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 بعد املائة الرابعةحمضر اجللسة 
 

يوليوز  32ه )0341ذو القعدة  01 الثالاثء :التاريخ
 (.م2102

 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.: لرائسةا
الدقيقة و  الثالثة زواالابتداء من الساعة أربع ساعات  :التوقيت

 . الثانية عشر
جدول األعمال: جلسة الدراسة والتصويت على النصو ص 

 التشريعية التالية:

  بتغيري الظهري الشريف مبثابة 41.02مشروع قانون رقم 
 0411من شعبان  07الصادر يف  0.51.743قانون رقم 

( املخول مبوجبه تعويض إمجايل لبعض قدماء 0151غشت  02)
 ؛املقاومني وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

  لى ع يتعلق ابملساعدة الطبية 35.03مشروع قانون رقم
 ؛اإلجناب
  يقضى بتغيري وتتميم  020.02مشروع قانون رقم

 ؛واملواصالتاملتعلق ابلربيد  23.11القانون رقم 

  يوافق مبوجبه على اتفاقية 34.05مشروع قانون رقم 
 2101سبتمرب  20الضمان االجتماعي املوقعة ابلرابط يف 

 ؛بني اململكة املغربية ومجهورية بلغاراي
  يوافق مبوجبه على  41.05مشروع قانون رقم

بشأن القواعد الصحية يف التجارة  021االتفاقية رقم 
واملكاتب، املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية 

 ؛0113يوليو  12، املنعقدة جبنيف يف 32يف دورته 
  يوافق مبوجبه على  20.01مشروع قانون رقم

بشأن العمل  21املتعلق ابالتفاقية رقم  2103بروتوكول 

، املعتمد من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل 0141اجلربي، 
يونيو  00، املنعقدة جبنيف يف 014الدولية يف دورته 

 ؛2103
  يوافق مبوجبه على  24.02مشروع قانون رقم

فرباير  25االتفاقية بشأن اخلدمات اجلوية، املوقعة ابلرابط يف 
 ؛ينكومة مملكة البحر بني حكومة اململكة املغربية وح 2102
  يوافق مبوجبه على االتفاقية  22.02مشروع قانون رقم

بني اململكة املغربية ومجهورية  2102فرباير  22املوقعة ابلرابط يف 
 بنغالديش الشعبية لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب

 ؛يف ميدان الضرائب على الدخل

  املدرسة إبعادة تنظيم  41.04مشروع قانون رقم
 .احلسنية لألشغال العمومية

 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يعقد جملس النواب جلسة تشريعية ختصص للدراسة       
بقدماء  علق:تتمشاريع القوانني اليت  والتصويت على املشاريع،

املقاومني وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم؛ املساعدة الطبية 
لإلجناب؛ الربيد واملواصالت؛ املدرسة احلسنية لألشغال العمومية 

مشاريع ابملوافقة على جمموعة  7؛ وأخريا -يف إطار قراءة اثنية-
ألول، القانون ا من االتفاقيات. ننطلق بتقدمي ومناقشة مشروع

لكن قبل ذلك الكلمة للسيدة األمينة لقراءة ما توصلت به السيدة 
 .األمينة، تفضلي
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 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا لكم السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة السالم أشرف املرسلني

امسة تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها يف الفقرة اخل      
من  035و 031، وعمال مبقتضيات املادتني 11من الفصل 

النظام الداخلي جمللس النواب، وحيث أن السيدات والسادة 
النواب التالية أمساؤهم تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة الثانية خالل 
هذه الدورة. تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف 

وذلك  035تني الثانية والرابعة من املادة احملددة يف الفقر  الفقرتني
ان بتالوة أمسائهم يف اجللسة العامة، ونشرها يف اجلريدة الرمسية للربمل

والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه اإللكرتوين. ويتعلق األمر 
ابلسيدات والسادة النواب التالية أمساؤهم : السيد النائب احملرتم 

؛ السيد 2102يوليوز  01و 4الفاطمي الرميد عن جلسيت 
يوليوز  1ماي و 03النائب احملرتم أمحد رشيدي عن جلسيت 

 5، السيد النائب احملرتم يونس بن سليمان عن جلسيت 2102
؛ السيدة النائبة احملرتمة غزالن املرزوقي 2102يوليوز  01ماي و

 .. شكرا لكم السيد الرئيس2102يوليوز  01و 1عن جلسيت 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة األمينة، إذن ننطلق مبشروع القانون األول       
، بتغيري الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 41.02رقم 

غشت  02) 0411من شعبان  07الصادر يف  0.51.743
(، املخول مبوجبه تعويض إمجايل لبعض قدماء املقاومني 0151

 .وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، الكلمة للسيد الوزير

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  سيد حلسن الداودي،ال
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

األمر يتعلق مبالءمة تعويضات قدماء احملاربني مع مقتضيات       
، إذ صوتت هذه املؤسسة على هذا القانون يف 41.02ن القانو 
الذي  50.03يقتضي بتنفيذ القانون رقم  2101غشت  21

على أنه ال جيوز أن يقل مبلغ احلد األدىن  04ينص يف فصله 
درهم يف الشهر ابتداء من فاتح يناير  0711للمعاش عن 

2102. 

د من أثر عقدماء احملاربني وجيش التحرير، مل يستفيدوا ب      
من حقهم أن  2103هذا القانون. وعليه ابتداء من فاتح يناير 

يستفيدوا، إذن هذا القانون له أثر رجعي حيث لن يقل أجر أو 
درهم،  0711الدخل العام عند أي عضو ينتمي هلذه الفئة ل

 .إذن هذا هو مقتضى هذا القانون، شكرا لكم

 :السيد الرئيس

نمية را للسيدة مقررة جلنة املالية والتشكرا للسيد الوزير، وشك      
اإلقتصادية السيدة النائبة مرمي وحسات. أفتح ابب املناقشة 
إبعطاء الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية للسيدة النائبة مىن 

 .أفتايت، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مىن أفتايت 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

الة والتنمية، أقدم مداخلة بشأن مشروع ابسم فريق العد      
 يتعلق أبسرة املقاومة وجيش التحرير، وحنن يف حبر يوليوز، قانون
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قبل يومني  15أنسف على عدم اإلحتفاء مبعركة "أنوال" وبذكراها 
مبا يتناسب مع هذه امللحمة املنحوثة يف الذاكرة، يف الذاكرة 

ارت اخلالدة اليت ص اجلماعية بدروسها وعربها، واحدة من املعارك
هبا الركبان وبلغ صيتها أرجاء العامل، وهي حمطة حامسة يف اتريخ 
الكفاح ضد األجنيب، حمطة ظلت إىل جانب مثيالهتا يف التاريخ 

 .املغريب متد هذا الشعب ابلدروس والعرب

وعلى ذكر الريف، فاملغاربة يتطلعون لطي الصفحة املؤملة       
لة ن املقاومة ابلنسبة للمغاربة ليست مرحاجلديدة يف احلسيمة، أل

زمنية وإمنا رسالة مستمرة تروم الكرامة الوطنية والعدالة اجملالية 
واإلجتماعية. ابملناسبة فاملقاومة هي اليت حسمت تذبذب النخبة 
السياسية يف مرحلة عصيبة، وهي اليت رفضت أي تسوية مع 

شرعية بعودة ودة الاملستعمر يف املرور مبرحلة انتقالية، وفرضت ع
حممد اخلامس طيب هللا ثراه، الفورية وإهناء احلماية وإعالن 
اإلستقالل. وضمن هذا تندرج تضحيات كبار املقاومني : 
الزرقطوين والفطواكي وعالل بن عبد هللا وعالل الفاسي واحلنصايل 
وبنحمو واملسعدي واخلطيب والعراقي وبن عثمان وحسن األعرج 

هم بلي والفقيه البصري وبنسعيد آيت ايدر وغري وعبد السالم اجل
 .ممن ال يسعفنا ضيق الوقت لذكرهم من الشهداء واألحياء

ة بتغيري الظهري الشريف مبثاب 41.02ومشروع القانون رقم       
 02) 0411من شعبان  07، الصادر يف 0.51.743قانون 

( املخول مبوجبه تعويض إمجايل لبعض قدماء 0151غشت 
ني وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، وذلك بعد املقاوم

يونيو  01إحالته على جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية بتاريخ 
 .2102يوليوز  1ومدارسته بتاريخ  2102

أما سبب نزول هذا املشروع، فدخول التعديالت األخرية       
 0410ذي القعدة  02، بتاريخ 100.50على القانون رقم 

(، احملدث مبوجبه نظام املعاشات املدنية حيز 0150دجنرب 41)

الصادر يف  0.01.011التنفيذ مبقتضى الظهري الشريف رقم 
بتنفيذ  2101غشت  21، املوافق ل 0345ذي القعدة  01

على أنه ال جيوز  04الذي ينص يف فصله  50.03القانون رقم 
درهم يف الشهر،  0711أن يقل مبلغ احلد األدىن للمعاش عن 

. وبذلك مت رفع سقف الدخل 2102تداء من فاتح يناير اب
املخول على أساسه منحة التعويض اإلمجايل من املبلغ املطابق 

درهم شهراي، إىل  0032الذي يقابل  032للرقم اإلستداليل 
 0701102، ويتحدد يف 247اليل املبلغ املطابق للرقم اإلستد

 م.دره

ادة فئة ن مالءمة استفوبتعبري أوضح إننا بصدد احلديث ع      
درهم  0711من أسرة املقاومة وجيش التحرير يقل دخلها عن 

درهم ابلنسبة  231من منحة يتحدد مبلغها الشهري كانت يف 
درهم  0271لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، ويف 

ابلنسبة لذوي حقوق الشهداء، وهذا ال يكاد طبعا يكون إال 
رية واملقاومة من أجلها ال مثن هلما، مسامهة رمزية جدا ألن احل

لذلك نعرب من لغة األرقام اإلستداللية، اليت ال تكاد تكون سوى 
 .إجراءات لتقنني أمر رمزي، لنبسط جوهر املوضوع وداللته

إننا بصدد احلديث عن ثروة ال مادية حقيقية ينبغي أن ال 
دير قتغيب عن حساابتنا، وقد أشار رئيس فريقنا ابألمس لضرورة ت

مؤسساتنا الدستورية، وتقوية أدوارها وطبعا هذا لن يتأتى إال مبا 
يستشعره املواطن من نباهة هذه املؤسسات وتقديرها كذلك لكل 
مكوانت هذا البلد وهويته واترخييه النضايل ورموزه وأمهية كل ذلك 

 .يف استمرار كيان األمة وحتصينها ومتنيعها

لكاته اننا ملن غادر أرضه وممتإننا نشرع اليوم، لنعرب عن امتن
ومحل أهله، وذرع اجلبال ومحل السالح وما إنتظر عرضا للدفاع 
عن عرضه وأرضه، صنعوا مالحم يف القيم حني آتخت القبائل 
وبطوهنا مع قبائل أخرى على بعد عشرات بل مئات الكيلومرتات، 
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ومل يكن جيمعهم سوى الوطن واهلوية، وتقامسوا الضرع والزرع 
الكرامة والعرض، أوالئك األجداد وحنن نذكر حكاايت  لصون

اجلدة حني محلها والدها على ظهر بقرة اتركني حرثهم ليتصدوا 
يف أعايل اجلبال لقذائف طائرات املغتصب بصدور عالية، ال أقول 
هذا ألبكي جمدا تريدا، وإمنا ألذكر أن خمزون املغاربة يف التضحية 

بذله عيد يف الزمن أيضا ما بدله و يوالبناء ماض يف الزمن، وغري ب
أبناء هذا الوطن وبناته من العسكريني والقوات املساعدة والدرك 
واألمن والوقاية املدنية وخاصة الذين كافحوا وسالت دماءهم على 
رمال الوطن من أجل الوحدة الرتابية، ولألسف مل يغادر كثري منهم 

ه من عمل بعد وهنعتبة احلد األدىن للمعاش، ومنهم من اضطر لل
 .أجل لقمة العيش

إن الوفاء لتضحيات هؤالء، الذين غادروا أسرهم وتركو 
صبيتا نشؤو بعيدا عنهم صوان للثغور، يسائلنا أيضا عن جزاء 
الوطن هلم، أفال ابدران إلنصاف الشركاء قبل رحيلهم أيضا، طبعا 
أقول هذا ال تبخيصا للسياسة والسياسيني، وأمامي من النائبات 

سنة أو يزيد يف العمل الطوعي لبناء قيم  41والنواب من قضى 
وتنشئة أجيال لتصبح ثروة حقيقية تتصدى اليوم لكل حماوالت 
النيل من كرامة هذه األمة، طبعا قاموا هبذا كله إىل جانب كثري 
من من ليسوا معنا حتت سقف هذه القبة، وينتظرون رفع هامات 

 .امن حتتها لتستعيد السياسة معناه

إن خمزون املغاربة يف املمانعة التارخيية ورسوخ رفضهم 
ل لالستعمار واإلستعباد حيتاج منا مجيعا املسامهة يف تثبيته، إن مث

هذه التشريعات اليت تثمن كراهية هذه الوضعية، وتكافئ قيم 
الكرامة واحلرية هي نسب حياة هذه األمة واستمراريتها بتمثل 

ت مالحمها املتعاقبة لتبدع بدورها وتنح القيم وتغذيتها يف األجيال
مستقبال، فالتاريخ ال يدفن بل يظل متقدا يف الوجدان اجلمعي، 

 .وهو خمزون األمة ومرياثها الالمادي ترثه األجيال

إن سن هذا التعويض لفائدة أسر املقاومة وأعضاء جيش 
التحرير ال نعتربه تدبريا اجتماعيا وإنسانيا ملؤازة ذوي الدخل 

دود من املنتمني هلذه األسرة وحسب ولكنه تثمني لقيم الوفاء احمل
ولتأكيد أن املقاومة رسالة وبدل مستمر وليست مرحلة زمنية 
أسوق فقرة من املقرر العام للمجلس الوطين للمقاومة املغربية يف 

احملدد ألهداف أذكر منها: نظام ملكي دستوري،  0171غشت 
رتاب، جالء األجنيب، إصالح وتطهري اإلدارة، وتتميم وحدة ال

النظام القضائي، جتهيز اقتصادي سريع، تدشني سياسة التقشف، 
أتميم مجيع املؤسسات اليت تكتسي صبغة حيوية، تشجيع 
املؤسسات الصغرية، تصنيع الفالحة، االستثمار يف الفالحة على 
أساس تعاوين عصري، تنظيم األراضي اجلماعية واملخزنية على 

 .شكل تعاوين

من أجل حتقيق هذه األهداف اشرتط اجمللس الوطين 
أتسيس حكومة وطنية منسجمو ومتضامنة ومسؤولة عن أعماهلا 
وأن يكون هلا برانمج حمكم يتخذ صورة تصميم ويستطيع أن يعبأ 
احلماس الشعيب ويستغل مجيع القوة احلية للنهوض هبا إىل مصاف 

تمرة سالة املقاومة مساألمم الراقية، ما أشبه اليوم ابألمس لذلك فر 
 . واحلرية ال مثن هلا

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة إبسم فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة للسيد 
 .النائب حممد أبو درار

  :لنائب السيد حممد أبو درارا

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا وآله 
 . وصحبه

 السيد الرئيس،
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 الوزيرة، السيدة

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

سعيد جدا ويل الشرف أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة       
واملعاصرة، ونديل بدلوان يف موقفنا هاد مشروع القانون الذي يرمي 

 0.51.743إىل تغيري الظهري الشريف الذي هو مبثابة قانون رقم 
واللي هو بطبيعة احلال املخول  0151شت غ 02الصادر يف 

مبوجبه تعويض إمجايل لبعض قدماء املقاومني وأعضاء جيش 
 .التحرير ولذوي حقوقهم

يف البداية، وحنن على مشارف اإلحتفال خالل األايم       
القليلة املقبلة بعدة أعياد ومناسبات وطنية عزيزة على قلوبنا 

رى اسرتجاع واد الذهب وأخص ابلذكر عيد العرش اجمليد وذك
غشت  21ذكرى، انتفاضيت غشت بوجدة وتفوغالت كذلك 

املقبل إن شاء هللا سنحتفل بذكرى ثورة امللك والشعب، وقبلها 
، هاد 41/1أبايم احتفلنا ابسرتجاع إقليم سيدي إفين يف 

املناسبات التارخيية تذكران ابملناحي والبطوالت اليت سطرها رموز 
بوع هذا يف كل ركن من ر  لتحرير، املغاربة اخلالدينأعالم املقاومة وا

الوطن جنواب ومشاال وشرقا وغراب. لذلك غادي يبقاو خالدين يف 
الذاكرة دايل األجيال، نعم غادي يبقاو خالدين ألهنم كتبوا مباء 
من ذهب أجماد األمة املغربية اليت لن متحى، غادي يبقاو خالدين 

رية عم اليوم ابإلستقالل واحلألنه بفضل التضحيات دايهلم، نن
والكرامة بعدما ذقنا مرارة اإلحتالل. هباد املناسبة نثمن عاليا 
العطف والرعاية واإلهتمام الذي ما فتئ يوليه ألسرة املقاومة 
وجيش التحرير، جاللة امللك حممد السادس حفظه هللا، سريا على 

مد حمهنج امللكني اجملاهدين املغفور هلما جده جاللة امللك 
  .اخلامس ووالده احلسن الثاين طيب هللا ثرامها

من جهتنا نغتنم هذه الفرصة لنؤكد حرصنا على اإلمجاع       
على دعم هذه الفئة بكل اإلمكانيات املتاحة واملمكنة، واستشعارا 
منا مجيعا للمكانة العالية والغالية اليت حتظى هبا أسرة املقاومة 

ه بكل املغاربة، وال يفوتنا التنويوجيش التحرير يف قلوب كافة 
اجملهودات املبذولة من قبل املندوبية السامية لقدماء املقاومني 
وأعضاء جيش التحرير، يف سبيل حتسني األوضاع اإلجتماعية 

بطبيعة احلال ابلرغم  .واملعيشية واملادية للمنتمني هلذه الفئة اجملاهدة
اللي ة هلذا القطاع، و من حمدودية اإلعتمادات اليت ترصدها احلكوم

 .تيجي هاد املشروع يف اإلطار دايهلا

على كل حال وكما سبق وأشران إىل ذلك، فمشروع القانون       
الذي نناقشه اليوم ال ميكن إال أن يكون حمل دعم كامل من قبلنا 
يف فريق األصالة واملعاصرة. إننا ندعم هذا املشروع لكونه يتعلق 

جزء مهم من املنتمني ألسرة املقاومة  بوضع حد الستمرار حرمان
، حبيث سيتم تعديل الفصل 2102من حقوقهم منذ شهر يناير 

، واللي كما قلنا 0.51.743الثالث من الظهري الشريف رقم 
سابقا املخول مبوجبه تعويض إمجايل لبعض قدماء املقاومني وجيش 
التحرير ولذوي حقوقهم، وذلك ابلرفع من سقف الدخل املخول 

ى أساسه منحة التعويض من املبلغ املطابق للرقم اإلستداليل عل
شهراي إىل املبلغ املطابق  0232، الذي يساوي مبلغه حاليا 032

درهم، ايك السيد  0701والذي يساوي  247للرقم اإلستداليل 
 .وزير؟

ابلنسبة إلينا من جهة أخرى، فهذا املشروع كان من املفرتض       
، إيوا هنا فني 2105ديسمرب  40قبل  أن تتم املصادقة عليه

 04خليتيوها دااب، وذلك ببساطة ألن الفقرة الثانية من الفصل 
احملدث مبوجبه نظام املعاشات املدنية، أصبح  00.50من القانون 

ينص، بعد تعديله ابملادة الثالثة بطبيعة احلال، "ال جيوز أن يقل 
هر ابتداء من درهم يف الش 0711مبلغ احلد األدىن للمعاش عن 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

6 

". واألمر األساسي هنا هو أن دخل املقاوم ال 2102فاتح يناير 
يصل حىت احلد األدىن للمعاشات، وابألحرى احلد األدىن لألجر، 
فما ابلكم بدخل األرملة اليت تستفيد بنصف معاش املقاوم بعد 

 .4و 2الوفاة! هذا إيال كانت ارملة وحدة، هنا كاين اللي عندو 

نطالب احلكومة بتوحيد املعاشني الذين يستفيد  ،لذلك       
منهما املنتمني ألسرة املقاومة وجيش التحرير يف منحة واحدة، ال 
يقل عائدها عن احلد األدىن لألجر املعمول به يف بالدان، يضمن 
العيش الكرمي ألفراد هذه الشرحية اإلجتماعية. هذا التأخري بطبيعة 

مهم من أسرة املقاومة وجيش احلال الذي ميس قوت وعيش جزء 
التحرير والذي كان ميكن أن يتم تالفيه يف الوقت املناسب وقبل 

 2أن جيرب املستفيدون املعنيون على انتظار كل هذه املدة أي 
 .شهور

ابلنسبة للحكومة السابقة كان يتوجب عليها أن تقوم هبذا       
لت نظام مش التعديل ابملوازاة، ويف إطار مالءمة التعديالت اليت

املعاشات املدنية يف الدورة األخرية من الوالية التشريعية، وهذه 
ة ابلنسب هي املؤاخذة اليت نؤاخدها على احلكومة السابقة.

للحكومة احلالية، فال مربر هلا على هذا التأخري، فحىت الكلفة 
 .املالية بسيطة.. ما فيها ابس، ما فيها ابس

ط ملشروع قانون فرصة ساحنة لتسليكنا نعترب مناقشة هذا ا      
الضوء على قضااي وجوانب هتم مشاكل ومهوم أسرة املقاومة 
وجيش التحرير، وتقييم اجلهود املبذولة حلل هذه املشاكل وما 
تقدمه احلكومة من وسائل وإمكانيات لتحسني أوضاعهم املادية 

 .واإلجتماعية وأحواهلم املعيشية واخا هي ضعيفة

ال كاين بزاف ما يقال فهاد املوضوع، ما ندعوه على كل ح      
يف فريق األصالة واملعاصرة، احلكومة واملندوبية السامية إىل تكثيف 
اجلهود؛ أوال احلكومة ابلرفع من اإلعتمادات السنوية دااب قانون 

املالية على األبواب، ولقد طالبنا مرارا يف التدخالت دايلنا هنا يف 
اللجان، رفعوا من الدعم دايل املندوبية  اجللسة العامة وكذلك يف

السامية ابش تقوم ابلدور دايهلا مبا فيه نرفعو من الدعم دايل أسرة 
املقاومة وأعضاء جيش التحرير وذوي احلقوق. بطبيعة احلال هاد 
 الشي كامل تيجي ابلتنسيق مع الربملان فيما يرتبط كذلك ابلكثري

رعاية الصحية إىل غري من اخلدمات، سواء اخلدمات الطبية وال
ذلك...، كذلك ال ننسى حفظ الذاكرة التارخيية الوطنية على 

 .الرغم مما يبذل من جهود فمازال خاص بزاف ما يتقال

وحنن نتكلم عن املقاومة، أستحضر هنا كفاح وبطوالت       
الكثري من القبائل يف شىت املناطق، نتكلمو على الريف اللي مازال 

ازات السامة، وهنا نسجل غياب احلكومة يف إاثرة اآلاثر دايل الغ
خرا رغم أنه الربملان اإلسباين مؤ  هاد امللف مع احلكومة اإلسبانية،

أاثر هذا املوضوع. كذلك نستحضر كذلك ابقي املناطق، نتكلمو 
على "زاين"، نتكلمو كذلك يف  على قبائل الصحراء، نتكلمو

هنا  يعين تفوتين قبائل "آيت عطا"، "آيت ابعمران"،  الشرق
 .ما تنستحضرهاش  بزاف دايل األمساء

اع شهر تقريبا احتفلنا يف إقليم سيدي إفين بذكرى اسرتج قبل     
يونيو، جا املندوب  41إقليم سيدي إفين ورجوعه إىل الوطن األم، 

السامي وكنا حنا كمنتخبون، حقيقة هاد املوضوع دايل املقاومة 
أو ال  311شجون. قرابة  يف سيدي إفين يعين موضوع ذو

دايل املقاومة، وهنا بني قوسني أفتح أبنه سيدي إفين فيه   711
أكرب عدد من املقاومني اللي مسجلني يف املندوبية السامية 

حاليا، خلي اللي ما مسجلينش، يعين هادي أرقام  0111 قرابة
رمسية. فهداك التاريخ ويف أربع سوايع وال مخس سوايع، يعين وحنا 

طبو قدام هاد املقاومني واحد اخلطاب حبال هاكا نيت، يعين تنخ
اد سوايع قدام ه سوايع وال مخس لغة جافة، خطاب انشف، أربع

شدو فيهم أرامل تي املقاومني اللي تيتسناو إعاانت مادية اللي
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درهم أو ال أقل، واقفني تنعطيوهم لغة اخلشب، أستحضر  211
اومني يف وسط هداك أنه يف هداك الوقت انض واحد من املق

اخلطاب، كنا حنا منتخبون، كانت السلطة، كان املندوب السامي 
إىل غري ذلك... يعين بقوة القهر اللي فيه، وقف قدام الناس وهو 
يقول "بلغوا السالم لسيدان"، ولسان حاله يقول أبنه راه وصالت 
للعظم وأبنكم كمسؤولني وكمنتخبون كضحكو علينا، ال يعقل 

مقاومني اللي جبنا االستقالل للبالد واللي هزينا أرواحنا أنه حنا ك
فوق ايدينا، تكون املعاملة دايلكم هباد الشكل. فكان خطاب 
صراحة جد مؤمل، فأرجو أن أتخذ احلكومة هذا اخلطاب بعني 
اإلعتبار، وقانون املالية على األبواب، جندد الدعم دايلنا هلاد 

ادات ة دايلنا ابلرفع من اإلعتممشروع القانون، كذلك جندد املطالب
 .املرصودة للمندوبية

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب. إبسم فريق التجمع الدستوري، الكلمة       
 .للسيد النائب هاشم أمني

 :النائب السيد هاشم أمني

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدين الوزيرين،

ي يف إطار مناقشة مشروع مداخلة فريق التجمع الدستور       
، املتعلق ابلتعويض اإلمجايل لبعض قدماء 41.02قانون رقم 

 .املقاومني وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

مع يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التج السيد الرئيس،      
املتعلق  41.02الدستوري، يف إطار مناقشة مشروع القانون رقم 

ر لبعض قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحريابلتعويض اإلمجايل 

ولذوي حقوقهم. ومما الشك فيه يظل النهوض ابألوضاع 
اإلنسانية واإلجتماعية هدفا حموراي لكل السياسات اإلقتصادية 
واإلجتماعية، فكيف إذن لو كان احلديث هنا يهم فئة من اجملتمع 
ضحت وقدمت الغايل والنفيس من أجل هذا الوطن، أال وهي 

 .أسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير

إن هذا املشروع الذي يندرج يف سياق املكتسبات       
االجتماعية ألسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير، ما هو إال 
نتيجة لنضاالت خمتلف الفرقاء اإلجتماعيني، كما أييت مواكبة 
 للتحوالت اليت تعرفها بالدان، ال سيما يف جماالت محاية احلقوق
اإلجتماعية ومتكني خمتلف شرائح املواطنني من كافة حقوقهم، 

، وإستجابة للتوجيهات 2100على ضوء مكتسبات دستور 
امللكية السامية، الداعية العتماد مقاربة جديدة لتحسني األوضاع 
املادية واإلجتماعية واألحوال املعيشية، للمنتمني ألسرة املقاومة 

 .وجيش التحرير

اإلطار، كان من الضروري إدخال إصالحات  ويف هذا       
عميقة ومتدرجة على أحكام نظام التعويض اإلمجايل لفائدة أسرة 
 املقاومة وجيش التحرير، ابعتباره تدبريا اجتماعيا وإنسانيا اعتمدته

حكومات صاحب اجلاللة ملؤازرة ذوي الدخل احملدود من املنتمني 
 ين على قاعدة احلدهلذه األسرة ضماان لدخل قار ومنتظم ينب

األدىن الضروري، وذلك من خالل اقرتاح رفع سقف الدخل 
املخول على أساسه منحة التعويض اإلمجايل من املبلغ املطابق 

، 247إىل املبلغ املطابق للرقم اإلستداليل  032للرقم اإلستداليل 
ليصبح بذلك أساس تقدير احلالة اإلجتماعية للمنتمني ألسرة 

 0701102التحرير املستحقني هلا واحملدد يف املقاومة وجيش 
درهم. ومع ذلك، السيد الرئيس، السادة الوزراء، يبقى هذا املبلغ 
غري كاف ابلنسبة لشرحية ضحت ابلغايل والنفيس يف سبيل 

 .الوطن
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 السيد الرئيس،

لقد تفاعلنا مع هذا املشروع ابلنظر إىل محولته اإلجتماعية       
م وتقدير ة، وإهنا ملناسبة للتعبري على تكرميهواإلقتصادية واحلقوقي

أوضاعهم ورفعا ملعاانهتم و ملا تستحقه أسرة املقاومة وأعضاء 
جيش التحرير وذوي حقوقهم، أو ابألحرى ملن بقي من هذا 
اجلسم الذي رسم بدمائه شعار احلرية والكرامة بربوع اململكة، من 

 .نخالل معارك دامية دفاعا عن وحدة يف هذا الوط

د ونغتنمها فرصة لنتطلع يف فريقنا إىل القيام مببادرة تقعي      
املواقع اجلغرافية اليت شهدت معارك نضالية رويت بدماء شهداء 
الوطن وسقطت فيها أرواح اجملاهدين، تكرميا لذاكرة املكان 
وحفاظا هلذه الذاكرة لألجيال املتعاقبة. وإن كثريا من هذه املعارك 

ة اترخييا، ولكنها غري مقعدة جغرافيا كمكان ورمز معروفة ومتداول
للتضحية واعرتافا برمزية املكان، وهبذا الرتسيم سنمكن اجلماعات 
الرتابية اليت تتواجد فيها من جهات وأقاليم ومجاعات من قيمة 
مضافة ثقافيا والسياحي. ولذا، نقرتح على املندوبية السامية أن 

ذه ماعات الرتابية املعنية هبتنجز هذه العملية بشراكة مع اجل
الذاكرة التارخيية واجلغرافية. وهبذا، فإننا يف فريق التجمع 
الدستوري، نثمن ما جاء يف هذا النص كتصور وإجراء وكبناء 

 .قانون، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب. إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
 .سيد النائب حممد بلحسنوالتعادلية، الكلمة لل

 :النائب السيد النائب حممد بلحسن

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 .املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 أخوايت إخواين النواب احملرتمون،

اإلستقاليل  يقيشرفين أصالة عن نفسي أن أتدخل إبسم الفر       
 41.02للوحدة والتعادلية، يف مناقشة مشروع القانون رقم 

خبصوص تعويضات قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير. هذا 
املشروع الذي يهدف إىل رفع سقف الدخل املخولة على أساسه، 

 032منحة التعويض اإلمجايل من املبلغ املطابق للرقم اإلستداليل 
، لينتقل بذلك أساس 247لرقم اإلستداليل إىل املبلغ املطبق ل

تقدير احلالة اإلجتماعية للمنتمني ألسرة املقاومة وجيش 
درمها، حىت ال يتم حرماهنم من  0701التحريراملستحقني هلا، إىل 

 .اإلستفادة من التعويض اإلمجايل

هذه الفئة من املواطنني الذين ضحوا ابلغايل والنفيس من       
هم اجلديدة ابإلستقالل، والكرامة، فل دان وأجيالناأجل أن تنعم بال

مجيعا سواء األحياء منهم أو الذين رحلوا عنا، كل التحية 
واإلجالل واإلكبار، وهلم منا كامل العرفان ابجلميل على 
التضحيات اجلسام اليت قدموها، هذا اجليل املناضل من الرعيل 

دون هم وشعبهم باألول من املقاومني الذين لبو نداء وطنهم وملك
تردد، جيب علينا مجيعا أن نوفيهم حقهم الذي يستحقون منا يف 

 مغرب ينعم اليوم ابحلرية واإلستقالل بفضل تضحياهتم،

إن مشروع القانون الذي نناقشه يعيدان إىل طرح أسئلة       
جدية حول الوضع املادي واإلجتماعي واملعيشي هلذه الفئة، واليت 

د اآلن ابألمهية اليت تتطلبها مواقفهم نرى أهنا ال حتظى حل
وبطوالهتم، وهو واقع يسائلنا مجيعا كجيل عاصر بعضا منهم وقد 
عاينا حاالت إنسانية عديدة تستوجب املساعدة والدعم واإللتفاتة 

 .الكرمية
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 :السيد الرئيس

 .شوية اإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب      

 :بلحسنالنائب السيد النائب حممد 

لكننا نعترب أن هذا اإلجراء غري كاف، وابلتايل فاملطلوب       
اليوم هو أن هنتم أبوضاع املقاومني وعلى األقل أن حنسن من 
معاشاهتم وخاصة املقاومني الذين ال زالوا على قيد احلياة، وأرامل 

 : املتوفني منهم وأبنائهم، وذلك من خالل

  م العيش مبا يتيح هلالرفع من التعويضات املخصصة هلم
الكرمي يف ظل وطن انضلوا من أجله ومن أجل حرية وسالمة 

 أرضه؛
  توفري تغطية صحية شاملة ومالئمة هلذه الفئة من

 املقاومني وذوي الشهداء وأبنائهم العناية الالزمة؛
 إعادة النظر يف اإلعاانت املمنوحة هلم؛ 
  اإلستفادة من السكن اإلقتصادي لتحقيق أبسط ظروف
 لعيش الكرمي؛ا
  إحداث مشاريع اقتصادية صغرية تعود ابلنفع عليهم

 وعلى ذويهم؛
  متكينهم من اإلستفادة وأسرهم من خدمة املستشفيات

 العسكرية؛
  متكينهم من اإلستفادة من خدمة املكتب الوطين

 للسكك احلديدية بشكل أفضل من الوضع احلايل أو شركة
"supratours"  ما  للمناطق الليالتابعة للسكك احلديدية

 فيهومش السكك احلديدية؛
  متكينهم من اإلستفادة من الربامج واخلدمات اإلجتماعية

 الالئقة هبم، وتستجيب ملتطلبات حاجياهتم اليومية؛

  احلرص على متكني أبنائهم من احلصة املخصصة هلم
من املناصب  %27قانونيا يف املبارايت واملقابالت واحملددة يف 

هاد ا؛ وتفعيل هذا القانون ألنه ما بقاش كيتفعل فاملتبارى بشأهن
الشي دايل التوظيفات دايل اجلماعات أو دايل اإلدارات خاص 

خاصو يطبق، ألنه املقاومة  %27البد هاد القانون دايل 
 يستاهلو أكثر من هاد الشي؛

  اإلستمرار يف إطالق أمساء املقاومني والشهداء على
الشوارع والساحات لرتسيخ املدارس واملؤسسات العمومية و 

 ذكراهم اجمليدة؛
  تعزيز حضور املقاومة وأبطاهلا يف املقررات الدراسية

والكتب املؤلفات، خاصنا نقريو ألوالدان شوية التاريخ دايل 
املغاربة واملقاومة ألنه كنقراو التاريخ دايل دول أخرى، ولكن 

 التاريخ دايلنا حنا ما كنقريوهش لألبناء نتاعنا؛
 لف خ املقاومة أحداثها البطولية يف قطاع الثقافة مبختترسي

 .روافدها

رب إن هذه اإلقرتاحات اليت يتقدم هبا فريقنا هبذه املناسبة، تعت     
احلد األدىن من متطلبات العيش الكرمي ابلنسبة هلذه الفئة، وهذا 
يعين أن احلكومة مطالبة أبن ال تتعامل مع هذه الفئة اإلجتماعية 

اإلجراءات البسيطة وابملنظور املادي الضيق هلذه  مبثل هذه
التدابري، بل جيب التعامل معها على أساس سياسة متكاملة 
أببعدها املالية واإلدارية واإلجتماعية واحلقوقية واإلنسانية على 

 .غرار ما هو معمول به يف العديد من الدول املماثلة

على  ابلكل هذه األسباب، سنصوت يف فريقنا ابإلجي      
هذا املشروع ابعتباره خطوة إجيابية أنمل أن تلوها مبادرات أخرى 

بري لصاحل املقاومة اليت جيب أن حتظى ابلعناية اليت تستحقها يف تد
السياسات العمومية، ما دام األمر يتعلق بشرحية اجتماعية تستحق 
من املسؤولني مزيدا من الدعم واإلهتمام، وذلك على الرغم من 
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اإلجراء الذي جاء به املشروع ال يرقى إىل مكانة هذه أن هذا 
الفئة اليت قدمت الكثري من اخلدمات اجلليلة للوطن، ذلك أنه من 
العيب أن يكون حتسني وضعية املقاومني ال زال مطروحا للنقاش 

سنة على استقالل البالد، يف ظل غياب  11بعد مرور أزيد من 
قتضي لف بشكل هنائي مبا تإرادة سياسية حقيقية ملعاجلة هذا امل

مبادئ اإلنصاف والوفاء، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة غيتة احلامتي       
 .إبسم الفريق احلركي

 :النائبة السيدة غيتة احلامتي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 يد الرئيس احملرتم،الس

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق احلركي لدراسة مشروع قانون       
املخول مبوجبه تعويض إمجايل لبعض قدماء املقاومني  41.02رقم 

ة يوأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، والذي يهدف إىل تسو 
وضعية مادية بناء على قانون مستجد يقضي بعدم حرمان شرحية 
واسعة من هذه الفئة من اإلستفادة من تعويض يساهم يف العيش 
الكرمي هلم. ومن هذا املنطلق، فإننا نثمن يف الفريق احلركي هذا 
املشروع حبمولته املعنوية واإلعتبارية للحفاظ على دخل قار 

 راء ينبين على قاعدة احلد األدىنومستحق هلذه الفئة، وفق إج
 .2102وذلك ابتداء من فاتح يناير 0711الضروري احملدد يف 

 السيد الرئيس،

نقدر هذه اإللتفاتة الرمزية جتاه أسرة املقاومة وأعضاء جيش       
ال  حلسايب ملضمون هذا املشروعالتسجيل ا التحرير، ونعترب أن

 ا هلذه الفئة، وأملنا أنيعكس األمهية واإلهتمام الواجب إيالؤمه
تتعزز هذه البادرة التشريعية ببادرة أخرى مستقبال ترفع من هذا 
التعويض من جهة، وتلتفت إىل وضعهم اإلجتماعي ووضعية ذوي 
حقوقهم من جهة أخرى. فهذه الفئة دشنت أروع املالمح يف 
النضال واجلهاد ضد املستعمر، وقاومت بنكران الذات وحبس 

طرق خمتلفة متثلت يف املقاومة املسلحة والنضال وطين عايل وب
السياسي، مقدمة بذلك تضحيات جسيمة للحصول على 

 .اإلستقالل الذي ننعم به اآلن

وارتباطا بتحسني الوضعية املادية واإلجتماعية، فإننا يف       
الفريق احلركي ندعو احلكومة إىل إيالء مزيد من اإلهتمام هبذه 

 إلجتماعي وخاصة التغطية الصحية والسكنالفئة على املستوى ا
الالئق، ومساعدة األرامل وذوي احلقوق، والقضاء على العطالة 
داخل ذويهم، وخمتلف اخلدمات اليت تضمن الكرامة هلم وتساهم 

 .يف حتسني أوضاعهم اإلجتماعية واملادية

 السيد الرئيس، 

ماعية تويف هذا الصدد، وفضال عن التحفيزات املادية واالج      
الواجبة منحها هلذه الفئة، نؤكد يف الفريق احلركي على ضرورة 
صيانة الذاكرة التارخيية الوطنية للمقاومة املغربية، والتذكري هبذه 
احملطات املشرقة من اتريخ البالد. صحيح أن املندوبية السامية 
للمقاومة وأعضاء جيش التحرير ما فتئت تعّرف هبذا التاريخ 

جيال الالحقة، لكن على مستوى اإلعالم فإننا وتذكر به األ
نالحظ قصورا ملحوظا يف هذا اجلانب، من خالل غياب 
االستنطاق التارخيي لفصول املقاومة والنبش فيها، وقلة األفالم 
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رية السينمائية واملسرحية، وكذا الربامج احلوا الواثئقية واإلنتاجية
 .يةرحلة التارخيوالندوات اليت تظهر الصورة املشرقة هلذه امل

ويف هذه هذا اإلطار، فإننا يف الفريق احلركي نقرتح 
تشجيع األحباث والدراسات والكتب اليت هتتم ابملقاومة، ومجيع 
الواثئق اليت تؤرخ هلذه املرحلة، مؤكدين على ضرورة فتح آفاق 

تحريري ومل لوطين والللنضال ا االبتكار واإلجتهاد يف حقل التأريخ
ناثر من معروضات وأشرطة اترخيية، إبجراء شتات ما هو مت

مسابقات تستحضر الذاكرة التارخيية الوطنية الستلهام دروسها 
ودالالهتا ورسائلها، وإبراز املزيد من جوانبها ومضامينها عمال 
ابلتوجيهات السامية جلاللة امللك، كما نطالب بتضمني املقررات 

اخلاص أو  بة للتعليمالدراسية هلذا التاريخ النضايل، سواء ابلنس
 .العام، خيضع فيها املتمدرسون الختبار معارفهم يف هذا اجلانب

 السيد الرئيس،

إن شهداء الوطن والوطنيني األفداد الذين ضّحوا حبياهتم 
واسرتخصوا دماءهم لكي حيىي الوطن حرا أبيا كرميا ليستحقون منا 

نا دروسا ل أن ننحين هلم بكل إجالل وإكبار، معتربين أبهنم تركوا
ومواقف جديرة ابلقراءة واإلقتداء، فقد تعبأ اجلميع من مشال 
املغرب إىل جنوبه ومن شرقه إىل غربه، يف املدن والقرى واجلبال 
والسهول، رجاال ونساء، شيوخا وشبااب هلدف واحد وأوحد إىل 
جانب العرش العلوي اجمليد، أال وهو استقالل الوطن ووحدته 

 الناصعة يف اتريخ الوطن جيب أن يتعرف وعزته، فهذه الدروس
عليها ويستوعبها اجليل احلايل، من خالل املدرسة واإلعالم 
وخمتلف وسائل التواصل، وإطالق أمساء هؤالء املقاومني على 

 .الشوارع واألزقة يف خمتلف مدننا

 السيد الرئيس،

إننا وحنن نناقش هذا املشروع، فإننا نقدم حتية عالية هلؤالء 
ال، معتربين أبن اإلهتمام جيب أن يطال كل شهداء الواجب األبط

الوطين، خدام الدولة احلقيقيني الذين بفضلهم اليوم ننعم 
ابإلستقالل واحلرية، وابلتايل نثمن ونوافق على مشروع قانون 

وندعو إىل اإلستمرار يف اإلهتمام هبذه الفئة اليت تعترب  02.41
 .م عليكم ورمحة هللاقدوة للشباب ومفخرة للبالد، والسال

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، إبسم الفريق اإلشرتاكي، الكلمة للسيد 
 .النائب عبد الفتاح أهل مكي

  :مكيالنائب السيد عبد الفتاح أهل 

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 وبركاته، السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي مبجلس    
بتغيري الظهري الشريف  41.02النواب ملناقشة مشروع القانون 

واملخول مبوجبه تعويض إمجايل  0.51.743مبثابة قانون رقم 
 .لبعض قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

عب يات اجلسام اليت قدمها الشنستحضر يف البداية التضح    
املغريب مبختلف فئاته للدفاع عن استقاللية وطنه وما خلفه ذلك 
من آاثر، سواء على مستوى أعضاء املقاومة وجيش التحرير أو 
على مستوى عائالهتم وذوي احلقوق، كما إن الفريق االشرتاكي 

غرب مليعترب أن اإلهتمام هبذه الفئة من اجملتمع هو إهتمام بتاريخ ا
 اعيمج احلديث، والذي هو تراث مشرتك لكل املغاربة، ينبغي
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 احملافظة عليه من زوااي متعددة، من بينها توفري شروط العيش الكرمي
 .ألعضاء املقاومة وجيش التحرير وعائالهتم

وتبعا لذلك، فإننا قد تعاملنا إبجيابية مع مشروع القانون 
بار أن ابللجنة، ابعتاملعروض للتصويت خالل مرحلة مناقشته 

األمر يتعلق يف آخر املطاف بتخويل منحة للتعويض اإلمجايل، 
حديد مبلغها الشهري ابلنسبة لقدماء املقاومني وأعضاء جيش 
التحرير، وابملناسبة لذوي حقوق الشهداء وفق شروط حمددة، إن 
التعامل اإلجيايب انبع من إمياننا ابألبعاد اإلجتماعية ألي سياسة 

ة واستعدادان للدفاع عنها، خاصة عندما يتعلق األمر مبؤازرة عمومي
ذوي الدخل احملدود ألي فئة إجتماعيتة، فباألحرى املنتتمون 
ألسرة املقاومة وجيش التحرير، لنضمن هلم على األقل دخال قارا 

 .منتظما مبنيا على قاعدة احلد األدىن الضروري املضمون

 سيدي الرئيس،

 زراء،السيدات والسادة الو 

إن تعاملنا اإلجيايب مع مشروع القانوين انبع أيضا مما يفرضه    
علينا كنواب لألمة واجب خلق اإلنسجام بني النصوص 
التشريعية، فبمصادقتنا على تعديل القانون احملدث مبوجبه نظام 

حيز التنفيذ، سيحرم الفئة  04املعاشات املدنية ودخوله الفصل 
درهم يف الشهر  0711ملعاشها عن  اليت يقل مبلغ احلد األدىن

، من حق اإلستفادة من منحة 2102ابتداء من فاتح يناير 
التعويض اإلمجايل رغم حالة العوز واإلحتياج اليت يعانون منها 
جراء ضيق وحمدودية مداخلهم وصعوبة حتملهم لألعباء اليومية، 
وكذا ظروفهم املادية واإلجتماعية القائمة، ومن ضمنهم شرحية 

وتنا هنا وال يف اسعة من املنتمني ألسرة املقاومة وجيش التحرير.و 
احلديث عن املقاومني وعائالهتم ابألقاليم اجلنوبية، فهم الشرحية 

 .األكثر تضررا وإمهاال بني شرائح اجملتمع

وبطبيعة احلال نقدر جمهود املندوبية السامية، ولكن ننتظر     
باب. وعلى هذا األساس، مزيدا من اإلجتهاد والعمل يف هذا ال

فإنه أصبح من الضروري رفع سقف الدخل املخول له على أساس 
منحة التعويض اإلمجايل احملدد يف مشروع قانون ليصبح بذلك 
أساس تقدير احلالة اإلجتماعية للمنتمني ألسرة املقاومة وجيش 

كن إال وحنن يف الفريق اإلشرتاكي ال مي التحرير واملستحقني هلا.
ن جبانب هذه التسوية اليت ستحفظ هلذه األسرة كرامتها أن نكو 

 .وحقها يف العيش الكرمي

لذلك، فإن الفريق اإلشرتاكي سيصوت بقبول مشروع القانون     
وكله أمل يف أن يكون مشروع القانون لبنة أخرى تنضاف لللتدابري 

 .اإلجتماعية اليت اعتمدهتا احلكومة، شكرا السيد الرئيس

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية 
 .الكلمة للسيد النائب احلبيب أحسايين

  :النائب السيد احلبيب أحسايين

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة الوزراء،

    السيدات والسادة النواب،

مبصادقة جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية ومن دون شك كذلك    
بتغيري الظهري  41.02مصادقة جملسنا املوقر على مشروع القانون 

الشريف مبثابة قانون املخول مبوجبه تعويض إمجايل لبعض قدماء 
 احملاربني
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وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، والذي أييت يف سياق  
إىل رعاية شؤون أسرة املقاومة وجيش التحرير املبادرات اهلادفة 

وحتسني أوضاعهم اإلجتماعية، تعبريا وامتناان على الوفاء 
واإلخالص هلم ملا قدمته من تضحيات ابلغايل والنفيس يف سبيل 
استقالل وطننا ووحدة أراضيه، تكون احلكومة مشكورة قد التفتت 

 .ولو بشكل رمزي إىل فئة من جمتمعنا

ية ملناسبة، فإننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكوهبذه ا    
ووفاء لروح املقاومة وميثاق احلرية والتحرير، فإننا نستحضر بشكل 
دائم كل الذكرايت الوطنية الغالية، واملالحم الكبرية عرب اتريخ 
الكفاح الوطين من أجل احلرية واإلستقالل، واليت ستبقى راسخة 

نية واألدوار البطولية اليت قدمها نساء يف سجل الذكرايت الوط
ورجال جيش التحرير، واليت تعترب امتدادا للمقاومة الفدائية وشعلة 
وضاءة عززت اإلنتفاضة العارمة للمغاربة يف مواجهة قوى 

 .االستعمار البغيض الذي خلف املآسي والذكرايت احلزينة

إن أسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير وابلرغم من بعض 
املكتسبات اليت حتققت لفائدهتم، فال تزال هناك بعض املشاكل 
اليت يعانوهنا واملتعلقة ابخلدمات اإلجتماعية أساسا، واليت تستلزم 
ابلعناية هبا أكثر من خالل تعزيز املبادرات الرامية إىل أسرة املقاومة 
وأعضاء جيش التحرير، وإجياد احللول املناسبة والفعالة للقضااي 

ل اليت تعرتضها، قصد حتسني األوضاع اإلجتماعية لذوي واملشاك
احلقوق املنتسبني هلذه الشرحية اليت أعطت كل ما يف جهدها، من 
قبيل توسيع جمال اخلدمات وخدمات التغطية الصحية اليت انطلق 

، وكذا العناية أببناء قدماء املقاومة يف 2112العمل هبا منذ سنة 
امج د على املبادرة احلرة، وإطالق بر جمال التشغيل الذايت واإلعتما

سكنية خاصة هبا مث الرتكيز بشكل أكرب على العمل التعاوين الذي 
من شأنه حتسني األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية ألسرة املقاومة، 
وذلك من خالل دعم كل هذه الربامج من طرف املؤسسات 

طنية للتشغيل و الوطنية من قبيل وكالة التنمية اإلجتماعية والوكالة ال
والكفاءات، إىل جانب املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ألن دعم 

 .هذه األسرة هو دعم وصيانة لذاكرة اترخيية

 السيد الرئيس،

إن مشروع القانون الذي حنن بصدد مناقشة يعترب ذو رمزية    
ابلرغم من هزالة التعويض الذي ينص عليه لفائدة أسرة املقاومة 

لذي يرمي إىل تعزيز مكتسبات قدماء احملاربني ولذويهم، وا
وأعضاء جيش التحرير وحتسني ظروفهم املعيشية ولو بشكل نسيب 
يف أفق توسيع املبادرات الرامية إىل تعزيز هذه املكتسبات 
اإلجتماعية وتنميتها بشكل يتالءم مع ما تستحقه أسرة املقاومة 

هذا  حلوأعضاء جيش التحرير. لذلك سنصوت ابإلجياب لصا
 .املشروع، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

 .شكراللسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج

 :النائب السيد عمر بالفريج

السالم عليكم، سنصوت بنعم عن هاذ املشروع قانون كفدرالية 
وفوق ما كيكون شي حاجة داخل يف املصلحة   اليسار الدميقراطي

وتو، هادي عامني واحنا كنصوتو فهاد االجتاه، مشروع العامة كنص
قانون وال مقرتح قانون، فسنصوت بنعم على هاد مشروع قانون، 

 .شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، منر اآلن السيدات والسادة النواب إىل عملية 
 :التصويت

 :أعرض للتصويت املادة األوىل برمتها كما صادقت عليها اللجنة
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 .؛ االمجاع027وافقون: امل

 املعارضون: ال أحد؛

 املمتنعون: ال أحد؛

 :أعرض للتصويت املادة الثانية

 .؛ االمجاع027املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد؛

 املمتنعون: ال أحد؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته، كما صادقت عليه 
 :اللجنة

 .؛ االمجاع027املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد؛

 متنعون: ال أحد؛امل

بتغيري  41.02صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 07الصادر يف  0.51.743الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 

املخول مبوجبه  0151غشت  02موافق  0411من شعبان 
تعويض إمجايل لبعض قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير 

 .ولذوي احلقوق

يتعلق ابملساعدة الطبية  35.03نون رقم منر اآلن إىل مشروع قا   
 .على اإلجناب، الكلمة للسيد الوزير مرحبا بك

 :السيد أنس الدكايل، وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات النائبات احملرتمات،

 السادة النواب احملرتمون،

املتعلق  35.03يشرفين أن أقدم بني أيديكم مشروع القانون رقم 
ة على اإلجناب، الذي حظي ابملصادقة عليه من ابملساعدة الطبي

 .قبل جلنة القطاعات االجتماعية

 :السيد الرئيس

 .شوية اإلنصات، نظرا ألمهية مشروع القانون، شوية داإلنصات

 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

شكرا السيد الرئيس،... الذي حظي ابملصادقة عليه من قبل جلنة 
يوليوز  00م املوقر وذلك بتاريخ القطاعات اإلجتماعية مبجلسك

. وهبذه املناسبة أتوجه ابلشكر للجنة القطاعات 2102
اإلجتماعية رئيسة وأعضاء، على جمهوداهتم وتفانيهم يف العمل 
اجلاد واملسؤول وتعاوهنم إليصال هذا النص التشريعي اهلام إىل 

الطبية  مهذه املرحلة، لتعزيز املنظومة القانونية الوطنية يف جمال العلو 
والتقنيات البيوطبية، ولسد الفراغ القانوين الذي يطبع ممارسة 
تقنيات املساعدة الطبية على اإلجناب، وكذا ملا يكتسيه هذا 
املوضوع من أمهية كبرية يف حتقيق العدالة اإلجتماعية يف الولوج 
هلذه اخلدمة الصحية على قدم املساواة ابعتبارها حقا من حقوق 

 .اإلنسان

 د الرئيس،السي

 السيدات النائبات احملرتمات،

 السادة النواب احملرتمون،

ة لقد مت التوافق على املستوى الدويل على تعريف الصحة اإلجنابي   
حبالة رفاه كامل بدنيا وعقليا واجتماعيا يف مجيع األمور املتعلقة 
ابجلهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليست جمرد السالمة من 

إلعاقة، وهذا التعريف جيعل الصحة اإلجنابية جماال فريدا املرض أو ا
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مقارنة مع سائر جماالت الصحة، حيث يتسع نطاقها يشمل فرتة 
ما قبل سن اإلجناب وفرتة ما بعد اإلجناب، ويرتبط ارتباطا وثيقا 
ابلعوامل االجتماعية والثقافية وابألدوار املنوطة بكل من اجلنسني 

 نسان، فقد ارخرطت اململكة املغربية يفوابحرتام ومحاية حقوق اإل
مجيع املبادرات الدولية، اليت هتدف إىل حتسني صحة السكان 

 .عامة والصحة اإلجنابية على وجه اخلصوص بصفة

فإن دينامية جديدة مت ضخها يف برامج وزارة  ،وهكذا 
الصحة منذ توصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املنعقد سنة 

أبهداف األلفية من أجل التنمية املعتمدة سنة ، مرورا 0113
، وحاليا أهداف التنمية املستدامة واليت أقرت ابلعالقة 2111

 .املباشرة املوجودة بني الفقر واحلالة الصحية

وميكن اعتبار املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املنعقد سنة    
حلق ا أول اتفاق دويل عرب بطريقة مباشرة على العالقة بني 0113

يف الصحة اإلجنابية وحقوق اإلنسان، كما أكد على ضرورة 
اإلهتمام ابجلانب البدين والعقلي واإلجتماعي للصحة اإلجنابية، 
وعلى األمهية القصوى الستهداف مجيع مراحل دورة احلياة وحق 
اجلميع رجاال ونساءا يف اختاذ القرار يف جمال الصحة اإلجنابية، 

كما   جني إلجناب وليد متمتع ابلصحة،وهتيئ أفضل الفرص للزو 
أكد على احلق السيادي لكل بلد يف أن ينفذ التوصيات الواردة 
يف مبا يتماشى مع القوانني الوطنية وأولوية التنمية ومع اإلحرتام 

ه الكامل ملختلف القيم الدينية واألخالقية واخللفيات الثقافية لشعب
 :وفقا حلقوق اإلنسان املعرتف هبا دوليا

لقد عرفت اململكة املغربية تفعيل جمموعة من اإلصالحات هتم    
 : خمتلف اجلوانب السياسية والتنموية من بينها

، والذي أكد على 2100اعتماد دستور للمملكة يف يوليوز 
ضرورة تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسري استفادة املواطنات 

الصحية  والعنايةواملواطنني على قدم املساواة من احلق يف العالج 

وكذا وضع  من هذا الدستور، 40واحلماية االجتاعية طبقا للمادة 
وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات ذوي 
اإلحتياجات اخلاصة والسهر على معاجلة األوضاع اهلشة لفئات 

، 43من النساء واألمهات واألطفال والوقاية منها مبقتضى املادة 
ا بوضع ات من اجملتمع هبذه احلقوق رهينويبقى متتيع مجيع الفئ

وتفعيل سياسات عمومية انجعة يف جمموعة من اجملاالت مبا فيها 
 .الصحية

وفيما يتعلق ابجلانب الصحي، فقد عرفت الربامج الصحية    
اخلاصة مبختلف مكوانت الصحة اإلجنابية تطورا مهما، ويتجلى 

لوضعية بية على اهذا يف حتسن احملددات الصحية و اآلاثر اإلجيا
الصحية للسكنان، على الرغم من النتائج احملققة يف جمال الصحة 
اإلجنابية جيب بذل جهود إضافية لدعم مكتسبات وتطوير 
مكوانت جديدة، كمشاكل اخلصوبة أو صعوبة اإلجناب عند 

 .األزواج

وتعترب منظمة الصحة العاملية العقم مرضا يف حد ذاته منذ     
من األزواج على املستوى العاملي  %07رب أن ، وتعت2111عام 

يستشريون الطبيب مرة واحدة على األقل من أجل مشكل 
اخلصوبة، والكثري منهم يعانون من اإلكتئاب والكثري من حاالت 
النزاع الزوجي والطالق، هناك عدد آخر غري معروف خصوصا يف 

سائل و وطننا ممن ال يلجأون إىل الطبيب يف هاذ احلاالت، بل إىل 
أخرى تشكل خطرا على صحتهم، وذلك راجع إىل عوامل 

 .إجتماعية واقتصادية وثقافية

تعمل  ،ففي إطار تفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية    
وزارة الصحة على تطوير برانمج خاص ابلوقاية والتكفل مبشاكل 
اخلصوبة، مع تعزيز الرتبية الصحية يف هاذ اجملال، حيث تعمل 

 :لوزارة حاليا علىا
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سح حتليل األسئلة املتعلقة مبشاكل اخلصوبة واليت مت دجمها يف امل -
، لنتوفر على معطيات 2102الوطين حول السكان والصحة سنة 

وأرقام موافق عليها حول هاذ املوضوع، واليت ستمكن من توجيه 
 وتتبع التدخالت يف هذا اجملال،

د التكفل  وضعناها لتوحيوكذلك نشر التوجيهات السريرية اليت -
مبشاكل اخلصوبة قبل الوصول للمساعدة الطبية على اإلجناب، 
وذلك متاشيا مع السياق احمللي ومرجعها العلمي للمنظمة العاملية 

 للصحة،

أيضا وضع معايري تشغيلية وتنظيمية لوحدات املساعدة الطبية  -
 على اإلجناب،

ىل اب يف مرحلة أو تعميم وحدات املساعدة الطبية على اإلجن -
على املستشفيات اجلامعية، لتحسني ولوج األزواج يف وضعية 

إىل اخلدمات الصحية  ضعف اخلصوبة، وخاصة حاملي الرميد،
 اخلاصة أبمراض اخلصوبة؛

العمل بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمني الصحي والصندوق  -
ضمان لالوطين ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي والصندوق الوطين ل

اإلجتماعي، على التغطية الصحية إستجابة للمعاانة اليت يشكو 
منها الزوجني يف وضعية ضعف اخلصوبة يف اجملتمع املغريب، يف 

 ظل الكلفة املرتفعة للعالجات والتشخيص،

شركات األدوية على تقدمي ملفاهتا لتشمل األدوية  ثوكذا ح -
 للسداد؛ املتعلقة ابخلصوبة يف قائمة األدوية القابلة

الشركات اخلاصة ابملواد واألجهزة اخلاصة ابملساعدة  ثح -
الطبية على اإلجناب على تقدمي ملفاهتا لتسجيل هذه املواد 

 واألجهزة بوزارة الصحة؛

إخراج مشروع القانون املتعلق ابملساعدة الطبية على اإلجناب،  -
رورة ضوالذي حنن اليوم بصدده حليز التنفيذ والذي أييت إستجابة ل

أتطري أعمال مهنيي الصحة املمارسني يف هاد اجملال، ملا فيه من 
مصلحة هلم وللمجتمع بشكل عام، أمام ارتفاع اللجوء إىل 
املساعدة الطبية من قبل األشخاص الذين يعانون من صعوابت 
 يف اإلجناب وأمام التطور السريع الذي تعرفه التقنيات البيوطبية يف

ما يواكب ذلك من سلوك وممارسات حمتملة هذا اجملال، مما، مع 
 .خمالفة للقواعد الطبية وللمبادئ األخالقية بشكل عام

ويعد هذا املشروع نتاجا ملشاورات مع اهليئات املهنية املعنية     
واملمارسني يف هذا اجملال، كما مت األخذ بعني اإلعتبار يف صياغته 

السادة النائبات و  جمموعة من التعديالت املقدمة من قبل السيدات
النواب أعضاء جلنة القطاعات اإلجتماعية، سواء من فرق األغلبية 

 :املعارضة، ويتمحور هذا املشروع حول النقط التالية أو

حتديد املبادئ العامة املنظمة للمساعدة الطبية على اإلجناب،  -
من قبيل احرتام كرامة اإلنسان واحملافظة على حياته وسالمته 

لنفسية وعلى خصوصيته، وكذا احرتام سرية املعطيات اجلسدية وا
ذات الطابع الشخصي املتعلقة به وجترمي بعض املمارسات اليت 
متس بكرامة اإلنسان أو بسالمة اجلنس البشري من قبيل 
االستنساخ البشري وانتقاء النسل، واحلمل لفائدة الغري والتربع 

داث اللواقح ابألمشاج واللواقح أو املتاجرة فيها، أو استح
 واألجنة، إلجراء البحوث عليها؛

إخضاع املراكز والوحدات الصحية اليت تعتزم اإلشتغال يف جمال  -
املساعدة الطبية على اإلجناب إبجبارية احلصول على اعتماد 
مسبق من اإلدارة، واشرتاط حصول األطباء والصيادلة 

على  ةاملتخصصني املسموح هلم مبمارسة تقنيات املساعدة الطبي
 اإلجناب على اعتماد مسبق أيضا؛
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عالقتها   حتديد النظام القانوين للمراكز السالفة ذكرها، مبا فيه -
مع هيئة الطبيبات واألطباء وهيئة الصيادلة األحيائيني وموقعها 

 املتعلق مبزاولة مهنة الطب؛ 040.04من أحكام القانون رقم 

ة على دة الطبيتوضيح الشروط املوضوعية للجوء إىل املساع -
اإلجناب، ومنها أن تكون فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجني وعلى 
قيد احلياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما، وذلك بعد اطالعهما 
على مجيع املعلومات الالزمة اليت يفرضها القانون، واحلصول على 
موافقتهم احلرة وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليهما، وال 

من قاعدة الزوجية إال األشخاص الذين خيضعون أو يستثىن 
يستعدون للخضوع لعالج قد ميس قدرهتم على اإلجناب، ويرغبون 

 ابلتايل يف حفظ أمشاجهم أو أنسجتهم التناسلية؛

اإلحالة على نص تنظيمي حلصر تقنيات املساعدة الطبية على  -
 اإلجناب املسموح القيام هبا ابملغرب؛

لواقح قنية التشخيص اجليين قبل الزرع على الحصر اللجوء إىل ت -
يف البحث عن األمراض اليت ال يرجى شفاؤها يف البعض منها 
وبشروط حمددة، األمر الذي جينب احلصول على أطفال ال عالجه 

 ملرضهم، دون اخلوض يف ممارسات حمظورة كانتقاء النسل؛

حتديد كيفيات وشروط حفظ األمشاج واللواقح واألنسجة  -
تناسلية لغرض استعماهلا يف املساعدة الطبية على اإلجناب داخل ال

مشاج األ الوطن ومنع تصديرها إىل اخلارج، والسماح ابسترياد
 واألنسجة التناسلية فقط بشروط معينة؛

إحداث جلنة استشارية للمساعدة الطبية على اإلجناب تتوىل  -
علقة هبذا املت مد اإلدارة املختصة ابلرأي التقين حول مجيع األمور

 اجملال؛

إخضاع مراكز ووحدات املساعدة الطبية على اإلجناب لعملية  -
تفتيش دورية، للتحقق من مدى احرتامها ألحكام هذا القانون 

يص على لتطبيقه، مع التنص والنصوص التنظيمية اليت ستصدر
 .العقوابت اليت ستطال املخالفني هلذه األحكام

 يدات النائبات احملرتمات والسادةتلكم السيد الرئيس، الس    
النواب احملرتمون أهم مضامني مشروع هذا القانون املعروض على 

 .جملسكم املوقر، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدة املقررة ابتسام مراس على ما 
مة ملناقشة إبعطاء الكلقامت به يف إطار اللجنة، منر اآلن إىل ا

 .للسيد النائب مصطفى اإلبراهيمي إبسم فريق العدالة والتنمية

  :النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

 بسم هللا الرمحن الرحيم،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء والنواب األفاضل،

اقشة نيطيب يل أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية مل   
املتعلق ابملساعدة الطبية على اإلجناب  35.03مشروع القانون 

الذي صادقت عليه جلنة القطاعات اإلجتماعية ابإلمجاع، يف إطار 
التوافق الذي يطبع غالبا عمل هذه اللجنة احملرتمة، والذي عرف 

تعديال موزعة بني فرق األغلبية  027ابملناسبة تقدمي ما جمموعه 
 .واملعارضة

وقبل اخلوض يف تفاصيل هذا املشروع البد من التنويه ابألجواء     
اليت سادت النقاش داخل اللجنة، وكذلك ال يسعنا إال أن نتقدم 
ابلشكر اجلزيل إىل الوزير وزير الصحة السابق الذي عرض هاد 
املشروع، وكذلك معه كانت بداية ملناقشة جزء مهم من هاد 

ر وزير السي أنس الدكايل الوزياملشروع القانون، وكذلك السيد ال
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احلايل لوزارة الصحة الذي اتبع معنا استكمال املناقشة يف ابقي 
املراحل يف جو من املسؤولية والنقاش البناء، ابلرغم من اإلختالف 
يف بعض وجهات النظر ويف أحكام ومقتضيات هاد املشروع، 

 . والذي تفهمنا إكراهاهتا ودواعيها

 ،السيد الرئيس

 ،لوزيرالسيد ا

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمني

، إن أية حماولة لفهم مضامني مشروع القانون بكل موضوعية   
املتعلق ابملساعدة الطبية على اإلجناب وسياقاته، البد من 
استحضار جمموعة من املالحظات لوضعه يف سياقه، أوال هذا 

ق ر املشروع جاء ملعاجلة مشكل نقص اخلصوبة لدى األزواج، بط
علمية تعرف تطورا علميا وتكنولوجيا مضطردا يطرح العديد من 

 :اإلشكاالت اليت جيب تقنينها ووضعها يف نصاهبا احلقيقي ومنها

أوال: أن هاد القانون بعد املصادقة عليه سيكون إحدى اللبنات  -
الستكمال املنظومة التشريعية املغربية اليت هلا عالقة ابألخالقيات 

رك أتخر املغرب يف هذا اجملال، مقارنة مع دول ذات البيوطبية وتدا
مستوى اقتصادي واجتماعي مماثل للمغرب كالدول املغاربية أو 
الدول العربية أو بعض الدول العربية، انهيك عن الدول املتقدمة، 

واألنسجة ومحاية األشخاص الذين  واليت تتعلق بزرع األعضاء
لقانون ع ابلدم. وأخريا اخيضعون للتجارب الطبية، وكذلك الترب 

الذي بني أيدينا املتعلق ابملساعدة الطبية على اإلجناب، وبذلك 
 .نكون قد سددان هاد الفراغ التشريعي الذي كان يعاين منه املغرب

فهذا أول قانون الذي أييت لتأطري هذه العملية، يف  ،لإلشارة    
 ون هاتهمركزا الذين ميارس 21 الوقت الذي جند أن هناك أكثر من

 .التقنية، واليت كانت يف ظل فراغ تشريعي ال يد هلم فيها

مث املسألة الثانية، وهو أن مشكل نقص اخلصوبة أو العقم 
لدى األزواج تعرف أرقاما مضطردة تزداد مع مرور السنني، حيث 
أصبح يتجاوز األزواج الذين يعانون من هاد املشكل أكثر من 

يت تعاين أو زوج الذي ألف أسرة ال 211، أي حوايل 02%
يعانون من هاد املشكل نظرا لنمط العيش والتلوث وغريه من 
العوامل، مما أصبح يشكل مشكال حقيقيا للصحة العمومية 
ومشكال يفاقم مشكل نسب الوالدات اليت أصبحت تنخفض 

 2.0سنة بعد أخرى، حبيث أن هذه النسبة أصبحت اليوم هو 
 يها العامل القروي، أما العاملطفل لكل امرأة وهاته النسبة يغط

مما أصبح يهدد جتديد األجيال يف  0.4احلضري فال يتجاوز 
 .املغرب، ويقلب اهلرم السكاين

املشكل الثالث، هو مشكل اجتماعي يهدد استقرار األسر 
اليت ال تتوفر على أطفال وينتهي العديد منها يف احملاكم والطالق، 

ى قص اخلصوبة من أتثري علاملشكل الصحي على األفراد ملا لن
نفسية األزواج، وكذلك أتثري األدوية والتقنيات احلديثة من آاثر 
جانبية توجب توخي احلذر وامتالك املؤهالت العلمية والعملية 
والتجهيزات واملؤسسات اليت بدوهنا ال يسمح إبجراء هذه 

 .التقنيات الدقيقة عن األزواج وتعريضهم لألخطار احملدقة

عض حبيث أن ب ،ا لكون التقنيات املذكورة هي مكلفةونظر     
ألف درهم للمحاولة  31ألف إىل  41هذه التقنيات تتطلب 

أربع  الواحدة، وللحصول على احلمل جيب تكرار هاته احملاولة
عشر مرات، وكما نعرف  مخس مرات ويف بعض األحيان مرات،

لتكاليف، اأبن القدرة الشرائية املغربية ال ميكنها أن تتحمل هذه 
ونعرف أنه ال يعرتفبنقص اخلصوبة أبنه مرض، ولكن هاد املشروع 
قانون أتى يف املادة األوىل لكي جييب على هذا السؤال، ويعرتف 

 .أبنه مرض هادي مرحلة أوىل



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

19 

املرحلة الثانية نطلب منكم السيد الوزير أنكم تطلبوا من صناديق 
لي فيها اآلن ال التغطية الصحية أهنا تدخله يف سلة العالجات،

مرض، أهنا تضيفه أيضا لكي يتم التعويض عنها من انحية،  34
املسألة الثانية أن تضاف أيضا للراميد ابش ما يكونش واحد 

ميكن هلم  CNOPS وال عندهم CNSS التمييز هادو عندهم
يديروه، واآلخرين راميد، إذن راميد جيب أن نؤهل املستشفيات 

، لةنعطيها املوارد البشرية املؤه ب أندايلنا، جيب أن جنهزها، جي
ألنه هذه التقنية تطورت أكثر يف القطاع اخلاص أكثر من القطاع 
العام، وإن مل تتوفر هاته الشروط فيمكن للمستفيدين من راميد 
من شراء هذه اخلدمات حىت يتمكنوا أيضا أن تكون هلم حظوظ 

ااملشكل هذيف هاته التقنية وحيصلوا أيضا على األطفال، إذن 
الثاين وهو مشكل التغطية الصحية الذي جيب أن يشمل هاد 
املساعدة على اإلجناب، وقد جاء كما قلت هذا املشروع 

 .لالعرتاف يف املادة األوىل هبذا املشكل على أساس أنه مرض

أتى يف إطار احرتام الثوابت  كما أن هذا املشروع
زير ال قال السيد الو  الدستورية ومنها الدين اإلسالمي، حبيث كما

ميكن اإلستفادة من اإلخصاب إال لألزواج األحياء الذين تربطهم 
عالقة شرعية وإستعمال األمشاج املتأتية منهم، وقد مت جترمي كل 
خمالف هلذه املقتضيات أو كراء األرحام أوغريها، واملغرب يف هذا 

اللي  اجملال ال يشكل استثناء، فإذا أخذان مثال اإلحتاد األورويب
دولة، كل دولة عندها تشريع يف هاد اجملال ألنه هناك  25عندو 

جمموعة من اإلشكاالت ابلرغم أبن هذه الدول تعرف العديد من 
 املشرتك، سواء يف الثقافة أو الدين أو اللغة، إال أنه يف التشريع يف

هذه املسائل كل دولة هلا تشريع خاص نظرا لإلشكاالت اليت 
   .واإلستنساخ واهلندسة الوراثيةتتعلق ابألمشاج 

ومسامهة منا يف بلورة نص يستجيب لتطلعات بالدان     
وللمهنيني واملرضى على حد سواء، قدمت فرق األغلبية واملعارضة 

تعديال مست خمتلف اجلوانب، أما على مستوى املوضوع  027
واملضامني فقد تقدمنا بتعديالت اهلدف الرئيس منها املسامهة يف 

علمي وقانوين رصني وهادئ، يستحضر خمتلف املقارابت  نقاش
 والتجارب يف إطار القانون املقارن وكذلك التشريع الوطين.

ولتقدمي قراءة وافية بصددها نذكر أبهداف املشروع كما 
 .مت بسطها أمام اللجنة املوقرة

 ويتعلق بتحديد املبادئ العامة املؤطرة لنظام املساعدة األول احملور
 :لى اإلجناب، واملتمثلة يفالطبية ع

ضرورة احرتام كرامة اإلنسان واحملافظة على حياته اجلسدية  -
 والنفسية؛

 احرتام سرية املعطيات ذات الطابع الشخصي؛-

جترمي املمارسات املنافية لكرامة اإلنسان أو بسالمة اجلنس -
البشري أو اليت هتدف إىل استغالل الوظائف البشرية ألغراض 

تكوين لقيحة بشرية أواستغالهلا ألغراض البحث وإجراء جتارية أو 
 التجارب؛

 .منع التجارب واإلستنساخ البشري-

ويتعلق بتحديد شروط املساعدة الطبية على  أما احملور الثاين
اإلجناب، وخاصة رخصة منح اإلعتماد اإلجبارية للمراكز 

 صواملؤسسات الصحية للمهنيني املعنيني هبذه املمارسة، مع احلر 
 :على توفر ضوابط من قبيل

ضرورة توفر املؤسسات املعنية بوحدة مستقلة حصراي ملمارسة -
 هذه التقنيات؛

 ضمان إجناز وجودة األعمال السريرية والبيولوجية؛-
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حصر اللجوء إىل املساعدة الطبية على اإلجناب ابلنسبة -
 للمتزوجني فقط، وعلى قيد احلياة، وابألمشاج املتأتية منها؛

ورة احلصول على املوافقة احلرة واملستنرية، احلرة أتيت بدون ضر -
إكراه، املستنرية أنه يتوجب على الفريق الطيب أن يعطي مجيع 
املعلومات ابللغة اليت يفهمها الزوجني، وإىل ما كانش هو يعرف 
هاديك اللغة خاصو من يساعده إلفهام الزوجني على التشخيص، 

كون ى مجيع السيناريوهات لكي توكذلك على مجيع التقنيات وعل
املوافقة ابشرتاك ما بني الزوجني والطبيب، وال ميكن أن تكون 
 بدون أن تقدم مجيع الشروحات للزوجني وإعطاء مجيع اخليارات؛

مث هناك أيضا التنصيص على اللجنة اإلستشارية اليت سيتم -
تشكيلها بنص تنظيمي واليت يعرض عليها مجيع القوانني، وكذلك 

ىت النصوص التنظيمية للمصادقة عليها، لكي تتابع املستجدات ح
 .العلمية وكذلك املستجدات اليت يعرفها هاد اجملال

أما فيما يتعلق ابملخالفات والعقوابت، فهنا يعين طرح واحد     
املشكل للنقاش واحنا اعتربانه أبنه ألن النص أتى على أساس أن 

إىل  ضائية والنيابة العامةالذي جيب أن يتدخل، وهي الشرطة الق
جانب املفتشني اليت تعينهم اإلدارة، ويف هذا الصدد كان رمبا من 

ملمارسة مهنة الطب  040.04نستند إىل القانون  األوىل أننا
الذي يعطي هاد االختصاص لإلدارة اللي مها املفتشني اليت تعينهم 

ة، يوزارة الصحة وهم متخصصون ألن اإلشكال يف الشرطة القضائ
هل نتوفر يف الشرطة القضائية على متخصصني يف جمال تقين 
الذي يعين خاصو واحد اجملموعة من املعطيات العلمية 
والتكنولوجية جيب اإلملام هبا، فهذا هو اإلشكال الذي رمبا سيطرح 
مع الشرطة القضائية، فاملطلوب أن تكون متخصصة، وكذلك 

بيبات واألطباء ة الوطنية للطابلنسبة للهيئات املهنية اللي هي اهليئ
ان وهيئة الصيادلة اليت مل يعد هلا دور تقريبا يف التفتيش، فهنا ك

 .موضوع اللي رمبا أاثر نقاش داخل اللجنة

 مث املسألة الثانية تتعلق ابلتأهيل واالعتماد جلميع املراكز والنقاش
الذي كان هو أن هناك بعض التقنيات بسيطة ال تتطلب ال أتهيل 

مراكز يعين تكون متخصصة، ألن املشكل الذي سيطرح أنه  وال
ستكون هذه التقنية ترتكز يف املدن الكربى، إذن هذا هو كان 

 .جممل...، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم فريق األصالة واملعاصرة الكلمة للسيدة 
 .النائبة ثورية فراج

  :النائبة السيدة ثورية فراج

رمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم هللا ال
 .املرسلني

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين ابسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتدخل يف إطار    
املتعلق  35.03الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 

بية اهلادف إىل أتطري تقنيات طابملساعدة الطبية على اإلجناب و 
ظلت متارس يف بالدان خارج أي تقنني قانوين، خاصة ابملراكز 
التابعة للقطاع اخلاص، كما يسعى إىل فتح ابب األمل أمام عدد  
كبري من احلاملني ابألمومة واألبوة، وذلك ضمن منظومة جديدة 
 من القوانني هتم األخالقيات البيوطبية وجتيب على التساؤالت

 .األخالقية والدينية اليت تثريها التطورات العلمية

من هذا املنرب حنن يف فريق األصالة واملعاصرة، نسجل بفخر    
واعتزاز تضامننا مع إطارات اجملتمع املدين اليت تبذل جمهودات 
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جبارة يف إطار التوعية والتحسيس داخل اجملتمع مبختلف 
عية إجناب زواج يف وضالصعوابت واإلكراهات اليت يتخبط فيها األ

صعبة، وما فتئت تدعو إىل حتمل املسؤولية يف اختاذ القرارات 
واإلجراءات والتدابري الالزمة، خبصوص هذا املوضوع. انضلت 

من  %02وترافعت إلخراج هذا القانون للوجود والتعريف مبعاانة 
األزواج الذين يتأملون يف صمت وال حول وال قوة هلم يف ظل األمثنة 

باهظة اليت ختص عالجات املساعدة الطبية على اإلجناب، بل ال
وصل األمر ببعضهم يف ظل غياب احلماية االجتماعية إىل حد 
اضطرارهم لبيع ممتلكاهتم، وابلبعض اآلخر إىل اللجوء إىل 
االستدانة اليت أثقلت أسرهتم يف مديونية ذات انعكاسات سلبية 

 ..عض إىل اللجوء إىلعلى حالتهم االجتماعية، كما اضطرت الب
 .ذي املخاطر احملددة للحق يف احلياة والسالمة الفردية

جاء ليعزز برانمج الصحة اإلجنابية اليت  35.03إن القانون    
من أولوايهتا األمومة السليمة، ولكن كيف ميكن أن نتكلم عن 
األمومة السليمة إذا مل يكفل احلق يف األمومة أوال، عرب توفري 

ل للتمكني من هذا احلق من منطلق أن الصحة حق اثبت الوسائ
من حقوق اإلنسان، سواء مبرجعية العهود واملواثيق الدولية أو 
مبرجعية الدستور املغريب الذي يضمن احلق يف العالج عرب دعوته 

 .إىل تيسري اإلستفادة من احلق يف العالج 41يف الفصل

ري جملانية سيد الوزير، التناقض املثنريد أن نفهم كيف تفسرون، ال   
العالج لألم يف حالة الوالدة؟ إنه شيء مجيل ال ينكر، ولكن 
ابملقابل نرفض التغطية الصحية للمرأة والرجل يف حالة ضعف 
اخلصوبة، إننا ال نطلب اجملانية، بل اإلعرتاف بضعف اخلصوبة  
 وكمرض وإدراجه ويف سلة العالجات، مفارقة أخرى غريبة وتدع

للتفكري، امرأاتن هلم نفس التحاليل ونفس األشعة واحدة هلا 
تشخيص عن الوالدة عن األمومة والثانية هلا تشخيص عن ضعف 

د، اخلصوبة، األوىل تستفيد من التغطية الصحية والثانية ال تستفي

إنه مع األسف، إنه ظلم وحنن هنا هبذا القانون قد أدان الظلم 
وال خلصوبة مرض جيب أن يكون مشمولكن مل نغريه، الضعف يف ا

هبذا الضمان الدستوري، واحلال أنه ليس لدينا مستشفيات 
عمومية تقدم هذه اخلدمة، وحىت إن كانت فهي خدمات جد 
حمتشمة حتيل املتوجهني إليها على الئحة اإلنتظار لسنوات، إن 
الضعف يف اخلصوبة ذي الطبيعة املرضية موضوع مشروع القانون 

رة ملفتة لإلنتباه داخل جمتمعنا كما يف ابقي هذا هو ظاه
 .اجملتمعات، وله تداعيات إجتماعية ومعاانة نفسية

لذلك، فإن التقدم يف التعامل مع مشكل اإلجناب، سواء على    
املستوى الطيب أو القانوين يشكل مساعدة هامة ابلنسبة لألزواج، 

ة يقصد ختطي الصعوابت وتفادي اآلاثر اإلجتماعية والنفس
السلبية كما أنه يقدم األمل لكثري من األزواج الذين لديهم العالج 
ممكن، غري أن هناك حواجز أخرى من حيث التغطية الصحية 
والقدرة على حتمل التكاليف وهو ما يدفع يف اجتاه توسيع دائرة 
الصعوابت اليت يواجهها األزواج واليت تؤدي مع األسف إىل 

ريري أخطر من مرضى السرطان خالفات زوجية وإىل اكتئاب س
والقلب، دون احلديث عن حرمان األمومة واألبوة والتشكيك يف 

 .املرأة أبنوثتها والرجل بذكورته

ويف ظل ثقافة موسومة ابجلهل واألمية لدى العديد من الفئات،    
فإن عدم القدرة على اإلجناب أو التأخر فيه يعد وصمة عار 

 املسؤولية للمرأة مع العلم أن بصيغة املؤنث مع األسف، وحنمل
املسؤولية  % 41البحث العلمي قد أنصفها، فالعقم تكون فيه 

املسؤولية هلما اإلثنان  % 41املسؤولية للرجل و % 41للمرأة و
 .ألسباب غري معروفة %01و

ولكي ال نكون عدميني ويف إطار املعارضة البناءة، فنحن يف    
ون اخلطوة وندعم مشروع القان فريق األصالة واملعاصرة نثمن هذه

املتعلق ابملساعدة الطبية على اإلجناب من كونه يهدف إىل تعزيز 
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الرتسانة القانونية الوطنية يف جمال العلوم الطبية والتقنيات 
البيوطبية، وسد الفراغ القانوين الذي يطبع ممارسات تقنيات 

جيب أن  املساعدة الطبية على اإلجناب، وحيدد املبادئ العامة اليت
تكون منظمة للمساعدة الطبية على اإلجناب، ومن قبيل احرتام  
كرامة اإلنسان واحملافظة على حياته وسالمته اجلسدية والنفسية 
وعلى خصوصياته، وكذا احرتام سرية املعطيات ذات الطابع 
الشخصي املتعلق به، وجترمي املمارسات اليت تشكل مسا ابلكرامة 

 .جلنس البشرياإلنسانية أو بسالمة ا

كما أننا يف فريق األصالة واملعاصرة متفقني متام اإلتفاق على     
حتديد شروط ممارسة التقنيات املساعدة الطبية من أبرزها إخضاع 
املؤسسات الصحية واملراكز اخلاصة واملهنيني املعنيني إلجبارية 
احلصول على اعتماد للممارسة كذلك، وفق شروط حمددة وعلى 

وط ممارسة تقنيات املساعدة الطبية على اإلجناب، حتديد شر 
وكذلك حتديد الشروط القانونية املتعلقة هبذه املمارسة، وعلى وجه 
اخلصوص التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح واألمشاج واسترياد 
األمشاج وتصديرها، كما أننا نثمن يف املشروع التنصيص على 

ع على اإلجناب وإخضا للمساعدة الطبية  إحداث جلنة استشارية
املؤسسات الصحية املعتمدة للقيام بتقنية املساعدة الطبية على 
اإلجناب لعمليات التفتيش، لكننا كنا أنمل أن يكون هذا القانون 
منصفا لذوي احلقوق أي األزواج بتمتيعهم احلق يف التغطية 
الصحية، ولكن مع األسف جاء خميبا لآلمال بعدم تنصيصه على 

احلق بعدم إدراج العقم أو الضعف لإلجناب ضمن ثلة ضمان هذا 
األمراض اليت حتتاج إىل عالجات مشمولة بضمان تغطيتها 
الصحية، وهو ما سيفوت الفرصة على عدد غري قليل من املواطنني 
واملواطنات من اإلستفادة من التغطية الصحية يف هذا اجملال. إن 

اق  وأهنا معرضة إلرههذه الفئة حمتاجة إىل دعم ومساندة، وخاصة 
ألف درهم دون  41ألف و 21كاهلها مبصاريف ترتاوح بني 

 .احتساب مصاريف التحاليل واألدوية والتنقل واملبيت

إننا يف فريق األصالة واملعاصرة نعترب أن اهلدف األساسي من     
مشروع هذا القانون هو متكني األزواج من التغطية الصحية للحد 

والتخفيف من حجم اإلنعكاسات النفسية  من املعاانة املادية
واإلجتماعية لعديد من األسر املغربية املعنية بقضية العقم أو 

من  % 02الضعف يف اخلصومة، ولذلك فهو قانون خميب ألمل 
 .املواطنني املغاربة

وأملنا أن يكون هناك استدراك إلنصاف وتكريس املساواة     
عالجات اخلصوبة يف سلة ال بني املواطنني أن يدرج العقم أو ضعف

 .املشمولة ابلتغطية الصحية

وختاما، ووعيا منا يف فريق األصالة واملعاصرة أبمهية املشروع    
ولروح التوافق وأثناء دراسته داخل اللجنة واليت توجت ابملصادقة 
ابإلجياب رغم ما قد يشوبه من نقصان أثناء تطبيقه، فإننا نصوت 

 من آمال لفئات واسعة من األزواج الذين عليه ابإلمجاع ملا ميثله
 . وشكرا ،يعانون من ضعف اخلصوبة أو العقم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، إبسم فريق التجمع الدستوري الكلمة للسيد 
 .بوسلهام الديش النائب

 :بوسلهام الديش النائب السيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،
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يشرفين عاليا أن أتدخل من هذا املنرب املوقر إبسم فريق التجمع    
 35.03الدستوري، وذلك يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم

لذي اإلجناب، هذا املشروع قانون ااملتعلق ابملساعدة الطبية على 
جاء ال حمال لتعزيز الرتسانة القانونية الوطنية ضمن سلسلة من 
اإلجراءات الرامية للنهوض ابملنظومة الصحية ببالدان، فكما 
تعلمون أن البنني من نعم الدنيا وزينتها ومن أعضم مقاصد الزواج 

أخره فإن أو بتاإلجناب، وقد يبتلى الرجل أو املرأة بعدم اإلجناب 
 .تيسرت له طرق شرعية لإلجناب فال حرج عليه من سلوك طريقها

ولو أن عرضه جاء  35.03لذا فإن هذا املشروع قانون رقم    
 متأخرا، فإنه يرفع اللثام على تقنيات املساعدة الطبية على اإلجناب

اليت ظلت متارس منذ عشرات السنني دون أي أتطري قانوين 
عة البيوطبية يف إطار اإلحرتام التام ملقاصد الشريوحيصن املمارسة 

اإلسالمية واألخالق املهنية ومبادئ حقوق اإلنسان واهلوية 
  .اإلجتماعية

ال نود أن تفوتنا الفرصة ونغتنم اليوم هذه املناسبة لنعرب عن 
افتخاران بتوفر املغرب على ثلة من األطباء األخصائيني الذين 
اكتسبوا خربة طويلة يف ممارسة املساعدة الطبية على اإلجناب، 
مكنتهم من إحتالل مراكز متقدمة بني الدول الرائدة يف هذا 

 .اجملال

 م،السيد الرئيس احملرت 

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

إن من شأن هاد املشروع قانون بعد املصادقة عليه، أن جيعل    
املؤسسات واملراكز والوحدات اخلاصة بتقدمي املساعدة الطبية على 
اإلجناب التقيد أبخالقيات حسن اإلجناز املتعارف عليها دوليا،  

ي الزوجني شرعا من كل استغالل أو ممارسات تضر كما سيحم

بسالمتهم اجلسدية والنفسية، وسيحمي اجملتمع من مشكل 
أضحى يؤرق آالف األسر إذ أصبح ارخفاض اخلصوبة أكثر شيوعا 
يف مجيع أحناء العامل، وال سيما يف العديد من التجمعات احلضرية 

نجنب ندما ياليت تكون فيها النساء قد وصلنا ألعمار متقدمة ع
للمرة األوىل كبلدان املغرب، فرغم أنه من احملتمل أن يتسبب العقم 

من حاالت فشل الزوجني يف  % 71عند الذكور يف ما يقارب 
احلمل، إال أن العبء اإلجتماعي يقع على حنو غري متناسب على 
 املرأة فتصبح تعاين من التمييز والنبذ وقد تصل الوصمة يف بعض

درجات القصوى فينظر إىل األزواج املصابني ابلعقم احلاالت إىل ال
على أهنم عبء على الرفه اإلقتصادي واإلجتماعي للمجتمع،  

من األزواج يف سن  % 07كما يصيب العقم ما يصل إىل 
من النساء اليت ترتاوح أعمارهن  % 41اإلجناب، وهناك أكثر من 

 يف عاما يعانني من العقم الثانوي، أي الفشل 31و  27بني 
احلمل بعد محل أويل حسب الدراسة الدميوغرافية ملنظمة الصحة 
العاملية. لذا بقيت الوقاية والرعاية من العقم على الرغم من أمهيتها 
من قضااي الصحة العمومية املهملة أو من القضااي اليت حتتل على 

 .األقل مرتبة منخفضة يف قائمة األولوايت

وع، جمع الدستوري أبمهية املوضهلذا ووعيا منا يف فريق الت    
فإننا حنث وزارة الصحة ومن خالهلا احلكومة على اإلسراع يف 
دمج التقاء العجز أو الضعف يف اخلصوبة ورعايته وعالجه يف 
السياسات املتعلقة ابلصحة اإلجنابية وصحة األم واألوالد، ولسوء 
 احلظ ال تتاح خدمات املساعدة الطبية على اإلجناب على نطاق
واسع ألهنا غري ميسورة التكلفة ألعظم األزواج يف بلدان، إذ ترتاوح 
التكاليف احلالية لدورة أو حماولة واحدة من اإلخصاب يف املخترب 

ألف درهم يف دول بني قوسني يف دول اجلوار)  41و  27ما بني 
تونس ، مصر، اجلزائر، تركيا وغريها( تتكفل احلكومة بتغطية 

ث حماوالت لإلجناب ومبصاريف وأدوية املصاريف وتكلفة ثال
تنشيط البويضات، سواء يف املستشفيات العمومية أو اخلاصة، 
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هلذا جيب التكفل ابألزواج اللذين يلجؤون إىل املساعدة الطبية 
على اإلجناب نظرا لتكلفتها العالية وعوز األزواج املتضررة من عدم 

 املزمنة اإلجناب، وذلك إبدراج نقص اخلصوبة ضمن األمراض
 .وطويلة األمد، وابلتايل ضمن األمراض املشمولة ابلتغطية الصحية

ويف اخلتام، ال يسعنا يف فريق التجمع الدستوري ومن موقعنا    
يف فرق األغلبية، إال أن نعرب عن مساندتنا ملضامني مشروع قانون 

ا املتعلق ابملساعدة الطبية على اإلجناب، وابلتايل فإنن 35.03رقم 
وت ابإلجياب عليه خدمة ملصلحة املواطنني وكل األسر سنص

والسالم عليكم ورمحة هللا  .املغربية. وشكرا على حسن إصغائكم
 .تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 الكلمة للسيد النائب امساعيل البقايل

 :لبقايلالنائب السيد امساعيل ا

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء والنواب احملرتمون،

يسعدين أن أتدخل اليوم إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة    
والتعادلية إلبداء الرأي يف مشروع قانون جاء ليعاجل قضية من أهم 
القضااي ذات التأثري النفسي واإلجتماعي الكبريين على األسر 

تمع برمته، مشروع قانون جاء ليؤطر ممارسة طبية خاصة وعلى اجمل
عرفت النور ألزيد من أربعني سنة ابملغرب، كانت وال زالت إىل 

 35.03حدود اللحظة خارج اإلطار القانوين، إنه مشروع قانون 
يتعلق ابملساعدة الطبية على اإلجناب والذي يندرج يف منظومة 

 .األخالقيات البيوطبية

 ،احلضورالسيدات والسادة 

الكل يعلم أن الضعف يف اخلصوبة والناتج أساسا على    
االضطراابت يف جسد اإلنسان، مشكلة هلا آاثر نفسية بليغة على 
الزوجني وهلا وقع خطري على مستوى التوازن النفسي لألزواج، 
علما أن اإلحساس ابألبوة واألمومة على حد سواء هو مطلب 

ع الدفينة ت النفسية واملشاريينطق به اجلسد وتفصح عنه امليوال
 .لإلنسان

من هذا املنطلق، نعترب أمهية هذا املشروع أساسا يف سد الفراغ     
القانوين على مستوى املمارسات املتعلقة ابملساعدة الطبية على 
اإلجناب، وحتديد املبادئ العامة املنظمة هلذه التقنية من قبيل 

ية وعلى اته اجلسدية والنفساحرتام كرامة اإلنسان واحملافظة على حي
خصوصياته واحرتام سرية املعطيات ذات الطابع الشخصي املتعلقة 
به، وجترمي املمارسات اليت تشكل مساسا بكرامة اإلنسان وبسالمة 

 .اجلنس البشري

كما نعترب املقتضى الذي حيصر اللجوء للمساعدة الطبية على     
نسجاما مع مقاصد اإلجناب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجني إ

الشريعة اإلسالمية سيعمل على احلفاظ على األنساب ومحايتها 
من اإلختالط من خالل حظر كراء األرحام واإلجتار ابألمشاج 
لقطع الطريق على كل من يستغل الوظائف التناسلية البشرية 
ألغراض جتارية أو صناعية، أو يهدف اإلستنساخ البشري أو 

 رمهما ديننا احلنيف ابعتبارها تدخل يفالنتقاء النسل والذي جي
 .إطار اإلجتار ابلبشر ومبستقبل وقيم وهوية جمتمع أبكمله

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء، والنواب احملرتمون،

إن املكسب احلقيقي والرئيسي من هذا املشروع القانون هو    
ب جاإلعرتاف أبن ضعف اخلصوبة هو مبثابة مرض، وهو ما يستو 
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بشكل مستعجل إدراجه ضمن األمراض املشمولة ابلتغطية 
الصحية ولو بشكل تدرجيي، خاصة وكلنا يعلم أن تكاليف العالج 
وما تستوجبه من حتاليل وأدوية، ويف كثري من األحيان إىل عمليات 
جراحية ابهظة الثمن، وتتفاوت بشكل كبري بني املراكز الصحية، 

ني من اإلجناب والذي يبلغ عددهم مما يعسر أمر األزواج احملروم
ألف مواطن مغريب إىل  511حسب اإلحصائيات ما يقارب 

اإللتجاء هلذه التقنية مما يفوت عليهم فرصة اإلجناب، وهو ما 
يرتتب عنه آاثر سلبية على العالقات واملشاكل النفسية 
واإلجتماعية قد تصل حد فك ربط الزوجية ونتائج وخيمة على 

 .ككل  األسر واجملتمع

وهنا امسحوا يل، السيد الوزير، أن أفتح قوسا عريضا ألنبه     
 حكومتكم، أن اخلطاب السياسي الذي تسوقونه للشعب املغريب

يتناىف متاما وممارساتكم، وإال كيف تفسرون إلتزامكم يف الربانمج 
احلكومي بتغطية صحية شاملة غابت يف مضامني هذا املشروع؟ 

ا ادا منا أبنه السهو فقط، قدمنا تعديال يف هذولتدارك األمر واعتق
اإلطار إىل جانب جمموعة من الفرق النيابية هبدف التنصيص على 
أن تقنية املساعدة الطبية على اإلجناب ختضع للتغطية الصحية 
لنتفاجأ برفض احلكومة هلذا التعديل إىل جانب جمموعة من 

دة املزايالتعديالت األخرى، كان هدفنا من تقدميها ليست 
السياسية، لكن إمياان منا بواجبنا ومسؤولياتنا امللحة يف ضرورة 

ت حبث سبل جتويد النص وسد الثغرات القانونية اليت قد تفتح قنوا
عدة للتأويالت واإلنزالقات اليت قد تزيح روح هذا القانون من 

 .هدفه األمسى يف حتصني وتنظيم هذه املمارسة التقنية

دايل املكاسب  2لنسبة لنا هاد القانون جا ب السيد الوزير، اب   
 :اللي هي رئيسية

املكسب األول هو التأطري القانوين هلاد العمليات اليت جترى من 
أجل املساعدة الطبية على اإلجناب، خصوصا وأنه ال يوجد أي 

قانون حلد الساعة يؤطر هذه العمليات هذا شيء جيد، واملكسب 
صيص يف هذا القانون أن ضعف الثاين اللي هو أهم هو التن

اخلصوبة هو مرض، مبا أنه مرض استوجب على احلكومة العمل 
من أجل إدراجه ضمن سلة اخلدمات املؤدى عنها من طرف 
منظمات التغطية الصحية، كما تعلمون هاد املرض هو جد 
مكلف إذ ميكن أن يصل إىل مئات اآلالف من الدراهم من أجل 

ط ، يستحيل على اإلنسان البسياحلصول على نتيجة إجيابية
واملواطن البسيط اللجوء إىل هذه العمليات، ويصعب على املواطن 
من الطبقة املتوسطة اللجوء إىل هذه العمليات إن مل تكن هناك 

ى تغطية صحية هلاد التقنية، بدون تغطية صحية هلاد التقنية كيبق
ي هي لهذا املشروع موجه لفئة جد قليلة من املواطنني، فئة ال

ميسورة أما الفئات األخرى فال ميكنها اللجوء إىل هذه التقنية إال 
مبشقة األنفس أو بيع ممتلكاهتا من أجل اإلستفادة من هاد 

 .التقنيات املتوفرة يف املغرب

لذلك نطالبكم، السيد الوزير، من أجل تسهيل إدراج هذا    
ة نياملرض يف سلة اخلدمات اإلجتماعية وأن تكون هناك إمكا

 .اسرتجاع هاته املصاريف الباهضة

 السيد الرئيس،  

إن مشروع القانون املتعلق ابملساعدة الطبية على  
اإلجناب يستدعي الوقوف مليا ومستقبال على جمموعة من 
املصوغات ويف مقدمتها اجلانب الفقهي، مبا ال يتعارض وأحكام 

جتهادات الشريعة يف هذا الصدد ويسد الذرائع الغري الفقهية واإل
الفارغة، كما يتطلب استحضار اجلانب القانوين والفقهي مبا يسد 
 الفراغ التشريعي، سيما وأن هذا املشروع يعترب أول إنتاج قانوين يف

 .هذا اجملال
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وابملوازاة مع هذين املعطيني األساسيني نعترب أن استدعاء    
ذر يف املقتضيات القانونية الزجرية تتطلب الكثري من احليطة واحل

التعامل مع النص القانوين وتكييفه ابلطريقة األصح، سيما وأن 
فرتة مناقشة هذا املشروع اهلام تزامن ومناقشة جمموعةالقانون 

 .اجلنائي وما حيمله من أحكام

نتمىن أن جيد املشروع الذي بني أيدينا أجوبة موضوعية تتماشى    
 . يد الرئيسوما حتمله جمموعة القانون اجلنائي، و شكرا الس

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، ابسم الفريق احلركي الكلمة للسيدة النائبة 
 .ليلى أحكيم

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 لسيد الرئيس،ا

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي إلبداء وجهة     
يتعلق ابملساعدة الطبية  35.03قفنا من مشروع القانون نظران ومو 

على اإلجناح، هذا املشروع الذي يعد من بني أهم األوراش 
اإلصالحية اليت يشهدها القطاع الصحي ببالدان، حيث يهدف 

يات إىل تعزيز الرتسانة القانونية الوطنية يف جمال العلوم الطبية والتقن
 .البيوالطبية

ذهلا يعترب تكريسا بلورة نوعية للجهود اليت تب إن هذا املشروع   
احلكومة، وذلك ابلسعي إىل تدارك العجز أو الضعف يف اخلصوبة 
دي للطبيعة املرضية اليت مت تشخيصها طبيا، وكداجتنب اتقال 

مرض خطري إىل الطفل الذي سيولد أو إىل أحد الزوجني على 
 .إجناهبما

ن املشروع على اعتبار أإننا يف الفريق احلركي نثمن هذا     
أحكامه تتمحور حول جمموعة من املبادئ العامة املنظمة 
للمساعدة الطبية على اإلجناب، من قبيل احرتام كرامة اإلنسان 

اجلسدية والنفسية وعلى  واحملافظة على حياته وسالمته
، وكذا احرتام سرية املعطيات ذات الطابع الشخصي خصوصياته

سانية ملمارسات اليت تشكل مساسا ابلكرامة اإلناملتعلقة به وجترمي ا
أو بسالمة اجلنسي البشرية وحتديد الشروط املمارسة تقنيات 
املساعدة الطبية على اإلجناز ومن أبرزها، إ خضاع املؤسسات 
الصحية واملراكز اخلاصة واملهنيني املعنيني إلجبارية احلصول على 

شروط  لى اإلجناح وفقاعتماد ملمارسة تقنيات املساعدة الطبية ع
حمددة وحصر اللجوء للمساعدة الطبية على اإلجناب فقط لفائدة 

 .زوجني وعلى قيد احلياة و بواسطة أمشاج متأتية منهما فقط

إن من شأن إخراج هذا املشروع العمل على جتاوز املعيقات 
واإلكراهات اليت يتخبط فيها األزواج الذين يعانون من صعوبة 

رأسها مشكل نفقات العالج من العقم يف غياب اإلجناب، وعلى 
 .التغطية الصحية

لذا، نطالب احلكومة بتوفري تغطية صحية إجبارية على 
الفحوصات والعالجات الطبية املتعلقة ابملساعدة الطبية على 

الذي ينص على 2100من دستور 40اإلجناب تطبيقا للفصل 
ة واحلق يف صحيتيسري اإلستفادة من احلق يف العالج والعناية ال

احلماية اإلجتماعية والتغطية الصحية، كما نطالب بدمج مجيع 
األدوية واجلراحات وتقنية املساعدة الطبية على اإلجياب ضمن 
الئحة اخلدمات الصحية املسددة من قبل التأمني الصحي 
اإلجباري، ومن قبلي مجيع مؤسسات التأمني الصحي العمومية 

ة ؤكد على ضرورة توفري إسرتاتيجيواخلاصة. عالوة على ذلك، ن
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وطنية للتكفل بعقم الزوجني ودمج صعوابت اإلدماج ضمن 
ملستوايت ا مجيع اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية على

، ابعتبا العقم وصعوابت اإلجناح ضمن املنظومة الصحية
لصحية توسيع نطاق التغطية ا  عناصرالصحة اإلجنابية، مقرتحني

 والعقم ابلنسبة إىلالصعوابت اإلجناب   عالج األساسية عن
 .حاملي بطاقة الرميد

نعترب من املفيد يف الفريق احلركي وضع خمطط صحي وطين 
يعانون العقم  للعناية ابلصحة النفسية والعضوية لألزواج الذين

أوصعوابت اإلجناب ودعمهم ومساندهتم اجتماعيا لضمان 
ة ، ابإلضافة إىل توفري مراكز طبياستقرارهم ومتاسكهم األسري

خاصة ابلفحص الطيب وعالج األمراض املرتبطة ابلعقم، مع تقدمي 
ر املساعدة الطبية على اإلجناب يف املستشفيات اجلامعية اليت تتوف

على الوسائل الضرورية لإلستجابة إىل حاجيات األزواج الراغبني 
 .يف اإلجناب

فته واهلادئ واملسؤول الذي عر  البد من التنويه ابلنقاش اجلاد    
جلنة القطاعات اإلجتماعية مبناسبة مناقشة هذا النص اهلام، 
والشكر موصول أيضا للحكومة يف شخص السيد وزير الصحة 
على التفاعل اإلجيايب مع كثري من التعديالت اليت قدمتها الفرق 
واجملموعة النيابية، وهو ما توج إبنتاج نص تشريعي يف حلة جديدة 

 .ومتميزة

هلذه اإلعتبارات وغريها، فإننا يف الفريق احلركي سنصوت     
ابإلجياب لفائدة هذا املشروع، ابعتباره مسامها يف الرفع من أداء 
 املنظومة الصحية الوطنية اليت تعتربرهاان اجتماعيا أساسيا ابلنسبة

لبالدان، مطالبني وزارة الصحة ابإلنكباب على حتديث الرتسانة 
 .نية املتعلقة ابلصحةالقانو 

وأخريا السيد الوزير، نتمىن عاليا أن يكون هذا النص، أو أن     
حيمي هذا النص جمموعة من املواطنني املغاربة اللي عانوا بزاف من 
هاد املشكل هذا، ويكون إن شاء هللا بشرة خري لكل من يعاين 

 .تهامن هاد املشكل هذا، و والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبرك

 :السيد الرئيس

 شكرا للسيدة النائبة، إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيدة النائبة
 .ابتسام مراس

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

 الرئيس الرئيس،

 السيدة الوزيرة ،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 ال ختفى عليكم األمهية اليت يوليها اجملتمع املغريب لألسرة   
 العتبارات دينية وإجتماعية، وتبعا لذلك، فاألسرة ابعتبارها اخللية
األساسية للمجتمع نفسه ينبغي أن تكون يف صلب اهتمامات  
كل مكوانت الدولة واجملتمع، وقد شكل صدور مدونة جديدة 
لألسرة للحلول حمل قانون األحوال الشخصية قفزة نوعية، تلتها 

ا على ولوج النساء إىل مبادرات متنوعة أخرى ركزت أساس
اخلدمات الصحية بصفة عامة، والصحة اإلجنابية بصفة خاصة، 
وإذا كان هذا االهتماما مطلواب، فإن تنظيم األسرة وما يرتتب عنه 
من برامج هتم مراقبة وفيات األمهات واألطفال، ابإلضافة إىل 
أمهية ودور إستعمال الدفرت الصحي والرضاعة الطبيعية واحلمالت 

وتوفري كل  2100تحسيسية، يقتضي إعمال مقتضيات دستور ال
الشروط لتطبيقه، وخاصة من ذلك، اإلهتمام ابلفئات اجملتمعية 

 .احملرومة من حق تكوين أسرة كاملة
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إن هذه الفئة تفرض علينا أن أنخذ تطلعاهتا املشروعة بعني    
اإلعتبار وأن نعمل مجاعة على معاجلة أوضاعها حىت ال تتحول 

 فئة حمرومة تعيش فقط على حلم األمومة واألبوة، ومن هنا إىل
وجب علينا أن نعاجل موضوع صعوبة اإلجياب، وإذا كان عاملنا 
 املعاصر يعيش على إيقاع التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة
واليت مشلت كافة اجملاالت، فإن الواجب يفرض على اجملتمع الدفاع 

عية إجناب صعبة للولوج إىل العالج، عن حقوق األزواج يف وض
 .ورفع حتدايت املعيقات الطبية أمام حتقيقه

 وإذا مل يتم تسخري العلم لتيسري سبل احلياة وحتقيق األحالم، فإنه
 . ال جدوى منه

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السادة النواب،

ط قإن إهتمامنا مبشروع القانون املطروح للمناقشة ال يرجع ف    
إىل هاته االعتبارات، ولكنه انبع أيضا من إمياننا أبن هذا اجملال 
ينبغي إدماجه ضمن جمال حقوق اإلنسان بصفة عامة، وضمن 
التطبيق الشامل لإللتزامات املطروحة على الدولة من أجل ضمان 
محاية األسرة مبا يضمن وحدثها واستقرارها واحملافظة عليها كما 

ن الدستور، إن هذا الفصل الذي م 42نص على ذلك الفصل 
أحدث يف نفس الوقت اجمللس اإلستشاري لألسرة والطفولة وحدد 

، ال ميكن أن أيخذ كافة أبعاده 011صالحياته ضمن الفصل 
 .إال ابستحضار كل األسر املغربية وليس جزءا منها فقط

لقد أصبح العالج والعناية الصحية جلميع املواطنات واملواطنني    
م املساواة التزاما ملقى على عاتق الدولة واملؤسسات على قد

العمومية واجلماعات الرتابية، لتعمل على تعبئة كل الوسائل املتاحة 

لتيسري أسباب استفادة املواطنني واملواطنات على قدم املساواة من 
 .من الدستور 40هذا احلق كما ينص عليه الفصل

انوين مل يكن بيننا إطار قفكيف ميكن أن حنقق هذه املساواة إذا    
للمساعدة الطبية على اإلجناب؟ وكيف سندمج هاته الفئة احملرومة 
من األمومة واألبوة إذ مل نسخر اخلدمات الطبية على األقل لتدارك 
العجز أو الضعف يف اخلصوبة عندما يكون دا طبيعة املرضية ؟ 

ليت ا وكيف سنحمي طفولتنا إذا مل نتدخل مسبقا ملعاجلة احلاالت
قد ينشأ عنها انتقال أمراض خطرية؟ أسئلة كثرية وجدان اإلجابة 

 .عنها يف املشروع قانون املطروح للمناقشة

لذلك، فإننا يف الفريق اإلشرتاكي ومن ابب حرصنا على    
اإلستجابة على التطلعات املشروعة ألي فئة إجتماعية، سامهنا 

ى ممارسة لى مستو بفعالية يف مناقشة وجتويد هذا النص، سواء ع
املساعدة الطبية على اإلجناب أو على مستوى املبادئ والشروط 
اليت حتكمها أو على مستوى بعض األعمال املنجزة على األمشاج 
واللواقح، مع توفري كل الضماانت الالزمة لعدم خروج هذا النص 

 .عن األهداف اليت وضع من أجلها

روع ن الدفاع عن مشوأخريا، فإن هدفنا يف فريق اشرتاكي م   
القانون واملتمثل يف استغالل التطورات العلمية والتكنولوجية 
املعاصرة لرفع حتدايت املساعدة الطبية على اإلجناب، ينبع أيضا 
من نظرتنا الشمولية إىل أن اإلهتمام بقضااي األسرة يتضمن 

 .ابلضرورة احلق يف تكوين أسرة

ليه القانون وسنصوت ع لذلك، فإننا سنتعامل إجيابيا مع مشروع
 .ابلقبول، وشكرا
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، 
 .الكلمة للسيدة النائبة تورية الصقلي

 :النائبة للسيدة تراي الصقلي

 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ر سم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية حنييكم السيد الوزيإب   
على جعل هذا القانون مولود جديد يف الرتسانة القانونية يف جمال 

الطبية، إن املساعدة الطبية على االجناب هي تطور علمي   -لبيو
كبري ساعد على إجناب ماليني األطفال يف العامل، وأسعد قلوب 

يق حلم تكوين أسرة بعد سنوات طويلة من األمهات واألابء بتحق
 .اإلنتظار وأحياان فقدان األمل يف ذلك

 41ويف املغرب، فإن جتربة أطفال اآلانبيب بني تعود إىل أكثر من 
سنة ومل تطرح أية خطورة على هؤالء األطفال، لكن ابلنسبة 

هو املتعلق بصعوابت  لألزواج يبقى املشكل األساسي املطروح
هذه اخلدمة الصحية، بسبب ارتفاع تكلفتها املالية، لوجهم إىل 

وبسبب عدم إدراجها ضمن اخلدمات اخلاضعة للتغطية الصحية 
و للتأمني، وكذلك بسبب قلة املراكز الطبية املتخصصة واملتمركزة 

 .أساسا يف بعض املدن الكربى

ء يي مهنيي القطاع الصحي من أطباوابملناسبة حن    
طاع ودات اجلبارة يف هذا امليدان . وأساسا ابلقعلى اجمله إحيائينيو 

 اخلاص على نتائج مشرفة اليت مت التحقيق وفق القواعد املعمول هبا
عامليا. وهو ماجعل املغرب يف مستوى اجلودة املطلوبة. وحيق هلذه 
األطر الطبية، وحنن معها اإلفتخار هبذا القانون الذي جاء من 

هي معمول هبا يف عديد من  أجل أتطري املمارسة الطبية، كما
الدول، ومن أجل ضمان ممارسة يف جو من اإلطمئنان واحلماية 
ووضع حد ملختلف اإلشعاعات واخلرافات اليت ال توجد إال يف 
خميلة من يريدون شيطنة هذه املمارسة. وحنيي كذلك جمهودات 
املستشفيات العمومية، يف كل من مراكش والرابط، ويف القريب 

على إحداث مراكز للمساعدة الطبية على اإلجناب.  مبدن أخرى،
والكل يعلم أمهية اجلهوية يف ضمان العدالة اجملالية، خاصة ابلنسبة 
لبعض األزواج الذين يلجؤون إىل الشعوذة واملمارسات املتخلفة،  
كزايرة بعض األماكن الغري الالئقة للعالج. ألننا نعلم الصدمة 

رجل ة على وجه اخلصوص، وكذلك الالكبرية اليت تتعرض هلا املرأ
بسبب عدم اإلجناب بسرعة. مما جيعل واملرأة مستهدفة من طرف 
األسرة وكذلك اجملتمع ككل، حىت من دون فرصة التشخيص 
والعالج. وقد يؤدي يف بعض احلاالت إىل اإلنتحار، ولنا 

 .شهادات وزير الصحة السايق يف هاد احلاالت

 السيد الوزير،

مح هذا القانون بولوج آمن وذو جودة البد من أن يس
ابلنسبة جلميع األزواج لالستفادة من املساعدة الطبية على 
اإلجناب. كما جيب أن يضمن املساواة وتكافؤ الفرص بني 
اجلميع، بغض النظر عن جهة اإلنتماء أو القدرة الشرائية 
للمستفيدين من هذه اخلدمة الصحية. اإلحصائيات اليوم يف 

من األزواج يعانون من  %02ري إىل أن ما يزيد من املغرب، تش
مشكلة اخلصوبة واألمراض املرتبطة هبا بدرجات خمتلفة. ويف هذا 
اإلطار، فإن املساعدة الطبية على اإلجناب تعترب عمال طبيا جييب 
عن حالة صحية واضحة، مما يتعني إدراجه ضمن اخلدمات 

ذوي  عدة األزواجالصحية اخلاضعة لنظام التغطية الصحية، ومسا
الدخل احملدود وتوفري إمكانية حظوظهم يف العالج بدون إثقاهلم 
ابلديون . وهذا واجب إنساين ودستوري. ومن أجل ضمان عدالة 
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إجتماعية يف هذا اجملال احلساس، البد من اعتماد مقاربة حقوقية 
 .وتقدمية ومنفتحة على التطورات العلمية املستقبلية

 :السيد الرئيس

 .ا السيدة النائبة . الكلمة للسيد النائب مصطفى الشناويشكر 

 السيد مصطفى الشناوي:ب النائ

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير؛

 السيدة الوزيرة؛

 السيدات السادة النواب؛

نظرا ألمهية مشروع القانون وملئه للفراغ القانوين املوجود 
حاليا، سنصوت ابإلجياب على مشروع قانون املساعدة الطبية 

 .على اإلجناب، وشكرا

 :سيد الرئيسال

شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت انطالقا من    
املادة األوىل حيث ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .الكلمة ألحد...، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ثراي فراج

حنن يف فريق األصالة واملعاصرة نتشبث هبذا التعديل، وهو    
ضافة فقرة جديدة بعد الفقرة األوىل وهي: "تستفيد من عملية إ

املساعدة الطبية على اإلجناب من التغطية الصحية، وذلك لتسهيل 
استفادة املواطنني من هذه اخلدمة الطبية". وهلذا فالتغطية الصحية 

 .ضروري نظرا لتكلفتها العالية وشكرا

 

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :سيد أنس الدكايل وزير الصحةال

 شكرا السيد الرئيس،

هذا التعديل غري مقبول ألنه يدخل ضمن جمال قانون آخر    
مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية،  17.11هو القانون 

وكذلك بعض النصوص التنظيمية الصادرة عنه، مثل مثال ما يتعلق 
بول، يعين، دوية املقمبصنف األعمال الطبية والبيولوجية والئحة األ

اسرتجاع مصاريفها، أؤكد أنه هاد القانون ال يتناىف مع اإلدخال 
البعدي هلاته التقنيات يف الئحة األعمال املعوض عنها، وهادي 
مسألة كتعرفوها كتقوم هبا الوكالة الوطنية للتأمني الصحي 

 .ابستشارة مع الفاعلني ومع يعين اهليئات دايل التأمني شكرا

 :الرئيس السيد

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 32املوافقون:

 :املعارضون

خصنا من يعارض،  ؟من يساند ،ال ؟نواصل النقاش؟ من يعارض
 .تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 السيد الرئيس،

أوال حنن فخورون أبنه هاد املرض، هاد القانون جا ابش يضيف    
ة غتكفل به الدولة، عندان قوانني كثري واحد املرض جديد، واللي 

منها األمراض النفسية اللي غتجي إىل غري ذلك، ال ميكن، حيث 
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القوانني بطبيعتها هي عندها نفس القيمة، لكن عندان قانون دايل 
التغطية الصحية اللي هداك هو اجملال دايلو، احنا كنقولو هلم احنا 

قانون ون منشيو للنسنيو معهم على أساس أننا نديرو مقرتح قان
األساسي، مث عندان املرسوم هو اللي فيه السلة دايل العالجات 
وفيه األمراض اللي كتدخل واللي ما كتدخلش، فلذلك يصعب 
اآلن، أننا جنيو هلاد القانون غندّخلو فيه شي حاجة اللي ما 
دخالش فيه، ولذلك احنااي ضد اإلدخال دايلو وسنذهب يف 

أن ندخله يف املدونة دايل التغطية مقرتح قانون على أساس 
 .الصحية، شكرا

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد التوميي بنجلون

 شكرا السيد الرئيس،

هو  17.11القانون   ،ا متفقني على أبن التغطية الصحيةاحن   
اللي غادي يتكفل هبا، ولكن حنن رخشى أبن يطول األمد ويكون 

وزارة الصحة و بني هاد الصندوق هذا، ألن كل واحد مشكل بني 
غادي يديك عند اآلخر، احنا بغينا السيد الوزير ابش حيرص على 
هاد التغطية الصحية، ابش يكون إنسجام اآلراء والقرارات ما بني 

 .وزارة الصحة وبني الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي، شكرا

 :السيد الرئيس

منر إىل عرض هذا التعديل للتصويت مرة  شكرا، إذن، إذا مسحتم،
 .أخرى

 

 

 32املوافقون:

 013املعارضون:

 12املمتنعون: 

ورد يف نفس املادة كذلك تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .تفضل السيد النائب، والتعادلية

 :النائب السيد امساعيل البقايل

 ،شكرا السيد الرئيس

للوحدة  أن الفريق اإلستقاليل هو تقريبا نفس التعديل، حيث   
والتعادلية يرى أن نضيف فقرة لألزواج يف سن اإلجناب، احلق يف 
اإلستفادة من التغطية الصحية لعالج مجيع األمراض املرتبطة 

مح إضافة هاد الفقرة سوف تس ونرى أنبصعوبة اإلجناب والعقم، 
من تسهيل إدراج هذا املرض يف سلة خدمات التغطية الصحية، 
وتسهل إصدار املراسيم يف هاد املوضوع من أجل استفادة مجيع 
املواطنني من هاد القانون، واللي غيبقى قانون مقتصر على فئة 

 . جد ضيقة من الساكنة امليسورة. شكرا

 :السيد الرئيس

هل هناك من يعارض، ابش يكون جواب شامل، هادو ابغيني 
 .يسجنوك السيد الوزير، تفضل

 :يل وزير الصحةالسيد أنس الدكا

مرحبا، هو نفس التعديل، كما قدمه فريق األصالة 
املعاصرة، وابلتايل كذلك جواب احلكومة هو نفسه، هو تعديل 
غري مقبول لألسباب اليت ذكرانها من قبل، ويف كلميت تكلمت 
على املسألة دايل "رميد"، القانون هنا تيتكلم على الالئحة دايل 

د" طية الصحية اإلجبارية، أما "رمياالسرتجاعات فيما خيص التغ
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ما  pas limitative فسلة العالجات مفتوحة، يعين
 laحمصورة على حىت شي مرض، ومرتبطة مبدى، يعين، 

disponibilité   وجود هاد العالج، يعين، اخلدمة، توفر
اخلدمة هو مرتبط بتوفر اخلدمة، ابلتايل املستشفيات اجلامعية، 

عين، وم اللي كتدخل هاد التقنية فلن، ياملستشفيات اجلامعية الي
 . حترم حاملي بطاقة "رميد" من هاته، يعين، التقنية. شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس، فأنت ممارس

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 ...املشكلة أان ماشي ممارس

 :السيد الرئيس

 ...ال ممارس هنا

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

هو التعديل دايل الفريق اإلستقاليل وحىت  نعم، ال،
دالفريق األصالة واملعاصرة حنا قلنا من حيث املبدأ احنا معاه، 
عالش هادي ماشي بالصتو؟ ألنه املرسوم اللي كاينة يف التغطية 
الصحية كيمكن نديرو فيه، ألن هاد الشي مكلف، كنديرو فيه 

الثالثة،  والثانية و حىت العدد دايل املرات، ألن ما كتنجحش األوىل 
كيمكن نديرو فيه العدد دايل املرات اللي شحال من مرة ابش 

 نغطيوها، فما ميكنش نديرو يف القانون رخليوها مفتوحة؛

فيما يتعلق براميد اللي ذكر السيد الوزير، حنا كنتكلمو  -اثنيا 
على أنه األدوية، مع األسف، ما مغطياش، ال تسرتجع، ولذلك 

شيو نقدمو مقرتح قانون، إن شاء هللا، رمبا قد احنااي ملي غنم
 .نفصل فيه فيما يتعلق ال براميد وال ابلتغطية الصحية، شكرا

 :السيد الرئيس

 .أعرض....، أنت خمتص يف العالقات الدولية...تفضل، تفضل

 :النائب السيد عالل العموري

ولكن، ال بد...طبعا، الفكرة اللي تيتكلم عليها األخ النائب،    
هي طبعا احنااي ما جبناش هاد التعديل واحنا ما عارفينش 

ماين هناك مرسوم، ولكن خصنا نعرفو اليوم عالش هاد   أبن
ألف أسرة،  211القانون أساسي ومهم اليوم؟ اليوم احنا أمام 

اللي عندو  211.111ألف زجية، عندها إشكالية، هاد  211
صاب، راه ايل اإلخفيهم اإلمكانيات متوفرة راه تيقوم ابلعملية د

القانون، ألن هاد العملية راها موجودة يف املغرب   ما تيتسناش
وموجودة منذ سنوات، واللي عندو اإلمكانيات راه كيدير املرة 
األوىل والثانية والثالثة، اليوم هاد القانون جا ابش يفرج على 

واللي كتعاين ألف أسرة،  211األغلبية الساحقة دايل هاد 
مشاكل إجتماعية كبرية أو نفسية اللي جا ابش ميكن لو يعطيها 
هاذ التغطية، عالش عالش هاذ احلساسية، وعالش ما نقولوش 
أبهنا تستافذ من التغطية الصحية، أو فني هو اإلشكال أان 

مكن غيتنتفاجئ ألننا ما خصناش نقولوها إال عالش؟ عالش ما 
ليناش نذكروها فهاذ املبدأ هذاك الشي عالش الناس كينتظرو 
العائالت اللي كينتظرو هاذ القانون كينتظره على هاذ النقطة 
هاذي، أما الشي اآلخر راه الناس راه قادة أبهنا متشي القطاع 
اخلاص أو راه كتقوم هباذ العملية وراه كيدار، ولكن تينتظروان فهاذ 

كنعترب أبنه هاذ النقطة هاذي إال ما تعجلش النقطة هاذي، أو  
هبا يف أقرب وقت ممكن راه هاذ القانون راه تيبقى اي هللا ابش 

 .يؤطر واحد العملية اللي هي راه كتدار أو صايف شكرا

 :السيد الرئيس

 :أعتقد استمعنا إىل كل وجهة النظر، أعرض التعديل للتصويت
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 32املوافقون:

 011املعارضون:

 12 املمتنعون:

 :أعرض املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

 000املوافقون: 

 32املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 .التعديل من طرف احلكومة، لكم الكلمة السيد الوزير 2املادة 

 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،

تقرتح  ةجمموعة من التعاريف واحلكوم  املادة الثانية مشلت
إضافة تعريف النسيج التناسلي، واحلقيقة هاذ اإلضافة دايل 
النسيج التناسلي كان بناء على اقرتاح من فرق األغلبية واملعارضة 
داخل اللجنة دايل القطاعات اإلجتماعية، وهاذ النسيج هو 
نسيج يعين قابل إلجراءات تقنيات املساعدة الطبية عليه، 

التايل شرة بعد تعريف الالقحة هو كوالتعريف اللي كنضيفوه مبا
"النسيج التناسلي جزء من الغدة املنتجة لألمشاج ويتعلق األمر 

 .ابخلصيتني ابلنسبة للذكر وابملبيض ابلنسبة لألنثى: شكرا

 :السيد الرئيس

 .هل هناك...، تفضل السيد الرئيس

 

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

ناو ابش سيد الوزير، أو كنتمنسجل إبجيابية التدقيق اللي دارو ال
يكون يف احملضر، النسيج التناسلي جزء من الغدة، هاذيك جزء 

 .بغيناها تكون يف احملضر السيد الرئيس، شكرا

 :السيد الرئيس

 :للتصويت كما عدهلا اجمللس 2أعرض املادة 

 010املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 .صادقت عليها اللجنة للتصويت كما 4أعرض املادة 

 010املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 كما صادقت عليها اللجنة : نفس العدد  3املادة 

 كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد  7املادة 

 كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد  1املادة 

 .تعديل من طرف احلكومة، السيد الوزير 5املادة 

 :الدكايل وزير الصحة السيد أنس

شكرا السيد الرئيس، يتعلق هنا األمر خبطأ مطبعي يف الفقرة    
 " الثانية من هاته املادة، كلمة

 .ألغراض" جاءت يف النص، نص مشروع ألعراض بدون نقطة
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 :السيد الرئيس

 .بدون نقطة

 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

 .إذن نضيف النقطة فوق الصاد ألغراض، شكرا

 :السيد الرئيس

 .أعرض التعديل على التصويت: اإلمجاع 

 010املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 .للتصويت: االمجاع 5أعرض املادة  

 010املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

ورد بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة  2املادة 
 .د النائبوالتعادلية، السي

 :النائب السيد امساعيل البقايل

 شكرا السيد الرئيس،

هناك فقرة تقول "جيب أن يوضع مركز للمساعدة  2املادة    
الطبية على اإلجناب ووحدة املساعدة الطبية على اإلجناب املشار 

قا للمادة ممارس معتمد وف إليهما يف الفقرة السابقة حتت مسؤولية
ملسؤول ريق اإلستقاليل كتعديل وهو ابعده، نضيف، يضيف الف 1

عن تنسيق األنشطة املختلفة املتعلقة ابملساعدة الطبية على 

اإلجناب داخل الوحدة املعنية على أن يتحمل كل ممارس مسؤوليته 
املهنية يف جمال اختصاصه، هنا نريد أن حندد املسؤولية ألن يف 

سني، ن املمار مراكز املساعدة الطبية على اإلجناب، هناك العديد م
هناك ممارس واحد مسؤول على التنسيق، ولكن جيب على كل 
ممارس يقوم بعملية معينة أن يتحمل مسؤوليته يف إطار عمله، 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد أنس الدكايل وزير الصحة

السيد الرئيس، هاذ التعديل غري مقبول، أوال الغرض من 
د كما جاء ذلك يف آخر يف ممارس واحد معتم ملسؤوليةحتديد ا

، اللي هي املادة الثامنة، هو احلصول على خماطب واحد هاذ املادة
ابلنسبة لإلدارة أو ألي جهة مكلفة قانونيا ابملراقبة، يكون أيضا 
رئيسا مكلفا بتدبري املركز أو الوحدة أبكملها على غرار أي 

 .دير الطيب ابلنسبة للمصحاتمؤسسة عمومية أو خصوصية، كامل

السبب الثاين هو أن املهام املنوطة ابملسؤول عن املركز أو 
الوحدة مبا فيها التنسيق مت التطرق إليها، املسـألة دايل املسؤولية 

واليت أجري  05دايل املمارسني اآلخرين تطرقنا ليها يف املادة 
ن معليها تعديل داخل جلنة القطاعات، يفيد أبن كل واحد 

أعضاء الفريق الذي يعمل يف الوحدة يقوم بذلك يف إطار 
 .اختصاصاته، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .هناك رأي معارض، تفضل السيد الرئيس، هو مساند
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 :النائب السيد عبد هللا بووانو

إيال جا على خاطركم، السيد  5السيد الرئيس بغينا غري يف املادة 
 .الرئيس واحد التدارك

 يف النص األصلي وال يف التعديل اللي جابت ال 5يف املادة 
احلكومة، عوض القانون كيكتبوا الفانون، طاحت النقطة على 
أعراض، وطاحت النقطة على القانون، هاذو جوج النقط يرجعوا، 

 .أعراض تويل أغراض، أو الفانون يويل قانون، يف ما يتعلق ب

 :السيد الرئيس

 .االسيد الرئيس دزان هادي اتفقنا عليه

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 5نعام، ال يف نفس املادة السيد الرئيس، معذرة يف نفس املادة 
اخلطأ مادي دايل أعراض ضنا نقطة للعني والت   عدلنا واحد

أغراض، ولكن بقى واحد اخلطأ مادي آخر دايل الفانون، خاصو 
 .يويل قانون

سبة إلينا ما نفيما يتعلق هبذا التعديل السيد الرئيس هو ابل
غاديش نقولواحنا كنعارضوه مجلة وتفصيال، ولكن كاين عندان 
واحد القانون اللي دوزانه دايل فتح الرأمسال الطيب واللي حددان 
فيه، ألنه منني فتحناه دران أن املصحات والوحدات إىل غري ذلك، 
ميكن أنه شي واحد اللي عندو الفلوس ميكن لو يفتحها ولكن  

مدير إداري، كاين مدير طيب، هذاك املدير كيكون كيدير 
وحىت يف املؤسسات الصحية اللي عندان اللي كيتحملها هو  الطيب

هذاك املسؤول، صحيح أن هاذ اإلشكال اللي عندان فيه بزاف 
دايل التخصصات، ولكن خلي هاذ املسؤولية هاذي منني يكون 

ل على و البحث هو اللي حيددها، أما جنيو اليوم ونقولو اللي مسؤ 
بيولوجي ماشي جراح   اخلطأ هو فالن، هو صاحب التخصص

ماشي كذا، أان أظن خاصنا نعفيو القانون من هاذ الشي ورخليوه 
ابش يوقع انسجام ما بني القوانني اللي احنا كندوزو فهاذ الربملان، 

 .شكرا

 :السيد الرئيس

 .واضح، واضح شكرا، السيد النائب

 :نجلونالنائب السيد حممد التوميي ب

السيد الرئيس، هو كاين واحد اإلشكال من الناحية دايل 
ألن الناس اللي مؤسسني إيال كانوا أفراد  الرتخيص هلاذ املركز

تتكون املسؤولية وال الرخصة ابألمساء، كل واحد يف االختصاص 
دايلو، وإيال كانت شي مسؤولية اللي غادي متشي عند، هو غري 

، ألن كل واحد يف اإلختصاص منطقي ابش متشي عند املدير
دايلو منعزل على العملية برمتها، وابلتايل واحد ما غادي أيديش 
يف بالصت واحد آخر، خاصنا حنددو املسؤوليات حسب 

على   االختصاص، االختصاص دايل هذاك اللي تيدير التقنية
حساب الزرع ماشي هو االختصاص اللي كيدير الزرع، وابلتايل 

ي حق حقه وما ظلموش شي واحد على خصنا نعطيو لكل ذ
 .واحد املسؤولية اللي ماشي من االختصاص دايلو، شكرا

  :السيد الرئيس

طيب، أعتقد التصحيح على مستوى وضع النقط من عدمها ما  
كاين حىت شي إشكال، هاذي مسألة ما فيها حىت شي رهان 

 .2سياسي معني، إذن غادي نرجعو للمادة 

 :أعرض التعديل للتصويت

 70املوافقون :

 011املعارضون :
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 12املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 000املوافقون :

 70املعارضون :

 11املمتنعون:

 : كما صادقت عليها اللجنة  1املادة 

 اإلمجاع، ،010املوافقون:

 املعارضون :ال أحد،

 املمتنعون :ال أحد،

 اإلمجاع، نة : نفس العدد،كما صادقت عليها اللج  01املادة 

 اإلمجاع، كما اصادقت عليها اللجنة: نفس العدد،  00املادة 

 اإلمجاع، كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد،  02املادة 

 اإلمجاع، كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد، 04املادة 

 اإلمجاع، كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد، 03املادة 
 اإلمجاع، يها اللجنة:نفس العدد،كما صادقت عل 07املادة 

 اإلمجاع، كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد،01املادة 

 اإلمجاع، كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد،  05املادة 

 نعم، طبعا، طبعا أنت عزيزة عليك الكلمة دايل اإلمجاع،

 اإلمجاع، 01املادة 

 اإلمجاع، 21املادة 

 اإلمجاع، 20املادة

 اع،اإلمج 22املادة 

 اإلمجاع، 24املادة 

 االمجاع، 23املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  27املادة 

 اإلمجاع، 21املادة 

 اإلمجاع، 25املادة 

 اإلمجاع، 22املادة 

 اإلمجاع، 21املادة 

 اإلمجاع، 41املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  40املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  42املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  44املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  43املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  47املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  41املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  45ااملادة 

 اإلمجاع، :جنةكما صادقت عليها الل  42املادة 

 كما صادقت عليها اللجنة: اإلمجاع ،  41املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  31 املادة

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  30املادة 
 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  32املادة 
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 اإلمجاع، كما صادقت عليها اللجنة  34املادة 
 اإلمجاع، :اللجنةكما صادقت عليها   33املادة 
 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  37املادة 
 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  31املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  35املادة 

 اإلمجاع، :كما صادقت عليها اللجنة  32املادة 
 :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت

  اإلمجاع، 012املوافقون :

يتعلق  41.74مشروع قانون رقم على  لس النوابجمصادق 
، شكرا للسيد الوزير على ابملساعدة الطبية على اإلجناب

 .مسامهته

دقيقة، هناك مشكل تقين للمعاجلة،  07غادي نرفعو اجللسة 
احنا دااب يف املساعدة الطبية اللي هي تكنولوجية متقدمة ما زالني 

 .يف امليكرو

 :الكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسةالسيد احلبيب امل

  .بسم هللا الرمحان الرحيم

اجللسة التشريعية ليومنا هذا، معذرة عن   نواصل أشغال
 020.02هذا العطب التقين، وذلك بتقدمي مشروع قانون رقم 

املتعلق ابلربيد  23.11يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 
د الوزير لكم الكلمة واملواصالت، الكلمة للسيد الوزير، السي

 .لتقدمي مشروع القانون

السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 
 :املكلف ابالستثمار واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي،

 بسم هللا الرمحن الرحيم،

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

رقم  ملوقر لتقدمي مشروع القانونيشرفين أن أقف أمام جملسكم ا   
املتعلق ابلربيد  23.11الذي يغري ويتمم القانون رقم  020.02

 0115واملواصالت، منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سنة 
ساهم قطاع االتصاالت ابملغرب يف النمو االقتصادي بشكل 
واضح، ويعرف هذا القطاع حاليا تنافسا كبريا بني املتعهدين، 

نشري أن هاد القطاع عندو واحد البعد اجتماعي مهم يف  وبغيت
اجملال دايل توسيع هامش احلرايت، وأيضا التحوالت اللي كتوقع 
 يف اجملتمع املغريب، وبغية مسايرة التطورات التكنولوجية الدائمة يف

 .هذا القطاع، فإن مالءمة اإلطار التشريعي أصبحت ضرورة

 :نون حول احملاور التاليةبصفة عامة يتمحورمشروع هذا القا

 تقوية رافعة التقنني؛ -

 .تعزيز محاية املستهلك واإلعداد الرقمي للرتاب الوطين -

فيما خيص تقوية رافعة التقنني، أضفى مشروع هذا القانون    
فيما خيص  l'ANRT مزيد من الوضوح يف اختصاصات وكالة

يضخ املزيد غتنفيذ االلتزامات واحرتام بنود الرتخيص، وهاد الشي 
من الثقة يف هذا القطاع، وكما تعرفون الثقة هي الوقود دايل احلركة 

 االقتصادية، وخاصة دايل االستثمار فهاد القطاع احليوي؛

اثنيا: ألجل محاية املنافسة يف قطاع املواصالت نص مشروع هذا 
جلنة للمخالفات يعهد إليها إصدار عقوابت  القانون على إحداث

ع املتعهدين يكون نظام العقوابت تدرجييا، ويتالءم م مالية يف حق
جسامة املخالفات املرتكبة، مع احلرص على احرتام حقوق 
الدفاع، هاد املقتضى غادي خيلي الوكالة تكون فاعل يف التنزيل 
على أرض الواقع دايل املقتضيات القانونية، وهاد الشي غيدضخ 
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مارية دايل لقدرة االستثشوية دايل الشفافية وكما قبنا الثقة يف ا
 هاد القطاع؛

اثلثا: مت إدراج كيفيات وشروط تفعيل خدمة التجوال الوطين  -
يف املناطق واحملاور الطرقية املدرجة يف إطار اخلدمة األساسية، كما 
وسع مشروع القانون مفهوم اخلدمة األساسية إبدراج الصبيب 

 العايل والعايل جدا ضمنها؛

 شروع مفهوم اقتسام البنيات التحتية بنيرابعا: وضح هذا امل -
املتعهدين عرب حتديد االلتزامات املرتبطة هبا، كما قلنا الشفافية 
غادي متكن من العقلنة دايل اجلهد االستثماري فهاد القطاع وما 

 des نبقاوش نديرو استثمارات يف جهة، ويف جهة أخرى ويكون
doublants؛ 

ن املتعهدين بتمرير وإيصال خامسا: ألزم مشروع هذا القانو  -
الرواج الوطين لإلنرتنيت من خالل نقطة تبادل اإلنرتنيت اللي  

لشي واحد آخر  Email ، اليوم ملي كتصيفطوIXP كتسمى
يف املغرب هاد املعلومة وال البياانت كتطلع ألورواب وكرتجع املغرب، 
وهاد العملية كتكلف املغرب يف العملة الصعبة، حيث هي خدمة 

هنا يف املغرب بعدا  IXP ي كنشريوها من أورواب، إيال دران هادالل
غنحافظو على العملة الصعبة وميكن يندارج هاد الشي يف 
االسرتاتيجية االفريقية دايل املغرب، حيث كاع البياانت واحملتوى 

لع دايل األنرتنيت اللي كاين يف افريقيا الغربية يقدر جيي بال ما يط
 .ويرجع عاود الثاين األورواب جيي املغرب

فيما خيص تعزيز محاية املستهلك، وضح مشروع هذا 
القانون االلتزامات امللقاة على عاتق املتعهدين فيما يتعلق إبخبار 
العموم خبصوص الشروط العامة والتعاقدية للعروض واخلدمات، 
ومتكني الوكالة من طلب إجراء تعديل لعقود االشرتاك يف 

يف احلماية  L'INRT ويو الدور دايلاخلدمات، إذن غادي نق
 .دايل حقوق املستهلك

اثنيا: عزز مشروع هذا القانون الشروط املفروضة على املتعهدين  -
قصد وضع املعلومات املتعلقة ابلشروط العامة ولتوفري اخلدمات 

 والتعريفات املطبقة رهن إشارة العموم بطريقة واضحة وشفافة؛

نون على عاتق املتعهدين على اثلثا: وضع مشروع هذا القا -
أشهر نشر وحتيني وضعية تغطية شبكاهتم، وكذا  1األقل كل 

املواقع واحملاور الطرقية اليت متت تغطيتها، هاد املعلومات غادي 
فو  وابش تكون واحد الشفافية ونعر   يسامهوا يف العدالة اجملالية

ا و كيفاش نتعاملو مع هاد املتعهدين، وفني غادي رخليوهم يدير 
 اجلهد االستثماري دايهلم؛

احملور الثالث: هو اإلعداد الرقمي للرتاب الوطين وهذا مهم جدا.  
اعترب مشروع هذا القانون جتهيز بعض املناطق وال سيما تلك 
 احمليطة ابجملال احلضري واملناطق الصناعية واملناطق القروية ببنيات

العايل  يبحتتية وخدمات املواصالت متكن من الولوج إىل الصب
والعايل جدا ضمن مهام إعداد الرتاب الوطين. وهنا بغيت 

دايل املواطنني  %71نشريلواحد الرقم اللي هو مهم أن أكثر من 
يف اجملال القروي يف املغرب كيتوفروا على هاتف ذكي، إذن هاد 
الشي كيعطيكم إشارة على العمق دايل التحوالت اللي كتطرى 

 .اليوم يف اجملتمع املغريب

اثنيا: أكد هذا املشروع على االلتزام امللقى على عاتق اجملهزين  -
 يةوأصحاب التجزئة املتعلق بضرورة جتزئة البناايت ابلبنيات التحت

 .املعلوماتية

أحدث هذا املشروع مكاتب الفحص تتمثل مهمتها يف  ،واثلثا
التحقق من وجود البنيات التحتية املشيدة ومطابقتها للمواصفات 

 .قنيةالت
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

تلكم ابختصار اخلطوط العريضة ملشروع هذا القانون املعروض    
أمام أنظاركم، وبغيت نعطي واحد الرسالة دايل الشكرألعضاء 
جلنة القطاعات اإلنتاجية، اللي سامهوا يف هاد النقاش. وكان نقاش 

لدائم هاد احلوار ا تقين ولكن واحد املستوى عايل جدا. ويف إطار
واملستمر، حنن مستعدون لالستماع إىل آرائكم ومالحظاتكم 

 .إلغناء هذا النقاش، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، شكرا كذلك للسيدة املقررة، السيدة الرئيسة 
ألغلبية، احياة بوفراشن. نفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم 

 .للسيد النائب حممد حويط

 :النائب السيد حممد احويط

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إننا يف فرق األغلبية وحنن نناقش اليوم أحد أهم النصوص    
املغرب،  هالتشريعية واملرتبطة بقطاع واعد، ينبغي أن يراهن علي

ابعتبارها أحد أسس وأعمدة اإلقتصاد الوطين، وأن يوليه نفس 
األمهية اليت ختصص لقطاعات رئيسية وإسرتاتيجية، من قبيل 
الفالحة والسياحة والصناعة. إننا نعترب أن األمر يتعلق بقطاع 
إسرتاتيجي ألنه يندرج بصفة عامة ضمن خمطط اإلقتصاد الرقمي، 

أطري طورات سريعة ينبغي مواكبتها ابلتوهو بذلك قطاع يعرف ت
 .القانوين والتنظيمي الالزم

لتطور أن ا فإننا نستحضر يف البداية ،ومن هذا املنطلق
التارخيي واإلجتاهات الدولية املعاصرة يف جمال الربيد واملواصالت 

قد فرضت علينا كباقي الدول، فصل خدمات الربيد عن خدمات 
ا من إعادة التنظيم املكتب الوطين اإلتصال. وإذا كنا قد متكنه

ابلربيد واملواصالت، ابعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 
وجتاري ومن التأقلم مع التطور السريع الذي عرفته خمتلف 
الشبكات الدولية لإلتصاالت، فإن ذلك يفرض علينا تطوير 
اإلطار القانوين ليصبح أكثر مالءمة مع الواقع اجلديد، خاصة وأن 
الدولة قد اعتمدت سياسة تشجيع املبادرات اخلاصة يف القطاع 

. كما أننا نستحضر، من خالل الوالية مع هناية التسعينات
التشريعية السابقة،... إىل جانب فرق أخرى أخرى، يف تقدمي 

يد مقرتح قانون متكامل يقضي بتغيري وتتميم القانون املتعلق ابلرب 
، 2100مستجدات دستور  واملواصالت، من أجل مالءمته مع

وذلك بتحويل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، من مؤسسة 
عمومية إىل هيئة وطنية لتقنني اإلتصال، كإحدى هيئات الضبط 

من الدستور. ألن جماال  075والتقنني. وفق ما يسمح ابلفصل 
إسرتاتيجيا مثل هذا، ال ميكن إال منحه اإلستقاللية وحياد أكرب. 

نبغي أن ي االتصاالتما نعترب أن التأطري القانوين لقطاع إننا دائ
تتوفر فيه خاصية السرعة حىت ال يتحول إىل أتطري معرقل للنمو 
واإلستثمار والتنظيم، فبالدان من خالل املقتضيات التشريعية 
والتنظيمية ودفاتر التحمالت متكنت حلد اآلن من حل املشكل 

ريد املغرب من جهة، التنظيمي من خالل إحداث مؤسسات ب
وإحداث الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت من جهة أخرى، إال 

ه أن هذا التنظيم رغم إجيابياته الكثرية يف حينه قد أصبح اليوم شب
متجاوز أمام التطورات السريعة لقطاع اإلتصاالت على املستوى 
التكنولوجي وعلى مستوى طرق اإلستعمال، مما جعلنا يف الفريق، 

ا جعلنا عفوا، نتفاعل إجيااب مع مشروع القانون، بل إننا نثمن مم
الطريقة اليت اشتغلت هبا جلنة القطاعات اإلنتاجية من خالل 
ا الصيغة التوافقية اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية، لذلك فإن تعاملن

اإلجيايب مع مشروع القانون راجع ملا ملسناه فيه من توجه حنو املزيد 
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التأطرياجليد الذي تقوم به الدولة على أن اجلوانب من التدقيق و 
مة التقنية يف املشروع واليت تتطلب التدخل السريع واملستمر للمالء

مع أي مستجد، هي اليت كانت وراء قبولنا إحالة العديد من 
املقتضيات إىل اجملال التنظيمي، علما أبننا سنستمر يف متابعة 

 .صدور هذه النصوص

 السيد الرئيس،

إننا يف، إننا كأغلبية نعترب أن صدور هذا القانون ودخوله حيز    
التنفيذ، ينبغي أن يكون فرصة لفتح مرحلة جديدة يتم من خالهلا 
تثمني اجملهودات اليت يقوم هبا مستخدمو وأطر كل من الوكالة 
الوطنية لتقنني املواصالت واملعهد العايل للربيد واملواصالت، نظرا 

ن مبادرات متقدمة تضمن للمغرب احملافظة على ملا يقومون به م
رايدته يف قطاع اإلتصاالت، وتضمن وثوقا إستثمارية تتوفر فيه  
كل قواعد املنافسة الشريفة والشفافية، واألطر املتخصصة والبحث 
العلمي املواكب، كما نعترب أن التصويت على هذا القانون يشكل 

قطاع الربيد دعوة للحكومة لدعم األعمال اإلجتماعية ل
واملواصالت، سواء على مستوى التعاضدية العامة للربيد 

 .واملواصالت أو على صعيد مجعيات األعمال اإلجتماعية

ومن هذه املنطلقات، ومن أجل فتح آفاق واسعة أمام قطاع     
واعد، ومن أجل تدارك التأخر احلاصل يف صدور هذا النص الذي 

. 2103وليوز  1ة السابقة بتاريخ مت تقدميه أمام اللجنة يف الوالي
فإننا نصوت إجيااب على مشروع القانون، مع تسجيل أننا سنتابع 
مدى اإللتزام احلكومي إبصدار النصوص التطبيقية الالزمة يف 

 .أسرع وقت، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم املعارضة للسيد النائب 
 .د التوميأمح

 :النائب السيد أمحد التومي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد الرئيس، ما عرفتش عالش هاذ مناقشة هاذ القانون اي    
 الدقايق للمعارضة. السيد 7الدقايق لألغلبية، أو  7هللا خدينا 

الرئيس، هذا قانون، هذا قطاع إسرتاتيجي، اجتماعي اقتصادي، 
صناعي، يعين يستحق أظن أكثر من هاذ الوقت اللي خصصنا 
ليه، السيد الرئيس هاذ القطاع راه هو قطاع يؤسس للثورة الصناعية 
الرابعة، كما هي معروفة، أريد السيد الرئيس أوال أن أنوه ابملقاربة 

نة ا اللجنة حتت رساسة السيد رئيس جلالتشاركية اليت اعتمدهت
القطاعات اإلنتاجية، اللي جعلنا نشعر أننا لسنا يف معارضة أويف 
 أغلبية، كذلك التنويه ابحلكومة، ابلسيد الوزير وابلسيد املدير العام

شافية  اللي كانو تيعطوها لنا، يعين اللي للوكالة الوطنية لإلجاابت
 .ووافية

كان عرف واحد التغيري   23.11رئيس هاد القانون السيد ال
. وكنظن هذا هو التغيري املهم الثاين اللي تيعرفوا، 2113مهم ف 

اللي جاء بعد ما نقولو أنه القطاع حبال إىل شوية استنفذ الطاقات 
 un القطاع تيعرف واحد 2102دايلو. يعين صبحنا تقريبا من 

aplatissement.   الدفعة  لواحد حاجةإذن احنا يف
هاد االنطالقة اللي خصها  يدة من اإلصالحات ابش نعطيوجد

تكون. ألنه كما تنالحظوا أنه املتعهدين الرئيسيني، أصبح رقم 
املعامالت دايهلم تيعرف واحد االستقرار، إن مل يكن ارخفاض. 
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وهذا انعكس كذلك حىت على الشغيلة. ألنه هاد املقاوالت ابش 
التشغيلية  نقصو من الطاقة حيافظوا على الرحبية يف املعدل، يعين

  2112و 2113ونقصو كذلك حىت من اإلستثمار. ألنه ما بني 
دايل رقم املعامالت كانت كتمشي لإلستثمار.  %11كان تقريبا 
. هذا كلها جات يعين ضرورة أنه خصنا نعطيو %21اآلن تقريبا 

 .واحد الدفعة هلاد القطاع

 السيد الرئيس،

 الرأمسال الالمادي. أان كنظن ويعين السي األزمي البارح تكلم على
وضرورة تثمني هاد الرأمسال، وأان كنظن أنه هاد القطاع دايل 
اإلتصاالت هويف قلب تثمني هذا الرأمسال الالمادي اللي هو  
كيعطينا واحد اهلامش كنظن كبري.ألنه يعين الناتج الداخلي اخلام 

 حىت مليار درهم، والرأس الالمادي كيفوت 0411هويف حدود 
. إذن عندان واحد اهلامش كبري إىل استغلينا هاد 01.111

القطاع ابش ندفعوه إىل األمام، يعين الثروة الوطنية. اآلن القطاع 
تيمثل واحد تقريبا إىل جينا ... االتصاالت واإلقتصاد الرقمي  

. أظن أننا ميكن منشيو حىت % 7ككل ، كيمثل تقريبا واحد 
وبية دارت واحد الدراسة إسرتاتيجية . ألنه اجملموعة األور  02%

دايل الرقمية دايل اجملموعة األوروبية، كتقول ميكن منشيو حىت ل 
دايل هاد القطاع يعين فالناتج الداخلي اخلام. وأان كنظن  02%

حنا ممكن، ألنه املغرب يف حاجة إىل تطوير الوسائل الرقمية يف 
انني، ن عندان القو اخلدمات البعدية، فالتجارة، فاإلدارة. وكنظن أ

، عندان la signature électronique يعين دايل
واحد العدد د احلوايج، اللي خصنا رمبا هو بنيات يعين ذات 
الصبيب العايل والعايل جدا. يعين هذا هو يعين تنظن و مشروع 
القانون جاء تقريبا فهاد اإلجتاه. أنه كيف ندفعو 

م، جاب ندفعو هبا إىل األما ابلطرق... اإللكرتونية دايلنا    يعين
اد ه  الشبكات،  تقاسم يعين  كيتسمى املبدأ اللي  واحد
الشبكات هو يعين يف حد ذاته شيء جيد ألنه بعض   تقاسم

 ما خصناش نعاودو نديرو واحد  املرات
DUPLICATION    دايل ...ولكن خصنا حنتاطو السيد

ستثمار، اإل الوزير أنه هاد اإلقتسام ما خصوش أيدي إىل نقص يف
ألنه إىل بدينا هاد املشغل كل واحد كيتسىن يف اآلخر امىت يستثمر 

ا وصلناش م  نكونو ما يعين  رمبا غادي  ابش يقتسم معه الشبكة،
تدركها ونس  للنتيجة، كنظن أنه خصنا هاد القضية حنتاط منها

 .يعين يف القوانني التنظيمية

جاء  يعين  لك،كان كذلك يعين الوقت مع األسف ال يسمح بذ
دايل مسائل أخرى يعين بتأمني   مشروع قانون بواحد العداد

 les يف  األنرتنيت يعين اخلدمات اإلتصاالت
lotissements  أان كنظن السيد الوزير واحد املهمة أنه ،

أتمني يعين شبكة اإلتصال راه شيء مهم جدا، ولكن خصنا 
مؤمنة  ن يعينالشبكة حكومية اللي تكو   نفكرو أنه تكون واحد

اه كاين يف ألنه ر جدا وكتخضع لواحد املعايري يعين كبرية بزاف، 
 les intrusions  احلقيقة حنميو الشبكات من يعين

électroniques   ولكن إيال كانت مثال فيضاانت وداك
.، خصنا نفكرو يعين فواحد. السيد الرئيس ما ميكنش..  الشي

 .رئس التدخل مكتوبهذا مع األسف يعين الوقت...السيد ال

 :السيد الرئيس

شكرا جزيال سنستفيد منه، منر اآلن إىل عملية التصويت بعرض   
للمادة األوىل برمتها واملتضمنة لعدد من املواد كما صادقت عليها 

 :اللجن

 .إمجاع : املوافقون

 .املادة الثانية : اإلمجاع

 . املادة الثالثة : اإلمجاع
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 .املادة الرابعة :اإلمجاع

 . املادة اخلامسة : اإلمجاع

 . أعرض مشروع القانون برمته للتصويت

 .اإلمجاع : املوافقون

 . املعارضون : ال أحد

 .املمتنعون : ال أحد

 717.71مشروع قانون رقم جملس النواب على صادق    
عفوا املتعلق ابلربيد  14.42يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 

 .واملواصالت

الوزير، منر اآلن إىل اإلتفاقيات الدولية إبعطاء  شكرا للسيد    
الكلمة للسيدة الوزيرة لتقدمي اخلمس اإلتفاقيات اليت سنعمل على 

 .مناقشتها طبقا لنفس القاعدة األغلبية واملعارضة

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 لسيد الرئيس احملرتم،ا

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 السادة الوزراء،

يسعدين أن أعرض أمام جملسكم املوقر عددا من مشاريع 
قوانني يوافق مبوجبها على جمموعة من اإلتفاقيات ختص امليدان 
االجتماعي واالقتصادي، وتندرج يف إطار تعزيز العالقات الدولية 

 تلف احملافل الدولية، متاشيا مع التوجيهاتومكانة املغرب يف خم
 .امللكية السامية

فيما خيص الشق اإلجتماعي لدينا اتفاقيتني متعددة األطراف، 
بشأن القواعد الصحية يف التجارة  021األوىل تتعلق ابإلتفاق رقم 

واملكاتب املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 
 .0113يوليو  2ة جبنيف يف ، املنعقد32دورته 

ويهدف هذا الصك الدويل إىل احلفاظ على صحة 
وسالمة العمال يف املؤسسات واملنشآت التجارية واملؤسسات 
واإلدارات اليت يعمل فيها العمال بشكل رئيسي يف العمل املكتيب 
واألنشطة ذات الصلة ، وذلك عن طريق سن قوانني ولوائح وطنية 

اختاذ التدابري املالئمة والضرورية لضمان يف هذا جمال، وأيضا 
 .تطبيقها تطبيقا اتما

أما الربوتوكول الثاين دائما يف إطار املستوى املتعدد 
، بشأن 21املتعلق ابتفاقية رقم  2103األطراف فهو بروتوكول 

العمل اجلربي املعتمد من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 
، ويرمي هذا 2103يونيو  00نيف يف ، املنعقد جب014دورته 

الربوتوكول إىل سن خطط وطنية للعمل وتوسيع جمال قوانني العمل 
لتمتد إىل حظر العمل اجلربي، وحتسني تدابري تفتيش الشغل 
ومحاية العمال من املمارسات اإلستغاللية، كما تطالب هذه 

 عاملعاهدة احلكومات بدعم املراقبة يف أماكن العمل، من أجل من
ووقف العمل اجلربي يف قطاعات كالزراعة والصناعة والعمل 

 .املنزيل

أما عن املستوى الثنائي ودائما يف اجملال اإلجتماعي، 
لدينا اتفاقية حول حتسني التنسيق بني نظامي الضمان اإلجتماعي 

 2101شتنرب  20ما بني املغرب ومجهورية بلغاراي املوقعة يف 
 .ابلرابط

جزة يف ية إىل جتميع فرتات التأمني املنوهتدف هذه اإلتفاق
البلدين من أجل ضمان حق الولوج للخدمات اإلجتماعية 
للمواطنني الذين مارسوا نشاطا يف البلدين، وستمكن هذه الشراكة 
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من ضمان نقل معاشات التقاعد وتعويضات حوادث الشغل إىل 
 .الطرف اآلخر يف حالة عودة األجري إىل بلده األصلي

جال ل اإلقتصادي لدينا اتفاقيتني، األوىل تتعلق مبيف اجملا
فرباير  25اخلدمات اجلوية، حيث أبرمت هذه اإلتفاقية ابلرابط يف 

إابن انعقاد اللجنة العليا املشرتكة مع مملكة البحرين،  2102
وتعترب هذه اإلتفاقية مدخال مهما لتعزيز املكانة التجارية للمملكة 

ع رفع من وترية وحجم تنقل البضائلدى دول اخلليج العريب وال
 .هذه املنطقة واألشخاص حنو

هي اإلتفاقية الثانية، اإلتفاقية الثنائية يف اجملال اإلقتصادي و 
 ختص اتفاقية لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب بني

اململكة املغربية ومجهورية بنغالديش الشعبية املوقعة ابلرابط يف 
وهتدف هذه اإلتفاقية إىل حتسني مناخ  ،2102فرباير  22

األعمال وتوفري اإلطار املناسب لتطوير وتعزيز العالقات 
 .اإلقتصادية بني الطرفني

أود أن أجدد الشكر لرئيس وأعضاء ومقرر  ،ويف اخلتام
جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني 

دات والسادة النواب احملرتمني يف اخلارج، ومن خالهلم كل السي
على تفاعلهم اإلجيايب والبناء يف إطار الدراسة واملصادقة على هذه 

 .اإلتفاقيات، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

  :السيد الرئيس

شكرا للسيدة الوزيرة، نفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم 
 .األغلبية للسيد النائب كمال لعفو

 :السيد كمال لعفو إبسم األغلبية النائب

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية لإلدالء    
ة نظران خبصوص مشاريع القوانني اخلاصة ابإلتفاقيات بوجه

الدولية املعروضة على جملسنا املوقر، والبد من التأكيد على أمهية 
ة هذه اإلتفاقيات اليت جتسد توجه املغرب حنو تعزيز مكانته، وتقوي

إشعاعه وانفتاحه الدويل ومتتني عالقاته مع خمتلف الدول ، كما 
ملغربية ينامية اليت تعرفها الدبلوماسية اتعكس هذه اإلتفاقيات الد

 .بقيادة جاللة امللك نصره هللا وأيده

 السيد الرئيس

إن مصادقة الربملان على هذه اإلتفاقيات تعترب من اإلختصاصات 
املهمة اليت خوهلا له الدستور وال ميكن اعتباره جمرد رقم لتعزيز 

تيجية احصيلته التشريعية، وذلك انطالقا من أمهيته اإلسرت 
وانسجاما مع توجهه منفتح الدبلوماسية اليت ينهجها املغرب الويف 

 .لشركائه التقليديني واملتطلع إىل التأسيس لشراكات أخرى منتجة

 ،سيدي الرئيس

يب إن اإلتفاقية اليت هتم جتنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضري 
 يف ميدان الضرائب على الدخل مع مجهورية بنغالديش ستسهم
ا ال حمال يف تطوير وتعزيز العالقات اإلقتصادية بني الطرفني، وفق

الحتياجاهتما وأهدافهما على أساس املنفعة املتبادلة. وارتباطا هبذا 
املوضوع، فإننا نعترب أبن دولة بنغالديش الصديقة إىل جانب دول 
آسيوية أخرى تشكل جماال لدبلوماسية إقتصادية منتجة، ال سيما 

 .بنيات األساسية واللوجيستيك والنقل البحرييف جمال ال
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 ،السيد الرئيس

إن اتفاقية اخلدمات اجلوية املوقعة بني حكومة اململكة املغربية 
وحكومة مملكة البحرين، واليت تعزز اتفاقيات أخرى مع هذا البلد 
الشقيق، تستمد أمهيتها من كوهنا تفتح األجواء بني البلدين وفق 

جربة يف اق مفتوحة تتيح تبادل اخلربات والتأسعار تنافسية يف أسو 
هذا اجملال، األمر الذي سيمكن من رفع املبادالت مع هذا البلد 
الشقيق وتدفق السياح بني البلدين، وأنمل أن تتطور هذه 
العالقات خللق فرص استثمارية عديدة وال سيما على مستوى 

 .لدينبالقطاع اخلاص، تعكس العالقات الثنائية املتينة بني ال

 ،سيدي الرئيس

ات فإن اتفاقيات الشراك ،االجتماعيفيما خيص اجملال  
الرامية إىل حتسني التنسيق بني نظامي الضمان اإلجتماعي يف 
 املغرب ومجهورية بلغاراي، تكتسي بدورها قيمة مقدرة وابلغة وتفتح
 سبل التعاون بني الطرفني ومتثل فرصة لتبادل التجارب واخلربات

تأمني اإلجتماعي، كما تشكل خطوة حنو تعاون أوسع، يف جمال ال
وهو األمر الذي نثمنه آملني أن تتوسع مثل هذه اإلتفاقيات 

 .لتشمل بلدان أخرى مثيلة ال سيما تلك اليت تضم جالية مغربية

 حضرات السادة والسيدات

الذي يوافق  05.41نقدر كذلك أمهية مشروع قانون رقم 
تنص على مبدأ محاية العمال  اليت 021مبوجبه على اإلتفاقية رقم 

واحلفاظ على صحتهم وسالمتهم يف املؤسسات واملنشآت 
التجارية واملؤسسات أو اإلدارات اليت يعمل هبا العمال بشكل 

 .رئيسي يف العمل املكتيب واألنشطة ذات الصلة

ويف هذا الصدد، نطالب احلكومة بسن قوانني واختاذ 
أن ا تطبيقا اتما شأهنا يف ذلك شاإلجراءات الكفيلة بتطبيقه

بشأن العمل  21املتعلق ابإلتفاقية رقم  2103الربوتوكول 

اجلربي، ويف هذا الصدد نطالب احلكومة ابختاذ اإلجراءات ووضع 
التشريعات الكفيلة ابلقضاء على العمل اجلربي أو اإللزامي يف 
مجيع أشكاله ومظاهره على مجيع العمال، وخاصة النساء 

ال، حيث تسجل اإلحصائيات أبن هذه الفئة من أكرب واألطف
 .ضحااي العمل اجلربي والتعسفي

 السيد الرئيس،

على حنو ما أشران إليه آنفا، فإن اإلتفاقيات اآلنفة الذكر 
تكتسي أمهية ابلغة على غرار العديد من اإلتفاقيات اليت صادق 

وتنزيلها  اعليها الربملان، لذلك ننتظر من احلكومة مواكبتها وتتبعه
يف شكل تدابري إجرائية، مؤكدين يف فرق وجمموعة األغلبية أبننا 

 .نصوت لصاحلها، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم املعارضة الكلمة للسيد النائب عبد 
 .الفتاح العوين

 :النائب السيد عبد الفتاح العوين ابسم املعارضة

 .هللا الرمحن الرحيم بسم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فرق املعارضة خالل هذه    
 اجللسة التشريعية ملناقشة جمموعة من اإلتفاقيات اليت جتمع املغرب

لكة البحرين، ومجهورية بكل من مجهورية بلغاراي، حكومة مم
ة بنغالديش الشعبية، وكذا مشاريع قوانني هتم املوافقة على اإلتفاقي
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بشأن القواعد الصحية يف التجارة واملكاتب املعتمدة  021رقم 
املنعقدة  32من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته 

لى ه ع، ومشروع قانون يوافق مبوجب0113يوليوز  12جبنيف يف 
بشأن العمل اجلربي  21املتعلق ابإلتفاقية رقم  2103بروتوكول 

، 014املعتمد من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته 
 .2103يونيو  00املنعقد جبنيف يف 

يف البداية نشكركم السيدة الوزيرة على العرض الذي تقدمتم     
لق  فرق املعارضة من منطبه أمام أنظار جملسنا املوقر، وحنن يف 

كوننا معارضة مواطنة، معارضة مسؤولة وبناءة وهادفة، فإننا نعلن 
ونؤكد دعمنا الواضح واجللي هلذه اإلتفاقيات، وهو الدعم املستمر 
الذي ما فتئنا نقدمه لكل املبادرات واإلتفاقيات اليت ختدم مصلحة 

ان على دالوطن اليت تعلو وال يعلو شيء فوقها، وتعزز مكانة بل
الصعيد العاملي وتنوع شراكاته وتقوي جماالت التعاون الثنائي أو 
املتعدد األطراف مع عدد من الدول اليت جتمعنا معها عالقات 
اقتصادية، جتارية وغريها، هذه اإلتفاقيات املعروضة للمصادقة بني 
أيدينا اليوم، هي اتفاقيات طموحة تنخرط يف إطار السياسة 

 تكاملة للعالقات اخلارجية للمغرب، وهذا بفضلاإلسرتاتيجية امل
القيادة احلكيمة والرشيدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

 .نصره هللا وأيده

كما ال تفوتنا الفرصة للتنويه ابلعمل اجلاد والدؤوب واجملهودات     
الدبلوماسية الشاملة للمغرب اليت جنحت يف التأسيس لشراكات 

شرعية على املصداقية والثقة وحترتم احلقوق ال إسرتاتيجية، ترتكز
والقانونية لبلدان املغرب، لكن السيدة الوزيرة املصادقة على 
االتفاقيات جتعلنا نتساءل عن ضرورة إعادة النظر يف املنهجية 
املعتمدة يف صياغة اإلتفاقيات، حيث إننا ال نلمس املقاربة 

ا حنس بنوع من اإلقصاء ، بل أنن التشاركية يف هذا اجلانب بتاات
والتهميش، فما معىن أن تعرض أمامنا اتفاقيات جاهزة قصد 

التصديق دون أن منلك احلق يف إدخال التعديالت اليت نراها 
مناسبة عليها، حنن نطالب إبشراك نواب األمة يف كل مراحل 

 .إعداد هذه اإلتفاقيات

ن معروض أمام أنظاران اليوم السيدة الوزيرة مشروع قانو 
 22يف  يوافق مبوجبة على اإلتفاقية املوقعة ابلرابط 22.02 رقم

بني اململكة املغربية ومجهورية بنغالديش الشعبية  2102 فرباير
 لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب

هنا هنا نتساءل إعماال ملبدأ ربط املسؤولية  على الدخل، وحنن
اتفاقية  31  املغرب من توقيعه على أزيد منابحملاسبة، ماذا جىن

هتم اجلانب الضرييب مع العديد من البلدان؟ هل تقوم املصاحل 
املعنية بدراسة جدوى ودراسة قبلية للوقوف على مدى جناعة 
اإلتفاقيات املوقعة مع األطراف األخرى يف شىت اجملاالت؟ هل 

ريبية وحماربة لضاستطعنا من خالل هذه اإلتفاقيات حتقيق العدالة ا
التهرب الضرييب؟ هل كان هلا أتثري ملموس على تشجيع 

 رين؟املستثم اإلستثمارات وختفيف العبء الضرييب على

أشغال تطورات مفاوضات املغرب اإلحتاد األورويب  وحنن نتابع
يوليوز اجلاري،  03لتجديد اتفاقية الصيد البحري املنتهية يف

ل يف ا نؤكد على أننا ال مساومة تقبابملناسبة السيدة الوزيرة فإنن
املفاوضات حول حقيقة أن الصحراء املغربية جزء ال يتجزأ من 
األراضي والسيادة املغربية، فوحدتنا الرتابية كانت وستبقى خطا 
أمحر ال يقبل أية مفاوضات أو توافق، والتصدي لكل املناورات 
 االيت تستهدف املس بسيادة سيادة بالدان أاي كان شكله

ومصدرها على أي شرب من وطننا املوحد من طنجة إىل الكويرة، 
 .وشكراالسيد رئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت على املادة 
والذي يهم اجلانب  22.02 الفريدة املكون ملشروع القانون رقم
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ة: عبيبنغالديش الش الضرييب بني اململكة املغربية ومجهورية
 .اإلمجاع :املوافقون

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

يوافق  11.72 مشروع قانون رقمجملس النواب على  صادق
بني  1172 فرباير 12مبوجبه على االتفاقية املوقعة ابلرابط يف

زدواج بنغالديش الشعبية لتجنب اإل اململكة املغربية ومجهورية
لى يدان الضرائب عالضرييب ومنع التهرب الضرييب يف م

 .الدخل

منر اآلن إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع    
  .اإلمجاع : 24.02القانون رقم 

على مشروع قانون  مشروعجملس النواب على  صادق
يوافق مبوجبه على االتفاقية بشأن اخلدمات  11.72 رقم

ومة اململكة بني حك 1172 فرباير 11اجلوية املوقعة ابلرابط يف
 .وحكومة مملكة البحرين   املغربية

منر اآلن إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
 .اإلمجاع  :20.01القانون رقم 

يوافق  27.72مشروع القانون رقم جملس النواب على  صادق
بشأن  14 املتعلق ابإلتفاقية رقم 1174مبوجبه على بروتوكول 

املعتمد من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل العملي اجلربي 
 .1174يونيو  77جبنيف يف  املنعقدة 711دورته  الدولية يف

 :41.05التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 .اإلمجاع

يوافق  11.71 مشروع قانون رقمجملس النواب على  صادق
صحية يف بشأن القواعد ال 711مبوجبه على اإلتفاقية رقم 

التجارة واملكاتب املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل 
 .7424يوليو  2املنعقدة جبنيف يف  42الدولية يف دورته 

عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 
 .: اإلمجاع 34.05

يوافق  41.71مشروع قانون رقم جملس النواب على  صادق
 17اتفاقية الضمان اإلجتماعي املوقعة ابلرابط يف  مبوجبه على

 .بني اململكة املغربية ومجهورية بلغاراي 1172شتنرب 

شكرا للسيدة الوزيرة، منر اآلن إىل آخر مشروع قانون رقم 
يتعلق إبعادة تنظيم املدرسة احلسنية لألشغال العمومية  41.04

 .وذلك يف قراءة اثنية، الكلمة للسيد الوزير

د مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة السي
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

بسم هللا الرمحن الرحيم نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل 
 .واللوجيستيك واملاء أتقدم هبذه الكلمة

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 حملرتمات،السيدات والسادة النواب والنائبات ا

تعترب املدرسة احلسنية لألشغال العمومية من أعتد مدارس    
تكوين املهندسني واملهندسات ابملغرب، وذلك منذ إحداثها يف 

بدأت تستقطب تالمذة األقسام  0125، ومنذ 0150أكتوبر 
التحضريية، الرايضيات العليا والرايضيات اخلاصة، مث بعد ذلك 

الذي  02.31نذ القانون أصبحت هذه املدرسة، وخاصة م
أصبحت هذه  10.11اعتمد من أجل املالءمة مع القانون 

 7511املدرسة من معامل مهندسي اململكة، حيث يتواجد حاليا 
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منهم يف ختصص شعبة  % 12مهندسة ومهندس متخرجني، 
 .اهلندسة املدنية مبختلف القطاعات

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمني

املتعلق بتنظيم التعليم العايل حيز  10.11بدخول القانون    
، التطبيق أصبح لزاما تغيري القانون املتعلق 2111التنفيذ سنة 

ابملدرسة احلسنية لألشغال العمومية، وهلذا جاء القانون الذي أطر 
عمل املدرسة، واليوم حنن بصدد تطوير القانون احلايل ابعتبار 

ملدرسة مبا ميكن هذه ا توازي الشكليات لتتم تعزيز هذه املالءمة
من القيام مبهامها ويرفع من مستوى حكامتها، واملشروع هو بني 

 .أيديكم يف إطار قراءة اثنية، وشكرا

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، وشكرا كذلك للسيد مقرر اللجنة، السيد 
 .النائب إدريس التمري، منر إىل عملية التصويت

: ةكما صادقت عليها اللجن  أعرض املادة الثالثة للتصويت
 .اإلمجاع

  نة:للتصويت كما صادقت عليها اللج 4أعرض املادة 

 .شوف دائما على اليسار املعارضةنمعذرة، أان ت

 17املوافقون: 
 املعارضون : ال أحد

 42املمتنعون : 
 :نفس العدد 3املادة 

 17املوافقون: 
 املعارضون : ال أحد

 42املمتنعون : 

: السيد الرئيس السي بووانو، ما كاينش اإلمجاع، نفس 2املادة 
 .العدد

 ، تفضل السيد النائب، تفضل،05املادة 
 شوكي:السيد أمحد النائب 

السيد النائب فريقنا يف القراءة األوىل كان ضد هذا املشروع، واليوم 
 .يسري يف هذا الطريق وسيعارض املشروع، إن شاء هللا

  :السيد الرئيس

 السي بووانو، السيد الرئيس 

 :نفس العدد 05املادة 
 17املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد
 42املمتنعون : 

 :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة

 .49ملوافقون : ا

 .11املعارضون 

 .املمتنعون ال أحد

إبعادة  14.71مشروع قانون رقم جملس النواب على  صادق
 .حلسنية لألشغال العمومية يف قراءة اثنية لهتنظيم املدرسة ا

كما جرت العادة السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، جرت 
العادة أن نتقدم أمامكم حبصيلة الدورة، وبعد ذلك قراءة الربقية. 
أان جاي من انحية اإلخبار، ابش متمشيوش، وبعد ذلك قراءة 

 .ح اجللسةاجللسة ونفتالربقية املرفوعة إىل جاللة امللك، فنرفع 

 

 


