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 الثالثة واألربعين محضر الجلسة
 

 (.م 7137يوليوز  32)ه  3311شعبان  72 : التاريخ
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب : الرئاسة

أربع ساعات وعشر دقائق ابتداء من الساعة العاشرة  : التوقيت
 .صباحا والدقيقة السابعة والعشرين

تشريعية الدراسة والتصويت على النصوص ال:  جدول األعمال
 :التالية
  يوافق مبوجبه على اتفاق  12.37مشروع قانون رقم

 7133سبتمرب  72بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط يف 
 .بيساو وعلى ملحق الطرق امللحق به-بني مجهورية غينيا

  يقضي باملصادقة على  72.37مشروع قانون رقم
من ربيع اآلخر  77الصادر يف  7.37.22املرسوم رقم 

من القانون  82بتطبيق املادة ( 7137مارس  31) 3311
 .املتعلق مبجلس املستشارين 72.33التنظيمي رقم 

  يتعلق هبيئة األطباء الوطنية 12.37مشروع قانون رقم. 
  يتعلق بتصفية ميزانية السنة  12.37مشروع قانون رقم

 .7118املالية 
 

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة
اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على  بسم

 .أشرف المرسلين
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
خيصص جملس النواب هذه اجللسة للدراسة والتصويت 

 :على أربعة مشاريع قوانني

  يوافق مبوجبه على االتفاق  12.37مشروع قانون رقم
بني  7133شتنرب  72قعة بالرباط يف بشأن اخلدمات اجلوية املو 

) بيساو -حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا
 وعلى ملحق الطرق املرفق به؛( تفضلوا

 يقضي باملصادقة على  72.37مشروع قانون رقم : ثانيا
من ربيع اآلخر  77الصادر يف  7.37.22املرسوم بقانون رقم 

من  82املادة  بتطبيق 7137مارس  31املوافق ل  3311
 املتعلق مبجلس املستشارين؛ 72.33القانون التنظيمي رقم 

 يتعلق هبيئة األطباء   12.37مشروع قانون رقم : ثالثا
 الوطنية؛

 يتعلق بتصفية  12.37مشروع قانون رقم : رابعا وأخريا
 .7118ميزانية السنة املالية 

إذن، فيما خيص املشروع األول، وهو مشروع قانون رقم 
يوافق مبوجبه على اتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع  12.37

بني حكومة اململكة املغربية  7133شتنرب  72بالرباط يف 
بيساو وعلى ملحق الطرق املرفق به، -وحكومة مجهورية غينيا

نشرع يف مناقشة هذا النص، الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع 
 .وزيرالقانون، فليتفضل مشكورا، تفضلوا السيد ال

السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالشؤون االقتصادية والحكامة، نيابة عن 

 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
 شكرا السيد الرئيس،

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  

 .يوم الدينكثيرا إلى 
 السيد الرئيس المحترم،

السيدات النائبات المحترمات، السادة النواب 
 المحترمون،
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يسعدين أن أعرض على جملسكم املوقر مشروع قانون 
يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية  12.37رقم 

بني حكومة اململكة املغربية  7133شتنرب  72املوقع بالرباط يف 
 . بيساو وعلى ملحق الطرق املرفق به-رية غينياوحكومة مجهو 

وقبل عرض أهم مضامني هذا املشروع أو هذه االتفاقية، 
أود أن أذكر بأن وزارة التجهيز والنقل قامت بتحديد وبلورة 
سياسة وإسرتاتيجية لتحرير النقل اجلوي وفتح األجواء املغربية، 

ليا، مع طموحة وقابلة للتحقيق عم إسرتاتيجيةحبيث مت وضع 
ومن بني احملاور . توضيح الوسائل الضرورية والالزمة لذلك

 :، نذكر منها أربعةاإلسرتاتيجيةالرئيسية هلذه 
 متابعة سياسة انفتاح القطاع، وذلك من خالل : أوال

 فتح املفاوضات من أجل إبرام اتفاقيات ثنائية تكون أكثر حتررا؛
 ضمان شروط منافسة سليمة ونزيهة داخل : ثانيا

القطاع، خاصة من خالل تنفيذ إجراءات قادرة على محاية 
 جمموع شركات النقل اجلوي؛

 ضمان استغالل أمثل للربط اجلوي لقطب الدار : مث ثالثا
 البيضاء؛

 تعزيز الرحالت حنو إفريقيا، املغرب العريب، مث : رابعا
 .الشرق األوسط
 السيد الرئيس،

املبين على من أجل تعزيز نظام الطريان املدين الدويل 
املنافسة العادلة بني مؤسسات النقل اجلوي الدويل، وتيسري تطور 
النقل اجلوي الدويل، ومتكني مؤسسات النقل اجلوي من تقدمي 
خدماهتا جلمهور املسافرين والشاحنني بأسعار وخدمات تنافسية 
بأسواق مفتوحة، وضمان أعلى درجات السالمة واألمن يف النقل 

التوقيع على اتفاقية جديدة يف جمال اخلدمات اجلوي الدويل، مت 
 72بيساو بالرباط بتاريخ -املغربية ومجهورية غينيا اململكةاجلوية بني 

 . 7133شتنرب 

مادة على  73وينص هذا االتفاق الذي حيتوي على 
 : املواضيع الرئيسية التالية

  تشغيل خدمات النقل اجلوي للركاب والشحن والربيد يف
 وفقا جلدول الطرق امللحق باملشروع؛  االجتاهني معا

  حق الطرفني يف تعيني عدة مؤسسات للنقل اجلوي؛ 
 حترير حجم احلركة، عدد الرحالت، أنواع : ثالثا

 الطائرات، وكذا تعريفات اخلدمات اجلوية؛ 
 االعرتاف بشهادات صالحية الطائرة : ورابعا وأخريا

ص املسلمة للطريان وشهادات األهلية ألفراد الطائرة والرخ
واملصادق عليها من قبل الطرف املتعاقد هبدف تشغيل الطرق 

وحيدد ملحق الطرق املرفق الطرق اليت يتم تشغيلها من . اجلوية
قبل مؤسسات النقل اجلوي املعينة من الطرفني، من طرف 

-حكومة اململكة املغربية ومن طرف حكومة مجهورية غينيا
امللكية املغربية حاليا  وللتذكري، تقوم شركة اخلطوط. بيساو

 -بيساو  -الدار البيضاء : برحلتني أسبوعيتني على اخلط التايل
الدار البيضاء، وذلك ابتداء من التوقيع على االتفاقيات السابقة 

 .7133دجنرب  31بتاريخ 
وخبصوص مشروع القانون املعروض على أنظاركم، فهو 

ق الطرق املرفق يقضي باملوافقة على االتفاق السالف الذكر وملح
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. به

 :السيد الرئيس
الكلمة للسيد مقرر جلنة البنيات . شكرا السيد الوزير

األساسية والطاقة واملعادن والبيئة لتقدمي تقرير اللجنة يف موضوع 
 .هذا النص، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :شريعيلتالنائب السيد محمد مالل، مقرر النص ا
 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،
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 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

يشرفين أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر نص التقرير 
الذي أعدته جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة بعد 

يوافق مبوجبه اتفاق بشأن  12.37روع قانون رقم دراستها ملش
بني  7133سبتمرب  72اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط يف 

بيساو وعلى -حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا
 . ملحق الطرق املرفق به

ماي  11وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم األربعاء 
نة البنيات األساسية برئاسة السيد أمحد التهامي رئيس جل 7137

والطاقة واملعادن والبيئة، وحبضور السيد عزيز الرباح وزير التجهيز 
والنقل، حيث خصص هذا االجتماع لتقدمي مشروع القانون 

 . السالف الذكر
وقد ركز السيد الوزير احملرتم خالل عرضه على مخسة 

 : حماور أساسية، وهتم اآليت
   اجلويحترير النقل  إسرتاتيجيةنبذة عن . 
  تطور السوق اإلفريقي. 
  بيساو-ورقة حول مجهورية غينيا . 
  بيساو-اتفاق النقل اجلوي بني املغرب وغينيا . 
  بيساو-النقل اجلوي الدويل بني املغرب وغينيا . 

يونيو  72وخالل اجتماع اللجنة املنعقد يوم الثالثاء 
ني ، مثن املتدخلون من السيدات والسادة النواب احملرتم7137

مشروع القانون الذي يوافق مبوجبه على اتفاق بشأن اخلدمات 
. بيساو-اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا

كما مت التأكيد على أن مثل هذه االتفاقيات تعمل على تعزيز 
مكانة املغرب على املستوى القاري والدويل يف قطاع النقل 

و آفاق جديدة أمام املقاوالت املغربية، اجلوي،  مبا يفتح اجملال حن

خاصة وأن اخلطوط امللكية املغربية تعترب مبثابة رأس الرمح ملواجهة 
 . ومنافسة الدول يف قطاع النقل اجلوي

كما أنه من شأن هذا النوع من االتفاقيات، العمل على 
خلق نشاط على مستوى التبادل التجاري مع دول جنوب 

باشر معها، باإلضافة إىل كوهنا تعطي الصحراء، وخلق تواصل م
. مكانة مهمة للمغرب على املستوى اإلفريقي واالنفتاح على دوهلا

سياسية بشمال إفريقيا ودول جنوب -كما أن التحوالت اجليو
الصحراء حتتم على املغرب االنفتاح على خمتلف الفرقاء األفارقة، 

اسرتاتيجيا  جنوب الذي يعترب عمقا-بالنظر ألمهية التعاون جنوب
 . بالنسبة للمغرب

ويف معرض جوابه، نوه السيد الوزير احملرتم مبختلف 
تدخالت وتساؤالت السيدات والسادة النواب احملرتمني، حيث 
أكد استعداد اخلطوط امللكية املغربية لربجمة اجتماع مع السادة 
أعضاء جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة لدراسة 

عملها وخمططاهتا املستقبلية، منوها جبو الثقة والشفافية  تيجيةإسرتا
الذي يطبع عمل الوزارة مع الشركة، خاصة وأنه يتم التنسيق 

 .بينهما على عدة مستويات
ونوه السيد الوزير احملرتم كذلك باملكانة املتميزة اليت 
يتمتع هبا املغرب لدى األفارقة، مؤكدا أن إفريقيا حتب املغرب 

كما . بارات عدة، وبالتايل وجب االنفتاح عليها ودعمهاالعت
تأسف لتوقف النقل البحري مع الدول اإلفريقية، خاصة على 

أما النقل الطرقي، فأكد على أنه قيد الدرس . املستوى التجاري
يف إطار التعاون مع االحتاد األوريب والبنك اإلفريقي والبنك 

لسنغال وأيضا مع وسط اإلسالمي لربط املغرب مع موريتانيا وا
 . إفريقيا

وخبصوص النقل اجلوي، أكد السيد الوزير احملرتم على 
وجود عالقات ممتازة مع جمموعة من الفاعلني يف امليدان، خاصة 

كما أعطى بيانات مرقمة، . يف ظل سياسة األجواء املفتوحة
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تتمثل يف كون عدد املسافرين األفارقة عرب اخلطوط امللكية املغربية 
منهم يعربون فقط املغرب  %21ألف مسافر،  211ويا يبلغ سن

منهم فإن وجهتهم تكون حنو  %71حنو وجهات أخرى، أما 
مؤكدا أن الوزارة طلبت من اخلطوط امللكية املغربية إعداد . املغرب

دراسة يف املوضوع للبحث عن أسباب هذه النسبة العالية من 
إىل  %71يادة نسبة املسافرين العابرين للمغرب، والعمل على ز 

 . تقريبا 31%
كما أبرز إجيابية إبرام اتفاقيات النقل اجلوي مع الدول 

وأكد عدم وجود نية لبيع شركة . اإلفريقية، وذلك ملصلحة املغرب
اخلطوط امللكية املغربية، بل البحث عن شريك إسرتاتيجي يف 

إىل العمل على تقويتها وليس الذهاب كل مرة إىل  ودعاالقطاع، 
عقد برنامج، وذلك لتعزيز قدراهتا التفاوضية، خاصة يف ظل 
املنافسة اليت ستطال قطاع النقل اجلوي بإفريقيا من طرف  فاعلني 

 . آخرين وخاصة تركيا
ويف نفس االجتماع، صادقت اللجنة باإلمجاع على 

يوافق مبوجبه على اتفاق بشأن  12.37مشروع قانون رقم 
بني  7133سبتمرب  72اط يف اخلدمات اجلوية املوقع بالرب

بيساو وعلى -حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا
 .وشكرا لكم، والسالم عليكم. ملحق الطرق املرفق به كما جاء

 :السيد الرئيس
اآلن منر إىل املناقشة العامة حسب . شكرا للسيد املقرر

صالة الئحة التدخالت اليت توصلت هبا الرئاسة، الكلمة لفريق األ
 .واملعاصرة، السيد النائب احملرتم السيد أمحد التهامي

 :النائب السيد أحمد التهامي، باسم فريق األصالة والمعاصرة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 .أشرف المرسلين
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون،
فريق األصالة واملعاصرة، أن أقدم خالصاتنا  يسرين باسم

يوافق مبوجبه على اتفاق  12.37بشأن مشروع القانون رقم 
بشأن اخلدمات اجلوية املربم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 

 .7133شتنرب  72بيساو بتاريخ -مجهورية غينيا
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

ة، نعترب أن هذا االتفاق إننا يف فريق األصالة واملعاصر 
يضاف إىل واحد وثالثني اتفاقا مربمة مع الدول اإلفريقية يف جمال 
النقل اجلوي، يشكل امتدادا لسياسة بالدنا الداعية دائما إىل 

وكذلك يؤكد أيضا اهتمام . جنوب-تنمية وتقوية التعاون جنوب
إن دعت  بالدنا ومكانة بالدنا يف القارة اإلفريقية، هذه القارة اليت

الظروف واستهتار بعض القادة أيام احلزب الوحيد والفكر الوحيد 
إىل أن ننسحب من الوحدة اإلفريقية، فإن اجلذور اإلفريقية 
لبالدنا جعلت بالدنا تطور عالقات اقتصادية وجتارية وثقافية مع 

 . اإلفريقي، اليت تطالب بعودة بالدنا إىل املنتظم اإلفريقيةالدول 
نثمن هذه االتفاقية نظرا لسياقها، وما كنا  هلذا فإننا

لنتدخل لنأخذ الكلمة لوال أن هذه االتفاقية، واليت سنصوت 
معها بطبيعة احلال، لوال أهنا تؤشر على التصور السليب للبناء 
الدميقراطي يف بالدنا، وخاصة، وهذا يعد مقبوال بعد الدستور 

 : اجلديد، سأوضح ذلك
حكومتني، هذا تنحرتموه، ما   هذه االتفاقية مربمة بني

كاين إشكال، احلكومة السابقة ماشي احلالية، تنص يف مادهتا 
على أن هذه االتفاقية ستدخل حيز التنفيذ مؤقتا مباشرة بعد  73

التوقيع، وتستمر يف التنفيذ النهائي بعد استكمال املسطرة 
وهل التنفيذ اجلزئي : سؤالنا للحكومة. القانونية والدستورية

تفاقية ال خيرق الدستور، الذي جعل املصادقة على االتفاقيات  ال
كلها، منها ما هو من اختصاص جاللة امللك، ومنها ما هو من 
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اختصاص الدستور، ومنها االتفاقيات التجارية والتبادل التجاري 
يف جمال النقل اجلوي، شيء بطبيعة احلال من صميم هذه 

، فكيف يعقل أن اتفاقية ما املؤسسة الدستورية، أال وهو الربملان
ستنفذ مباشرة بعد التوقيع من طرف احلكومة بشكل مؤقت؟ لذا 

وبدات كطبق يف  7133شتنرب  72فهاد االتفاقية توقعت يف 
، والربملان مل يقل كلمته بعد يف ذلك، وهو ما 7133دجنرب  31

. نعتربه ممارسة ال تنسجم بتاتا مع الدستور ال منطوقا وال فحوى
قول إن هذا البند يف االتفاقية يضرب يف الصميم منطق هلذا ن

دولة القانون، أي خضوع املؤسسات ملا ينص عليه القانون وما 
 . ينص عليه أمسى قانون، أال وهو الدستور

هلذا، وإن كنا سنصوت لصاحل هذه االتفاقية، فإننا نثري 
أن انتباه احلكومة احلالية بطبيعة احلال، على أنه ال جيوز بتاتا 

تضمن اتفاقيات، سواء من هذا القبيل أو غريها، بنودا تسمح 
بدخول هذه االتفاقيات حيز النفاذ قبل ما تدوز يف الربملان، 
وتنبهو هلاد الشي هذا، ألنه هاذي ماشي هي احلالة الوحيدة،  
كاين اتفاقيات أخرى موجودة قيد الدراسة، سواء بلجنة البنيات 

 . خرى، تنص على نفس العيباألساسية ورمبا يف اللجان األ
هلذا نقول للحكومة احلالية أن جملس النواب يف ظل 
الدستور ال السابق وال احلايل ال ميكن بأي حال من األحوال أن 
ينّزل منزلة غرفة لتسجيل القوانني واالتفاقيات، فالشعب املغريب مل 
يصوت على الدستور اجلديد الذي أعطى صالحيات جديدة، 

يتعلق برقابة العمل احلكومي، ال يسمح للحكومة وخاصة فيما 
بأن تضمن اتفاقيات من هذا النوع بنودا من هذا النوع، ألننا 
لسنا غرفة لتسجيل االتفاقيات، وأن إرادة وموقف املؤسسة 

. الدستورية، أال وهي الربملان، ضرورية لنفاذ مثل هته االتفاقيات
حىت نكون  نتمىن صادقني أن تصحح األمور يف املستقبل،

وشكرا على حسن . منسجمني مع منطوق الدستور اجلديد
 .انتباهكم

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للمجموعة . شكرا السيد النائب احملرتم

النيابية للحزب العمايل، السيد النائب احملرتم السيد رشيد 
 .البهلول، تفضلوا السيد النائب احملرتم، السيد أمحد هبلول

. مناقشة هذه االتفاقية، منر إىل عمليةإذن انتهينا من 
 .السيد الوزير، تريدون اجلواب على؟ تفضلوا

السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالشؤون االقتصادية والحكامة، نيابة عن 

 :السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل
 شكرا السيد الرئيس،

هو معهود يف املمارسة الربملانية  أكيد أن االتفاقيات كما
ختضع ملسطرة معينة، والدستور اجلديد حقيقة أعطى مزيدا من 
الصالحيات الدستورية جمللس النواب، وجمللس املستشارين على 

آخذ من مالحظات السيد النائب احملرتم حرصه على . أية حال
أن يكون هناك تطبيق حقيقي للدستور على أساس أن منشي 

التطبيق الصحيح للدستور، لكن ما لست متفقا معه، قدما يف 
هو حتدث عن التصور السليب للتطور الدميقراطي باملغرب، يعين 
أن التطور الدميقراطي باملغرب احلكومة احلالية ترتاجع عنه، بينما 
هذه ممارسة كانت على عهد احلكومات السابقة، وبالتايل هي 

 على ما كان األمر ماشي تصور سليب للتطور، بقدر ما هو سري
النص بالفعل ديال املشروع يتحدث عن التطبيق اجلزئي، . عليه

باعتبار أن اإلجراءات العملية اليت ينص عليها هذا املشروع، هاد 
اإلجراءات العملية تتطلب أن تبدأ يف االشتغال اهليئتان على 

بيساو،  على أساس أن -صعيد احلكومة املغربية ومجهورية غينيا
 اإلعداد، وبالتايل هناك مادتني أو ثالث إلعداد املرحلة تبدأ يف

النهائية ديال االتفاقية هي اليت اضطرت احلكومة بأن تتحدث 
هي واضحة، تتحدث على  73عن التطبيق اجلزئي، وإال املادة 

التطبيق النهائي، وهو عندما يتم إخطار الطرفني لبعضها البعض 



 

 

 -2102أبريل  ةدور  –مداوالت مجلس النواب 

 

6 

شكرا . تنفذت وقد أجريتبأن كافة اجملاالت الدستورية قد اس
 السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
منر اآلن إىل عملية التصويت على . شكرا للسيد الوزير

 :املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون
 .إجماع: املوافقون

إذن، صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 
ع يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوق 12.37

بني حكومة اململكة املغربية  7133شتنرب  72بالرباط يف 
 . بيساو وعلى ملحق الطرق املرفق به-وحكومة مجهورية غينيا

منر اآلن إىل النص الثاين املسجل يف جدول أعمالنا، 
يقضي باملصادقة على املرسوم  72.37وهو مشروع قانون رقم 

 3311 من ربيع اآلخر 77الصادر يف  7.37.22بقانون رقم 
من  82القاضي بتطبيق املادة  7137مارس  31املوافق ل 

 . املتعلق مبجلس املستشارين 72.33القانون التنظيمي رقم 
إذن، نشرع يف املناقشات والتقدمي هلذا النص، الكلمة 

 .للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون، تفضلوا السيد الوزير احملرتم
 :السيد محند العنصر، وزير الداخلية

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أعرض على أنظار جملسكم املوقر مشروع 
املتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون رقم   72.37القانون رقم 
 . 7137مارس  31الصادر يف  7.37.22

ويتعني التذكري أن املرسوم بالقانون السالف الذكر، الذي 
احلكومة خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات باتفاق مع  أصدرته

 31جلنيت الداخلية مبجلسي الربملان، صدر باجلريدة الرمسية ليوم 
وهذا املرسوم بقانون يف احلقيقة هو تطبيق للمادة . 7137مارس 

من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس املستشارين الذي، هذا  82

املقتضيات الدستورية هو براسو مستوحى من  82الفصل 
االنتقالية اليت تنص على أن جملس املستشارين يبقى قائما يف 
صيغته احلالية إىل غاية انتخاب اجمللس اجلديد الذي سيخضع 
ملقتضيات الدستور اجلديد الذي صوت عليه الشعب املغريب يوم 

 . فاتح يوليوز
وبطبيعة احلال، هذا املرسوم بقانون ال يأيت بشيء 

ال أنه يسهل ويعطي للحكومة أدوات لكي حتدد التاريخ جديد، إ
الذي جيب أن تنتهي فيه واليات اجملالس املنتخبة احمللية، وكذلك 
أن ينتخب فيه اجمللس اجلديد، ألن هناك فئة جديدة ستلج إىل 
جملس املستشارين مبقتضيات الدستور اجلديد، أال وهي مجعية 

 .ثيلية ألرباب العملأرباب العمل، يعين اجلمعيات األكثر مت
واليوم، املشروع املعروض على أنظاركم هو تطبيقا للمادة 

من الدستور، اليت تنص على أن املرسوم بقانون، حىت وإن  23
صادقت عليه جلنة الداخلية يف جملس النواب وجلنة الداخلية يف 
جملس املستشارين، جيب أن يعرض على الربملان يف الدورة العادية 

وبالطبع رمبا أن هذا املرسوم بقانون يبدو أنه خفيف يف  .املوالية
حمتواه، ولكن يف احلقيقة فهو مدخل أساسي للتحضري للعمليات 
اليت ستأيت يف املستقبل، واملتعلقة بإجراء االنتخابات يف احملطات 
املقبلة، سواء تعلق األمر باجملالس احمللية، باجملالس اجلهوية، 

ثلي املأجورين، وكذا كما قلت يعين مبجالس الغرف املهنية ومم
 . ممثلي اجلمعيات األكثر متثيلية ألرباب العمل

فخالل املناقشة يف جلنة الداخلية هلذا املشروع، 
فالسيدات والسادة النواب، مشكورين، استوعبوا أمهية هذا النص 
وصادقوا عليه باإلمجاع، واآلن فهو معروض على أنظار جملسكم 

 .وشكرا السيد الرئيس. ينال نفس املصادقة املوقر، وأتوخى أن
 :السيد الرئيس
إذن نشرع اآلن يف، قبل املناقشة أعطي الكلمة . شكرا

للسيد مقرر اللجنة، وهي جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية 
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والسكىن وسياسة املدينة، لتقدمي تقرير اللجنة يف املوضوع، تفضلوا 
 . السيد النائب احملرتم

 :د محمد زكرياء ابن كيران، مقرر النص التشريعيالنائب السي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 حضرات السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أقدم للمجلس املوقر تقرير جلنة الداخلية 
واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة حول دراستها ملشروع 

قضي باملصادقة على مرسوم بقانون ي 72.37قانون رقم 
 82بتطبيق املادة  7137مارس  31الصادر يف  7.37.22

 . املتعلق مبجلس املستشارين 72.33من القانون التنظيمي رقم 
 7137يوليوز  1لقد عقدت اللجنة جلسة عمل يوم 

خصصتها لدراسة مشروع القانون السالف الذكر، برئاسة السيد 
وحبضور السيدين الوزيرين وزير سعيد ضور رئيس اللجنة، 

 . الداخلية والوزير املنتدب لدى وزير الداخلية
يف بداية هذا االجتماع تقدم السيد الوزير بعرض يف 

 7.37.22املوضوع، ذكر من خالله بأن املرسوم بقانون رقم 
املذكور أعاله أصدرته احلكومة خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني 

الربملان يف الدورة االستثنائية لشهر مارس ومت عرضه على أنظار 
الفارط، موضحا أن مشروع القانون املعروض على أنظار اللجنة 

من  23يف هذا االجتماع يندرج يف إطار تفعيل أحكام الفصل 
الدستور وكذا مقتضيات املادة السادسة من املرسوم بقانون 

لمصادقة السالف الذكر، واليت تقضي بعرضه على أنظار الربملان ل
 . عليه خالل دورته العادية املوالية

من جهة أخرى، ذكر السيد وزير الداخلية مبقتضيات 
من القانون التنظيمي  82املرسوم بقانون الرامية إىل تطبيق املادة 

املتعلق مبجلس املستشارين، وذلك هبدف اختاذ اإلجراءات 

بلة واملؤطرة التحضريية الالزمة لتنظيم االستحقاقات االنتخابية املق
النتخاب أعضاء جملس اجلماعات الرتابية والغرف املهنية وممثلي 

 .املأجورين
وأضاف السيد الوزير أن املرسوم بقانون يهدف كذلك 
لوضع األساس القانوين إلهناء مدة انتداب األعضاء املزاولني 
مهامهم حاليا، وذلك مبقتضى نص تنظيمي يتم إصداره عند 

 . نية هلذه االستحقاقاتحتديد اجلدولة الزم
هذا، ومل يفت السيد رئيس اللجنة التذكري مرة أخرى 
بأن اللجنة سبق هلا التداول خبصوص املرسوم بقانون رقم 

خالل الدورة االستثنائية يف مارس املاضي خالل  17.37.22
، حيث متت دراسته، 7137مارس  33اجتماعها املنعقد بتاريخ 

عروض حاليا على أنظار اللجنة موضحا أن املشروع بقانون امل
يتعلق باملصادقة على هذا املرسوم بقانون تطبيقا ألحكام املادة 

 . من الدستور كما سبق للسيد الوزير التذكري بذلك 23
وجتدون ضمن هذا التقرير ملحقا يتضمن عرض السيد 
وزير الداخلية، عرض السيد الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية 

، وملخصا 7.37.22مشروع املرسوم بقانون رقم  مبناسبة دراسة 
 .للمناقشة العامة وأجوبة للسادة الوزراء

وإثر ذلك، عرض السيد رئيس اللجنة مشروع قانون رقم 
يقضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  72.37

مارس  31)من ربيع اآلخر  77الصادر يف  17.37.22
 72.33ظيمي رقم من القانون التن 82بتطبيق املادة ( 7137

املتعلق مبجلس املستشارين، فوافقت عليه اللجنة باإلمجاع، 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
نشرع اآلن يف املناقشة، . شكرا السيد النائب احملرتم

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب احملرتم السيد حممد 
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يعملوا  نطلب من السيدات والسادة النائبات والنواب أن. اشرورو
 .على إقفال هواتفهم، من فضلكم

 :النائب السيد محمد اشرورو، باسم فريق األصالة والمعاصرة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السيد الرئيس،
أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 

يقضي باملصادقة على املرسوم املتعلق  37.72مشروع قانون 
من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس  82بتطبيق املادة 

هذا املشروع، السيد الرئيس، مشروع قانون يندرج يف . املستشارين
سياق تنزيل مقتضيات الدستور اجلديد للمكلة، خاصة اجلانب 

 . املتعلق باستكمال املؤسسات املنتخبة
يد الوزير، تعاملنا مع هذا املشروع من هذا املنطلق الس

قانون باإلجياب، إدراكا وإميانا منا بأمهية اإلسراع بتنزيل مقتضيات 
لكن . الدستور، وأيضا اإلسراع باستكمال املؤسسات املنتخبة

نسجل، السيد الوزير، بكل أسف أن حرصنا هذا، كما هو 
 حرص مجيع السيدات والسادة النواب، مل يتم تقديره بالشكل

املطلوب، بل مت تسجيل ارتباك ملحوظ لدى احلكومة يف تعاطيها 
مع اجلدولة الزمنية لالستحقاقات املقبلة، وبالتايل مت تسجيل 

والتساؤل املطروح اليوم . غياب أية رؤية مستقبلية هلذه اجلدولة
هل تتوفر احلكومة حاليا على سقف زمين حمدد : السيد الوزير هو

تخبة، أم أن هناك نوايا، بطبيعة احلال الستكمال املؤسسات املن
مت التعبري عنها عدة مرات، سواء من خالل اجتماعات أو من 
خالل اإلجابة على جمموعة من التساؤالت، سواء مبجلس النواب 

 . أو مبجلس املستشارين؟
السيد الوزير، املغرب مطالب اليوم بالقطع مع أسلوب 

، وهي كثرية ومتعددة، التشويق يف تعامله مع القضايا األساسية

احلكومة مطالبة . وعلى رأسها تنزيل مقتضيات الدستور اجلديد
باعتماد مقاربة تشاركية ال أحادية اجلانب، ألن أمر التأسيس 

. يتطلب آليات وشروط مبنية على أسس صلبة وقوية
فالدميقراطية، السيد الوزير، تقتضي إشراك اجلميع وإتاحة الفرصة 

ملشاركة يف هذا البناء املؤسسايت، البناء لكل الراغبني يف ا
املؤسسايت السليم، يف احرتام تام لقواعد املنافسة الشريفة والتطبيق 
السليم للقوانني اليت ستؤطر االستحقاقات املقبلة، الشيء الذي 
سيفرز مؤسسات متثيلية ذات مصداقية وفعالية، قادرة على 

اليت عرفتها بالدنا  االخنراط الفعلي والعملي يف عمق اإلصالحات
بالدنا يف حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى . يف اآلونة األخرية

إىل منظومة قانونية جديدة وجيدة، وإىل عنصر بشري مؤهل 
وقادر على استيعاب دقة املرحلة، وهي مسؤولية احلكومة، من 
خالل إنتاج قوانني كفيلة بضمان هذا التأهيل، هي أيضا مسؤولية 

ياسية ومسؤولية اجملتمع املدين، ويف األخري هي األحزاب الس
 . مسؤولية الربملان

إذن فاملرحلة املقبلة هي مرحلة تأسيس، مرحلة بناء 
جمتمع ال جمال فيه لالتكال وللتحكم يف زمام املبادرة، وإمنا مرحلة 
تتطلب تعبئة شاملة، واالستفادة من كل اخلربات والقدرات وكل 

بلورة مشروع مؤسسايت ينخرط كليا  التجارب الناجحة، من أجل
 .يف قلب اإلصالحات اليت تعرفها بالدنا، والسالم عليكم

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن لفريق التقدم . شكرا للسيد النائب احملرتم

الدميقراطي، الذي يتحدث باسم فرق األغلبية، السيد النائب 
 .ماحملرتم السيد فؤاد حجري، تفضلوا السيد النائب احملرت 

النائب السيد فؤاد حجير عن فريق التقدم الديمقراطي، باسم 
 :فرق األغلبية النيابية

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
 .أشرف المرسلين
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 السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفنا يف فريق التقدم الدميقراطي أن أتدخل باسم 
األغلبية يف هذه اجللسة، للمناقشة واملصادقة على املرسوم رقم 

، والقاضي بتطبيق 7137مارس  31الصادر يف  7.37.22
املتعلق مبجلس  72.33من القانون التنظيمي رقم  82املادة 

من  23املستشارين، وهو املرسوم الذي يدخل ضمن تفعيل املادة 
ا أن أصدرت هذا علما بأن احلكومة سبق هل. الدستور اجلديد

املرسوم يف الفرتة الفاصلة ما بني الدورتني، وعرض على الربملان 
يف الدورة االستثنائية لشهر مارس املاضي، كما حظي باملناقشة 
الغنية واملوسعة من قبل فرق األغلبية واملعارضة، وصودق عليه 
باإلمجاع يف جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة 

 . ينة املوقرةاملد
إننا إذ نناقش اليوم هذا املرسوم، لسنا يف حاجة إىل 
التذكري بأمهيته يف تنظيم العمل التشريعي ببالدنا والرقي به إىل 
األهداف املنشودة، خاصة وأنه يضع ضمن أهدافه الكربى اختاذ 
اإلجراءات التحضريية الضرورية لتنظيم االستحقاقات االنتخابية 

لقة بانتخاب أعضاء خمتلف اهليئات الناخبة املدعوة املقبلة، واملتع
بدورها للمشاركة يف انتخاب أعضاء جملس املستشارين املقبل، 
وبالتايل متكني احلكومة وكل الفاعلني السياسيني وغريهم يف إطار 
الدميقراطية التشاركية من اختاذ كل التدابري التنظيمية وتفعيل 

تحقاقات االنتخابية املقبلة يف النصوص التطبيقية املتعلقة باالس
أحسن الظروف واآلجال، وإفراز مؤسسات منتخبة قادرة على 

مما يقتضي بطبيعة احلال تعاون . التجاوب مع انتظارات شعبنا
اجلميع بروح إجيابية، كآلية قبلية، لتجديد املؤسسات وتعزيز البناء 

اطنني الدميقراطي وتأهيل الفعل السياسي، يف أفق جتديد ثقة املو 
 . يف املؤسسات

إن مناقشة هذا املرسوم تأيت ضمن الفرتة االنتقالية 
للسلطة التشريعية وجمللسي الربملان عموما، طبقا للدستور اجلديد 

وبالتايل فإن املناقشة واملصادقة على هذا . املتقدم يف مقتضياته
املرسوم تسعى إىل بلورة طموح شعبنا يف التنزيل الدميقراطي 

 . قتضيات استكمال إقامة ومتثيلية املؤسسات املنتخبةوالسليم مل
وكما يعلم اجلميع، مت تنظيم االنتخابات السابقة ألواهنا 
فيما يتعلق مبجلس النواب مالءمة مع هذا الدستور، الذي رغم 
ما يعطيه من مرتبة متميزة ومكانة متقدمة جمللس النواب من حيث 

ظل دعامة أساسية االختصاصات، إال أن جملس املستشارين ي
وركيزة ضرورية، باعتباره غرفة ثانية بالربملان تضطلع أيضا بأدوار 
ووظائف أساسية يف الرقابة والتشريع حددها الدستور اجلديد يف 
عدد من بنوده، نذكر منها على سبيل الذكر ال احلصر الفصل 

، الذي أكد أن لرئيس احلكومة وألعضاء الربملان على السواء 22
تودع مشاريع القوانني باألسبقية : "دم باقرتاح القواننيحق التق

لدى مكتب جملس النواب، غري أن مشاريع القوانني املتعلقة على 
وجه اخلصوص باجلماعات الرتابية وبالتنمية اجلهوية وبالقضايا 

" االجتماعية تودع باألسبقية لدى مكتب جملس املستشارين
جملسي الربملان  ، الذي أكد بدوره على تداول23والفصل 

بالتتابع يف كل مشروع أو مقرتح قانون بغية التوصل إىل املصادقة 
ويتداول جملس النواب باألسبقية وعلى التوايل : "على نص واحد

يف مشاريع القوانني ويف مقرتحات القوانني اليت قدمت مببادرة من 
أعضائه، ويتداول جملس املستشارين بدوره باألسبقية وعلى التوايل 
يف مشاريع القوانني وكذا يف مقرتحات القوانني اليت هي من مبادرة 

، الذي أكد على حق 327مث الفصل " إىل آخره.. أعضائه 
امللك ورئيس احلكومة وجملس النواب وجملس املستشارين اختاذ 

إضافة طبعا إىل ما نص عليه  .املبادرة قصد مراجعة الدستور
ملان يف اجملال التشريعي الدستور من توسيع سلطات جملسي الرب 

وضمان حقهما يف ممارسة السلطة التشريعية بشكل واسع 
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والتصويت على القوانني، ومراقبة عمل احلكومة وتقييم السياسات 
احلكومية وضبطها يف عدد هام من االختصاصات لسن قوانني 
هامة وشاملة يف خمتلف جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية 

. ها من البنود اليت ال يتسع الوقت لذكرها هناواحلقوقية، وغري 
وهي كلها تؤكد على الدور اهلام الذي أسند جمللس املستشارين 
إىل جانب جملس النواب يف ممارسة دوره التشريعي والرقايب، مما 

 .يشكل مكسبا هاما للتجربة املؤسساتية والدميقراطية يف بالدنا
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد الوزير،
 لسيدات والسادة النواب المحترمون، ا

نؤكد مبدئيا يف األغلبية الربملانية على ضرورة استمرار 
جملس املستشارين يف االشتغال يف صيغته احلالية وممارسة مهامه 
الدستورية كاملة طبقا لروح ونص الدستور، ولو أنه ما زال أمامنا 

مسلسل بعض الوقت من أجل التحضري اجليد واإلعداد املتقن لل
املتعلق بانتخاب أعضاء هذا اجمللس طبقا ملقتضيات الدستور 

 . اجليد
وعلى هذا األساس، ندعو إىل اإلسراع يف تفعيل وتنزيل 
ورش اجلهوية املتقدمة، حىت تتحول الغرفة الثانية بشكل فعلي 
وعملي إىل مؤسسة ذات طابع متثيلي للجهات، مما يتبع ذلك من 

ة املمارسة الدميقراطية وتفعيل التنمية ضرورة توحيد وتعميق وتقوي
البشرية والتضامن اجملايل، ومنح أوسع السلطات للجهات 
باعتبارها مجاعات جمالية يف مجيع امليادين اليت هتم التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع اضطالع املصاحل الال ممركزة 

هوية، ودون للدولة بدور الدعم واملصاحبة لالسرتاتيجيات اجل
إغفال وضع نوعية وميكانيزمات ملراقبة ومطابقة أداء اجلهات 
واحرتام مقاربة النوع والتمثيلية النسائية ووضع مبادئ الدميقراطية 
املشاركاتية، من خالل كل الصيغ املمكنة، كامليزانيات املشاركاتية 
والورشات احلضرية واملنتديات املواطنة وجلان األحياء واجملالس 

ماعية وتشجيع الشراكة بني اجلماعات اجملالية واملنظمات الغري اجل
دون نسيان  حكومية واجلمعيات والدولة والقطاع اخلصوصي،

طيعي جهوي ميزج بني املعايري االقتصادية والدميغرافية وضع تق
ثقافية واجلغرافية، مع اختاذ اسرتاتيجيات تروم التنمية -والسوسيو

يوب الفقر واإلقصاء، وتفعيل ورش البشرية والقضاء على كل ج
اجلهوية ضمن املوروث الثقايف وخصوصياته يف ما خيدم وحدة 

 . شعبنا
كما أهنا مناسبة نؤكد من خالهلا على أن انتخاب 
أعضاء خمتلف اهليئات الناخبة املدعوة للمشاركة يف انتخاب 
أعضاء جملس املستشارين املقبل ال بد أن تكون مناسبة لتقوية 

سة الدميقراطية، مما يسمح بتمثيلية متوازنة بني النخب املمار 
السياسية نساء ورجاال، ومبا يتيح للمؤسسات الدميقراطية التمثيلية 
جناعة أكثر وللنظام االنتخايب نفسه فعالية أكرب، إضافة إىل تفعيل 
إجراءات تقنية هامة، كاحلرص على املعاجلة اإللكرتونية الناجعة 

 .والتصويت ضمن هذه اللوائح بالبطاقة الوطنيةللوائح االنتخابية 
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
إن انتخابات جملس النواب متت يف عمومها يف جو 
النزاهة والشفافية، بإمجاع كل الفعاليات الوطنية واملراقبني 

لذا فإن ما . فة اليت شابتهاالدوليني، رغم بعض التجاوزات الطفي
سيأيت بعد املصادقة على هذا املرسوم بشأن انتخاب أعضاء 
خمتلف اهليئات الناخبة املدعوة للمشاركة يف انتخاب أعضاء 
جملس املستشارين املقبل يكتسي طابعا مصرييا ومهما، حيث ال 
بد من إعمال كل اإلجراءات والضمانات الضرورية للمرور 

قبلة يف جو من النزاهة والسالمة واملصداقية، متاشيا لالنتخابات امل
مع توجيهات جاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل وكافة القوى 

 . والفعاليات السياسية يف البالد ومع مقتضيات الدستور اجلديد
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إننا واعون بأن االتفاق على اجلدولة الزمنية للمسلسل 
املرسوم اهلام الذي  االنتخايب املقبل تستلزم املصادقة على نص

لذا نرى من الضروري احلرص على اتباع منهجية . نناقشه اآلن
التشاور اإلجيايب واملنتج لتقييم املكتسبات احملققة وجتاوز 

كما أن اجلميع مدعوون لتنسيق اجلهود والعمل كل . السلبيات
من موقعه، حكومة وأحزابا سياسية وجمتمعا مدنيا ووسائل إعالم 

القتصاديني والقضاء، جلعل االستحقاقات املقبلة حلظة والفاعلني ا
وبالتايل ال . دميقراطية قوية ضمن املنافسة السياسية الشريفة

يفوتنا، يف إطار جهود األغلبية املتواصلة إلجناح العمل احلكومي 
ضمن هذا الورش اهلام، أن نؤكد على تصويتنا اإلجيايب على هذا 

وشكرا على . لوطننا وشعبنااملرسوم، خدمة للمصاحل العليا 
 .انتباهكم، والسالم عليكم ورمحة اهلل، شكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للمجموعة . شكرا للسيد النائب احملرتم

النيابية للحزب العمايل، السيد النائب احملرتم رشيد البهلول، ليس 
 .، ال يتدخل أحدالكلمة للمجموعة النيابية املستقبل. موجودا

ينا مناقشة هذا النص، ومنر إىل عملية التصويت، إذن أهن
 :أعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون

 إجماع : املوافقون
إذن، صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 

 7.37.22يقضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  72.37
املادة  القاضي بتطبيق 3311من ربيع اآلخر  77الصادر يف 

املتعلق مبجلس  72.33من القانون التنظيمي رقم  82
 .املستشارين، شكرا

يتعلق هبيئة  12.37منر اآلن إىل مشروع القانون رقم 
األطباء الوطنية، نشرع يف املناقشة العامة، الكلمة للسيد الوزير 

 .لتقدمي مشروع القانون، فليتفضل مشكورا
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 كرا السيد الرئيس المحترم،ش
 ،السيدات النائبات المحترمات

 السادة النواب المحترمون،
املتعلق باهليئة  12.37مت إعداد مشروع قانون رقم 

الوطنية للطبيبات واألطباء يف تنسيق تام بني اهليئة ووزارة الصحة 
وبتشاور مع النقابات واجلمعيات املهنية املمثلة للطبيبات 

د شارك يف النقاش حول اإلصالح أربعة عشرة نقابة واألطباء، وق
 . ومنظمة ممثلة هلم

وهذا القانون اللي تنقدموه اليوم أمامكم تينص على 
هيئة وطنية للطبيبات واألطباء مستقلة، دميقراطية، تعمل يف 

 . الشفافية وتربط املسؤولية باحملاسبة
النقطة الثانية هي كل الرؤساء منتخبون، رئيس اهليئة 

 . الوطنية للطبيبات واألطباء ورؤساء اجملالس اجلهوية
ثالثا، إحداث اجلمعية العامة للمجالس مبثابة برملان 
للهيئة الوطنية واجملالس اجلهوية، هاد الربملان هو برملان اهليئة 

 .لتوسيع قاعدة التشاور
جلنة أخالقيات : النقطة الرابعة هي إحداث أربع جلان 

مزاولة املهنة، جلنة التكوين والتكوين  وأدبيات املهنة، جلنة
 .املستمر، وأخريا اللجنة املكلفة باملسائل االجتماعية

النقطة اخلامسة هي التدقيق يف النظام التأدييب، وخاصة  
 .النظام التأدييب الذي يهم أطباء القطاع العام

وأخريا النقطة السادسة، إجبارية التدقيق واالفتحاص  
 .طرف خبري حماسب السنوي للحسابات من

امسحوا يل أخريا، أن أشكر وأهنئ السيدات النائبات 
احملرتمات والسادة النواب احملرتمني على اهتمامهم الكبري هبذا 
املشروع، وعلى أسئلتهم واستفساراهتم البناءة، وعلى اقرتاحاهتم 
وتعديالهتم القيمة اليت سامهت يف إغناء والرفع من جودة هذا 
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والسالم عليكم . أمتىن أن ينال رضاكم وموافقتكماملشروع، الذي 
 .ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
الكلمة للسيد مقرر جلنة القطاعات . شكرا للسيد الوزير

االجتماعية، فليتفضل مشكورا لتقدمي تقرير اللجنة يف موضوع 
هذا النص، السيد النائب احملرتم السيد مصطفى اإلبراهيمي، 

ائب احملرتم مصطفى اإلبراهيمي مقرر جلنة القطاعات السيد الن
 .االجتماعية،  تفضلوا

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي، مقرر النص التشريعي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

لس املوقر نص التقرير يسعدين أن أبسط أمام أنظار اجمل
الذي أعدته جلنة القطاعات االجتماعية على إثر دراستها ملشروع 

 1يتعلق هبيئة األطباء الوطنية خالل  12.37قانون رقم 
اجتماعات دامت قرابة عشرين ساعة من العمل، وذلك برئاسة 
السيد عبد اللطيف مريداس رئيس اللجنة، حبضور الدكتور احلسني 

لصحة والدكتور موالي الطاهر العلوي رئيس اهليئة الوردي وزير ا
 . الوطنية لألطباء

ويسعدين كذلك أن أقدم كل االمتنان للسيد وزير 
الصحة على مده ألعضاء اللجنة بكل البيانات يف إطار من 
املسؤولية واجلدية يف مجيع مراحل نقاش هذا املشروع اهلام، حيث 

لوطنية لألطباء، مربزا مراحل أعطى تقييما للوضعية احلالية للهيئة ا
نشأهتا وتطورها وأسباب أزمتها، واليت خلصها يف ضعف الدمقرطة 
يف التدبري ومتسك األطباء باختيار رئيس اهليئة عن طريق االقرتاع 
وعزوف األطباء عن االخنراط فيها وعدم جناعة عمل أجهزهتا 

نات وإشكالية حتديد منط االقرتاع الذي ينعكس على متثيلية مكو 

كما بني أن املشروع انطالقا . اهليئة واجلدال الدائم حول مواردها
مما سبق يرتكز على مبادئ، أوجزها يف احلفاظ على وحدة اهليئة 
ودمقرطة أجهزهتا املسرية وحسن احلكامة يف التدبري واملسؤولية 
املقرونة باحملاسبة، ويهدف إىل حتيني القانون املؤطر للهيئة 

لوطنية لألطباء والرفع من أدائها وجناعتها وإعادة وحتديث اهليئة ا
 . ثقة األطباء فيها وضمان االخنراط هبا

نوعية وحجم مهام اهليئة : ومن أبرز حماور املشروع جند
واختصاصات اجملالس الوطنية واجلهوية ووظائف رؤسائها، نظام 
انتخابات أعضاء اجمللس الوطين واجملالس اجلهوية، كيفية انتخاب 

س اجمللس الوطين، موارد اهليئة، اشتغال اهليئة، ربط املسؤولية رئي
باحملاسبة، مأسسة اجلمعية العامة للمجالس، النظام التأدييب 

 . للهيئة، وخاصة بالنسبة ألطباء القطاع العام
كما أن املشروع حدد عدة مهام تضطلع هبا اهليئة، 

ئ اليت تقوم مهمة املرفق العام، والسهر على القيم واملباد: منها
عليها مهنة الطب، واملسامهة يف السياسات الصحية، والتكوين 
املستمر، واملهمة التأديبية، ومهمة الدفاع عن املصاحل املعنوية 

 . واملادية للمهنة
هذا، وقد كانت مداخالت السيدات والسادة النواب 
يف كل أطوار دراسة املشروع، يف إطار املناقشة العامة ويف إطار 

شة املواد، تتسم باجلدية ومبالمسة واقع اهليئة احلايل مناق
كما قدمت . واستشراف أفق أفضل من خالل هذا املشروع

واقرتحت تعديالت لتحسينه وتنقيحه لبلوغ األهداف املرجوة، 
لتكون اهليئة مسؤولة، تسودها الدميقراطية، وتقرن بني احلقوق 

ن فاعال رئيسيا يف والواجبات وبني املسؤولية واحملاسبة، وأن تكو 
املنظومة الصحية وشريكا متميزا للسلطات احلكومية، وذات 
أجهزة قوية ومهام واسعة إلرساء مبادئ أخالقيات املهنة وآداهبا 
لدى كل األطباء، وما تقتضيه هذه املهنة اإلنسانية والنبيلة من 

 . نزاهة وكفاءة ونكران الذات
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مطلب  كما نادت جل التدخالت إىل حماولة ترسيخ
الدميقراطية كمنطلق أول إلصالح شامل، ومؤكدين أيضا على أن 
هذه اهليئة سامهت بالفعل يف تنظيم هذا القطاع وإنصاف أقطابه 
وإصالح صورة الطبيب، وكذا إجياد معادلة حقيقية مبنية على 
مبدأ الثقة بني الطبيب واملريض وبني الطبيب واهليئة من جهة، 

ناهيك عن . طين والدويل من جهة أخرىوبني اهليئة وحميطها الو 
املطالبة أيضا باإلضافة إىل تنظيم هذه العالقة إىل العمل على 
دمقرطتها، انطالقا من فرض مبدأ املساواة بني مجيع فئات 
األطباء، باعتبارهم يف بالدنا يؤدون نفس العمل ويسدون 
خدماهتم بنفس األمانة، سواء تعلق األمر بأطباء القطاع اخلاص 
أو القطاع العام مبرافق الدولة واجلماعات احمللية وأطباء املراكز 

معربني عن أملهم . االستشفائية اجلامعية أو األطباء العسكريون
يف ترسيخ مبدأ الدميقراطية يف هذا القانون كمفهوم قدمي عرف 
أمهية قصوى يف يومنا انطالقا من احلراك االجتماعي، ينادي 

 . االجتماعية على وجه اخلصوص باملساواة والدميقراطية
تعديال، مت  22وجدير بالذكر، أن فرق األغلبية قدمت 

وتقدم فريق التجمع . تعديال 72تعديال ومت سحب  33قبول 
تعديال وعدم قبول  73تعديال، مت قبول  21الوطين لألحرار ب 

أما الفريق االشرتاكي فقد . تعديال 11تعديال ومت سحب  33
 71تعديال وعدم قبول  33، مت قبول تعديال 38تقدم ب 

وقدم فريق االحتاد الدستوري مخس . 31تعديال وسحب 
تعديالت، مت قبول اثنني وعدم قبول تعديل واحد ومت سحب 

 . تعديلني اثنني
هذا، وقد صادقت اللجنة على املشروع كما عدلته 

 .شكرا السيد الرئيس، شكرا للسيد الوزير. باإلمجاع
 :السيد الرئيس
ننطلق اآلن يف املناقشة، الكلمة . را السيد املقررشك

لفريق العدالة والتنمية، الذي يتحدث باسم فرق األغلبية، السيد 

النائب احملرتم السيد مصطفى اإلبراهيمي، تفضلوا السيد النائب 
 .، تفضل(وحدة املتدخل)

 : ، باسم فرق األغلبيةالنائب السيد مصطفى اإلبراهيمي
 .الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات النائبات والسادة النواب األفاضل،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فرق األغلبية ملناقشة 

 .املتعلق هبيئة األطباء الوطنية 12.37القانون 
إن مهنة الطب منذ األزل عرفت تقنينا وتشريعات 

أو من األطباء الذين ال حيرتمون قواعد لتحصينها من الدخالء 
األخالقيات اليت يقوم عليها شرف املهنة من جهة أو عدم 
االتصاف بالنزاهة والكفاءة الالزمتني لكل طبيب من جهة 

 .أخرى
ويف التاريخ املعاصر، اهليئة املهنية اليت تعىن مبهنة الطب 

اسع هي هيئة األطباء، وقد ظهرت بوادره األوىل يف القرن الت
عشر، ليصدر أوىل القوانني للهيئات يف شكلها احلايل يف أوربا 

 .بفرنسا، مث باقي الدول 3872بإسبانيا و  3832منذ 
وبالنسبة للمغرب، فقد عرف تكوين أول هيئة سنة 

حتت االحتالل الفرنسي، ومت تعديل أول قانون سنة  3831
3838 . 

املصادقة القانون احلايل الذي حنن اليوم بصدد مناقشته و 
، بالرغم من 3823عليه جاء ليقوم مقام قانون صدر سنة 

جمموعة من التعديالت اليت طالت هذا األخري إال أنه أصبح 
بعد مثان وعشرين سنة  12.37متجاوزا، وقد جاء هذا القانون 

لسد العديد من الثغرات، وكذلك تلبية ملهام اهليئة اليت جيب أن 
 . تكنولوجية واجملتمعيةتتالءم والتطورات العلمية وال
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ولتطوير النص وجتويده وتنقيحه، قدمت فرق األغلبية 
مادة، اعتمادا على جمموعة من املراجع،   82تعديال على  22

كالقوانني املنظمة للهيئات الوطنية للمهندسني املعماريني واملوثقني 
والصيادلة وجراحي األسنان وغريها، وكذلك القوانني الدولية سواء 

نني العربية أو األوربية أو األمريكية للهيئات الطبية بالبلدان القوا
وقبل هذه املراجع، فقد استندت مجيع الفرق أغلبية . املذكورة

مع  12.37ومعارضة للدستور املغريب اجلديد ملالءمة قانون 
مقتضياته، خاصة السعي للمناصفة بني األطباء والطبيبات يف 

ثلث املقاعد ألحد اجلنسني تويل املسؤوليات، وذلك بتخصيص 
يف مجيع أجهزة اهليئة والتباري دميقراطيا على الثلثني املتبقيني، وكذا 

 . إرساء دعائم احلكامة اجليدة وقرن املسؤولية باحملاسبة
وقد جاء مشروع قانون هيئة األطباء من ناحية الشكل 

مادة  82مقارنة بالقانون السابق أكثر تفصيال، حبيث توجد به 
مادة القانوين السابق، وأحسن تنظيما، حبيث أصبح  28ل مقاب

 . مبوبا بستة أبواب وجمموعة من الفروع
أما من ناحية املضمون، فقد عرف النص تغيريا جذريا 

 : يف العديد من مقتضياته، ميكن أن جنملها يف احملاور اآلتية
  اليت تطال رئيس اجمللس الوطين وكذلك : الدمقرطة

هوية، وإحداث مجعية عامة مبثابة برملان رؤساء اجملالس اجل
 للهيئة؛

  االستقاللية، وهذه االستقاللية، سواء عن اإلدارة : ثانيا
أو االستقالل املايل، حىت ال يكون قرار اهليئة مرهونا باجلهة اليت 

 متونه، وخاصة شركات األدوية؛
  احلكامة اجليدة، وذلك باحملاسبة؛: ثالثا 
  االبتدائية : بية يف مراحلها الثالثاهليئات التأدي: رابعا

باجملالس اجلهوية، واالستئناف باجمللس الوطين، ومرحلة النقض 
 بالغرفة اإلدارية حملكمة النقض؛

  املهام واالختصاصات، مث اهليكلة اليت عرفتها : خامسا
 .اهليئة، وتنقسم إىل جملس وطين وجمالس جهوية واجلمعية العامة

ة، فالرئيس املقبل للهيئة سيكون ففيما يتعلق بالدميقراطي
مبقتضى هذا القانون منتخبا من بني ومن طرف أعضاء اجمللس 
الوطين املنتخبني حصريا، خالفا للسابق حيث كان معينا، وهذا 

أما . يسري على رئيس اجمللس الوطين ورؤساء اجملالس اجلهوية
ثلي بالنسبة ملقاعد األعضاء هباته اجملالس فتكون بالتساوي بني مم

 . القطاع العام والقطاع اخلاص
دائما يف جمال الدميقراطية، مت إحداث اجلمعية العامة 
للمجلس الوطين واجملالس اجلهوية، وهي عبارة عن برملان هليئة 

 : األطباء والطبيبات بصالحيات واختصاصات واسعة ومنها
  دراسة القضايا اليت هلا عالقة مبهام اهليئة وحتسني عملها؛ 
 ل بني اجمللس الوطين واجملالس اجلهوية، وبني جملس التواص

اهليئة واإلدارة، وكذلك التواصل بني هيئة األطباء والطبيبات 
وباقي املتعاملني مع اهليئة، سواء على الصعيد الوطين أو الصعيد 

 . الدويل
 : كما يعرض على اجلمعية للمصادقة

  على  االشرتاكات وكيفية حتصيلها وكييفية توزيعها: أوال
 اجلهات؛ 

  مشروع مدونة أخالقيات املهنة؛ : ثانيا 
  مشروع النظام الداخلي للهيأة الوطنية للطبيبات : ثالثا

 واألطباء؛ 
  خلق جلنة تشرف على االنتخابات: وأخريا . 

كما ميكنها، أي اجلمعية العامة، أن تصدر توصيات يف اجملاالت 
 :التالية
  الوطين واجملالس  التقارير املالية واألدبية للمجلس

 اجلهوية؛ 
   امليزانية السنوية للهيئة؛ 
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  والربنامج السنوي للتكوين املستمر . 
احملور الثاين وهو االستقاللية، سواء عن اإلدارة أو 

ففيما يتعلق باإلدارة، القانون السابق كان حيدد . االستقالل املايل
 أعضاء اجملالس اجلهوية الثالثة عشر وكيفية تقسيمها بني

القطاعني العام واخلاص، خالفا هلذا القانون الذي جاء على 
 . أساس التساوي بني القطاعني العام واخلاص

أما عدد األعضاء الذين يكونون بكل جملس جهوي فهو 
ما  32، 211إيال كان عندنا  37يكون نسبة لعدد األطباء، 

و  3111إيال كان عندنا ما بني  71، 3111و  211بني 
طبيب، وتكون  1111إيال كان أكثر من  73، و 1111

يف الوقت الذي كانت . مناصفة بني القطاع العام والقطاع اخلاص
اإلدارة تتدخل يف القانون السابق يف حتديد عدد األعضاء لكل 
قطاع، هذا القانون يستحيل على اإلدارة أن تتدخل يف هذا 

 . الشأن
عدم فيما يتعلق باالستقالل املايل، مت التنصيص على 

قبول اهلبات من بعض األطراف اليت قد تكون هلا مصلحة مع 
 . اهليئة، وخاصة شركات األدوية

فيما يتعلق باحلكامة اجليدة، تعرض حماسبة اهليئة قصد 
تقديرها كل سنة على نظر خبري حماسب مقيد بصفة قانونية يف 

وهتدف عملية تقدير حماسبة اهليئة . جدول هيئة اخلرباء احملاسبني
 التأكد من صدق البيانات احملاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها إىل

املالية ومن نتائج هذه احملاسبة، وكذلك من وضعية ممتلكات 
 .اهليئة

ويضع اخلبري احملاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه الرئيس 
إىل اجمللس الوطين، ويتعني على رئيس اجمللس الوطين أن يطلع 

لس الوطين واجملالس اجلهوية وأن على مضمون التقرير أعضاء اجمل
 . يوجه نسخة منه لإلدارة

 : فيما يتعلق هبام اهليئة، هناك أربع مهام  

   جتميع األطباء ووضع مدونة ألخالقيات املهنة، وهذه
 املدونة نظرا لقيمتها فاملشرع ارتأى أن تكون مبرسوم؛ 

  دور استشاري للسلطات العمومية يف كل ما : ثانيا
وانني، فهي املخاطب مع السلطات العمومية يف إبداء يتعلق بالق

 رأيها يف التشريعات والسياسات العمومية يف جمال الصحة؛ 
   املهمة الثالثة وهي دور الضبط، فمن واجبات اهليئة أن

تضبط جدول األطباء وتعمل على حتيينها، فهي اليت أوكل هلا 
لشروط املشرع أن تضع أمساء األطباء الذين يتوفرون على ا

 . القانونية وكذلك النزاهة والكفاءة
    كما تبت أيضا يف االتفاقيات، سواء بني األطباء أو بني

األطباء وصناديق التغطية الصحية، وكذلك فيما يتعلق بأمساء 
األطباء يف الوصفات الطبية واللوحات التعريفية لألطباء 

 بالعيادات واملصحات؛ 
  ي، من خالل جمالس وأخريا، من مهام اهليئة دور قضائ

التأديب، سواء بالنسبة لالبتدائي باجملالس اجلهوية أو االستئناف 
باجمللس الوطين، أما النقض فيكون بالغرفة اإلدارية مبحكمة 

اإلنذار والتوبيخ والتوقيف ألقل : وتصدر أربع عقوبات. النقض
من سنة، سواء كان نافذا أو موقوف التنفيذ، أو التشطيب يف 

 . فنيحق املخال
جلنة األخالقيات وآداب : كما أحدثت أربع جلان وهي

املهنة، وجلنة مزاولة مهنة الطب، وجلنة التكوين والتكوين املستمر 
 . وتقييم الكفاءات، وجلنة الشؤون االجتماعية

ويف اخلتام، حنن لنا اليقني أن هذا القانون حبلته اجلديدة، 
على جملس النواب، واليت توافق عليها جل املهنيني قبل عرضها 

باإلضافة إىل كل التعديالت اليت قدمتها كل من فرق األغلبية 
واملعارضة، ستفضي ال حمالة للوصول إىل هيئة قوية دميقراطية 
ومستقلة، ستكون رافعة ملهنة الطب واملهن الصحية املواكبة هلا، 
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وستمكن اجملتمع من الدفاع عن املريض وعن شرف املهنة 
 . وتنظيمها

ا للجو اإلجيايب واملسؤول الذي ساد خالل املناقشة ونظر 
داخل اللجنة، واعتبارا لتجاوب احلكومة مع أهم تعديالت 
خمتلف الفرق النيابية معارضة وأغلبية، فإننا نسجل اإلمجاع الذي 

والسالم . حظي به هذا النص املهم يف تاريخ مهنة الطب ببالدنا
 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 : الرئيس السيد
الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطين لألحرار، . شكرا

 .السيد النائب احملرتم حممد حدادي
النائب السيد محمد حدادي، باسم فريق التجمع الوطني 

 :لألحرار
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 .أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
 السيد الرئيس المحترم،

 الوزراء المحترمون، السادة
 أخواتي وإخواني النواب المحترمون،

يشرفين عاليا أن أتناول الكلمة من هذا املنرب املوقر 
ألبسط مداخلة الفريق النيايب للتجمع الوطين لألحرار، يف إطار 
مناقشة مشروع قانون على درجة كبرية من األمهية، إنه مشروع 

هذا النص . الوطنية يتعلق هبيئة األطباء 12.37القانون رقم 
مادة، كلها ترمي إىل إعادة وترسيخ مبادئ  82الذي جاء حيمل 

احلكامة والدمقرطة يف التدبري املتعلق بكيفية تشكيل هياكل اهليئة 
الوطنية لألطباء، عرب اعتماد انتخابات جديدة شفافة ودميقراطية، 
سواء بالنسبة للمجلس الوطين أو بالنسبة للمجالس اجلهوية، 

ال عن السهر على احرتام قيم ومبادئ ممارسة مهنة الطب، فض
هذه املهنة الشريفة والنبيلة، واليت لألسف الشديد ما فتئت تطاهلا 

بعض املمارسات املخالفة بتاتا ألدبيات وأخالقيات املهنة من 
 . طرف مزاوليها

إننا اليوم نناقش، وسوف نصوت بعد قليل على هذا 
ة اجتماعية، وباخلصوص أوضاعا املشروع قانون، نعيش وضعي

صحية مقلقة، يف ظل احلاالت اليت تطفو على السطح من حني 
إىل آخر، واليت مردها يف بعض األحيان سوء التقدير من طرف 

لذلك فعملنا، السيد الوزير، أن . ممارسات وممارسي مهنة الطب
نفعل هذا النص، بل هذا املشروع قانون، الذي جاء إلجياد 

دالت تروم تعزيز مبدأ الثقة بني الطبيب واملريض، بل آليات ومعا
بني اهليئة وحميطها اجلهوي والوطين والدويل، واعتماد ترسيخ قيم 
الدميقراطية واحلكامة كذلك كمنطلق األول لإلصالح الشامل 

 . للمنظومة الصحية
وما دام مجيع الطبيبات واألطباء الوطنيني املمارسني 

يسدون خدماهتم بكل صدق وإخالص واملزاولني هلذه املهنة 
وأمانة، يف احرتام تام ألخالقيات وأدبيات مهنة الطب، ويف إطار 
مبدأ املناصفة واملساواة بني اجلنسني وتبين مقاربة النوع 
االجتماعي كذلك، وانسجاما مع أحكام وروح الدستور، حرصنا 
يف فريقنا أن تشتمل مجيع مواد هذا املشروع قانون على صيغة 

 . تأنيثال
كما ال بد من التذكري أن جل التعديالت اليت تقدم هبا 
الفريق النيايب للتجمع الوطين لألحرار، سواء اليت قبلتها احلكومة 
أو اليت قمنا بسحبها أو تلك اليت مل تلق القبول من طرف 
احلكومة، كلها انصبت حول تفادي اإلشكاليات اليت واجهت 

خذ بعني االعتبار البعد اجلهوي تسيري اهليئة يف املاضي، مع األ
والتوزيع اجلغرايف للمراكز واملؤسسات واملصحات االستشفائية 
مبختلف ربوع اململكة، مع احلرص على إصالح املنظومة 
القانونية، سواء تعلق األمر بكيفية اشتغال اهليئة مركزيا أو جهويا 

هوية أو بطريقة أو بأسلوب اشتغال اجمللس الوطين أو اجملالس اجل
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وكذا اجلمعية العامة للمجالس كلجنة للتشاور والتواصل فيما 
 . بينها

وهكذا، تقدم الفريق النيايب للتجمع الوطين لألحرار 
، وهو الشيء الذي نعتز به، 73خبمسة وستني تعديال، مت قبول 

 33تعديال، فيما مل تقبل احلكومة  11فيما قمنا بسحب 
 . تعديال

هذا املشروع قانون، واليت وفيما يتعلق بأهم أهداف 
تبلورت حول حتيني القانون املؤطر للهيئة وحتديثها وعصرنة 
أساليب اشتغاهلا وانفتاحها على احمليط اجلهوي والوطين والدويل، 
وكذلك إصالح املنظومة القانونية، واعتماد جمموعة من املبادئ،  

لية كاحلفاظ على وحدة اهليئة وضبط األجهزة املسرية وربط املسؤو 
باحملاسبة، فإن مهامها تبقى هي األخرى على درجة كبرية من 
األمهية، ففضال عن اضطالعها مبهمة املرفق العام والسهر على 
احرتام قيم ومبادئ مهنة الطب، فإن مسامهتها يف السياسات 
الصحية ودورها يف إخضاع الطبيبات واألطباء لدورات تكوينية 

أن تتخذ إجراءات تأديبية يف حق بصفة مستمرة ال مينعها إطالقا ب
كل طبيب أو طبيبة خمالف ألدبيات املهنة، مع دورها الدفاعي 

 .عن املصاحل املادية واملعنوية للمهنة
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 أخواتي وإخواني النواب،

إننا يف فريق التجمع الوطين لألحرار، وغرية منا على 
كقطاع حيوي مبؤسساته وهيئاته ومرافقه   القطاع الصحي

ومتطلباته املادية أو البشرية أو اللوجستيكية، ويف إطار مأسسة 
هذا القطاع وضخ دماء جديدة بشرايينه املتمثلة يف املستشفيات 
العمومية، اليت ظلت تشتكي من سوء التدبري وضعف االستقبال 

 . احةونقص األطر الطبية ووسائل العمل واإلمكانات املت

ويف إطار األوراش الكربى املفتوحة املرتبطة بصون احلقوق 
وضمان تسهيل الولوج للخدمات االستشفائية وتقريب اإلدارة من 
املواطنني، نطالب احلكومة ونلح عليها بأن تعمل على تقنني مهنة 
الطب وحتصينها من كل الشوائب، واعتماد ميكانيزمات وآليات 

فتعزيز الرتسانة . قطاع إىل األماممن شأهنا أن تدفع هبذا ال
القانونية املغربية وإغناؤها مبشاريع قوانني من قبيل مشروع القانون 

املتعلق هبيئة األطباء الوطنية، ملن شأنه رسم خريطة  12.37رقم 
صحية مبواصفات قانونية حمضة تؤطر هذا القطاع وتعمل على 

 . عقلنته
لألحرار، ومن  إننا يف الفريق النيايب للتجمع الوطين

موقعنا يف املعارضة، وبدون خلفيات سياسية أو إيديولوجية، 
منخرطون ومساندون هلذا املشروع قانون، نظرا ملا جاء حيمله من 
دالالت واعتبارات وأهداف تبلور بامللموس التوجهات امللكية 
السامية الرامية إىل إفراز هيئة وطنية للطبيبات واألطباء مسئولة، 

ية دميقراطية، كفاعل أساسي وشريك ال حميد عنه ذات متثيل
بالنسبة للحكومة فيما خيص رسم مالمح وخريطة طريق هذا 

 . القطاع الصعب والصعب للغاية
السيد الوزير، رغم أن هذا املشروع بصفته أنه كان 
مشروعا توافقيا، فهناك بعض األمور اللي أغفلها، أوال يف إطار 

الت، كانت هناك تعديالت اللي  السحب ديال عدد ديال التعدي
كان اقتناع من احلكومة من خالل وزير الصحة، وهناك تعديالت 
اللي كانت تفاديا لعرقلة املسائل التنظيمية واالنتخابية هلذه 

تعديال، سنمر هبا لداخل القاعة،  33فارتأينا أن تكون . اهليئات
أمال فيكم السيد الوزير، أن تكون إعادة النظر يف بعض 

. تعديال 33تعديالت اليت مت رفضها من طرف احلكومة وهي ال
وفقنا اهلل ملا فيه خري البالد والعباد، شكرا على حسن إصغائكم، 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس
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الكلمة اآلن لفريق األصالة . شكرا للسيد النائب احملرتم
 .لسيدة نبيلة بنعمرواملعاصرة، السيدة النائبة احملرتمة ا

 :النائبة السيدة نبيلة بنعمر، باسم فريق األصالة والمعاصرة
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات النائبات والسادة النواب،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة 

واملتعلق باهليئة  12.37يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 
بات واألطباء، وهو مشروع قانون يتوخى حتيني الوطنية للطبي

القانون املؤطر للهيئة الوطنية لألطباء وحتديثها هبدف الرفع من 
لكن، هل . أدائها وضمان فعاليتها وفق متطلبات املرحلة ودقتها

هذه املبادرة التشريعية تتجاوب يف العمق مع حجم االنتظارات 
  .والتحوالت العميقة اليت تعرفها بالدنا؟

كان   3823إنه منذ إحداث اهليئة الوطنية لألطباء سنة 
 هبدف نبيل، منطلقه تنظيم وتقوية حضورها جهويا ومركزيا،

وتوحيد صفوف منخرطيها لتشمل القطاع العام واخلاص 
واألساتذة الباحثني والعسكريني، إذن منذ إحداثها مل تتمكن من 

ل منها جهازا ذا إفراز قيمة مضافة ومل تساير التطورات بأداء جيع
سلطة معنوية وتنظيمية حقيقية، سواء من حيث مهمة السهر 
على القيم واملبادئ، اليت نعتربها األساس املؤطر ملهنة األطباء، أو 
على مستوى املسامهة يف السياسة الصحية، أو على مستوى 
الدفاع عن املصاحل املعنوية واملادية للمهنة، اليت باتت، ولألسف 

دد الرئيسي للعالقة بني األطباء واملرضى يف السنوات الشديد، احمل
 . األخرية

مل تستطع إذن هذه اهليئة جتديد نفسها وتطوير أدائها، 
بالرغم من التعديالت اليت أدخلت على القانون املؤطر لعملها، 
وهذا يف اعتقادنا أمر طبيعي وبديهي، ألن توحيد الصفوف 

فق منظور موازنات بني  يتطلب مقاربة تضمن مشاركة اجلميع و 

واالخنراط يف اهليئة يتطلب هو اآلخر دمقرطة . كل األصناف
األجهزة املسرية، وإعادة الثقة يف اهليئة مرتبط حبسن احلكامة 

 . والتدبري
لألسف الشديد، هذا ما افتقدت إليه اهليئة الوطنية 
لألطباء يف ممارسة مهامها منذ إحداثها، فبدل تذويب اخلالفات 

د وتضافر اجلهور بني مكوناهتا للرفع من أدائها وحتديث وتوحي
أسلوب عملها، انصرف اجلهد يف االجتاه املعاكس لإلصالح 

فقد مت . والتحديث، والدخول يف خالفات أثرت على وضعها
 3882، 3823تدارك ذلك، بإدخال تعديالت سنوات 

لعلها تعطي دينامية هلذا اجلهاز، لكن دون جدوى،  7111و
 . الوضع على حاله واستمر

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب،
إن مشروع القانون الذي نناقشه اليوم جاء يف إطار 
معاجلة هذه االختالالت، من خالل إعادة االعتبار للهيئة، اليت 
نتمىن أال تضطلع فقط بدور الدفاع عن الطبيب وعن املهنة، وإمنا 

كما نتمىن أن ترتقي هذه املؤسسة بوظيفتها . عن املريض أيضا
إىل درجة املسامهة الفاعلة يف توجيه السياسة الصحية، مبا جيعلها 
شريكا أساسيا لدى باقي املتدخلني، بدل التقوقع يف زاوية ضيقة 

فاملهنة يف حاجة إىل . ركنها الدفاع عن املصاحل الذاتية الصرفة
واليت باتت مع األسف حتسني صورة الطبيب لدى الرأي العام، 

الشديد باهتة ومقرونة باألخطاء املهنية والسعي إىل االغتناء على 
حساب املواطن، بل وعلى حساب األطباء الشرفاء والواعني 
بشرف ونبل مهمتهم، والذين من الواجب رد االعتبار هلم 

 . واحلفاظ على مصاحلهم، كإحداث التغطية الصحية اخلاصة هبم
باحلفاظ على استقالليتها يف ممارسة  إن اهليئة ملزمة

قيقة حتول دون تسرب كل ما بوضع ضوابط د مهامها الشريفة،
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من شأنه أن يؤثر على طبيعة عملها، مع ضرورة إخراج املدونة 
اليت تتضمن قواعد أخالقيات مهنة الطب إىل حيز الوجود يف 
 أقرب اآلجال، حىت تكتمل املنظومة املؤطرة هلذه املهنة، وشكرا

 .لكم
 : السيد الرئيس

الكلمة اآلن للفريق االشرتاكي، . شكرا للسيدة النائبة
 .السيدة النائبة احملرتمة السيدة حسناء أبو زيد

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد باسم الفريق االشتراكي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات والسادة النواب،
يسعدين ويشرفين اليوم أن أتقدم باسم الفريق االشرتاكي 

الذي  12.37من أجل بسط مداخلتنا فيما يتعلق بالقانون رقم 
: أفضل أن أقدمه بامسه اجلديد املنتمي للعهد الدستوري اجلديد

قانون لن تقبع الذا هب ".اهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء"
الضمري الغائب، ستصبح  الطبيبات يف وضع الضمري املسترت أو

 11ل الطبيبات متكلمات يف هيئة ميثلن فيها أكثر أو ما يقارب 
 . من الفاعالت والفاعلني %

وأبتدئ هنا مبوقف حنمده للوزير فيما يتعلق بتفعيل 
دميقراطي جملموعة من مقتضيات الدستور دافعت عنه فرق 

جتماعي على املعارضة واألغلبية، واملتعلق بإعمال مقاربة النوع اال
ويسعدين أن أبتدئ حبادثة أو حدث طبع تاريخ . املستوى اللغوي

العصر اإلسالمي ألسرد عليكم واقعا أو واقعة جتعل مقاربة النوع 
مبدًأ إسالميا بامتياز وإنسانيا، فمن منا ال يذكر السيدة اليت 
قدمت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حمتجة على غياب 

أسلمتم فأسلمنا، : "اآليات اليت أنزلت، فقالت صيغة التأنيث يف
، فاستجاب اخلالق الرحيم العادل بأن "يذكركم القرآن وال يذكرنا

يا أيها املؤمنون ويا أيتها املؤمنات )) أنزلت أول آية، واملتعلقة ب 
 . واليوم ستصبح هذه اهليئة للطبيبات ولألطباء(( 

ف باهليئة، كل التدخالت اليت سبقتين أطنبت يف التعري
ولن أزيدكم ولن أستزيد، كل ما سأبسطه اليوم بني يديكم ليس 
أكثر من اخنراطنا الكامل يف هيئة نريد أن تكون أسوة لكل 
اهليئات اليت تنظم املهن، واليت تعاين ما تعانيه من إشكاليات 

 . دميقراطية داخلية
تعديال، مت  38الفريق االشرتاكي من خالل تقدميه ل 

 رفضت، إال أهنا أدرجت يف، 71عديل، ت 33قبول 
 :السيد الرئيس

 . اهلدوء من فضلكم، اهلدوء
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد باسم الفريق االشتراكي

أريد أن أبسط بني يديكم املرتكزات اليت اعتمدها الفريق 
تعديل،  33تعديال، مت قبول منها  38االشرتاكي من أجل تقدمي 

أدرجت يف صيغ توافقية قدمها الوزير ، إال أهنا 71مت رفض 
تعديل، ألنه برمج يف صيغة توافقية، أم  31مشكورا، ومت سحب 

رفض، وبالتايل نعرف على أهنا هندسة القانون كانت تعتمد نفس 
 . املبادئ ما بني اجمللس الوطين واجمللس اجلهوي

جيب أن نشري إىل أمهية هذا القانون املتعلق بتنظيم أو 
مهنة الطب، من أجل املسامهة يف تكريس احلق يف  إعادة تنظيم

فاحلق يف الصحة حق من حقوق اإلنسان، حق . الصحة
فإذا مت اليوم . دستوري، رهان تنموي، ودعامة للسلم االجتماعي

اإلمجاع على هذه الصيغة من أجل إعادة تنظيم مهنة الطب من 
فنكون  أجل توفري األمن وتيسري سبل الولوج إىل اخلدمة الصحية، 

كمشرعني اليوم قمنا على األقل باالستجابة إىل مطلب دستوري 
إضافة إىل مطالب تتعلق باملهنيني، املتمثلني يف . إنساين حقيقي

الطبيبات واألطباء، الذين استحضارا لتاريخ أدائهم يف اهليئة 
لعدم وغياب الدميقراطية يف انتخاب  3881انتفضوا سنة 
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عندما أحجموا عن املشاركة  7112رئيسهم، وأعلنوا يف أحداث 
يف انتخابات اجمللس الوطين، وقاموا حبركة ضبط عدم مشاركة 
اجملالس اجلهوية يف هذه االنتخابات أو إعادة هيكلة اجملالس 

األطباء والطبيبات : "اجلهوية والوطنية، وكانوا يرفعون شعارا واحدا
 ". يريدون رئاسة منتخبة مدنية

ليا يف البالد استجابت بتعيني نعرف على أن السلطة الع
رئيس جديد للهيئة هدفه مواكبة هذه العملية االنتقالية من فرتة 

مت إشراك أربعة . الال دميقراطية إىل فرتة الدميقراطية والرئاسة املنتخبة
 17عشر هيئة متثل مجعيات ونقابات مهنية، ومت عقد على األقل 

ءات أخرى، من أجل لقاء رمسيا، رمسي معناه أنه كانت هناك لقا
هذا القانون بالصيغة اليت . بلورة هذا القانون بالصيغة اليت نراها

ومتت  7131-31-31أحضرهتا احلكومة مت االتفاق عليه يف 
 . 7133فرباير  11املصادقة عليه يف اجمللس احلكومي ديال 

واليوم ما قمنا به، مبقاربة تشاركية بني فرق املعارضة وفرق 
ب مشكور من جهة السيد الوزير، يف حماولة منا األغلبية وجتاو 

ملالءمة مقتضيات هذا القانون مع الدستور، ارتأينا يف جل 
األول املتعلق : تدخالتنا كانت تدور حول ثالث مرتكزات

 . بالوحدة، الثاين املتعلق باالستقاللية، والثالث املتعلق بالدمقرطة
الصيغة ى لفيما يتعلق بالوحدة، كما تعرفون حافظنا ع

اليت اقرتحها أهل مكة هليئتهم، فهم ارتأوا أن ميثلوا باملناصفة بني 
 . أطباء القطاع العام والقطاع اخلاص، وهذا مل نتدخل فيه

تدخلنا فيما خيص االستقاللية، وحثينا يف تعديل حظي 
إال أننا . بالقبول، وهو تعديل مشرتك، املتعلق باستقاللية اهليئة

االستقاللية ليس مبدأ عاما ال ميكن على جيب أن نشري إىل أن 
ارتأينا أنه يف املوارد تكتفي اهليئة . األقل إجياد شروط إجناحه

باإلعانات اليت تقدمها الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية، 
وارتأينا أيضا أن . وباشرتاكات املنخرطني فيها من طبيبات وأطباء

نت اهليئة منوط هبا أن تبدي نبلور عالقة مفهومة باإلدارة، فإذا كا

رأيها يف القوانني واألنظمة، وإذا كان منوط هبا املسامهة يف إعداد 
السياسة الصحية، فأظن على أن عالقتها باإلدارة جيب أن تأخذ 

 .مسافة تسمح هلا باملشاركة الفاعلة وليس باملسايرة
لذلك قدمنا جمموعة من التعديالت اليت كانت تروم أن 

ور ممثل اإلدارة حضورا إجباريا، بل يكون اختياريا ال يكون حض
من اهليئة، بوضع استشاري، حاله حال املستشار القانوين ممثل 

 . اإلدارة أو أي خبري علمي
إضافة للمرتكز الثاين واملتعلق بالدميقراطية، ارتأينا يف 
تعديل قدمناه، املتعلق برئيس اجمللس الوطين ورئيس اجمللس 

ب أعضاء اجمللس الوطين وحىت اجمللس اجلهوي اجلهوي، أن ينتخ
املنتَخبني، معناها نسقط صفة املنتِخب واملرشح عن املعينني، 
وبالتايل نضمن رئاسة منتخبة مدنية هلذه اهليئة، ونعول عليها من 

 . أجل القيام بالفعل بصيانة مبادئ وقيم هذه املهنة
عيل مث فيما يتعلق بالدميقراطية، يف إطار إمياننا بتف

دميقراطي ملقتضيات هذه الوثيقة لن نشقها اليوم، أي الوثيقة 
من  38إذا كان الفصل . الدستورية، بتأويالت خمتلفة أو متباينة

الدستور أقر بأن تسعى الدولة، فهذا توافقنا عليه واعتربنا أن فعل 
س شحنته الداللية ختتلف حسب املواقف واملواقع وحسب 

اليوم كمشرعات وكمشرعني أن  إذا كنا ال نستطيع. النخب
نفرض املناصفة يف هكذا هيئة، هيئة للنخبة، كاد األطباء من ثقل 
الرسالة اليت حيملون أن يكونوا أنبياء، فإذا مل نستطع اليوم أن 
نقنع األطباء بتطبيق املناصفة فكيف سنقنع باقي اجملتمع، وإذا مل 

تصريف نستطع اليوم أن جنعل من هذه اهليئة خنبة، وعاء ل
واملناصفة آلية إلعادة  املقتضيات الدستورية املتعلقة باملساواة مبدأ

توزيع للسلطة مرتبط بالدميقراطية، فأي هيئة ميكن أن تقبل منا 
املناصفة؟ وحنن نتحدث عن املربرات اليت ميكن أن تتقدم هبا 
احلكومة أو حنن أو مجيعا أو اجملتمع املغريب املتعلقة بعدم وجود  
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اهنار مربر عدم وجود الكفاءات، نتحدث عن عدد  كفاءات،
 . من الطبيبات يكافئ عددا وكفاءة األطباء

أخشى، إذا مل نتنب مبدأ املناصفة يف هذا القانون، أن 
 13نسجل تراجعا ليس عن مقتضيات حلظة التوافق ديال 

يوليوز، وإمنا عن قانون ال يزال يف مسالكه األخرية يف التفعيل، 
املتعلق بالتعيينات، الذي أقر  17.37قانون ديال واملتعلق بال

إذن حىت كرونولوجيا ليس من حقنا أن ال نقر . املناصفة
 . باملناصفة، ومن واجبنا اليوم أن نعتمدها وأن نلتزم هبا

كانت رسالتنا املتعلقة بالدميقراطية تتمثل باخلصوص يف 
أن  أريد. تدقيق العمليات االنتخابية من أجل ضمان الشفافية

أشكر قبل أن أختم كافة فرق األغلبية واملعارضة، وأخص بالشكر 
السيد الوزير على التجاوب فيما خيص القضية النسائية، وأهيب 
بالفريق النسوي داخل هذه القبة أن يدافع عن حق املغاربة يف 

 .تفعيل وثيقة اتفقوا عليها، وشكرا
 :السيد الرئيس

لمة اآلن للفريق الك. شكرا السيدة النائبة احملرتمة
 . الدستوري، الكلمة للسيد النائب احملرتم حممد زردايل

 :النائب السيد محمد زردالي باسم الفريق الدستوري
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 :السيد الرئيس

. السيد النائب، تفضلوا. شوية د اهلدوء اهلل خيليكم
النائب احملرتم حضرات السيدات والسادة النواب، أكرموا السيد 

 .تفضلوا السيد النائب. باالستماع
 :النائب السيد محمد زردالي باسم الفريق الدستوري

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 أيها الحضور الكريم،

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق االحتاد الدستوري، 
ت ملناقشة مشروع القانون الذي يتعلق باهليئة الوطنية للطبيبا

واألطباء، بوصفها مرفقا عاما تتمتع بالشخصية املعنوي 
واالستقالل املايل، وتضطلع مبهام صيانة املبادئ والقيم اليت 
تنهض عليها ممارسة الطب كمهنة نبيلة، كما حترص على تقيد 
أعضائها وفق ما تقضي به القوانني واألنظمة واألعراف املتعلقة 

 . مبزاولة الطب
يئة عرفت مسارا طويال شابته عدة ومعلوم أن هذه اهل

معوقات، أمهها غياب الدمقرطة وعزوف األطباء عن االخنراط يف 
اهليئة وضعف التواصل بينهم وعدم جناعة وفعالية أجهزهتا، مما 
دفع إىل إعادة النظر يف هذه اهليئة، مبا يعيد الثقة لدى األطباء 

اآلن فيها ويصبغ الدينامية على أجهزهتا ويستجيب يف نفس 
للتحوالت اليت تشهدها بالدنا، واليت تتميز بتكريس عوامل 
الدمقرطة والشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة واعتماد منهجية 

 . التشارك ومبادئ احلكامة اجليدة يف التسيري
إن املشروع يأيت يف وقت يشهد فيه قطاع الصحة عدة 

يفية تلقيه اختالالت يكون املواطن شاهدا عليها باستمرار، يف ك
العالج، ويف وسائل االستقبال اليت ختصص له، وهي مظاهر 

مما يقتضي لزاما متكني هذه . اختلت معها أيضا صورة الطبيب
اهليئة من آليات جديدة لوضع مدونة أخالقيات املهنة، اليت جيب 
أن يتسع نطاقها لتشكل إعادة النظر يف الرتخيص للممارسني، 

صاص، كي نفسح اجملال للمناطق وإخضاعها إلسرتاتيجية اخل
النائية لالستفادة من اخلدمات الصحية واحلد من السلوكيات 
العابثة بكل القيم، كاستغالل املنصب والتقصري املهين واإلمهال 

 . واألخطاء الطبية اجلسيمة
ويف ذات الوقت، على اهليئة يف جانبها التنظيمي 

ات األكفاء من والزجري، أن تسهم يف االعرتاف العلين مبجهود
األطر الطبية على املستوى املهين والعلمي والتقين والتواصلي وما 
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يقدمونه من تضحيات ألجل خدمة مرضانا، والتنويه هبم من 
خالل حمفزات مادية أو شهادات فخرية، كما يتعني عليها محاية 
أعضاء اهليئة من التجاوزات واخلروقات واالعتداءات بشىت أنواعها 

 .املرضى أو أقربائهم أو من أية جهة أخرى الصادرة عن
 السيد الرئيس،

الشك أن عنصر دمقرطة اهليئة كان دائما ركن الزاوية يف  
وبالرغم من . كل نقاش خبصوص تشكيلها وبناء هياكلها

إجيابيات املشروع، الذي نص على انتخاب الرئيس من طرف 
و احلال األعضاء املنتخبني يف اجمللس الوطين ومن بينهم، كما ه

بالنسبة لرؤساء اجملالس اجلهوية، إال أننا يف فريق االحتاد الدستوري  
كنا دائما نتوق إىل أن ينبثق اجمللس الوطين باالنتخاب من 
اجملالس اجلهوية، مبا يؤسس لدميقراطية قاعدية تكون اجملالس 
اجلهوية هي أساس اجمللس الوطين وليس كما جاء يف املشروع، 

 . الس متوازيةوكأننا بإزاء جم
ويف العموم، فإننا نقدر اجملهودات احلاصلة يف تطوير 
هيكلة اهليئة الوطنية، سواء على املستوى الوطين أو على املستوى 

لقد واكبنا هذا املشروع بعناية خاصة، سواء على . اجلهوي
مستوى النقاش والدراسة، أو على مستوى تقدمي التعديالت، 

جهة  القانونية إىل ما يعمق لالرتقاء هبذا النص من الو 
اإلصالحات اليت نروم تضمينها لفائدة اهليئة الوطنية للطبيبات 

 : وقد توخينا من هذه التعديالت ما يلي. واألطباء
تكريس اخليار الدميقراطي يف انتخاب رئيس اجمللس : أوال 

 الوطين، هذا التعديل الذي حظي بالقبول؛ 
ئة الوطنية للطبيبات واألطباء التنصيص على اعتبار اهلي: ثانيا 

 شريكا يف إعداد مشاريع القوانني املعنية؛ 
جتسيد استقاللية اجمللس الوطين هبيئة الطبيبات واألطباء : ثالثا 

 عن السلطات اإلدارية؛ 

توسيع اختصاصات اجلمعية العامة لتشمل تشكيل هيئة : رابعا 
تعديل لإلشراف على االنتخابات اجلهوية والوطنية، هذا ال

 .الذي حظي بالقبول كذلك
وعموما، فقد تعاملت احلكومة بنوع من املرونة والتوافق مع 
هذه التعديالت، بل إن إحدى هذه التعديالت أهلمت اللجنة يف 

 . حل اإلشكالية املرتبطة بتعاظم اختصاصات رئيس اهليئة
وبالنظر إىل أمهية هذا املشروع كما سبق، ورغم التأخري 

 .ميه، فإننا سنصوت عليه باإلجياب، وشكراالذي طال تقد
 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للمجموعة النيابية للحزب العمايل، . شكرا

فانتهينا من . السيد النائب احملرتم رشيد البهلول، إذا كان حاضرا
 . مناقشة هذا النص

منر اآلن إىل عملية التصويت، إذن ننطلق بعنوان 
ن ورد بشأنه تعديل من الفريق املشروع، عنوان مشروع القانو 

 .االشرتاكي، الكلمة ألحد مقدمي التعديل
 :النائبة السيدة السعدية الباهي
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 األخوات النائبات، اإلخوان النواب،

يف الفريق االشرتاكي تقدمنا بتعديل انطالقا من املالءمة 
بإقرار املساواة مبدأ  مع الدستور يف تصديره وفصوله املرتبطة

واملناصفة آلية، وأيضا من أجل تفعيل سياسة مقاربة النوع، تعديل 
يتعلق هبيئة الطبيبات واألطباء  12.37حول مشروع قانون رقم 

ونظرا ألن هذا التعديل فاز بصيغة توافقية من طرف . الوطنية
 .الوزارة، فنحن نسحبه اآلن، وشكرا

 :السيد الرئيس
فأعرض عنوان مشروع . التعديلإذن سحب . شكرا

 :القانون للتصويت كما صادقت عليه اللجنة
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 .إجماع: املوافقون 
 .إجماع:  3املادة 

تعديل من الفريق االشرتاكي يرمي إىل إضافة مادة جيدة 
 .لتصبح املادة الثانية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، تفضلوا

 :النائبة السيدة السعدية الباهي
، نسحب هذا التعديل أيضا، مصادق من نفس املنطلق

 .عليه بصيغة توافقية، وشكرا
 :السيد الرئيس

، ورد بشأهنا ثالثة 7منر إىل املادة . إذن يسحب التعديل
مقدمي  الكلمة ألحد تعديالت من الفريق االشرتاكي،

التعديل،الفريق االشرتاكي، تسحب هذه التعديالت؟ ثالثة 
ألمر يتعلق مبادة إضافية ، سابقا كان ا7تعديالت يف املادة 

 .اقرتحتموها، إذن كتسحبوا هاذ التعديالت؟ تسحب
 : للتصويت 7إذن أعرض املادة 

    .إجماع: 7املادة 
املادة الثالثة ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين  

 .لألحرار، الكلمة ألحد مقدمي التعديل
 :النائب السيد محمد حدادي

 شكرا السيد الرئيس،
حيق للهيئة الوطنية لألطباء أن : "دة الثالثة هي مادةاملا

تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام احملاكم املعروضة عليها خمالفات 
كاينة هنا " تتعلق باملساس باملصاحل املعنوية واملهنية ملهنة الطب

 ". خاصة يف حالة املزاولة غري املشروعة: "نقطة
اك نص حنا خص إضافة فقرة أخرية، جيب أن يكون هن

تنظيمي حيدد احلاالت واملخالفات املقصودة، ألن هنا يف هذه 
النقطة، وذلك جتنبا للوقوع يف مشاكل قانونية يف حتديد 

 .املخالفات واحلاالت، شكرا
 :السيد الرئيس

 .الكلمة للحكومة
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

هذا التعديل غري مقبول، ألن املزاولة غري  شكرا،
ة ليست من اختصاص السلطة التنظيمية، هي حمددة يف املشروع
 .، موجود، فال داعي باش نرجعو هلا، شكرا83.31القانون 

 :السيد الرئيس
الكلمة ألحد معارضي التعديل، . شكرا للسيد الوزير

 .الكلمة ملؤيد التعديل
 :النائب السيد محمد حدادي

يف السيد الوزير، إن هذه إما أنكم حتددوهنا وهي حمددة 
القانون، هذا القانون حيدد يف املادة، ألن هناك هاذ املادة هي 
تعين اجلميع، ماشي غري األطباء، ألن منني تنقولو املساس 
باملصاحل املعنوية واملهنية ملهنة الطب فيقدر يكون صحايف، يقدر 

 . يكون أيا كان، عاد ويف حالة خاصة فيما يتعلق بكذا
لنقطة ما دام أهنا تعين إذن أننا حنا تنقولو أن هاذ ا

اجلميع، يقدر يكون صحايف إذا مس، هي حق للهيئة أهنا تكون 
تطالب باحلق املدين أو أهنا تكون هيئة حتسب نفسها طرفا مدنيا، 
فهاديك النقطة ختلي أهنا شاملة على كل ما يتعلق بعملية ديال 
الطب، ألن هذا نص مفتوح على اجلميع، ليس مفتوحا على 

فتوح على العموم، على الصحايف وأي واحد فيما األطباء، م
إذن حنا تنقولو أنه إيال كان هذاك . يتعلق بأنه مس هبذه العملية

النص تنظيمي خصو يقول النص التنظيمي يتدار يف هاذ املادة، 
 . وشكرا

 :السيد الرئيس
 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت. شكرا السيد النائب

 31: املوافقون
 87: املعارضون
  11: املمتنعون
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 . إذن رفض التعديل
 : أعرض املادة الثالثة للتصويت

 : 1املادة 
 83: املوافقون   
 33: املعارضون   
  18: املمتنعون   

ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  3املادة 
 . فليتفضل أحد مقدمي التعديل مشكورا

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
دمنا به، واملتعلق باملادة الرابعة، هو أن التعديل الذي تق

تبدي اهليئة الوطنية رأيها يف تكوين الطبيبات واألطباء ويف كل ما 
. يتعلق بالدراسات الطبية ومبعادلة شهادات الدكتوراه األجنبية

وهذا كان حمل نقاش داخل اللجنة، إذ أجابت احلكومة بأنه دائما 
يت حترص على معادلة شهادات هيئة األطباء هي ممثلة يف اللجنة ال

الدكتوراه، قلنا أنه من الواجب أن يتم تقنينها ومنح هذه اهليئة 
 .موقعا يضمنه القانون املنظم هلذه اهليئة، وشكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة للحكومة لإلجابة على . شكرا السيدة النائبة

 .اقرتاح التعديل
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

ن أوال البت يف املعادالت هي من اختصاص مل يقبل، أل
احلكومة، وهناك جلنة موجودة اآلن، جلنة خاصة بالفصل يف 

 .معادلة الشهادات، اللي كتكون يف وزارة التعليم العايل، شكرا
 :السيد الرئيس
الكلمة ألحد معارضي التعديل، الكلمة ألحد . شكرا

 .مؤيدي التعديل، تفضل
 :هيميالنائب السيد مصطفى اإلبرا

 السيد الرئيس،

مسألة معادلة الشهادات هي من اختصاصات وزارة 
التعليم العايل، واهليئة يف بعض األحيان، ويف جل األحيان تكون 
مشاركة يف قضية املعادالت، وبالتايل اختصاصات هذه 
املعادالت، سواء بالنسبة للدبلومات الوطنية أو األجنبية هي من 

تايل ال نرى جماال للهيئة، ال هي يف اختصاصات وزارة أخرى، وبال
الطب ويف شواهد أخرى، فاهليئة ليس من اختصاصها املعادالت، 

 .شكرا
 :السيد الرئيس

 .الكلمة ألحد مؤيدي التعديل. شكرا
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

أظن اجلواب جاء على لسان األخ، عندما قال على أن 
نتحدث حنن عن . عايلاالختصاص هو اختصاص وزارة التعليم ال

وضع يكفل إبداء الرأي وليس االختصاص، يكفل إبداء الرأي، 
معناها أنه اهليئة عوض أن تكون بشكل اختياري تقرتحه وزارة 

زارة التعليم العايل، يكون هذا مقننا هبذا القانون، أهنا و الصحة أو 
جيب على وزارة التعليم العايل وعلى وزارة الصحة أن تستحضر 

القانون يعطي هلذه اهليئة حق إبداع الرأي، أقول إبداء  أن هذا
 .الرأي وليس البت النهائي وليس االختصاص، وشكرا

 :السيد الرئيس
 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت. شكرا للسيدة النائبة

 31: املوافقون
  83: املعارضون
 11: املمتنعون

 .إذن يرفض التعديل
 :للتصويت 3أعرض املادة    

 59: فقوناملوا
 ال أحد: املعارضون
  59: املمتنعون
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 إجماع : 1املادة 
 إجماع : 2املادة 
 إجماع:  2املادة 

ورد بشأهنا تعديالن من الفريق االشرتاكي،  2املادة 
 .الكلمة لكم الفريق االشرتاكي

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
. املادة الثامنة هي تعىن ببسط مكونات موارد اهليئة

ا مبا أننا توافقنا يف صيغة توافقية على استقاللية اهليئة فأحد ارتأين
مكونات االستقاللية هو بالضرورة املوارد، ارتأينا أن تكتفي اهليئة 
باملوارد املتعلقة باشرتاكات األطباء وبالدعم الذي تقدمه الدولة 
واملقاوالت واملؤسسات العمومية، وأردنا أن حنذف الفقرة اللي 

تعديل الثاين، الفقرة املتعلقة باهلبات وبالوصايا هي موضوع ال
وبالتوصيات إخل، وهذا كله من أجل ضمان استقاللية اهليئة ماليا، 

 .الشيء الذي يضمن استقالليتها تقريريا
 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة لإلجابة على التعديل. شكرا

 :السيد لحسن الوردي، وزير الصحة
قبول، أوال ألن قّننا هاد الشي هذا التعديل غري م. شكرا

أن قلنا يعين الشركات ديال األدوية ما كتعطيش شي حاجة 
للهيئة، ثانيا أنه تلقي اهلبات ال يضر باهليئة، خاصة أنه مقيد 

 .حبكم القانون
 :السيد الرئيس

الكلمة ألحد معارضي التعديل، ال أحد يعارض 
التعديل األول إذن أعرض هذا .  التعديل الكلمة ملؤيد التعديل،
 :للتصويت

 33: املوافقون
 81: املعارضون
 11: املمتنعون

إذن أعرض التعديل الثاين . التعديل الثاين، مت تقدميه
 نفس العدد؟: للتصويت

 33: املوافقون
 82: املعارضون
 11: املمتنعون

 :للتصويت 2إذن أعرض املادة 
 59: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
 54: املمتنعون

ة التاسعة ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين املاد
 .لألحرار، فليتفضل أحد واضعي التعديل

 :النائب السيد محمد حدادي
هذا النص السيد الرئيس، السيد الوزير، هنا قضية ديال 
االستخالص، استخالص االشرتاكات، هناك استخالص جربي 

، ولكن من حسابات األطباء إذا تعذر أو إذا رفض أن يساهم
الطريقة ديال التعامل ديال الذي يستخلص هذه األموال خصو 
نص تنظيمي ضروري يكون، خمافة أن إيال ما كانش يف هذا 
القانون تيبقى القابض، املمثل اللي تابع لوزارة املالية يتعذر عليه 

 . استخالص هذا
يصدر نص تنظيمي يكلف مبوجبه : "قلنا حنا يف الصيغة

يري مقرر التحصيل اجلربي ويودعه يف احلساب القابض اجلهوي بتغ
ألن التنفيذ يقتضي نصا تنظيميا ميكن القابض من " اخلاص للهيئة

اهليئة عندها . يف صندوق اهليئة  صةصخامل حتصيل وإيداع األموال
الشخصية املعنوية، عندما يكون قضية دولة، الدولة تستخلص 

ا شخصية معنوية، من األبناك ألن هذا ماهلا، ولكن اهليئة عنده
جيب أن تكون هذه العملية يعين بقرار نص تنظيمي لوزير املالية، 
وإال فإن ما ميكنش للقابض أنه يستخلص من أموال ديال 

 .األطباء إىل هيئة األطباء، وشكرا
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 :السيد الرئيس
 .شكرا، الكلمة للحكومة

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
ديالو، ألن   م القبول مل يت  هذا التعديل كذلكشكرا، 

كيفية التحصيل حمددة بدقة يف القانون املتعلق بتحصيل ديون 
الدولة، كما أن مشروع هذا القانون يتضمن األحكام اخلاصة 
باهليئة، مبا فيها ضرورة دفع املستحقات يف حساهبا اخلاص، 

 .شكرا
 :السيد الرئيس
هل هناك من يريد أن يتدخل ضمن معارضي . شكرا

 .تفضل السيد النائب احملرتم التعديل؟
 :النائب السيد عبد اهلل بووانو

 شكرا السيد الرئيس،
هو التشريع عموما ملي كيبدا بالدستور والقوانني 

متت اإلشارة إىل حتصيل . التنظيمية والقوانني العادية هو منسجم
الديون العمومية، صحيح، كيمكن منشيو ملدونة ديال حتصيل 

بالفعل، . فو واش داخلة يف هاد اهليئةالديون العمومية ونشو 
هيئات أخرى مدونة حتصيل الديون العمومية كتلزم هباد 

وهنا متت اإلشارة إىل مدونة حتصيل الديون العمومية، . التحصيل
وبالتايل فاألمر حمسوم وال حيتاج ال ملذكرة وال لنص تنظيمي وال 

 .إضافة يف املدونة، شكرا
 :السيد الرئيس

التعديل، أحد النواب، تفضلي السيدة  ؤيدالكلمة مل
 .النائبة

 :النائبة السيدة جسناء أبو زيد
فيما يتعلق مبدونة حتصيل الديون العمومية، بالفعل هي 
ما دامت اهليئة عندها قوة املرفق العام، استشرنا مع خرباء يف هذا 
اجملال، قالوا أنه رغم اإلشارة إىل اهليئات يف هذه املدونة، جيب 

ة إىل االتفاقية ما بني اهليئة وما بني قوة القابض لتطبيق اإلشار 
وبالتايل، أظن األخ يف التعديل اللي . هذه املدونة، وهذا هو احلال

تقدم به التجمع الوطين كان يعين اتفاقية أو قانون يسمح بتفعيل 
هذا التحصيل، ألهنا وإن كان عندها قوة املرفق العام ال تستطيع 

 .اشرةأن حتصل بطريقة مب
 :السيد الرئيس

 :طيب، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت
 18: املوافقون

 82: املعارضون
 11: املمتنعون

 :إذن أعرض املادة التاسعة للتصويت  
 59: املوافقون

 ال أحد :املعارضون
 55: املمتنعون

املادة العاشرة ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين 
 .نائب احملرتملألحرار، تفضلوا السيد ال

 :النائب السيد محمد حدادي
تعرض : "املادة العاشرة هي أنه أضافت بالفقرة األخرية

حماسبة اهليئة، قصد تقديرها، كل سنة على نظر خبري حماسب 
إن االقرتاح ." مقيد بصفة قانونية يف جدول هيئة اخلرباء احملاسبني

عادية   إضافة" يف هيئة احملاسبني باملغرب"أن يكون التعديل 
 .كتدقيق، وشكرا
 :السيد الرئيس

 .الكلمة للحكومة
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

بالعكس تنظن، ألنه غري مقبول، ألن التسمية اليت جاء هبا 
 .املشروع هي الصحيحة، هي التسمية، شكرا

 :السيد الرئيس
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التعديل،  ؤيدالكلمة مل. الكلمة ألحد معارضي التعديل، ال أحد
 :أعرض هذا التعديل للتصويت. ال أحد

 72: املوافقون
 333: املعارضون
  11: املمتنعون

 :للتصويت 31إذن أعرض املادة 
 111: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
 64: املمتنعون

ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  33املادة 
 .فليتفضل أحد واضعي التعديل مشكورا

 :النائبة السيدة السعدية الباهي
: تفعيال للفصل التاسع عشر من الدستور، نتقدم بالتعديل التايل

يتألف اجمللس الوطين للهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء من سبعة "
 .، وشكرا"عضوة وعضوا مناصفة( 72)وعشرين 

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
ال، هاد التعديل غري مقبول مرحليا، إىل أن يتم أو 

تأسيس أجهزة اهليئة اجلديدة، اليت ستعمل على وضع تصور 
فبقدر ما . شامل لكيفية تنزيل املقتضيات القانونية هبذا املوضوع

نؤمن ونتشبث باملناصفة، بقدر ما نؤكد على ضرورة اعتماد مبدأ 
اللجنة على مبدأ، أقرأ،  فحنا اتفقنا يف. التدرج يف تفعيل املناصفة

تسعى اهليئة لتحقيق مبدأ : "على مبدأ املناصفة من خالل، كتبنا 
املناصفة يف مجيع أجهزهتا، على أال تقل نسبة متثيلية أحد 

السبب األول هو عدد الطبيبات : لسببني" اجلنسني عن الثلث
يف هاد الوقت هذا، وحنا % 31املمارسات ميثلن أقل من 

يف املناصفة وتنأكدو عليها؛ ثانيا، انتظار إحداث  تنتمناو منشيو

 7112هياكل اهليئة، غتبدا بعدا هاد اهليئة اللي ما خدمت من 
ومباشرة عملها، حيث ستشرف اإلدارة على إجناح هذا املقتضى، 
والذي سيساهم ال حمالة يف إجناح مهام اهليئة من خالل جل 

 .الطبيبات واألطباء على حد سواء
 :يسالسيد الرئ

الكلمة ألحد معارضي التعديل، الكلمة . شكرا السيد الوزير
 .ألحد مؤيدي التعديل

 :النائبة السيدة السعدية الباهي
طبعا السيد الوزير، حنن نتدرج يف املناصفة، ولكن 
القانون يعترب هو املرتكز األساسي الذي ميكننا أن نعتمده لتطبيق 

نضع قانونا وحنتكم إليه، هاد املبدأ هذا، مبدأ املناصفة، وعندما 
ولذلك نؤكد ونعترب أن التدرج يأيت، . فيبقى هو السند األساسي

ولكن اعتمادا على القوانني اليت ميكن االستناد واالعتماد عليها، 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
 :أعرض هذا التعديل للتصويت. شكرا للسيدة النائبة احملرتمة

 11: املوافقون
 88: املعارضون

 13: وناملمتنع
 .يرفض التعديل

 :للتصويت 33أعرض املادة    
 111: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
 01: املمتنعون

 :للتصويت 37أعرض املادة    
 إجماع :املوافقون

للتصويت، ورد بشأهنا تعديل من فريق  31أعرض املادة    
 .التجمع الوطين لألحرار، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم
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 :سيد محمد حداديالنائب ال
 شكرا السيد الرئيس، 

يتمتع بأهلية الرتشح لالنتخابات كل طبيب أو "حنا غري 
طبيبة، شرط أن يكون زاول مهنة الطب منذ ما ال يقل عن عشر 

حنا قلنا مخس سنوات، حىت يكون إضافة نوعية إىل " سنوات
 .التشبيب هلذه اجملالس، شكرا

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة. شكرا

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
التعديل ما متش القبول ديالو، ألن حنا ركزنا على  شكرا،

 .معيار التجربة، وتنظنو أن مخس سنوات غري كافية، شكرا
 :السيد الرئيس

 .الكلمة ألحد معارضي التعديل، تفضلوا. شكرا
 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

 شكرا السيد الرئيس،
يقة هاد القضية ديال السن كانت واحد هو يف احلق

احملطة ديال النقاش، وخاصة كما تطرق السيد الوزير أهنا كانت 
هيئة ممثلة لألطباء، وكان  33حمطة للتوافق بني تقريبا واحد 

احلديث عن قضية التشبيب أو التجربة، ولكن الذي انتهى إليه 
الذي  فاآلن يعين. النقاش وهو أن الطب عندو عالقة بالتجربة

ارتآه املهنيون وهو يعين احلفاظ على قضية التجربة، وقضية العشر 
سنوات هو، كاين بعض التشريعات األخرى متشي إىل أكثر، من 

أما بالنسبة لنا حنا لدينا، كان نقاش . عشر إىل مخسة عشرة سنة
أن يكون مخس سنوات يف اجملالس اجلهوية وعشر سنوات يف 

خري انتهى النقاش إىل عشر سنوات اجمللس الوطين، ولكن يف األ
شكرا السيد . بالنسبة جلميع اجملالس، إذن نرفض هذا التعديل

 .الرئيس
 :السيد الرئيس

الكلمة ألحد مؤيدي التعديل، إذن أعرض هذا . شكرا
 :التعديل للتصويت
 12: املوافقون

 311: املعارضون
 71: املمتنعون

 . رفض التعديل
 :للتصويت 31أعرض املادة    

 114: املوافقون
 ال أحد: املعارضون
 9: املمتنعون

، ورد بشأهنا تعديل من الفريق 33إذن أمر إىل املادة 
 .االشرتاكي، الكلمة ألحد مقدمي التعديل

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
للفريق االشرتاكي املتعلق  31فيما يتعلق بالتعديل رقم 

الدميقراطية اليت كانت ، ارتأينا على أنه لضمان شروط 33باملادة 
سببا يف شلل هذه اهليئة لسنوات، ارتأينا أال سبب يدعو إىل أن 
حيدد رئيس اجمللس الوطين ال تاريخ االنتخابات وال أن يوجه 
الدعوة، وارتأينا أن تكلف جلنة خمتصة يف إطار اجلمعية العامة، 
واتفقنا مع السيد الوزير على صيغة توافقية، أظن أهنا وردت يف 

 .، وبالتايل نسحب هذا التعديل31املادة 
 :السيد الرئيس

 .إجماع: للتصويت 33إذن أعرض املادة . شكرا
 .إجماع: 31املادة 
ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة يف  32املادة 

 الفقرة الثانية، السيد الوزير، تقدمون هذا التعديل؟
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

ول، فاحلكومة قدمت تعديال للمادة فيما خيص الشق األ
إذا حصل مرشحان أو أكثر : "على الشكل التايل 7الفقرة  32
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على نفس العدد من األصوات أعلن عن انتخاب أقدمهم يف 
مزاولة املهنة إذا كانوا من نفس اجلنس، وإذا كانوا من جنس 

ويف حالة : "والباقي غيبقى" خمتلف يرجح انتخاب املرشحة
ني يف األقدمية يتم االختيار عن طريق القرعة تساوي املرشح

 .يبقى كما هو" بصفة علنية
 :السيد الرئيس

نعرض هذا التعديل  338حسب النظام الداخلي املادة 
إذن أعرض هذا . للتصويت، مث منر إىل التعديالت األخرى

 :التعديل الذي تقدمه احلكومة للتصويت
 .إجماع: املوافقون
 .تفضلي، تفضلي

 (:نقطة نظام)السيدة حسناء أبو زيد النائبة 
حنا تقدمنا هبذا التعديل، ومن حقنا أن نبسطه يف 

 .اجللسة العامة، احرتاما ملقتضيات النظام الداخلي، وشكرا
 :السيد الرئيس

 . 338سأحتفظ حبقكم السيدة النائبة طبقا للمادة 
امسحوا يل السيدات والسادة النواب، فقط أن أناقش 

طة، أتساءل عن الطابع الدستوري للتعديل الذي معكم مباشرة نق
جاء به السيد الوزير باسم احلكومة، حيث يرجح انتخاب 

أن يرجح : املرشحة؟ من األفضل يف نفس االجتاه أن يقال
انتخاب املرشح من اجلنس األقل متثيلية، إذا كتب هبذه الطريقة 
سيكون أفضل، بنفس املعىن، ولكن سيذهب من الناحية 

رية أحسن، حبيث ال يتم هناك أي متييز بسبب اجلنس، الدستو 
يعين ميكن " يرجح انتخاب املرشح من اجلنس األقل متثيلية"يعين 

 .نقطة نظام. أن تصبح يف املستقبل املناصفة مبفهوم آخر
النائب السيد عبد العزيز عماري رئيس فريق العدالة والتنمية 

 (:نقطة نظام)
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

هو يف احلقيقة، احلكومة مشكورة تقدمت بتعديل يهم 
وأظن بأن اهلدف املتفق . من هذا املشروع قانون املهم 32املادة 

عليه بالنسبة جلميع املكونات عربت عليه من خالل اإلمجاع 
الذي حظي به هذا التعديل الذي تقدمت به هذه احلكومة، أي 

حلايل الذي عليه أنه يف حالة التساوي، يراد من خالل الوضع ا
هيئة األطباء أن يعطى متييز بالنسبة للمرشحة، وقد وافقت 
املكونات على هذا التعديل وهذا التوجه الذي أتت به احلكومة 

 . مشكورة
لكن فيما خيص الصياغة، وأعترب أن هذا من الناحية 
املادية مقبول أن يكون  التوافق عليه من خالل الصياغة، جتنبا 

اك أي إشكال على مستوى مراقبة دستورية هذا لكي ال يكون هن
النص، وإن كان اإلحالة على احملكمة الدستورية فيها شكليات 
نص عليها النظام الداخلي، إال أنه باعتبار وتفاديا هلذا األمر، 
نقدر بأنه الصياغة اليت أشار إليها السيد الرئيس ممكن فعال أن 

قل متثيلية، واحلال أنه جتد قبوال من خالل اإلشارة إىل اجلنس األ
إذن هو يستجيب . يف الواقع العملي األقل متثيلية هن النساء

موضوعيا إىل املطلب لتمثيلية النساء، أظن إذا قبلت احلكومة 
هبذه الصياغة من الناحية املادية، الصياغة فقط، على اعتبار أن 

رأي فال. املوضوع فيه إمجاع، أظن بأنه سيكون مقبوال بالنسبة إلينا
 .رأي احلكومة فيما خيص الصياغة

 :السيد الرئيس
 .نقطة نظام

النائب السيد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي 
 (:نقطة نظام)

 شكرا السيد الرئيس،
، حنا يف 7117فقط، اآلن ال نعيش حلظة سنة 

، الدستور املغريب احلايل وروح الدستور كتعطي اإلمكانية 7137
عو املشاركة ديال النساء، وكمثال نستحضروه ديال أننا نشج
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الالئحة الوطنية وختصيصها للنساء ترفضت من طرف : اليوم
اجمللس الدستوري يف واحد الوقت وقبلت اليوم، ملاذا قبلت اليوم؟ 
ألهنا متطابقة مع الدستور، ما قلناش الئحة وطنية لألقل متثيلية، 

وبالتايل، . الدستوري قلنا الئحة وطنية للنساء، وقبل هبا اجمللس
تنصيص املادة على املرتشحة أعتقد ليس فيها ما خيالف الدستور، 

 .وشكرا
 :السيد الرئيس

 .تفضلي
 :النائبة السيدة نعيمة ابن يحيى
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات النائبات، السادة النواب المحترمون،
أنا أزكي ما جاء به السيد رئيس اجمللس، استنادا إىل 

اللي صادقنا  7، يعين باش نكونو منسجمني مع املادة 7ة املاد
تسعى اهليئة لتحقيق مبدأ املناصفة يف "عليها اآلن، واللي كتقول 

ومل تقل " مجيع أجهزهتا، على أال تقل نسبة متثيلية أحد اجلنسني
إذا قبطنا  7إذن غادي نكونو منسجمني مع املادة . النساء

 .رااملقرتح ديال السيد الرئيس، وشك
 :السيد الرئيس

ال أريد أن أفتح النقاش، أستسمح السيدات والسادة 
. النواب، يعين تدخلي كان من باب صالبة االقرتاح، إذن مبا أن

السيد رئيس الفريق، أعطي الكلمة للسادة رؤساء الفرق، طيب، 
 .نأخذ السادة رؤساء الفرق ومث منر

طني النائب السيد شفيق رشادي رئيس فريق التجمع الو 
 (:نقطة نظام)لألحرار 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة و النواب،

ففعال السيد الرئيس، ما جاءت به احلكومة، وكان أيضا 
هو تعديل ديال فريق االحتاد االشرتاكي احملرتم، الذي يصب يف 

غري إشكالية السيد الرئيس، حنا هاد التعديل هذا . نفس املنهج
تقدمت به احلكومة مت التصويت عليه باإلمجاع، وهو  اللي

مسجل، فالرجوع إىل تصحيح هذا التعديل بصياغة أو صياغة 
أخرى راه غادي تكون فيه إشكالية قانونية بالرجوع إىل النظام 
الداخلي، فال ميكن يعين أن يصحح، وإال كاين حل واحد، هو 

أخرى ويصوت الفريق احملرتم ميكن أن يقدم التعديل يف صيغة 
عليه، وإال فال بد أن نقبل هذا التعديل الذي قدمته احلكومة يف 
هذه الصيغة، وال ميكن أن يعين أن يصحح التعديل الذي صوت 

 .عليه اجمللس املوقر، وشكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس. شكرا
نقطة )السيد شاوي بلعسال، رئيس فريق االتحاد الدستوري 

 :(نظام
 شكرا السيد الرئيس،

أنا مع االقرتاح ديالكم، ألن فيه خمرج كذلك ملبدأ 
املناصفة، ألن الدستور نص على مبدأ املناصفة بني املرأة والرجل، 
وهلذا راه حنا هنا إيال ميزنا املرأة نقدرو يف اجمللس الدستوري أننا 
هاد القانون ما يقدرش يدوز، ولكن إيال مشى به شي واحد 

ه للمجلس الدستوري وال أي مواطن راه ميكن لو يطعن وتقدم ب
إذن حنا مع املرأة، ولكن مع واحد الصيغة اللي غادة أهنا . فيه

 .خترجنا من هاد اخلطأ القانوين اللي ميكن أننا نطيحو فيه
 :السيد الرئيس

طيب، السيدة النائبة مث السيدة النائبة مث حنسم يف 
 .النقاش، تفضلي
 (:نقطة نظام)كحيل النائبة فاطنة ال

 شكرا السيد الرئيس،
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حنن نعترب يف الفريق احلركي نعيش حلظة تارخيية هليئة 
ولكن فيما خيص النقطة . األطباء، للمهام اجلسيمة اليت تقوم هبا

اللي حنن بصدد مناقشتها، حنن مع الطرح الذي تقدم وتفضل به 
ائج الزاحفة السيد رئيس جملس النواب، ألننا يف تقديرنا، ونظرا للنت

للنساء، أكرب عدد للباكلوريا مها إناث وأكرب عدد متخرجات من  
كليات الطب يف املستقبل سيكونون إناثا، وبالتايل اجلنس األقل 

 .متثيلية هو الصواب السيد الرئيس، ألن النساء قادمات
 :السيد الرئيس

 .آخر متدخل، متدخلة، عفوا. شكرا
 (:قطة نظامن)النائبة السيدة فتيحة العيادي 

 شكرا السيد الرئيس،
، لكن نيطبعا ال ميكن إال أن نؤمن بأن النساء قادم

اآلن مت التصويت على التعديل اللي قدمته احلكومة، كان ميكن 
نتفاداو هاد النقاش كون تصنتنا للتعديل ديال االحتاد االشرتاكي 
وعاد مت التصويت، اآلن مت التصويت، وكنظن أنه قانونيا ما ميكن 

 .لناشي نعاود نرجعو نصوتو على تعديل واحد آخر، شكرا
 :السيد الرئيس
إذا فتحت هذا  أستسمحإذن أخوايت إخواين، . شكرا

 .السيد الرئيسة، تفضلي. النقاش، ولكن حنن يف حلظة تأسيسية
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة رشيدة بنمسعود 

 شكرا السيد الرئيس،
الفريق ديال  أنا بدوري كنضم صويت للسيد رئيس

األحرار والسيدة الرئيسة، ألننا حنا صوتنا، هذا إشكال اآلن 
تطرح علينا، حنا صوتنا على التعديل وما ميكناشي نصححوه يف 

ولكن بالنسبة لنا يف الفريق . اللحظة اآلنية اللي حنا صوتنا عليه
االشرتاكي، حنن متشبثون بتقدمي التعديل ديالنا بالصيغة ديالو 

 .اه هبا األصلية واألوىل، وشكرااللي قدمن
 :السيد الرئيس

 .تفضل، نقطة نظام. شكرا
النائب السيد عبد العزيز عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية 

 (:نقطة نظام)
هو النقاش مفيد ومهم، ألنه  مال مسحتيالسيد الرئيس، إ

بالرجوع إىل الصياغة اليت تقدم هبا الفريق احملرتم الفريق االشرتاكي 
هو نفسه يتضمن كلمة املرشحة، مبعىن آخر، لو أنه كان سيعاجل 
من الناحية الصياغة املادية اإلشكال ملا كان هذا النقاش 

إذن حنن اآلن لسنا أمام نقاش يف اجلوهر، ألن اجلميع . املسطري
يتفق على أنه املوضوع مرتبط بتمثيليات املرأة داخل هذه اهليئة، 

 . فقون على املضمونإذن اتركونا نقول بأننا مت
لو كانت صياغة الفريق احملرتم تتضمن الصيغة الدستورية 
املقبولة، وهي املكتوبة يف التقرير، ملا كانت طرح اإلشكال للسادة 

ما دام أن األمر هو أننا نتحدث عنه بنفس الكلمة، أي . الرؤساء
كلمة املرشحة، وباعتبار أنه يف اجللسة العامة الذي يقدم 

رئسا هي احلكومة، والسيد الوزير قدمه، وهي اللي  التعديالت
عندها هذا احلق أن تقدم التعديل، فلذلك أنا الذي أقرتحه 
عليكم، وهو بشكل توافقي، أن تتقدم احلكومة يف شخص السيد 
الوزير احملرتم، إذا كان هذا بطبيعة احلال فيه اتفاق، بتعديل يف 

اجلنس األقل "ي أ" املرشحة"الصياغة املادية للكلمة، عوض 
يف الصياغة فقط، وآنذاك نصوت على هذا التعديل " متثيلية

بصيغته اجلديدة، التصحيح املادي، ونستمر يف العملية، وإال 
 .سيكون هناك إشكال من الناحية املسطرية، شكرا

 :السيد الرئيس
إذن، امسحوا يل أن أواصل هذا املوضوع، فتحت هذا 

حسن تطبيق الدستور؛ ثانيا، من أجل : النقاش من أجل شيئني
من  38من أجل يعين احلفاظ على حقوق النساء طبقا للفصل 

الدستور إلعطاء صيغة أكثر قوة وأكثر صالبة لتفادي أي طعن 
إذا كان إمجاع على هذه الصيغة، ال شيء من . يف هذا اجملال
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ناحية الشكل مينعنا من أن يقدم السيد الوزير يعين أو إحدى 
ل بصيغته اجلديدة، مث نعرضها للتصويت مث نصادق الفرق التعدي
إذا كان حتفظ من أحد الفرق سنحتفظ يعين باملادة  . عليها مث منر

 .السيد الرئيس. كما صادق عليها اجمللس
النائب السيد نور الدين مضيان، رئيس الفريق االستقاللي 

 (:نقطة نظام)للوحدة والتعادلية 
عين سوء الفهم ديال السيد الرئيس، أعتقد ألنه وقع ي

النظام الداخلي، أنه اجللسة اآلن مل تنته بعد، وأن يعين تدارك أي 
خطأ مادي ميكن العمل به قبل االنصراف من اجللسة وليس 
التصويت، إذن فنحن لسنا أمام يعين إعادة الصياغة املادية 
للنص، بقدر ما حنن أمام يعين تصحيح خطأ مادي أثناء 

فهذا ممكن وال مينعه القانون، اعطيوين  التصويت، فهذا ممكن،
النص القانوين الذي مينع ذلك، حنا مازالني يف اجللسة، اجللسة مل 

 .تنته بعد، وحنن باملادة اليت وقع حوهلا اإلشكال، شكرا
 :السيد الرئيس

 . السيد النائبة تفضلي، نقطة نظام
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 

حول هذه املادة، أمثن وأدعم أوال هاد املفتوح اليوم 
املبادرة ديال السيد الوزير يف اقرتاح هذه املادة اليت تتماشى مع 
مادة اقرتحناها كتعديل على مستوى اللجنة ومحلناها اليوم لنحمل 

 . هذا اهلم معها
ما دفع بالسادة رؤساء الفرق والناس اللي اخذاوا نقطة 

ال دستوريا يتعلق بالتمييز، أنا ال نظام فيما يتعلق بأنه هناك إشكا
اعتقد على أنه املادة هبذا الشكل، أو على األقل إذا توفقنا بصيغة 
ميكن اجمللس الدستوري، أو احملكمة الدستورية اآلن، ميكن أن 
تبت فيها بشكل أكثر مطابقة للدستور، أعرض جتربة هاد 

كثر الصياغات القانونية من شاكلة اجلنس األقل أو اجلنس األ
 . متثيال

 الدميقراطيةحاولت اجلمهورية الفرنسية حبمولتها 
واعتمدت هذه الصيغة يف قانون ينظم انتخاباهتا ديال البلديات 
ومل تنجح يف رفع التمثيلية النسائية، فنسختها وأقرت املناصفة، 

حنا عندما قدمنا هكذا تعديل هبذه الصيغة، . أقرهتا بشكل مباشر
ألنه قبله على مستوى املناقشة يف اللجنة، وأنوه بالسيد الوزير 

احلديث . ألهنا صيغة معتمدة يف جمموعة من املنظمات الدولية
على أنه ضمنيا راه اجلنس األقل متثيلية مها النساء حنا متفامهني، 
ولكن دائما إشكاالت التعديالت وإشكاالت املقتضيات 

سة، ما الدستورية أهنا تبقى مرفوعة وعندها مسافة مع املمار 
اإلشكال يف أن نتفق اليوم على أن نشري إىل املرشحة، وأن إذا 
تساوى من نفس اجلنسني، يعلن باألولوية عن انتخاب املرشحة، 

 .ونرتك للمجلس الدستوري احلق والصالحية يف احلسم، شكرا
 :السيد الرئيس

إذن بناء على هذا املوقف، أعطي . شكرا السيدة النائبة
 .تفضلوا، ير وسنواصل النقاشلمة للسيد الوز الك

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
 :البرلمان والمجتمع المدني

 ،شكرا السيد الرئيس
فعال، اآلن ليس هناك خالف يف جوهر املوضوع، 
واحلكومة جتاوبت مع هذا التوجه حنو هذه املناصفة، فعال وقع 

ريا خمولة ما حد التصويت وحصل اإلمجاع، واحلكومة دستو 
اجللسة منعقدة أن تقدم التعديل إذا كان من شأنه أن يصحح أي 

فالسيد الوزير . اختالل، خصوصا إذا كان املوضوع موضع إمجاع
يعين عنده صيغة جاهز يقرتحها، إذا حظيت بإمجاع اجمللس 
فستكون إن شاء اهلل هي املخرج، شكرا، لكم واسع النظر السيد 

 .الرئيس
 :يسالسيد الرئ
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أظن أنه النقاش مت، نقاش بناء ومفيد أظن، ألننا نؤسس 
ملرحلة جديدة من الناحية القانونية ومن ناحية تنفيذ الدستور، 
وحيث أنه بعض اإلخوان واألخوات عربوا على اآلراء دياهلم، 
حيث أننا صادقنا باإلمجاع على هاد الصيغة هذه، سنمر اآلن، 

منر اآلن إىل تقدمي التعديل من يعين حنتفظ هبذا التصويت طبعا، و 
، قال يل السيد الوزير لكم 32طرف الفريق االشرتاكي يف املادة 

واسع النظر، أظن من األحسن حنافظو، صادقنا باإلمجاع، حنافظو 
على اإلمجاع أحسن، إذا تشبثت احلكومة بتقدمي تعديل يعين 

ق لكم حقكم السيد الوزير، ال، إذا كان للحكومة تعديل لكم احل
يف تقدميه، ولكن من حيث قلتم يل السيد الوزير لكم واسع 

 . النظر
السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 

 :البرلمان والمجتمع المدني
  ،... كاين جلنة

 : السيد الرئيس
آه، ها غادي نشوفو، خصها تسحبو، ما زال ما 

مي تعديلكم، سحبتو، السيدة النائبة تفضلي، لكم حقكم يف تقد
 .ميكن لكم أن تسحبوه وميكن لكم أن تقدموه، كما ترغبون

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
: اليت كانت تقول 32، واملتعلق باملادة 33التعديل رقم 

إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من األصوات "
حنن " إىل آخره.. أعلن عن انتخاب أقدمهم يف مزاولة املهنة 

إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من : "نا أنهاقرتح
األصوات أعلن باألولوية عن انتخاب املرشحة، ويف حالة تساوي 
املرشحني من نفس اجلنس أعلن عن انتخاب أقدمهم أو أقدمهن 
يف مزاولة املهنة، ويف حالة تساوي املرشحني يف األقدمية يتم 

فات فيما يتعلق هناك اختال" انتخاب أصغرهم أو أصغرهن سنا
باعتماد الصيغة احلكومية للقرعة، حنن ميكن دعما للتعديل الذي 

تقدمت به احلكومة، والذي يستحضر هذا التعديل املتعلق جبرب 
ضرر ال تكافؤ تارخيي، لن جيربه اإلشارة إىل دعم متثيلية األقل 

 .نقدم تعديلنا أيضا ونعرضه للتصويت. متثيال
 : السيد الرئيس

 .ناسأعرضه أ
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

آه، آه، أعرضه عربكم للتصويت، شكرا، أستسمح 
 .السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .اجلواب ديال احلكومة. شكرا السيدة النائبة

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
مها أوال هو قدمنا تعديل، غنرفضو هاد التعديل الثاين، ثانيا الشق 

أما التعديل قدمناه، وهلذا التعديل املقدم مرفوض، . الثاين مرفوض
 .شكرا

 :السيد الرئيس
هل هناك من يرغب يف تأييد أو يف معارضة التعديل؟ 
هل تسحبون التعديل أو أعرضه للتصويت؟ حبال ما بغييت السيدة 
النائبة، كوين حرة، سحب التعديل، اللي بغييت، إيوا الرتدد ما  

 .للتصويت وصايف هديل كنعرضو كاينش، إيال كتشبثوا بالتع
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

روح ما حيمله التعديل محله السيد الوزير يف هاد التعديل، 
 .وبالتايل نسحبه، شكرا

 :السيد الرئيس
للتصويت كما عدلتها  32إذن أعرض املادة . شكرا

 .عفوا، الكلمة للسيد رئيس الفريق. احلكومة
عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية  النائب السيد عبد العزيز

 (:نقطة نظام)
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أشكر الفريق احملرتم على كل حال والفرق الذين تقدموا 
هبذا النقاش احليوي، وأنا أشكركم السيد الرئيس على أنكم 
تدخلتم يف وقت مناسب، وكذلك هذه الروح اإلمجاعية على 

لكن . ضرورة متكني املرأة بشكل إجيايب يف إطار هذه املؤسسة
بالرجوع إىل، وحنن ما زلنا يف هذه املادة، أنا أرجو أنه وقبل أن 
نصوت على املادة برمتها، وما دام أن األمر من الناحية املسطرية 
متاح أمام السيد الوزير لتقدمي الصيغة من الناحية الصياغة فقط 
اليت تلقى اطمئنانا فيما خيص القراءة الدستورية للمادة، أرجو 

يس أن تتيحوا الفرصة للسيد الوزير لتقدمي الصيغة السيد الرئ
اجلديدة، وهي ممكنة من الناحية املسطرية، وبالتايل منر، قبل 

 .التصويت على املادة برمتها، وشكرا لكم السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .تفضلي السيدة النائبة
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 

ا تعديلنا ألننا صوتنا باإلمجاع السيد الرئيس، لقد سحبن
إذن ال جمال للرتاجع . بناء على الصيغة اليت اقرتحها الوزير هنا

عن هذا، ألن ليس من قناعتنا أن نرتاجع حنن أيضا عن 
السحب، هادي ما عمر غادي يديرها الفريق االشرتاكي، الكلمة 

صوتنا باإلمجاع، سحبنا التعديل بناء على هذا . غري وحدة
 .ع الذي يتشرف به هذا اجمللس، وشكرااإلمجا 

 :السيد الرئيس
عفوا السيدة النائبة، السيد رئيس الفريق طلب . شكرا
 .الكلمة قبلكم

النائب السيد شفيق رشادي، رئيس فريق التجمع الوطني 
 (نقطة نظام)لألحرار 

 شكرا السيد الرئيس،
روش دبا على املضمون ديال ضنهيعين تيظهر، حنا ما ت

كلنا موافقني عليه، تنهضرو على املسألة املسطرية باش   التعديل،

يعين القانون غادي يدوز إن شاء اهلل اليوم،  . ما يوقعش اإلشكال
كاينة مرحلة أخرى، ميكن استدراك احلكومة وأن تعدل هذه املادة 

 .شكرا السيد الرئيس. ايال كانت ضرورية
 :السيد الرئيس

 .ر نقطة نظامالكلمة للسيدة النائبة يف إطا. شكرا
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة فاطنة الكحيل 

 شكرا السيد الرئيس،
يا إما منشي يف االقرتاح : اليوم حنا أمام أمرين واختيارين

ديالكم السيد رئيس جملس النواب، انتما جيتوا هباد االقرتاح، 
وبان لنا وجيه، ومسطريا ممكن، واحلكومة حاضرة وميكن هلا أن 

اجمللس سيد : االختيار الثاين هو. ذا االختيار األولتتقدم، إذن ه
 . نفسه، وخيتار ميشي إذا اقتضى احلال حىت للمجلس الدستوري

اليوم حنا يف مرحلة التنزيل الصحيح للدستور، وهاد 
القانون سنوات واألطباء واملغاربة كيستناوه، اليوم ما خصناش 

إذن . أخرىمنشيو حىت للمجلس الدستوري ونعاودو الكرة مرة 
أشنو هي الصيغة اللي ميكن ميشي هبا القانون يف أحسن صيغة 
اللي تتطابق مع الدستور؟ إذن أنا كنظن نفكرو مزيان، ناخذو 
الوقت الكايف، احلكومة حاضرة، النواب، هذا ما فيهش معارضة 
وأغلبية، هذا فيه قانون غيتطبق على املغاربة، فيه قانون يتعلق 

وكذا وكذا واملستشفيات إخل، " الراميد"يف  بصحة املغاربة، وحنن
هذا البعد ديال التنزيل الصحيح للدستور، وجمللس النواب يكون 

إذن الزم ما نفكرو . يف هاد املستوى ديال هاد املرحلة التارخيية
السيد الرئيس، واحلكومة حاضرة، وخنرجو بشي صيغة اللي كرتحبنا 

يه، احلكومة حاضرة، كنظن األمور واضحة، االقرتاح وج. الوقت
املسطرة حترتم، كيفاش ميكن لنا نديرو نص مطابق للدستور دون 
أن نلجأ إىل احملكمة وال للمجلس الدستوري؟ شكرا السيد 

 .الرئيس
 :السيد الرئيس
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 .السيد الوزير. شكرا
السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 

 :البرلمان والمجتمع المدني
 الرئيس، شكرا السيد

هو الدفع بأنه وقع التصويت ال يسقط بعد املناقشة 
وبيان صوابية توجه معني، واجللسة التشريعية منعقدة، واحلكومة 
مستعدة أن تستمر بالنقاش لكي تطور النص قبل عرضه على 

ليس هناك ما يصادر حق احلكومة بعد اإلصغاء هلذا . التصويت
ل عرضه على اجللسة النقاش فعال املهم أن يقع التصويت قب

فنرى أنه فعال التصويت كان تصويت يعين جيد، املناخ . للمناقشة
العام مناخ إجيايب، اإلخوان مشكورين سحبوا تعديلهم يف مناخ 

فاحلكومة ستقدم التعديل . توافقي حول اجلوهر وحول النص
الذي متخض عنه هذا النقاش املفيد واملثمر، إلعطاء هذا النص 

 .شكرا السيد الرئيس. ورية ممكنةأحسن صيغة دست
 :السيد الرئيس
إذن، أخوايت إخواين، السيدة الرئيسة أعتذر، يعين . شكرا

حفاظا على اجلو البناء واإلجيايب جدا واملستوى الرفيع من النقاش 
الدستوري والسياسي، سأرفع اجللسة مخس دقائق للتشاور اذا 

صايف عندك  آه ما عندناش احلق، آه صايف........ مسحتم، 
. احلق، عندك احلق، أسحب، ملي تنبداو التصويت ما تيمكناش

 .إذن الكلمة لكم السيدة الرئيسة
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة رشيدة بنمسعود 

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الرئيس، حنا صوتنا باإلمجاع على االقرتاح ديال 

قدمت هبا احلكومة وديال السيد وزير الصحة على الصيغة اللي ت
احلكومة، ولكن كان التصويت ديالنا باإلجياب ملاذا؟ ألنه تضمن 
الروح ديال االقرتاح ديالنا، ماشي غري الروح، بل املضمون 

والتصويت ديالنا باإلجياب كان من أجل تسهيل . والشكل

املأمورية، ومن جهة ثانية كان أيضا من أجل أنه وكما قلت جاء 
صوتنا باإلجياب ألننا حنا غادي متجاوبا مع ما اقرتحناه، و 

نسحبو، وسحبنا االقرتاح ديالنا بعد التقدمي ديالو، شريطة أننا 
غادي حنافظو على هاد الصيغة، وألننا حنا ملزمني اآلن كمجلس 
هباد الصيغة، ألن صوتنا، ما ميكنش، أنا ما أعتقد أن القانون 

نفس يسمح أننا نصوتو على مادة ونوليو نراجعوها مباشرة يف 
اللحظة، هذا ما أعتقد أن القانون يسمح به، ما أعتقد، أننا حنا 
يف االحتاد االشرتاكي ما ميكناشي نقبلو به، وأن تطوير النص قبل 

ولكن بعد عرضه للتصويت ومتت املصادقة . عرضه كان ممكن
أعتقد أننا نطويو هاد املادة وندوزو للمادة . باإلمجاع هذا مكسب

 .التالية، وشكرا
 :يد الرئيسالس

الكلمة للحكومة، وأرجو السيد الوزير أن تتدخلوا 
 .لتسهيل النقاش، تفضل

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
 (:نقطة نظام)البرلمان والمجتمع المدني 
ليس هناك ما مينع، بالعكس، يف . أن جند حلوال، أن جند حلوال

هذه املادة إىل آخر اجللسة، النظام الداخلي أن يتم يعين إرجاء 
وأن يتم تشكيل خلية للتباحث حكوميا وبرملانيا إلجياد صيغة 

 . تعرض على، أو خمرج هلذه القضية، شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

السيد الوزير، يعين املسطرة واضحة، اآلن صوتنا على 
التعديل، مث الفريق االشرتاكي سحب التعديل ديالو، اآلن خصنا 

 .السيدة النائبة. عرضو هاد املادة للتصويتن
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة رشيدة الطاهري 

يعين بالنسبة لنا الصيغتني يعين ما عندناش معهم  شكرا،
مشكل، لكن اإلطار الذي تتم فيه الصيغة، نعتقد أن حني نتكلم 
عن اجلنس األكثر متثيلية كانت يف إطار الدستور السابق الذي ال 
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ث عن النساء والرجال، لكننا اليوم الدستور من بدايته إىل يتحد
هنايته يتكلم عن النساء والرجال، وبالتايل فيعين املصطلح واملفهوم 

تتكلم فيما يتعلق  331واملسألة الثانية هو أنه املادة . ممأسس
بتمثيلية النساء يف السلطة القضائية، إذن اليوم احلديث عن 

 331الدستور، ومثال كما قلت الفصل  النساء والرجال وارد يف
إذن فعلى سبيل يعين . يتكلم عن ضمان متثيلية النساء القاضيات

بالصيغة اليت صوتنا عليها، وال جمال  حنتفظالقياس ميكن أن 
 .للرتاجع عنها، وشكرا

  :السيد الرئيس
، باش نسريو اجللسة غادي حناولو ما أمكن عافاكم

نقط النظام للسادة رؤساء الفرق، نبقاو يف إطار الكلمات ديال 
 .تفضلي السيدة النائبة

 (: نقطة نظام)النائبة السيدة آمنة ماء العينين 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

أنا يف نظري أن الصيغة اليت أشار إليها السيد رئيس 
تنسجم أكثر مع روح الدستور  جملس النواب هي يف احلقيقة اليت
عندما نتحدث عن اجلنس األقل الذي حتدث عن املناصفة، ألن 

متثيلية حنا نعترب افرتاضا أنه سيحمل فعال املرأة إىل هذا املوقع، 
ألن واقع احلال كيدل على أن املرأة ما زالت التمثيلية دياهلا 
ناقصة، وهاد الشي عالش جا الدستور، ولكن حىت إذا ما مت يف 

غري إطار هذا النص اللي هو ينسجم مع روح الدستور، واللي 
معرض باش يرجع لنا من احملكمة الدستورية، اجمللس الدستوري 
حاليا، حىت إيال جاب لنا الرجال يف هاد احلالة حنا ما عندناش 
مشكل، ألن السعي إىل املناصفة ماشي هو أننا نرجعو يف يوم 
من األيام ملي تكون النساء يستطعن أن حيتلني مراكز القرار مبا 

دياهلم أن الرجال حىت مها حيافظوا على  يضمن هلن إبداء الكفاءة
احلضور دياهلم، وإال غنسقطو يف يوم من األيام إىل التمييز على 
أساس اجلنس، وهذا ماشي مطروح، يعين حنا عندنا اتفاق 

جوهريا على أننا منشيو السعي إىل املناصفة لواحد اإلطار اللي 
ناصفة فيها غيوصلنا إىل ضمان التمثيلية املنصفة للنساء، ألن امل

إنصاف وما فيهاش إقصاء للرجال واحد النهار على حساب 
 33النساء وال حىت من حيث الشكل، ألن ما عرض يف املادة 

الدستور الذي ورد يف التعليل كيقول جملس النواب وال يقول 
والنائبات، ويقول جملس املستشارين وال يقول جملس املستشارين 

من رئيس احلكومة أوال، ال يقول واملستشارات، واحلكومة تتكون 
 . أو رئيسة احلكومة

أنا كنقول بأننا ما دمنا متفقني من حيث املضمون، 
ناخذو بعني االعتبار اإلشارة اليت طرحت، ال شيء مينع من أننا، 

وأنا أدعو إىل استصحاب، . مازالني حنا يف إطار املذاكرة، نعدلو
صراع بني اهليمنة ما نعطيوش واحد االنطباع بأننا يف إطار ال

الذكورية واهليمنة األنثوية، ألن هذا ماشي نقاشنا وما غيؤديش بنا 
 .إىل ما نطمح إليه، وشكرا

 :السيد الرئيس
هل تتشبثون مبوقفكم، تفضلوا، . شكرا السيدة النائبة
 .ومن بعد الكلمة للسيد الوزير

 (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 
، يف حالة الشرود عن املسطرة، حنن حأستسمأعتقد أننا، 

صوتنا باإلمجاع، وإال ستكون هناك جمموعة من املواد سنخضعها 
حنن أيضا إىل الدارسة والتمحيص، صوتت السيدات النائبات 
والسادة النواب حبضور السيد رئيس جملس النواب وممثلي احلكومة 

ا، باإلمجاع على هذا القانون، التبعات األخرى ال نتحدث عنه
الصراعات ال نستحضرها، حتدثنا عن روح إجيابية سادت اليوم، 

أمجعنا، ال جمال . واعتمدنا مجيعا مبدأ ترجيح كفة املرشحة الطبيبة
إلعادة واجرتار النقاش، وإال كنعرضو هذا العمل اجلبار الذي 
قامت به اللجنة، مبسامهة السيد الوزير وعربه احلكومة، إىل 

اب باإلمجاع ال يعين شيء، واش احلديث واش تصويت النو 
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التصويت حق شخصي، واش مارس السيدات النائبات والسادة 
النواب حقهم الشخصي؟ أنا أعتقد أن أي نقاش اليوم شخصيا 

 .ال أفهمه، ال أمتلكه، وامسحوا يل، امسح لنا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

نقطة . السيدة النائبة اهلل خيليك أعطيك الكلمة عندما
 .ام، الكلمة للسيد الرئيسنظ

النائب السيد عبد العزيز عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية 
 (: نقطة نظام)

 شكرا السيد الرئيس،
أظن بأننا يف جو إجيايب ونقاش بناء ومسئول، وحنرتم 

لكن السيد . مجيع االجتهادات ومجيع القراءات للمادة الدستورية
احملرتم إذا مسحتم،  تقدم السيد  الرئيس أنا أريد أن، السيد الرئيس

الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين مشكورا 
بطلب إرجاء البت يف املادة إىل حني أننا جند صيغة متفق عليها، 

، إذا مسحتم السيدات والسادة النواب، 333واحلاصل أن املادة 
ميكن " السيد الرئيس" ميكن طلب إرجاء البت يف مادة: "تقول

طلب إرجاء البت يف مادة أو تعديل من شأنه أن يؤدي إىل تغيري 
جمرى املناقشة، ويتم حتما إرجاء البت بطلب من احلكومة، وقد 
طلبت، أو بقرار من اللجنة املعنية بدراسته، ويف احلاالت األخرى 

 ". يرجع القرار إىل السيد الرئيس
بت يعين  إذن حنن أمام حالة، طلبت احلكومة بإرجاء ال

واجللسة مستمرة، لكن نرجئ البت إىل حني إجياد الصياغة، البت 
فأنا أظن بتطبيق مقتضيات هذه املادة . يف املادة نرجئه إىل حني

يسمح مبوضوع اإلرجاء على مستوى املادة، ألنه خبصوص 
التصويت الذي مت هو مت على مستوى التعديل ومل يتم التصويت 

البت يف املادة أمر ممكن من الناحية على مستوى املادة، إرجاء 
بطبيعة احلال، أظن بأنه على األقل من حق احلكومة أن . القانونية

يستجاب لطلبها يف هذا اجمللس، أما مسار النقاش واملضمون، 

فهذا على كل حال ال بد أن يكون فيه التوافق واإلمجاع بني 
 .خمتلف مكونات اجمللس، وشكرا لكم

 :السيد الرئيس
بناء على، غناخذ الكلمة، امسحوا يل، بناء على إذن 

من النظام الداخلي  333، املادة 333الفصل، فعال الفصل 
ميكن طلب إرجاء البت يف مادة أو تعديل من شأنه أن : "تتقول

 ........يؤدي إىل تغيري يف جمرى املناقشة، ويتم حتما 
السيد النائب، أرجوكم السيد النائب، أرجوكم، اهلل 

كم السيدات والسادة النواب، ال تأخذوا الكلمة ما مل أعطها خيلي
لكم، باش نسريو اجللسة، من فضلكم، ال تأخذوا الكلمة ما مل 

 .أعطكم الكلمة، من فضلكم
مل نعرضها  32إذن، مل نبت بعد يف املادة، املادة 

للتصويت حىت اآلن، عرضنا التعديل الذي جاء به السيد الوزير، 
مجاع، التعديل، مث أعطينا الكلمة للفريق صوتنا عليه باإل

االشرتاكي احملرتم الذي قدم التعديل مث سحبه، وقبل أن أعرض 
للتصويت جرى هذا النقاش، احلكومة ترغب يف تفعيل  32املادة 
إىل هناية  32، وتطلب إرجاء التصويت على املادة 333املادة 

اجلو  هذه اجللسة، وهذا من حقها، وهذا سيسمح باحلفاظ على
اإلجيايب الذي يطبع نقاشاتنا حىت اآلن، وأرجوكم أن نستمر يف 

 .السيدة الرئيسة. هذا املنهج
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة رشيدة بنمسعود 

الكالم ديالكم على الراس والعني، ولكن االقرتاح ديال 
التعديل راه كان بديل للمادة، وإال ما كناشي نبداو به ونصوتو 

بداو باملادة، راه منني كيكون اقرتاح بديل راه األصل عليه، كنا غن
يلغى بطريقة أوتوماتيكية، هذا هو املفهوم ديال البديل، هذا من 

 . جهة
ما نوقفوشي عند ويل  333من جهة ثانية، املادة 

ميكن طلب إرجاء البت يف مادة أو تعديل من شأنه "للمصلني، 
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يا خرجنا على صلب واش حنا" أن يؤدي إىل تغيري جمرى املناقشة
املوضوع؟ حنا نناقش صلب املوضوع، الغاية من هاد النقاش 
ديالنا هو حرصنا يف االحتاد االشرتاكي على التفعيل الناجع 
ملقتضيات الدستور، اللي هي السعي إىل املناصفة، ومن آليات 
السعي إىل املناصفة هي تصحيح الوضع يف كل هاد القوانني اللي  

اآلن متشبثون يف يف الفريق بأننا حنا صوتنا  حنا. كتعرض علينا
 ، أمر منتهي بالنسبة لنا، وإال32على املادة 

 :السيد الرئيس
 .32ما صوتناش على املادة 

 :النائبة السيدة رشيدة بنمسعود
ألننا صوتنا باإلمجاع، وإال حنا سنقوم أيضا بسحب 
السحب ديالنا، سنقوم بسحب السحب ونعيد النقاش من 

 .البداية
 :السيد الرئيس

إذن، من باب فقط تبادل املعلومات وإخبار السيدة 
النائبة احملرتمة، ترتيب التعديالت ما بني التعديالت اليت تأيت هبا 
احلكومة والتعديالت اليت يأيت هبا السادة النواب أو السيدات 

من النظام الداخلي، وتعطى  338النائبات حمكوم بالفصل 
ليت تأيت هبا احلكومة، وهو ما فعلته يعين، األسبقية للتعديالت ا

اآلن احلكومة هل تتشبث بطلبها إلرجاء البت يف هذه املادة، 
 .السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
 (:نقطة نظام)البرلمان والمجتمع المدني 

 لرئيس،شكرا السيد ا
هو جيب أن نتعاطى مع النظام الداخلي باستحضار 
روح املشرّع، الذي حيرص على أن متر املناقشات يف أجواء مرنة 
وسلسة، باستحضار أنه قد تقع احتقانات واختناقات يف سري 

واضحة يف يعين، طبعا ال بد من  333فاملادة . النقاش التشريعي

طرف اجمللس املوقر  الكالم على أن النص ال يصري معتمدا من
بعد انتهاء  املناقشة واكتمال الدارسة يف اللجان إال بعد 
التصويت النهائي، فاملشرع فتح الباب أمام احلكومة وأمام السيد 
الرئيس أنه يوقع التعاطي مع بعض االختناقات لتصريف النقاش 

 . التشريعي بطريقة سليمة وسلسة
بت يف مادة ميكن طلب إرجاء ال: "واضحة 333املادة 

تغيري جمرى " أو تعديل من شأنه أن يؤدي إىل تغيري جمرى املناقشة
املناقشة هنا هذا مفهوم عام ألجواء املناقشة، هل يف مضموهنا 
التشريعي أم يف مناخها أم يف ماذا؟ نعم إذا حصل أي تأزم 

مث، النص ال يتكلم عن بعد . للنقاش فهذا تغيري جملرى املناقشة
ل التصويت، ألننا ال زلنا يف املناقشة، وإال ما قيمة التصويت أو قب

النقاش إذا كنا سنناقش ونستمع إىل املؤيد واملعارض مث منضي ما  
إذن حكمة . كنا اتفقنا عليه سابقا؟ ال معىن هلذا النقاش أصال

املشرع أنه ما دام هناك نقاش قائم فيمكن أن يتم اإلرجاء 
مقصد عايل جدا جيب أن  للتداول وإجياد خمرج، هذه روح، هذا

وميكن أن يرجع : "أيضا كتمشي بعيد 331املادة . حنافظ عليه
نعم، املادة اللي وقع فيها طبعا اإلشكال " هذا النص إىل اللجنة

 . ميكن ترجع للجنة
فأعتقد اليوم أن احلكومة عندما تؤكد على هذا التوافق 

يف الرائع يف املوضوع ديال املضمون وديال اجلوهر يف تصر 
النقاش، حنن نقرتح أن يتم إرجاء هذه املادة إىل آخر اجللسة، 

شكرا . على أساس أن يتم إجياد صيغة تكون مفيدة وحمط إمجاع
 .السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .طيب، السيد النائب احملرتم

 (:نقطة نظام)النائب السيد أحمد التهامي 
 السيد الرئيس،
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وضوع اللي الكل هذا النقاش مفيد وكيتعلق بواحد امل
وهنا كنشوفو سياق التعديل . جممع عليه، اللي هو املناصفة

احلكومي، أنه ما تطرحشي يف اللجنة، جاء حىت اجللسة العامة، 
يف الوقت اللي كاين تعديل مقدم من طرف فريق حمرتم، وبالتايل 
احلكومة مشينا يف منطق االقرتاح ديال احلكومة عنده أولوية، 

، معناه 32يمس فقط الفقرة الثانية من املادة وهاد التعديل ت
املقتضيات األخرى ما فيها نقاش، ما مسهاش التعديل، صوتنا 
على هذا التعديل، الفريق احملرتم أيضا جتاوب وسحب التعديل 

فال يعقل أنه احلكومة . ديالو، إذن تقدمنا من نص إىل التوافق
يل ثاين، فهاد تقدم تعديل يف اجللسة العامة ومباشرة تقدم تعد

التعديل هذا هو يف األصل استثناء، ألن املفروض هذه األمور 
حتسم يف اللجنة، والفرق تتقدم املقرتحات يف اللجنة، فاالستثناء 
جيب أن يبقى استثنائيا وال يتوسع يف تفسريه، وإال غنمشيو اآلن 

 . يف توسيع التفسري
ملادة فيما يتعلق بالتفسري اللي مشات فيه احلكومة يف ا

 333وتأجيل البت، كنعتقدو السيد الرئيس على أن املادة  333
عندها مضمون واضح، إذا كان نقاش، إذا كان تغيري يف اجملرى د 
املضمون د املادة ميكن لنا نؤجلو، أما هنا ما كاينشي تغيري يف 
اجملرى، يعين كل االجتاهات ماشية يف اجتاه تكريس وتعزيز 

تناقض، وبالتايل ال نرى منطقا وال ضرورة املناصفة، فما كاينش ال
أننا نؤجلو البت ونرفعو اجللسة، وما وقع التصويت عليه جيب 
التمسك به، باش نبقاو منسجمني مع النظام الداخلي ومع 

 .الدستور، وشكرا
 :السيد الرئيس

 .امسح يل، امسح يل، تفضلي، آخر تدخل، ألن خصنا حنسمو
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 

غري متاشيا مع اإليضاحات اللي اعطاها السيد الوزير 
أوال، هاد املادة فيها تعديل . املكلف بالعالقات مع الربملان

واحد، معناها باملنطق هو تعديل واحد، ينسخ املادة األوىل 
لو . األصلية ويأخذ باملادة اجلديدة يف الصيغة اليت تقدم هبا الوزير

فيها جوج د التعديالت، لقلنا صوتنا  32كانت هاد املادة 
باإلمجاع على العديل األول واملادة برمتها ما صوتناش عليها أو 

حنا صوتنا وسحبنا تعديلنا بناء على اعتماد . سنحملها إىل آخره
على األقل اجلزء األول من املتعلق باإلعالن عن انتخاب املرشحة 

قدمته هبذا  التعديل الذي تقدمت به احلكومة هو. السيدة
، "نتقدم بتعديل يف املادة"ومل تقل " 32تعدل املادة : "الشكل

 هذا التعديل هو املادة برمتها
 :السيد الرئيس

 .السيدة النائبة، املسطرة
  (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 

 ( امسح يل اهلل خيليك حىت نكمل، أستسمح)
 :السيد الرئيس

 .ملسطرةوركز اهلل خيليك، ويف ا
  (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 

وبالتايل، ال سبب يدعونا اليوم ألن نرتاجع عن تصويت 
، ألن التعديل ميس املادة برمتها، اللهم إيال  32قدمناه للمادة 

 .كانت شي حاجة أخرى
 :السيد الرئيس
السيدة النائبة، غري فقط من باب التصحيح، أقرأ . شكرا

، بني 32ي جاءت به احلكومة، يتحدث على املادة التعديل الذ
ثانيا، املسطرة . قوسني الفقرة الثانية، إذن يتعلق بالفقرة الثانية

ديال التشريع حتتم علينا أن نعرض املادة للتصويت، ومل نعرض 
 . بعد املادة للتصويت

اآلن، السيد الوزير، السيدان الوزيران، السيدات والسادة 
ن تأجيل البت يف املناقشة، اجلدوى منها هو النواب، اجلدوى م

البحث على صيغة توافقية، يظهر من هذا النقاش أنه يصعب أن 



 

 

 -2102أبريل  ةدور  –مداوالت مجلس النواب 

 

41 

نصل إىل صيغة توافقية، فإذا أمكن، وإذا قبلت احلكومة أال 
تتشبث بطلبها، نستمر يف املسطرة، لكم الكمة السيد الوزير، 

 .333ولكم الكلمة األخرية طبقا للفصل 
الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع السيد الحبيب 

 :البرلمان والمجتمع المدني
ال حنا ماشي، حنا ميسرين، وما زال املسطرة التشريعية، 

إمنا كنا نود أن يتم إعمال . ما زال الغرفة الثانية، ما زال إىل آخره
هاد املقتضيات من أجل جتريب هاد النوع من التوافق اللي كيوقع 

ت، أما احلكومة ما عندها أي إشكال أن أثناء بعض األزما
تيسر، ولكن أمامنا إن شاء اهلل املسار التشريعي أن يكتمل بعد 

 .عبوره الغرفة الثانية، شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد الوزير
: للتصويت كما عدلتها احلكومة 32إذن أعرض املادة 

 .اإلجماع
ه، نقاش شيئا ما شكرا على هذا النقاش، والذي أمثن
 .استثنائي، لكن مفيد جدا، وسنستمر يف اللجنة

ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  32املادة 
هي  32السيدة النائبة، املادة  32تفضلي السيدة النائبة، املادة 

 . 37تعديلكم رقم 
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

لس اجلهوي، هو نفسه التعديل، إمنا يتعلق هذه املرة باجمل
نفس الصيغة، األوىل كانت بالنسبة للمجلس الوطين، ودبا 
بالنسبة للمجلس اجلهوي، إذن نقرتح أن نسحب تعديلنا ونأخذ 

 .، وشكرا32نفس التعديل الذي اقرتحته احلكومة بالنسبة للمادة 
 :السيد الرئيس

جواب احلكومة، سحب؟ ال ماشي سحب، ال، السيدة 
 .النائبة قالت بأنه

 (:نقطة نظام)لنائبة السيدة حسناء أبو زيد ا
أنا قلت . ، بالثقةأستسمححتدث وأحتدث معكم زعما، 

على أنه نفسه تعديل املادة السابقة، وأن أي نقاش فيه ماشي 
نتحاشاه، ألنه نفسه النقاش، احلكومة اقرتحت هذا التعديل 
بالنسبة النتخاب هيئات اجمللس الوطين، وأعتقد باملنطق أهنا 

قرتح نفس الشيء بالنسبة هليئات اجمللس اجلهوي، إذا كانت ال ت
تقرتحه نتشبث بتعديلنا، وإذا كانت تقرتح نفس التعديل فإننا 

 .نسحبه، وكفى اهلل املؤمنني
 :السيد الرئيس

 السيد الوزير، اقرتاحكم، ما هو جوابكم؟
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 يح صوتنا،السيد الرئيس إيال مسحت، حنا صح
 :السيد الرئيس

  .32ال ما صوتناش، دبا يف املادة 
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 (32عرفت، غري يف املادة  ،ال ال عرفت)
حنن يف جو إجيايب، احلكومة تتجاوب مع املبدأ ومع 

، لكن كما قيل، شحةر باملاجلوهر، احلكومة ال مانع هلا أن حتتفظ 
تور، حنا تنقرتحو نفس الشيء يف هاد ليكون النص مطابقا للدس

: أنه الصيغة اللي كنا كنقرتحوها هي اللي يف األوىل 32املادة 
إذا كانوا من جنس خمتلف يرجح انتخاب املرشح الذي ينتمي "

لكي يتطابق مع القانون، وهذا هو االقرتاح " للجنس األقل متثيلية
 .باش يكون مع القانون كليتاللي  

 :السيد الرئيس
ن أعرض، أعتذر، لكن ليس لدي منفذ آخر من غري أن وإذ

تعديلكم، التعديل ديال الفريق . أعرض هذا التعديل للتصويت
االشرتاكي، نعم؟ ال، ال، أصحح، أصحح ما حصل، تتبعوا 

 السيدة النائبة قدمت،: عافاكم
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ما عندكش احلق تاخذ الكلمة السيد النائب، ما عندكش احلق، )
ذ الكلمة، تفضل، صايف، شكرا السيد ال أحد له احلق يف أخ

 (. الرئيس، شكرا
السيدة النائبة قدمت التعديل، ويف عرض تعديلها قالت أهنا تقبل 

أن  32إذا قبلت احلكومة نفس الصياغة اليت اعتمدت يف الفصل 
تسحب تعديلها، السيد الوزير قدم صياغة أخرى مغايرة لتلك 

عدم التفاهم ما بني ، إذن أمام 32اليت اعتمدناها يف الفصل 
احلكومة والفريق االشرتاكي، أعرض للتصويت تعديل الفريق 

 :االشرتاكي
 32: املوافقون

 311: املعارضون
  31: املمتنعون

 :للتصويت 32وأعرض املادة . إذن يرفض التعديل
 55: املوافقون

 19: املعارضون
 ال أحد: املمتنعون

 . ، شكرا32إذن صادقنا على املادة 
: للتصويت 32، أعرض املادة 32إىل املادة  إذن أمر

 .اإلجماع
ورد يف شأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  38املادة 

وأخرب السيدة النائبة على أنه التعديل الذي أنتم بصدد تقدميه هو 
بالضبط الصياغة اليت اعتمدت من طرف اللجنة، تأكدوا من 

 .ذلك، تفضل
ئيس فريق العدالة والتنمية النائب السيد عبد العزيز عماري، ر 

 (:نقطة نظام)
 شكرا السيد الرئيس،

أنا أتصور بأنه ينبغي أن يكون عملنا التشريعي حمكوم 
بقواعد واضحة كما هي يف النظام الداخلي، وأنه كان جتاوب 

للسيد الوزير مشكورا مع تعديالت عديدة من الفريق االشرتاكي، 
يق األصالة واملعاصرة، من فريق التجمع الوطين لألحرار، من فر 

االحتاد الدستوري، كل الفرق النيابية أغلبية ومعارضة، واللجنة 
فإما أننا . قبلت فيها تعديالت ومتت الصياغات داخل اللجان

سنسمح بتقدمي مجيع التعديالت اليت قبلت يف اللجنة، وسنكون 
أمام سيل من التعديالت اليت مت قبوهلا، واألصل أنه يف القانون ال 
تقدم إال التعديالت اليت مت رفضها يف اللجنة، واحلال أننا أمام 
تعديل قبل يف اللجنة وهو مضمن يف النشرة األخرية، يف الصياغة 
األخرية يف التقرير الذي وزع علينا بالصيغة املقبولة، فما اجلدوى 
من تقدمي تعديالت قبلت، وإال سنلجأ إىل تكرار ما قمنا به يف 

ن يكون هذا العمل متفقا عليه بيننا مجيعا حىت اللجنة؟ فأرجو أ
وشكرا لكم على حسن التعامل . ال نكرر ما وقع داخل اللجنة

 .يف احلقيقة من أجل عقلنة عملنا التشريعي
 :السيد الرئيس

 .تفضلي السيدة النائبة. شكرا
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 

من التعديالت، كانت فيها جمموعة   38بالضبط املادة 
حنن تقدمنا بتعديل، ومن بعد جات صيغة أعطتها احلكومة 

أظن على أنه من العقلنة أن نقدم . لتعديالت الفقرات األخرى
 .التعديل الذي تقدمنا به، شكرا

 :السيد الرئيس
ال، ال، السيدة النائبة، غري امسحي يل من باب 

و بالضبط التعديل اللي أنتم بصدد التقدمي ديالو ه. التوضيح
. الصيغة اليت اعتمدهتا اللجنة، بالضبط، كتضيفوا، شوفوا شوفوا

اليت تضاف يف ضممت يف الصيغة اليت " املنتخبني"وكلمة 
صادقت عليها اللجنة كما جرى يف كل التعديالت، باش ما 

 .تفضل السيد النائب، .لقوش واحد العرف الذي ال حنتاج إليهخن
 (:قطة نظامن)النائب السيد رشيد الحموني 
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 شكرا السيد الرئيس،
أنا كنتفاجأ، اإلنسان وىل كيعرف، كيفكر تى اإلنسان 
شنو بغى يقول قبل ما، اعطيتين السيد الرئيس الكلمة، ومن بعد 
سحبتها يل واعطيتيها للسيد الرئيس، قبل ما يعرف شنو الفريق 

. ديالنا باغي يقول يف هاد املادة، واش غنعرضوها واش غنسحبوها
كنسجل هاد اخلطأ، ألن خذيتوا موقف على النوايا ديالكم،   أنا

وحنا طلبنا، فاش احلكومة الحظنا بأهنا استجبت كنا غادي 
 .نطرحو أننا كنسحبو هاد اآلخر وما غاديش نطرحوه، وشكرا

 :السيد الرئيس
السيد النائب احملرتم، تعديلكم مضمن يف اجلدول الذي 

ة اليت اعتمدهتا اللجنة، وفيه أعطي يل، وكذلك التقرير فيه الصيغ
نفس الشيء، نبهت السيدة النائبة على أنه أخذ بعني االعتبار، 

ولكن حقها يف التقدمي ال زال واردا، إذن خصها . هذا هو
تسحبو، ما ميكن ليش نزول هلا احلق دياهلا، ولكن املعقول هو 

 .السيدة الرئيسة، تفضلوا. أنه رمبا يتسحب
 (:نقطة نظام)بنمسعود  النائبة السيدة رشيدة

السيد الرئيس، يف الواقع كندخلو فشي متاهات كان 
ميكن أننا نتفاداوها لو أننا كلنا تبنينا األداء العقالين للمهام اللي 

وحنا يف الفريق االشرتاكي ما حمتاجينش لشي حد . مطروحة علينا
يعطينا دروس يف العقلنة ويف احلرص على قواعد اللعبة التشريعية 

خل هاد املؤسسة العتيدة، هذا من جهة، هذه مالحظة ال بد دا
 . منها

هل هناك مادة يف قانون ما يسمح : املالحظة الثانية
لفريق حمرتم أن يتشبث بتقدمي التعديل ديالو؟ إذا كانت هاد املادة 

 . بطو هلاايف شي قانون ما، يقدموها لنا وحنا ننض
 :السيد الرئيس

ل فقط على أنه يتعلق األمر أقو . شكرا السيدة النائبة
بتعديل، حيث أنه اقرتاحكم ال يعدل شيئا، ألنه النص الذي أنتم 

بصدد تعديله هو بالضبط ما هو مضمن يف تعديل اللجنة، هذا 
 .عالش، ولكن تفضلوا

 (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 
حنن أيضا فيما يتعلق بالعقالنية لن نعلق على هذا، 

أن نستحضر جمهودا قمنا به على مستوى اللجنة،  ولكن جيب
قامت به احلكومة يف استجابة لتعديالت، ال أجد ضريا، 
خصوصا أهنا كانت تعديل الفريق االشرتاكي لوحده، من حقنا 
اليوم أن نتملكه وجنيو نعرضوه عليكم لألمانة ليس أكثر وال 

عطاء إذا كانت هذه احلكومة ستتآزر بأغلبيتها من أجل إ. أكثر
 . صيغة التوافقية لكل ما حتمله املعارضة، أخربونا هبذا وال إشكال

حنا قدمنا، وهذا التعديل ملاذا حرصنا على تقدميه؟ ألنه 
هو التعديل الذي أقرته هذه اهليئات عندما انتفضت وبغات 
رئيس منتخب ومدين، حنا قدمنا هذا التعديل لنبعث هذه الرسالة 

ت مت أخذها بعني االعتبار، واقرتحنا على أنه مطالب هذه اهليئا
أن ينتخب أعضاء اجمللس الوطين املنتخب، اللي عندهم صفة 
االنتخاب، معناها ليسوا معينني، هذه هي الرمزية والداللة اللي 

 . حنملها، هذه من جهة
والنقطة الثانية، هاد املادة احتملت أكثر من أربعة ديال 

قدمها فريق التجمع، ال، ال، التعديالت، اللي قدمتها األغلبية و 
شكرا األخ ".  املستشارين"، لتحت يف "املنتخبني"ما شي 

 ...هاذ املادة. اإلبراهيمي، شكرا، شكرا
 :السيد الرئيس

 .شكرا السيدة النائبة
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

 .وال، حىت نكمل
 :السيد الرئيس

 .اعطيوها الكلمة
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
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هاذ املادة إذا قارناها بالصيغة اللي جابتها احلكومة، 
ستعرفون على أهنا شهدت اختالفات كبرية، واحد من بينها هذا 

 .هذا هو كل شيء. التعديل الذي قدمنا
 :السيد الرئيس

 .السيد النائب احملرتم
 (:نقطة نظام)النائب السيد عبد اهلل بووانو 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 يس،السيد الرئ

هو صحيح وخا القاعة مكيفة كيمكن توقع بعض 
األحيان شويش ديال احلرارة يف النقاش، ومطلوب، لكن خصو 
يكون هذا النقاش ما كيخرجش على املنطق وعلى األعراف ديال 

أنا كنعتقد أن السيد رئيس فريق العدالة والتنمية . هاد املؤسسة
ملنطق واألعراف حني تكلم على العقلنة كان يعي ما يقول، ألنه ا

والنظام الداخلي واضح، وإال هذا التعديل األصل فيه هو أن 
 38األغلبية قدمت، ها هو التعديل عندنا، التعديل على املادة 

هو التعديل ديالنا وديال الفريق احلركي وديال الفريق االستقاليل 
: للوحدة والتعادلية وديال فريق التقدم الدميقراطي، كيقول

ء اجمللس الوطين من بني أعضائه املنتخبني يف أول ينتخب أعضا"
 ..فكان باألحرى أننا نقدموه، ولكن قلنا " اجتماع للمجلس

 :السيد الرئيس
السيدة النائبة، ما عندكش احلق، السيدة النائبة، من 

 .فضلك، هو نفس التعديل، ها هو ذا التعديل ديالكم
 :النائب السيد عبد اهلل بووانو

 السيد الرئيس،
هذا التقرير كنظن عند اإلخوان واألخوات أعضاء اجمللس 

 38املادة . 3احملرتمني كاملني، أرجو أهنم يرجعوا للصفحة رقم 
صحيح قدمنا فيها تعديالت، لكن التعديل األول فيها هو هذا، 

ولذلك  . وال خيتلف حرفيا عن التعديل املقدم من طرف فريق آخر

لسة العامة؟ تعرض كنقولو حنا، شنو اللي كيتعرض يف اجل
التعديالت الغري مقبولة، هاديك التعديالت املقبولة إيال جينا 
حنا، أنا نقولوها السيد الرئيس بوضوح، حنن هنا يف اجللسة العامة 
ما كنقدموش التعديالت من أجل أن نربز شكون صاحبها، وإال 
العمل د اللجان حنيدوه، وجنيو مباشرة للجلسة العامة ونقولو كل 

كنظن بأن الوقت ال يسمح، وال . د يقدم التعديالت ديالوواح
حنا كيخصنا . األعمال اللي هي على كل حال ما نوصفهاش

اجمللس ديالنا ميشي يف واحد اإلطار اللي هو واضح، فيه أعراف 
 .وفيه تقاليد وفيه نظام داخلي، شكرا

 :السيد الرئيس
مل أعطك الكلمة السيدة النائبة من فضلك مل أعطك 

أرجوكم، السيدة الرئيسة، السادة النواب احملرتمون، يعين . لكلمةا
تعديلكم مضمن فيما أقرته اللجنة، الكلمة اليت ترغبون يف 

من " املنتخبني"ينتخب أعضاء اجمللس الوطين : "إضافتها هي
وهو " املنتخبني"كتضيفوا هاد الكلمة " بينهم يف أول اجتماع

 اللي عندنا، ال ماشي نفس، رمبا
 (:نقطة نظام)لنائبة السيدة حسناء أبو زيد ا

 واش عندنا حق التوضيح؟
 :السيد الرئيس

وخا، ميكن لكم توضحوا، ميكن لكم توضحوا، ماشي 
 .مشكل، تفضلوا

 (:نقطة نظام)النائبة السيدة حسناء أبو زيد 
التعديل الذي تقدمت به األغلبية هو خيتلف جوهريا عن 

الشرتاكي والتعديل الذي تقدمت التعديل الذي تقدم به الفريق ا
 :به احلكومة

ينتخب أعضاء اجمللس : "فريق األغلبية يتحدث عن أنه
معناها أعضاء اجمللس الوطين " الوطين من بني أعضائه املنتخبني

فيهم املنتخبون واملعينون، ويصوتون على املنتخبني، ال  صحيح، 
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ني عضو، ثالثة فيها ديال األطباء العسكري 72معناها أن 
عضو اللي مها كلهم منتخبون، أي ما فيهمش  73يصوتون على 

 . املعينون
التعديل الذي محله الفريق االشرتاكي واعتمدته احلكومة 

معناها اهليئة " ينتخب أعضاء اجمللس الوطين املنتخبني: "هو أنه
، أال حيق لنا أن نوضح هذا، على 73واهليئة املنتخبة  73الناخبة 

عناها تعديل األغلبية أنه حىت العسكر يسامهون، األقل لألمانة؟ م
تعديلنا الذي اعتمدته احلكومة، إوا . وهم معينون، يف التصويت

 .دبا، أستسمح األخ، تعديلنا الذي اعتمدته، صايف، شكرا
 :السيد الرئيس

. شكرا، التوضيح واضح السيدة النائبة، التوضيح واضح
فضلي السيدة إذن موقفكم، هل تتشبثون بطرح تعديلكم؟ ت

 .النائبة، تفضلي، تفضلي قدمي التعديل ديالك
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

السيد الرئيس، هذا التعديل ال حيتاج إىل تعليل، ألنه 
، والذي 81املطلب األساسي الذي انتفض عليه األطباء يف 

، واملتعلق بأنه اهليئة 7112رفضوا وقاطعوا االنتخابات يف 
وينتخب أعضاء اجمللس : "من األطباء املنتخبني الناخبة هي فقط
معناها أهلية االنتخاب والرتشح عند املنتخبني " الوطين املنتخبني

 .وما كايناش عند العسكر، وشكرا، صايف
 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير، السيد الوزير. شكرا
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 .يلهاد الشي راه كاين يف التعد
 :السيد الرئيس
 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت. شكرا، شكرا

 22: املوافقون
 ال أحد: املعارضون

السيدة النائبة، أرجوك أن حترتمي تنظيم . أعرض املادة
 .تفضل، تفضل، نقطة نظام. اجللسة اهلل خيليك

 (:نقطة نظام)النائبة السيدة فاطنة الكحيل 
سيد الرئيس؟ هو أنه اإلشكال، شنو هو اللي غيتطرح ال

صرحتم وصرحت احلكومة بأن التعديل ديال الفريق احملرتم 
االشرتاكي متضمن يف التعديل د احلكومة، اليوم غننحرجو شنو 
نصوتو؟ هو متضمن أصال، إذن اإلشكال هو هذا السيد 
الرئيس، خصنا خنتارو، ما ميكنش، خصنا اليوم نكونو واعيني 

حيح للدستور وإعطاء هاد املؤسسة باملسؤولية ديال التنزيل الص
القوة اللي اعطاها الدستور، جملس النواب هو الذي يشرع، هاد 

التعديل متضمن يف التعديل د . البعد هذا ما نبعدوش عليه
واهلل . احلكومة واليوم كيتطرح كفريق، كاين إشكال السيد الرئيس

 جيازيكم خبري، حنتكم إىل القانون وال شيء غري القانون، ما
يسمح به النظام الداخلي يطبق، ما غاديش نبقاو نسمعو، 
اإلخوان يف االحتاد االشرتاكي ما قبلوش العقلنة، وحنا ال نقبل 

 .الشرود، حنا ال نشتغل يف شرود
 :السيد الرئيس

 جماعإ: للتصويت 38إذن، أعرض املادة 
 إجماع: 71املادة 
 إجماع: 73املادة 
 إجماع :77املادة 
 اعإجم: 71املادة 
 إجماع: 73املادة 
 إجماع :71املادة 
 إجماع: 72املادة 
 إجماع :72املادة 
 إجماع: 72املادة 
 إجماع: 78املادة 
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 إجماع :11املادة 
 إجماع: 13املادة 
 إجماع :17املادة 

ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  11املادة 
 .11تفضلوا بتقدمي هذا التعديل، املادة 

 :حسناء أبو زيد النائبة السيدة
فيما يتعلق باستقاللية اهليئة والشكل الذي جاء به 

تلتزم اهليئة بأن يكون يف : القانون، الذي يكرس حضور إجباري
تقدمنا يف إطار رؤيتنا لبناء استقاللية . اجتماعاهتا ممثل لإلدارة

تعني اإلدارة "هذه اهليئة، بأنه نسخنا فقرة من املادة، اللي كتقول 
ميكن للهيئة أن تطلب حضور ممثل : "واقرتحنا" إخل.. ممثليها 

لإلدارة أو مستشارا قانونيا أو خبريا علميا يف جلساهتا من أجل 
هذا معناه على أنه غادي تبقى مسافة ما بني اإلدارة ". االستشارة

 .واهليئة، وشكرا
 :السيد الرئيس

الكلمة للسيد الوزير لتقدمي موقف احلكومة من هذا 
 .التعديل

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
التعديل رفضناه، غري مقبول، ألن ممثل اإلدارة هو قيمة 
مضافة، هو صلة الوصل الدائمة مع اهليئة، ويلعب دورا استشاريا 
مهما يف عمل اجمللس، كما يعمل على إخبار هذا األخري 
باملستجدات اإلدارية يف حينها، ويبلغ اإلدارة كذلك بتطور 

 .هليئة، وشكراأعمال ا
 :السيد الرئيس

 . هل هناك من يعارض؟ تفضل
 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

. املادة تتحدث على أن اإلدارة حتضر بصفة استشارية
حنن حتدثنا . إذن ما عندها حىت، ما غاديش جتي وتدير الوصاية

يف مادة خاصة، وقلنا بأن اهليئة مستقلة، وتذاكرنا بأن 
هلا عن اإلدارة واالستقالل املايل، فهذا التعديل االستقاللية ديا

اللي جاء ال يغري يف األمر شيء، واحلضور ديال اإلدارة خصها 
تكون عارفة، ملي كيكون شي خطأ طيب، سواء داخل 
املستشفيات وال داخل العيادات، اإلدارة ما تكونش؟ خصها 
تعرف األطباء دياهلا شنو كيديرو، ولكن هي ما غاديش متارس 
على اهليئة الوصاية وغادي تقول هلا أودي ها كيفاش غادي 

وبالتايل، ال . تديري اخلدمة ديالك وال العقوبة اللي غادي تديرها
 .نرى جماال هلذا التعديل يف هذه املادة، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
إذن أعرض . الكلمة ملن يريد أن يؤيد التعديل. شكرا

 :التعديل للتصويت
 32: افقوناملو 

 22: املعارضون
 31: املمتنعون

 . إذن، يرفض التعديل
 :للتصويت 11أعرض املادة 

 94: املوافقون
 ال أحد: املعارضون
 11: املمتنعون

ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين  13املادة 
 .لألحرار، فليتفضل أحد واضعي التعديل

 :النائب السيد محمد حدادي
 شكرا السيد الرئيس،

وتتخذ : "، يتعلق األمر بعملية يف الفقرة الثالثة13املادة 
قراراته بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين، فإن تعادلت األصوات 

بينما أن الرئيس ال يكون ." رجح اجلانب الذي يكون فيه الرئيس
وما دام أننا درنا الرتاتبية فيما . دائما هو الذي يرتأس اجللسة
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. ذن خص رئيس اجللسة يكون كذلك ممكنايتعلق هبذا املشروع، إ
وممكن أن الرئيس يعرض على اللجنة التأديبية أو العزل أواّل عدد 

. ديال األمور، وميكن أن نائبه األول هو الذي يرتأس هذه اجملالس
 . اقرتحنا كذلك يف الفريق أننا نقرتح هذا التعديل

 والسؤال اللي مطروح السيد الوزير، إذا كان هذا األمر،
وإذا كان رئيس اجللسة هو الذي يرتأس، ما هو املوقف يف هذا 
التعادل ديال األصوات؟ إذا كان األمر خمالفا، ألن رئيس اجللسة 
ليس هو كرئيس اجمللس، إذا كانت هاد العملية وقعت، ما هو 
املعمول يف إطار هذه العملية؟ أقرتح أن تكون فيه الرئيس، رئيس 

 .اجللسة
 :السيد الرئيس

 .لمة للحكومةالك
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

 .شكرا. الصيغة اليت جاء هبا املشروع هي املتداولة قانونا
 :السيد الرئيس

 . من يرغب يف معارضة التعديل؟ السيد النائب احملرتم
 :النائب السيد عبد اهلل بووانو

السيد الرئيس، بالتأكيد هو التصويت السري عنده بعض 
ودبا حني تتعادل األصوات، . لكن عنده خماطر كبريةاإلجيابيات، 

أش غنديرو، وشنو غنقولو؟ هاديك الساعة الرئيس يقول هلم آرا 
لنا ديك الورقة احلمراء اللي درت راها ديايل؟ ما ميكنش، ما 

السيد الرئيس، أنا  13أ أستاذ، املادة )ولذلك، . غيبقاش سري
ا، عفوا، أنا غري صحاب يل قدمتيهم جبوج السيد الرئيس، عفو 

 ( مسعت قدمتيهم جبوج، شكرا
 :السيد الرئيس
إذن . إذن، هل ترغبون يف تأييد التعديل؟ ال. العفو

 :أعرض التعديل للتصويت
 72: املوافقون

 21: املعارضون
 ...: املمتنعون

إذن الكلمة، عندكم تعديل آخر السيد النائب يف نفس 
 .السيد النائباملادة؟ تفضلوا السيد النائب، من فضلكم 

 :النائب السيد محمد حدادي
مزيان ملي تكلم السيد النائب السي بووانو باش نعرف 

 . شنو هو الرد، نوع ديال الدميقراطية
حنا إذا كان التصويت على قرارات أواّل التصويت على  
كذلك، آه من األفضل أن يكون التصويت سري، هذه هي 

اطية هي التصويت السري، الدميقراطية السي اإلبراهيمي، الدميقر 
مثال، وأنا  . ما بغيناش، التصويت السري يف عدد ديال املواقف

كنا يف الفريق تكلمنا عن هذا التصويت السري حىت يف اللجنة 
التأديبية، يف حني التصويت السري هاديك غتجي من كتمان 

ولكن التصويت . السر، ألن هادي غتجي ليها أمور أخرى
قراطية، إذا التجأ الثلث، إيال بغى الثلث السري تيكون أكثر دمي

أن يكون التصويت السري فله، ورمبا ال ضري أهنا نديرو النصف، 
ولكن التصويت جيب أن يكون يف هذا القانون، يف بعض املواقف 

ال نقارن التصويت السري مع . جيب، التصويت السري مفيد جدا
 .التصويت السري ديال اجلماعات احمللية

 :ئيسالسيد الر 
هل من يرغب يف معارضة التعديل؟ آه عفوا، . شكرا

 .احلكومة، موقف احلكومة من هذا التعديل
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

هذا التعديل غري مقبول، ألن النظام الداخلي هو اللي 
غيتطرق هلذه األمور، ما غاديشي نستبقو األحداث ونديرها يف 

 .القانون، شكرا
 :السيد الرئيس
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من يرغب يف معارضة التعديل؟ تفضل السيد . شكرا
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اهلل بووانو
السيد الرئيس، عدد اهليئات اللي دوزنا هنا يف هاد 
اجمللس عدد مقدر، يعين على األقل خالل الوالية التشريعية 

هيئة تقريبا، يعين من اهليئات  33السابقة دوزنا ما يناهز 
ما كاينش يف شي قانون دوزنا أنه التصويت . ية وغريهااالجتماع

غادي يكون سري، ألنه حنا يف القانون كنعرفو، يف كل القوانني 
وال بد كيخص يكون عند الرئيس واحد القيمة مضافة، ألنه هو 
اللي كيسري، هو اللي عارف، والقرار مهم جدا أن الرئيس اجلهة 

وانب كلها، ولذلك يف اللي كيكون معها، ألنه هو األضبط للج
حالة تعادل األصوات، ملي كتكون سرية كتطرح إشكال كبري 
جدا، والنظام الداخلي سيعاجل بعض اجلوانب اللي كتعلق ببعض 
احلاالت، يف بعض احلاالت كيمكن منشيو للتصويت السري، 

 ، وإالولكن كتكون مضبوطة يف النظام الداخلي وكتكون حمددة
شار مجاعي، كيعرف بأن العدد كيزداد فالسيد الرئيس، وهو مست

سنويا كلما قربت االنتخابات للتصويت ضد احلساب اإلداري، 
. وكيمشيوا للتصويت السري باش كيكون الفساد كبري جدا

 .ولذلك حنا ضد هذا التعديل، شكرا
 :السيد الرئيس

 إذن ترغبون يف تأييد تعديلكم؟. شكرا
 :النائب السيد محمد حدادي

على حماربة الفساد فيجب تعديل هذه أنتم عازمون 
القوانني، ولكن هناك، ال نتكلم عن اجلماعات احمللية، والتصويت 

عندما . السري دائما يكون سلبيا، تكلمتو من املنظور السليب
يكون هذا مضمنا يف النظام الداخلي، هذا إشكال، ألن من 

ئيس إذا نكون أنا ر . هو اجمللس ؟ينظم هذا القانون الداخلي ومن
غادي نقاد أموري يف القانون الداخلي كما بغيت مع األغلبية 

إذن إيال كان هنا بشروط ويف حاالت متعددة أ . اللي بغيت
السي بووانو، خصها تكون يف هاد العملية، يعين هادي ماشي 
فيها اقرتاح غادي يلزم أن الفساد يكثر أو ال كذا، فهذا القانون 

السري فهو أكثر دميقراطية، رات التصويت طالداخلي بعض اخل
 .شكرا السيد الرئيس. ولو كنتم يف املعارضة رمبا الخرتمت العكس

 :السيد الرئيس
 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت. شكرا

 31: املوافقون
 22: املعارضون
 77: املمتنعون

 :للتصويت 13أعرض املادة . إذن يرفض التعديل
 14: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
 19: تنعوناملم

ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  11املادة 
 .تفضلوا بتقدمي تعديلكم

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
إضافة إىل اللجان . هو تعديل يتعلق بإحداث جلنة

املتضمنة يف هذا القانون، أضفنا جلنة التواصل مع املواطن، 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
 .مالسيد الوزير، الكلمة لك

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
هذا التعديل كذلك غري مقبول، ألن جلنة التواصل 

ثانيا، مهمة اهليئة تكمن يف . تقتضي وجود أشخاص ذوي خربة
مراقبة وتتبع سلوك املهنيني يف عالقتهم مع املرضى وفيما بينهم 
طبقا ملدونة أخالقيات املهنة، فال داعي إلنشاء جلنة التواصل مع 

 .املواطن، شكرا
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 :السيد الرئيس
 .تفضلوا يف إطار معارضة التعديل. إذن أعرض التعديل

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي
 السيد الرئيس،

هاد اللجنة املقرتحة مع باقي اللجان ملي كنقارنوها مع 
اللجنة ديال األخالقيات واللجنة ديال مزاولة مهنة الطب واللجنة 

 . هي كلها جلان داخلية ديال التكوين املستمر
مث ملي غادي نقولو جلنة التواصل مع املواطن، خصنا 

ديال  3نعرفو شنو مها املهام واالختصاصات ديال اهليئة، عندها 
هي التجميع، وتدير لنا مدونة ديال األخالقيات، هي : املهام

تدير لنا واحد اجلدول وتضبطه وحتينه ديال األطباء، هي أهنا 
ات للسلطات العمومية يف كل ما يتعلق بالسياسة تعطي االستشار 

الصحية وكل ما يتعلق بالتشريعات، مث اهليئة التأديبية، اللي قلنا 
 . ديال املراحل 1فيها 

شنو هي العالقة اللي غتكون باملواطن اللي غادي جيي 
نتواصلو معه يف هذه اهليئة؟ هو هنار اللي غادي جيي يشكي، 

شكاية ديالو واهليئة تقبل منو الشكاية النهار اللي جيي يدير ال
ديالو وتقدم هداك الطبيب للهيئة التأديبية، إيال كان عندو 
خمالفات راه غادي تنزل به العقوبات، وإيال ما كان عندو 

وبالتايل عالش غادي نديرو هاد اللجنة . خمالفات غادي تطلقو
ا جتي ديال التواصل، يف الوقت اللي رمبا ميكن نقرتحو، وميكن أهن

فال نرى موضعا هلذه اللجنة مع . بواحد اجملموعة من البالغات
 .باقي اللجان األخرى، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .هل ترغبون يف تأييد التعديل؟ تفضلوا. شكرا

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
حينما تقدمنا بطلب إدراج اللجنة اجلديدة املتعلقة 

ضر االختصاصات احلقيقية للهيئة، وهي بالتواصل، كنا نستح

تكريس البعد اإلنساين، تيسري بقدر ما تضمنه أخالقيات املهنة 
الولوج للخدمة الصحية طبعا اللي هي مهمة أساسية للوزارة 

نعرف على أن هذه اهليئة عندها متركز جهوي وأهنا ممثلة . الوصية
نة يف كافة جهات املغرب، ما الضري يف أن تكون عندها جل

تتواصل مع املواطن، خصوصا يف احلاالت اليت إىل اليوم تتميز 
 .هذا هو كل شيء. بالفوضى التشريعية املتعلقة باخلطأ الطيب

 :السيد الرئيس
 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت. شكرا

 33: املوافقون
 21: املعارضون
 12: املمتنعون

 :للتصويت 11أعرض املادة    
 49: املوافقون
 ال أحد :وناملعارض

 61: املمتنعون
ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين  12املادة 

 .لألحرار، تقدموا السيد النائب احملرتم
  :النائب السيد محمد حدادي

 شكرا السيد الرئيس،
إذا مل يتم استدعاء اجمللس : "يف الفقرة األوىل 12املادة 

ء، تشرف اإلدارة الوطين من قبل الرئيس أو من قبل أغلبية األعضا
بعد التأكد من ذلك على إحداث جلنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام 

". مبهام اجمللس الوطين إىل حني انتخاب األعضاء اجلدد للمجلس
إذن هنا فيه عرقلة، أو ال غياب أو عدم قدرة اجمللس أنه استدعاء 

 . األغلبية ألربع مرات
على أن  ولكن حنا كنقرتحو واحد اإلضافة، إضافة أننا

مننع األعضاء الذين تكرر غياهبم من الرتشح ملرة ثانية للعضوية يف 
اجمللس أربع مرات كذلك ومن  الرتشح للمجلس، ألن ال ميكن 
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أن غيابات متكررة، وعند االستعداد هلاد االنتخابات يتم الرتشيح 
مرة أخرى إىل العضوية، إذن تيكون هناك نوع ديال العبث إيال  

قلنا االستثناء . تغيب لعدة مرات جيي عاود يرتشحكان أنه الذي 
ديال لكثرة الغيابات، هادوك اللي سبب يف إطار تدارت ديك 

 .اللجنة املؤقتة، أنه يكون إبعادهم من الرتشح ملرة ثانية، شكرا
 :السيد الرئيس
هل من يرغب يف معارضة التعديل أو يف تأييد . شكرا

 :التعديل؟ إذن أعرض التعديل للتصويت
 .  آه، امسح يل، امسح يل، عفوا، موقف احلكومة، عفوا أعتذر

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
ال، هاد التعديل رفضناه، ألن سيكون احلكم قاسيا على 

فمن . بعض األعضاء الذين تكرر غياهبم خالل ثالثة د املرات
املمكن أن يكون الغياب مربرا خالل هذه املرات الثالثة، فال 

 .للحكم باش مننعوهم باش يرتشحوا للوالية املقبلة داعي
 :السيد الرئيس

  :إذن. شكرا
 12: املوافقون

   28: املعارضون
  31: املمتنعون

 :وأعرض املادة للتصويت. إذن يرفض التعديل
   22: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
 31: املمتنعون

ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  12املادة 
 .ليتقدم أحد مقدمي التعديل مشكوراف

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
اعتبارا ملبدأ اجلهوية، كانت هناك يف الصيغة األوىل اليت 
محلتها احلكومة أهنا تقرر جمالس جهوية لكل جهة جهة، واستثناء 

-السمارة والعيون-املناطق الثالثة اجلنوبية، أي جهةكلميم
. ينشأ هلا وألطبائها هيئة واحدةالكويرة، -بوجدور والداخلة

فتقدمنا هبذا التعديل، الذي حيذف الفقرة استثناء من األحكام، 
 .وهي صيغة قبلتها احلكومة، وشكرا

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للسيد الوزير. شكرا

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
 ...هاد الشي اللي مقبول يف اللجنة، يعين ما

 :السيد الرئيس
إذن يسحب التعديل السيدة النائبة، . قبل يف اللجنةإذن 

للتصويت كما صادقت  12آه يسحب التعديل، وأعرض املادة 
 .إجماع: عليها اللجنة

، ورد بشأهنا تعديالن من الفريق 12فيما خيص املادة 
االشرتاكي، املرجو من الفريق احملرتم أن يقدم التعديلني معا إذا 

 .أمكن
 :ء أبو زيدالنائبة السيدة حسنا

هو نفسه التعديل، تقدمنا به فيما خيص اجمللس الوطين، 
ألن شفتو يف هيكلة هذا القانون يتم تكرار املبادئ اليت عدلناها 

يتألف كل : "يف الصيغة الوطنية والصيغة اجلهوية، وقلنا على أنه
جملس جهوي هليئة الطبيبات واألطباء الوطنية من العدد التايل من 

" مبن فيهم الرئيس أو الرئيسة" مناصفة"طباء الطبيبات واأل
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
 .السيد الوزير

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
هذا التعديل كذلك غري مقبول، لنفس األسباب اليت 
وردت بالنسبة للمجلس الوطين، فتذكر نفس هذا التعديل 

 .ورفضناه
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 :السيد الرئيس
 .رما فهمتش مزيان السيد الوزي

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
نفس التعديل كان جاء بالنسبة للمجلس الوطين، وكنا 

 .رفضناه
 :السيد الرئيس

 .وه، إذن ترفضون هذا التعديلرفضت
 :إذن أعرض التعديل األول للتصويت   

 31: املوافقون
 21: املعارضون
  12: املمتنعون

 :دأعرض التعديل الثاين للتصويت، نفس العد   
  31: املوافقون

  21: املعارضون
 12: املمتنعون

 :للتصويت 12أعرض املادة    
 11: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
 61املمتنعون 

 .إجماع: 18املادة 
ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين  31املادة 

 .31لألحرار، فليتفضل بتقدمي التعديل، املادة 
 :النائب السيد محمد حدادي

 السيد الرئيس؟  31ملادة ا
حيدد رئيس اجمللس : "يف الفقرة األخرية 31هنا املادة 

الوطين تاريخ انتخاب اجملالس اجلهوية بتشاور مع اجملالس 
نوعية التشاور ال ندري كيف هي، وهو جيي حيدد هلا ". املذكورة

 . شي وقت

عند عدم التوصل إىل : "إذن، واحد الصيغة مقرتحة
، يقوم رئيس اجمللس الوطين مبراسلة اجمللس تاريخ متفق عليه

حددنا نوعا ما ". يوم 71اجلهوي املعين، وهلذا األخري أجل 
الوقت، باش تكون، ألن هذا التشاور قد يوصلنا إىل اختالف 
بني اجلهات، إذا كانت كل اجلهات ستحدد تارخيا خاصا، وقد 

ة يبلغ هذا التفاوت أمدا طويال، لذا وجب حتديد آجال حمدد
يوم من بعد  71ومضبوطة، حىت نعطي الصالحية للرئيس يف 

ملراسلة اجمللس اجلهوي لتحديد األجل أو الوقت ديال 
 .االنتخابات، شكرا

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة. شكرا

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
كذلك غري مقبول، ألن األمر يتعلق بتفاصيل سيحددها 

لس الذي تصادق عليه اجلمعية العامة  النظام الداخلي للمج
 .ككل

 :السيد الرئيس
الكلمة للسيد النائب احملرتم يف إطار معارضة . شكرا

 .التعديل
 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

االنتخابات اجلهوية لن تكون انتخابات لكل جهة على 
حدة، مجيع اجلهات سيكون فيها االنتخاب يف تاريخ واحد، 

يكون التشاور ما بني اجمللس الوطين واجملالس وبالتايل غادي 
وبالتايل، ال . اجلهوية على التاريخ الذي ستكون فيه االنتخابات

يوم أو شهر أو شيء من هذا القبيل، بالتايل  71داعي لتحديد 
 .فهو مرفوض

 :السيد الرئيس
إذن أعرض هذا . ترغبون يف تأييد التعديل؟ ال. شكرا

 :التعديل للتصويت
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 12: وناملوافق
 21: املعارضون
 31: املمتنعون

 .إجماع: للتصويت 31أعرض املادة    
 إجماع: 33املادة 
 إجماع: 37املادة 

ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين  31املادة 
 .لألحرار، تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد محمد حدادي

ميكن لرئيس اجمللس اجلهوي االستعانة بكل شخص مؤهل "
أي ." "ميكن أن يكون رأيه القانون مفيدا للمجلس يف أشغاله

، وهنا تنحسو بأن احلكومة أو الوزير هترب من "شخص مؤهل
. املستشار القانوين، مع العلم أن اجمللس الوطين اعطاه هاد احلق

ميكن لرئيس اجمللس اجلهوي االستعانة "حنا تنقدمو صيغة أنه 
ما عرفتش عالش بالنسبة " .مبستشار قانوين يساعده يف أشغاله

يكون هناك  للمجلس اجلهوي تدارت هاد الصيغة بدون أن
، ضرورة استعانة اجمللس اجلهوي مبستشار مستشار قانوين يف هذا

 .قانوين، على غرار ما هو معمول به يف اجمللس الوطين، وشكرا
 :السيد الرئيس

 .الكلمة للحكومة
 : السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

التعديل كذلك غري مقبول، ألن للهيئة هلا مستشار هذا 
قانوين، وبغيناه يكون واحد، االقرتاح أنه يكون واحد، عالش؟ 

إيال كان واحد يف اجمللس الوطين وكان بكل . لتفادي تعدد اآلراء
جملس جهوي غتعدد اآلراء، الشيء الذي قد يؤدي إىل خالفات 

وية على غرار اجمللس ولكن حيق للمجالس اجله. بني أجهزة اهليئة
الوطين االستعانة بكل شخص تكون مشاركته ضرورية ومفيدة 

 .للمجالس، وشكرا

 :السيد الرئيس
هل ترغبون يف معارضة التعديل أو يف تأييده؟ . شكرا

 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت
 12: املوافقون

 22: املعارضون
 33: املمتنعون

 إجماع :للتصويت 31أعرض املادة    
 إجماع: 33ملادة ا

 إجماع: 31املادة 
 إجماع: 32املادة 
 إجماع: 32املادة 
 إجماع: 32املادة 
 إجماع :38املادة 

، ورد بشأهنا تعديل من الفريق 11فبما يتعلق باملادة 
 .االشرتاكي، تفضلوا السيدة النائبة بتقدمي التعديل

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
واعتمدته يف الصيغة التوافقية، هذا التعديل قبلته احلكومة 

 .وبالتايل نسحبه، شكرا
 :السيد الرئيس

 .إجماع: للتصويت 11إذن أعرض املادة . شكرا للسيدة النائبة
ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  13املادة 

 13وأعرض املادة . نفس الشيء، إذن يسحب التعديل
 .إجماع: للتصويت

 .إجماع:  17املادة 
ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين  11 املادة

 .لألحرار، فليتفضل السيد واضع التعديل
 :النائب السيد محمد حدادي

 شكرا السيد الرئيس،
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 .يف الفريق تنسحبو هذا التعديل
 :السيد الرئيس

للتصويت،  11أعرض املادة . شكرا، يسحب التعديل
 .شرتاكيال، عفوا، ورد بشأهنا كذلك تعديل من الفريق اال

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
متارس اجملالس : "فيما يتعلق هبذه املادة، ورد على أنه

ومت النص على جمموعة من " اجلهوية سلطتها يف امليدان التأدييب
املس بالقواعد واألنظمة اليت تسنها "أحدها يف حالة : احلاالت

اهليئة  اهليئة أو باالعتبار واالحرتام الذي تستوجبه مؤسسة
 ".وأجهزهتا

التعديل الذي تقدم به الفريق االشرتاكي يتعلق أوال  
خرق القواعد املهنية واإلخالل : "بالفقرة الثانية، وارتأينا أن تكون

والتعديل الثاين اقرتحنا أن حيذف، ". مببادئ وأخالقيات املهنة
ألن يف عهد الدستور اجلديد ال أعرف بأي طريقة ميكن أن نقيس 

ميكن أن جيد رئيس اهليئة . ار واالحرتام، هاذو مبادئ نسبيةاالعتب
أنه يف حالة تعرضه النتقاد هذا مس باعتباره واحرتامه، وبالتايل 

لذلك ارتأينا أن تكون هذه املادة . ميارس هاد املسطرة التأديبية
من املادة من األول إىل خرق القواعد املهنية : بالصيغة التالية

خالقيات املهنة، وتقف املادة، معناها حنذف واإلخالل مببادئ وأ
 .الفقرة املتعلقة باالعتبار واالحرتام

 :السيد الرئيس
هل من معارض أو مؤيد هلذا التعديل؟ إذن أعرض، . شكرا

 .شكرا، شكرا على مساعدتكم. احلكومة عفوا
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

جاء هبا  ال، هذا التعديل غري مقبول، ألن الصيغة اللي
اللي  7ثانيا، باش يكون التوافق مع املادة . املشروع هي جائزة

 .وردت يف هاد الشأن هذا، شكرا
 :السيد الرئيس

 .إذن تقبلون التعديل السيد الوزير؟
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة

مقبول، ألن الصيغة اللي جات  ال، ال، قلت لك غري
 .غري مقبول هبا

 :السيد الرئيس
إذن، من يعارض التعديل أو يؤيد التعديل؟ . يفصا 

 : أعرض التعديل للتصويت
  12: املوافقون

 28: املعارضون
 31: املمتنعون

هناك تعديل ثاين، قدمتموه السيدة النائبة وال؟ ال، إذن 
تسحبون التعديلني، طيب، إذن نفس العدد بالنسبة للتعديل 

 :الثاين
  12: املوافقون

 28: املعارضون
 31: تنعوناملم

 :للتصويت 11وأعرض املادة    
 95: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
 11: املمتنعون

 إجماع: 13املادة  أعرض
 إجماع :11املادة  أعرض
 إجماع: 12املادة  أعرض
 إجماع: 12املادة  أعرض
 إجماع: 12املادة  أعرض
 إجماع: 18املادة  أعرض
 إجماع :21املادة  أعرض
 ماعإج: 23املادة  أعرض
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 إجماع: 27املادة  أعرض
 إجماع: 21املادة  أعرض
  إجماع: 23املادة  أعرض

ورد بشأهنا تعديل من فريق التجمع الوطين  21املادة 
 .لألحرار، فليتفضل السيد النائب احملرتم بتقدمي التعديل

 :النائب السيد محمد حدادي
 شكرا السيد الرئيس،

هوية بكتمان يلزم أعضاء اجمللس الوطين واجملالس اجل"
السري املهين يف كل ما يتعلق مبداوالت اهليئات التأديبية اليت 

ولكن ما درناش شنو هو الزجر إيال كان شي ". تشاركون فيها
 . عضو ديال اهليئة أخل هبذا الكتمان

وحنا اقرتحنا أن تطبق على املخالف مقتضيات املادة 
قدر يكون ، ألن يف التصويت ديال هاد اللجنة التأديبية تي71

فيها العزل، تيقدر يكون فيها التوقيف، إذن كتمان السر هنا 
إذن هنا تنحيلو أنه يطبق على املخالف مقتضيات املادة . ضروري

على كتمان السر املهين من ضمن املخالفات اليت تعاقب  71
 .بالعزل، بناء على مسطرة حمددة املعامل، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .كلمة للحكومةال. شكرا

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
هذا التعديل كذلك غري مقبول، ألن السر حنا متفقني 
عليه، ألنه ليست هناك ضرورة ما دام السر املهين واجب حبكم 
مدونة أخالقيات املهنة، هو موجود، فال داعي باش نزيدوه، غري 

 .مقبول
 : السيد الرئيس

هل من يرغب . حلكومةإذن يرفض التعديل من طرف ا
 : يف معارضة التعديل أو يف تأييده؟ إذن أعرض التعديل للتصويت

 31: املوافقون

 22: املعارضون
 12: املمتنعون

 : للتصويت 21أعرض املادة   
 44: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
        65: املمتنعون

 إجماع :للتصويت 22أعرض املادة    
 إجماع: 22املادة أعرض 

 إجماع :22املادة عرض أ
 إجماع: 28املادة أعرض 
 إجماع: 21املادة أعرض 
 إجماع: 23املادة أعرض 

ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  27املادة 
 .فليتفضل الفريق احملرتم ببسط تعديله

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
بالنسبة هلذا التعديل، وهو املتعلق بفرض نوع من العدل 

إذ ورد يف . التعامل مع أطباء القطاع العام والقطاع اخلاصيف 
إذا تعلق األمر بطبيب يزاول يف "أنه  27الفقرة اخلامسة يف املادة 

القطاع العام وجب أن تضم اهليئة املذكورة ممثال تعينه هلذا الغرض 
 .".. 

اقرتحنا أنه ال يشرتط حضور اإلدارة فقط عندما يتعلق 
اع العام، بل القطاعني العام واخلاص، األمر بطبيب من القط

 .وشكرا
 :السيد الرئيس

 .كلمة احلكومة. شكرا
 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة 

هاد التعديل ما قبلناهش، ألن كاين قانون الوظيفة 
 .لشو قبمينص على هاد الشيء، فبالتايل ما العمومية اللي ت
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 :السيد الرئيس
 يل؟هل من معارض أو مؤيد للتعد. طيب

 :إذن أعرض التعديل للتصويت 
 73: املوافقون

 22: املعارضون
 ال أحد: املمتنعون

 : للتصويت 27أعرض املادة    
 44: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
 65: املمتنعون
 إجماع :21املادة أعرض 
 إجماع :23املادة أعرض 
 إجماع: 21املادة أعرض 
 إجماع: 22املادة أعرض 
 جماعإ: 22املادة أعرض 
 إجماع: 22املادة أعرض 
 إجماع: 28املادة أعرض 
 إجماع : 21املادة أعرض 
 إجماع: 23املادة أعرض 
  إجماع: 27املادة أعرض 
 إجماع: 21املادة أعرض 
 إجماع: 23املادة أعرض 
 إجماع: 21املادة أعرض 
 إجماع: 22املادة أعرض 
 إجماع: 22املادة أعرض 
 إجماع: 22املادة أعرض 
 إجماع: 28ادة املأعرض 

ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي،  81املادة 
 .تفضلوا السيدة النائبة لتقدمي التعديل

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
، وهي عندما اجمللس 81هذا التعديل املتعلق باملادة 
. عقوبة يف حق الطبيب االوطين أو اجلهوي التأديبيني أصدر 

اإلدارة ملزمة بتطبيق ما نصت عليه : "التعديل الذي تقدمنا به
ألهنا يف حالة ما تشطب على الطبيب " اللجنة أو اهليئة التأديبية

إذا مل تستجب اإلدارة إىل مقررات اللجنة . املزاول من هيئته
التأديبية، سنجد أنفسنا أمام طبيب ال تثق فيه اهليئة الوطنية 

 . سة داخل اإلدارةللطبيبات واألطباء، إال أنه  يستمر يف املمار 
أن تلتزم اإلدارة بتطبيق : ارتأينا أن نقدم هذا التعديل

مقررات اللجنة التأديبية أو اهليئة التأديبية يف أجل ال يتعدى 
خلينا أجل ال يتعدى شهر، ألنه مثال لسد اخلصاص أو . شهر

لرتتيب وضع معني للطبيب، وهذا ال يتعارض مع قانون الوظيفة 
 .العمومية، وشكرا

 :السيد الرئيس
 . احلكومة، أعطيها الكلمة. شكرا

 :السيد الحسين الوردي، وزير الصحة
هاد التعديل كذلك غري مقبول، ألن الطبيب ديال 
القطاع العام هو موظف يعمل حتت وصاية اإلدارة اليت يشتغل 

فال داعي هلاد للتعديل هذا، . هبا، وكاين قانون الوظيفة العمومية
 .شكرا

 :يسالسيد الرئ
 .إذن تفضل يف إطار معارضة التعديل. شكرا

 :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي
السيد الرئيس، نعارض هذا التعديل، ألننا ال ميكن أن 

. نسد اخلصاص بأطباء صادر يف حقهم التشطيب أو التوقيف
هذا اللي شطبوا عليه هو راه دار شي فضيحة، ما ميكناش نعطيوه 
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وميكن يزيد يرتكب أخطاء آخرين، باش  شهر وخنليوه يزيد ميارس،
 .ولذلك حنن نرفض هذا التعديل. نسدو اخلصاص
 :السيد الرئيس

 .تأييد التعديل. شكرا
 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد

يف نفس املبدأ الذي تقدم به األخ، معناه أننا نوافق على 
أال تلتزم اإلدارة بأجل ويبقى مفتوح، ميكن هلا ما تستجبش ال يف 

نقبل أن نقنن على األقل وال اليوم األول وال يف الشهر األول، 
يف الصيغة اليت خرج هبا القانون أهنا ما كاينش شي فاصل . شهر

زمين أو عامل زمين يفرض على اإلدارة أن تلتزم به، على األقل 
 . حنن قدمنا تعديل كيخلي هلا شهر

 فيما خيص أن هذا يتضارب مع قانون الوظيفة العمومية،
حنا اقرتحنا، وانتم تعرفون، خالل اللجنة أنه طبيب يف هذا . ال

. الشكل غري مينع من ممارسة املهنة، ولكن يتوجه مثال لإلدارة
اإلشكال اللي كتطرحو هاد املادة على أن هذا الطبيب اإلدارة 
ليست ملزمة بزمن حمدد لتطبيق مقررات ونتائج اهليئة التأديبية، 

 .تبقى مفتوحة، وشكرا على األقل شهر ماشي هو
 :السيد الرئيس

 :إذن أعرض التعديل للتصويت. شكرا
 31: املوافقون

 21: املعارضون
 18: املمتنعون

 :للتصويت 81أعرض املادة    
 49: املوافقون

 ال أحد: املعارضون
 65: املمتنعون

 . ورد بشأهنا تعديل من فريق االشرتاكي 83املادة 
 :دالنائبة السيدة حسناء أبو زي

 .نفس التعديل
 :السيد الرئيس

إذن يطبق عليه ما طبق على التعديل السابق، نفس 
 : العدد

 31: املوافقون
 21: املعارضون
 18: املمتنعون

 :للتصويت 83إذن أعرض املادة    
 

 49: املوافقون
 ال أحد: املعارضون
 65: املمتنعون

 إجماع : 87املادة أعرض 
 إجماع:  81املادة أعرض 
 إجماع:  83ادة املأعرض 
 إجماع:  81املادة أعرض 
 إجماع:  82املادة أعرض 
 إجماع:  82املادة أعرض 
 إجماع : 82املادة أعرض 

    
 .جماعاإل :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت

يتعلق  12.37صادق جملس النواب على مشروع قانون 
ير على أشكر السيد الوز . باهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء، شكرا

  . مسامهته يف هذه اجللسة
إذن منر إىل النص الرابع واألخري، وهو يتعلق مبشروع 

. 7118القاضي بتصفية ميزانية السنة املالية  12.37قانون رقم 
 .تفضل السيد الرئيس
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النائب السيد عبد العزيز عماري، رئيس فريق العدالة والتنمية 
 (:نقطة نظام)

  شكرا السيد الرئيس،
بطبيعة . الساعة الثانية والنصف السيد الرئيساآلن 

احلال، حبسب جدول أعمال اجللسة مقرر أن يكون هذا املشروع 
ال ندري السيد الرئيس الئحة املسجلني يف . ديال قانون التصفية

املداخالت، لكن الوقت بالنسبة للسيدات والسادة النواب من 
ن عندنا نقاش وأتصور بأنه كذلك كا. أجل الغذاء وأداء الصالة

يف ندوة الرؤساء خبصوص اللقاء الدراسي للفريق احملرتم الفريق 
فأرجو من السيد الرئيس أنه، يف هذه األجواء أتصور . االستقاليل

أنه من الصعب أن نستمر يف هذه اللحظة ملناقشة مشروع 
فأرجو أن تدبروا هذا املوضوع على األقل من أجل . القانون هذا

 .إلكراهات املوجودة حاليا، وشكرااالستجابة هلذه ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد الرئيس
ؤيد، السيد الرئيس، متفضل، . شكرا السيد الرئيس

نشكركم . إذن نؤجل مناقشة النص الرابع إىل جلسة مقبلة. طيب
 .ونرفع الجلسةعلى مسامهتكم، 

 
 

 
 

 
 

 


