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مداوال تملجس ماسمتشارين م–مدويةمأمكتوبرم1028
اسمتشاريمالت يدممبريكمالصردي :م
سأكون ممضطرا ممرة مأخرى مليك مأتلكم ميف مموضوع ماح مرتام مالنظرمم
ادلاخيل،ملقدمس بقملنرميفممجموعةمالكونفدياليةمادلميقراطيةملساغلمأنمتطرقنرم
لسموضوعميفمندوة مالرؤسرء،ممرمفهمنرشمعالشميف منف ماليوم،ماحنرماليومم
جرلتني مميمك ميف مهرذ مالسجنة مالشيرييية متوصسنر مابلتقرينر مدايل ممارييعم
القواننيماليلمداز تماليومميفمالصبرح،ممفرمعندانشمح ىمالوقتمابشمنطسيوم
عسهيرموكتدوزميفمجلنةمتيرييية،موتنرقا نرميفماسموضوعميف مندوةمالرؤسرءميفم
الس بوعماسمريض،موأجسنرمأآنذاكمميروعمالقرنونماسمتيسقمابلمصندوقماسمغريبم
لستأمنيمالصحيماإىلماليوم،ممفرمعرفنرشمأش نومهومالتببمعرودماثينمدايلم
خرقمهرذماسمتطرة .م
وشكرا .م

حمرضماجلستةميمقم 102م
التريخي:ماالإثننيم05مجامدىمالآخرةم2110هـم(22مفربانرم1029م).
الرئرسة :ماسمتشاري مالت يد معبد ماالإاله ماحلسوطي ،ماخلسيفة مالثرين ملرئي م
اجملس  .م
التوقيت :ممختون مدقيقة ،ماإبتداء مم مالترعة مالمتردسة م موادلقيقة مالمثالثنيم
مترء .م
جدولمالعامل:مادلياسةموالتصويتمعىلمالنصو مالشيريييةمالترلية :م
 -2ميروعمقرنونميمقم91.28ميقيضمابسمصردقةمعىلماسمرسوممبقرنونميمقم
1.28.282مابإحداثمالصندوقماسمغريبملستأمنيمالصحي؛ م
 -1ميروع مقرنون ميمق م 11.28ميقيض مبتغيري موتمتمي ممجموعة مالقرنونم
اجلنريئ؛ م
 -1ميروعمقرنونميمقم 89.28ميقيضمبتغيريموتمتميمالقرنونميمقم11.02م
اسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية؛ م
 -1ميروعمقرنونميمقم91.28مبتغيريمالقرنونميمقم05.21ماسمتيسقمبشنظميم
همنةماسمرشدمالت يريح .م
 --------------------------------------------م

الت يدميئي ماجلستة :م
شكرامالت يدماسمتشاريماحملرتم .م
اللكمةملسحكومةملتقدميمميروعمالقرنون،متفضلمالت يدمالوزنر .م
مت ماالتفرق معىل مهذا مالسقرء مهذا ميف مندوة مالرؤسرء مويف مالسقرء مدايلم
اسمكتب .م
ومتماالتفرقميفمالس بوعمالتربق،مالس بوعمالتربقممتماالتفرق ،منتحملم
متؤوليشنرماكمةل،متفضلمالت يدمالوزنرملتقدميمميروعمالقرنون .م

اسمتشاريمالت يدمعبدماالإهلماحلسوطي،ميئي ماجلستة :م
بتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمموالانمميسولمهللا .م
أعس مع مافتترحماجلستةمالشيرييية .م
التردةمالوزياءماحملرتمون ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
خيصص ماجملس مهذه ماجلستة ملدلياسة موالتصويت معىل مالنصو م
الشيريييةماجلرهزةمالترلية :م
 -2ميروعمقرنونميمقم 91.28ميقيضمابسمصردقةمعىلماسمرسوممبقرنونم
يمقم1.28.282م إمابحداثمالصندوقماسمغريبملستأمنيمالصحي؛ م
 -1ميروع مقرنون ميمق م 11.28ميقيض مبتغيري موتمتمي ممجموعة مالقرنونم
اجلنريئ؛ م
 -1ميروعمقرنونميمقم89.28ميقيضمبتغيريموتمتميمالقرنونميمقم11.02م
اسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية؛ م
 -1ميروع مقرنون ميمق م 91.28مبتغيري مالقرنون ميمق م 05.21ماسمتيسقم
بشنظميمهمنةماسمرشدمالت يريح .م
ونت هتل مهذه ماجلستة مابدلياسة موالتصويت معىل مميروع مقرنون ميمقم
 91.28ميقيض مابسمصردقة معىل ماسمرسوم مبقرنون ميمق م 1.28.282مابإحداثم
الصندوقماسمغريبملستأمنيمالصحي .م
نيم،منقطةمنظرم؟متفضل .م

الت يدممحمدميشميموزنرمالاغلمواالإدمرجماسمهين :م
شكرامالت يدمالرئي  .م
ابمسمهللامالرمح مالرحمي .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
يطيب ميل مأن مأتقدم ماليوم مأمرم ملجستمك ملتقدمي مميروع مقرنون ميمقم
 28.91مالقريضمابسمصردقةمعىلماسمرسوممبقرنونم 1.28.282ماسمتيسقمابإحداثم
الصندوقماسمغريب ملستأمنيمالصحي،موذكلمتطبيقرملحاكمماسمقطعمالخريمم م
الفقرة مالوىل مم مالفصل م 82مم مادلس توي مم مأجل ماس تكامل ممتطرةم
اسمصردقةمعىلماسمرسوممبقرنون .م
وجتديماالإشريةماإىلمأنماسمرسوممبقرنونمقدمصديمخاللمالفرتةمالفرصةلمبنيم
دوييتملجستمكماسموقرميفماإطريمالفصلم82مم مادلس تويموبنرءمعىلمقرايمجلنةم
القطرعر ت مالاجامتعية ممبجس مالنواب ،مومت منيره مابجلريدة مالرمسية معددم
6226مبتريخيم10مم محمرمم2110م(22مأكتوبرم .)1028م
حرضا تمالت يدا تموالتردة،م م
اإن مادلافع مالسرس مالإحداث مالصندوق ماسمغريب ملستأمني مالصحي مهوم
هرج متأمني مضامن ماس مترايية متأمني مالتغطية مالصحية ملقطرع مكبري مم م
اسمؤمنني ،موهذا مالصندوق مبطبيية ماحلرل مهو مجزء مال ميتجزأ ،موضامنم
اس متراييتهمهومجزءمالميتجزأمم مضامنمالم مالاجامتعيممبرماإقتضرهمذكلمم م
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مداوال تملجس ماسمتشارين م–مدويةمأمكتوبرم1028
نتميهمابلفرنت ية م()ce qu’ on appelle le taux de sinistralitéم
نت بةماسمرضيةمأوماسمراضة؛
اس تقبرل مالنظرم مسمت تخديم ماسمكتب مالوطين ملستكك ماحلديدية متطبيقرم
لسامدةم221مم مالقرنونم .65.00م
وبصفة معرمة مفرإن ممجموع ماليوامل مالتربقة مأد ت ماإىل مايتفرع ماللكفةم
اسمتوسطةمسمسفماسمرضمم م 180مديمهمس نةم 1006ماإىلم 915مديمهمس نةم
،1022مممرماقتىضمميهمأنهمييردمالنظرميفماحلاكمةمومنرماإىلمنظرممالتدبريماليلم
كتخضع مليه ماسمؤستر ت ماليمومية ماليل مكتخضع ملقواعد ماحلاكمة ماليل ميهم
ميروفةميفمسرئرماسمنظام تمأوميفمسرئرماسمؤستر تماليمومية .م
حرضا تمالت يدا تموالتردة ،م
ابلنت بةمسمهرممالصندوق،مكاممتيسمون،مفتتحددميفمتدبري منظرممالتأمنيم
االإجبرييمالسريسمعىلماسمرض،موفقرملسنصو مالشيريييةموالتنظييةماجلرييم
هبرماليململفرئدة :م
أوال :مموظفي موأعوان ماإدايا ت مادلوةل موامجلرعر ت مالرتابية مومت تخديمم
اسمؤستر تماليموميةمولكمخشصماعتبرييمم مأشخر مالقرنونماليرم؛
أحصربماسميرشر تمابلقطرعماليرمموالشخر ماسمت تفيدن مم ماسميرشر تم
مبوجبمبيضمالنظمةماخلرصةملالحتيرطمالاجامتعيمولفرئدةمذويمحقوقهم؛
الشخر ماسمت تفيدونمم منظرممالتأمنيماالإجبرييمعىلماسمرضماذليم
يدبرهمالصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالاجامتعي؛
طسبة مالتيسمي ماليريل مابلقطرعني ماليرم مواخلر ممبوجب مالقرنون ميمقم
 226.21ماسمتيسق مبنظرم مالتأمني ماالإجبريي مالسريس مع ماسمرض ماخلر م
ابلطسبة؛
كاممميك ملسصندوقمأنميتوىلممبقتىضمتيريعمخر مأوممبوجبماتفرقير تم
تدبريمتأمنيماإجبرييمأسريسمعىلماسمرضملفرئدةمفئر تمأخرىمغريماسمذكويةم
أعاله .م
ابلنت بةملهجزةماحلاكمة،مالصندوقميدنرهملجس ماإدايةميتكونمم  :م
ممثسنيمع ماالإدايةم(أقصدماالإدايةمابلقطرعر تمالوزاييةماسمينية)؛
ممثلمع مالواكةلمالوطنيةملستأمنيمالصحي؛
ممثسنيمع مالتيرضداي تمابلقطرعماليرم؛
خشصيترن متتوفران معىل ماخلربة موالكفرءة ميف ملجرل مالتأمني ماالإجبرييم
السريسمعىلماسمرضموالتغطيةمالصحية؛
كاممميك ملرئي ملجس ماالإدايةمأنميدعومحلضويماجامتعر تماجملس مبصفةم
اسشارييةمأيمخشصمذايتمأوماعتبرييمم مالقطرعنيماليرممأوماخلر منرىم
فرئدةميفمحضويمه .م
ابلنت بةمالختصرصر تماجملس ماالإدايي،مفتتسخصميف:م م
حرصمبرانمجماليملمالت نويماسمتيددمالت نوا ت؛
اسمصردقة معىل معقود مالربامج مواتفرقير ت ماليراكة ماسمربمة مم مدلنم
الصندوقميفماإطريماختصرصرته؛

حتويلمالصندوقماإىلممؤستةممعوميةمختضع ملسوصريةماالإداييةملدلوةلموختضعم
لقواعدماحلاكمةمواسمراقبةماسمرليةماسمطبقةمعىلماسمؤستر تماليمومية،مليكمحيلم
حملمالصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالاجامتعيميفمتدبريمنظرممالتأمنيم
االإجبريي مالسريس معىل ماسمرض مابلقطرع ماليرم ،موابلتريل ملتجروز معدد مم م
االإشاكلير ت موالصيواب ت مالقرنونية موالتنظيمية ماسمرتبطة مابلوضيية مدايلم
الصندوق مالوطين مسمنظام ت مالاحتيرط مالاجامتعي ،مابعتبريه ماحتردا مل م8م
تيرضداي تمابلقطرعماليرمموش بهماليرم،موابلتريلمهذامالصندوقممؤمت معىلم
أموالممعوميةمسواءماكنتمأموالمدايلمادلوةل،مأموالمدايلماسمنخرطني،محفيامنم
يمت ماإيداعهر ميف مالصندوق مفتصبح ماسمتؤولية مدايل مادلوةل موتتويل مأموالم
معومية .م
الهدفمالسرسمم ماإحداثمالصندوقماسمغريب ملستأمنيمالصحيمهوميفعم
التحداي تموالرهران تماليتمتيرفهرممنظومةمالتغطيةمالصحيةمالسرس يةملبالدانم
وضامن مالانتجرم ممع مالتوهجر ت موالولواي ت مالسرس ية ملدلوةل ميف ملجرلم
احلاكمةموالاهامتممبقضرايماسمرتفقنيموتقريبماخلدمر تموحتتيهنرموكذامالتدبريم
اجليدملنظمةمالتأمنيماالإجبرييمالسريسمعىلماسمرضمابلقطرعنيماليرمموالا بهم
اليرم موتكري ممبردئ مالافرفية مواحلاكمة ميف مالشت يري مواحلفرظ معىلم
التوازان تماسمرليةمللنظمة .م
وفاميميتيسقمهبذهمالتوازان تماخلرصةمابلصندوقماسمغريبمسمنظمةمالاحتيرطم
الاجامتعي،مأودمأنمأشريماإىلمبيضماسميطير ت:مفرلنترجئماسمرليةمالحتيرطر تم
الصندوقمبدأ تمتيرف ملست نةمالثرنيةمعىلمالتوايلمجعزامتقنيرميقديمبم101م
مسيون مديمه ،مكام معرفت مولول ممرة ممنذ مدخول مالتأمني ماالإجبريي مع م
اسمرضمحزيمالتنفيذمجعزاماإجامليرميقديمبم11ممسميونمديمهم-مكاممقستم-مس نةم
 ،1022مكام مأن معرئدا ت مالتوظيفر ت ماسمرلية ملسصندوق مواسمقدية مب م162م
مسيون مديمه ممل متيد ماكفية ملتغطية ماليجز مالتقين ماسمذكوي مواذلي مايتفع مبم
%11ممقرينةممبرمجسهلمس نةم .1026م
وترجعموضييةماليجزماسمريلمبرمسمس نةم 1022ماإىلمعدةمعوامل،مفهييم
نشيجةممتوقيةملسمنوماسمتفرو تميفمنفقر تماليالجماليتميتحمسهرمالصندوق،مواحدم
المنومس نويمبم %8.8ميفمحنيمأنمالمنومدايلمالاشرتااك تمايالهمكيوصلم
لواحدم%1.5مخاللمنف مالفرتةممرمبنيمسنيتم1006مو .1022م
وبطبيية ماحلرل مهنرك معدد مم ماليوامل ماليت متفرس متضخم منفقر تم
اليالج،ممهنر:م م
ايتفرعمنت بةماالإصربةمابلمراضماسمزمنة؛
تضخممبندمالنفقر تماسمتيسقةمببيضماليالجر تمبتببملكفهترماسمرتفية؛
تزايدمنفقر تمعالجمالفمموالس نرنمبتببممراجيةمالتيرفة؛
زايدة مجحم مالنفقر ت ماسمتيسقة مابلتدخال ت مالبيولوجية مبتبب متتيريهترم
اسمفرطةميفمالقطرعماخلر ؛
التوسعماسمت مترملتةلماليالجر تمبدونمتأطريممريلممت بق؛
منو منت بة مجلوء ماسمؤمنني ماإىل مالاس تفردة مم مخدمر ت مالنظرم ،مأو ممرم
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واجامتعر تمالسج ماحملدثةمم مدلنه .م
أمرمفاميميتيسقمابلتنظميماسمريل،مفرإنمالصندوقميتوفرمعىلممزيانيةمخرصةم
لالسشامثي موتت يري مومزيانية مخرصة مابخلدمر ت ،موتشالك مأمه مموايده مم م
اشرتااك تماسماغسنيماسمنخرطنيموالشخر ماسمتجسنيمبه .م
وخبصو ماليروعميفمممريسةمالصندوقماسمغريب ملستأمنيمالصحيمهمرمهم
وأناطته،مفرإنماسمرسوممبقرنونماسمتيسقمابإحداثه منصمعىل منقلممت تخديمم
الصندوق مالوطين مسمنظام ت مالاحتيرط مالاجامتعي موكذا معقرياته مواسميدا تم
اليتميتوفرمعسهيرمإماىلمالصندوقمالوطينماسمغريبملستأمنيمالصحي،مكاممنصمعىلم
أمن ماسمنقوال ت مواليقريا ت ماسمذكوية متنقل ماإليه مباكمل ممسكيهتر مودون معوضم
وميفيةمكذكلمم ميسومماحملرفظةماليقريية .م
وفامي ميتيسق مبدخول ماسمرسوم مبقرنون محزي مالتنفيذ ،مفتيمت مابتداء مم م
التريخيماذليمتنيرمفيهمابجلريدةمالرمسيةمالنصو مالتطبيقيةمالالزمةملتنصيبم
أهجزةماإدايةمالصندوق .م
وم مهجةمأخرى،موحتضريامليروعمالصندوقماسمغريبملستأمنيمالصحيميفم
ممريسة مهمرمه ،متنفيذا ملسمرسوم مابلقرنون ماسمذكوي ،مس ييقد ماجملس ماالإداييم
لسصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالاجامتعيماجامتعرميفمالس بوعماسمقبلم
دلياسةموحرصمحتراب ت منظرممالتأمنيماالإجبرييمع ماسمرضمابلقطرعماليرمم
برمس مس نة م 1026مو 1022موحرص ممزيانية مس نة م ،1029مكام مأن موزايةم
الاغلمواالإدمرجماسمهينمس تيملمجرهدةمبتنت يقممعماكفةمالقطرعر تمالوزاييةم
اسمينيةمعىلموضعمالس مالتسيةمليروعمالصندوقماجلديدميفمممريسةمهمرمهم
وأناطته موفقممهنجيةمومقريبةمترتكزمعىلممواكبةمومصرحبةمالهجزةماسمتريةم
واسمدبرةملاؤونه .م
وفقنرمهللامسمرمفيهماخلري،موالتالممعسيمكمويمحةمهللاموبراكته .م

حرصممزيانيةمالصندوقمومزيانيةملكمنظرممم مأنظمةمالتأمنيمع ماسمرضم
اليتميدبرهرمالصندوق؛
حرصماحلتراب تموالقوامئمالرتكيبيةملست نةماحملرسبيةماخملتمتة؛
اسموافقة معىل ماخملطط مالتنظيي ماحملدد ملسبنير ت ماالإدايية ملسصندوقم
واختصرصرهتر؛
اسموافقةمعىلمالنظرمماذليمحتددهممبوجبهمقواعدموطرقماإبراممالصفقر ت؛
اسموافقةمعىلمالنظرممالسريسمسمت تخديممالصندوق؛
اسمصردقةمع مالنظرممادلاخيلملسصندوق؛
قبولمالهبر تموالهدااي؛
اسمصردقة معىل مالتقرنر ماسمريل موالتقرنر ماسمتيسق مبأناطة مالصندوق مبرمسم
الت نةماسمنرصمةماسمرفوعماإلهيرمم مدلنماسمدنر؛
اخترذمالقرايميفمشأنمتفويضمجزءمم مامسمهرمماسموكوةل ملسصندوقموحلتربهم
مبوجبمنظرممالتأمنيماالإجبرييمالسريسمع ماسمرض؛
اإبداء ميأيه ميف ممارييع ماالتفرقير ت مالوطنية ماسمراد ماإبراهمر ممع ممقديمم
اخلدمر تمالطبية؛
اسمصردقةمعىلماالتفرقير تمالخرىماليتمييرضهرمعسيهممدنرمالصندوق؛
اخترذ مالقراي ميف مشأن ماقتنرء مالمالك ماليقريية مم مدلن مالصندوق مأوم
تفونهتر .م
وفاميميتيسقمابلشت يريماالإدايي،مفرإنمالصندوقميتريهممدنرميينيموفقم
النصو مالشيريييةموالتنظييةماجلرييمهبرماليمل،مويقوممهبذاماخلصو ممبرم
ييل :م
تنفيذمقرايا تملجس ماالإداية؛
تت يري مالصندوق مويترصف مابمسه مويبررش مأو ميأذن ميف ممبررشة ممجيعم
العاملمأوماليمسير تماسمتيسقةمابلصندوق؛
تت يريممجيعممصرحلمالصندوقموتنت يقمأناطهتر؛
التيينيميفممنرصبمالصندوقموفقرملسمخططمالتنظييموالنظرممالسريسم
سمت تخدمهير؛
عرضممارييعماالتفرقيةمالوطنيةمعىلملجس ماالإدايةمالإبداءمالرأيمباأهنر؛
اإبرامماالتفرقير تموعرضهرمعىلملجس ماالإدايةمقبلمدخولهرمحزيمالتنفيذ؛
اإبرامماالتفرقير تمواليقودماليتميفوضممبوجهبرمالصندوقمجزءامم ماسمهرمم
اسموكوةلماإليه؛
ميثلمالصندوقمأمرممادلوةلمومجيعماالإدايا تماليموميةمأوماخلرصةموإازاءم
الغيريمويقوممجبميعمالعاملمالتحفظية؛
متثيلمالصندوقمأمرممالقضرء،موجيوزمهلمأنمنرفعمأيمدعوةمقضرئيةمهبدفم
ادلفرعمع ممصرحلمالصندوق؛
اإعدادمميروعممزيانيةمالصندوقموعرضهمعىلملجس ماالإدايةمدلياس تهم
واسموافقةمعسيه؛
حتضري مأشغرل ملجس ماالإداية ،مواحلضوي مبصفة ماسشاريية مالجامتعرتهم

الت يدميئي ماجلستة :م
شكرامالت يدمالوزنر.
اللكمةمسمقريمالسجنة.ماإذنموزعمالتقرنرموتوصسمتمبه .م
ابلنت بة ملسمنرقاة ،ملسفرقمواجملم موعة ماحلريةميفمأخذماللكمةموالتدخلمأوم
تقدميماسمداخةلممكتوبة،متفضلمالت يدماسمتشاري .م
اسمتشاريمالت يدمعبدماليزنزمبنيزوز :م
بتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأرشفماسمرسسني .م
الت يدانمالوزنرانماحملرتمرن ،م
الت يدا تماسمتشاريا تماحملرتمر ت ،م
التردةماسمتشارين ماحملرتمني ،م
لكاممتيسقمالمرممبيروعمقرنونمعندومأمهية،مسواءماقتصرديةمأوماجامتعيةم
أو متربوية مأو ماإىل مأآخره مم مالموي ماليل متتيسق مابلت يرسر ت ماليموميةم
تنضطرو،ميفمفريقمالصرةلمواسميررصة ،ملستدخلممبررشةمبدلمتتسميمالتدخلم
مكتوب .م
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اس متينرماإىلماليرضمابإميرنمدايلمالت يدمالوزنرماحملرتم ،محولماسمضرمنيم
دايلماسمرسوممبقرنون،مقدمنتفقمعىلمواحدماليددمم ماسمقتضير تموخنتسفممعم
البيض ،مولك ماإن ماختسفنر مفسي مم محقنر مأن ،محرمتوان مم ماحلق مدايلم
التيديل ،مأو ممريش مالتيديل ،ماحلكومة محرمت مالربسمرن مم ماإبداء مالرأي،م
ولك ممريشميأيمم مأجلمنقرشموم مأجلمحواي،مال،مم مأجلمجتويدمهرذم
اسمرسوممابلقرنونموكذكلمبسجوهئرماإىلمالفصلم82مم مادلس توي .م
فصحيح ،مالت يد مالوزنر ،محصيح مأن مالفصل م 82مم مادلس توي ممرم
تيحددشمدواعيماليتمجتيلمجلوءماحلكومةماإىلمهذامالفصل،موم محقهرمتدنرم
التقدنرمدايلهر،مكاممقستملنرميفمالسجنة،ماحنرمقسنرملمكمأوديموإاىلماكنمداعيم
لالس تيجرلمياهمالربسمرنممرمييرتضش،مولك موإاىلماكنمميروعمقرنونمغريم
مت تيجسني ملنه مميروع مقرنون ماإسرتاتيجي ميف ماسمنظومة مدايل مالتغطيةم
الصحية موامحلرية مالاجامتعية موتيييد مالهيلكة ماالإدايية مواسمرلية ،ماليل مغيكونم
عندهرمأثرمعىلمهرذماسمنظومة،مفأعتقدمعىلمأنهم إارشاكمالربسمرنم -مقدمأقولم-م
واجب،ملنمالربسمرنمهوماذليمييرع .م
حصيح مأن مالفصل م 82معرطي ملسحكومة مابش متيرع ميف مظروف ممرم
حمدداش ممزاين ،معندمك مانامت مالهرمش مدايل مالتقدنر ،موإاىل ممر ماكنشم
الاس تيجرلمأش نومهومالتقدنرمدايلمحرمرنمالربسمرنمم ماسمنرقاةموالتيديلم
والتجويدمبالكممارتك،مكاممجر تماليردةمغرلبرمابلربسمرنمواحلكومة،مالتسطةم
الشيريييةموالتنفيذية .م
مثمالت يدمالوزنرماحلكومةمعندهرمالغسبيةمدايلهر،مالميفمالنوابموالميفم
اسمتشارين ،مأانمغريمفهموانمواحدمالمر،مانامتمهرذماسميروعماسمرسوممبقرنونم
جبتوهمهنريم 20مأكتوبر،ميومنيمقبلمافتترحمادلويةمابشمتت تيمسومالفصلم
،82مم مغريموجهمحقماحنرمتنيتربو،ماكنمم ماسممك متنتظرومبيضمالايم،م
أس بوع موجتيبوه ميف ماإطري ماسمتطرة مدايل ممارييع مالقوانني ،مويتحرل معىلم
السجنة،مواليوممبدلممرمجنيو مندوزومميروعمالقرنونمعىلممرسوممبقرنونمكنرم
غنرقاومميروعمالقرنونمابسمقتضير تمدايلومويتصردقومعسيهمالغسمبيةمدايلمك،م
المهنرموالميفملجس مالنواب .م
اإذنممفرماقتنينرشمحقيقةمعىلمأنه..مخرصةموأنمكمملمتكافوامعىلمهذهم
التقدنرا تمدايلمك .م
حصيحماحلكومةمالتجأ تميفمبيضماحلرال ت،مأعتقدميفمهرذمالتجربةمدايلنرم
اليلمعنديم 1مس ننيمالتجأ تماحلكومةماإىلماس تياملمالفصلم 82محنيميتيسقم
المرمبتيديلميشممردةمتتيسقمابلرمسمامجلريكماذليميأذنملسحكومةمابس تريادم
القمح ،محتب مالتوق مادلولية مابش ممر ميترضيش مالفالح موابش ممرم
يترضيش مالاقتصرد مالوطين ،مولك مداب مأش نو مزعام ،ممر مفهمشش ،ممرم
كتتحرويوشممعماسمركزاي تمالنقربيةمحولمالقضرايمذا تمالبيدمالاجامتعي،ممرم
بغيتوش متتحرويو ميف مالربسمرن معىل مميروع مقرنون ماسرتاتيجي ،مداب مجريم
الت يدمالوزنرمكتقولملنرماسمقتضير تمالهيلكةمواسمهرم..ممرممفهومرش .م
وذلكل مم محقنر مأن منقول معىل مأن ماحلكومة ممعست معىل مهتريب مهذام

ميروعمالقرنونمبغريموجهمحق،مأعينمانامتماسمبرديةمالشيريييةمعندمكمالت يدم
الوزنر ،معندمك موإاذا مجينر مندنرو ماحلصيةل مداب مغتدنرو ماحلصيةل مدايل مهذهم
ادلوية،مغتسقرومعىلمأنهممقرتحر تمالقواننيماليلمجر تممببرديةمم مالربسمرنمالم
تتيدى مواحد م %5مم ممجمل مالنصو مالشيرييية ماليل ماكنت ميف ماحلصيةلم
دايلمهذهمادلوية،مييينماسمبرديةمالشيريييةمعندمكمأصال،موبغيتومتزيدومحترموم
الربسمرن مم ممنرقاة ممثل مهذه ماسمارييع ماليل معندهر مطربع ماسرتاتيجي معىلم
اسمت توىمالاجامتعي .م
فأعتقدمعىلمأنهمهذامالترصفمم ماحلكومةمغريممفهومماإطالقرمعالشم
ابلضبط ،مالإضيرف ميمبر مم محيث مال متديون مأو متديون مياه مهرذ ماليشم
يضيفماسمؤستةمالشيرييية،مومريشممصسحةماحلكومةماسمؤستةمالشيريييةم
تضيرف،مانامتمجبتوممرسوممبقرنونمعرفتومبيلمغرديمدوزوهمعندمكمالغسبيةم
دايلمك،مدوزتوه،مترفضمهنرميفمالسجنةمدايلمالتيسميميفملجس ماسمتشارين ،م
مىش مجملس مالنواب مداز موتنير ميف ماجلريدة مالرمسية موبديتو متتيمسو مبهم
وجريبينو ماليوم مميروع مالقرنون مابش منصردقو معسيه ،موانامت معريفني مغمتم
اسمصردقةمعسيه،مح ىملنفرضمهنرمترفضمح ىمهنرمعندمكمالغسبية،محنت بوهرم
عدداي ،ممريش ممالك ،مولك ميشء مم مالتقدنر موالاحرتام ملسمؤستةم
الشيرييية .م
زيدكمالت يدمالوزنر،ميفمالسجنةمدايلمالتيسميمالت يدمعضوماحلكومةماليلم
مثسمكميفمالسجنةمأعطىمقطعمعىل منفتهمالزتامرمأمرممالعضرء ماحملرتمنيمدايلم
السجنةمعىلمأنهمحنيمس يأيتماسميروعمسيمتماسمنرقاةموإارشاكمالربسمرنينيمح ىم
وإانماكنميفمتغيريمبيضماسمقتضير ت،موالشتجيال تماكينة،مانامتمجيتومالت يدم
الوزنرمقستومأوديمالماحنرمغنطبقومادلس توي،مم محقمك،ممر منقديوش منقولوم
لمك مال ،ملن مهذا محقك مادلس تويي ،مولك معرود ماثين ماليل مغسب مييف،م
مريشمالتجأتومعندمكمهذاماحلقمادلس توييموابغينيمتقصيومالربسمرنميمغمأنهم
الربسمرن مالتدخل مدايلو ممر مميك منكون ماإال ميف ممصسحة مجتويد موتطونرم
اسمقتضير ت مالقرنونية ماليل ميف ممصسحة مواحد ماليدد مدايل ماسمنخرطني ميفم
التيرضداي ت ،ماليل مغردي منكون مهذا مالصندوق ماسمغريب ملستأمني مالصحيم
متؤولمعىلمالتغطيةمالصحيةمدايهلم.م م
فأعتقدمعىلمأنماحلكومةمأخطأ تميفمالسجوءماإىلمالفصلم 82موأخسفتم
اسموعدميفماعتبريمالربسمرنمرشيكميفمالشيريع،ميمغمأنهمهوممصديمالشيريع .م
شكرامالت يدمالرئي  .م
شكرامعىلمحت ماالإصغرءمالت يدا تموالتردةماحملرتمني .م
الت يدميئي ماجلستة :م
شكرامالت يدماسمتشاري .م
ابيقميشمتدخلمأآخر؟مشكرامالت يدمالرئي ،متفضلماليسمحيترن .م
اسمتشاريمالت يدمعبدماحلقمحيترن :م
شكرامالت يدمالرئي  .م
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ميروعمقرنون،مهذاماسميروضماليوممعىلماجلستةمالشيرييية ملسمصردقةم
عسيه مأوحض مبيض مالموي موأيضر ميفرض معسينر مكربسمرنيني مأن مننرقش مبيضم
اسمقتضير ت .م
فرسمرسوم مبقرنون ماذلي مجرء ت مبه ماحلكومة موادعت معىل مأهنر مهنركم
اس تيجرل،مالجئةماإىلمالفصلم82مم مادلس تويمملمنك ميفمحمهل،موإانمكنرميفم
البدايةمقدماعتقدانمأنمهنركمحرةلماس تيجرلمواليلماكنتمتربي تمبأنهماكن م
مالكمدايلماحلاكمة،موبأنهمالصندوقمميك منكونمفيهماإشاكل،ملك مم م
بيدممرمجرانمميروعمالقرنونماتضحمبأنهماسمربيمملمنك مميقوال،معىلماعتبريمأنم
اسمرسوممبقرنونمجرءميومنيمقبلمافتترحمادلوية،موميروعمالقرنونمجرءممختةم
أايممقبلماختترممادلوية،ممبيىنمأنهماكنمالسجوءماإىلمهرذمالفصلمم مأجلممترنرم
هرذ مالقرنون مونقولوهر ،مواكن محتريال معىل مالقرنون ،محصيح مالفصل م 82مم م
ادلس توي مييطي ملسحكومة مهرذ ماحلق ،ملك ميوح مالقرنون ميفرتض معىل مأنم
احلكومةمالمتسجأ ماإىلمهذامالفصلماإالميفمحرةلمالاس تيجرل،مواليلماكنمدامئرم
الربسمرنممتيرونمحيامنمتكونمهنركمحرةلماس تيجرل .م
اذليماتضحمهومأنماحلكومةمجلأ تماإىلمهذامالفصلمليكمحترمماسمؤستةم
الشيريييةمم محقهرميفممدايسةموأيضرمتيديلمموادمهذاماسميروع،موهوممرم
اتضح،مفبرلرمغمم ماإقرايمالت يدموزنرماليالقر تممعمالربسمرنميفمالسجنةمدايلم
التيسمي موالاؤون مالثقرفية مبأنه مس يأيت مميروع مالقرنون موس يكون مفرصةم
لسربسمرنيني ملسمنرقاةموالتيديل،ماإالمأنمالت يدموزنرمالاغل،محيامنمجرءماإىلم
جلنةماسمرليةميفضميفضرمقرطيرمأنهميمتممنرقاةمهذاماسميروع،معساممأنهملي م
هنركمالميفمادلس تويموالميفمالقرنونمالتنظييموالميفمالنظرممادلاخيلممرممينعم
م مهرذ ماحلق ،مأي ماسمنرقاة موالتيديل معىل ماسميروع مالقرنون ماذلي ممرم
مبرسوممبقرنون .م
وذلكل ،مفنح ممكجموعة مدايل مالكونفديالية مادلميقراطية ملساغل ،منثريم
انشبرهملكمالفرقمالربسمرنيةمعىلمأنهمهذاماحلقمقدمغبنرمفيهموأنهمالمجيبمأنم
نشترهل ممرة مأخرى ميف ممر ميتيسق مهبذا مالبرب مابلتحديد ،معسام مأيضر مأنم
احلكومة ممل متيرض مهذا ماسميروع مالاجامتعي معىل ماليراكء مالاجامتعيني،م
وأقصدمابلطبعمالنقراب تمالكرثممتثيسية،مممرميؤكدمالنيةماسمبيتةملسحكومةميفممترنرم
هذامالقرنونمدونممنرقا تهمودونمتيديهل،موهذاممرمنرفضهميفضرمابات .م
شكرامالت يدمالرئي  .م

اسموافقون=م26؛ م
اسميريضون=م25؛ م
اسممتنيون:مالمأحد .م
وبذكل،منكونماجملس مقدمصردقمعىلمميروعمقرنونميمقم91.28ميقيضم
ابسمصردقةمعىلماسمرسوممبقرنونميمقم 1.28.282مابإحداثمالصندوق ماسمغريبم
لستأمنيمالصحي .م
ومنر ملدلياسةموالتصويتمعىلمميروعمقرنونميمقم 11.28ميقيضمبتغيريم
وتمتميممجموعةمالقرنونماجلنريئ،ماللكمةملسحكومةملتقدميمميروعمالقرنون .م
الت يدممحمدمأوجريموزنرماليدل :م
شكرامالت يدمالرئي  .م
بتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأرشفماسمرسسني .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
أتيرفماليوممبتقدمي مميروعمالقرنونميمقم 11.28ماذليميقيضمبتغيريم
وتمتمي مالفصسني م 151مو 151مم ممجموعة مالقرنون ماجلنريئ موبشمتمي مأحاكمهم
ابلفصلم .2-159م
كاممالمخيفىمعىلمأنظريمك،مفقدمشلكتمالرسرةلماسمسكيةمالترميةماليتموهجهرم
جالةلماسمكلممحمدمالتردسمنرصهمهللاموأيدهماإىلموزنرماليدلمباأنمالتصديم
الفوييمواحلرزمملفيرلمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغري ،منقطةمحتولممفصيلم
يفمالتيرملممعمهذاماسموضوع،محيث منبهمجاللتهماإىلمخطويةمهذهمالظرهرةم
وتواصلماس تفحرلهرموعىلممترسهر مابلم مالقرنوينمواليقرييموحبقماسمسكيةم
اذلي ميضمنه مدس توي ماسممسكة ،موهو ممر مم مشأنه مالتأثري مسسبر معىل مماكنةم
وفيرلية مالقرنون مودويه ميف مصيرنة ماحلقوق ،مفضال مع مزعزعة مثقة مالفرعسنيم
الاقتصرديني ،مودعر مجالةل ماسمكل ماإىل مالانكبرب مالفويي معىل موضع مخطةم
معل معرجةل ملستصدي ملهذه مالظرهرة ،متتوىل متنفيذهر مأآلير ت محتدث ملهذام
الغرض .م
تنفيذا ملستوجهير ت ماسمسكية مالترمية ،ممت ماإحداث مجلنة معهد ماإلهير مبتشبعم
موضوعمأفيرلمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغري،محتتم إارشافموزايةماليدلم
وعضوية مممثسني مع مقطرعر ت محكومية موإادايا ت ممعومية موأهجزة مقضرئيةم
وهمنية،محيثممضتمالسجنةميفمعضونهترموزاية مادلاخسية،موزايةمالاؤونم
اخلريجية موالتيرون مادلويل ،موزاية مالوقرف موالاؤون ماالإسالمية ،مالمرنةم
اليرمة ملسحكومة ،مالوكيل ماليرم ملسمكل مدلى محممكة مالنقض ،ماسمدنرية ماليرمةم
لسواكةلمالوطنية ملسمحرفظةماليقرييةمواسمتحماليقرييمواخلرائطية،ماحملرفظةمعىلم
المالك ماليقريية موالرهون ،ماسمدنرية ماليرمة ملسرضائب ،مالواكةل مالقضرئيةم
لسممسكة،ممجييةمهيئر تماحملرمنيمابسمغرب،ماجملس مالوطين ملسموثقني،مالهيئةم
الوطنيةملسيدولمومجيير تمأخرى .م
عقد تمالسجنةماسمذكويةمعدةماجامتعر تملتدايسماسموضوعموإاجيردماحلسولم

الت يدميئي ماجلستة :م
شكرامالت يدماسمتشاري.ماإىلممبقرشميشمتدخل .م
منرماإىلمالتصويتمعىلماسمردةمالفريدةماليتميتألفممهنرمميروعمالقرنون .م
اسموافقون=م26؛ م
اسميريضون=م25؛ م
اسممتنيون:مالمأحد .م
أعرضمميروعمالقرنونمبرمتهملستصويت .م
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مداوال تملجس ماسمتشارين م–مدويةمأمكتوبرم1028
شكرامجزيالمالت يدمالرئي  .م

الكفيةل ملستصدي ملظرهرة مأفيرل مالاسشيالء معىل معقريا ت مالغري ،ممسزتمةم
ابلتوجهير ت ماسمسكية مالترمية مم مخالل ماعامتد ممقريبة ماس تيجرلية مشرمةلم
متاكمةل متتهم ميف متنفيذهر موفق ممهنجية متاريكية ملك ماجلهر ت مواسمؤستر تم
اسمينية،موذكلمع مطريقمميرجلةمقضرئيةمتقوممعىلمتشبعمالقضرايماسميروضةم
عىلماحملرمكموضامنمالتطبيقمالتسميملسقرنونموالبتمفهيرمداخلمأجلمميقولممعم
االإعامل ماحلرزم ملسمترطر مالقرنونية موالقضرئية ميف ممواهجة ماسمتويطني ،موأيضرم
ع مطريقمميرجلةموقرئيةمتقوممعىلمابتاكيماإجراءا تموقرئيةمتضم مميرجلةمأيم
قصويمتيريييموتيززماجلوانبمالتنظييةمواليمل .م
يفماإطريمالشاخيصماذليمقرمتمبهمهذهمالسجنةملهذهمالظرهرةموالمبحثم
ع مالس بربمالاكمنةموياءهرمتبنيمأنهمم مالس بربماليتمتترمهميفمتفا هيرم
واس تفحرلهرماعامتدمالواكال تماليرفيةمأثنرءماإبرامماليقودمالنرقةل ملسمسكيةمووجودم
بيضمأوجهمالقصويمم مالنرحيةمالشيريييةمفاميمخيصمعددامم ماسمواضيع،ممهنرم
اختالفماليقواب تمبنيماسمهنينيماخملتصنيميف محترنرماليقود،مذلكلموم مأجلم
سدمهذهمالثغرا تمالقرنونية،موتفييالملسقرايا تماسمتخذةمم مطرفمالسجنةمهبذام
اخلصو ،ممتماإعدادمميروعمقرنونميمقم 11.28ماسميروضماليوممعىلمأنظريمكم
واذليميقيضمبتغيريموتمتميمالفصسنيم 151مو 151مم ممجموعةمالقرنونماجلنريئم
وبشمتمي مأحاكمه مابلفصل م 2-159مهبدف متوحيد ماليقوبة مخبصو مجرامئم
الزتونرمبنيممجيعماسمهنينيماخملتصنيمبتحرنرماليقودمم مموثقنيموعدولموحمرمنيم
هبدفمحتقيقمالردعماسمطسوب .م
أود مأن مألفت معنرية محرضا ت مالت يدا ت موالتردة ماسمتشارين مأنم
منرقاةمهذامالتيديلمبسجنةمالشيريعموحقوق ماالإنترنماتتم مبنقرشممعيقم
ويصني ،ممت مالوقوف مم مخالهل معىل ملك ماجلوانب ماسمرتبطة مهبذا ماسمقتىضم
القرنوين،موخسصمالنقرشماإىلماعامتدمالتيديلماذليمأقرهملجس مالنوابمعىلم
الصيغة مالصسية مواليت ميتضمهنر مميروع مالقرنون ،موهو ممر مجتروبت مميهم
السجنة،ممتماعامتدمصيرغةمالفصلم2-159مكاممييل:م م
"اس تثنرءمم مأحاكممالفصلم 158مأعاله،مييرقبمابليقواب تماسمقريةميفم
الفصسنيم 151مو 151مم مهذامالقرنونملكمحمرمممؤهلمقرنوانملتحرنرماليقودم
الثربتة مطبقر ملسامدة م 1مم مالقرنون م 19.08ماسمتيسق ممبدونة ماحلقوق ماليينية،م
ايتكبمأحدمالفيرلماسمنصو معسهيرميفمالفصسنيماسمذكوين ".م م
وبذكلممتمحتديدملجرلمتطبيقماسمردةماجلديدةمفقطمعىلماحملرمنيماسمؤهسنيم
لتحرنر ماليقود مالثربتة مالتريخي ،مومه ماحملرمون ماذلن ممريسوا مأكرث مم م20م
س نوا تمهمنةماحملرمرةموعىلماليقودمالنرقةل ملسمسكيةماسمنجزةميفماإطريماسمردةم1م
م ممدونةماحلقوقماليينيةمفقطمدونمغريهرمم ماليقودمالخرىماليتمينجزهرم
التردةماحملرمون.م م
تسمك،مالت يدمالرئي ماحملرتم،محرضا تمالت يدا تموالتردةماسمتشارين م
احملرتمني ،منظرة مموجزة مع مميروع مالقرنون ماجلديد مواذلي مسيالك مبيدم
اسمصردقةمعسيهمدفيةمقوية ملسجهودماسمبذوةل ملستصديملظرهرةمالاسشيالءمعىلم
عقريا تمالغري،مويهمالظرهرةماليتمتت تأثرمابهامتممالرأيماليرممالوطين .م

الت يدميئي ماجلستة :م
شكرامالت يدمالرئي  .م
اللكمةمسمقريمجلنةماليدلموالشيريعموحقوقماالإنترنملتقدميمتقرنرمالسجنةم
حولمميروعمالقرنون،موزعمالتقرنر .م
ابلنت بة ملسمنرقاة ،مالفرق مواجملموعة مهلم ماحلق ميف مالتدخل مأو متتسميم
مسخصمسمداخالهتم،ماإذنمسميمتمتتسميماسمداخال ت .م
وننتقلملستصويتمعىلماسموادماليتميتألفممهنرمميروعمالقرنون .م
اسمردةمالوىل :م
اسموافقون:ماالإجامع .م
اسمردةمالثرنية :م
اسموافقون:ماالإجامع .م
أعرضمميروعمالقرنونمبرمتهملستصويت .م
اسموافقون:ماالإجامع .م
وبذكل،منكونماجملس مقدموافقمعىلمميروعمقرنونميمقم 11.28ميقيضم
بتغيريموتمتميممجموعةمالقرنونماجلنريئ .م
ومنر ملدلياسةموالتصويت معىل مميروعمقرنونميمقم 89.28ميقيضمبتغيريم
وتمتميمالقرنونميمقم 11.02ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية،ماللكمة ملسحكومةملتقدميم
ميروعمالقرنون،متفضلمالت يدمالوزنر .م
الت يدموزنرماليدل :م
شكرامالت يدمالرئي  .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
أتيرفمبتقدميمميروعمالقرنونميمقم89.28مالقريضمبتغيريموتمتميمالقرنونم
يمقم 11.02ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية،مواذليميأيتميفمس يرقمتزنيلماخملططم
الشيريييماذليمالزتمتمبهموزايةماليدلموتكري مدوةلماحلقموالقرنونموتنفيذم
التيمهدا ت ماليت مالزتمت مهبر ماسممسكة ،مم محيث ماخترذ ممجيع ماالإجراءا تم
الشيريييةمواالإداييةموالقضرئية،ملتيزنزمظروفموأنت نةمالوضعمحتتماحلراسةم
النظريةموالاحتفرظمابلحداث .م
حرضا تمالت يدا تموالتردةماسمتشارين مالفرضل ،م
الغريةمم مالوضعمحتتماحلراسةمالنظريةمأومالاحتفرظمابلحداثمليتتم
حرمرن مالاخص مم محريته ،موإامنر مسمر متقتضيه مرضوية مالبحث ميف مبيضم
احلرال ت موالقيرم مابلتحراي ت مالالزمة ملكاف ماحلقيقة مباأن مبيض ماجلرامئم
اخلطريةماسمرتكبةمومجعمالدةلماسمتيسقةمهبر،مويفمحرال تمأخرىمتوفريمامحلريةم
لساخصماسموقوفمنفته .م
لقدمأظهر تماالإحصرئير تماسمتجةلمخاللمالت نوا تمالخريةمايتفرعمعددم
الشخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةموالحداثماحملتفظمهبم،مسواءم
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مداوال تملجس ماسمتشارين م–مدويةمأمكتوبرم1028
مالءمةماسماميسر تمالوطنيةممعماسماميسر تماسمقرينةمالفضىلمفاميمخيصمتوفريم
اإطري مقرنوين موتنظيي مخر مبتغذية مالمشخر ماسموضوعني محتت ماحل مراسةم
النظريةموالحداثماحملتفظمهبم.
تسمك،مالت يدمالرئي مالت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،منظرةم
موجزةمع مميروعمالقرنونماجلديد .م
شكرامجزيالمالت يدمالرئي  .م

دلى مخمرفر مالم مالوطين مأو مادليك ماسمسيك ،محيث مانتقل ماليدد ماالإجاميلم
لهؤالء مم م 116215مخشصر مس نة م 1025ماإىل م 161695مس نة م،1026م
ووصلمهذاماليددمس نةم 1022ماإىلم،128105موهذامالرمق،مكاممال مخيفىم
عسيمكمكبري .م
أابنمتاخيصمالوضعماحلريلمع موجودماإشاكال تمكبريةمتتيسقمبتغذيةم
الشخر ماسموضوعني محتت متدبريي ماحلراسة مالنظرية موالاحتفرظم
ابلحداث،مغريمأنهمأمرممغيربمأي منصمقرنوينميؤطرمهذهماليسميةموعدمم
يصدمأيممزيانيةمخرصةمهبر،ميمتميفمكثريمم مالحيرنمتسقيمالوجبر تمالغذائيةم
اإمرمم مأرسماسمينينيمهبذامالتدبريمأوممببرديةمم معنررصمالضربطةمالقضرئيةم
اسمداومة ،موهو موضع محمت معسينر مالتفكري مالإعداد مميروع مقرنون مييرجل مهذام
اسموضوعمم ماكفةمجوانبه .م
وذلكلمفرإنماسمتوىخمم متيديلماسمردتنيم 66مو 160مم مقرنونماسمتطرةم
يرييية موتنظيية مالإشاكلية متغذية مالشخر م
اجلنرئية مهو ماإجيرد محسول مت م
اسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةمواحملتفظمهبم،مصوانملكرامهتمموسالمهتمم
اجلتدية .م
مبقتىضماسميروعماجلديدماذليمنيرضمعسيمك،مفرإنمادلوةلمسشتحململولم
مرةممصرييفمالتغذيةماخلرصةمابلشخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةم
والحداثماحملتفظ مهبم،محيثممتميصدممزيانيةمخرصةملهرذمالغرضمتقديمبم
 60ممسيونمديمه،موس يحدد منصمتنظييمضوابطموشلكير تمهذهماليمسيةم
واالإجراءا تماسمرتبطةمهبرمواجلهةماليتمسشتوالهر،ممبرميتالءممواسميريريمادلوليةم
اسميمولمهبرميفمهذاماجملرل .م
الت يدمالرئي  ،م
حرضا تمالت يدا تموالتردةماسمتشارين ماحملرتمني ،م
لقد ممت موضع ممضرمني مميروع مهذا مالقرنون مبيد معدة ماجامتعر ت ممعم
القطرعر ت ماسمينية ،موزاية مالاقتصرد مواسمرلية ،موزاية مادلاخسية ،ماإداية مادلفرعم
الوطين،ميئرسةمالنيربةماليرمة،ماسمدنريةماليرمةمللم مالوطين،مادليكماسمسيك،م
يوعيتمفيهماالإجربةمعىلماالإشاكال تماليمسيةماليت متطرهحرمتغذيةمالشخر م
اسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةموكذكلمالاس تفردةمم مالتجريبموادليوسم
اسمت تخسصةمم ماسماميسةماليمسية،مهبدفمتقويةمالضامان تماالإجرائيةماخلرصةم
ابحلراسةمالنظريةموالاحتفرظمابلحداثمبالكميتالءمممعماسميريريمادلوليةم
ويترمهميفمضامنمالزتامماسمغربمبتيهداتهمادلولية .م
هذاماسميروعمهيدفماإىل:
أوال:مالتييماإىلممالءمةمالقرنونماجلنريئموقرنونماسمتطرةماسمدنيةممعممرم
جرء مبه مدس توي ماسممسكة ملت نة م 1022مم ممحوةل محقوقية متيزز ت مهبرم
الضامان تمالقرنونيةمسمرحةلممرمقبلماحملرمكة؛
تفييلماالتفرقير تمادلوليةماليتمصردقتمعسهيرماسممسكةماسمغربيةمالراميةماإىلم
مراجيةمالشيريير تماجلنرئية،مواليتماكنمبيضهرمحملمتوصير تمومالحظر تم
م مبيضمأآلير تمالممماسمتحدة،مسواءماسمينيةمحبقوقماالإنترنمأوممبنعماجلرمية؛

الت يدميئي ماجلستة :م
شكرامالت يدمالوزنر.م م
اللكمةمسمقريمالسجنة،ماإذنمالتقرنرموزع.م م
ابلنت بة ملسمنرقاةمسيمتمتتسميماسمداخال تموننتقل ملستصويتمعىلماسمردةم
الفريدةماليتميتألفممهنرمميروعمالقرنون :م
اسموافقون:ماالإجامع؛ م
اسميريضون:مالمأحد؛ م
اسممتنيون:مالمأحد .م
أعرضمميروعمالقرنونمبرمتهملستصويت .م
اسموافقون:ماالإجامع .م
وبذكل،منكونماجملس مقدموافقمعىلمميروعمقرنونميمقم 89.28ميقيضم
بتغيريموتمتميمالقرنونميمقم11.02ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية .م
ومنر ملدلياسةموالتصويتمعىلمميروعمقرنونميمقم 91.28مبتغيريمالقرنونم
يمقم 05.21ماسمتيسقمبشنظميمهمنةماسمرشدمالت يريح،مواذليمس يقدمهمالت يدم
وزنرماليدل،منيربةمعىلمالت يدموزنرمالت يرحة.متفضلمالت يدمالوزنر .م
الت يدموزنرماليدل :م
شكرامالت يدمالرئي  .م
بتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأرشفماسمرسسني .م
الت يدمالرئي  ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
ييرفينمأنمألقيمأمرممكملكمةمتقدمييةممقتضبةمحولمميروعمالقرنونميمقم
91.28مبتمغيريمالقرنونم05.21ماسمتيسقمبشنظميمهمنةماسمرشدمالت يريح .م
ييتربماالإيشردمالت يريحمأحدمأمهممكوان تماسمنتوجمالت يريحمالوطين،م
اسمرشد مالت يريح ميسيب مدويا مأسرس ير ميف مالتيريف مابسمويوث مالثقريفم
واحلضريي ملسممسكةموكذكلمتمثنيمالرتاثماسمرديموالالمرديماذليمتزخرمبه،م
وهومغرلبرممرميؤثرمعىلمالصويةماليتمنكوهنرمالمترحئمعىلمالبدلماذليمنزويه .م
م مهذاماسمنطسق،موم مأجلمالريقمجبودةمخدمر تماالإيشردماسمقدممومنحم
هذامالنارطممتوقعمأفضلممض مسستةلمالقميمالت يرحية،ممتماإطالقمويشم
لسمهنةمتوجمابسمصردقةمعىلمالقرنونميمقم 05.21ماسمتيسقمبشنظميمهمنةماسمرشدم
الت يريحمونصوصهمالتنظيية .م
هذا موتفييال ملستوجهير ت ماسمسكية مالترمية ملصرحب ماجلالةل ماسمكل ممحمدم
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التردس منرصهمهللا،ميأيتمميروعمالقرنونماسمقرتح ملسمترمهةميفمخسقمفر م
الاغل ملسا بربمومنحمالشخر ماذلن ميتوفرونمعىلمجتربةميفمالقطرعمغريم
اسمهيلكمفرصةمالاندمرجميفمالقطرعماسمهيلك،موم ممتمتمثنيمخرباهتممومساكته .م
يفمهذامالصددمجيبمالتذكريمأنهمم مبنيمأمهماسمقتضير تماليت منصمعسهيرم
القرنونم 05.21مالترلفماذلكرميه محتديدممدةمس نشني ممكرحةل مانتقرلية ميمتم
خاللهرمتتويةموضييةمالشخر ماذلن ميتوفرونمعىلمكفرءا تمميدانية،مدونم
اسشيفرء مرشط مالتكون ماسمنصو معسيه ميف مالقرنون ،محيث مقرمت مهذهم
الوزاميةمبشنظميمامتحرنمهمينممك مم متتسميم2208ماعامتدمسمزاوةلمهمنةممرشدم
س يريح،م 905ممرشدماسمدنمواسمدايا تمالت يرحية،م 101ممرشدمالفضرءا تم
الطبييية،موذكلمداخلمالفرتةمالانتقرليةماليتماس توفتمأآجرلهرمبتريخيم2ممريسم
 .1028م
لك ماالإشاكليةماليتمظستممطروحةمبيدماإجراءمالامتحرنماسمهين ممتثستم
يفمكوهنرمعددمكبريمم ماسمهنينيماسماميسنيمسمهنةماالإيشردمالت يريح،موابلرمغمم م
التجربةمواخلربةماليتميتوفرونمعسهيرمواليتمتزيدمع م 10مس نة،مويمغماإتقرهنمم
جملموعة مم مالسغر ت مالجنبية ممل ميت تطييوا ماجتيرز مالامتحرن ماسمهين ،منظرام
ليدم ماإتقرهنم مالكتربة ميف محني مأن مالنص مالتطبيقي مينص معىل مالاختبريم
الكتريب.م م
اإن مالتيديل ماسمقرتح مس يك مم مهجة مم ممتديد مالفرتة مالانتقرلية مم م
س نشنيماإىلم 6مس نوا ت،مهذهماسمدةمحتشتبمابتداءمم ماتيخيمنيرمالنصم
التنظيي،مواذليممت منيرهمبتريخيم 2ممريسم،1026موسشت تويفمهذهماسمدةم
أآجرلهرمبتريخيم 2ممريسم،1011موم مهجةمأمخرىمالخذمبينيمالاعتبريممض م
النص مالتطبيقيماجلديدمهذه مالفئةماليت مالمتتق مالكتربة مح ىميمتماإدمرهجمم
والاسمتفردةمم مخرباهتمموم مادلويماذليميقومونمبهميفماسمنرطقماجلبسية .م
أشكرمكمعىلماهامتممك،موألمت ممنمكماسمصردقةمعىلمميروعمالقرنون .م
والتالممعسيمكمويمحةمهللا .م

اسمســـــحق:ماسمداخال تماسمكتوبةماسمتسمةملرئرسةماجلستة :م
أوال:مميروعمقرنونميمقم 91.28ميقيضمابسمصردقةمعىلماسمرسوممبقرنونميمقم
1.28.282مابإحداثمالصندوقماسمغريبملستأمنيمالصحي :م
 -2مداخةلمفريقمالصرةلمواسميررصة .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
الت يدمالوزنرماحملرتم ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشارين  ،م
ييرفين مأن مأتدخل مابمس مفريق مالصرةل مواسميررصة ميف ماإطري ممنرقاةم
ميروع مقرنون ميمق م 91.28ميقيض مابسمصردقة معىل ماسمرسوم مبقرنون ميمقم
1.28.282مابإحداثمالصندوقماسمغريبملستأمنيمالصحي .م
ودون ماخلوض ميف ممضرمني مهذا ماسميروع مقرنون ماذلي منروم ماإحداثم
مؤستة ممعومية محتت مامس مالصندوق ماسمغريب ملستأمني مالصحي متمتتعم
ابلاخصية مالاعتبريية موالاس تقالل ماسمريل ممع ماإخضرعهر ملسوصرية ماالإداييةم
لدلوةل مولسمراقبة ماسمرلية ماسمطبقة معىل ماسمؤستر ت ماليمومية ،موحسولهر محملم
الصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالاجامتعي .م
هيمينمأنمأطرحمبيضمالشترؤال ت:م م
مرميهمدواعيماس تيجرلماحلكومةمخبصو ماإحرةلممرسوممبقرنونمعىلم
جلنةماسمرليةميومنيمقبلمافتترحمادلويةماخلريفيةم1028؟موعربانمع مختوفنرميفم
السجنةمونييدمالتيبريمعنهمم ماس تغاللماحلكومةمسمضرمنيمالفصلم 82مم م
ادلس تويمم مأجلمهتريبمالنقرشمحولمهذاماسميروعموحمرولهترمتغييبمدويم
الربسمرن مفامي ميتيسق مابإغنرء موجتويد مالقوانني ،مودفيهر مابلربسمرن مليكون مأآليةم
لستصويتمفقط .م
سمرذامهذامالاس تيجرل؟ميفمالوقتماذليمل ميدخلماسمرسوممبقرنونمحزيم
التطبيق ماإال محني ماتيخي منير مالنصو مالتطبيقية مالالزمة ملتنصيب مأهجزةم
اإدايةمالصندوقمابجلريدةمالرمسية.م م
اسمرسوم مهيدف ماإىل ماإحداث ممؤستة ممعومية محتت مامس مالصندوقم
اسمغريب ملسمتأمنيمالصحيممعماإخضرعهر ملسوصريةماالإدايية ملدلوةلمولسمراقبةماسمرليةم
اسمطبقة معىل ماسمؤستر ت ماليمومية ،موحتل محمل مالصندوق مالوطين مسمنظام تم
الاحتيرطمالاجامتعي،موابلتريلمفرلمرميف منظرانمالمييدومأنمنكونمتغيريام
شلكيرمفقط،مول مميك مم ماإعردةمهيلكةممنظومةمادلمعموامحلريةمالاجامتعيةم
اليت مدعر ماإلهير مصرحب ماجلالةل ميف مخطرب مثوية ماسمكل موالايب ملت نةم
،1028موذلكلماكنمالوىلموالجديمأنمتيملماحلكومةمعىلماإعردةمالنظرم
ومراجيةمالنصو مالشيريييةماليتمتؤطرملجرلممعلمالصندوق.م م
التؤال ماحملويي :مأن محن مم متفييل ماسرتاتيجية مادلوةل مبنرء معىلم
التوجهير ت ماسممسكية مالترمية ماسمتيسقة مابإصالح موتطونر ممنظومة مالتغطيةم
الصحيةمالسرس يةميفمأفقمتيميقهر؟م م
نظرامللكممرمس بق،مفرإننرميفمفريقمالصرةلمواسميررصةموكاممصوتنرمضدم

الت يدميئي ماجلستة :م
شكرامالت يدمالوزنر .م
اللكمةمسمقريمجلنةمالفالحةموالقطرعر تماالإنترجية.ماإذنموزعمالتقرنر .م
ابلنت بة ملسمنرقاة،مهلمهنركمم متدخل؟مأفتحماببمالتدخال ت،ماإذنم
سيمتماعامتدماسمداخال تممكتوبة .م
وننتقلملستصويتمعىلماسمردةمالفريدةماليتميتألفممهنرمميروعمالقرنون .م
اسموافقون:ماالإجامع .م
أعرضمميروعمالقرنونمبرمتهملستصويت .م
اسموافقون:ماالإجامع .م
وبذكل،منكونماجملس مقدموافقمعىلمميروعمقرنونميمقم 91.28مبتغيريم
القرنونميمقم05.21ماسمتيسقمبشنظميمهمنةماسمرشدمالت يريح .م
شكراملسجميع،مويفيتماجلستة .م
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الت يدمالرئي ماحملرتمم م
ييرفين مان ماتدخل مابمس مالفريق ماحلريك مسمنرقاة ماسميروع مالقريضم
ابإحداث مالصندوق ماسمغريب ملستأمني مالصحي ،مهذا ماسميروع مهيدف ماإىلم
اس تكاملماسمتطرةمادلس توييةمالوايدةميفمالفصلم 82مم مادلس تويماسمتيسقةم
مبراس ميمالقوانني،موذكلمبيرضماسمرسوممبقرنونماسمذكويمأعالهمعىلمالربسمرنم
قصدماسمصردقةمعسيه.
وهيدفمهذامالقرنونماإىلماإحداثم“الصندوقماسمغريب ملستأمنيمالصحي”م
مكؤستة ممعومية محتل محمل م“الصندوق مالوطين مسمنظام ت مالاحتيرطم
الاجامتعي”مابعتبريهماحتردًاملـ8متيرضداي تمخيضعملثالثةمقواننيمأسرس ية .م
الهدف مم ماإحداث مهذا مالصندوق مهو متدبري منظرم مالتأمني ماالإجبرييم
السريسمع ماسمرضملفرئدةماسمأجوين ،موأحصربماسميرشر ت،موذويمحقوقهمم
ابلقطرعماليرم،موالطسبةمابلقطرعني ماليرممواخلر ،مواحرايمانهتراك ت محقوقم
االإنترن ملسفرتة ماسممتدة ممر مبني مس نة م 2956مو ،2999موذوي محقوقهمم
اسمت تفيدن مأيضرمم مهذامالنظرم.
كام ميشيح مهذا مالقرنون ماإماكنية متلكيف مالصندوق ماسمذكوي مبتدبري مهذام
النظرمملفرئدةمفئر تمأخرىمغريمتكلماسماري ماإلهيرممبوجبمتيريعمخر مأوم
اتفرقية،ماإضرفةماإىلمتنظميموحتديدمصالحير تمهذامالصندوق،موتدابريمحسوهلم
حمل مالصندوق مالوطين مسمنظام ت مالاحتيرط مالاجامتعي ميف ممجيع محقوقهم
والزتامرته .م

اسمرسوممنصو تمكذكلمضدمهذاماسميروعمقرنون .م
 -1مداخةلمفريقماليداةلموالتمنية .م
بتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمس يدانممحمدموعىلمأآهلموحصبهم
أمجيني ،م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
الت يدمالوزنرماحملرتم ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
ييرفينمأنمأتنرولماللكمةمابمسمفريقماليداةلموالتمنيةمومضنهممتشارييم
الاحتردمالوطين ملساغلمابسمغربمسمنرقاةمميروعمقرنونميمقم 91.28ميقيضم
ابسمصردقةمعىلممرسوممبقرنونميمقم 1.28.282مالصرديميفم 10محمرمم2110م
(20مأكتوبرم)1028مابإحداثمالصندوقماسمغريبملستأمنيمالصحي .م
ونتجلميفمهذهماسمنرس بة مبلكماجيربية ممر متضمنه ماسمرسوممبقرنون مم م
مقتضير تمتيك م إايادةماحلكومةميفمتفييلماسرتاتيجيهترمالراميةماإىلمتطونرم
منظومةمالتغطيةمالصحيةمالسرس يةموذكلمبتيزنزموجتويدماخلدمر تماسمقدمةم
لسمت تفيدن موإادمرجمفئر تماجامتعيةمأخرىمملمتك مم مقبلمتت تفيد مم م
حقمالاخنراطميفمنظرممالتأمنيماالإجبرييمالسريسمع ماسمرض .م
وعىلمهذامالسرس ،منيتربمميروعمالقرنونمخطوةمهممةميفماجترهماإيسرءم
قواعدماحلاكمةماجليدةمفاميمخيصمتطبيقمقواعدمأكرثمدقةمفاميميتيسقمبنظرمم
التأمني ماالإجبريي مالسريس مع ماسمرض ،ملفرئدة ماسمأج موين موأحصربم
اسميرشر ت موذوي محقوقهم ،موذكل مم مخالل ماإحالل ممؤستة مجديدة ميهم
الصندوقماسمغريبملستأمنيمالصحيمحملمالصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطم
الاجامتعي.م م
ويف منف مالت يرق ،مسيتمح م ميروع مالقرنون مابإيسرء ماسمقتضير تم
الشيرييية ماليت مهتم ميقربة مادلوةل معىل ماسمناأآ ت ماليرمة ماسمنظمة مابلقرنون ميمقم
69.00ميفمالاقماسمتيسقمابسمراقبةماسمرليةملدلوةلمعىلماسمناأآ تماليرمةموهيئر تم
أخرى .م
وأود مهبذه ماسمنرس بة ،ماالإشردة مبأهداف مميروع مالقرنون محيث منرومم
صيرنةماسمكشت بر ت،مم مهجة،موجتروزممظرهرمالقصويماليتممت مابس تدامةم
معلمهذامالصندوق،مم مهجةمأخرى،موذكلمم مخاللماعامتدمتدبريمهمينم
نراعيمحقوقموانتظريا تمالفئر تماسمت تفيدةمم مهذامالنظرمم م
ويف ماخلترم ،مف إرن ّنر ميف مفريق ماليداةل موالتمنية مس نصو ت مابالإجيرب معىلم
ميروع مقرنون ميمق م 91.28ميقيض مابسمصردقة معىل ممرسوم مبقرنون ميمقم
 1.28.282مالصردي ميف م 10محمرم م 2110م( 20مأكتوبر م )1028مابإحداثم
الصندوقماسمغريبملستأمنيمالصحي .م
والتالممعسيمكمويمحةمهللاموبراكته .م

 -1مداخةلمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغرب .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
الت يدموزنرمالاغلمواالإدمرجماسمهينماحملرتم،م م
الت يدا تموالتردةماسمتشارين ماحملرتمني ،م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
يطيبميلمأنمأتنرولماللكمةمابمسمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغربم
مبنرس بةممنرقاةمميروعممرسوممبقرنونميمقم 1.28.282مابإحداثمالصندوقم
اسمغريب ملستأمنيمالصحيميفمهذهماجلستةماليرمة،موالبدميفمالبدايةمأنمأنوهم
ابلجواء ماالإجيربية ماليت مسرد ت مخالل ماجامتع مالسجنة ،موابالخنراط مالفرعلم
لعضرء مالسجنة موللك ماسمتشاريا ت مواسمتشارين ماذلن محرضوا مأشغرلهر،م
وكذا مقية مالنقرش ماجلدي مواسمتؤول مالهردف ماإىل ماإغنرء مميروع ممرسومم
بقرنونميمقم1.28.282مابإحداثمالصند موقماسمغريبملستأمنيمالصحي .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
يأيت مميروع ممرسوم مالقرنون مقيد مادلياسة ،ممعال مابلتوجهير ت ماسمسكيةم
الترميةماسمتيسقةمابمحلريةمالاجامتعية،مويفماإطريمتزنيلمأحدمأولواي تمالربانمجم
احلكويم ماسمتيسقة مابإصالح ممنظومة مامحلرية مالاجامتعية ،موكذا مالوفرءم
اباللزتامر تمادلوليةملسممسكةماسمغربيةماجترهممنظمةمالممماسمتحدةمومنظمةمالصحةم
اليرسميةمومنظمةماليملمادلولية .م

 -1مداخةلمالفريقماحلريك .م
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لسممسكة .م
كامميُشنظرمم مهذاماسميروعمقرنون،مأيضر،مأنمييملمعىلمسدمالفراغم
القرنوينماذليماكنتموالزالتمتت تغهلممرفيرماليقريمم مأجلماإبراممعقودمعرفيةم
بطرقممستوية،متتمحمهلممابالسشيالءمعىلمعقريمالغريمبالكمغريمقرنوين،م
المرماذليميترضيممنهماسمواطننيماسمغريبةمخصوصرماسمغريبةماسمقينيمابخلريج،م
اإضرفةماإىلماسمتشمثرن مالجرنب .م
وحيث مأن مميروع مالقرنون ،ماذلي مبني مأيدينر ،مس ييمل معىل متوحيدم
اليقواب تماجلنرئيةماسمقريةميفمالفصسنيم151مو151معىلمالتردةماحملرمون،مم م
هجةمعىلمغرايماسموثقني مواليدولمواسموظفنيماليمومينيموالقضرة،موم مهجةم
اثنية،مفرإنهمنريمماإىلمتاديدماليقوبةمعىلمالشخر ماسمؤهسنيمقرنوانملتحرنرم
اليقودمالثربتةمالتريخيمطبقرملسامدةم1مم مالقرنونم19.08ماسمتيسقممبدونةماحلقوقم
اليينيةم(خرصةماحملرمون).م م
مونمتىن ميف مفريق مالصرةل مواسميررصة مأن ميمالك مميروع مالقرنون مهذا،م
دفية مقوية ملسجهود ماسمبذوةل مم مأجل مالتصدي ملظرهرة مالاسشيالء معىلم
عقريا تمالغريموالتصديماليميل ملسا باك تماسمنظمةماليتمتت تيملمالوسرئلم
الاحتيرليةمم مأجلموضعماليدمدونموجهمحقمعىلماسمسكير تماليقرييةملسغري،م
خصوصرموأنممسفمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغري،محيظىممبتربيةمخرصةمم م
طرفمجالةلماسمكلممحمدمالتردسمنرصهمهللاموأيده .م
للكممرمس بق،مفرإننرميفمفريقمالصرةلمواسميررصة منصو تمابالإجيربمعىلم
هذامميروعمقرنون .م

وهيدفمميروعممرسوممالقرنونماإىلماإحداثم"الصندوقماسمغريبملستأمنيم
الصحي"ممكؤستةممعوميةمحتلمحملم"الصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطم
الاجامتعي"،مابعتبريهماحترداملامثينمتيرضداي تمخيضعملثالثةمقواننيمأسرس ية:م
الظهري ماليريف ميمق م 2.52.282مبت منظرم مأسريس ملستيرون ماسمتبردل،م
والقرنونميمقم 65.00ممبثربةممدونةمالتغطيةمالصحيةمالسرس ية،موالقرنونميمقم
 226.21ماسمتيسق مبنظرم مالتأمني ماالإجبريي مالسريس مع ماسمرض ماخلر م
ابلطسبة؛محيثمس ييهدماإىلمالصندوق ماسمغريب ملستأمنيمالصحي؛متدبري منظرمم
التأمنيماالإجبرييمالسريسمع ماسمرضملفرئدةماسمأجوين موأحصربماسميرشر تم
وذوي محقوقهم مابلقطرع ماليرم ،موالطسبة مابلقطرعني ماليرم مواخلر  ،مواحرايم
انهتراك تمحقوقماالإنترن ملسفرتةماسممتدةممرمبنيمس نةم 2956مو 2999موذويم
حقوقهمماسمت تفيدن مأيضرمم مهذامالنظرم.م م
كامميشيحمهذاماسميروعماإماكنيةمتلكيفمالصندوقماسمذكوي مبتدبريمهذام
النظرمملفرئدةمفئر تمأخرىمغريمتكلماسماريماإلهيرممبوجبمتيريعمخر مأوم
اتفرقية،مكاممحددمهذاماسميروعمتنظميموصالحير تمهذامالصندوق،موتدابريم
نقلموحسوهلمحملمالصندوقمالوطينمسمنظام تمالاحتيرطمالاجامتعيميفممجيعم
حقوقهموالزتامرته .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
وبنرء معىل ممر مس بق ،مفرإننر ميف مالاحترد ماليرم مسمقروال ت ماسمغرب ،منمث م
مقتضير ت مميروع ممرسوم مبقرنون ميمق م 1.28.282مابإحداث مالصندوقم
اسمغريبملستأمنيمالصحيمواذليمنمتىنمأنمحيققمأهدافهممبرمييززممنظومةمامحلريةم
الاجامتعية مببالدانموحاكمهتر،مأآمسنيمأن منت تحرضممجيير،مبرسمرانموحكومة،م
مضرمنيماخلطربماسمسيكمالتريممخلطربماليرشماجمليدملت نةم 1028مالرايمم
اإىل مرضوية ماإعردة مهيلكة ممنظومة مادلمع موامحلرية مالاجامتعية ،مويفض ملكم
تفتريمأومتأويلمتيتفيمسمضرمنيمالفصلم82مم مادلس توي،ممعمالتحيلمابلثقةم
اسممتبردةلمبنيمالتسطةمالشيريييةموالتسطةمالتنفيذيةميفمأفقمجتويدماخلدمر تم
اليموميةموالريقمهبر .م
والتالم .م
اثنير:مميروعمقرنونميمقم11.28ميقيضمبتغيريموتمتميممجموعةمالقرنونماجلنريئ :م

 -1مداخةلمالفريقماحلريك .م
الت يدمالرئي ماحملرتم
التردةمالوزياء
الت يدا تموالتردةماسمتشارين
ييرفينمأنمأتنرولماللكمةمابمس مالفريقماحلريكمل إالدالء مبوهجةمظرضانم
خبصو ممنرقاة مميروع مقرنون ميمق م 11.28ميقيض مبتغيري موتمتمي ممجموعةم
القرنونماجلنريئ.
الت يدمالرئي
ابلنظر ملمهية ماسمسكية ماليقريية ميف محيرة مالفراد مولقيهتر مالتصرعدية ميفم
التوق مالاقتصردية ،مفقد مشلكت ممطمير مذلوي مالنير ت مالتيئة ماذلن م
حيرولون مالرتايممعسهيرموسسهبرمم ممرلكهير ماحلقيقينيمبا  ىمالطرق ماإىل محدم
ظهويمش باك تممؤطرةميفمميدانمالزتونرمغرنهترمالبحثمع ماليقريا تماسمهمةلم
وخرصةمتكلماليرئدةمللجرنبموكذاملسمغريبةماسمقينيمابخلريج،مولهذامجندمهذام
المرمحظيمحمطةماهامتممم مطرفمجالةلماسمكلماذليمبيث مبرسرةلملوزنرم
اليدلمواحلراي تمبتريخيم10مدجنربم1026مقصدماالإنكبربمالفوييمم مأجلم
وضعمخطةممعل ملستصديملهذهمالظرهرةموالهردفةماإىلمحتصنيماسمسكيةماليقرييةم
وتيتريمتداولهرموانتقرلهرممبرمنكفلماس تقرايماسميرمال تماليقرييةموحاميةمحقوقم

 -2مداخةلمفريقمالصرةلمواسميررصة .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
التردةمالوزياءماحملرتمون ،م
اإخواينماسمتشارين  ،م
يشيرف مفريق مالصرةل مواسميررصة ممبجس ماسمتشارين مابلتجروب ممعم
مضمون مميروع مقرنون ميمق م 11.28ميقيض مبتغيري موتمتمي ممجموعة مالقرنونم
اجلنريئ،مخصوصرمأنمهذاماسميروعمقرنونميُنتظرممنهمأنميترمهميفمتيزنزم
التدابري مالقرنونية ملتحقيق مالم ماليقريي ،ماذلي ميالك ماإحدى ماسمداخلم
السرسمية ملتحقيق مالاس تقراي مالاجامتعي ،موتيزنز ماالإقالع مالاقتصرديم
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اإننرميفمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغربموإاميرانممنرمابلتطبيقمالصريمم
لسمبدأ مادلس توييمالقريض مبربطماسمتؤوليةمابحملرس بة،مفرإننرمنمث موجرهةمهذام
يروعمالقريضمبتوحيدماليقوبةمخبصو مجرامئمالزتونرمبنيممجيعماسمهنينيم
اسم م
اخملتصنيمبتحرنرماليقود،محيثمحددمعقوبةمالزتونرماليتمنرتكهبرملكمقرضمأوم
موظفممعويممأومموثقمأومعدلمولكمحمرمممؤهلمقرنوانملتحرنرماليقود،ميفم
التج مم م20ماإىلم10مس نةموغرامةمم م200.000ماإىلم100.000مديمه،م
وذكلمانتجرمرمواس تكامال ملسقرنونماذليمس بقمأنموافقنرمعسيهميفملجست نرم
اسموقرمواذليممك مالتردةماحملرمونمم محترنرمهذامالنوعمم ماليقود،محيثم
أن ماسمنطق ميقيض مابسمترواة ميف ماجلزاء معند ماخملرلفة معىل مغراي ماسمترواة ميفم
احلقميفمحترنرماليقود،موذكلمح ىميشت ىنمحتقيقمالردعماسمطسوبموالتصديم
حلرال تمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغريمواليتمغرلبرممرمتمتمع مطريقمتزونرم
اليقودمواحملريا تموالواكال تمبأسامءماسمالكماحلقيقينيممثماإبراممعقودمتفويتم
مكشت بة ملسيرعية مالقرنونية موتؤدي ماإىل منقل ماسمسكية ماإىل مأشخر مأآخرن .م
وهوممرميرتتبمعسيهمتضييعماحلقوقموفقدانمالثقةميفمالم مالقرنوينمواليقريي .م
وإاميران ممنر ميف مفريق مالاحترد ماليرم مسمقروال ت ماسمغرب مبرضوية ممواكبةم
اجملهودا تماسمبذوةل ملستصديملظرهرةمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغري،موذكلم
تنفيذاملستيسامي تماسمسكيةمباأنمالانكبربمالفوييمعىلموضعمخطةممعلمعرجةلم
لستصديملهذهمالظرهرة،مفرإننر مننوهممبضرمنيمهذاماسميروعمالهرممونصو تمعسيهم
ابالإجيرب .م
والتالممعسيمكمويمحةمهللاموبراكته .م
اثلثر :مميروع مقرنون ميمق م 89.28ميقيض مبتغيري موتمتمي مالقرنون ميمق م11.02م
اسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية :م

اسمالكموأحصربماحلقوقماليينيةموتيزنزمالمثقةموالم ماليقرييني.
اإنمالتفكريميفماإيسرءمس يرسةمشرمةلمومندلجةمذا تمطربعماسرتاتيجيميفم
قطرع ماليقري مأاحى مرضوية ممسحة ملتجروز مالاختالال ت ماسمتجةل مومتكنيم
اليقريميفمالاسهرممالفيرلميفمدينرميةمالتمنية.
الت يدمالرئي
اإن مخمتسف مالشاخيصر ت ماسمنجزة معىل ممت توى مقطرع ماليقري مابسمغربم
خسصت ماإىل موجود ممجموعة مم مالاختالال ت موالاشاكلير ت ماليت متييقم
اضطالعماليقريمبدويهمالاكملميفمالتمنيةماسمناودة،ماإنمعىلممت توىمالبنيةم
اليقرييةمأومعىلممت توىماالإطريمالقرنوينماسميمتد.
ذلا ماكن مم مالالزم متوحيد ماليقوبة مخبصو مجرامئ مالزتونر مبني ممجيعم
اسمهنيني ماخملتصني مبمتحرنر ماليقود مم مموثقني موعدول م موحمرمني موذكل مبغريةم
حتقيقمالردعماسمطسوبموالتصديمحلرال تمالاسشيالءمعىلماليقريا تماليتمتبنيم
أنمغرلبيهترميمتمعربموسرئلماحتيرليةموتدليت يةمتمتثلمأسرسرميفمتزونرماليقودم
وحمريا تموواكال ت مبأسامءماسمالكماحلقيقينيموأحيرانمتزونرمبطرئقمهوايهتمم
موذكل ملسمتك مم ماإبرام معقود متفويت متكشيس ماليرعية .ماإذ ميقف موياءم
هرج مالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغريمابدليجةمالوىلماجلرنبمالاقتصرديم
واسممتثلميفمالرغبةميفمالاغتنرءمالرسيعمخصوصر ماإذامعسمنرمأنماليقريا تماليتم
تكون مموضوع ماسشيالء مغرلبر ممر متكون مذا ت مقية ممرلية مهممة مكون مأنم
اليرئدا تماسمرلية ماحملصةل مم مهذهماليمسية متكونميفمأغسب مالحوال مادلافعم
الرئييسمواسمبررشمل إالقدامماإىلمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغريمبدونمموجبم
قرنوين.
الت يدمالرئي
اإنماسميروعماذليمحن مبصددهميدخلميفماإطريمتنفيذمالتوجهير تماسمسكيةم
باأنمالتصديمالفوييمواحلرزمملفيرلماالإسشيالءمعىلمعقريا تمالغري.
للك ممر مس بق مفرإننر ميف مالفريق ماحلريك مولمهية مهذا ماسميروع منصو تم
ابالإجيرب .م

 -2مداخةلمفريقمالصرةلمواسميررصة .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
التردةمالوزياءماحملرتمون ،م
اإخواينماسمتشارين  ،م
يشيرف مفريق مالصرةل مواسميررصة ممبجس ماسمتشارين مابلتجروب ممعم
مضمونمميروعمقرنونميمقم 89.28ميقيضمبتغيريموتمتميمالقرنونميمقم11.02م
اسمتيسق مابسمتطرة ماجلنرئية ،معىل ماعتبري مأن ماسمقتضير ت مالقرنونية ماليت متيدلم
مبوجهبرماسمردةم 66مم مقرنونماسمتطرةماجلنرئية،موكذاماسمردةم 160مم منف م
القرنون،متريمماإىلموضعمحدمسميرانةماسميتقسنيموأرسمهميفمالتوصلمابلتغذيةم
خاللممرحةلماحلراسةمالنظرية،م م
وابلتريلمفرإنمهذهماسمقتضير تمسشترمهمالمحمرلميفمأنت نةمظروفماعتقرلم
اسماشبهمفهيممخاللممرحةلماحلراسةمالنظريةمسواءممبخرفرماليرطةمأومادليكم
اسمسيكمطيةلممدةماحلراسةمالنظريةماحملددميفماسمردةم 66مم مقرنونماسمتطرةم
اجلنرئية .م
ومبرمأنماسميروعمقرنونميمقم 89.28مهيدفماإىلممالءمةمالقرنونماجلنريئم

 -1مداخةلمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغرب .م
بتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأرشفماسمرسسني .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
التردةمالوزياءماحملرتمون ،م
الت يدا تموالتردةماسممتشاريونماحملرتمون ،م
ييرفينمأنمأتنرولماللكمةمابمسمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغرب،م
م مأجل ماسمُنرقَاة موابْداء مالرأي محول مميروع مقرنون ميمق م 11.28ميقيضم
ِ
بتغيريموت
متميممجموعةمالقرنونماجلنريئ،موالبدميفمالبدايةمأن مننوهمابليرضمالقميم
اذليمتقدممبهمالت يدموزنرماليدلم موالنقرشماالإجيريبموالبنرءماذليمطبعمأشغرلم
جلنةماليدلموالشيريعموحقوقمالانترنمالنقرشمأثنرءمدياسةمهذاماسميروع .م
الت يدمالرئي  ،م
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وقرنونماسمتطرةماجلنرئيةممعممرمجرءمبهمدس تويماسممسكةماسمغربية،موكذامالتييم
اإىلمتيزنزماالإجراءا تموالتدابريموالضامان تمالقرنونيةمسممرحةلممرمقبلماحملرمكة.م
ابالإضرفةماإىلمتفييلمالالزتامر تمادلولية ملسممسكةماسمغربيةمالراميةماإىلممراجيةم
الشيريير ت ماجلنرئية ،مواليت ماكن مبيضهر محمل متوصير ت مأو ممالحظر ت مم م
بيضمأآلير تمالممماسمتحدةمسواءماسمينيةمحبقوقماالإنترنمأوممبنعماجلرمية .م
فرإننر ميف مفريق مالصرةل مواسميررصة منصو ت مابالإجيرب معىل مهذا مميروعم
قرنون .م

بكيفيةمحفظمهذهمالطيمةموضامنمجودهتر،مع مطريقمالالزتاممابإجراءا تم
قرنمالصفقر تمواحرتاممالقواننيماجلرييمهبرماليملممعمتضمنيمدفرترمالتحمال تم
بلكمهذهماسمواصفر ت .م
ويف مهذا ماالإطري ،مالبد موحن نمنرقش ماليوم مظروف ماسميتقسني محتتم
احلراسةمالبدمم ماإاثيةمبيضمالقضرايمذا تمالصةلممرداممأنماسميتقلمالزالميفم
طويمالتحقيق،ماكالهامتممابسمرافقمالصحيةميفمأمرك مالاعتقرل،موذكلمبتوفريم
خمتسف مرشوط ماالإقرمة ماسمفروضة ماإنترنير ماكلهتوية ماسمطسوبة موالفرشةم
الرضويية .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
انطالقتر مم ممضمون مهذا مالنص ماالإنترين مابمتيرز ،موبنرء معىل ممرم
اس تقينرهمم ماسمذكرةمالتقدمييةماسمفصةلملهدافهموغرايته،مواسممتثةلمأسرسرميفم
كونه مسيالك مقية ممضرفة مسوف متغين مالتجربة ماسمغربية ميف ملجرل ماحلقوقم
واحلراي تموتت تجيبمسمطرلبماحلراك تماحلقوقيةمالوطنيةموادلولية،مكاممأنهم
ييك م إايادةمالوفرءماباللزتامر تمالوطنيةموادلوليةميفملجرلماإصالحممنظومةم
اليداةل موحامية محقوق ماالإنترن موتيزنزهر ،مكام مأن مالنص مموضوع ممنرقاشنرم
اليوممنرومماسمالءمةممعممرمجرءميفمالفصلم 11مم مادلس توي:م"منمتتعملكم
خشصمميتقلمحبقوقمأسرس يةموبظروفماعتقرلماإنترنية"،مفرإننرميفمالفريقم
الاس تقاليلملسوحدةموالتيردليةمس نصو تمابالإجيرب .م
 -1مداخةلمفريقماليداةلموالتمنية.
 ميروعمالقرنونميمقم11.28ميقيضمبتغيريموتمتميممجموعةمالقرنونماجلنريئ؛ م
 ميروعمالقرنونميمقم11.02ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية.م مالت يدمالرئي ماحملرتم ،م
التردةمالوزياءماحمل مرتمون ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
ييرفينمأنمأتنرولماللكمةمابمسمفريقماليداةلموالتمنيةممبجس ماسمتشارين م
ابجلستةماليرمة ملستصويتمعىلمميروعمقرنونرمق 11.28مالقريضمبتغيريموتمتميم
مجموعة مالقرنون ماجلنريئ ،موميروع مالقرنون ميمق م 11.02ماسمتيسق مابسمتطرةم
اجلنرئية .م
موأودميفمالبدايةمأنمأفتتحممداخسيتمهذهمبشمثنيممضرمنيمهذن مالنصنيم
الشيرييينيماليتماس تجربتمالحتيرجر تماسمواطننيمووضيتملبنةمأخرىميفم
طريقمتدعميمالمننيمالقرنوينموالقضريئموكذامالم ماليقريي،م م
كام مأس تغل مهذه ماسمنرس بة مأيضر ملستنويه مابلروح ماالإجيربية ماليت مطبيتم
أشغرلمجلنة ماليدلموالشيريعموحقوقماالإنترنموتيرونماحلكومة،ميفمتيرطهيامم
مع مالنصني مالذلن محن مبصددهام ،مابلالك ماذلي محيقق مغرية مم مالغراي تم
اسمرجوةمم مالقرعدةمالقرنونية،مأالمويهمرسعةمالاس تجربةمحلرجير تمالفرادم
وامجلرعة،موهوممرمعكتهمالتصويتمابالإجامعمداخلمالسجنة .م

 -1مداخةلمالفريقمالاس تقاليلملسوحدةموالتيردلية .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
الت يدمالوزنرماحملرتم ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
ييرفين مابمس مالفريق مالاس تقاليل ملسوحدة موالتيردلية مأن مأتدخل ميفم
منرقاة مميروع مقرنون ميمق م 11.02ميقيض ممبتغيري موتمتمي مالقرنون ماسمتيسقم
ابسمتطرةماجلنرئية .م
اإن مالنص ماذلي محن مبصدد مدياس ته منروم متغيري موتمتمي مالقرنون ميمقم
 11.02ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئيةموابلضبطماسمردتنيم 66مو 160مم مقرنونم
اسمتطرةماجلنرئية،مبغيةموضعماإطريمقرنوينملتغذيةمالشخر ماسموضوعنيمحتتم
احلراسةمالنظريةموالحداثماحملتفظمهبم .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
وابس تقراء ممضمون مهذه ماسمردة مالفريدة منتشاف مأن مادلوةل مسشتحملم
ولولممرةممصرييفمالتغذيةماخلرصةمابلشخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةم
النظريةموالحداثماحملتفظمهبم،محيثميصد تممزيانيةمخرصةملهذامالغرض،م
وهذهممبرديةمحن ميفمالفريقمالاس تقاليل مننوهمهبرمونمثهنرمعرلير،معىلماعتبريم
أهنرمجرء تماس تجربةمسمرمجرءمبهمدس تويماسممسكةماسمغربيةملت نةم 1022مم م
محوةلمحقوقيةمقويةمتيزنزاملسضامان تمالقرنونيةمسمرحةلممرمقبلماحملرمكة .م
كام منالحظ مأن مهذا مالتيديل مجرء متفييال ملاللزتامر ت مادلولية ماليتم
صردقت معسهير ماسممسكةماسمغربيةميف ملجرلمحقوقماالإنترنموإاعامال ملستوصير تم
واسمالحظر ت مالصردية مع مالآلير ت مالممية ماسمينية مباأن ممراجية مومالءمةم
الشيريير تماجلنرئيةمالوطنية،موذكلمع مطريقمتوفريماإطريمقرنوينموتنظييم
خر مبتغذية مالشخر ماسموضوعني محتت ماحلراسة مالنظرية موالحداثم
احملتفظمهبم .م
المت يدمالرئي ماحملرتم ،م
اإننرميفمالفريقمالاس تقاليل،ماإذمننوهمهبذهماسمبرديةمالشيريييةمذا تمالبيردم
االإنترنية،مالبدمأن منؤكدمعىلمرضويةماليملمعىلمتفييلمهذاماالإجراءملي م
فقطمعىلماسميتقسنيميفمطويمالتحقيق،مبلمنودمأنميالكمح ىممرحةلمالتقدميم
عساممأنماسمتطرةمقدمتطولمأحيرانملميومماكملمدونمألك .م
كام منتجلمرضويةمضامنمتغذيةمتتوفرمعىلماليروطمالصحيةماسمتيسقةم
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ففامي مخيص مميروع مالقرنون ميمق م 11.28مالقريض مبتغيري موتمتمي ممجموعةم
القرنونماجلنريئمواذليماكنمموضوعميسرةلممسكيةمنهبتماإىلمرضويةمالتصديم
لظرهرةمالاسشيالءمعىلمعقريا تمالغري،مسمرمتالكهمهذهمالظرهرةمم ممترسم
ابلم مالقرنوينمواليقريي،موحبقمم ماحلقوقماسمكفوةلمدس تويايموهوماحلقميفم
اسمسكية،ممف مشأنمهذهمالتيديال تمتيزنزمفيرليةمالقرنونميفمحفظموصيرنةم
احلقوق،مانهيكمع متيزنزمثقةمالفرعسنيمالاقتصرديني،مذلكلمفرإننرميفمفريقم
اليداةل موالتمنية مندمع مهذه مالتيديال ت ،مويه ممنرس بة م ملندعو مأيضر ماإىلم
التيجيل مبوضع ممنظومة مقرنونية ممتاكمةل مخرصة مابليايض مامجلرعية موأيايضم
امجلرعر ت مالتاللية ممبر ميؤدي ماإىل متمثيهنر موإادمرهجر ميف مصسب مالتطسير تم
الاقتصرديةموالاجامتعيةملسبالد .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
التردةمالوزياءماحملرتمون ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
أمر ممر مخيص مميروع مالقرنون ميمق م 89.28مفرإنه مجرء ميف مس يرق متنفيذم
التيهدا تمادلولية ماليتمالزتمتمهبرمبالدانمفاميمخيصمحتتنيموأنت نةمظروفم
الوضعمحتتماحلراسةمالنظريةموالاحتفرظمابلحداث،موقدمجرءمالنصمم م
أجلمجتروزماالإشاكال تماسمتيسقةمبتغذيةمالشخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةم
النظريةموالحداثماحملتفظمهبممداخلمخمرفرماليرطةمومراكزمادليكماسمسيك،م
خصوصرموأنمهذهماليمسيةمملمتك ممؤطرةمبأيمنصمالشيريييمم مقبل،موهوم
اإجراء مال مغرو مأنه مس يكون ماإضرفة منوعية ميف ملجرل ماحلقوق مواحلراي ت معربم
تيزنزمالضامان تماسممنوحة ملسماشبهمهبممومتكيهنممم محمرمكةمعردةلميفمظروفم
اإنترنية،مكاممنت تغلمذا تماسمنرس بةملدلعوةمم مجديدماإىل :م
 الاس مترايميفمويشمإماصالحممنظومةماليداةلمكويشمم مأوياشماالإصالحملتحقيقمالهدافماسمتطرة؛ م

 -1مداخةلمالفريقماحلريك .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
الت يدمالوزنرماحملرتم ،م
التردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
ييرفين مأن مأتنرول ماللكمة مابمس مالفريق ماحلريك ملسمترمهة ميف ممنرقاةم
ميروعمقرنونميمقم،89.28ميقيضمبتغيريموتمتميمالقرنونميمقم 11.02ماسمتيسقم
ابسمتطرةماجلنرئية .م
الت يدمالرئي  ،م
يفمالبدايةمالبدمم مالتنويهمابلنقرشماجلديمواسمتؤولماذليمعرفتهمجلنةم
اليدلموالشيريعموحقوقماالإنترنممبنرس بةمدياس هترملهذاماسميروعمالقرنون،مكامم
نا يدمأيضرمابلتفرعلماالإجيريب ملستردةماسمتشارين مواذليمسيترمهم -مالمحمرةلم
 ميف ماس تكامل ماإصالح ممنظومة ماليداةل ميف ماجلرنب ماسمتيسق محبامية محقوقمالشخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظرية .م
ومحن ميفمالفريقماحلريكمنمث معرليرمهذامسميروعممممواذليمتقدمتمبهم
احلكومةم،ميفمس يرقمتزنيلماخملططمالشيريييماذليمالزتمتمبهملمتكري مدوةلم
احلق موالقرنون متنفيذا ملتيهدا ت ماسممسكة مادلولية ميف مشأن متيزنز مظروفم
وأنت نهمالوضعمحتتماحلراسةمالنظريةملسميتقسنيموكذامالاحتفرظمابلحداث،م
ونظراماليتفرعمعددماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةموالحداثماحملتفظمهبمم
دلى مخمرفر ماليرطة موادليك ماسمسيك ،مومر مينتج معنه مم ماإشاكال ت متتيسقم
بتغذيةمهؤالءمالشخر ميفمظلمغيرب منصمقرنوينميؤطرمهذهماليمسية،م
جرء متيديل ماسمردتنيم 66مو 160مم مقرنونماسمتطرةماجلنرئيةمم ماجلمانم
تتحملماسمزيانيةماليرمةملدلوةلمهذهماسمصرييف .م
الت يدمالرئي  ،م
اإننرميفمالفريقماحلريكمنتجلمابإجيربمهذاماسميروعمالهرمماذليمسيالكم
– مال محمرةل م -مقية ممضرفة ميف ملجرل ماحلقوق مواحلراي ت ماسمنصو معهير ميفم
ادلس توي،موتت تجيبمأيضرمسمطرلبماحلراك تماحلقوقيةموالوطنيةموادلولية .م
وانطالقر مم مأمهية مهذا ماسميروع موأهدافه ماالإجيربية مفرإننر ميف مالفريقم
احلريكمس نصو تمابالإجيرب .م
والتالممعسيمكمولرمحةمهللامتيرىلموبراكته .م

 حتتنيمميريريموظروفماس تقبرلمالحداثمداخلماسمراكزمالمنيةموتيمميمهذهماسميريريملشاملماسمراكزمالبييدةمع ماسمدن؛ م

 -5مداخةلمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغرب .م
بتممهللامالرمح مالرحميموالصالةموالتالممعىلمأرشفماسمرسسني .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
التردةمالوزياءماحملرتمون ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون ،م
ييرفينمأنمأتنرولماللكمة مابمسمفريقمالاحتردماليرممسمقروال تماسمغرب،م
م مأجل ماسمُنرقَاة موابْداء مالرأي محول مميروع مقرنون ميمق م 89.28ميقيضم
بتغيريموتمتميمالقر ِ
نونميمقم 11.02ماسمتيسقمابسمتطرةماجلنرئية،موالبدميفمالبدايةم

 ا إالرساعميفماإخراجمالقرنونماجلنريئمواسمتطرةماجلنرئيةممبرميتالءمممعمالزتامر تمبالدانمادلاخسيةمواخلريجية؛ م
 ترش يدمالاعتقرلمالاحتيرطيمابلالكماذليميضم محقوقممجيعمالطراف؛ م

 متديدمبرانمجمالتغذيةملياملممدةمجحزماسميتقسنيمداخلماحملرمك .موعسيهمس يصو تمفريقنرمابالإجيربمعىلمميروعمالقرنونميمق11.28ملقريضم
بتغيريموتمتميممجموعةمالقرنونماجلنريئ،موميروعمالقرنونميمق م 11.02ماسمتيسقم
ابسمتطرةماجلنرئية،مأآمسنيمأنميتهامميفمحتقيقمالهدافماسمرجوةممهنام .م
والتالممعسيمكمويمحةمهللامتيرىلموبراكته .م
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اإخواينماسمتشارين  ،م
ييرفينمأنمأتنرولماللكمةمابمسمفريقمالصرةلمواسميررصةميفماإطريممنرقاةم
ميروعمقرنونميمقم 91.28مبتغيريمالقرنونميمقم 05.21ماسمتيسقمبشنظميمهمنةم
اسمرشدمالت يريح .م
وال مخيفى معىل مأحد مأمهية مادلوي ماذلي ميقوم مبه ماسمرشد مالت يريح ميفم
مصرحبة مومرافقة مالت يرح ماسمغريبة موالجرنب ملستيريف مابسمنرطق مالت يرحيةم
وإابراز مالوجه ماحلقيقي ملبالدان ميف مخمتسف ماجملرال ت مالطبييية موالثقرفيةم
واحلضريية ،مواليت متتطسب ماسميرفة مادلقيقة مابلحداث مالتريخيية مواسميطير تم
اجلغرافيةمواحلضرييةمواليكيولوجيةماليتمتمزخرمهبرمبالدان،مفرسمرشدمالت يريحم
هو مصةل مالوصل ماسمبررشة مبني مالترحئ موخمتسف ماسمتدخسني ميف ماسميدانم
الت يريح ،مممر ميتيني مميه متطونر مأدائه موالرفع مم ممت توى ماخلدمر ت ماليتم
يقدهمر .م
الت يدمالرئي  ،م
لقدمكنرمدامئر منطرلبميفمفريقمالصرةلمواسميررصةمبرضويةمتأهيلمالينرصم
البيريميفمالقطرعمالت يريحمابعتبريهميكزيةمأسرس يةموجحرمالزاويةميفملكم
الربامج مواخملططر ت ماليت ميمت مالقيرم مهبر ميف مالقطرع مالت يريح ،موخرصةم
اسمرشدون مالت يرحيون مابعتبريمه مسفراء ملسمغرب مواسميول معسهيم ميف متزنيلم
يؤية م 1010ماليت متروم مجسب م 10ممسيون مسرحئ ميف مأفق م 1010موجيلم
اسمغربمم مبنيمالوهجر تمالت يرحيةمالييرن مالوىلمعىلماسمت توىمالوطين .م
ول ميتأىتمذكلميف منظرانماإالمعربماإعطرءماسمزيدمم مالينريةموادلمعملهرتهم
الفئة مخرصة مم مخالل مالتكون موالتكون ماسمت متر مومصرحبهتر ميف ملجرلم
السغر تموالتكنولوجير تمالرمقيةموتقنير تمالتواصل،مابعتبريهرمرشوطرمرضوييةم
سماميسةمهممنةماسمرشدمالت يريحميفمظلمالتطويماذليمييرفهماجملرلمواسمنرفتةم
اليتميواهجهرمالقطرعمالت يريحمعىلماسمت توىمادلويل .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
لقدمتبنيملنرمم مخاللمتشبعممضمونماليرضماذليمقدمهمالت يدمالوزنرم
أنمهذاماسميروعمأمستهمرضويةممتديدمالفرتةمالانتقرليةماليتمجرءمهبرمالقرنونم
اسمنظممسمهنةماسمرشدمالت يريحمالصرديميفم1021مواليتمتنصمعىلمحتديدممدةم
س نشنيميمتمخاللهرمتتويةموضييةمالشخر ماذلن ميتوفرونمعىلمكفرءا تم
ميدانية ميف ملجرل ماالإيشرد مالت يريح ،مويه مالفرتة ماليت مانهتت مفيسير محبسولم
التربعمم ممريسم،1028مبيدمرمثبتمأنماليروطماسمطسوبةميفمممريسةماسمهنةم
المتتوفرميفماليديدمم ماسمرشدن ميمغمأهنممميامكوامجتربةمطويةلمميفماسميدانم
ويتقنونماليديدمم مالسغر ت،مخرصةميفماسمنرطقماجلبسيةموالواحر تم .م
الت يدمالرئي  ،م
اإننر ميف مفريق مالصرةل مواسميررصة منؤكد مأن مميروع مالقرنون ماذلي محن م
بصددممنرقا تهماليوممسيترمهمابلتأكيد ميفماالإجربةمع ماالإشاكال تماحلقيقيةم
اليت متيرفهر ممنظومة ماالإيشرد مالت يريح مواليت محتول مدون محتت ممت توىم
جودةماخلدمر تموالمتواكبمابلالكماسمطسوبمأهدافمدمعموتقويةماليرضم

أن مننوهمابليرضمالقميماذليمتقدممبهمالت يدموزنرماليدلموالنقرشماالإجيريبم
والبنرء ماذلي مطبع مأشغرل مجلنة ماليدل موالشيريع موحقوق مالانترن مالنقرشم
أثنرءمدياسةمهذاماسميروع .م
الت يدمالرئي  ،م
يأيتمهذاماسميروعميفماإطريمالهنوضمحبقوقماالإنترنمببالدانموتكري م
حامنهترميفمالقرنونمومراعرةمالوضيير تماليتمنكونمفهيرمالفردمموضوعرمحتتم
احلراسةمالنظرية .م
وحيثمأنموضعمالفردميفماإطريمتدابريماحلراسةمالنظريةميقتيضمحرمرنهم
م محريته محلني مانهترء مالتحقيقر ت ماكن مم مالالزم موم ممنظوي محقويقم
وإانترينمتوفريمالتغذيةملفرئدتهمحيثمأنهميفمالواقعماحلريلميتسقىماسموضوعنيم
حتتماحلراسةمالنظريةمالتغذيةمم مطرفمأرسمهمأومعىل منفقهتمماخلرصةمأوم
يرطةمالقضرئيةماسمداومةميفمالكثريمم مالحيرن.مخرصةم
عىل منفقةمعنررصمال م
وأنمعددمهؤالءميتجروزمس نوايم 190مألفمخشص،مفاكنمالبدمم ممتتييهمم
ابلضامان تماحلقوقيةموكذامأنت نةمالوضعمحتتماحلراسةمالنظريةموالتكفلماجليدم
ابلشخر ماسموقوفني .م
كام مأننر مننوه مهبذا ماسميروع ماذلي ميأيت متفييال ملالتفرقير ت مادلولية ماليتم
صردقتمعسهيرماسممسكةماسمغربيةميفملجرلمحقوقماالإنترنموإاعاملمالتوصير تم
واسمالحظر ت مالصردية مع مالآلير ت مالممية ماسمينية مباأن ممراجية مومالءمةم
الشيريير تماجلنرئيةمالوطنية،مميسنرممالءمةماسماميسةمالوطنيةممعماسماميسر تم
اسمقرينة مالفضىل مفامي مخيص متوفري ماإطري مقرنوين موتنظيي مخر مبتغذيةم
الشخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةموالحداثماحملتفظمهبم .م
كام مسوف مميثل مهذا ماسميروع ماإضرفة منوعية متغين مالتجربة ماسمغربية ميفم
لجرل ماحلقوق مواحلراي ت متت تجيب مسمطرلب ماحلراك ت ماحلقوقية مالوطنيةم
وادلوليةموييك ما إاليادةمالصردقةموالكيدة ملسممسكةماسمغمربية ملسوفرءمابلزتامرهترم
الوطنيةموادلوليةميفملجرلماإصالحممنظومةماليداةلموحاميةمحقوقماالإنترنم
وتيزنزهر .م
ويف ماخلترم ،مفرإننر ميف مفريق مالاحترد ماليرم مسمقروال ت ماسمغرب منصو تم
ابالإجيرب معىل مهذا ماسميروع ماذلي مهيدف ماإىل موضع ماإطري مقرنوين ملتغذيةم
الشخر ماسموضوعنيمحتتماحلراسةمالنظريةموالحداثماحملتفظمهبم،مم م
خاللمحتملمادلوةلمسمصرييفمتغذيةمهذهمالفئةمم ممزيانيهترماليرمة .م
والتالممعسيمكمويمحةمهللاموبراكته .م
يابيــــر:مميروعمقرنونميمقم 91.28مبتغيريمالقرنونميمقم 05.21ماسمتيسقمبشنظميم
همنةماسمرشدمالت يريح :م
 -2مداخةلمفريقمالصرةلمواسميررصة .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
التردةمالوزياءماحملرتمون ،م
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الت يريحمالوطين .م
م مهذاماسمنطسق،مفرإننرميفمفريقمالصرةلمواسميررصةمنتفرعلمبالكماإجيريبم
معمهذاماسميروعماذليمس ييطيميف منظرانمدفيةمقويةمجلهودمالتمنيةماحملسيةم
وخسقمفر مالاغلمابليرملمالقرويمواسمنرطقماجلبسية،مواعتبريامذلكلمفرإننرم
نصو تمابالإجيربمعىلمهذاماسميروعمقرنون .م
والتالممعسيمكمويمحةمهللا .م

مواكبة سمهين القطرع م محيث مجتويد ماخلدمر ت ماليت ميتدهير ماسمرشدم
الت يريح،مخرصةمعىلممت توىماسمنرطقماجلبسية،مس امي وأن اسمرشدمالت يريحم
يبقىماحلسقةمالضيفميفمسستةلمالقميماسمرتبطةمهبذامالقطرع،ميمغ مأنهميالكم
حسقةموصلمأسرس يةمبنيمالترحئمواسمنتوج .م
الت يدمالرئي  ،م
اإننر مكفريق ماشرتايك منمث ماسميروع ماذلي مجرء ماكإضرفة ملسميروع ميمقم
 05.21ماجلريي مبه ماليمل ،مم مأجل ماإدمرج محمرتيف ماالإيشرد مالت يريحم
اسموجودن مابسمنرطقماجلبسيةمواذلن ميتوفرونمعىلممؤهال تمعرلية،مونرامكونم
خربةمهممةمعىلممت توىماالإيشردمالت يريح،مومعمذكلمييمسونمخريجماالإطريم
القرنوين،موإادخرهلمممض مالقطرعماسمهيلك،منظراملكونمأنمالت يرحةماجلبسيةميفم
حرجةممرسةملهرتهمالطرقر ت،مسمرمتتوفرمعسيهمم مخربةمكاممس بقماذلكر،مكامم
يالكون مقية ممضرفة ملسقطرع مالت يريح مولبالان ،معىل ماعتبري مأهنم مسفراءم
لسحضريةماسمغربيةمدلىمالت يرحمالجرنب .م
ولهذهمالاعتبريا ت،مالميتينرماإالمأن منصو تمابالإجيربمعىلماسميروع،مسمرم
هلمم مأآاثيماإجيربيةمعىلممت توىمتنظميمهمنةماالإيشردمالت يريح،موسمرمتوفرهم
م ماإماكنيةمأمرممهرتهمالفئةملالندمرجميفمسوقمالاغل .م
والتالممعسيمك .م

 -1مداخةلمالفريقماحلريك .م
بتممهللامالرمح مالرحمي .م
الت يدمالرئي ماحملرتم ،م
الت يدا تموالتردةمالوزياءماحملرتمون ،م
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،مم م
ييرفينمأنمأتنرولماللكمةمابمسمالفريقماحلريكممبجست نرماسموقرملعرضم
وهجةمنظرانميفمميروعمقرنونميمقم91.28مبتغيريمالقرنونميمقم05.21ماسمتيسقم
بشنظميمهمنةماسمرشدمالت يريح .م
يفمالبداية مالبدمم مالتنويهمواالإشردةمابلنقرش ماجلردماذليمعرفتهمجلنةم
الفالحةموالقطرعر تماالإنترجية،مخاللممنرقاةمهذاماسميروعمالهرم،مواذليم
هيدفمابلسرسماإىلمجيلمهمنةماالإيشردمالت يريحمأكرثمهمنيةمبواسطةمتقويةم
رشوطمالولوج ملسمهنةمووضعمتكون ممطربق ملسميريريماليرسمية ملسجودة،موأيضرم
حتديثممزاوةلماسمهمنةمم مخاللمخسقمرشاك تممرشدن مس يرحيني،موتبت يطم
مزاوةلماسمهنةميفماإطريمتقت ميمجديدملالختصرصر ت .م
الت يدمالرئي  ،م
بنرءامعىلمذكل،مفرإنمالتيديلماسمقرتحميفمميروعمالقرنونمس يك مم م
متديدمالفرتةمالانتقرليةمالترلفةماذلكرمم مس نشنيماإىلمستمس نوا ت،موذكلم
وفقمكيفير تمحمددةمبنصمتنظييممعممراعرةمالرهران تماسمتيسقةمابسمهنةمالمس اميم
تكلماخلرصةمابجلودة .م
الت يدمالرئي ،م م
نظرا ملمهية مهذا ماسميروع موللك مالاعتبريا ت مالترلفة ماذلكر ،مفرإننر ميفم
الفريقماحلريكمس نصو تماإجيرابمعسيه .م
والتالممعسيمكمويمحةمهللامتيرىلموبراكته .م
 -1مداخةلمالفريقمالاشرتايك .م
الت يدمالرئي ماحملرتم،
الت يدا تموالتردةمالوزياءماحملرتمون،
الت يدا تموالتردةماسمتشاريونماحملرتمون،
ييرفين مأن مأتدخل مابمس مالفريق مالاشرتايك ممبجس ماسمتشارين ميفم
منرقاةمميروعمقرنونميمقم91.28مبتغيريمالقرنونميمقم05.21ماسمتيسقمبشنظميم
همنة ماسمرشد مالت يريح ،ماذلي منيتربه مجد مهمم معىل ممت توى دمع موتقويةم
اليرض مالت يريح موالرفع مم ممت توى مجودة ماسمنتوج مالت يريح مالوطين،م
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