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  )2013 ينا�ر 29  (1434 ربيع أ"ول 17 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساEرئDس ل الرابعاخلليفة  ،ش=يخ ٔ�محدو ادبداالس=يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الثالثة واPقHقة  السادسةابتداء من الساOة ، دقHقة س=بع وعرشون: التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  . مساء
  :اPراسة والتصويت Oىل النصني ال�رشيعيني التاليني ::::Rدول أ"عاملRدول أ"عاملRدول أ"عاملRدول أ"عامل

مقرتح قانون بت_ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي  -
 ؛)حمال Oىل اEلس من جملس النواب( جملس النواب

 ات وأ"طباءmالوطنية kلطبD  يتعلق hلهيئة 08.12مرشوع قانون رمق  -
  .)حمال Oىل اEلس من جملس النواب(

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

        ::::املس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو ادبدا، رئDس اجللسةاملس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو ادبدا، رئDس اجللسةاملس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو ادبدا، رئDس اجللسةاملس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو ادبدا، رئDس اجللسة
  .sسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل موالo رسول هللا

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اEلس هذه اجللسة vkراسة والتصويت Oىل النصوص 
  :ال�رشيعية التالية

مقرتح قانون بت_ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفني جملس  .1
  النواب، واحملال Oىل اEلس من جملس النواب؛

ات وأ"طباء، mيتعلق hلهيئة الوطنية kلطبD  08.12مرشوع قانون رمق  .2
  .من جملس النواب واحملال Oىل اEلس

�س=هتل هذه اجللسة Phراسة والتصويت Oىل مقرتح قانون م|علق 
  . بت_ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواب

اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق ��سان لتقدمي تقر�ر اkلجنة 
  حول مقرتح القانون، وزع التقر�ر؟ 

  .د الوز�راللكمة kلحكومة، تفضل الس=ي

 الس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكفالس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكفالس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكفالس=يد عبد العظمي الكروج، الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف
  :hلوظيفة العمومHة وحتديث إالدارةhلوظيفة العمومHة وحتديث إالدارةhلوظيفة العمومHة وحتديث إالدارةhلوظيفة العمومHة وحتديث إالدارة

  الس=يد الرئDس،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

هاذ املقرتح مت التقدمي د�لو أ"س=بوع املايض يف ٕاطار اجللسة العامة 
فقة مع مضامني مقرتح هذا kلم�لس، واحلكومة Oربت Oىل ٔ�هنا يعين م|

  .القانون
لٕالشارة، اكنت هناك وا د اللكمة اليت اعتربت �خط�ٔ مادي، وOىل 

فmال¥س=بة . ٕا¤ر هذا اخلط�ٔ املادي مت ت�ٔجHل املصادقة Oىل هذا مقرتح القانون
  .kلحكومة، لDس هناك ٔ�ي اOرتاض، واحلكومة ¨مثن هاذ املقرتح

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
   .شكرا الس=يد الوز�ر

ا"ٓن نف|ح hب املناقشة، اللكمة ٔ" د السادة املس�شار�ن عن فرق 
  . أ"¬لبية

  . تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس=يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس=يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس=يد عبد الكرمي بومنر
هو املرشوع راه وصل املر ² أ"±رية د�لو يف النقاش أ"س=بوع اkيل 
فات، اكن إالشاكل هو اخلط�ٔ املادي، مت ٕارRاOه ٕاىل اkلجنة من ٔ�Rل 

ٕالجراءات لكها قام هبا اEلس، كتبقى عندo املدا±² د�لنا اح·ا ¬¥سلموها ا
  .kلرئاسة، وندوزو مmارشة kلتصويت

  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
يعين مدا±² د�ل فرق أ"¬لبية، مدا±² عن فرق املعارضة، . شكرا

و مدا±الت مدا±² عن الفريق الفHدرايل kلو دة واPميقراطية، غتعطي
  .مك|وبة

  :ن¥|قل ا"ٓن kلتصويت Oىل مواد مقرتح القانون
  املوافقون؟ املعارضون؟ املمتنعون؟: 1املادة 
  : 2املادة 

  إالجامع؛: املوافقون
  ٕاجامع؛: 3املادة 
  ٕاجامع؛: 4املادة 
 ٕاجامع؛: 5املادة 
  ٕاجامع؛: 6املادة 
  ٕاجامع؛: 7املادة 
  ٕاجامع؛: 8املادة 
  ٕاجامع؛: 9املادة 

  ٕاجامع؛: 10ادة امل
  ٕاجامع؛: 11املادة 
  ٕاجامع؛: 12املادة 
  ٕاجامع؛: 13املادة 
  hٕالجامع؛: 14املادة 
  hٕالجامع؛: 15املادة 
 hٕالجامع؛: 16املادة 
  hٕالجامع؛: 17املادة 
  hٕالجامع؛: 18املادة 
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  hٕالجامع؛: 19املادة 
  hٕالجامع؛: 20املادة 
  hٕالجامع؛: 21املادة 
  ع؛hٕالجام: 22املادة 
  كذh Áٕالجامع؛: 23املادة 
  hٕالجامع؛: 24املادة 
  hٕالجامع؛: 25املادة 
  hٕالجامع؛: 26املادة 
  ٕاجامع؛: 27املادة 
 ٕاجامع؛: 28املادة 
  ٕاجامع؛: 29املادة 
  ٕاجامع؛: 30املادة 
  hٕالجامع؛: 31املادة 

  hٕالجامع؛: 32ن¥|قل kلامدة 
  hٕالجامع؛: 33املادة 
  hٕالجامع؛: 34املادة 

  ٕاجامع؛: 35ادة امل
  ٕاجامع؛: 36املادة 
  ٕاجامع؛: 37املادة 
  hٕالجامع؛: 38املادة 
  ٕاجامع؛: 39املادة 
 ٕاجامع؛: 40املادة 
  ٕاجامع؛: 41املادة 
  كذh Áٕالجامع؛: 42املادة 
  hٕالجامع؛: 43املادة 
  hٕالجامع؛: 44املادة 
  ٕاجامع؛: 45املادة 
  إالجامع؛: 46املادة 
  إالجامع؛: 47املادة 

  إالجامع؛: 48ادة امل
  إالجامع؛: 49املادة 
  إالجامع؛: 50املادة 
  كذÁ إالجامع؛: 51املادة 
 إالجامع؛: 52املادة 
  إالجامع؛: 53املادة 
  ٕاجامع؛: 54املادة 
  ٕاجامع؛: 55املادة 
  ٕاجامع؛: 56املادة 

  hٕالجامع؛: 57املادة 
  hٕالجامع؛: 58املادة 
  hٕالجامع؛: 59املادة 
  ع؛hٕالجام: 60املادة 
  ٕاجامع؛: 61املادة 
  ٕاجامع؛: 62املادة 
 ٕاجامع؛: 63املادة 
  ٕاجامع؛: 64املادة 
  ٕاجامع؛: 65املادة 
  hٕالجامع؛: 66املادة 
  hٕالجامع؛: 67املادة 
  ٕاجامع؛: 68املادة 
  ٕاجامع؛: 69املادة 
  ٕاجامع؛: 70املادة 
  ٕاجامع؛: 71املادة 
  ٕاجامع؛: 72املادة 
  hٕالجامع؛: 73املادة 
  ٕاجامع؛: 74املادة 

  ..ال، ال، ولكن رضوري hل¥س=بة kلتفصيل كتكون لك مادة 
  ٕاجامع؛: 75املادة 
  ٕاجامع؛: 76املادة 
  ٕاجامع؛: 77املادة 
  ٕاجامع؛: 78املادة 
  ٕاجامع؛: 79املادة 
  ٕاجامع؛: 80املادة 
  ٕاجامع؛: 81املادة 
  hٕالجامع؛: 82املادة 
  hٕالجامع؛: 83املادة 
  hٕالجامع؛: 84املادة 
  hٕالجامع؛: 85 املادة

  hٕالجامع؛: 86املادة 
  hٕالجامع؛: 87املادة 

�ٓخر مادة، املادة.  
  .hٕالجامع: ٔ�عرض مقرتح القانون �رم|ه kلتصويت

ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Oىل مقرتح قانون م|علق بت_ديد النظام 
  . أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواب

يتعلق  08.12مرشوع قانون رمق وا"ٓن ن¥|قل vkراسة والتصويت Oىل 
اللكمة kلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل . hلهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباء
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  .الس=يد الوز�ر

الس=يد احلبDب الشوhين، الوز�ر امللكف hلعالقات مع الربملان واEمتع الس=يد احلبDب الشوhين، الوز�ر امللكف hلعالقات مع الربملان واEمتع الس=يد احلبDب الشوhين، الوز�ر امللكف hلعالقات مع الربملان واEمتع الس=يد احلبDب الشوhين، الوز�ر امللكف hلعالقات مع الربملان واEمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس=يد الرئDس
ملرسلني وOىل �s Èٓسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل س=يد ا

  .وحصبه ٔ�مجعني
  السادة املس�شارون،
  الس=يدة املس�شارة،

  الس=يد الوز�ر،
امسحوا يل، نيابة عن زمHيل الس=يد وز�ر الص_ة اÌي يوRد يف Ëمة 
±ارج ٔ�رض الوطن، ٔ�ن ٔ�Ðرشف بتقدمي هذه أ"رضية اليت حتدد وÎة نظر 

  .08.12احلكومة من هذا املرشوع قانون رمق 
حمت، بداية واس=تكامال لبعض النقاش اÌي ٔ�ثري ±الل هذه لكن، لو مس

اجللسة، املتعلق hلعمل ال�رشيعي kلحكومة، واÌي يعترب هذا النص جزءا 
ٕاىل  2012ينا�ر  26م·ه، ٔ�ود الت�Õٔيد Oىل ٔ�ن ±الل هذه الس=نة، ٔ�ي من 

مرشوع  88، احلكومة ٔ� الت Oىل الربملان بغرف|يه حوايل 2013ينا�ر  26
�ن الربملان بغرف|يه حلد الساOة مل �متكن من املصادقة ٕاال Oىل حوايل قانون، و ٔ

نص، وهذا ما يطرح hل¥س=بة لنا يف احلكومة وهاذ العمل ال�رشيعي ٔ�ن  25
نتعاون Oىل اس=تغالل هاذ الزمن ال�رشيعي، واحلكومة مس=تعدة ٔ�ن ¨كØف 

ت العامة اجللسات ال�رشيعية، سواء تعلق أ"مر khل�ان اPامئة ٔ�و hجللسا
  .د�ل ال�رشيع ليك Úرفع وترية املصادقة Oىل النصوص

طبعا هذا البد ٔ�ن نقوÈ يف ٕاطار حوار ٔ�خوي مسؤول، خصوصا ٔ�نه 
يثار موضوع اßطط ال�رشيعي، اÌي يفهم من ٕا8رته ٔ�ن هاذ المك املنتظر 

سؤال اßطط ال�رشيعي . يعين اك�ن فHه وا د اخلصاص من طرف احلكومة
وسؤال مرشوع وسؤال اسرتاتيجي hل¥س=بة kلعمل احلكويم،  سؤال وجHه

hل¥س=بة kلعمل مع الربملان، لكن هذا معطى ٔ�حmبت يف بداية هذا الáم 
ٕاننا جيب ٔ�ن نتعاون Oىل رفع وترية �شرتاك يف تدبري : ٔ�ن ٔ�جسâ ليك ٔ�قول

  .الزمن ال�رشيعي ليك Úرفع حصي² إالنتاج
  الس=يد الرئDس احملرتم،

  والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس=يدة 
åرشفين ٔ�ن ٔ�sسط ٔ�ماممك أ"هداف أ"ساس=ية ملرشوع القانون رمق 

املتعلق hلهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباء اÌي دOا ٕاىل ٕاOداده  08.12
صاحب اجلالç نرصه هللا، اس=ت�ابة ملطلب النقاhت واملنظامت املمث² 

  .موالي الطاهر العلوي رئDسا kلهيئةلèٔطباء، بعد ٔ�ن Oني Rاللته أ"س=تاذ 
وقد مت ٕاOداد هذا املرشوع يف ت¥س=يق éم بني رئاسة الهيئة ووزارة 
الص_ة وب�شاور مع النقاhت وامجلعيات املهنية املمثk ²لطبmDات وأ"طباء، 

نقابة وم·ظمة ممث² هلم، واكن الهدف الرئDيس  14حHث شارك يف النقاش 

رشوع نص، ي�ٔ±ذ بعني �عتبار الرتاكامت من هذا املسعى هو ٕاOداد م 
إالجيابية والسلبية اليت Oاش=هتا الهيئة م·ذ ٕا داïا حىت تصبح هيئة ممث² 
للك القطاOات الطبية وم|وفرة Oىل الوسائل وا"ٓليات ال�رشيعية والتنظميية 
اليت متكهنا من القHام مبهاËا �لك موضوعية وحHادية، ومن الوسائل 

�رساõهتا الن²Hô، املمتث² يف السهر Oىل ا رتام ٔ�±القHات  الرضورية kلهنوض
  .Ëنة الطب وحامية حصة املواطنني

وOىل هذا أ"ساس، مت ٕاصالح شامل kلقانون املنظم kلهيئة، وذÁ من 
  :±الل
�وال، تعز�ز اخ|صاصات وËام الهيئة؛ -ٔ  
  8نيا، مراجعة منط �قرتاع؛ -
طين من طرف ٔ�عضائه املنتخبني 8لثا، انت÷اب رئDسا kلم�لس الو  -

  ومن بDهنم؛
رابعا، ٕاجmارية التدقHق و�ف|_اص الس=نوي kلحساhت من طرف  -

  خmري حماسب؛
±امسا، ٕادراج قواOد Rديدة وضبط وتDسري معل الهيئة، حHث  -

جلن موضوOاتية  4يتضمن املرشوع مق|ضيات Rديدة، ٕاضافة ٕاىل ٕا داث 
هنة، جلنة املزاوç الطبية، جلنة التكو�ن جلنة ٔ�±القHات ؤ�دبيات امل : دامئة

  والتكو�ن املس=متر وتقHمي الكفاءات، جلنة الشؤون �جúعية؛
سادسا، ٕا داث امجلعية العامة kلم�الس اليت Ðشمل اكفة أ"عضاء  -

املنتخبني، وذÁ هبدف توس=يع قاOدة ال�شاور وتعز�ز التواصل بني 
تقر�رية : عامة Ëمتان ٔ�ساسD|انوkلجمعية ال. أ"عضاء وتداول املعلومة

  . واقرتاحHة
 ûلنظام الت�ٔدييب، و±اصة تh ق يف املق|ضيات املتعلقةHكام مت التدق
املتعلقة hٕجراء املتابعة الت�ٔديHôة ٔ"طباء مصاحل اPوç ومالءمهتا مع الضامoت 

  .أ"ساس=ية اليت �كفلها قانون الوظيفة العمومHة
يدات والسادة املس�شارات واملس�شار�ن ويف اخلتام، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�هþ الس= 

احملرتمني Oىل اهËúم الكmري هبذا املرشوع، والشكر موصول ٕاىل الس=يد 
رئDس جلنة التعلمي والشؤون الثقافHة و�جúعية وعضواهتا ؤ�عضاهئا 
احملرتمني Oىل عطاهئم املمتزي و¬ريهتم Oىل Ëنة الطبmDات وأ"طباء، ا�Ìن مه 

نظومة الصحية، اÌي جيب ٔ�ن �كون مúساك وسل�، جزء من جسم امل 
لضامن ٔ�داء طيب و±دمات OالجHة، ذات جودة �كون فهيا املواطن هو 

  .قطب الر�، واÌي نعمل مجيعا Oىل حتسني وضعيته الصحية
  .شكرا لمك

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
اللكمة ا"ٓن ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافHة . شكرا الس=يد الوز�ر

  . وزع ..لتقدمي تقر�ر اkلجنة حول املرشوعو�جúعية 
  . ا"ٓن نف|ح hب املناقشة
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اللكمة ٔ" د السادة املس�شار�ن من فرق أ"¬لبية، اعطاوo املدا²± 
  . مك|وبة

اللكمة ٔ" د السادة املس�شار�ن عن فرق املعارضة، تفضل الس=يد 
  .الرئDس

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¥شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¥شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¥شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب¥شامش
  .لس=يد الرئDسشكرا ا

  الس=يد�ن الوز�ر�ن،
  ٕاخواين السادة املس�شار�ن احملرتمني،

كنا يف واقع أ"مر ٔ�ق·عنا ٔ�نفس=نا ب�ٔن �سمل لرئاسة اجللسة مدا±² الفريق 
مك|وبة، ولكن التوضيح اÌي ٔ�دىل به الس=يد الوز�ر احملرتم sش�ٔن العمل 

لتدقHقات اليت ال�رشيعي دفعين ٕالOادة النظر وإالدالء ببعض التوضي_ات وا
  .البد مهنا

اح·ا، الس=يد الوز�ر احملرتم، ابغينا نوحضو لمك ونوحضو kلحكومة احملرتمة 
كذÁ ب�ٔنه يف اEال اkيل Õهيم إالنتاج ال�رشيعي منزي بني مس=تويني اثنني، من 

  :املؤكد ٔ�هنام م|اكمالن
املس=توى أ"ول، وهو ما ميكن ٔ�ن �سميه hلعمل ال�رشيعي الروتDين، ال 
�قلل من ٔ�مهيته، هو رضوري، ولكن معل Ðرشيعي روتDين، من الطبيعي ٔ
Rدا ٔ�ن ت�ٔيت به احلكومة ؤ�ن åسامه به الربملان من م·طق الصالحHات 

  . املمنو ة È مبق|ىض اPس=تور
ونعيب Oىل احلكومة وOىل الس=يد الوز�ر احملرتم ٔ�نه ما اكن جيوز هذاك 

 دا±ل يف ٕاطار العمل نص Ðرشيعي اkيل Rات به احلكومة، واkيل 88
ال�رشيعي الروتDين، ما اكن جيوز ٔ�ن يمت ٕادراRه يف ±انة إالجنازات مبعىن 

 إالجناز؛
املس=توى الثاين يف العمل ال�رشيعي اkيل Õهيمنا نقدمو فHه تدقHق 

لس=نا و دo من يؤا±ذ . وتوضيح هو املس=توى اÌي هيم اßطط ال�رشيعي
 . ح عن خمططها ال�رشيعيOىل احلكومة ٔ�هنا ت�ٔخرت يف إالفصا

نعم، حنن مق|نعون ٔ�شد ما �كون �ق|ناع ب�ٔن هذا خمطط Ðرشيعي مبا 
�نه يت�ه حنو ٕاعطاء املعىن وحنو ٕاعطاء املضمون vkس=تور اجلديد، فهو ٕاذن ٔ
معل مفصيل ومعل ٕاسرتاتيجي، وي¥mغي ٔ�ن ي�ٔ±ذ ما جيب ٔ�ن ي�ٔ±ذه من 

�هيا الس=يد الوز�ر احملرتم، وقت ٕالOداده إالOداد اجليد، لكن هذا إالOدادٔ ،
  .طال ٔ�مده، هاذي Oام وز�دة وانú كهتيؤوا اßطط ال�رشيعي

Dس احلكومة، جواh م·ه Oىل طلب ملح من Rانب س=بق kلس=يد رئ 
Oدة فرق �رملانية Oىل مس=توى جملس املس�شار�ن كام Oىل مس=توى جملس 
النواب، واÌي يعين الفرق الربملانية اkيل ٔ�حلت Oىل رضورة ٔ�ن تفصح 
احلكومة Oىل ±ارطة الطريق د�لها وOىل اßطط ال�رشيعي د�لها، وتدقق 

تتلكف Ohٕداد مشاريع القوانني، ٔ"نه يف اßطط  يف اجلهات اليت جيب ٔ�ن
  :د�ل أ"وراش Õبرية م|دا±² وم|اكم² 3ال�رشيعي كنتلكمو Oىل 

الورش د�ل القوانني التنظميية، ؤ�نمت تعرفون ب�ٔنه ملا كنتلكمو Oىل  -
القوانني التنظميية، اح·ا نت_دث من وÎة نظر ¨راتHôة القوانني، كنتلكمو 

املرتبة الثانية بعد اPس=تور، ويه جزء ٔ�صيل يف الك|O ²ىل قوانني حتتل 
 س=توى أ"ول؛امل اPس=تورية، راه حبال اkيل كنوRدو دساتري مصغرة، هذا 

 املس=توى الثاين، هو النصوص ال�رشيعية العادية؛ -

املس=توى الثالث، الورش الثالث، هو مالءمة Oدد من اجلوانب  -
|ضيات اجلديدة من اPس=تور ومع املرتبطة برتسانة Ðرشيعنا الوطين مع املق 

املعايري اPولية ومع االتفاقHات اPولية، هذا معل Õبري Ëم Õيتطلب الوقت، 
ولكن طال ٔ�مد ٕاOداد هذا اßطط ال�رشيعي، وٕاىل اكن هاذ ٕاOداد اßطط 

�س�ٔل احلكومةٔ oٔش : تطلب س=نة، ف�h زنلو اكع هاذ نمك يلزم من الوقت
لقوانني العادية، ونالءمو القانون الوطين مع املنظومة القوانني التنظميية وهاذ ا

  اPولية؟
وÁÌ، رRاء ال ختلطوا بني أ"مر�ن، العمل ال�رشيعي الروتDين العادي 
اح·ا ¬اديني فHه sيشء من البطء، حصيح، ولكن اح·ا كنتلكمو Oىل 
املس=توى الثاين املهم، وهو اßطط ال�رشيعي، وهو معل مفصيل، Úمتىن ٔ�ن 

  .mه احلكومة ملا يعنيه الزمن يف هذا إالطارتن� 
ؤ�عود ا"ٓن بعد هذا التدقHق ليك ٔ�ديل بوÎة نظر الفريق ف� يتعلق 

  .املتعلق hلهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباء 08.12مبرشوع القانون 
اح·ا فهمنا ب�ٔن هاذ مرشوع القانون Õهيدف ٕاىل ضامن حتديث الهيئة 

�داهئا وجناعهتا، وفهمنا ب�ٔن هاذ القانون �روم  الوطنية لèٔطباء والرفع منٔ
حتيني القانون املؤطر لهاذ الهيئة ومن ٔ�Rل متكHهنا من الوسائل الرضورية 

يف وا د الوقت  ءkلهنوض �رساõهتا الن²Hô، فهمنا كذÁ ب�ٔن هاذ املرشوع Rا
يعين من ٔ�Rل ¨كسري وٕاهناء  اç امجلود اليت Oاش=هتا الهيئة الوطنية ن��Hة 

  .وOة من الرتاكامت السلبية اليت لDس من الرضوري العودة ٕاõهيامجم
�ن هذا املرشوع قانون س=ميكن الهيئة الوطنية  - يف تقد�رo  - اح·ا ٔ

kلطبmDات وأ"طباء من �ٓليات حقHقHة kلعمل Oىل Ðرسيع ٕاصالح بعض 
اجلوانب املرتبطة hلقطاع الصحي، Oلام ب�ٔن هذا املد±ل ال يغين وال جيب 

جب وال ٔ�ن يغطي Oىل احلاRة املل_ا ة اkيل امجليع يقر هبا اليوم، ٔ�ن حي
ويه  اRة �Úكmاب Oىل معاجلة الكØري من أ"عطاب والكØري من 

  .ة يف بالدoيأ"مراض اليت Ðشكو مهنا املنظومة الصح 
للك هذه �عتبارات، و¬ريها كثري، تبلورت عندo ق·اOة يف فريق 

صوت hٕالجياب Oىل هذا املرشوع، وهذا يؤكد أ"صاç واملعارصة Oىل ٔ�ن ن
مرة ٔ�خرى ب�ٔن املعارضة د�لنا ما يش معارضة مHاكنيكHة Oىل طول اخلط، 

وق|اش ما تبلورت . ما يش ٔ�ي يشء Rات به احلكومة، اح·ا كنعارضوه
عندo ق·اOة، ب�ٔن احلكومة كتجيب يش  اRة فهيا فائدة ٔ�Õيدة لبالدo، اح·ا 

  . معها طوال وعرضا
Ìىل وO ت د�ل فرق املعارضةoة مع مجيع املكوOنتقامس الق·ا ،Á
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Úمتىن ٔ�ن  - التصويت hٕالجياب Oىل هاذ املرشوع، �ٓملني ٔ�ن تتاح لنا فرصة 

فرصة ملعاجلة الكØري من أ"عطاب اليت Ðشكو مهنا املنظومة  -ال تطول 
 .الصحية

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

اللكمة ا"ٓن kلمس�شار عن الفريق الفHدرايل kلو دة واPميقراطية، 
  عندك مدا±² مك|وبة؟

  :وا"ٓن ن¥|قل ٕاىل التصويت Oىل مواد املرشوع
  ٕاجامع؛: 1املادة 
  ٕاجامع؛: 2املادة 
  ٕاجامع؛: 3املادة 
  ٕاجامع؛: 4املادة 
  ٕاجامع؛: 5املادة 
  ٕاجامع؛: 6املادة 
  ٕاجامع؛: 7املادة 
  ع؛ٕاجام: 8املادة 
  ٕاجامع؛: 9املادة 
  ٕاجامع؛: 10املادة 
  ٕاجامع؛: 11املادة 
  ٕاجامع؛: 12املادة 
  ٕاجامع؛: 13املادة 
  ٕاجامع؛: 14املادة 
  ٕاجامع؛: 15املادة 
  ٕاجامع؛: 16املادة 
  ٕاجامع؛: 17املادة 
  ٕاجامع؛: 18املادة 
  ٕاجامع؛: 19املادة 
  ٕاجامع؛: 20املادة 
  ٕاجامع؛: 21املادة 
  ٕاجامع؛: 22املادة 

  ٕاجامع؛: 23ملادة ا
  ٕاجامع؛: 24املادة 
  ٕاجامع؛: 25املادة 
  ٕاجامع؛: كام Oدõهتا اkلجنة 26املادة 
  ٕاجامع؛: 27املادة 
  ٕاجامع؛: 28املادة 

  ٕاجامع؛: 29املادة 
  ٕاجامع؛: كام Oدõهتا اkلجنة 30املادة 
  ٕاجامع؛: 31املادة 
  ٕاجامع؛: كام Oدõهتا اkلجنة 32املادة 
  ٕاجامع؛: 33املادة 

  ٕاجامع؛: 34ة املاد
  ٕاجامع؛: كام Oدõهتا اkلجنة 35املادة 
  hٕالجامع؛: 36املادة 
  hٕالجامع؛: 37املادة 
  hٕالجامع؛: 38املادة 
  hٕالجامع؛: 39املادة 
  hٕالجامع؛: 40املادة 
  hٕالجامع؛: 41املادة 
  hٕالجامع؛: 42املادة 
  hٕالجامع؛: كام Oدõهتا اkلجنة 43املادة 
  hٕالجامع؛: 44املادة 
  ٕاجامع؛: 45املادة 
  ٕاجامع؛: 46املادة 
  ٕاجامع؛: 47املادة 
  ٕاجامع؛: 48املادة 
  ٕاجامع؛: 49املادة 
  ٕاجامع؛: 50املادة 
  hٕالجامع؛: 51املادة 
  hٕالجامع؛: 52املادة 
  hٕالجامع؛: 53املادة 
  ٕاجامع؛: 54املادة 
  hٕالجامع؛: 55املادة 
  hٕالجامع؛: 56املادة 
  hٕالجامع؛: 57املادة 

  ٕاجامع؛: 58دة املا
  كذh Áٕالجامع؛: 59املادة 
  ٕاجامع؛: 60املادة 
  ٕاجامع؛: 61املادة 
  hٕالجامع؛: 62املادة 
  hٕالجامع؛: 63املادة 
 hٕالجامع؛: 64املادة 
  hٕالجامع؛: 65املادة 
  hٕالجامع؛: 66املادة 
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  ٕاجامع؛: 67املادة 
  ٕاجامع؛: 68املادة 
  hٕالجامع؛: 69املادة 
  ع؛hالجú: 70املادة 
  hٕالجامع؛: 71املادة 
  hٕالجامع؛: 72املادة 
  hٕالجامع؛: كام Oدõهتا اkلجنة 73املادة 
  hٕالجامع؛: 74املادة 
  ٕاجامع؛: 75املادة 
  ٕاجامع؛: 76املادة 
  hٕالجامع؛: 77املادة 
  hٕالجامع؛: 78املادة 
  ٕاجامع؛: 79املادة 
  hٕالجامع؛: 80املادة 
  ٕاجامع؛: 81املادة 
  ع؛ٕاجام: 82املادة 
  ٕاجامع؛: 83املادة 

  ٕاجامع؛: 84املادة  
  hٕالجامع؛: 85املادة 
  hٕالجامع؛: 86املادة 
  hٕالجامع؛: 87املادة 
  hٕالجامع؛: 88املادة 
  hٕالجامع؛: 89املادة 
  ٕاجامع؛: 90املادة 
  ٕاجامع؛: 91املادة 
  ٕاجامع؛: 92املادة 
  ٕاجامع؛: 93املادة 
  ٕاجامع؛: 94املادة 
  ٕاجامع؛: 95املادة 

  ٕاجامع؛: 96ادة امل
  ٕاجامع؛: 97املادة 
  .ٕاجامع: 98املادة 

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم|ه kلتصويت

يتعلق  08.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق 
  .hلهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباء

  .ؤ�شكرمك Oىل مسامهتمك ورفعت اجللسة

=====================  

        مالحقمالحقمالحقمالحق

مدا±² فريق أ"صاç واملعامدا±² فريق أ"صاç واملعامدا±² فريق أ"صاç واملعامدا±² فريق أ"صاç واملعارصرصرصرصة يف م·اقشة مقرتح قانون ة يف م·اقشة مقرتح قانون ة يف م·اقشة مقرتح قانون ة يف م·اقشة مقرتح قانون  ::::IIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
    بت_ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواببت_ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواببت_ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواببت_ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواب

åرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة hمس فريق أ"صاç واملعارصة يف ٕاطار م·اقشة 
مقرتح القانون بت_ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس 

اخ|صاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان،  النواب اليت تد±ل يف
ويه م·اس=بة لعرض وÎة نظر فريق·ا ف� يتعلق بتقHمي هذا املقرتح اÌي يعد 
نتاج جمهودات لعمل مشرتك بني مكوoت التنظمي إالداري دا±ل جملس 
النواب بت¥س=يق مع احلكومة يف ٕاطار صيا¬ة توافقHة يف ٕاطار تزنيل 

تقوية ٔ�داء املؤسسة الربملانية من ±الل ت�ٔهيل مق|ضيات اPس=تور Oرب 
املوارد الôرشية ووضع ٕاماكنيات مادية Ðس=تجيب لèٔدوار اجلديدة ملؤسسة 

oس=توري واملؤسسايت لبالدPالربملان يف بناء الرصح ا.  
ويف هذا إالطار، Úمثن من Îتنا، يف فريق أ"صاç واملعارصة، مقرتح 

اص مبوظفات وموظفي ٕادارة جملس قانون حتديد النظام أ"سايس اخل
النواب يف اجتاه تثHôت احلقوق املك�س=بة، ¨راعى فهيا مصل_ة املوظف 
املادية لتحفزيه وÐشجيعه، وhلتايل الرفع من املردودية وإالنتاجHة دا±ل 
املؤسسة الربملانية يف ٔ�فق صيا¬ة مقرتح تعديل النظام أ"سايس ملوظفات 

  . وموظفي ٕادارة جملس املس�شار�ن
ويف هذا الس=ياق، نود إالشارة فقط ٕاىل ٔ�ن النظام أ"سايس اخلاص 

اÌي اكن الهدف م·ه م·ح موظفي  1998مبوظفي جملس املس�شار�ن لس=نة 
الغرفة الثانية نفس الضامoت واحلقوق اßوç لنظراهئم يف الغرفة أ"وىل 

مرور  وبعد. حفاظا Oىل مس=تقmلهم الوظيفي يف تû املؤسسة الوليدة �ٓنذاك
س=نة Oىل تطبيق النظام أ"سايس اخلاص مبوظفي جملس  14ما يناهز 

املس�شار�ن، ؤ�±ذا بعني �عتبار التعديالت املهمة اليت ٔ�د±لت Oىل 
النظام أ"سايس ملوظفات وموظفي ٕادارة جملس النواب املصادق Oليه 
hٕجامع ٔ�عضاء اkلجنة اßتصة، فٕاننا ن�ٔمل كفريق ٔ�ن يمت �Úكmاب Oىل 
النظام أ"سايس ملوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن يف ٕاطار احلفاظ Oىل 
املك�س=بات، ؤ�±ذا بعني �عتبار الرتاكامت إالجيابية طي² س=نوات تطبيق 
النظام أ"سايس احلايل اليت طبعت هذا النظام يف ٔ�فق تطو�ر وحتسني 

  . يسجودة العمل الربملاين Oىل املس=توى الرقايب وال�رشيعي واPبلوما
ويف أ"±ري، ال åسعنا ٕاال ٔ�ن Úمثن ما Rاء يف مقرتح القانون املعروض 

 .Oىل ٔ�نظار جملس=نا املوقر ونصوت Oليه hٕالجياب

    08.1208.1208.1208.12مدا±² فرق أ"¬لبية يف م·اقشة مرشوع قانون رمق مدا±² فرق أ"¬لبية يف م·اقشة مرشوع قانون رمق مدا±² فرق أ"¬لبية يف م·اقشة مرشوع قانون رمق مدا±² فرق أ"¬لبية يف م·اقشة مرشوع قانون رمق : : : : IIIIIIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
        يتعلق hلهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباءيتعلق hلهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباءيتعلق hلهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباءيتعلق hلهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباء

  الس=يد الرئDس احملرتم،
  حملرتمون،السادة الوزراء ا

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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åرشفين، hمس فرق أ"¬لبية، ٔ�ن ٔ�تد±ل يف م·اقشة مرشوع قانون رمق 
  .يتعلق hلهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباء 08.12

هذا املرشوع اÌي تعترب ٔ�س=بابه جوهرية يف ٕاطار ٕاOادة هيلكة الهيئة 
لت هذه الهيئة سابقا ضعفا واحضا، الوطنية kلطبmDات وأ"طباء، بعد ٔ�ن جس

±اصة يف جمال التدبري وضعف الب¥Hة اPميقراطية، مما ينعكس سلبا Oىل 
معل أ"Îزة املؤسساتية لهيئة أ"طباء، ومن ±الل ذÁ ينعكس سلبا Oىل 
القمية املضافة اليت ميكن ٔ�ن Ðشلكها ٕاكطار Ëم kلطبmDات وأ"طباء، اليشء 

مالحظة الكØري من العزوف Pى أ"طباء عن  اÌي ٔ�دى يف السابق ٕاىل
  .�خنراط يف هذه الهيئة
  الس=يد الرئDس احملرتم،

ٕان التغريات اليت اكحف من ٔ�Rلها الطبmDات وأ"طباء، اكنت هتدف ٕاىل 
ٕاقرار اPميقراطية الاكم² دا±ل الهيئة الوطنية kلطبmDات وأ"طباء، من 

ق صناديق �قرتاع، وعن ±الل اõمتسك hخ|يار رئDس الهيئة عن طري
طريق متكني هذه الف'ة املؤ¤رة يف مسارo اEمتعي من حتديد منط اقرتاع 
åشلك منوذRا، hعتبار ٔ�ن الطبmDات وأ"طباء طليعة من طالئع اEمتع 

  .أ"ساس=ية املسامهة يف الفعل اPميقراطي والفعل التمنوي اEمتعي
ورا نوعيا Ëام، حHث ينص Ìا، نعتقد ٔ�ن م̈ركزات املرشوع Ðشلك تط

املرشوع من مضن ما ينص Oليه ÕيفHة انت÷اب رئDس اEلس الوطين kلهي�ٔة 
وÕيفHة تنظمي انت÷اhت ٔ�عضاء اEلس الوطين واEالس اجلهوية 
واخ|صاصات وËام الهيئة ومؤسساهتا ووظائف رؤساهئا ؤ�يضا احلرص Oىل 

  ةــــــالت�ٔدييب kلهيئة، ±اصمؤسسة امجلعية العامة kلم�الس وحتديد النظام 

hل¥س=بة ٔ"طباء القطاع العام، وت�Õٔيد املبدٔ� اPس=توري القامئ Oىل ربط 
  .املسؤولية hحملاس=بة

وٕاذا اكنت الهيئة مكرفق Oام Ðسامه يف تصورات الس=ياسة الصحية 
واحلفاظ Oىل قمي ومmادئ Ëنة الطب واPفاع عن مصاحل املهنة وإالسهام يف 

والتكو�ن املس=متر، فٕاننا، يف فرق أ"¬لبية، نعتقد Rازمني ٔ�ن  �رامج التكو�ن
قHام الهيئة بوظائفها Oىل ٔ�حسن وRه، يتطلب تعز�ز اس=تقالليهتا التامة من 

  .Îة واحلرص Oىل اعúد مmدٔ� املهنية والتق·ية
  الس=يد الرئDس احملرتم،

دة ٕاننا، ٕاذ ننوه هبذا املرشوع اÌي جيسد مmادئ ٕارساء احلاكمة اجلي
والعمل ال�شاريك وربط املسؤولية hحملاس=بة، فٕاننا ن�ٔمل ٔ�ن �كون هذا 
املرشوع وس=ي² من وسائل تنظمي وت�ٔهيل Ëنة الطب �لك مبا خيدم ٔ�هدافها 
اEمتعية الن²Hô وحتقHق دمقرطة حقHقHة، من ±الل انت÷اhت حرة دا±ل 

 شفافHة الهيئة، مmنية Oىل �س=تقاللية املادية، من ±الل احلرص Oىل
وÚزاهة �خنراطات عن طريق خmري حماسب ينجز تقار�ر س=نوية ¨رفع 

هذه اPمقرطة اليت س=متكن الهيئة من ٔ�ن ¨كون �ٓلية من . لرئDس الهيئة
ا"ٓليات الفعاç لٕالسهام يف إالصال ات الهامة اليت يعرفها قطاع الص_ة مبا 

متعية مواطنة، خيدم التوÎات اليت ن¥شدها مجيعا يف ضامن س=ياسة حصية جم 
  . Ðسامه يف احلفاظ Oىل الص_ة العامة

واعتبارا لكون املرشوع حظي hٕالجامع دا±ل اkلجنة، فٕاننا، يف فرق 
  .أ"¬لبية، Úزيك هذا �جتاه hلتصويت �جيايب

 .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


