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م102ميمقماجلستةحمرضم

ثنني:مالتريخي  م(.9102مفربانرم22هـم)1021مجامدىمالآخرةم05ماالإ

مالرئرسة م: معبد مالت يد ملرئي ماسمتشاري مالثرين ماخلسيفة ماحلسوطي، االإاله

ماجملس .

مالتوقيت مدقيقة: مالممختون مالترعة مم  بتداء ماإ مالماوممتردسة، مثالثنيدلقيقة

ممترء.

ممالنصو مالشيريييةمالترلية:ادلياسةموالتصويتمعىل:مجدولمال عامل

يقيضمابسمصردقةمعىلماسمرسوممبقرنونميمقمم91.28ميروعمقرنونميمقم -2

حداثمالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحي؛م1.28.282 مابإ

م -1 ميمق مقرنون مالقرنونمم11.28ميروع ممجموعة موتمتمي مبتغيري يقيض

ماجلنريئ؛

م11.02يقيضمبتغيريموتمتميمالقرنونميمقمم89.28ميروعمقرنونميمقم -1

ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية؛

اسمتيسقمبشنظميمم05.21بتغيريمالقرنونميمقمم91.28ميروعمقرنونميمقم -1

مهمنةماسمرشدمالت يريح.

م--------------------------------------------

ماسمتشاريمالت يدمعبدماالإهلماحلسوطي،ميئي ماجلستة:

مسولمهللا.بتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمموالانميم

مأ عس مع مافتترحماجلستةمالشيرييية.

مالتردةمالوزياءماحملرتمون،

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

مالنصو م معىل موالتصويت ملدلياسة ماجلستة مهذه ماجملس  خيصص

مالشيريييةماجلرهزةمالترلية:

يقيضمابسمصردقةمعىلماسمرسوممبقرنونمم91.28ميروعمقرنونميمقم -2

محداثمالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحي؛ابإمم1.28.282يمقم

م -1 ميمق مقرنون مالقرنونمم11.28ميروع ممجموعة موتمتمي يقيضمبتغيري

ماجلنريئ؛

م11.02يقيضمبتغيريموتمتميمالقرنونميمقمم89.28ميروعمقرنونميمقم -1

ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية؛

م -1 ميمق مقرنون مم91.28ميروع ميمق مالقرنون اسمتيسقمم05.21بتغيري

مرشدمالت يريح.بشنظميمهمنةماسم

ميمقم مقرنون مميروع معىل موالتصويت مابدلياسة ماجلستة مهذه ونت هتل

مم91.28 ميمق مبقرنون ماسمرسوم معىل مابسمصردقة حداثمم1.28.282يقيض ابإ

مالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحي.

منيم،منقطةمنظرم؟متفضل.

ماسمتشاريمالت يدممبريكمالصردي:

ماحرتم مموضوع ميف مأ تلكم مليك مأ خرى ممرة ممضطرا مالنظرممسأ كون ام

طيةملساغلمأ نمتطرقنرمادلاخيل،ملقدمس بقملنرميفممجموعةمالكونفدياليةمادلميقرا

ماليومممندوةلسموضوعميفم مفهمنرشمعالشميفمنف ماليوم،ماحنر الرؤسرء،ممر

ممارييعم مدايل مابلتقرينر متوصسنر مالشيرييية مالسجنة مهرذ ميف مميمك جرلتني

شمح ىمالوقتمابشمنطسيومالقواننيماليلمداز تماليومميفمالصبرح،ممفرمعندان

عسهيرموكتدوزميفمجلنةمتيرييية،موتنرقا نرميفماسموضوعميفمندوةمالرؤسرءميفم

آنذاكمميروعمالقرنونماسمتيسقماب مأ صندوقماسمغريبملمال س بوعماسمريض،موأ جسنر

معرفنرشمأ ش نومهومالتببمعرودماثينمدايلم ممفر ىلماليوم، لستأ منيمالصحيماإ

مخرقمهرذماسمتطرة.

موشكرا.

م ماجلستة:الت يدميئي

مشكرامالت يدماسمتشاريماحملرتم.

ماللكمةملسحكومةملتقدميمميروعمالقرنون،متفضلمالت يدمالوزنر.

مدايلم مالسقرء مويف مالرؤسرء مندوة ميف مهذا مالسقرء مهذا معىل ماالتفرق مت

ماسمكتب.

ومتماالتفرقميفمال س بوعمالتربق،مال س بوعمالتربقممتماالتفرق،منتحملم

مالوزنرملتقدميمميروعمالقرنون.ممتؤوليشنرماكمةل،متفضلمالت يد

مالت يدممحمدميشميموزنرمالاغلمواالإدمرجماسمهين:

مشكرامالت يدمالرئي .

مابمسمهللامالرمح مالرحمي.

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

ميمقم مقرنون مميروع ملتقدمي ملجستمك مأ مرم ماليوم مأ تقدم مأ ن ميل يطيب

حداثمم1.28.282قةمعىلماسمرسوممبقرنونمالقريضمابسمصردم28.91 اسمتيسقمابإ

الصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحي،موذكلمتطبيقرمل حاكمماسمقطعمال خريمم م

م مالفصل مم  مال وىل ممتطرةمم82الفقرة ماس تكامل مأ جل مم  مادلس توي م 

ماسمصردقةمعىلماسمرسوممبقرنون.

ىلمأ نماسمرسوممبقرنونمقدمصديمخاللمالفرتةما لفرصةلمبنيموجتديماالإشريةماإ

طريمالفصلم م مادلس تويموبنرءمعىلمقرايمجلنةمم82دوييتملجستمكماسموقرميفماإ

معددم مالرمسية مابجلريدة منيره مومت مالنواب، ممبجس  مالاجامتعية القطرعر ت

م(.1028أ كتوبرمم22)م2110م محمرممم10بتريخيمم6226

محرضا تمالت يدا تموالتردة،م

ملست ماسمغريب مالصندوق مالإحداث مال سرس مادلافع ن مهوماإ مالصحي أ مني

مم م مكبري ملقطرع مالصحية مالتغطية متأ مني ماس مترايية مضامن متأ مني هرج 

موضامنم ميتجزأ ، مال مجزء مهو ماحلرل مبطبيية مالصندوق موهذا اسمؤمنني،

قتضرهمذكلمم م اس متراييتهمهومجزءمالميتجزأ مم مضامنمال م مالاجامتعيممبرماإ
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ىلممؤستةممعوميةمختضعملسوصريةماالإداييةم لدلوةلموختضعمحتويلمالصندوقماإ

لقواعدماحلاكمةمواسمراقبةماسمرليةماسمطبقةمعىلماسمؤستر تماليمومية،مليكمحيلم

حملمالصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالاجامتعيميفمتدبريمنظرممالتأ منيم

مم م معدد ملتجروز موابلتريل ماليرم، مال سريسمعىلماسمرضمابلقطرع االإجبريي

موالتنظيم مالقرنونية موالصيواب ت مدايلماالإشاكلير ت مابلوضيية ماسمرتبطة ية

م مل ماحتردا مابعتبريه مالاجامتعي، مالاحتيرط مسمنظام ت مالوطين م8الصندوق

مالصندوقممؤمت معىلم موابلتريلمهذا ماليرم، موش به ماليرم تيرضداي تمابلقطرع

أ موالممعوميةمسواءماكنتمأ موالمدايلمادلوةل،مأ موالمدايلماسمنخرطني،محفيامنم

م مفتصبح مالصندوق ميف يداعهر ماإ مأ موالميمت موتتويل مادلوةل مدايل اسمتؤولية

ممعومية.

حداثمالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحيمهوميفعم الهدفمال سرسمم ماإ

التحداي تموالرهران تماليتمتيرفهرممنظومةمالتغطيةمالصحيةمال سرس يةملبالدانم

ملجرلم ميف ملدلوةل مال سرس ية موال ولواي ت مالتوهجر ت ممع مالانتجرم وضامن

مالتدبريماحلاكمةموالاهامتممبقضر ايماسمرتفقنيموتقريبماخلدمر تموحتتيهنرموكذا

اجليدمل نظمةمالتأ منيماالإجبرييمال سريسمعىلماسمرضمابلقطرعنيماليرمموالا بهم

معىلم مواحلفرظ مالشت يري ميف مواحلاكمة مالافرفية ممبردئ موتكري  اليرم

نظمة. مالتوازان تماسمرليةملل 

يبمسمنظمةمالاحتيرطموفاميميتيسقمهبذهمالتوازان تماخلرصةمابلصندوقماسمغر

مالحتيرطر تم ماسمرلية مفرلنترجئ ىلمبيضماسميطير ت: مأ شريماإ مأ ن مأ ود الاجامتعي،

م101الصندوقمبدأ  تمتيرفملست نةمالثرنيةمعىلمالتوايلمجعزامتقنيرميقديمبم

مع م ماالإجبريي مالتأ مني مدخول ممنذ ممرة مول ول معرفت مكام مديمه، مسيون

جامليرميقديمبم س نةمم-كاممقستمم-يونمديمهممسمم11اسمرضمحزيمالتنفيذمجعزاماإ

م1022 مب مواسمقدية ملسصندوق ماسمرلية مالتوظيفر ت معرئدا ت مأ ن مكام م162،

مبم مايتفع مواذلي ماسمذكوي مالتقين ماليجز ملتغطية ماكفية متيد ممل مديمه مسيون

م.1026مقرينةممبرمجسهلمس نةمم11%

م ماسمريلمبرمسمس نة ماليجز موضيية مفهييمم1022وترجع معوامل، ىلمعدة اإ

وماسمتفرو تميفمنفقر تماليالجماليتميتحمسهرمالصندوق،مواحدمنشيجةممتوقيةملسمن

مكيوصلمم%8.8المنومس نويمبم يفمحنيمأ نمالمنومدايلمالاشرتااك تماياله

م.1022وم1006خاللمنف مالفرتةممرمبنيمسنيتمم%1.5لواحدم

منفقر تم متضخم متفرس ماليت ماليوامل مم  معدد مهنرك ماحلرل وبطبيية

ماليالج،ممهنر:م

 ةمابل مراضماسمزمنة؛ايتفرعمنت بةماالإصرب

 تضخممبندمالنفقر تماسمتيسقةمببيضماليالجر تمبتببملكفهترماسمرتفية؛

 تزايدمنفقر تمعالجمالفمموال س نرنمبتببممراجيةمالتيرفة؛

متتيريهترم مبتبب مالبيولوجية مابلتدخال ت ماسمتيسقة مالنفقر ت مجحم زايدة

 اسمفرطةميفمالقطرعماخلر ؛

 أ طريممريلممت بق؛التوسعماسمت مترملتةلماليالجر تمبدونمت

ممرم مأ و مالنظرم، مخدمر ت مم  مالاس تفردة ماإىل ماسمؤمنني مجلوء منت بة منو

مابلفرنت ية م(ce qu’ on appelle le taux de sinistralité)منتميه

 نت بةماسمرضيةمأ وماسمراضة؛

متطبيقرم مسمت تخديمماسمكتبمالوطينملستككماحلديدية مالنظرم اس تقبرل

م.65.00م مالقرنونمم221لسامدةم

م ماللكفةموبصفة مايتفرع ىل ماإ مأ د ت مالتربقة ماليوامل ممجموع مفرإن عرمة

مسمسفماسمرضمم م مم180اسمتوسطة ىلمم1006ديمهمس نة ديمهمس نةمم915اإ

ىلمنظرممالتدبريماليلم1022 ،مممرماقتىضمميهمأ نهمييردمالنظرميفماحلاكمةمومنرماإ

ميهم ماليل ماحلاكمة ملقواعد مكتخضع ماليل ماليمومية ماسمؤستر ت مليه كتخضع

مسرئرماسمنظام تمأ وميفمسرئرماسمؤستر تماليمومية.ميروفةميفم

محرضا تمالت يدا تموالتردة،

مالتأ منيم منظرم ميفمتدبري مفتتحدد متيسمون، مكام مالصندوق، مسمهرم ابلنت بة

االإجبرييمال سريسمعىلماسمرض،موفقرملسنصو مالشيريييةموالتنظييةماجلرييم

مهبرماليململفرئدة:

موامجلر مادلوةل دايا ت ماإ موأ عوان مموظفي مومت تخديممأ وال: مالرتابية عر ت

 اسمؤستر تماليموميةمولكمخشصماعتبرييمم مأ شخر مالقرنونماليرم؛

أ حصربماسميرشر تمابلقطرعماليرمموال شخر ماسمت تفيدن مم ماسميرشر تم

 مبوجبمبيضمال نظمةماخلرصةملالحتيرطمالاجامتعيمولفرئدةمذويمحقوقهم؛

مالتأ منيماالإجبرييمعىلماسم منظرم مم  رضماذليمال شخر ماسمت تفيدون

 يدبرهمالصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالاجامتعي؛

ميمقم مالقرنون ممبوجب مواخلر  ماليرم مابلقطرعني ماليريل مالتيسمي طسبة

ماخلر مم226.21 ماسمرض مع  مال سريس ماالإجبريي مالتأ مني مبنظرم اسمتيسق

 ابلطسبة؛

كاممميك ملسصندوقمأ نميتوىلممبقتىضمتيريعمخر مأ وممبوجبماتفرقير تم

مفئر تمأ خرىمغريماسمذكويةمتدبريمت جبرييمأ سريسمعىلماسمرضملفرئدة أ منيماإ

مأ عاله.

دايةميتكونمم : مابلنت بةمل هجزةماحلاكمة،مالصندوقميدنرهملجس ماإ

 ممثسنيمع ماالإدايةم)أ قصدماالإدايةمابلقطرعر تمالوزاييةماسمينية(؛

 ممثلمع مالواكةلمالوطنيةملستأ منيمالصحي؛

 رم؛ممثسنيمع مالتيرضداي تمابلقطرعمالي

ماالإجبرييم مالتأ مني ملجرل ميف موالكفرءة ماخلربة معىل متتوفران خشصيترن

 ال سريسمعىلماسمرضموالتغطيةمالصحية؛

كاممميك ملرئي ملجس ماالإدايةمأ نميدعومحلضويماجامتعر تماجملس مبصفةم

اسشارييةمأ يمخشصمذايتمأ وماعتبرييمم مالقطرعنيماليرممأ وماخلر منرىم

مفرئدةميفمحضويمه.

مرصر تماجملس ماالإدايي،مفتتسخصميف:مابلنت بةمالختص

 حرصمبرانمجماليملمالت نويماسمتيددمالت نوا ت؛

مدلنم مم  ماسمربمة ماليراكة مواتفرقير ت مالربامج معقود معىل اسمصردقة

طريماختصرصرته؛  الصندوقميفماإ



 1028مكتوبرأ مدويةمم– تملجس ماسمتشارين ممداوال

3 

 (1029مفربانرم22)م2110مجامدىمالآخرةم5

حرصممزيانيةمالصندوقمومزيانيةملكمنظرممم مأ نظمةمالتأ منيمع ماسمرضم

 اليتميدبرهرمالصندوق؛

 والقوامئمالرتكيبيةملست نةماحملرسبيةماخملتمتة؛محرصماحلتراب ت

ملسصندوقم ماالإدايية ملسبنير ت ماحملدد مالتنظيي ماخملطط معىل اسموافقة

 واختصرصرهتر؛

براممالصفقر ت؛  اسموافقةمعىلمالنظرمماذليمحتددهممبوجبهمقواعدموطرقماإ

 اسموافقةمعىلمالنظرممال سريسمسمت تخديممالصندوق؛

 لسصندوق؛ماسمصردقةمع مالنظرممادلاخيل

 قبولمالهبر تموالهدااي؛

مبرمسم مالصندوق مبأ ناطة ماسمتيسق موالتقرنر ماسمريل مالتقرنر معىل اسمصردقة

لهيرمم مدلنماسمدنر؛  الت نةماسمنرصمةماسمرفوعماإ

هرمماسموكوةلملسصندوقموحلتربهماسمماخترذمالقرايميفمشأ نمتفويضمجزءمم م

 مبوجبمنظرممالتأ منيماالإجبرييمال سريسمع ماسمرض؛

م بداء ممقديمماإ ممع براهمر ماإ ماسمراد مالوطنية ماالتفرقير ت ممارييع ميف يأ يه

 اخلدمر تمالطبية؛

 اسمصردقةمعىلماالتفرقير تمال خرىماليتمييرضهرمعسيهممدنرمالصندوق؛

مأ وم مالصندوق مدلن مم  ماليقريية مال مالك ماقتنرء مشأ ن ميف مالقراي اخترذ

متفونهتر.

مم نمالصندوقميتريه مفرإ دايي، ميينيموفقموفاميميتيسقمابلشت يريماالإ دنر

ماخلصو ممبرم ماليمل،مويقوممهبذا النصو مالشيريييةموالتنظييةماجلرييمهبر

مييل:

داية؛  تنفيذمقرايا تملجس ماالإ

ممجيعم ممبررشة ميف ميأ ذن مأ و مويبررش مابمسه مويترصف مالصندوق تت يري

 ال عاملمأ وماليمسير تماسمتيسقةمابلصندوق؛

 تت يريممجيعممصرحلمالصندوقموتنت يقمأ ناطهتر؛

ميفممنرصبمالصندوقموفقرملسمخططمالتنظييموالنظرممال سريسمالتييني

 سمت تخدمهير؛

بداءمالرأ يمباأ هنر؛ دايةمالإ  عرضممارييعماالتفرقيةمالوطنيةمعىلملجس ماالإ

برامماالتفرقير تموعرضهرمعىلملجس ماالإدايةمقبلمدخولهرمحزيمالتنفيذ؛  اإ

م مالصندوقمجزءا برامماالتفرقير تمواليقودماليتميفوضممبوجهبر م ماسمهرمماإ

ليه؛  اسموكوةلماإ

زاءم مواإ ماخلرصة مأ و ماالإدايا تماليمومية مادلوةلمومجيع مأ مرم ميثلمالصندوق

 ال غيريمويقوممجبميعمال عاملمالتحفظية؛

متثيلمالصندوقمأ مرممالقضرء،موجيوزمهلمأ نمنرفعمأ يمدعوةمقضرئيةمهبدفم

 ادلفرعمع ممصرحلمالصندوق؛

معىلملج مالصندوقموعرضه ممزيانية مميروع عداد مدلياس تهماإ داية س ماالإ

 واسموافقةمعسيه؛

مالجامتعرتهم ماسشاريية مبصفة مواحلضوي ماالإداية، ملجس  مأ شغرل حتضري

مواجامتعر تمالسج ماحملدثةمم مدلنه.

نمالصندوقميتوفرمعىلممزيانيةمخرصةم مفرإ مفاميميتيسقمابلتنظميماسمريل، أ مر

مم  مموايده مأ مه موتشالك مابخلدمر ت، مخرصة مومزيانية موتت يري ملالسشامثي

ماشرتااك تماسماغسنيماسمنخرطنيموال شخر ماسمتجسنيمبه.

وخبصو ماليروعميفمممريسةمالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحيمهمرمهم

منصمعىلمنقلممت تخديمم حداثه ماسمتيسقمابإ مبقرنون ماسمرسوم ن مفرإ وأ ناطته،

مواسميدا تم معقرياته موكذا مالاجامتعي مالاحتيرط مسمنظام ت مالوطين الصندوق

ىلمالصندوقمالوطينماسمغريبملستأ منيمالصحي،مكاممنصمعىلماليتميتوفرمعسهيرماإم

مأ م ماسمنقوال ت من ماسمذكوية معوضممتنقلواليقريا ت مودون ممسكيهتر مباكمل ليه اإ

موميفيةمكذكلمم ميسومماحملرفظةماليقريية.

مم م مابتداء مفتيمت مالتنفيذ، محزي مبقرنون ماسمرسوم مبدخول ميتيسق وفامي

النصو مالتطبيقيةمالالزمةملتنصيبممالتريخيماذليمتنيرمفيهمابجلريدةمالرمسية

دايةمالصندوق. مأ هجزةماإ

وم مهجةمأ خرى،موحتضريامليروعمالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحيميفم

داييم ماالإ ماجملس  مس ييقد ماسمذكوي، مابلقرنون ملسمرسوم متنفيذا مهمرمه، ممريسة

لسصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالاجامتعيماجامتعرميفمال س بوعماسمقبلم

مالتأ منيماالإجبرييمع ماسمرضمابلقطرعماليرممدلياس ةموحرصمحتراب تمنظرم

م مس نة مم1022وم1026برمس مس نة موزايةم1029وحرصممزيانية مأ ن مكام ،

الاغلمواالإدمرجماسمهينمس تيملمجرهدةمبتنت يقممعماكفةمالقطرعر تمالوزاييةم

اسمينيةمعىلموضعمال س مالتسيةمليروعمالصندوقماجلديدميفمممريسةمهمرمهم

وفقممهنجيةمومقريبةمترتكزمعىلممواكبةمومصرحبةمال هجزةماسمتريةمموأ ناطته

مواسمدبرةملاؤونه.

موفقنرمهللامسمرمفيهماخلري،موالتالممعسيمكمويمحةمهللاموبراكته.

مالت يدميئي ماجلستة:

 شكرامالت يدمالوزنر.

ذنموزعمالتقرنرموتوصسمتمبه. ماللكمةمسمقريمالسجنة.ماإ

احلريةميفمأ خذماللكمةموالتدخلمأ وممةعابلنت بةملسمنرقاة،ملسفرقمواجملموم

متقدميماسمداخةلممكتوبة،متفضلمالت يدماسمتشاري.

ماسمتشاريمالت يدمعبدماليزنزمبنيزوز:

مبتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأ رشفماسمرسسني.

مالت يدانمالوزنرانماحملرتمرن،

مالت يدا تماسمتشاريا تماحملرتمر ت،

م،التردةماسمتشارين ماحملرتمني

لكاممتيسقمال مرممبيروعمقرنونمعندومأ مهية،مسواءماقتصرديةمأ وماجامتعيةم

ماليموميةم مابلت يرسر ت متتيسق ماليل مال موي مم  مأآخره ىل ماإ مأ و متربوية أ و

تنضطرو،ميفمفريقمال صرةلمواسميررصة،ملستدخلممبررشةمبدلمتتسميمالتدخلم

ممكتوب.
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ميرنمدايلمالت يدمالوزنرماحملرتم، ىلماليرضمابإ ماإ حولماسمضرمنيمماس متينر

دايلماسمرسوممبقرنون،مقدمنتفقمعىلمواحدماليددمم ماسمقتضير تموخنتسفممعم

مدايلم ماحلق مم  محرمتوان مأ ن، محقنر مفسي مم  ماختسفنر ن ماإ مولك  البيض،

مالرأ ي،م بداء ماإ مم  مالربسمرن محرمت ماحلكومة ممريشمالتيديل، مأ و التيديل،

جتويدمهرذممولك ممريشميأ يمم مأ جلمنقرشموم مأ جلمحواي،مال،مم مأ جل

ىلمالفصلم مم مادلس توي.م82اسمرسوممابلقرنونموكذكلمبسجوهئرماإ

م مالفصل مأ ن محصيح مالوزنر، مالت يد ممرمم82فصحيح، مادلس توي م 

ىلمهذامالفصل،موم محقهرمتدنرم تيحددشمدواعيماليتمجتيلمجلوءماحلكومةماإ

ىلماكنمداعيم التقدنرمدايلهر،مكاممقستملنرميفمالسجنة،ماحنرمقسنرملمكمأ وديمواإ

ىلماكنمميروعمقرنونمغريم مولك مواإ مييرتضش، مالربسمرنممر لالس تيجرلمياه

مالتغطيةم مدايل ماسمنظومة ميف سرتاتيجي ماإ مقرنون مميروع مل نه مت تيجسني

ماليلمغيكونم مواسمرلية، ماالإدايية مالهيلكة موتيييد مالاجامتعية موامحلرية الصحية

م-قدمأ قولمم-عندهرمأ ثرمعىلمهرذماسمنظومة،مفأ عتقدمعىلمأ نهماإرشاكمالربسمرنم

مواجب،مل نمالربسمرنمهوماذليمييرع.

م مالفصل مأ ن ممرمم82حصيح مظروف ميف متيرع مابش ملسحكومة عرطي

ماكنشم ممر ىل مواإ مالتقدنر، مدايل مالهرمش مانامت معندمك ممزاين، حمدداش

الاس تيجرلمأ ش نومهومالتقدنرمدايلمحرمرنمالربسمرنمم ماسمنرقاةموالتيديلم

غرلبرمابلربسمرنمواحلكومة،مالتسطةمموالتجويدمبالكممارتك،مكاممجر تماليردة

مالشيريييةموالتنفيذية.

مثمالت يدمالوزنرماحلكومةمعندهرمال غسبيةمدايلهر،مالميفمالنوابموالميفم

اسمتشارين ،مأ انمغريمفهموانمواحدمال مر،مانامتمهرذماسميروعماسمرسوممبقرنونم

م مهنري مالفم20جبتوه مابشمتت تيمسو مادلوية ميومنيمقبلمافتترح صلمأ كتوبر،

،مم مغريموجهمحقماحنرمتنيتربو،ماكنمم ماسممك متنتظرومبيضمال ايم،م82

معىلم مويتحرل مالقوانني، ممارييع مدايل ماسمتطرة طري ماإ ميف موجتيبوه أ س بوع

السجنة،مواليوممبدلممرمجنيومندوزومميروعمالقرنونمعىلممرسوممبقرنونمكنرم

بيةمدايلمك،مغنرقاومميروعمالقرنونمابسمقتضير تمدايلومويتصردقومعسيهمال غسم

مالمهنرموالميفملجس مالنواب.

معىلمهذهم متكافوا موأ نمكممل مخرصة معىلمأ نه.. ماقتنينرشمحقيقة ممفر ذن اإ

مالتقدنرا تمدايلمك.

حصيحماحلكومةمالتجأ  تميفمبيضماحلرال ت،مأ عتقدميفمهرذمالتجربةمدايلنرم

ىلماس تياملمالفصلمم1اليلمعنديم حنيميتيسقمم82س ننيمالتجأ  تماحلكومةماإ

يلميشممردةمتتيسقمابلرمسمامجلريكماذليميأ ذنملسحكومةمابس تريادمال مرمبتيد

ممرم موابش مالفالح ميترضيش ممر مابش مادلولية مالتوق محتب القمح،

ممرم مفهمشش، ممر مزعام، مأ ش نو مداب مولك  مالوطين، مالاقتصرد يترضيش

كتتحرويوشممعماسمركزاي تمالنقربيةمحولمالقضرايمذا تمالبيدمالاجامتعي،ممرم

م ميف متتحرويو مجريمبغيتوش مداب ماسرتاتيجي، مقرنون مميروع معىل الربسمرن

مالت يدمالوزنرمكتقولملنرماسمقتضير تمالهيلكةمواسمهرم..ممرممفهومرش.

ممعستمعىلمهتريبمهذام ماحلكومة مأ ن معىل منقول مأ ن محقنر وذلكلمم 

ميروعمالقرنونمبغريموجهمحق،مأ عينمانامتماسمبرديةمالشيريييةمعندمكمالت يدم

م مجينر ذا مواإ معندمك مهذهمالوزنر، مدايل ماحلصيةل مغتدنرو مداب ماحلصيةل ندنرو

ادلوية،مغتسقرومعىلمأ نهممقرتحر تمالقواننيماليلمجر تممببرديةمم مالربسمرنمالم

م ماحلصيةلمم%5تتيدىمواحد ماليلماكنتميف مالنصو مالشيرييية ممجمل م 

دايلمهذهمادلوية،مييينماسمبرديةمالشيريييةمعندمكمأ صال،موبغيتومتزيدومحترموم

مم معىلمالربسمرن ماسرتاتيجي مطربع ماليلمعندهر ماسمارييع مهذه ممثل ممنرقاة  

ماسمت توىمالاجامتعي.

معالشم طالقر ماإ مغريممفهوم مالترصفمم ماحلكومة مهذا فأ عتقدمعىلمأ نه

ماليشم مهرذ مياه متديون مأ و متديون مال محيث مم  ميمبر مالإضيرف ابلضبط،

مالشيريييةم ماسمؤستة ماحلكومة مومريشممصسحة مالشيرييية، يضيفماسمؤستة

يرف،مانامتمجبتوممرسوممبقرنونمعرفتومبيلمغرديمدوزوهمعندمكمال غسبيةمتض

دايلمك،مدوزتوه،مترفضمهنرميفمالسجنةمدايلمالتيسميميفملجس ماسمتشارين ،م

مبهم متتيمسو موبديتو مالرمسية ماجلريدة ميف موتنير مداز مالنواب مجملس  مىش

م معريفني موانامت معسيه، منصردقو مابش مالقرنون مميروع ماليوم غمتموجريبينو

اسمصردقةمعسيه،مح ىملنفرضمهنرمترفضمح ىمهنرمعندمكمال غسبية،محنت بوهرم

ملسمؤستةم موالاحرتام مالتقدنر مم  ميشء مولك  ممالك، ممريش عدداي،

مالشيرييية.

زيدكمالت يدمالوزنر،ميفمالسجنةمدايلمالتيسميمالت يدمعضوماحلكومةماليلم

مأ مرممال عضرء احملرتمنيمدايلمممثسمكميفمالسجنةمأ عطىمقطعمعىلمنفتهمالزتامر

رشاكمالربسمرنينيمح ىم السجنةمعىلمأ نهمحنيمس يأ يتماسميروعمسيمتماسمنرقاةمواإ

نماكنميفمتغيريمبيضماسمقتضير ت،موالشتجيال تماكينة،مانامتمجيتومالت يدم واإ

الوزنرمقستومأ وديمالماحنرمغنطبقومادلس توي،مم محقمك،ممرمنقديوشمنقولوم

معر مولك  مادلس تويي، محقك مهذا مل ن مال، ماليلمغسبمييف،ملمك ماثين ود

مريشمالتجأ تومعندمكمهذاماحلقمادلس توييموابغينيمتقصيومالربسمرنميمغمأ نهم

موتطونرم مجتويد ممصسحة ميف ال ماإ منكون مميك  ممر مدايلو مالتدخل الربسمرن

ميفم ماسمنخرطني مدايل ماليدد مواحد ممصسحة ميف ماليل مالقرنونية اسمقتضير ت

ماسم مالصندوق مهذا منكون مغردي ماليل مالصحيمالتيرضداي ت، ملستأ مني غريب

ممتؤولمعىلمالتغطيةمالصحيةمدايهلم.م

ىلمالفصلم ماإ مأ خطأ  تميفمالسجوء وأ خسفتمم82فأ عتقدمعىلمأ نماحلكومة

ماسموعدميفماعتبريمالربسمرنمرشيكميفمالشيريع،ميمغمأ نهمهوممصديمالشيريع.

مشكرامالت يدمالرئي .

مشكرامعىلمحت ماالإصغرءمالت يدا تموالتردةماحملرتمني.

ماجلستة:مالت يدميئي 

مشكرامالت يدماسمتشاري.

م.ابيقميشمتدخلمأآخر؟مشكرامالت يدمالرئي ،متفضلماليسمحيترن

ماسمتشاريمالت يدمعبدماحلقمحيترن:

مشكرامالت يدمالرئي .
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مالشيريييةملسمصردقةم ماسميروضماليوممعىلماجلستة ميروعمقرنون،مهذا

مننرقشمبيض مأ ن مكربسمرنيني ميفرضمعسينر موأ يضر مبيضمال موي مأ وحض معسيه

ماسمقتضير ت.

مهنركم مأ هنر معىل موادعت ماحلكومة مبه مجرء ت ماذلي مبقرنون فرسمرسوم

ىلمالفصلم نمكنرميفمم82اس تيجرل،مالجئةماإ م مادلس تويمملمنك ميفمحمهل،مواإ

مأ نمهنركمحرةلماس تيجرلمواليلماكنتمتربي تمبأ نهماكن م مقدماعتقدان البداية

م ماإشاكل، مالصندوقمميك منكونمفيه موبأ نه ماحلاكمة، لك مم ممالكمدايل

بيدممرمجرانمميروعمالقرنونماتضحمبأ نهماسمربيمملمنك مميقوال،معىلماعتبريمأ نم

اسمرسوممبقرنونمجرءميومنيمقبلمافتترحمادلوية،موميروعمالقرنونمجرءممختةم

ىلمهرذمالفصلمم مأ جلممترنرم أ ايممقبلماختترممادلوية،ممبيىنمأ نهماكنمالسجوءماإ

معىل محتريال مواكن مونقولوهر، مالقرنون ممهرذ مالفصل محصيح م مم82القرنون،

مأ نم ميفرتضمعىل مالقرنون ميوح ملك  ماحلق، مهرذ ملسحكومة مييطي ادلس توي

الميفمحرةلمالاس تيجرل،مواليلماكنمدامئرم مالفصلماإ ىلمهذا ماإ احلكومةمالمتسجأ 

مالربسمرنممتيرونمحيامنمتكونمهنركمحرةلماس تيجرل.

ىلمهذامالفصلمليكمحترمماسم ؤستةماذليماتضحمهومأ نماحلكومةمجلأ  تماإ

الشيريييةمم محقهرميفممدايسةموأ يضرمتيديلمموادمهذاماسميروع،موهوممرم

قرايمالت يدموزنرماليالقر تممعمالربسمرنميفمالسجنةمدايلم اتضح،مفبرلرمغمم ماإ

مفرصةم موس يكون مالقرنون مميروع مس يأ يت مبأ نه مالثقرفية موالاؤون التيسمي

المأ نمالت يدموزنرمالاغ ماإ ىلملسربسمرنينيملسمنرقاةموالتيديل، ماإ ل،محيامنمجرء

ماسميروع،معساممأ نهملي م مأ نهميمتممنرقاةمهذا مقرطير جلنةماسمرليةميفضميفضر

هنركمالميفمادلس تويموالميفمالقرنونمالتنظييموالميفمالنظرممادلاخيلممرممينعم

ممرم ماذلي مالقرنون ماسميروع معىل موالتيديل ماسمنرقاة مأ ي ماحلق، مهرذ م 

ممبرسوممبقرنون.

م ممكجموعة مفنح  منثريموذلكل، ملساغل، مادلميقراطية مالكونفديالية دايل

مفيهموأ نهمالمجيبمأ نم ماحلقمقدمغبنر انشبرهملكمالفرقمالربسمرنيةمعىلمأ نهمهذا

مأ نم مأ يضر معسام مابلتحديد، مالبرب مهبذا ميتيسق ممر ميف مأ خرى ممرة نشترهل

مالاجامتعيني،م ماليراكء معىل مالاجامتعي ماسميروع مهذا متيرض ممل احلكومة

اب تمال كرثممتثيسية،مممرميؤكدمالنيةماسمبيتةملسحكومةميفممترنرموأ قصدمابلطبعمالنقر

مهذامالقرنونمدونممنرقا تهمودونمتيديهل،موهذاممرمنرفضهميفضرمابات.

مشكرامالت يدمالرئي .

مالت يدميئي ماجلستة:

ىلممبقرشميشمتدخل.مشكرامالت يدماسمتشاري. ماإ

ىلمالتصويتمعىلماسمردةمالفريدةماليتميتأ لفممهنرمميروع مالقرنون.ممنرماإ

م؛26اسموافقون=م

م؛25اسميريضون=م

ماسممتنيون:مالمأ حد.

مأ عرضمميروعمالقرنونمبرمتهملستصويت.

م؛26اسموافقون=م

م؛25اسميريضون=م

ماسممتنيون:مالمأ حد.

يقيضمم91.28وبذكل،منكونماجملس مقدمصردقمعىلمميروعمقرنونميمقم

م مبقرنونميمق معىلماسمرسوم حداثمالصندوقم1.28.282ابسمصردقة اسمغريبممابإ

ملستأ منيمالصحي.

يقيضمبتغيريمم11.28ومنرملدلياسةموالتصويتمعىلمميروعمقرنونميمقم

موتمتميممجموعةمالقرنونماجلنريئ،ماللكمةملسحكومةملتقدميمميروعمالقرنون.

مالت يدممحمدمأ وجريموزنرماليدل:

مشكرامالت يدمالرئي .

م.بتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأ رشفماسمرسسني

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

م ميمق مالقرنون مميروع مبتقدمي اذليميقيضمبتغيريمم11.28أ تيرفماليوم

م مالفصسني مأ حاكمهمم151وم151وتمتمي موبشمتمي ماجلنريئ مالقرنون ممجموعة م 

م.2-159ابلفصلم

يةماليتموهجهرمكاممالمخيفىمعىلمأ نظريمك،مفقدمشلكتمالرسرةلماسمسكيةمالترمم

ىلموزنرماليدلمباأ نمالتصديم جالةلماسمكلممحمدمالتردسمنرصهمهللاموأ يدهماإ

منقطةمحتولممفصيلم الفوييمواحلرزممل فيرلمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغري،

مالظرهرةم ىلمخطويةمهذه ماسموضوع،محيثمنبهمجاللتهماإ يفمالتيرملممعمهذا

مالقرنوينم مابل م  موعىلممترسهر ماس تفحرلهر ماسمسكيةموتواصل واليقرييموحبق

معىلمماكنةم مسسبر مالتأ ثري مشأ نه مم  ممر موهو ماسممسكة، مدس توي ميضمنه اذلي

مالفرعسنيم مثقة مزعزعة مفضالمع  ماحلقوق، مصيرنة ميف مودويه مالقرنون وفيرلية

مخطةم معىلموضع مالفويي مالانكبرب ماسمكلماإىل مجالةل مودعر الاقتصرديني،

متنفيذ متتوىل مالظرهرة، ملهذه ملستصدي معرجةل ملهذاممعل محتدث آلير ت مأ هر

مالغرض.

مبتشبعم لهير ماإ معهد مجلنة حداث ماإ ممت مالترمية، ماسمسكية ملستوجهير ت تنفيذا

ماليدلم محتتماإرشافموزاية معىلمعقريا تمالغري، مأ فيرلمالاسشيالء موضوع

مقضرئيةم موأ هجزة ممعومية دايا ت مواإ محكومية مقطرعر ت مع  مممثسني وعضوية

مادلا موزاية ميفمعضونهتر محيثممضتمالسجنة مالاؤونموهمنية، موزاية خسية،

مال مرنةم ماالإسالمية، موالاؤون مال وقرف موزاية مادلويل، موالتيرون اخلريجية

ماليرمةم ماسمدنرية مالنقض، محممكة ملسمكلمدلى ماليرم مالوكيل ملسحكومة، اليرمة

لسواكةلمالوطنيةملسمحرفظةماليقرييةمواسمتحماليقرييمواخلرائطية،ماحملرفظةمعىلم

ماسم موالرهون، ماليقريية مالقضرئيةمال مالك مالواكةل ملسرضائب، ماليرمة دنرية

مالهيئةم ماجملس مالوطينملسموثقني، مهيئر تماحملرمنيمابسمغرب، ممجيية لسممسكة،

مالوطنيةملسيدولمومجيير تمأ خرى.

ماحلسولم جيرد ماجامتعر تملتدايسماسموضوعمواإ معدة ماسمذكوية عقد تمالسجنة
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مالغري معقريا ت معىل مالاسشيالء مأ فيرل ملظرهرة ملستصدي ممسزتمةمالكفيةل ،

مشرمةلم ماس تيجرلية ممقريبة ماعامتد مخالل مم  مالترمية ماسمسكية ابلتوجهير ت

ملكماجلهر تمواسمؤستر تم متاريكية ممهنجية موفق متنفيذهر ميف متتهم متاكمةل

ماسميروضةم مالقضراي معىلمتشبع متقوم مقضرئية موذكلمع مطريقمميرجلة اسمينية،

داخلمأ جلمميقولممعمعىلماحملرمكموضامنمالتطبيقمالتسميملسقرنونموالبتمفهيرم

موأ يضرم ماسمتويطني، ممواهجة ميف موالقضرئية مالقرنونية ملسمترطر ماحلرزم االإعامل

جراءا تموقرئيةمتضم مميرجلةمأ يم ع مطريقمميرجلةموقرئيةمتقوممعىلمابتاكيماإ

مقصويمتيريييموتيززماجلوانبمالتنظييةمواليمل.

طريمالشاخيصماذليمقرمتمبهمهذهمالسجنةملهذهمالظرهرةموالم بحثميفماإ

ع مال س بربمالاكمنةموياءهرمتبنيمأ نهمم مال س بربماليتمتترمهميفمتفا هيرم

برامماليقودمالنرقةلملسمسكيةمووجودم واس تفحرلهرماعامتدمالواكال تماليرفيةمأ ثنرءماإ

بيضمأ وجهمالقصويمم مالنرحيةمالشيريييةمفاميمخيصمعددامم ماسمواضيع،ممهنرم

حترنرماليقود،مذلكلموم مأ جلمماختالفماليقواب تمبنيماسمهنينيماخملتصنيميف

سدمهذهمالثغرا تمالقرنونية،موتفييالملسقرايا تماسمتخذةمم مطرفمالسجنةمهبذام

عدادمميروعمقرنونميمقم اسميروضماليوممعىلمأ نظريمكمم11.28اخلصو ،ممتماإ

مجموعةمالقرنونماجلنريئمم مم151وم151واذليميقيضمبتغيريموتمتميمالفصسنيم

م مابلفصل مأ حاكمه مجرامئمم2-159وبشمتمي مخبصو  ماليقوبة متوحيد هبدف

الزتونرمبنيممجيعماسمهنينيماخملتصنيمبتحرنرماليقودمم مموثقنيموعدولموحمرمنيم

مهبدفمحتقيقمالردعماسمطسوب.

مأ نم ماسمتشارين  موالتردة مالت يدا ت محرضا ت معنرية مأ لفت مأ ن أ ود

مبنقرشممعيقم ماتتم ماالإنترن موحقوق مالشيريع مبسجنة مالتيديل مهذا منرقاة

ممت ماسمقتىضممويصني، مهبذا معىلملكماجلوانبماسمرتبطة مخالهل الوقوفمم 

ىلماعامتدمالتيديلماذليمأ قرهملجس مالنوابمعىلم القرنوين،موخسصمالنقرشماإ

مميهم مجتروبت ممر موهو مالقرنون، مميروع ميتضمهنر مواليت مال صسية الصيغة

مكاممييل:مم2-159السجنة،ممتماعامتدمصيرغةمالفصلم

أ عاله،مييرقبمابليقواب تماسمقريةميفمم158"اس تثنرءمم مأ حاكممالفصلم

مالقرنونملكمحمرمممؤهلمقرنوانملتحرنرماليقودمم151وم151الفصسنيم م مهذا

م ملسامدة مطبقر مم1الثربتة مالقرنون ماليينية،مم19.08م  ماحلقوق ممبدونة اسمتيسق

مايتكبمأ حدمال فيرلماسمنصو معسهيرميفمالفصسنيماسمذكوين ".م

ردةماجلديدةمفقطمعىلماحملرمنيماسمؤهسنيموبذكلممتمحتديدملجرلمتطبيقماسم

م مم  مأ كرث ممريسوا ماذلن  ماحملرمون مومه مالتريخي، مالثربتة ماليقود م20لتحرنر

م طريماسمردة مالنرقةلملسمسكيةماسمنجزةميفماإ موعىلماليقود م1س نوا تمهمنةماحملرمرة

م ممدونةماحلقوقماليينيةمفقطمدونمغريهرمم ماليقودمال خرىماليتمينجزهرم

مرمون.مالتردةماحمل

تسمك،مالت يدمالرئي ماحملرتم،محرضا تمالت يدا تموالتردةماسمتشارين م

مواذليمسيالكمبيدم ماجلديد مالقرنون مميروع مع  مموجزة منظرة احملرتمني،

اسمصردقةمعسيهمدفيةمقويةملسجهودماسمبذوةلملستصديملظرهرةمالاسشيالءمعىلم

مالوطين.معقريا تمالغري،مويهمالظرهرةماليتمتت تأ ثرمابهامتممالرأ يماليرم

مشكرامجزيالمالت يدمالرئي .

مالت يدميئي ماجلستة:

مشكرامالت يدمالرئي .

اللكمةمسمقريمجلنةماليدلموالشيريعموحقوقماالإنترنملتقدميمتقرنرمالسجنةم

محولمميروعمالقرنون،موزعمالتقرنر.

ملسمنرقاةاب مواجملموعلنت بة مالفرق متتسميممة، مأ و مالتدخل ميف ماحلق هلم

ذنمسم ميمتمتتسميماسمداخال ت.مسخصمسمداخالهتم،ماإ

موننتقلملستصويتمعىلماسموادماليتميتأ لفممهنرمميروعمالقرنون.

ماسمردةمال وىل:

ماسموافقون:ماالإجامع.

ماسمردةمالثرنية:

ماسموافقون:ماالإجامع.

مأ عرضمميروعمالقرنونمبرمتهملستصويت.

ماسموافقون:ماالإجامع.

يقيضمم11.28وبذكل،منكونماجملس مقدموافقمعىلمميروعمقرنونميمقم

مبتغيريموتمتميممجموعةمالقرنونماجلنريئ.

يقيضمبتغيريمم89.28ميروعمقرنونميمقممعىلمومنرملدلياسةموالتصويت

اسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية،ماللكمةملسحكومةملتقدميمم11.02وتمتميمالقرنونميمقم

مميروعمالقرنون،متفضلمالت يدمالوزنر.

مالت يدموزنرماليدل:

مشكرامالت يدمالرئي .

ماحملرتم،مالت يدمالرئي 

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

القريضمبتغيريموتمتميمالقرنونمم89.28أ تيرفمبتقدميمميروعمالقرنونميمقم

اسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية،مواذليميأ يتميفمس يرقمتزنيلماخملططمم11.02يمقم

الشيريييماذليمالزتمتمبهموزايةماليدلموتكري مدوةلماحلقموالقرنونموتنفيذم

ماالإجراءا تمالتيم ممجيع ماخترذ محيث مم  ماسممسكة، مهبر مالزتمت ماليت هدا ت

الشيريييةمواالإداييةموالقضرئية،ملتيزنزمظروفموأ نت نةمالوضعمحتتماحلراسةم

مالنظريةموالاحتفرظمابل حداث.

محرضا تمالت يدا تموالتردةماسمتشارين مال فرضل،

تمالغريةمم مالوضعمحتتماحلراسةمالنظريةمأ ومالاحتفرظمابل حداثمليت

مبيضم ميف مالبحث مرضوية متقتضيه مسمر منر مواإ محريته، مالاخصمم  حرمرن

ماجلرامئم مبيض مباأ ن ماحلقيقة ملكاف مالالزمة مابلتحراي ت موالقيرم احلرال ت

مويفمحرال تمأ خرىمتوفريمامحلريةم مهبر، ماسمتيسقة مال دةل مومجع ماسمرتكبة اخلطرية

ملساخصماسموقوفمنفته.

 تمال خريةمايتفرعمعددملقدمأ ظهر تماالإحصرئير تماسمتجةلمخاللمالت نوا

ال شخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةموال حداثماحملتفظمهبم،مسواءم



 1028مكتوبرأ مدويةمم– تملجس ماسمتشارين ممداوال

7 

 (1029مفربانرم22)م2110مجامدىمالآخرةم5

ماالإجاميلم ماليدد مانتقل محيث ماسمسيك، مادليك مأ و مالوطين مال م  مخمرفر دلى

م مم  مم116215لهؤالء مس نة مم1025خشصر ىل مم161695اإ ،م1026س نة

م مس نة ماليدد ىلمم1022ووصلمهذا مال128105اإ مكام مالرمق، موهذا مخيفىم،

معسيمكمكبري.

متتيسقمبتغذيةم ماإشاكال تمكبرية ماحلريلمع موجود أ ابنمتاخيصمالوضع

موالاحتفرظم مالنظرية ماحلراسة متدبريي محتت ماسموضوعني ال شخر 

موعدمم ماليسمية مغيربمأ يمنصمقرنوينميؤطرمهذه مأ مرم مغريمأ نه ابل حداث،

الغذائيةمميصدمأ يممزيانيةمخرصةمهبر،ميمتميفمكثريمم مال حيرنمتسقيمالوجبر ت

مم معنررصمالضربطةمالقضرئيةم مالتدبريمأ وممببردية مم مأ رسماسمينينيمهبذا مر اإ

مهذام مييرجل مقرنون مميروع مالإعداد مالتفكري معسينر محمت موضع موهو اسمداومة،

ماسموضوعمم ماكفةمجوانبه.

نماسمتوىخمم متيديلماسمردتنيم م مقرنونماسمتطرةمم160وم66وذلكلمفرإ

متيرم محسول جيرد ماإ مهو مال شخر ماجلنرئية متغذية مالإشاكلية موتنظيية ييية

موسالمهتمم ملكرامهتم مصوان مواحملتفظمهبم، مالنظرية اسموضوعنيمحتتماحلراسة

ماجلتدية.

مبقتىضماسميروعماجلديدماذليمنيرضمعسيمك،مفرإنمادلوةلمسشتحململ ولم

مرةممصرييفمالتغذيةماخلرصةمابل شخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةم

هبم،محيثممتميصدممزيانيةمخرصةملهرذمالغرضمتقديمبمموال حداثماحملتفظ

ماليمسيةمم60 منصمتنظييمضوابطموشلكير تمهذه موس يحدد مديمه، مسيون

ميتالءممواسميريريمادلوليةم مواجلهةماليتمسشتوالهر،ممبر مهبر واالإجراءا تماسمرتبطة

ماسميمولمهبرميفمهذاماجملرل.

مالت يدمالرئي ،

محملرتمني،حرضا تمالت يدا تموالتردةماسمتشارين ما

ممعم ماجامتعر ت معدة مبيد مالقرنون مهذا مميروع ممضرمني موضع ممت لقد

مادلفرعم داية ماإ مادلاخسية، موزاية مواسمرلية، مالاقتصرد موزاية القطرعر تماسمينية،

الوطين،ميئرسةمالنيربةماليرمة،ماسمدنريةماليرمةملل م مالوطين،مادليكماسمسيك،م

تطرهحرمتغذيةمال شخر مميوعيتمفيهماالإجربةمعىلماالإشاكال تماليمسيةماليت

اسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةموكذكلمالاس تفردةمم مالتجريبموادليوسم

ماخلرصةم مالضامان تماالإجرائية ماليمسية،مهبدفمتقوية مم ماسماميسة اسمت تخسصة

ماسميريريمادلوليةم ممع موالاحتفرظمابل حداثمبالكميتالءم مالنظرية ابحلراسة

مداتهمادلولية.ويترمهميفمضامنمالزتامماسمغربمبتيه

ىل:  هذاماسميروعمهيدفماإ

ىلممالءمةمالقرنونماجلنريئموقرنونماسمتطرةماسمدنيةممعممرم مالتييماإ أ وال:

م ملت نة ماسممسكة مدس توي مبه مهبرمم1022جرء متيزز ت محقوقية ممحوةل م 

 الضامان تمالقرنونيةمسمرحةلممرمقبلماحملرمكة؛

ىلمتفييلماالتفرقير تمادلوليةماليتمصردقتمعسهيرماسممسكةماسم غربيةمالراميةماإ

محملمتوصير تمومالحظر تم مواليتماكنمبيضهر مالشيريير تماجلنرئية، مراجية

نترنمأ وممبنعماجلرمية؛ آلير تمال ممماسمتحدة،مسواءماسمينيةمحبقوقماالإ  م مبيضمأ

مالءمةماسماميسر تمالوطنيةممعماسماميسر تماسمقرينةمالفضىلمفاميمخيصمتوفريم

مال م مخر مبتغذية موتنظيي مقرنوين طري اسةمشخر ماسموضوعنيمحتتماحلرماإ

 .مالنظريةموال حداثماحملتفظمهب

ماسمتشاريونماحملرتمون،منظرةم مالت يدمالرئي مالت يدا تموالتردة تسمك،

مموجزةمع مميروعمالقرنونماجلديد.

مشكرامجزيالمالت يدمالرئي .

مالت يدميئي ماجلستة:

مشكرامالت يدمالوزنر.م

ذنمالتقرنرموزع.م ماللكمةمسمقريمالسجنة،ماإ

ملسمنرقاةمسيمتمتتسميماسمداخال تموننتقلملستصويتمعىلماسمردةماب لنت بة

مالفريدةماليتميتأ لفممهنرمميروعمالقرنون:

ماسموافقون:ماالإجامع؛

ماسميريضون:مالمأ حد؛

ماسممتنيون:مالمأ حد.

مأ عرضمميروعمالقرنونمبرمتهملستصويت.

ماسموافقون:ماالإجامع.

يقيضمم89.28يمقموبذكل،منكونماجملس مقدموافقمعىلمميروعمقرنونم

ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية.م11.02بتغيريموتمتميمالقرنونميمقم

بتغيريمالقرنونمم91.28ومنرملدلياسةموالتصويتمعىلمميروعمقرنونميمقم

م مالت يدمم05.21يمق اسمتيسقمبشنظميمهمنةماسمرشدمالت يريح،مواذليمس يقدمه

ملوزنر.وزنرماليدل،منيربةمعىلمالت يدموزنرمالت يرحة.متفضلمالت يدما

مالت يدموزنرماليدل:

مشكرامالت يدمالرئي .

مبتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأ رشفماسمرسسني.

مالت يدمالرئي ،

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

ةمحولمميروعمالقرنونميمقمييرفينمأ نمأ لقيمأ مرممكملكمةمتقدمييةممقتضب

مظميمهمنةماسمرشدمالت يريح.اسمتيسقمبشنم05.21غيريمالقرنونمبتمم91.28

مأ مهممكوان تماسمنتوجمالت يريحمالوطين،م مالت يريحمأ حد ييتربماالإيشرد

مالثقريفم مابسمويوث مالتيريف ميف مأ سرس ير مدويا ميسيب مالت يريح اسمرشد

واحلضرييملسممسكةموكذكلمتمثنيمالرتاثماسمرديموالالمرديماذليمتزخرمبه،م

مترحئمعىلمالبدلماذليمنزويه.وهومغرلبرممرميؤثرمعىلمالصويةماليتمنكوهنرمالم

م مهذاماسمنطسق،موم مأ جلمالريقمجبودةمخدمر تماالإيشردماسمقدممومنحم

ممتماإطالقمويشم مأ فضلممض مسستةلمالقميمالت يرحية، مالنارطممتوقع هذا

م معىلمالقرنونميمق متوجمابسمصردقة ماسمرشدمم05.21لسمهنة اسمتيسقمبشنظميمهمنة

مالت يريحمونصوصهمالتنظيية.

موتفييال ماسمكلممحمدمهذا ملصرحبماجلالةل مالترمية ماسمسكية ملستوجهير ت
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التردسمنرصهمهللا،ميأ يتمميروعمالقرنونماسمقرتحملسمترمهةميفمخسقمفر م

الاغلملسا بربمومنحمال شخر ماذلن ميتوفرونمعىلمجتربةميفمالقطرعمغريم

ماسمهيلكمفرصةمالاندمرجميفمالقطرعماسمهيلك،موم ممتمتمثنيمخرباهتممومساكته.

هذامالصددمجيبمالتذكريمأ نهمم مبنيمأ مهماسمقتضير تماليتمنصمعسهيرميفم

م ميمتمم05.21القرنون مانتقرلية مس نشنيممكرحةل ممدة ميهمحتديد الترلفماذلكر

خاللهرمتتويةموضييةمال شخر ماذلن ميتوفرونمعىلمكفرءا تمميدانية،مدونم

مهذهم مقرمت محيث مالقرنون، ميف معسيه ماسمنصو  مالتكون  مرشط اسشيفرء

اعامتدمسمزاوةلمهمنةممرشدمم2208ةمبشنظميمامتحرنمهمينممك مم متتسميمالوزايم

مرشدمالفضرءا تمم101مرشدماسمدنمواسمدايا تمالت يرحية،مم905س يريح،م

آجرلهرمبتريخيم مريسمم2الطبييية،موذكلمداخلمالفرتةمالانتقرليةماليتماس توفتمأ

م.1028

جراءمالامتحرنماسمهين متثستمملك ماالإشاكليةماليتمظستممطروحةمبيدماإ

يفمكوهنرمعددمكبريمم ماسمهنينيماسماميسنيمسمهنةماالإيشردمالت يريح،موابلرمغمم م

مواليتمتزيدمع م ماليتميتوفرونمعسهير تقرهنممم10التجربةمواخلربة س نة،مويمغماإ

منظرام ماسمهين، مالامتحرن ماجتيرز ميت تطييوا ممل مالسغر تمال جنبية مم  جملموعة

ما مالنص مأ ن محني ميف مالكتربة تقرهنم ماإ مالاختبريمليدم معىل مينص لتطبيقي

مالكتريب.م

مم م مالانتقرلية مالفرتة ممتديد مم  مهجة مم  مس يك  ماسمقرتح مالتيديل ن اإ

ىلم مم ماتيخيمنيرمالنصمم6س نشنيماإ محتشتبمابتداء ماسمدة مهذه س نوا ت،

مبتريخيم مواذليممتمنيره ماسمدةم1026مريسمم2التنظيي، ،موسشت تويفمهذه

آجرلهرمبتريخيم خرىمال خذمبينيمالاعتبريممض م،موم مهجةمأ م1011مريسمم2أ

دمرهجمم ماإ مح ىميمت مالكتربة متتق  ماليتمال مالفئة مهذه ماجلديد النصمالتطبيقي

ميقومونمبهميفماسمنرطقماجلبسية.موم مادلويماذليتفردةمم مخرباهتمموالاس م

مأ شكرمكمعىلماهامتممك،موأ لمت ممنمكماسمصردقةمعىلمميروعمالقرنون.

موالتالممعسيمكمويمحةمهللا.

ميئي ماجلستة:مالت يد

مشكرامالت يدمالوزنر.

ذنموزعمالتقرنر. نترجية.ماإ ماللكمةمسمقريمجلنةمالفالحةموالقطرعر تماالإ

ذنم ابلنت بةملسمنرقاة،مهلمهنركمم متدخل؟مأ فتحماببمالتدخال ت،ماإ

مسيمتماعامتدماسمداخال تممكتوبة.

موننتقلملستصويتمعىلماسمردةمالفريدةماليتميتأ لفممهنرمميروعمالقرنون.

ماسموافقون:ماالإجامع.

مأ عرضمميروعمالقرنونمبرمتهملستصويت.

ماسموافقون:ماالإجامع.

بتغيريمم91.28وبذكل،منكونماجملس مقدموافقمعىلمميروعمقرنونميمقم

ماسمتيسقمبشنظميمهمنةماسمرشدمالت يريح.م05.21القرنونميمقم

م.ويفيتماجلستة،مشكراملسجميع
 

م:لرئرسةماجلستةاسمكتوبةماسمتسمةمماسمســـــحق:ماسمداخال ت

م مميروعمقرنونميمق مبقرنونميمقمم91.28أ وال: يقيضمابسمصردقةمعىلماسمرسوم

حداثمالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحي:م1.28.282 مابإ

ممداخةلمفريقمال صرةلمواسميررصة. -2

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالوزنرماحملرتم،مالت يد

مالت يدا تموالتردةماسمتشارين ،

مفري مابمس مأ تدخل مأ ن ممنرقاةمييرفين طري ماإ ميف مواسميررصة مال صرةل ق

م ميمق مقرنون ميمقمم91.28ميروع مبقرنون ماسمرسوم معىل مابسمصردقة يقيض

حداثمالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحي.م1.28.282 مابإ

حداثم ماإ منروم ماذلي مقرنون ماسميروع مهذا ممضرمني ماخلوضميف ودون

متمتتعم مالصحي ملستأ مني ماسمغريب مالصندوق مامس محتت ممعومية مؤستة

ماالإداييةماب ملسوصرية خضرعهر ماإ ممع ماسمريل موالاس تقالل مالاعتبريية لاخصية

محملم موحسولهر ماليمومية، ماسمؤستر ت معىل ماسمطبقة ماسمرلية مولسمراقبة لدلوةل

مالصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالاجامتعي.

مهيمينمأ نمأ طرحمبيضمالشترؤال ت:م

مبقرنو ممرسوم حرةل مخبصو ماإ ماحلكومة ماس تيجرل ميهمدواعي نمعىلممر

؟موعربانمع مختوفنرميفم1028جلنةماسمرليةميومنيمقبلمافتترحمادلويةماخلريفيةم

مسمضرمنيمالفصلم مم ماس تغاللماحلكومة مالتيبريمعنه مونييد م مم82السجنة

ادلس تويمم مأ جلمهتريبمالنقرشمحولمهذاماسميروعموحمرولهترمتغييبمدويم

مودفيهر مالقوانني، موجتويد غنرء مابإ ميتيسق مفامي آليةممالربسمرن مأ مليكون ابلربسمرن

ملستصويتمفقط.

سمرذامهذامالاس تيجرل؟ميفمالوقتماذليمل ميدخلماسمرسوممبقرنونمحزيم

مأ هجزةم ملتنصيب مالالزمة منيرمالنصو مالتطبيقية ماتيخي محني ال ماإ التطبيق

دايةمالصندوقمابجلريدةمالرمسية.م ماإ

مالصندوقم مامس محتت ممعومية ممؤستة حداث ماإ ىل ماإ مهيدف اسمرسوم

داييةملدلوةلمولسمراقبةماسمرليةماسمغريبملسم خضرعهرملسوصريةماالإ تأ منيمالصحيممعماإ

مالوطينمسمنظام تم مالصندوق موحتلمحمل معىلماسمؤستر تماليمومية، اسمطبقة

متغيريام منكون مأ ن مييدو مال ميفمنظران موابلتريلمفرل مر الاحتيرطمالاجامتعي،

عردةمهيلكةممنظومةمادلمعموامحلريةمالا مفقط،مول مميك مم ماإ جامتعيةمشلكير

ملت نةم موالايب ماسمكل مثوية مخطرب ميف ماجلالةل مصرحب لهير ماإ مدعر اليت

مالنظرم1028 عردة معىلماإ متيملماحلكومة مأ ن مال وىلموال جدي موذلكلماكن ،

مومراجيةمالنصو مالشيريييةماليتمتؤطرملجرلممعلمالصندوق.م

معىلم مبنرء مادلوةل ماسرتاتيجية متفييل مم  محن  مأ ن  ماحملويي: التؤال

ماسمم مالتغطيةمالتوجهير ت ممنظومة موتطونر صالح مابإ ماسمتيسقة مالترمية سكية

مالصحيةمال سرس يةميفمأ فقمتيميقهر؟م

مضدم موكاممصوتنر ميفمفريقمال صرةلمواسميررصة ننر مفرإ مس بق، مللكممر نظرا
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ماسمرسوممنصو تمكذكلمضدمهذاماسميروعمقرنون.

ممداخةلمفريقماليداةلموالتمنية. -1

آهلموحصبهممبتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالم عىلمس يدانممحمدموعىلمأ

مأ مجيني،

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالت يدمالوزنرماحملرتم،

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

ييرفينمأ نمأ تنرولماللكمةمابمسمفريقماليداةلموالتمنيةمومضنهممتشارييم

يقيضمم91.28الاحتردمالوطينملساغلمابسمغربمسمنرقاةمميروعمقرنونميمقم

مبقرنونميمقمابسمصر م2110حمرممم10الصرديميفمم1.28.282دقةمعىلممرسوم

حداثمالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحي.1028أ كتوبرمم20) م(مابإ

مم م مبقرنون ماسمرسوم متضمنه ممر مبلكماجيربية ماسمنرس بة ونتجلميفمهذه

ىلمتطونرم ماإ مالرامية ماحلكومةميفمتفييلماسرتاتيجيهتر يادة مقتضير تمتيك ماإ

لصحيةمال سرس يةموذكلمبتيزنزموجتويدماخلدمر تماسمقدمةممنظومةمالتغطيةما

مم م متت تفيد مقبل مم  متك  مأ خرىممل مفئر تماجامتعية دمرج مواإ لسمت تفيدن 

محقمالاخنراطميفمنظرممالتأ منيماالإجبرييمال سريسمع ماسمرض.

يسرءم وعىلمهذامال سرس،منيتربمميروعمالقرنونمخطوةمهممةميفماجترهماإ

مفاميمخي ماجليدة ماحلاكمة ميتيسقمبنظرممقواعد مفامي مأ كرثمدقة صمتطبيقمقواعد

ماسمأ جوم ملفرئدة ماسمرض، مع  مال سريس ماالإجبريي موأ حصربمالتأ مني ين 

محقوقهم ميهماسميرشر تموذوي مجديدة ممؤستة حالل ماإ مخالل موذكلمم  ،

الصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحيمحملمالصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطم

مالاجامتعي.م

ممم مسيتمح مالت يرق، منف  ماسمقتضير تمويف يسرء مابإ مالقرنون يروع

ميمقم مابلقرنون ماسمنظمة آ تماليرمة معىلماسمناأ مادلوةل ميقربة ماليتمهتم الشيرييية

آ تماليرمةموهيئر تمم69.00 يفمالاقماسمتيسقمابسمراقبةماسمرليةملدلوةلمعىلماسمناأ

مأ خرى.

منرومم محيث مالقرنون مميروع مبأ هداف ماالإشردة ماسمنرس بة، مهبذه وأ ود

م مهجة،موجتروزممظرهرمالقصويماليتممت مابس تدامةمصيرنةماسمكشت بر ت،م

مالصندوق،مم مهجةمأ خرى،موذكلمم مخاللماعامتدمتدبريمهمينم معلمهذا

منراعيمحقوقموانتظريا تمالفئر تماسمت تفيدةمم مهذامالنظرمم

معىلم مابالإجيرب مس نصو ت موالتمنية ماليداةل مفريق ميف نّنر مفرإ ماخلترم، ويف

م ميمق مقرنون مابسمصرم91.28ميروع ميمقميقيض مبقرنون ممرسوم معىل دقة

مم1.28.282 ميف مم10الصردي مم20)م2110حمرم حداثم1028أ كتوبر مابإ )

مالصندوقماسمغريبملستأ منيمالصحي.

م.والتالممعسيمكمويمحةمهللاموبراكته

ممداخةلمالفريقماحلريك. -1

مالت يدمالرئي ماحملرتمم

مالقريضم ماسميروع مسمنرقاة ماحلريك مالفريق مابمس ماتدخل مان ييرفين

ما حداث ىلمابإ ماإ مهيدف ماسميروع مهذا مالصحي، ملستأ مني ماسمغريب لصندوق

مادلس توييةمالوايدةميفمالفصلم ماسمتيسقةمم82اس تكاملماسمتطرة م مادلس توي

معىلمالربسمرنم مأ عاله ماسمذكوي مبقرنون موذكلمبيرضماسمرسوم مالقوانني، مبراس مي

 .قصدماسمصردقةمعسيه

حداثم ىلماإ ماإ مالقرنون ”منيمالصحيالصندوقماسمغريبملستأ م“وهيدفمهذا

م محمل محتل ممعومية مالاحتيرطم“مكؤستة مسمنظام ت مالوطين الصندوق

متيرضداي تمخيضعملثالثةمقواننيمأ سرس ية.م8ابعتبريهماحترًداملـ”مالاجامتعي

مالتأ منيماالإجبرييم منظرم متدبري مهو مالصندوق حداثمهذا ماإ الهدفمم 

ال سريسمع ماسمرضملفرئدةماسمأ جوين ،موأ حصربماسميرشر ت،موذويمحقوقهمم

مانهتراك تمحقوقماب مواحراي مواخلر ، مابلقطرعنيماليرم موالطسبة ماليرم، لقطرع

م مس نة مبني ممر ماسممتدة ملسفرتة محقوقهمم2999وم2956االإنترن موذوي ،

 .اسمت تفيدن مأ يضرمم مهذامالنظرم

مهذام مبتدبري ماسمذكوي مالصندوق متلكيف ماكنية ماإ مالقرنون مهذا ميشيح كام

مفئر تمأ خرىمغريمتكلماسماري ملفرئدة مخر مأ وممالنظرم ممبوجبمتيريع لهير اإ

ىلمتنظميموحتديدمصالحير تمهذامالصندوق،موتدابريمحسوهلم ضرفةماإ اتفرقية،ماإ

محقوقهم ممجيع ميف مالاجامتعي مالاحتيرط مسمنظام ت مالوطين مالصندوق حمل

م.والزتامرته

ممداخةلمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغرب. -1

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالاغلمواالإدمرجماسمهينماحملرتم،مالت يدموزنرم

مالت يدا تموالتردةماسمتشارين ماحملرتمني،

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

يطيبميلمأ نمأ تنرولماللكمةمابمسمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغربم

حداثمالصندوقمم1.28.282مبنرس بةممنرقاةمميروعممرسوممبقرنونميمقم ابإ

ما ماجلستة مأ نوهماسمغريبملستأ منيمالصحيميفمهذه مأ ن ميفمالبداية موالبد ليرمة،

مالفرعلم موابالخنراط مالسجنة، ماجامتع مخالل مسرد ت ماليت ماالإجيربية ابل جواء

مأ شغرلهر،م محرضوا ماذلن  مواسمتشارين  موللكماسمتشاريا ت مالسجنة ل عضرء

ممرسومم مميروع غنرء ماإ ىل ماإ مالهردف مواسمتؤول ماجلدي مالنقرش مقية وكذا

حداثمالصندومم1.28.282بقرنونميمقم مقماسمغريبملستأ منيمالصحي.ابإ

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

ماسمسكيةم مابلتوجهير ت ممعال مادلياسة، مقيد مالقرنون ممرسوم مميروع يأ يت

طريمتزنيلمأ حدمأ ولواي تمالربانمجم الترميةماسمتيسقةمابمحلريةمالاجامتعية،مويفماإ

مالوفرءم موكذا مالاجامتعية، مامحلرية ممنظومة صالح مابإ ماسمتيسقة احلكويم

 تمادلوليةملسممسكةماسمغربيةماجترهممنظمةمال ممماسمتحدةمومنظمةمالصحةماباللزتامر

ماليرسميةمومنظمةماليملمادلولية.
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حداثم"الصندوقماسمغريبملستأ منيم ىلماإ وهيدفمميروعممرسوممالقرنونماإ

الصحي"ممكؤستةممعوميةمحتلمحملم"الصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطم

يرضداي تمخيضعملثالثةمقواننيمأ سرس ية:مالاجامتعي"،مابعتبريهماحترداملامثينمت

م ميمق ماليريف ماسمتبردل،مم2.52.282الظهري ملستيرون مأ سريس منظرم بت 

مبثربةممدونةمالتغطيةمالصحيةمال سرس ية،موالقرنونميمقمم65.00والقرنونميمقم

ماخلر مم226.21 ماسمرض مع  مال سريس ماالإجبريي مالتأ مني مبنظرم اسمتيسق

ىلمالصندوق متدبريمنظرمممابلطسبة؛محيثمس ييهدماإ اسمغريبملستأ منيمالصحي؛

التأ منيماالإجبرييمال سريسمع ماسمرضملفرئدةماسمأ جوين موأ حصربماسميرشر تم

مواحرايم مواخلر ، ماليرم مابلقطرعني موالطسبة ماليرم، مابلقطرع محقوقهم وذوي

مبنيمس نةم ماسممتدةممر نترنملسفرتة وذويمم2999وم2956انهتراك تمحقوقماالإ

م مهذامالنظرم.محقوقهمماسمت تفيدن مأ يضرمم

مبتدبريمهذام ماسمذكوي متلكيفمالصندوق ماكنية ماإ ماسميروع ميشيحمهذا كام

مخر مأ وم ممبوجبمتيريع لهير ماإ مفئر تمأ خرىمغريمتكلماسماري ملفرئدة النظرم

اتفرقية،مكاممحددمهذاماسميروعمتنظميموصالحير تمهذامالصندوق،موتدابريم

جامتعيميفممجيعمنقلموحسوهلمحملمالصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالا

محقوقهموالزتامرته.

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

منمث م ماسمغرب، مسمقروال ت ماليرم مالاحترد ميف ننر مفرإ مس بق، ممر معىل وبنرء

م ميمق مبقرنون ممرسوم مميروع مالصندوقمم1.28.282مقتضير ت حداث ابإ

اسمغريبملستأ منيمالصحيمواذليمنمتىنمأ نمحيققمأ هدافهممبرمييززممنظومةمامحلريةم

مبرسمرانموحكومة،ممالاجامتعية آمسنيمأ نمنت تحرضممجيير، مأ ببالدانموحاكمهتر،

الرايممم1028مضرمنيماخلطربماسمسيكمالتريممخلطربماليرشماجمليدملت نةم

مويفضملكم مالاجامتعية، موامحلرية مادلمع ممنظومة مهيلكة عردة ماإ مرضوية اإىل

م مادلس توي،ممعمالتحيلمابلثقةمم82تفتريمأ ومتأ ويلمتيتفيمسمضرمنيمالفصلم

تبردةلمبنيمالتسطةمالشيريييةموالتسطةمالتنفيذيةميفمأ فقمجتويدماخلدمر تماسمم

ماليموميةموالريقمهبر.

موالتالم.

م:يقيضمبتغيريموتمتميممجموعةمالقرنونماجلنريئم11.28اثنير:مميروعمقرنونميمقم

ممداخةلمفريقمال صرةلمواسميررصة. -2

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالتردةمالوزياءماحملرتمون،

خواينما مسمتشارين ،اإ

مال صرةل مفريق ممعممواسميررصةميشيرف مابلتجروب ماسمتشارين  مبجس 

م ميمق مقرنون مميروع مالقرنونمم11.28مضمون ممجموعة موتمتمي مبتغيري يقيض

مأ نميترمهميفمتيزنزم ممنه ميُنتظر ماسميروعمقرنون مأ نمهذا مخصوصر اجلنريئ،

ماسمداخلم حدى ماإ ميالك ماذلي ماليقريي، مال م  ملتحقيق مالقرنونية التدابري

مالاقتصرديمال سرس م ماالإقالع موتيزنز مالاجامتعي، مالاس تقراي ملتحقيق ية

ملسممسكة.

مالفراغم مأ نمييملمعىلمسد مأ يضر، ماسميروعمقرنون، ميُشنظرمم مهذا كام

براممعقودمعرفيةم القرنوينماذليماكنتموالزالتمتت تغهلممرفيرماليقريمم مأ جلماإ

مالغريمبالكمغريمقر معىلمعقري مابالسشيالء متتمحمهلم نوين،مبطرقممستوية،

ماسمغريبةماسمقينيمابخلريج،م ال مرماذليميترضيممنهماسمواطننيماسمغريبةمخصوصر

ىلماسمتشمثرن مال جرنب. ضرفةماإ ماإ

متوحيدم معىل مس ييمل مأ يدينر، مبني ماذلي مالقرنون، مميروع مأ ن وحيث

عىلمالتردةماحملرمون،مم مم151وم151اليقواب تماجلنرئيةماسمقريةميفمالفصسنيم

ماسموثقني معىلمغراي موم مهجةممهجة مواسموظفنيماليمومينيموالقضرة، واليدول

ىلمتاديدماليقوبةمعىلمال شخر ماسمؤهسنيمقرنوانملتحرنرم نهمنريمماإ اثنية،مفرإ

اسمتيسقممبدونةماحلقوقمم19.08م مالقرنونمم1اليقودمالثربتةمالتريخيمطبقرملسامدةم

ماليينيةم)خرصةماحملرمون(.م

ميمم مأ ن مواسميررصة مال صرةل مفريق مهذا،مونمتىنميف مالقرنون الكمميروع

معىلم مالاسشيالء ملظرهرة مالتصدي مأ جل مم  ماسمبذوةل ملسجهود مقوية دفية

ماليتمتت تيملمالوسرئلم عقريا تمالغريموالتصديماليميلملسا باك تماسمنظمة

الاحتيرليةمم مأ جلموضعماليدمدونموجهمحقمعىلماسمسكير تماليقرييةملسغري،م

حيظىممبتربيةمخرصةمم ممخصوصرموأ نممسفمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغري،

مطرفمجالةلماسمكلممحمدمالتردسمنرصهمهللاموأ يده.

ننرميفمفريقمال صرةلمواسميررصةمنصو تمابالإجيربمعىلم للكممرمس بق،مفرإ

مهذامميروعمقرنون.

ممداخةلمالفريقماحلريك. -1

 الت يدمالرئي ماحملرتم

 التردةمالوزياء

 الت يدا تموالتردةماسمتشارين 

ماب ماللكمة مأ تنرول مييرفينمأ ن مبوهجة دالء رضانمظمسمالفريقماحلريكملالإ

مقرنون مميروع ممخبصو ممنرقاة ممجموعةمم11.28يمق موتمتمي يقيضمبتغيري

 القرنونماجلنريئ.

 الت يدمالرئي 

ميفم مالتصرعدية مولقيهتر مال فراد محيرة ميف ماليقريية ماسمسكية مل مهية ابلنظر

ماذلن م مالتيئة مالنير ت مذلوي ممطمير مشلكت مفقد مالاقتصردية، التوق

ماإىلمحدم ماحلقيقينيمبا  ىمالطرق ممرلكهير مم  موسسهبر مالرتايممعسهير حيرولون

ظهويمش باك تممؤطرةميفمميدانمالزتونرمغرنهترمالبحثمع ماليقريا تماسمهمةلم

ابخلريج،مولهذامجندمهذامموخرصةمتكلماليرئدةملل جرنبموكذاملسمغريبةماسمقيني

برسرةلملوزنرمميمحمطةماهامتممم مطرفمجالةلماسمكلماذليمبيثظال مرمح

نكبربمالفوييمم مأ جلمم1026دجنربمم10اليدلمواحلراي تمبتريخيم قصدماالإ

ىلمحتصنيماسمسكيةماليقرييةم وضعمخطةممعلملستصديملهذهمالظرهرةموالهردفةماإ

وتيتريمتداولهرموانتقرلهرممبرمنكفلماس تقرايماسميرمال تماليقرييةموحاميةمحقوقم
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 ثقةموال م ماليقرييني.اسمالكموأ حصربماحلقوقماليينيةموتيزنزمالم

يسرءمس يرسةمشرمةلمومندلجةمذا تمطربعماسرتاتيجيميفم نمالتفكريميفماإ اإ

مومتكنيم ماسمتجةل مالاختالال ت ملتجروز ممسحة مرضوية مأ احى ماليقري قطرع

 اليقريميفمالاسهرممالفيرلميفمدينرميةمالتمنية.

 الت يدمالرئي 

مابسم ماليقري مقطرع ممت توى معىل ماسمنجزة مالشاخيصر ت مخمتسف ن غربماإ

متييقم ماليت موالاشاكلير ت مالاختالال ت مم  ممجموعة موجود ماإىل خسصت

نمعىلممت توىمالبنيةم اضطالعماليقريمبدويهمالاكملميفمالتمنيةماسمناودة،ماإ

 اليقرييةمأ ومعىلممت توىماالإطريمالقرنوينماسميمتد.

مبنيممجيعمماذل مالزتونر مخبصو مجرامئ ماليقوبة متوحيد مالالزم مم  اكن

مبم ماخملتصني ماسمهنيني موعدول مموثقني مم  ماليقود حمرمنيموذكلمبغريةمومتحرنر

حتقيقمالردعماسمطسوبموالتصديمحلرال تمالاسشيالءمعىلماليقريا تماليتمتبنيم

أ نمغرلبيهترميمتمعربموسرئلماحتيرليةموتدليت يةمتمتثلمأ سرسرميفمتزونرماليقودم

مبطرئقمهوايهتمم متزونر ماحلقيقينيموأ حيران ماسمالك وحمريا تموواكال تمبأ سامء

موياءموم ميقف ذ ماإ ماليرعية. متكشيس متفويت معقود برام ماإ مم  ملسمتك  ذكل

مال وىلماجلرنبمالاقتصرديم معىلمعقريا تمالغريمابدليجة هرج مالاسشيالء

ذامعسمنرمأ نماليقريا تماليتممرواسممتثلميفمالرغبةميفمالاغتنرءمالرسيعمخصوص اإ

مأ نم مكون مهممة ممرلية مقية مذا ت متكون ممر مغرلبر ماسشيالء مموضوع تكون

مادلافعمالير مأ غسبمال حوال ميف متكون ماليمسية مهذه مم  ماحملصةل ئدا تماسمرلية

قدامماإىلمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغريمبدونمموجبم الرئييسمواسمبررشملالإ

 قرنوين.

 الت يدمالرئي 

طريمتنفيذمالتوجهير تماسمسكيةم نماسميروعماذليمحن مبصددهميدخلميفماإ اإ

 ءمعىلمعقريا تمالغري.باأ نمالتصديمالفوييمواحلرزممل فيرلماالإسشيال

منصو تم ماسميروع مهذا مول مهية ماحلريك مالفريق ميف ننر مفرإ مس بق للكممر

مابالإجيرب.

ممداخةلمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغرب. -1

مبتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأ رشفماسمرسسني.

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالتردةمالوزياءماحملرتمون،

متشاريونماحملرتمون،الت يدا تموالتردةماسمم

مسمقروال تماسمغرب،م ماليرم مابمسمفريقمالاحترد ماللكمة مأ تنرول ييرفينمأ ن

م ميمق مقرنون مميروع محول مالرأ ي بْداء
ِ
موا ماسمُنرقَاة مأ جل يقيضمم11.28م 

بتغيريموتمتميممجموعةمالقرنونماجلنريئ،موالبدميفمالبدايةمأ نمننوهمابليرضمالقميم

النقرشماالإجيريبموالبنرءماذليمطبعمأ شغرلماذليمتقدممبهمالت يدموزنرماليدلموم

مالنقرشمأ ثنرءمدياسةمهذاماسميروع.مالانترنمجلنةماليدلموالشيريعموحقوق

مالت يدمالرئي ،

ميرانممنرمابلتطبيقمالصريمم ننرميفمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغربمواإ اإ

ننرمنمث موجرهةمهذام مادلس توييمالقريضمبربطماسمتؤوليةمابحملرس بة،مفرإ لسمبدأ 

ماسمهنينيماسميرم وعمالقريضمبتوحيدماليقوبةمخبصو مجرامئمالزتونرمبنيممجيع

اخملتصنيمبتحرنرماليقود،محيثمحددمعقوبةمالزتونرماليتمنرتكهبرملكمقرضمأ وم

موظفممعويممأ ومموثقمأ ومعدلمولكمحمرمممؤهلمقرنوانملتحرنرماليقود،ميفم

ىلمم20التج مم م ىلمم200.000س نةموغرامةمم مم10اإ مديمه،م100.000اإ

ميفملجست نرم معسيه موافقنر مأ ن ماذليمس بق ملسقرنون مواس تكامال وذكلمانتجرمر

اسموقرمواذليممك مالتردةماحملرمونمم محترنرمهذامالنوعمم ماليقود،محيثم

ميفم ماسمترواة معىلمغراي ماخملرلفة معند ماجلزاء ميف ميقيضمابسمترواة ماسمنطق أ ن

وبموالتصديماحلقميفمحترنرماليقود،موذكلمح ىميشت ىنمحتقيقمالردعماسمطس

متمتمع مطريقمتزونرم ممر حلرال تمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغريمواليتمغرلبر

متفويتم معقود برام ماإ ماسمالكماحلقيقينيممث مواحملريا تموالواكال تمبأ سامء اليقود

آخرن .م مأ شخر مأ ىل ماإ ماسمسكية منقل ىل ماإ موتؤدي مالقرنونية ملسيرعية مكشت بة

ميفمال م مالقرنوينمواليقريي.موهوممرميرتتبمعسيهمتضييعماحلقوقموفقدانمالثقة

ممواكبةم مبرضوية ماسمغرب مسمقروال ت ماليرم مالاحترد مفريق ميف ممنر ميران واإ

موذكلم معىلمعقريا تمالغري، مالاسشيالء ملستصديملظرهرة اجملهودا تماسمبذوةل

تنفيذاملستيسامي تماسمسكيةمباأ نمالانكبربمالفوييمعىلموضعمخطةممعلمعرجةلم

ننرمنن وهممبضرمنيمهذاماسميروعمالهرممونصو تمعسيهملستصديملهذهمالظرهرة،مفرإ

مابالإجيرب.

موالتالممعسيمكمويمحةمهللاموبراكته.

م ميمق مقرنون مميروع مم89.28اثلثر: ميمق مالقرنون موتمتمي م11.02يقيضمبتغيري

ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية:

ممداخةلمفريقمال صرةلمواسميررصة. -2

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالتردةمالوزياءماحملرتمون،

خواينماسمتشارين ، ماإ

مال صرةل مفريق ممعممواسميررصةميشيرف مابلتجروب ماسمتشارين  مبجس 

م11.02يقيضمبتغيريموتمتميمالقرنونميمقمم89.28مضمونمميروعمقرنونميمقم

ماليتمتيدلم ماسمقتضير تمالقرنونية مأ ن معىلماعتبري ماجلنرئية، اسمتيسقمابسمتطرة

م ماسمردة ماسمم66مبوجهبر موكذا ماجلنرئية، مم مقرنونماسمتطرة م منف مم160ردة

ماسميتقسنيموأ رسمهميفمالتوصلمابلتغذيةم مسميرانة محد متريمماإىلموضع القرنون،

مخاللممرحةلماحلراسةمالنظرية،م

وابلتريلمفرإنمهذهماسمقتضير تمسشترمهمالمحمرلميفمأ نت نةمظروفماعتقرلم

اسماشبهمفهيممخاللممرحةلماحلراسةمالنظريةمسواءممبخرفرماليرطةمأ ومادليكم

ماسمسيكمطيةلم ميفماسمردة ماحملدد مالنظرية ماحلراسة م مقرنونماسمتطرةمم66مدة

ماجلنرئية.

مأ نماسميروعمقرنونميمقم مالقرنونماجلنريئمم89.28ومبر ىلممالءمة هيدفماإ
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وقرنونماسمتطرةماجلنرئيةممعممرمجرءمبهمدس تويماسممسكةماسمغربية،موكذامالتييم

مسمرم ماالإجراءا تموالتدابريموالضامان تمالقرنونية ىلمتيزنز ماحملرمكة.ماإ مقبل ممر حةل

ىلممراجيةم ىلمتفييلمالالزتامر تمادلوليةملسممسكةماسمغربيةمالراميةماإ ابالإضرفةماإ

مم م ممالحظر ت مأ و متوصير ت محمل مبيضهر ماكن مواليت ماجلنرئية، الشيريير ت

آلير تمال ممماسمتحدةمسواءماسمينيةمحبقوقماالإنترنمأ وممبنعماجلرمية. مبيضمأ

م مواسميررصة مال صرةل مفريق ميف ننر مميروعمفرإ مهذا مابالإجيربمعىل نصو ت

مقرنون.

ممداخةلمالفريقمالاس تقاليلملسوحدةموالتيردلية. -1

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالت يدمالوزنرماحملرتم،

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

ميفم مأ تدخل مأ ن موالتيردلية ملسوحدة مالاس تقاليل مالفريق مابمس ييرفين

م ميمق مقرنون مميروع مبمم11.02منرقاة ماسمتيسقميقيض مالقرنون موتمتمي تغيري

مابسمتطرةماجلنرئية.

ميمقم مالقرنون موتمتمي متغيري منروم مدياس ته مبصدد محن  ماذلي مالنص ن اإ

ماجلنرئيةموابلضبطماسمردتنيمم11.02 م مقرنونمم160وم66اسمتيسقمابسمتطرة

طريمقرنوينملتغذيةمال شخر ماسموضوعنيمحتتم اسمتطرةماجلنرئية،مبغيةموضعماإ

موال حداثماحملتفظمهبم.ماحلراسةمالنظرية

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مسشتحملم مادلوةل منتشافمأ ن مالفريدة ماسمردة مهذه ممضمون وابس تقراء

ممصرييفمالتغذيةماخلرصةمابل شخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةم ول ولممرة

النظريةموال حداثماحملتفظمهبم،محيثميصد تممزيانيةمخرصةملهذامالغرض،م

معرلير،معىلماعتبريموهذهممبرديةمحن ميفمالفريقم مونمثهنر الاس تقاليلمننوهمهبر

ملت نةم ماسمغربية ماسممسكة مدس توي مبه مجرء مسمر مجرء تماس تجربة م مم1022أ هنر

ممحوةلمحقوقيةمقويةمتيزنزاملسضامان تمالقرنونيةمسمرحةلممرمقبلماحملرمكة.

ماليتم مادلولية ملاللزتامر ت متفييال مجرء مالتيديل مهذا مأ ن منالحظ كام

ماسممس ملستوصير تمصردقتمعسهير عامال مواإ ماالإنترن محقوق ميفملجرل ماسمغربية كة

مومالءمةم ممراجية مباأ ن ماسمينية مال ممية مالآلير ت مع  مالصردية واسمالحظر ت

طريمقرنوينموتنظييم الشيريير تماجلنرئيةمالوطنية،موذكلمع مطريقمتوفريماإ

موال حداثم مالنظرية ماحلراسة محتت ماسموضوعني مال شخر  مبتغذية خر 

ماحملتفظمهبم.

مت يدمالرئي ماحملرتم،الم

ذمننوهمهبذهماسمبرديةمالشيريييةمذا تمال بيردم ننرميفمالفريقمالاس تقاليل،ماإ اإ

ماالإجراءملي م ماليملمعىلمتفييلمهذا االإنترنية،مالبدمأ نمنؤكدمعىلمرضوية

فقطمعىلماسميتقسنيميفمطويمالتحقيق،مبلمنودمأ نميالكمح ىممرحةلمالتقدميم

ميومماكملمدونمأ لك.عساممأ نماسمتطرةمقدمتطولمأ حيرانملم

ماسمتيسقةم معىلماليروطمالصحية متتوفر متغذية مضامن منتجلمرضوية كام

جراءا تم مال طيمةموضامنمجودهتر،مع مطريقمالالزتاممابإ بكيفيةمحفظمهذه

قرنمالصفقر تمواحرتاممالقواننيماجلرييمهبرماليملممعمتضمنيمدفرترمالتحمال تم

مبلكمهذهماسمواصفر ت.

منم موحن  مالبد ماالإطري، مهذا محتتمويف ماسميتقسني مظروف ماليوم نرقش

اثيةمبيضمالقضرايمذا تمالصةلممرداممأ نماسميتقلمالزالميفم احلراسةمالبدمم ماإ

طويمالتحقيق،ماكالهامتممابسمرافقمالصحيةميفمأ مرك مالاعتقرل،موذكلمبتوفريم

موال فرشةم ماسمطسوبة ماكلهتوية نترنير ماإ ماسمفروضة قرمة ماالإ مرشوط خمتسف

مالرضويية.

ماحملرتم،الت يدمالرئي م

ممرم معىل موبنرء مابمتيرز، ماالإنترين مالنص مهذا ممضمون مم  انطالقتر

ميفم مأ سرسر مواسممتثةل موغرايته، ماسمفصةلمل هدافه مالتقدميية ماسمذكرة مم  اس تقينره

ماحلقوقم ملجرل ميف ماسمغربية مالتجربة متغين مسوف ممضرفة مسيالكمقية كونه

موادل مالوطنية مأ نهمواحلراي تموتت تجيبمسمطرلبماحلراك تماحلقوقية مكام ولية،

ماباللزتامر تمالوطنيةموادلوليةميفملجرلماإصالحممنظومةم مالوفرء يادة ييك ماإ

ممنرقاشنرمدالي مالنصمموضوع مأ ن مكام موتيزنزهر، ماالإنترن محقوق موحامية اةل

ميفمالفصلم مجرء ممر ممع ماسمالءمة منروم ملكمم11اليوم منمتتع م" م مادلس توي:

نترنية ننرميفمالفريقمخشصمميتقلمحبقوقمأ سرس يةموبظروفماعتقرلماإ "،مفرإ

مالاس تقاليلملسوحدةموالتيردليةمس نصو تمابالإجيرب.

 مداخةلمفريقماليداةلموالتمنية. -1

يقيضمبتغيريموتمتميممجموعةمالقرنونمم11.28ميروعمالقرنونميمقم -

ماجلنريئ؛

ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية.مم11.02ميروعمالقرنونميمقم -

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

ممون،التردةمالوزياءماحملرتم

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

ييرفينمأ نمأ تنرولماللكمةمابمسمفريقماليداةلموالتمنيةممبجس ماسمتشارين م

القريضمبتغيريموتمتميمم11.28ابجلستةماليرمةملستصويتمعىلمميروعمقرنونرمق

م ميمق مالقرنون موميروع ماجلنريئ، مالقرنون مابسمتطرةمم11.02مجموعة اسمتيسق

ماجلنرئية.

أ ودميفمالبدايةمأ نمأ فتتحممداخسيتمهذهمبشمثنيممضرمنيمهذن مالنصنيموم

الشيرييينيماليتماس تجربتمالحتيرجر تماسمواطننيمووضيتملبنةمأ خرىميفم

مطريقمتدعميمال مننيمالقرنوينموالقضريئموكذامال م ماليقريي،م

مطبيتم ماليت ماالإجيربية مابلروح ملستنويه مأ يضر ماسمنرس بة مهذه مأ س تغل كام

اليدلموالشيريعموحقوقماالإنترنموتيرونماحلكومة،ميفمتيرطهيامممأ شغرلمجلنة

مالغراي تم مم  مغرية محيقق مابلالكماذلي مبصددهام، محن  مالذلن  مالنصني مع

محلرجير تمال فرادم مالاس تجربة مأ المويهمرسعة مالقرنونية، مالقرعدة مم  اسمرجوة

موامجلرعة،موهوممرمعكتهمالتصويتمابالإجامعمداخلمالسجنة.
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مخيصمميرو مففامي ميمق مالقرنون ممجموعةمم11.28ع موتمتمي القريضمبتغيري

القرنونماجلنريئمواذليماكنمموضوعميسرةلممسكيةمنهبتماإىلمرضويةمالتصديم

لظرهرةمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغري،مسمرمتالكهمهذهمالظرهرةمم ممترسم

ابل م مالقرنوينمواليقريي،موحبقمم ماحلقوقماسمكفوةلمدس تويايموهوماحلقميفم

مالقرنونميفمحفظموصيرنةماسمسكية مفيرلية مالتيديال تمتيزنز ممف مشأ نمهذه ،

ميفمفريقم ننر مالفرعسنيمالاقتصرديني،مذلكلمفرإ احلقوق،مانهيكمع متيزنزمثقة

ىلم ماإ مأ يضر ملندعو م ممنرس بة مويه مالتيديال ت، مهذه مندمع موالتمنية اليداةل

موأ يايض مابل يايضمامجلرعية مخرصة ممتاكمةل مقرنونية ممنظومة مبوضع مالتيجيل

مالتطسير تم مصسب ميف دمرهجر مواإ متمثيهنر ىل ماإ ميؤدي ممبر مالتاللية امجلرعر ت

مالاقتصرديةموالاجامتعيةملسبالد.

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالتردةمالوزياءماحملرتمون،

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

م ميمق مالقرنون مخيصمميروع ممر متنفيذمم89.28أ مر مس يرق ميف مجرء نه فرإ

اليتمالزتمتمهبرمبالدانمفاميمخيصمحتتنيموأ نت نةمظروفممالتيهدا تمادلولية

مالنصمم م موقدمجرء مالنظريةموالاحتفرظمابل حداث، الوضعمحتتماحلراسة

أ جلمجتروزماالإشاكال تماسمتيسقةمبتغذيةمال شخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةم

النظريةموال حداثماحملتفظمهبممداخلمخمرفرماليرطةمومراكزمادليكماسمسيك،م

هذهماليمسيةمملمتك ممؤطرةمبأ يمنصمالشيريييمم مقبل،موهوممخصوصرموأ ن

مواحلراي تمعربم ماحلقوق ميفملجرل منوعية ضرفة ماإ مس يكون مأ نه مغرو مال جراء اإ

تيزنزمالضامان تماسممنوحةملسماشبهمهبممومتكيهنممم محمرمكةمعردةلميفمظروفم

ىل: نترنية،مكاممنت تغلمذا تماسمنرس بةملدلعوةمم مجديدماإ ماإ

صالحممنظومةماليداةلمكويشمم مأ وياشمالاس مترايميفمويشماإم -

ماالإصالحملتحقيقمال هدافماسمتطرة؛

ميتالءمم - ممبر ماجلنرئية خراجمالقرنونماجلنريئمواسمتطرة االإرساعميفماإ

ممعمالزتامر تمبالدانمادلاخسيةمواخلريجية؛

ترش يدمالاعتقرلمالاحتيرطيمابلالكماذليميضم محقوقممجيعم -

مال طراف؛

ل حداثمداخلماسمراكزمال منيةمحتتنيمميريريموظروفماس تقبرلما -

موتيمميمهذهماسميريريملشاملماسمراكزمالبييدةمع ماسمدن؛

ممتديدمبرانمجمالتغذيةملياملممدةمجحزماسميتقسنيمداخلماحملرمك. -

لقريضمم11.28وعسيهمس يصو تمفريقنرمابالإجيربمعىلمميروعمالقرنونميمق

مالقرنونميمق موميروع مالقرنونماجلنريئ، اسمتيسقمم11.02مبتغيريموتمتميممجموعة

آمسنيمأ نميتهامميفمحتقيقمال هدافماسمرجوةممهنام. مابسمتطرةماجلنرئية،مأ

موالتالممعسيمكمويمحةمهللامتيرىلموبراكته.

ممداخةلمالفريقماحلريك. -1

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالت يدمالوزنرماحملرتم،

مالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

ماحلر مالفريق مابمس ماللكمة مأ تنرول مأ ن ممنرقاةمييرفين ميف ملسمترمهة يك

اسمتيسقمم11.02،ميقيضمبتغيريموتمتميمالقرنونميمقم89.28ميروعمقرنونميمقم

مابسمتطرةماجلنرئية.

مالت يدمالرئي ،

يفمالبدايةمالبدمم مالتنويهمابلنقرشماجلديمواسمتؤولماذليمعرفتهمجلنةم

نترنممبنرس بةمدياس هترملهذاماسميروعمالقرنون،م كامماليدلموالشيريعموحقوقماالإ

المحمرةلمم-نا يدمأ يضرمابلتفرعلماالإجيريبملستردةماسمتشارين مواذليمسيترمهم

محقوقمم- محبامية ماسمتيسق ماجلرنب ميف ماليداةل ممنظومة ماإصالح ماس تكامل يف

مال شخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظرية.

ومحن ميفمالفريقماحلريكمنمث معرليرمهذامسميروعممممواذليمتقدمتمبهم

تكري مدوةلمالشيريييماذليمالزتمتمبهملمخملططمقمتزنيلمااحلكومةم،ميفمس ير

مظروفم متيزنز مشأ ن ميف مادلولية ماسممسكة ملتيهدا ت متنفيذا موالقرنون احلق

وأ نت نهمالوضعمحتتماحلراسةمالنظريةملسميتقسنيموكذامالاحتفرظمابل حداث،م

ونظراماليتفرعمعددماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةموال حداثماحملتفظمهبمم

مخم متتيسقمدلى ماإشاكال ت مم  معنه مينتج مومر ماسمسيك، موادليك ماليرطة رفر

ماليمسية،م مهذه مال شخر ميفمظلمغيربمنصمقرنوينميؤطر مهؤالء بتغذية

ماسمردتنيم متيديل مانمم160وم66جرء ماجل مم  ماجلنرئية ماسمتطرة مقرنون م 

متتحملماسمزيانيةماليرمةملدلوةلمهذهماسمصرييف.

مالت يدمالرئي ،

ننرميفمالفريقماحل جيربمهذاماسميروعمالهرمماذليمسيالكماإ ريكمنتجلمابإ

مم– محمرةل ميفمم-ال مواحلراي تماسمنصو معهير ماحلقوق ملجرل ميف ممضرفة قية

مادلس توي،موتت تجيبمأ يضرمسمطرلبماحلراك تماحلقوقيةموالوطنيةموادلولية.

مالفريقم ميف ننر مفرإ ماالإجيربية موأ هدافه ماسميروع مهذا مأ مهية مم  وانطالقر

مرب.احلريكمس نصو تمابالإجي

موالتالممعسيمكمولرمحةمهللامتيرىلموبراكته.

ممداخةلمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغرب. -5

مبتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأ رشفماسمرسسني.

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

مالتردةمالوزياءماحملرتمون،

مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

ماللكمة مأ تنرول مسمقروال تماسمغرب،ممييرفينمأ ن ماليرم ابمسمفريقمالاحترد

م ميمق مقرنون مميروع محول مالرأ ي بْداء
ِ
موا ماسمُنرقَاة مأ جل يقيضمم89.28م 

اسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية،موالبدميفمالبدايةمم11.02بتغيريموتمتميمالقرنونميمقم



 1028مكتوبرأ مدويةمم– تملجس ماسمتشارين ممداوال

14 

 (1029مفربانرم22)م2110مجامدىمالآخرةم5

مالت يدموزنرماليدلموالنقرشماالإجيريبم مبه مابليرضمالقميماذليمتقدم أ نمننوه

موحقوقوالبنر موالشيريع ماليدل مجلنة مأ شغرل مطبع ماذلي النقرشممالانترنمء

مأ ثنرءمدياسةمهذاماسميروع.

مالت يدمالرئي ،

مالهنوضمحبقوقماالإنترنمببالدانموتكري م طري ماسميروعميفماإ يأ يتمهذا

محتتم مموضوعر مالفرد مالوضيير تماليتمنكونمفهير ميفمالقرنونمومراعرة حامنهتر

ماحلراسةمالنظرية.

طريمتدابريماحلراسةمالنظريةميقتيضمحرمرنهموحيثمأ نموضعمالفردميفم اإ

محقويقم ممنظوي موم  مالالزم مم  ماكن مالتحقيقر ت مانهترء محلني محريته م 

ماحلريلميتسقىماسموضوعنيم ملفرئدتهمحيثمأ نهميفمالواقع نترينمتوفريمالتغذية واإ

مأ وم مالتغذيةمم مطرفمأ رسمهمأ ومعىلمنفقهتمماخلرصة مالنظرية حتتماحلراسة

طةمالقضرئيةماسمداومةميفمالكثريمم مال حيرن.مخرصةمعىلمنفقةمعنررصماليرم

ميتجروزمس نوايم مفاكنمالبدمم ممتتييهممم190وأ نمعددمهؤالء أ لفمخشص،

ابلضامان تماحلقوقيةموكذامأ نت نةمالوضعمحتتماحلراسةمالنظريةموالتكفلماجليدم

مابل شخر ماسموقوفني.

ملالتفرقير تما متفييال ميأ يت ماذلي ماسميروع مهبذا مننوه مأ ننر ماليتمكام دلولية

مالتوصير تم عامل مواإ ماالإنترن محقوق ميفملجرل ماسمغربية ماسممسكة صردقتمعسهير

مومالءمةم ممراجية مباأ ن ماسمينية مال ممية مالآلير ت مع  مالصردية واسمالحظر ت

ماسماميسر تم ممع مالوطنية ماسماميسة ممالءمة مميسنر مالوطنية، الشيريير تماجلنرئية

مقرنوين طري ماإ متوفري مخيص مفامي مالفضىل مبتغذيةماسمقرينة مخر  موتنظيي

مال شخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةموال حداثماحملتفظمهبم.

ميفم ماسمغربية مالتجربة متغين منوعية ضرفة ماإ ماسميروع مهذا مسوفمميثل كام

مالوطنيةم ماحلقوقية ماحلراك ت مسمطرلب متت تجيب مواحلراي ت ماحلقوق لجرل

ملسممسكةماسمغرم مالصردقةموال كيدة ملسوفرءمابلزتامرهترموادلوليةموييك ماالإيادة بية

نترنم محقوقماالإ موحامية ماليداةل ممنظومة ماإصالح ميفملجرل موادلولية الوطنية

موتيزنزهر.

منصو تم ماسمغرب مسمقروال ت ماليرم مالاحترد مفريق ميف ننر مفرإ ماخلترم، ويف

ملتغذيةم مقرنوين طري ماإ موضع ماإىل مهيدف ماذلي ماسميروع مهذا معىل ابالإجيرب

مالنظ مم مال شخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسة موال حداثماحملتفظمهبم، رية

مخاللمحتملمادلوةلمسمصرييفمتغذيةمهذهمالفئةمم ممزيانيهترماليرمة.

موالتالممعسيمكمويمحةمهللاموبراكته.

اسمتيسقمبشنظميمم05.21بتغيريمالقرنونميمقمم91.28:مميروعمقرنونميمقميابيــــر

مهمنةماسمرشدمالت يريح:

ممداخةلمفريقمال صرةلمواسميررصة. -2

مالرئي ماحملرتم،الت يدم

مالتردةمالوزياءماحملرتمون،

خواينماسمتشارين ، ماإ

طريممنرقاةم ييرفينمأ نمأ تنرولماللكمةمابمسمفريقمال صرةلمواسميررصةميفماإ

م مم91.28ميروعمقرنونميمق اسمتيسقمبشنظميمهمنةمم05.21بتغيريمالقرنونميمق

ماسمرشدمالت يريح.

ماسم مبه ميقوم ماذلي مادلوي مأ مهية مأ حد معىل مخيفى مالت يريحميفموال رشد

مالت يرحيةم ملستيريفمابسمنرطق موال جرنب ماسمغريبة مالت يرح مومرافقة مصرحبة

موالثقرفيةم مالطبييية ماجملرال ت مخمتسف ميف ملبالدان ماحلقيقي مالوجه براز واإ

مواسميطير تم مالتريخيية مابل حداث مادلقيقة ماسميرفة متتطسب مواليت واحلضريية،

خرمهبرمبالدان،مفرسمرشدمالت يريحماجلغرافيةمواحلضرييةموال يكيولوجيةماليتمتزم

ماسميدانم ميف ماسمتدخسني موخمتسف مالترحئ مبني ماسمبررشة مالوصل مصةل هو

ماخلدمر تماليتم ممت توى مم  موالرفع مأ دائه متطونر ميتينيمميه مممر الت يريح،

ميقدهمر.

مالت يدمالرئي ،

لقدمكنرمدامئرمنطرلبميفمفريقمال صرةلمواسميررصةمبرضويةمتأ هيلمالينرصم

مالزاويةميفملكمالبيريميفمال مأ سرس يةموجحر ميكزية قطرعمالت يريحمابعتبريه

موخرصةم مالت يريح، مالقطرع ميف مهبر مالقيرم ميمت ماليت مواخملططر ت الربامج

متزنيلم ميف معسهيم مواسميول ملسمغرب مسفراء مابعتبريمه مالت يرحيون اسمرشدون

م مم1010يؤية مجسب متروم مم10اليت مأ فق ميف مسرحئ وجيلمم1010مسيون

مر تمالت يرحيةمالييرن مال وىلمعىلماسمت توىمالوطين.اسمغربمم مبنيمالوهج

ماسمزيدمم مالينريةموادلمعملهرتهم عطرء المعربماإ ول ميتأ ىتمذكلميفمنظرانماإ

ملجرلم ميف مومصرحبهتر ماسمت متر موالتكون  مالتكون  مخالل مم  مخرصة الفئة

السغر تموالتكنولوجير تمالرمقيةموتقنير تمالتواصل،مابعتبريهرمرشوطرمرضوييةم

نةماسمرشدمالت يريحميفمظلمالتطويماذليمييرفهماجملرلمواسمنرفتةمسماميسةمهمم

ماليتميواهجهرمالقطرعمالت يريحمعىلماسمت توىمادلويل.

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

لقدمتبنيملنرمم مخاللمتشبعممضمونماليرضماذليمقدمهمالت يدمالوزنرم

مال ماليتمجرءمهبر ممتديدمالفرتةمالانتقرلية ماسميروعمأ مستهمرضوية قرنونمأ نمهذا

واليتمتنصمعىلمحتديدممدةمم1021اسمنظممسمهنةماسمرشدمالت يريحمالصرديميفم

مال شخر ماذلن ميتوفرونمعىلمكفرءا تم موضيية متتوية س نشنيميمتمخاللهر

محبسولم مانهتتمفيسير ماليت مويهمالفرتة مالت يريح، ماالإيشرد ملجرل ميف ميدانية

ريسةماسمهنةم،مبيدمرمثبتمأ نماليروطماسمطسوبةميفممم1028التربعمم ممريسم

يفماسميدانمميامكوامجتربةمطويةلممالمتتوفرميفماليديدمم ماسمرشدن ميمغمأ هنمم

مويتقنونماليديدمم مالسغر ت،مخرصةميفماسمنرطقماجلبسيةموالواحر تم.

مالت يدمالرئي ،

محن م ماذلي مالقرنون مميروع مأ ن منؤكد مواسميررصة مال صرةل مفريق ميف ننر اإ

ماليوممسيترمهمابلتأ كيد يفماالإجربةمع ماالإشاكال تماحلقيقيةممبصددممنرقا ته

ممت توىم محتت  مدون مالت يريحمواليتمحتول ماالإيشرد ممنظومة متيرفهر اليت

ماليرضم متواكبمابلالكماسمطسوبمأ هدافمدمعموتقوية ماخلدمر تموال جودة
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مالت يريحمالوطين.

جيريبم ننرميفمفريقمال صرةلمواسميررصةمنتفرعلمبالكماإ م مهذاماسمنطسق،مفرإ

ماذل ماسميروع مهذا ماحملسيةممع مالتمنية مجلهود مقوية مدفية يمس ييطيميفمنظران

ننرم مذلكلمفرإ مواعتبريا مالقرويمواسمنرطقماجلبسية، وخسقمفر مالاغلمابليرمل

منصو تمابالإجيربمعىلمهذاماسميروعمقرنون.

موالتالممعسيمكمويمحةمهللا.

ممداخةلمالفريقماحلريك. -1

مبتممهللامالرمح مالرحمي.

مالت يدمالرئي ماحملرتم،

موالتردةمالوزياءماحملرتمون،مالت يدا ت

م،ممالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون

ماسموقرمل عرضم ييرفينمأ نمأ تنرولماللكمةمابمسمالفريقماحلريكممبجست نر

اسمتيسقمم05.21بتغيريمالقرنونميمقمم91.28وهجةمنظرانميفمميروعمقرنونميمقم

مبشنظميمهمنةماسمرشدمالت يريح.

م مالتنويه مم  مالبد مالبداية مجلنةميف ماذليمعرفته مابلنقرشماجلرد واالإشردة

مواذليم مالهرم، ماسميروع مهذا ممنرقاة مخالل نترجية، موالقطرعر تماالإ الفالحة

هيدفمابل سرسماإىلمجيلمهمنةماالإيشردمالت يريحمأ كرثمهمنيةمبواسطةمتقويةم

رشوطمالولوجملسمهنةمووضعمتكون ممطربقملسميريريماليرسميةملسجودة،موأ يضرم

نةمم مخاللمخسقمرشاك تممرشدن مس يرحيني،موتبت يطمحتديثممزاوةلماسمهم

طريمتقت ميمجديدملالختصرصر ت. ممزاوةلماسمهنةميفماإ

مالت يدمالرئي ،

نمالتيديلماسمقرتحميفمميروعمالقرنونمس يك مم م مفرإ معىلمذكل، بنرءا

متديدمالفرتةمالانتقرليةمالترلفةماذلكرمم مس نشنيماإىلمستمس نوا ت،موذكلم

يممعممراعرةمالرهران تماسمتيسقةمابسمهنةمالمس اميموفقمكيفير تمحمددةمبنصمتنظي

متكلماخلرصةمابجلودة.

مالت يدمالرئي ،م

ميفم ننر مفرإ ماذلكر، مالترلفة موللكمالاعتبريا ت ماسميروع مهذا مل مهية نظرا

جيرابمعسيه. مالفريقماحلريكمس نصو تماإ

موالتالممعسيمكمويمحةمهللامتيرىلموبراكته.

ممداخةلمالفريقمالاشرتايك. -1

 احملرتم،الت يدمالرئي م

 الت يدا تموالتردةمالوزياءماحملرتمون،

 الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،

ميفم ماسمتشارين  ممبجس  مالاشرتايك مالفريق مابمس مأ تدخل مأ ن ييرفين

اسمتيسقمبشنظميمم05.21بتغيريمالقرنونميمقمم91.28منرقاةمميروعمقرنونميمقم

ممت ت معىل مهمم مجد منيتربه ماذلي مالت يريح، ماسمرشد موتقويةم وىهمنة دمع

مالوطين،م مالت يريح ماسمنتوج مجودة ممت توى مم  موالرفع مالت يريح اليرض

ماسمرشدم القطرع سمهين مواكبة ميتدهير ماليت ماخلدمر ت مجتويد محيث م 

اسمرشدمالت يريحم وأ ن الت يريح،مخرصةمعىلممت توىماسمنرطقماجلبسية،مس امي

مأ نهميالكميبقىماحلسقةمال ضيفميفمسستةلمالقميماسمرتبطةمهبذامالقطرع،ميمغ

م.حسقةموصلمأ سرس يةمبنيمالترحئمواسمنتوج

مالت يدمالرئي ،

ميمقم ملسميروع ماكإضرفة مجرء ماذلي ماسميروع منمث  ماشرتايك مكفريق ننر اإ

مالت يريحمم05.21 ماالإيشرد محمرتيف دمرج ماإ مأ جل مم  ماليمل، مبه اجلريي

اسموجودن مابسمنرطقماجلبسيةمواذلن ميتوفرونمعىلممؤهال تمعرلية،مونرامكونم

مةمعىلممت توىماالإيشردمالت يريح،مومعمذكلمييمسونمخريجماالإطريمخربةمهم

دخرهلمممض مالقطرعماسمهيلك،منظراملكونمأ نمالت يرحةماجلبسيةميفم القرنوين،مواإ

مكامم مس بقماذلكر، مكام مم مخربة معسيه متتوفر مسمر مالطرقر ت، ملهرته ممرسة حرجة

مسف مأ هنم ماعتبري معىل مالت يريحمولبالان، ملسقطرع ممضرفة مقية راءميالكون

ملسحضريةماسمغربيةمدلىمالت يرحمال جرنب.

المأ نمنصو تمابالإجيربمعىلماسميروع،مسمرم ولهذهمالاعتبريا ت،مالميتينرماإ

متوفرهم موسمر مالت يريح، ماالإيشرد جيربيةمعىلممت توىمتنظميمهمنة ماإ آاثي هلمم مأ

ماكنيةمأ مرممهرتهمالفئةملالندمرجميفمسوقمالاغل. مم ماإ

موالتالممعسيمك.


