه ﲆﲨيع اﳌهنيﲔ.
لكن ،س ل ﰲ "كدشٔ ،"1نه وبعد مرور دة ٔشهر ﲆ اﻻتفاق
ﲆ ﻫذه اﳌلفات ﻻ ﳾء وﻻ ﱪ ينا حول ﰻ اﳌلفات ما دا ملف
اﳌمرضﲔ ا ي عرف توق ع مرﺳومﲔ ش ٔنه من طرف وز ر اﳌالية،
ل ٔﺳف ﱂ كن مضام ﳯﲈ تعكس اﻻتفاق ا ي جرى بﲔ اﳊركة النقابية
ووزارة الص ة.
وﰲ نفس الوقت تﺘ دث الوزارة عن مﴩوع لوظيفة العموم ة
الصحية والﱵ ﱂ ﴩك النقا ت ﰲ بلورته ،ح ﺚ اكﺘفت فقط ﲟراﺳ
النقا ت ﳌدﻫا ب ٓراﲛا كﺘابة؛ وﻫذا ﻻ يعﺘﱪ ٕاﴍاﰷ ٔنه ﻻ ﳝكن من الﺘفا ل
وتبادل ا ٓراء والوصول إﱃ صيﻎ م وافق لﳱا .وقد ﺳبق و ٔعطى السيد
وز ر الص ة ﰲ ﳉنة الﺘعلﲓ والشؤون الثقاف ة و ج عية ،ﶈة عﲈ يقصد
لوظيفة العموم ة الصحية ،ﲭلنا ﲆ اﳋصوص:
ٔ
 الﺘوظيف اﳉهوي :وﻫو ما يذ ر ب ٔﺳاتذة ٔطر ا ﰷدﳝيات ٔو مايطلق لﳱم ٔﺳاتذة ا ن فرض لﳱم الﺘعاقد وﰻ اﻻٕشﲀﻻت
ا ي يطر ا ﻫذا النوع من الﺘوظيف؛
 الجوء إﱃ اﳌﺘقا د ن؛ الﺘعاقد؛ ﺳد اﳋصاص )(vacations؛ الز دة ﰲ ﺳن ا ٕﻻ ا ﲆ الﺘقا د؛ الﴩاكة مع القطاع اﳋاص؛ بعض الﺘحفﲒات اﳌالية ح ﺚ ﺳيعﳣد الﺘعويض عن العمل اﻻٕضاﰲ 1الكونفدرالية ا ﳝقراطية لشغل
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 دم وضع ﴍوط لهذه اﳌزاو من ق يل معاد ا بلوم ا ٔج ﱯ معا بلوم اﳌغرﰊ وﴐورة فرض تداريب ﲆ ا ٔطباء ،اصة القادمﲔ من
بعض ا ول ،إضافة إﱃ ﴐورة إتقان الغة العربية؛
 دم وضع ٔي ﴍوط دية ﳌزاو نة الطب من طرف ا ٔ انب،ﰲ تقد نر ا ،ي قص من قﳰة الشهادات اﳌغربية وق د يعرض ﲱة اﳌواطنﲔ
لخطر.

) (acteوقلﱲ ب ٔن ما يقوم به ثﻼثة موظفﲔ ﺳيقوم به موظف وا د.
فإذا كنا ﰲ "كـ.د.ش" ﺳباقﲔ إﱃ طرح مﴩوع الوظيفة العموم ة
الصحية م ذ  ،2010فإننا ﻻ نﺘفق مع مضامﲔ اﳌﴩوع اﳊكوﱊ كﲈ ﺳبق
و ﱪﰎ عنه ﰲ ﻫذه الجنةٔ ،نه ﳚسد مزيدا من الﺘ ﲇ عن القطاع العام
ومزيدا من الضغط ﲆ ا ٔطر الصحية.
السيد الرﺋ س،
السيد الوز ر،
السيدات والسادة،
ﰲ ﻫذا الوقت ٔيضا تﺘ دث الوزارة عن مﴩوع ٕﻻ ادة ﻫيﳫة
اﳌنظومة الصحية ،ودون ٕاﴍاك الفرقاء ج عيﲔ؛ لكن ما اطلعنا ليه
ﳊد ا ٓن ﳚعلنا ﳔلص إﱃ ٔنه مﴩوع رﱊ إﱃ تفك ك قطاع الص ة
العموﱊ وﲣﲇ الوزارة عن ٔدوارﻫا لﺘك في بدور الﺘنظﲓ )(régulation
كﲈ توﴆ بذ اﳌؤﺳسات اﳌالية ا ولية.
وبدل ف ح نقاش ﲻوﱊ حو  ،ت ٔﰐ اﳊكومة ﲟﴩوع ﻫذا القانون ا ي
سمح ل ٔ انب ﲟزاو نة الطب ببﻼد مع ٕازا الق ود الﱵ ﰷنت من
ق ل ﶵاية ﲱة اﳌواطنﲔ ومزاو اﳌهنة ،وس ل ﰲ ﶍو ة "كـ.د.ش"،
ﶍو ة من اﳌﻼحظات ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع ا ي قد شﲁ خطرا ﲆ ﲱة
اﳌواطنﲔ ،نذ ر مﳯا:
 دم فهمنا لو ه ﺳﺘع ال اعﺘبارا م ا ٔن ﻫذا اﳌﴩوع ﳚب ٔنكون جزء من مﴩوع اﳌنظومة الصحية اﳉديدة ا ي يفﱰض ٔن يف ح
نقاش حو مع ﰻ الفا لﲔ ﰲ القطاع؛

وقد قدم ا ﶍو ة من الﺘعديﻼت ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع ،رﱊ إﱃ حﲈية
مزاو نة الطب ببﻼد وٕاﱃ حﲈية ﲱة اﳌواطنﲔ ،ﲤت اﳌوافقة لﳱا
ﻻٕجﲈع ﰲ ﳉنة الﺘعلﲓ والشؤون الثقاف ة و ج عية ،ﳣﲎ ٔن ﲢظى
ٔيضا ﲟوافقة الزمﻼء ﰲ اﳉلسة العامة.
وﰲ اﳋﺘام ،نعﺘﱪ ﰲ ﶍو ة الكونفدرالية ا ﳝقراطية لشغلٔ ،نه يﺘعﲔ
ﲆ اﳊكومة القادمة العمل ﲆ:
 ٕا شاء اﳌزيد من اﳉامعات اﳌغربية وف ح ا ال لﺘكون ٔكﱪ دد ﳑكنمن ا ٔطباء؛
 ﲢسﲔ الﺘكون والﺘ ٔطﲑ ،اصة ﲆ مسﺘوى اﳌراكز ﺳ شفاﺋيةاﳉامعية والقطع مع اﺳﺘغﻼل الطلبة ﰲ ﺳد اﳋصاص ومع اﳌعامﻼت اﳌهينة
لكرامة الﱵ يﺘعرضون لها ﰲ بعض ا ٔقسام؛
 جعل القطاع العام ﳏفزا لﲄ يلﺘحق به ا ٔطباء اﳌغاربة ﺳواء اﳌقﳰﲔﰲ اﳌغرب ٔو ﰲ اﳋارج ،بﺘحفﲒﱒ وﲢسﲔ ظروف ﲻلهم.
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