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  ).2013ماي  21( 1434رجب  10الثال2ء  :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .لساCاملس�شار السBيد محمد فضييل، اخلليفة الثاين لرئ8س  ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

واPقEقة الواOدة من الساNة السادسة  اسBبعة عرش دقEقة، ابتداء ::::التوقEتالتوقEتالتوقEتالتوقEت
  .ثالثني مساءاوال 

  :القوانني التالية اPراسة والتصويت Nىل مشاريع ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل
من الظهري الرشيف الصادر  24بتغيري الفصل  92.12مرشوع قانون رمق  -

lسن نظام  1922دjسمرب  2، املوافق ل 1341من ربيع اUٓخر  12يف 
  السBترياد املواد السامة وqسويقها وحEازهتا واسBتعاملها؛

يد املتعلق sلرب  24.96بتغيري القانون رمق  93.12مرشوع قانون رمق  -
ربيع  2بتارخي  1.97.162واملواصالت، الصادر ب�vفEذه الظهري الرشيف رمق 

  ؛1997ٔ�غسطس  7، املوافق 1418الثاين 
، يوافق مبوج�ه Nىل اتفاق فEينا امل|شئ 32.12مرشوع قانون رمق  -

يونيو  �12لتصنيف اPويل �لعنارص التصو�رية �لعالمات، املوقع بفEينا يف 
  ؛1985 فاحت ٔ�كتو�ر ، واملعدل بتارخي1973

يوافق مبوج�ه Nىل الربوتو�ول �خ�ياري  124.12مرشوع قانون رمق  -
التفاقEة مvاهضة التعذيب و�ريه من رضوب املعام� ٔ�و العقوبة القاسBية ٔ�و 

من طرف  2002دjسمرب  18ويورك يف �Eسانية ٔ�و املهينة، املعمتدة ب| إ الال
  امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة؛

يوافق مبوج�ه Nىل �روتو�ول �غو�، lش�ٔن  13.12قانون رمق  مرشوع -
احلصول Nىل املوارد اجلي|Eة والتقامس العادل واملنصف �لمنافع الناشBئة عن 

 29اسBت¤دا£ا، امللحق sتفاقEة التنوع البيولو¡، املوقع بناغو� sلياsن يف 
  ؛2010ٔ�كتو�ر 

تفاق لواكرنو امل|شئ يوافق مبوج�ه Nىل ا 49.12مرشوع قانون رمق  -
ٔ�كتو�ر  �8لتصنيف اPويل �لرسوم وال¨ذج الصناعية املوقع بلواكرنو يف 

  وامللحق به؛ 1979شBت|رب  28، املعدل بتارخي 1968
يوافق مبوج�ه Nىل �روتو�ول جو© ساو sولو  29.12مرشوع قانون رمق  -

ب¬ان النامEة، lش�ٔن اتفاقEة النظام الشامل لٔ�فضليات الت»ارية فª بني ال 
 15الربازيل يف  )Foz do Iguaçu( املوقع بفوز دو ٕايغواسو

  ؛2010دjسمرب

lش�ٔن  187يوافق مبوج�ه Nىل االتفاقEة رمق  16.12مرشوع قانون رمق  -
 15املعمتد جبنيف يف  2006إالطار التدرجيي �لسالمة والص�ة املهنيني 

        .ظمة العمل اPولية�لمؤمتر العاملي ملن ¹95الل اPورة  ،2006يونيو 

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

    ::::املس�شار السBيد محمد فضييل، رئ8س اجللسةاملس�شار السBيد محمد فضييل، رئ8س اجللسةاملس�شار السBيد محمد فضييل، رئ8س اجللسةاملس�شار السBيد محمد فضييل، رئ8س اجللسة
  . N�ٔلن اف�تاح Vلسة ٔ�خرى م�علقة sل�رشيع

وس�ٔعفEمك عن قراءة عناو�ن النصوص ال¿نية، Uٔن سBبق لٔ�خ اUٔمني 
  . ٔ�ن N�ٔلن عهنا يف بداية اجللسة

سة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق وس|سBهتل هذه اجللسة Psرا
من ربيع  12من الظهري الرشيف الصادر يف  24بتغيري الفصل  92.12
lسن نظام السBترياد املواد  1922دjسمرب  2، املوافق ل 1341اUٓخر 

  . السامة وqسويقها وحEازهتا واسBتعاملها
اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، اللكمة �لسBيد الوز�ر امللكف 

  .ات مع الربملان واCمتع املدينsلعالق

السBيد حلب8ب الشوsين، الوز�ر امللكف sلعالقات مع الربملان واCمتع السBيد حلب8ب الشوsين، الوز�ر امللكف sلعالقات مع الربملان واCمتع السBيد حلب8ب الشوsين، الوز�ر امللكف sلعالقات مع الربملان واCمتع السBيد حلب8ب الشوsين، الوز�ر امللكف sلعالقات مع الربملان واCمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا السBيد الرئ8س
 Çٓ� ىلNيد املرسلني وBىل سN سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالمl

  .وحصبه ٔ�مجعني
ص £دئة تعترب املسBتحرضات املصنفة مك¤درات مواد سامة لها خصائ

ال ميكن الت¤يل عن اسBتعاملها يف الطب احلديث، وqشلك وسBي� NالجEة 
فعا©، ¹اصة عندما Öكون الوسBي� الوحEدة واÕهنائية �لتخفEف من اUٔمل، 
خصوصا عند مرىض الروماتزيم واUٔش¤اص املتعاjشني مع فريوس نقص 

 q اية امللطفة، ٕاذNرشية ومرىض الرسطان يف ٕاطار الرÛة الNىل املناN دNسا
  .راOة املرىض وحتسني جودة حEاهتم

املتعلق lسن نظام اسBترياد وqسويق  1922وختضع هذه املواد ٕاىل ظهري 
وحEازة واسBتعامل املواد السامة، وهو ال�رشيع اUٔول والوحEد اàي يؤطر 
ويضبط ا�Uٔشطة واUٔعامل الطبية املتعلقة هبذه املواد، ٕاال ٔ�نه حبمك التطور 

Cي عرفه اàشلكها هذه اq اطر اليتåولية وتعدد اPال وتطور الصكوك ا
املواد Nىل الص�ة العامة وNىل حصة اUٔفراد بصفة ¹اصة وNىل �ق�صاد 
الوطين، ٔ�صبح من الرضوري مراجعة شام� لهذا ال�رشيع، ب�شاور 

  .وت|سBيق مكéفني مع مجيع املتد¹لني، اUٔمر اàي يتطلب بعض الوقت
 مvاص يف الوقت احلايل، نظرا ملا تفرضه الرضورة ويف انتظار ذê، ال

lشلك NاVل، وذê نظرا �لم�ٔساة  1922من ظهري  34من تعديل الفصل 
اليت يع8شها املرىض والطامق الطيب، لعجزه عن التخفEف من �ٓالم املرىض 
ومعا�هتم ؤ�رسمه يف التنقل من مقر سكvامه ٕاىل الطب8ب لت»ديد الوصفة، 

  .علق يف �الب اUٔحEان ب�ٔمراض خطرية ومزمvة اكلرسطانNلام ٔ�ن اUٔمر يت
، يقرتح 1922لهذه اUٔسBباب، ويف �نتظار الشامل ٕالصالح ل�رشيع 

مvه اàي مينع اUٔطباء من حتر�ر والصياد© من تنفEذ  34تعديل الفصل 
ٔ��م،  7لفرتة ٔ�طول من " ب"الوصفات الطبية اليت تصف مواد اجلدول 

املالمئة اليت qسBتجيب ملتطلبات اUٔطباء وOاجEات  وذs êعôد اVٓUال
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  .املرىض
ٔ��م  10ٔ��م ٕاىل  7و�روم هذا التعديل ٕاىل متديد مدة الوصفة من 

يوما Nىل اUٔكرث sل|سBبة لٔ�قراص واUٔشاكل  s28ل|سBبة �لحقن، و
  .الصيدلية اUٔخرى

لهذه اUٔسBباب، السBيد الرئ8س، السادة املس�شارون احملرتمون، تقدم 
  .حلكومة هذا املرشوعا

  .شكرا لمك

        ::::السBيد رئ8س اجللسةالسBيد رئ8س اجللسةالسBيد رئ8س اجللسةالسBيد رئ8س اجللسة
  .اللكمة اUٓن ملقرر ا�لجنة. شكرا لمك، السBيد الوز�ر
ٕاذن ٔ�ف�ح sب املناقشة، ٕاذا مل �كن هناك . نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع

  .م�د¹ل فسBمنر م�ارشة ٕاىل معلية التصويت
ريدة املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع، ٔ�عرض املادة الف

  :�لتصويت
  إالجامع؛: املوافقون

  ال O�ٔد؛: املعارضون
  .ال O�ٔد: املمتنعون

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
  إالجامع؛: املوافقون

  ال O�ٔد؛: املعارضون
  .ال O�ٔد: املمتنعون

  .ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل هذا املرشوع
رشوع  قانون ون|�قل ٕاىل املرشوع املوايل، �¬راسة والتصويت Nىل م 

  .املتعلق sلربيد واملواصالت 24.96بتغيري القانون رمق  93.12رمق 
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، فلتتفضل مشكورة

        ::::السBيد الوز�ر امللكف sلعالقات مع الربملان واCمتع املدينالسBيد الوز�ر امللكف sلعالقات مع الربملان واCمتع املدينالسBيد الوز�ر امللكف sلعالقات مع الربملان واCمتع املدينالسBيد الوز�ر امللكف sلعالقات مع الربملان واCمتع املدين
  .شكرا السBيد الرئ8س

املفص�، ٔ�ن ٔ�سلممك املذ�رة التقدميية  -ٔ�يضا لالخ�صار  - امسحوا يل 
قصد �رشها يف مداو© اCلس، Nىل ٔ�ن ٔ�قوم، ٕان شاء هللا، بتالوة خمترص 

  .لهذه املذ�رة
 Çٓ� ىلNيد املرسلني وBىل سN سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالمl

  .وحصبه ٔ�مجعني
  السBيد الرئ8س،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من الفقرة  13و 12و 6هيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل �سخ املقاطع 

املتعلق sلربيد واملواصالت،  24.96من القانون رمق  29الثالثة من املادة 
، 1418ربيع الثاين  2بتارخي  1.97.162الصادر ب�vفEذه الظهري الرشيف رمق 

 تقvنيل ، اàي تتوىل مبوج�ه الواك© الوطنية 1997ٔ�غسطس  7املوافق 

النصوص التنظميية املطبقة  ملواصالت، من �ة، �قرتاح Nىل احلكومةا
Nىل ال�شفري ومراق�ته وكذا معايري نظام اعôد مقديم ¹دمات املصادقة 

ومن �ة ٔ�خرى، القEام حلساب . إاللكرتونية واختاذ التدابري الالزمة لتفعي�
  . اPو© sعôد مقديم ¹دمات املصادقة إاللكرتونية ومراق�ة �شاطهم

نون متاشBيا مع قرار السلطات العمومEة ويندرج ٕاNداد مرشوع هذا القا
السالفة ا�àر ٕاىل املد�رية العامة  13و 12و sٕ6سBناد املهام موضوع املقاطع 

Uٔمن نظم املعلومات التابعة �لوزارة املنتدبة Pى رئ8س احلكومة امللكفة 
  . Psفاع الوطين

 .تلمك يه الغاية من ٕاNداد هذا املرشوع، مع الشكر

        ::::سةسةسةسةالسBيد رئ8س اجلل السBيد رئ8س اجلل السBيد رئ8س اجلل السBيد رئ8س اجلل 
  . شكرا لمك، السBيد الوز�ر
  . نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع

  .ٔ�ف�ح sب املناقشة، ٕان اكن هناك من �ريد النقاش
  .اللكمة عن املعارضة، ٕاذن qسلمنا تد¹ال عن فرق املعارضة

فEه تد¹ل، السBيد . هل هناك تد¹ل عن فرق ا�Uٔلبية؟ ال يشء
  .رئ8س الفريق �سBتقاليل؟ شكرا

  :ت Nىل مواد املرشوعٕاذن ن|�قل �لتصوي
  :املادة اUٔوىل

  إالجامع؛: املوافقون
  ال O�ٔد؛: املعارضون
  .ال O�ٔد: املمتنعون

  :املادة الثانية
  إالجامع؛: املوافقون

  ال O�ٔد؛: املعارضون
  .ال O�ٔد: املمتنعون

  : ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
  .إالجامع: املوافقون

  . وعٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل املرش 

، يوافق 32.12ون|�قل �¬راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
مبوج�ه Nىل اتفاق فEينا امل|شئ �لتصنيف اPويل �لعنارص التصو�رية 

، واملعدل بتارخي فاحت ٔ�كتو�ر 1973يونيو  �12لعالمات، املوقع بفEينا يف 
1985.  

  .اللكمة �لحكومة، sخ�صار شديد

        ::::ر املنتدب Pى وز�ر اخلارجEة والتعاونر املنتدب Pى وز�ر اخلارجEة والتعاونر املنتدب Pى وز�ر اخلارجEة والتعاونر املنتدب Pى وز�ر اخلارجEة والتعاونالسBيد يوسف العمراين، الوز�السBيد يوسف العمراين، الوز�السBيد يوسف العمراين، الوز�السBيد يوسف العمراين، الوز�
  .شكرا السBيد الرئ8س

ٔ�كرث من اخ�صار، س�¹ٓذ ثالث دقائق Uٔتقدم بعرض حول لك 
  .االتفاقEات املطروOة اليوم ٔ�مام جملسمك املوقر
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طبعا هذه االتفاقEات تد¹ل وتندرج يف ٕاطار، ٔ�وال، االتفاقEات اPولية 
غرب، ويه ٔ�وال ذات الص� sلسالمة املتعددة اUٔطراف اليت اخنرط فهيا امل

والص�ة املهنية املوقعة جبنيف، ويه اتفاقEة هتم ٔ�ساسا الص�ة يف العمل، 
واتفاق اUٔفضليات الت»ارية بني اPول النامEة املوقع يف الربازيل بدو 

هدفها هو qسهيل الت»ارة بني اPول  -يف احلقEقة  - ٕايغواسو، ويه اتفاقEة 
قEة فEينا ا�يل يه م�علقة sلتصنيف اPويل �لرسوم، النامEة، وكذê اتفا

ويه اتفاقEة ٔ�ساسBية sل|سBبة �لتعاون الصناعي، و¹اصة sل|سBبة لولوجvا 
ٕاىل السوق اUٔوربية، وكذê اتفاقEة ال¨ذج الصناعية املوقعة بلواكرنو، وكذا 

  .اتفاقEة �لحصول Nىل املوارد اجلي|Eة املوقعة بناغو�
الست لكها تد¹ل يف ٕاطار تف�ح املغرب Nىل اخلارج هذه االتفاقEات 

وتقوية ولوVه لٔ�سواق اخلارجEة وكذê املالءمة مع الرتسانة اPولية 
  .�لقوانني

هناك اتفاقEة وقعت ب|Eويورك، واملتعلقة حبقوق إال�سان،  ،و¹�ٔريا
طبعا هاذي . و¹اصة برضورة املعام� ٔ�و العقوبة القاسBية ٔ�و الالٕا�سانية

ءت لتقوي وتعزز القوانني املغربية فª خيص اOرتام حقوق كذV êا
  .إال�سان

هذه، السBيد الرئ8س، يه ملخص عن االتفاقEات اليت يندرج فهيا 
  .املغرب

  .وشكرا

        ::::السBيد رئ8س اجللسةالسBيد رئ8س اجللسةالسBيد رئ8س اجللسةالسBيد رئ8س اجللسة
  . شكرا لمك، السBيد الوز�ر
  .نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع

  :ٔ�ف�ح sب املناقشة
  .ٕاذن ما اك�ن مvاقشة

  :التصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعن|�قل لعملية 
  :ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت

  إالجامع؛: املوافقون
  ال O�ٔد؛: املعارضون
  .ال O�ٔد: املمتنعون

  .ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون املذ�ور

يوافق  124.12ن|�قل �¬راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
الربوتو�ول �خ�ياري التفاقEة مvاهضة التعذيب و�ريه من مبوج�ه Nىل 

رضوب املعام� ٔ�و العقوبة القاسBية ٔ�و الالٕا�سانية ٔ�و املهينة، املعمتدة 
  .من طرف امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة 2002دjسمرب  18بنويورك يف 

  . ٕاذن اسBمتعنا �لحكومة، التقر�ر قد وزع
اللكمة لٔ�سBتاذ .. هناك نقاش، ٔ�مرٕاذا مل �كن هنا . ٔ�ف�ح sب النقاش

  .دعيدNة، اتفضل

        ::::املس�شار السBيد محمد دعيدNةاملس�شار السBيد محمد دعيدNةاملس�شار السBيد محمد دعيدNةاملس�شار السBيد محمد دعيدNة
، احvا 2002ٔ�وال، اك�ن جوج د�ل املالحظات، هاذي اتفاقEة من 

  .Nاد تنصادقو Nلهيا 2013حىت ل 
هاذ اليش م�اع االتفاقEات اPولية، ق�ل ما : 2نيا، كنا قلنا �لحكومة

اك املؤسسة الربملانية، احvا اليوم تصادق Nلهيا احلكومة، ¹اص ٕارش 
ت8شار�و� حىت تيفوت الفوت، sلتايل جيب ٕارشاك املؤسسة الربملانية من 

  .ق�ل
  .شكرا

        ::::السBيد رئ8س اجللسةالسBيد رئ8س اجللسةالسBيد رئ8س اجللسةالسBيد رئ8س اجللسة
  .هل هناك من م�د¹ل؟ ٕاذن ال O�ٔد. شكرا لٔ�سBتاذ دعيدNة

  ن|�قل لعملية التصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع
  :دة الفريدةٔ�عرض املا

  إالجامع؛: املوافقون
  ال O�ٔد؛: املعارضون
  .ال O�ٔد: املمتنعون

  .ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل املرشوع املذ�ور

يوافق  13.12ن|�قل �¬راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
مبوج�ه Nىل �روتو�ول �غو�، lش�ٔن احلصول Nىل املوارد اجلي|Eة والتقامس 

لمنافع الناشBئة عن اسBت¤دا£ا، امللحق sتفاقEة التنوع العادل واملنصف � 
  .2010ٔ�كتو�ر  29البيولو¡، املوقع بناغو� sلياsن يف 

  .احلكومة قد اسBمتعنا لها، والتقر�ر قد وزع
  .ٕاذا مل �كن هناك من م�د¹ل ف�ٔمر ٕاىل التصويت. ٔ�ف�ح sب املناقشة

  إالجامع؛: املوافقون
  ال O�ٔد؛: املعارضون

  .ال O�ٔد: ناملمتنعو
  .ٕاذن وافق اCلس Nىل االتفاقEة املذ�ورة

يوافق  49.12ن|�قل �¬راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
مبوج�ه Nىل اتفاق لواكرنو امل|شئ �لتصنيف اPويل �لرسوم وال¨ذج الصناعية 

 1979شBت|رب  28، املعدل بتارخي 1968ٔ�كتو�ر  8املوقع بلواكرنو يف 
  .وامللحق به

  . املقرر قد وزع التقر�ر ،احلكومة اسBمتعنا ٕاÕهيا
  .ال O�ٔد :ٔ�ف�ح sب املناقشة

  :ٕاذن منر ٕال التصويت
  :ٔ�عرض املادة �لتصويت

  .إالجامع: املوافقون
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت

  .إالجامع: املوافقون
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  . املذ�ور 49.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق 

يوافق  29.12ل �¬راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق ن|�ق
مبوج�ه Nىل �روتو�ول جو© ساو sولو lش�ٔن اتفاقEة النظام الشامل 
لٔ�فضليات الت»ارية فª بني الب¬ان النامEة، املوقع بفوز دو ٕايغواسو 

  .2010دjسمرب 15الربازيل يف 
  .احلكومة قد اسBمتعنا ٕاÕهيا، واملقرر وزع تقر�ره

  .هل هناك من م�د¹ل؟ ال O�ٔد. �ح sب املناقشةٔ�ف 
  :ٕاذن ن|�قل ٕاىل معلية التصويت

  .إالجامع: املوافقون Nىل املادة الفريدة
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه

  . وافق جملس املس�شار�ن Nىل املرشوع املذ�ور

يوافق  16.12ون|�قل �¬راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
lش�ٔن إالطار التدرجيي �لسالمة والص�ة  187االتفاقEة رمق مبوج�ه Nىل 

�لمؤمتر  ¹95الل اPورة  2006يونيو  15املعمتد جبنيف يف  2006املهنيني 
  .العاملي ملنظمة العمل اPولية

  .التقر�ر قد وزع. اسBمتعنا �لحكومة
  .ٕاذن ٔ�ف�ح sب املناقشة، هل هناك من م�د¹ل يف املرشوع؟ ال O�ٔد

  .يت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعن|�قل �لتصو 
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت
  .إالجامع: املوافقون Nىل املرشوع �رم�ه

  .ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل املرشوع املذ�ور

  .هبذا سBنكون قد ٔ�هنينا هذه اجللسة املتعلقة sل�رشيع
 .ٔ�شكر امجليع، ورفعت اجللسة

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

        ::::املدا¹الت اليت توصلت هبا رئاسة اجللسة مك�وبةاملدا¹الت اليت توصلت هبا رئاسة اجللسة مك�وبةاملدا¹الت اليت توصلت هبا رئاسة اجللسة مك�وبةاملدا¹الت اليت توصلت هبا رئاسة اجللسة مك�وبة

    92.1292.1292.1292.12مدا�¹ فريق اUٔصا© واملعارصة يف مvاقشة مرشوع قانون رمق مدا�¹ فريق اUٔصا© واملعارصة يف مvاقشة مرشوع قانون رمق مدا�¹ فريق اUٔصا© واملعارصة يف مvاقشة مرشوع قانون رمق مدا�¹ فريق اUٔصا© واملعارصة يف مvاقشة مرشوع قانون رمق . . . . 1111
من ربيع اUٓخر من ربيع اUٓخر من ربيع اUٓخر من ربيع اUٓخر     12121212من الظهري الرشيف الصادر يف من الظهري الرشيف الصادر يف من الظهري الرشيف الصادر يف من الظهري الرشيف الصادر يف     34343434بتغيري الفصل بتغيري الفصل بتغيري الفصل بتغيري الفصل 

املتعلق lسن نظام اسBترياد املواد السامة املتعلق lسن نظام اسBترياد املواد السامة املتعلق lسن نظام اسBترياد املواد السامة املتعلق lسن نظام اسBترياد املواد السامة ) ) ) ) 1922192219221922دjسمرب دjسمرب دjسمرب دjسمرب     2222((((    1341134113411341
        ::::هتا واسBتعاملهاهتا واسBتعاملهاهتا واسBتعاملهاهتا واسBتعاملهاوqسويقها وحEاز وqسويقها وحEاز وqسويقها وحEاز وqسويقها وحEاز 

jرشفين sمس فريق اUٔصا© واملعارصة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �لمسامهة يف 
من الظهري الرشيف  34بتغيري الفصل  92.12مvاقشة مرشوع قانون رمق 

، املتعلق lسن )1922دjسمرب  2( 1341من ربيع اUٓخر  12الصادر يف 
  .هانظام اسBترياد املواد السامة وqسويقها وحEازهتا واسBتعامل 

ٕان هذا املرشوع قانون املعروض Nىل ٔ�نظار جملسBنا املوقر هيدف ٕاىل 
، نظرا ملا تفرضه الرضورة، حEث اكن 1922من ظهري  34تعديل الفصل 

هذا الفصل مينع اUٔطباء من حتر�ر والصياد© من تنفEذ الوصفات الطبية 
 املسBتعمل يف qسكني" sملورفني"املتعلق ) ب: (اليت تصف مواد اجلدول

ٔ��م، وسBميكن هذا التعديل  �7ٓالم بعض اUٔمراض اخلطرية لفرتة ٔ�طول من 
من اعôد �Vٓال مالمئة يف هذه الوصفات lشلك jسBتجيب حلاجEات 
املرىض وم�طلبات اUٔطباء، وذê �متديد مدة الوصفة sل|سBبة لٔ�قراص 

ٔ��م sل|سBبة �لحقن، وذê مراNاة لوضع املريض اàي ال  10يوم و 28ٕاىل 
 jىل ت� املهدئاتN بوع التنقل �لحصولBتطيع لك ٔ�سBس.  

كام ٔ�ن التطور اàي عرف�ه معاجلة اUٔمراض النفسBية وإالدمان 
jسBتوجب ٕا�Oة املواد ذات الت�ٔثري النفساين واملواد اليت تعمتد Nىل املواد 
اUٔفEونية املفعول Uٔغراض �سBتعامل الطيب اليت قد Öكون سامة بطبيعهتا 

ٔ�و Nالج اUٓالم والرصع، كام هو الش�ٔن sل|سBبة �لمواد اليت " اكمليتادون"
qسBتعمل يف الرNاية التوليدية يف الطوارئ، ولكن ما �زال احلصول Nىل هذه 

  .اUٔدوية اUٔساسBية اخلاضعة �لمراق�ة حمدودا
حييلنا Nىل رضورة مراجعة  1922من ظهري  34ٕان تعديل هذا الفصل 

�رشيع الوحEد اàي ينظم اسBترياد وqسويق شام� لهذا الظهري اàي يعترب ال 
وحEازة واسBتعامل املواد السامة، وفقا �لمعايري اPولية املعمول هبا يف هذا 

  .امليدان
يف فريق اUٔصا© واملعارصة، وا�س»اما مع موقفvا املعرب عنه دا¹ل  ،ٕاننا

ا�لجنة اåتصة، وsلنظر ملا ميكن ٔ�ن يضمن هذا التعديل من املزيد من 
اOة �لمرىض اàي يعانون من ٔ�مراض خطرية ومزمvة وحيسن جودة الر 

  .احلياة Pهيم، فٕاننا نصوت sٕالجياب

بتغيري بتغيري بتغيري بتغيري     92.1292.1292.1292.12يف مvاقشة مرشوع قانون رمق يف مvاقشة مرشوع قانون رمق يف مvاقشة مرشوع قانون رمق يف مvاقشة مرشوع قانون رمق     مدا�¹ فرق ا�Uٔلبيةمدا�¹ فرق ا�Uٔلبيةمدا�¹ فرق ا�Uٔلبيةمدا�¹ فرق ا�Uٔلبية    ....2222
    2222((((    1341134113411341من ربيع اUٓخر من ربيع اUٓخر من ربيع اUٓخر من ربيع اUٓخر     12121212من الظهري الرشيف الصادر يف من الظهري الرشيف الصادر يف من الظهري الرشيف الصادر يف من الظهري الرشيف الصادر يف     34343434الفصل الفصل الفصل الفصل 

مة وqسويقها وحEازهتا مة وqسويقها وحEازهتا مة وqسويقها وحEازهتا مة وqسويقها وحEازهتا lسن نظام السBترياد املواد الساlسن نظام السBترياد املواد الساlسن نظام السBترياد املواد الساlسن نظام السBترياد املواد السا) ) ) ) 1922192219221922دjسمرب دjسمرب دjسمرب دjسمرب 
        ::::واسBتعاملهاواسBتعاملهاواسBتعاملهاواسBتعاملها

  السBيد الرئ8س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
jرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة sمس فرق ا�Uٔلبية خبصوص مvاقشة مرشوع 

من الظهري الرشيف الصادر  34املتعلق بتغيري الفصل  92.12القانون رمق 
lسن نظام السBترياد ) 1922دjسمرب  2( 1341 من ربيع اUٓخر 12يف 

  .املواد السامة وqسويقها وحEازهتا واسBتعاملها
يف البداية، البد ٔ�ن �مثن اCهودات اàي قامت وتقوم هبا وزارة الص�ة  

واUٔطر العام� هبا ومجيع املهنيني ا�àن سامهوا يف ٕاخراج هذا املرشوع ٕاىل 
من اCمتع اليت تعاين من اUٔمراض، Oزي الوجود، اàي هيم رشحية £مة 

و¹اصة اUٔمراض املزمvة، ٕاذ ال jسBتطيع املرىض وذوومه حتمل معا�ة 
التنقل لك يوم ٔ�و لك ٔ�سBبوع �لحصول Nىل هذه املواد، بناءا Nىل جتديد 
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  .الوصفات الطبية �لطب8ب املعاجل 
  السBيد الرئ8س احملرتم،
  السBيد الوز�ر احملرتم،
  حملرتمون،السادة املس�شارون ا

اàي مينع  �34ريم ٕاىل تعديل الفصل  92.12ٕان مرشوع قانون رمق 
اUٔطباء من حتر�ر والصياد© من تنفEذ هذه الوصفات الطبية اليت تصف 

ٔ�ي املواد اåدرة وتقvني �سBبة الت¤د�ر sلمكية والقدر ) ب(مواد اجلدول 
ورفني املزيل الرسيع واملتعلقة sمل 95%املسموح به قانو� واحملددة Nامليا ب 

ٔ��م، وذê �متديد هذه الوصفة sل|سBبة لٔ�قراص  07لٔ�مل لفرتة ٔ�طول من 
  .ٔ��م sل|سBبة �لحقن 10يوم و 28ٕاىل 

ويف ا¹Uٔري، انطالقا من ٔ�مهية هذا املرشوع، فٕاننا يف فرق ا�Uٔلبية 
  .سBنصوت Nليه sٕالجياب

 .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

يف اPراسة والتصويت Nىل مرشوع يف اPراسة والتصويت Nىل مرشوع يف اPراسة والتصويت Nىل مرشوع يف اPراسة والتصويت Nىل مرشوع      فريق اUٔصا© واملعارصة فريق اUٔصا© واملعارصة فريق اUٔصا© واملعارصة فريق اUٔصا© واملعارصةمدا�¹مدا�¹مدا�¹مدا�¹    ....3333
املتعلق sلربيد املتعلق sلربيد املتعلق sلربيد املتعلق sلربيد     24.9624.9624.9624.96بتغيري مق�ضيات القانون رمق بتغيري مق�ضيات القانون رمق بتغيري مق�ضيات القانون رمق بتغيري مق�ضيات القانون رمق     93.1293.1293.1293.12قانون قانون قانون قانون 

        ::::واملواصالتواملواصالتواملواصالتواملواصالت

  السBيد الرئ8س احملرتم،
  السBيد الوز�ر احملرتم،

  السBيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ناسBبة اPراسة jرشفين ٔ�ن ٔ�تد¹ل sمس فريق اUٔصا© واملعارصة مب 

اàي �ريم تغيري مق�ضيات القانون  93.12والتصويت Nىل مرشوع قانون 
  .املتعلق sلربيد واملواصالت 24.96رمق 

  سBيدي الرئ8س، 
فكام ال خيفى Nليمك، ٕان مرشوع القانون املعروض Nلينا اليوم، رمغ ق� 

جم، مواده، واليت ال يت»اوز Nددها مادتني فريدتني صغريتني من حEث احل
لكهنام £متان من حEث امحلو© وا2ٓUر املرتتبة Nلهيام، وذê السBهتدافهام جماال 
حEو� وعرضة بطبيعته �لتغيري والتطو�ر، بل و�¹رتاق و�سBتعامالت 

  .الس8&ة ٔ�حEا�
مفن هذا املنطلق، وكام دٔ�بنا Nىل ذê يف فريق اUٔصا© واملعارصة، فقد 

وحمتية تدعمي الثقة الرمقية وحتصني املعطيات تبلورت Pينا القvاNة برضورة 
الشخصية واملؤسساتية، وهو اUٔمر اàي لن يت�ٔىت دون ٕاسBناد هذه املهمة 
ٕاىل مؤسسة قوية ذات ¹ربة ومصداقEة، ٔ�سوة مبجموNة من الت»ارب اPولية 

  .يف هذا اCال
وNليه، فٕان جمال ال�شفري قد ٔ�حضى وفقا Uٔحاكم هذا املرشوع قانون 

خ�صاص مد�رية ٔ�من نظم املعلومات عوض الواك© الوطنية لتقvني من ا
، كام س8سBند لنفس تاالتصال، sعتباره جزءا من مvظومة ٔ�من املعلوما

  .املد�رية £مة اف��اص مvظومة ٔ�من معلومEات املؤسسات العمومEة

سBيدي الرئ8س، ٕان القول ب�ٔمهية وراهنية املرشوع املعروض Nلينا 
حيجب عنا ٔ�مهية إال�ك�اب اجلدي Nىل تدعمي الثقة الرمقية اليوم جيب ٔ�ن ال 

Pى املتعاملني مع املؤسسات العمومEة واخلصوصية، وذê نظرا حلساسBية 
املعلومات الشخصية املتضمنة يف البيا�ت املدىل هبا لفائدة هذه املؤسسات 

  . وخطورة اسBتعاملها املفرط
يري امس هذا املرشوع قانون وبنفس املناسBبة، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل تغ 

مرشوع قانون م�علق  ٕاىلمن مرشوع قانون م�علق sلربيد واملواصالت 
sلربيد واالتصاالت، وذê رفعا لاللتباس، ما دمvا نت�دث عن جمال 

  .االتصال ول8س املواصالت
وخ�اما، سBيدي الرئ8س، فٕاننا يف فريق اUٔصا© واملعارصة سBنصوت 

ني ٔ�ن ت�¹ٔذ احلكومة جبدية املالحظات اليت لفائدة هذا املرشوع، �ٓمل
 .ٔ�+ر�ها خبصوصه، سواء دا¹ل ا�لجنة ٔ�و Nىل مسBتوى اجللسة العامة
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  .sمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل رسوÇ النيب اUٔمني
  السBيد الرئ8س احملرتم،
  السBيد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
jرشفين sمس فرق ا�Uٔلبية ٔ�ن �¹ٓذ اللكمة يف ٕاطار مvاقشة مرشوع 

  .د واملواصالتاملتعلق sلربي 24.96بتغيري القانون رمق  93.12القانون رمق 
  السBيد الرئ8س احملرتم،

انطالقا من عرض السBيد الوز�ر احملرتم، يف ٕاطار تقدميه ملرشوع قانون 
املذ�ور، اàي �ركز Nىل اUٔسBباب اليت اق�ضت هذا التغيري وامللخصة يف 
رحب رها�ت الولوج Cمتع املعرفة، sعتبار اسBتعامل ÖكvولوجEا املعلومات، 

الرئ8سBية لٕالقالع �ق�صادي يف اCمتعات ٔ�صبحت من اNPامات 
املعارصة، ولكون هذا ا�لون من املعرفة ٔ�صبح ال خيضع ملنطق احلدود 
اجلغرافEة والطبيعية �¬ول، ؤ�يضا لكون هذه التكvولوجEات توفر الكéري من 
اجلهد ماد� ومعنو� sل|سBبة ملسBتعملهيا، قلنا، انطالقا من هذه املعطيات 

تبارا Uٔمهية ال�رشيع يف هذا اCال لضامن امحلاية الرضورية املوضوعية واع 
�لنظم املعلوماتية والتطبيقات املوا�بة لها، من ¹الل رفع درVة اUٔمن املوظفة 
واملوفرة لها، �س»ل ٔ�مهية إالجامع اàي حتقق حول املرشوع يف ٕاطار 

  .ا�لجنة اåتصة
  السBيد الرئ8س احملرتم،

و¹اة من هذا املرشوع قانون، Uٔنه �رتبط مبوضوع ٕاننا ننوه Uٔsهداف املت
حEوي لقطاع حساس Ç انعاكساته �جيابية املبارشة Nىل اCمتع ٔ�فرادا 
ومؤسسات، ويف الوقت ذاته حيقق هدف امحلاية من �¹رتاق 
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  .و�سBتعامل Uٔغراض �ري ٕا�سانية

وال تفوتنا هذه الفرصة لنؤكد Nىل رضورة تطو�ر ب|Eات امحلاية 
علوماتية لتحقEق حامية هوي�vا املتنوNة ثقافEا ومحلاية رموز� ومقدساتنا امل

الوطنية، ¹اصة Nىل مسBتوى النظم املعلوماتية اليت تتوفر Nلهيا ٔ��زة اPو© 
بصفة Nامة وما �رتبط Psفاع الوطين بصفة ¹اصة، من ¹الل التوفر Nىل 

  .نظم �ليقظة والرصد وامحلاية من �¹رتاق �لكرتوين

كام نغتمن هذه الفرصة لن|�ه لرضورة العمل مبجهود ٔ�كرب لت»اوز بعض 
املشالك املطروOة موازاة مع هذا اCهود الهام، من مéل مشلك التغطية 
اCالية اليت ال تتوفر دا¹ل الكéري من البوادي والقرى، بل واليت ٔ�صبحنا 

ؤ�يضا معاجلة  نالحظ ٔ�ن الكéري من املدن تعاين مهنا يف اUٓونة ا¹Uٔرية،
  ٕاشاكلية �الء ال�سعرية اليت تعترب ا�Uٔىل مقارنة بدول ٔ�خرى توازي بالد�، 

¹اصة دا¹ل العاملني العريب وإالساليم، كام ن|�ه ٕاىل رضورة معاجلة ٕاشاكلية 
الرسية واحلياد حىت ال qسBتعمل اUٔرقام اخلاصة من Pن رشاكت ٕاشهارية، 

لطم�ٔنة املواطنات واملواطنني من وندعو احلكومة ٕاىل ¹لق تواصل فاNل 
انعاكسات نصب ا�لواقط الهوائية، ¹اصة ؤ�هنا تثري خماوف كثرية Pى معوم 
املواطنني اCاور�ن ملاكن نصهبا، ¹اصة ؤ�ن الشائع ٔ�هنا مس�Ûة Uٔمراض 

  .الرسطان
  السBيد الرئ8س احملرتم،

ة تلمك مج� من املالحظات اليت نؤمن يف فرق ا�Uٔلبية ٔ�هنا رضوري
ملواص� جمهود جتويد النصوص القانونية املرتبطة هبذا اCال احلساس 
واحليوي، مق�نعني ٔ�ن احلكومة سBتوÕهيا العناية الرضورية، واعتبارا لكون 
املرشوع قد حقق ٕاجامNا دا¹ل ا�لجنة، واعتبارا لقميته يف حتقEق جتويد 

    .النصوص، فٕاننا سBنصوت sٕالجياب لفائدته


