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 املائة بعد نيسبعالو  سةداسالحمضر اجللسة 
 
 (.م0202زيو يول02) ه0442 ذي العقدة 02الثالاثء:التاريخ

 .جملس النواب رئيس احلبيب املالكي السيد الرائسة:
 مساء لثةالثاابتداء من الساعة  قدقائ ةسبعو تانعاس التوقيت:
  .ينعشر والاخلامسة والدقيقة 
ة النصوص التشريعي الدراسة والتصويت على األعمال:جدول 
 التالية:

يغري ويتمم مبوجبه امللحق  81.07مشروع القانون رقم  -
من مجادى اآلخرة  07األول من الظهري الشريف الصادر يف 

مدونة التجارة مبثابة  0202مارس  20املوافق ل  0228
 ؛البحرية

يوافق مبوجبه على االتفاق  01.02مشروع قانون رقم  -
فرباير  02بشأن التعاون يف جمال حماربة اجلرمية، املوقع ابلرابط يف 

 بني اململكة املغربية ومملكة إسبانيا 0202
كول لى بروتو يوافق مبوجبه ع 01.02مشروع قانون رقم   -

« فانتيساملسرح الكبري ثري »حول هبة ال رجعة فيها خاصة مبلكية 
بني اململكة املغربية  0202فرباير  02بطنجة، املوقع ابلرابط يف 

 ؛ومملكة إسبانيا
يوافق مبوجبه على االتفاق  07.02مشروع قانون رقم   -

فرباير  7عاون يف ميدان الدفاع، املوقع ابلرابط يف اإلطار بشأن الت
 ؛بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية كرواتيا 0202

يوافق مبوجبه على االتفاق  02.02مشروع قانون رقم   -
 0207ديسمرب  4اإلطار للتعاون االقتصادي، املوقع ابلرابط يف 

 ؛لكة املغربية وحكومة اجلمهورية التشيكيةبني حكومة املم

بتغيري وتتميم القانون رقم  18.07مشروع قانون رقم  -
القاضي مبنع صنع األكياس من مادة البالستيك  88.01

 واستريادها وتصديرها وتسويقها واستعماهلا
يتعلق مبزاولة مهن الرتويض  41.02مشروع قانون رقم   -

 .ة التأهيل الوظيفيوالتأهيل وإعاد

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

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

  السيدة الوزيرة، السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

يع يتضمن كل مشار منر اآلن إىل اجللسة الثانية مع جدول أعمال 
القوانني اليت متت املصادقة عليها يف اللجن املختصة بدء مبشروع 

يغري ويتمم مبوجبه امللحق األول من الظهري  81.07قانون رقم 
مارس  20هـ و 0228مجادى األخرية  07الشريف الصادر يف 

 .مبثابة مدونة التجارة البحرية الكلمة للسيد الوزير 0202

كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد   السيد محو اوحلي،
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلف ابلتنمية 

 :القروية واملياه والغاابت

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين أن أقدم أمام أنظار جملسكم املوقر مشروع القانون     
يغري ويتمم مبوجبه امللحق األول من الظهري الشريف  81.07رقم 

مارس  20املوافق ل  0228من مجادى اآلخرة  07الصادر يف 
مبثابة مدونة التجارة البحرية، مشروع هذا القانون يدخل  0202
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خاصة  قطاع الصيد البحري يف إطار مواكبة التطورات اليت عرفها
يف جمال حتيني مدونة التجارة البحرية، وذلك من خالل تتميمها 
مبقتضيات جديدة أتخذ بعني اإلعتبار بعض املستجدات التقنية 
والتكنولوجية اخلاصة يف جمال تتبع ومراقبة أنشطة الصيد البحري 
 فاليت تعترب من األهداف الرئيسية إلسرتاتيجية "أليوتيس"، ويهد

مشروع هذا القانون إىل تعزيز الرتسانة القانونية ألنظمة مراقبة سفن 
الصيد، وخصوصا قوارب الصيد التقليدي قصد مالءمة هذا 
النظام اإللكرتوين ابلتشريع الوطين من جهة، وتتبع نشاطها على 
غرار ما مت إقراره وتنزيله لباقي سفن الصيد احلاملة للعلم الوطين، 

 شكال الصيد غري القانوين وغري املصرح به وغريبغية حماربة كل أ
املنظم من جهة أخرى، ومن خالل ذلك ستصبح كل سفينة صيد 
اليت تقل محولتها عن ثالت وحدات السعة أو تعادهلا ملزمة ابلتوفر 
على نظام التعريف ابلرتددات الالسلكية أو ما يعرف دوليا بنظام 

د العاملي حول الصيالرفيد، لإلشارة فخالل امللتقى الوزاري 
توج  0202يونيو  00و 00املستدام املنظم مبراكش ما بني 

مشروع جتهيز قوارب الصيد التقليدية الوطنية هلذا النظام كأفضل 
ابتكار تقين يف جمال الصيد التقليدي من طرف املنظمة العاملية 

لدى الدول األعضاء ابللجنة العامة  FAO لألغدية والزراعة
ر األبيض املتوسط، وقد جتاوب ، السيدات للصيد يف البح

والسادة النواب، مع مشروع هذا القانون عند دراسته داخل جلنة 
 .القطاعات اإلنتاجية مبجلسكم املوقر، حيث وافقوا ابإلمجاع عليه

يف اخلتام امسحوا يل، السيد الرئيس احملرتم، السيدات والسادة     
ات الص إىل جلنة القطاعالنواب احملرتمون، أن أتقدم بشكري اخل

اإلنتاجية، رئيسا وأعضاء، على جتاوهبم راجيا أن حيظى مشروع 
هذا القانون مبوافقتكم كما كان عليه الشأن داخل اللجنة، 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير، أشكر كذلك إبمسكم مجيعا مقرر جلنة 
 .ية السيد النائب إبراهيم الضعيفالقطاعات اإلنتاج

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
 ؛اإلمجاع :القانون

يغري  81.67صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
ويتمم مبوجبه امللحق األول من الظهري الشريف الصادر يف 

 6161مارس  36هجري  6338من مجادى اآلخرة  87
 .مدونة التجارة البحريةمبثابة 

ولية، املشاريع التالية تتعلق مبشاريع القوانني اخلاصة ابإلتفاقيات الد
 الكلمة للسيدة الوزيرة

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

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 احملرتمون، السيدات والسادة النواب

يسعدين أن أعرض على أنظاركم مجلة من اإلتفاقيات الثنائية اليت 
أبرمتها اململكة يف إطار توطيد وتنويع عالقاهتا مع كل من اسبانيا 
ن اعتبارا للعالقات التارخيية واإلسرتاتيجية اليت جتمعها ابملغرب، م

جهة أخرى مع التشيك وكرواتيا، سعيا من املغرب إىل تقوية 
وره يف أورواب الوسطة ومنطقة البلقان، وذلك متاشيا مع الرؤية حض

املولوية السديدة من خالل تعزيز الشراكات التقليدية مع اإلنفتاح 
على الشركاء اجلدد، يف ما خيص اململكة اإلسبانية حتذو املغرب 
وإسبانيا إرادة مشرتكة قوية يف توطيد الشراكة املتعددة األبعاد اليت 

وصا وأن التحدايت اليت تعرفها منطقة البحر جتمعهما خص
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األبيض املتوسط هي حتدايت يتقامسها كل بلدان املنطقة، مما 
 .يستدعي هنج سياسات وإسرتاتيجيات منسقة ومتناغمة

من هذا املنطلق تعزز اإلطار القانوين للتعاون املغريب اإلسباين 
يب السادس لخالل الزايرة األخرية اليت قام هبا العاهل اإلسباين ف

على رأس وفد حكومي واقتصادي  0202إىل املغرب حبر فربارير 
رفيع املستوى حبزمة من اإلتفاقيات هتم جماالت التعاون األمين 
واإلستثمار والطاقة والثقافة، كما مت خالل هذه الزايرة إرساء 

هي عمل، أال و  تثالثة جماالشراكة إسرتاتيجية شاملة تغطي 
احلوار السياسي واألمين، واحلوار االقتصادي واحلوار الثقايف 

 .والرتبوي واإلنساين

ومن مجلة االتفاقيات اللي مت التوقيع عليها يف هذا اإلطار جند 
 :اإلتفاقيتني التاليتني

أوال اتفاق بشأن التعاون يف جمال حماربة اجلرمية، أييت هذا اإلتفاق 
ن لطرفني يف مواجهة التحدايت األمنية املشرتكة ممتاشيا مع رغبة ا

خالل تعزيز التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية، وخصوصا اجلرمية 
املنظمة جبميع متظهراهتا، ويغطي اإلتفاق جماالت مكافحة 
اإلرهاب واإلجتار يف البشر واهلجرة غري الشرعية ومكافحة اإلجتار 

 األسلحة ر الغري املشروع يفيف املخدرات واملؤثرات العقلية واإلجتا
واملتفجرات واملواد املشعة، انهيك عن حماربة تبييض األموال 
وجرائم اإلقتصادي واملايل، ومن جهة أخرى يشمل اإلتفاق 
مكافحة اإلجتار الغري املشروع يف املأثورات الثقافية ذات القيمة 

روع يف شالتارخيية والتحف الفنية األثرية والسرقة واإلجتار الغري امل
املركبات ذات احملرك وتزوير الواثئق اخلاصة هبا، إضافة إىل مكافحة 

 اجلرائم املقرتفة عرب النظم املعلوماتية أو اجلرائم البيئية؛

رب الربوتوكول الثاين يندرج يف إطار تعزيز األواصر الثقافية بني املغ
ا ذوإسبانيا، اعتبارا للرصيد التارخيي والثقايف املشرتك، مبوجب ه

الربوتوكول متنح احلكومة اإلسبانية مسرح سريفانكيس بطنجة 

الذي يدخل ضمن ممتلكاهتا بصفة هنائية للمغرب ابعتبار املسرح 
هبة ال رجعة فيها، وهذا الربوتوكول حيدد التزامات كل طرف على 
النحو التايل: يف ما خيص املغرب تلتزم اململكة املغربية إبصالح 

ام هندسته وتصميمه األصليني على املسرح الكامل مع احرت 
مستوى الواجهة أو ابلداخل مع اإلحتفاظ بتسمية املسرح 
واحلفاظ على رمزيته واترخيه، ومن جهتها تلتزم احلكومة اإلسبانية 
 ابملسامهة يف التعريف ابملسرح ودعم برجمته الثقافية عرب اقرتاح

ا خيص مأنشطة ثقافية خاصة اليت هي من أصل اسباين مغريب، يف 
العالقة مع مجهورية كرواتيا جتمع املغرب وكرواتيا شراكة شاملة 

 .بعيدة املدى

ويف إطار تنزيل هذه الشراكة شهدت زايرة العمل اليت أجرهتا يف 
فرباير املاضي انئبة الوزير األول وزيرة الشؤون اخلارجية على رأس 
 هوفد هام من رجال األعمال والفاعلني اإلقتصاديني، شهدت هذ
الزايرة التوقيع على جمموعة من اإلتفاقيات اليت هتدف إىل تعزيز 
التعاون القطاعي بني البلدين وتنويع جماالته، ويف هذا الصدد مت 
التوقيع على إتفاق إطار بشأن التعاون يف ميدان الدفاع، وسيتيح 
هذا اإلتفاق إمكانية تبادل التجارب واخلربات يف امليدان 

ادل الزايرات، تنظيم متارين ومناورات العسكري من خالل تب
إضافة إىل تقوية التعاون يف جمال التكوين  عسكرية مشرتكة

العسكري ويشمل هذا اإلتفاق جماالت أخرى كالدفاع وصناعة 
الطائرات واملعدات العسكرية ابإلضافة إىل جمال الصحة العسكرية 
ية بوتدبري الكوارث، مع مجهورية التشيك عرفت العالقات املغر 

التشيكية دينامية جديدة خالل السنوات األخرية، ويف هذا اإلطار 
 0207قام الوزير األول التشيكي بزايرة رمسية لبالدان يف دجنرب 

على رأس وفد هام من رجال األعمال التشيكيني بغية تطوير 
املبادالت التجارية والشراكة الصناعية بني البلدين، ال سيما يف 

إبمكانيات لتحقيق التكامل مثل قطاعات  القطاعات اليت تزخر
السيارات والطريان وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال، وقد مت خالل 
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هذه الزايرة التوقيع على إتفاق إطار للتعاون اإلقتصادي يعزز هذه 
الدينامية من خالل توفري أرضية قانونية تسمح ابإلرتقاء ابلتعاون 

ل خاص من ن القطاعي بشكاإلقتصادي يف مشوليته وتطوير التعاو 
خالل تبادل املعلومات والتجارب وتشجيع التقارب بني الفاعلني 

 .اإلقتصاديني، وتطوير اإلستثمار ومشاريع مشرتكة

وال يفوتين يف ختام كلميت وحنن مقبلون على مشارف اختتام هذه 
الدورة الربملانية الربيعية أن أتقدم جبزيل الشكر للجنة اخلارجية 

ا لوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج رئيسوالدفاع ا
ومقررا وأعضاء وطاقما إداراي على تعاوهنم وتفاعلهم اإلجيايب 
والبناء، كما أتوجه مبوفور الشكر للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني على ما يقدمونه من دعم موصول دعم مهم، يعزز اجملهود 

دمة للمصاحل العليا للمملكة الدبلوماسي املخطط الوطين خ
والدفاع عن قضاايها العادلة حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة 

 .وشكرا ،هللاحممد السادس نصره 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة الوزيرة، كما أشكر بطبيعة احلال مقرر جلنة اخلارجية 
والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني يف اخلارج 

 .السيد النائب حممد زوينت

منر اآلن، السيدات والسادة النواب، إىل عملية التصويت على 
يتعلق مبحاربة  01.02املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم 
 ؛اإلمجاع :اجلرمية بني اململكة املغربية ومملكة إسبانيا

 عمنر كذلك إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشرو 
 Cervantes يتعلق مبلكية املسرح الكبري 01.02القانون رقم 

 ؛اإلمجاع :بطنجة

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
اخلاص ابإلتفاق على اإلطار للتعاون اإلقتصادي  02.02رقم 

املوقع بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية 
 ؛اعاإلمج :التشيكية

التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون رقم     
املتعلق ابلتعاون يف ميدان الدفاع بني حكومة اململكة  07.02

 ؛اإلمجاع :املغربية وحكومة مجهورية كرواتيا

صادق جملس النواب على اإلتفاقيات األربع وشكرا للسيدة 
 .الوزيرة

ىل املناقشة من أجل املصادقة السيدات والسادة النواب إ منر اآلن
بتغيري وتتميم القانون رقم  18.07على مشروع قانون رقم 

القاضي مبنع صنع األكياس من مادة البالستيك  88.01
واستريادها وتصديرها وتسويقها واستعماهلا، السيد النائب من 
فضلك احنا عاد تغذينا، كلمة للسيد الوزير مشكورا. هذا ماشي 

ه السيد الوزير السي اخللفي، هذا اختيار ميلياختيار تفضيلي 
 .الوزيرة ةالواقع، السيد

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 احملرتم،السيد الرئيس 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

بتغيري  18.07يسعدين أن أقدم أمامكم اليوم مشروع القانون رقم 
املتعلق مبنع صنع األكياس عفوا،  88.01وتتميم القانون رقم 
املتعلق مبنع صنع أكياس من مادة  88.01إذن تتميم القانون رقم 

ا، والذي وإستعماهلالبالستيك واستريادها وتصديرها وتسويقها 
يندرج يف إطار إلتزامات املغرب الدولية املتعلقة حبماية البيئة من 
األضرار اليت يتسبب فيها استعمال األكياس البالستيكية، نتيجة 
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ملا أفرزته املمارسة العملية من سلبيات خالل تطبيق مقتضيات 
السالف الذكر، واليت نذكر منها على سبيل  88.01القانون رقم 

ملثال ال احلصر ظهور طرق جديدة إلنتاج وتزويد وتوزيع األكياس ا
البالستيكية املمنوعة، نشاط القطاع غري املهيكل يف إنتاج أكياس 
بالستيكية ممنوعة، التهريب والتوزيع السري، إعادة تدوير 
البالستيك املستعمل وإستعمال البالستيك املستخلص من مطارح 

طرف  من اد سامة ومضرة ابلصحةالنفاايت الذي حيتوي على مو 
 .الوحدات الصناعية السرية أي القطاع غري املهيكل

قصد  18.07وبناء على ما سبق مت إعداد مشروع القانون رقم 
 تعزيز املقتضيات القانونية احلالية املتعلقة مبنع صنع األكياس من
مادة البالستيك واستريادها وتصديرها وتسويقها وإستعماهلا، 

 :بو إىل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية التاليةوالذي يص

التنصيص على عقوابت يف حق األشخاص الذين ميتنعون  :أوال
 عن اخلضوع للمراقبة أو يعرقلون مهام املراقبني؛

الرفع من بعض العقوابت وإضافة عقوابت جديدة وذلك  :اثنيا
 من أجل زجر املخالفني؛

ألحكام هذا القانون من عدم إمكانية استفادة املخالفني  :اثلثا
ظروف التخفيف من أجل منعهم من العودة لصناعة األكياس 

 املمنوعة؛

متديد مدة العودة من ستة أشهر إىل مخسة أو إىل مخس  :رابعا
سنوات نظرا لقصر املدة الزمنية عليها أو املدة الزمنية املنصوص 

 عليها يف الصيغة احلالية؛

اري إىل غاية صدور احلكم التنصيص على اإلغالق اإلد :خامسا
القضائي للمؤسسة املصنعة لألكياس املمنوعة بناء على طلب 
توجهه أو بطلب توجهه السلطات أو السلطة احلكومية املعنية 

 ابلسلطة احمللية؛

تيكية األكياس البالس أخريا التنصيص أيضا على إمكانية مصادرة
مصادرة لف، و واملواد موضوع املخالفة أو إتالفها على نفقة املخا

اليت استعملت يف ارتكاب املخالفة أو اليت   األدوات واألشياء
كانت ستستعمل يف ارتكاهبا وكذا إمكانية إغالق املؤسسة 

 .املخالفة بناء على حكم قضائي

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 18.07تلكم ابختصار اخلطوط العريضة ملشروع القانون رقم 
القاضي مبنع صنع األكياس  88.01رقم  وتتميم القانونري بتغي

من مادة البالستيك واسرتادها وتصديرها وتسويقها واستعماهلا 
وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم خبالص الشكر ألعضاء جلنة 
القطاعات اإلنتاجية مبجلسكم املوقر على جتاوهبم مع مشروع هذا 

ة أن ينال يف إثرائه راجيالقانون واقرتاحاهتم البناءة اليت سامهت 
رضاكم كما كان عليه األمر داخل اللجنة، والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة الوزيرة، كما أشكر ابمسكم مقرر جلنة القطاعات 
عامة نفتح ابب املناقشة ال اإلنتاجية السيد النائب حممد أوريش

 .إبعطاء الكلمة للسيد النائب محاد آيت ابها ابسم بفرق األغلبية

 :النائب السيد محاد آيت ابها

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيد الوزير احملرتم،

 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 
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يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فرق وجمموعة األغلبية يف مناقشة 
 88.01بتغيري وتتميم القانون رقم  18.07مشروع قانون 

القاضي مبنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستريادها 
وتصديرها وتسويقها واستعماهلا، هذا املشروع قانون تعديلي 

يذه من األمهية مبكان والذي مل مير على الشروع يف تنفلقانون بيئي 
سنوات ذلك أن التلوث الناتج عن انتشار األكياس  2سوى 

 البالستيكية املستعملة يف الطبيعة على نطاق واسع أصبح ال يطاق
مل وأتثرياته املضرة ابلصحة والبيئة واحلياة الربية والنباتية ال حتت

مليار كيس  01األكياس اليت يفوق نتيجة االستعمال املفرط هلذه 
كيس للفرد الواحد كل سنة وأن   722بالستيكي سنواي مبعدل 

سنة مع تفشي ممارسات  422مدة انتظارها من الطبيعة تصل إىل 
غري سليمة صحيا يف صنعها واستعماهلا ووعيا من اجلميع هبذه 
اخلطورة متاعتماد تشريع حديث مبصادقة الربملان على القانون 

 0201يوليوز  1الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  88.01
جهات  2ملكافحة حتدي انتشار األكياس البالستيكية من قبل 

مستوايت وزارة الداخلية فيما خيص فضاء  2رمسية وعلى 
األسواق، وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 

اشرة فيما بفيما خيص التصنيع، إدارة اجلمارك والضرائب غري امل
خيص املعابر احلدودية، كما مت دعم هذه اآللية القانونية مبواكبة 
تطبيق هاد التشريع بدعم للمقاوالت الصناعية لتحويل نشاطها 

مليون درهم  022عرب صندوق خاص بغالف مايل حدد يف 
وخالل سنتني ونصف من التطبيق امليداين ملقتضيات القانون رقم 

وسة من حيث املراقبة وحجز أطنان حتققت نتائج ملم 88.01
من مادة البالستيك وضبط آالف من املخالفات وغريها من 

 املواكبة ابإلضافة إىل، التدابري التفعيلية ملضامني هذا القانون
اإلعالمية والتحسيسية وطرح سلة من البدائل بتوفريها 
للمستهلكني من أكياس وعلب ملختلف اإلستعماالت غري ملوثة 

لبيئة، عرب عرض متنوع للمنتوجات البديلة لألكياس وصديقة ل

وق البالستيكية املمنوعة يتم توزيعها عرب شبكة وطنية للتوزيع، يف
موزعا مبختلف مناطق املغرب، مبوازاة مع هذه  012عددها 

التدابري مت تنظيم محالت واسعة على املستوى الوطين جلمع 
 .ايري البيئيةصارم للمعاألكياس البالستيكية مت إتالفها يف احرتام 

 السيد الرئيس،

 تبني من خالل املمارسة والواقع واملتابعة الدقيقة لتفعيل مقتضيات
القانون اجلديد ظهور بعض الصعوابت والعراقيل والسلوكات اليت 
حدت من فعالية القانون احلايل واحلاجة إىل سد بعض الثغرات 

انون وتطويره الق وتشديد العقوابت وضبط بعض املواد لتجويد هذا
ملكافحة هذه السلوكات، وجتاوز الصعوابت والعراقيل اليت تتجلى 

 :فيما يلي

ظهور طرق جديدة لإلنتاج وتزويد وتوزيع األكياس البالستيكية 
 املمنوعة؛

 التوزيع السري؛

 التهريب واإلسترياد املمنوع؛

 إعادة التدوير البالستيك املستعمل؛

 يف إنتاج األكياس البالستيكية؛ نشاط القطاع الغري مهيكل

اللجوء إىل إستعمال البالستيك املستخلص من مطارح النفاايت 
 الذي يضم مواد سامة ومضرة ابلصحة يف وحدات صناعية سرية؛

أمام هذا التشخيص الدقيق والكشف عن بعض النقائص 
والثغرات يف املقتضيات القانونية والتدبريية وجتاوزها يف هذا 

 .88.01ديدة املعدل واملتمم للقانون املشروع اجل

 السيد الرئيس،

من هذا املنرب، من هذا املنرب، حنيي مجيع اجلهات اليت سهرت على 
تفعيل ومتابعة تنفيذ القانون احلايل والوقوف على هذه الثغرات 
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خالل مدة وجيزة منذ الشروع يف التنفيذ والعمل على تقدمي 
د على يدها على هذه مشروع قانون جديد، كما حنييها ونش

ة اليقظة والروح اإلجيابية هبدف تطوير وإغناء التشريع احلايل جملموع
 :من املقتضيات اهلادفة إىل حتقيق ما يلي

ضبط التعاريف وتدقيقها سواء تعلق األمر ابملواد أو ابألنشطة 
 الصناعية؛

تعزيز الرقابة وجتديد مهام األعوان املكلفني ابلتفتيش واحلجز 
 ينة وحترير احملاضر بصالحيات جديدة؛واملعا

حظر تداول األكياس البالستيكية وحتديد أغراض املوجهة إليها 
 بني كل من الصانع واملستورد واملستعمل؛

 تعزيز الشفافية بني طريف الرقابة أي األعوان واملراقبني؛

الرفع من بعض العقوابت وإضافة عقوابت جديدة لتشديد الردع 
 لفني؛والزجر على املخا

 حتديد مدة العقوبة يف حالة العود من ستة أشهر إىل مخس سنوات؛

 عدم متتيع املخالفني بظروف التخفيف فيما خيص اجلزاءات املالية
مع نسخ بعض األحكام، وهبذه التعديالت اجلديدة مت الرفع من 
عدد مواد املشروع اجلديد وإغنائه مبجموعة من املقتضيات 

مادة جديدة واضحة  07والتدقيقات إبضافة والتدابري والتعاريف 
األهداف والنتائج، واعتبارا ملا سبق فإننا يف األغلبية تعاملنا بكل 
إجيابية وتثمني مع هذا املشروع، الذي يشكل لبنة جديدة يف 
ة منظومة التشريع البيئي الوطين جتاواب وإنسجاما مع إلتزاماتنا الدولي

ختلف لبيئة والتصدي الفعال مليف جمال احملافظة على ا والوطنية
املصادر امللوثة واملضرة ابلصحة العامة والتوازن البيئي ضماان 
للعيش الكرمي يف البيئة السليمة جلميع املواطنات واملواطنني، ومن 
أجل هذا نصادق على هذا املشروع ابإلجياب، والسالم عليكم 

 .ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

النائب، الكلمة اآلن ابسم فريق األصالة واملعاصرة شكرا للسيد 
 .للسيد النائب إدريس أوقين

 :النائب السيد إدريس أوقين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيدة كاتبة الدولة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته،

دة كاتبة الدولة، اجلميع يعلم أنه منذ عقود مضت من القرن السي
املاضي أصبحت البيئة من االهتمامات الكبرية ابلنسبة لإلنسانية، 
وقد اخنرط مشرعو كل الدول يف العامل من أجل إجياد تشريعات 
من أجل احلفاظ على البيئة، وبطبيعة احلال اململكة املغربية بدورها 

 .فاظ على بيئتهااخنرطت وجبدية يف احل

والذي دخل حيز  88.01ويف هذا اإلطار جاء القانون رقم 
والذي مينع صنع استعمال األكياس  0201التنفيذ منذ يوليوز 

من مادة البالستيك، والذي مت مبقتضاه فسخ وتعويض القانون 
املتعلق ابستعمال أكياس البالستيك القابلة للتحلل  00.01

سنوات على  2أنه بعد مرور حوايل  بيولوجيا كان أو غريه، إال
هذا القانون تبني أنه ال زالت هناك ثغرات يف القانون مل تسمع 
ابلوصول ابلغرض املنشود منه، رغم أنه ساهم يف تقليص استعمال 
هذه األكياس، وقد كان ذلك ظاهرا على بيئتنا سيما خارج املدن 
 سإذ كانت قبله أرض ومساء اململكة تعج بنفاايت األكيا

البالستيكية، واملالحظ أن عملية منع وصنع واستعمال هذه 
األكياس مل يواكبها بديل عملي يفي ابلغرض لدى املستعمل نظرا 
لعدة أسباب منها ما هو موضوعي، حيث أن البديل املعروض 
املطروح يف األسواق ال يستجيب لنمط التسوق مثال األكياس 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

8 

صلح جلميع الصنوعة من القماش أو من الورق قد ال ت
االستعماالت، سيما ما هو سائل أو كحمل األمساء وغريها ومنها 
ما هو راجع للعادة السيئة للمغاربة اليت أصبحت هي السائدة 
بعد أن ختلينا على الوسائل املستعملة من طرف أجدادان يف 
التسوق ابلسلل املصنوعة سواء من القصب أو الدوم واليت كانت 

ملدة طويلة، وعند دخول هذا القانون تصلح لعدة استعماالت و 
حيز التطبيق كانت وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار  88.01

واالقتصاد الرقمي قد أعطت مهلة ملهنيي الصناعة صناعة 
األكياس البالستيكية من أجل االخنراط يف هذه العملية، إال أنه 
ة دتبني أن هناك من يسبح ضد التيار وعوض اخنراطه يف االستفا

من املشاريع املعروضة عليه من طرف الدولة حىت يتماشى مع هذا 
يف القانون فضل العمل خارج هاد القانون، وهلذا ال زلنا جند يف 
بعض األسواق الغري املهيكلة استعمال مفرط هلذه األكياس، وقد 
أصبحت هذه العملية مرحبة ملصنع األكياس بصفة غري رمسية 

أكثر من ذي قبل، فنجد أن مثن  وأصبحت هذه العملية مرحبة
 .هذه األكياس قد تضاعف مرة أو مرتني يف األسواق

 18.07اليوم احلكومة تقدم مشروع قانون  السيدة كاتبة الدولة،
القاضي مبنع صنع واسترياد  88.01من أجل تتميم وتغيري القانون 

وتصدير وتسويق وإستعمال األكياس البالستيكية، والذي جاء 
 هذا اإلطار يؤكد ضمان حقوق صانعي ومستعملي مبقتضيات يف

واحلد من إستعمال هذه األكياس، إال أنه كيفما كانت القوانني 
فهي وحدها غري كافية من أجل إيفاء الغرض، وال بد أن تكون 
هناك مواكبة لصيقة يف املوضوع من قبل احلكومة، فمثال جيب 

نسبة لعلى احلكومة أن تعمل على التحسيس مث التحسيس اب
للمصّنع أو الوسيط أو املستعمل أو املستهلك، التحسيس مبخاطر 
هذه األكياس سواء على صحة اإلنسان واحليوان أو على البيئة  

 ككل؛

 إجياد بديل عملي يستجيب ملتطلبات التسوق والتبضع يف -اثنيا
 الوقت الراهن؛

ناعة البالستيكية الص حتفيزات املهنيني أو حتفيزات ملهنيي -اثلثا
 من أجل تشجيعهم على اإلخنراط يف هذه العملية؛

العمل على جعل اجملتمع املدين شريك بصفة رمسية يف  -رابعا 
هذه العمليات؛ إال أن املالحظ هو أن هناك عدة قطاعات تسهر 
على تطبيق هاد القانون، وقد ذكرها زميلي من قبل منها وزارة 

 والتجارة وزارة املالية املتمثلة يف اجلمارك الداخلية وزارة الصناعة
 ...والدرك امللكي وغريها

 :السيد الرئيس

 شكرا السيد النائب، شكرا

 :النائب السيد إدريس أوقمين

 .دقيقة، إيال كان ممكن

 :السيد الرئيس

شكرا، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيد 
 .النائب أمحد التومي

 :السيد أمحد التومي النائب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

شة مشروع ، أن أساهم يف مناقيشرفين، إبسم الفريق اإلستقاليل    
القاضي مبنع  88.01الذي يغري ويتمم القانون  18.07قانون 

صنع األكياس من مادة البالستيك واستريادها وتصديرها 
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وتسويقها وإستعماهلا، ال بد السيد الرئيس من اإلشارة إىل اجلو 
اإلجيايب الذي ساد اجتماع اللجنة طيلة مناقشة هذا مشروع هذا 

احد حبيث كنا أننا حنس أننا كنا يف يعين يف يعين يف مجع و  القانون
الوزير يستفيد منا وحنن نستفيد منه، ال بد، السيد الرئيس، كذلك 
اإلشارة إىل أن هاد املدة الفاصلة بني القانون األصلي ومشروع 
القانون هي سنتني ونصف، وهذا شيء إجيايب جدا ألنه كنتمناو 

ي، إيال كان شي قانون جتي لنا وتقول من احلكومة أنه كل مرة جت
لنا أشنا هو كيفاش التنزيل دايلو، واشناهي النتائج اللي حصلت 
واش التقييم دايلو، يعين يف احلقيقة احنا تنحييو هاد املبادرة، ال 
بد كذلك من التنويه ابجملهود الذي قامت به الوزارة حبيث أنه، 

األكياس دايل دايل  la reductionيعين، مت، يعين، 
، حيث كنا اثين دولة يف العامل %12البالستيكية تقريبا حبوايل 

اللي يف استهالك األكياس البالستيكية بعد الوالايت املتحدة للي 
واجملموعة األوروبية كتجي يف  722احنا عندان  0122عندها 
كيس لكل ساكنة، فهذا، يعين، جمهودات جبارة حملاربة   022أقل 

دها واحد األاثر سلبية، يعين، كبرية ال على هاد اآلفة اللي عن
 .الصحة وال على البيئة وعلى النبااتت وعلى احليوانت كذلك

هاد، القانون، مشروع القانون جا بواحد العدد دايل دايل 
اإلجيابيات واحد وسد واحد العدد الثغرات، أوال على صعيد 
يد لالتعاريف ألنه هاد شيء مهم جدا أنه ملي، يعين، تتوضع ا

على واحد، يعين، واحد اللي كيصنع هاد األكياس واللي كيبيعها 
بطريقة غري قانونية، مللي تتمشي للمحكمة كتويل التعاريف 
عندها واحد القيمة قانونية، إذن كان ال بد من سد هاد الثغرات 
القانونية، وال بد من، يعين، التعريف أجود يعين للكلمات، كذلك  

 حبيث ما كانش يف اد اآلفة من املنبع،كان ال بد من حماربة ه
األول هذا كان حىت السيد تيبيع األكياس عاد كنديروه وال 
ع تيصنعها دااب خاصنا نشوفو يعين من املنبع إابن التصدير والتصني

إىل آخره والتصدير وهادي كذلك كانت جابت يعين واحد 

السجل ألنه هذاإحداث سجل هذا السجل مهم ابش نشوفو هاد 
مليات كلها يعين ال من يعين من االسترياد املادة إىل بيعها الع

حبيث أن هاد مصنع خاص تكون عندو واحد هاد السجل يعود 
يكونو فيه مجيع املعلومات اللي غتكون خبصوص فني تستعمالت 
هادي وال من تباعت إىل آخره واش واللي تيدورها إىل آخره،  

يث  ه يعين مهم حبكذلك اجلانب الزجري يعين كذلك الحظنا أن
كانت شوية يعين دوزت هاد جانب التجرئة أظن اآلن يعين تزادت 
شوية صرامة هذا شيء يعين شيء مهم كذلك تعطات واحد 
اإلمكانية لعامل اإلقليم أو للوايل ابش يسد واحد املصنع قبل ما 
منشيو اإلجراءات يعين دايل احملاكم إىل آخره حبيث أنه يعين نوقفو 

من بعد نشوفو يعين آش يعين احملاكم أظن أننا يعين هاد الضرر و 
مع  ابخلالصة يعين الفريق االستقاليل يعين تفاعل إبجيابية كبرية

مشروع القانون ويعين وحنا تنساندوه وتنصوتو معاه اللي بغينا 
نقولو أنه الوزارة تستمر فهاد اجملهود ألنه هناك جمهود كبري ألنه 

يف اك األكياس البالستيكية دايل تغلاحنا ياله بدينا فهاد األمس
املواد حبيث أنه كاينة مواد بالستيكية أخرى اللي خصنا كذلك 
ية نشوفو كيفاش مننعوها يف املستقبل يعين كذلك فاجملموعة األوروب

غادي متنع مجيع األشياء اللي فيها  0200مثال هي يف 
ريء جالبالستيك يعين وتعوضها أبشياء أخرى فهذا كان قرار يعين 

للمجموعة األوروبية دروك خاصنا نقتاديو به وحنتاذيو به ونشوفو  
كذلك ما يوقفش هاد اجملهود غري هنا ابش نزيدو به للقدام 
وكنأكد لكم السيدة الوزيرة السيد الرئيس أن الفريق االستقاليل 
يعين مستعد دائما يواكب يعين الوزارة ويتعاون فهاد املشاريع اللي 

ا،  واحد القيمة كبرية كذلك حلماية بيئتنا وصحتنعندها واحد يعين
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت بعرض للمادة 
 :األوىل برمتها كما صادقت عليها اللجنة
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 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :ا صادقت عليها اللجنةللتصويت كم 0أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

السيد النائب السي قرابل البالستيك جيب أن هنتم به مجيعا، املادة 
 :أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنةأعرضها  4املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

بتغيري  88.67صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
القاضي مبنع صنع األكياس من  88.68لقانون رقم وتتميم ا

مادة البالستيك واستريادها وتصديره وتسويقها 
 .شكرا للسيدة الوزيرة وشكرا لتعاون اجلميع واستعماهلا،

اآلن حنن يف انتظار السيد وزير الصحة حماربة البالستيك جزء من 
كاينة اجللسة األسبوعية مبجلس ،  صحة املواطن السي اخللفي

ستشارين، السيد الوزير مرحبا بك، الكلمة لكم لتقدمي مشروع امل
 .القانون

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات النائبات والسادة النواب احملرتمون،

 :السيد الرئيس

 .السادة النواب من فضلكم اجللوس، من فضلكم السيد النائب

 :الصحةالسيد أانس الدكايل، وزير 

 41.02يشرفين أن أحيل على أنظاركم مشروع القانون رقم 
 املتعلق مبزاولة مهن الرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي يف

 02و 08و 2،4،1،1،8،7إطار قراءة اثنية، بعد تعديل املواد 
من  11و 12، 10و 40و 27و 21و 21و 24و 00،04و

س جتماعية مبجلطرف جلنة التعليم والشؤون الثقافية واإل
املستشارين، هذا تيبنّي أبنه هاذ القانون اللي دوز واحد املدة طويلة 
يف جملس املستشارين ألنه كان حيتاج فعال إىل نقاش عميق ولو 
يف جملسكم املوقر ويف اللجنة املوقرة كان هاذ النقاش، رمبا األطراف 

عاوده تاملعنية ملا تيت ىل هذا القطاع فأرادت أن تراجع النقاش و 
فكان الزم من اإلتصال والتشاور واللقاءات مع مجيع املهنيني، 
هذا قانون إضافة إىل قانون آخر اللي صادق عليه جملسكم املوقر 

دايل املهن الصحية، احلمد هلل اهلدف  04تيهمو  0تيهم تقريبا ب
هو أنه يغطي الفراغ واخلصاص القانوين املرتبط ممارسة تلك املهن، 

يضمن سالمة احلق دايل املواطن يف الصحة والسالمة  مبا هو يعين
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دايل املواطن كذلك، ويضمن كذلك محاية لتلك املهن ملمارسني 
هاذ املهن يف إطارها القانوين للمتخرجني من املعاهد اليت تدّرس 
فيها هاذ املهن محايتهم من الرتامي دايل البعض اآلخر على هاذ 

 .حة املواطناملهن وما يشّكل ذلك من خطر على ص

أود يف البداية بطبيعة احلال أن أشكر السيدات والسادة النواب 
خاصة أعضاء جلنة القطاعات اإلجتماعية، ألهنم أن تعمدت 
نسرد هاذ املواد وحدة بوحدة ألهنم تفاعلو إجيابيا مع العمل اللي 
ّدار يف جملس املستشارين، وهذا مسحو يل أان كنت كلهج شوية 

دايل األسئلة فهذا   8لس املستشارين عندي ألنين كنت يف جم
صو كيعرّب على التعاون البناء املثمر املنتج بني املؤسستني، واللي خ

دائما يكون يف اجتاه جتويد النصوص، وهاد الشي اللي  صراحة
قمنا به من جتويد النصوص، عملنا تدارك ما ميكن تداركه لكي 

طنية ية الو يكون لنا نص يف مستوى تطلعات املنظومة الصح
للتذكري فهاد املشروع جا يف إطار تنزيل الربانمج احلكومي 

، ويهدف إىل كما 0201هو خمطط الصحة  0208-0200
قلت تعزيز اإلطار التشريعي هاد اإلطار القانوين املنظم ملزاولة 
جمموعة من املهن الصحية سيمكن من املؤكد أنه يسد الفراغ 

 ا القانون جنبنا هاد القانون أنالقانوين، مع العلم أنه جنبنا هذ
خيوض يف كل ما هو تنظيمي أو كل ما هو له صبغة تنظيمية وأن 
يبقى مرتبطا ابملثن التشريعي، ووصفنا املهن وحددان املهام دايل  
كل مهنة مهنة وأحلنا على النصوص التنظيمية كل ما يتعلق 
ابألعمال، فاملهن شيء تعريفها شيء والدبلومات مرتبطة شيء 
واألعمال اليت ستقوم هبا كل مهنة مهنة قد تتغري قد يكون هلا 
 طابع ديناميكي، قد ترتبط ابلسياق، قد ترتبط ابلوضع االقتصادي
االجتماعي اجلغرايف إىل آخره، فهنا الوزارة التزمت وأقوهلا أمامكم 
ألن أعرف الصعوبة اللي كانت أمامنا مجيعا يف املصادقة على هذا 

دي مدة وهو يف بني دواليب اجمللسني ابش نطمئن القانون ألنه ها
أنه النقاش سيستمر مع املهنيني ومع مجعيات العاملة ومع النقاابت 

ابش ميكن نوصلو إىل صيغة تضمن الولوج دايل املواطن إىل 
اخلدمات الشبه الطبية الصحية بشكل عام، ولكن يف نفس الوقت 

 نفس الوقت تضمن السالم واألمن الصحي دايل املواطن ويف
تضمن واحد العمل يعين مناسب يف ظروف جيدة هلاد املهنيني 
فلن أطيل أنتم تعرفون هذا القانون وأقسامه يعين اخلمس كانت 
هناك يعين التعديالت مهت جزء مهم يف جتويد النص وجزء كان 
مرتبط بتعريف بعض املهن وكذلك فيما يتعلق ابآلجال إلخراج 

 غياب ن يكون هلذا النص قيمة فعلية يفالنصوص التنظيمية، ألنه ل
نصوص تنظيمية فكان هناك أجل مث النظرة الواسعة ملسألة الرخصة 
هلاد املهن، حيث اليوم هناك جمموعة من املمارسني اللي مرخصني 
على مستوى األمانة العامة أو مرخصني على مستوى إدارة احمللية 

مجيع وسنقوم  م تبينالرتابية فاحنا فتحنا هاد اجملال ابش ميكن يت
من خالل نصوص تنظيمية اآلن ومن خالل هيئة ممثلة هلاد املهن 
وهادي مسألة أساسية بتعاون اإلدارة الصحية أو السلطة الصحية 
مع ممثلي هاد املهن بضبط أكثر بتنظيم أكثر هلذا القطاع وهلاته 
املهن ملصلحة املواطن للمنظومة الصحية وإلصالحات املهنيني، 

 .لكمشكرا 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، كذلك ابمسكم أشكر مقرر جلنة القطاعات 
االجتماعية السيد النائب رشيد احلموين على جمهوداته يف كل ما 
له عالقة بصياغة التقرير النهائي اخلاص ابللجنة وخاصة هبذا 
املشروع، منر اآلن إىل املناقشة العامة إبعطاء الكلمة ابسم فريق 

 .الة والتنمية للسيد النائب عبد اجمليد جوبيجالعد

 :النائب السيد عبد اجمليد جوبيج

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،
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 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يطيب يل يف هذه اجللسة التشريعية أن أتناول الكلمة إبسم فريق 
العدالة والتنمية، لبسط وجهة نظران حول مشروع القانون رقم 

 املتعلق مبهن الرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، 41.02
ال يسعين يف هذه اجللسة التشريعية إال أن أتوجه أبمسى عبارات 

زير الصحة الذي أابن عن سعة صدر التقدير والشكر للسيد و 
وروح مسؤولية عالية خالل أشغال اللجنة للدراسة والتصويت على 
مشروع القانون، وبكافة اإليضاءات اليت قدمها خاصة وأننا أمام 
نص تشريعي مر مبسطرة مراطونية تعود إىل الوالية السابقة، وقدمه 

وصول  شكر مآنذاك السيد احلسني الوردي وزير الصحة السابق، ال
كذلك إىل كافة انئبات ونواب هذه اللجنة بكافة مكوانهتا واليت 
دأبت على اختالف اخلاّلق يف أجواء من املناقشة الرصينة 
واهلادفة، وخاصة أننا أمام مشروع قانون آاثر ابملناسبة العديد من 
النقاشات بني املهنيني واملهتمني والفاعلني يف وسائل اإلعالم 

دل، خاصة النقاش الدائر بني املبصريني وأطباء الكثري من اجل
العيون والذي نعتربه نقاشا مشروعا ما دام يتم يف إطاره الدستوري 
اهلادف، وما دام فيه استحضار ملصلحة املواطن واألجبدايت 

 .املنصوص عليها يف أخالقيات املهنة

 قبل اخلوض يف خمتلف التفاصيل املتعلقة ابملشروع البّد من إبداء
جمموعة من املالحظات نعتربها أساسية للتعاطي اإلجيايب مع 
مشروع القانون املذكور، أوال مشروع قانون ال جيب اختزاله يف 
نقاش مهين صرف وضّيق ما بني املبصاريني وأطباء العيون، إننا 
أمام مشروع يسعى لتحديد القواعد القانونية اخلاصة مبزاولة مهن 

لى لتأهيل الوظيفي ابلقطاع اخلاص عالرتويض والتأهيل وإعادة ا
غرار املهن الشبه الطبية وابقي املهن الطبية، يتعلق األمر إذن مبهن 
الرتويض الطيب، واضع أجهزة استبدال األعضاء، مقوم السمع 

مصحح النطق، مدرب القدم النفساين احلركي، عالوة على املقّوم 
بية ن الشبه طالبصري والنظارايت، حنن إذن أمام جمموعة من امله

اليت يروم مشروع القانون تنظيميها يف إطار مقاربة مشولية ورؤاي 
انظمة، يتعلق األمر مبشروع قانون يدخل يف إطار تنظيم جمموعة 

 .من املهن الشبه الطبية اليت تعاين فراغا تشريعيا واضحا

ويروم ابلتايل تعزيز اإلطار التشريعي للقطاع الصحي يف غياب 
هيئات مهنية قائمة الذات تسمح مبمارسة مهامها يف احرتام اتم 

 42.01للقانون، ويف هذا السياق متت املصادقة على القانون
املتعلق ابلقابالت  44.02املتعلق مبزاولة مهام التمريض والقانون 

 41.02ية، يف حني ظل مشروع القانون واملنشورين ابجلريدة الرمس
الذي حنن بصدد مناقشته حبيس الغرفة الثانية، وهنا البد أن نذّكر 

 01مسار القانون وهومسار يطرح أكثر من عالمة استفهام يف 
 00، أحيل مشروع القانون على جملس النواب يف 0201يوليوز 
 ، متت إحالته على جلنة القطاعات االجتماعية0201يوليوز 

، متت املصادقة عليه يف 0201فرباير  02مبجلس النواب يف 
متت إحالته على جملس  0201اجللسة العامة وابإلمجاع، سنة 

متت إحالته على جملس النواب  2019  يونيو02املستشارين يف 
متت إحالته على  0202يونيو  00يف إطار قراءة اثنية، ويف 

متت  0202يوليوز  01اللجنة اإلجتماعية يف جملس النواب، يف 
 .املصادقة عليه يف اللجنة اإلجتماعية مبجلس النواب

مالحظة اثلثة إذا كان تكوين األطر الشبه الطبية قد عرف قفزة  -
نوعية متثلت يف إصالح شامل للقواعد التنظيمية املتعلقة هبا 
وبشروط ولوج معاهد التكوين ومتديد مدة الدراسة هبا وإحداث 

ه الرتسانة القانونية ملمارسة هذه املهن الشبختصصات جديدة فإن 
الطبية بقيت على حاهلا بل أن هناك مهنا متارس بظهائر عمرها 

 .سنة 12أكثر من 

قواعد ولوج  41.02املالحظة الرابعة : حدد املشروع القانون -
مهن الرتويض وإعادة التأهيل الوظيفي ابلقطاع العام وداخل مرافق 
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مومية، وكذا ابلقطاع اخلاص وفق شروط الدولة أو املؤسسات الع
 : وقواعد أساسية منها

 أوال: الشهادة أو الديبلوم؛

 اثنيا: اجلنسية ؛

اثلثا: احلصول على إذن املزاولة مع ضرورة احرتام مبادئ املروءة 
 .والكرامة والنزاهة واإلستقامة وأخالقيات املهنة

ل كاملالحظة اخلامسة: عمل مشروع القانون على توصيف   -
مهنة من املهن الشبه الطبية وحتديد جمال نشاطها وأماكن مزاولتها 
مع ختويل اإلدارة وضع مصنفات هلذه األعمال املهنية دايل 
بنصوص تنظيمية مما يعين وجود نية حقيقية إلشراك املهنيني من 
خالل اهليئات املهنية إلغنائها ابإلقرتاحات الالزمة واملمكنة وفق 

أيضا نص املشروع على ضرورة إخضاع هذه املهن مقاربة تشاركية، 
لعملية تفتيش دورية مع ترتيب اجلزاءات املناسبة يف حاالت 

 .تسجيل خمالفات ألحكام هذا القانون

املالحظة السادسة: وهي إضافة نوعية اليت جاء هبا مشروع  -
للمهن املذكورة تكوين  41.02القانون فقد أجاز مشروع القانون 

غشت  00حكام الظهري الشريف املؤر  يف شركة خاضعة أل
ابقيني كنظموا الشركات بظهري  0202، احنا كنالحظوا  0202
مبثابة قانون إلتزامات العقود وأيضا أتسيس شركة  0202دايل 

خاضعة للقانون التجاري يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة 
بشريك واحد أو عدة شركاء أو شركة تضامن، ويف حال الشركة 

على األقل من رأمساهلا يف ملكية  10تجارية جيب أن يكون ال
املهن أو عدة مهنيني من نفس املهنة حفاظا على هذه املهنة من 

 .جعلها حتت وصاية أصحاب املال

املالحظة السابعة: لضمان محاية هذه املهن من املتطفلني  -
واحلفاظ على صحة املواطنني وسالمتهم فإن مشروع القانون تناول 
أشكال املزاولة الغري قانونية إلحدى املهن املنصوص عليها وحدد 

العقوابت وحدد اجلزاءات على كل إخالل ابلقواعد واألحكام 
لغرامة أو  واليت تتمثل يف احلبس أو ا القانونية اخلاصة هبذه املزاولة

 .كالمها أو سحب اإلذن بصفة مؤقتة أو هنائية

املالحظة الثامنة : ينص مشروع القانون على إنظواء املهنيني  -
املشارإليهم يف هذا القانون حتت لواء مجعية وطنية مهنية ختضع 

بتنظيم احلق يف أتسيس  0217نونرب  01ألحكام الظهري 
نتظار إحداث هيئة مهنية وطنية سيعهد إليها أبدوار مجعيات يف ا

 أساسية مثل ضرورة متثيل املهنيني يف املشاورات وحتديد املصنفات
 .واملسامهة يف الرقي ابملهن

هذه بعض أو جزء من اإلجيابيات اليت جاء هبا مشروع القانون 
اليت ال ينبغي التغاضي عنها يف ظل النقاشات املرتبطة  41.02
لت تفاصيل يف خضم صراع غري حقيقي بني هيئات اشتغببعض ال

يف و  وتشتغل ملدة سنوات يف نوع من التكامل واإلنسجام التام
ارتباط هبذا السياق، ندعو السيد الوزير ومن خالل احلكومة إىل 
أننا يف حاجة إلعادة ترتيب وتنظيم العديد من املهن الطبية والشبه 

ى الصعيد  يعرفها املغرب علالطبية وغريها يف ظل التحوالت اليت
املؤسسايت واحلقوقي، ونعتقد أنه ورش حقيقي حيتاج لإلصالح يف 

 .ظل تقادم الرتسانة التشريعية للعديد من املمارسات

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

النقاط اإلجيابية على ابلعديد من  41.02حيبل مشروع قانون 
مستوى اهلندسة التشريعية فهو نص مرتاص من حيث الشكل 
منسجم يف العديد من مقتضياته بل ميكن اعتباره نصا مرجعيا 
ميكن االقتداء به للتعاطي مع العديد من املهن اليت تفتقر إىل 
التنظيم على مستوى املضامني، ابلرغم من النقط اخلالفية اليت 

قراءة وأكثر من أتويل وبشهادة املهنيني أنفسهم  حتتمل أكثر من
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إن التنصيص على إحداث هيئة مهنية وطنية أمر ال ميكننا إال أن 
 نثمنه ابلنظر إىل األدوار اليت تقوم هبا اهليئات املهنية على مستوى
ختليق املهنة واملمارسة يف إطار القانون واملشاركة يف إعداد السياسة 

ليات ومهام الزجر إىل غريها من األدوار الصحية وحتديد املسؤو 
 .املهمة

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

لن نبالغ إذا قلنا على املستوى التشريعي أن العديد من النقاشات 
اليت أثريت خبصوص مناقشة هذا املشروع والتخوفات املعرب عنها 
من قبل بعض املهنيني كانت حاضرة يف اإلعالم واملواقع 
اإلجتماعية ويف الشارع وعند املواطن العادي وأيضا عند املشرع، 

ض قاشات اليت كانت حتتاج لبعويكفي أن نذكر هنا ببعض الن
اإلضاءات واليت كانت املؤسسة التشريعية فضاءا للحوار ولتبادل 
الرؤى بني خمتلف ممثلي هذه املهن وعلى سبيل املثال ال احلصر 

املتعلقة ابملوافقة املمنوحة مبثابة أودون ملزاولة  12استأثرت املادة 
ابلعديد من  املهن املذكورة من قبيل األمانة العامة للحكومة

وجهات النظر خاصة بعد إدخال التعديل من جملس املستشارين 
يقضي بتغيري لفظ األمانة العامة للحكومة برفض إدار مع ما 
يطرحه هذا املفهوم من لبس على مستوى القطاع املعين القطاع 
ة املعين مبنح تراخيص املزاولة، وقد أوضح السيد الوزير ملا فيه الكفاي

 .لتعديلحيثيات هذا ا

خبصوص اخلالف الذي استدعى على مستوى الغرفة الثانية 
تشكيل جلنة فرعية وتتبعه اجلميع عرب وسائل اإلعالم والوقفات 
 1االحتجاجية، وتناثرت ردود األفعال هنا وهنا ويتعلق ابملادة 

من هذا القانون واملتعلق ما يسمى بقياس البصر أو عدم قياس 
اريني عدم قياس البصر ما بني املبص البصر أقول بقياس البصر أو

وأطباء العيون والذي استدعى تقدمي تعديل من طرف احلكومة 
 حظي ابملوافقة و إبمجاع مجيع الفرق الربملانية مبجلس املستشارين،
وهنا البد من التوضيح، ويف هذا اإلطار البد أن.. كفريق العدالة 

ئات املهنية ذات اهلي والتنمية وكنواب برملانيني استقبلنا العديد من
الصلة مبشروع القانون هيئات وطنية وجهوية وإقليمية ومجعيات 
ونقاابت وأفراد سواءا داخل الربملان أو يف األقاليم، البد أن نسجل  
كفريق العدالة والتنمية التزامنا املبدئي والدستوري قصد إخراج 
ئة يقانون يهدف مصلحة املواطن أوال وأخريا دون اإلدارة أبي ه

على حساب أخرى مصلحة ساكنة اجلبال والقرى واملداشر كما 
احلواضر واملدن، إن السجن الذي عرفه مشروع القانون يف املواقع 
اإلجتماعية ويف الشارع ل نكاد نلمسه حقيقة على مستوى النص 
التشريعي ذلك أن مصطلح قياس البصر من عدمه ال ذكر له 

اليت جاءت هبا احلكومة وال يف الصيغة  0214البث يف ظهري 
وصادق عليها جملس النواب أو كما صادق عليها جملس 
املستشارين، وابلتايل فتأويل املادة اخلامسة الواردة يف الظهري 

اليت عدله وصادق عليها جملس  املذكور أو املادة السادسة
املستشارين ال تنص صراحة على قياس البصر أو متنع ذلك وتفنذ  

اليت تقول أبن عمل املبصاريني ال يكون  كل هذه اإلدعاءات
حسب املشروع إال بوصفة طبية، ولعل ابلرجوع إىل مشروع 
القانون خاصة املادة الرابعة فإهنا ترفع هذا اللبس إذ تنص صراحة 
على أن املهنيني يزاولون مهن بناءا أوال على و صفة طبية، اثنيا 

ملنوط هبم لدور احتت إشراف مسؤولية الطبيب، اثلثا أو يف إطار ا
فيما يتعلق ابألعمال اخلاصة هبم، كما أضافت املادة الرابعة أن 

واليت  2األعمال اخلاصة بكل مهنة من املهن نص عليها يف املادة 
ال ميكن إجنازها إال بناءا على وصفة طبية ستحدد يف مصنف، 
وابلتايل البد من اإلشادة ابلتعديل الذي ورد من جملس 

ك أن عاهد أن املشاورات حول هذا املصنف ما املستشارين وذل
غادارش مع مجعية كما جاء يف املشروع قانون كما صادق عليه 
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جملس النواب وإمنا غدار مشاورات مع اهليئة الوطنية وابلتايل فإن 
 .هناك ضرورة إحداثها

ارتباطا هبذا السياق، نوصي السيد الوزير العمل على توسيع 
 يني هبذا املصنف أن يراعي هذا املصنفاملشاورات مع كافة املعن

املؤهالت املكتسبة خالل التكوين األساسي أو التكوين املستمر 
املهين والتخصصات أن يساهم املصنف يف احلد من الفوارق اجملالية 
وتوسيع االستفادة من اخلدمات الصحية، وهنا ال يفوتين أن أنوه 

 خالل أشغال ابإللتزام الذي جعل السيد الوزير وزير الصحة
اللجنة ابلقطاعات االجتماعية والذي أكد من خالله حرص 
احلكومة والوزارة الوصية على توفري الضماانت الالزمة لصياغة امل 
املصنف يستجب خلصوصية بلدان وللرتاكم والتحدايت 

 .اإلقتصادية واإلجتماعية واجملالية واجلغرافية والبشرية

هذا النقاش و عليه يتعني إن من شأن صدور هذا امل صنف حسم 
على احلكومة مباشرة اإلجراء واإلسراع إبخراج القانون احملدث هلاد 
 اهليئة الوطنية ملهنة الرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي يف
أقرب اآلجال حىت يتسىن إدراج اقرتاحات واملالحظ يف الواجهة 

 .املتعلقة هباد، وشكرا

 :السيد الرئيس

لفريق األصالة واملعاصرة الكلمة للسيد النائب عدي شكرا، إبسم ا
 .بوعرفة

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين ويشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق األصالة واملعاصرة، 
علق مبزاولة مهنة يت 41.02وحنن نتدارس مشروع قانون رقم 

الرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي يف إطار قراءة اثنية أن 
اليت عدهلا جملس  07أقدم رأي فريق األصالة واملعاصرة يف املواد 

اليت عدلتها احلكومة داخل  1املستشارين، ومن أبرزها املادة 
 ساجللسة مبجلس املستشارين واليت أاثرت كثريا من ردود الفعل لي

داخل جملس الربملان فقط بل حىت خارج املؤسسة التشريعية يف 
نقاش ساخن كاد أن حيجب اإلجيابيات املهمة اليت جاء هبا 

 . املشروع األصلي قبل التعديالت

ومن هنا أود أن أؤكد من جديد على أمهية هذا املشروع الذي 
 يروم وضع اإلطار القانوين املنظم جملموعة من املهن الصحية وسد
الفراغ القانوين احلاصل ويتعلق األمر ابإلضافة إىل مهنة النظاريت 

بستة مهن أخرى تندرج كلها ضمن  0214املنظمة مبوجب ظهري
امتداد النشاط الطيب، ويتعلق األمر ابملروض الطيب، مقومي 
النطق، مقومي البصر، النفسي احلركي، مقوم العظام، مقوم 

هن الرتويض والتأهيل السمع، حيث مت وضع قواعد مزاولة م
وإعادة التأهيل الوظيفي سواء تعلق األمر مبزاولتها بصفة حرة أو 
يف إطار اإلجارة، كما حدد هاد املشروع الذي بني أيدينا قواعد 

لديبلوم ا مزاولة هذه املهن بصفة حرة وفق قواعد تتخلص بشروط
واجلنسية واحلصول على إذن املزاولة مع ضرورة التوفر على حمل 
مهنيي يستجيب للمعايري احملددة من طرف اإلدارة وخضوعه 
للتفتيش، كما ينص املشروع كذلك على ضرورة إحداث هيئة 
وطنية خاصة مبهنية ترويض وأتهيل وإعادة التأهيل الوظيفي هذا 
ابإلضافة إىل العقوابت املطبقة على كل إخالل ابلقواعد 

وهي   وع القانونواألحكام القانونية املنصوص عليها من قبل مشر 
كلها أمور إجيابية ال جنادل فيها مادام أن الغاية منها هي وضع 
حد للفوضى والعشوائية اليت ميزت العقود ممارسة هذه املهن الشبه 

 .الطبية ببالدان
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 السيد الرئيس،

السيد الوزير، وإذ نعرب عن دعمنا هلذا املشروع فإننا يف الوقت 
 أدخلها كومة ابلتعديالت اليتنفسه نعرب عن أسفنا عن متسك احل

منه بتقدمي  1جملس املستشارين على مشروع القانون خاصة املادة 
احلكومة للصيغة احلالية واليت انسحبت مبقتضاها قياس النظر من 
املبصريني وهو األمر الذي عارضناه من منطلق الوفاء واحلرص 

دئ االشديد على مصاحل املواطن املغريب متشبعني بذلك بقيم ومب
 .حزبنا القائمة على الروح الوطنية العالية

إن ما قامت به احلكومة السيد الرئيس ال يعد خمالفة صرحية ملا 
سبق أن توافق عليه مجيع مكوانت اجمللس يف الوالية السابقة حيث 
تفاعلنا حينها بكل إجيابية مع نص املشروع مسامهة منا يف مسار 

اء اسية ال ميكن استغنإصالح قطاع الصحة تشريعيا كخطوة أس
عنها يف كل إصالح خدمة لصحة املواطنني وذلك بتوفري عرض 
صحي وجتويد خدماته سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص 
فماذا تغري اي ترى؟ فماذا تغري اي ترى من املواقف وملصلحة من مت 

 هذا التغيري وما سبب رضو  احلكومة لضغوط جهات ما؟

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 احلضور الكرمي،

جداال ونقاشا مهنيا وجمتمعيا   1لقد أاثر هذا التعديل تعديل املادة 
كبريا اخنرط اجلميع، ملا هلذا املشروع من وقع على صحة املواطن 
وعلى جودة اخلدمات اليت يقدمها أصحاب هذه املهن شبه 

يا حالطبية، وحنن يف فريق األصالة واملعاصرة نعتربه نقاشا ص
وإجيابيا وكنا نتمىن صادقني أن خيلص إىل إخراج قانون ال يضر 
أبي جهة معينة، بل يذهب يف اجتاه الدفاع على صحة املواطنني 

 .أوال والتوافق بني املهنيني اثنيا، ال أن يغلب جهة على جهة

ويف هذا السياق وانطالقا من األمهية اليت أوليناها هلذا املشروع منذ 
 له مبجلسنا هذا حريص فريق األصالة املعاصرة قبل القراءة األوىل

بلورة مواقفنا النهائي من هذه املادة أن نستمع لنبض مواطنينا يف 
البوادي، يف القرى، يف اجلبال، يف الصحاري، ولكن مهمشون يف 
وطننا العزيز اللذين مل نستطع أن نوافيهم حقوقهم من صحة وتعليم 

يف احلياة ويف غد أفضل وحنن  وشغل، بل األكثر من هذا األمل
نناقش هذا املشروع اليوم هي مناسبة ساحنة لنستحضر مجيعا وأبمل 
شديد ما يعاين منه قطاع الصحة البصرية ابملغرب حيث النقص 

طبيب حلوايل  810املهول يف عدد أطباء العيون، إذ يقدر عددهم 
ث يمليون مواطن زايدة على سوء التوزيع عرب ربوع اململكة ح 24

جندهم السيد الوزير والسيد الرئيس احملرتم كلنا نعرف مدينة الرابط 
طبيب يف  070طبيب، مدينة الدار البيضاء فيها  020فيها 

اجلهة، اجلهة دايل الداخلة فيها طبيب واحد، جهة العيون عندها 
دايل األطباء بينما  2دايل األطباء، جهة دايل درعة اتفياللت  4

 الدان تعاين من غياب هذا التخصص سواءتبقى جهات عدة من ب
على مستوى القطاع العام أو املستشفيات العمومية أوعلى مستوى 

 .القطاع اخلاص

وال تفوتين الفرصة ألشري إىل أن أمراض العيون وضعف البصر هلا 
تكلفة اقتصادية وإجتماعية مهمة، تنعكس سلبا على الفئات 

شكل و احلكومة لإلستثمار بالفقرية واملهمشة من مواطنينا لذا ندع
مستعجل يف الصحة البصرية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
ولتحقيق العدالة اجملالية هبذا اخلصوص، إحرتاما لكرامة مواطنينا 
وإحرتاما كذلك ملضمون وروح الدستور الذي ينص على احلق يف 

كذلك انسجاما مع املواثيق الدولية وخاصة   20الصحة يف الفصل 
دايل  00من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة  01فصل ال

العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية، والصحة البصرية 
من أوىل األولوايت الصحية اليت جيب أن تعطى هلا األمهية 

 .القصوى
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ومبنظور إمياننا العميق أبمهية الشراكة والتكامل بني خمتلف 
فوق ل نؤكد أن يف فئة املبصريني اليت ياملتدخلني يف هذا اجملا

موزعني على امتداد الرتاب الوطين، كانوا  4222عددهم 
يشكلون ال حمالة إضافة نوعية يف جمال التغطية الصحية على هاذ 

ظلت منذ  0214املستوى، حيث أن هذه الفئة املنظمة بظهري 
ذلك التاريخ وهي تقدم اخلدمات اجلليلة يف هذا اجملال وتشكل 
حال عمليا يساهم يف التخفيف من معاانة املواطنني، ويتجاوز 
املعيقات البنيوية اليت يطرحها اخلصاص يف أطباء العيون حيث أن 
يف  ترخيص الظهري املشار إليه للنظارتيني واملبصريني بقياس البصر

حالة معينة كان يساهم يف حتقيق العدالة اجملالية املرتبطة ابلصحة 
شكل دوما طوق النجاة للمواطنني من ذوي البصرية، وكان ي
 .الدخل احملدود

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ن سعي البعض إىل عرقلة تطوير التكوين املهن الشبه طبية أمر إ
اتضح جليا حينما اعتربت جهة معينة أن فتح املاسرت أمام 

ة بصريني ما هو إىل تكريس للممارسة الغري قانونيالنظارتيني وامل
للطب، وابلتايل فإن هذه اجلهات املعنية تعمل لتجعل من املهن 
الشبه طبية خادما ملصاحل الطبيب وليس يف خدمة املواطنني 
والقطاع الصحي، أي أنه جيب استحضار رغبة هذه الفئة 

املبصاريني و واستحضار كذلك رغبة فئة الفاعلني يف جمال الرتويض 
وإال فقد نسقط يف التشريع للفتنة، حيث هناك اليوم حماولة خللق 
هذه الفتنة ببالدان بني جمموعة دايل املهن وهو ما نرفضه 

 .وسنتصدى له

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يعين املادة األصلية هوأنه املوافقة   12ابخلصوص املادة 12املادة 
حة لألمانة العامة للحكومة، ولكن تعديل كانت يف البداية املمنو 

اللي جا من جملس املستشارين فيه واحد املشكل كبري وكبري جدا،  
كنحيدو يعين املوافقة املمنوحة لألمانة العامة للحكومة وحنن 
نعرف أن األمانة للحكومة هلا منالكفاءة ومن القدرة ومن املهنية 

اء يف املادة م التعديل اللي جملباشرة هذه املراقبة وهاذ املوافقة، اليو 
أنه املوافقة انتقلت إىل اإلدارة دون حتديد هذه اإلدارة وشكون  12

ة! الداخليوزارة الصحة! وزارة  املوفقة؟هي اإلدارة غتعطي هاذ 
ة احنا غادي نشّرعو لواحد الفوضى كبرية وكبري  الرتابية! اجلماعات

من بني األسباب املسببة اللي  12، وابلتايل أنه هاذ املادة بزاف
جعلت فريق األصالة واملعاصرة يقول أبنه ال ميكن أن نشرّع 
للفوضى والفتنة، ألن مّل ي ما منحّددوش حىت اإلدارة تنقولو 
اإلدارة هي اللي غادي تعطي املوافقة واملمنوحة وابلتايل أنه هذا 

جات  اخلتام كنا نتمىن أن تكون املخر رمبا سيضر هباذ املهنة، ويف
يف خدمة اجلميع ال يضّر أبي جهة معينة، بل  .بقانون وطين

يذهب يف اجتاه احلرص على صحة املواطن أوال والتوافق بني 
املهنيني، اثنيا ال أن يغّلب جهة على أخرى ومرة أخرى واملناسبة 

ىل اجمللس إشرط نؤكد هبذه املناسبة على أن بالدان يف حاجة اليوم 
األعلى للصحة، يكون له الدور الفاعل فيما خيص مشاريع 
ع القوانني املتعلقة هبذا القطاع احليوي وأن الربملان ليس دوره التشري

لفائدة اللوبيات، ولكن التشريع لصاحل الوطن واملواطنني األايم 
املقبلة غتكون واحد املعركة كذلك ما بني األطباء جراحني األسنان 

صانعي األسنان، هذه معركة كذلك ها هي جايّة ما بني  وكذلك
الفئات، أما فيما خيص الضماانت واملكاسب املهمة اليت يقال أن 
ى املشروع أتى هبا لفائدة النظاراتيني ال سيما ما يتعلق ابلتأكيد عل

إصدار نص تنظيمي ابستشارة مع هيأة مهنيي أطباء العيون من 
 ى سيحدد ابلضبط اإلختصاصاتجهة والنظاراتيني من جهة أخر 

اليت سيقوم به كل من أطباء العيون والنظاراتيون، فنحن نرى يف 
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فريقنا أن مثل هاذ اإلختصاصات جيب أن حيددها نص تشريعي 
لكي تكون ذات ضماانت قانونية واضحة وليست وعودا قد 
تتحقق وقد ال تتحقق ولنا جتربة مريرة مع كامل األسف مع وعود 

جماالت عدة، لكل هذه اإلعتبارات سنصوت ابلرفض احلكومة يف 
يف إطار القراءة الثانية، حتية إليكم  41.02على مشروع قانون 

 .مجيعا

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم التجمع الدستوري للسيدة 
 .النائبة خدجية الزايين

 :الزايينالنائبة السيدة خدجية 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،

 حتية طيبة للجميع، يل الشرف الكبري أن أتقدم إبسم فريق التجمع
الدستوري هبذه املداخلة أمام جملسنا املوقر ملناقشة مشروع قانون 

الذي يتعلق مبزاولة مهن الرتويض والتأهيل وإعادة  41.02رقم 
اءة اثنية من بعدما أحيل من جملس التأهيل الوظيفي، قر 

املستشارين، وإدخال تعديالت عليه نعتربها يف فريق التجمع 
الدستوري من األمهية مبكان، وهبذه املناسبة ال يفوتين أن أنوه 
مبجهود أعضاء جلنة القطاعات اإلجتماعية مبجلس النواب يف 
إخراج مشروع القانون هذا الذي يعّرف هذه املهن الصحية 

وط مزاولتها واألعمال اخلاصة هبا، ويتعلق األمر ابملروض وشر 
الطيب والنظارايت وواضع أجهزة استبدال األعضاء ومقوم السمع 
 .ومقوم البصر ومصحح النطق والنفساين احلركي ومدرب القدم

يف تنظيم املهن الطبية والشبه  41.02وألمهية مشروع القانون 
لى سالمة ة الصحية واحلفاظ عالطبية وأتثريها على الرفع من اجلود

املواطنني واملواطنات، وما عرفه من تغطية إعالمية كبرية وإهتمام 
ران املتتبعني لواقع الصحة يف بالدان حمليا وإقليميا ودوليا، حيث نظّ 

يف فريق التجمع الدستوري العديد من املناقشات واللقاءات 
كوميني احل واجللسات مع املهنيني واألطباء من جهة واملسؤولني

من جهة أخرى، وذلك للتوّصل إىل صيغة توافقية تضع صحة 
 .وسالمة املواطنني واملواطنات يف الدرجة األوىل فوق

كل اعتبار وترضي األطباء واملهنيني كذلك يف هذا اإلجتاه خدمة 
 .ملصلحة املرضى

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 ،السيدات والسادة النواب والنائبات احملرتمون

إننا يف فريق التجمع الدستوري نثمن ما جاء من تعديالت ملواد 
هذا مشروع القانون وذلك جتويدا للنص، والذي يتماشى مع 
التوصيات اليت جاءت يف الربانمج العاملي ملنظمة الصحة العاملية 
واملخطط اإلطار لألمم املتحدة، من أجل التنمية للفرتة املمتدة ما 

ات إسرتاتيجية التعاون بني ، ومستخرج0200-0208بني 
-0208املغرب ومنظمة الصحة العاملية للفرتة املمتدة ما بني 

، فنحن يف فريق التجمع الدستوري نعترب الصحة من 0200
القطاعات اإلجتماعية ذات األولوية الوطنية ومؤشرا من مؤشرات 
التنمية البشرية، تستدعي تقوية ترسانتها القانونية مبجموعة من 

ني والضوابط للرفع من جودهتا، كما أن القطاع حيظى بعناية القوان
ملكية خاصة مثله مثل ابقي القطاعات اإلجتماعية األخرى  
كالتعليم والشغل، حيث كان هذا القطاع موضوع العديد من 
اخلطب جلاللة امللك حممد السادس نصره هللا يف العديد من 

 .املناسبات
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 السيد الرئيس احملرتم،

 ير احملرتم،السيد الوز 

 السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،

إن هذا القطاع بصفة عامة وفيما خيص ابلذكر شقه املتعلق مبزاولة 
مهن الرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، يعرف حالة من 
الفوضى والتدخل تضر بصحة املواطنني فكان البد من وضع 

ات، وذلك من خالل نظام ضوابط دنيا للحد من بعض املمارس
قانوين وضوابط ضّمنها هذا املشروع واليت ختص مزاولة هذه املهن 
من طرف القطاع اخلاص على غرار املهن الطبية والصيدلة وابقي 
مهن الصحة املنظمة، ولقد عّرف مشروع القانون الذي بني أيدينا 
بكل مهنة من هذه املهن حسب الديبلوم الذي يؤهله لذلك كما 

األهداف واجملاالت وشروط ممارستها والوظائف اخلاصة  حدد
ة هبؤالء املهنيني، يف مصّنف تضعه اإلدارة بعد استشارة اهليأة املهني
اخلاصة هبذه املهن واجمللس الوطين للهيأة الوطنية للطبيبات 
واألطباء، كما نص على العقوابت اليت تتمثل يف الغرامة أو احلبس 

ة ا أو سحب اإلذن بصفة مؤقتة أو هنائييف بعض األحيان أو كالمه
على كل خمّل ابلقواعد واألحكام القانونية اخلاصة مبزاولتها، وال 
مانع من التذكري أن املشكلة األكرب اليوم يف قطاع الصحة يكمن 

للمملكة، ابإلضافة إىل  00يف توزيع املوارد البشرية على اجلهات 
الطبية،  لطبية والشبهضعف اإلستثمار والنقص املهول يف أطره ا

لذا نرى يف فريق التجمع الدستوري ضرورة اللجوء إىل حلول 
جذرية لتغطية اخلصاص خصوصا يف العامل القروي، اببتكار 
أساليب متماشية مع اإلكراهات احلالية كتنظيم قوافل طبية دورية 
ختص أطباء العيون والسمع والرتويض وغريهم، واللجوء إىل التعاقد 

ولني يف القطاع اخلاص لسّد هذا اخلصاص، وجيب أن ال مع املزا
ننسى أن هذا مشروع القانون سيضبط ومن سلوكيات بعض 
العادات واملمارسات الصادرة من املواطنني واملواطنات يف تعاملهم 

 سيسحت مع هذه املهن، لذا ندعو احلكومة إىل القيام بعمليات
ع بكافة فئاته جملتموالتوعية بشىت الوسائل لتصل إىل كل شرائح ا

 .سواء يف املدن والقرى

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،

ال يفوتنا يف فريق التجمع الدستوري أن نلح على احلكومة عرب 
الوزارة الوصية على قطاع الصحة ابإلسراع إبخراج النص التنظيمي 

إليها يف املادة الرابعة من هذا املشروع القانون، وذلك بعد املشار 
التشاور مع كل املتدخلني والذي سيحدد األعمال اخلاصة بكل 
مهنة من املهن، واألعمال اليت ال ميكن هلؤالء املهنيني إجنازها إال 
بناء على وصفة طبيه أو حتت إشراف ومسؤولية طبية، وكما ندعو 

التأهيل يس اهليئة الوطنية ملهين الرتويض و إىل ضرورة اإلسراع بتأس
وإعادة التأهيل الوظيفي يف أقرب اآلجال كهيئة استشارية، كما 

من هذا مشروع القانون 04هو منصوص عليها يف املادتني 
وكعضو يف عمليات التفتيش الدورية عن طريق ممثل هلا إىل جانب 

كما هو   ةاملفتشني احملليني التابعني للسلطة احلكومية املختص
 .من هذا املشروع القانون 04منصوص عليه يف املادة 

ويف اخلتام، بناء على أمهية التعديالت اليت جاء هبا مشروع     
يف إطار قراءة اثنية من جملس املستشارين،  41.02القانون رقم 

 فإننا يف فريق التجمع الدستوري،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيد الرئيس احملرتم،

 ت والسادة النائبات والنواب احملرتمون،السيدا
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سنصوت ابإلجياب على هذا املشروع كما أحيل من جملس 
املستشارين، شكرا على اإلنصات والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

 قادة إبسم لكبرياشكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب 
 .والتعادلية الفريق اإلستقاليل للوحدة

 :لكبري قادةاالنائب السيد 

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

لوحدة ل يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلستقاليل    
املتعلق مبزاولة  41.02والتعادلية يف مناقشة مشروع القانون رقم 

مهنة الرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي يف قراءة من اثنية، 
وهو املشروع الذي يهدف إىل حتديد القواعد القانونية اخلاصة 
مبزاولة مهن الرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ابلقطاع 

على غرار املهن الطبية والصيدلية وابقي املهن املنظمة، وإذا  اخلاص 
ا كنا يف الفريق اإلستقاليل مؤمنون أبن تنظيم املهن وأتطريها قانوني
يعترب يف جوهره مدخال للنهوض أبوضاع ممارسيها وفتح آفاق  
ضا كبرية لتطويرها وجتويد خدماهتا املقدمة للمواطنني، فإننا نعترب أي

ينبغي أن يتم يف إطار من التشاور الواسع بني أن هذا العمل 
خمتلف املهنيني، فالقانون هو تعبري عن إرادة مجاعية للتنظيم 
والتطوير مبا جيعله فيصال بني مكوانت اجملتمع ومنظما لعالقاهتا، 

فإننا يف الفريق اإلستقاليل نسجل أبسف كبري ضعف  وعليه
النص  يف إعداد هذااملنهجية التشاركية اليت اعتمدهتا احلكومة 

القانوين، حيث غّيب التشاور مع خمتلف املهنيني املعنيني 

مبقتضياته، وهو ما جعل مناقشته يف خمتلف املراحل حلظة توتر 
بني فئات مهنية، كان من املفروض أن يكون الرابط بني عملها 

 .هو التكامل والتعاون ال التطاحن والتنافر

 السيد الرئيس،

اإلستقاليل خالل دراسة مشروع القانون قيد لقد عمد الفريق 
الدرس اليوم يف قراءة اثنية إىل اإلنفتاح اللي على خمتلف الفئات 
املهنية املعنية مبقتضياته، حيث عقد الفريق سلسلة من 
اإلجتماعات اليت خصصت لإلستماع ملختلف وجهات نظر 

ومي قخمتلف املهنيني سواء املروضني الطبيني أو النظاراتيني أو م
السمع والبصر والنطق أو األطباء سواء منهم األخصائيني أو 
هيئتهم الوطنية، وهي اجتماعات كشفت ابمللموس العطب الذي 
أنتجه غياب التشاور واإلشراك والتشاور الذي كان من آليات 
اإلعداد اجليد هلذا القانون، واليت ينبغي أن ترفق دائما بدراسة 

صات اإلنصات ابعتباره ميثل لألثر تنطلق من خمرجات وخال
 .الدميقراطية التشاركية

 السيد الرئيس،

ال خيفى عليكم حجم اخلالف الذي خلفه هذا املشروع وخمتلف 
التعديالت احلكومية اليت جاءت به خاصة لدى فئة النظاراتيني 
وأطباء العيون، وهي لألسف الشديد نتيجة حتمية ومنتظرة 

 ل، وهو تقاطب يسري علىلتغييب احلكومة لإلشراك والتواص
عدد من الفئات املهنية بل ويعرب عن عجز احلكومة يف امتصاص 
احلراكات اجملتمعية املختلفة، وال بد من اإلشارة هنا إال أن هذه 
الزوبعة خلقتها التعديالت اليت جاءت هبا احلكومة خاصة على 

ألهنا تطرقت فقط لفئة املبصريني وفئة األطباء  1مستوى املادة 
ون التطرق ملختلف الفئات األخرى من املهنيني، وابلتايل خلقت د

مشكل أساسيا كان هو السبب يف هذه اإلحتجاجات ويف هذه 
اخلالفات، ألنه كان ابإلمكان جتاوز هذه املادة إما أن تكلم عن 
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مجيع املهن و عن مجيع الفئات املعنية هبذا النص القانوين، أو ال 
ؤالء  م فقط املبصريني واألطباء ألن هنثري هاد اإلشكالية اليت هت

كان متعايشني، فكان املواطن ملا يذهب إىل الطبيب هو الذي 
يوجهه إىل املبصري واملبصري عندما تدهب إىل املبصري هو الذي 
يوجهه إىل الطبيب والعكس صحيح، وكما قالوا اإلخوان سابقا 
اء بألن بعض اجلهات ال تتوفر على أطباء أخصائيني خاصة األط

العيون، وابلتايل كان املبصري هو الذي يقوم هبذا الدور، وهو 
 الذي يساعد املواطنني يف املناطق النائية اليت بعضها ال يتوفر على

هبذه املهمة،  للقيام طبيب ال يف القطاع اخلاص وال يف القطاع العام
 جاء هبا مقتنعون أن املقتضيات اليت وإذا كنا يف الفريق اإلستقاليل

تعديال عليه يف قراءته  04هذا املشروع والذي سبق وتقدمنا ب 
األوىل ستمكن من تنظيم أكثر هلذه املهن الشبه الطبية، فإن 
 طموحنا كان ميتّد ليشّكل يف جوهره آلية قانونية لتعزيز مواكبة هذه

صحة فظ الاملهن اليت قدمت خدمات متعددة للمواطنني مبا حي
العامة و يضمن اجلودة، وهو طموح نعتربه أنه يستوجب إرادة 
حكومية إلقرار سياسة مواكبة هلذه املهن تنطلق من تكثيف برامج 
التكوين والتكوين املستمر وفق دفاتر حتمالت بيداغوجية 
تستجيب ملعايري اجلودة والتكوين اجليد للكفاءات الشابة املمارسة 

 .هلذه املهنة

ايل فإننا بقدر ما نطالب بضمان حقوق هاته الفئات من وابلت
املهنيني فإنه يف نفس الوقت نطالب احلكومة ابلقيام مبواكبة هذه 
املهن وإبصدار أو إجراء املراقبة الواجبة على احملاّلت اليت يشتغل 
هبا هؤالء ألنه جيب أن حنافظ كذلك على جودة اخلدمات اليت 

ق اك إشكالية أخرى خاصة فيما يتعلتقدمها هاته احملالت، مث هن
فعال جاءت لتخلق مشكال جديدا  12ألن املادة  12ابملادة 

ابلنسبة للجميع، ألهنا بدال من أن تبقى األمانة العامة هي 
املسؤولة عن تقدمي املوافقة على هذه الرتخيصات أصبحت اآلن 
إرادة وال نعرف من هي هاته اإلرادة ألن غري حمددة، كما أن 

شكل يطرح كذلك ابلنسبة للذين يشتغلون حاليا برخص البعض امل
فيها ال يتوفر على رخص وابلتايل كما أننا نقول استمرو يف هاذ 
العمل دون قيام احلكومة بواجبها وابلتايل فإن الفريق اإلستقاليل 

 .لعدم إقتناعه هبذا القانون سيصوت ابالمتناع، وشكرا

 :الرئيسالسيد 

 .ة النائبة ليلى أحكيم إبسم الفريق احلركيشكرا، الكلمة للسيد

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 اللي بسم هللا الرمحن الرحيم،

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق احلركي إلبداء وجهة نظران وموقفنا 
عا اليوم والذي يكتسي طاب من هذا املشروع قانون الذي نتدارسه

خاصا، ابعتباره ينظم جماال مهنيا تتباين فيه وجهات النظر بني 
خمتلف املهنيني الذين يشملهم هذا النص التشريعي، فنحن اليوم 
أمام إنتاج قاعدة قانونية ستكون بعد اعتمادها من طرف املؤسسة 
قاعدة عامة ملزمة وإجتماعية وقاعدة سلوك حسب خصائص 

قاعدة القانونية، ومن هذا املنطلق فإن املقاربة التشريعية هذه ال
جيب أن تسري يف هذا اإلجتاه حىت يتحقق ضمان تنظيم املهن اليت 
يستهدفها القانون من جهة وضمان حقوق اجملتمع من جهة 

 .أخرى

وإذا كنا يف الفريق احلركي نؤكد على أمهية هذا املشروع التشريعي  
 على ضرورة استحضاره ملصلحة املواطن،يف املقابل نؤكد  فإننا

فنحن ال نرجح كفة جهة مهنية على أخرى وال نريد أن يستغل 
هذا املشروع ذو احلمولة اإلجتماعية من قبل بعض اهليئات 
ألغراض انتخابوية ضيقة، فمهن الصحة هي مهن متكاملة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

22 

ومتناغمة ومتداخلة فيما بينها ، وكلها مهن وطنية يضطلع هبا 
مغاربة، لذا هنيب بكم، السيد الوزير، إعمال احلكمة يف مواطنون 

هذا امللف حىت على تتم إاثرة الفتنة والتطاحن بني املهنيني ما 
يستوجب منا مجيعا استحضار مصلحة اجملتمع اليت تبقى أساسية 
 يف البدء واملنتهى، فالسند الذي بررت به احلكومة التعديالت اليت

ستشارين، وخاصة املادة ستة منه طالت هذا املشروع مبجلس امل
على اعتبار أهنا استندت إىل معايري علمية وجتارب مقارنة، لكن 
هذه املقارانت ركزت فقط على املهن ومل تتأسس على جماالت 
التطبيق، ونعين بذلك املناطق النائية واملناطق القروية واملناطق 

 .اجلبلية

ة ة الصحولإلشارة فإن احلكومة مل تستحضر توصيات منظم
العاملية اليت تدعو إىل تكوين تقين مهنيي الصحة، خاصة فيما 
خيص قياس البصر لتمكني ساكنة هذه املناطق من اإلستفادة من 
ية سلة العالجات الطبية ، هذه املناطق اليت تعترب فيها التغطية الطب

يف العديد من التخصصات ضعيفة جدا أو منعدمة، وهنا، السيد 
در لكم على الريف اللي أكيد أنكم كتعرفوه فني الوزير، غادي هن

جا، ولكن ما كتعرفوش املعاانة دايل الساكنة دالريف وغادي 
خنص هنا متسمان وبن الطيب والدريوش وكرونة إىل غري ذلك، 
هاد املناطق، السيد الوزير، الناس إيال بغاوا يديروا قياس البصر  

 0ه ظور اللي فيدالسوايع ابش يهبطو للناظور، النا 4كيضربو 
واللي ما كيخدموش السيمانة اللي   les ophtalmos دايل

كاينة، هاد املناطق اللي كتوصل مليون نسمة، كما أن التغطية 
الصحية يف جمموعة من اجلهات تعترب منعدمة بدليل األرقام اليت 
تصدر عن املندوبية السامية للتخطيط، وابلتايل فهذا واقع 

جدا، وكلنا يعي جيدا مستوى إجتماعي وجمتمعي ضاغط 
إمكانيات ساكنة املناطق اجلبلية والقروية ومنسوب الفقر الذي 
يعم فيها، وابلتايل فإننا نتواجد اليوم أمام حلني إثنني؛ إما أن 
يكتسي التشريع صبغة الشمول والتوازن بني املهن واجملاالت 

ن أالرتابية، وهو مع األسف مل نصل إليه إىل حد الساعة، وإما 
تتدخل احلكومة عن طريق إجراءات تنظيمية لضمان حق كل 
املواطنني املغاربة يف العالج الذي يعترب حقا دستوراي ال جدال 
فيه، فإقرار النصوص التشريعية أمر هام جدا، ال سيما إذا تعلق 
األمر بتنظيم املهن، ولكن هذه النصوص القانونية جيب أن تكون 

 .تمل واملواكبة الفعالةمبنية على استحضار األثر احمل

ويف هذا الصدد نطرح التساؤل التايل: هل ستوفر احلكومة غدا 
بعد دخول هذا املشروع حيز التنفيذ العدد الكايف يف أطباء العيون 
يف املستشفيات العمومية أو يف القطاع اخلاص أو يف خمتلف مناطق 
ة ناململكة؟ هل ستتم مراعاة تكاليف العالجات ابلنسبة للساك

املعوزة والفقرية؟ كيف ستتعامل احلكومة مع الطرف اآلخر أي 
املبصاراتيني والنظاراتيني وكافيني وأميي مهين الصحة ال سيما أنه 

وليات مسؤ  لكن ستة يف املرا يف هذا امليدان ويتحملون الناس
اجتماعية ويوفرون فرص الشغل بل هم طرف من هذا اجملتمع، 

هم بعني اإلعتبار ابعتبارهم الذي يستدعي منا أخذ أوضاع
 .مواطنون مغاربة

على كل حال سيدي الرئيس، نتمىن أبن تتم معاجلة وضعيات 
املهنيني يف قطاع الصحة وفق مقاربة مشولية متوازنة تضمن حقوقهم 
من جهة وتضمن كذلك حقوق اجملتمع، معتربين أبن أتسيس 

نيني هجملس وطين للصحة يضم خمتلف املتدخلني يف القطاع وامل
يتأسس على مقاربة تشاركية، يكون جماال للتحاور والنقاش يف أفق 
إجياد حلول عامة ملختلف املهن يف إطار متجانس ومتوازن، ألن 
اهلدف يف هناية املطاف هو مصلحة اجملتمع ومن خالله املصلحة 

 .العليا للبالد، شكرا لكم والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل

 :الرئيسالسيد 

 شكرا للسيدة النائبة، إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيدة النائبة
 .فتيحة سداس
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 :سداسالنائبة السيدة فتيحة 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين إبسم الفريق اإلشرتاكي مبجلس النواب أن أتدخل ملناقشة 
املتعلق مبزاولة مهن التمريض والتأهيل  02.41 مشروع قانون رقم

وإعادة التأهيل الوظيفي، هذا املشروع الذي يندرج ضمن 
اإلصالحات التشريعية اليت يعرفها قطاع الصحة واليت من شأهنا 
أن تعزز الرتسانة القانونية اهلادفة إىل تقنني وتطوير املنظومة 

، وخاصة منه 0200الصحية ببالدن، تفعيال ملقتضيات الدستور 
الذي ينص على احلق يف العالج والعناية الصحية،  20الفصل 

خصوصا وأننا أكدان دائما كفريق اشرتاكي على ضرورة اعتماد 
املساواة بني املواطنات واملواطنني، تطبيقا ملبدأ الصحة للجميع 
وتقوية التغطية الصحية األساسية واألجرأة الفعلية حلق اجلميع يف 

إعادة النظر يف اخلريطة الصحية وعقلنتها والعمل ولوجها، مع 
على التوزيع العادل للموارد الصحية، مبا يستجيب ملبدأ العدالة 
اجملالية وحيقق التكامل بني القطاعني العام واخلاص، وإبسم الفريق 
اإلشرتاكي أطلب منكم السيد الوزير اإلنصات إىل خمتلف الفئات 

ه كاالت املطروحة ابلنسبة هلاتاملهنية ومواكبتها حلل كل اإلش
املهنة، وأيضا املشاكل املختلفة اليت يعرفها املهنيون واليت من 
املفروض أن تكون الوزارة الوصية حريصة على حّلها، لقد ورغم 
ذلك ال يسعنا كفريق اشرتاكي إال أن ننّوه هبذه النصوص التشريعية 

واعد ع قاليت تطمح إىل جتويد مزاولة هذه املهن من خالل وض
حمددة والتأكيد على احرتام القواعد املنصوص عليها، حول أماكن 
املزاولة وأيضا ما يتعلق ابملراقبة املهنية مع التأكيد على النص 

 .التنظيمي الذي من خالله تتم ممارسة عمليات املراقبة

لة ونعترب يف الفريق اإلشرتاكي أن احرتام القانون املنصوص عليه ملزاو 
نقطة أساسية ومهمة للحد من اإلختالالت  هذه املهن

والتجاوزات اليت تقع على أرض الواقع، ونعترب أن التنصيص على 
 إحداث مجعية وطنية يتم فيها إشراك كل املعنيني تسهر على تطبيق
القانون ويعزى إليها أتطري والتكوين واملراقبة والتدبري ذات أمهية  

سألة ك نعترب أن مكربى لتفادي اإلختالالت املختلفة، وكذل
النيابة اليت وردت يف النص أساسية وكذلك حتديد املدة واليت من 
خالهلا حتدد مهام واختصاصات كل فئة حلل لكافة اإلشكاالت 

 .املطروحة

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ع سنصوت ابإلجياب على هذا املشرو  إننا يف الفريق اإلشرتاكي
الذي ال يقل أمهية عن ابقي املشاريع اليت هتم هذا القطاع احليوي 
ببالدان، والذي عرف ويعرف تطورا متنوعا وسريعا وأيضا يف بعض 
مشاكله الكربى ويف جممل املهن الطبية والشبه طبية على أساس 

منظومة  فقأن تتم مواكبة األجرأة لكل النصوص التنظيمية يف أ
صحية شاملة وجبودة عالية و بكفاءات وطنية طبية وشبه طبية، 
هدفنا األمسى هو تنفيذ قسم أيب قراط واحرتام القوانني اجلاري هبا 
العمل يف هذا اجملال احليوي والذي يعرف كما قلت مشاكل عدة 
تتطلب منا مجيعا أن نسعى إىل حلها، حنن كنواب ابلتشريع وأنتم  

 ية بتنفيذ إلتزاماتكم يف هذا اجملال، شكرا السيدكحكومة تنفيذ
 .الوزير شكرا السيدات والسادة النواب

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن إبسم اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واإلشرتاكية السيد النائب رشيد احلموين
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 :احلموينالنائب السيد رشيد 

 السيد الرئيس احملرتم،

 وزير احملرتم،السيد ال

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

اليوم كنشكرو السيد الرئيس ومكتب جملس النواب ورؤساء الفرق 
ندوة الرؤساء اليوم اللي برجمت مداخالت فهاذ القانون اللي عرف 
واحد اجلدل واحد النقاش ال يف وسائل إعالم ال داخل الربملان 

األوىل هاذ القانون من أجل توضيح بعض األمور، املسألة 
هو كيعين مهن الرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل  02.41

الوظيفي، ولكن البد من يعين التذكري ابملسار دايل هاذ القانون 
مت  0201، 00ألنه مهم، هاذ القانون جا للربملان يف شهر 

، 00التقدمي دايلو داخل جلنة القطاعات االجتماعية، شهر 
وافق اجمللس ابإلمجاع على كما  ،0201، 0،يف شهر 0201

عّدلته اللجنة على هذا القانون، جملس املستشارين وافقت اللجنة 
، وافقت اللجنة ابإلمجاع ومت 0201، 1بعد املوافقة ايف شهر 

رفع القانون إىل اجللسة العامة، ولكن كان طلب دايل واحد الفريق 
ين إبرجاع ر حمرتم هو فريق األصالة واملعاصرة داخل جملس املستشا

القانون إىل اللجنة ووافق اجمللس ابإلمجاع، هنا هباذ الطلب ما 
ميكنّاش نتهمو الفريق احملرتم أبنه تعرض لضغوطات خارجية، ألن 
عندان نية حسنة ألن كان ميكن حمّق ومن بعد تبنّي أبن فريق 
األصالة واملعاصرة ماشي احلكومة فريق األصالة هو اللي طلب 

ن أجل مزيد من التدارس، ومن بعد احلكومة إرجاعه للجنة م
استجابت وكنحّييه هباذ املناسبة ألن تداركنا بزّاف دايل األمور 
من بعد احلكومة استجابت ودارت جلنة تقنية جلنة تقنية من أجل 

، وافقت اللجنة 0202، 2التمحيص فهاذ القانون، ويف شهر 
ت، ولكن التعديال ابإلمجاع على املقرتحات دايل اللجنة التقنية

أغفلت تعديل جبتو هاديك اللجنة التقنية ما نقولش عالش ألن 

رمبا تبدل الرئيس يف ديك اللجنة، احلكومة هداك التعديل دايل 
اللجنة التقنية رفعاتو اجللسة ماشي تعديل حكومي والتقرير موجود 
يف جملس املستشارين على هاد احلقائق ابش ما نغلطوش األمور 

وافق اجمللس على  0202 1قائق كما هي ففي الشهر نقولو احل
املشروع ومت اإلحالة دايلو جمللس النواب لقراءة اثنية منني جاان 
لقينا ابلفعل أن يف الربملان حبكم أن املشروع استغرق سنة فقط 

ما عطيناهش الوقت الكايف كلنا  0201وكان يف هناية الوالية 
ال املغالطة اللي خرجت نعرتفو أبن كاين أخطاء عالش؟ ألن أو 

دايل املهن  2أبن هاد القانون دايل املبصاريني هاد القانون فيه 
ماشي دايل املبصاريني النقاش وال كاين غري املبصاريني كان فيه 

بال ما نذكر ألن ذكروها املتدخلني قبل مين، كذلك يف اللجنة  2
ىل أن  و مثنا تعديالت اللي جات ألن فيها جمموعة دايل املزااي األ

كاين كريوجو داخل الصحافة أبنه جمرد التصويت هباد القانون 
املبصاريني غيتمنعو من قياس البصر وهو ماشي صحيح وكنتحد 
جيبد يل نص دايل املنع ايك القانون كاين جيبد يل نص كيدل املنع 

دايل  2كتقول أبن ميارس هاد املهين يف   4يف القانون يف املادة 
ا يف صفة الطبية الثاين حتت إشراف طبيب اثلثاحلوايج األول ابلو 

املهام املنوطة به اللي غادي حتدد املصنف، وهاد املصنف ما 
د املهن غادي كل مهنة نبقاو  2ميكنش غادي تكون القانون ألن 

حندو شنو هاد املصنف غادي يتحدد بيعين بنص تنظيمي يف 
املادة األخرى جات اعطات جوج دايل الضماانت الضمانة 
األوىل وهذا التعديل دايل املستشارين الضمانة األوىل أن غادي 
يكون بنص تنظيمي قبل النص األول كانت مبرسوم أو يعين قرار 
دايل الوزير النص التنظيمي يعين فيه احلكومة يف شخص األمانة 

 .العامة للحكومة

الضمانة الثانية هي بتشاور مع اهليأة الوطنية لألطباء وكانت يف 
لسابق اجلديد اللي جات يف املستشارين اهليئة الوطنية النص ا

للمهنيني من قبل كان كيتحدث على مجعية إن وجدت يعين ميكن 
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اإلدارة إيال ما كانش اجلمعية ميكن هلا دير القرار دااب كيلزمها ما 
ئة ميكن هلا خترج نص تنظيمي حىت تكون اهليئة دايل املهنيني واهلي

اد يعين وضعية اعتبارية واش هاد الشي هعندها استقاللية وعندها 
الشي ما كانش الفضل يف الفريق احملرتم ابش رجع فني هي 
الضغوطات احلكومة عطات جلنة تقنية وجابت هاد املقرتحات  

ميكن ما قريناهاش مزاين أو  12املادة  12كذلك ابلنسبة املادة 
تقول كال يف مضغة ما تقراش غانعاود نقراهاجاية يف أحكام خمتلفة  

تعترب املوافقة املمنوحة من قبل األمني العام للحكومة هاد األمني 
العام احلكومة بدلناه احنا ابإلدارة هذا هو عالش وغادي جني 
عالش قبل اتريخ نشر هذا القانون قصد مزاولة املهن املنصوص 
عليها من هذا القانون صاحلة وتعد مبثابة إذن مزاولة املهن ألن 

ن كاينني الناس كيمارسو املهن اللي ما عندوش قبل هذا القانو 
دايل األمانة العامة احلكومة حنرموه وطول حياتو كيسرتزق من 
هاديك املهنة وعندو كفاءة احنا كنهدرو القانون غيكون ابتداء 
غيطبق ابتداء من اتريخ الصدور دايلو غتكون ضروري طبق 

رى كان  القانون وبشهادة ويكون عندو دبلوم أما املهن األخ
كيعطيها لو القايد كتعطيها لو العمالة وكيمارس هاد املهنة يعين 
هاد الناس ما ميكنش هلمش يتحاربو يف عملية انتقالية من أجل 
حددو هاد السيد والنية دايل احلكومة كانت قبل ما جيي هاد 
القانون بسنة ونصف راسلت وزارة الداخلية مبنع مجيع الرخص 

 اين قانون فني هي الضغوطات فني هواللي غادي يتعطى ألن ك
هاد يعين هاد التأثري على احلكومة، شكرا السيد الرئيس، شكرا 

 .السادة النواب

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت بعرض املادة 
 :كما صادقت عليها اللجنة  2

 :املوافقون

يدات حمرتمات اللي  دايل الس 0السيد الرئيس السيد بووانو كاين 
كيحسبو ... اّل ما كاينني شي حىت حّد ما كاين اليوم كل شي 
اإلمجاع يف بعض املواد يف بعض املواد، أان غادي نعطي النتيجة، 

 .نعاود التصويت؟ ما كاين أي نراجع إيال فهمت مزاين

 :املعارضون

 :الثالثة تطبيق املادة أان يف املادة

 611 املوافقون:

 36 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  4أعرض املادة 

 إضافيني، 0السيد الرئيس السي بووانو 

 618 املوافقون:

 36 املعارضون:

 املمتنعون : ال أحد

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  1أعرض املادة 

 618 املوافقون:

 38 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  8أعرض املادة 

( ابلنسبة للتعديالت اليت متت مناقشتها  1)املادة  اّل غري واردة
 :أعرضها للتصويت 8يف إطار اللجنة، املادة 

 :املوافقون

 :أعرضها للتصويت 1هذا إغفال موجه من طرف اإلدارة، املادة 
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 11املوافقون: 

 38املعارضون: 

 68املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1 أعرض املادة

 آه السيد الرئيس دايزا دايزا

 11املوافقون: 

 38املعارضون :

 68 املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 631املوافقون: 

 املعارضون: ال أ حد

 ال أحد املمتنعون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  7أعرض املادة 

 618املوافقون:  

 38املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 08أعرض املادة 

 618املوافقون: 

 38املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 02أعرض املادة 

 618املوافقون:  

 38املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 أعرضها للتصويت 00املادة 

 631املوافقون: 

 أان كنت أعتقد أبن العني جتمع فأصبحت اآلن تفرق؛

 اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 04أعرض املادة 

 :املوافقون

 :املعارضون

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 24 أعرض املادة

 عاملوافقون: اإلمجا 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد
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 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 أحداملمتنعون: ال 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 27 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 أحد املعارضون: ال

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 40أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 10 أعرض املادة

 ملوافقون: اإلمجاعا

 ال أحد املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 12 أعرض املادة

السيدات والسادة النواب الذين  44التعديل الثاين التعديل األول 
 يعارضون التعديل الثاين

 22املوافقون ابلنسبة للتعديل الثاين؟ 

 :اللجنةعليها  أعرضها للتصويت كما صادقت 11املادة 

 اإلمجاع،

 عفوا، املعارضون: عفوا

 618املوافقون: 

 38 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية له كما 
 :اللجنةصادقت عليه 

 11 املوافقون:

  38 املعارضون:

 68 املمتنعون:

يتعلق  18.63صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
مبزاولة مهن الرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي يف قراءة 

شكرا للسيد الوزير شكرا للسيدات والسادة  اثنية له،
 .رفعت اجللسة النواب

 


