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  .)م 2015يوليوز  07( هـ 1436رمضان  20الثال8ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .امن ٔ�شن، اخلليفة اخلامس EلرئDساملس�شار السCيد عبد الرح: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساRة وعرش دقائق، ابتداء من الساRة الرابعة واOقLقة اخلامسة  :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  .والعرش�ن مساء
        :ة والتصويت Rىل النصوص ال�رشيعية التاليةاOراس ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

 يف Eلتعاون تفامه مذcرة Rىل مبوج`ه يوافق 22.14 رمق قانون مرشوع -
 املوقعة إالدارة، وحتديث) املدنية اخلدمة( العمومLة الوظيفة جماالت
 اململكة حكومة بني) 2013 دrسمرب 5(، 1435 صفر فاحت يف nلرnط
 ؛نالبحر� مملكة وحكومة املغربية

 نقل حول االتفاقLة Rىل مبوج`ه يوافق 53.14 رمق قانون مرشوع -
 بني 2014 ٔ��ريل فاحت يف nلرnط املوقعة Rلهيم، احملكوم اVٔشyاص

 ؛إاليطالية امجلهورية وحكومة املغربية اململكة حكومة

 اليت التدابري �ش�ٔن االتفاق Rىل مبوج`ه يوافق 60.14 رمق قانون مرشوع -
 تنظمي ودون ٕابالغ دون القانوين �ري الصيد ملنع اءاملين دو� تتyذها
 لٔ��ذية املت�دة اVٔمم م�ظمة مؤمتر ق`ل من املعمتد Rليه، والقضاء وردRه

 23 ٕاىل 18 من �روما املنعقدة والثالثني السادسة دورته �الل والزراRة
 ؛2009 نومفرب

 قLةالتفا إالضايف االتفاق Rىل مبوج`ه يوافق 66.14 رمق قانون مرشوع -
 املوقعة ا�رمني و�سلمي القضائية اVٔحاكم وتنفLذ املتبادل القضايئ التعاون

 إاليطالية، وامجلهورية املغربية اململكة بني 1971 فربا�ر 12 يف �روما
 ؛2014 ٔ��ريل فاحت يف nلرnط املوقع

 يف القضايئ التعاون اتفاقLة Rىل مبوج`ه يوافق 76.14 رمق قانون مرشوع -
 اململكة بني 2014 فربا�ر 19 يف nلرnط املوقعة والت�ارية، نيةاملد املادة

 ؛والهرسك والبوسCنة املغربية

 ب¡Lويورك املوقعة االتفاقLة Rىل مبوج`ه يوافق 93.14 رمق قانون مرشوع -
 لتجنب ٕاسCتونيا ومجهورية املغربية اململكة بني 2013 س¢مترب 25 يف

 Rىل الرضائب مLدان يف الرضييب ا»هترب وم�ع الرضييب §زدواج
 ؛ا�Oل

 يف nلرnط املوقع االتفاق Rىل مبوج`ه يوافق 94.14 رمق قانون مرشوع -
 الفرسCية الطائفة وحكومة املغربية اململكة حكومة بني 2014 ماي 21

 Eلمؤسسات القانونية الوضعية حول) �روcسCيل-والوين فLدرالية( لبلجياك
- والوين لفLدرالية التعلميي الرب°مج تطبق اليت البلجيكLة املدرسCية
 ؛nملغرب �روcسCيل

 §Rرتاف �ش�ٔن االتفاق Rىل مبوج`ه يوافق 107.14 رمق قانون مرشوع -
 يف مبرا¸ش املوقع والسعودية املغربية) السCياقة( القLادة �رخص املتبادل

 اململكة حكومة بني)  2014 مارس 13( 1435 اVٔوىل جامدى من 11
 ؛السعودية لعربيةا اململكة وحكومة املغربية

 ؛املهنية nلغرف يتعلق 24.15 رمق قانون مرشوع -

 بقانون املرسوم Rىل nملصادقة يقيض 43.15 رمق قانون مرشوع -
) 2015 ٔ��ريل 6( 1436 §خرة جامدى 16 يف الصادر 2.15.260رمق

 ؛§نتyاnت مبدونة املتعلق 9.97 رمق القانون و¼متمي بتغيري

 ؛التعاضد مدونة مبثابة 109.12 رمق قانون مرشوع -

 عن اVٔسايس إالج`اري الت�ٔمني بنظام يتعلق 116.12 رمق قانون مرشوع -
  .nلطلبة اخلاص املرض

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

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار السCيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار السCيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار السCيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئDس اجللسة
  .م`ارشة نفÀتح اجللسة ال�رشيعية

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل موال° رسول
  راء،السادة الوز

  السادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص ا�لس هذه اجللسة ÄEراسة والتصويت Rىل النصوص ال�رشيعية 

مشاريع قوانني nملوافقة Rىل اتفاقLات دولية حما� من جملس  مثانية :التالية
  :النواب Rىل جملس املس�شار�ن ويه

Eلتعاون  يوافق مبوج`ه Rىل مذcرة تفامه 22.14ٔ�وال مرشوع قانون رمق   -
 ،حتديث إالدارةعمومLة وحتديث اخلدمة املدنية و يف جماالت الوظيفة ال

بني  ،2013دrسمرب  5 املوافق ل، 1435ملوقعة nلرnط يف فاحت صفر ا
 حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحر�ن؛

فق مبوج`ه Rىل ايو  53.14هو مرشوع قانون رمق  ،املرشوع الثاين -
املوقعة nلرnط يف فاحت ل اVٔشyاص احملكوم Rلهيم، ة حول نقتفاقLالا

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إاليطالية؛ 2014ٔ��ريل 

فق مبوج`ه Rىل االتفاق �ش�ٔن يوا 60.14مرشوع قانون رمق 8لثا،  -
ها دو� امليناء ملنع الصيد الغري القانوين دون ٕابالغ التدابري اليت تتyذ

مؤمتر اVٔمم املت�دة ، املعمتد من ق`ل ردRه والقضاء Rليهودون تنظمي و 
 23ٕاىل  18املنعقدة �روما بني  ،36لٔ��ذية والزراRة �الل دورته 

 ؛2009رب نومف

يوافق مبوج`ه Rىل  66.14هو مرشوع قانون رمق  ،املرشوع الرابع -
االتفاق إالضايف التفاقLة التعاون القضايئ املتبادل وتنفLذ اVٔحاكم 

بني  ،1971فربا�ر  12املوقعة �روما يف  ،ئية و�سلمي ا�رمنيالقضا
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nلرnط يف فاحت ٔ��ريل  ، املوقعاململكة املغربية وامجلهورية إاليطالية
 ؛2014

ه Rىل يوافق مبوج` 76.14هو مرشوع قانون رمق  ،املرشوع اخلامس  -
رnط يف املوقعة nل ،املادة املدنية والت�اريةاتفاقLات التعاون القضايئ يف 

 بني اململكة املغربية والبوسCنة والهرسك؛ ،2014فربا�ر  19

يوافق مبوج`ه Rىل  93.14هو مرشوع قانون رمق ، 6املرشوع رمق   -
بني اململكة املغربية  2013دrسمرب  25االتفاقLة املوقعة ب¡Lويورك يف 

لتجنب §زدواج الرضييب وم�ع ا»هترب الرضييب يف  ٕاسCتونيا ومجهورية
 الرضائب Rىل ا�Oل؛مLدان 

يوافق مبوج`ه Rىل  94.14رمق قانون هو مرشوع ، 7املرشوع رمق   -
بني حكومة اململكة املغربية  2014ماي  21االتفاق املوقع بني الرnط يف 

حول  )�روcسCيل –فLدرالية والوين (سCية لبلجياك وحكومة الطائفة الفر 
ليت تطبق الرب°مج الوضعية القانونية Eلمؤسسات املدرسCية البلجيكLة ا

 بربوcسCيل nملغرب؛ - والوين  دراليةLالتعلميي لف 

يوافق مبوج`ه Rىل  107.14هو مرشوع قانون رمق ، 8املرشوع رمق  -
املغربية  )السوق(االتفاق �ش�ٔن §Rرتاف املتبادل �رخص القLادة 

املوافق ل  ،1435جامدي اVٔوىل  11املوقع يف مرا¸ش يف  ،والسعودية
وحكومة اململكة العربية بني حكومة اململكة املغربية  ،2014مارس  13

 السعودية؛

 يتعلق nلغرف املهنية؛ 24.15رمق  هو مرشوع قانون، 9املرشوع رمق  -

Rىل يقيض nملصادقة  43.15هو مرشوع قانون رمق ، 10رمق املرشوع  -
 ،1436رة خجامدى اVٓ  16الصادر يف ، 2.15.260املرسوم بقانون 

املتعلق مبدونة  9.97، بتغيري و¼متمي القانون رمق 2015ريل ٔ�� 6املوافق ل 
 ؛§نتyاnت

 ؛مبثابة مدونة التعاضد 109.12هو مرشوع قانون ، 11املرشوع رمق  -

يتعلق بنظام الت�ٔمني  116.12هو مرشوع قانون رمق ، 12ع رمق املرشو -
 طبعاوهو مرشوع ورد ، إالج`اري اVٔسايس عن املرض اخلاص nلطلبة

Dس احلكومةمن رئ.  
االتفاقLات، مشاريع م`ارشة ن¡Àقل ٕاىل املشاريع اVٔوىل املربجمة ويه  ٕاذن

  .تفضل السCيد الوز�راك�ن نقطة نظام،  ..س ؤ�عتقد ٔ�ننا

الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع     لعامري،لعامري،لعامري،لعامري،ااااالعز�ز العز�ز العز�ز العز�ز     عبدعبدعبدعبدالسCيد السCيد السCيد السCيد 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا السCيد الرئDس احملرتم
ة، Wلسة nلتوازي مع هذه اجللسة ال�رشيعيكتنعقد  ،ٕاىل امسحتو

السCيدة الوز�رة املنتدبة Oى السCيد وز�ر و �رشيعية يف جملس النواب 
امللمتس هو ٔ�ن ف ،الزال النقاش Wاري خبصوص االتفاقLات ،اخلارجLة

ٕاذا مسحمت نبداو nملناقشة يف و  ،االتفاقLات الÔنية تؤخر ٕاىل �ٓخر اجللسة
  .لسادة الوزراء معنا يف هذه اجللسةلتواWد ا 9املرشوع رمق 

  .لمك السCيد الرئDس شكرا

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
سرنجئ م�اقشة مشاريع االتفاقLات ٕاىل �ٓخر اجللسة، ونبدٔ�  شكرا، ٕاذن

  .nملشاريع اVٔخرى املربجمة يف هذا اجلدول
  24.15سCن¡Àقل ÄEراسة والتصويت Rىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن

يقيض nملصادقة Rىل  43.15ومرشوع قانون رمق يتعلق nلغرف املهنية 
 6( ،1436 رةخجامدى اVٓ  6الصادر يف  2.15.260املرسوم بقانون رمق 

، املتعلق مبدونة §نتyاnت 9.97بتغيري و¼متمي القانون رمق ) 2015ٔ��ريل 
  .لسا�Rىل  احملال

اÙي  مرشوع القانون اVٔول م`ارشة سCنعرض Eلنقاش والتصويت ٕاذن
دÛل الغرف  ،اللكمة Eلحكومة لتقدمي املرشوRني معاو nلغرف املهنية،  يتعلق

  .مدونة §نتyاnتملهنية ودÛل ا
اللكمة EلسCيد وز�ر اOا�لية لتقدمي العرض حول املرشوRني معا، 

Üدة من طرف املتد�لنيواملناقشة س�مت فهيام كذÝدفعة وا .  
  .السCيد الوز�ر وز�ر اOا�لية واتفضل

        ::::حصاد، وز�ر اOا�ليةحصاد، وز�ر اOا�ليةحصاد، وز�ر اOا�ليةحصاد، وز�ر اOا�لية    ددددمحممحممحممحمالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  .شكرا السCيد الرئDس

  السCيد الرئDس احملرتم،
  ،احملرتمون السCيدات والسادة املس�شارون

 r24.15رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Rىل ٔ�نظار جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق 
يتعلق nلغرف املهنية، اÙي يندرج يف ٕاطار إالجراءات املواcبة 

à`ابية املقyتحقاقات §نتCلالس.  
ا�لية ٔ�ود هبذه املناسCبة ٔ�ن ٔ�تقدم جبزيل الشكر EلسCيد رئDس جلنة اOو 

Lات اVٔساسCية، وكذا EلسCيدات والسادة ٔ�عضاء وامجلاRات الرتابية والب¡ 
  .Rىل مشاركهتم الفعا� وإالجيابية �الل ٔ�شغال هذه اEلجنة ،اEلجنة

 ٕان املرشوع املعروض Rىل ٔ�نظار جملسمك يتوä ¼رتDب ا8ٓVر القانونية
عن التصور اجلديد املعمتد nل¡سCبة Eلغرف املهنية، واÙي ين¢ين Rىل ٔ�ساس 
ٕاÝداث غرفة واÝدة Rىل مسCتوى لك æة، nل¡سCبة للك من الغرف 

وغرف الصناRة التقليدية، يف  وغرف الت�ارة والصناRة واخلدمات الفالحLة
 الرتايبوذÜ بغية ضامن تطابق النفوذ  وية املوسعة،ٕاطار مواcبة م`ادئ اجله

 12ي يتضمن تقطيع Wديد اÙال Eلغرف املهنية مع النفوذ الرتايب Eلجهات يف 
  .æة

سالف اcÙر حيتوي Rىل مادة ويف هذا الصدد، فٕان مرشوع القانون ال 
قانوين ميكن من مواcبة معلية ٕاÝداث الغرف روم وضع ٕاطار �فريدة، 

، واليت 2015غشت  7¡`ثق عن انتyاnت يوم اجلهوية اجلديدة اليت سCت 
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  .سCت�ل حمل الغرف القامئة
احللول حمل الغرف القامئة يف مجيع  نومن W�ٔل متكني الغرف اجلديدة م

فٕان مرشوع القانون ينص Rىل نقل مجيع حقوق  ،حقوقها والزتاماهتا
والزتامات الغرف احلالية ٕاىل الغرف اجلديدة احملدثة، كام ينص Rىل نقل لك 

ملوجودة يف حوزة الغرف القامئة تلقائيا ٕاىل العقارات واملنقوالت والقمي ا
مع ٕاعفاء هذا النقل من ٔ�ي ¼اكليف مادية  ،ملكLة الغرف اليت حتل حملها

احملافظة  �اصة ما يتعلق مهنا �رسوم ،لتفادي ٕارهاق مزيانيات هذه الغرف
  .Rىل اVٔمالك العقارية

موظفني وحقوق العاملني nلغرف القامئة من  وحفاظا Rىل مك�سCبات
نقل لك ما �رتبط ب�سCيري ومسCتyدمني، ينص املرشوع القانون Rىل ٔ�ن يُ 

شؤون املوظفني واملسCتyدمني واVٔعوان املزاولني öاöم ٕاىل الغرف اجلديدة 
اة بعني §عتبار مجيع اخلدمات املؤدرشوع امل اليت سCت�ل حملها، كام ي�ٔ�ذ 

قامئة لت��سب من طرف املوظفني واملسCتyدمني املزاولني öاöم nلغرف ال
ويوحض املقÀضيات §نتقالية املتعلقة  ،لفائدهتم nلغرف املهنية اجلديدة

املهنية  Enل�ان إالدارية امل�ساوية اVٔعضاء اùتصة ٕازاء مسCتyديم الغرف
واسCمترارها يف مزاو� öاöا ٕاىل  2015يونيو  3رتاع القامئة واملن¢úقة عن اق

  .ةية اûهتاء مدة §نتداب احلالي�ا
مرشوع القانون Rىل حتديد cيفLات تنفLذ ٔ�حاكمه ينص  ،ويف اخلتام

  .عينمبرسوم يتyذ nقرتاح من السلطة احلكومLة الوصية Rىل القطاع امل
فLقيض nملصادقة Rىل مرسوم بقانون  43.15ٔ�ما مرشوع قانون رمق 

بتغيري ) 2015ٔ��ريل  6( 1436من ربيع ا�Vٔري  16لصادر يف ا 2.15.260
املتعلق مبدونة §نتyاnت، فهذا القانون يندرج يف  9.97القانون رمق  و¼متمي

اÙي ينص Rىل ٔ�نه ميكن Eلحكومة  ،من اOسCتور 81ٕاطار تطبيق الفصل 
وnتفاق مع اEل�ان اليت يعنDهنا  ،ٔ�ن تصدر �الل الفرتة الفاصà بني اOورات

صادقة Rلهيا مراسCمي قوانني جيب عرضها بقصد امل ،اVٔمر يف ý ا�لسني
  .ان �الل دورته العادية املواليةمن طرف الربمل

ته ء ٕاىل اعþد صيغة مرسوم بقانون فرض ويتعني التذكري ٔ�ن اEلجو 
اقات §نتyابية املهنية رضورة التدبري اجليد Eلعامل الزمين لٕالRداد لالسCتحق

،à`اب ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن يف ٔ�حسن  املقyيف ٔ�فق التحضري النت
   .روف واWٓVالالظ

  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
  .وز�ر اOا�لية احملرتمشكرا EلسCيد 

، ..ل امجلاRات الرتابية والب¡Lات اVٔساسCيةو اللكمة ملقرر جلنة اOا�لية 
سCنعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع، وسCن¡Àقل م`ارشة ٕاىل م�اقشة  توزع التقر�ر؟
فرق ا�Vٔلبية ٕاذا اكنت ٔ�عطي اللكمة Vٔول مÀد�ل عن ، و هذا املرشوع

  .تبارك هللا ، �سمل؟هناÜ مدا�à مكÀوبة ؤ�ردمت �سلميها

ضة كذÜ ملناقشة املرشوع، ق املعار ن¡Àقل املتد�ل املوايل عن فر  ٕاذن
بغيتو توفرو Rلينا واÝد الشوية  ، ٕاىل؟ تفضلو، اEيل بغيتو..��سلمو وال

  .شكرا. دÛل ا�Vٔلبية اذيه ،الوقت جLبوهادÛل 
 ال، ما �ادrش مننعوك، ولكن ٕاىل.. ما اك�ن ،بغييت تقول يش دقLقة ٕاىل

 .ناحس..اليس تفضل ،الوقت ٔ�حسن مازال شوية دÛل بغييت توفر Rلينا
، قل يش �ادي ندعيو معك حىت ٔ�نت، تفضل ،حبول هللا ،ٕان شاء هللا

   .رفق بنا والسالما ،�ري خفف RليناÝاWة، 
  .تفضل

        ::::حسان الرباكينحسان الرباكينحسان الرباكينحسان الرباكين    ملس�شار السCيدملس�شار السCيدملس�شار السCيدملس�شار السCيداااا
  .السالم Rليمك

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  السCيدة الوز�رة،
مع نوفر و حتك مع الغرف املهنية ٔ�° عندي �ري واÝد ما Ýدي كن 

�اصة السادة  ،مع �ري بغيت شوف ،الوقت لٕالخوان وهذا رمضان cرمي
§نتyايب دÛل العمل   هاذرتم اEيل ما ت�Dامش وتيyدم يفالسCيد الوز�ر احمل

�ري يه املنتقالت دÛل  ،غشت 7، �اصة �ادي �كون يف شهر اجلديد
   .اVٔمالك اEيل �ادي ¼كون دÛل الغرف فهيا ٕاشاكلية cبرية

، موظف 960حلىت املوظفني عند° ٔ�كرث من  هنا، ٔ�° اEيل بغيت نقول
 - ننيمكواط  – ح�اا. يف بعض املؤسسات اVٔخرىيعين وعند° خصاص 

ثل Wامعة ، نتعاملو مع Wامعة الغرف، ؤ�° كمن يكنyافو Rىل هاذ البالد هاذ
ل ما توصل ق`.. هاذ الغرف كنائب ٔ�ول دÛل Wامعة الغرف، نتعاملو مع

، ؤ�° عندي ٕاشاكل يف الغرفة دÛل اOار البيضاء.. §نتyاnت شوفو
 �lesسCين ٔ�ودي ما عند¸ش احلق  c Üيقول cرئDس غرفة اOار البيضاء

salaires ل املوظفنيÛ15قاش �ادي حت¢س من هنا ، حلد  Üيوم، وكذ
   .املوظفني واVٔطر املد�ر�ن دÛل املؤسسات

 ،شلك، ما اك�ن م ي�سع لمك شوية الوقت ،معايل الوز�ر ،اك�ن هنا ٕاىل
اح�ا كنبغيو سامهو، جنيو جنلسو معمك واÝد  ،ح�ا يف املعارضةا�ا او 

، حلقاش قو إالشاكلية اEيل �ادي توقع ف� بعدnش سCبساRة، جوج، 
   .إالشاكليات و�ادي نوفرو لكيش تنعDشو هاذ

  .رمضان م`اركوشكرا Eلجميع، 

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
 ن¡Àقل ٕاىل شكرا اVٔسCتاذ الرباكين،، مرح`ا، شكرا اVٔسCتاذ الرباكين

  .اليس العريب اتفضلو  يل؟مÀد�ل من الفريق الفLدرا هناك.. فريق

        ::::Ý¢Ý¢Ý¢Ý¢يشيشيشيشعريب عريب عريب عريب الالالال    س�شار السCيدس�شار السCيدس�شار السCيدس�شار السCيدامل امل امل امل 
  لسCيد الرئDس،شكرا ا

  السCيدان الوز�ران،
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  زماليئ املس�شار�ن،
  .ٔ�عتذر السادة الوزراء،

سCنكÀفي nٕالشارة ٕاىل  ،يف دقLقÀني، نظرا لضيق الوقت اùصص لفريق�ا
اÙي هيدف  ،بعض املالحظات اخلاصة nملرشوع املتعلق nلغرف املهنية

   . اجلهوي اجلديدلتقسCميٕاىل املالءمة مع ا
nٕالضافة ٕاىل ٕاعفاء الغرف املهنية من  ،قد �ٓ�ر° �الل املناقشةلو 

حىت ¼متكن هذه الغرف من نقل املمتلاكت العقارية  ،واج`ات ال�سجيل
مجيع الوسائل الكفn àLلقLام مبهاöا يف ٕاطار من �شلك سلس ومتكLهنا 

 ،ايب مع هذا املقرتح�شلك ٕاجي جلديدة، �ري ٔ�ن احلكومة مل تتعاطاجلهوية ا
Üاء ذWرnٕ ةLفÀ2016ٕاىل مرشوع القانون املايل  مك.  

قدم من وWاهة بعض §قرتاÝات اليت يت إالشارة ٕاىل ٔ�نه nلرمغ وجتدر
  .، لٔ�سف، �شلك سليبفٕان احلكومة تتعامل معه ،هبا فريق�ا

ٔ�ن شري ٕاىل ٔ�ن ا�لس اOسCتوري اكن م�صفا  ،يف هاذ إالطار ،والبد
رية بعض زعامء مسقطا بذÜ د�كÀاتو  ،121و �54 خيص املادتني لنا ف

  .اVٔحزاب السCياسCية
Üالبد ٔ�ن شري ٕاىل رضورة تعممي التصويت العلين  ،يف هذا إالطار كذ

اس�اما مع ما ٔ�قره ا�لس  ،لDشمل الغرف املهنية مبختلف ٔ�صنافها
ت اOسCتوري بدسCتورية التصويت العلين خبصوص اجلهات وامجلاRا

  .اVٔقالمي والعامالتوجمالس 
  .شكرا السCيد الرئDس

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
  . شكرا لٔ�سCتاذ العريب احل¢يش

  .ٕاذا اكن هناÜ من مÀد�ل ؟هناÜ مÀد�ل عن ٕاÝدى ا�موRات
املتعلق  24.15ٕاذن، ن¡Àقل م`ارشة Eلتصويت Rىل املرشوع اVٔول 

  .nلغرف املهنية
 E لتصويتؤ�عرض مادته الفريدة:  

  .إالجامع بعدد احلارض�ن: وافقونامل
  :عرض مرشوع القانون �رمÀه Eلتصويت�ٔ 

  .ٕاجامع طبعا بعدد احلارض�ن
يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     24.1524.1524.1524.15وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن

  .nلغرف املهنيةnلغرف املهنيةnلغرف املهنيةnلغرف املهنية
اÙي يقيض  43.15 ومنر اVٓن Eلتصويت Rىل مواد مرشوع القانون رمق

جامدى  16الصادر يف ، R 2.15.260ىل املرسوم بقانون رمقnملصادقة 
 ٓV9.97بتغيري و¼متمي القانون رمق ، 2015ٔ��ريل  6، املوافق ل 1436رة خا 

  .املتعلق مبدونة §نتyاب
  :ٔ�عرض املادة الفريدة Eلتصويت

  .ٕاجامع طبعا بعدد احلارض�ن

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÀه Eلتصويت
  .ٕاجامع بعدد احلارض�ن

يقيض يقيض يقيض يقيض     43.1543.1543.1543.15ر�ن Rىل مرشوع قانون رمق ر�ن Rىل مرشوع قانون رمق ر�ن Rىل مرشوع قانون رمق ر�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شاوافق جملس املس�شاوافق جملس املس�شاوافق جملس املس�شإاذن، 
رة رة رة رة خخخخجامدى اVٓ جامدى اVٓ جامدى اVٓ جامدى اVٓ     16161616، الصادر يف ، الصادر يف ، الصادر يف ، الصادر يف n2.15.2602.15.2602.15.2602.15.260ملصادقة Rىل املرسوم بقانون nملصادقة Rىل املرسوم بقانون nملصادقة Rىل املرسوم بقانون nملصادقة Rىل املرسوم بقانون 

املتعلق املتعلق املتعلق املتعلق     9.979.979.979.97بتغيري و¼متمي القانون رمق بتغيري و¼متمي القانون رمق بتغيري و¼متمي القانون رمق بتغيري و¼متمي القانون رمق ، ، ، ، 2015201520152015ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل     6666، املوافق ل ، املوافق ل ، املوافق ل ، املوافق ل 1436143614361436
  .مبدونة §نتyاnتمبدونة §نتyاnتمبدونة §نتyاnتمبدونة §نتyاnت

 109.12 ون¡Àقل م`ارشة ÄEراسة والتصويت Rىل مرشوع قانون رمق
ال Rىل ا�لس من رئDس احلكومة، ضد، وهو طبعا حمنة التعامبثابة مدو 

   .واللكمة Eلحكومة لتقدمي هذا املرشوع
  ؟�سCىن شوية السCيد الوز�ر

        ::::والشؤون §جþعيةوالشؤون §جþعيةوالشؤون §جþعيةوالشؤون §جþعية    د السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيلد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيلد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيلد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيلالسCيد عبالسCيد عبالسCيد عبالسCيد عب
  .شكرا

  .السCيد الرئDس احملرتم

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
  .تفضل السCيد الوز�ر

        ::::والشؤون §جþعيةوالشؤون §جþعيةوالشؤون §جþعيةوالشؤون §جþعية    يليليليلوز�ر ال�شغ وز�ر ال�شغ وز�ر ال�شغ وز�ر ال�شغ     السCيدالسCيدالسCيدالسCيد
  السادة املس�شارون احملرتمون،

يطيب يل وrرشفين اليوم ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر مبرشوع القانون 
اÙي يعترب من ٔ�مه املشاريع ذات البعد  ،مبثابة مدونة التعاضد 109.12رمق 

ة ة §جþعية والتغطيالهادفة ٕاىل تعز�ز وتدعمي م�ظومة امحلاي ،§جþعي
ىل الريق وا»هنوض بدور التعاضدÛت ٕاىل مسCتوى تطلعات الصحية وإ 

  .ورغبات الفاRلني واملتد�لني يف هذا القطاع احليوي
ؤ�ذcرمك يف البداية ب�ٔن مرشوع القانون املعروض Rىل جملسمك املوقر 

حلكويم واùطط يندرج يف ٕاطار اجلهود املبذو� لتفعيل مضامني الرب°مج ا
وكذا Vٔجرٔ�ة §لزتامات  �2012/2016رمس سCنوات مة ال�رشيعي Eلحكو 

املتفق يف ش�ٔهنا مع الرشاكء §جþعيني و§قÀصاديني يف احلوار §جþعي 
  .�2011رمس سCنة 

ت والسادة ؤ�ود هبذه املناسCبة ب�ٔن ٔ�تقدم nلشكر اجلزيل ٕاىل السCيدا
 ،قÀصاديةٔ�عضاء جلنة املالية والتخطيط والشؤون § املس�شار�ن احملرتمني،

Rىل ا�هودات اليت بذلوها لضبط وجتويد صيا�ة ٔ�حاكم مواد هذا 
املرشوع، وحرصهم Rىل وضع قواRد التدبري العقالين لشؤون التعاضدÛت، 

نتخبة عن ٕادارة من �الل ¼كرrس م`دٔ� فصل املهام وسلطات اæVٔزة امل 
`ع وتعز�ز واقÀصارها Rىل öمة إالرشاف واملراق`ة والت�  شؤون التعاضدÛت

حتسني  ؤ��ريا ،واملالية�ٓليات املراق`ة من طرف سلطات الوصاية إالدارية 
  .مسCتوى اخلدمات وا»هنوض nلتعاضدÛت

ومما ال شك فLه، ٔ�ن ¼رcيبة ٔ�عضاء اEلجنة املذcورة بفضل ا»متثيلية املمتزية 
R عيني قد ٔ�ضفتþلرشاكء §جEومت ىل مرشوع هذا القانون قمية مضافة ،
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 cٔىليد مالت�R ٕالجامعn لجنةEىل اخنراط  ن �الل مصادقة اR املرشوع
ار اVٔساسCيني يف مرشوع هذا إالصالح املندمج واملتاكمل لٕالطالفاRلني 

  .قطاع التعاضدال�رشيعي والتنظميي املنظم ل
  السCيد الرئDس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
اللكمة  ،يد الرئDسالسC  ،ؤ�قدم لمكÀرص شوية يف اللكمة، ق رمبا س�ٔ 

  .مكÀوبة

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
  .شكراتبارك هللا Rليك، 

        ::::والشؤون §جþعيةوالشؤون §جþعيةوالشؤون §جþعيةوالشؤون §جþعية    وز�ر ال�شغيلوز�ر ال�شغيلوز�ر ال�شغيلوز�ر ال�شغيلالسCيد السCيد السCيد السCيد 
متزي nلعديد من إالخÀالالت، اكنت nلطبع النظام احلايل � .. هناك.. 

وتفادR.  Ûلهيا جلان التفDÀش اليت قامت هبا وزارة املالية وقف�ا Rلهيا، وقفت
، فقد مت ٕاRداد الت ومعاجلة إالcراهات والصعوnت املذcورةلها إالخÀال

مرشوع القانون هذا مبثابة مدونة التعاضد وفق مقاربة �شارcية وتوافقLة مع 
وميكن تلخيص اVٔهداف اVٔساسCية لهذا  ،اكمل الفاRلني واملتد�لني

  : املرشوع ف� ييل

طار دقLق Oور التعاضدÛت يف جمال ت�ٔمني اVٔخ حتديد ،ٔ�وال -
  ؛§جþعية

  وcيفLة تدبريها؛تق�ني الرشوط املتعلقة Ýnٕداث التعاضدÛت  ،8نيا -

ٕارساء قواRد احلاكمة اجليدة املعمتدة Rىل حتديد اVٔدوار  ،8لثا -
  ف اæVٔزة امللكفة بتدبري شؤوهنا؛واملسؤوليات بني خمتل

  وصاية يف جمال مراق`ة التعاضدÛت؛توضيح تد�ل السلطات ال ،رابعا -

ٔ�هداف حتديد القواRد والضام°ت التق�ية واملالية املالمئة لتحقLق  ،سام �ا -
  التعاضدÛت؛

ف�Àاص سCنوي ٕاج`ارية ٕاخضاع حساب التعاضدÛت ال ،سادسا -
   .�ار+

ويتضمن املرشوع القانون املعروض اليوم Rىل ٔ�نظار جملسمك املوقر 
 مثانيةىل ، واليت مت توزيعها إ فصل يف ال�رشيع احلايل 54مادة عوض  182

  .ٔ�قسام
اÙي  ،ٔ�ن ٔ�خÀمت لكميت التقدميية ملرشوع هذا القانونق`ل  وامسحوا يل

، ٔ�ن ٔ��ربمك ٔ�ن هذه الوزارة تبذل يعد قفزة نوعية يف قطاع التعاضد ببالد°
ت¡سCيق ,م وحممك مع اكفة املتد�لني والفاRلني يف هذا جمهودات محيدة ب 

Wل ت�`ع ٔ�شطة من �ٔ  ،وصا وزارة §قÀصاد واملاليةوخص ،القطاع
املقررة  طرف æ�ٔزهتا نالتعاضدÛت ومراق`ة اكفة القرارات املتyذة م

مهنجية مقاربة ¼ر¼كز Rىل مواcبة ومصاح`ة كام تعمتد Rىل واملد�رة، 
Rىل التعاضدÛت ٕالجياد احللول الناجعة Eلصعوnت اليت تعاين مهنا والعمل 

  .سCيري والتدبري السابق لشؤوهنال� املرتبطة nجتاوز إالخÀالالت املرتامكة 
�Vٔع القانون اجلديد مرشوري ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن تفعيل ٔ�حاكم ؤ�ود يف ا
قطاع العتبارها الوصية Rىل ، nٔ�ولوÛت هذه الوزارةيعترب من بني 

ت وذÜ من W�ٔل الريق وا»هنوض به ٕاىل مسCتوى تطلعا ،التعاضدي
  .املؤم�ني املسCتفLد�ن من �دماته

  .عا ملا فLه اخلري لبالد° وشعبناوفق�ا هللا مجي
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        : : : : السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
  . شكرا EلسCيد الوز�ر

وnلتايل ن¡Àقل ٕاىل م�اقشة هذا  ،نعترب ٔ�ن تقر�ر اEلجنة قد وزعٕاذن 
ٕاذا اكنت هلم مدا�à فلDسلمها  ،املرشوع من طرف Ý�ٔد ممثيل فرق ا�Vٔلبية

  س�سمل؟ نة مدا�à مكÀوبة Ûك؟ مكÀوبة، اكي 
  .فرق املعارضة لها مدا�à كذÜ يف املوضوع، تفضل اVٔسCتاذ السCنDيت

        ::::ٔ�محد السCنDيتٔ�محد السCنDيتٔ�محد السCنDيتٔ�محد السCنDيت    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  .والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني ن الرحمي�سم هللا الرمح

مبثابة مدونة  109.12رق املعارضة حول مرشوع قانون مدا�à ف
   .التعاضد

 ٔ�ن ٔ�تد�ل nمس فرق املعارضةrرشفين سCيد الرئDس احملرتم، ، ال rرشفين
مبثابة مدونة التعاضد اÙي  109.12يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 

اكن موضوع م�اقشة ورٔ�ي من ق`ل اEلجنة اOامئة امللكفة nلشؤون 
و§جþعي والبDيئ، اÙي  §جþعية والتضامن �nلس §قÀصادي

قطاRات احلكومLة واملؤسسات من ال 34اد تقر�رها ٕاىل ت �الل ٕاRداسCمتع
مني الت�ٔ ت تدبري هيئا 3نقاnت و 5تعاضدية و 19و وزارات 4، توالهيئا

Rىل طلب من وذÜ بناء  ،مجعيات 3إالج`اري واVٔسايس عن املرض و
، بتارخي 2011من دسCتور  100رئDس جملس املس�شار�ن، طبقا Eلفصل 

  .2013شCت¡رب  18
امع nٕالجمجلع العام Eلم�لس §قÀصادي و§جþعي والبDيئ وقد ت¢ىن ا

ة املنعقد الثالثة والثالثني،ما �لصت ٕاليه هذه اEلجنة �الل دورته العادية 
ٕاذ ٔ�مجع التقر�ر Rىل رضورة متكني التعاضدÛت من ، 2013نونرب  28بتارخي 

ت ورضورة ٕاRادة النظر يف مقÀضيا ٕالسهام يف السCياسة الصحية ÄEو�ا
املتعلق  Vn34.09ٓليات الطبية والقانون رمق  املتعلق 84.12القانون 

nملنظومة الصحية وتقدمي العالWات، وذÜ »متكني التعاضدÛت بنظاöا 
كام دRا ا�لس  ،القانوين اخلاص من ممارسة اVٔشطة ذات الطابع الصحي

دات املربمة مع ٕاىل ٕاقامة التعاقد بني اOو� وقطاع التعاضد Rىل غرار التعاق
ت ، كام ٔ�وىص ا�لس بتعيني هيئا)قطاع الت�ٔمLنات مúال(قطاRات ٔ�خرى 

تضم ممثلني عن السلطات العمومLة واملشغلني والنقاnت  ،Rليا Eلتق�يني
ام بني مكو°ت القطاع والتعاضدÛت، تتلكف nلسهر Rىل §س�
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  .وا»هنوض به
  السCيد الرئDس،

تضمن  ،جملسCنا املوقر مرشوع طموح املعروض Rىل ٔ�نظارٕان املرشوع 
  :مقÀضيات Wديد ¼متحور حول

حتديد دور التعاضدÛت يف جمال ت�ٔمني بعض اVٔخطار وحتديد  -
 اضدÛت وcيفLة تدبريها؛Ýnٕداث التع ةالرشوط املتعلق

ٕارساء قواRد حاكمة Wديدة تعمتد حتديد اVٔدوار واملسؤوليات بني  -
 تلف اæVٔزة الساهرة Rىل شؤوهنا؛خم 

- n ت وتوضيح جمالÛىل التعاضدR �ٕالضافة ٕاىل تعز�ز مراق`ة اOو
ضام°ت التق�ية واملالية املالمئة لتحقLق المع حتديد القواRد و  ،تد�لها

 ؛ٔ�هداف التعاضدÛت

 .التعاضدÛت الف�Àاص سCنوي �ار+ ٕاج`ارية ٕاخضاع حساnتو  -
ست شمولية Eلمرشوع اليت مزيته عن النظام احلايل ٔ�س ال هذه الرؤية 

 اهالتعاضدÛت يف ٕاطار قانوين يوæ  م`دئيا لنظام مÀناسق حيدد مسؤولية
مبا ميكهنا من مسا�رة التطورات اليت ارسة öاöا اليومLة ومسؤوليهتا، يف مم

  .1963القطاع م�ذ عرفها 
  السCيد الرئDس،

ٕاننا كفرق معارضة لDس Oينا ٔ�دىن مرcب نقص nٕالشادة nملبادرة 
مىت تبلورت Oينا الق�اRة ب�ٔهنا  ،دم هبا بعض الوزراءال�رشيعية اليت يتق

لك�نا نعتقد ٔ�ن إالشاكليات اليت  ،تصب يف مصل�ة الوطن واملواطنني
بل تعود  ،يتخبط فهيا القطاع التعاضدي لDس مردها لٕالطار القانوين فقط

  .يف جزء cبري مهنا ٕاىل سوء التدبري وضعف احلاكمة
 ملنطق إالصالح ال�رشيعي ارهتاûمك، السCيد الوز�ر ،سCيكون من اخلط�ٔ 

من بلورة رؤية  -يف اعتقاد°  -  بل البد ،مانع لهذا القطاع Wامع¸�ل 
مشولية م�دجمة Eلهنوض nلقطاع التعاضدي وتقدمي اVٔجوبة  اسرتاتيجية

وصل ٕاليه  ملالمئة ùتلف اVٔسCئà احلقLقLة، اليت �سCب¢ت ف�الرضورية وا
من ق`يل  ،صبح هيدد دميومÀه ووجوده�ٔ  ،هذا القطاع من ¼رهل وضعف

  :س¢Lل املثال ال احلرص ،Rىل

القطاع التعاضدي وجع4 رش�اك  ما اÙي قامت به احلكومة لت�ديث -
مÀه مع السCياسة الوطنية مالء ٔ�ساسCيا يف ال¡شاط الصحي ÄEو� مع

  ؟Eلص�ة

-  ،àنوات طويCلتعاضد عن املشهد لسE ىلRVٔباب غياب ا�لس اCٔ�س
  ؟2010 ،2007ٕاىل  1967قط مرات ف 3سوى  حLث مل جيمتع

سCنوات من معرها ٕالصالح  4ما اÙي قامت به احلكومة بعد حوايل  -
ٔ�عطاب القطاع التعاضدي واسCياقه وراء Rدم §لزتام nلضوابط 

وا�ساع دا5رة اخلرقات  تطلبات التدبري املايل وإالداريالقانونية ومب 

اليت  ،ية العامة Eلامليةصات املف�شC ا�افÀوالت�اوزات اليت رصدهتا 
ومهت مظاهر ال�سCيري إالداري واملايل  ،طالت بعض التعاضدÛت

  ؟Eلهيئة

وصدرت  ،بعضها ٕاىل القضاء �ٓل الفضاحئ اليت تفجرت واليت وصلم -
 ؟حق العديد من مسريي هذا القطاع خبصوصها ٔ�حاكم nلسجن يف

- W اءت يف هل اختذت احلكومة التدابري املصاح`ة لهذا املرشوع واليت
لس §قÀصادي و§جþعي والبDيئ من ق`ل رضورة ا�توصيات 

املتعلق Vnٓليات الطبية  84.12ٕاRادة النظر يف مقÀضيات القانون رمق 
الصحية وتقدمي العالWات  املتعلق nملنظومة 34.09والقانون رمق 

اقدات Rىل غرار التع ،ٕاقامة تعاقد بني اOو� وقطاع التعاضدورضورة 
  ؟قطاع الت�ٔمLناتمة مع قطاRات ٔ�خرى كاملرب 

  السCيد الوز�ر احملرتم،
لك يشء هيم ويþىش يف مصل�ة املواطن  نحن ،حىت يطلع امجليعفقط، 

، مما ي�ٔسف : السCيد الوز�ر، وكذÜ، واملواطنني حنن معه اليوم ق`ل الغد
اEيل حنن نصوت معمك يف ٔ�ي مس�ٔ�  ؟املعارضة ب�ٔق`ح النعوت ونتنعت ااذمل
حنن نعرقل وحنن كذا ٕاىل �ري حىت ال يقال حنن ال نصوت و  ،هتم املواطننيك

Üالش. ذR، يد الوز�رCيل ؟السEة اWىش يف مصل�ة الوطن اح�ا احلاþت 
وnلتايل حىت ال تبقى هاذ ا»هتمة  ،املواطنون حنن معها اليوم ق`ل الغدو 

ت لDس ..عارضامل ،عملتاملعارضة  ،املعارضة تعرقل :ب�ٔق`ح النعوت ونناتنعت
   .، السCيد الوز�رمصل�ة البÄيف 

ح�ا نعرقل يف ا ،السCيد الوز�ر ،البد. وا ٕاجيابيني شD>ا ماالبد ¼كون
 ،حنن ضدها Rىل طول ،يل يه ضد الشعب املغريباE مúالاملصل�ة 
 ما يف وسعمك حىت نصطف وûهتي�ٔ البد ٔ�ن تعملوا  ،السCيد الوز�ر ،وnلتايل

  .مة يف شCىت ا�االتاOول املتقد ونلتحق cسا5ر
  .وشكرا

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
  .شكرا EلسCيد املس�شار

اليس  ! ؟يشال ذااك�ن ه ذاك اليش اEيل قليت.. زالايش ومال اكع ذاك
 ؟ليت، ومازال اك�ن هاذ اليش مكÀوبالسCنDيت، اكع ذاك اليش اEيل ق

  .وا�ا، شكرا
  ..ل عطي اللكمة Eلفريق الفLدرايل�ٔ 

        ::::دعيدRةدعيدRةدعيدRةدعيدRةمحمد محمد محمد محمد     املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  .شكرا

  السCيد الرئDس،
، غي هتنا، ما غنكرثش، غنبدي بعض يف احلقLقة لن ٔ�ثقل مسامعمك

  :املالحظات الرسيعة
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عاضد، Vٔننا يف ٔ�مس س�ل �شلك ٕاجيايب ٕاخراج مدونة Eلت ،ٔ�وال -
 احلاWة ٕا»هيا؛

قرطة هذه س�ل ٔ�يضا �شلك ٕاجيايب ما تضمنه هذا املرشوع من دم -
ن توضيح املسؤوليات بني وزارة ال�شغيل م اæVٔزة، من §ف�Àاص،

 وزارتني الوصيتني Rىل هذا القطاع؛اللية، nعتبارهام ووزارة املا

 راسCمي التطبيقLة يف ٔ�رسع اWٓVال؛ûمتىن ٕاخراج امل -

بد ٔ�ن شري ٕاىل رضورة بث الروح يف ا�لس اRVٔىل كذÜ ال -
 2007حىت ل  1967نة من سE40  Cلتعاضد، Vٔنه مل جيمتع ٔ�كرث من 

، مرات 3واجمتع مرة ٔ�خرى nلتايل يف حLاته اجمتع مرتني،  Rاد اجمتع،
 اEيل ممكن يقوم بيه هاذ ا�لس؛ نظرا ÄEور ،وnلتايل

- Üبة ،كذCتوري ،�شديد املراق`ة واحملاسCسOىض اÀلمقE حىت ال  ،طبقا
يمت التالعب والفساد وإالفساد اÙي عرفÀه اليوم التجربة التعاضدية 

 ؛لٔ�سف

>ات جيب تعممي §سCتفادة من ا�ال التعاضدي لبايق الف ٔ�يضا  -
لفالÝة، الصناع التقليديني، ٕاىل �ري ذÜ من الف>ات اVٔخرى، ا

ب�ٔي  ، اليوم،لDست هلم ٔ�ي تغطية حصية و�ري مشمولني، اليوم، ا�AEن
  .تغطية حامئية، وÜÙ جيب توسCيع هذا ا�ال ùتلف هذه الف>ات

  .ا�à مكÀوبة يف املوضوعس�ٔسلممك السCيد الرئDس مد

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
  .شكرا، تبارك هللا Rليك، شكرا

        ::::محمد دعيدRةمحمد دعيدRةمحمد دعيدRةمحمد دعيدRة    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
�ٔنه احلكومة بما ميك¡ش تفوتين الفرصة nش س�ل ٕاىل مسحيت، 

تعاطت �شلك ٕاجيايب مع مجموRة من التعديالت اليت تقدم هبا الفريق 
قول ، ميكن ٔ�ن �ٔ اليوم ،علت النصالفLدرايل EلوÝدة واOميقراطية، واليت ج

  .ٔ�حLل Rلينا نصا Wديدا ولDس كام
  .شكرا

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
  . شارشكرا EلسCيد املس� 

  .م`ارشة ن¡Àقل Eلتصويت Rىل مواد هذا املرشوعٕاذن 
  .، رحبا Eلوقتٔ�عرض مواده �شلك خمترص بعض اليشءو 

مسCتوى   Rدلت Rىلكام، 3ٕاىل املادة رمق  1ملواد من رمق ا أ�عرض ٕاذ
  :اEلجنة Eلتصويت

: ى اEلجنةكام Rدلت Rىل مسCتو  3ٕاىل  1املوافقون Rىل املواد من 
  .طبيعة احلالٕاجامع Rدد احلارض�ن ب 
  .ٕاجامع كذÜ: كام Wاءت يف النص اVٔصيل 4ٔ�عرض املادة رمق 

نعتربها  :كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة، 8ٕاىل املادة  5املواد من رمق 
  .جامعطبعا صوتنا Rلهيا nالٕ 

  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 9ٔ�عرض املادة 
  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة، 10املادة 

  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة، 15ٕاىل  13واد من ٔ�عرض امل
: كام Wاءت يف النص 11ٔ�عرض املادة رمق  15و 13ق`ل املادة  ،عفوا

  .ٕاجامع
  .ٕاجامع: نص اVٔصيلكام Wاءت يف ال  ،12ٔ�عرض املادة 

  .ٕاجامع: كام Rدلت، 15ٕاىل  13املواد من 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 17و 16رمق  املواد

  .كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ٕاجامع، 19و 18اد من ٔ�ما املو 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 20املادة 

  .عٕاجام: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة 33ٕاىل  21املادة من 
  .ٕاجامع: Wاءت يف النص اVٔصيلكام ، 34املادة 
  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة، 36و 35املادة 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 38و 37املادة 

  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة، 41ٕاىل  39املادة من 
  .ٕاجامع :كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 42املادة 
  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ،44ة واملاد 43املادة 
  .ٕاجامع :كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 45املادة 

  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة، 55ٕاىل  46املواد من 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 56املادة 
  .ٕاجامع: كام Rدلت، 58و 57املادة 
  .ٕاجامع :كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 59املادة 

  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل ،كذÜ 60واملادة 
  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ،83 ٕاىل 61املواد من 

  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 84املادة 
  .ٕاجامع : كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ،85املادة 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل ،88و 87، 86املادة 

  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ،93ٕاىل  89املواد من 
  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ،103ٕاىل  97املواد كذÜ من 

  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة، 106املادة 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 105و 104املادة  ،عفوا

  .ٕاجامع: ، فكام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة106ٔ�ما املادة 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل ،108و 107املادتني 

  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ،128ٕاىل  109ٔ�ما املواد من 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 131و130و 129املادة 

  .ٕاجامع: سCتوى اEلجنةكام Rدلت Rىل م ، 136ٕاىل  132ٔ�ما املواد من 
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  .ٕاجامع: Vٔصيلكام Wاءت يف النص ا، 137املادة 
  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ،144ٕاىل  138املواد من 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل ،146و 145املواد من 
  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ،153ٕاىل  147املواد من 

  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل ،154املادة 
  .ٕاجامع: Rىل مسCتوى اEلجنةكام Rدلت ، 158ٕاىل  155املواد من 

  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل ،159املادة 
  . ٕاجامع: كام Rدلت 160املادة 

  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل ،عفوا 161املواد من 
  .ٕاجامع: كام Rدلت ،167ٕاىل  162املواد من 

  .ٕاجامع :كام Wاءت يف النص اVٔصيل ،168املادة 
  .ٕاجامع :، كام Rدلت169املادة 
  .ٕاجامع: كام Wاءت يف النص اVٔصيل، 170املادة 

  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنة ،182 ٕاىل 171املواد من 
  .ٕاجامع: كام Rدلت، 180، املادة عفوا ..ٔ�ما املادة

  .ٕاجامع :كام Wاءت يف النص اVٔصيل 181املادة 
  .ٕاجامع: كام Rدلت Rىل مسCتوى اEلجنةف 182ٔ�ما املادة 
  :رض مرشوع القانون �رمÀه Eلتصويتٕاذن، ٔ�ع

  .صوت Rىل هذا املرشوع nٕالجامعصودق ٔ�و 
مبثابة مبثابة مبثابة مبثابة     109.12109.12109.12109.12وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 

  .مدونة التعاضد nٕالجامعمدونة التعاضد nٕالجامعمدونة التعاضد nٕالجامعمدونة التعاضد nٕالجامع
 اخلارجLة وال مزال، ةوز�ر ما عرف�ش واش Wا السCيد وز�ر اخلارجLة، 

  .اك�ن الص�ة، عفوا ؟اك�ن
ٕاىل اOراسة والتصويت Rىل مرشوع قانون رمق  م`ارشةٕاذن ن¡Àقل 

املرض اخلاص  يتعلق بنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن 116.12
ؤ�عطي اللكمة  وقد ٔ�حLل Rىل ا�لس من طرف رئDس احلكومة، nلطلبة،

  . د وز�ر الص�ة لتقدمي هذا املرشوعEلسCي
  .تفضلوا السCيد الوز�ر

        ::::وز�ر الص�ةوز�ر الص�ةوز�ر الص�ةوز�ر الص�ة    ،،،،السCيد احلسني الورديالسCيد احلسني الورديالسCيد احلسني الورديالسCيد احلسني الوردي
  السCيد الرئDس،

  السCيدة والسادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

به هو ٔ�ن هاذ املرشوع مايش مرشوع وزارة  اEيل بغيت نبدا ٔ�وال،
هذا مرشوع R�ٔدته جلنة بني وزارية اEيل فهيا رئاسة  الص�ة بوÝدها،

ة ر احلكومة ووزارة التعلمي العايل والوزارة املنتدبة يف البحث العلمي، وزا
ووزارة §قÀصاد زارة املنتدبة يف التكو�ن املهين، الو الرتبية الوطنية، 

لهي�ٔة الوطنية ا ،الصندوق الوطين ملنظامت §حÀياط §جþعي واملالية،

 ٓ   .خرهلٔ�مني الصحي ٕاىل �
،�السادة املس�شارون  ،ٔ�° دامئا كنت ٔ�قر ٔ�ماممك ،ٔ�وال ف`ع�ا

ا بعيد ٕاىل م يومنشC  ¡ش ûزيدوميك ا م ٔ�نه ف� خيص قطاع الص�ة، احملرتمون
 La couverture(يف ٕاطار التغطية الصحية الشامà،  اكش عند° منشCيو

Sanitaire Universelle( يش املواطنات واملواطنني �كون  يعين لك
 ««««L’AMO1»»»»ب املغرب بدا  2005 و يفكنعرف عندمه التغطية الصحية،

نظام املساRدة الطبية  Wا 2012ومن بعد  ،%34تغطية إالج`ارية حوايل ال 
«RAMED2» هام، %62، %60ا�موع يه  %28 حوايل nيل بقى دEا 

هو  Û116.12ل املرشوع ٔ�ماممك  د هاذ. لبة املسCتقلون واملهن احلرةالط 
  .سايس Rىل املرض ف� خيص الطلبةمني إالج`اري اVٔ املتعلق بنظام الت�ٔ 
رتح ٔ�شCنو هام ن اEيل كنقهاذ املرشوع القانوالطلبة؟ هاذ ٔ�شCنو هام 
اEيل  اكلورÛ ٔ�و ما يعادلها،الطلبة املتوفرون Rىل شهادة الب هام املسCتفLدون؟

املس�لني يف  ،وال املعاد� Le BAC، الطلبة اEيل عندمه مس�لني
التعلمي العايل والتكو�ن املهين ٔ�و التكو�ن املهين nلقطاRني العام  مؤسسات

هام اEيل كDشملهم هاذ التغطية هاذو  ب،اكنوا مغاربة ٔ�و W�ٔان ،واخلاص
  .قرتÝة يف املرشوعالصحية امل

ٕاذ nسCت�Yاء الطلبة ا�Ùن  ،سCنة 30السن دÛل هاذ الطلبة ال يت�اوز 
 ، كزنيدواك�ن واÝد املرونة Vٔن هاذو يتابعون دراسCهتم يف التعلمي العتيق،

ٔ�ي  يكونوا �ري مسCتفLد�ن منوكذÜ الرشط ا�Vٔري وغ  شوية يف السن،
  .هام الطلبة املسCتفLدون هاذوف  تغطية حصية ٔ�خرى،

ف� خيص  شكون اEيل غيتحمل §شرتااكت دÛل هاذ الطلبة؟
لعام اOو� يه اEيل االتعلمي العايل والتكو�ن املهين nلقطاع  مؤسسات

 ،ف� خيص هاذ اOخول اجلامعي املق`ل ،حوايل ،تحمل §شرتااكت دÛهلمغ 
  .مليون درمه غتyلصها اOو� 110او ٔ�نه يتطبق حوايل ٕان شاء هللا، ûمتن

، هام اEيل cيyلصوا Rىل ف� خيص اشرتااكت الطلبة nلقطاع اخلاص
درمه يف  c400يyلصوا يف السCنة cيyلصوا Rىل راسهم  مادام سهم،ور 

 د�ريوتدبري النظام اEيل �ادي  ف� خيص القطاع اخلاص، هاذو. السCنة
مع إالشارة ٔ�نه  ،§حÀياط §جþعي طين ملنظامتالنظام هو الصندوق الو 

تدبري هاذ النظام بطريقة مسCتقà عن nيق اVٔنظمة املد�رة من طرف نفس 
 le conseil) عندو يكونيعين غ  املؤسسة، نفس الصندوق،

d’administration)  ٓVدو، ما يد�لش مع اÝل الطلبة بوÛخر�ند.  
  . هاذ اليش هو معوما املرشوع

رتبية والتعلمي والشؤون بد من الشكر Vٔعضاء جلنة الالشكر، ال
ؤ�شكرمك كذÜ  اEيل جتاوبوا مع هاذ املرشوع بطريقة Wد ٕاجيابية،الثقافLة، 

Rىل  Rىل جتاو�مك معنا، Rىل ت�`عمك Eلقطاع، ،نوالسادة املس�شار  ،ماو ٔ�نت
  .وûمتىن ٔ�ن هاذ املرشوع ينال رضامك انتقادا¼مك البناءة،

                                                 
1
 Assurance Maladie Obligatoire 

2
 Régime d'Assistance Médicale 
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  .غا5مكشكرا Rىل حسن ٕاص
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
   .شكرا EلسCيد الوز�ر

، ومضمون هذا امئا ٔ�ن تقر�ر هذه اEلجنة قد وزعوطبعا نعترب د
الفائدة وطبعا ن¡Àظر من ورائه  ،املرشوع ٔ�وحضه السCيد الوز�ر يف لكمته

  .الك`رية لفائدة ٔ�بنائنا
، ٔ�عتقد ٔ�ن اللكمة ÝVٔد ممثيل فرق ا�Vٔلبيةو ن¡Àقل ملناقشة املرشوع، 

 - ٔ�عتقد  –، ونفس اليشء nل¡سCبة لفرق املعارضة املدا�à س�سمل كتابة
nٕالضافة ٕاىل ، ؟ ٕاذنعندك مدا�à ..والفريق الفLدرايل كذÜ سDسمل

Lدرايل سÀDقدم �لكمة السCيد رئDس الفريق الف  ،املدا�à اليت س�سمل كتابة
  .سCيد رئDس الفريقيف املوضوع، تفضل ال 

        ::::محمد دعيدRةمحمد دعيدRةمحمد دعيدRةمحمد دعيدRة    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  السCيد الرئDس،

rرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة nمس الفريق الفLدرايل EلوÝدة واOميقراطية 
إالج`اري  يتعلق بنظام الت�ٔمني 116.12رٔ�ي يف املرشوع قانون رمق ٕالبداء ال

تعلمي سCي�Lح اسCتفادة طلبة ال  ما ، وهوةاVٔسايس Rىل املرض اخلاص nلطلب
احلاصلني Rىل شهادة التكو�ن املهين  ، وكذا طلبةالعام واخلاص ،العايل

Ûي ما. البااكلورÙي  هذا املطلب اÙه ٕاىل الوجود، واWخراnٕ ئنا نطالبÀف
  .2011ٔ��ريل  26يص Rليه يف اتفاق  التنص مت

ومبوجب هذا املرشوع سCيصبح الطالب املغريب م�خرطا يف الصندوق 
اÙي سÀDلكف بتدبري وٕادارة هذا  ،حÀياط §جþعيالوطين ملنظامت §

د لك طالب مؤمن Rىل قدم املساواة cبايق املنخرطني من Lامللف، ف� rسCتف 
  .إالج`اري Rىل املرض ها الت�ٔمنياكفة �دمات التغطية الصحية اليت يوفر 

فٕاننا نطالب nحلكومة  ،وٕاذ تعاطينا �شلك ٕاجيايب مع هذا املرشوع
املتعلق nلت�ٔمني إالج`اري عن املرض لفائدة  03.07ون رمق بتفعيل القان

 القطاع اخلاص، كام ندعو احلكومة ٕاىل �شجيع وتطو�ر القطاع ييبعض öن
ائدة ف>ات مسCتقà لف تعاضديةالتحفزي Rىل ٕاشاء مؤسسة التعاضدي و 

، لDشمل و�شجيع وتوزيع R�ٔداد املنخرطني ٔ�خرى من �ري امل�ٔجور�ن
 ،دون Ýاليا من ٔ�ي تغطية حصية ٔ�و اجþعيةLف rسCت  اVٔشyاص ا�Ùن ال

واملشCتغلني حلساهبم  والت�ار املهن احلرة والصناع التقليديني ٔ_حصاب
 يف ٔ�فق تعممي التغطية الصحية وحق الولوج ٕاىل ،اخلاص والفالÝني و�ريمه

  .العالWات ¸حق من حقوق إالسان
  .شكرا السCيد الرئDس

        ::::السCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسةالسCيد رئDس اجللسة
   .رئDس الفريق شكرا EلسCيد

اÙي ٔ�د�لت Rليه مجموRة  ،ون¡Àقل م`ارشة Eلتصويت Rىل هذا املرشوع

واعتربت ٔ�هنا جزء من  ،من التعديالت Rىل مسCتوى اEلجنة بطبيعة احلال
   .النص، ٔ�صبحت اVٓن مدجمة يف هذا النص

، 31ٕاىل املادة رمق  1املادة رمق  وnلتايل سCنعرض مواد هذا املرشوع من
  .لتصويت Rليه سCيكون nٕجامع Rدد هؤالء احلارض�نؤ�عتقد ٔ�ن ا

بعد عرض املواد مادة مادة Eلتصويت،  ،ٕاذن ٔ�عرض املرشوع ¸لك
  .Rدد احلارض�نٕاجامع : ٔ�عرض املرشوع �رمÀه Eلتصويت

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     116.12116.12116.12116.12وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق ٕاذن 
يف هذه  طلبةطلبةطلبةطلبةرض اخلاص nل رض اخلاص nل رض اخلاص nل رض اخلاص nل بنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن املبنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن املبنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن املبنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن امل

  .اÙي سCيفLدمه كثريا هنD>ا لطلب��ا هبذا املرشوع. اجللسة
 دقوانني االتفاقLات بعرشة Eلتصويت Rىل مجموRة مشاريع ون¡Àقل م`ا

   .حضور السCيدة وز�رة اخلارجLة
ت اليت سCبق مبجموRة من االتفاقLا -  قلت -سCهتل ٕاذن هذه اجللسة 

لسة، ؤ�عطي اللكمة م`ارشة عند افÀتاح هذه اجل  تقدميها عند بداية ٔ�و
السCيدة  ،EلسCيدة اكتبة اOو� يف اخلارجLة لتقدمي هذه املشاريع مجà واÝدة

دفعة واÝدة، ليك ي�سCىن لنا كذÜ م�اقشCهتا من طرف الفرق  ،الوز�رة
  .تفضيل السCيدة الوز�رة

الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الشؤون اخلارجLة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الشؤون اخلارجLة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الشؤون اخلارجLة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الشؤون اخلارجLة     السCيدة م`اركة بوعيدة،السCيدة م`اركة بوعيدة،السCيدة م`اركة بوعيدة،السCيدة م`اركة بوعيدة،
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .كرا السCيد الرئDسش
  السادة إالخوان املس�شارون،

  السCيدة الوز�رة،
  السCيد الوز�ر احملرتم،

نت يف الغرفة نظرا لكون االتفاقLات ٔ�يضا اك ،ٔ�عتذر Eلت�ٔجLل ،ٔ�وال
  .اكن البد من التصويت Rلهيا ٔ�يضا، و اVٔوىل

 .R8ددها  ،دولية ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�ماممك مرة ٔ�خرى اتفاقLات يل عظمي الرشف
  .ة يه مÀعددة اVٔطرافوواÝد ،دÛل االتفاقLات ثنائية 7عند° 

وهو االتفاق �ش�ٔن التدابري اليت  ،nل¡سCبة لالتفاقLة املتعددة اVٔطراف
غ ودون تنظمي وردRه دون ٕابال ،�ري القانوينتyذها دو� امليناء ملنع الصيد ت 

   .والقضاء Rليه
 R ي مت عقده ٔ�و املصادقةÙنة ليه يف ٕايطاهيدف هذا االتفاق اCليا س

وذR Üرب  ،دون ٕابالغ ودون تنظمي ،�ري القانوينٕاىل حماربة الصيد  2009
مراق`ة ولوج السفن املسCتyدمة يف الصيد ٔ�و اVٔشطة املتصn àلصيد ٕاىل 

aي يلحق، �ٔ املواÙزو°ت  ه�ذا بعني §عتبار الرضر اùn هذا الصيد
وسCبل DRش صيادي اVٔسامك السمكLة واVٔنظمة إال�كولوجLة البحرية 

ٔ�رصدة وما ميث4 من هتديد Rىل §سCتغالل العقالين ل ،الرشعيني
  .السمكLة

 ،�ش�ٔن املعايري اOنيا Eلتدابري دو� امليناء ،وقد Ýدد هذا الصك امللزم
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لرشCيد واملسCتدام مجموRة من التدابري وإالجراءات الرامLة ٕاىل ضامن الصيد ا
  . ، دون ٕابالغ ودون تنظمي�ري القانوينوماكحفة الصيد 

وينطبق بطبيعة احلال هذا االتفاق Rىل الصيد اÙي ميارس يف املناطق 
لك  هويطبق ،دون ٕابالغ ودون تنظمي ،واÙي �كون �ري قانوين ،البحرية

اليت حتاول و طرف Rىل السفن اليت ال حيق لها ٔ�ن ¼رفع Rلمها ٔ�و را�هتا 
Ý�ٔ ٔ�و املوجودة يف aخول ٕاىل املواOاملد اaول  ،واOاء سفن ا�YتCسn

اليت ال حتمل  ،سفن احلاويةل ما rسمى nاليت متارس الصيد احلريف و  ا�اورة
  .مساك

  :7الثنائية، ويه  nل¡سCبة لالتفاقLات
االتفاقLة اVٔوىل يه اتفاقLة ما بني املغرب والسعودية ٔ�و اململكة العربية 

  . قةالسعودية �ش�ٔن §Rرتاف املتبادل �رخص السCيا
ومبوج`ه مينح Ýامل  ،ممثر ودامئ بني الب�Äنهيدف ٕاىل ٕاقامة تعاون 

 Äن رخصة مطابقة من الب�Äد البÝ�ٔ لهيا منR àادة احلاصLرخصة الق
وrشرتط يف ذÜ ٔ�ن ¼كون  .دون ٕاجراء ام�Àان نظري ٔ�و تطبيقي ،اVٓخر

وذÜ  ،اوفقا لٔ�نظمة املتبعة Onو� اليت طلبت فهية املفعول، الرخصة ساري
ويفرتض ٔ�يضا ٔ�و املقميني بصفة قانونية،  "زÛرة معل"Eلقادمني بت�ٔشرية 

  .طة الطرف اVٓخر nس�`دال الرخصةٕاÝا
�سمل رخص القLادة ٔ�و السCياقة املس�`د� من الطرف املتعاقد اÙي قام 

ويف Ýا� الشك  .nالس�`دال ٕاىل الطرف املتعاقد اVٓخر Rرب اجلهات الرمسية
فميكن  ،فني املتعاقد�ن يف صالحLة وحصة رخص السCياقةٔ�ي من الطر 

  .طلب معلومات من الطرف اVٓخر
بني اململكة املغربية ومملكة  ويه مذcرة تفامه ما ،nل¡سCبة لالتفاقLة الثانية

ٔ�ي اخلدمة املدنية ؤ�يضا حتديث  ،البحر�ن يف جماالت الوظيفة العمومLة
  .2013اليت وقعت يف الرnط يف سCنة و  ،إالدارة

تعاون ودمع التطور ال هتدف هذه االتفاقLة ٔ�و مذcرة التفامه ٕاىل توطيد 
وذÜ من  ،والوظيفة العمومLة خمتلف جماالت الت�ديث إالداري إالداري يف

W�ٔل §سCتفادة من إالماكنيات املتاÝة ودمع اجلهود املبذو� يف امليدان 
ملعمول هبا يف املغرب ا يف ٕاطار اVٔنظمة والقوانني ،إالداري يف ý الب�Äن

  .والبحر�ن
�شمل جماالت التعاون بني الطرفني  ،ووفقا Vٔحاكم هذه املذcرة

  : اVٔشطة التالية

ب تنظمي وٕاRادة الهندسة إالدارية وتصنيف الوظائف والتدري ،ٔ�وال -
 والتوظيف وإالدارة إاللكرتونية؛

ليت طة التدريب ااملشاركة يف املؤمترات والندوات وورش العمل ؤ�ش -
 ينظمها الب�Äن؛

 Ûرات ما بني اخلرباء واùتصني؛تبادل الز -

داري والت�ارب إالدارية تبادل املعلومات واVٔنظمة والتطو�ر والتنظمي االٕ  -

 الناحجة؛

تبادل املدربني بني معهد إالدارة العامة مبملكة البحر�ن واملدرسة  ،ؤ��ريا -
  .الوطنية لٕالدارة nملغرب

وٕايطاليا حول نقل اVٔشyاص  اتفاقLة ما بني املغرب يه االتفاقLة الثالثة،
وهتدف ٕاىل تعز�ز التعاون  ،2014التوقLع Rلهيا سCنة  مت. احملكوم Rلهيم

القضايئ بني املغرب وٕايطاليا من W�ٔل �سوية قضاÛ نقل اVٔشyاص احملكوم 
من  ،م ومتكLهنم من قضاء عقو�هتم ٔ�و التدابري السالبة Eلحرية يف بالدمههيRل

لك �الف بني الطرفني حول ت�ٔويل  .�سهيل ٕاRادة ٕادماæم يف ا�متع W�ٔل
  .اقLة ميكن 4Ý بواسطة دبلوماسCيةٔ�و تطبيق هذه االتف

ضايئ اون القعالتوهو االتفاق إالضايف التفاق  ،nل¡سCبة لالتفاق الرابع
، ما بني املغرب وٕايطاليا دامئا املوقع ،تبادل وتنفLذ اVٔحاكم و�سلمي ا�رمنيامل 

تعز�ز  ، وهيدف هذا االتفاق ٕاىل2014سCنة  ٔ�ي يف دامئا يف نفس الوقت
واÙي تنظمه  ،وحتسني التعاون بني املغرب وٕايطاليا يف جمال �سلمي ا�رمني

  .اتفاقLة التعاون املذcورة سابقا
غربية وحكومة الطائفة هو اتفاق ما بني اململكة امل ،االتفاق اخلامس

حول الوضعية القانونية Eلمؤسسات  )ية والويندرال Lف (بلجياك الفرسCية ب 
�روcسCيل  - درالية والوينLاملدرسCية البلجيكLة اليت تطبق الرب°مج التعلميي لف 

   .nملغرب
وهيدف ٕاىل وضع ٕاطار قانوين بني مت التوقLع Rليه السCنة املاضية، 

�ريم ٕاىل  ،(La Wallonie)ة يف بلجياك املغرب وحكومة الطائفة الفرسCي
ٔ�ي ما ق`ل  ،ٕاشاء مؤسسات تعلميية بلجيكLة Eلتعلمي اVٔسايس �سهيل

وهيدف  ،دراليةLاملدريس و§بتدايئ والتعلمي الثانوي اليت تطبق �ر°مج الف 
  .يد رشوط ٕاشاهئا ومعلها و�سCيريهإاىل حتد -بطبيعة احلال  -ٔ�يضا 

من املادة الثانية ال تعترب مدرسة بلجيكLة تطبق  6وطبقا Eلفقرة 
لك مدرسة �اصة  ،مبقÀىض هذا االتفاق ،درالية والوينLمج التعلميي لف الرب°

يمت ٕاشاؤها ٔ�و متويلها ٔ�و �سCيريها من طرف ٔ�شyاص ذاتيني ٔ�و ¼كون يف 
وجيب ٔ�ن  ،ولك مدرسة ذات توWه ديين ،ن W¡سDهتم، öام ¼كملكLهتم
املدرسCية البلجيكLة اليت تطبق  الربامج البيداغوجLة Eلمؤسسات�شمل 

nملغرب �رامج ٔ�يضا لتعلمي اEلغة والثقافة �روcسCيل  -  درالية والوينLمج ف �ر°
  .العربية و,رخي وجغرافLة املغرب

 ،ثنائيةال  العالقاتٔ�ساس لك  هو وطبقا ملبدٔ� املعامn àملثل اÙي
يف Ýا� قرر املغرب مسCتق`ال  ،درالية والوينLحترص الطائفة الفرسCية لف 
ات مع صاالت واملشاور، Rىل �سهيل االتاكفÀح مؤسسة تعلميية ببلجي
  .السلطات البلجيكLة اùتصة

Eلتعاون القضايئ يف املادة املدنية  Lةوهو اتفاق  ،االتفاق السادس
  .املغرب ومجهورية البوسCنة والهرسكوالت�ارية بني 

ٔ�يضا هيدف هذا االتفاق ٔ�و هذه االتفاقLة هتدف ٕاىل  بطبيعة احلال،
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 يف املادة املدنية والت�ارية ما بني املغرب ومجهورية تعز�ز التعاون القضايئ
البوسCنة والهرسك، وتتكون يف معظمها من §لزتامات واVٔحاكم املتعلقة 

و�شمل االتفاقLة nخلصوص مساطر اEلجوء ٕاىل احملامك وجماالت  ،بتطبيقها
ا م ،وفقا لهذه االتفاقLة ،وrشمل التعاون القضايئ ،التعاون القضايئ ؤ�حاكمه

  :ييل

 ؛�سلمي اVٔوراق القضائية ،ٔ�وال -

 اVٔد� واسCتكامل ٕاجراءات التحقLق؛احلصول Rىل  -

 Rرتاف وتنفLذ اVٔحاكم القضائية؛§ -

 ؛العقود الرمسية واملقررات التحكميية -

 تبادل املعلومات حول القوانني؛ -

ال يتعارض مع قانون اOو�  ،لك شلك Eلتعاون القضايئ ،ؤ��ريا -
  .اVٔخرى
ويه اتفاقLة ما بني اململكة املغربية  ،السابعة وا�Vٔرية االتفاقLة

ييب يف لتجنب §زدواج الرضييب وم�ع ا»هترب الرض  ٕاسCتونياومجهورية 
ويه هتدف ، 2013مت التوقLع Rلهيا يف شCت¡رب  .مLدان الرضائب Rىل ا�Oل

  . ٕاسCتونيإاىل جتنب §زدواج الرضييب ما بني املغرب و 
اص املقميني Ýnٕدى تفاقLة Rىل اVٔشyوتطبق مقÀضيات هذه اال

وذÜ ف� خيص الرضائب Rىل ا�Oل  ،دتني ٔ�و �لكتهيامقاعاOولتني املت
� ،مÀعاقدة ٔ�و فروعها السCياسCية ٔ�و جامRاهتا احمللية املفروضة حلساب دو

طبق Rىل ٔ�ي ت ٔ�خرى  ،ومن æةتفرض هبا، بغض النظر عن الطريقة اليت 
�سCت�دث بعد ,رخي توقLع هذه  ،جوهرهارضائب مماثà ٔ�و مشاهبة يف 

  .االتفاقLة
جاميل ٔ�و Rىل االٕ  و�شمل هذه االتفاقLة الرضائب املفروضة Rىل ا�Oل

مبا فهيا الرضائب Rىل اVٔرnح الناجتة عن نقل ملكLة عنارص من ا�Oل، 
  .اVٔموال املنقو� ٔ�و �ري املنقو�، وكذا الرضائب Rىل زÛدة قمية رٔ�س املال

  .وشكرا

        ::::لسCيد رئDس اجللسةلسCيد رئDس اجللسةلسCيد رئDس اجللسةلسCيد رئDس اجللسةاااا
  .شكرا EلسCيدة الوز�رة

ونفÀح nب املناقشة ملن  ،ونعترب طبعا ٔ�ن تقر�ر هذه اEلجنة قد وزع
  .ٔ�راد ٔ�ن يتد�ل ملناقشة هذا املرشوع

س�سمل مدا�الهتا كذÜ ونعترب كذÜ ٔ�ن فرق ا�Vٔلبية واملعارضة 
  .nل¡سCبة Eلفريق الفLدرايل - ٔ�عتقد  - ونفس اليشء ،كتابة

قوانني اليت ¼ريم مشاريع Eلتصويت Rىل هذه  ٕاذن يل ن¡Àقلوnلتا
  .Eلموافقة Rىل مجموRة من االتفاقLات اOولية

يوافق مبوج`ه  22.14وهو مرشوع قانون رمق  ،ونبدٔ� nملرشوع اVٔول
 )اخلدمة املدنية(اون يف جماالت الوظيفة العمومLة Rىل مذcرة تفامه Eلتع

 5 املوافق ل ،1435يف فاحت صفر  املوقعة nلرnط ،وحتديث إالدارة
  .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحر�ن، 2013دrسمرب 

  ٕاجامع؛: املوافقون Rىل هذه االتفاقLة
  طبعا ال Ý�ٔد؛ :املمتنعون
  .ال Ý�ٔد :املعارضون

يوافق يوافق يوافق يوافق ، ، ، ، 22.1422.1422.1422.14شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس� وافق جملس املس� وافق جملس املس� وافق جملس املس�  ٕاذن
اخلدمة اخلدمة اخلدمة اخلدمة ((((يف جماالت الوظيفة العمومLة يف جماالت الوظيفة العمومLة يف جماالت الوظيفة العمومLة يف جماالت الوظيفة العمومLة عاون عاون عاون عاون EلتEلتEلتEلتامه امه امه امه مبوج`ه Rىل مذcرة تفمبوج`ه Rىل مذcرة تفمبوج`ه Rىل مذcرة تفمبوج`ه Rىل مذcرة تف

        5555املوافق لاملوافق لاملوافق لاملوافق ل، ، ، ، 1111435435435435املوقعة nلرnط يف فاحت صفر املوقعة nلرnط يف فاحت صفر املوقعة nلرnط يف فاحت صفر املوقعة nلرnط يف فاحت صفر     ،،،،وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة    ))))املدنيةاملدنيةاملدنيةاملدنية
  .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحر�نبني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحر�نبني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحر�نبني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحر�ن، ، ، ، 2013201320132013دrسمرب دrسمرب دrسمرب دrسمرب 

يوافق مبوج`ه Rىل ، 53.14، هو مرشوع قانون املرشوع الثاين
واملوقعة nلرnط يف فاحت ٔ��ريل ، كوم RلهيمتفاقLة حول نقل اVٔشyاص احملاال

  .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إاليطالية 2014
  ٕاجامع؛ طبعا: املوافقون

  .ال معارض وال ممتنع
يوافق يوافق يوافق يوافق     ،،،،53.1453.1453.1453.14وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن

املوقع يف الرnط املوقع يف الرnط املوقع يف الرnط املوقع يف الرnط     ،،،،مبوج`ه Rىل االتفاقLة حول نقل اVٔشyاص احملكوم Rلهيممبوج`ه Rىل االتفاقLة حول نقل اVٔشyاص احملكوم Rلهيممبوج`ه Rىل االتفاقLة حول نقل اVٔشyاص احملكوم Rلهيممبوج`ه Rىل االتفاقLة حول نقل اVٔشyاص احملكوم Rلهيم
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية     2014201420142014يف فاحت ٔ��ريل يف فاحت ٔ��ريل يف فاحت ٔ��ريل يف فاحت ٔ��ريل 

  .إاليطاليةإاليطاليةإاليطاليةإاليطالية
يوافق مبوج`ه Rىل ، 60.14، هو مرشوع قانون رمق املرشوع الثالث

 ،االتفاق �ش�ٔن التدابري اليت تتyذها دو� امليناء ملنع الصيد �ري القانوين
املعمتد من ق`ل مؤمتر م�ظمة  ،ء Rليهدون ٕابالغ ودون تنظمي وردRه والقضا

ٕاىل  18املنعقدة �روما من  ،36اVٔمم املت�دة لٔ��ذية والزراRة �الل دورته 
  .2009مفرب نو  23

  ؛طبعا ٕاجامع :املوافقون
  .ال معارض وال ممتنع

يوافق يوافق يوافق يوافق     ،،،،60.1460.1460.1460.14وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن
امليناء ملنع الصيد �ري امليناء ملنع الصيد �ري امليناء ملنع الصيد �ري امليناء ملنع الصيد �ري اليت تتyذها دو� اليت تتyذها دو� اليت تتyذها دو� اليت تتyذها دو� مبوج`ه Rىل االتفاق �ش�ٔن التدابري مبوج`ه Rىل االتفاق �ش�ٔن التدابري مبوج`ه Rىل االتفاق �ش�ٔن التدابري مبوج`ه Rىل االتفاق �ش�ٔن التدابري 

املعمتد من ق`ل املعمتد من ق`ل املعمتد من ق`ل املعمتد من ق`ل     ،،،،ردRه والقضاء RليهردRه والقضاء RليهردRه والقضاء RليهردRه والقضاء Rليهو و و و     تنظميتنظميتنظميتنظميودون ودون ودون ودون دون ٕابالغ دون ٕابالغ دون ٕابالغ دون ٕابالغ القانوين، القانوين، القانوين، القانوين، 
نعقدة نعقدة نعقدة نعقدة امل امل امل امل     ،،،،�36363636ذية والزراRة �الل دورته �ذية والزراRة �الل دورته �ذية والزراRة �الل دورته �ذية والزراRة �الل دورته ل�ٔ ل�ٔ ل�ٔ ل�ٔ اVٔمم املت�دة اVٔمم املت�دة اVٔمم املت�دة اVٔمم املت�دة     م�ظمةم�ظمةم�ظمةم�ظمة    مؤمترمؤمترمؤمترمؤمتر

  .2009200920092009نومفرب نومفرب نومفرب نومفرب     23232323ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     �18181818روما من �روما من �روما من �روما من 
`ه Rىل يوافق مبوج ، 66.14قانون رمق مرشوع ، هو 4املرشوع رمق 

 ٔVذ اLة التعاون القضايئ املتبادل وتنفLحاكم القضائية االتفاق إالضايف التفاق
بني اململكة املغربية  1971فربا�ر  12يف روما �املوقعة و�سلمي ا�رمني، 

  .2014وقع nلرnط يف فاحت ٔ��ريل وامجلهورية إاليطالية، امل
   ؛طبعا ٕاجامع: املوافقون

   .ال معارض وما ممتنع
يوافق يوافق يوافق يوافق ، ، ، ، 66.1466.1466.1466.14شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس� وافق جملس املس� وافق جملس املس� وافق جملس املس�  ٕاذن

مبوج`ه Rىل االتفاق إالضايف التفاقLة التعاون القضايئ املتبادل وتنفLذ مبوج`ه Rىل االتفاق إالضايف التفاقLة التعاون القضايئ املتبادل وتنفLذ مبوج`ه Rىل االتفاق إالضايف التفاقLة التعاون القضايئ املتبادل وتنفLذ مبوج`ه Rىل االتفاق إالضايف التفاقLة التعاون القضايئ املتبادل وتنفLذ 
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بني بني بني بني     1971197119711971فربا�ر فربا�ر فربا�ر فربا�ر     12121212املوقعة �روما يف املوقعة �روما يف املوقعة �روما يف املوقعة �روما يف �سلمي ا�رمني، �سلمي ا�رمني، �سلمي ا�رمني، �سلمي ا�رمني، اVٔحاكم القضائية و اVٔحاكم القضائية و اVٔحاكم القضائية و اVٔحاكم القضائية و 
  .�2014201420142014ريل �ريل �ريل �ريل املوقع nلرnط يف فاحت �ٔ املوقع nلرnط يف فاحت �ٔ املوقع nلرnط يف فاحت �ٔ املوقع nلرnط يف فاحت �ٔ ، ، ، ، ةةةةيطالييطالييطالييطالياالٕ االٕ االٕ االٕ هورية هورية هورية هورية امجل امجل امجل امجل ملكة املغربية و ملكة املغربية و ملكة املغربية و ملكة املغربية و املاملاملامل

يوافق مبوج`ه Rىل ، 76.14، هو مرشوع قانون رمق 5املرشوع رمق 
 19املوقعة nلرnط يف  ،اتفاقLة التعاون القضايئ يف املادة املدنية والت�ارية

  .بني اململكة املغربية والبوسCنة والهرسك 2014فربا�ر 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  .ال يعارض Ý�ٔد وال ميتنع
يوافق يوافق يوافق يوافق     ،،،،76.1476.1476.1476.14    �شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمقوافق جملس املس وافق جملس املس وافق جملس املس وافق جملس املس ٕاذن، 

ملدنية والت�ارية املوقعة ملدنية والت�ارية املوقعة ملدنية والت�ارية املوقعة ملدنية والت�ارية املوقعة مبوج`ه Rىل اتفاقLة التعاون القضايئ يف املادة امبوج`ه Rىل اتفاقLة التعاون القضايئ يف املادة امبوج`ه Rىل اتفاقLة التعاون القضايئ يف املادة امبوج`ه Rىل اتفاقLة التعاون القضايئ يف املادة ا
nnnnط يفnط يفلرnط يفلرnط يفلرnنة والهرسك    2014201420142014    فربا�رفربا�رفربا�رفربا�ر    19191919    لرCنة والهرسكبني اململكة املغربية والبوسCنة والهرسكبني اململكة املغربية والبوسCنة والهرسكبني اململكة املغربية والبوسCبني اململكة املغربية والبوس.  

يوافق مبوج`ه Rىل االتفاقLة املوقعة ، 93.14سادسا، مرشوع قانون رمق 
 ٕاسCتونيابني اململكة املغربية ومجهورية  2013س¢مترب  25ب¡Lويورك يف 

لتجنب §زدواج الرضييب وم�ع ا»هترب الرضييب يف مLدان الرضائب Rىل 
  .ا�Oل

  .ٕاجامع :املوافقون
اÙي اÙي اÙي اÙي ، ، ، ، 93.1493.1493.1493.14ملس�شار�ن Rىل مرشوع قانون ملس�شار�ن Rىل مرشوع قانون ملس�شار�ن Rىل مرشوع قانون ملس�شار�ن Rىل مرشوع قانون وافق جملس اوافق جملس اوافق جملس اوافق جملس إاذن، 

ني ني ني ني بببب    2013201320132013س¢مترب س¢مترب س¢مترب س¢مترب     25252525يوافق مبوج`ه Rىل االتفاقLة املوقعة ب¡Lويورك يف يوافق مبوج`ه Rىل االتفاقLة املوقعة ب¡Lويورك يف يوافق مبوج`ه Rىل االتفاقLة املوقعة ب¡Lويورك يف يوافق مبوج`ه Rىل االتفاقLة املوقعة ب¡Lويورك يف 
سCتونيا لتجنب §زدواج الرضييب وم�ع ا»هترب سCتونيا لتجنب §زدواج الرضييب وم�ع ا»هترب سCتونيا لتجنب §زدواج الرضييب وم�ع ا»هترب سCتونيا لتجنب §زدواج الرضييب وم�ع ا»هترب اململكة املغربية ومجهورية إ اململكة املغربية ومجهورية إ اململكة املغربية ومجهورية إ اململكة املغربية ومجهورية إ 

  .الرضييب يف مLدان الرضائب Rىل ا�Oلالرضييب يف مLدان الرضائب Rىل ا�Oلالرضييب يف مLدان الرضائب Rىل ا�Oلالرضييب يف مLدان الرضائب Rىل ا�Oل
يوافق مبوج`ه Rىل االتفاق املوقع ، 94.14سابعا، مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة  2014ماي  n21لرnط يف 
حول الوضعية القانونية  )�روcسCيل –والوين رالية فLد(الفرسCية لبلجياك 

 Eلمؤسسات املدرسCية البلجيكLة اليت تطبق الرب°مج التعلميي لفLدرالية
  .�روcسCيل nملغرب -والوين 

  ٕاجامع؛: املوافقون
  .ال معارض وال ممتنع

يوافق يوافق يوافق يوافق     94.1494.1494.1494.14وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 
بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة     2014201420142014ماي ماي ماي ماي     21212121وقع nلرnط يف وقع nلرnط يف وقع nلرnط يف وقع nلرnط يف مبوج`ه Rىل االتفاق املمبوج`ه Rىل االتفاق املمبوج`ه Rىل االتفاق املمبوج`ه Rىل االتفاق امل

    ))))�روcسCيل�روcسCيل�روcسCيل�روcسCيل    ––––فLدرالية والوين فLدرالية والوين فLدرالية والوين فLدرالية والوين ((((الفرسCية لبلجياك الفرسCية لبلجياك الفرسCية لبلجياك الفرسCية لبلجياك املغربية وحكومة الطائفة املغربية وحكومة الطائفة املغربية وحكومة الطائفة املغربية وحكومة الطائفة 
حول الوضعية القانونية Eلمؤسسات املدرسCية البلجيكLة اليت تطبق الرب°مج حول الوضعية القانونية Eلمؤسسات املدرسCية البلجيكLة اليت تطبق الرب°مج حول الوضعية القانونية Eلمؤسسات املدرسCية البلجيكLة اليت تطبق الرب°مج حول الوضعية القانونية Eلمؤسسات املدرسCية البلجيكLة اليت تطبق الرب°مج 

  .�روcسCيل nملغرب�روcسCيل nملغرب�روcسCيل nملغرب�روcسCيل nملغرب    ----والوين والوين والوين والوين     التعلميي لفLدراليةالتعلميي لفLدراليةالتعلميي لفLدراليةالتعلميي لفLدرالية
ن فق مبوج`ه Rىل االتفاق �ش�ٔ ، يوا107.14مرشوع رمق  8م�ا،

 11املوقعة مبرا¸ش يف  ،§Rرتاف املتبادل �رخص القLادة املغربية والسعودية
بني حكومة  ،2014مارس  13 ، املوافق ل1435من جامدى اVٔوىل 

  .اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية
  ٕاجامع؛: املوافقون

  .ال معارض وال ممتنع
    ،،،،107.14107.14107.14107.14س املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق س املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق س املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق س املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق وافق جملوافق جملوافق جملوافق جملٕاذن، 

    رخص القLادةرخص القLادةرخص القLادةرخص القLادةاالتفاق �ش�ٔن §Rرتاف املتبادل �االتفاق �ش�ٔن §Rرتاف املتبادل �االتفاق �ش�ٔن §Rرتاف املتبادل �االتفاق �ش�ٔن §Rرتاف املتبادل �يوافق مبوج`ه Rىل يوافق مبوج`ه Rىل يوافق مبوج`ه Rىل يوافق مبوج`ه Rىل 
من جامدى اVٔوىل من جامدى اVٔوىل من جامدى اVٔوىل من جامدى اVٔوىل     11111111املوقع مبرا¸ش يف املوقع مبرا¸ش يف املوقع مبرا¸ش يف املوقع مبرا¸ش يف     ،،،،املغربية والسعوديةاملغربية والسعوديةاملغربية والسعوديةاملغربية والسعودية    ))))السوقالسوقالسوقالسوق((((

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة     ))))2014201420142014مارس مارس مارس مارس     13131313((((    1435143514351435
  .العربية السعوديةالعربية السعوديةالعربية السعوديةالعربية السعودية

  .قد ٔ�هنينا Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة ال�رشيعية وهكذا ûكون
   .شكرا مجليع من سامه يف ٕاجناkا

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة
        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة

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

        ملكÀوبة املسلمة لرئاسة اجللسةملكÀوبة املسلمة لرئاسة اجللسةملكÀوبة املسلمة لرئاسة اجللسةملكÀوبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا�الت ااملدا�الت ااملدا�الت ااملدا�الت ا

حول مرشوع قانون رمق حول مرشوع قانون رمق حول مرشوع قانون رمق حول مرشوع قانون رمق     فرق ا�Vٔلبيةفرق ا�Vٔلبيةفرق ا�Vٔلبيةفرق ا�Vٔلبية    فريق احلرفريق احلرفريق احلرفريق احلريكيكيكيك n n n nمسمسمسمسللللمدا�à امدا�à امدا�à امدا�à ا. . . . 1111
يقيض يقيض يقيض يقيض     43.1543.1543.1543.15رمق رمق رمق رمق ية ومرشوع قانون ية ومرشوع قانون ية ومرشوع قانون ية ومرشوع قانون املتعلق nلغرف املهن املتعلق nلغرف املهن املتعلق nلغرف املهن املتعلق nلغرف املهن     24.1524.1524.1524.15

من ربيع من ربيع من ربيع من ربيع     16161616الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     R2.15.2602.15.2602.15.2602.15.260ىل املرسوم بقانون رمق Rىل املرسوم بقانون رمق Rىل املرسوم بقانون رمق Rىل املرسوم بقانون رمق     nملصادقةnملصادقةnملصادقةnملصادقة
املتعلق املتعلق املتعلق املتعلق     9.979.979.979.97بتغيري و¼متمي القانون رمق بتغيري و¼متمي القانون رمق بتغيري و¼متمي القانون رمق بتغيري و¼متمي القانون رمق     ،،،،))))2015201520152015ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل     6666((((    1436143614361436اVٓخر اVٓخر اVٓخر اVٓخر 

        مبدونة §نتyاnتمبدونة §نتyاnتمبدونة §نتyاnتمبدونة §نتyاnت

  السCيد الرئDس،
  السادة املس�شارون،

  السادة الوزراء،
 �Vٔمس فرق اn رشفين ٔ�ن ٔ�تد�لr لبية ملناقشة مرشوع قانون رمق

املتعلق nلغرف املهنية ومرشوع قانون Eلمصادقة Rىل املرسوم  24.15
ٔ��ريل  6( 1436من ربيع اVٓخر  16، الصادر يف 2.15.260بقانون رمق 

  .املتعلق مبدونة §نتyاnت 9.97بتغيري و¼متمي القانون رمق ) 2015
ذ�ن املرشوRني ا�AEن Wاءا ويف البداية، فٕاننا س�ل nٕجياب ٔ�مهية ه

يف سCياق تعز�ز واسCتكامل إالجراءات املواcبة Eلتحضري لالسCتحقاقات 
§نتyابية املق`à، من �الل وضع تصور Wديد Eلغرف املهنية، واÙي 
�ر¼كز Rىل ٔ�ساس ٕاÝداث غرفة واÝدة Rىل مسCتوى لك æة nل¡سCبة للك 

دمات وغرف الصناRة من الغرف الفالحLة وغرف الت�ارة والصناRة واخل
التقليدية، وذÜ يف ٕاطار مواcبة اجلهوية املوسعة، بغية ضامن تطابق النفوذ 
الرتايب Eلغرف املهنية مع النفوذ الرتايب Eلجهات يف تقطيعها اجلديد، واÙي 

  .æة 12يتضمن 
وٕالزا� لك ل¢س حممتل ومتكني الغرف اجلديدة من احللول حمل الغرف 

§لزتامات، فٕاننا س�ل ٔ�يضا التنصيص �شلك واحض القامئة يف احلقوق و
ورصحي Rىل نقل مجيع حقوق والزتامات الغرف احلالية ٕاىل الغرف اجلديدة 
احملدثة Rىل صعيد اجلهات، وكذا نقل لك العقارات واملنقوالت والقمي 
املوجودة يف حوزة الغرف القامئة تلقائيا ٕاىل ملكLة الغرف اليت سCي�ل 

 نقل لك ما �رتبط ب�سCيري شؤون املوظفني واملسCتyدمني حملها، ٕاضافة ٕاىل
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واVٔعوان املزاولني öاöم ٕاىل هذه الغرف اجلديدة، Rالوة Rىل مقÀضيات 
انتقالية هتم هذه الرشحية وكذا ممثلهيم يف اEل�ان إالدارية امل�ساوية اVٔعضاء، 

  .وذÜ حفاظا Rىل املك�سCبات واحلقوق
هبذ�ن املرشوRني و�اكفة اجلهود املبذو� ومن هذا املنطلق، فٕاننا ننوه 

من W�ٔل تطو�ر الغرف املهنية وت�ٔهيل ٔ�داهئا وتنظميها، مما جيعلها م¡سجمة مع 
اجلهوية املوسعة ومقÀضيات اOسCتور اجلديد وحتسني ٔ�داهئا وضامن انفÀاkا 

  .Rىل املشهد §قÀصادي وتفعيل دورها يف �شجيع §س�Ôر احمليل
فٕاننا ندعو ٕاىل ٕاعطاء الغرف مجيع الصالحLات  وهبذه املناسCبة،

الرضورية والوسائل املادية الالزمة وال¢رشية الكف�ٔة من W�ٔل القLام ب�ٔدوارها 
  .اكمà يف ٔ�حسن الظروف

وانطالقا من ٔ�مهية هذ�ن املرشوعي ؤ�هدافهام فٕاننا نصوت Rلهيام 
  .nٕالجياب

2222 . . . . àمدا� àمدا� àمدا� àمسمسمسمس    مدا�nnnn43.1543.1543.1543.15    فرق املعارضة يف م�اقشة مرشوع القانون رمقفرق املعارضة يف م�اقشة مرشوع القانون رمقفرق املعارضة يف م�اقشة مرشوع القانون رمقفرق املعارضة يف م�اقشة مرشوع القانون رمق    
من من من من     16161616الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     2.15.2602.15.2602.15.2602.15.260يقيض nملصادقة Rىل املرسوم بقانون رمق يقيض nملصادقة Rىل املرسوم بقانون رمق يقيض nملصادقة Rىل املرسوم بقانون رمق يقيض nملصادقة Rىل املرسوم بقانون رمق 

    9.979.979.979.97بتغيري و¼متمي القانون رمق بتغيري و¼متمي القانون رمق بتغيري و¼متمي القانون رمق بتغيري و¼متمي القانون رمق ) ) ) ) 2015201520152015ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل     6666((((    1436143614361436جامدى اVٓخرة جامدى اVٓخرة جامدى اVٓخرة جامدى اVٓخرة 
        املتعلق مبدونة §نتyاnتاملتعلق مبدونة §نتyاnتاملتعلق مبدونة §نتyاnتاملتعلق مبدونة §نتyاnت

  السCيد الرئDس،
rرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة nمس فرق املعارضة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع 

 2.15.260قيض nملصادقة Rىل املرسوم بقانون رمق ي 43.15القانون رمق 
بتغيري و¼متمي ) 2015ٔ��ريل  6( 1436من جامدى اVٓخرة  16الصادر يف 
املتعلق مبدونة §نتyاnت، واÙي يندرج يف ٕاطار تطبيق  9.97القانون رمق 

ميكن Eلحكومة ٔ�ن "من اOسCتور اÙي ينص Rىل ٔ�نه  81ٔ�حاكم الفصل 
الفاصà بني اOورات، وnتفاق مع اEل�ان اليت يعنهيا  تصدر، �الل الفرتة

اVٔمر يف ý ا�لسني، مراسCمي قوانني، جيب عرضها بقصد املصادقة Rلهيا 
  ".من طرف الربملان، �الل دورته العادية املوالية

  السCيد الرئDس،
مهية املقÀضيات اليت جيب ٕاد�الها  اسCتحضارا م�ا يف فرق املعارضة ب�ٔ

نتyاnت، واملتعلقة بوWه اخلصوص nلقLد يف اEلواحئ Rىل مدونة §
§نتyابية اخلاصة nلغرف، وكذا اVٔحاكم املتعلقة بت�ٔليف هيئاهتا الناخ`ة، 
فضال عن املقÀضيات املتعلقة nجلدو� الزم�ية Eل�سجيل يف اEلواحئ 
§نتyابية وحرصها وتنظمي حق الطعن القضايئ يف قرارات الشطب اليت 

ا اEل�ان إالدارية ٔ�و اEل�ان إالدارية الفرعية، فٕاننا نود الت�cٔيد Rىل قد تصدره
رضورة اعþد املقاربة ال�شارcية وتDسري معلية إالطالع Rىل اEلواحئ 

مبسCتوى هذه احملطة §نتyابية ٕاىل مسCتوى §خÀيار  تقاءر و§§نتyابية 
  . اOميقراطي اÙي سارت Rليه بالد°

ل تعممي قاRدة التصويت العلين ل�شمل انتyاب ويف نفس السCياق، ن�ٔم
æ�ٔزة الغرف املهنية ورؤساهئا ونواهبم، اس�اما مع قرار ا�لس اOسCتوري 

، واÙي ٔ�قر دسCتورية التصويت العلين 2015يونيو  30الصادر بتارخي 
  .النتyاب الرئDس ونوابه وnيق اæVٔزة nل¡سCبة EلجامRات الرتابية

  السCيد الرئDس،
ما مع الروح إالجيابية اليت ٔ�طرت RالقÀنا ٔ�ثناء دراسة لك اس�ا

الرتسانة القانونية املتعلقة nالنتyاnت املق`à، واس�اما مع املوقف اÙي 
  .Rرب° عنه دا�ل اEلجنة، فٕاننا نصوت nٕالجياب Rىل هذا املرشوع قانون

 .وشكرا
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  السCيد الرئDس،
rرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة nمس فرق املعارضة، يف ٕاطار م�اقشة 

املتعلق nلغرف املهنية، اÙي يندرج يف ٕاطار  24.15مرشوع رمق 
إالجراءات املواcبة Eلتحضري لالسCتحقاقات §نتyابية املق`à، واليت ¼متثل 

اجلديد املعمتد nل¡سCبة Eلغرف املهنية،  يف ¼رتDب ا8ٓVر القانونية عن التصور
واÙي يرتتب Rىل ٔ�ساسه ٕاÝداث غرفة واÝدة Rىل مسCتوى لك æة، 
nل¡سCبة للك من الغرف الفالحLة وغرف الت�ارة والصناRة واخلدمات 
وغرف الصناRة التقليدية، يف ٕاطار مواcبة م`ادئ اجلهوية املوسعة، وبغية 

املهنية مع النفوذ الرتايب Eلجهات يف  ضامن تطابق النفوذ الرتايب Eلغرف
  .æة 12تقطيعها اجلديد اÙي يتضمن 

  السCيد الرئDس،
ٕاذا كنا يف فرق املعارضة، ال جنادل يف ٔ�مهية هذا املرشوع قانون 

 فر غالnعتباره �روم وضع ٕاطار قانوين ميكن من مواcبة معلية ٕاÝداث 
، واليت 2015شت غ  7اجلهوية اجلديدة اليت سCت¡`ثق عن انتyاnت يوم 

سCت�ل حمل الغرف القامئة، سواء ف� يتعلق بنقل مجيع حقوق والزتامات 
الغرف احمللية ٕاىل الغرف اجلديدة احملدثة Rىل صعيد اجلهات، ونقل مجيع 
املمتلاكت املوجودة يف حوزة الغرف القامئة تلقائيا ٕاىل ملكLة الغرف اليت 

ء مادي لتفادي ٕارهاق مزيانيات حتل حملها مع ٕاعفاء هذا النقل من ٔ�ي ٕاعفا
  .هذه الغرف

وكذÜ نقل لك ما �رتبط ب�سCيري شؤون املوظفني واملسCتyدمني 
واVٔعوان املزاولني öاöم ٕاىل الغرف اجلديدة اليت سCت�ل حمل الغرف 

  .القدمية، قصد احلفاظ Rىل مك�سCباهتم وحقوقهم
  السCيد الرئDس،

Rىل اVٔبعاد §جþعية واOور ٕاذا كنا يف فريق اVٔصا� واملعارصة، نؤكد 
احملوري اÙي تلعبه الغرف يف حتقLق التمنية §قÀصادية، فٕاننا يف نفس 
الوقت شري ٕاىل الصعوnت اليت ميكن ٔ�ن تثار عند معلية جتميع الغرف 
املهنية، واملمتثà ٔ�ساسا يف اسCتyالص الرضائب الناجتة عن نقل العقارات 
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nملوظفني واملسCتyدمني واليت من ش�ٔهنا املس  واملالك، والصعوnت املتعلقة
  .مبصاحلهم ومك�سCباهتم

  السCيد الرئDس،
اس�اما مع الروح إالجيابية اليت ٔ�طرت RالقÀنا ٔ�ثناء دراسة لك 
الرتسانة القانونية املتعلقة nالنتyاnت املق`à، واس�اما مع املوقف اÙي 

 .  هذا املرشوع قانونRرب° عنه دا�ل اEلجنة، فٕاننا نصوت nٕالجياب Rىل
 وشكرا

اللكمة التقدميية EلسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون اللكمة التقدميية EلسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون اللكمة التقدميية EلسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون اللكمة التقدميية EلسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون . . . . 4444
        مبثابة مدونة التعاضدمبثابة مدونة التعاضدمبثابة مدونة التعاضدمبثابة مدونة التعاضد    109.12109.12109.12109.12§جþعية، ملرشوع قانون رمق §جþعية، ملرشوع قانون رمق §جþعية، ملرشوع قانون رمق §جþعية، ملرشوع قانون رمق 

  السCيد رئDس ا�لس احملرتم،
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

مك املوقر مبرشوع القانون يطيب يل وrرشفين اليوم ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملس
مبثابة مدونة التعاضد، اÙي يعترب من ٔ�مه املشاريع ذات البعد  109.12رمق 

§جþعي، الهادفة ٕاىل تعز�ز وتدعمي م�ظومة امحلاية §جþعية والتغطية 
الصحية وٕاىل الريق وا»هنوض بدور التعاضدÛت ٕاىل مسCتوى تطلعات 

  .ذا القطاع احليويورغبات الفاRلني واملتد�لني يف ه
ؤ�ذcرمك يف البداية ب�ٔن مرشوع القانون املعروض Rىل جملسمك املوقر 
يندرج يف ٕاطار اجلهود املبذو� لتفعيل مضامني الرب°مج احلكويم واùطط 

، وكذا Vٔجرٔ�ة §لزتامات 2012/2016ال�رشيعي Eلحكومة، �رمس سCنوات 
Àعيني و§قþصاديني يف ٕاطار احلوار املتفق �ش�ٔهنا مع الرشاكء §ج

  .2011§جþعي �رمس سCنة 
ؤ�ود هبذه املناسCبة nن ٔ�تقدم nلشكر اجلزيل ٕاىل السCيدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�عضاء جلنة املالية والتخطيط والشؤون §قÀصادية، 
Rىل ا�هودات اليت بذلوها لضبط وجتويد صيا�ة ٔ�حاكم مواد هذا املرشوع 

 وضع قواRد التدبري العقالين لشؤون التعاضدÛت، من �الل وحرصهم Rىل
¼كرrس م`دٔ� فصل öام وسلطات اæVٔزة املنتخبة عن ٕادارة شؤون 
التعاضدÛت واقÀصارها Rىل öمة إالرشاف واملراق`ة والت�`ع وتعز�ز �ٓليات 
املراق`ة من طرف سلطات الوصاية إالدارية واملالية، ؤ��ريا حتسني مسCتوى 

  .لتعاضدÛتnت وا»هنوض اخلدما
ومما الشك فLه ٔ�ن ¼رcيبة ٔ�عضاء اEلجنة املذcورة، بفضل ا»متثيلية املمتزية 
Eلرشاكء §جþعيني، قد ٔ�ضفت Rىل مرشوع هذا القانون قمية مضافة، ومت 
الت�cٔيد من �الل مصادقة اEلجنة nٕالجامع Rىل املرشوع Rىل اخنراط 

ٕالصالح املندمج واملتاكمل لٕالطار الفاRلني اVٔساسCيني يف مرشوع هذا ا
  .لتعاضديا�رشيعي والتنظميي املنظم Eلقطاع ال 

  السCيد رئDس ا�لس احملرتم،
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

كام ال خيفى Rليمك، لقد ٔ�صبحت ٔ�حاكم النظام احلايل Eلتعاضد، املنظم 
 تعدي4 و¼متميه، ، كام مت1963نونرب  12مبقÀىض الظهري الرشيف الصادر يف 

م�Àاوزة س¢Lا و�ري مواcبة ومالمئة Eلتطورات §جþعية و§قÀصادية 
وEلمسCت�دات ال�رشيعية والتنظميية املتعلقة nلتغطية الصحية اVٔساسCية عن 
املرض، مما تطلب ٕاجراء مراجعة مشولية ومÀاكمà، هبدف الريق هبذا 

ميي يþىش وي¡سجم مع القطاع احليوي ومتكLنه من ٕاطار �رشيعي وتنظ 
  .الرغبات والتطلعات امل¡شودة

والطالئعي  ويف هذا الصدد، البد من التذكري وإالشادة Onور الهام
من �الل  تدبري التغطية الصحية §خÀياريةلعبته التعاضدÛت يف  اÙي

rسCهتان به من املؤم�ني  الولوج ٕاىل اخلدمات الطبية والصيدلية لعدد ال
التعاضدÛت من ليشء اÙي مكن القطاع التعاضدي و اوذوي حقوقهم، 

  .اك�ساب جتربة غنية وهامة يف هذا ا�ال
nلرمغ من اOور إالجيايب اÙي لعبته التعاضدÛت والتطورات  ،لكن

إالجيابية اليت عرفها القطاع بصفة Rامة وا�هودات املتعددة، اليت بذلت 
صعوnت مÀعددة، واليت ميكن ٕالRادة ت�ٔهي4، فقد ظل يعاين من ٕاcراهات و 

  :تلخيصها يف النقط اVٔربعة التالية

Rدم مالءمة اVٔحاكم ال�رشيعية والتنظميية املؤطرة Ýاليا لهذا القطاع  -
Eلتطورات واملسCت�دات اليت عرفهتا م�ظومة التغطية الصحية، 

 ؛2005 وخصوصا بعد صدور مدونة التغطية الصحية اVٔساسCية سCنة

من §خÀالالت املرتبطة nلتدبري إالداري رصد و�سجيل العديد   -
والتقين واملايل وRدم اÝرتام التعاضدÛت لبعض اVٔحاكم املتعلقة 

 بت�ديد اæVٔزة املنتخبة ودورية عقد امجلوع العامة وا�الس إالدارية؛

تدا�ل §خÀصاصات والصالحLات والسلط بني اæVٔزة التقر�رية  -
 واæVٔزة التنفLذية؛

�ل سلطات الوصاية إالدارية واملالية وRدم حتيني حمدودية تد -
العقوnت املنصوص Rلهيا يف Ýا� خمالفة تطبيق املقÀضيات القانونية 

 .اجلاري به العمل
 السCيد رئDس ا�لس احملرتم،

 السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من W�ٔل جتاوز ومعاجلة إالcراهات والصعوnت املذcورة، فقد مت ٕاRداد 

مبثابة مدونة التعاضد وفق مقاربة �شارcية  109.12مرشوع القانون رمق 
 .وتوافقLة مع اكفة الفاRلني واملتد�لني يف هذا القطاع

 :وميكن تلخيص اVٔهداف اVٔساسCية لهذا املرشوع ف� ييل

 حتديد دقLق Oور التعاضدÛت يف جمال ت�ٔمني اVٔخطار §جþعية؛ -

 اث التعاضدÛت وcيفLة تدبريها؛تق�ني الرشوط املتعلقة Ýnٕد -
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ٕارساء قواRد احلاكمة اجليدة املعمتدة Rىل حتديد اVٔدوار واملسؤوليات  -
 بني خمتلف اæVٔزة امللكفة بتدبري شؤوهنا؛

 توضيح تد�ل سلطات الوصاية يف جمال مراق`ة التعاضدÛت؛ -

حتديد القواRد والضام°ت التق�ية واملالية املالمئة لتحقLق ٔ�هداف  -
 اضدÛت؛التع

 .ٕاج`ارية ٕاخضاع حساnت التعاضدÛت الف�Àاص سCنوي �ار+ -
 182ويتضمن مرشوع القانون املعروض اليوم Rىل ٔ�نظار جملسمك املوقر 

فصل يف ال�رشيع احلايل، واليت مت توزيعها ٕاىل مثانية  54مادة عوض 
  .ٔ�قسام

  السCيد رئDس ا�لس احملرتم،
  ،السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون

امسحوا يل ق`ل ٔ�ن ٔ�خÀمت لكميت التقدميية ملرشوع هذا القانون، اÙي 
يعد قفزة نوعية يف قطاع التعاضد ببالد°، ٔ�ن ٔ��ربمك ٔ�ن هذه الوزارة تبذل 
جمهودات محيدة بت¡سCيق ,م وحممك مع اكفة املتد�لني والفاRلني يف هذا 

شطة القطاع، وخصوصا وزارة §قÀصاد واملالية، من W�ٔل ت�`ع ٔ� 
التعاضدÛت ومراق`ة اكفة القرارات املتyذة من طرف æ�ٔزهتا املقررة 
واملد�رة، كام تعمتد Rىل مهنجية ومقاربة ¼ر¼كز Rىل مواcبة ومصاح`ة 
التعاضدÛت ٕالجياد احللول الناجعة Eلصعوnت اليت تعاين مهنا والعمل Rىل 

  .لسابق لشؤوهناجتاوز §خÀالالت املرتامكة املرتبطة nل�سCيري والتدبري ا
ؤ�ود يف ا�Vٔري ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن تفعيل ٔ�حاكم مرشوع القانون اجلديد 
يعترب من بني ٔ�ولوÛت هذه الوزارة nعتبارها الوصية Rىل القطاع 

لتعاضدي، وذÜ من W�ٔل الريق وا»هنوض به ٕاىل مسCتوى تطلعات ا
  .املؤم�ني واملسCتفLد�ن من �دماته

  . ورمحة هللا تعاىل و�راكتهسالم Rليمكوفق�ا هللا ملا فLه اخلري، وال 
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  السCيد الرئDس،
  السCيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ون مرشوع قانrرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل nمس فرق املعارضة يف ٕاطار م�اقشة 

موضوع م�اقشة ورٔ�ي من ،اÙي اكن  مبثابة مدونة التعاضد 109.12رمق 
ق`ل اEلجنة اOامئة امللكفة nلشؤون §جþعية والتضامن �nلس 
§قÀصادي و§جþعي والبDيئ، اليت اسCمتعت �الل ٕاRدادها لتقر�رها ٕاىل 

 19وزارات و 4(من القطاRات احلكومLة واملؤسسات والهيئات  34
هيئات تدبري الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن  3نقاnت و 5اضدية وتع

، وذÜ بناء Rىل طلب من رئDس جملس املس�شار�ن )مجعيات 3املرض و
  . 2013شCت¡رب  18بتارخي   2011سCتور من د 100طبقا Eلفصل 

وقد ت¢ىن امجلع العام Eلم�لس §قÀصادي و§جþعي والبDيئ nٕالجامع 
Eلجنة �الل دورته العادية الثالثة والثالثني املنعقدة ما �لصت ٕاليه هذه ا

، ٕاذ ٔ�مجع التقر�ر Rىل رضورة متكني التعاضدÛت من 2013نونرب  28بتارخي 
إالسهام يف السCياسة الصحية ÄEو�، ورضورة ٕاRادة النظر يف مقoتضيات 

لق املتع 34.09املتعلق Vnٓليات الطبية والقانون رمق  84.12القoانون رقoم 
nملنظومة الصحية وتقدمي العالWات، وذÜ »متكني التعاضدÛت بنظاöا 
القانوين اخلاص من ممارسة اVٔشطة ذات الطابع الصحي، كام دRا ا�لس 
ٕاىل ٕاقامة تعاقد بني اOو� وقطاع التعاضد Rىل غرار التعاقدات املربمة مع 

بتعيني هي�ٔة Rليا ، كام ٔ�وىص ا�لس )قطاع الت�ٔمLنات مúال(قطاRات ٔ�خرى 
Eلتق�ني تضم ممثلني عن السلطات العمومLة واملشغلني والنقاnت 
والتعاضدÛت، تتلكف nلسهر Rىل §س�ام بني مكو°ت القطاع 

  .وا»هنوض به
 السCيد الرئDس،

ٕان املرشوع املعروض Rىل ٔ�نظار جملسCنا املوقر مرشوع طموح تضمن 
عاضدÛت يف جمال ت�ٔمني مقÀضيات Wديدة ¼متحور حول حتديد دور الت

بعض اVٔخطار وحتديد الرشوط املتعلقة Ýnٕداث التعاضدÛت وcيفLة 
تدبريها، ٕارساء قواRد حاكمة Wديدة تعمتد Rىل حتديد اVٔدوار واملسؤوليات 
 �بني خمتلف اæVٔزة الساهرة Rىل شؤوهنا، nٕالضافة ٕاىل تعز�ز مراق`ة اOو

مع حتديد القواRد والضام°ت  Rىل التعاضدÛت وتوضيح جمال تد�لها،
التق�ية واملالية املالمئة لتحقLق ٔ�هداف التعاضدÛت وٕاج`ارية ٕاخضاع 

 ...حساnت التعاضدÛت الف�Àاص سCنوي �ار+
هذه الرؤية الشمولية Eلمرشوع اليت مزيته عن النظام احلايل ٔ�سست 
م`دئيا لنظام مÀناسق، حيدد مسؤوليات التعاضدÛت يف ٕاطار قانوين 

وæها يف ممارسة öاöا اليومLة ومسؤولياهتا، مبا ميكهنا من مسا�رة ي
  .1963التطورات اليت عرفها القطاع م�ذ 

  السCيد الرئDس،
ٕاننا كفرق معارضة لDس Oينا ٔ�دىن مرcب نقص يف إالشادة nملبادرات 
ال�رشيعية اليت يتقدم هبا بعض الوزراء مىت تبلورت Oينا الق�اRة ب�ٔهنا تصب 

ل�ة الوطن واملواطنني، لك�نا نعتقد ٔ�ن إالشاكليات اليت يتخبط فهيا يف مص
القطاع التعاضدي لDس مردها إالطار القانوين فقط، بل تعود يف جزء cبري 

  .مهنا ٕاىل سوء التدبري وضعف احلاكمة
سCيكون من اخلط�ٔ، السCيد الوز�ر، ارهتاûمك ملنطق إالصالح ال�رشيعي 

من بلورة رؤية  –يف اعتقاد°  –ل البد ¸�ل Wامع مانع لهذا القطاع، ب
وٕاسرتاتيجية مشولية م�دجمة Eلهنوض nلقطاع التعاضدي وتقدمي اVٔجوبة 
الرضورية واملالمئة ùتلف اVٔسCئà احلقLقLة اليت �سCب¢ت ف� وصل ٕاليه هذا 
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القطاع من ¼رهل وضعف ٔ�صبح هيدد دميومÀه ووجوده، من ق`يل Rىل 
  :س¢Lل املثال ال احلرص

ما اÙي قامت به احلكومة لت�ديث القطاع التعاضدي وجع4 رش�اك   -
ٔ�ساسCيا يف ال¡شاط الصحي ÄEو� مع مالءمÀه مع السCياسة الوطنية 

 Eلص�ة؟
-  àنوات طويCلتعاضد عن املشهد لسE ىلRVٔباب غياب ا�لس اCٔ�س

  ؟ 2010و 2007و 1967حLث مل جيمتع سوى ثالث مرات فقط 
 -بعد حويل ٔ�ربع سCنوات من معرها-كومة ما اÙي قامت به احل -

ٕالصالح ٔ�عطاب القطاع التعاضدي واسCياقه وراء Rدم §لزتام nلضوابط 
القانونية ومبتطلبات التدبري املايل وإالداري، وا�ساع دا5رة اخلروقات 
والت�اوزات اليت رصدهتا اف�Àاصات املف�شCية العامة Eلاملية اليت طالت 

  ؟ملايل Oهيااهر ال�سCيري إالداري وابعض التعاضدÛت ومهت مظ
م�ٓل الفضاحئ اليت تفجرت، واليت وصلت بعضها ٕاىل القضاء وصدرت  -

  خبصوصها ٔ�حاكم nلسجن يف حق العديد من مسريي القطاع؟
هل اختذت احلكومة التدابري املصاح`ة لهذا املرشوع، واليت Wاءت  -

ق`يل رضورة ٕاRادة  يف توصيات ا�لس §قÀصادي و§جþعي والبDيئ من
املتعلق Vnٓليات الطبية،  84.12النظر يف مقoتضيات القoانون رقoم 

املتعلق nملنظومة الصحية وتقدمي العالWات ورضورة  34.09والقانون رمق 
Rىل غرار التعاقدات املربمة مع  تعاقد بني اOو� وقطاع التعاضد ٕاقامة

  قطاRات ٔ�خرى كقطاع الت�ٔمLنات مúال؟

        ::::ظةظةظةظةمالحمالحمالحمالح. . . . اااا
هذا املرشوع قانون ٔ�حLل VٔnسCبقLة Rىل جملس املس�شار�ن، ومل 

عن الفريق طيà ٔ�طوار املناقشة وم�اقشة املواد حيرض ٔ�ي مس�شار 
التعديالت اليت صاغهتا اEلجينة التق�ية، ومت التصويت Rليه يف اEلجنة يوم و 

ثالث nٕالجامع حبضور رئDس اEلجنة و  2015االثنني سادس يوليوز 
  .ر�ن عن املركزÛت النقابية فقطمس�شا

        : : : : املطلوباملطلوباملطلوباملطلوب. . . . بببب
  السCيد الرئDس، 

ن¡Àظر م�مك بناء Rىل املالحظة السابقة ٕاعطاء موقف الفريق ٔ�و فرق 
 .املعارضة من هذا املرشوع

        ::::مبثابة مدونة التعاضدمبثابة مدونة التعاضدمبثابة مدونة التعاضدمبثابة مدونة التعاضد    109.12109.12109.12109.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق بطاقة تق�ية حول بطاقة تق�ية حول بطاقة تق�ية حول بطاقة تق�ية حول . . . . جججج
 مت تقدمي املرشروع؛: 2014/11/03

 نة املناقشة العامة Eلمرشوع؛ٔ�هنت اEلج : 12/02/2015
رشعت اEلجنة يف دراسة مواد املرشوع حLث توقفت : 22/06/2015

  عند مواد الباب الثاين م�ه؛
وتقرر �شكLل جلينة  ٔ�هنت اEلجنة دراسة مواد املرشوع،: 29/06/2015

تق�ية قصد ٕاRداد صيا�ة توافقLة خبصوص التعديالت املزمع ٕاد�الها Rىل 

  ؛املرشوع
اجمتعت اEلجينة التق�ية وتوافقت حول التعديالت اليت : 2015/07/02

  ٔ�د�لت Rىل املرشوع؛
وافقت اEلجنة Rىل املرشوع كام Rدلته يف ٕاطار صيغة : 06/07/2015

  .توافقLة nٕالجامع

6666 . . . .àمدا�àمدا�àمدا�àميقراطية    مدا�Oدة واÝلوE ميقراطيةOدة واÝلوE ميقراطيةOدة واÝلوE ميقراطيةOدة واÝلوE درايليليليلLدراالفريق الفLدراالفريق الفLدراالفريق الفLمرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق ملناقشة ملناقشة ملناقشة ملناقشة     الفريق الف
        ::::مبثابة مدونة التعاضدمبثابة مدونة التعاضدمبثابة مدونة التعاضدمبثابة مدونة التعاضد    109.12109.12109.12109.12

Dيد الرئCس، الس  
  السCيدات والسادة،

rرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة nمس الفريق الفLدرايل EلوÝدة واOميقراطية 
مبثابة مدونة التعاضد، اÙي  109.12ٕالبداء الرٔ�ي يف مرشوع قانون رمق 

نعتربه خطوة يف اجتاه تعز�ز مسامهة القطاع التعاضدي يف تطو�ر امحلاية 
  .امين§جþعية و§قÀصاد §جþعي والتض

  السCيد الرئDس، 
لقد توخLنا من �الل التعديالت اليت تقدم�ا هبا Rىل مواد املرشوع 

تعديل، وذÜ لتحفزي القطاع التعاضدي وتعز�ز متوقعه  100واليت جتاوزت 
يف املنظومة الصحية الوطنية وتDسري مع4 وتطو�ر ٔ�ساليبه وحتديث وسائل 

وتدعمي حاكمÀه ودمقرطة  مع4 وتوسCيع نطاق تد�الته وحتر�ر م`ادراته
  . خمتلف æ�ٔزته

ومن �الل ذÜ ودعام Eل¡شاط التعاضدي، قدم�ا قراءة Wديدة Eلامدة 
مبثابة مدونة التغطية الصحية، واعترب° ٔ�ن   65.00من القانون رمق  44

التعاضدÛت من حقها تدبري م¡ش�ٓت ذات طابع حصي، وذÜ مراRاة 
وعية اليت متنحها التعاضدÛت Eلخصوصيات §جþعية واملسامهة الن

Eلمنظومة الوطنية Eلتغطية الصحية، �اصة يف ظل النقص احلاد اÙي تعاين 
وÜÙ . م�ه بعض املناطق يف جمال تقدمي العالWات والولوج ٕاىل اVٔدوية

  .دافعنا Rىل ٕاRادة ٕادماج ال¡شاط الصحي مضن نطاق ٔ�شطة التعاضدÛت
  السCيد الرئDس، 

�الل املناقشة العامة Eلمرشوع ٔ�ن ûهبنا خلطورة ما  لقد اكنت لنا فرصة
يقع من اخÀالالت تعرفها æ�ٔزة حاكمة التعاضدÛت بدءا من الت�ٔخر يف 
تنظمي §نتyاnت، مرورا بعدم اÝرتام �Wٓال عقد امجلوع العامة ٕاىل خرق 

وقد ٔ�دى هذا الوضع ٕاىل مÀابعات قضائية . القانون والقواRد احملاس¢Lة
عديد من املسؤولني يف القطاع التعاضدي �هتم تتعلق ب�`ديد وحماكامت Eل

وما اكن ÜÙ ٔ�ن يقع . ٔ�موال معومLة واخÀالالت ٕادارية واخÀالسات مالية
بنفس السوء لوال العجز الواحض يف املراق`ة اOا�لية وكذا يف �ٓلية املراق`ة 

  .املوcو� ٕاىل وزاريت ال�شغيل واملالية
خÀالالت اليت عرفهتا ٔ��لب وكنا ن�ٔمل ٔ�ن تطوى صف�ة §

التعاضدÛت، �ري ٔ�ن الواقع العنيد الزال خيرب° بتكرار نفس اVٔخطاء 
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السابقة يف تدبري التعاضدÛت، وهو ما ٔ�كدته تقار�ر املف�شCية العامة Eلاملية، 
 2011اليت nملناسCبة رفضت احلكومة مد° هبا يف زمن ما بعد دسCتور 

نات واملواطنني يف احلصول Rىل اÙي ينص رصاÝة Rىل حق املواط 
وهذا (املعلومة، �ري ٔ�ن احلكومة قررت جحب املعلومة Rىل ممثيل اVٔمة 

  ).موضوع �ٓخر سCنطرÝه يف الوقت املناسب
Ùا طالبنا �الل املناقشة وجندد دعوة احلكومة ٕاىل حتمل مسؤولياهتا 

وع اكمà خبصوص مراق`ة مدى انتظام ٕاجراء انتyاnت املندوبني وعقد امجل
العامة وجتديد æ�ٔزة التعاضدÛت، فضال عن املراق`ة التق�ية واملالية اOامئة 
واملسCمترة بعني املاكن، فضال عن تعز�ز املراق`ة من طرف هيئات �ارجLة 
وٕاجراء اف�Àاص سCنوي و¼زويد القطاع مبساطر حماس¢Lة دقLقة ووضع 

ليت تعود ٕاىل حاكمة Wديدة تقوم Rىل الفصل بني اVٔدوار واملسؤوليات ا
  .خمتلف æ�ٔزة القرار وإالدارة، وذÜ لتطو�ره وحتديثه ودمع حاكمÀه

ويف هذا إالطار، ندعو ٕاىل تفعيل ا�لس اRVٔىل Eلتعاضد اÙي ظل يف 
دون ٔ�ن ) 2007ٕاىل سCنة  67من سCنة (عطا� ملدة ¼زيد عن ٔ�ربعني سCنة 

ت¡شCيط القطاع  جيمتع ٔ�و يبدي �رٔ�ي ٔ�و اس�شارة، وهو اجلهاز املوcول ٕاليه
  .التعاضدي ودمع �رباته

  السCيد الرئDس،
يف ا�Vٔري، ûمتىن ٔ�ن يصبح القطاع التعاضدي املكون اVٔسايس ملقومات 
امحلاية §جþعية وحتقLق التغطية الصحية الشامà، مبا ي�Lح الولوج ٕاىل 
العالWات الصحية اVٔساسCية وٕاىل اخلدمات §جþعية اVٔخرى ورافعة 

ومن W�ٔل ذR Üىل احلكومة من . �دمة الرفاه §جþعي ٔ�ساسCية يف
�الل القطاRات الوزارية الوصية السهر Rىل تعز�ز �ٓليات املراق`ة والتوجLه 
لDس من W�ٔل احلفاظ Rىل احلقوق املك�سCبة يف ا�ال التعاضدي حفسب، 
بل من W�ٔل حتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف التعاضدÛت لفائدة 

  .تطو�رهام�خرطهيا و 
كام ندعو احلكومة ٕاىل �شجيع تطو�ر القطاع التعاضدي والتحفزي Rىل 
ٕاشاء مؤسسات تعاضدية مسCتقà لفائدة ف>ات ٔ�خرى من �ري امل�ٔجور�ن 
و�شجيع توسCيع R�ٔداد املنخرطني لDشمل اVٔشyاص ا�Ùن ال rسCتفLدون 
Ýاليا من ٔ�ي تغطية حصية ٔ�و اجþعية ٔ_حصاب املهن احلرة والصناع 

  .التقليديني والت�ار واملشCتغلني حلساهبم اخلاص والفالÝني و�ريمه
املتعلق nلت�ٔمني إالج`اري عن  03.07كام ندعو ٕاىل تفعيل القانون رمق 

  . املرض لفائدة بعض öنيي القطاع اخلاص
ؤ�ملنا ٔ�ن يبقى اVٔفق مفÀوÝا من W�ٔل حتر�ر املبادرات يف ا�ال 

التعاضدي يف تطو�ر امحلاية §جþعية  التعاضدي وتعز�ز مسامهة القطاع
و§قÀصاد §جþعي والتضامين يف بالد°، من �الل توسCيع نطاق 
ال¡شاط التعاضدي، لDشمل ٔ�شطة Wديدة �اصة يف جمال §حÀياط 
§جþعي والت�ٔمني التمكييل ؤ�يضا م�ح القروض والت�ٔمني ضد خمتلف 

  . جþعيةاVٔخطار لDشمل خمتلف جماالت امحلاية §

7777 . . . .àمدا�àمدا�àمدا�àمسمسمسمس        مدا�nnnn 116.12116.12116.12116.12فرق املعارضة يف م�اقشة مرشوع قانون رمق فرق املعارضة يف م�اقشة مرشوع قانون رمق فرق املعارضة يف م�اقشة مرشوع قانون رمق فرق املعارضة يف م�اقشة مرشوع قانون رمق    
        املتعلق بنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن املرض اخلاص nلطلبةاملتعلق بنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن املرض اخلاص nلطلبةاملتعلق بنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن املرض اخلاص nلطلبةاملتعلق بنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن املرض اخلاص nلطلبة

  السCيد الرئDس احملرتم،
  السCيد الوز�ر احملرتم،

  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
قانون رمق  rرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل nمس فرق املعارضة يف م�اقشة مرشوع

املتعلق بنظام الت�ٔمني إالج`اري اVٔسايس عن املرض اخلاص  116.12
  .nلطلبة

  السCيد الرئDس احملرتم،
غين عن البيان ٔ�ن املرشوع املعروض Rىل ٔ�نظار جملسCنا املوقر ي�ٔيت يف 
ٕاطار تزنيل الورش إالصالu املمتزي واخلالق املرتبط بنظام الت�ٔمني الصحي 

سس يف مشوليته Rىل مقاربة ¼منوية واجþعية، ¼روم ببالد°، واÙي يت�ٔ 
حتسني املسCتوى الصحي، �اصة Oى بعض الف>ات §جþعية الهشة 

  .واVٔكرث حرما°
ٕاننا يف فرق املعارضة، ومن م�طلق دفاعنا ونضالنا املسCمتيت من W�ٔل 
 حتقLق العدا� §جþعية لف>ة �سCتحق لك اOمع واملساندة، Rىل اعتبار ٔ�هنا

عقول ؤ�دمغة املسCتق`ل، مما سCيعود nلنفع Eلمجمتع ¸لك، ال ميكن لنا ٕاال ٔ�ن 
ûمثن مضامني هذا املرشوع اÙي هيدف ٕاىل توسCيع نطاق املسCتفLد�ن من 

التغطية الصحية لفائدة طلبة التعلمي العايل ومÀدريب التكو�ن املهين 
ادهتم من nلقطاRني العام واخلاص املغاربة واWVٔانب، رشيطة Rدم اسCتف

  .ٔ�نظمة ت�ٔمني حصية ٔ�خرى
وحري بنا إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع من ش�ٔنه ٔ�ن rشلك ٔ�داة 
حقLقLة Eلحامية §جþعية، واليت لطاملا شلكت خطاn ٔ�ساسCيا لهذه 
احلكومة، لكن دومنا ٔ�ن جتد طريقها لٔ�جرٔ�ة والتنفLذ، ويه فرصة لنؤكد من 

ع بتعممي اسCتفادة لك رشاحئ ا�متع من �اللها مطالبنا لهذه احلكومة nٕالرسا
الهامة اليت اختذهتا احلكومات، م�ذ  تدابريEل التغطية الصحية، اسCتكامال 

حكومة التناوب التوافقي، الرامLة ٕاىل ضامن التغطية الصحية الشامà لاكفة 
  .املواطنني

  السCيد الرئDس احملرتم،
ة لهذا املرشوع، ٕاننا يف فرق املعارضة، وٕاذ س�ل املضامني إالجيابي

واÙي ن�ٔمل ٔ�ن تتدارك من �ال: احلكومة الت�ٔ�ري اÙي حصل يف تنفLذ 
مبثابة التغطية الصحية اVٔساسCية، �اصة  65.00وتفعيل مقÀضيات القانون 

ف� يتعلق nلتغطية الصحية Eلطلبة ا�Ùن ظلوا حمرومني مهنا، فٕاننا نؤكد ٔ�ن 
ة، يف ٕاطار تفكريها وحبهثا عن هذا املرشوع لDس اجهتادا من هذه احلكوم

تعز�ز م�ظومة امحلاية §جþعية واحلد من ٔ�شاكل الالمساواة يف الولوج ٕاىل 
اخلدمات العمومLة، بل يه مثرة قانون صدر يف عهد احلكومة السابقة، 
خلدمة ف>ة اجþعية عريضة، �البDهتا من الطبقات املتوسطة والفقرية، حتقLقا 
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هذا النظام، اÙي عهد به ٕاىل الصندوق الوطين  حلاكمة جLدة يف تدبري
  ملنظامت الضامن §حÀياطي، نظرا ملا رامكته هذه املؤسسة من جتربة يف هذا 

  . ا�ال، ولعل هذا القرار Wاء Rىل العموم يف صاحل طلبة املغرب
 .ولهذا §عتبار سCنصوت nٕالجياب Rىل هذا املرشوع قانون


