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  ).2013يوليوز  2(، 1434شعبان  23الثال5ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        .املس�شار السIيد محمد فوزي بنعالل، اخللفAة أ@ول لرئ<س ا=لس ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

ثالثة وثالثون دقAقة، ابتداءا من الساNة السادسة واMقAقة  ::::التوقAتالتوقAتالتوقAتالتوقAت
  .التاسعة عرشة مساءا

        :Nىل النصوص ال�رشيعية التاليةاMراسة والتصويت  ::::Sدول أ@عاملSدول أ@عاملSدول أ@عاملSدول أ@عامل

يتعلق بوقاية أ@ش^اص وحام�هتم من  56.12مرشوع قانون رمق  -
 ٔ�خطار الcب، واحملال Nىل ا=لس من جملس النواب؛

يتعلق gملسIتلزمات الطبية، واحملال  84.12مرشوع قانون رمق  -
 Nىل ا=لس من جملس النواب كذh؛

 31.86وpمتمي القانون رمق يقيض بتغيري  61.12مرشوع قانون رمق  -
يتعلق wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل 

 التصد�ر، واحملال Nىل ا=لس من جملس النواب؛

  .يتعلق gلتعاونيات 112.12مرشوع قانون رمق  -

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

        ::::املس�شار السIيد محمد فوزي بنعالل، رئ<س اجللسةاملس�شار السIيد محمد فوزي بنعالل، رئ<س اجللسةاملس�شار السIيد محمد فوزي بنعالل، رئ<س اجللسةاملس�شار السIيد محمد فوزي بنعالل، رئ<س اجللسة
  .هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل موال| رسول هللا zسم

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص ا=لس هذه اجللسة ��راسة والتصويت Nىل مشاريع القوانني 
  :التالية
يتعلق بوقاية أ@ش^اص وحام�هتم من  56.12مرشوع قانون رمق : ٔ�وال

  واحملال Nىل ا=لس من جملس النواب؛ ٔ�خطار الcب،
املتعلق gملسIتلزمات الطبية، واحملال Nىل  84.12مرشوع قانون رمق : 5نيا

  ا=لس من جملس النواب كذh؛
 31.86يقيض بتغيري وpمتمي القانون رمق  61.12مرشوع قانون رمق : 5لثا

د�ر، املتعلق wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التص
  واحملال Nىل ا=لس من جملس النواب؛

  . يتعلق gلتعاونيات 112.12مرشوع قانون رمق : رابعا

�سIهتل هذه اجللسة Mgراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
  . يتعلق بوقاية أ@ش^اص وحام�هتم من ٔ�خطار الcب 56.12

  .اللكمة �لحكومة
  

        ::::وز�ر اMا�ليةوز�ر اMا�ليةوز�ر اMا�ليةوز�ر اMا�ليةالسIيد الرشيق الرض�س، الوز�ر املنتدب Mى السIيد الرشيق الرض�س، الوز�ر املنتدب Mى السIيد الرشيق الرض�س، الوز�ر املنتدب Mى السIيد الرشيق الرض�س، الوز�ر املنتدب Mى 
  .zسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل موال| رسول هللا

  السIيد الرئ<س،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

يل الرشف ٔ�ن ٔ�تد�ل ٔ�مام جملسمك املوقر، مبناسIبة هذه اجللسة العامة 
املتعلق     56.1256.1256.1256.12وا�صصة �لمناقشة والتصويت Nىل مرشوع القانون رمق 

  . ش^اص وحام�هتم من ٔ�خطار الcببوقاية ا@ٔ 
ؤ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�توSه gلشكر اجلزيل �لسIيد رئ<س جلنة اMا�لية 
واجلهات وامجلاNات احمللية ولاكفة ٔ�عضاهئا Nىل أ@مهية اليت ٔ�ولوها لهذا 
املرشوع واخنراطهم امجلاعي، وبدون حتفظ، يف خمتلف مراwل هتي<�ه، بغية 

لواقع املغريب و�سامه بفعالية يف الرفع من املسIتوى ٕاNداد نص قانوين يالمئ ا
  .العام gٕالحساس gٔ@من Mى املواطنني وكذh زوار اململكة

ويف هذا الصدد ٔ�ذ¯ر ب®ٔن هذا املرشوع Sاء gٔ@ساس ملعاجلة ا@5ٓر 
املرتتبة عن ان�شار ظاهرة pربية وحAازة وام´الك بعض ٔ�صناف الcب اليت 

ن وسالمة املواطنني بفعل ·س^ريها من طرف ٔ�حضت ·شلك خطرا Nىل ٔ�م
  . بعض أ@ش^اص املنحرفني يف اقرتاف ٔ�فعال ٕاجرامAة

ومما �زيد من خطورة هذه الظاهرة، Nدم خضوع الcب بصفة Nامة 
مجموNة  -كام تعلمون  -�لمراقsة البيطرية الالزمة، أ@مر ا¾ي ٔ�حضى يطرح 

د Nدد أ@ش^اص حضاÁ من إالشاكليات املرتبطة ٔ�ساسا gحÀل pزاي
ٔ�و ) w2012اÃ وفاة جسلت سIنوÁ يف  20ٔ�زيد من (إالصاgت بداء السعر 

 50أ@ش^اص موضوع Æعتداء من طرف هذه احليوا|ت والعدد جتاوز 
ٔ�لف خشص، تتحمل مزيانية امجلاNات احمللية نفقات NالÈم، وقد بلغت 

  .مليون درمه 30هذه املزيانية هذه السIنة 
Ãلتصدي لهذه الظواهر اجلديدة، قامت مصاحل بعض ويف حماو� 

العامالت وأ@قالمي gٕصدار قرارات تنظم ام´الك وحAازة وpربية بعض 
الفصائل من الcب، كام قام بعض رؤساء ا=الس امجلاعية بدورمه يف 
ٕاطار ممارسIهتم الخ´صاصات الرشطة إالدارية يف مAدان الوقاية الصحية، 

من امليثاق امجلاعي، gختاذ قرارات تنظميية  50الفصل  وا�وÃ هلم مبوجب
  .�لÒد من هذه الظاهرة

Öري ٔ�ن نتاجئ هذه اجلهود ظلت حمدودة يف غياب مقاربة مشولية، ت®ٔ�ذ 
بعني Æعتبار اجلوانب الوقائية والزجرية، أ@مر ا¾ي اسIتدعى التفكري يف 

ٔ�و حAازة الcب  ملء الفراغ القانوين ا¾ي ظل يطبع جمال تنظمي ام´الك
وٕاNداد ٕاطار قانوين p ،Ùراعى فAه خصوصياتنا ا=متعية، مع إالwاطة جبميع 
أ@بعاد أ@مÚية والصحية وÆجÀعية وÆق´صادية واليت هتم ام´الك وحAازة 
الcب واحلفاظ Nلهيا وضامن سالمهتا، ٔ@ن يف سالمهتا سالمة إال�سان 

  .واحليوان
  رتمون،السادة املس�شارون احمل

ٕان مرشوع القانون ا¾ي ٔ�·رشف اليوم بعرضه Nىل ٔ�نظارمك، بعدما 
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صادقت Nليه جلنة اMا�لية واجلهات وامجلاNات احمللية مبÞلسمك املوقر، 
يتضمن مق´ضات ذات بعد وقايئ ؤ�خرى ردعي، يق´يض تفعيلها مقاربة 

  .·شا̄رية ·سامه فهيا السلطات إالدارية وأ@مÚية واملنتخبة
اجل هذا املرشوع ٔ�يضا اجلانب املرتبط gجلرامئ اليت قد pرpكب كام يع

gالسIتعانة ب®ٔصناف الcب اليت �سمح �متلكها وحAازهتا، حAث نص Nىل 
مجموNة من إالجراءات الوقائية، ومعد ٕاىل ·شديد العقوgت املنصوص Nلهيا 

  .يف مجموNة القانون اجلنايئ
اجلوانب املرتبطة بعملية ويتوç هذا املرشوع كذh إالwاطة جبميع 

متé وحAازة وحراسة وبيع ورشاء وتصد�ر واسIترياد وpربية وpرويض 
الcب مبختلف ٔ�صنافها، ضام| ل�سهيل مراقsهتا وت�sع وضعها الصحي، 
وgلتايل اëمتكن من حتديد املسؤولية اجلنائية عند مsارشة معلية معاينة 

  . ا�الفات
نوحض ٔ�نه بقدر اهìÀا بضامن حق ويف هذا الصدد نqهتز الفرصة ل 

إال�سان يف السالمة اجلسدية حىت جتعل لك مواطن مغريب �ٓمÚا يف 
جسده، مطمئنا يف الفضاء العمويم املشرتك، حرصت القطاNات الوزارية 
اليت N�ٔدت هذا املرشوع Nىل ٔ�ن ال pكون حامية إال�سان مدNاة �لمساس 

ه ٔ�و gسIتعامالته هتديدا لسالمة gحليوان، ما مل �شلك هذا أ@�ري بطبيعت
  .املواطنني

ؤ�ود يف أ@�ري الت®ٔ¯يد Nىل ٔ�ن لك إالجراءات الكفg tAلتزنيل الرسيع 
واملنضبط ملق´ضيات هذا القانون فور صدوره س<مت اختاذها وذh بتqسIيق 
مع gيق أ@طراف الوزارية املعنية، هذا Nلام ٔ�ن مسودة النصوص التطبيقAة 

  .حنن بصدد عرضه Nىل ٔ�نظارمك، قد صارت Sاهزة�لقانون ا¾ي 
  .ة هللا تعاىل و�راكتهمحوالسالم Nليمك ور

  .شكرا

        ::::السIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسة
  . شكرا �لسIيد الوز�ر احملرتم
  .التقر�ر وزع :اللكمة ملقرر جلنة اMا�لية
اللكمة عن فرق أ@Öلبية، من سIيقدم عن  :ٕاذن ٔ�ف´ح gب املناقشة

  . أ@Öلبية؟ ما اكيqش
  .)gمس فرق أ@Öلبية(  اليس السعداويÁú ؟املعارضة

        ::::املس�شار السIيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السIيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السIيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السIيد عبد امحليد السعداوي
  .zسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  السIيد الرئ<س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ@Öلبية ملناقشة مرشوع قانون رمق �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة gمس فرق ا

  .املتعلق بوقاية أ@ش^اص وحام�هتم من ٔ�خطار الcب 56.12

�رشفÚا يف فرق أ@Öلبية ٔ�ن �سÞل ٔ�مهية هذا املرشوع، انطالقا من 
¯ونه Sاء لسد الثغرات القانونية وإالwاطة zسا�ر اجلوانب املتعلقة بعملية 

pربية وام´الك بعض أ@صناف  متé وحAازة الcب، وذN hىل ٕا�ر ظاهرة
 éىل ٔ�من وسالمة املواطنني، �اصة تN اليت ٔ�صبحت ·شلك خطرا

، واليت يمت ·س^ريها من قsل بعض املنحرفني "Pit bull"املعروفة gمس 
القرتاف ٔ�فعال ٕاجرامAة، ٕاضافة ٕاىل بعض املامرسات أ@خرى املرتبطة هبذه 

هان Nلهيا، فضال عن Nدم الcب، وذh م�ل ظاهرة Æجتار فهيا والر 
  .خضوعها �لمراقsة البيطرية، مما �شلك هتديدا لصÒة املواطنات واملواطنني

  السIيد الرئ<س،
gلرمغ من اجلهود املبذوÃ �لتصدي لهذه إالشاكلية من طرف مصاحل 
بعض العامالت وأ@قالمي وكذا مصاحل أ@من، من �الل ٕاصدار قرارات تنظم 

cال tازة فصيAربية وحp ،ب اخلطرية وتفعيل بعض املق´ضيات القانونية
ومهنا Nىل اخلصوص تé الواردة يف القانون اجلنايئ وقانون Æلزتامات 
والعقود واملتعلقة gملسؤولية اجلنائية واملدنية Nىل أ@رضار اليت ·س�ب فهيا 
حAوا|ت جيب حراسIهتا، فٕان هذا املرشوع اكن رضورÁ مللء الفراغ 

ي يعرتي هذا ا=ال، وذh ملا يتضمنه من مق´ضيات ذات بعد القانوين ا¾
وقايئ وردعي وكذا ٕارشاك السلطات إالدارية وأ@مÚية واملنتخبة يف Èود 

  . حامية ٔ�من املواطنني من هذه أ@خطار
فٕاننا نطلع ٕاىل اسIتكامل اكفة النصوص التنظميية املرتبطة هبذا  ،ولهذا

ن S�ٔل تطبيقه يف ٔ�قرب ا@Sٓال، نظرا املرشوع وتوفري الرشوط الالزمة م
  .لراهن<´ه واسIتÞابة لشاكوى املواطنني

  السIيد الرئ<س،
للك ما سIبق، نؤكد كفرق أ@Öلبية تفاNلنا إالجيايب مع هذا املرشوع 

  .والتصويت gٕالجياب Nليه
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا

        ::::السIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السIيد املس�شار احملرتم

  .عارضةاللكمة �لم

        ::::املس�شار السIيد احلفAظ ٔ�حاملس�شار السIيد احلفAظ ٔ�حاملس�شار السIيد احلفAظ ٔ�حاملس�شار السIيد احلفAظ ٔ�ح����يثيثيثيث
  .شكرا السIيد الرئ<س

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شارون،

ٔ�تد�ل gمس فريق أ@صاÃ واملعارصة مبناسIبة عرض مرشوع قانون رمق 
  .بوقاية أ@ش^اص وحام�هتم من ٔ�خطار بعض احليوا|ت 56.12

  السIيد رئ<س احملرتم،
  السIيد الوز�ر احملرتم،

  ملس�شارون احملرتمون،السادة ا
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�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل gمس فريق أ@صاÃ واملعارصة مبناسIبة عرض 
بوقاية أ@ش^اص وحام�هتم من ٔ�خطار بعض  56.12مرشوع قانون رمق 

احليوا|ت، هذا املرشوع قانون ا¾ي ي®ٔيت يف ٕاطار املبادرة ال�رشيعية 
ءات املتكررة Nىل الرامAة ٕاىل تعز�ز امحلاية والوقاية من أ@خطار وÆعتدا

املواطنني، س�I بعد تناىم ظاهرة Æعتداءات حسب ما تفAد به 
مضطرد نظرا  يمإالحصائيات املقدمة هبذا الش®ٔن، ظاهرة ٔ�صبحت يف تنا

لغياب قانون ٕاطار يف هذا ا=ال ولالح´اكم فقط ٕاىل املق´ضيات القانونية 
لعقود، وهو ما سIيعزز الواردة يف القانون اجلنايئ ٔ�و قانون Æلزتامات وا

  .ويوفر ضام|ت ٔ�كرب من �الل تعز�ز الرتسانة القانونية هبذا املرشوع القانون
ٕان من ش®ٔن هذا املرشوع قانون تقÚني معلية Æم´الك واحليازة 
وÆجتار يف أ@صناف اخلطرية من الcب، فضال عن تصد�رها ٔ�و 

  .cبدها مع تقÚني اسIترياد أ@صناف أ@خرى من الااسIتري 
وبقدر pمثيÚqا للك املبادرات ال�رشيعية الهادفة ٕاىل حامية املواطنني من 
لك ٔ�شاكل إالعتداءات، خصوصا ٕان Nلمنا ٔ�ن الف�ة ا@ٔكرث اسIهتدافا يه 

 -ومن �اللها وزارة اMا�لية  - ف�ة أ@طفال، بقدر ما نعيب Nىل احلكومة 
ٕاNداد وصياÖة مرشوع  اف´قادها ٔ�و gٔ@حرى تغي<هبا �لمقاربة ال�شا̄رية يف

قانون من هذا القsيل، zس�ب جتاهلها �لمطالب املعروضة من قsل امجلعيات 
  . اليت تعىن gلرفق gحليوا|ت

اخلصاص الكsري ا¾ي تعرفه املدن ىل وNالقة gملوضوع، نثري Æن�sاه إ 
ودون اسIت�Úاء zش®ٔن املرافق اخلاصة جبمع الcب وضعف إالعÀدات 

  .ه املرافقاملرصودة لهذ
وا�سÞاما مع موقفÚا املعرب عنه دا�ل ا�لجنة، نصوت gٕالجياب Nىل هذا 

  .املرشوع
  .وشكرا السIيد الرئ<س

        ::::السIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السIيد املس�شار احملرتم

  . الفريق الفAدرايل
  .ٕاذن نq´قل �لتصويت Nىل مواد املرشوع

  : 1املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: 21ٕاىل  1املادة من 
  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رم´ه �لتصويت

        ....إالجامعإالجامعإالجامعإالجامع: : : : املوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقون
يتعلق  56.1256.1256.1256.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

  .بوقاية أ@ش^اص وحام�هتم من ٔ�خطار الcب

 84.12نq´قل كذh ��راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق gملسIتلزمات الطبية

 .حكومة لتقدمي الرشوعاللكمة �ل

        ::::السIيد عبد الصمد قAوح، وز�ر الصناNة التقليديةالسIيد عبد الصمد قAوح، وز�ر الصناNة التقليديةالسIيد عبد الصمد قAوح، وز�ر الصناNة التقليديةالسIيد عبد الصمد قAوح، وز�ر الصناNة التقليدية
  .شكرا السIيد الرئ<س

  السIيد الوز�ر،
  السادة املس�شارون،

ٕاذا مسحمت، السIيد الرئ<س، نيابة عن زمAيل وز�ر الصÒة وكذh زمAيل 
الفالwة والصيد البحري، �رشفين ٔ�ن ٔ�قدم ملخصا ملرشوع قانون وز�ر 
املتعلق  61.12ق gملسIتلزمات الطبية وكذh القانون املتعل 84.12

  .wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة تqسIيق ٔ�عامل التصد�ر
أ@ول واملتعلق gملسIتلزمات الطبية، تعترب املسIتلزمات الطبية جزءا ال 
يتجزٔ� من اخلدمات الصحية، فه$ي ·سامه يف ·شخيص وNالج أ@مراض 

  .سني نوعية حAاة املرىضوكذا ٕاNادة الت®ٔهيل الوظيفي وحت 
ولٕالشارة، فٕان هذا املرشوع يندرج مضن مشاريع القوانني الواردة يف 

 2010اجلزء اخلاص بوزارة الصÒة يف ا�طط ال�رشيعي احلكويم املمتد بني 
، والرامAة ٕاىل دمع وحتسني الرتسانة القانونية املتعلقة gلصÒة، كام ٔ�نه 2016و

املتعلق gملنظومة الصحية  34.09انون إالطار ي®ٔيت تفعيال لبعض ٔ�حاكم الق
 Ãمسؤو ÃوMىل ٔ�ن اN ات اليت تنص يف مادهتا السادسةSويعرض العال
عن حتديد رشوط سالمة املسIتلزمات الطبية وجودهتا والسهر Nىل 

   .اwرتاìا
  : هيدف هذا املرشوع ٕاىل

حتديد نطاق تطبيقه وتعريف أ@غراض واملبادئ العامة املتعلقة  -
gتلزمات الطبيةIية �لجودة وسالمة وفعالية املسI؛ملتطلبات أ@ساس  

القواNد العامة اليت يsqغي اتباعها من قsل مؤسسات تصنيع واسIترياد  -
 وتصد�ر وتوزيع املسIتلزمات الطبية Nىل وSه اخلصوص؛

·سجيل مسIبق �لمسIتلزمات الطبية ا¾ي يضمن ٔ�ن املسIتلزم الطيب  -
ما لتقAمي البيا|ت الرس�رية واليت خضع مسIبقا ٕاما لبحث رس�ري وإ 

متكن من تقد�ر خصاص املسIتلزمات الطبية يف الظروف العادية 
 السIتعامÙ؛

 تقAمي مدى قابلية العالقات بني مÚافع وخماطر املسIتلزم؛ -

 حتديد املسIتلزمات الطبية؛ -

 وضع قواNد Nامة �ليقظة؛ -

وضع �ٓليات ملراقsة مؤسسات تصنيع واسIترياد وتوزيع وصيانة  -
 ؛ملسIتلزمات الطبيةا

رشوط تعليق ال�سجيل وحسبه وكذا اسرتSاع املسIتلزمات الطبية من  -
  .السوق من S�ٔل حامية الصÒة العامة
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  .وشكرا السIيد الرئ<س

        ::::السIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السIيد الوز�ر احملرتم

  .ٕاذن التقر�ر قد وزع
  .شكرا ،سمل ..ٔ�رااللكمة عن فرق أ@Öلبية، 

  . رضة كذghلqسIبة لفرق املعا
  .الفريق الفAدرايل Öري موجود

  .نq´قل ٕاىل التصويت Nىل مواد املرشوع
  .كام Nدëهتا ا�لجنة 1املادة 

  .ٕاجامع: املوافقون
  .51ٕاىل  1ٕاذن املادة من 
  .ٕاجامع: املوافقون

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رم´ه �لتصويت
        ....ٕاجامعٕاجامعٕاجامعٕاجامع: : : : املوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقون

املتعلق  84.1284.1284.1284.12رمق رمق رمق رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون 
  .gملسIتلزمات الطبية

يقيض بتغيري  61.12نq´قل ��راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة  31.86وpمتمي القانون رمق 

  .وتqسIيق ٔ�عامل التصد�ر
  .اللكمة �لحكومة

        ::::السIيد وز�ر الصناNة التقليديةالسIيد وز�ر الصناNة التقليديةالسIيد وز�ر الصناNة التقليديةالسIيد وز�ر الصناNة التقليدية
  السIيد الرئ<س،

  �ر،السIيد الوز
  السادة املس�شارون،

ٕاذا مسحمت سوف ٔ�قدم ملخصا ملذ¯رة تقدمي هذا املرشوع، فمبوجب 
املتعلق  31.86هذا املرشوع قانون سوف يمت تعديل وpمتمي القانون 
  .wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التصد�ر

ص gٕالضافة ٕاىل املهام اليت pزاولها فعال هذه املؤسسة وفقا �لنصو 
القانونية احلالية، واليت تق´رص فقط Nىل املراقsة التقÚية، ينص التعديل Nىل 
ٕاضافة ìام التqسIيق وٕانعاش جودة املنتÞات اخلاضعة ملراقsة املؤسسة، كام 
متت ٕاضافة املنتÞات الغذائية البحرية ٕاىل قامئة املنتÞات الغذائية الفالحAة 

رة من طرف املؤسسة، ومت املسIهتدفة بعملية التqسIيق وإالنعاش املسط
الرفع من مسIتوى مسؤولية ٕادارة هذه املؤسسة من درSة مد�ر ٕاىل 

  .مسIتوى مد�ر Nام
  :ٔ�مه النقط اليت Sاء هبا يه

  ٕانعاش صادرات املنتÞات الغذائية والفالحAة والبحرية املغربية؛ -

 حتسني صورة وجودة هذه املنتوSات gٔ@سواق اخلارجAة؛ -

 ت�سIيط ٕاعامل االتفاقAة التÞارية حول تصد�ر هذه املنتÞات؛ -

وضع �ٓلية مAدانية �ليقظة إالسرتاتيجية خبصوص معلية تصد�ر هذه  -
 املنتÞات وموا¯بة املصدر�ن؛

 ٕاwداث جلان قطاعية لتqسIيق وتصد�ر هذه املنتÞات؛ -

 ٕاwداث متثيلية �لمؤسسة دا�ل و�ارج املغرب؛ -

 .الل اخلدمات اليت تقدìا�لق موارد Sديدة �لمؤسسة من � -
 .وشكرا السIيد الرئ<س

        ::::السIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السIيد الوز�ر احملرتم

  .ٕاذن التقر�ر وزع
  ..اللكمة عن فرق أ@Öلبية، نفس

hب، ٔ�رى ادر�س ٔ�رى. ٕاذن املعارضة كذAج.  
  .ٕاذن نq´قل �لتصويت Nىل مواد املرشوع

  .2و 1املواد رمق 
  .إالجامع: املوافقون

  .مرشوع القانون �رم´ه �لتصويتٔ�عرض 
        ....إالجامعإالجامعإالجامعإالجامع: : : : املوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقون

يقيض  61.1261.1261.1261.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة  31.86بتغيري وpمتمي القانون رمق 
  .وتqسIيق ٔ�عامل التصد�ر

يتعلق  112.12ٕاذن نq´قل ��راسة والتصويت Nىل مرشوع رمق 
  . تعاونياتgل 

  . اللكمة �لحكومة
  . ٕاذن ما اكيqش لكمة �لحكومة

  .التقر�ر وزع
  .أ@Öلبية، هناك تد�ل؟ ما اكيqش تد�ل؟ ٔ�راه سلموه، هللا خيليك

  . ٕاذن فرق املعارضة، كذh سلموه
  !املعارضة Öادي تتلكم؟ Áاله pلكم، من حقك

        ::::املس�شار السIيد حلب<ب بنطالباملس�شار السIيد حلب<ب بنطالباملس�شار السIيد حلب<ب بنطالباملس�شار السIيد حلب<ب بنطالب
  .شكرا السIيد الرئ<س

  لرئ<س،السIيد ا
  السIيدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شارون،
 �112.12رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل gمس فرق املعارضة ف� خيص القانون 
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  .1984ٔ�كتو�ر  5الصادر يف  24.53املعدل �لقانون 
يف احلقAقة، gلqسIبة لنا احÚا، هاذ القانون Sا يف الوقت دÁلو، ٔ@ن 

ٔ�كتو�ر  5انون صدر يف ، هاذ الق24.53القانون املعدل، يعين القانون 
، ويف العرش السIنوات أ@وىل من دخوw Ùزي التطبيق gن ب®ٔنه 1984

  . قانون ا�يل �اصو تعديالت
فعال هاذ القانون جتاوب مع ذيك التعديالت، خصوصا ف� يتعلق 
�متكني التعاونيات من Æخنراط يف الربامج ا�يل ٔ��ذت احلكومة ؤ��ذت 

gالنف´اح Æق´صادي وÆخنراط كذh يف العوملة البالد دÁلنا ف� يتعلق 
  .ومواÈة حتدÁت السوق

  .ٕاذن حنن، يف فرق املعارضة، كنصوتو gٕالجياب Nىل هاذ القانون
  .وشكرا

        ::::السIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسةالسIيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السIيد املس�شار احملرتم

  .ٕاذن نq´قل �لتصويت Nىل مواد املرشوع
  . 108ٕاىل Öاية  1املادة 

  .جامعاالٕ : املوافقون
  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رم´ه �لتصويت

        ....إالجامعإالجامعإالجامعإالجامع: : : : املوافقوناملوافقوناملوافقوناملوافقون
يتعلق  112.12112.12112.12112.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

  .gلتعاونيات
  .شكرا Nىل ان�sاهمك

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

************************************************ 

        مممم::::للللــــــــححححــــــــقققق
        ئاسةئاسةئاسةئاسةاملدا�الت املسلمة كتابة ٕاىل الر املدا�الت املسلمة كتابة ٕاىل الر املدا�الت املسلمة كتابة ٕاىل الر املدا�الت املسلمة كتابة ٕاىل الر 

IIII . . . . واملعارصرصرصرصة ة ة ة Ãفريق أ@صا tواملعامدا� Ãفريق أ@صا tواملعامدا� Ãفريق أ@صا tواملعامدا� Ãفريق أ@صا tاقشة مرشوع قانون رمقمدا�Úاقشة مرشوع قانون رمقيف مÚاقشة مرشوع قانون رمقيف مÚاقشة مرشوع قانون رمقيف مÚ84.12 84.12 84.12 84.12يف م     
        ....املتعلق gملسIتلزمات الطبيةاملتعلق gملسIتلزمات الطبيةاملتعلق gملسIتلزمات الطبيةاملتعلق gملسIتلزمات الطبية

        السIيد الرئ<س،
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شارون،
�رشفين gمس فريق أ@صاÃ واملعارصة ٔ�ن ٔ�تد�ل �لمسامهة يف مÚاقشة 

  .بيةاملتعلق gملسIتلزمات الط   84.12مرشوع قانون رمق
اللك يعمل ٔ�مهية املسIتلزمات الطبية يف املنظومة الصحية، لكوهنا جزءا 
ال يتجزٔ� من عرض العالSات الطبية، سواء يف القطاع العام ٔ�و اخلاص، ملا 
لها من دور ¯بري يف ال�شخيص الطيب والعالج والوقاية من أ@مراض وٕاNادة 

 .وعية حAاة املرىضالت®ٔهيل الوظيفي لٔ=عضاء ال�رشية، وgلتايل حتسني ن

لٔ=سف الشديد فقطاع املسIتلزمات الطبية يف بالد| عرف  ،لكن
فوىض Nارمة، سواء Nىل مسIتوى التوزيع ٔ�و البيع ٔ�و ÆسIترياد ٔ�و Nىل 
مسIتوى التصنيع، كام ٔ�ن Ö�ٔلب املسIتلزمات اليت تد�ل ٕاىل السوق 

 حماربة الوطنية ال ختضع �لمراقsة، وجزء ¯بري مهنا يظل �ارج سIيطرة مصاحل
  .الغش ٔ�و مصاحل وزارة الصÒة ٔ�و حىت ماكتب حفظ الصÒة امجلاعية

ٕان مرشوع القانون هذا املعروض Nىل ٔ�نظار جملسIنا املوقر ي®ٔيت لتلبية 
رضورة وضع ٕاطار قانوين م´اكمل قوي وملزم يقنن تنظمي أ@�شطة املتعلقة 

وضع بصناNة واسIترياد وتصد�ر وتوزيع وصيانة املسIتلزمات الطبية و 
الضوابط الكفtA بضامن جودهتا وفعاليهتا gعÀد املعايري اMولية املعمول هبا 
يف هذا ا=ال ووفقا �لتوصيات الصادرة عن مÚظمة الصÒة العاملية يف جمال 
مراقsة مواصفات الصنع واجلودة ونظام wÆرتاز، ولوضع wد �لفوىض اليت 

ة pروم التصدي �لمسIتلزمات طبعت هذا ا=ال وفق مقاربة زجرية واwرتازي
  .املزيفة واملهربة وتوفري ا@ٓليات الرضورية لتدبري اخلطر الصحي 

ٕان وضع �ٓلية قانونية ملراقsة مؤسسات تصنيع واسIترياد وتصد�ر وتوزيع 
املسIتلزمات الطبية، واملمتثt يف ا�لجنة Æس�شارية الواردة يف نص هذا 

|، لكون هذه ا�لجنة لها فقط املرشوع سوف يبقى معلها حمدودا، يف نظر
دور اس�شاري ول<س دورا  تقر�رÁ، وgلنظر كذh لقt املوارد ال�رشية 
مقارنة gلتطور املزتايد ا¾ي يعرفه مAدان املسIتلزمات الطبية وpزايد ا�اطر 
الصحية، يف الوقت ا¾ي اكن جيب ٔ�ن pكون هذه املراقsة لهيئة مسIتقt يف 

  .ه دوليإاطار ما هو م´عارف Nلي
  السIيد الرئ<س،

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شارون،

ٕاننا يف فريق أ@صاÃ واملعارصة، وا�سÞاما مع مواقفÚا املعرب عهنا دا�ل 
ا�لجنة، وgلنظر ٔ@مهية املرشوع وما Ù من انعاكس ٕاجيايب Nىل الصÒة 

  .العامة وNىل Æق´صاد الوطين، فٕاننا نصوت gٕالجياب

IIIIIIII . . . . فر tفر مدا� tفر مدا� tفر مدا� tلبيةمدا�Ö@ٔلبيةق اÖ@ٔلبيةق اÖ@ٔلبيةق اÖ@ٔاقشة مرشوع القانون     ق اÚاقشة مرشوع القانون يف مÚاقشة مرشوع القانون يف مÚاقشة مرشوع القانون يف مÚالقاالقاالقاالقايضيضيضيض بتغيري  بتغيري  بتغيري  بتغيري     61.1261.1261.1261.12يف م
املتعلق wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة وتqسIيق املتعلق wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة وتqسIيق املتعلق wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة وتqسIيق املتعلق wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة وتqسIيق     31.8631.8631.8631.86وpمتمي القانون وpمتمي القانون وpمتمي القانون وpمتمي القانون 
        ....ٔ�عامل التصد�رٔ�عامل التصد�رٔ�عامل التصد�رٔ�عامل التصد�ر

  .zسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل رسوÙ النيب أ@مني
  السIيد الرئ<س احملرتم،
  السIيد الوز�ر احملرتم،

  �شارون احملرتمون،السادة املس 
�رشفين gمس فرق أ@Öلبية ٔ�ن ٔ�تد�ل يف ٕاطار مÚاقشة مرشوع القانون 

املتعلق wgٕداث املؤسسة  31.86، ا¾ي يقيض بتغيري وpمتمي القانون 61.12
  .املسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التصد�ر

  السIيد الرئ<س احملرتم،
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املوقر ي®ٔيت يف  الشك ٔ�ن مرشوع القانون املعروض Nىل ٔ�نظار جملسIنا
سIياق اجلهود املبذوÃ من S�ٔل تعز�ز جتويد النصوص القانونية وضبطها 
وجعلها pمتزي بوضوح ٔ�كرب ومالءمهتا مع التحوالت اليت يعرفها جمال 

  .التصد�ر
ولعل حرص املرشع Nىل تضمني ìام التqسIيق يف مرشوع النص 

ديد Æخ´صاصات القانوين احلايل يعكس ٔ�مهية وموضوعية املطالب zش®ٔن مت
ا¾اتية املرتبطة هبذه املؤسسة، ٕاىل Sانب معطى جوهري �ٓخر يتعلق 
ب̄رتيبة أ@Èزة اMولية اليت ٔ�صبح فهيا الرشاكء املهنيون والبني ìنيون من 
العنارص املكونة لهذه أ@Èزة، وهو ما من ش®ٔنه ٔ�ن يوفر �ٓليات ìمة لت®ٔطري 

ق وpمثني املنتوSات املعدة اجلهات الكربى Nىل مسIتوى pمنية التqسIي
�لتصد�ر وتطو�رها، مما سIميكن من حتسني وتنويع معليات الولوج لٔ=سواق 

  .اMولية ومرافقة املصدر�ن يف ٕاطار اليقظة إالسرتاتيجية
  السIيد الرئ<س احملرتم،

ٕاننا يف فرق أ@Öلبية، وٕاذ Aمثن املناقشات الواعية واملسؤوÃ اليت 
واليت صوت Nلهيا gٕالجامع دا�ل ا�لجنة  تناولت التعديالت املدرSة

ا�تصة، نؤكد لمك Nىل رضورة احلرص Nىل ٕاجياد ا@ٓليات الكفtA بتحقAق 
فصل واحض لالخ´صاصات بني هذه املؤسسة الهامة وإالسرتاتيجية 
واملؤسسات والهيئات اليت تعمل يف نفس إالطار اكملك´ب الوطين �ل�سويق 

احلرص، وا¾ي يضطلع بدور حAوي وSد والتصد�ر Nىل س�Aل املثال ال 
  .هام يف هذا الصدد

كام ٔ�ن Sلسة اليوم، يه فرصة لندعو من �اللها احلكومة والقطاع 
الويص اىل �لق تصورات حتقق أ@هداف احملددة يف ٕاطار مÚظومة �لمراقsة 
التقÚية، مطبوNة gلتاكمل والوwدة واMقة، �اصة ؤ�ن قمية هذا املرشوع 

درته Nىل تعز�ز جودة املنتوSات الغذائية املغربية املوÈة pمكن يف مدى ق
�لتصد�ر وت®ٔهيلها �لتنافسIية احلادة والرشسة اليت تعرفها السوق اMولية 
وإالقلميية، ولك ذh مير حرصا من �الل التدقAق يف ìمة هذه املؤسسة 

  .الهامة، �اصة ما �رتبط مهنا gملهام وÆخ´صاصات اجلديدة
السالفة، فٕاننا يف فرق أ@Öلبية سIنصوت gٕالجياب لفائدة  ولالعتبارات
  .املرشوع املذ¯ور

IIIIIIIIIIII . . . . اقشة مرشوع قانون رمقÚاقشة مرشوع قانون رمق ة يف ٕاطار مÚاقشة مرشوع قانون رمق ة يف ٕاطار مÚاقشة مرشوع قانون رمق ة يف ٕاطار مÚواملعارصرصرصرصة يف ٕاطار م Ãفريق أ@صا tواملعامدا� Ãفريق أ@صا tواملعامدا� Ãفريق أ@صا tواملعامدا� Ãفريق أ@صا tمدا�
املتعلق wgٕداث املؤسسة املتعلق wgٕداث املؤسسة املتعلق wgٕداث املؤسسة املتعلق wgٕداث املؤسسة     31.8631.8631.8631.86القاالقاالقاالقايضيضيضيض بتغيري وpمتمي القانون رمق  بتغيري وpمتمي القانون رمق  بتغيري وpمتمي القانون رمق  بتغيري وpمتمي القانون رمق     61.1261.1261.1261.12

        ....املسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التصد�راملسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التصد�راملسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التصد�راملسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التصد�ر

  احملرتم،  السIيد الرئ<س
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة gمس فريق أ@صاÃ واملعارصة يف ٕاطار مÚاقشة 

املتعلق  31.86القايض بتغيري وpمتمي القانون رمق  61.12مرشوع قانون رمق 
  .wgٕداث املؤسسة املسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التصد�ر

الفالwة  وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم gلشكر اجلزيل �لسIيد وز�ر

والصيد البحري احملرتم Nىل العرض القمي ا¾ي قدمه، وا¾ي مكن السادة 
املس�شار�ن من إالطالع Nىل ٔ�مه املسIتÞدات اليت Sاء هبا هذا املرشوع، 
كام نوه جبو النقاش ا¾ي طبع دراسة املرشوع ٔ�مام ا�لجنة ا�تصة، وا¾ي 

  . جملس النواب توج gملصادقة gٕالجامع Nىل هذا النص كام ورد من
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع قانون ي®ٔيت يف ٕاطار حتيني إالطار 

 1986املنظم �لمؤسسة املسIتقt ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التصد�ر احملدثة مÚذ 
من �الل التنصيص zشلك واحض Nىل ìام تqسIيق الصادرات وٕانعاش 

 pكن مذ¯ورة zشلك جودة املنتÞات اخلاضعة ملراقsة املؤسسة، ويه ìام مل
  . Sيل يف القانون احلايل

كام ٔ�ن هذا املرشوع Sاء لتحيني متثيلية أ@Èزة التداولية �لمؤسسة 
ودمع جملس إالدارة gلرشاكء املهنيني والبني ìنيني، ودمع مواردها املالية 

  . حىت pمتكن من Æضطالع gٔ@دوار املنوطة هبا Nىل ٔ�مكل وSه
  ، السIيد الرئ<س احملرتم

ٕان أ@سواق اMولية اليوم ٔ�صبحت تفرض رشوطا ومعايري صارمة Nىل 
املنتÞات الواردة Nلهيا، وهو ما يفرض Nىل بالد| السهر Nىل اwرتام 
الرشوط التقÚية املشار ٕاëهيا يف خمتلف االتفاقAات املتعلقة بتصد�ر 

  .املنتوSات الغذائية الفالحAة والبحرية املغربية
ة مع ذh دمع وموا¯بة املصدر�ن املغاربة و·شجيع كام يتعني gملوازا

مقاوالت التصد�ر وتوفري الرشوط املالمئة ل�شجيع الصادرات الوطنية من 
هذه املنتوSات و·شجيع املصدر�ن Nىل Æلزتام gملعايري والمكيات الالزمة 
اليت ختول ÆسIتÞابة النتظارات زبناء املغرب يف ٕاطار من املهنية 

  . فسIيةاوالتن
ٕان الزتايد املضطرد لعجز املزيان التÞاري الوطين يطرح Nىل بالد| 
اليوم حتدÁ ¯بريا، ويفرض Nىل احلكومة مواÈة هذا العجز من �الل 
الرتكزي Nىل pمثني املنتوSات املعدة �لتصد�ر ووضع وحتيني املعطيات 
إالحصائية وÆق´صادية والتÞارية zش®ٔن تصد�ر املنتوSات وتنظمي 

رات وأ@�شطة اليت هتدف ٕاىل ٕانعاش وpمنية صادرات هذه التظاه
 tتقIور ا¾ي من املنتظر ٔ�ن تقوم به املؤسسة املسMات، وهو اSاملنتو
ملراقsة وتqسIيق ٔ�عامل التصد�ر، gالس�Úاد Nىل التعديالت اليت يد�لها 
مرشوع القانون ا¾ي حنن بصدد مÚاقشIته اليوم Nىل القانون املنظم لهذه 

  .املؤسسة
كام ال تفوتنا الفرصة ملطالبة احلكومة بت�سIيط مساطر التصد�ر 
وÆسIترياد وٕاجياد احللول الالزمة لتÞاوز ٕاشاكالت تعدد املتد�لني وطول 

  .وبطء إالجراءات، واليت تؤ�ر zشلك سليب Nىل هذا القطاع الهام واحليوي
سامه وٕاميا| مÚا يف فريق أ@صاÃ واملعارصة ب®ٔن هذا املرشوع قانون س< 

يف حتسني ب<�ة التصد�ر �لمهنيني وموا¯بهتم ومساNدهتم يف ولوج أ@سواق 
اMولية، وحرصا مÚا مكعارضة بناءة ومسؤوN Ãىل دمع لك املبادرات 
ال�رشيعية اليت هتدف ٕاىل تطو�ر وت®ٔهيل القطاNات أ@ساسIية، وا�سÞاما 
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gٕالجياب فٕاننا نصوت  ،مع املوقف ا¾ي Nرب| عنه دا�ل ا�لجنة ا�تصة
  .Nىل هذا املرشوع قانون

IVIVIVIV . . . .لبيةÖ@ٔلبيةتد�ل فرق اÖ@ٔلبيةتد�ل فرق اÖ@ٔلبيةتد�ل فرق اÖ@ٔاقشة مرشوع قانون رمق     تد�ل فرق اÚاقشة مرشوع قانون رمق يف مÚاقشة مرشوع قانون رمق يف مÚاقشة مرشوع قانون رمق يف مÚيتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     112.12112.12112.12112.12يف م
        ....gلتعاونياتgلتعاونياتgلتعاونياتgلتعاونيات

  السIيد الرئ<س،
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة املس�شارون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل gمس فرق أ@Öلبية يف مÚاقشة مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق gلتعاونيات 112.12
هذا املرشوع من مشاريع القوانني الهامة، ل<س فقط �لمالءمة مع  ونعترب

املق´ضيات اMسIتورية اجلديدة ومع �ر|مج احلكومة ا¾ي يعطي لالق´صاد 
ÆجÀعي ماكنة هامة يف احلياة Æق´صادية الوطنية، بل كذh لكونه جيعل 
من التعاونيات يف جماالت خمتلفة ٕاwدى ٔ�سس التمنية Æق´صادية 

ÆجÀعية وٕاطارا السIتقطاب الكفاءات املنتÞة وجتميع الرسامAل، مبا و
يعنيه ذh من انعاكسات ٕاجيابية، ل<س فقط Nىل اجلانب Æق´صادي، بل 

�لق فرص الشغل zشلك  - وهذا ٔ�مر ٔ�سايس gلqسIبة لبالد| اليوم  -ٔ�يضا 
  .ربةمسIمتر وإالسهام الفعيل يف حتسني الوضع املع<يش لعدد هام من املغا

ف®ٔمام حتوالت Æق´صاد وا=متع ببالد|، واسIتفادة من جتارب دولية 
رائدة، فٕان القانون احلايل املؤطر �لتعاونيات ال �سIتجيب لهذه التحوالت 
وال لتطو�ر العمل التعاوين ذي النÞاNة Æق´صادية وÆجÀعية، فاكن البد 

ون احلايل، ويف´ح من قانون Sديد يعاجل Æخ´الالت والنواقص يف القان
�ٓفاقا Sديدة لالق´صاد ÆجÀعي وٕاماكنيات تطو�ره، ليصبح ٕاwدى راك�ز 

  .Æق´صاد الوطين
ونعترب ٔ�ن حصيt التعاونيات، سواء يف ا=ال الفالI ٔ�و الصناNة 
  التقليدية ٔ�و السكن وÖريها من ا=االت، ٕاجيابية رمغ العوائق اليت ي®ٔيت هذا 

سIتحرض هبذا اخلصوص ٔ�ن قوى اق´صادية كربى املرشوع بتÞاوزها، و� 
طورت اق´صادها zشلك ¯بري عن طريق التعاونيات اليت ابتدٔ� بعضها صغريا 

  . ؤ�صبح �شلك pك´الت اق´صادية خضمة
. فالتعاونية ٕاطار ل�شجيع إالنتاج، وجتميع الرسامAل، والتك´ل والتعاون

ر التعاونية وتوسIيعها واملرشوع ا¾ي نناقشه اليوم يف´ح �ٓفاقا حقAقAة لتطو�
عندما يقرتح ف´ح العضوية ٔ@ش^اص اعتباريني Kٔعضاء م´عاونني، مما ميكهنا 
من سIند وٕاماكنيات التوسع، لكÚه يف نفس الوقت حيمي طابعها ÆجÀعي 

من رٔ�سامل التعاونية ٔ@ش^اص  %65والتعاوين عندما يقرتح ٔ�ن تظل 
وحتويل طبيعهتا ٕاكطار  ذاتيني، حىت ال يمت اëهتاìا من طرف مؤسسات

كام ٔ�ن املرشوع يف´ح �ٓفاق اëمنو . لتعاون ٔ�ش^اص ذاتيني MgرSة أ@وىل
�لتعاونية عندما نص Nىل حقها يف املشاركة يف الصفقات العمومAة، مما يقوي 

  .حظوظها يف اëمنو والتوسع
ومن مضن املق´ضيات القانونية إالجيابية اليت ٔ�ىت هبا املرشوع، يف ٕاطار 

ٔ�عضاء، مما  5ٕاىل  7ط املساطر، تقليص Nدد أ@عضاء املؤسسني من ت�سIي
  . يف´ح ا=ال gلفعل ٔ�مام wاميل املشاريع الراغبني يف اMخول لهذا ا=ال

كام ٔ�نه من أ@مهية مباكن ·سجيل رفع الرتخAص واس�sداg Ùل�سجيل يف 
ام ك. جسل التعاونيات، وÆكتفاء gٕشعار السلطات عوض طلب الرتخAص

ٔ�ن ٕاwداث جسل وطين وجسالت حملية يعطي قوة واعتبارا قانونيا �لتعاونية، 
  .مما يضفي مزيدا من الشفافAة واملصداقAة يف ال�سIيري

و�سÞل يف أ@�ري العمل اجلاد ا¾ي قامت به جلنة الفالwة والشؤون 
Æق´صادية يف دراسة هذا املرشوع والروح التوافقAة وإالجيابية اليت 

ا والتعديالت الوجهية اليت اقرتحهتا Nىل املرشوع أ@صيل، مما اشIتغلت هب
  .جعل املرشوع حيظى gٕجامع أ@عضاء

اعتبارا للك ذh، ؤ@مهية املرشوع، فٕاننا يف فرق أ@Öلبية نعلن عن 
  .تصوي�Úا إالجيايب لصاحله

  .وشكرا


