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  ).2013فربا�ر  12( 1434الثال7ء فاحت ربيع الثاين : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .لساDرئCس اخلليفة الثاين ل، املس�شار الس?يد محمد فضييل :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اMقFقة و ساHة وثالث دقائق، ابتداء من الساHة السادسة  ::::التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  .ثالثني مساءاالواNدة وال 
        :ويت Hىل النصوص ال�رشيعية التاليةاMراسة والتص    ::::Tدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعامل

يتعلق cلهيئة املغربية لسوق  42.12مرشوع قانون رمق  -
 الرسامFل؛

 33.06يغري و�متم القانون رمق  119.12مرشوع قانون رمق  -
 املتعلق بعمليات إالس?تحفاظ؛ 24.01املتعلق ب�سFkد اMيون والقانون رمق 

القانون رمق  من 44املادة  بتغيري 143.12مرشوع قانون رمق  -
 مrابة مدونة التغطية الصحية اSٔساس?ية؛ 65.00

يوافق مبوجwه Hىل االتفاقFة املعدs tلتعاون  73.12مرشوع قانون  -
 العريب يف جمال تنظمي و تCسري معليات إالzاثة؛

يوافق مبوجwه Hىل االتفاقFة  63.12مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة  2012رس ما 19والربوتو�ول التطبيقي املوقعني ب�ٔنقرة يف 

اململكة املغربية وحكومة مجهورية �ر�يا �ش�ٔن النقل الطريق اMويل 
 sلمسافر�ن والبضائع؛

 املتعلقة مباكحفة غسل اSٔموال؛ 26.12اتفاقFة رمق  -

املتعلق ب�سلمي اDرمني املوقعة ببا�و  71.12مرشوع قانون رمق  -
 بني اململكة املغربية ومجهورية ٔ�ذريبدTان؛

املتعلق cالتفاقFة العربية لنقل �زالء  74.12قانون رمق مرشوع  -
املؤسسات العقابية وإالصالحFة يف ٕاطار تنفFذ إالحاكم اجلزائية، املوقع 

 ؛2010د�سمرب  c21لقاهرة يف 

املتعلق �cٕشاء اSٔاكدميية اMولية  25.12مرشوع قانون رمق  -
 ؛2010س�مترب  2يف ملاكحفة الفساد بصفهتا م�ظمة دولية، املوقعة لفFينا 

واملتعلق cلربوتو�ول ¢خ ياري  59.12مرشوع قانون رمق  -
لالتفاقFة حول حقوق الطفل املتعلق cٕجراء تقدمي البالzات، املوقع 

 ؛2011دمسرب  19بFkويورك 

املتعلق cلتعاون القضايئ يف امليدان  70.12مرشوع قانون  -
ة املغربية ومجهورية بني اململك 2011مارس  14اجلنايئ املوقع ببا�و 

�ذريبدTان؛ٔ 

املتعلق بضبط وٕادارة مFاه الصابورة  12.12مرشوع قانون رمق  -

 ؛2004فربا�ر  13املوقعة بلندن يف  2004يف السفن، لعام  والرواسب

يوافق مبوجwه Hىل االتفاقFة اMولية  50.12مرشوع قانون رمق  -
 ؛1989ٔ��ريل  28لٕالنقاذ املوقع بلندن 

م علق cلتعاون القضايئ يف املادتني  69.12 مرشوع قانون رمق -
بني اململكة املغربية  2011مارس  14املدنية والتªارية، املوقعة ببا�و يف 

 ومجهورية ٔ�ذريبدTان؛

املتعلق cخلدمات اجلوية، املوقع  55.12مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  2012فربا�ر  c29لرcط يف 

zىل امللحق امللحق به؛Hيا وwام 

املتعلق cخلدمات اجلوية املوقع  30.12مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  2011ٔ��ريل  20مبو�روفFا يف 

 ليبري¬؛

املتعلق cالتفاقFة العربية ملاكحفة جرامئ  75.12مرشوع قانون رمق  -
 ؛2010دمسرب  21 تق�ية املعلومات املوقع cلقاهرة يف

م علق cلتعاون العريب يف اس?ت®دام  53.12مرشوع قانون  -
الطاقة ا¯رية Sٔغراض سلمية املkش?ئة sلهيئة العربية sلطاقة ا¯رية، 

 ؛1982مارس  26واملعدt يف  1964ش?تkرب  c11ٕالسك�درية يف 

املتعلق cلربوتو�ول ا¯ي يوافق مبوجwه  54.12مرشوع قانون  -
التفاقFة م�ع التلوث البحري النامج عن قلب  H1996ام  Hىل �روتو�ول

 وHىل ثالث مالحق به؛ 1972النفا¬ت واملواد اSٔخرى لعام 

ا¯ي يوافق مبوجwه Hىل االتفاقFة  76.12مرشوع قانون رمق  -
 21يف العربية ملاكحفة اجلرمية املنظمة Hرب احلدود الوطنية، املوقعة cلقاهرة 

 ؛2010دج�رب 

ا¯ي يوافق مبوجwه Hىل اتفاقFة  11.12ن رمق مرشوع قانو -
 24سرتاس?بورغ اخلاص cلتصنيف اMويل لرباءة ¢·رتاع املؤرخ يف 

 ؛1971مارس 

ا¯ي يوافق مبوجwه Hىل �رتو�ول Hام  51.12مرشوع قانون رمق  -
 1974املتعلق cالتفاقFة اMولية لسالمة اSٔرواح يف البºار لعام  1988

 ؛1988نونرب  11املوقع بلندن  يف 

يوافق مبوجwه Hىل وثيقة ج�يف  10.12مرشوع قانون رمق  -
التفاق الهاي �ش�ٔن ال�سجيل اMويل sلرسوم وال½ذج الصناعية، املوقعة 

 ؛1999يوليو  2جبنيف يف 
يوافق مبوجwه Hىل معاهدة س?نغافورة  48.12مرشوع قانون رمق  -

  .2006س مار  �27ش�ٔن قانون العالمات، املوقعة �س?نغافورة يف 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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        ::::املس�شار الس?يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس?يد محمد فضييل، رئCس اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

  .�سم هللا، ٔ�Hلن عن اف تاح Tلسة ال�رشيع
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
املوقر هذه اجللسة Ésراسة والتصويت Hىل مشاريع  خيصص جملس?نا

  . مرشوع قانون، لكها وردت Hلينا من جملس النواب 24قوانني، وHددها 
و�س?هتل هذه اجللسة Mcراسة والتصويت Hىل مرشوع قانون رمق 

  . يتعلق cلهيئة املغربية لسوق الرسامFل 42.12
  .الوز�ر، وز�ر املالية اللكمة sلحكومة لتقدمي املرشوع، فليتفضل الس?يد

در�س اSٔزيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر ¢ق صاد در�س اSٔزيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر ¢ق صاد در�س اSٔزيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر ¢ق صاد در�س اSٔزيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر ¢ق صاد إ إ إ إ الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        ::::واملالية امللكف cملزيانيةواملالية امللكف cملزيانيةواملالية امللكف cملزيانيةواملالية امللكف cملزيانية

 Ðٓ��سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل س?يدÒ محمد وHىل 
  .وحصبه ٔ�مجعني

  الس?يد الرئCس احملرتم،
  ن احملرتمون،�الس?يدات والسادة املس�شار 

يل يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم cلشكر اجلزيل Dلسمك املوقر ؤ�ن ٔ�نوه  امسحوا
Mcمع املس?متر ا¯ي تولونه ملبادرات احلكومة الرامFة ٕاىل تطو�ر وتعز�ز 
املنظومة القانونية sلقطاع املايل بصفة Hامة ولٕالطار القانوين املنظم لسوق 

  . الرسامFل بصفة ·اصة
Hليه اsلجنة املوقرة cٕالجامع ويندرج مرشوع القانون ا¯ي صادقت 

cلهيئة املغربية لسوق الرسامFل، وهو تطو�ر Dلس القمي املنقوt ا¯ي يقوم 
Nاليا مبراقwة سوق الرسامFل، تطو�ر هذا اDلس ٕاىل هيئة مغربية لسوق 
الرسامFل يف ٕاطار دمع اس?تقالليته ومسؤوليته من Øة، وتعز�ز جناHة 

  .Úامه tوسائل تد·Ù يف ٕاطار ومزاو
فÝ يتعلق بتعز�ز ¢س?تقاللية، مت حتويل هذه الهيئة sلمªلس احلايل ٕاىل 
. هيئة يف ٕاطار خشص معنوي معويم، كام هو الش�ٔن cلkس?بة لبنك املغرب

، والهيئة املغربية )اSٔبناك(ٕاذن بنك املغرب م لكف مبراقwة السوق البنيك 
  .لسوق الرسامFل ملكفة مبراقwة سوق الرسامFل

ٕاس?ناد رئاسة جملس  -يف ٕاطار دامئا تعز�ز ¢س?تقاللية  - ٕاس?ناد مت
ٕادارة هذه الهيئة ٕاىل خشصية مس?تقå، يمت تعيCهنا وفق املق ضيات اجلاري هبا 

  . العمل
مت كذæ تعيني يف دا·ل الهيئة م�دوب sلحكومة، الهدف م�ه هو 

�شاطاهتا،  السهر Hىل تقFد هذه الهيئة Sٔcحاكم ال�رشيعية اليت ختضع لها
وكذæ الت�ٔكد من ٔ�ن اDلس الت�ٔدييب ا¯ي ٔ�Nدث، وهو Tديد دا·ل هذه 
الهيئة، اDلس الت�ٔدييب ا¯ي �سهر Hىل سالمة السوق وHىل سالمة 

هاذ اDلس الت�ٔدييب، م�دوب . املعلومات اليت يوفرها الفاHلون sلمس�مثر�ن

إالماكنيات احلكومة �سهر Hىل ٔ�ن هذا اDلس يتوفر Hىل الوسائل و 
  .الرضورية ملزاوt �شاطه �لك اس?تقاللية

كذæ ٕاNداث جملس ت�ٔدييب دا·ل الهيئة املغربية  - كام قلت  - مت 
لسوق الرسامFل، îس?ند Ú Ðمة دراسة لك الوقائع اليت ميكن ٔ�ن ترتتب 
Hلهيا عقوcت ت�ٔدي�Fة ٔ�و مالية، واليت ميكن ٕاNاïهتا Hىل القضاء، بطبيعة 

قوق اMفاع sلمعنيني يف ٕاطار املسطرة إالدارية، وتصدر احلال مع ضامن ح
قرارات العقوبة من طرف رئCس الهيئة، وهذا كذT æديد، وفق الرٔ�ي 
املطابق sلمªلس الت�ٔدييب، مل يعد sلمªلس إالداري ٔ�و لرئCس الهيئة ٔ�ن 
يصدر ٔ�حاكما ٕاال اس��ادا Hىل رٔ�ي مطابق sلمªلس الت�ٔدييب، دامئا يف ٕاطار 

  .ة الهيئةاس?تقاللي
كذæ مت توس?يع Úام الهيئة ٕاىل مراقwة لك ٔ�قسام سوق الرسامFل، 
حFث س?يعهد لها مبراقwة لك املتد·لني يف السوق، كام س�سامه الهيئة 
ïcهنوض cلرتبية املالية sلمدخر�ن يف ٕاطار تعبئة إالد·ار وت�ٔهيل اSٔش®اص 

  .ملراقwة الهيئةا¯اتيني ملزاوt املهام احلساسة دا·ل الهيئة اخلاضعة 
�·رية، يف ٕاطار تعز�ز شفافFة هذه الهيئة ورقابة سواء الربملان ٔ�و ٔ tٔمس�
احلكومة ٔ�و الرٔ�ي العام، مت ٕالزام هذه الهيئة Hcٕداد تقر�ر س?نوي حول 
��شطهتا، مبا فهيا ٔ��شطة املراقwة والقرارات اليت صدرت يف ٕاطار املراقwة، ٔ

  .�رفع لرئCس احلكومة ويمت �رشه
، السادة املس�شارون احملرتمون، الس?يد الرئCس احملرتم، اخلطوط تلمك

  .العريضة ملرشوع هذا القانون
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك، الس?يد الوز�ر

�عطي اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام، تفضلوا، ٔ�س?تاذٔ.  
  . ·لينا، Sٔن قانون املسطرة كتعطي هاذ اليش cلتتابع

 sلس?يد مقرر اs لجنة اللكمةsن ا�لجنة، نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع، ومبا ٔ
  .صادقت Hىل املرشوع cٕالجامع، وتويص اDلس املوقر cملصادقة Hليه

عن فرق اzSٔلبية، هل هناك من : ٕاذن اللكمة يف ٕاطار النقاش
  م د·ل؟

        ::::املس�شار الس?يد العريب بوراساملس�شار الس?يد العريب بوراساملس�شار الس?يد العريب بوراساملس�شار الس?يد العريب بوراس
  .شكرا الس?يد الرئCس
  �سم هللا الرمحن الرحمي،

  اء،السادة الوزر 
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين cمس فرق اzSٔلبية مبªلس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد·ل يف ٕاطار 
املتعلق cلهيئة املغربية لسوق الرسامFل،  43.12م�اقشة مرشوع قانون رمق 

والقايض بدمع اس?تقاللية جملس القمي املنقوt وتوس?يع ÚاÚا وتعز�ز 
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" جملس القمي املنقوt"وجwه اس�wدال مسؤوليهتا، حFث ٔ�ن املرشوع مت مب
من ·الل حتويل النظام اSٔسايس لهذه " الهيئة املغربية لسوق الرسامFل"ب

  .الهيئة من مؤسسة معومFة ٕاىل خشص معنوي معويم
وٕاذا اكن املرشوع هيدف ٕاىل تعز�ز îشكåF جملس ٕادارة الهيئة وٕاNداث 

وق الرسامFل، ممتتعا جملس ت�ٔدييب �جهاز مضن ٔ�Øزة الهيئة املغربية لس
cس?تقاللية عن جملس هذه اSٔ·رية، فٕانه يف الوقت ذاته هيدف ٕاىل وضع 
�ٓليات املراقwة من طرف اMوt، من ·الل احلرص Hىل تعيني م�دوب 
sلحكومة، sلسهر Hىل اNرتام ال�رشيعات املطبقة يف جمال �شاط الهيئة 

  .املذ�ورة
قدمه الس?يد الوز�ر احملرتم من وٕاذا كنا يف فرق اzSٔلبية، انطالقا مما 

ٕايضاNات ٔ�ثناء املناقشة دا·ل اsلجنة، فٕاننا نؤكد Hىل رضورة مد جملس?نا 
cملعطيات الرضورية، ·اصة املتعلقة جبوانب اخلربة التق�ية ومتكني السادة 
املس�شار�ن من الوقوف Hىل مدى فعالية املرشوع من ·الل ز¬رات 

لس القمي املنقوt ا¯ي حتول اليوم ٕاىل DمFدانية، سواء لسوق البورصة ٔ�و 
  ".الهيئة املغربية لسوق الرسامFل"

واعتبارا Sٔمهية املرشوع يف ·لق جو Tديد من الثقة يف صفوف 
املس�مثر�ن، واعتبارا ٔ�يضا لٔ	مهية اليت حيملها املرشوع من جتويد مسارات 

ل cٕالجياب العمل فÝ خيص سوق الرسامFل، فٕاننا يف فرق اzSٔلبية سk عام
  .مع املرشوع املذ�ور

  .والسالم Hليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . شكرا sلس?يد املس�شار احملرتم

عن فرق املعارضة، ٔ�عطي اللكمة لٔ	س?تاذ عمثون، يف ٕاطار املناقشة 
  .sلمرشوع املذ�ورالعامة 

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس?يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس?يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس?يد عبد الرحمي عمثون
  .رحمي�سم هللا الرمحن ال
  الس?يد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد·ل cمس فريق اSٔصاt واملعارصة Sٔعرب عن موقف 
املتعلق  43.12فريقي خبصوص اMراسة والتصويت Hىل مرشوع قانون رمق 

  .cلهيئة املغربية لسوق الرسامFل
س?يدي الرئCس، هذا املرشوع هيدف ٕاىل اس�wدال فكام ال خيفى Hليمك، 

"tل"ب" جملس القمي املنقوFبغية "الهيئة املغربية لسوق الرسام æوذ ،
ٕا�راز دور هذه الهيئة يف مراقwة سوق الرسامFل و·لق م�اخ Ésمع والثقة، 

  .فضال عن تعز�ز اس?تقالليهتا وتوس?يع جماالت تد·لها
 حتويل النظام اSٔسايس لهذه ٔ�ما الهدف اSٓخر sلمرشوع فFمتثل يف

 åFشكî ة ٕاىل خشص معنوي معويم وكذا تعز�زFالهيئة من مؤسسة معوم
جملس إالدارة من ·الل ¢نف اح Hىل كفاءات لها دراية cلسوق املايل 
وكذæ ·لق جملس ت�ٔدييب مضن ٔ�Øزة هذه املؤسسة، îس?ند ٕاليه Úمة 

cت، قد تصدرها الهيئة دراسة امللفات اليت ميكن ٔ�ن ترتتب Hلهيا عقو
  .املغربية لسوق الرسامFل

  الس?يد الرئCس احملرتم،
ٕاذا كنا ال �شك يف ٔ�مهية اSٔهداف اليت سطرها املرشوع وال حىت 
راهن�هيا لرفع املنافسة ¢ق صادية، فٕاننا مع ذæ، ومن cب احلذر، نطرح 

كومة لبعض يف فريق اSٔصاt واملعارصة بعض ال�ساؤالت، كام نثري ان�wاه احل
خماوف�ا مكرشHني، حFث ٔ�ثب�ت العديد من التªارب انفالت العديد من 

  .املؤسسات العمومFة من الرقابة
وHىل ضوء هذه املالحظات، فٕاننا ن�ساءل عن ضامÒت املراقwة 
املمنوNة sلحكومة وكذا املؤسسة ال�رشيعية Hىل �شاط هذه الهيئة بعد 

  .حتويلها ٕاىل خشص معنوي، هذا من Øة
�ما من Øة ٔ�خرى، فٕاننا ندعو ٕاىل رضورة حتيني خمتلف النصوص ٔ
املنظمة لسوق البورصة والرسامFل، وهو اSٔمر ا¯ي مير ح� Hرب حتيني 

  .م�ظومة ¢س��ر، و·اصة املنظومة الرضائ�Fة
وخ اما، فٕاننا يف فريق اSٔصاt واملعارصة، وٕامياÒ م�ا بفضيå النقد البناء، 

c اه احلكومة فٕاننا س?نصوتwٕالجياب لصاحل هذا املرشوع قانون، مع ٕا7رة ان�
ٕاىل ٔ�ن معلية ٕانتاج النصوص ال�رشيعية ٔ�و حتيCهنا، مع ما �ك�س?يه من ٔ�مهية 
قصوى، فٕاهنا تبقى دون Tدوى ٕان مل يمت تغيري العقليات و�رش ثقافة 

�فاكر  ت�ٔطريو ¢س��ر واملبادرة احلرة، فضال عن اDازفة وا�اطرة يف ت�ين ٔ
ال تقوم به احلكومة وال  - لٔ	سف  –ومشاريع Tديدة، وهو اSٔمر ا¯ي 

حىت اSٔبناك مع املقاولني واملس�مثر�ن الش?باب ا¯�ن ٔ�صبحوا عرضة 
  .لٕالفالس الواNد تلو اSٓخر

  .  وشكرا

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . شكرا sلس?يد املس�شار

  .43.12وع رمق الفريق الفFدرايل، لمك اللكمة يف ٕاطار م�اقشة املرش 

        ::::املس�شار الس?يد حسن �ٔلكمياملس�شار الس?يد حسن �ٔلكمياملس�شار الس?يد حسن �ٔلكمياملس�شار الس?يد حسن �ٔلكمي
  الس?يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
  الس?يد الرئCس، 

 43.12التد·ل د¬يل ٔ�z Òادي يمت يف القوانني جبوج، يف القانون رمق 
  .، وذæ حسب ما مت االتفاق Hليه يف ندوة الرؤساء119.12ويف القانون 

   الس?يد الرئCس احملرتم،
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املتعلق  �43.12رشفين ٔ�ن ٔ�تد·ل يف م�اقشة مرشوع قانون رمق 
cلهيئة املغربية لسوق الرسامFل، وا¯ي يندرج يف ٕاطار دمع اس?تقاللية 

 tال(جملس القمي املنقوwل مس?تقFام هذه ) هيئة سوق الرسامÚ وتوس?يع
الهيئة ل�شمل مراقwة لك ٔ�قسام الرسامFل وتعز�ز مسؤولية الهيئة بوضع 

  : ات ملراقwهتا من طرف اMوt، وذæ من ·الل�ٓلي

تعز�ز اس?تقاللية جملس القمي املنقوt من ·الل م�ºه الشخصية  -
املعنوية وٕاس?ناد رئاسة جملس ٕادارهتا ٕاىل خشصية مس?تقå وتعيني م�دوب 
sلحكومة sلسهر Hىل تقFيدها Sٔcحاكم ال�رشيعية املنظمة لها، فضال عن 

 طرف الوزارة امللكفة cملالية؛املصادقة Hىل دور¬هتا من 

7نيا، ٕاNداث جملس ت�ٔدييب دا·ل الهيئة املغربية لسوق  -
الرسامFل، îس?ند Ú Ðمة دراسة لك الوقائع اليت ميكن ٔ�ن ترتتب عهنا عقوبة 

 ٕادارية ٔ�و مالية ٔ�و اليت ميكن ٕاNاïهتا Hىل القضاء مع ضامن حقوق اMفاع؛

 لك ٔ�قسام سوق الرسامFل؛7لثا، توس?يع Úام الهيئة ٕاىل مراقwة  -

رابعا تعز�ز الشفافFة Hرب ٕالزامFة ٕاHداد تقر�ر س?نوي حول ٔ��شطة  -
 .الهيئة ؤ��شطة سوق الرسامFل، �رفع لرئCس احلكومة ويمت �رشه

  .هذا cلkس?بة sلقانون اSٔول
، يف نفس c119.12لkس?بة sلقانون الثاين، اsيل هو مرشوع قانون رمق 

املتعلق ب�سFkد اMيون واليت  33.06لقانون الس?ياق ت�ٔيت ٔ�مهية تعديل ا
  : تتªىل يف

تعز�ز اSٔدوات املالية ïمتويل ¢س��ر العمويم واخلاص ومتويل  -
 ¢ق صاد الوطين بصفة Hامة؛

تطو�ر البنوك ال�شار�ية ا¯ي �س?توجب ·لق قسم �سوق  -
 الرسامFل �س?تجيب sلºاجFات اïمتويلية لهذه البنوك؛

طرف اMوï tمتويل اخلزينة و¢نف اح متكني ٕاصدار صكوك من  -
 Hىل املس�مثر�ن اTSٔانب؛

املسامهة يف ت�ٔلق القطب املايل Ésار البيضاء مكركز Øوي  -
 .sل�سFkد وٕاصدار الصكوك

و�ريم التعديالت اSٔساس?ية املدرTة يف مرشوع القانون ٕاىل حتقFق 
  :اSٔهداف التالية

 ؛السامح مجليع املؤسسات cلولوج ٕاىل ال�سFkد -

 وضع ٕاطار قانون وتقين ·اص cٕصدار شهادة الصكوك؛ -

توس?يع نطاق اSٔصول املمكن îسFkدها ل�شمل مجيع اMيون  -
 واSٔصول؛

  .ٕاماكنية متتيع صناديق التوظيف امجلاعي cلشخصية املعنوية -

  الس?يد الرئCس،
ٕاننا يف الفريق الفFدرايل sلوNدة واMميقراطية، ٕاذ �مثن مق ضيات هذ�ن 

ونؤكد Hىل ٔ�مهيهتام يف تطو�ر السوق املايل الوطين، �متىن ٔ�ن القانونني، 
�سامه يف اïهنوض cالق صاد الوطين واس?تقطاب ومتويل ¢س��رات 
العمومFة واخلاصة، كام نطالب احلكومة cلسهر Hىل �رش تقر�ر الهيئة املغربية 
ا لسوق الرسامFل مبا يتضمنه من معليات املراقwة واخلروقات اليت �رصده

الهيئة، ا�سªاما مع مق ضيات اMس?تور اجلديد ا¯ي يضمن حق الولوج ٕاىل 
  .املعلومة

وٕامياÒ م�ا ب�ٔن السوق املايل يف NاTة ماسة ملضامني هذ�ن املرشوHني، 
�ان سCساهامن يف تنويع sىل مس?توى ¢ق صاد الوطين واH مهية�ملا هلام من ٔ

ل�شار�ية واس?تقطاب متويالت ٔ�ساليب متويل اخلزينة وتدعمي ٔ��شطة البنوك ا
واس��رات ٔ�ج�بية ٕاضافFة وتطو�ر اïمتويل البديل وتنويع ٔ�دوات متويل 

املتعلق  43.12¢ق صاد، فٕاننا نصوت cٕالجياب Hىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق بعملية ¢س?تحفاظ �119.12سوق الرسامFل ومرشوع قانون رمق 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . لس?يد املس�شارشكرا لمك ا

مادة، من املادة  61نk قل sلتصويت Hىل مواد املرشوع، وهو يتضمن 
  .إالجامع: 61اSٔوىل ٕاىل املادة 

يتعلق cلهيئة املغربية لسوق  43.12ٕاذن ٔ�طرح مرشوع القانون رمق 
  .إالجامع: الرسامFل sلمصادقة

غربية يتعلق cلهيئة امل 43.12صادق اDلس cٕالجامع Hىل القانون رمق 
  .لسوق الرسامFل

يغري  119.12ونk قل ٕاىل املرشوع املوايل، ويتعلق اSٔمر مبرشوع رمق 
املتعلق  24.01املتعلق ب�سFkد اMيون والقانون رمق  33.06و�متم القانون رمق 

  .بعمليات إالس?تحفاظ
  . اللكمة sلحكومة لتقدمي املرشوع

  .تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::�ر ¢ق صاد واملالية، امللكف cملزيانية�ر ¢ق صاد واملالية، امللكف cملزيانية�ر ¢ق صاد واملالية، امللكف cملزيانية�ر ¢ق صاد واملالية، امللكف cملزيانيةالس?يد الوز�ر املنتدب Mى وزالس?يد الوز�ر املنتدب Mى وزالس?يد الوز�ر املنتدب Mى وزالس?يد الوز�ر املنتدب Mى وز
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل س?يد املرسلني

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس?يد الرئCس احملرتم،

امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�Tدد شكري sلمªلس املوقر وsلجنة املوقرة 
وHىل املصادقة cٕالجامع Hىل  حول تفاHلها وتعاملها إالجيايب مع هذ�ن النصني

  .النص السابق
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�مهية �برية cلkس?بة sلقطاع املايل يف ٔ Ð هاذ املرشوع د¬ل القانون
بالدc ،Òلنظر sلتطور ا¯ي عرفه القطاع املايل وcلنظر sلºاجFات 
اïمتويلية، سواء د¬ل اMوt وال د¬ل القطاع اخلاص، Sٔن هذا املرشوع 

، واSٓن يمت توس?يع اSٔصول 1999اكن بدا يف س?نة  د¬ل ال�سFkد اsيل هو
املؤهs åل�سFkد وتوس?يع املتد·لني، مبا فهيا اخلزينة د¬ل اMوt ومبا فهيا 
اخلواص، وcلتايل يف ح جمال Tديد sلس?يوc tلkس?بة Ésوt وcلkس?بة 
sلخواص، وهذه يه اSٔمهية د¬لو، يعين �سامه يف متويل ¢ق صاد الوطين 

كام متت إالشارة من  - t ومس�مثر�ن خواص، و�سامه كذæ �لك، دو
يف ت�ٔلق القطب املايل Ésار البيضاء، حبيث ٔ�ن  -طرف املس�شار احملرتم 

هاذ اSٓلية د¬ل ال�سFkد والتوس?يع د¬ل اSٔصول املؤهå والتوس?يع د¬ل 
املتد·لني جيعل ٔ�ن القطب املايل Ésار البيضاء واملس�مثر�ن اTSٔانب 

Fىل املس?توى اجلهوي �س?تفH لتايل �سامه يف ت�ٔلقهcدون من هذا القانون، و
  .وHىل املس?توى اMويل

التعديالت اSٔساس?ية يه ٔ�ساسا توس?يع نطاق اSٔصول املمكن 
îسFkدها، يعين اsيل ممكن حتويلها ٕاىل س?يوt، لCشمل مجيع اMيون 

s اريةªيون التMا æري املادية، مبا يف ذzصول املادية وSٔلمقاوالت وا
  .واSٔصول العقارية

cلولوج ٕاىل ال�سFkد  -كام س?بق ا¯�ر  -كذæ �سمح مجليع املؤسسات 
$ٓلية sلمتويل، Hلام ب�ٔن القانون احلايل حيرصها يف ٔ�ربع ف"ات، اSٓن لك 
املؤسسات اليت cٕماكهنا ٔ�ن îس��د Hىل هاذ التق�ية د¬ل ال�سFkد من ٔ�Tل 

  .ات ميكن ٔ�ن تلæ¯ ٔ�ªتعبئة اïمتويل ïمتويل ¢س��ر 
بطبيعة احلال، اجلديد كذæ هو وضع ٕاطار قانوين وتقين ·اص 

هو ¢س?تفادة من إالد·ار اMويل الهدف cٕصدار شهادة الصكوك، 
والس?Ý ¢د·ار ا¯ي هو موجود يف اMول العربية، نظرا لوجود هذا 

¢س��رات  ¢د·ار، وcلتايل ٕاماكنية تعب& ه Hرب اس��رات وخضه ïمتويل
جيني لي د¬ل اMوt و¢س��رات العمومFة وîشجيع املس�مثر�ن العرب واخل 

  . Hىل ولوج هذا السوق يف املغرب
بطبيعة احلال، املس�tٔ اجلديدة يف القانون يه ٕاماكنية متتيع صناديق 

ذي الصناديق يه اsيل كتقوم cلعملية د¬ل الوساطة االتوظيف امجلاعي ه
هاذ صناديق التوظيف امجلاعي اكنت . املبادرة وبني املس�مثر�نبني املؤسسة 

من قwل ال �متتع cلشخصية املعنوية، اSٓن ميكن ٔ�ن �متتع cلشخصية 
يف ٕاطار (املعنوية، الهدف وهو متكFهنا من اق ناء اSٔصول اDسدة اكلعقارات 

ند ، واSٔسايس كذæ هو ¢س?تفادة من االتفاقFات اsيل ع )معلية الوساطة
املغرب مع مجموHة من اMول فÝ يتعلق مبºاربة ¢زدواج الرضييب، وcلتايل 

  .¢س?تفادة من إالماكنيات اليت ت�Fحها هذه االتفاقFات
�·رية، ٔ�نه cملوازاة مع هذا القانون، مت يف ٕاطار قانون املالية �ٔ مسٔ t
 ٕاد·ال ٕاطار جwايئ ·اص هبذه العمليات ضامs Òلحياد اجلبايئ، 2013

 .وcلتايل ضامÒ جلاذبية ٔ�كرب لهذه إالماكنيات اïمتويلية

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .اللكمة sلس?يد مقرر اsلجنة، ٕاذن نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع
عن فرق اzSٔلبية، هل هناك من م د·ل؟ ٕاذا مل . ؤ�ف ح cب املناقشة

  .الرئCس، فرق املعارضة، تفضلوا فرق املعارضة؟ تفضل اSٔخ.. يوTد ٔ�ي

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس?يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس?يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس?يد عبد السالم بلقشور
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يد الرئCس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين، الس?يدة املس�شارة احملرتمة،
عارصة خبصوص �رشفين بطبيعة احلال ٔ�ن ٔ�تد·ل cمس فريق اSٔصاt وامل

واملتعلق  33.06املغري واملمتم sلقانون رمق  119.12دراسة مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق بعملية ¢س?تحفاظ F24.01د اMيون والقانون رمق k ب�س 

  ٕاذن، الس?يد الرئCس،
لعل من ٔ�مه ٔ�هداف املرشوع املعروض Hىل ٔ�نظار جملس?نا اليوم، هو 

ة التطور ا¯ي يعرفه القطاع املايل متكني املنظومة ¢ق صادية من مسا�ر 
وكذا تعز�ز اSٔسواق املالية لالس��ر العمويم واخلاص، فضال عن توس?يع 
نطاق اSٔصول املمكن îسFkدها، وكذا متكني اMوt من ٕاصدار صكوك 
س?يادة و·لق ٕاماكنية اق ناء ٔ�صول تتواTد يف بÉان ٔ�ج�بية وٕاصدار 

�ج�بيةٔ åس?ندات وصكوك بعم.  
  رئCس،الس?يد ال

الواقع ٔ�ن ٔ�مهية املرشوع قانون املعروض Hىل ٔ�نظارÒ اليوم îسائلنا 
مجيعا عن الس�ب وراء ¢ق صار فقط Hىل îسFkد اMيون العقارية، ومل يمت 

يف îسFkد اMيون ¢س?هتال�ية، وcلتايل توس?يع جماالت معæ  åالتفكري كذ
  .îسFkد اMيون

 tصاSٔخرى، فٕاننا يف فريق ا�واملعارصة، ندعو احلكومة ٕاىل من Øة ٔ
�·ذ املزيد من احلذر و¢ح ياط خبصوص هذا النوع من املبادرات، cلرمغ ٔ
من ٔ�مهيته حىت ال يقع cملغرب ما وقع مrال يف ٔ�مر�اك، من ·الل اندالع 
�زمة اMيون العقارية، اليت تبعها بطبيعة احلال كام نعمل مجيعا اهنيار ٔ

Hىل الصعيد العاملي، فضال عن îرشيد  مؤسسات مالية معالقة معروفة
  .العائالت واملواطنني وطردمه من م�ازهلم لعدم قدرهتم Hىل îسديد اMيون

وهنا وقåF، الس?يد الوز�ر، (وخ اما، فٕاننا يف فريق اSٔصاt واملعارصة، 
واس?تحضارا م�ا Sٔمهية هذا ) غنتلكم بفرق املعارضة اsيل �لكميت Hلهيم

بعني ¢عتبار sلمالحظات والتºذ�رات اليت مت املرشوع قانون ؤ�·ذه 
توجهيها sلحكومة، فٕاننا س?نصوت cٕالجياب، هاذي معارضة ٕاجيابية Hىل لك 
Nال لصاحل هذا املرشوع، داعيني احلكومة لتحمل مسؤوليهتا يف تطو�ر 
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�ٓليات املراقwة والت�wع والرصد هبدف الوقوف يف وTه ٔ�ي ا�زالق قد يغري 
  .وع قانون ا¯ي حنن بصدد دراس?تهمن مسار وهدف املرش 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

مبا ٔ�ن الفريق الفFدرايل قد س?بق ٔ�ن تد·ل مبناس?بة دراس��ا  ..نk قل
  .sلمرشوع اSٔول، س?نk قل ٕاىل معلية التصويت

  :مواد، ٕاذن ٔ�عرض املواد cلتتايل 7املرشوع فFه 
  .cٕالجامع: 7ٕاىل  1من 

  .ٕاذن إالجامع: مرشوع القانون �رم ه ٔ�عرض

يغري  119.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Hىل مرشوع قانون رمق 
 24.01املتعلق ب�سFkد اMيون، والقانون رمق  33.06و�متم القانون رمق 

  .املتعلق بعمليات ¢س?تحفاظ

نk قل مwارشة ٕاىل املرشوع املوايل، ويتعلق اSٔمر مبرشوع قانون 
مrابة مدونة التغطية  65.00من القانون رمق  44رياملادة بتغي 143.12

  .الصحية اSٔساس?ية
 .تفضلوا اللكمة sلحكومة، الس?يد وز�ر ال�شغيل

        ::::الس?يد عبد الواNد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد عبد الواNد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد عبد الواNد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس?يد عبد الواNد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يد الرئCس احملرتم،
  س�شارون،السادة امل 

  الس?يدة املس�شارة احملرتمة،
�سعدين ٔ�ن ٔ�قدم ·الل هذه اجللسة ال�رشيعية، مرشوع قانون رمق 

مبثابة مدونة التغطية الصحية  65.00من القانون  44بتغيري املادة  143.12
اSٔساس?ية، وا¯ي صوتت Hليه cٕالجامع يوم ٔ�مس جلنة التعلمي والشؤون 

  .الثقافFة و¢ج�عية
س?يدي الرئCس، البد من التذكري cملس?توى ا¯ي وصلت ٕاليه بداية، 

امحلاية ¢ج�عية ببالدÒ اليت عرفت تطورا وحتس?نا ملحوظا يف الس?نوات 
اSٔ·رية Hىل مس?توى توس?يع جمالها الشخيص واملادي، وكذا Hىل مس?توى 

  . حتسن ·دماهتا
�هنا كام عرفت التغطية الصحية اSٔساس?ية بدورها تطورا ملموسا، ولو ٔ

مبثابة مدونة التغطية  N65.00ديثة العهد cملغرب بعد دخول قانون رمق 
، حFث مشلت ٔ�جراء القطاع 2005غشت  18الصحية اSٔساس?ية يف 

درمه، كام  500اخلاص وتوسعت لفائدة اSٔرامل ا¯�ن يتقاضون ٔ�قل من 
�صبحت سå العالTات cلقطاع اخلاص îشمل العالTات اخلارجFة، ٔ

  .ة ٕاىل توس?يع الحئة اSٔدوية اليت يمت اسرتTاع �اكليفهاcٕالضاف

  الس?يدات والسادة املس�شارون، 
من القانون رمق  44بتعديل املادة  143.12هيدف مرشوع قانون رمق 

مبثابة مدونة التغطية الصحية اSٔساس?ية املعروضة Hىل ٔ�نظارمك، ٕاىل  65.00
ٕاىل هناية  2013فاحت ينا�ر املذ�ورة من  44متديد اTٓSال احملدد يف املادة 

وكذا هبدف هت0 الظروف املالمئة sلهيئات املد�رة لنظام الت�ٔمني  2014
إالجwاري اSٔسايس عن املرض sلفصل بني تدبري هذا النظام وتدبري 

  .املkش�ٓت ذات الطابع الصحي ا¯ي تتوفر Hليه
  : وتتºدد هاذ الهيئات فÝ ييل

 مصºة؛ 13ي ا¯ي يتوفر Hىل الصندوق الوطين sلضامن ¢ج�ع -
الصندوق الوطين ملنظامت ¢ح ياط ¢ج�عي ا¯ي يق ين ٔ�دوية  -

 لفائدة م�خرطيه وذوهيم؛
لصندوق الوطين ملنظامت ¢ح ياط s بعض التعاضد¬ت املكونة  -

¢ج�عي اليت تقوم بتدبري نظام الت�ٔمني إالجwاري اSٔسايس عن املرض 
موقعة بCهنا وبني الصندوق، ويه التعاضدية العامة  ملنخرطهيا مبوجب اتفاقFة

والهيئات التعاضدية  (M.G.P.A.P1) ملوظفي إالدارات العمومFة cملغرب
التعاضدية  ،(O.M.F.A.M2) ملوظفي إالدارات واملصاحل العمومFة sلمغرب

 ، تعاضدية القوات املساHدة(M.G.E.N3) العامة sلرتبية الوطنية
(M.F.A4) ك ب اس?تغالل املوا9 ، تعاضدية م(M.O.D.E.P5)  وامجلعية

  . اSٔخوية sلتعاون املشرتك ومFمت موظفي اSٔمن الوطين
وNدة اج�عية ذات  120 وتتوفر هذه التعاضد¬ت Hىل ما يقرب

 .طابع حصي
وقwل الرشوع يف دراسة مرشوع هذا القانون، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قدم لمك 

  :هاذ القانون، ويه كام ييل املعطيات واSٔس?باب اليت من ٔ�Tلها مت اقرتاح
، معلت 2005بعد صدور مدونة التغطية الصحية اSٔساس?ية س?نة 

الهيئات املذ�ورة Hىل اختاذ التدابري اليت �راها م�اس?بة الNرتام هاته املادة 
44æهنا مل �متكن من ذ�  .، ٕاال ٔ

فالصندوق الوطين sلضامن ¢ج�عي قرر طريقة التدبري املفوض 
عن طلب  2007ثة عرش اليت يتوفر Hلهيا، ؤ�Hلن س?نة ملصºاته الثال

،  USP hospitalesعروض دويل مت Hىل ٕا;ره اخ يار مجموHة ٕاس?بانية
Òت املالية الاكفFة، توقفت املفاوضات لكن ولعدم تقدمي هاته الرشكة الضام

بني اجلانبني حول املوضوع، واكن من املتوقع إالHالن عن طلب عروض 
ن هذه العملية مل تمت �س�ب اSٔزمة ¢ق صادية ، لك72009ين س?نة 

العاملية، وبذæ مت ت�ٔجFل مرشوع التدبري املفوض ملصºات الضامن 
  .¢ج�عي

�ما الصندوق الوطين ملنظامت ¢ح ياط ¢ج�عي ا¯ي اكن يتوفر ٔ

                                                 
1Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques 
2Œuvres de Mutualité des Fonctionnaires et Agents au Maroc 
3Mutuelle Générale de l’Education Nationale 
4Mutuelle des Forces Auxiliaires 
5Mutuelle du Personnel de l’Office D’Exploitation des Ports 
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، واليت اكن "H"Dubois-Roquebert6ىل املصºة التعاضدية املسامة 
 1963نونرب  12الصادر يف  1.57.187 الرشيف رمق يد�رها يف ٕاطار الظهري

 2008غشت  �17سن نظام ٔ�سايس sلتعاون املتبادل، فقد cدر قwل Lرخي 
ٕاىل ٕايقاف ٔ��شطة املصºة، سواء ¢س�شفاءات ٔ�و التºليالت ٔ�و تصفFة 
اللكي، واس?متر هذا الصندوق يف توريد اSٔدوية sلمنخرطني املصابني 

لكونه يق ين هاته اSٔدوية ب�ٔمثنة م�خفضة cملقارنة مع ب�ٔمراض مزم�ة وملكفة، 
  .اSٔمثنة اليت تباع هبا نفس اSٔدوية يف الصيدليات

وخبصوص التعاضد¬ت املعنية واليت س?بق ذ�رها، فقد اعتربت ٔ�ن 
 1963ٕاNداث الوNدات الصحية تد·ل يف اخ صاصها، طبقا لظهري 

، واقرتحت بذæ "التعاضد"املتعلق cلتعاون املتبادل واملعروف ب
¢ح فاظ هبذه الوNدات وHدم ٕاNداث وNدات Tديدة، حفاظا Hىل 

  .احلقوق املك�س?بة ملنخرطهيا وتفادي îرسحي املس?ت®دمني هباته الوNدات
ويف هذا الس?ياق، تقدم فريق التºالف sلقوى التقدمFة اMميقراطية 

ٕاىل  مبقرتح قانون لتعديل هذه املادة، �ريم 2008مبªلس النواب س?نة 
 5املذ�ورة ٕاىل  44س?نوات املنصوص Hلهيا يف املادة  3متديد �Tٓال 

  .س?نوات، وذæ ٕالجياد Nل لٕالشاكلية املطروNة هبذه املادة
دج�رب  31وقد ٔ�سفرت دراسة املرشوع Hىل متديد هذه الفرتة ٕاىل zاية 

، فصدر يف هاد 2011، وصادق Hىل ذæ جملسمك املوقر يف ٔ�كتو�ر 2012
من هذا القانون يف نونرب  44بتعديل املادة  19.11ون رمق الش�ٔن القان

الهيئات املعنية وcٕحلاح من وزارة  ٔ�د·لته الس?نة hji، ويف ه2011
ال�شغيل، مرة ٔ�خرى بعض التدابري اليت اكن البد ٔ�ن تت®ذها لت��اسب مع 

  :واNرتام اTٓSال اجلديدة، وذH æىل الشلك التايل 44هذا الفصل 
  :طين ملنظمة ¢ح ياط ¢ج�عي بقام الصندوق الو 

بتحمل اSٔدوية امللكفة Hرب صيدليات املراكز ¢س�شفائية   -
  واملس�شفFات العمومFة؛

حتمل كذæ اSٔدوية امللكفة Hرب املصºات اخلاصة cلkس?بة لٔ	دوية  -
 اليت تتوفر Hىل مثن موNد Hىل الصعيد الوطين؛

ملشرت¬ت الصيدلية وكذæ مت اع�د اMواء اجلنCس ٔ$ساس مرجعي  -
 لتقليص الضغط املايل Hىل نفقات الصندوق؛

كام اقرتح الصندوق تطبيق تدابري ٔ�خرى �ريم ٕاىل ختفFض ٔ�سعار  -
اSٔدوية واحلد من تفاوت اSٔسعار املالحظ بني صيدليات الصندوق 
والعديد من املؤسسات العمومFة واخلاصة، بغية احلفاظ Hىل دميومة 

 .اSٔسايس عن املرضنظام الت�ٔمني إالجwاري 
�ما الصندوق الوطين sلضامن ¢ج�عي فقد ٔ�Hلن طلب عروض ٔ
الخ يار مك ب ·ربة ملوا�بته يف معلية تفويض تدبري املصºات الثالثة عرش 

، ٕاال ٔ�ن العروض اليت قدمت يف 2012ٔ�كتو�ر  24اليت يتوفر Hلهيا بتارخي 

                                                 
6 Du nom du médecin Henri Dubois-Roquebert qui l’a construit en 1934 

  .التحمالتهذا الش�ٔن مل îس?تجيب sلرشوط املنصوص Hلهيا يف دفرت 
وخبصوص التعاضد¬ت املكونة sلصندوق الوطين ملنظامت ¢ح ياط 
¢ج�عي، فقد تقدمت cقرتاح �متثل يف قFام لك من التعاضد¬ت املذ�ورة 
Ncٕداث تعاضدية Tديدة، �ر�كز �شاطها Hىل تقدمي اخلدمات الصحية 

  . ملنخرطهيا، مث ٕاNداث ٕاحتاد بني التعاضديتني والتkس?يق بCهنام
وقامت وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين ووزارة ¢ق صاد واملالية مبوا�بة 
التعاضيات املعنية لتفعيل ¢قرتاح بناء Hىل املق ضيات القانونية اجلاري هبا 

الصادر يف  1.57.187العمل يف جمال التعاضد، والس?Ý الظهري الرشيف 
  .�سن نظام ٔ�سايس sلتعاون املتبادل 1963نونرب  12

عقدت يف هذا الس?ياق اج�Hات Hدة قدمت فهيا الرشوNات الالزمة و 
sلتعاضد¬ت املذ�ورة خللق وٕاNداث تعاضد¬ت Tديدة ختتص بتدبري 

 . الوNدات الصحية
، عقدت اج�Hات ت�ٔسCس?ية لتعاضدية 2012وٕاىل zاية هناية دج�رب 

ة الوNدات الصحية اخلاصة مبنخرطي الرتبية الوطنية، الهيئة التعاضدي
ملوظفي إالدارات واملصاحل العمومFة cملغرب، مك ب اس?تغالل املوا9، 

  .الرشطة والقوات املساHدة
  حرضات الس?يدات والسادة، 

وعيا مهنا برضورة اNرتام القانون، وبعد دراسة مجيع املعطيات املتوفرة 
حول املوضوع، قام جملس احلكومة cملصادقة Hىل مرشوع القانون 

s ليمكH ال احملدد يف املادة املعروضTٓSل متديد اT�Éراسة واملصادقة من ٔ
، وذæ قصد م�ح 2014ٕاىل هناية س?نة  2013املذ�ورة من فاحت ينا�ر  44

 åسايس عن املرض ملواصSٔاري اwلهيئات املد�رة لنظام الت�ٔمني إالجs الفرصة
تفعيل التدابري اليت اختذهتا sلفصل بني تدبري النظام وتدبري الوNدات 

لصحية اليت تتوفر Hلهيا يف ٕاطار قانوين سلمي، �ساHدها Hىل ٕارساء القواHد ا
 åFالوسائل الكف æساس?ية لتطبيق الفصل بني التدبري ودراسة كذSٔا
بتجنب املعيقات والصعوcت احملتلمة يف التطبيق Hىل الصعيد ¢ق صادي 

قدمي و¢ج�عي، Sٔننا ال نتصور Sٔن �كف هذه الوNدات الطبية عن ت
  . معلها نظرا لعدم اس?تªا�هتا sلقانون، وهذا ٔ�مر zري وارد

كام ٔ�ن هذه الفرتة إالضافFة س�سمح sلفاHلني املعنيني بدراسة 
إالماكنيات العملية والقانونية البديå لتجنب ا7ٓSر السلبية احملمتå عن 

ت املد�رة sلتغطية الصحية اSٔساس?ية وعن الوNدات ¢ج�عية Hىل االهيئ
  . م�ظومة التغطية الصحية �شلك Hام

ويف هذا الس?ياق، ٔ�ود إالشارة ٕاىل ٔ�ن وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين 
س?تعمل ٕاىل Tانب السلطات احلكومFة املعنية Hىل مواصå ت�wع هذا 

املذ�ورة  44الورش الهام ملوا�بة الهيئات املعنية TSٔل اNرتام تطبيق املادة 
  .ك�ة والبديå، ملعاجلة هذه إالشاكليةومن ٔ�Tل ٕاجياد احللول املم 

ويف هذا إالطار، ميكن ف ح النقاش مع الفاHلني ¢ق صاديني 
و¢ج�عيني واملهنيني املعنيني ودراسة املوضوع من لك جوانبه، سواء 
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التق�ية و¢ق صادية مهنا و¢ج�عية، وذæ هبدف بلورة اسرتاتيجية 
ل املالمئة يف ٕاطار îشاوري وتوافقي، واحضة يف هذا اDال وٕاجياد احللو 

ي�ٔ·ذ بعني ¢عتبار مجيع العنارص املرتبطة cملوضوع، خيدم مرشوع توس?يع 
اخلدمات الصحية لفائدة لك املواطنني، ·دمات ذات جودة ومضبوطة 

  .التلكفة
 .والسالم Hليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك، الس?يد الوز�ر

  . لس?يد مقرر اsلجنة، نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزعا
؟ تفضيل اSٔس?تاذة زبيدة بوعياد، ..ٔ�ف ح cب املناقشة، هل هناك من 

  .عن فرق املعارضة، اSٔس?تاذة زبيدة بوعياد

        ::::املس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس?يد الرئCس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
وU  -مدونة التغطية الصحية هو ورش من اSٔوراش الكربى اsيل 

، اكنوا بعض 65.00وcلبت يف لك مواد قانون . ٔ�Nدثت بتدرج - امحلد 
من مجå هذه املواد . املواد اsيل طارNني ٕاشاكلية يف ٕاطار تدبري هذه املواد

 ال ميكن sلمؤسسات امللكفة" ب�ٔنواليت تنص يف هاذ القانون  44املادة 
cلتغطية الصحية ٔ�ن متارس يف نفس الوقت املهنة ؤ�ن تديل ؤ�ن تؤدي 

، واكن هناك نقاش بني لك الفرقاء فÝ خيص امليدان "·دمات حصية
  .الصحي والتطبCب

 65.00س?بق ؤ�ن مددت، مددت ملاذا؟ Sٔنه قانون  44هاذ املادة 
 اSٓن ٔ�عطيت N .åÚدد السقف الزمين من ٔ�Tل ٔ�ن يفعل هذا القانون

sلحكومة السابقة لس?ن�ني من ٔ�Tل وضع الرتتwCات الالزمة لتطبيق هذا 
القانون، هناك من تقدم يف هذه الرتتwCات �بعض التعاضد¬ت، وهناك من 

 åNات ل مل �س?تطع تدبري هذيك املرºخيص مص Ýس?ن�ني، و·اصة ف
  . صندوق الضامن ¢ج�عي

، وحنن مع اïمتديد 2014 هناية د�سمرباSٓن Mى احلكومة سk ان حىت 
وسوف نصوت لصاحل هذا اïمتديد، لكن نطلب كذæ من احلكومة ٔ�ن يمت 

  : التفكري يف مدة هاذ س?ن�ني لعدة نقط

اSٔوىل، دور مصºات صناديق الضامن ¢ج�عي جيب ٔ�ن ي�ٔ·ذ  -
بعني ¢عتبار الرشاكة ما بني القطاع اخلاص والقطاع العام، Sٔنه من يد�ر 

ل هو اzSٔلبية د¬ل اSٔطر واملوارد ال�رشية يه ومن يؤسس ومن �ش?تغ
 Tا¬ من القطاع العام؛

نعرف كذæ ب�ٔنه هاذ املؤسسات الصحية عندها واNد املشالك  -

مادية فÝ خيص ¢ش?تغال، حبيث مواردها املالية ٕاىل ما اكن�ش موارد 
�رشية اsيل تتفعل هاذ املصºات ما ميكkش مزيانCهتا îش?تغل cلكFفFة اsيل 

 صها îش?تغل؛·ا

النقطة الثالثة، هو ٔ�نه اïهتييء sلتفويض sلِمؤسسات اsيل zادي  -
جتي cش يمت تفويض لهاذ املصºات، جيب كذc æش تنطلق العروض 

ونصدقو HاوLين  2014خناف cش جيي د�سمرب  ..واجب ¢ش?تغال cش
·اصنا اïمتديد، Sٔنه س?ن�ني متر �رسHة، الس?يد الوز�ر، وس?ن�ني رمبا سوف 

 . كون zري اكفFة من ٔ�Tل ٕاHادة تفعيل وٕاHادة تدبري هاذ املؤسسات�
فÝ خيص التعاضد¬ت، هناك مشاريع قوانني فÝ خيص ٕاHادة تنظمي 

راه  la CNOPS7التعاضد¬ت،  فÝ خيص صندوق ¢ح ياط ¢ج�عي 
هام بداوا تwCداوا يف إالصالح، وcلتايل حنن مع متديد ¢ش?تغال يف 

، و�متىن ٔ�ن يمت يف 2014ت ويف املصºات ٕاىل Nدود د�سمرب التعاضد¬
هاذ الس?ن�ني إالش?تغال من ٔ�Tل ٔ�ن �كون التعاضد¬ت واملصºات îش?تغل 

  . cلكFفFة اsيل ·اصها îش?تغل هبا
 .شكرا

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . شكرا sلس?يدة املس�شارة احملرتمة

  الفريق الفFدرايل؟
  .تصويت Hىل مواد املرشوعٕاذن ٔ�هنينا املناقشة، نk قل ٕاىل ال 

  .إالجامع: املادة اSٔوىل والثانية
  .إالجامع: ٕاذن ٔ�عرض املرشوع �رم ه

بتغيري  143.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Hىل مرشوع قانون رمق 
  . مبثابة مدونة التغطية الصحية اSٔساس?ية 65.00من القانون رمق  44املادة 

 ٔSقل ٕاىل املرشوع املوايل، ويتعلق ا k73.12مر مبرشوع قانون رمق ون 
يوافق مبوجwه Hىل االتفاقFة املعدs tلتعاون العريب يف جمال تنظمي وîس?يري 

، واحملال Hىل جملس?نا 2009س�مترب  9معليات إالzاثة املوقعة cلقاهرة يف 
  . املوقر من جملس النواب

 . تفضل الس?يد الرئCس.. اللكمة 

        ::::املس�شار الس?يد Hادل املعطياملس�شار الس?يد Hادل املعطياملس�شار الس?يد Hادل املعطياملس�شار الس?يد Hادل املعطي
  .س?يد الرئCسشكرا ال 

zري فÝ خيص هاذ املشاريع د¬ل االتفاقFات، �س?تحس?نو ٔ�نه �كون 
Sٔن رحبا sلوقت، Sٔن هاذ الزمخ لكو اsيل Tا د¬ل املشاريع  21تد·ل د¬ل 

يه بطبيعة احلال مشاريع مصادق Hلهيا دوليا من طرف املغرب، كنمتنوا ٔ�ن 
æدة ونوضعو تد·لنا كذNا دفعة واÚيف املعارضة دفعة الس?يد الوز�ر يقد 

                                                 
7La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
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واNدة، وكذæ ٕاىل اكنت اzSٔلبية عندها حىت يه تد·ل واNد رحبا 
  ..sلوقت، Sٔن مازال Tلسة رابعة هناك، ٕاذن ٕاىل وافقوا إالخوان

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
Mينا اقرتاح لٔ	خ Hادل املعطي ٔ�ن الس?يد الوز�ر س?يقدم اتفاقFات 

å، ويف التصويت طبعا هناك cمجلå، ونف ح فهيا النقاش cمجل H21ددها 
  . مسطرة sلتصويت

  هل توافقون Hىل هاذ ¢قرتاح؟ 
تفضل الس?يد الوز�ر، ٕاذن سkس?متع مجيعا ٕاىل تقدمي الس?يد الوز�ر لهذه 

  .اتفاقFة 21االتفاقFات اMولية وHددها 

الس?يد احلبCب الشوcين، وز�ر العالقات مع الربملان واDمتع املدين، نيابة الس?يد احلبCب الشوcين، وز�ر العالقات مع الربملان واDمتع املدين، نيابة الس?يد احلبCب الشوcين، وز�ر العالقات مع الربملان واDمتع املدين، نيابة الس?يد احلبCب الشوcين، وز�ر العالقات مع الربملان واDمتع املدين، نيابة 
        ::::وز�ر اخلارجFة والتعاونوز�ر اخلارجFة والتعاونوز�ر اخلارجFة والتعاونوز�ر اخلارجFة والتعاون    عن الس?يدعن الس?يدعن الس?يدعن الس?يد

  ,شكرا الس?يد الرئCس
 Ðٓ��سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل س?يد املرسلني وHىل 

  .وحصبه ٔ�مجعني
�سعدين، نيابة عن زمFيل الس?يد وز�ر اخلارجFة والتعاون ا¯ي يوTد 
اSٓن يف جملس النواب لتقدمي مجموHة من االتفاقFات، ٔ�ن ٔ�قدم بني يد�مك 

الالحئة واليت س�Nٔاول ٔ�ن ٔ�قدÚا ملخصة ؤ�ن ٔ�حFل Hليمك، الس?يد هذه 
  .الرئCس، نص اللكمة ٕالدراØا مضن مداوالت اDلس

  الس?يد الرئCس،
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 Òه بالدTات موضوع هذا العرض يف ٕاطار توFل االتفاقT تندرج
ملكة مع مجموHة من اMول لتوس?يع إالطار القانوين ا¯ي يؤطر Hالقات امل

الشقFقة والصديقة وحتيني بعض هذه االتفاقFات اليت ٔ�صبحت م ªاوزة 
  .حبمك التطور ا¯ي عرف ه العالقات اMولية

ويف هذا الصدد، ٔ�îرشف ب�ٔن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر مشاريع القوانني 
�خرى م عددة اSٔطراف 15مهنا ثنائية و 6اتفاقFة،  21املتعلقة ب ٔ.  

 ٔ� ٔ� ٔ� ٔ�        ::::وال، االتفاقFات الثنائيةوال، االتفاقFات الثنائيةوال، االتفاقFات الثنائيةوال، االتفاقFات الثنائية
Øه املغرب  هت�ٔ�يدا لتوFويل ا¯ي اخنرط فMمتع اDىل اH حنو ¢نف اح

م�ذ ¢س?تقالل ورغبة يف تعز�ز Hالقاته الثنائية مع العدد من اMول 
الصديقة، ٔ��رم املغرب Hدة اتفاقFات ثنائية مع لك من ٔ�ذريبªان و�ر�يا 

يويني و¢سرتاجتيني، هام التعاون القضايئ وليرب¬ وzامwيا هتم اDالني احل 
  .والنقل اجلوي والطريق

فÝ يتعلق مبªال التعاون القضايئ، هناك اتفاقFة sلتعاون القضايئ يف 
 æة التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ وكذFارية واتفاقªاملادتني املدنية والت

  .îسلمي اDرمني
اMويل، ٔ�يضا تعززت العالقات مع يف جمال النقل اجلوي والنقل الطريق 

 20ٕافريقFا cتفاقني يف جمال اخلدمات اجلوية مع لك من ليبري¬ ا¯ي وقع يف 

cلعامصة اsليربية مو�روفFا ومع zامwيا ا¯ي ٔ��رم يف الرcط يف  2011ٔ��ريل 
، وحيل حمل اتفاق النقل اجلوي املربم بني احلكوم ني 2012فربا�ر  29

  .1994مايو  3ة يف املغربية والغامwي
خبصوص النقل الطريق اMويل، ٔ��رم املغرب و�ر�يا اتفاق النقل الطريق 

  .اMويل sلمسافر�ن والبضائع والربوتو�ول التطبيقي اخلاص هبم
تعددة يف ٕاطار اس?تكامل امل طراف اH ٔSىل مس?توى االتفاقFات ذات 

ه الس?يايس ملنظومة احلقوقFة اMولية، و�كر�سا sلتوTيف ااملغرب اخنراط 
ا¯ي تبk ه بالدÒ، ·اصة ٕاcن العرشية اSٔ·رية، واليت �رسها دس?تور 

، cرش املغرب مسطرة املصادقة و¢نضامم ٕاىل مجموHة من االتفاقFات 2011
 :اMولية املتعددة اSٔطراف، �متحور حول اDاالت التالية

 حامية البC"ة والتمنية املس?تدامة والوقاية؛ -

 رمية املنظمة؛ماكحفة الفساد واجل -

 حقوق امللكFة الفكرية؛ -

  .حقوق الطفل -
  :فÝ يتعلق مبªال حامية البC"ة والتمنية املس?تدامة والوقاية، هناك 

��ريل  28ٔ�وال، االتفاقFة اMولية لٕالنقاذ املوقع يف لندن بتارخي  -ٔ
 ؛1989

�يضا، هناك االتفاقFة املعدة sلتعاون العريب يف جمال تنظمي  -ٔ
 ؛2009ش?تkرب  9ٕالzاثة، املوقعة cلقاهرة بتارخي وتCسري معليات ا

املتعلق cالتفاقFة اMولية لسالمة  1988مث هناك �روتو�ول Hام  -
 ؛1988نونرب  11بلندن يف  ةاملوقع 1974اSٔرواح يف البºار لعام 

التفاقFة م�ع التلوث البحري النامج  1996مث هناك �روتو�ول Hام  -
 ؛1972لعام  عن قلب النفا¬ت واملواد اSٔخرى

السفن  واسبرو مث االتفاقFة اMولية لضبط وٕادارة مFاه الصابورة  -
 ؛ 2004لعام 

مث اتفاقFة التعاون العريب يف اس?ت®دام الطاقة ا¯رية يف اSٔغراض  -
 11السلمية، املkش?ئة sلهيئة العربية sلطاقة ا¯رية، املوقعة cٕالسك�درية يف 

  .1982مارس  26، واملعدt بتارخي 1964ش?تkرب 
        ::::يف جمال اجلرمية املنظمة Hرب احلدود وماكحفة الفساد، هناكيف جمال اجلرمية املنظمة Hرب احلدود وماكحفة الفساد، هناكيف جمال اجلرمية املنظمة Hرب احلدود وماكحفة الفساد، هناكيف جمال اجلرمية املنظمة Hرب احلدود وماكحفة الفساد، هناك

االتفاقFة العربية ملاكحفة اجلرمية املنظمة Hرب احلدود الوطنية،  -
 ؛2010دج�رب  21املوقعة cلقاهرة يف 

 21، املوقعة يف املعلومات ةجرامئ تق�ياالتفاقFة العربية ملاكحفة  -
 cلقاهرة كذæ؛ 2010دج�رب 

- Fموال ومتويل إالرهاب، املوقعة االتفاقSٔة العربية ملاكحفة غسل ا
 ؛2010دج�رب  21يف 
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االتفاقFة العربية لنقل �زالء املؤسسات العقابية وإالصالحFة يف  -
  .2010دج�رب  21ٕاطار تنفFذ اSٔحاكم اجلزائية، املوقعة cلقاهرة بتارخي 

  : يف جمال حقوق امللكFة الفكرية، هناك

- Fلرسوم وثيقة ج�يف التفاقs ويلMة الهاي �ش�ٔن ال�سجيل ا
 وال½ذج الصناعية؛

 اتفاق سرتاس?بورغ اخلاص cلتصنيف اMويل لرباءات ¢·رتاع؛ -

معاهدة س?نغافورة �ش�ٔن قانون العالمات املوقعة يف س?نغافورة  -
  .2006مارس  27يف 

        ::::يف جمال حقوق الطفليف جمال حقوق الطفليف جمال حقوق الطفليف جمال حقوق الطفل
 ٕc جراء تقدمي يندرج الربتو�ول ¢خ ياري التفاق حقوق الطفل املتعلق

مضن املنظومة القانونية  2011دج�رب  19البالzات املوقع بFkويورك يف 
تعز�ز ٕاىل اMولية اليت اخنرطت فهيا بالدH Òىل الصعيد اMويل، وهيدف 

�ٓليات حامية حقوق الطفل Hىل املس?توى الوطين وإالقلميي.  
  .شكرا لمك، الس?يد الرئCس

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . لوز�رشكرا لمك الس?يد ا

ٕاذن الس?يد املقرر نعترب ٔ�ن التقار�ر وزعت، ونk قل ٕاىل ف ح cب 
  املناقشة، نف ح cب املناقشة، اللكمة لٔ	zلبية، املعارضة؟ الفFدرالية؟

ٕاذن نk قل لعملية التصويت، اللكمة cمس املعارضة لٔ	خ الرئCس Hادل 
  .املعطي

        ::::املس�شار الس?يد Hادل املعطياملس�شار الس?يد Hادل املعطياملس�شار الس?يد Hادل املعطياملس�شار الس?يد Hادل املعطي
  .رتمشكرا الس?يد الرئCس احمل

  الس?يد الوز�ر،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

�îرشف cمس املعارضة cملسامهة يف م�اقشة مشاريع القوانني املتعلقة ٔ
cلتصديق Hىل االتفاقFات اMولية املربمة بني بالدÒ ومجموHة من اMول 

  .الصديقة والشقFقة Hرب خمتلف القارات
ن بصدد املصادقة Hلهيا اليوم، وٕان دل هذا الزمخ من االتفاقFات اليت حن

  . فٕامنا يدل Hىل مدى املاكنة اليت ٔ�صبحت بالدÒ حتتلها س?ياس?يا واق صاد¬
ونظرا sلماكنة املمتزية اليت ٔ�صبحت بالدÒ حتتلها يف احملافل اMولية 
وجتر�هتا الرائدة يف جمال حقوق إال�سان والتطور اMميقراطي، فٕان العمل 

مهنªا îشار�يا من ٔ�Tل بلورة �شلك ٔ�وسع اMبلومايس ٔ�صبح يفرض 
  .و¢ق صادية Mى اMول الصديقة اراتنا الس?ياس?يةياخ  

  : ومن هذا املنطلق، فٕاننا �رى رضورة

دمع وتعز�ز تواTد اMبلوماس?ية ¢ق صادية اليت تعمل Hىل Tلب  -
 ¢س��رات اSٔج�بية لبالدÒ والتعريف بقدراتنا الوطنية؛

Mبلومايس بدمع وîشجيع اMبلوماس?ية تنويع ٔ�شاكل العمل ا -
 املوازية اليت يقوم هبا اDمتع املدين دا·ل املغرب و·ارTه؛

رضورة اMفاع cلقوة التفاوضية الكفåF بضامن حقوق املغاربة  -
املقميني cخلارج، كام هو الش�ٔن cلkس?بة sلªالية املغربية لهولندا ا¯�ن انزتعت 

 مهنم حقوقهم املك�س?بة؛

Mى البعثات اMبلوماس?ية املعمتدة ببالدÒ ل�سوية التد·ل  -
اSٔوضاع إالدارية sلمواطنني املغاربة العامل Mهيا وفق القوانني املغربية 

 .املتعلقة cل�شغيل
  الس?يد الوز�ر،
  الس?يد الرئCس،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
هذه فقط ٕاشارات نwkه من ·اللها احلكومة ٕاىل بعض القضا¬ اليت 

غلنا يف املعارضة ومعنا الرٔ�ي العام الوطين، ونطمح من ·الل ٕا7رهتا ٕاىل îش 
دعوة احلكومة لتت®ذ املواقف وإالجراءات الكفåF ب�ٔن �كون دبلوماس?ي��ا 

Òيف ·دمة التمنية ¢ق صادية و¢ج�عية لبالد.  
ويف اSٔ·ري، سk عامل cٕالجياب مع مجيع هذه االتفاقFات املعروضة Hىل 

  .التصويت
  .شكرا الس?يد الرئCس

        ::::الس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسةالس?يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

  .ٕاذن نk قل ٕاىل معلية التصويت
�عرض املادة الفريدة Hىل التصويت cلkس?بة ملرشوع قانون ٔ73.12.  

  .إالجامع: املوافقون

يوافق مبوجwه Hىل االتفاقFة والربوتو�ول  63.12مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة املغربية  2012 مارس 19التطبيقي املوقعني ب�ٔنقرة يف 

: وحكومة مجهورية �ر�يا �ش�ٔن النقل الطريق اMويل sلمسافر�ن والبضائع
  .إالجامع

  .إالجامع: املتعلقة مباكحفة غسل اSٔموال 26.12اتفاقFة رمق 

املتعلق ب�سلمي اDرمني املوقعة ببا�و بني  71.12مرشوع قانون رمق 
 ٔ�  :ذريبدTاناململكة املغربية ومجهورية 

  .إالجامع: املوافقون

املتعلق cالتفاقFة العربية لنقل �زالء  74.12مرشوع قانون رمق 
املؤسسات العقابية وإالصالحFة يف ٕاطار تنفFذ إالحاكم اجلزائية املوقع 

  :2010د�سمرب  c21لقاهرة يف 
  .إالجامع: املوافقون
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ولية ملاكحفة املتعلق �cٕشاء اSٔاكدميية اM 25.12مرشوع قانون رمق 
  .إالجامع: 2010س�مترب  2الفساد بصفهتا م�ظمة دولية، املوقعة بفFينا يف 

واملتعلق cلربوتو�ول ¢خ ياري لالتفاقFة  59.12مرشوع قانون رمق 
 19حول حقوق الطفل املتعلق cٕجراء تقدمي البالzات، املوقع بFkويورك 

  .إالجامع: 2011دج�رب 

تعلق cلتعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ، امل  70.12مرشوع قانون رمق 
: بني اململكة املغربية ومجهورية ٔ�ذريبدTان 2011مارس  14املوقع ببا�و يف 

  .ٕاجامع

املتعلق بضبط وٕادارة مFاه الصابورة  12.12مرشوع قانون رمق 
: 2004فربا�ر  13، املوقعة بلندن يف 2004السفن، لعام  والرواسب يف

  .إالجامع

يوافق مبوجwه Hىل االتفاقFة اMولية لٕالنقاذ لعام  50.12 مرشوع رمق
  .إالجامع: 1989ٔ��ريل  28، املوقعة بلندن يف 1989

املتعلق cلتعاون القضايئ يف املادتني املدنية  69.12مرشوع قانون رمق 
اململكة املغربية ومجهورية بني  2011مارس  14والتªارية، املوقعة ببا�و يف 

  .عإالجام: ٔ�ذريبدTان

املتعلق cخلدمات اجلوية، املوقع cلرcط يف  55.12مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية zامwيا وHىل  2012فربا�ر  29

  .إالجامع: امللحق امللحق به

املتعلق cخلدمات اجلوية املوقع مبو�روفFا يف  30.12مرشوع قانون رمق 
: ململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبري¬بني حكومة ا 2011ٔ��ريل  20

  .إالجامع

 جرامئ تق�يةاملتعلق cالتفاقFة العربية ملاكحفة  75.12مرشوع قانون رمق 
  .إالجامع: 2010دج�رب  21املعلومات املوقع cلقاهرة يف 

املتعلق cلتعاون العريب يف اس?ت®دام الطاقة  53.12مرشوع قانون رمق 
 ة ـــــــــاملوقعة ـــــــملkش?ئة sلهيئة العربية sلطاقة ا¯ريا¯رية Sٔغراض سلمية ا

  .إالجامع: 1982مارس  26واملعدt يف  1964ش?تkرب  c11ٕالسك�درية يف 

املتعلق cلربوتو�ول ا¯ي يوافق مبوجwه Hىل  54.12مرشوع قانون رمق 
ب اتفاقFة م�ع التلوث البحري النامج عن قل ..التفاقFة �1996روتو�ول Hام 

  .إالجامع: وHىل ثالث مالحق به 1972النفا¬ت واملواد اSٔخرى لعام 

ا¯ي يوافق مبوجwه االتفاقFة العربية ملاكحفة  76.12مرشوع قانون رمق 
: 2010رب �سمد 21اجلرمية املنظمة Hرب احلدود الوطنية املوقعة cلقاهرة يف 

  .إالجامع

تفاقFة سرتاس?بورغ ا¯ي يوافق مبوجwه Hىل ا 11.12مرشوع قانون رمق 
: 1971مارس  24اخلاص cلتصنيف اMويل لرباءة ¢·رتاع، املؤرخ يف 

  .إالجامع

ا¯ي يوافق مبوجwه Hىل �رو�كول Hام  51.12مرشوع قانون رمق 
، 1974املتعلق cالتفاقFة اMولية لسالمة اSٔرواح يف البºار لعام  1988

  .إالجامع: 1988نونرب  11املوقع بلندن يف 

يوافق مبوجwه Hىل وثيقة ج�يف التفاقFة  10.12وع قانون رمق مرش 
املوقعة جبنيف يف  ،الهاي �ش�ٔن ال�سجيل اMويل sلرسوم وال½ذج الصناعية

  .ٕاذن إالجامع: 1999يوليو  2

48.12�ٓخر مرشوع يف هذه اجللسة، ويتعلق اSٔمر مبرشوع قانون رمق  
العالمات املوقعة  يوافق مبوجwه Hىل معاهدة س?نغافورة �ش�ٔن قانون

  .إالجامع: 2006مارس  �27س?نغافورة يف 

هبذا س?نكون قد ٔ�هنينا الربÒمج املتعلق cل�رشيع، ولقد صادق اDلس 
cٕالجامع Hىل مجيع مشاريع القوانني واالتفاقFات الثنائية واملتعددة اSٔطراف 

  . يف هذه اجللسة املباركة

تامFة Dلس املس�شار�ن، ؤ�·ربمك ب�ٔننا س?نعقد بعد ثواين اجللسة اخل 
  . س?نk ظر الس?يد رئCس اDلس ليلتحق بنا لعقد هذه اجللسة

  . ورفعت هذه اجللسةورفعت هذه اجللسةورفعت هذه اجللسةورفعت هذه اجللسةوشكرا sلجميع Hىل املسامهة، 


