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  )2010أكتوبر  26  (1431القعدة  ذو 17الثال�ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
 .، اخلليفة الثالث لرئيس ا7لسبيجديكن  حلسن السـيداملستشار :  الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

ساعة وعرش دقائق، ابتداء من الساعة اخلامسة واBقيقة الثانية : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .والثالثني مساء
  .مناقشة األسـئP الشفوية: جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدات املستشارات احملرتمات،

  السادة املستشارون احملرتمون،
من اBسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اBاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

تشارين، خيصص ا7لس هذه اجللسة ألسـئP السادة 7لس املس 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

وقبل الرشوع يف تناول األسـئP الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أدعو ا7لس املوقر لقراءة الفاحتة ترحام عىل روح السـيدين عبد الرحامن 

إدارة اBفاع الوطين السـباعي الوزير املنتدب Bى الوزير األول امللكف ب
وفقيد ا7لس املستشار األمني اBراق، سائلني هللا عز وجل أن يتغمد 

  .الفقيدين بواسع رمحته وأن يلهم أهلهيام الصرب والسلوان

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، الرمحن الرحمي، ما� 

هد� الرصاط املسـتقمي، رصاط يوم اBين، إ�ك نعبد وإ�ك نسـتعني، إ
  . ا�ين أنعمت علهيم غري املغضوب علهيم وال الظالني

آمني، سـبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني وامحلد 
  .� رب العاملني

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
¢مسمك مجيعا نرحب ¢لوفد من املفتشني املتدربني التابعني للمفتشـية 

  .الرتاب الوطين، مرحبا هبمالعامة إلدارة 
واآلن أعطي اللكمة للسـيد أمني ا7لس إلطالع ا7لس عىل ما جد 

  .من مراسالت وإعال�ت، اللكمة للسـيد األمني

        ::::املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا7لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا7لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا7لساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني ا7لس
  .شكرا السـيد الرئيس

توصلت الرئاسة من السـيد رئيس فريق التجمع اBسـتوري املوحد 
 26تقدمي سؤال مربمج يف اجللسة العمومية ليومه الثال�ء بطلب إرجاء 

أكتوبر إىل جلسة الحقة، ويتعلق األمر ¢لسؤال ا�ي موضوعه مشاريع 
  .املدن اجلديدة، واملوجه إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية ا7الية

خبصوص األسـئP الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 
  :2010أكتوبر  26غاية يوم الثال�ء  إىل

  سؤ¾؛ 20: عدد األسـئP الشفهية -
  سؤال واحد؛: عدد األسـئP الكتابية -
  .جوا¢ن: عدد األجوبة الكتابية -

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نرشع اآلن يف معاجلة األسـئP الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 

أسـئP مهنا آنية مو¿ة لقطاعات العدل،  6، سؤ¾ 20اجللسة، وعددها 
سؤ¾ عاد� موزع عىل قطاعات  14الرتبية الوطنية، التمنية ¾جÁعية، و

 ÂوBعية، اإلساكن والتعمري، كتابة اÁالعدل، الرتبية الوطنية، التمنية ¾ج
  .امللكفة ¢ملاء والبيئة

إىل السـيد وزير نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة ¢ألسـئP املو¿ة 
العدل حول إرضا¢ت شغيP قطاع العدل، ونظرا لوحدة املوضوع اليت 
جتمعها، نسـتأذن ا7لس املوقر بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذ� نعطي 

  .اللكمة للسـيد الوزير لإلجابة عهنا
املتتالية يف السؤال اآلين األول يف املوضوع يمتحور حول اإلرضا¢ت 

إدريس الرايض، حلسن : ين احملرتمني السادةقطاع العدل، للمستشار 
  . بيجديكن، عادل املعطي، محمد أقبيب، احلسن العواين

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد احلسن العوايناملستشار السـيد احلسن العوايناملستشار السـيد احلسن العوايناملستشار السـيد احلسن العواين
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السادة والسـيدات املستشارون احملرتمون،
إرضا¢ت متتالية ملوظفي وزارة السـيد الوزير، شهدت بالد� مؤخرا 

أ�م يف األسـبوع، وأنمت تعلمون، السـيد  3العدل، حيث تصل أحيا� إىل 
الوزير، حيوية هذا القطاع وما تسببه هذه اّإلرضا¢ت من تعطيل ملصاحل 
املواطنني واملتقاضني، وخصوصا املرتبطني ¢حملامك التجارية، �هيك عن 

  .ء األرسة وامللفات ذات الطابع ¾سـتعجايلامللفات ¾جÁعية وملفات قضا
السـيد الوزير احملرتم، نود منمك توضيحات حول مآل احلوار بني 
وزارتمك وهاته الطبقة من املوظفني، خاصة أنه سـبق لمك التأكيد يف العديد 
من املناسـبات عىل مرشوعية مطالهبم، ونود كذ� السـيد الوزير معرفة 

ل ¾خنراط يف إجياد حلول لهاته املشالك يف مدى اسـتعداد وزارتمك من أج
أقرب اآلجال، وإعطاء دفعة جديدة إلصالح القضاء ا�ي يبقى من 

  األوراش املفتوحة، واليت تؤرق امجليع؟ 
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  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

السؤال اآلين الثاين، موضوعه انعاكسات إرضاب موظفي العدل، 
عبد امحليد السعداوي، معر مكدر، بنارص : للمستشارين احملرتمني السادة

أزواكغ، أولعيد الرداد، عبد ا7يد احلناكري، سعيد التدالوي، عبد هللا أبو 
  . زيد

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد عبد هللا أبو زيداملستشار السـيد عبد هللا أبو زيداملستشار السـيد عبد هللا أبو زيداملستشار السـيد عبد هللا أبو زيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  السـيد الوزير،
يعترب قطاع العدل من بني القطاعات األساسـية ببالد� لصلته املبارشة 
مبصاحل املواطنني، ودوره اإلسرتاتيجي يف ترسـيخ قمي اBميقراطية واملواطنة، 

و¾ستçر، وتعزيز الثقة واملصداقية عند املتقاضني، إال وترسيع وترية التمنية 
أن هذا القطاع احليوي، السـيد الوزير، يعرف تعرثات واختالالت 
ومشالك متنوعة، آخرها اإلرضا¢ت املتكررة يف احملامك، واليت خيوضها éنيو 

  .القطاع
وبناء عىل هذه الوضعية اليت تؤثر عىل السري العام للمحامك، وتعرث 

صاحل املواطنني، نود مساءلتمك، السـيد الوزير احملرتم، عن التدابري املتخذة م
من طرف احلكومة من أجل الهنوض بأوضاع العاملني بقطاع العدل 

  .وشكرا. مكنطلق أسايس إلصالح شامل للقضاء ببالد�

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

طردة يف قطاع العدل السؤال اآلين الثالث موضوعه اإلرضا¢ت امل
وتأثريها السليب عىل مصاحل املرتفقني، اللكمة ألحد السادة املستشارين من 

  .فريق األصاÂ واملعارصة
  .اللكمة لفريق األصاÂ واملعارصة

        ::::ششششاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشام
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

تعيشه بالد�، وا�ي يمتزي من مجP يف هذا الظرف التارخيي الهام ا�ي 
ما يمتزي به ¢تساع وتعدد املبادرات واألوراش واBيناميات اإلصالحية، ويف 
مقدمهتا ورش إصالح القضاء، قطاع العدل يف بالد�، نالحظ بأن هناك 
موجة غري مسـبوقة من اإلرضا¢ت اليت أخذت وترية غري معهودة من 

صبحت من زاوية ما تشلك عرقP حقيقية ¾ضطراد ومن التكرار، واليت أ
ألهداف ترسيع اإلجراءات املسطرية الهامة واملصريية اليت يضطلع هبا هذا 
القطاع، سواء عىل مسـتوى الوزارة املركزية أو عىل مسـتوى خمتلف حمامك 

  .اململكة
ولألسف، حيدث هذا، السـيد الوزير احملرتم، يف وقت يشلك فيه كام 

نظومة القضائية حمطة إجامع األمة بلك مكو�هتا أسلفت ورش إصالح امل 
وأولوية ملحة وعىل درجة كبرية من اإلحلاح، �دى هبا صاحب اجلالÂ يف 
العديد من اخلطب واملناسـبات، اكن آخرها اخلطاب املليك ا�ي افتتح به 

  .اBورة احلالية
ومن هذا املنطلق، ومن موقع اخنراط حزب األصاÂ واملعارصة يف هذا 

لورش اإلصالû الهام، ومن منطلق دمعنا املطلق إلرادة اإلصالح، اليت ا
عربمت عهنا السـيد الوزير يف مناسـبات خمتلفة، ومن منطلق اقتناعنا وإمياننا 
بأمهية هذا الورش، وما حيظى به من اهÁم Bيمك، فإننا نود أن نثري سؤ¾ 

حلقيقية اليت تفرس يتعلق حبق الرأي العام الوطين يف أن يعرف األسـباب ا
تنايم موجة هذه اإلرضا¢ت املتكررة، وهل من مقاربة ف� يتعلق ¢لتعاطي 
مع املطالب اليت يطر�ا املرضبون؟ وهل حنن يف حاجة يف هذا الوقت 
¢�ات إىل اتساع مساحة هذه اإلرضا¢ت وتعددها، يف وقت اكن يفرتض 

من أجل ترسيع وترية  أن تتاح لمك فهيا فرصة تكريس لك ¿دمك وطاقتمك
اإلصالح ا�ي ينتظره املغاربة مجيعا يف هذا الورش اإلسرتاتيجي واحليوي 

  ¢لنسـبة لراهن ومسـتقبل ب��؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكر السـيد الرئيس

السؤال اآلين الرابع موضوعه وضعية شغيP قطاع العدل، اللكمة ألحد 
  .الفيدرايل لتقدمي السؤالالسادة املستشارين من الفريق 

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

السـيد وزير العدل، أكدمت يف أكرث من مناسـبة لوسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة واملكتوبة أن مطلب النظام األسايس لهيئة كتابة الضبط مطلبا 

ظى بعناية كبرية من Bن وزارة العدل واكفة األطراف مرشوعا، وحي
احلكومية عىل اعتبار أنه شلك حمورا من أمه حماور إصالح القضاء اليت 

، كام أنه موضوع اتفاق 2010غشت  20تضمهنا اخلطاب املليك السايم ل 
موقع بني وزارتمك وبني النقابة اBميقراطية للعدل، ¢عتبارها النقابة األكرث 

  . 2010يناير  20لية، وأذكرمك ¢تفاق متثي 
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��، السـيد الوزير، نسائلمك ما ا�ي جيعل احلكومة املغربية اليوم 
وترمجته إىل حزي  2010عاجزة عن تنفيذ مضامني اخلطاب املليك لغشت 

  الواقع؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 Pشكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير ليجيب عىل األسـئ

  .دقيقة 12املتعلقة بإرضا¢ت قطاع العدل يف حدود 

        ::::السـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  حرضات السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أريد أوال أن أشكرمك عىل تفضلمك بطرح هذه األسـئP املتعلقة بوضعية 
أخفيمك بأهنا تقض مضاجعنا يف وزارة  كتابة الضبط، ألن هذه املسأÂ ال

  .العدل وليس فقط يف وزارة العدل، بل كذ� يف خمتلف حمامك اململكة
لقد تفضلمت فذكرمت بأن كتابة الضبط حتتل ماكنة جد ممتزية يف التنظمي 
القضايئ، وتعترب فاعال أساسـيا يف املؤسسة القضائية حبمك éاéا يف ميدان 

  . ية وهتييء امللفات وتلبية طلبات املتقاضنيتنفيذ اإلجراءات القضائ 
بكتابة الضبط éام جسـمية  -كام تعلمون  -فقد أ�ط املرشع 

واختصاصات دقيقة يف ميدان ترصيف العداÂ وتدبري اإلجراءات املسطرية، 
فهـي املؤمتنة عىل سري اإلجراءات واملساطر وتنفيذها، ويه املنوط هبا 

احملامك أو ماكتب ¾ستنطاق أو البحث،  اإلشهاد عىل ما يروج يف قاعة
ويه الساهرة عىل حتمل عبء أمانة احلفاظ عىل األموال واملنقوالت اليت 

Âيقتيض األمر وضعها رهن إشارة العدا.  
كام أن املرشع أ�ط بكتابة الضبط، سواء تعلق األمر برئيس كتابة 

حسن سري الضبط أو برئيس كتابة النيابة العامة مسؤولية السهر عىل 
خمتلف ماكتب وشعب كتابة الضبط ¢حملمكة، و�� فإن كتابة الضبط 
تعترب هذا ما قلته عدة مرات يه العصب احليوي لإلدارة القضائية ومعودها 
الفقري، حيث ال ميكن تصور قيام القضاء مبهامه مبعزل عن اBور الهام ا�ي 

  .مي اخلدمات للمتقاضنيتقوم به كتابة الضبط يف جمال التدبري والتسـيري وتقد
إذن ال أختلف مع حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني 
يف تقيميهم ل�ور احملوري لكتابة الضبط، وهذا اBور مل أكف إطالقا يف أي 
يوم من أ�م عن التذكري به وبأمهيته، ليس فقط أمام من أحتاور معهم من 

  .تلف املسؤولني احلكومينياملسؤولني يف كتابة الضبط، بل كذ� مع خم 
و¢لنظر لألمهية البالغة لكتابة الضبط واحتاللها ملركز حموري وأسايس 
يف اإلصالح القضايئ ا�ي أعلن عنه صاحب اجلالÂ نرصه هللا، حيث 

 20أكد جاللته يف اخلطاب السايم مبناسـبة ذكرى ثورة امل� والشعب ليوم
وظفي كتابة الضبط، عىل إخراج قانون أسايس حمفز مل 2009غشت 

وجعل ذ� جاللته مضن احملور األول إلصالح القضاء املتعلق بدمع 
  . اسـتقاللية القضاء

كام أنه يف إطار حتسني وضعية موظفي كتابة الضبط، تضمن اخلطاب 
ما  2003يناير 29املليك السايم مبناسـبة افتتاح السـنة القضائية بأاكدير يوم 

ا هنيب حبكومتنا أن تنظر يف مراجعة وضعيهتم فإنن": قول جالÂ امل�: ييل
  ".أسايس حمفز املادية ووضع نظام

وتنفيذا للتعل�ت امللكية السامية هبذا اخلصوص، مت إعداد املرسوم 
 9املتعلق ¢لنظام األسايس اخلاص هبيئة كتابة الضبط، وا�ي صدر بتارخي 

سني اإلطار ، ويعترب هذا املرسوم أول خطوة éمة يف حت 2008يوليوز 
  . القانوين لهيئة كتابة الضبط

و¢إلضافة إىل هذا، وتنفيذا للتعل�ت امللكية اليت وردت يف خطابه 
بشأن وضع قانون أسايس حمفز لهيئة كتابة  2009غشت  20السايم ل 

الضبط، مت إعداد مرشوع مرسوم جديد يتعلق ¢لنظام األسايس اخلاص 
آلن يف مساره الترشيعي، وهذا النظام هبيئة كتابة الضبط، وا�ي الزال ا

األسايس ا�ي أعدته وزارة العدل وأعلنته وأعدته، ولكن ¢تفاق وبتحاور 
مع خمتلف مكو�ت النقا¢ت املغربية، سواء مهنا األكرث متثيلية أو اليت 
ليست كذ�، اكن موضوع حوار، وقد قلت ذ� عدة مرات، هو أول 

، وأخذ 2010مة ¢لضبط يف شهر فرباير نص مت توجهيه إىل األمانة للحكو 
  . مساره الترشيعي بطبيعة احلال

وأما املناقشات واملفاوضات مع المتثيليات النقابية، فإهنا مل تكف يف أي 
وقت من األوقات، بل اسـمترت خالل هذه املدة منذ أن حتملت مسؤولية 

Âعات مطوÁمع  وزارة العدل إىل حد اليوم، تقريبا أسـبوعيا نعقد اج
  . املسؤولني عىل هؤالء املركز�ت النقابية

 2011وقد حاولنا أن حنصل مبناسـبة التصويت عىل قانون املالية لسـنة 
مترير النص املتعلق هبذا املرسوم املتعلق ¢لنظام األسايس لكتابة الضبط، 
وأريد أن أذكر بأن هذا النص الزال يف مساره الترشيعي، مل يمت حسبه، مل 

  . بل هو الزال قامئ ا�ات، والزلنا نطالب بأن يمت إقرارهيمت رفضه، 
ويكفي أن أقول لمك بأنه يف هذا اليوم، رمغ أننا كنا بعيدين عن مدينة 
الر¢ط، فمل أكف مبطالبة الزمالء الوزراء أن يساندو� يف احلصول عىل هذا 

  . النظام األسايس، والزلت آمل أن حنصل عليه
وقد قلت لإلخوة يف النقا¢ت بأهنم جيب أال يتعاملوا معنا مكشغل 
ومسـتخدمني، بل حنن مجيعا يف خندق واحد، ما يعنهيم يعنينا، فلهذا جيب 
أن يساعدو� عىل مترير هذا النص، لكام اسـتطعت أن أحصل عليه ¢لنظر 

أنين إىل الظروف املالية اليت متر هبا بالد�، واألزمة اليت متر هبا، هو 
حصلت بعد أن اكن الباب موصدا، حصلت من وزارة ¾قتصاد واملالية 

مليون درمه، ا�ي سـيدفع يف  250مليار سـنتمي أي  25عىل مبلغ 
احلساب اخلاص لوزارة العدل، وسـترصف منه تعويضات ملوظفي كتابة 

من أجور هؤالء  %27إىل  21الضبط، وهذه التعويضات متثل نسـبة 
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 2916درمه وأكرب ز�دة تبلغ  800أقل ز�دة تبلغ  املوظفني، حبيث إن
درمه، وإذا أضيفت إىل الز�دة اليت حصل علهيا املوظفون مبقتىض املرسوم 

درمه ¢لنسـبة ألدىن سمل  1108األول، فإن الز�دة يف األجر ترتفع من 
  . درمه 3716وتصل إىل 

إذن هذه التعويضات يه تعويضات حمفزة، وقد قلنا لإلخوة يف 
النقا¢ت هذه مبادرة، ولكن حنن الزلنا نطالب، ¢لنظر خلاصية كتابة 

  . الضبط، الزلنا نطالب ¢لنظام األسايس، ونأمل يف الوصول إليه
ولكن كام تفضلمت وقلمت، حرضات السـيدات والسادة، بأن هذه 
اإلرضا¢ت الزالت مسـمترة، فإذا اكنت املطالب مرشوعة، وهذه املسائل 

 املركز�ت النقابية بأنه إذا اكنت هذه الطلبات أو املطالب اليت قلت ملمثيل
مرشوعة فإن طريقة التعبري علهيا يه مؤسفة، ألهنا ترض ¢ملواطنني إرضارا 
¢لغا، وترض ¢قتصاد البالد إرضارا فظيعا، وميكن التعبري عن هذه املطالب 

أن بطرق أخرى، إما ¢لتوقف ملدة ساعة أو ساعتني أو نصف يوم، أما 
نتوقف ثالثة أ�م، تضاف إلهيا يوم السبت واألحد يه مخسة أ�م، وأحيا� 
نقوم بوقفة احتجاجية أمام أبواب احملمكة يف اليوم السادس يف وقت ا�روة، 
من الثامنة ونصف إىل العارشة ونصف، فهذه إعاقة 'مة لسري احملامك، وقد 

 ذكرها أمام املسائل ال ميكن تصورها، ليس من حاجة إىل.. تكبد�
  .. حرضاتمك، ولكن هذا هو اليشء املؤسف، حنن نأسف أننا

نقول بأن نضال النقا¢ت هو نضالنا، نريد أن نضع كتابة الضبط من 
الناحية املادية يف أحسن وضع ممكن، وقلت لإلخوة يف كتابة الضبط 
 اعتربوين مدافعا عنمك، وعندما قلت هذا مل أكن أهزأ بأح،د وإمنا كنت جادا

  . يف مطليب، والزالت جادا يف مطليب، وهذا املطلب الزال مسـمترا
أمتىن أن يتفهم اإلخوة يف النقا¢ت بأن املصلحة تقتيض أن نعود إىل 
العمل، أن ال نرفض هذه التعويضات، ألنه إذا رفضت هذه التعويضات لن 
تصدر يف اجلريدة الرمسية، ولن حيصل املوظفون عىل هذه التعويضات، 

نت رمبا تبدو هلم رمزية، ورمبا سيتعذر كذ� الوصول إىل يشء وإن اك
  . آخر

إذن مطلبنا هو مطلب واحد، هو احلصول عىل النظام األسايس، أمتىن 
  . أن نصل إليه يف املسـتقبل القريب

  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، التعقيب للفريق األول وهو التجمع اBسـتوري

        ::::املستشار السـيد احلسن العوايناملستشار السـيد احلسن العوايناملستشار السـيد احلسن العوايناملستشار السـيد احلسن العواين
  . شكرا السـيد الوزير

عىل لك حال، السـيد الوزير، ال نشك يف املقدرة د�لمك وا7هودات 
املبذوÂ ¢ش حتلوا هذا املشلك يف أقرب وقت ممكن، خاصة أنمت صاحب 
امليدان وأكرث العارفني به، ولكن تيبقى فقط، السـيد الوزير، غري للتذكري، 

ىل لسانمك هذا بدورمك عىل أن هاذ اإلرضا¢ت اآلن أصبحت وأنمت جاء ع
ترض كثريا ¢ملواطنني، خاصة أن املواطنني يعين يف بعض املناطق اليل 

كيلومرت، واحد كيجي للحمك، واحد كيجي  150و 200و 300كيجيو ب
يعين ما ... للجلسة، واحد كيجي للتنفيذ، وهاذ اليش لكو تيجي املواطن

مرات أو مرة يف  2يل اكن اإلرضاب مرة يف سـنة، أو بقاش هاذ اليش، م
الشهر، ولكن دا¢ وىل أسـبوعيا، اليوم راه اكن إرضاب، غدا اكين إرضاب، 

  . بعد غد اكين إرضاب، إذن هذا مشلك، املواطنني أصبحوا اآلن كميلوا منو
أكرث من هذا القضاة اآلن، املئات د�ل القضاة أصبحوا يف إرضاب غري 

ملا تيجي القايض للمحمكة وما جيربش وسائل العمل، وما  معلن عليه،
جيربش اليل يعطيه امللفات، وما جيربش األحاكم د�لو مطبوعة، وما جيربش 

  . اليل يدخل معه للجلسة حىت هو يف عدد املرضبني
وحىت كذ� احملامون، السـيد الرئيس، اآلالف د�ل احملامون أصبحوا 

ألن ميل تيجي احملايم أوال  تيحرجوا مع  حىت هام مرضبني بال ما حيسوا،
الزبناء د�هلم، كميشـيو للجلسات ما تميكنشاي، كميشـيو لإلجراءات ما 
ميكنشاي، إذن تيصبحوا حىت هام يف املقايه ويف عداد املرضبني كذ� عن 

  . العمل كذ�
أكرث من هذا اكين ¾ستçر، السـيد الرئيس، اBوÂ كتقول لنا أن 

ة ¾قتصاد الوطين وتشجع ¾ستçر األجنيب ملا كيجي للمغرب احلكومة éيأ
أو أي دوÂ بغا يستمثر فهيا، راه تيبدى من احملمكة، تيسول عىل احملمكة 
كيفاش كمتىش وأشـنو يه العادة، هنا جيي جيرب سـنة د�ل اإلرضاب أو 

  . سـنتني د�ل اإلرضاب، كنعتقد هذا مرض ¢الستçر كذ�
¢لنسـبة لهذا امللف، السـيد الوزير احملرتم، كنعتقد عىل هذا األساس 

  . أنه خصو احلل، واحلل اليوم قبل الغد
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق احلريك

        ::::املستشار السـيد عبد هللا أبو زيداملستشار السـيد عبد هللا أبو زيداملستشار السـيد عبد هللا أبو زيداملستشار السـيد عبد هللا أبو زيد
  . شكرا السـيد الرئيس

ليت قدéا، كام أود أن أشكر السـيد الوزير احملرتم عىل التوضيحات ا
أود التأكيد هنا عىل أن إصالح القضاء رهني بتحسني وضعية العاملني به، 
سواء اكنوا قضاة أو كتاب الضبط أو موظفني عامة، من أجل قضاء للقرب 
ومن أجل قضاء يف مصلحة املواطنني، وفقا للتعل�ت السامية لصاحب 

ه السايم خالل اجلالÂ محمد السادس نرصه هللا، آخرها اكن يف خطاب
 20افتتاح اBورة الترشيعية احلالية للربملان، وامتدادا خلطابه يف ذكرى 

، واليت حدد فهيا خطوات ومرجعيات هذا اإلصالح مع 2009غشت 
  . آفاقه وآلياته

  .وشكرا السـيد الوزير
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد رئيس فريق األصاÂ واملعارصة

        ::::كمي بنشامشكمي بنشامشكمي بنشامشكمي بنشامشاحلاحلاحلاحلعبد عبد عبد عبد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
حنن بدور� كنشكرو السـيد الوزير عىل املعلومات واملعطيات اليت 
قدéا، واليت من دون شك أهنا ستسامه يف تنوير الرأي العام الوطين حول 

  . بعض اجلوانب اليل فهيا مغوض ومرتبطة هباذ املوجة من اإلرضا¢ت
ونود أن نقول للسـيد الوزير احملرتم بأننا يف فريق األصاÂ واملعارصة 
نتقامس معمك القناعة ذاهتا ف� يتعلق بأمهية ودقة اBور اليل كتلعبو مؤسسة 
كتابة الضبط، بل أكرث من ذ� فهـي كتلعب، كيف ما قلتو السـيد الوزير 

املؤسسة يف جوابمك، دور مفصيل ¢لنظر للخدمات اليل كتقدéا هاذ 
  . للمتقاضني

ونسجل ¢رتياح اإلرادة اليل عربتو علهيا يف واقع األمر يف مناسـبات 
سابقة، وجتددون التعبري عهنا اليوم من أجل مواصP اإلصغاء للمطالب اليت 
يطر�ا العاملون هبذه املؤسسة، ولكن دعو� نتحدث معمك، السـيد 

كنفهموهاش يف فريق الوزير، بوضوح، هناك كثري من اجلوانب اليل ما 
األصاÂ واملعارصة مرتبطة، من ¿ة، حنن نقر بأمهية ورضورة اإلصغاء 
للمطالب وإرشاك العاملني و¾سـتجابة قدر اإلماكن ملطالهبم املرشوعة، 
لكن ال نفهم ملاذا ال تقدم احلكومة عىل إطالق مبادرة من شأهنا فتح نقاش 

ا¢ت؟ ألنه احنا كنعرفو يف معويم حول هذه املوجات املتتالية من اإلرض 
اBول اBميقراطية ملا كيجي مسؤول كيتعني عىل رأس قطاع شديد 
احلساسـية حبال قطاع العدل، يفرتض ¢لنقا¢ت أن تعطي عىل األقل يف 

يوم األوىل للسـيد الوزير أو املسؤول اجلديد فرصة اإلفصاح عن  100
ع، إن مل ختين ا�اكرة، مرشوعه، ولكن جسلنا بأن إرضا¢ت اندلعت يف أسابي

  . يف أ�م قليP بعد تعيينمك عىل رأس هذا القطاع املهم
ونود هبذه املناسـبة أن نثري تساؤالت، يريد الكثري أن يغيهبا يف هذا 
املوضوع، فعدد من النقا¢ت اليل كتحاوروا معها، السـيد الوزير، 'بعة 

  . ألحزاب يه مشاركة يف اجلهاز احلكويم
زاب واملكو�ت احلكومية األخرى من هذا املوضوع؟ مث ال ما موقع األح

جيب أن يكون هذا العبء لكه مفروض عىل عاتق السـيد الوزير بوحدو، 
ألنه يفرتض ¢حلكومة أن تشـتغل وأن تتصدى لألسـئP الكربى املرتبطة 
بإصالح قطاع العدل كفريق منسجم متضامن، وال جيب التعامل معه 

  .مبنطق آخر

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد  فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد  فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد  فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد  فاحتي
  السـيد الرئيس، 

يف البداية، البد ¢مس الفريق الفيدرايل أن نسجل الروح اإلجيابية اليت 
تعامل هبا السـيد وزير العدل مع األسـئP املطروحة حول قطاع العدل 

غيP العدل بقيادة النقابة اBميقراطية للعدل، والنضاالت اليت ختوضها ش 
  .العضو يف الفيدرالية اBميقراطية  للشغل

نتفق معمك متام ¾تفاق عىل املرجعيات اليت رسدمتوها، واملرجعية 
األساسـية واليت ال خيتلف علهيا أي مغريب يه اخلطا¢ت امللكية السامية، 

ممك، السـيد الوزير، ابتدأت واخلطا¢ت امللكية السامية، وكام جاء يف :
يف افتتاح السـنة القضائية بأاكدير، وهناك اكن نص  2003يناير  29يوم 

  .اخلطاب عىل نظام أسايس حمفز لكتابة الضبط
شغيP العدل، واليت تقودها النقابة اBميقراطية للعدل، واليت يه نقابة 

دمية، ليست 'بعة ألي حزب، حصيح يه يف خندق القوى الوطنية والتق
  . ولكن لن تكون ذيال ألي حزب

¢لوقفات، حبمل الشارة،  2003كذ� خاضت النضال منذ سـنة 
جبلسات اسـÁع، بوقفات احتجاجية، بلك ما طالبمت به السـيد الوزير 

  . سـنوات 7األول، ¢لتعقل، التعقل ملدة 
وزراء تعاقبوا عىل امللف، كيف يعقل؟ هل النقابة اليت  3ويف ظل 

سـنوات، ومه يقولون اعتبارات مرفق  7املوظفون ا�ي انتظروا انتظرت، و 
معويم أسايس يف حياة املواطنني جيب أن نأخذه بعني ¾عتبار؟ وقدمت 
النقابة اBميقراطية للعدل قبل شهر اعتذارا للشعب املغريب، اعتذار 

، مهنم مه من أبناء %90مكتوب، وموظفو كتابة الضبط لكهم، أقول 
عفة من الشعب املغريب، وال ميكن إطالقا أن يكونوا يف الفئات املسـتض

  . صف من يعرقل أو عقبة يف وجه مرفق أسايس ومرفق معويم
السـيد الوزير، املطلوب اليوم، والنقابة اBميقراطية للعدل، وأسـتطيع 
أن أحتدث ¢مسها ألهنا نقابة مسـتعدة اليوم للجلوس وتوقيع ¾تفاق عىل 

ة للخروج هبذا ¾تفاق، سـنة أو سـنتني نديرو أساس إعطاء زمن للحكوم
  . جدوÂ لهذا امللف

��، مفا أ�ر حفيظة النقابة اBميقراطية للعدل أنه يف اللقاء األخري مع 
مليار د�ل احلساب اخلاص يه آخر  25السـيد الاكتب العام، قال 

معطى، آخر ما تسـتطيع أن تقدم احلكومة، وامسحوا يديمك من النظام 
يس عكس ما تقولونه، السـيد الوزير، اليوم أكدمت ونشكرمك عىل األسا

مليار جديدة أم  25مليار، السـيد الوزير، هل يه  25تأكيدمك، ولكن 
  .  ؟ أرجو اإلجابة عىل هذا السؤال2008مليار د�ل  15مضافة عىل 

آخر مجP، السـيد الوزير، ¢مس النقابة اBميقراطية للعدل أقول أننا 
مسـتعدون لوضع جدوÂ، تأخذ بعني ¾عتبار اإلكراهات الوطنية وإكراهات 
احلكومة وإكراهات املرفق العام، ولكن يف تشبث واحض كام قلمت ¢لنظام 

  .     األسايس
  . شكرا السـيد الرئيس
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  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 8السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب ملدة  شكرا

  . دقائق

  :السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا حرضات السـيدات والسادة األفاضل

ال أرى موجبا للتعقيب ألنه إذا كنا متفقني عىل هذا الوضع وعىل أمهية 
دور كتابة الضبط وعىل اآل�ر املرتتبة عن اإلرضا¢ت، مفا تريدون مين أن 

  أقو@؟ 
أضع نفيس يف  -وأعوذ ¢� من قول أ�  -قلت لمك بأنين أ� أضع نفيس 

اشـتغلت مع كتابة نفس خندق كتابة الضبط، ألنين أعرف كتابة الضبط، و 
سـنة إىل جانهبا وأعرف دورها احملوري، وقلت بأنين  46الضبط أكرث من 

سأ�ضل، �ضلت وسأ�ضل وسأبقى مناضال من أجل احلصول عىل وضع 
  . ممتزي لكتابة الضبط، وسأمعل هذا

مليار كتعويض  25ما حصلنا عليه، قلنا نأخذ ما ُمكّنا منه، وهو مبلغ 
يل هو الصندوق اخلاص، يف دفع هذا املبلغ من يدفع إىل صندوقنا، ال

الصندوق اخلاص فيه إرضار ببعض مشاريع وزارة العدل، ولكن فضلنا أن 
نعطي إلخواننا يف كتابة الضبط جزءا من هذا الصندوق بدل أن نتأخر 
علهيم، علام بأن النص مل يرفض ومل يسحب، نص النظام األسايس، 

ومل يسحب، إذن الزال كام يقال يف لإلخوان يف الفيدرالية، مل يرفض 
  . الباي، مازال عند احلكومة، وسنسـمتر يف املطالبة بإقراره

وأمتىن خريا، ألنه هنا� إماكنيات عدة، بطبيعة احلال ال ميكن أن ألزتم 
الزتاما قاطعا خالل مدة معينة بإخراج هذا النص إىل الوجود، ولكن ثقوا 

، وقد انضم إيل العديد من أعضاء يب بأنين سأمعل من ¿يت عىل إخراجه
  . احلكومة

إذا اكنت بعض النقا¢ت، أ� ال أريد أن أصنف النقا¢ت من هو يف 
جانب األغلبية أو يف جانب املعارضة، هذه النقا¢ت ال أريد هذا التصنيف، 
أ� ¢لنسـبة إيل ا�ي هيمين هو وضع كتابة الضبط، لك خشص يدافع عن 

  . فأعترب بأن دفاعه دفاع مرشوع كتابة الضبط أيF اكن،
ولكن اليشء ا�ي خنتلف حو@ هو السـبل، يف هذا اليوم وصلنا إىل 

يوما من اإلرضاب، علام بأن عدد جلسات احلوار القطاعي، أ� ال  57أكرث 
تسائلوين عن احلوار ¾جÁعي العام، ولكن سائلوين عن احلوار القطاعي، 

عي، يف مجيع املسـتو�ت وعىل أعىل جلسة حوار قطا 23عقد� أكرث من 
املسـتو�ت، مثال ¢لنسـبة للنقابة األكرث متثيلية حتاور� معها عىل أعىل 

، عدد 165726: أكتوبر 21املسـتو�ت، عدد األ�م الضائعة إىل حدود 
ألف ساعة من العمل، التلكفة املالية أل�م  325الساعات الضائعة مليون و

  ل السـنتمي، يعين ماذا تريدون منا أن نفعG؟ مليار د� 3اإلرضاب تتجاوز 

اليل حرثوا امجلل "حقيقة، اإلصالح اآلن هو تعرقG، كام يقول العامة 
، معلنا واحد العدد د�ل ا7هودات من أجل اإلصالح، من أجل "دكو

الترسيع يف حترير األحاكم يف طبعها، يف تسلميها، يف تبليغها، يف تنفيذها، 
  . أ�م يرض ويعرقل عرقP 6أ�م أو  5ي يسـمتر ولكن اإلرضاب ا�

فيجب أن جند طريقة أخرى للتعبري عن مطالبنا، عن غضبنا إن 
أ�م يف األسـبوع عطP، يعين نقول لمك ما خنبيش  5اقتىض احلال، ولكن 

عليمك بأنه اكين اليل كمييش لفاس واليل مييش ملكناس واليل مييش ملراكش 
م، هذا حقو، كنقول بأنه حق اإلرضاب هو وموالي يعقوب وسـيدي حراز 

حق مرشوع، ليس هنا� حلد اآلن قانون ينظم، ولكن اآلن أصبح عند� 
أ�م زائد رمبا يوم د�ل وقفة  3اإلرضاب عشوايئ، لك أسـبوع، يعين نتكبد 

أ�م يف األسـبوع، ونشـتغل يوما  6احتجاجية، زائد يومني، إذن مخسة أو 
تاجئ األ�م اليت سـبقت من اإلرضاب وما سـنعمG واحدا، ورمبا نتذاكر يف ن 

  . يف األسـبوع املقبل
د�ل الصور، هو أنه يف األسـبوع الفارط، ورمبا  2يعين نعطيمك 

الصحافة تلكمت عهنا، يف األسـبوع الفارط ذهبت ألحرض مراسـمي تنصيب 
السـيد الوكيل العام للم� Bى حممكة ¾سـتئناف بتطوان، ودخل إىل 

¿ة تطوان وعاملني أو ثالثة عامل، مث املسؤولون املدنيون  جانيب وايل
والعسكريون، إىل غري ذ� من املسؤولني اآلخرين، ودخل السـيد الرئيس 
األول حملمكة ¾سـتئناف، وإىل جانبه رؤساء الغرف وخلفه املستشارون يف 
حممكة ¾سـتئناف بتطوان، وعن ميينه السادة نواب الوكيل العام للم�، 

يت اجللسة متوقفة، وبقينا ننظر إىل بعضنا، ماذا يقع؟ فنظرت إىل وبق 
اليسار فرأيت ممثل النيابة العامة، نظرت إىل الميني فوجدت مقعد الكتابة 

عىل لك حال أ� أعطيمك بعض الصور، ... فارغا، الرئيس مل يسـتطع أن يقول
النتاجئ اليت امسحوا يل أ� ال أنتقد، ولكن أقول لمك ما يه التبعات، ما يه 

دقيقة، هذا ما وقع ألن اجللسة ال  20عىل لك حال دخل بعد ... نصل إلهيا
  . ميكن أن متر دون كتابة الضبط

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

ننتقل إىل السؤال اخلامس املوجه إىل السـيد وزير العدل حول تنفيذ 
بوشعيب هاليل، زبيدة : السادةاألحاكم اإلدارية، للمستشارين احملرتمني 

  . بوعياد، سعيد رسار، مولود السقوقع، اLتار صواب
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين احملرتمني،
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قطعت بالد� أشواطا éمة عىل مسـتوى حتديث القضاء وتوفري 
اآلليات والوسائل والهيالك القضائية، اليت من شأهنا أن حتفظ احلقوق وأن 

  . تنصف املواطنني ضد العنف والظمل والشطط باكفة أنواعه
ويف هذا اإلطار، يعد إحداث احملامك اإلدارية ببالد� خطوة جبارة يف 

داÂ وإنصاف املواطنني من شطط بعض اإلدارات، ومن اجتاه إحقاق الع
  . التجاوزات احملمتP أل¿زهتا عىل اكفة املسـتو�ت

لكن، السـيد الوزير احملرتم، السـيد وزير العدل، رمغ إجيابيات هاته 
احملامك اإلدارية وإنصافها لبعض املواطنني يف عدد من احلاالت، فإن أغلب 

  .د من فعاليهتا وإجيابيهتا عىل املواطننياألحاكم تظل دون تنفيذ، مما حي
  السـيد الوزير احملرتم،

ما يه أسـباب عدم تنفيذ األحاكم الصادرة عن احملامك : سؤالنا إليمك
اإلدارية يف حق اإلدارات ويف حق بعض امجلاعات؟ وكيف ترون 
اإلجراءات اليت جيب اختاذها لتنفيذ هاته األحاكم وإنصاف املواطنني من 

  اإلدارات؟ شطط بعض 
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  .شكرا السـيد الرئيس

أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل تفضG بإلقاء هذا السؤال، أعمل بأن 
هذه من بني املسائل اليت تقض مضاجع املواطنني ا�ين حيصلون عىل 

  . احملامك اإلدارية، ولكن ال يسـتطيعون تنفيذهاأحاكم من 
بطبيعة احلال دور وزارة العدل ينحرص يف حماوÂ التنسـيق بني هذه 

اجلهات احملكوم علهيا، خاصة مهنا الوزارات األخرى وبعض  الوزارة وخمتلف
  . املؤسسات اإلدارية واملؤسسات اخلاضعة للقانون العام

 4ويف هذا الصدد، اكن السـيد الوزير األول قد بعث منشورا بتارخي 
إىل اكفة املسؤولني للعمل عىل تنفيذ لك األحاكم القضائية  2008فرباير 

حملكوم هبا لفائدة بعض اخلواص أو بعض القطاعات واألمر بأداء املبالغ ا
  . العامة

كام  أنه عىل مسـتوى وزارة العدل، انعقدت عدة اجÁعات مع خمتلف 
القطاعات املعنية قصد حهثا عىل دفع ما بذمهتا من مبالغ، ولكن هذه األمور 
إذا مكنتنا من احلصول عىل تطور يف تنفيذ األحاكم، فإ� لن حنصل إىل 

ن عىل تنفيذ مجيع األحاكم الصادرة يف حق اإلدارات العمومية، ألن حد اآل
هذه املبالغ احملكوم هبا عادة أهنا ال تربمج يف إطار مزيانيات إما اBوÂ وإما 

  . امجلاعات احملكوم علهيا
ومع ذ�، فإن التطور ا�ي حصل خالل امخلس سـنوات األخرية، 

من  2005ننا قد انتقلنا من سـنة يبني عىل أن هنا� حتسن يف األداء، إذ أ

، إذن اكين تراجع، يف 2006يف  %29إىل  %35.7نسـبة تنفيذ تبلغ 
، ونمتىن أن نصل إىل 51.1%: 2009، 48%: 2008، 46%: 2007

   .نسـبة أكرب خالل هذه السـنة
اليشء ا�ي نقرتحه هو أن ندخل يف إطار تعديل املسطرة املدنية 
منظومة قانونية متاكمP ملعاجلة هذه اإلشاكلية، وذ� عىل اخلصوص ¢حلمك 
¢لغرامة الهتديدية عىل اإلدارات العمومية، بإقرار املسؤولية الشخصية 

يذ للموظف ا�ي ميتنع عن التنفيذ، مث برمس ضوابط ملؤسسة قايض التنف 
 . Bى احملامك اإلدارية

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد املستشارين يف إطار التعقيب، 

  .فليتفضل

        ::::املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
السـيد الوزير احملرتم، شكرا عىل جوابمك عىل هذا السؤال، غري يف 

امك العادية، تنفيذ يف بعض األحيان يكون احلقيقة هو أن التنفيذ د�ل احمل
  .مسـمتر، ولكن احملامك العادية ¢لنسـبة للمواطن

 Pأما ف� خيص األحاكم اليت يصدرها قضاة احملامك اإلدارية، ال جتد وسـي
لتنفيذها، كنظن عىل أن احملامك اإلدارية، القايض حيمك ولكن ما عندوش 

 طريقة ميكن لقضاة احملامك اليت الطريقة ¢ش ينفذ، ولهذا جيب التفكري يف
  . يصدرون أحاكéم أن ينفذوها

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

إذن السؤال السادس املوجه للسـيد وزير العدل، موضوعه مرشوع 
القرار املشرتك املتعلق ¢ملهنيني املقبولني لتحرير العقود الثابتة التارخي، 

     .املستشارين من فريق األصاÂ واملعارصةاللكمة ألحد السادة 

   ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  السـيدان الوزيران،

  أخوايت املستشارات،
  إخواين املستشارين،

سؤالنا حول مرشوع القرار املشرتك املتعلق ¢ملهنيني املقبولني لتحرير 
  .العقود الثابتة التارخي

العقود الثابتة التارخي جتاهال لقد عرف قطاع املهنيني املقبولني لتحرير 
املتعلق بنظام  18.00وختليا من اجلهات الوصية، إذ أنه منذ صدور قانون 

امللكية املشرتكة ا�ي أعطى يف مادته الثانية عرش أحقية حترير هذه العقود 
للمهنيني ا�ين ينمتون إىل éنة قانونية اكملستشارين القانونيني وو:ء 
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حسب حمددات مرشوع القرار املشرتك املتعلق بالحئة األعامل واحملاسـبني 
املهن القانونية واملنظمة لتحرير العقود الثابتة التارخي، مل حترك احلكومة ساكنا 

  .يف هذا املوضوع
 2.03.852ورمغ املراسـمي اليت صدرت يف هذا اخلصوص، اكملرسوم رمق 

لفصلني بتطبيق أحاكم ا 2.03.853، واملرسوم رمق 12بتطبيق املادة 
من الظهري الرشيف مبثابة قانون ¾لزتامات والعقود،  16.618و  3.618

املتعلق ¢إلجيار املفيض إىل المت�، واملهنيني  2.04.757واملرسوم رمق 
ينتظرون من اBوÂ إنصافهم رمغ املساعي اجلدية اليت برهنوا علهيا من 

هم، اليشء خالل طرق مجيع أبواب املؤسسات اBسـتورية إلحقاق حقوق 
ا�ي مبقتضاه نسائلمك، السـيد الوزير اليوم، عن مآل مرشوع القرار 
املشرتك املتعلق ¢ملهنيني املقبولني لتحرير العقود الثابتة التارخي، هذا السؤال 

  .األول
ما يه التدابري املتخذة من قبل وزارة العدل يف هذا : السؤال الثاين

  ل هذه الرشحية من املهنيني؟ اخلصوص لوقف املعا�ة واحليف ا�ي مش
  .وشكرا السـيد الرئيس

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  .شكرا السـيد الرئيس

أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل تفضG بإلقاء هذا السؤال، هذا 
ك ألنه كام تعلمون وسـبق يل أن املشلك ليس مشلك مرسوم أو قرار مشرت 

أجبت عىل مثل هذا السؤال، اكن هنا� قرار مشرتك مت توقيعه من قبل 
عدة وزراء معنيني وأرسل إىل األمانة العامة للحكومة، ولكن األمانة العامة 
للحكومة رفضت متريره ¢ملسار ا�ي هو املسار القانوين، نظرا ألنه ال 

  . ظمةيرتكز إىل نص يتعلق مبهنة من
اعتربت األمانة العامة للحكومة بأنه ليست هنا� éنة تتعلق ¢ملهنيني 
املقبولني لتحرير العقود الثابتة التارخي، فغري املهنيني املعروفني ا�ين تنظمهم 
نصوص قانونية، فاكن من الرضوري أن نفكر يف إجياد مرشوع نص 

احلكويم مث الترشيعي،  القانون، نعرضه عىل املسار الترشيعي القانوين، يعين
 -كام تعلمون  -ليك ننظم هذه املهنة ألن مكو�ت هذه املهنة يه مكو�ت 

  . مكو�ت متعددة
وميكن أن أطمنئ السـيد املستشار و¢يق السـيدات والسادة 
املستشارين احلارضين وسـيادة الرئيس، بأننا أعدد� مرشوع نص، وهذا 

Pولكن عىل األقل يف األسـبوع أو النص سيبعث، ال أقول يف األ�م املقب ،
األسـبوعني املقبلني حبول هللا إىل األمانة العامة للحكومة، سـيأخذ طريقه 

  . إىل اإلجناز كام سـبق يل وأن وعدت بذ�
  .وشكرا

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  .السـيد الرئيسشكرا 

أوال نشكر السـيد الوزير عىل تقدمي هذه املفاجأة اليت اكنت منتظرة، 
، لكن عن 2003واكن من املفروض أن يكون هاذ النظام األسايس منذ 

طريق احلوار اجلاد مع السـيد الوزير، اآلن أعطا� معلومة جديدة أن هذا 
لب به هو القانون حيرض وسوف خيرج إىل الوجود عام قريب، وما نطا

  .إرساع هذا القانون السـيد الوزير احملرتم
أن يصدر منذ سـنة  -كام ذكرت  -فهذا القانون اكن من املفروض 

 12، اكن ¾شـتغال عىل هذا القانون من زمان، وحسب الفصل 2003
  . من قانون امللكية املشرتكة، وهذا التأخري تسبب يف إصدار هاذ القانون

ممك أنه تسبب يف ترشيد عدد كبري من السـيد الوزير، ليكن يف عل
موظفي ماكتب املستشارين القانونيني نظرا لعدم توفر هذا النص القانوين، 
ومع العمل أنه حمك هلم ابتدايئ واسـتئنايف، يعين صدر لصاحلهم يك يسـمتروا 
يف مزاوé Âاéم إىل حني صدور الالحئة الوطنية، ولكن مع اكمل األسف 

 Âالوطنية للمحافظة عىل األمالك العقارية مل ينفذ ومل السـيد مدير الواك
  .يعرتف هبذا احلمك رمغ أنه صادر ¢مس جالÂ امل� يف حمامكنا املوقرة

و��، نطالب من السـيد الوزير حىت يمت اسـتكامل املنظومة القانونية 
واسـتكامل اإلصالح القضايئ اليل صاحب اجلالÂ حقيقة فتح فيه ورش 

ح القضاء، نطالب من السـيد وزير العدل أن يسارع أو كبري جدا إلصال
تسارع الوزارة د�لو إىل إصدار هذا القانون عام قريب حىت ال تسـمتر يعين 

  . املشالك يف هذه الرشحية من املستشارين
  .وشكرا السـيد الوزير

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، يف إطار الرد عىل التعقيب

        : : : : العدلالعدلالعدلالعدلالسـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير 
السـيد رئيس، إذا مسحمت، حقيقة أ� ال ذنب يل إذا مل ترد احملافظة 
العقارية تنفيذ األحاكم، ألنه ماذا وقع لهؤالء املهنيني؟ اسـتصدروا أحاكما 
تقول بأن مبقتىض الظهري ا�ي اكن ينظم éنة و:ء األعامل، فإنه يعتربون 

تة التارخي، واسـتصدروا من مضن املهن اليت حيق لها حترير العقود الثاب 
أحاكما من عدة حمامك، وحاولوا أن ينفذوا هذه األحاكم، ولكن احملافظة 
العقارية اعتربت، هل عىل صواب أم ال؟ عىل لك حال رفضت، إذن هذه 

Âاملسأ .  
احنا جتاوز� هذا األمر، فأعدد� نصا، وميكن أن أقول لمك بأنه ¢ألمس 

حه مع السـيد مدير الشؤون كنت يف طور تصحيح هذا النص، وأحص
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املدنية، وأمتىن أنه قبل أن يسافر السـيد مدير الشؤون املدنية إىل ا�Bر 
  . املقدسة أن نكون قد وضعنا النص بني يدي األمانة العامة للحكومة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

ة التجار السؤال السابع املوجه إىل السـيد وزير العدل موضوعه معا�
موالي احلسن : الصغار مع العالمات املزيفة، للمستشارين احملرتمني السادة

  . طالب، أبو بكر أعبيد، مصطفى الهيبة، لطيفة الزيواين، زبيدة بوعياد
  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالب
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،
  ستشارون،السـيدة والسادة امل 

السـيد الوزير، لقد أصدرت احملامك التجارية ¢ملغرب عدة أحاكم لفائدة 
املكتب الوطين للملكية ضد العديد من التجار بدعوى تزييف وتقليد 
املنتوجات واملنافسة غري املرشوعة، ذ� أن هؤالء التجار يقتنون هذه 

مات التجارية، املنتوجات غالبا من مدينة اBار البيضاء، وحتمل بعض العال
  .ويدخل هذا يف نطاق التجارة العادية، وبواسطة فواتري قانونية

ويتجىل املشلك األسايس هنا يف حتميل التجار الصغار املسؤولية يف  
حاÂ ما إذا ضبطت Bهيم منتوجات لعالمات جتارية، ال يعلمون إن اكنت 

  .حصيحة أو مزيفة
جر الصغري حول هذه املسأÂ، �ا نسائلمك، السـيد الوزير، ما ذنب التا

وما يه اإلجراءات اليت تنوي وزارتمك اختاذها إلنصاف املظلوم يف هذه 
النوازل وحتميل املسؤولية للصانع األصيل أو املسـتورد ا�ي قام بتوزيع وبيع 

  ت� املنتوجات ¢لسوق؟
  . وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .سـيد الوزير يف إطار اجلوابشكرا السـيد املستشار، اللكمة لل 

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  .شكرا سـيادة الرئيس

  . شكرا للسـيدة والسادة املستشارين عىل طرح هذا السؤال
يعمل السادة املستشارون بأن القانون املغريب، مسايرة منه للتحوالت 
الوطنية واBولية يف جمال حامية حقوق امللكية الفكرية بشلك عام، نص عىل 

حامئية للعالمات التجارية من أي اعتداء علهيا، اكلزتييف أو أي  مقتضيات
  .أعامل أخرى من أعامل املنافسة غري املرشوعة

املتعلق حبامية  17.97من القانون  201ويف هذا اإلطار، نصت املادة 
امللكية الصناعية بأن تعريف الزتييف هو لك مساس حبق ما� براءة أو 

تصممي تشلك طبوغرافية اBوائر املندجمة أو شهادة شهادة إضافية أو شهادة 
تسجيل رمس أو منوذج صناعي أو شهادة تسجيل عالمة صنع أو جتارة أو 

إن أعامل عرض أحد املنتجات املزيفة : 201خدمة، وتضيف هذه املادة 
للتجارة أو اسـتنساخه أو اسـتعام@ أو حيازته قصد اسـتعام@ أو عرضه 

ص غري صانع املنتج املزيف، ال يتحمل مرتكهبا للتجارة املرتكبة يف خش
  .املسؤولية عهنا إال إذا ارتكهبا وهو عىل عمل من أمرها

وتبعا ��، فإن التطبيق القضايئ عىل هذه املقتضيات مسـتقر عىل 
كون املؤاخذة عىل مثل هذه األفعال تتوقف أوال عىل ثبوت سوء نية 

معلوم أن سوء النية أو حسـهنا التاجر، ا�ي يعرض منتوجا مزيفا للبيع، و 
يه مسأÂ واقع، تعمتد احملمكة يف تقديرها عىل عدة معايري السـتخالصها، 
ومن ذ� التاجر ا�ي يبيع يف ذات الوقت املنتوج األصيل واملنتوج املزيف 
وبأمثنة خمتلفة، ففي هذه احلاÂ يفرتض فيه أنه يعمل ما يه قمية املنتوج 

  .نتوج املزيفاألصيل، وما يه قمية امل 
وكذ� يف حاÂ التاجر ا�ي يشرتي منتوجا بمثن يعمل أنه أقل من قميته 
احلقيقية بشلك واحض، خاصة إذا تعلق األمر بعالمة مشهورة حىت وإن 

  .أدىل بفواتري
هذا هو النص القانوين، ال ميكن أن نتدخل يف سري القضاء ويف 

  .الترشيعية القرارات اليت تتخذها احملامك يف تطبيق النصوص

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالباملستشار السـيد موالي احلسن طالب
السـيد الوزير، أشكرمك عىل جوابمك، إال أنه حنن يف صدد معاجلة 
املشالك اليت يتعرض لها التاجر الصغري حني يكون عن حسن نية، ألن 

جلنة التفتيش يف هذا املوضوع، ال ترتك @ ا7ال يف إثبات  حيF تتوجه
  . ذ�، ما دام أن السلعة املعروضة فهيا شـهبات إال ويتحمل املسؤولية

ولهذا، ا�ي نطالب به هو حامية هذا التاجر الصغري ا�ي يكون عن 
  . حسن نية ويتاجر يف أمور مرشوعة وقانونية

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  .شكرا السـيد املستشار

منر إىل السؤال الثامن املوجه إىل السـيد وزير العدل، موضوعه إصالح 
محمد األنصاري، محمد السويس : للمستشارين احملرتمني السادة: القضاء

  . املوساوي، محمد فوزي بنعالل، محمد بلحسان، عيل قيوح
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين
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        ::::د األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصارياملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محماملستشار السـيد محم
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  زمياليت،
  زماليئ،

حنن يف الفريق ¾سـتقاليل نلمتس تأجيل اكفة األسـئP نظرا لكون 
البث غري متوفر، ونظرا لتاكفؤ الفرص وخماطبتنا للرأي العام، وإعطاء 

يف  فرصة للسـيد الوزير من أجل اإلدالء جبميع اإلجراءات والتدابري املتخذة
هذا الشأن خبصوص إصالح القضاء، نود، وحرصا منا عىل إيصال املعلومة 
د�ل احلكومة إىل الرأي العام أن نؤجل ونطلب ¢الحتفاظ حبقنا يف جلسة 

  . الحقة
  .راكوش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، إذن السؤال أجل بطلب من رئيس الفريق 

  .¾سـتقاليل

  .تفضل نقطة نظام

        ::::ااااسن سليغو سن سليغو سن سليغو سن سليغو احل احل احل احل املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
وفريق التجمع اBسـتوري يساند طلب الفريق ¾سـتقاليل، رفع ... 

  .اجللسة ما يش تأخري السؤال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن السـيد رئيس الفريق ¾سـتقاليل طلبا بتأجيل مجيع األسـئP اليل 

  .تهتم الفريق د�ل ¾سـتقالل، وشكرا
 هو التأجيل، جاو عند� رسائل د�ل إذن فريق التجمع يطالب حىت

  .التأجيل د�ل بعض األسـئP من التجمع

إذن إذا اتفقمت ندوزو إىل األسـئP املوالية املو¿ة إىل السـيد وزير 
  .أسـئP 6الرتبية الوطنية، وعددها 

السؤال اآلين األول موجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية، وموضوعه 
  .هذا طلب السـيد املستشار بتأجيG وضعية األحياء اجلامعية،

السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية، موضوعه طريقة 
: ¾سـتفادة من السكن الوظيفي وتفويهتا للمستشارين احملرتمني السادة

  سـب رئيـهذا حىت هو طل.. خدجية الزويم، عبد السالم
 Gالفريق بتأجي.  

السـيد وزير الرتبية الوطنية، موضوعه ضعف السؤال الثالث موجه إىل 
معر : التأطري الر�يض يف األحياء اجلامعية، للمستشارين احملرتمني السادة

أدخيل، حلسن بلبرصي، سعيد أرزيقي، عياد الطييب، شعيب محيدوش، 
  .إذن نفس اليشء التأجيل... اللكمة ألحد

ة، موضوعه جهرة السؤال الرابع املوجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطني
  .الكفاءات الوطنية، لفريق األصاÂ واملعارصة

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
Pواملعارصة تنطلبو بتأجيل األسـئ Âالسـيد الرئيس، ¢مس فريق األصا.  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السؤال السادس كذ� د�ل ¾سـتقالل

جÁعية، إذن وزير السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير التمنية ¾
Pعية ما اكينش؟ إذن األسـئÁمجيع الفرق تطالب التأجيل  ،التمنية ¾ج

  .د�لها
  .نشكرمك عىل مسامهتمك يف هذه اجللسة، ورفعت اجللسة


