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 ئةالمثاثوالثالثني بعد ال اجللسة التاسعةحمضر 

 
 م(.7172غشت  7 ه )7342شوال  72الثالاثء : التاريخ
  النائب األول لرئيس جملس النواب. ،السيد حممد يتيم :الرائسة

ساعتان واثىن عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة  :لتوقيتا
 بعد الزوال والدقيقة العاشرة.

ة النصوص التشريعيلدراسة والتصويت على ا جدول األعمال:
  :التالية
  بتغيري وتتميم القانون رقم  11.72مشروع قانون رقم

 املتعلق مبدونة احملاكم املالية؛ 27.66
  مبثابة مدونة التعاضد؛ 716.77مشروع قانون 
  يتعلق مبكافحة تعاطي  62.77مشروع قانون رقم

 املنشطات يف جمال الرايضة؛
  يتعلق بزجر الغش يف  17.74مشروع قانون

 االمتحاانت املدرسية يف قراءة اثنية له؛
 

 السيد حممد يتيم رئيس اجللسة:
ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني بسم هللا الرمح

 وعلى آله وصحبه أمجعني،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
ويت ريعية للدراسة والتصخيصص جملس النواب جلسة تش

 على مشاريع القوانني التالية:
 27.66بتغيري وتتميم القانون رقم  11.72مشروع قانون رقم  -

 املتعلق مبدونة احملاكم املالية؛
 مبثابة مدونة التعاضد؛ 716.77مشروع قانون  -

يتعلق مبكافحة تعاطي املنشطات  62.77مشروع قانون رقم  -
 يف جمال الرايضة؛

يتعلق بزجر الغش يف االمتحاانت  17.74شروع قانون م -
 املدرسية يف قراءة اثنية له؛

بتغيري وتتميم القانون  11.72ننتقل اآلن إىل املشروع قانون رقم 
 املتعلق مبدونة احملاكم املالية. 27.66رقم 

 ل مشكورا.فليتفض ،والكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون
اإلدريسي، الوزير املنتدب لدى وزير السيد إدريس األزمي 

 :املكلف ابمليزانية االقتصاد واملالية
 السيد الرئيس، شكرا

احلمد هلل رب العاملني والصالة  .ن الرحيمبسم هللا الرمح
 والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

روع وقر مقتضيات مشيشرفين أن أعرض على جملسكم امل
الذي يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  11.72قانون رقم 

 املتعلق مبدونة احملاكم املالية. 27.66
وأييت مشروع القانون هذا من أجل مالءمة مقتضيات 

، الذي 7177مدونة احملاكم املالية مع الباب العاشر من دستور 
  اليتأوكل من حيث االختصاصات جمموعة من اإلختصاصات 

كانت موكولة للمحاكم املالية مبوجب قوانني تتعلق أساسا مبراقبة 
حساابت ونفقات األحزاب السياسية، ومتويل احلمالت 

 ية والتصريح اإلجباري ابملمتلكات.االنتخاب
إذن هذه اإلختصاصات أصبحت مدسرتة يف الباب 
العاشر املتعلق ابجمللس األعلى للحساابت، وبذلك وجب 

مدونة احملاكم املالية، كما تضمن هذا املشروع جمموعة تضمينها يف 
من املقتضيات اليت تقضي ابملسامهة يف ترسيخ وتدعيم مبادئ 
الشفافية واملسؤولية، خاصة ما كرسه الدستور من مبدأ ربط 
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لقضائية ااملسؤولية ابحملاسبة، ونشر التقارير اخلاصة واملقررات 
 للمجلس األعلى للحساابت.

مت تضمني هذا املشروع القانون  ،خروعلى صعيد آ
من القانون  47جمموعة من املقتضيات، تقضي مبا أوكلته املادة 

للمجلس األعلى  741.74م التنظيمي لقانون املالية رق
  للحساابت.

إذن السيد الرئيس، هذه إبجياز مقتضيات مشروع 
املتعلق  27.66بتغيري وتتميم القانون رقم  11.72القانون رقم 

  وامسحوا يل السيد الرئيس احملرتم.نة احملاكم املالية، مبدو 
ملراقبة ا كر جلنة املالية مبجلس النواب..،أان أش ،يف األخري

اب رئيسا جلس النو جلنة مراقبة املالية العامة مب ،أعتذر ،العام عفوا
وعضوات من األغلبية ومن املعارضة على تفهمهم  ومقررة وأعضاء

 السالم عليكم ورمحة هللا.و  ،شكرا لكم ،هلذا النص
 السيد رئيس اجللسة:

الكلمة للسيدة أو للسيد مقرر جلنة مراقبة املالية العامة  شكرا،
 اللجنة وزع التقرير؟ شكرا. لتقدمي تقرير

  :منر اآلن إىل عملية التصويت
أعرض عنوان املشاريع املشروع كما صادقت عليها اللجنة: 

 .اإلمجاع
ن املواد سنعرضها للتصويت وتتضمن عددا م 7املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7تباعا، أعرض املادة 
 .اإلمجاع

 ،ورد بشأهنا تعديالن من لدن الفريق االشرتاكي 4املادة 
 ،كورافليتفضل أحدمها مش ،الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلني

 الفريق االشرتاكي التعديل، تفضلي السيدة النائبة.
 :يدة حسناء أبو زيدالنائبة الس

 شكرا السيد الرئيس، 

ون هاد مشروع عن أسفنا لك ال يفوتنا يف الفريق االشرتاكي أن نعرب
القانون أييت على بعيد ساعات من اختتام هذه الدورة، لذلك 
حاولنا أن نقدم تعديالت يف املوضوع، مشروع القانون هذا أحيل 

يوليوز بعد  72ملكتب جملس النواب وبعده إىل اللجنة بتاريخ 
 والتفصيلية،ذلك متت برجمة املناقشة، واملناقشة العامة، 

 .والتعديالت، إىل آخره
نعترب أن هاذ املقاربة غري مقبولة ابلنسبة لقوانني مؤسسة، 
احلكومة تتقدم مبشروع قانون من أجل املالءمة مع املقتضيات 

سنوات من تبين  1سنوات من العمل، وبعد  1الدستورية بعد 
تدبري  عرب ختليق طاب مضمونه حاجة املغرب إىل إصالح الدولةخ

  املالية العامة.
ال نفهم مع األسف احلكومة البارحة وحىت اليوم غري 
قادرة على تدرير ضعف املقتضيات اجلديدة اليت كان يفرتض أن 

سنوات من  1يتم مالءمتها مع زمن أو فكرة أو طرح ما بعد 
عامة، وأمالك الدولة، لذلك حاولنا قدر العجز عن مراقبة املالية ال

كومة وقبلت احل ،املستطاع يف إطار توافق داخل مكتب اللجنة
أن نعرض اليوم يف اجللسات العامة تعديالت أو عربت هي دااب 
مطالبة أن تعربعن قبوهلا لعرض ومناقشة تعديالت الفريق 

 االشرتاكي رغم أهنا مل يتم عرضها ابللجنة.
وهي اللي كتحدد مضمون اشتغال  4ابلنسبة للمادة 

لس األعلى للحساابت رأينا أن مهمة اجمللس األعلى اجمل
ليس تقييم  732اللحساابت حسب منطوق الوثيقة الدستورية يف 

ا من وطلبن ،السياسات العمومية، وكان هذا موضوع نقاش البارح
احلكومة أن أتخذ بعني االعتبار املستجد الدستوري املتعلق 

ت اجمللس األعلى للحساابت، ألن هذا املشروع ابختصاصا
من الدستور  71من الباب  731القانون يتعلق مبالءمة الفصل 

املتعلق ابجمللس األعلى للحساابت يقول أن إضافة  7177دايل 
ادئ اية مبلعمل اجمللس األعلى للحساابت من أجل تدعيم ومح
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ان وجييب ملعلى األقل يف تعامله مع الرب  وقيم احلكامة إىل آخره
عن األسئلة واالستشارات املرتبطة بوظائف الربملان يف التشريع، 
واملراقبة، والتقييم املتعلقة ابملالية العامة، وليس ابلسياسات 

 العمومية.
تعديلنا كان يهدف فهو يهدف إىل حذف اختصاصيني 
أو تعويضهما يف إطار املالءمة مع مضمون الدستور اقرتحنا أن 

 سيري األجهزة العمومية وتقييم الربامج واملشاريعحنذف مراقبة ت
فعالية األداء املايل للحكومة  العمومية، وتعويضها بتقييم

 للمؤسسات العمومية وللجماعات الرتابية.و 
ط وردانه يف نفس املادة هو مرتبوالتعديل الثاين الذي أ

مبقتضى مهم يدخل يف إطار عقلنة عمل اجمللس، ولكن حينما 
يذ د الوزير مبجالس أخرى كلها تصدر توصيات تتبع تنفقاران السي

التوصيات كيكون متضمن ليس يف القانون املنظم، ولكن يف 
نافسة، امل النظام الداخلي هلذه اجملالس الشأن يف هذا شأن جملس

اجمللس لإلقتصادي اإلجتماعي، اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، 
 4 املادة عليه يف مبعىن أنه نقول حبذف املقتضى أو املنصوص

ابية، واملتعلق بتتبع تنفيذ التوصيات اليت تسفر عنها املهمات الرق
ام صها يكون بالصتها النظاولكن خ ،واعتربان على أن هذه مهمة

 كرا.ش ،الداخلي املنظم للعمل دايل اجمللس األعلى للحساابت
 اجللسة:السيد رئيس 

 كلمة للسيد الوزير.
يسي، الوزير املنتدب لدى وزير السيد إدريس األزمي اإلدر 

 :املكلف ابمليزانية االقتصاد واملالية
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة النائبة احملرتمة،
فيما يتعلق ابقرتاح حذف مراقبة حذف  :أوال

اإلختصاص دايل مراقبة تسيري األجهزة العمومية وتقييم الربامج 
يدا واملشاريع العمومية، أوضح أن هذا اإلختصاص ليس جد

ابلنسبة للمحاكم املالية، هذا اإلختصاص هو اليوم موجود يف 
بطبيعة احلال مع  27.66إطار مدونة احملاكم املالية القانون رقم 

اختالف أن هذا اإلختصاص يتم بطلب من من احلكومة، اليوم 
من الدستور جاء  732هاذ اإلختصاص يف إطار أن الفصل 
لس للحساابت، يعترب اجملمتطورا جدا ابلنسبة للمجلس األعلى 

 هو اهليأة العليا ملراقبة املالية العمومية، ملي تنقولو املالية العمومية
 جل إجناز براجمها ومشاريعهذه املالية العمومية إمنا تربمج من أ

  عمومية.
تعطي للمجلس  732الفقرة الثانية من الفصل  :اثنيا

ة احلكاماألعلى للحساابت مهمة تدعيم ومحاية مبادئ وقيم 
اجليدة والشفافية واحملاسبة، ويدخل ضمن هذا اإلختصاص مهمة 

 لعمومية.قييم الربامج واملشاريع امراقبة تسيري األجهزة العمومية وت
إذن هذا أساسي ابعتبار أن هذا اإلختصاص هو اليوم موجود، 

ر هذا للدستور متقدما جدا ليؤط 732وجاء الفصل 
 اإلختصاص.

س يف ص التنصيص يف القانون وليفيما يتعلق ابإلختصا
النظام الداخلي، ابعتبار أن احملاكم املالية مؤطرة بقانون وليست 
بنظام داخلي، مهمة تتبع تنفيذ التوصيات اليت تسفر عليها 
املهمات الرقابية، اجمللس يقوم مبراقبة املالية العمومية، ويصدر هبذا 

ات اخلصوص هناك جزاءات تدخل ضمن اجلزاءات واملقرر 
القضائية، وهناك صنف آخر من العمل يدخل ضمن التوصيات، 
هاته التوصيات انطالقا من مهمة تدعيم ومحاية مبادئ احلكامة 
 اجليدة، فالبد للمجلس أن يقوم بتتبعها وتتبع تنزيلها، لذلك نص

القانون على تتبع تنفيذ التوصيات اليت تسفر عنها املهمات 
 هذا التعديل غري مقبول.الرقابية، و هلذه اإلعتبارات ف

 اجللسة:السيد رئيس 
كلمة  يش الكلمة حلد املعارضني هلذا التعديل، ما كاين

ال الصوت على كل ح د املؤيدين تفضلي السيدة النائبة،حأل
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التوقيت املخصص لعرض التعديالت واألجوبة حمدد على الكرونو 
 بة.ئاللي عندي، طلق الصوت للسيدة النائبة، تفضلي السيدة النا

 :حسناء أبو زيدالنائبة السيدة 
السيد الوزير هاذ اجمللس الذي نشتغل فيه هو  شكرا،

منظم بقانون ويشتغل بنظام داخلي راه ماشي تنايف هذا وضعني 
يما خمتلفينن يف الرتاتبية يف القانون احنا اللي كنتكلمو عليه هو ف

سسات ؤ يتعلق بتنفيذ التوصيات راه اإلشكال اللي تتعيشو هاذ امل
قاللية لي حلد اليوم هاذ االستذات الطابع اللي عندها استقاللية وال

عشنا يف هاذ املرحلة تورم مؤسسايت، عشنا توجه  ،واضحاشما 
توصيات والرؤى اليت تقدمها جمموعة من املؤسسات الجيعل من 

على أمهيتها أتخذ سلطة معينة، لذلك راه غادي يكون مفيد أننا 
 املعياري.نرجعو لنفس اإلطار 

املؤسسات األخرى كلها اللي عندها تقريبا نفس املرتبة 
الدستورية والقانونية دايل هاذ اجمللس كلها تعتمد مسألة تنفيذ 
التوصيات يف إطار أنظمتها الداخلية وليس يف القانون، ألنه هباذ 
اجلملة اللي كاين هنا يعطى طابع اإللزامية ضمنيا على التوجيهات 

لس األعلى للحساابت واحلال على أنه هذا يضيق أو توصيات اجمل
على السلطة السياسية اللي هي مسؤولة على التوجهات واللي 
هي ميكن حماسبتها، و كنرجو للنقاش القدمي ما بني السلطة 
السياسية املنتخبة والسلطة املعينة، ولكم واسع النظر السيد الوزير 

 واحلكومة خاذت التجربة يف هذا املوضوع.
دار يف القانون ماشي يف النظام تى على أنه ابش ينر 

 الداخلي تتبع تنفيذ التوصيات كتعطيها قيمة أو كتعطيها مضمون
صفة اإللزامية يف اجتاه اآلخرين راه خاصنا نتهو هلا، اجملالس 
األخرى كلها اللي عندها نفس االهتمام أو نفس االنشغال أو 

تتبعها يف وصيات و نفس القيمة الدستورية تنص على تنفيذ الت
أنظمتها الداخلية وليس يف القوانني اليت يصادق عليها الربملان، 

 شكرا.

 السيد رئيس اجللسة:
 أعرض التعديل األول للتصويت:
 أستاذة.املوافقون شحال حسيب شحال 

 .71: املوافقون
 .24:املعارضون
 .1:املمتنعون

 ؟ائبةالسيدة الن 7للتصويت: عرضيت التعديل  7أعرض التعديل 
 .71: املوافقون

 .24: املعارضون
 .1: املمتنعون

صادقت عليها، راه اان سولتك للتصويت كما  4أعرض املادة 
 ب.، طيتفضلي السيدة النائبة 7بان قلت لك عرضيهم أحيت 

 النائبة السيدة حسناء أبو زيد:
هو يتعلق بتفعيل نظام جديد  السيد الوزير 7شكرا، التعديل 
 ألعلى للحساابت.ملساعدة اجمللس ا

 السيد رئيس اجللسة:
ش نيكامن مشروع القانون ما   4عفوا مها تعديالن وردا يف املادة 

 مادة أخرى.
 السيد رئيس اجللسة:

 من مشروع القانون. 7ال يف املادة 
 السيد رئيس اجللسة:

من مشروع القانون اليت مست طيب تفضلي تفضلي  4املادة 
 السيدة النائبة.

 دة حسناء أبو زيد:النائبة السي
هاد التعديالت السيد الرئيس مها يف املادة األوىل من 
مشروع القانون وهاد املادة األوىل من مشروع القانون فيها جمموعة 

اللي دااب  4صوتنا عليها وفيهم املادة  7من املواد فيهم املادة 
 انقشناها وفيها املادة اللي غادي نعرض فيها التعديل.
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 لسة:السيد رئيس اجل
 تفضلي السيدة النائبة عرضي التعديل الثاين غري تفضلي.

 النائبة السيدة حسناء أبو زيد:
 شنو بغا السيد الرئيس.
 السيد رئيس اجللسة:

 قلت لك عرضي التعديل الثاين تفضلي.
 النائبة السيدة حسناء أبو زيد:

واخا أان غري كنجاوبك على األسئلة اللي طرحيت عليا، 
م  يف املادة األوىل ولكن يف مشروع دايل مدونة احملاكالتعديل الثاين
هي يف إطار تفعيل املضمون اجلديد للمساعدة 67مسيتو املادة 

دايل اجمللس األعلى للحساابت للمؤسسسة الربملانية، هاذ 
املساعدة اجلديدة ليست جديدة كما تعرفون، حنا دران جتربة يف 

لي راج طالبات االستشارة الجلنة مراقبة املالية العامة يف إطار إد
يرسلها جملس النواب اجمللس األعلى للحساابت وفعال جات هاذ 
 املادة يف التعديل الذي قدمته احلكومة املناسبة لكن نرى على أهنا

عطاهتا معطتهاش طابع الوجوب، جيتو وقلتو السيد الوزير أنه يف 
ي، و هذا اإلطار اليوم ميكن للمجلس أن يدرج يف برانجمه السن

بطلب من أحد جملسي الربملان مهاما لتقييم، حنا نقرتح يف الفريق 
اإلشرتاكي، ابش نكونوا يف مالءمة أيضا مع النظام الداخلي جمللس 
النواب، بتأسيس وإحداته للجنة مراقبة املالية العامة، أن يتم 

ة، تغيريهذا ميكن بصيغة نقرتحها فيما يلي، كتعطيها طابع اإللزامي
 األولوية اللي دافعنا عليها البارح، و ابلتايل نقول يف ونتخلى عن

هذا اإلطار، يدرج اجمللس يف برانجمه السنوي بطلب من أحد 
 ا.شكر  ،جملسي الربملان مهاما لتقييم وتنفيذ املشاريع

 اجللسة:السيد رئيس 
 الكلمة للسيد الوزير تفضل.

 السيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير املنتدب لدى وزير
 :املكلف ابمليزانية االقتصاد واملالية

 شكرا السيد الرئيس، 
األمر يتعلق بكون الدستور نص على أن اجمللس يقدم 
مساعدته للربملان يف جماالت متعلقة ابملالية العمومية، ويف إطار 
التطبيق دايل هاذ الفصل ابإلضافة هلاد املساعدة، جا الفصل 

ى كن للمجلس، اجمللس العأعل، تتقول ويف هذا اإلطار مي67املادة 
للحساابت أن يدرج يف برانجمه السنوي بطلب من أحد جملسي 
الربملان مهام لتقييم تنفيذ املشاريع والربامج العمومية، أو ملراقبة 
تدبري أحد األجهزة اخلاضعة ملراقبته ميكن أن يدرج يف برانجمه 

وي الذي سنالسنوي، عندان املساعدة للربملان، وعندان الربانمج ال
يعده اجمللس، اجمللس األعلى للحساابت هاذي مؤسسة مستقلة 

يف فقرته األوىل تيقول اإلستقاللية  732حبكم الدستور، الفصل 
دايل هاذ املؤسسة يضمنها الدستور، فكيف ملؤسسة أن تلزم 
مؤسسة دستورية مستقلة أبن تدرج يف برانجمها السنوي مهام، 

للدستور من حيث اإلستقاللية ولذلك جاء هذا النص مطابقا 
مساعدة للربملان من طرف ويف نفس الوقت حيرتم ما جاء من 

 هلذه اإلعتبارات فهذا التعديل غري مقبول.اجمللس و 
 اجللسة:السيد رئيس 

 الكلمة ألحد املعارضني للتعديل، تفضل السيد النائب.
 :ادريس صقلي عدوي النائب السيد
  .ن الرحيمبسم هللا الرمح
ان أتفهم التعديل اللي تقدمت به السيدة النائبة هو أ

احملرتمة، واللي البارحة يف اللجنة يعين أعطيناه من الوقت ما يكفي 
للمناقشة، ولكن ال أبس تبعا لنوير اجمللس املوقر بطبيعة هذا 
التعديل وبعض هاد اإلشكاالت الواقعية يف تنزيله، انطالقا اليوم 

أن  جلنة مراقبة املالية العامة، اليوم من التجربة اللي عشناها داخل
نفرض، كما قال السيد الوزيرعلى اجمللس األعلى للحساابت يف 
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إطار الربانمج السنوي دايلوا دايل املراقبة، الربانمج السنوي دايل 
جلنة مراقبة املالية العامة، وهذا الذي وقع ابلنسبة جمللس النواب يف 

 اللي تيشتاغل به، أو، هذا يدخلنا يف املسطرة 7171سنة 
تيشتاغل هبا اليوم اجمللس األعلى للحساابت، واللي تتطلب واحد 
الوقت سيؤثر ال حمالة وكما قلنا ذلك بشيء تفصيلي البارحة، عن 
املردودية وعلى اإلنتاجية وعلى العمل دايل جلنة مراقبة املالية 

قط ها فالعامة، هذا ال يعين أن جلنة مراقبة املالية العامة عند
 الربانمج السنوي للمراقبة.

من النظام الداخلي جمللس النواب،  12اليوم املادة 
تتعطي للجنة مراقبة املالية العامة إضافة إىل دراسة الربانمج السنوي 
دايهلا، دراسة التقارير املوضوعاتية اليت يعدها اجمللس األعلى 

من الدستور، واليوم  731للحساابت، وفق مقتضيات الفصل 
خوة واألخوات النواب التجربة اللي عشناها يف جلنة مراقبة املالية اإل

ايلنا د العامة غنعطيوها لكم بشكل خمتصراألسئلة واإلستشارات
 4 أعدت يف 7171املتعلقة ابلربانمج السنوي للمراقبة دايل 

كان الربانمج السنوي جاهزا فيه   7171فرباير  4، 7171فرباير 
ة، هيز اجلماعي، صندوق التنمية القرويداملواضيع، صندوق التج 3

صندوق دعم التماسك اإلجتماعي، والصندوق اخلاص ابلطرق، 
أرسلت هاذ املواضيع أرسلت األسئلة واإلستشارات للمجلس 
األعلى للحساابت، ليقدم األجوبة دايله والتقارير دايله، أول تقرير 

يعين بعد  7172يونيو  71توصلنا به يف  7171فرباير 4بعد
 7172غشت  7أشهر، اثين تقرير توصلنا به البارحة  72مرور 

لي كان خصنا ال 7171يعين هاذ الربانمج السنوي داملراقبة د 
بعد  7172نبداوا التنزيل دايله حىت ليونيو ، ما غ7171نزلوه يف 

أشهر واللي حكم علينا بعدم تنزيل مقتضيات النظام  72مرور
ان نقاش طويل داخل مكتب الداخلي دايل جملس النواب، وهذا ك

ما درانهش ألن طبيعي،  7172اللجنة، أن الربانمج السنوي د 
أنت ما زال ما توصليت بولو تقرير واحد، وعاد تفكر يف إعداد 

 للكلمة من العبث. سيكون هذا، أعتذر 7172برانمج سنوي د
إذن فبالتايل هذا املقتضى عنده وجاهة دايله، أان أقدر السيدة 

لي احلمد هلل واكبت عمل هاذ اللجنة منذ أتسيسها، لكن النائبة ال
 يف التنزيل دايله يف الواقعية دايله، يف التجربة املريرة أقول اليت

عشناها داخل هذه اللجنة مع تقديران للمجلس األعلى 
للحساابت، هذه مؤسسة دستورية قامت بعملها، قامت أبدوارها، 

البارحة، السيد  لكن عندها مسطرة معقدة، مسطرة طويلة ،
الكاتب العام دايل اجمللس األعلى للحساابت، تيقول أقل مدة 

أشهر، إذن  1أشهر حىت ل  2إلجناز واحد التقرير هي واحد 
عمليا ما ميكنش نبقاوا يف قاعة اإلنتظار ننتظر، إذن اإللزامية هنا 
غاتطرح إشكال واقعي، وأعتقد الصيغة ابش جابت احلكومة هاذ 

عامة ية الواقعية تنطلق من جتربة اليوم جلنة مراقبة املال املقتضى صيغة
 شكرا السيد الرئيس.داخل هاذ املؤسسة احملرتمة، 

 السيد رئيس اجللسة:
هللا جيازيكم خبري، السادة النواب والسيدات النائبات، 

باليت  ال كان ممكن ال أان ما زال أان جايك، أستاذة أستاذة باليتيإ
ازيك ابخلري هللا جي ،أستاذة هللا يرضي عليكري، أان كنتكلم، أان كنس

 ال بغييت جتي هنا ننزل ماشي مشكل فهميت، هللاإيواش جتي هنا، 
جيازيكم ابخلري أان أتوجه للسادة النواب يف التدخالت حناولوا 
نكونوا موجزين قدر اإلمكان، ماشي كل واحد غايدير عرض 

بقينا واحد التجربة، و  داللجنة، راحنا اتفقنا على هاذ الشي ودوزان
وال الوحدة دالليل فلهذا ما نعاودوش التجربة  77هنا حىت ل 

 فلهذا يعين ألتمس وأطمع يف تفهمكم، الكلمة ألحد املؤيدين
 حسناء أبو زيد: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس، 
أن أستعري من السيد رئيس جلنة مراقبة املالية العامة كل 

العكس متاما، راه النهار اللي غادي تدرج الدفعات، لنتحدث عن 
وابألولوية املواضيع اليت اختارهتا السلطة الشعبية املنبثقة عن 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  2016-2017   

 -  

 

7 

صناديق اإلقرتاع، ألن هي اللي كتمثل األمة ماشي األمة املعينة، 
فرباير إىل اليوم، ألنك ستمارس  7ما غاديش يبقى يتعطل لك من 

ياسية هنا ا السلطة السسلطة كاملة يف فرض التوجهات اليت أرادهت
لى واليت تبحث يف املواضيع اللي كتهم املواطنني، واللي كتفرضها ع
 .املؤسسات اليت مستقلة يف تدبريها وليس مستقلة يف توجهاهتا

ضع هلا املنتخبة خت هذه مؤسسات داخل هذا البلد ختضع للسلطة
جمللس افيما يتعلق ابملواضيع اليت جيب أن تتطرق هلا، احنا راه شفنا 

األعلى للحساابت، اختار أن يقيم السياسات العمومية، وهاذ 
الشي ما عندوش، وهو هيئة أعلى هيئة ملراقبة املالية وتنفيذها، 
وهي اللي كتشكل عمق اإلشكال اللي كيعيشو املغرب ألنه منذ 
أول برملاانته إىل اليوم، يراقب بشكل عرضاين تقييم السياسات 

اليوم عطناش التصور على السلوك  العمومية، ولكن إىل حد
اإلنفاقي للدولة، اللي هو مدخل من مداخل إصالحها، لو 
استطعنا أن نؤكد على أنه إضافة إىل التعديل اللي جابو الفريق 
اإلشرتاكي أننا ندرج وابألولوية ما غاديش تسىن السيد الرئيس 
سنة أو شهرين، ألن غيكون املوضوع دايل اللي عرب عليه جملس 

لنواب أولوية عند اجمللس األعلى للحساابت، واحنا عشناها أو ا
شفنا حىت بني قوسني مضمون والفرق ما بني التقرير الذي أوريد 

عا، صنا نعربو عليه مجيالنا مع احرتامنا للمجهود، وهاذ الشي خ
ألنه كانت قناعة حصلت داخل اللجنة، أنه التقرير واملواضيع 

لكن لربملان، ال أقول مل توىل أمهية و واإلستشارات اليت طلبت من ا
جات التقارير متوسطة ابلنسبة لقيمة وجودة التقارير اللي كيعطيها 

 اجمللس األعلى للحساابت. 
  مبعىن أنه ما يطلبه ممثلو الشعب، واللي هو ارتباط بقضااي

كبرية ميكن أن تكون مداخل للتغيري، ما كتكونش عندها 
اله السيد الرئيس من دفعات، ولكن األولوية، إذن أان أؤكيد ما ق

يف توجه أهنا جيب أن تدرج وابألولوية، ألنه هاذ االختيارات اللي  
كيدير أشنا هي االستقاللية؟ غادي نعاودو نطرحو سؤال ما هي 

استقاللية هاذ املؤسسة هذه؟ أهنا تشتغل ابستقاللية ولكن يف 
هاذ  هآخر املطاف هي ختدم املشروع الوطين، اللي كيعرب علي

واحنا ابغينا نعرفو  7171اجمللس، كيفاش احنا أدرجنا منذ سنة 
صندوق التماسك اإلجتماعي، كيف دبر ألن احلكومة ما  
كتجاوبش عليه، عالش تعطل سنة كاملة؟ لو كان أدرج 
ابألولوية، لكان موضوعنا اليوم يف حماسبة حصيلة احلكومة، لذلك  

أن  اجتاه أنه جيبكل ما قاله السيد الرئيس صحيح، لكن يف 
تدرج طلبات ممثلي األمة قبل طلبات ما يفكر فيه جمموعة من 

 القضاة احملرتمون داخل هذه املؤسسة وغريها. 
مضمون املساعدة ما ميكنلوش يتطور، وغادي يبقى فقط 
سطحي لذلك أقول حياة جلنة مراقبة املالية العامة مرتبطة هبذا 

ني ذيك اللجنة بدون عمل بالتعديل وهبذه املادة، غادي تبقى ها
طلبات دايل  7قوسني مع أهنا عندها أشغال أخرى، عندها 

الفريق اإلشرتاكي إىل اليوم، احلكومة رفضت أهنا اجملتمع وزارة 
العالقات مع الربملان رفضت أهنا جتاوب هكذاك، ميكن هذا هو 
املوضوع اللي خاصو يتطرح اليوم، وطلب آخر أتجل وابلتايل 

ال ما اعتمدان تعديل يتبىن رغبة اجمللس يف أن حيدث أقول راه إي
ويؤسس جلنة تراقب املالية العامة، أعتقد أنه خاصو يدار تغيري 
وتلغى مع األسف هذه اللجنة اليت كان يفرتض أن تقدم مستجدا 

 ..ملراقبة
 السيد رئيس اجللسة:

 أعرض التعديل الثاين للتصويت.
 71املوافقون : 
 24املعارضون :

 1نعون : املمت
 أعرض املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

 .7ماشي املادة  4املوافقون : ال أان يف املادة 
 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. 4أعرض املادة 
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 دايل املشروع، أان هاذ الشي اللي عندي،. 4املوافقون: املادة 
 24املوافقون :

ريع ي املديرية دايل التشاملعارضون: معارضون، أان عند ي، أان عند
  ئت املناقشة كما متت داخل اللجنة.هي

 للتصويت: 4إذن أعرض املادة 
 .24: املوافقون

 .71: املعارضون
 .1: املمتنعون

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 67أعرض املادة 
 24: املوافقون

 ؛71: املعارضون
 ؛1:املمتنعون

اللجنة:  يهاللتصويت كما صادقت عل 774أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

للتصويت كما صادقت عليها  772أعرض املادة 
اللجنة، ال أان عندي سوف أن عندي عمل مهيآه املديرية دايل 
 التشريع اللي كانت معكم يف اللجنة، تفضل السيد الرئيس، تفضل

 السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.
يس ئالسيد إدريس األزمي اإلدريسي الوزير املنتدب لدى ر 

 احلكومة املكلف ابمليزانية:
 السيد الرئيس احملرتم، 

من مشروع  7إيال مسحيت غري واحد التوضيح ابش، املادة 
القانون جاءت لتنسخ وتعويض جمموعة من املواد وهي اليت 

  4، املادة 7تفضلتم السيد الرئيس احملرتم بتقدميها، قدمتم املادة 
قشنا ختصاصات انكان فيها تعديل هو التعديل دايل بعض اال

 67غادي جتي املادة  4هو صوتنا عليها، من بعد منها املادة 
هي اللي كنا فيها دااب، هي اللي انقشنا فيها التعديل صوتنا على 

التعديل وبعد ذلك صوتنا على املادة، إذن هاذ املادة ثنني تسعني 
 إىل آخره. 772-774مث بعد ذلك منر للمادة 
 السيد رئيس اجللسة:

 ؛اإلمجاع: 774حنا يف املادة  إذن
 ؛اعإمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  772أعرض املادة 

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  711أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 7أعرض املادة 
 ؛21: املوافقون

 ؛71: املعارضون
 ؛7:املمتنعون

ان الفصل الرابع وعددا من املواد سنعرضها وتتضمن عنو  7املادة 
للتصويت تباعا، أعرض عنوان الفصل الرابع للتصويت كما 

 ؛اإلمجاعصادقت عليها اللجنة: 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  64أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  61أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجما صادقت عليها اللجنة: للتصويت ك 62أعرض املادة 

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  711أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  717أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  777أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  773املادة  أعرض
 ؛اعاإلمج

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  772أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع
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للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  771أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  721أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

ة: اللجن عليها برمتها للتصويت كما صادقت 7أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

سنعرضها للتصويت، إذن املكررة و  61ادة وتتضمن امل 4دة املا
 ؛مجاعاإلاملكررة التصويت كما صادقت عليها اللجنة:  61املادة 

برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  4أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع
 ؛مجاعاإلبرمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  3املادة 

 أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
 ؛21: وناملوافق

 ؛6: رضونااملع
 ؛77:املمتنعون

يغري ويتمم  11.72صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 املتعلق مبدونة احملاكم املالية. 27.66القانون رقم 

مبثابة مدونة  716.77وننتقل اآلن إىل مشروع قانون رقم 
ليتفضل ف ،التعاضد، الكلمة للسيد الوزير لقدمي مشروع القانون

 . مشكورا
السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد

 :االجتماعية
 شكرا السيد الرئيس
 السيد الرئيس احملرتم

 السيدات والسادة النواب احملرتمني
يطيب يل أن أتقدم أمام جملسكم املوقر مبشروع القانون 

مبثابة مدونة التعاضد، الذي يتوخى منه  716.77رقم 
 يف القطاع التعاضدي وإعادة النظرابخلصوص، حتسني احلكامة 

داراي يف آليات تدبري وتسيري التعاضدايت، وتدعيم وتعزيز مراقبتها إ
وتقنيا وماليا، ابإلضافة إىل الرقي مبستوى خدمات التعاضدايت 
إىل تطلعات ورغبات مجيع املنخرطني وذوي حقوقهم، وذلك 

ئات اجملتمعية الف فتفعيال وتطبيقا ملبادئ التضامن والتآزر بني خمتل
 وبني األجيال.

ويعترب القطاع التعاضدي أحد الركائز األساسية، ملنظومة 
التغطية الصحية األساسية أوالتكميلية، الشيء الذي يتطلب 
إعطاءه عناية خاصة، من أجل عصرنته وتطويره، وإصالح كافة 
اإلختالالت اليت ميزت تسيريه وتدبريه لسنوات عديدة، والعمل 

 الصيغ املالئمة ملواكبته ومصاحبته لتمكينه من لعبعلى إجياد 
  منظومة التغطية الصحية لبالدان.دور طالئعي يف

ت، وحتديد ضدايولعل ضبط آليات التدبري وتسيريالتعا
املسؤوليات بني األجهزة املنتخبة، وإدارة األدوار املنوطة و 

ع، بالتعاضدايت وتقوية دور سلطات الوصاية يف جمال املراقبة والتت
وفرض العقوابت يف حالة املخالفة، ملن شأنه خلق دينامية وحركية 
جديدة لدى مجيع مكوانت القطاع التعاضدي، من أجل بلوغ 
األهداف املرسومة املتمثلة يف حتديث وعصرنة تدبري شؤون 
التعاضدايت، واحرتام أجهزهتا املقررة واملسرية للمستجدات 

 ن.شريعية املدرجة يف مشروع القانو الت
إن اجملهودات املبذولة أو اليت ستبذل من طرف احلكومة، 
لتمكني مكوانت القطاع التعاضدي من إطار تشريعي جديد 
يتماشى مع مبادئ احلكامة اجليدة، ومع التحوالت اإلجتماعية 
واإلقتصادية والتطورات، اليت عرفتها منظومة التغطية الصحية 

ة ادة سياسية قوياألساسية عن املرض، يتعني أن تصاحبها إر 
ابلكف من كافة املتدخلني والفاعلني لرفع التحدايت املطروحة 
حاليا، سواء تلك املرتبطة بتعميم التغطية الصحية األساسية، 
وتطوير التغطية الصحية التكميلية ومعاجلة مجيع االشكاليات 

  ولوج إىل اخلدمات الصحية والعالج.املرتبطة بضمان حق ال
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كري أبن مشروع هاد القانون يندرج يف وامسحوا يل ابلتذ 
إطار تفعيل مضامني الربانمج احلكومي، واملخطط التشريعي 

حيث سبق جمللس  7172-7177للحكومة، برسم سنوات 
، وكذا جملس 7177شتنرب  74احلكومة أن صادق عليه بتاريخ 

يوليوز  2املستشارين ابإلمجاع خالل انعقاد اجللسة العامة بتاريخ 
من  47حوا يل كذلك التذكري مبقتضيات الفصل ، امس7171

الدستور، اليت فرضت على الدولة واملؤسسات العمومية 
واجلماعات الرتابية، العمل على تعبئة مجيع الوسائل املتاحة 
لتيسرياستفادة املواطنني واملواطنات على قدم املساواة، من احلق يف 

الصحية،  والتغطيةالعالج والعناية الصحية، واحلماية اإلجتماعية، 
  لتعاضدي أو املنظم من طرف الدولة.والتضامن ا

ويف هذا الصدد نذكر ابلرسالة امللكية لصاحب اجلاللة 
امللك حممد السادس، املوجهة إىل املشاركني يف املناظرة األوىل 

، واليت 7174حول الصحة املنظمة يف اتريخ يف فاتح يوليوز 
جياد اإلجياابت الناجعة، أكدت على ضرورة مابني مزدوجتني إ

لإلشكاالت املتعلقة بتفعيل احلق الدستوري يف العالج والعناية 
والتغطية الصحية واألمن الصحي، واعتماد حكامة صحية جيدة، 
والنهوض ابلصحة النفسية والعقلية، وابلوضعية الصحية 
لعأشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة واملسنني، وإستكشاف 

ير النظام لتمويالت الضرورية وطنيا ودوليا وتطو أمثل للسبل لتوفري ا
 التعاضدي واحلد من الفوارق اجملالية من أجل الولوج العادل

  للعالج.
ومتاشيا مع هذه السياسة فقد أدلت بعض املؤسسات 

من الضروري أخذها بعني  الدستورية آبراء وتوصيات كان
  اإلعتبار.

تشغيل ال أخربكم أبن وزارة ،قبل أن أختتم كلميت هاته
والشؤون االجتماعية، ستعمل جاهدة على تنزيل مقتضيات 
التشريع اجلديد املنظم التعاضدايت وفق منهجية ومقاربة ترتكز 

على املواكبة واملصاحبة، وإجياد احللول الناجعة للصعوابت 
واإلشكاليات املمكن أن تطرحها مستقبال، وشكرا على حسن 

 استماعكم.
 اجللسة:السيد رئيس 

لمة للسيد مقرر اللجنة، مقررة اللجنة وزع التقرير؟ وننتقل إىل الك
املناقشة والكلمة ألحد ممثلي فرق األغلبية، تفضل السيد النائب 

 احملرتم.
 :مصطفى اإلبراهيميالنائب السيد 
ن الرحيم الصالة والسالم على سيدان حممد بسم هللا الرمح

 وعلى آله،
 السيد الرئيس،

 رتمان،السيدان الوزيران احمل
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم األغلبية ملناقشة مشروع القانون 
املتعلق مبدونة التعاضد، وقد أحيل هاذ املشروع قانون  716.77

  الغرفة الثانية على جملس النواب. من
وقد عرف جمموعة من التعديالت اعتمادا على رأي 

ي واإلجتماعي والبيئي، وإذ ننوه ابملقتضيات اجمللس اإلقتصاد
اجلديدة هلاذ املشروع قانون الذي أصبح يتيح جمموعة من الوسائل 
لسلطيت الوصاية للتدخل، خاصة إلرجاع احلكامة إىل هذه 
املنظومة وإىل التعاضدايت، اليت كانت موضوع جمموعة من 

من  ةالتقارير للفساد واالختالسات وتبديد األموال يف جمموع
را أن نظ ،التعاضدايت، واليت كانت احلكومة عاجزة عن التدخل

ل، هاته الوسائ مل يكن يتيح هلا 7624النص اللي هو نص دايل 
اآلن أصبح إبمكاهنا التدخل بفضل هاذ املشروع، ولكن إذ ننوه 

ة هباته املقتضيات اجلديدة، إال أننا فوجئنا بتعديل أجري يف الغرف
رأي اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي، والذي  الثانية اعتمادا على

، 733اليت كانت سابقا هي املادة  747واملادة  7غري املادة 
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واليت كان من موجب النص األصلي الذي أحالته احلكومة على 
الغرفة الثانية وهو أنه التعاضدايت املهمة األساسية اليت أانطها هبا 

يت هلا الصحي، وأعطالقانون وهي تغطية املخاطر مبعىن التأمني 
، منها أن تعىن بدور 7جمموعة من االختصاصات يف املادة 

كذلك األطفال واحد اجملموعة من األمور اليت هي يف ااملسنني و 
احلقيقة أمور إجتماعية ولكن استثىن منها اخلدمات الصحية 

الج وتوريد األدوية ،إنشاء مؤسسات اخلدمات التشخيص والع
 laذلك الرتويض الطيب، و كذلك الطبية وكواملستلزمات 

kinésithérapie إال أن هاذ هاذ النص  ،الرتوويض الطيب
الذي ورد على الغرفة الثانية بعد طلب رأي اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي أصبحا ال يستثين إبمكانية أو إمكانية التعاضدايت 
فتح أو إنشاء املؤسسات الصحية املذكورة، وحنن قد قطعنا يف 

 جمللس االقتصادي واالجتماعي لسببني اثنني:رأي ا
هر على كتابة هذا الرأي لديهم تضارب س: أن الذي األول -

املصاحل، ومنهم رؤساء التعاضدايت وكان األوىل واألجدر أن 
 يعلنوا تضارب املصاحل وينسحبو حىت ال يكون هذا الرأي منحازا؛

اليت  33ى اجمللس أن حتذف املادة : وهو ارأتالثاينالطعن -
تتحدث عن حاالت تنايف بني املؤمن والذي يعطي العالجات 

لتشريع ا وادر اعتمادا على دراسة مقارنة جلموعة من التشريعات وأو 
البلجيكي والتشريع التونسي والتشريع الفرنسي، ويف التشريع 
الفرنسي التعاضدية ميكن أن تتكلف ابلتأمني أو ابخلدمات 

  7،7،4،3،1يها أرقام الصحية أو أبمور اجتماعية وف
 777/7يف املادة  ،يف التشريع الفرنسي ،ويف األخري

ليس من حقه  7جات واحد الفقرة تقول أن الذي يقوم ابملهمة 
 7والذي يقوم ابملهمة رقم  1ليس من حقه أن يقوم ابملهمة رقم 

مبعىن يعلن عن تضارب  2ليس إبمكانه أن يقوم ابملهمة رقم 
كلف ضدية يف فرنسا جيب أن ختتار إما أن تتاملصاحل ومنها أن التعا

ابلتأمني الصحي أو تتكلف ابلعالجات فحذفت هذه الفقرة يف 
 الرأي الذي أورده اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

هذه مؤسسة دستورية واعتمادا عليها مت تغيري جوهري 
وجذري يف هاذ القانون أو مشروع القانون الذي اعتمد عليه الغرفة 

وحنن نقول أبنه ال يليق ابجمللس االقتصادي واالجتماعي  الثانية
هو الطعن  هذا وابلتايلوالبيئي أن حيذف فقرة تغري املعىن جذراي، 

 الثاين ومل أنخذ برأي اجمللس االقتصادي واالجتماعي.
 السيد الرئيس،

 ،السيدات والسادة النواب
هذا املوقف عرب عنه جمموعة من أعضاء احلكومة وهذا 

 وموثق وأصبح عموميا. مكتوب
السيد وزير الصحة، يقول أبن هذا االستثناء الذي حتدث 

أبن الذي يقوم ابملسائل االجتماعية ال ميكنه  7عنه يف املادة 
إحداث وحدات صحية يقول أبن هذا االستثناء وزارة الصحة هي 
الذي وضعته وملا أجري التعديل مل يوخذ برأي وزارة الصحة مما 

مينع على كل هيئة  21.11من القانون  33ادة يتعارض مع امل
مكلفة بتدبري نظام أو جمموعة من أنظمة التأمني اإلجباري 
األساسي عن املرض اجلمع بني تدبري نظام من هذه األنظمة 
وتدبري مؤسسات تقدم خدمات يف جمال التشخيص والعالج إىل 

ا و آخره، ويف آخر الفقرة يقول السيد الوزير الصحة مما سيخلق
فوضى واستياء وتذمرا يف أوساط املهنيني و سيشكل نقطة سلبية 
وسوداء على مستوى املنظومة الصحية اليت حنن بصدد اختاذ مجيع 
اإلجراءات القانونية إلصاحها خاصة حبيث سيحول إحداث تلك 
املؤسسات دون الضبط الصحيح للعرض الصحي على مستوى 

 املناطق اليت حتدث هبا.
 ذا أقريناه فيجب أن نغري مجيع التشريعاتهاذ التعديل إ

اليت هلا عالقة ابملنظومة الصحية املغربية، ابإلضافة إىل هاذ املادة 
اليت هو مبدأ عاملي ليس مغريب وهو حالة تنايف بني التأمني  33
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وإعطاء اخلدمات، جيب أن نغري القانون الذي صوتنا عليه هنا 
وهنا  21ب خاصة املادة ملمارسة مهنة الطب أو مزاولة مهنة الط

ألن جمموعة من بعض املسؤولني عن  ،يتم التدليس 21يف املادة 
التعاضدايت يقول كيف مسحتم بفتح رأس املال الطيب مها ابلقول  

 21كيقولوا ألصحاب الشكارة، يف الوقت اللي حنااي هاذ املادة 
 بساطة: لنقولوا بك ،وحنن هيئات ال هندف إىل الربح متنعوننا

الشكارة ما عندهومش حالة التنايف، أنتم متارسون التأمني  صحاب
، نفس الشيء املوجود 21ويف املادة  ،الصحي، لديكم حالة تنايف

 هم أيضا أن حيدثوا هاته املؤسسات.مينع علي 33يف املادة 
 741واملادة  7وهلذا حنن رفضنا التعديلني على املادة 

وافق ابش يكون واحد الت وأرجعناها إىل النص األصلي، وكنا حاولنا
داخل اللجنة على أساس أننا قدمنا للحكومة سنسحب مجيع 
التعديالت على أن يعود النص ألصله، بعض الفرق مابغاتش، 
الفريق االستقاليل وفرق األغلبية مشات يف هاذ التوجه والذي 
حصل يف التصويت أننا أرجعنا النص إىل أصله واعتمدان بعض 

 .شكرا لكمهبا جملس املستشارين،  ت اليت أتىالتعديال
 السيد رئيس اجللسة:

كن ميالكلمة ألحد ممثلي فرق األغلبية، معارضة عفوا، ال املعارضة 
 .شي وقايلة، أان غري داوي أان غري نتكلم تقلب داكغ

 :عادل اتشيكيطوالنائب السيد 
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 السيد الرئيس،
 السيدين الوزيرين،

 لسادة النواب احملرتمون،السيدات وا
يسعدين اليوم أن أتناول الكلمة إلبداء رأي الفريق 

 77.716اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يف مشروع قانون رقم 
املتعلق مبدونة التعاضد، أحد أهم املشاريع القانونية اليت عرفت 
جتاذاب ونقاشا عميقا من طرف خمتلف املتدخلني واملهتمني ابلشأن 

الدان خالل هذه الوالية التشريعية، والذي يقضي الصحي بب
 مبراجعة دور التعاضدايت ابملغرب.

 السيد الرئيس،
بداية، البد من التذكري أبن هذا مشروع قانون يندرج 
ضمن جمموعة من اإلصالحات اليت يعرفها التأمني الصحي ببالدان 
والذي يقوم أساسا على حتسني املستوى الصحي ابعتباره مكوان 

اس لسياسة التنمية اإلجتماعية وأولوية جمتمعية لضمان مشاركة أس
  نني والقطاعات اخلاصة يف التنمية.املواط

وهذه األولوية تشكل موضوع توافق وطين يتماشى مع 
املتغريات الدولية ابعتبارها أداة فعالة لتحقيق العدالة اإلجتماعية، 

ر هبا الدول، متاليت أصبحت مطلبا رئيسيا يف الظروف الصعبة اليت 
هذا املشروع الذي يعترب نتاج احلكومة السابقة اليت وضعت أرضيته 

 7171، ومتت املصادقة عليه ابجمللس احلكومي سنة 7111سنة 
وذلك بعد إطالق سلسلة من املشاورات املكثفة مع اجلهات 
املعنية، يعرض على الربملان بعد مرور ست سنوات ملناقشة 

 ن.ديدة كما أحيل من جملس املستشاريمقتضياته يف نسخته اجل
 السيد الرئيس،

أن الضغط الذي مارسته اللوبيات ابستعماهلا كل  يبدو
من الفرقاء اإلجتماعيني  األساليب واملغالطات إلقناع جمموع

والسياسيني يف فضاءات أخرى أعطى أكله حيث مت تغيري املسار 
غطية الصحية تالطبيعي واملهام الرئيسية املنوطة للتعاضدايت كال

التكميلية، والتعاقد وغريها إىل توسيع أدوارها بتمكينها من 
اإلسهام يف النشاط والسياسة الصحية للدولة، خالفا ملقتضيات 

مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، عفوا،  11.21قانون رقم 
وهذا ما كان سيؤدي يف اعتقادان إىل شلل خطري يف النظام 

و نفس الضغط الذي نعيشه اليوم كنواب التعاضدي ككل، وه
طالبة ، إىل املأمة والذي جتاوز حدود فتح سقف اخلدمات الصحية

لبة إبلغاء املتابعة القضائية واإلبقاء فقط على املتابعة اإلدارية، واملطا
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اليت تتضارب مع املصاحل الشخصية  33أيضا حبذف املادة 
ري هؤالء ذكري أو لتذكللمؤمن، لكننا نقف اليوم وبكل اعتزاز، للت

أبن مصلحة الوطن تعلو فوق كل شيء، السيد الرئيس والسيد 
الوزير احملرتم، إن هذا املشروع قانون يتضمن مقتضيات عامة تتعلق 
بتفاصيل التعاضد من حيث التعريف والتأسيس وحىت حتديد 
أجهزة القرار واملهام املنوطة هبا ونطاق أنشطتها واملقتضيات 

لتسيري اإلداري إىل آخره من مقتضيات أخرى أراد هبا املتعلقة اب
املشرع حتديد القطاعات، القطاع وجعل الدور املنوط به يتالءم 
ويتناسب مع قواعد التسيري، وحتسني جودة اخلدمات املقدمة 
للمنخرطني وقد كانت لنا فرصة قراءهتا بكثري من التدقيق ودراستها 

صت اإلجتماعية، اليت خصبكيفية متأنية داخل جلنة القطاعات 
حيزا زمنيا مهما حبجم أمهية املشروع، ووقعه االجتماعي املباشر 

 على جمموعة من املنخرطني واملنخرطات.
 السيد الرئيس، 

إن األهداف املتوخاة واليت يسعى إليها املشروع قانون 
مبثابة مدونة التعاضد، تتجلى خاصة يف حتديد دور التعاضدايت 

ا ض األخطار وتقنيني مشروط إحداثها وتدبريهيف جمال أتمني بع
مع إرساء قواعد احلكامة، لتحديد األدوار واملسؤوليات بني خمتلف 
األجهزة وجمال تدخل اإلدارة يف مراقبة التعاضدايت واقرتاح 
 التدابري، تدابري وقائية وتقوميية، كلها أهداف كانت حمطة تتبع كل

ني ابلشأن الصحي املهنيني من التعاضدايت وأطباء ومهتم
والتعاضدي، دفع الفريق اإلستقاليل بدوره وكما هو الشأن ابلنسبة 
لكل املشاريع ذات احلمولة والطابع اإلجتماعي، إىل فتح سلسلة 
من اللقاءات واملشاورات الواسعة من أجل تبين واختاذ قرار حاسم 
حول الصيغة اليت أحيل هبا املشروع من جملس املستشارين، 

وضع تعديالت كانت حمط إمجاع بني بعض مكوانت  وابلتايل
املعارضة واألغلبية، واليت تقضي إبرجاع املشروع قانون إىل نسخته 

 األوىل خاصة، الفصل بني تقدمي اخلدمة الصحية والتأمني.

أقف هنا، السيد الرئيس، العتبار أساسي هو أنه هناك 
ملوضوع، ابعض الفرق من املعارضة تريد أن تديل برأيها يف هذا 

 شكرا. كم كلمة الفريق اإلستقاليل كاملة،وسأسلم
 السيد رئيس اجللسة:

إذن السيد النائب ما تكلمتيش إبسم املعارضة ايك؟ إبسم الفريق 
اإلستقاليل، هل هناك من مداخلة إبسم فرق املعارضة؟ ما  

 كاينش؟ تفضل السيد النائب يف مخس دقائق.
 :جواد فرجيالنائب السيد 

 ئيس احملرتم،السيد الر 
 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات النائبات، السادة النواب احملرتمني،
 فيما خيص هاذ املوضوع يتبني أبنه موضوع أخذ أبعادا

فيها بزاف دايل اجلدل، وفيها بزاف دايل جتادب دايل أطراف 
معينة يف هاذ القطاع اللي هو قطاع الصحة أو قطاع تقدمي 

وكيبان أن كل طرف  إلسعاف شكل عام،مات اإلجتماعية وااخلد
بغى يربح بعض النقط على الطرف اآلخر، بينما اهلدف األساسي 
دايل التعاضد بشكل عام وقوانني التعاضد ومؤسسات التعاضد 

هو تقدمي اخلدمة اإلجتماعية وتقريبها يف ظروف  عام،بشكل 
 جيدة خاصة مع النقص والعجز اللي كنعرفوه يف اجملال الصحي. 

ال البد أن ألفت اإلنتباه أبننا يف اللجنة مل نناقش املقرتح دايل أو 
احلكومة، ماشي هو اللي انقشنا بل انقشنا املقرتح كما جاء من 

 جملس املستشارين. 
 7ادة أنه املسالة دايل امل املسألة،اثنيا بغيت نبني واحد 

قاش ومثار جدال إعالمي ومزايدات، كنثمنو اللي كانت مثار ن
غلبية وال معارضة ذهبت يف الطريق اللي اقرتحو الفريق أ أبن ال

من املشروع دايل جملس اإلشرتاكي اللي هو أننا نستلهمو 
وهو اللي بشكل عام اراتحو ليه مجيع الفاعلني يف  املستشارين،
 ت أوال كانوا أيضا صيادلة وأطباء.تعاضدايا اجملال، كانو 
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لصيغة دايهلا اب 7فمن وجهة نظران لومت تبين هاد املادة 
أمام واحد اإلشكالية خطرية، اللي هي  األصلية، لكنا غنكونو

غنمسو بروح املنافسة يف اجملال دايل الرتويج دايل األدوية، 
وغنمسو مببدأ دستوري اللي هو املنافسة وغنمسو ابلقدرة الشرائية 

أسرة   1111صيديل وصيدلية، وأزيد من  7711دايل أزيد من 
 طاع. كتعيش من هذا الق

أيضا بغيت ننوه بواحد املسألة أنه عشنا وحنا كنواكبوا 
 .واحد احلمالت إعالمية تضليلية .هاذ القانون عشنا 

 السيد رئيس اجللسة:
 .عوا للسيد النائب عفاك.السادة النواب استم

 :جواد فرجي النائب السيد
محالت إعالمية تغليطية شرسة اللي لعأسف كان ..

و ويش على إخراج هاد القانون وعلى أنه نبينىالدور دايهلا هو التش
على أنه هناك أطراف ال تريد أن خيرج هاذ القانون إىل حيز الوجود 

 ،إال يف صيغته اليت جاءت به للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي
فكان حراي هباد الناس هادوا اللي كانوا كيحاولو يشوشو ويروجو 

لنتائج ويقبلو ابراطية هاد املغالطات أهنم يقبلو بقواعد الدميق
وطنية للصيادلة ال أفرزهتا نتائج انتخاابت اجملالس الدميقراطية اللي

ن ، بدل أننا حنطو واحد القانو إىل ما ذلك، وأيضا اجملالس اجلهوية
مصريي وقانون كيعرف واحد احلساسية أنه حيطو فواحد اجملال 

 دايل املزايدات. 
دقة ات بنية صأخريا كنشكرو مجيع األطراف اليت سامه

كرو كنشمن أجل إخراج هاد القانون، وكنشكرو وزارة التشغيل، و 
على  عاضديةالصيادلة واألطباء اللي سامهو أيضا، كنشكرو الت

وحنا كفرق املعارضة كنقولو من هذا املنرب  الروح دايهلا الواسعة،
نا خنرجوه عأبن دران اللي علينا فيما خيص هاد القانون وأننا استط

كانت عندان جمموعة من التعديالت راه   د األدىن دايلو،يف احل
غتجي من بعد اللي كتمس اجلوهر دايل إدارة التعاضدايت، دايل 

هاذ  التعاضدايت، دايل التعيني املدراء يف حماصرة الفساد يف
 اضدايت، هاد التعالتعاضدايت، دايل احملاسبة دايل املسريين يف

عدة  لي كان رأي متصلب يفإال أنه اصطدمنا برأي األغلبية ال
اليت قدمناها وأيضا حىت  77التعديالت  مقرتحات كنا جينا هبا يف

 التعديالت األخرى اليت قدمتها فرق أخرى. 
أشكر السيد الوزير احملرتم على جمهوده والسيد  ،أخريا

 وشكرا. ،الرئيس على منحنا الكلمة
 السيد رئيس اجللسة:

 7تصويت: أعرض املادة إذن منر اآلن إىل عملية ال ،شكرا
 .إمجاعللتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إمجاع. 7أعرض املادة 
 أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

 27املوافقون: شحال شحال أأستاذة 
اإلخوان  7مع املادة  7املعارضون: االحتاد اإلشرتاكي مع املادة 

التصويت دايل االحتاد  7دايل االحتاد االشرتاكي املادة 
 االشرتاكي، إذن شحال اإلخوان دايل األصالة واملعاصرة امتناع

 21إذن املوافقون: 
 : ال أحداملعارضون

 املمتنعون شحال اإلخوان دايل األصالة واملعاصرة ممتنعيني مثانية
 .اعمجإلا :كما صادقت عليها اللجنةللتصويت   4أعرض املادة 
 .عاإلمجا للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  3أعرض املادة 
 .عاإلمجا للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  1أعرض املادة 
 .عاإلمجا للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  2أعرض املادة 

 ،ورد بشأهنا تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة 2املادة 
 .تفضل 7ديل رقم الكلمة ألحد مقدمي هذا التع

 :نبيلة بنعمرالنائبة السيدة 
 شكرا السيد الرئيس، 
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يوما إلرجاع  21هو إضافة  2التعديل يف املادة 
ساعة للحصول على التحمل  31املصاريف الطبية للمنخرطني و

 فيما خيص األجل األقصى الذي ال جيب جتاوزه.
 السيد رئيس اجللسة:
 الكلمة للسيد الوزير.

الم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الس عبد السيد
 :االجتماعية
 .قفابلتايل نفس املو التعديل رفضنا يف اللجنة و شكرا، كان 

 السيد رئيس اجللسة:
الكلمة ألحد املعارضني هلاد التعديل، الكلمة ألحد املؤيديني 

 تفضلي السيدة النائبة.
 :نبيلة بنعمرالنائبة السيدة 

ل خدمة مصلحة هاد التعديل هذا عملناه من أج
ن كاين ، ألش حنددوا وابش نقلصوا ذيك املدةاملنخرطني فقط اب

ش يردوا اب ،حاالت إجتماعية اللي هي بديك الفرتة اللي كتطول
هلم األموال اللي صرفوا على العالجات، كتخلق مشاكل مادية 

 ابلنسبة لعأسر.
 السيد رئيس اجللسة:

 :أعرض هذا التعديل للتصويت
 1: املوافقون

  21: ملعارضونا
 ال أحد :املمتنعون

 يورد بشأهنا كذلك تعديل من لدن الفريق اإلشرتاك 2املادة 
 .، تفضلي السيدة النائبةالكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل

 :النائبة السيدة السعدية ابهي
 شكرا السيد الرئيس، 

حنن نقرتح يف التعديل  2ابلنسبة للتعديل الوارد يف املادة 
 ى إلرجاع املصاريف الطبية للمنخرطني.األجل األقص

اثنيا : مدة آداء اإلشرتاكات السابقة لتخويل احلق يف 
 اإلستفادة من اخلدمات.

اثلثا: شروط وكيفية حتمل أي خدمة أخرى منصوص 
عليها يف النظام األساسي للتعاضدية، وخصوصا تلك املتعلقة 

 اءاتابملعوانت واملساعدات واإلسعاف الطيب واملنح واإلجر 
واخلدمات املقدمة يف الوحدات اإلجتماعية والصحية، ال ميكن 

ت إضافية للمنخرطني واألعضاء اللنظام الداخلي فرض التزام
ملنصوص االشرفيني وال ميكنه منح امتيازات للمنخرطني، غري تلك 

  عليها يف النظام األساسي.
التعليل الذين نقدمه للسيد الوزير، ابلنسبة الشرتاط 

ساعة، فهذا األمر، ال يعين  31على التحمل يف  احلصول
ملنظمات  وطينالتعاضدايت بل إن التحمالت يعطيها الصندوق ال

 اإلحتياط االجتماعي.
إن التحمل ال يدخل يف إطار تغطية تكميلية اليت  ،اثنيا

ة اليت بل ضمن التغطية اإلجباري ،يتحملها وتضمنها التعاضدايت
اط الوطين ملنظمات اإلحتي قتدخل يف صميم صالحيات الصندو 

اإلجتماعي املكلف قانوان بتدبري نظام التأمني اإلجباري األساسي 
مبثابة  21.11من القانون رقم  24عن املرض مبوجب املادة 

من  71مدونة التغطية الصحية األساسية، وقد نصت املادة 
القانون املذكور على أنه تتم تغطية مصاريف اخلدمات الطبية 

إما عن طريق التحمل املباشر من وطبيعة كل خدمة، حسب نوع 
ن اهليئة املكلفة بتدبري نظام التأمني اإلجباري األساسي على لد

  .املرض
واملالحظ أنه مل يتم التنصيص هنا على التعاضدايت، بل 
على اهليئة املكلفة بتدبري نظام التأمني اإلجباري األساسي عن 

نظمات الضمان أو الصندوق الوطين مل sponcاملرض 
 72هذا من جهة، من جهة أخرى فأن املادة  spccاإلجتماعي 

من نفس القانون نصت صراحة على أنه حتدد بنص تنظيمي 
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اآلجال القسوى من أجل حصول املؤمنني على التحمل، وهنا 
من  2يطرح السؤال فأي من القوانني سنطبق، هل مقتضى املادة 

من القانون رقم  72و 71مشروع القانون أم مقتضى املادتني 
 7.11.244من املرسوم رقم  77صحيح أن املادة  21.11

يونيو  71املوافق ل 7372من مجادى اآلخرة  77الصادر يف 
مبثابة مدونة التغطية  21.11بتطبيق القانون رقم  7111

الصحية األساسية، حددت مدة اجلواب على طلب التحمل يف 
ساعة، لكنها كانت تلزم هبذا األجل اهليئة املكلفة بتدبري  31

وليس  sponc نظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض
إنه من على ما سلف ف التعاضدايت الثمانية املتألف منها، وبناء

املتعني عدم أدراج أي حتديد ملدة التحمل على اعتبار أهنا موضوع 
 نصوص قانونية وتنظيمية أخرى كما أسلفنا؛

الفقرة  حذف أنهابلنسبة القرتاحات يف الفقرة األخرية 
األخرية من هذه املادة اليت تنص على وجوب أن خيضع مجيع 

  يات النظام الداخلياملنخرطني واألعضاء السرفيني ملقتض
كخضوعهم للنظام األساسي يعترب حتصيل حاصل، فاجلميع 

قرة أو هذه الف وابلتايل فحذفخيضع للنظامني على حد سواء 
إبقاؤها ال يقدم وال يؤخر، ومن هذا املنطلق فإنه يتعني منع 
املندوب يف أن يوكل مندوب، ال هادي راه مادة أخرى، امسح 

 خر.يل، صايف ال يقدم وال يؤ 
 السيد رئيس اجللسة:

 شكرا، الكلمة للسيد الوزير، تفضل.
السيد عبد السالم الصديقي وزير التشغيل والشؤون 

 االجتماعية:
 متت مناقشة املوضوع مبا فيه الكفاية يف اللجنة وقدمنا األدلة لرفض

 التعديل وابلتايل نتمسك بنفس املوقف.
 

 السيد رئيس اجللسة:
لتعديل، الكلمة ألحد املؤيدين، أعرض الكلمة ألحد املعارضني ل
 هذا التعديل للتصويت:

 ؛77:املوافقون
 ؛21: املعارضون
 ؛1: املمتنعون

 للتصويت كما صادقت اللجنة: 2أعرض املادة 
 ؛21: املوافقون

 ؛1: املعارضون
 ؛77: املمتنعون

 ؛عاإلمجا للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  1أعرض املادة 
ا تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، ورد بشأهن 6املادة 

 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضلي السيدة النائبة.
  نبيلة بنعمر: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،
الفقرة الثانية عندان واحد اإلضافة، هي  يف 6املادة  يف

ى النظام دية كل تغيري علجيب أن يبلغ إىل علم منخرطي التعاض
بكل  " إضافة التعاضدية،ي أو على النظام الداخلي هلذه األساس

مان وهذا نقرتح هاد اإلضافة بغاية ض وسائل التبليغ القانونية"،
 حقوق املنخرطني.

 السيد رئيس اجللسة:
إذن التعديل غري مقبول... السيد الوزير  الكلمة السيد الوزير،

 ص تكلم ابش يتسجل يف احملضر.اخ
ديقي، وزير التشغيل والشؤون السالم الص عبد السيد

 :االجتماعية
ا هذا نفس اإلقرتاح املقدم أو التعديل املقرتح، يعين تعجيزي تقريب

 وفيه صعوبة لذلك رفضناه.
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 السيد رئيس اجللسة:
الكلمة ألحد املعارضني هلذا التعديل؟ الكلمة ألحد املؤيدين؟ 

 تفضلي. ،السيدة النائبة
 :نبيلة بنعمر النائبة السيدة

فط يواش كيسمي تعجيزي، الطريقة أن تص سيد الوزير،ال
يف اللجنة إذا كنا غادي  رسالة مضمونة واش هذا تعجيزي،

 اللجنة يف لسة العامة على النظر يف اللجنة،نتكلمو هنا يف اجل
وهذا ماشي الناس كلهم   SMSوكاين  emailقليت كاين 

ني ب كيتعاملو. وطرق التحايل راه كثرية، وميكن غري يغلط ما
 دايلو ما غاديش توصل لو، l’adress email مزدوجتني يف

عالش حنا ما نضمنوش  ا كاين بزاف د الوسائل د التحايل،هذ
احلقوق دايل املنخرطني برسالة مضمونة فقط. هادي ماشي 
 تعجيزية، عالش تعجيزي؟ رسالة مضمونة تعجيزية؟ ما فهمتش.

 السيد رئيس اجللسة:
 يت:أعرض هذا التعديل للتصو 

 1: املوافقون
 21: املعارضون
 .77: املمتنعون

 .إمجاعللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  6أعرض املادة 
 رة،عاصورد بشأهنا تعديل من لدن فريق األصالة امل 71املادة 

 تفضلي السيدة النائبة.
 النائبة السيدة نبيلة بنعمر:

ني طخر فيها تعديل: يف حالة عدم إرجاعها إىل املن 71املادة 
عملو ألحد نكنغريو بدل ميكن هلم   املعنيني ميكن له تقدمي دعوة،

 .املنخرطني تقدمي دعوة
 السيد رئيس اجللسة:
 الكلمة للسيد الوزير.

السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد
 :االجتماعية

 هاد التعديل ما مقبولش.
 السيد رئيس اجللسة:

ة يل؟ الكلمة ألحد املؤيدين؟ السيدالكلمة ألحد املعارضني للتعد
 تفضلي. ،النائبة

 :نبيلة بنعمر النائبة السيدة
ذا كنا اقرتحنا هذا التعديل ألن هاد الصيغة هادي ميكن إ

ن رفع واحد املشكل، هو أ يف هلم، ميكن يطيح املنخرطني يسقطو
دعوة إال إذا كانوا املنخرطني كلهم جمموعني. ولكن إذا بدلناها 

فع ر  خرطني أي كل منخرط، أي منخرط عندو حق يفأبحد املن
 .هذا ضمان حلقوقهمالدعوة، 

 السيد رئيس اجللسة:
 أعرض هذا التعديل للتصويت:

 1: املوافقون
 21: املعارضون
 .77: املمتنعون

 .اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  71أعرض املادة 
 .اعاإلمج: ةللتصويت كما صادقت عليها اللجن 77أعرض املادة 
 .اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  77أعرض املادة 
 .اعاإلمجاللجنة:  عليها للتصويت كما صادقت 74أعرض املادة 
 .اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  73أعرض املادة 
 .اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  71أعرض املادة 
 .اعاإلمجيت كما صادقت عليها اللجنة: للتصو  72أعرض املادة 
 .اعاإلمج: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 72أعرض املادة 
 .اعاإلمج: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 71أعرض املادة 

 .اعاإلمج: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 76ادة أعرض امل
 .اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  71أعرض املادة 
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 .اعمجاإل :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 77أعرض املادة 
 .اعمجاإل :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 77أعرض املادة 

ل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، ورد بشأهنا تعدي 74املادة 
 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، تفضلي السيدة النائبة.

 :نبيلة بنعمرالنائبة السيدة 
 سحب هذا التعديل.ن

 :السيد رئيس اجللسة
إذن سحب التعديل، املادة نفس املادة ورد بشأهنا تعديل من لدن 

 الفريق اشرتاكي.
 :السعدية ابهي النائبة السيدة

 ، شكرا السيد الرئيس
، الفقرة الثالثة، نقرتح ال ميكن أبي 74ابلنسبة للمادة 

ن اجل متثيله حال من األحوال أن يوكل املندوب مندواب آخر م
يف أشغال اجلمع العام، طبعا التعليمل كما يقرتح تطعيم هذه املادة 
من الفقرة األخرية تنص على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة 
من هذه املادة، ال ميكن أبي حال من األحوال أن يوكل املندوب 

العام وذلك مندواب آخر من أجل متثيله يف أشغال اجلمع 
 : التالينيلالعتباريني

إن املنخرطيني إمنا انتخبوا املندوب بصفة شخصية، و 
ابلتايل فاإلعتبارالشخصي حاضرا يف اختيار املنخرطني، وطبيعي 
أن يرجع املندوب إىل املنخرطني الذين انتدبوه من أجل احلصول 
على موافقتهم على متثيلهم من قبل مندوب آخر وهو ما ال ميكن 

تماع املنخرطني يقتضي شروطا خاصة، حتققه ألن استدعاء واج
يصعب على املندوب توفريها، مث إن عدم منع أن يوكل املندوب 
مندواب آخر يفتح الباب واسعا أمام التالعب أبصوات املنخرطني، 
وخصوصا من ال ضمري هلم حبيث يقوم بتوكيل مندوب آخر وإن  
 هكان ال ميثل فعال آمال وطموحات املنخرطني الذين صوتوا علي

أول األمر، ومن هذا املنطلق، فإنه يتعني منع املندوب يف أن يوكل 

من أجل حضور أشغال اجلمع العام، هذا األخري  مندواب آخر
الذي ليس مفروضا فيه أن حيمل توجه املنخرطني الذين انتخبوا 

 على املندوب األول الشرتاكه معهم يف نفس التوجه، شكرا.
 :السيد رئيس اجللسة

 .د الوزيرالكلمة للسي
السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد

 :االجتماعية
 ،السيد الرئيس

القضية دايل التوكيالت مقننة يف القانون ومواد عديدة،  
 وابلتايل ميمكنش نتناقدوا مع مواد أخرى، فنرفض التعديل.

 :السيد رئيس اجللسة
أعرض  ؟دين للتعديل؟ الكلمة ألحد املؤيالكلمة ألحد املعارضني
 هذا التعديل للتصويت:

 .77 :املوافقون
 .21 :املعارضون
 .1 :املمتنعون

 .األصالة واملعاصرة ممتانعني
 .اإلمجاع :للتصويت 74أعرض املادة 

ورد بشأهنا تعديل من الفريق اإلشرتاكي الكلمة ألحد  73املادة 
 مقدمي التعديل، تفضلي أ السيدة النائبة.

 :ابهي السعدية النائبة السيدة
، وال ميكن من الفقرة األخرية 73سبة للمادة ابلن

للمندوب أي يتلقى هبذه الصفة أي مقابل مباشر أو غري مباشر  
كيفما كان شكله، إال أنه ميكنه أن يعوض عن مصاريف التنقل 
واإلقامة، مبناسبة مشاركته يف اجتماعات اجلموع العامة واللقاءات 

تمثيل وينية، والتعليل طبعا من الاجلهوية والوطنية والدورات التك
األنسب والفاعل يف حتقيق األهداف املرجوا واملطلوب من 
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املنخرطني لتفعيل اجلهوية وتقريب اخلدمات من املنخرطني من 
 أجل تكوين املندوب يف جمال التعاضد، شكرا.

 :السيد رئيس اجللسة
 الكلمة للسيد الوزير.

غيل والشؤون السالم الصديقي، وزير التش عبد السيد
 :االجتماعية

 رفض التعديل يف إطار عقلنة النفقات.
 :السيد رئيس اجللسة

 الكلمة ألحد معارضي هاد التعديل؟ الكلمة ألحد املؤيدين؟ .
 أعرض هذا التعديل للتصويت:

 .77 :املوافقون
 .21 :املعارضون
 .1 :املمتنعون

 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 73أعرض املادة 
 .اعمجاإل :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 71أعرض املادة 

 ورد بشأهنا تعديل من لدن، نتوما دايرين امتناع، آش 72املادة 
 إذن التعديل: 73من مادة هادي، املادة 

 .77:املوافقون
 .21: املعارضون
 .1: املمتنعون

 .73ما فيهاش إمجاع طيب املادة  73املادة عفوا 
 .21: املوافقون

 .ال أحد: املعارضون
 .76:املمتنعون

 :73أعيد املادة 
 .21: املوافقون

 .ال أحد: املعارضون
 .76:املمتنعون

 .اإلمجاعكما قلت   71املادة 
لكلمة ا ،ورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق االشرتاكي 72املادة 

 الفريق االشرتاكي. 72ألحد مقدمي التعديل املادة 
 :ابهيالسعدية  السيدة النائبة

يقدم اجمللس اإلداري  4و 7الفقرتني  72ابلنسبة للمادة 
 ،للجمع العام العادي القوائم الرتكيبية السنوية والتقرير السنوي

عالوة على ذلك يعرض مراقب احلساابت تقريرا عن املهام اليت 
أجنزها ومستنتجاته يقوم اجلمع العام العادي ابنتخاب أعضاء 

السري، طبعا ألن اجمللس اإلداري هو  اجمللس اإلداري فاالقرتاع
 املسؤول أمام اجلمع العام.

 السيد رئيس اجللسة:
 الكلمة للسيد الوزير.

السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد
 :االجتماعية

ول لعدم قب ،قدمنا ما يكفي من اإليضاحات يف اللجنة ،شكرا
 هاذ التعديل.

 السيد رئيس اجللسة:
د املعارضني هلاد التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين، إذن الكلمة ألح

 أعرض هذا التعديل للتصويت:
 .77:املوافقون

 .21:املعارضون
 .1:املمتنعون

اإلمجاع وال  :للتصويت كما صادقت اللجنة 72أعرض املادة 
 نفس التصويت امتناع إذن:

 .21: املوافقون
 : ال أحد.املعارضون
 .76:املمتنعون

 .اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  72أعرض املادة 
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ورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق االشرتاكي، الكلمة  71املادة 
 ألحد مقدمي هذا التعديل.

 :السعدية ابهي النائبة السيدة
إذا مل يتوفر النصاب  4و 7الفقرتني  771ابلنسبة للمادة 
يف اجلمع العام من هذا القانون  47أو 72املشار إليه يف املادتني 

 41املنعقد بدعوى أوىل ميكن أن يدعى جلمع عام اثن خالل 
يوما ابتداء من اتريخ عقد اجلمع العام األول هذه القاعدة تشكل 
قواعد نصاب األغلبية املنصوص عليها كما يتم إجراءها يف مجيع 

 القوانني اجلاري هبا العمل.
 السيد رئيس اجللسة:
 الكلمة للسيد الوزير.

السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد يدالس
 :االجتماعية

 رفض التعديل.
 السيد رئيس اجللسة:

الكلمة ألحد املعارضني هلذا التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين، 
 أعرض هذا التعديل للتصويت:

 .77: املوافقون
 .21: املعارضون
 .1: املمتنعون

 .اعاإلمجللجنة: للتصويت كما صادقت عليها ا 71أعرض املادة 
تعديل من لذن الفريق االشرتاكي،  ورد بشأهنا 76أعرض املادة 

 .76الكلمة ألحد، السيدة النائبة، تفضلي، املادة 
 النائبة السعدية ابهي:

نعم، يقوم اجمللس اإلداري بدعوة اجلمع العام العادي 
لالنعقاد، جيب على رئيس اجمللس اإلداري القيام هبذه الدعوة إذا 

لى طلبها كتابة ثلث املنخرطني واألعضاء الشرفيني للتعاضدية عمت 
األقل أو ثلثي مناديب املنخرطني واألعضاء الشرفيني على األقل 

أو أغلبية أعضاء اجمللس اإلداري، يف حالة اإلستعجال إذا مل يتم 
دعوة اجلمع العام يف من طرف اجمللس اإلداري ميكن أن توجه 

عام من طرف رئيس اجمللس اإلداري وإذا الدعوة النعقاد اجلمع ال
مل تتم الدعوة إىل اجلمع العام عن يف األجل املنصوص عليها أعاله، 

 2تقوم السلطة احلكومية املكلفة ابلتشغيل بتحديد أجل أقصاه 
 أشهر النعقاد اجلمع العام؛

ابلنسبة للتعليل، نذكر السيد الوزير، فقد عرفت بدورها 
ت جل الذي حيق فيها ملراقب احلساابتغيريا يرمي إىل ضبط األ

وكان حراي حذف هذه  ،يوما 71دعوة اجلمع العام لالنعقاد وهو 
اضدية ألن ال تستقيم مع طبيعة التع ،اإلمكانية ملراقيب احلساابت

اليت ال ميكن اعتبارها شبيهة بشركة املسامهة حىت يتم تطبيق 
ساابت احلا، وهل مراقب املقتضيات اخلاصة هبذه األخرية عليه

 لك ابلشكل الذيوهل ميتلك إمكانية للقيام بذ مؤهل لذلك؟
مث أليس من ضوابط عمل مراقب احلساابت  ينص عليه القانون؟

مثل ولرمبا كان من األ ؟عدم التدخل يف تسيري اهليئة املراقبة
اإلعرتاف ألي منخرط إبخبار اإلدارة بواقعة عدم احرتام أجل 

 طتها يف هذا اجملال، وما يسري علىعقد اجلمع العام، لتمارس سل
هذه يسري أيضا على الفقرة اليت تليها أي الفقرة األخرية، لذلك 

 وشكرا. ،فاألمثل حذف هاتني الفقرتني
 السيد رئيس اجللسة:
 الكلمة للسيد الوزير.

السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد
 :االجتماعية

 تعديل مرفوض.
 ة:السيد رئيس اجللس

 الكلمة ألحد املعارضني، الكلمة ألحد املؤيدين.
 السعدية الباهي: السيدة النائبة

 لقد عللنا الطلب والسيد الوزير واكب معنا املناقشة.
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 السيد رئيس اجللسة:
 أعرض هذا التعديل للتصويت:

  11 املوافقون:
 07املعارضون: 
 8املمتنعون: 

 ؛اعاإلمجللجنة: للتصويت كما صادقت عليها ا 76أعرض املادة 
لمة إلشرتاكي، الكورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق ا 41املادة 

مت  41مت سحب التعديل ايك، تعديل املادة  للسيدة النائبة،
 سحبه؛

 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  41أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  47أعرض املادة 

 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  47ادة أعرض امل
أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  44املادة أعرض 
 ؛اإلمجاع

 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  43أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  41أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجعليها اللجنة: كما صادقت للتصويت   42أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجكما صادقت عليها اللجنة: للتصويت   42أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  41أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  46أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  31أعرض املادة 

 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  37دة أعرض املا
ورد بشأهنا تعديل من لذن الفريق اإلشرتاكي، الكلمة  37املادة 

للفريق االشرتاكي، سحب ايك؟ سحب املادة، التعديل اخلاص 
 من الفريق اإلشرتاكي. 37ابملادة 

 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  37أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  34دة أعرض املا

 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  33أعرض املادة 

 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 31أعرض املادة 
 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 32أعرض املادة 
 .اعاإلمج :لجنةللتصويت كما صادقت عليها ال 32أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  31أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  36أعرض املادة 

ورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق االشرتاكي، تفضلي  11املادة 
 السيدة النائبة.
 :السعدية ابهيالنائبة السيدة 

 77لس اإلداري من يتكون اجمل 11ابلنسبة للمادة 
عضوا على األكثر حسب حجم  44عضوا على األقل ومن 

التعاضدية، طبعا ألن عدد منخرطي التعاضدية يعرف تفاوات كبريا، 
 ال يتغري. الباقي يف املادة

 السيد رئيس اجللسة:
 الكلمة السيد الوزير.

السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد
 :االجتماعية

 على األكثر كايف. 73ا قلنا نرفضنا التعديل احاحنا 
 السيد رئيس اجللسة:

 الكلمة ألحد املعارضني، الكلمة ألحد املؤيدين، السيدة النائبة.
 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 77: املوافقون
 21: املعارضون
 1: املمتنعون

 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11أعرض املادة 
 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 17دة املاأعرض 

 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 17أعرض املادة 
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ورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق اإلشرتاكي، الكلمة  14املادة 
 14السيدة النائبة املادة مقدمي التعديل السيدة النائبة،  ألحد

 14الفريق االشرتاكي املادة 
 :السيدة السعدية ابهي النائبة

ينتخب اجمللس اإلداري من بني  14ابلنسبة للمادة 
والذي حيلون  1أعضائه رئيسا ونوااب له شريطة أال يتجاوز عددهم 

حمله حسب الرتاتبية يف مهامه إذا عاقه عائق، الرئيس هو اآلمر 
ابلصرف وميثل التعاضدية يف عالقتها مع األغيار وأمام احملاكم، 

يس بدعوة اجمللس لالنعقاد، وبغدارة أشغاله، جيب على يكلف الرئ
اجمللس اإلداري أن جيتمع على األقل أربع مرات يف السنة، وكلما 
دعت الضرورة إىل ذلك طبقا للشروط املنصوص عليها يف النظام 
األساسي للبت يف حساابت السنة املالية األخرية، وحصر ميزانية 

خطط اإلسرتاتيجي ومناصب وبرانمج عمل السنة املقبلة، وامل
الشغل اليت يعتزم إحداثها، كما ميكن لرئيس اجمللس اإلداري 
تكوين جلان الفرعية من بني أعضاء اجمللس اإلداري للنظر يف 
موضوعات حمددة يتكلف هبا اجمللس اإلداري ويعني رئيس اجمللس 
اإلداري مقررا وانئبا له يف كل اجتماع للمجلس اإلداري من أجل 

 وإعداد احملضر. صياغة
 السيد رئيس اجللسة:
 الكلمة للسيد الوزير.

السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد
 :االجتماعية

 التعديل مرفوض.
 السيد رئيس اجللسة:

الكلمة ألحد املعارضني، الكلمة ألحد املؤيدين، تفضلي السيدة 
 النائبة.

 

 :السعدية ابهيالنائبة السيدة 
يريات ة هلاد التعليل هذا املقرتح وأتييده، تغطبعا ابلنسب

طفيفة مهت هذه املادة ولعل أمهها أن على اجمللس يف واحد من 
االجتماعني الواحد الواجب عليه عقدمها أن يقوم حبصر ميزانية 
وبرانمج عمل السنة املقبلة وال ضرر يف ذلك، غري أنه يقرتح تطيعم 

يتعني  جمللس يف هذا اإلجتماعهذا التعديل املهم بفكرة مفادها أن ا
سنة لعليه أيضا رسم ووضع املخطط اإلسرتاتيجي للتعاضدية يهم ا

، وكذا مناصب الشغل اليت تعتزم هذه األخرية إحداثها املقبلة
وذلك جلعل تسيري التعاضدية تسيريا مؤسساتيا قائم على رسم 
وحتديد األهداف املراد حتقيقها، والعمل على حتقيقها وهو ما 

سمح للجموع العامة أبن حتاسب اجمللس اإلداري وعمل اإلدارة ي
ه يتعني ولإلشارة فإن ،على ضوء ما حتقق من إجنازات وما مل يتحقق

ضرورة متكني اجمللس اإلداري من إمكانية تكوين جلان فرعية 
وتكلفها ابلنظر يف موضوعات معينة حيددها اجمللس اإلداري، 

ملتشعبة تدبري خمتلف املناحي ا وذلك من أجل تسهيل مأموريته يف
للتعاضدية، فال ميكن للمجلس اإلداري االطالع اليومي 
مبوضوعات خاصة هتم جماالت خاصة تقتضي متابعة يومية وآنية، 
خصوصا وأن اجمللس ميكن أن ينعقد فقط مرة يف السنة أو كلما 
دعت الضرورة إىل ذلك، ويقرتح من أجل فتح هذه اإلمكانية 

اري، تطعييم هذه املادة من املشروع بفقرة أخرية للمجلس اإلد
تنص على أنه، كما ميكن اجمللس اإلداري تكوين جلان فرعية عند 
الضرورة للظر يف موضوعات حمددة يكلفها هبا اجمللس اإلداري،  

 7كما مت اقرتاح أيضا، رفع عدد نواب رئيس اجمللس اإلداري من 
مهمة  س قد يكون يفضماان حلسن سري التعاضدية، فالرئي 1إىل

أو مريضا أو يعوقه عائق، ونفس الشيء ابلنسبة لنائبه، فما العمل 
يف هذه احلالة؟ لذلك فإنه يقرتح رفع عدد النواب لتاليف أي حالة 
ال ميكن فيها للمجلس اإلداري عقد اجتماعاته وتبعا لذلك تصبح 

 كالتايل:من املشروع   14صيغة املادة 
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الذي  بني أعضائه رئيسا وانئبا للرئيس ينتخب اجمللس اإلداري من
حيل حمله يف مهامه، إذا عاق الرئيس عائق، يكلف الرئيس بدعوى 

 اجمللس لإلنعقاد وإدارة أشغاله، شكرا.
 :السيد رئيس اجللسة

 أعرض هذا التعديل للتصويت:
 .77 :املوافقون

 .21 :املعارضون
 .1 :املمتنعون

 . اعاإلمجيها اللجنة: للتصويت كما صادقت عل 14أعرض املادة 
 . اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  13أعرض املادة 
 . اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  11أعرض املادة 

ورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق اإلشرتاكي، الكلمة  12املادة 
 للسيدة النائبة.
 :السعدية ابهي النائبة السيدة

جيب تضمني مداوالت أشغال  12ابلنسبة للمادة 
اجمللس اإلداري يف حماضر مؤشر عليها من طرف املقرر، وتتم 
املصادقة عليها من طرف رئيس اجمللس اإلداري على صحة حماضر 
املداوالت، أو مستخرجاهتا، طبعا التعليل وضع إلزام جديد يكمن 
يف ضرورة توقيع حماضر أشغال اجمللس اإلداري من طرف مجيع 

ه ألنه وهو ما ال ميكن حتقيق جملس املشاركني يف االجتماع،أعضاء 
 ي إىل صعوبة التطبيق، إذن هذا يف ابب احلكامة.سيؤد

 اجللسة:السيد رئيس 
 الكلمة للسيد الوزير.

السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد
 :االجتماعية

 التعديل مرفوض.

 :السيد رئيس اجللسة
مة ألحد املعارضني، الكلمة ألحد التعديل مرفوض، الكل

 املؤيدين.
  :أعرض هذا التعديل للتصويت

 .77 :املوافقون
 .21 :املعارضون
 .1 :املمتنعون

  .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 12أعرض املادة 
 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 12أعرض املادة 
 .اعاإلمج :ت عليها اللجنةللتصويت كما صادق 11أعرض املادة 
 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 16أعرض املادة 
 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21أعرض املادة 

ورد بشأهنا تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة،  27املادة 
 تفضلي السيدة النائبة.

 :نبيلة بنعمر النائبة السيدة
 27صالة واملعاصرة لدينا تعديل يف املادة يف فريق األ

وهي إضافة الفقرة التالية؛ ويتعني على مديرالتعاضدية تطبيق 
قرارات اجمللس اإلداري وكذا تنزيل برانمج العمل، الذي حيدده هذا 
 اجمللس، واملخطط اإلسرتاتيجي، ذلك طبقا ألحكام هذا القانون.

 :السيد رئيس اجللسة
 الكلمة للسيد الوزير.
 :السيد رئيس اجللسة

هاد املقتضيات كتكون يف إطار عقدة العمل ما بني 
املدير واجمللس اإلداري وابلتايل حنن نرفض، الكلمة ألحد 

 املعارضني هلذا التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين، السيدة النائبة.
 :النائبة السيدة نبيلة بنعمر

ا هنا  نيصدر قانون أوال، حا السيد الوزير قبل ما يكون م
نا  حسلط، فصل االختصاصات اللي فصلوه، كنضمنوا فصل ال
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كنعرفوا ابللي هاذ امليدان فيه القيل والقال بزاف، فيه التداخل 
بزاف فيه كاين اللي كيتملص من املسؤولية وكريدها لآلخر، هنا 
فقط غري ابش نلزموا كل واحد ابإلختصاصات دايله وابش يكون 

 .نا يبقاوا بيناهتم املسؤولياتفصل السلط، وابش تفاداي أن
 السيد رئيس اجللسة:

 أعرض هذا التعديل للتصويت.
 1املوافقون: 

يبدو أنه نفس التعديل  27نفس املادة  نعم، طيب طيب إذن هو
 27الفريق االشرتاكي تقدموا التعديل دايلكم، نفس التعديل 

 تفضل نعم
 :النائبة السيدة السعدية ابهي

ير الشؤون اإلدارية والتقنية واملالية يد 27ابلنسبة للمادة 
مدير للتعاضدية، حتت إشراف ومراقبة اجمللس اإلداري، يتعني على 

رانمج بارات اجمللس اإلداري وكذا تنزيل مدير التعاضدية تطبيق قر 
لك جي، ذالعمل الذي حيدده هذا اجمللس، واملخطط اإلسرتاتي

 طبقا ألحكام هذا القانون.
اي عتمده املادة عرفت تغيريا جوهر طبعا التعليل الذي ن

حيث مت كما أسلفنا تكريس أسلوب  ،ومهما طال هذه املادة
احلكامة القائم على وجود جملس إداري، ومدير التعاضدية، 

ية وابلتايل مت التخلي هنائيا عن فكرة اإلدارة اجلماعية، وسبق لتنسيق
التعاضدايت املغربية أن شددت على هذا الطرح، واقرتحت 

 تبدال اإلدارة اجلماعية للتعاضدية مبدير التعاضدية.اس
وال شك أن موقف، جملس املستشارين، من هذه املسألة 
الذي يطابق طرحها ويقوي وضعية هذه األخرية من أجل املضي 
قدما يف تكريس هذا النموذج يف تدبري التعاضدية بدل النموذج 

لك  تية غرياملستوحى من قانون شركات املسامهة القائمة على غا
  اليت حتدث من أجلها التعاضدية.

كما يقرتح إضافة فقرة اثنية إىل هذه املادة تنص صراحة على أن 
مدير التعاضدية يعمل على تطبيق قرارات اجمللس اإلداري، وكذا 
تنزيل برانمج العمل الذي حيدده هذا اجمللس، وذلك طبقا ألحكام 

التداخل الذي قد هذا القانون، وذلك بغية رفع اللبس وكذا 
 كرا.ش اجمللس اإلداري وصالحيات املدير، يفرتض بني صالحيات
 السيد رئيس اجللسة:

موقف السيد الوزير، نفس املوقف، نفس التعديل، طيب الكلمة 
 ألحد املعارضني هلاد التعديل، هل من مؤيدي هلذا التعديل؟

اء هو نفس التعديل الذي ج ،إذن أعرض هذا التعديل للتصويت
 :ه فريق األصالة املعاصرة إذنب

 76: املوافقون
 21: املعارضون
 : ال أحداملمتنعون

 .اعاإلمج :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 27أعرض املادة 
 :أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 27 املادةأعرض 
 .اإلمجاع

لكلمة ا ،ورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق اإلشرتاكي 24 املادة
 د مقدمي هذا التعديل.ألح

 :النائبة السيدة السعدية ابهي
ميكن للمجلس اإلداري عزل مدير  24ابلنسبة للمادة 

  .التعاضدية بقرار معلل، الباقي ال حيذف
والتعليل نقل صالحيات عزل مدير التعاضدية من اجلمع 
العام إىل اجمللس إداري بناء على اقرتاح من اجلمع العام وليس 

الصيغة األصلية، وهذا أمر جيد ألن من له سلطة  العكس كما يف
التعيني هو من ينبغي أن تكون هلا سلطة العزل، وملا كان اجمللس 
اإلداري هو من يعني املدير وفق لصيغة املشروع األصلية أو تلك 
اليت صادق عليها جملس املستشارين، فهو لن ينبغي له أن يعزله 

م اجلمع، فهو أمر ال يستقيأما أن يعني اجمللس اإلداري، ويعزل 
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وإن كان يبقى من حق اجلمع العام أن يوصي بعزل املدير، لكن 
 اجمللس اإلداري سيد نفسه يف القرار.

 السيد رئيس اجللسة:
 الكلمة للسيد الوزير.

السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد
 :االجتماعية

 التعديل غري مقبول.
 السيد رئيس اجللسة:

التعديل غري مقبول، الكلمة ألحد املعارضني، الكلمة ألحد  إذن
 املؤيدين، السيدة النائبة التأييد دايل التعديل

 :أعرض هذا التعديل للتصويت
 77: املوافقون

 .21:املعارضون
 .1: املمتنعون

 .اعاإلمجاللجنة:  عليها للتصويت كما صادقت 24أعرض املادة 
لكلمة ا ،دن الفريق االشرتاكيورد بشأهنا تعديل من ل 23املادة 

 ألحد مقدمي التعديل.
 :السعدية ابهي النائبة السيدة

يف حالة شغور منصب مدير عني  23ابلنسبة للمادة 
وجواب على اجمللس اإلداري تعيني مدير جديد داخل أجل ال 

أشهر، تعليل مت وضع أجل لتعويض منصب  2يتعدى 
أشهر ألن املسطرة  2 املديرالشاغر من طرف اجمللس اإلداري وهو

املتعلقة إبجياد وتعيني مدير جديد متمتعة ابملواصفات املطلوبة 
 اليسري، شكرا. ليست ابألمر

 السيد رئيس اجللسة:
 .الكلمة للسيد الوزير التعديل مرفوض إذا

السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون  عبد السيد
 :االجتماعية

 مرفوض كنعتربو شهرين كافية.
 رئيس اجللسة:السيد 

الكلمة ألحد املعارضني هلاد التعديل، الكلمة ألحد املؤيدين 
 السيدة النائبة. 

 أعرض هذا التعديل للتصويت:
 .77: املوافقون

 .21:املعارضون
 .1:املمتنعون

 .اعاإلمج :كما صادقت عليها اللجنة  للتصويت 23أعرض املادة 
ة للسيدة الكلم ،يورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاك 21املادة 

 النائبة.
 :النائبة السيدة السعدية ابهي

حيدد عقد التعيني مبلغ وطريقة  21ابلنسبة للمادة 
صرف أجر املديركما يتعني توجيه نسخة منه إىل السلطتني 

  تني املكلفتني ابلتشغيل واملالية.احلكومي
كما مت حتيني هذه املادة على ضوء  هو طبعا التربير
ال مهت نظام التدبري التعاضدية، من خالل استعمالتغيريات اليت 

عبارة مدير بدل عبارة كل عضو من أعضاء إدارة مجاعية مع 
إضافة التزام على اجمللس اإلداري، وهو أن يوجه نسخة من عقد 

املالية، تعيني املدير إىل السلطتني احلكوميتني املكلفتني ابلتشغيل و 
غية دة املستشارين بوهذا شرط جديد متخضت عنه مناقشات السا

تكريس الشفافية خبصوص هذه املسألة، نتمىن أن تقبل الوزارة 
 الشفافية.

 السيد رئيس اجللسة:
ني، الكلمة ألحد املعارض .التعديل مرفوض ،الكلمة السيد الوزير

 حد املؤيدين. الكلمة أل
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 أعرض هذا التعديل للتصويت:
 .77: املوافقون

 .21:املعارضون
 .1: املمتنعون

أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  21ادة امل
 .اإلمجاع

 .اعاإلمجكما صادقت عليها اللجنة: للتصويت   22أعرض املادة 
 .اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  22أعرض املادة 
 .اعاإلمجاللجنة: عليها للتصويت كما صادقت  21أعرض املادة 
 .اإلمجاعلتصويت: كما صادقت اللجنة   26أعرض املادة 

 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  21املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  27املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  27املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  24املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  23املادة 
 .اإلمجاعأعرض للتصويت:  21املادة 
 .اعاإلمجأعرضها للتصويت:  22املادة 
 .اإلمجاعأعرض للتصويت:  22املادة 
 .اإلمجاعأعرض للتصويت:  21املادة 
 .اإلمجاعأعرض للتصويت:  26املادة 
 .اإلمجاعأعرض للتصويت:  11املادة 
ورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق االشرتاكي، الكلمة  17املادة 

 لسادة النواب، تفضل السيد النائب.للسيدة النائبة أو أحد ا
 :ب السيد جواد فرجيالنائ

 شكرا السيد الرئيس، 
نعرض التعديل التايل: يعترب ابطال كل عمل  17املادة 

يل خاضع لرتخيص مسبق للسلطتني احلكوميتني املكلفتني ابلتشغ
رف النظر بص ،واملالية عندما يتم إجنازه يف غياب هذا الرتخيص

اري حتفيظ أي ملك عق عن أي مقتضى خمالف مينع تسجيل أو
 17سم أي تعاضدية يف غياب الرتخيص املشار إليه يف املادتني اب
 أعاله. 17و

يوما  21ويعترب مقبوال كل طلب الرتخيص ظل دون رد بعد مرور
ابتداء من اتريخ تسلمه من طرف اإلدارة وجيب على اإلدارة تعليل 

 :علل هاذ التعديل املقرتح مبا يليرفضها، ن
تني املكلفتني لسلطتني احلكوميتدقيق عبارة اإلدارة حبيث تتعلق اب

 ابلتشغيل واملالية؛
 تدقيق الصياغة مع إضافة حالة التحفيظ إىل التسجيل؛

 فاملنع املنصوص عليه يف املادة يف صيغاغتها األصلية كان
يهم فقط تسجيل العقار، أما اآلن فقد أصبح يهم حىت التحفيظ 

يظ يهم فأيضا، وهذا طبيعي ألن التسجيل ليس كالتحفيظ، فالتح
العقار الذي يدخل للمحافظة ألول مرة، أما التسجيل فيهم فهو 
خمتلف العمليات اليت تنصب على هاذ العقار بعد أن يكون 

 ظا.حماف
إذن فهذا التعديل شدد من حاالت املنع، إن اقرتاح 
إضافة الفقرة الثانية إىل هذه املادة يهدف إىل تيسري سبل عمل 

دعوى اساهتا وخمططاهتا املستقبلية بالتعاضدايت، وعدم عرقلة سي
عدم وجود ترخيص، فاألصل أن اإلدارة من واجبها تعديل أي 
قرار إداري صادر عنها، لكن ما الذي يلزمها أبن جتيب ال ابلرفض 

وما مصري  ؟يف غياب التنصيص على مقتضى مماثلأو ابإلجياب 
ص تقدمي جواب عن طلبها لرتخيطلب التعاضدية يف حالة عدم 

؟ فحىت لومت رفض طلب الرتخيص بقرار معلل يبني أسباب نيمع
أمكن للتعاضدية تعديل طلبها لتجاوز أسباب رفض  الرفض،

طلبها األول، أما يف حالة العكس فاألمثل أن يعترب عدم جواب 
اإلدارة على طلب ممثال مبثابة موافقة، وجيوز بناء على ذلك 

ا حصلت لو أهن للتعاضدية أن تباشر موضوع طلب الرتخيص كما
 على هاذ الرتخيص فعال.
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 :السيد رئيس اجللسة
يل مرفوض، الكلمة ألحد إذن التعد الكلمة للسيد الوزير،

 لنائب، أعرض هذا؟ السيد االكلمة ألحد املؤيدين؟ املعارضني
 :التعديل للتصويت

 77: املوافقون
 21: املعارضون
 1: املمتنعون

 ؛اعاإلمج :يها اللجنةللتصويت كما صادقت عل 17أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 17أعرض املادة 

 ؛اعاإلمج: ا صادقت عليها اللجنةللتصويت كم 14املادة أعرض 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 13أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 11أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 12 أعرض املادة
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 12أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 11أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 16أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج نة:للتصويت كما صادقت عليها اللج 61أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 67أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 67أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 64أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 63أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج ويت كما صادقت عليها اللجنة:للتص 61أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 62أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 62أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 61أعرض املادة 
 ؛اعاإلمج للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 66أعرض املادة 

: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 711أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 717دة أعرض املا
 ؛اإلمجاع

: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 717أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 714أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

: كما صادقت عليها اللجنة  للتصويت 713أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 711أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 712أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 712أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 711أعرض املادة 
 ؛مجاعاإل

: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 716أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 771أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 777أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

: للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 777أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 ت كما صادقت عليها اللجنة:للتصوي 774أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 773أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع
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 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 771أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 772أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 772أعرض املادة 
 ؛مجاعاإل

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 771أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 776أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 771أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 777أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 يت كما صادقت عليها اللجنة:للتصو  777أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 774أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 773أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 771أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 772أعرض املادة 
 ؛إلمجاعا

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 772أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 771أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 776أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 741أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 ويت كما صادقت عليها اللجنة:للتص 747أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 747أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 744أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 743أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 741أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 742أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 742أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 741أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 746أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 صويت كما صادقت عليها اللجنة:للت 731أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 737أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 737أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع
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 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 734أعرض املادة 
 ؛اإلمجاع
الكلمة  اكي،ورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق اإلشرت  734املادة 

 .734ألحد السادة النواب، املادة 
 :النائب السيد جواد فرجي

 :نقرتح ما يلي 734ابلنسبة للمادة 
غري أنه مراعاة للشروط اخلاصة بتسيري هذه التعاضدايت، 
ميكن للسلطات احلكومية املختصة الرتخيص ابستثناءات فيما 

ايلنا تعليل دخيص احلكامة والدميقراطية ألحكام هذا القانون، ال
هو حىت منكن مجيع املنخرطني من اإلستفادة من اخلدمات 

 الصحية واإلجتماعية، كيفما كانت الفئة اليت ينتمون إليها.
 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للسيد الوزير، التعديل مرفوض، الكلمة ألحد املعارضني، 
السيد  لكالكلمة ألحد املؤيدين، شي مؤيد، غتؤيد التعديل داي

 لنائب؟ ا
 :النائب السيد جواد فرجي

 احلكامة، احلكامة، احلكامة اجليدة.
 :السيد رئيس اجللسة

 لكلمة.ا تؤيد التعديل دايلك؟ تفضل تفضل خذآ السيد النائب غ
 النائب السيد جواد فرجي:
 ميكنش.ا نؤيد التعديل بطبيعة احلال، م

 :السيد رئيس اجللسة
  :طيب، أعرض هذا التعديل للتصويت

 .77 :وافقونامل
 .21 :املعارضون
 .1 :املمتنعون

 .اإلمجاعللتصويت:  734أعرض املادة 

ورد بشأهنا تعديل من لدن الفريق اإلشرتاكي، الكلمة  733املادة 
 ألحد مقدمي هذا التعديل.
 :النائب السيد جواد فرجي

ميكن للتعاضدايت إحداث وتدبري وحدات إجتماعية 
لغري واألشخاص احملتاجني ملساعدة اتتوىل محاية الطفولة واألسرة 

أو ذوي اإلحتياجات اخلاصة عدا مؤسسات تقدم خدمات يف 
جمال التشخيص أوالعالج أو اإلستشفاء أو مؤسسات توريد 
األدوية واملعدات واآلالت وأجهزة الرتويض الطيب أو وحدة ذات 
طابع جتاري أو تستهدف الربح أو تدخل يف إطار مهنة منظمة 

تشريع خاص، عالوة على التقيد أبحكام هاذ القانون، أو يقننها 
جيب أن يتم اقتناء وبناء وهتيئ هاته الوحدات اإلجتماعية وفقا 

 للقواعد التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.
 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة السيد الوزير، يبدوا أن التعديل مرفوض، طيب الكلمة 
 د النائب.ألحد املعارضني، تفضل أ السي

 :مصطفى االبراهيميالنائب السيد 
تتحدث عن احتاد التعاضدايت والتعديل  733املادة 

الذي قام به الفريق احملرتم يتحدث عن التعاضدية هذا جا يف 
ش هلذا يعين ما عندو جملموعة من املقتضيات السابقةن و واحد ا

تتحدث عن احتاد أنتم حتدثتم عن  733معىن يكون هنا املادة 
 تعاضدية.ال

 السيد رئيس اجللسة:
 د النائب.الكلمة ألحد تؤيد التعديل، تفضل السي

 النائب السيد جواد فرجي:
هاد  لتعادضية فنحن سنسحبهو ا األغلبية إذا كان ما تؤكد عليه

 إذا تعلق ابلتعاضدايت فنحن نتشبث به.التعديل، 
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 السيد رئيس اجللسة:
سحوب، ب وال غري مطيب إذا سحبتو التعديل وال خليتوه مسحو 

 سحب التعديل.
 .اإلمجاعللتصويت:  733إذن أعرض املادة 

 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  731املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  732املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  732املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  731املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  736املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  711املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  717املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  717املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  714املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  713املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  711املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  712املادة 
 .اإلمجاععرضها للتصويت: أ 712املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  711املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  716املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  721املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  727املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  727املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  724املادة 
 .اإلمجاعا للتصويت: أعرضه 723املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  721املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  722املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  722املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  721املادة 

 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  721املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  727املادة 
 .اإلمجاعتصويت: أعرضها لل 727املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  724املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  723املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  721املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  722املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  722املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  721املادة 
 .اإلمجاعت: أعرضها للتصوي 726املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  711املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  717املادة 
 .اإلمجاعأعرضها للتصويت:  717املادة 

 أعرض مشروع القانون برمته للتصويت، إذن:
 .21:املوافقون

 ال أحد. :املعارضون
 .76:املمتنعون

صادق جملس النواب على مشروع قانون املتعلق مبشروع 
مبثابة مدونة التعاضد،  716.77نون رقم مشروع قانون رقم قا

  .شكرا للسيد الوزير على مسامهته وللسادة النواب
يتعلق مبكافحة  62.77وننتقل إىل مشروع قانون رقم 

تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة، الكلمة للسيد الوزير لتقدمي 
 مشروع القانون، تفضل السيد الوزير.

 :ري، وزير الشباب والرايضةالسيد حممد السكو 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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املتعلق مبكافحة  62.77يدخل مشروع القانون رقم 
ضمن اإلجراءات اليت تستهدف  املنشطات يف جمال الرايضة

 ضمان ممارسة رايضية شريفة ومحاية صحة الرايضيني...
 السيد رئيس اجللسة:

 .، مسعو للسيد الوزير عفاكمالسادة النواب
 :السيد حممد السكوري، وزير الشباب والرايضة

كذلك تنفيذ إلتزامات ... ومحاية صحة الرايضيني و 
املغرب يف هذا اجملال واحلفاظ على مصداقيته يف احملفل الرايضي 
الدويل خاصة وحنن على أبواب افتتاح األلعاب األوملبية ل ريو 

رايضي ورايضية ضمن  36يها املغرب ب دجيانريوا، الذي يشارك ف
 نوع رايضي.  74

ويف هذا اإلطار، فأن احلكومة تبدل جمهودات كبرية يف 
جمال تنمية الرايضة اليت أضحت حقا دستوراي بكوهنا رافعة للتنمية 
اإلجتماعية والبشرية، ملا حتمله من قيم نبيلة كالتسامح واإلنفتاح 

 املواطنة. على اآلخر والتضامن والرتبية على 
لذا وجب النهوض هبا ابلوسائل املالئمة وتطويرها وتعزيز 
منظومة احلكامة اجليدة والشفافية والدميقراطية والتدبري الناجع 
 لكل اجلوانب اخلاصة هبا مبا يف ذلك مناهضة تعاطي املنشطات. 
وجتدر اإلشارة إىل أن ضرورة معاجلة ظاهرة املنشطات كانت قد 

رة امللكية السامية املوجهة إىل املشاركني يف املناظوردت يف الرسالة 
عتربت هذه واليت ا 7111ابلصخريات يف أكتوبر الوطنية للرايضة 

اآلفة ظاهرة غريبة على التقاليد والثقافة املغربية، وجيب التصدي 
 هلا بقوة وحزم. 

كما أن املغرب صادق على اإلتفاقية الدولية ملكافحة 
ضة واليت مت اعتمادها من طرف املؤمتر املنشطات يف جمال الراي

العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" 
 . 7111أكتوبر  76املوقعة بباريس يف 

وصادق أيضا على املدونة العاملية ملكافحة املنشطات 
ومن أجل مواكبة التطور احلاصل على املستوى الدويل والقاري 

حماربة املنشطات، مت اعتمادهذا املشروع الذي  واجلهوي يف جمال
يهدف الوقاية من تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة ومكافحتها 

بعدم  املمارسات اليت ختل واحلفاظ على صحة الرايضيني، وحضر
 احرتام أخالقيات الرايضة وقيمها النبيلة. 

مادة مقسمة إىل  12ويتكون مشروع هذا القانون من 
شمل إىل جانب األحكام العامة اجلوانب املتعلقة ستة أبواب، ت

ألحكام املتعلقة ا علقة ابلوقاية من تعاطي املنشطات،ابلتدابري املت
ما ينص ك حبضر تعاطي املنشطات ومراقبة تعاطي املنشطات. 

املشروع على أحداث الوكالة املغربية ملكافحة املنشطات اليت 
تع ني مبرسوم ويتمالرئيس الذي يع: تتكون من ثالثة أجهزة

بسلطات صالحيات الضرورة إلدارة الوكالة، جملس اإلدارة الذي 
يتألف من جمموعة من األعضاء من ذوي الكفاءة يف اجملالني 
القضائي والقانوين، ويف جمال علم الصيدلة وعلم السموم وطب 
الرايضة والطب البيطري، وكذا أعضاء مؤهلني يف جمال الرايضة، 

رى دييب الذي خيتص ابستثناء أي حمكمة رايضية أخمث اجمللس التأ
 ابلنظر يف األفعال اليت تشكل خرقا لقواعد مكافحة املنشطات. 
وهناك أيضا مقتضيات مرتبطة مبعاينة املخالفات، وكذا العقوابت 

ذا التأديبية واجلنائية، ابإلضافة إىل تنظيم مالية الوكالة ومراقبتها وك
 وظيفهم والتعاقد معهم.توضعية املستخدمني وكيفية 

 تلكم السيد الرئيس،
 ،السيدات والسادة النواب احملرتمون

املقتضيات اليت وردت يف نص مشروع القانون رقم 
املتعلق مبكافحة املنشطات، وأود هبذه املناسبة أن أتقدم  77.62

ابلشكر اجلزيل للسيدات والسادة النواب احملرتمني، أعضاء جلنة 
ة مبجلسكم املوقر لتفاعلهم اإلجيايب القطاعات اإلجتماعي
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ومصادقتهم ابإلمجاع على هذا املشروع اهلام ابلنسبة للرايضة 
 شكرا. ة وملصداقية بلدان وصحة رايضيينا،املغربي

 السيد رئيس اجللسة:
 شكرا السيد الوزير، منر إىل عملية التصويت:

 ؛عاإلمجا للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  7أعرض املادة 
 ؛عاإلمجا للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  7رض املادة أع

 ؛عاإلمجا للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  4أعرض املادة 
 ؛عاإلمجا للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  3أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  1 أعرض املادة
 ؛اإلمجاعللتصويت:  2أعرض املادة 
 ؛عاإلمجا قت عليها اللجنة: للتصويت كما صاد 2أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  1أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  6أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت كما صادقت اللجنة:  71أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  77أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  77أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  74أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعتصويت: لل 73أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  71أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  72أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  72أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  71أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  76أعرض املادة 
 ؛اعاإلمجللتصويت:  71أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  77أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  77أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  74أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  73أعرض املادة 

 ؛اإلمجاعللتصويت:  71أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  72أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  72أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعت: للتصوي 71أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  76أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  41أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  47 أعرض املادة
 ؛اإلمجاعللتصويت:  47أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  44أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  43أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  41أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  42أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  42أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  41أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  46أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  31أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  37أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  37أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  34أعرض املادة 

 ؛اإلمجاعللتصويت:  33املادة أعرض 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  31أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  32أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  32أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  31أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  36أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  11أعرض املادة 
 ؛عاإلمجا للتصويت:  17أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  17أعرض املادة 
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 ؛اإلمجاعللتصويت:  14أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  13أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  11أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  12أعرض املادة 
 ؛اإلمجاعللتصويت:  12أعرض املادة 

 ؛اإلمجاعأعرض مشروع القانون برمته للتصويت: 
يتعلق  20.19مشروع قانون رقم نواب على جملس ال صادق

 مبكافحة تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة.
يتعلق بزجر الغش  7.74وننتقل إىل مشروع قانون رقم 

يف االمتحاانت املدرسية يف قراءة اثنية له، الكلمة للسيد الوزير 
 فيلتفضل مشكورا. ،لتقدمي مشروع القانون

وطنية دب لدى وزير الرتبية الالسيد خالد برجاوي، الوزير املنت
 :والتكوين املهين

 شكرا السيد الرئيس،
إذن يتعلق مشروع قانون بزجر الغش يف االمتحاانت 

ع، وقد سبق أن مت التصويت عليه يف الغرفة األوىل إبمجا  ،املدرسية
عض ولكن يف القراءة الثانية مت إدخال ب ،وكذلك يف الغرفة الثانية

 2املادة  4واملادة  7وصا يف املادة التعديالت البسيطة، وخص
لتجويد هذا القانون وحتسني بعض االصطالحات وكذلك لتوفري 

 م.ص يف اإلهتامات اليت قد توجه هلأكثر لبعض األشخا ضماانت
وهذا القانون كما سبق أن أشري إىل ذلك هو قانون يهدف إىل 
ترسيخ املبادئ الدستورية وخصوصا مبدأ تكافؤ الفرص، مث هو 

، 7172-7177انون قد أدرج يف املخطط التشريعي للحكومة ق
بشكل  الغش يف هذا القانون، مشروع القانون مت تعريف مفهوم

 أكثر حتديد وحتديدا وكذلك يساير ما استجد من أمور.
ويهدف هذا القانون إىل حماربة بعض الظواهر املشينة اليت حتيط 

غري  ليت كانتابإلمتحاانت املدرسية، وخصوصا بعض الظواهر ا
لغش ا مدرجة يف النصوص القانونية السابقة خصوصا ظهري زجر

حبيث مت إدراج اجلرائم اليت تتم يف إطار الشبكات  7611لسنة 
واليت تكون هلا أهداف إما جتارية أو اقتصادية أو إجرامية، مث مت 
إدراج بعض املقتضيات اليت متكن اإلدارة من التوفر على سند 

وات واألشياء اليت استعملت يف ارتكاب الغش مصادرة بعض األد
يف هذه االمتحاانت مصادرة هذه األدوات لفائدة الدولة، كذلك  

 كوسيلة إلثبات هذه اجلرمية، وشكرا.
 السيد رئيس اجللسة:
يجي ، هداك تومنر، الغش يف االمتحاانت شكرا، وزع التقرير إذن

 شاء هللا. شي قانون آخر يف الوالية اجلاية إن
 :إىل عملية التصويت منر

 .عاإلمجا  :كما صادقت عليها اللجنة  للتصويت 7أعرض املادة 
 .عاإلمجا  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 
 .عاإلمجا  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 .اإلمجاع :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت
يتعلق بزجر  9.12قانون رقم مشروع جملس النواب على  صادق

 .يعيف قراءة اثنية له، شكرا للجم الغش يف االمتحاانت املدرسية
 ورفعت اجللسة.

 
 


