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نص1صلعامة

قرارل ل1زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب6ةلا 1طن6ةلقا تك1ينلاملنهيلقا تذل6ملا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل6ملا ذاليلقا بحث)

ا ذلميلرقم))1).319))صادرلفي)8))منلرمضان))44) ))))ماي)1)1)()بتغ6يرلقتتم6ملقرارلقزيرلا تذل6ملا ذاليلقتك1ينلاألطر)

995)()بتح و لطب6ذةلقك6ف6اتلإجراء)االختبارات) 5)4) )7)مارس) 1)ش1ال) 4.95)8))ا صادرلفي) قا بحثلا ذلميلرقم)

املشتركةل لوب1للاألقليلقاختباراتلا وب1للا نهائيلفيلبذضلمؤسساتلتك1ينلاملهن سينلقاملؤسساتلا تيلفيلحكمهالقكذا)

مذامالتهالقم دها.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ،

 1415 شوال) (6 في) الصادر  (1824.95 رقم) العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

)7)مارس)1995()بتحديد طبيعة وكيفيات إجراء)االختبارات املشتركة للقبول األولي واختبارات القبول النهائي في بعض مؤسسات)

تكوين املهندسين واملؤسسات التي في حكمها وكذا معامالتها ومددها،)كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادتين)2)و)3)منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم)455.02)الصادر في)17)من جمادى األولى)1425 

)5)يوليو)2004()في شأن األقسام التحضيرية للمدارس العليا،)ال سيما املادة)4)منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)3337.19)الصادر في)2)ربيع اآلخر)1441 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وباقتراح من لجنة تنسيق املباراة الوطنية،

قرر ما يلي):

املادة األولى

العلمي) والبحث  األطر  وتكوين  العالي  التعليم  من قرار وزير  (3 و) (2 املادتين) مقتضيات  التالي،) النحو  على  وتتمم،) تغير 

رقم)1824.95)الصادر في)6)شوال)1415 )7)مارس)1995()املشار إليه أعاله):

»املادة)2.)-)االختبارات املشتركة للقبول األولي اختبارات كتابية،)وتحدد هذه االختبارات ومعامالتها حسب الجدول التالي):
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 »املادة)3.)-)اختبارات القبول النهائي اختبار شفوي يجتازه جميع املترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية،

»ويحدد هذا االختبار الشفوي ومعامالته حسب الجدول التالي):

مسلكلا فيزواء



3947 الجريدة الرسميةعدد)6900 - 24)عو القعدة)1441 )16)يوليو)2020( 

»غير أنه يمكن،)وبصفة استثنائية،)برسم السنة الدراسية)2019-2020،)عدم إجراء)االختبار الشفوي املشار إليه أعاله،)
»واعتبار االختبارات الكتابية املشتركة للقبول األولي بمثابة اختبارات للقبول النهائي.«

املادة الثانية.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من رمضان)1441 )22)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرارل 1زيرلا ترب6ةلا 1طن6ةلقا تك1ينلاملنهيلقا تذل6ملا ذاليلقا بحث)

(44( منلجمادىلاآلخر4) ((( صادرلفي)  831.(1  ا ذلميلرقم)

في) ا صادرل (794.(8 رقم) ا ورارل بنسخل ()(1(1 فبراور) ((7(

8)1)()بتح و لبذضلاملذادالت) 439) )9))مارس) فاتحلرجب)

بينلا شهادات.

وزير التربية الوطنية و التكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.59.072)الصادر في)15)من محرم)1379

)21)يوليو)1959()بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان)

املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات وشهادات متابعة)

الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364  وعلى املرسوم رقم)

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

 وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم)2071.01)الصادر في)7)رمضان)1422

)23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�سي في التعليم األولي واالبتدائي)

والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

العلمي رقم)2385.06)الصادر في)23)من رمضان)1427 )16)أكتوبر)2006()

بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين)

الشهادات املنعقد بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي:

املـادة األولى

ينسخ القرار رقم)794.18)الصادر في فاتح رجب)1439 )19)مارس)2018( 
بتحديد معادلة الشهادة التالية):

-(High(school(graduation(diploma,(délivré(par(Al(Akhawayn(

school(of(Ifrane(-(Maroc,(assorti(de(relevé(de(notes.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من جمادى اآلخرة)1441 )17)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قرارل ل1زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب6ةلا 1طن6ةلقا تك1ينلاملنهيلقا تذل6م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل6ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
 ((1(1 ماي) ((8(  (44( ش1ال) (5 في) صادرل ((434.(1 رقم)
(4(1 97.15)))ا صادرلفي)))جمادىلاألقلى)  بتتم6ملا ورارلرقم)
115)()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل1م) )1))و1ن16)

ا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)جراحةلا ولبلقا شراوين.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1426 األولى) جمادى  (2 في) الصادر  (1197.05 رقم) العلمي   والبحث 
)10)يونيو)2005()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في)

الطب،)تخصص):)جراحة القلب والشرايين،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :
املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)1197.05)الصادر في)2)جمادى األولى)1426 )10)يونيو)2005():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)جراحة القلب والشرايين):

.......................................................................................................«

»-)فرنسا):

».........................................................................................................

« – Diplôme d’études spécialisées complémentaires de 
« chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, délivré par 
« l’Université de Rennes 1 - France - le 30 septembre 2019, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat - le 19 février 2020. »

نص1صلخاصة
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل1زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب6ةلا 1طن6ةلقا تك1ينلاملنهيلقا تذل6م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل6ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

 ((1(1 ماي) ((8(  (44( ش1ال) (5 في) صادرل ((444.(1 رقم)

 (4(4 منلش1ال) ((3 ا صادرلفي) ((341.13 بتتم6ملا ورارلرقم)

تذادل) ا تيل ا شهاداتل الئحةل بتح و ل ()(113 )8))ديسمبر)

دبل1ملا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)أمراضلاألعصاب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2340.03)الصادر في)23)من شوال)1424

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2003 ديسمبر) (18(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض األعصاب)،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2340.03)الصادر في)23)من شوال)1424 )18)ديسمبر)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض األعصاب):

.......................................................................................................«

»-)ا سينغال):

».........................................................................................................
« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de neurologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 
« Sénégal - le 30 juillet 2019, assorti d’une attestation 
« d’évaluation des connaissances et des compétences, 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 
« de Rabat - le 15 janvier 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

(44( شذبان) فاتحل فيل صادرل ((117.(1 رقم) ا صحةل  قـــرارل 1زيرل
في ا صادرل (3944.(9 رقم) ا ورارل بتغ6يرل ()(1(1 مارس) ((1( 
بتف1يضلاإلمضاء) ()(1(9 أكت1بر) ((1(  (44( منلصفر) (((

قاملصادقةلعلىلا صفوات.

وزير الصحة،

)بعد االطالع على القـــرار))رقم)3944.19)الصادر في)11)من صفر)1441 
الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء) بتفويض  ()2019 أكتوبر) (10( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم)3944.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الج قللامللحق

ا ن1اباملف1ضلإ يهماالختصاصلا ترابي

 جهة
 الدار البيضاء -

سطات

جهة الدار  
 البيضاء -
سطات

........................................................................................................

عمالة 
مقاطعات الدار 
البيضاء - أنفا

........................................................................................................

عمالة 
مقاطعات 

الفداء - مرس 
السلطان

الدكتور محمد لطفي، مندوب 
وزارة الصحة بعمالة الفداء - 

مرس السلطان بالنيابة
....................................................

........................................................................................................

............................................................................................................................

)الباقي التغيير فيه.(
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح شعبان)1441 )26)مارس)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

(44( منلرمضان) ((3 صادرلفي) ((118.(1  قـــرارل 1زيرلا صحةلرقم)

في ا صادرل (318(.(9 رقم) ا ورارل بتغ6يرل ()(1(1 ماي) (7( 

بتف1يضلاإلمضاء) ()(1(9 أكت1بر) ((1(  (44( منلصفر) (((

قاملصادقةلعلىلا صفوات.

وزير الصحة،

)بعد االطالع على القـــرار))رقم)3682.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء) بتفويض  ()2019 أكتوبر) (10( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم)3682.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الج قللامللحق

ا ن1اباملف1ضلإ يهماالختصاصلا ترابي

 جهة
سوس - ماسة

 جهة سوس -
ماسة

........................................................................................................

 عمالة
أكادير - إداوتنان

........................................................................................................

الدكتور علي بتعل، مدير املركز 
االستشفائي الجهوي بأكادير 

بالنيابة

رئيسة  مرزاق،  إلهام  السيدة 
بنفس  اإلدارية  الشؤون  قطب 

املركز بالنيابة.

............................................................................................................................

)الباقي التغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)13)من رمضان)1441 )7)ماي)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

(44( منلرمضان) ((1 صادرلفي) ((1(3.(1  قـــرارل 1زيرلا صحةلرقم)

في ا صادرل (318(.(9 رقم) ا ورارل بتغ6يرل ()(1(1 ماي) ((1( 

بتف1يضلاإلمضاء) ()(1(9 أكت1بر) ((1(  (44( منلصفر) (((

قاملصادقةلعلىلا صفوات.

وزير الصحة،

)بعد االطالع على القـــرار))رقم)3682.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

الصفقات على  واملصادقة  اإلمضاء) بتفويض  ()2019 أكتوبر) (10( 

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله

رقم)3682.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الج قللامللحق

ا ن1اباملف1ضلإ يهماالختصاصلا ترابي

 جهة سوس -
ماسة

 جهة سوس -
ماسة

........................................................................................................

............................................................................................................................

إقليم تيزنيت

........................................................................................................

السيد عبد الرحمان بن طالب، ....................................................
اإلدارية  الشؤون  قطب  رئيس 
اإلقليمي  االستشفائي  باملركز 

بتيزنيت بالنيابة.

............................................................................................................................

)الباقي التغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من رمضان)1441 )20)ماي)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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قا بحث) ا ذاليل قا تذل6مل املنهيل قا تك1ينل ا 1طن6ةل ا ترب6ةل قـــرارل 1زيرل
 (115.(1 رقم) الحك1مةل باسمل ا رسميل ا ناطقل ا ذلمي،)
بتغ6يرلا ورار) ()(1(1 و1ن16) ((9(  (44( منلش1ال) ((7 صادرلفي)
 رقم)9).1)33)ا صادرلفي)1))منلصفر))44) )5))أكت1بر)9)1))

بتف1يضلاإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بعد االطالع على القرار رقم)3320.19)الصادر في)16)من صفر)1441 
)15)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

 1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)
رقم)3320.19)بتاريخ)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019():

 »املـادة األولـى.)-)يفـوض إلى رؤساء)األقسام التالية أسماؤهم).............
»...................................................................)وعلك فيما يخص):

»)-).....................................................................................)؛

»)-).....................................................................................)؛

»)-).....................................................................................)؛

» املفوض إليهم :

»)-).....................................................................................)؛

»- خالد أرسلني، رئيس قسم التخطيط ؛

»)-).....................................................................................)؛

»)-).....................................................................................)؛

»-)جمال السحيمي،)رئيس قسم التكوين املنهي الخاص)؛

»)-).....................................................................................)؛

»-)حبيبة العيساوي،)رئيسة قسم التكوين بالتدرج املنهي)؛

»)-).....................................................................................)؛

»- مصطفى لحب�سي، ................................................. ؛

»- محمد كوريتيت، رئيس قسم املوارد البشرية ؛

»- ابراهيم الحمري، ................................................. ؛

»)-)................................................................................)؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

من ابتداء) الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  القرار  بهذا   يعمل 
10)ديسمبر)2019.

وحرر بالرباط في)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قرارل 1زيرلا ترب6ةلا 1طن6ةلقا تك1ينلاملنهيلقا تذل6ملا ذاليلقا بحث)
 (111.(1 رقم) الحك1مةل باسمل ا رسميل ا ناطقل ا ذلمي،)
1)1)()بتغ6يرلا ورار) )44) )9))و1ن16) 7))منلش1ال) صادرلفي)
رقم)9).))33)ا صادرلفي)1))منلصفر))44) )5))أكت1بر)9)1))

بتف1يضلاإلمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بعد االطالع على القرار رقم)3322.19)الصادر في)16)من صفر)1441 
)15)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)؛

 1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدول املرفق بالقرار املشار إليه أعاله)
رقم)3322.19)بتاريخ)16)من صفر)1441 )15)أكتوبر)2019():

»الج قللامللحق

االختصاصلا ترابيا ن1اباملف1ضلإ يهمالجهات

 الدار البيضاء -

سطات

.......................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.......................................................................................مراكش - آسفي

العيون - الساقية 

الحمراء والداخلة - 

وادي الذهب

سيدي عالي الهداد، 

املندوب الجهوي 

للتكوين املنهي للعيون.

بوصولة سيدي 

عاليين، املتصرف من 

الدرجة األولى.

واليتا جتهي العيون - 

الساقية الحمراء 

والداخلة وادي الذهب.

.......................................................................................بني مالل - خنيفرة

 طنجة - تطوان -

الحسيمة

.......................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

من) ابتداء) الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  القرار  بهذا  يعمل 
10)ديسمبر)2019.

وحرر بالرباط في)27)من شوال)1441 )19)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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 قرارل 1زيرلاالقتصادلقاملا 6ةلقإصالحلاإلدار4لرقمل1).4)1)لصادرلفيل31لمنلش1الل)44)

)))لو1ن16ل1)1)(لبتف1يضلا سلطة

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

املتعلق بزجر جنح نظام الصرف وال سيما) ()1949 1368 )30)أغسطس) 5)عي القعدة) وعلى الظهير الشريف الصادر في)

الفصول)9)و)10)و)11)و)20)منه)؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.74.447)الصادر في)11)من رمضان)1394 )28)سبتمبر)1974()باملصادقة على نص)

قانون املسطرة املدنية وال سيما الفصل)34)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزير االقتصاد)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املتابعات القضائية) تفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة التالية أسماؤهم السلطة قصد إجراء)

وعرض القضايا أمام املحاكم وإبرام املصالحات املتعلقة بقضايا نظام الصرف وكذا تمثيل اإلدارة املذكورة أمام محاكم)

اململكة والقيام في هذا اإلطار بجميع اإلجراءات املرتبطة بذلك):
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 1441 26)من جمادى األولى) الصادر في) (380.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم) (- املادة الثانية.) (
)22)يناير)2020()بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في)30)من شوال)1441 )22)يونيو)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 قرارل 1زيرلاالقتصادلقاملا 6ةلقإصالحلاإلدار4لرقمل1).5)1)لصادرلفيل31لمنلش1الل)44)

)))لو1ن16ل1)1)(لبتف1يضلاإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 )7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

2008()في شأن تفويض إمضاء)الوزراء)وكتاب) 1429 )30))أكتوبر) 30)من شوال) 2.05.768)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم)130.13)لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.15.62)بتاريخ)14)من شعبان)1436 

)2)يونيو)2015()وال سيما املواد)8)و)14)و)42)و)58)منه)؛

2016()بتحديد كيفيات تنفيذ) 1437 )21)يناير) 10)ربيع اآلخر) 193.16)الصادر في) وعلى قرار وزير االقتصاد واملالية رقم)

النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية)؛

2019()املتعلق باختصاصــات وزير االقتصاد) 1441 )30)أكتوبر) 2.19.956)الصادر في فاتح ربيع األول) وعلى املرسوم رقم)

واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى املديرين الجهويين ومديري الجمارك باملوانئ واملديرين اإلقليميين ومديري الواردات والصادرات واملسافرين)

ومخازن وساحات االستخالص الجمركي واآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير)

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على) املباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده اإلمضاء)

مقررات التسديدات واإلرجاعات الضريبية املثبتة داخل دائرة نفوعهم.

املادة الثانية

)يفوض إلى اآلمرين بالصرف أو اآلمرين املساعدين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة الواردة أسماؤهم في نفس)

الجدول اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على مقررات التخفيضات الضريبية املثبتة داخل)

دائرة نفوعهم):
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3959 الجريدة الرسميةعدد)6900 - 24)عو القعدة)1441 )16)يوليو)2020( 

 1441 26)من جمادى األولى) الصادر في) (379.20 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم) (- املادة الثالثة.) (
)22)يناير)2020()بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في)30)من شوال)1441 )22)يونيو)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قرارل لم ورلا ذامل ل1كا ةلا 1طن6ةل تونينلامل1اصالتلرقم)1/17)1) 
صادرلفي)3)عيلا وذ 4))44) )5))و1ن16)1)1)()وتذلقلبتح و )
كهربائ6ة) ا رادو1ل ا تجهيزاتل الستذمالل ا تون6ةل ا شرقطل

املك1نةلمنلأجهز4لمنخفضةلا و41لقمح قد4لامل ى.

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،

بناء)على القانون رقم)24.96)املتعلق بالبريد واملواصالت الصادر)
 1418 ربيع اآلخر) (2 بتاريخ) (1.97.162 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
املادتين وال سيما  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  (،)1997 أغسطس) (7( 

6)و19)منه)؛

 1418 من شوال) (27 في) الصادر  (2.97.813 وعلى املرسوم رقم)
)25)فبراير)1998()لتطبيق أحكام القانون رقم)24.96)املتعلق بالبريد)

واملواصالت،)فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت)؛

 2000 بتاريخ فاتح مارس) (27/00 ( وعلى قرار الوزير األول رقم)
يتعلق بكيفيات تدبير ومراقبة طيف الترددات الراديو كهربائية)؛

في) الصادر  (3.06.18 رقم) الحكومة  رئيس  قرار  وعلى 
26)من جمادى اآلخرة)1439 )15)مارس)2018()بنشر املخطط الوطني)

للترددات،

قرر ما يلي :

الباب األول

موتض6اتلعامة

املادة األولى

لالستغالل) التقنية  الشروط  تحديد  إلى  القرار  هذا  يهدف 
املشار) واالستعمال الحر لألجهزة منخفضة القوة ومحدودة املدى،)

إليها أدناه بـ))A2FP(،)وللشبكات املحلية الراديو كهربائية.

املادة)2

يقصد في مفهوم هذا القرار بـ):

أجهزة) – (: ()A(FP( أجهز4لمنخفضةلا و41لقمح قد4لامل ى)
 مكونة من أجهزة راديو كهربائية منخفضة القوة لإلرسال
أحادية اتصاالت  إجراء) تتيح  معا،) هما  أو  لالستقبال   أو 
أو ثنائية االتجاه ومهيأة لالستعمال من أجل إرسال محدود)
إال احتماال) بشكل فردي أو جماعي،) والتي ال تشكل،) املدى،)

ضعيفا لخطر التشويشات الضارة)؛

–  (RLAN(:(Radio(Local(Area(شبكةلمحل6ةلرادو1لكهربائ6ة
املكونة) الراديو كهربائية  التجهيزات  مجموع  (: (Network(
لشبكة تستعمل في اإلرسال عن طريق حزم هرتزية.)وتحدث)
و/أو تستغل هذه التجهيزات داخل نفس املبنى أو نفس امللكية)؛

استذماللداخلي):)استعمال داخل نفس املبنى أو نفس امللكية)؛ –

تش1يش):)تأثير على االستقبال،)على مستوى نظام لالتصاالت) –
بفعل طاقة غير مرغوب فيها منبعثة من إرسال  الراديوية،)
أو إشعاعات أو حث))أو مزيج من االنبعاثات أو اإلشعاعات)
أو الحث()يتجلى في تدهور جودة اإلرسال وفي تحوير أو ضياع)
املعلومة التي كان من املمكن استخراجها في حالة انتفاء)هذه)

الطاقة غير املرغوب فيها)؛

التشويش الذي يهدد سير العمل في خدمة) – (: تش1يشلضار)
املالحة الراديوية أو خدمات األمن األخرى أو يؤدي إلى تدهور)
االتصاالت) خدمة  تشغيل  يمنع  أو  متكرر  وانقطاع  جدي 

الراديوية املستخدمة وفقا للوائح الراديو)؛

الراديوية إلرسال) – استعمال االتصاالت  (: ا تحكملعنلبذ )
أو تعديلها ُبعد  تتيح تشغيل وظائف جهاز ما عن   إشارات 

أو إنهائها)؛

أجل) – من  الراديوية  االتصاالت  استعمال  (: بذ ) عنل ق6اسل
تحديد أو تسجيل بصفة أوتوماتيكية قياسات من مسافة)

معينة من أداة قياس)؛

– (: الحركة) قاستشذارل ا رادو1يل لتم1ضعل ا تح و ل أجهز4ل
أجهزة استشعار الحركة هي عبارة عن أنظمة رادار منخفضة)
يتجلى) القوة مصممة من أجل التحديد الراديوي للتموضع.)
 التحديد الراديوي للتموضع في تحديد الوضعية والسرعة و/أو
تتعلق) في الحصول على معلومات  أو  معين  خصائص �سيء)
بهذه الثوابت وعلك بفضل خصائص انتشار املوجات الراديو)

كهربائية)؛

مذ اتلعاتلحلوةلحثلمغناطيس6ة):)أنظمة اتصال قائمة على) –
مجاالت مغناطيسية تعمل عادة بترددات راديوية منخفضة.)
أمثلة على التطبيقات الحثية):)معدات تثبيت حركية املركبات،)
أنظمة الولوج إلى املركبات أو أنظمة الكشف عن املركبات،)
املواد) أنظمة تدبير  إنذار،) أنظمة  الحيوانات،) تحديد هوية 
أنظمة الكشف عن الكابالت وتدبير) واملعدات اللوجيستية،)
الصوتية) والوصالت  األشخاص  هوية  وتحديد  النفايات 
الهرتزية و أجهزة مراقبة الولوج،)وأجهزة استشعار القرب)
الحماية) أنظمة  علك  في  بما  السرقة  من  الحماية  وأنظمة 

من السرقة بنظام الحث بالتردد الراديوي و نقل املعطيات)

نحو أجهزة محمولة والتحديد األوتوماتيكي للمواد وأنظمة)

التحكم الهرتزي و أنظمة األداء)األوتوماتيكي)؛

إعالناتلقبالغات
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لإلرسال) – جهازين  من  ن  يتكوَّ نظام  (: السلكي) هاتفيل جهازل

مرتبطة) أساسية  محطة  عن  عبارة  أحدهما  واالستقبال،)

بشبكة هاتفية عامة مبدلة))RTPC()واآلخر عبارة عن جهاز)

متنقل يتصل مباشرة مع املحطة األساسية.)تستقبل املحطة)

األساسية اإلرساالت الصادرة عن الجهاز املتنقل وتحولها)

إلى الشبكة الهاتفية العامة املبدلة.)وترسل املحطة األساسية)

املعلومات املستقَبلة من الشبكة الهاتفية العامة املبدلة إلى)

الجهاز املتنقل)؛

ا طرق6ة – قالحركةل تل6مات6ةل لنولل  أنظمةل

(: ((Road( Transport( and( Traffic( Telematics (،RTTT(

الطرقي للنقل  مركبَتْين  بين  املعطيات  إرسال  تؤمن   أنظمة 

التحتية) والبنية  الطرق  مركبات  بين  وكذلك  أكثر،) أو 

الطرقية،)ملختلف أنواع التطبيقات املتصلة بالسفر والنقل)

)نظام األداء)األتوماتيكي والتوجيه واإلرشاد الطرقي وتحديد)

محطات وقوف املركبات ونظام تفادي االصطدام)....()؛

زرعلطبي):)نظام اتصال يستعمل وحدات للبث واالستقبال،) –

لالتصال الراديوي بين جهاز خارجي يدعى مبرِمج أو مراقب)

وزرع طبي موضوع بجسم إنسان أو حيوان)؛

تصم6ملا نماعج):)تقنية لبناء)نماعج مصغرة.)وتصمم املعدات) –

الراديوكهربائية للتحكم في النماعج املصغرة فقط من أجل)

التحكم في حركية النماعج املصغرة سواء)في الجو أو في البر)

أو فوق سطح املاء)أو تحته)؛

هي أنظمة سمعية هرتزية تشمل) – (: أجهز4لاإلرساللا سمعي)

مكبرات الصوت السلكية وخوعات) (: على وجه الخصوص)

لالستعمال) السلكية  استماع  وخوعات  السلكية  استماع 

لالستعمال) استماع السلكية  أجهزة محمولة وخوعات  مع 

)مثال خوعات استماع تستعمل مع) بداخل مركبات متنقلة)

جهاز راديو أو هاتف متنقل()واملرصاد األعني الذي ُيستعَمل)

في الحفالت املوسيقية أو في غيرها من العروض املسرحية)؛

إنذار):)استعمال االتصاالت الراديوية للداللة على حالة إنذار) –

في مكان ما بعيد)؛

امليكروفونات الراديوكهربائية هي) – (: م6كرقف1ناتلالسلك6ة)

ومنخفضة) االتجاه  أحادية  الراديوي  للبث  صغيرة  أجهزة 

حَمل على مقربة من الجسم أو باليد من)
ُ
مة لكي ت القوة مصمَّ

أجل إرسال إشارات صوتية على مدى قصير.)وتكون أجهزة)

تتراوح) أن  ويمكن  خاصة  الستعماالت  مالئمة  االستقبال 

ب في)
ّ
)إلى وحدات ترك

ً
حمل يدويا

ُ
أحجامها من وحدات صغيرة ت

دواليب في إطار نظام متعدد القنوات)؛

:)نظام للمساعدة على السمع ُيستعمل) – مساع 4لعلىلا سمع)
لتوفير مساعدة سمعية في أماكن التجمعات العامة أو لفائدة)
األشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية،)بشكل حصري)؛

جميع أنواع التطبيقات الراديوية،) – (: تطب6واتلغيرلمح د4)
التقنية) للشروط  تستجيب  والتي  أهدافها،) كانت  كيفما 
وتتكون) املرتبطة بشريط الترددات املعد لهذه التطبيقات.)
القياس) أدوات  من  التطبيقات  لهذه  شيوعا  األكثر  األمثلة 
عن بعد وأجهزة التحكم عن بعد واإلنذار وأنظمة إرسال)

املعطيات بصفة عامة والتطبيقات املماثلة األخرى.

املادة)3

تستثنى من هذا القرار تجهيزات املواصالت املشار إليها في املادة)21 
من القانون رقم)24.96)املشار إليه أعاله.))

الباب الثاني

نظاملا تجهيزاتلاملستغلةلبحرية

املادة)4

كهربائية) الراديو  التجهيزات  قيد،) دون  تستغل،) و/أو  تحدث 
تحترم) التي  كهربائية،) الراديو  املحلية  والشبكات  ()A2FP( نوع) من 

املواصفات التقنية املبينة في جدول امللحق املرفق بهذا القرار.

لإلرسال) خصيصا  القرار  لهذا  الخاضعة  التجهيزات  تستعمل 
محدود املدى،)دون أن يكون بالضرورة صوتيا.)

املادة)5

املحلية) وللشبكات  ()A2FP( نوع) من  التجهيزات  على  يجب،) ال 
الراديو كهربائية،)املحدثة و/أو املستغلة دون قيد):)

له  املأعون  راديوكهربائي  تجهيز  أي  أي تشويش على  تحدث  أن   -
قانونيا ؛ 

-)وأال تطلب أية حماية ضد التشويشات الضارة الناجمة عن أي)
تجهيزات راديوكهربائية أخرى)؛

بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،)يجب إيقاف،) (-
للشبكات) أو  ()A2FP( نوع) للتجهيزات من  كل استغالل  فورا،)

املحلية الراديو كهربائية.

املادة)6

()A2FP( نوع) للتجهيزات من  بأي حال من األحوال،) يمكن،) ال  (
وللشبكات املحلية الراديو كهربائية املستغلة دون قيد):)

- أن ترسل إشاراتها بقوة أكبر من تلك املبينة في جدول امللحق املرفق 
بهذا القرار ؛
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- أن تستغل بواسطة ترددات أو في أماكن غير مرخص لها وفق هذا 
القرار ؛

- أن تستعمل بمواصفات مختلفة عن تلك املبينة في جدول امللحق 
املرفق بهذا القرار ؛

-)أن تستعمل أجهزة معدة ملضاعفة القوة)؛

-)أن يتم ربطها بشبكات محلية راديو كهربائية أو إيصالها بتجهيزات)
تنتمي لوحدات قانونية مختلفة أو غير) ()A2FP( أخرى من نوع)
مرتبطة فيما بينها قانونيا أو ال تشكل جزءا من نفس مجموعة)
املستعملين املغلقة)1،)وفق مفهوم القانون رقم)24.96)املشار إليه)

أعاله.

املادة)7

()A2FP( نوع) من  الراديوكهربائية  التجهيزات  تتوفر  أن  يجب 
قيد،) دون  املستغلة  املحلية،) الراديوكهربائية  الشبكات  ومكونات 
لهوائيات مستقلة( )معدات دون منفذ  أنظمة هوائية مدمجة)  على 

أو مخصصة لهذا الغرض))هوائي موافق عليه رفقة مع املعد(.

ال يمكن استغالل هذه التجهيزات دون قيد) في الحالة املخالفة،)
ويتوجب الحصول على موافقة مسبقة من الوكالة قصد استغاللها.

املادة)8

في حالة حدوث تشويش بين مستعملين اثنين أو أكثر يستغلون) (
أو الشبكات) ()A2FP( دون قيد التجهيزات الراديو كهربائية من نوع)
هؤالء) يتعاون  القرار،) لهذا  الخاضعة  كهربائية  الراديو  املحلية 

املستعملون إليجاد حل لهذا التشويش.

)يخبر املستعملون املذكورون الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت)
بالتدابير املتفق عليها إليجاد حل للتشويش.)

تتوفر الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت على أجل شهر واحد)
ابتداء)من تاريخ إيداع التدابير املتفق عليها،)املثبت بإشعار باالستالم،)

إلبداء)رأيها حول تطبيق هذه التدابير.

املادة)9

أو مكون) ()A2FP( للموافقة املسبقة كل تجهيز من نوع) يخضع 
15)و16)من) لشبكة محلية راديو كهربائية،)طبقا ملقتضيات املادتين)

القانون رقم)24.96)املشار إليه أعاله.

املادة)10

أو الشبكات املحلية) ()A2FP( يمنع استغالل التجهيزات من نوع)
الراديو كهربائية وفق شروط أخرى غير تلك املحددة في هذا القرار،)

ماعدا في حالة موافقة مسبقة للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.

1)-)مع مراعاة تبليغ الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت مسبقا بذلك.

املادة)11

أو ملكونات الشبكة املحلية) ()A2FP( ال يمكن للتجهيزات من نوع)

الراديو كهربائية أن تربط مباشرة بشبكة عامة للمواصالت.

غير أنه يمكن ربطها بشكل مباشر بالشبكة العامة للمواصالت)

عن طريق استعمال معد طرفي موافق عليه من قبل الوكالة الوطنية)

لتقنين املواصالت.

املادة)12

يمكن للوكالة،)في كل حين وبدون أي تعويض،)أن تلغي االستعمال)

الحر للتجهيزات املحددة في هذا القرار،)وال سيما لألسباب التالية):)

- عدم احترام القيود والشروط املبينة في امللحق املرفق بهذا القرار ؛

-  إحداث خلل بالسير التقني للشبكات املأعون لها ؛

- متطلبات األمن العام ؛

- اعتماد مخطط وطني جديد للترددات أو تعديله.

الباب الثالث

تس1يقلا تجهيزاتلمنلن1علA(FPلأقلمك1ناتلا شبكاتل

املحل6ةلا رادو1لكهربائ6ة

املادة)13

أو مكونات الشبكات) (A2FP يتعين على باعة التجهيزات من نوع)

املحلية الراديو كهربائية مسك وتحديث سجل2)لكل زبون،)يتضمن،)

على الخصوص،)املعلومات التالية):

- اإلسم والنسب أو اسم الشركة ؛

- رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛ 

- العالمة ونوع التجهيز.

ويمكن ألعوان الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت املكلفين بهذه)

املهمة االطالع،)في كل وقت وحين،)على هذا السجل.

املادة)14

يتعين على باعة التجهيزات الخاضعة لهذا القرار إخبار زبنائهم)

()A2FP( للتجهيزات من نوع) الحر  التنظيمية لالستعمال  بالشروط 

و/أو الشبكات املحلية الراديو كهربائية وتمكينهم من نسخة من هذا)

القرار.

2 - في صيغة ورقية أو إلكترونية.
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الباب الرابع

املراقبة

املادة)15

في كل وقت) يمكن للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت أن تقوم،)

الراديوكهربائية املستغلة دون) التجهيزات  بمراقبة مختلف  وحين،)

قيد والتحقق من مطابقتها للشروط املنصوص عليها في هذا القرار.

املادة)16

املنصوص) بالعقوبات  القرار  هذا  ملقتضيات  املخالفات  تعاقب 

عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

املادة)17

ينسخ هذا القرار ويحل محل قرار املدير العام للوكالة الوطنية)

 1434 شعبان) من  (11 في) الصادر  (08/13 رقم) املواصالت  لتقنين 

الستعمال) التقنية  الشروط  بتحديد  ( يتعلق) () (2013 يونيو) (20(

القوة) منخفضة  أجهزة  من  املكونة  كهربائية  الراديو  التجهيزات 

في) الصادر  (04.16 رقم) بالقرار  تغييره  تم  كما  املدى،) ومحدودة 

17)من عي الحجة)1437 )19)سبتمبر)2016(.

املادة)18

يكلف كل من املدير املركزي التقني واملدير املركزي املكلف بمهمة)

التقنين،)كل واحد منهما فيما يخصه،)بتطبيق هذا القرار الذي ينشر)

بالجريدة الرسمية.

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،

اإلمضاء : عز العرب حسيبي.

*

* *
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ملحق

  A(FP(قائمةلبأشرطةلا تردداتلاملخصصةل لتجهيزاتلمنلن1ع

قا شبكاتلاملحل6ةلا رادو1لكهربائ6ةلا تيلومكنلاستغال ها)5،4،3دقنلق6 

 I. تطب6واتلغيرلمح د4

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

ا و41/)مست1ى
الحوللاملغناطي�سي ا وص1ى

عرضلا شريط)
 (KHz(

شرقطلخاصة

13,553(-(13,567(MHz42(dBµA/m-à10m--(هــذا اســتعمال  ويتعيــن  أمتــار.) (10 اإلرســال) مــدى  يتجــاوز  أال  يجــب 
الشريط إلرسال إشارات القياس عن بعد والتحكم عن بعد واإلنذارات)
واملعطيات.)وال يمكن استعماله بأي حال من األحوال،)إلرسال الصوت.

 26,957-27,283(MHz10mW(p.a.r CB(ال يخص هذا القرار التجهيزات الراديو كهربائية من نوع أجهزة

.)Citizen(Band(
40,660(-(40,700(MHz10mW(p.a.r--

169,4(–(169,8125(MHz10mW(p.a.r---

434,040(–(434,790(Mhz10mW(p.a.r< 25(kHz(يرخــص باســتعمال التطبيقــات الصوتيــة بواســطة تقنيــات متقدمــة
للتخفيــف وتســتثنى مــن علــك التطبيقــات املرئيــة والصوتيــة.

433,050(–(434,790(MHz10mW(p.a.r.---% 10(يحدد الحد األق�سى من معامل االستعمال في

868(–(869(MHz25(mW(p.a.r.(يخصــص هــذا الشــريط لالســتغالل،)ابتــداء)مــن ســنة)2022،)بواســطة
أجهــزة) الخصــوص،) وعلــى  الالســلكية،) التطبيقــات  أنــواع  مختلــف 
التحكــم عــن بعــد وأجهــزة املراقبــة عــن بعــد والقيــاس عــن بعــد وإرســال)

واملعطيــات. اإلنــذارات 

869(–(869,4(MHz25(mW(p.a.r.---

869,4(–(869,65(MHz500(mW(p.a.r---

869,65(–(87025(mW(p.a.r.---

2400(–(2483,5(MHz10mW(p.i.r.e--

3100(–(3400(MHz-(36(dBm(p.i.r.e
مع كثافة)p.i.r.e)قصوية محدودة)

-70dBm/MHz(بالقيمة

---

تخصص هذه األشرطة لالستغالل الحصري للمعدات التي تستعمل)

تكنولوجيا عات شريط عريض جدا على متن السيارات والقطارات.

3400(–(3800(MHz-(40(dBm(p.i.r.e
مع كثافة)p.i.r.e)قصوية محدودة)

-80(dBm/MHz(بالقيمة

---

3800(–(4800(MHz-(30(dBm(p.i.r.e
مع كثافة)p.i.r.e)قصوية محدودة)

-70(dBm/MHz(بالقيمة

---

6000(–(8500(MHz-(13,3(dBm(p.i.r.e
مع كثافة)p.i.r.e)قصوية محدودة)

-53,3(dBm/MHz(بالقيمة

---

3 - في بعض الحاالت ووفق بعض الشروط، يجوز للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت أن تحدد، خالل استغالل التجهيزات، موضوع هذا القرار، مواصفات تكميلية تأخذ بعين االعتبار خطر التشويشات الضارة.
4 - يجب أن تكون التجهيزات الراديو كهربائية، موضوع هذا امللحق، متوفرة على أنظمة هوائية مدمجة )معدات دون منفذ لهوائيات مستقلة( أو مخصصة لهذا الغرض )هوائي موافق عليه رفقة مع املعد(.

5 - يمكن مواصلة استغالل التجهيزات، التي سبق املوافقة عليها، في أشرطة الترددات غير املنصوص عليها في هذا القرار، إلى غاية انتهاء صالحية شهادات املوافقة الخاصة بها.
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II.مذ اتلعاتلحلوةلحثلمغناطيس6ة

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

مست1ى
الحوللاملغناطي�سي األق�سى

عرضلا شريط)
(KHz(

شرقطلخاصة

9(-(90(KHz72(dBµA/m(à(10m--

تخصــص هــذه األشــرطة لالســتغالل بواســطة معــدات عات حلقــة حــث)
.)applications(inductives(-(مغناطيســية )تطبيقــات حثيــة

90(-(119(KHz42(dBµA/m(à(10m--

119-(135(KHz66(dBµA/m(à(10m--

135-(140(KHz42dbµA/m(à(10m---

(140(–(148,5(KHz37,5(dbµA/m(à(10m---

3155(–(3400(KHz13,5(dbµA/m(à(10m---

148,5(–(5000(KHz-15(dbµA/m(à(10m---

6765(–(6795(KHz42dbµA/m(à(10m---

7400(–(8800(KHz9(dBµA(/m(à(10m--
10,2(–(11(MHz9(dBµA(/m(à(10m--

13,553(–(13,567(MHz42(dBµA(/m(à(10m

5000(kHz(–(30(MHz-20(dBµA(/m(à10m

 III. االتصاالتلا رادو1يةلاملهن6ةلاملبسطة

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

عرضلا شريط)ا و41لا ظاهر4لاملشذة ا وص1ى)
(KHz(

شرقطلخاصة

446(–(446,1(MHz500(mW(p.a.r.12,5(التي( يخصص هذا الشريط لالستغالل بواسطة األجهزة املحمولة)
ال تستعمل محطة أساسية أو محطة ثابتة6()املجهزة فقط بهوائيات)
مدمجة.)يجب أن تشتغل هذه التجهيزات وفق وضع)"جهاز لجهاز أو)

لعدة أجهزة".)

446,1(–(446,2(MHz500(mW(p.a.r.12,5(6,25)أو

 IV.األجهز4لا هاتف6ةلا السلك6ة

شريطلا ترددات/)قن1ات)
ا ترددات

عرضلا شريط)ا و41لا ظاهر4لاملشذة ا وص1ى)
(KHz(

شرقطلخاصة

26,3125(-26,4875(MHz
41,3125(–(41,4875(MHz10(mW(p.a.r.12,5(يخصص هذا الشريط لالستغالل بواسطة األجهزة الهاتفية الالسلكية

مــن نــوع)CORDLESS.)ويرخــص بربــط هــذا النــوع مــن املعــدات بالشــبكات)
العامــة للمواصالت. 46,630(–(46,830(MHz

49,725(–(49,890(MHz
10(mW(p.a.r.-----

1880(-(1900(MHz)250)قوة اإلرسال الطبيعية(mW(1728
يخصص هذا الشريط لالستغالل بواسطة تجهيزات راديوكهربائية)
وإرسال) صوتية  لتطبيقات  بالنسبة  (،DECT لتكنولوجيا) مطابقة 
املعطيات.)يرخص بربط هذا النوع من تجهيزات بالشبكات العامة)

للمواصالت.)وال يمكن ملدى اإلرسال أن يتجاوز كيلو مترا واحدا.

6)-)كما تم تعريفها بواسطة قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم)2045.18)الصادر في)6)شوال)1439 )20)يونيو)2018()بتحديد األتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية.
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 V.ا شبكاتلاملحل6ةلا رادو1كهربائ6ة

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

ا و41لاملتناح6ةلاملشذةلاملذاد ة)
ا وص1ى)

عرضلا شريط)
(KHz(

شرقطلخاصة

2400(–(2483,5(MHz100 mW(p.i.r.e.-----.حصري()indoor((استعمال داخلي

5150(–(5250(MHz200(mW(p.i.r.e.
يخصــص هــذا الشــريط الســتعمال داخلــي))indoor()حصــري.)فــي حالــة)-----

ما إعا تم نشــر شــبكة محلية راديوكهربائية بداخل الســيارات،)يجب أن)
تعــادل القــوة املتناحيــة املشــعة املعادلــة))p.i.r.e()القصــوى)mW)40.)ال)

يرخــص بهــذه االســتعماالت بداخــل الطائــرات.

5250(–(5350(MHz200(mW(p.i.r.e--
يعــد إلزاميــا اســتعمال تقنيــات التخفيــف))DFS()وتقنيــات تنظيــم قــوة)
جهاز اإلرسال))TPC(.)هذا الشريط معد،)حصريا،)لالستعمال الداخلي)

)indoor(.)ال يرخــص بهــذه االســتعماالت بداخــل الطائــرات.
57(–(66(GHz p.i.r.e.(40)مع كثافة(dBm(p.i.r.e.(

 قصوية محدودة بالقيمة)
13(dBm/MHz

هــذا الشــريط معــد ألنظمــة تراســل املعطيــات علــى نطــاق عريــض ومعــد)
.)indoor((خصيصــا لالســتعمال الداخلــي

VI – أنظمةلتل6مات6ةل لنوللقالحركةلا طرق6ة

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

ا و41لاملتناح6ةلاملشذةلاملذاد ة)
ا وص1ى

عرضلا شريط)
(KHz(

شرقطلخاصة

63(–(64(GHz40(dBm(p.i.r.e----.هذا الشريط معد ألنظمة املعلومات الطرقية
76(–(77(GHz55(dBm(p.i.r.e----(هذا الشريط معد ألنظمة املعلومات الطرقية وللرادارات قصيرة املدى

املخصصة للمركبات.
77(–(81(GHz55(dBm(p.i.r.e----.هذا الشريط معد ألنظمة الرادار قصيرة املدى املخصصة للمركبات

VII. أنظمةلا زرعلا طبي

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

ا و41/)مست1ى
الحوللاملغناطي�سي ا وص1ى

عرضلا شريط)
(KHz(

شرقطلخاصة

9(–(315(KHz30dBµA/m(à(10m------(يخصص هذا الشريط لتطبيقات القياس عن بعد))الجزء)الراديوي
للتجهيزات الطبية القابلة للزرع(.

30(–(37,5(MHz1mW(p.a.r---(يخصــص هــذا الشــريط لالســتغالل بقــوة منخفضــة جــدا،)مــن طــرف
األغشــية الطبيــة القابلــة للــزرع، ألجــل قيــاس ضغــط الــدم.

402 – 405(MHz25µW(p.a.r.25(الطبي الزرع  أجهزة  بواسطة  لالستغالل  الشريط  هذا  يخصص 
ال) والنشيطة(.) للزرع  القابلة  الطبية  للتجهيزات  الراديوي  )الجزء)

يمكن أن يتجاوز مدى اإلرسال)10)أمتار.
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VIII. تصم6ملا نماعج 

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

ا و41لا ظاهر4لاملشذة ا وص1ى)
عرضلا شريط)

(KHz(
شرقطلخاصة

 26,995(MHz

100(mW(p.a.r.

 

 10

االتصاالت) تجهيزات  بواسطة  لالستغالل  القنوات  هذه  تخصص 
في) الراديو  بواسطة  التحكم  أجهزة  نوع  من  للترفيه  الراديوية 

النماعج املصغرة.)

27,045(MHz
27,145(MHz
27,195(MHz

40,660(–(40,700(MHz100(mW(p.a.r.10(االتصاالت تجهيزات  بواسطة  لالستغالل  الشريط  هذا  يخصص 
في) الراديو  بواسطة  التحكم  أجهزة  نوع  من  للترفيه  الراديوية 

النماعج املصغرة.

IX. أنظمةلاإلنذار

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

عرضلا شريط)ا و41لا ظاهر4لاملشذة ا وص1ى)
(KHz(

شرقطلخاصة

169,4750(–(169,4875(MHz10(mW(p.a.r12,5(kHz
169,5875(–(169,6(MHz10(mW(p.a.r12,5(kHz

868,6(–(868,7(MHz10(mW(p.a.r25(kHz7

869,200(–(869,250(MHz10(mW(p.a.r25(kHz

869,250(–(869,300(MHz10(mW(p.a.r25(kHz

869,300(–(869,400(MHz10(mW(p.a.r25(kHz

869,650(–(869,700(MHz25(mW(p.a.r25(kHz

X. م6كرقف1ناتلالسلك6ةلقلأجهز4لإرساللسمعيلقمساع 4لعلىلا سمع

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

ا و41لا ظاهر4لاملشذة ا وص1ى)
عرضلا شريط)

(KHz(
شرقطلخاصة

87,6(–(107,9(MHz50(nW(p.a.r.200
يخصص هذا الشريط للتطبيقات الصوتية الالسلكية.

كل) كحــد أدنــى،) يجــب ان تســمح واجهــة املســتعمل للجهــاز باختيــار،)
 107,9( MHz )88,1إلــى) MHz فــي الشــريط التــرددات املمكنــة 

في غياب اإلشارات الصوتية،)يجب على الجهاز أن يستعمل وظيفة قطع)
اإلشارة.)يمنع كذلك بث إشارات تهدف لتأمين استمرارية اإلرسال.

169,4(–(169,6(MHz500(mW(p.a.r.50 علــى إلى غاية املســاعدة  أجهــزة  الســتغالل  حصــرا،) الشــريط،) هــذا  يخصــص 
لســمع. ا 173,965(–(174,015(MHz10(mW(p.a.r50 إلى غاية

174(–(230(MHz50(mW(p.a.r.200(امليكروفونــات بواســطة  لالســتغالل  الشــريط  هــذا  يخصــص حصــرا 
 )Applications( auxiliaires( الالســلكية فــي إطــار برمجيــات مســاعدة)

للبــث اإلعاعــي والتلفــزي.
470(–(694(MHz50(mW(p.a.r.200

863(–(865(MHz10(mW(p.a.r (يخصــص حصــرا هــذا الشــريط لألجهــزة الصوتيــة الالســلكية وأجهــزة
متعــددة الوســائط للقــراءة بصفــة مســتمرة.

1795(–(1800(Mhz20)للمعدات املحمولة(mW(p.a.r.
.mW(p.a.r)50 لألجهزة املحمولة 

بالقرب من الجسم البشري

مســتعملين) طــرف  مــن  لالســتغالل  الشــريط  هــذا  حصــرا  يخصــص 
اإلعاعــي) وللبــث  برامــج  لتصميــم  مســاعدة  ألجهــزة صوتيــة  محترفيــن 

والتلفــزي.

7)-)أو كل الشريط بالنسبة لقناة إرسال املعطيات عات صبيب عال.



عدد)6900 - 24)عو القعدة)1441 )16)يوليو)2020(الجريدة الرسمية     3918

XI. أجهز4لا تح و لا رادو1يل لتم1ضعلقاستشذارلالحركة:

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

ا و41لاملتناح6ةلاملشذة املذاد ة)
ا وص1ى)

عرضلا شريط)
(KHz(

شرقطلخاصة

2400(–(2483,5(MHz25(mW(p.i.r.e---.يخصص هذا الشريط لرادارات رصد الحركة واإلنذار
10,5(–(10,6(GHz20(mW(p.i.r.e---

24,05(–(24,25(GHz100(mW(p.i.r.e-----.8يخصص هذا الشريط لرادارات رصد الحركة
 6,0(–(8,5(GHz7(dBm(p.i.r.e(لقيــاس الــرادار  أجهــزة  الســتعمال  األشــرطة  هــذه  حصــرا  تخصــص 

املســتويات عات اســتعمال صناعــي))LPR(،)بالنســبة للتجهيــزات الثابتــة)
تتوفــر علــى هوائــي فــي اتجــاه األرض.

24,05(–(26,5(GHz26(dBm(p.i.r.e
57(–(64(GHz35(dBm(p.i.r.e
75(–(85(GHz34(dBm(p.i.r.e

XII. أجهز4لتح و لا ه1يةلب1اسطةلا تردداتلا رادو1ية

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

ا و41لاملشذةلا وص1ى/)مست1ى
الحوللاملغناطي�سي ا وص1ى

عرضلا شريط)
(KHz(شرقطلخاصة

400(–(600(KHz-8(dBµA/m(à(10m---
13,553(–(13,567(MHz60(dBµA/m(à(10m----(يخصص هذا الشريط لالستعمال من قبل أجهزة تحديد الهوية

بواسطة الترددات الراديوية))RFID()واملراقبة اإللكترونية.
865,6(–(865,8(MHz2(W(p.a.r200(التي()Interrogateurs((ال يرخص باستعمال أجهزة التحقق من الهوية

تعمــل بـــقوة مشــعة ظاهــرة تعــادل)W)2)إال فــي القنــاة التــي يبلــغ فيهــا التــردد)
الحامــل املركــزي)MHz)865,7)مــع عــرض شــريط قصــوي يســاوي)200 

.KHz
867,6(–(868(MHz500(mW(p.a.r.200

XIII. مذ اتلتح و لامل1قعلقا تتبعلقاقتناء املذط6ات

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

ا و41لاملشذةلا وص1ى/)مست1ى
الحوللاملغناطي�سي ا وص1ى

عرضلا شريط)
(KHz(

شرقطلخاصة

442,2(–(450(kHz7(dBμA/m(à(10(m.يخصص هذا الشريط لرصد األشخاص وتفادي االصطدامات
456,9(–(457,1(kHz7(dBμA/m(à(10(m.يخصص هذا الشريط لتحديد تموقع ضحايا االنجرافات الثلجية

169,4(–(169,475(MHz500(mW(p.a.r.12,5(يخصــص هــذا الشــريط لالســتغالل مــن قبــل أنظمــة قــراءة العــدادات
وأنظمــة تحديــد التموقــع واملالحقــة.

XIV. مركباتلطائر4لب قنلط6ار):

شريطلا ترددات)/)قن1ات)
ا ترددات

عرضلا شريط)ا و41لا ظاهر4لاملشذةلا وص1ى
(KHz(

شرقطلخاصة

2400(–(2483,5(MHz100(mW(p.i.r.e(يكــون االســتغالل الحــر لهــذا الشــريط ممكنــا وفــق الشــروط املقــررة فــي
هــذا القــرار،)فقــط فــي حالــة مــا إعا كان تحليــق هــذه املركبــات مرخصــا بــه)
وفقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل،)وال ســيما تلــك املتعلقــة)

بالطيــران املدنــي.
5725(–(5875(MHz25(mW(p.i.r.e(يكــون االســتغالل الحــر لهــذا الشــريط ممكنــا وفــق الشــروط املقــررة فــي

هــذا القــرار،)فقــط فــي حالــة مــا إعا كان تحليــق هــذه املركبــات مرخصــا بــه)
وفقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل،)وال ســيما تلــك املتعلقــة)

بالطيــران املدنــي.
p.i.r.e):)القوة املتناحية املشعة املعادلة. p.a.r): القوة الظاهرة املشعة.        

وحينلهذالامللحقلبانتظاملمنلطرفلا 1كا ةلا 1طن6ةل تونينلامل1اصالت.

8)-)يتعلق األمر بأجهزة مراقبة سرعة املركبات والعربات املتحركة.
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رأيلاملجلسلاالقتصاديلقاالجتماعيلقا ب6ئي

منلأجللس6اسةلعم1م6ةل لسالمةلا صح6ةل ألغذوة

تتمح1رلح1للحماوةلحو1قلاملستهلكينلقتذزيزلتنافس6ة

مست امةل لُمواق ةلعلىلا صذ6 ونلا 1طنيلقا  قلي

املتعلـق) (128.12 رقـم) التنظيمـي  القانـون  مـن  (6 املـادة) علـى  بنـاء)

إطـار) فـي  املجلـس،) قـرر  والبيئـي،) باملجلـس االقتصـادي واالجتماعـي 

إحالـة عاتيـة،)إعـداد رأي حول السالمة الصحية لألغذية.

عِهد مكتـب املجلـس إلى اللجنة املكلفة بقضايا) وفـي هـذا الصـدد،)

البيئة والتنمية املستدامة بإعداد رأي حول املوضوع.)

وخـالل دورتهـا العاديـة الخامسة بعد املائة))105()املنعقـدة بتاريـخ)

االقتصـادي) للمجلس  العامة  الجمعية  صادقـت  (،2019 دجنبر) (25

من) (« واالجتماعـي والبيئـي باإلجمـاع علـى الرأي الـذي يحمـل عنـوان)

أجل سياسة عمومية للسالمة الصحية لألغذية تتمحور حول حماية)

حقوق املستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للُمقاولة على الصعيدين)

الوطني والدولي«.

ملخص):

يهدف رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول موضوع)

»)من أجل سياسة عمومية للسالمة الصحية لألغذية تتمحور حول)

للُمقاولة على) تنافسية مستدامة  وتعزيز  املستهلكين  حماية حقوق 

الصعيدين الوطني والدولي«)إلى تحديد السبل املمكنة للنهوض الشامل)

بالسالمة الصحية لألغذية باملغرب عن طريق اقتراح حلول واقعية)

والسلطات) املهنيين  تواجه  التي  واإلكراهات  تتالءم  ومستدامة،)

املختصة املكلفة بالحكامة في هذا املجال.)وعلى الصعيد االقتصادي،)

املغربي) االقتصاد  تنافسية  دعم  ضمان  املقترحات  هذه  شأن  من 

واندماجه في االقتصاد العالمي واإلقليمي.

منهجية) على  اعتمادا  صياغته  تمت  الذي  الرأي،) هذا  ويعد 

يتكون) التي  الفئات  مختلف  بين  موسعة  نقاشات  نتاج  تشاركية،)

منها املجلس وكذا جلسات اإلنصات املنظمة مع الفاعلين الرئيسيين)

إلى مراجعة للنصوص التشريعية والتنظيمية) كما يستند  املعنيين.)

الجاري بها العمل اعتمادا على التجارب الدولية عات الصلة في مجال)

سالمة األغذية.

على التقدم الكبير الذي تم إحرازه) ويسلط هذا الرأي الضوء)
على مستوى السالمة الصحية لألغذية منذ)2009)مع اعتماد القانون)
القا�سي بإحداث املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات) (25.08
للمنتجات) الصحية  السالمة  حول  (28.07 رقم) والقانون  الغذائية 
لحماية) تدابير  بتحديد  القا�سي  رقم)31.08) والقانون  الغذائية،)
وهو ما جعل اليوم نظام السالمة الصحية لألغذية يتيح) املستهلك.)
يصعب) التي  العاملية  األسواق  اختراق  إمكانية  املغربية  للمنتجات 

الولوج إليها.

على) والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يؤكد  علك،) ومع 
تتوفر) ال  التي  الوطني  الصعيد  على  املؤسسات  من  العديد  وجود 
على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في األسواق،)معرضة صحة)
 8 كانت) (،2018 ففي) فيها.) متحكم  وغير  أكيدة  ملخاطر  املستهلكين 
مجازر للحوم فقط هي التي تتوفر على اعتماد املكتب الوطني للسالمة)
الصحية للمنتجات الغذائية))أقل من)1٪(.)وفيما يتعلق بمحالت عبح)
الدواجن،)تم الترخيص فقط ل)27)منها،)مقابل أكثر من)15000)محل)
غير مرخص.)كما أن)8٪)فقط من لحوم الدجاج املوجهة لالستهالك)
يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة،)من أصل)570.000 

طن تم إنتاجها في)2018.

مبيدات) فيها  بما  الكيماوية  املدخالت  فإن  علك،) إلى  باإلضافة 
على أهميتها لحماية إنتاجية) املستخدمة في املجال الفالحي،) اآلفات،)
ال يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا) وجودة املحاصيل،)
وبالتالي تشكل خطًرا مؤكًدا على الصحة والبيئة) للمعايير املعتمدة،)

وتساهم في تدهور املوارد املائية والنظم اإليكولوجية الطبيعية.

ويمكن تفسير هذه الوضعية على وجه الخصوص بغياب سياسة)
عمومية متكاملة لسالمة األغذية،)مما يؤدي إلى العديد من االختالالت)
وهيمنة القطاع) املرتبطة بتعدد املتدخلين وتداخل االختصاصات،)
وكذا) اآلمن،) االستهالك  على  الحرص  ثقافة  وضعف  املنظم،) غير 
بمحدودية األدوار املنوطة بالجمعيات املدافعة عن حقوق املستهلك.

االقتصادي) املجلس  رأي  يدعو  املالحظات،) هذه  على  واعتمادا 
واالجتماعي والبيئي إلى اعتماد ثالث توصيات استراتيجية من شأنها)
االرتقاء)بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بشكل كبير وهي كالتالي:

- أوال : اعتماد سياسة عمومّية فعالة ومستدامة للسالمة الصحية 
لألغذية ؛

- ثانيا : االنتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على 
هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة باعتماد بالدنا لوكالة وطنية 
للسالمة الصحية لألغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس 
الحكومة. ويجب أن تتوفر هذه الوكالة على صالحيات موسعة 
للمراقبة والتفتيش والجزاء. ويمكن تأهيل املكتب الوطني للسالمة 
الهيئة بعد  الغذائية لالضطالع بمهام هذه  للمنتجات  الصحية 
والوضع  اإلختصاصات  وتخويله  هياكله  في  عميق  تغيير  إجراء 

القانوني الالزم ؛



عدد)6900 - 24)عو القعدة)1441 )16)يوليو)2020( الجريدة الرسمية3971  

ثالثا : الفصل بين تقييم املخاطر وتدبيرها، عن طريق إنشاء هيئة  (-

علمية مستقلة مهمتها األساسية توفير رأي علمي من أجل ضمان 

الصحية  بالسالمة  املتعلقة  املعلومة  وحياد  ونزاهة  استقاللية 

لألغذية. 

والعمل( التفكير  )نموعج  البراديغم  في  التحول  هذا  تجسيد  إن 

. ومن بين التدابير 
ً
رهين بتنفيذ خارطة طريق يتم تفعيلها تدريجيا

الرئيسية املقترحة، نذكر ما يلي:

	 إدماج أهداف السالمة الصحية لألغذية في عقود البرامج املبرمة 

املهنيين،  إلى  املساعدات  منح  واشتراط  واملهنيين  الحكومة  بين 

باحترام دفاتر التحمالت 

	 تحسين الشروط الصحية في القطاع غير املنظم في أفق إدماجه 

في القطاع املنظم

التحفيزات  )املساعدات،  التحفيزية  والوسائل  اآلليات  تعزيز   	

املنتجين  صغار  لفائدة  فوائد...(  بدون  السلفات  الضريبية، 

ملساعدتهم على االندماج في سالسل اإلنتاج الغذائية مع تشجيعهم 

على اعتماد مقاربة التصديق واملقايسة 

ومبيدات  واألسمدة  الكيماوية  املدخالت  استخدام  في  التحكم   	

اآلفات الزراعية للحد من تأثيرها على البيئة وعلى صحة املستهلكين

	 تطوير اإلمكانات التي توفرها الرقمنة بشكل كبير من أجل تحسين 

السالمة الصحية لألغذية

	 ضمان الحق في املعلومة حول املنتجات التي تمثل خطرا صحيا 

في  بالحق  املتعلق   31.13 للقانون  طبقا  للمستهلك  بالنسبة 

الحصول على املعلومات

	  تفعيل الصندوق الوطني لحماية املستهلك، املنصوص عليه في 

القانون رقم 31.08؛ 

	 تبسيط املساطر املتعلقة بتخويل صفة املنفعة العامة للجمعيات 

العاملة في مجال حماية املستهلك، وعلك لتسريع وتيرة تكتلها في 

إطار جامعة وطنية لحماية املستهلك؛

	 تبسيط شروط الحصول على اإلعن الخاص بالتقا�سي، الواردة في 

املرسوم رقم 895.18، املطبقة على جمعيات حماية املستهلك غير 

املعترف لها بصفة املنفعة العامة؛

املستهلك  بين  الوساطة  في  املستهلك  حماية  جمعيات  إشراك   	

ومقدمي الخدمات أو السلع؛

متطلبا  مستهلكا  لجعله  فاعل«  »مستهلك  إلى  املستهلك  تحويل   	
وفاعال في التغيير، والتسريع بتفعيل املجلس االستشاري األعلى 

لالستهالك الذي ينص عليه القانون رقم 31.08.

وةلحقل كللم1اطن) ِ
ّ
I.)ا 1 1جلإلىلتغذوةلآمنةلقمغذ

يعتبر هذا الحق الكوني،)الذي يشمل ككل ال يتجزأ الولوج إلى املاء)
سا في) رَّ

َ
والتغذية املالئمة والبيئة السليمة والحماية الصحية،)حقا ُمك

وقد جرى تعزيزه من خالل) (.1  2011 دستور اململكة املغربية لسنة)
االتفاقيات) إطار  في  وعلك  املغرب،) اتخذها  التي  القوية  االلتزامات 
الثنائية والدولية واتفاقيات التبادل الحر،)املتعلقة بشكل مباشر أو)

غير مباشر،)بالسالمة الصحية لألغذية.)

أهداف) بتنفيذ  املغربية  الحكومة  التزمت  أخرى،) جهة  من 
التي يتعين تنزيلها في أقل من عشر) للتنمية املستدامة،) أجندة)2030)
املتعلقة بالسالمة) و12) و10) و3) و2) (1 سنوات وخصوصا األهداف)

الصحية لألغذية)2،)كالتالي):

- هدف التنمية املستدامة 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في 
كل مكان.

- هدف التنمية املستدامة 2: القضاء على الجوع وتوفير السالمة 
نة وتعزيز الزراعة املستدامة. الغذائية والتغذية املحسَّ

ع الجميع بأنماط عيش  -  هدف التنمية املستدامة 3: ضمان تمتُّ
صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.

- هدف التنمية املستدامة 10: الحد من أوجه عدم املساواة داخل 
البلدان وفيما بينها.

- هدف التنمية املستدامة 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج 
مستدامة.

II)–)حقلمضم1نلبفضللا سالمةلا صح6ةل لمنتجاتلا غذائ6ة3 

ضرر) أي  في  يتسبب  أن  يجب  ال  اآلمن  الغذائي  املنتج  إن 
أو استهالكه وفق الطريقة السليمة) (/ إعا تم إعداده و) للمستهلك،)
الواجب اتباعها.)وهو ما يعني استبعاد وجود أي أثر للمواد امللوثة)
أو) أو كيميائية  بيولوجية  العامة من عناصر  بالصحة  التي تضر 
فيزيائية))مخاطر()في املواد الغذائية))قانون األغذية العام لالتحاد)

األوروبي رقم)178/2002(3.

إنتاج) كما يتعين الحفاظ على صحة املستهلك في جميع مراحل 
لسالمة) الفيدرالية  )الوكالة  الغذائية) املنتجات  وتوزيع  ومعالجة 

1)-)دستور اململكة املغربية،)الفصل)31
2( -( https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-
durable/,(consulté(le(20-12-2019.

3( -(Règlement()CE((n°(178/2002(du(parlement(européen(et(du(conseil(du(28( janvier(
2002(établissant(les(principes(généraux(et(les(prescriptions(générales(de(la(législation(
alimentaire,( instituant( l’Autorité( européenne( de( sécurité( des( aliments( et( fixant(
des( procédures( relatives( à( la( sécurité( des( denrées( alimentaires.( Journal( officiel( des(
Communautés(européennes,(1.2.2002,(L(31/1-24.
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تحقيق) أجل  ومن  أخرى،) وبعبارة  (.4)2010 الغذائية) السلسلة 
مستويات حماية مناسبة للمستهلك،)ال يمكن إنتاج أو عرض أي مادة)
غذائية في السوق إعا كانت مضرة بصحة املستهلك أو غير صالحة)

لالستهالك))السالمة الصحية(.

السالمة الصحية لألغذية مجموع سالسل إنتاج ومعالجة) ( وَتُهمُّ
وتوزيع املنتجات التالية:

النباتي،  اإلنتاج  سلسلة  امتداد  )على  والفواكه  الخضروات   -
الصحة النباتية، وجود بقايا مبيدات اآلفات، التسويق بجميع 

مستوياته(؛

)على  األلبان  ومنتجات  السمكية  واملنتجات  والدواجن  اللحوم   -
امتداد سلسلة اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، ال سيما عبح 

الحيوانات(؛

 : الفالحية  الغذائية  السلسلة  امتداد  )على  املصنعة  املنتجات   -
الت الغذائية، التلفيف، معدات التبريد(. املكّمِ

الرئيسية) املبادئ  على  أيضا  لألغذية  الصحية  السالمة  وترتكز 
املنصوص) والتوصيات  والتوجيهات  الفضلى  املمارسات  ومدونات 
عليها من طرف املنظمات الدولية))منظمة األغذية والزراعة،)منظمة)
من أجل االستجابة ملتطلبات) الصحة العاملية والدستور الغذائي(،)
وتطلعات املستهلكين وتحديد دور الفاعلين والدولة،)وعلك من أجل)

القيام باملهام التالية:

- اليقظة الوبائية والصحية على املستوى الدولي والوطني واملحلي؛

- تحليل املخاطر؛

- الوقاية وتدبير األزمات الصحية؛

- تدبير املخاطر على املستوى املركزي وكذا بشكل المركزي؛

- اإلعالم والتربية والتواصل حول املخاطر؛

- طرق التحكم في سالمة األغذية على مستوى إنتاجها وتوزيعها 
وكذا املنتجات املستوردة أو التي يتم إدخالها.

،)ُمسَتَمدا من)
ً
ويعتمد نظام السالمة الصحية لألغذية على)13)مبدأ

الدستور الغذائي5)وهي على الشكل التالي:

1. حماية املستهلك؛

السلسلة  مكونات  مجموع  مع  التعاطي  على  القائمة  املقاربة   .2
الغذائية؛ 

3. الشفافية؛

4. دور ومسؤوليات محددة بشكل واضح؛

www.afsca.be(4)-)الوكالة الفيدرالية لسالمة السلسلة الغذائية
5)-)الدستور الغذائي)2013،)مبادئ وتوجيهات متعلقة باألنظمة الوطنية ملراقبة األغذية)2013

5. التجانس والحياد؛

6. اتخاع القرارات بناء على املخاطر واملعطيات العلمية والواقعية؛

7. التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات املختصة؛

8. تدابير وقائية؛

9. إجراءات التقييم الذاتي واملعاينة؛

10. التعرف على أنظمة أخرى )بما في علك املطابقة(؛

11. األساس القانوني؛

12.  االنسجام؛

13. املوارد.

ويوضح الرسم التالي منظومة حكامة السالمة الصحية لألغذية،)

كما ينبغي تنزيلها من طرف كل دولة على حدة:

رسم بياني)1:)تقنين مشترك وحكامة مشتركة للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

أما في املغرب،)فال يوجد تعريف بهذه الشمولية والدقة والتفصيل)

حول) (28.07 القانون) أن  غير  لألغذية.) الصحية  السالمة  ملنظومة 

السالمة الصحية للمنتجات الغذائية،)يعرف في مادته الثالثة املنتوج)

املضر بالصحة بأنه))»كل منتوج أولي أو منتوج غذائي،)له آثار سامة)

فورية أو محتملة على املدى القريب أو املتوسط أو البعيد على صحة)

الفرد أو فروعه،)أو يسبب حساسية صحية مفرطة أو أي شكل آخر)

من الحساسية التي يمكن كشفها و التي تصيب فردا أو فئة معينة من)

األفراد املوجه إليهم املنتوج األولي أو املنتوج الغذائي املعني«.)كما يورد)

ضمن تعريفه للمفاهيم األساسية الذات الصلة بالسالمة الصحية)

بأن املنتوج السليم أو املادة السليمة هو)»كل منتوج أولي أو منتوج)

غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات ال تشكل أي خطر على صحة)

اإلنسان أو الحيوان«))املادة)3(.

الوقاية)-)التدخل)-)اإلجابة
اإلنتاج الزراعي)-)عادات املستهلك)-)املخاطر)-)انشغاالت املستهلكين)-)درجة إعداد وقدرة البلد
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وعالوة على علك،)ينص هذا القانون في املادة)4)على أنه)»)ال يمكن)

عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية)

أو صحة) حياة  على  خطرا  يشكل  كان  إعا  تصديره  أو  أو استيراده 

اإلنسان«.)

تط1رلملح1ظلفيلمجاللا سالمةلا صح6ةل ألغذوةلببالدنا) (-III

علىلا رغملمنلقج1دلبذضلا ن1اقص

إطارلتشريعيلقمؤسساتيلمتو م

تخضع املراقبة الصحية للمنتجات الغذائية ببالدنا منذ مارس)

للمنتجات) الصحية  بالسالمة  املتعلق  (28.07 رقم) للقانون  (2010

الصحية) للسالمة  الوطني  املكتب  إحداث  يجسد  كما  الغذائية.)

للمنتجات الغذائية،)بحوالي سنة قبل علك،)الجهود املبذولة من أجل)

بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وضمان مالءمتها مع) االرتقاء)

املعايير الدولية،)وعلك من أجل تسهيل التجارة مع الدول املستوردة،)

ال سيما االتحاد األوروبي.)وقد كان املكتب الوطني للسالمة الصحية)

من) االفتحاص  عمليات  من  العديد  موضوع  الغذائية  للمنتجات 

طرف البلدان الشريكة والتي ساهمت في تعزيز اختصاصاته باملعايير)

والصحة) الصحية  باملطابقة  الشهادة  في مجال  الجيدة  واملمارسات 

النباتية للمنتجات الغذائية املوجهة للتصدير.

الغذائية) للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  ويعتبر 

مؤسسة خاضعة لوصاية السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة والصيد)

25.08)املحـــدث له على أنه) 2)من القانون رقم) البحري.)وتنص املادة)

مع مراعاة االختصاصات املخولة بموجب النصوص التشريعية) («

والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات األخرى،)

يمارس املكتب لحساب الدولة االختصاصات املتعلقة بحماية صحة)

املستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات«.)

للنصوص) وفقا  التالية  املهام  املكتب  يمارس  الصدد،) هذا  في 

تطبيق سياسة الحكومة) التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:)

بشأن السالمة الصحية للنباتات والحيوانات واملنتجات الغذائية بدءا)

من املواد األولية وصوال إلى املستهلك النهائي،)بما في علك املواد املعدة)

لتغذية الحيوانات«.

ا وطاع) ا ذامليل كنلمعلاستمرارلم1اجهةل ا ترتيبل فيل تحسنل

لجملةلمنلمظاهرلا هشاشة.

في مجال األمن الغذائي،)صنف مؤشر السالمة الغذائية العالمي)

)GFSI()لسنة)2019،)املغرب،)في الرتبة)59)من بين)113)بلًدا،)اعتمادا)

التي كان يحتلها سنة) (64 مقابل الرتبة) على ثمانية وعشرين معيارا،)

.2018

الج قل)):)مؤشرلا سالمةلا غذائ6ةلا ذامليلبا نسبةل لمغرب)
1((1(9(

)https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/
Details#Morocco/(

تم االطالع على املعلومات املوجودة على هذا املوقع بتاريخ)9)دجنبر)
2019

مت1سط)
ا تنو6ط)
)جم6ع)
ا بل ان(

ا رتبة
ا تحسن)
موارنة)

مع)8)1)

ا تنو6ط)
من)1)إلى)

(11
ا صنف

62,9 59 0,8 62,8 تقييم إجمالي

67,5 75 0,9 61,5 الولوج

59,4 37 0,7+ 64,2 التوفر

61,0 55 0,5 61,9 الجودة والسالمة الصحية

فإن الدراسة) وعلى الرغم من تحسن املغرب في الترتيب الدولي،)
التي قامت بها منظمة الصحة العاملية في)2015)حول وضعية السالمة)
الصحية لألغذية باملغرب أبرزت بعض مظاهر الهشاشة التي تعتري)
ال سيما الجوانب املتعلقة بدرجة االستعداد والتعامل) هذا املجال،)
أما الجانب) وكذا بالتنسيق بين القطاعات.) مع حاالت االستعجال،)
املؤسساتي والقانوني فهو الجانب الوحيد الذي اعتبرت الدراسة أنه)

جيد نوعا ما،)ومنحت للمغرب بخصوصه نقطة)6)على)10.

IV.))...نظرال 1ج1دلع دلمنلا ن1اقص)

نظاملحكامةلغيرلناجع

»نظام) تستند حكامة السالمة الصحية لألغذية في املغرب على)
تعدد املتدخلين«)أي على املسؤولية املشتركة بين العديد من القطاعات)

الحكومية واملؤسسات عات املهام املختلفة):))

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  تعتبر   -
الحماية  وضمان  الزراعي  اإلنتاج  عن  األول  املسؤول  والغابات 
النباتية والحيوانية وتأمين السالمة الصحية لألغذية  الصحية 

)مهام املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية( ؛

)GFSI((6)-)هذا املؤشر مختلف عن املبادرة العاملية لسالمة األغذية

التنسيق بين القطاعات

قوانين)-)أنظمة وسياسيات

اإلعداد واإلجابة على الحاالت املستعجلة

التنفيذ واإلشراف واملراقبة

التواصل واإلعالم باملخاطر

املوارد البشرية واملالية

مراقبة األمراض املتنقلة عن طريق األغذية ودرجة)
التعرض
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وبالتكفل  املواطنين  بصحة  األولى  املعنية  الصحة  وزارة  تعتبر   -
باملر�سى في حاالت األمراض املنقولة عن طريق األغذية. وبموجب 

هذه املسؤولية تضطلع الوزارة الوصية باليقظة الصحية؛

- تعد وزارة الداخلية املعني األول باألمن الغذائي للمواطنين حيث 
بكميات  الغذائية  باملنتجات  األسواق  تزويد  عملية  على  تسهر 
كافية وكذا على التنسيق بين مختلف الفاعلين في شتى مراحل 
سالسل القيمة. وتعتبر الوزارة الفاعل الرئي�سي في حكامة األنظمة 

الغذائية املغربية؛

- أما وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، فهي 
املعنية باالرتقاء بالجودة والسالمة في مجاالت الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات الحديثة والقيام باملراقبة في مجاالت امليترولوجيا 
)عمليات القياس( واالعتماد والجودة والسالمة باملقاولة ومراقبة 

السوق وحماية املستهلك.

اإلداري  بالتدبير  املكلف  األسا�سي  الفاعل  الجماعات  وتشكل   -
الرأي  )بعد  البيع  لنقط  التراخيص  وتسليم  واألسواق  للمذابح 
الصحي للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية( 

ومصالح الصحة البلدية.

إضافة إلى علك،)فهناك العديد من املتدخلين على امتداد السلسلة)
والدرك امللكي،) وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء) الغذائية:)

وغيرهم.)

وال يوجد تواصل بين) املتدخلون بشكل معزول،) ويعمل هؤالء)
جهاز وآخر،)في حين أن السالمة الصحية لألغذية هي مقاربة تتطلب)

تواصال عرضانيا متاحا فيما بين جميع هذه األجهزة.)

خاصة) محصورا  املختصة  السلطات  هذه  بين  التنسيق  ويظل 
في عمليات منح التراخيص لنقط البيع واللجان املشتركة التي تنظم)
عيد) )شهر رمضان،) جوالت مراقبة األغذية خالل بعض املناسبات)
األضحى،)موسم الصيف إلخ.(،)وكذا تدبير بؤر األمراض املتنقلة عن)

طريق األغذية.

الذي) الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  إن 
يمكن أن يكون فاعال رئيسيا بصفته سلطة مختصة بموجب القانون)
في االضطالع الكامل بمهامه في) منذ إحداثه،) يجد صعوبة،) (،25.08

مجال السالمة الصحية لألغذية.

مفارقاتلملح1ظةلبينلقطاعاتلا تص ورلا تيلتحترملاملذاوير)
عليها) يه6منل ا تيل ا  اخل6ةل قا س1قل ا  ق 6ةل ا صارمةل ألس1اقل

ا وطاعلغيرلاملنظم

التحفيزات) فإن  الصادرات،) تنمية  على  بالدنا  حرص  إطار  في 
االقتصادية التي تهدف إلى تعزيز السالمة الصحية لألغذية غالبا ما)
يتم إقرارها من أجل ولوج املنتوج املغربي إلى األسواق الدولية.)حيث)
إن احترام املعايير التي تسنها البلدان املستهدفة يعد شرطا أساسيا)
للتصدير.)إع يضمن نظام مراقبة السالمة الصحية للمنتجات الغذائية)

السلطة) باعتباره  الوطني  املكتب  والذي وضعه  للتصدير،) املوجهة 

والذي) املستوى عاته لحماية املستهلك األوروبي،) املغربية املختصة،)

تنص عليه تشريعات االتحاد األوروبي،)أو بمعنى آخر،)يضمن مستوى)

عاٍل)من حماية حياة اإلنسان وصحته،)وفًقا ملا يقتضيه قانون الغذاء)

لالتحاد األوروبي أو قانون االتحاد األوروبي رقم)178/2002.

ولألسف،)ال يمكن أن ينطبق األمر عاته على السوق املحلية،)التي)

ال تزال تعاني من عدة نواقص في هذا املجال حيث تظل بعض مكونات)

للسالمة) الوطني  املكتب  ملراقبة  خاضعة  غير  الغذائية  السلسلة 

»رياشات«،) )محالت غير مرخصة للذبح،) الصحية للمواد الغذائية)

الوجبات الغذائية املعروضة في الشوارع،)خضر وفواكه،)إلخ.(.

األعلى) للمجلس  السنوي  التقرير  كشف  اإلطار،) هذا  وفي  (

2018،)كان املغرب يتوفر على) أنه)»في سنة) (7 2018 للحسابات لسنة)

األمر) ويتعلق  (،)...( معتمدة) فقط  واحدة  منها  بلدية،) مجزرة  (180

بمجزرة بين-جماعية بالحسيمة))تم اعتمادها سنة)2013()و3)مجازر)

خاصة معتمدة و702)مذبحة قروية منها)223)غير مراقبة«.

ويطرح هذا التشخيص املقلق مدى إنفاع مقتضيات القانون رقم)

وبمراقبة) الداجنة  الطيور  لتربية  الصحية  بالوقاية  املتعلق  (49.99

إنتاج وتسويق منتوجاتها والحرص على الحفاظ على الصحة العامة)

وتلبية حاجيات املستهلكين من املنتجات اآلمنة وعات الجودة.

2019،)رخص املكتب الوطني للسالمة الصحية) وفي نهاية غشت)

7.500)مؤسسة في) للمنتجات الغذائية أو منح اعتماده ملا يقرب من)

وال تتوفر العديد من املؤسسات على اعتمادات أو) القطاع الغذائي.)

تراخيص صحية،)غير أنها تواصل إنتاج وعرض منتجات غذائية في)

األسواق،)ضمن شروط ال تراعي القوانين الجاري بها العمل في مجال)

السالمة الصحية لألغذية.

تظل املراقبة التي يخضع لها القطاع املنظم ضعيفة))1)%)بالنسبة)

ملجازر اللحوم و8)%)ملجازر الدواجن و22)%)بالنسبة لقطاع الزراعة)

وبالتالي فإنه يعاني من نفس مستوى الهشاشة على غرار) الغذائية(،)

القطاع غير املنظم حيث ال وجود لتتبع أو احترام املعايير الصحية)

وغيرها من املواصفات.)وفي ظل صعوبة قياس الحجم الحقيقي للقطاع)

فقد عهبت تقديرات بعض الفاعلين) بالنظر لطبيعته،) غير املنظم،)

20)%)من) الذين تم اإلنصات إليهم إلى أن هذا القطاع يمثل أزيد من)

الناتج الداخلي اإلجمالي خارج القطاع األولي وأزيد من)%68)من حجم)

التجارة و%19)من حجم الصناعة الغذائية.

7(-((http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/10_RA_2018.
pdf(()page(187(
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فإنه يمثل خطرا صحيا كبيرا) )ونظرا لكونه ال يخضع للمراقبة،)
بالنسبة للمستهلك ألن عملية تتبع مسار منتجاته غير مضمونة نهائيا.

أقجهلا وص1رلفيلتتبعلا س1قلا  اخل6ة)

في إطار السالمة الصحية لألغذية،)فإن املقاربة املعترف بها على)
الصعيد الدولي والوطني تقت�سي ضرورة التزام الفاعلين في قطاعات)
املخاطر) في  التحكم  أو  للوقاية  وسائل  بإحداث  الغذائية  املنتجات 
الخاصة بأنشطتهم وكذا وضع نظام موثوق لتتبع مسار املنتجات،)

داخل مؤسساتهم.

من جهة أخرى،)فإن املستغل في القطاع الغذائي ملزم ليس فقط)
بل ووضع) باحترام املمارسات الصحية الجيدة املعمول بها قانونًيا،)
تستند على مبادئ وقواعد نظام تحليل) مساطر خاصة بمؤسسته،)
سها الدستور) املخاطر والتحكم في النقط الحرجة))HACCP()التي كرَّ
الغذائي والتشريعات الوطنية وتشريعات االتحاد األوروبي.)ويجب أن)
تتوفر كل مؤسسة معتمدة على مخططات التحكم الصحي))PMS()التي)
ونظام تحليل املخاطر) ()BPH( تجمع بين املمارسات الصحية الجيدة)
ويعتبر مخطط التحكم الصحي) والتتبع.) ()HACCP( والنقط الحرجة)
لضمان) املؤسسة  تضعها  التي  اإلجراءات  من  مجموعة  عن  عبارة 
السالمة الصحية ملنتجاتها في مواجهة املخاطر البيولوجية والفيزيائية)
ويتعين على كل مؤسسة التوفر على إجراءات مكتوبة) والكيميائية.)

لوضعها وكذا األدلة على تطبيقها.

املنتجات) بَعنونة  الفاعلين  الدولة  ألزمت  أخرى،) جهة  من 
الغذائية،)طبقا للمرسوم رقم)2.12.389)الصادر في)11)جمادى الثانية)
بتحديد شروط وكيفيات عنونة املنتجات) (،)2013 أبريل) (22( 1434
تحديد) إلى  العنونة  هذه  وتهدف  التطبيقية.) ولقراراته  الغذائية،)
القواعد اإلجبارية واملتطلبات العامة إلعالم املستهلك بشأن املنتجات)

واتخاع تدابير سحب واسترجاع املادة في حالة عدم املطابقة.

ا  قرلاملح قدللجمذ6اتلحماوةلاملستهلك

وأفضل) أماًنا  أكثر  قرارات  اتخاع  من  املستهلكون  يتمكن  حتى 
معلومات) إلى  الولوج  عليهم  يجب  وملجتمعاتهم،) ولذويهم  لصحتهم 
والجماعية.) الشخصية  صحتهم  عن  وموثوقة  ومفهومة  واضحة 
ولسوء)الحظ،)فإن االفتقار إلى املعلومات،)وقصور التربية وضعف)
املوارد البشرية واملادية،)وأحياًنا،)غياب النزاهة لدى بعض الفاعلين،)

تحد من دور جمعيات حماية املستهلك.

  31.08 رقم) القانون  أن  من  بالرغم  ( أنه) إلى  اإلشارة  وتجدر 
قد دخل حيز التنفيذ منذ) املتعلق بتحديد تدابير لحماية املستهلك،)
7)أبريل)2011،)غير أن بعض أحكام هذا القانون لم تر النور إلى اليوم،)
ال سيما فيما يتعلق باآلليات املؤسساتية التي يتعين أن تضطلع بحماية)
بما فيها تقوية أدوار الجمعيات املعنية وإحداث الجامعة) املستهلك،)
باعتباره) لالستهالك  األعلى  االستشاري  املجلس  وإحداث  الوطنية،)

مؤسسة مستقلة،)تناط بها على الخصوص)»مهمة اقتراح وإبداء)الرأي)
حول التدابير املتعلقة بإنعاش ثقافة االستهالك والرفع من مستوى)

حماية املستهلك«))املادة)204(.

مذرفةلمح قد4لباستخ املامل خالتلا زراع6ةلقمب6 اتلاآلفات)
ا زراع6ةلعلىلا صحةلقا بيئة

سَتخدم املدخالت الزراعية ال سيما مبيدات اآلفات الزراعية)
ُ
ت

من أجل رفع اإلنتاج الزراعي.)كما تستعمل املبيدات ملقاومة اآلفات)
الزراعية وتقليص آثارها على اإلنتاج.)وعلى الرغم من آثارها املميتة)
على الطفيليات،)فإنها تشكل مخاطر سامة على الكائنات غير املستهدفة)

بما فيها اإلنسان.)

املبيدات لجسم اإلنسان،) الرئيسية الختراق  املسالك  بين  ومن 
نخص بالذكر:)

- االنتقال عن طريق الجلد بواسطة االتصال املباشر أو غير املباشر؛

- املسالك التنفسية أو االستنشاق بالتعرض لبخار؛

- الجهاز الهضمي عن طريق عدم االنتباه أو عبر بقايا املبيدات. 

وهناك اليوم)80)شركة معتمدة على الصعيد الوطني،)وتتزود هذه)
الشركات من)221)من املوردين عبر العالم.

حسب) الزراعية  اآلفات  مبيدات  بكميات  املتعلقة  البيانات  إن 
املعلومات املتعلقة بالكميات) غير متوفرة باستثناء) نوع االستعمال،)
ستعمل ألغراض زراعية8،)علما)

ُ
املستوردة والتي في معظمها))90)٪()ت

أن قطاعات مهنية أخرى هي أيضا معنية9.

صحيح أن عملية استيراد مبيدات اآلفات تخضع للقوانين الجاري)
التقنين) مجال  خارج  يظل  املنظم  غير  القطاع  أن  غير  العمل،) بها 
وغالًبا ما ترتبط املمارسات غير املشروعة في هذا املجال) واملراقبة.)
بمخزونات) أو  أوروبا  في  استخدامها  املحظور  املبيدات  بتصريف 

املنتجات منتهية الصالحية.

إن املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مكلف)
عين والباعة لضمان وضع املبيدات املصدق عليها رهن) بمراقبة املَوّزِ
إشارة املنتجين.)وتجدر اإلشارة إلى أن عدد املوارد البشرية التي يتوفر)
عليها املكتب غير كاف نسبيا لتغطية جميع نقاط البيع املنتشرة في)
جميع أنحاء)اململكة.)وفي املمارسة العملية،)هناك بعض أوجه النقص)
املسجلة على صعيد املراقبة والتفتيش،)وأيضا على مستوى التحسيس)

والتطبيق الفعلي لبعض املقتضيات القانونية.

وتعد أنشطة التوعية والتكوين حول املخاطر املتعلقة باستخدام)
موزعين معتمدين،) )منتجين،) املبيدات من طرف مجموع الفاعلين)
مستشارين في الصحة النباتية ومنتخبين) مرشدين فالحيين،) باعة،)

8(-((https://www.croplife.ma 

9( -( http://www.croplife.ma/Pdf/Article_sur_le_marche_phytosanitaire_au_Maroc.
mai_2011.pdf



3975 الجريدة الرسميةعدد)6900 - 24)عو القعدة)1441 )16)يوليو)2020( 

محليين(،)إجراءات أساسية الستخدام هذه املنتجات.)وأخيرا،)ال تفوتنا 
اإلشارة إلى أن مشاكل الصحة النباتية املرتبطة باالستخدام املفرط)
تشكل) اإلنتاج،) في مناطق  الزراعية  اآلفات  السليم ملبيدات  أو غير 

مخاطر كبرى حقيقية على البيئة والنظم اإليكولوجية الطبيعية.

)الطمر والحرق(،) وتشكل الطرق الحالية للتخلص من النفايات)
مصدًرا مهًما لتلوث مجموع) واملستخدمة خاصة من قبل املنتجين،)
وخطرا حقيقيا يتهدد الصحة) والتربة() واملاء) )الهواء) مكونات البيئة)

البشرية والحيوانية:

- أخطار نفوق األنواع غير املستهدفة التي تؤدي وظائف بيئية مهمة: 
اآلفات  لبعض  الطبيعيون  األعداء  األخرى،  حات  وامللّقِ النحل 

)الطفيليات، الحيوانات املفترسة، مسببات األمراض(؛

واملحميات  واملنتزهات  للغابات  املجالية  املعالجة  أثناء  التلوث   -
الطبيعية، ومناطق الصيد والفالحة مع مخاطر العدوى التي تلحق 

بالحيوانات والنباتات؛

- تلوث املياه إما بشكل مباشر أو من خالل مياه الجريان السطحي؛

- تطور قدرات املقاومة ملبيدات اآلفات لدى الحشرات واألعشاب 
الضارة والفطريات وغيرها(

)ضذفلاالستثمارلفيلمجاللا بحثلا ذلميلاللس6مالفيلا وطاع)
ا غذائي

/ فت دراسة مقارنة في مجال النفقات العمومية في البحث) َصنَّ
 113 أصل) من  (112 املرتبة) في  املغرب  الفالحي  امليدان  في  التطوير 
ويعتبر تنقيط املغرب ضعيفا جدا على سلم معيار املبادرة) دولة10.)
العاملية للسالمة الغذائية))GFSI(.)ويتعلق األمر بالنفقات الحكومية في)
البحث)/)التطوير في املجال الزراعي كما يعكسها مؤشر التوجه الزراعي)
ويستعمل هذا املقياس من طرف األمم) (.)IOA( للنفقات الحكومية)
املتحدة في تتبع أهداف أجندة التنمية املستدامة املتعلقة باألغذية)
والزراعة وكمؤشر على زيادة االستثمار في القطاع الزراعي11،)والتي)
تهم البنيات التحتية القروية والبحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد)
الزراعي وفي تطوير التكنولوجيا وأبناك الجينات الحيوانية والنباتية)
من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية.)وبالنسبة لألمم املتحدة،)
فإن مؤشر التوجه الزراعي الذي يكون أعلى من)1)يعكس توجها كبيرا)

نحو القطاع الزراعي.

وإدخال) االبتكار  على  مرتكزة  سياسات  اعتماد  يصبح  تم،) من 
أمرا) البحث  نتائج  تثمين  على  تقوم  التي  الحديثة  التكنولوجيات 

ضروريا))زيباخ)2017(12.

10(-(https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Morocco.

11( -( http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-report/2019-final/sdg-
progress-report-print-AR.pdf
12(-(Zebakh(S.,(R.(Arvanitis,(H.(Boutracheh,(M.(Sadiki.(2017.(Trends(in(the(Moroccan(
agricultural(research:(an(exploratory(bibliometric(analysis()2005-2015(.(Rev.(Mar.(Sci.(
Agron.(Vét.()2017((5()3((:(255-268

V.)صحةلاملستهلكلمذرضةلملخاطرلمؤك 4لقغيرلمتحكملفيها)

غذائي) تسمم  حالة  (11689 الصحة) وزارة  أحصت  املغرب،) في 

جماعي في الفترة ما بين)2010)و2018،)من بينها)3426)حالة استلزمت)

تدخال استشفائيا،)علما أن عدد الحاالت ال يقدر حق تقديره بشكل)

مؤكد،)مقارنة مع الواقع،)بالنظر لكون التصريح بهذه الحاالت ليس)

أمرا منتظما))الجدول)3(.)

ويصل عدد األشخاص الذين تم استشفاؤهم مقارنة مع العدد)

وتظل هذه النسبة) (.%29.3 اإلجمالي للحاالت املصرح بها إلى معدل)

مرتفعة مقارنة باملعدل الدولي.)فعلى سبيل املثال،)وصلت هذه النسبة)

الرقمي) للمجتمع  الوطني  )الصندوق  (9,5% إلى) (2018 في) فرنسا  في 

املعدل) بلغ هذا  فقد  األمريكية،) املتحدة  الواليات  في  أما  (.13)2018

6.1%)في)2016))مركز املراقبة والوقاية من التسمم)2016(14،)وهو ما)

يؤكد خطورة حاالت التسمم الغذائي على الصعيد الوطني.

رسم بياني رقم)3):)حاالت التسمم الغذائي الجماعي باملغرب ما بين)

2010)و2018

املصدر):)وزارة الصحة

غ6ابلسالمةلاألغذوةلوؤديلإلىلت ميرلا و6مةلاالقتصادوة) (.VI

قهشاشةلا ساكنةلا تيلتذيشلمنلهذاا وطاع

وغير) الصحية  غير  الظروف  حول  الدولي  البنك  تقرير  حسب 

اآلمنة للمنتجات الغذائية،)فإن األمراض املنقولة عن طريق األغذية)

قد كلفت االقتصاديات عات الدخل املنخفض واملتوسط حوالي)110 

مليار دوالر من حيث فقدان اإلنتاجية والتكاليف الطبية في)2016 15.

13(-(https://www.foodsafetynews.com/2019/12/
eu-notes-rise-in-foodborne-outbreak-illnesses-and-deaths-in-2018/
14( -( Center( for( Disease( Control( and( Prevention( )CDC(.( Surveillance( for( Foodborne(
Disease(Outbreaks,(United(States,(2016,(Annual(Report.
15(-(Jaffee,(Steven,(Spencer(Henson,(Laurian(Unnevehr,(Delia(Grace,(and(Emilie(Cassou.(
2019.( The( Safe( Food( Imperative:( Accelerating( Progress( in( Lowand( Middle-Income(
Countries.(Agriculture(and(Food(Series.(Washington,(DC:(World(Bank.(doi:10.1596/978-
1-4648-1345-0.(License:(Creative(Commons(Attribution(CC(BY(3.0(IGO.
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الدخل) عات  البلدان  في  لإلنتاجية  اإلجمالية  الخسائر  وتقدر 
املنخفض واملتوسط بحوالي)95.2)مليار دوالر في السنة وتناهز التكلفة)
السنوية ملعالجة األمراض املنقولة عن طريق األغذية)15)مليار دوالر.)
التي) الخسائر  تحديدها،) يصعب  التي  األخرى  املصاريف  وتشمل 
ونقص اإليرادات التجارية،) لحقت باملزارعين واملقاوالت الغذائية،)
باملنتجات) املستهلك  ثقة  انعدام  عن  الناجمة  الصحية  والعواقب 

القابلة للتلف،)وتأثير هدر الغذاء)على البيئة.

وكما تم توضيح علك سابًقا،)هناك نظامان اثنان لإلنتاج الغذائي)
يتعايشان على املستوى الوطني وهما):

- نظام حديث، رأسمالي، تقني للغاية ويهدف إلى تحقيق إنتاج عالي 
الجودة، موجه بالدرجة األولى إلى السوق الخارجية؛

- نظام ثان أكثر تواضعا من حيث الوسائل املستخدمة إلنتاج املواد 
الغذائية، واملوجهة أساسا للمستهلكين املحليين، والذي ال يحترم 

متطلبات السالمة الصحية لألغذية.

وحسب تقرير املجلس األعلى للحسابات املذكور أعاله،)فإن نسبة)
مهمة جدا من مقاوالت الصناعة الغذائية ال تتوفر على خطة للمراقبة)
الصحية16،)ناهيك عن القطاع غير املنظم الذي ال يتم احتسابه قط.)
في التتبع) /)غير املرخصة() )غير املعتمدة) وال تتحكم كل هذه الهياكل)

على امتداد السلسلة الغذائية.

لقد جرى توقيع عقود برامج بين الحكومة والفيدراليات البيمهنية،)
14)منها تمثل القطاعات النباتية و5)تمثل القطاعات الحيوانية.)وتركز)
عقود البرامج على األهداف وخطط العمل،)وكذا الجهود التي تبذلها)
الحكومة لتشجيع املهنيين من أجل تحقيق أهدافهم املتمثلة في تأهيل)
اإلنتاج وتطويره وزيادته.)غير أنه تنبغي اإلشارة إلى أن عقود الشراكة)
إلى متطلبات السالمة الصحية) هاته تشير بشكل غير مباشر فقط،)
وأهمية إنتاج مواد غذائية آمنة وعرضها في األسواق.)ومما يزيد األمر)
صعوبة،)كون العديد من الفاعلين في السلسلة الغذائية غير منخرطين)
السلطات) مع  وتواصلها  تنميتها  يعيق  ما  وهو  املهنية،) املنظمات  في 

العمومية من أجل تلقي املساعدات املتوفرة.

وتطرح ظاهرة التجارة املتجولة عدة مشاكل مرتبطة بالصحة)
العيش،) سبل  وتوفير  الفقر  ملحاربة  وسيلة  وباعتبارها  والسالمة.)
فإن هذا النمط من التجارة يمارس نوعا من االحتالل غير القانوني)
للفضاء)العام ويلحق أضرارا باملالية العمومية كما يشكل منافسة غير)

مشروعة للقطاع املنظم.

من جهة أخرى،)يساهم جهل الباعة املتجولين بأسباب األمراض)
التي تنقلها األغذية إحدى العوامل التي تضاعف من املخاطر الناجمة)
عن غياب الشروط الصحية،)وعدم توافر الفرص الكافية للولوج إلى)

16)-)التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات لسنة)2018

شبكات الربط بمياه الشرب والصرف الصحي للنفايات،)وهو ما يلحق)
أضرارا كبرى بالصحة العامة.

VII-)مالهيلاآل 6اتلا 1اجبلقضذهاللحماوةلامل1اطن؟

تستلزم منظومة السالمة الصحية لألغذية في املغرب االرتقاء)

بمخططات االستعداد والتأهب في حالة حدوث أزمات صحية))تقييم)

وربط) التدخل() )مخططات  االستجابة) وسرعة  املخاطر(،) وتدبير 

م نظام مراقبة املنتجات الغذائية توفير) وُيحّتِ املسؤولية باملحاسبة.)

الحد األدنى من املتطلبات التالية:

- ضمان صحة وسالمة املواد الغذائية؛

- إعالم املستهلكين في حالة حدوث أزمة؛

- مسؤولية مجموع الفاعلين في السلسلة الغذائية.

ملراقبة) الوطنية  املنظومة  نواقص  حول  للمالحظات  وبالنظر 

الحاصل) التقدم  مع مراعاة  الغذائية،) للمنتجات  السالمة الصحية 

الصحية) للسالمة  الوطني  املكتب  تدخالت  بفضل  املجال  هذا  في 

للمنتجات الغذائية رغم محدودية موارده وصالحياته،)يرى املجلس)

االقتصادي واالجتماعي والبيئي أنه قد حان الوقت لتغيير البراديغم)

املعمول به حاليا،)وعلك بتمكين بالدنا من سياسة عمومية للسالمة)

عبر إجراء)سلسلة من اإلصالحات واتخاع تدابير) الصحية لألغذية،)

تضمن الصحة ملواطنينا.

وفي هذا الصدد،)يقترح املجلس جملة من التوصيات االستراتيجية)

مقترنة بخارطة طريق مصاحبة لقيادة التغيير املنشود.

ت1ص6اتلاسترات6ج6ة))

اعتماد سياسة عمومّية فعالة ومستدامة للسالمة الصحية) (- (1
لألغذية

وينبغي أن) (. يتعين اعتمادها وتقديمها من طرف رئيس الحكومة)

تحدد مجموع املتدخلين في السلسلة الغذائية ومسؤوليات كل منهم)

بطريقة واضحة ودقيقة.)ويجب أن تراعي هذه السياسة،)التي ستكون)

موضوع تداول داخل املجلس الحكومي طبقا للدستور بعد مقاربة)

تشاركية مع األطراف املعنية بما فيها املجتمع املدني وجمعيات حماية)

املستهلك)،)ما يلي:)

- احترام أسس ومعايير السالمة الصحية لألغذية، كما هو متعارف 

عليها على الصعيد الدولي والتي انخرط فيها املغرب؛

املسجلة على مستوى  القصور  السلبية وأوجه  لآلثار  التصدي   -

السلسلة  امتداد  على  تعمل  التي  القطاعية  السياسات  مراقبة 

الغذائية؛
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- تنزيل هذه السياسة على الصعيد الترابي، وفقا ملتطلبات الجهوية 

املتقدمة.

االنتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على) (- (2

هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة

( تكون)	 اعتماد بالدنا لوكالة وطنية للسالمة الصحية لألغذية،)

مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة.)ويجب أن تتوفر هذه)

الوكالة على الوسائل واملوارد الكافية إلجراء)عمليات مراقبة)

السالمة الصحية.)ويمكن تأهيل املكتب الوطني للسالمة الصحية)

للمنتجات الغذائية لالضطالع بمهام هذه الهيئة من خالل إجراء)

تغيير عميق لهياكله وتخويله االختصاصات الالزمة والوضع)

كما يتعين منح املكتب املذكور صالحية زجر) القانوني الالزم.)

املمارسات غير املطابقة للمقتضيات القانونية واملعايير املعتمدة)

لسالمة املواد الغذائية على جميع املستويات))اإلنتاج،)التسويق)

واالستهالك(.)كما ينبغي إيالء)أهمية خاصة لالستهالك الداخلي))

للفئات املعوزة.)ويمكن مواكبة هذه الوكالة بمجلس استشاري)

وكذا هيئات) ن من ممثلين عن املجتمع املدني واملقاوالت،) مكوَّ

مهنية أخرى معنية بالسالمة الصحية لألغذية؛))

( لجمع ومعالجة)	 )أو بنية مؤسساتية() إحداث آلية مؤسساتية)

املعطيات الواردة من مختلف مختبرات التحاليل والبحث من)

أجل تشكيل قاعدة بيانات وطنية تستند عليها عمليات تقييم)

املخاطر الصحية والصحة النباتية؛

( إعداد خارطة باملخاطر الصحية والصحة النباتية؛	

( املكروبيولوجية)	 للمخاطر  املغاربة  تعرض  درجة  تحديد 

االستهالك) دراسات  على  اعتمادا  والفيزيائية،) والكيميائية 

ودراسات التغذية العامة؛

( وضع باروميتر للسالمة الصحية لألغذية من أجل تتبع وتقييم)	

من) اآللية  هذه  وستمكن  لألغذية.) الصحية  السالمة  سياسة 

واملراقبة) باملراقبة  املرتبطة  املؤشرات  من  مجموعة  مراعاة 

املكروبيولوجية) واملخاطر  الكيميائية  واملخاطر  الذاتية 

واألمراض املنقولة عن طريق األغذية.

3)-)فصل تقييم املخاطر الغذائية عن تدبير املخاطر

)تبني املقاربة املعتمدة على الصعيد الدولي،)التي تقوم على الفصل)

بين تقييم وتدبير املخاطر من أجل ضمان االستقاللية والحياد ونزاهة)

الرأي العلمي.)في هذا الصدد،)يبدو من املفيد إنشاء)هيئة علمية لتقييم)

املخاطر،)ال سيما من أجل توفير رأي علمي وتطوير اإلطار القانوني)

بشكل منتظم،)حسب نتائج عمليات تقييم املخاطر املنجزة.

ت1ص6اتلإجرائ6ةلمل1اكبةلا تغ6يرلاملنش1د

وضع تدابير في مجال التواصل مخصصة إلعالم املستهلكين) (- (1

والفاعلين في السلسلة الغذائية

- إنتاج برامج تربوية تتناسب مع مختلف الفاعلين )فالحين، تجار، 

املستعملين  ومختلف  جماعات(  إدارات،  الصناعات،  أرباب 

)مربين، مجتمع مدني، وسائل إعالم...( مع إشراكهم في إعداد هذه 

البرامج؛

- ضمان اإلعمال الفعلي للحق في املعلومة طبقا للقانون 31.13 

حول املنتجات التي تمثل خطرا صحيا بالنسبة للمستهلك.

2)-)تحسين وتعميم آليات تأهيل القطاعات الغذائية

- عن طريق إدماج أهداف السالمة الصحية لألغذية بشكل واضح 

في عقود البرامج املبرمة بين الدولة واملهنيين؛ 

- اشتراط منح املساعدات إلى املهنيين، بتطوير دالئل للممارسات 

ودفاتر  النباتية  والصحة  العمومية  الصحة  مجال  في  الفضلى 

التحمالت التي تسهم في تعزيز السالمة الصحية لألغذية ؛

التحفيزات  )املساعدات،  التحفيزية  والوسائل  اآلليات  تعزيز   -

الضريبية، السلفات بدون فوائد...( لفائدة صغار املنتجين لحثهم 

على االندماج في السالسل الغذائية املنظمة؛

- استعمال آليتي التصديق واملقايسة في هذه القطاعات باعتبارهما 

رافعتين لتثمين اإلنتاج؛

- تيسير تحول الفاعلين من العمل التقليدي إلى نظام أكثر مهنية 

واحترافية، عن طريق مضاعفة برامج املصادقة على مكتسبات 

املهنية. وستمكن هذه املصادقة املخصصة من طرف  التجربة 

الوزارات املعنية بشراكة مع املكتب الوطني للتكوين املنهي وإنعاش 

الشغل واملهنيين، من االعتراف باملهن وتثمينها مع إدماج مبادئ 

السالمة الصحية لألغذية؛
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- وضع آليات املواكبة الالزمة )التمويل، التكوين....( من أجل تحويل 

وحدات الذبح غير املعتمدة إلى مؤسسات مرخصة /معتمدة على 

الذبح  في  املتمثلة  القرب  املستوى الصحي وكذا تحويل أنشطة 

غير املنظم للدواجن )رياشات( إلى بيع الدواجن املعلبة مسبقا، 

من أجل إدماج هذا النشاط الذي يعتبر في معظمه غير منظم في 

القطاع املنظم، بدون فقدان مناصب الشغل التي يوفرها هذا 

القطاع بالنسبة لشريحة كبيرة من الساكنة التي تتسم بهشاشتها؛  

- العمل على وضع وإصدار »قائمة عهبية« تكافئ أفضل املنتجين 

وتقوم بإعالم املستهلك باملنتجات التي تستجيب ملتطلبات السالمة 

باملسؤولية  ترتبط  معايير  تتضمن  والتي  لألغذية،  الصحية 

االجتماعية والبيئية، وعلك من أجل تحقيق التطور املتواصل في 

القطاعات الغذائية؛

- وضع آليات املواكبة الالزمة لتعميم مرور املنتجات الفالحية من 

تتبع  التعبئة والتغليف قبل تسويقها من أجل ضمان  وحدات 

مسار هذه املنتجات ؛

بها من  )املعترف  الوحدات  بالنسبة لبعض  املرونة  تأكيد مبدأ   -

طرف قانون األغذية لالتحاد األوروبي رقم 178/ 2002( وعلك 

خالل املرحلة االنتقالية، دون اإلخالل بالسالمة الصحية لألغذية.

3)-)تحسين الشروط الصحية في القطاع الغذائي غير املنظم بهدف)

إدماجه في القطاع املنظم

بتحديد  الصحة  لحفظ  الجماعية  املكاتب  قيام  على  السهر   -

وإحصاء الفاعلين في القطاع الغذائي غير املنظم، من أجل مراقبة 

منتجاتهم وإيقاع الجزاءات باملخالفين، وعلك بهدف الوقاية من 

األمراض املنقولة عن طريق التغذية ؛

- وضع برنامج لتنظيم الباعة املتجولين والقارين الذين يعملون 

بشكل غير منظم وإدماجهم في القطاع املنظم، حتى يتمكنوا من 

اإلسهام في دورة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

4)-)تحويل املستهلك إلى)»مستهلك فاعل«

َعنونة لدى نقط البيع 
ُ
- تحفيز املستهلكين على اقتناء األغذية امل

املرخص لها والتبليغ عن أي منتج مشكوك فيه؛

- التسريع بتفعيل املجلس االستشاري األعلى لالستهالك الذي تنص 

عليه املادة 204 من القانون رقم 31.08، القا�سي بإنعاش ثقافة 

االستهالك والرفع من مستوى حماية املستهلك.

5)-)تعزيز دور جمعيات حماية املستهلكين)

( ربط)	 )الشفافية،) التحفيز على احترام مبادئ الحكامة الجيدة)

الجمعيات) هذه  مصداقية  لضمان  باملحاسبة...() املسؤولية 

تسهيل) وبالتالي،) العمومية  السلطات  إزاء) تمثيليتهم  وتيسير 

عن) الدفاع  إمكانية  وبالتالي  العامة  املنفعة  وضع  تخويلهم 

املستهلكين أمام القضاء؛

( تمكين هذه الجمعيات من الوسائل الالزمة لتحسين مساهمتها)	

على الصعيدين الوطني) في مختلف آليات التواصل والتوعية،)

والترابي)؛

( املنصوص عليه في)	 تفعيل الصندوق الوطني لحماية املستهلك،)

القانون رقم)31.08،)وعلك لتمويل األنشطة واملشاريع الهادفة)

إلى حماية املستهلك ودعـم الجمعيات العاملة في هذا املجال؛

( تبسيط املساطر املتعلقة بتخويل صفة املنفعة العامة للجمعيات)	

العاملة في مجال حماية املستهلك،)وعلك لتسريع وتيرة تكتلها في)

إطار جامعة وطنية لحماية املستهلك؛

( )تبسيط شروط الحصول على اإلعن الخاص بالتقا�سي،)الواردة)	

895.18،)املطبقة على جمعيات حماية املستهلك) في القرار رقم)

ويتعلق األمر على وجه) غير املعترف لها بصفة املنفعة العامة.)

تلك) خاصة  املقتضيات،) بعض  في  النظر  بإعادة  الخصوص 

التي تشترط أخذ رأي السلطات الحكومية الوصية على قطاع)

النشاط املعني قبل الحصول على اإلعن الخاص بالتقا�سي؛

( املستهلك)	 بين  الوساطة  في  املستهلك  حماية  جمعيات  إشراك 

ومقدمي الخدمات أو السلع؛

( وجمعيات)	 املنافسة  مجلس  بين  التعاون  من  مزيد  إرساء)

للسالمة) الوطني  كاملكتب  الجودة  املستهلكين وهيئات مراقبة 

سيما) للتقييس،) املغربي  واملعهد  الغذائية  للمنتجات  الصحية 

)املنتجات) واسع) نطاق  على  املستهلكة  للمنتجات  بالنسبة 

الغذائية والدوائية وغيرها...(.)ويتوخى من هذا التعاون الكشف)

والتصدي ألي ممارسة تجارية،)يكون غرضها تحقيق الربح على)

حساب صحة أو سالمة املستهلك،)من خالل تقديم منتوج عي)

جودة متدنية وعدم احترام املعايير املعمول بها.
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تطوير اإلمكانات التي توفرها الرقمنة بشكل كبير من أجل) (- (6

تحسين السالمة الصحية لألغذية

- تحفيز القطاعات الغذائية على اعتماد الرقمنة من أجل وضع 

الجاري  للقوانين  وفقا  املنتجات،  مسار  لتتبع  موثوقة  أنظمة 

بها العمل والتي تمكن من االستجابة السريعة في حالة األزمات 

الصحية وتحديد املسؤوليات على امتداد سلسلة كل قطاع على 

حدة؛

- استغالل املساعدات املقدمة للمهنيين في إطار برنامجي مساندة 

وامتياز من أجل تسريع التحول الرقمي، ال سيما لفائدة الفاعلين 

الكبرى  واملتاجر  البيمهنية  والقطاعات  الغذائية  الصناعات  في 

واملتوسطة؛

لألغذية،  الصحية  للسالمة  الوطنية  الوكالة  توفر  على  السهر   -

نها  من 
ّ
املو�سى بإحداثها على نظام معلومات فعال ومفتوح يمك

إشارة  رهن  ووضعها  املعتمدة  املؤسسات  منتجات  مسار  تتبع 

املواطنين في إطار احترام مبادئ الشفافية والحق في املعلومة. 

7)-تعزيز البحث والتطوير

- عن طريق تعزيز ودعم البحث العلمي الوطني من أجل توفير خبرة 

علمية وطنية مع تحديث املعايير الوطنية إلجراء تحاليل املخاطر 

املعتمدة على أدلة علمية؛

- تشجيع التكوين في الدراسات ما َبْعد - الجامعية وعلك بهدف الرفع 

من مستوى الكفاءات الوطنية في مجال املعارف التقنية والعلمية 

والديبلوماسية للدفاع عن مصالح املغرب لدى الهيئات الدولية. 

8)-)التحكم في استخدام املدخالت الكيميائية واألسمدة ومبيدات)

اآلفات الزراعية للحد من تأثيرها على البيئة وعلى صحة املستهلكين

املعايير  الحالي مع  القانوني واملؤسساتي  انسجام اإلطار  - ضمان 

والتوجيهات املتضمنة في قواعد السلوك املعتمدة لدى منظمة 

السالمة  مجال  في  العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية 

الصحية لألغذية؛

- وضع برنامج تعليمي وإرشادي مخصص لتقنيي وبائعي وُمَوزعي 

منتجات حماية النباتات واألسمدة ومعدات االستعمال؛

- أجرأة دور مختبرات تحليل بقايا مبيدات اآلفات، املتواجدة على 

مستوى األقطاب الفالحية؛

- تحيين قائمة مخزونات مبيدات اآلفات املنتهية الصالحية في جميع 

أنحاء التراب الوطني، وعلك عن طريق التخلص منها في ظروف 

مثلى من السالمة، وفقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل؛

- إنشاء قاعدة بيانات حول توزيع املبيدات واستخدامها الدقيق في 

الزراعة وتربية املوا�سي والصحة العمومية؛

الزراعية  املدخالت  أثر  لدراسات  املنتظم  االستخدام  تيسير   -

)األسمدة ومواد حماية النباتات( على سالمة املنتجات الغذائية 

وجودة املوارد املائية )السطحية والجوفية( وعلى التربة والتنوع 

للمدخالت  السلبية  اآلثار  على  القضاء  طريق  عن  البيولوجي، 

الكيميائية في املناطق املسقية؛ 

- تعزيز مقتضيات مشروع القانون 34.18 الذي يتعلق بمنتجات 

مسار  تتبع  حيث  من  التطبيقية  ومراسيمه  النباتات  حماية 

املنتجات وتدبير مواد حماية النباتات؛

- وضع آليات تطبيق النصوص التنظيمية ال سيما املرسوم رقم 

استيراد  أنشطة  بمزاولة  املتعلق   )1999 ماي   5(  2.99.106

مبيدات اآلفات الزراعية وصنعها وتسويقها والقرار رقم 794.00 

)6 يونيو 2000( الذي يتعلق بتنظيم تكوين وامتحان تأهيل لفائدة 

التقنيين الفالحيين ألجل مزاولة نشاط البيع بالتقسيط ملبيدات 

اآلفات الزراعية؛

- التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل حول 

زجر الغش، مع تعزيز املوارد البشرية للوكالة التي يو�سي املجلس 

بإحداثها.
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رأيلاملجلسلاالقتصاديلقاالجتماعيلقا ب6ئي

ح1للمشرقعلقان1نلرقم)8).)7)وتذلقلبمنظ1مةلاسته اف)

 املستف6 ونلمنلبرامجلا  عملاالجتماعيلقبإح اثلا 1كا ة

ا 1طن6ةل لسجالت

املتعلق) (128.12 رقم) التنظيمي  القانون  من  (6 املادة) على  بناًء)

باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،)قرر املجلس،)في إطار إحالة)

يتعلق بمنظومة) (72.18 إعداد رأي حول مشروع قانون رقم) عاتية،)

استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة)

الوطنية للسجالت.)

وقد َعِهَد)مكتب املجلس للجنة الدائمة املكلفة بالقضايا االجتماعية)

والتضامن بإعداد هذا الرأي.

(،2020 يونيو) (16 بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية،) دورتها  وخالل 

والبيئي) واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  العامة  الجمعية  صادقت 

باألغلبية على هذا الرأي.

م1ض1علاإلحا ةلا ذات6ةلقمنهج6ةلا ذمللاملذتم 4)

تهدف هذه اإلحالة الذاتية إلى دراسة مشروع القانون رقم)72.18 

املتعلق)»بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي)

وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت«،)ومدى مساهمته في منظومة)

الدعم االجتماعي وفي تعزيز حماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة)

املعطيات عات الطابع الشخ�سي.

وفي هذا الصدد،)قامت اللجنة الدائمة املكلفة بالقضايا االجتماعية)

معايير) ستة  ضوء) على  القانون  ملشروع  نقدية  بقراءة  والتضامن 

رئيسية اعتبرتها اللجنة عات أهمية في استجالء)مضامين هذا النص،)

أال وهي:

1)-)مدى مراعاة بعض املبادئ التي ينص عليها الدستور:)املساواة)

بين النساء)والرجال وعدم التمييز واملشاركة؛

2)-)احترام الحقوق):)بما يصون هذه الحقوق ويحول دون انتهاكها؛

3)-)إدراج في عملية االستهداف جميع األشخاص الذين يمكنهم أن)

يكونوا مؤهلين لالستفادة من برنامٍج)للدعم االجتماعي؛

4)-)مدى وضوح مشروع القانون؛

5)-)حكامة منظومة التقييد والسجالت؛

6)-)مدى مالءمة مشروع القانون بالنظر إلى مساهمته في منظومة)

معالجة) تجاه  الذاتيين  األشخاص  حماية  وفي  االجتماعية  البرامج 

ال سيما وأن مشروع القانون قد) املعطيات عات الطابع الشخ�سي،)
املتعلق بحماية) (09.08 أحال في عدة مقتضيات منه إلى القانون رقم)
األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات عات الطابع الشخ�سي،)
أهمية خاصة لهذه العالقة بين النصين) الذي يستوجب إيالء) ال�سيء)

التشريعيين.

وفي هذا السياق،)فإن التوصيات التي يقترحها املجلس تشكل ثمرة)
تفكير جماعي مندمج ومتكامل يستند إلى خالصات القراءة النقدية)
هذا) فيه  جاء) الذي  للسياق  األساسية  والعناصر  املشروع  لنص 

املشروع.

مو مة

مبدأ) يقوم على  نظام  االجتماعية على  الحماية  ترتكز منظومة 
ونظام للدعم االجتماعي) التأمين عن املرض() )التقاعد،) املساهمات)
مبني على املساعدة االجتماعية،)يهدف إلى تقليص أشكال الهشاشة التي)
تواجهها األسر،)وعلك من خالل تنفيذ جملة من البرامج االجتماعية.

الدعم) برامج  تنفيذ  في  حرز 
ُ
امل الكبير  التقدم  من  الرغم  وعلى 

االجتماعي،)فقد ظلت فعالية منظومة الحماية االجتماعية ونجاعتها)
رؤية) غياب  إلى  التقارير  من  العديد  تشير  حيث  مساءلة،) موضوع 
املشتت) وطابعها  املنظومة  حكامة  وضعف  شاملة  استراتيجية 
على) التكامل  وضعف  السياسات  وضع  في  االلتقائية  إلى  واالفتقار 
مستوى البرمجة وضعف التنسيق بين املتدخلين على أرض امليدان)

وعدم كفاية املساعي الرامية إلى مضافرة الجهود1.

ويؤكد مختلف الفاعلين املعنيين بهذا املوضوع أنه بات من األهمية)
االجتماعية،) الحماية  ملنظومة  عميق  إصالح  إرساء) اليوم  بمكان 
رؤية) ( إطار) في  وعلك  وتشاركية،) شمولية  مقاربة  على  (

ً
ارتكازا

في مجال تأمين) (
ً
تكون أكثر طموحا استراتيجية للحماية االجتماعية،)

الحماية االجتماعية للساكنة وأكثر فعالية ونجاعة في مجال الدعم)
نتَهجة في ميدان)

ُ
وال بد من التأكيد على أن السياسة امل االجتماعي.)

الدعم االجتماعي ما هي إال محور من محاور السياسة العامة للدولة)
،)إلى جانب املجاالت االجتماعية،)النهوض باالقتصاد) التي ينبغي أن َتُهمَّ

والحرص على توفير الشغل وإدماج الشباب.

يتعين التوافق حول جملة من) وفي ما يتعلق بالدعم االجتماعي،)
بموجبها) يتحدد  والتي  والتقنية  السياسية  الصبغة  عات  الخيارات 
تنمية الثقافة،) )استهداف الفقر النقدي،) الوقع االجتماعي املنشود)
النهوض بقطاعْي)الصحة والتعليم()وكذا كيفيات االستهداف وشروط)
االستفادة من برامج الدعم والعتبات املعتمدة من أجل علك ونوعية)

1( -( Vision( intégrée( de( la( protection( sociale( au( Maroc-( ( Economic( Policy( Research(

Institute( –( EPRI( -( Ministère( délégué( auprès( du( Chef( du( Gouvernement( chargé( des(

Affaires(générales(et(de(la(Gouvernance(-Février(2016

-)املناظرة الوطنية األولى حول الحماية االجتماعية-)نونبر)2018.
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املساعدة االجتماعية التي يتعين تقديمها))مساعدة نقدية أو خدمات)

كما تهم نمط حكامة برامج الدعم االجتماعي وفعاليتها) أو هما معا()

املتعلق) الجانب  وكذا  والطويل،) املتوسط  املديين  على  ونجاعتها 

بل يجب مراجعتها ومالءمتها) وكلها خيارات ليست نهائية،) بالتمويل.)

بالسياق) وثيًقا  ا 
ً
ارتباط مرتبطة  وهي  منتظم،) بشكل  وتصحيحها 

مختلف) تستمد  أن  وينبغي  والسيا�سي.) واالقتصادي  االجتماعي 

نقاش) واسعة متمخضة عن  توافقات  الخيارات شرعيتها من  هذه 

ديمقراطي وتشاركي.

املعرفة) فإن  السياسية،) الجوانب  هذه  عن  النظر  وبصرف 

الجيدة للواقع االجتماعي واالقتصادي للساكنة يقت�سي بالضرورة)

االجتماعية) الصبغة  عات  املعطيات  من  مجموعة  وتحليل  تجميع 

نة وموثوقة) وبالتالي إحداث قواعد معطيات مؤمَّ والديموغرافية،)

وقابلة للتطوير املستمر،)يتم االستناد عليها في اتخاع القرار وفي القيام)

بتتبع وتقييم مناسبين إلنجازات منظومة الدعم االجتماعي وآثارها.)

باعتباره) د،) اجتماعي موحَّ إحداث سجل  يعد  الصدد،) وفي هذا 

قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور وموثوقة ومتاحة أمام)

الهيئات املشرفة على تدبير البرامج االجتماعية،)ضرورة ملحة وخطوة)

لها ما يبررها.

وطنية) وكالة  إحداث  إلى  (72.18 رقم) القانون  مشروع  ويهدف 

)على)
ً
للسجالت وسجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان،)ارتكازا

تعزيز اآلليات املعتمدة حاليا في تحديد األشخاص املؤهلين لالستفادة)

بيومترية،) آلية  اعتماد  خالل  من  وعلك  االجتماعية،) البرامج  من 

إلى جانب اآللية املعمول بها واملتعلقة بـ) هي صورة قزحية العينين،)

إحداث سجلْين) يقترح  القانون  مشروع  فإن  وهكذا،) »البصمات«.)

بمثابة الرابط) ف املدني واالجتماعي الرقمي«) »املعّرِ مترابطْين يكون)

ة ِوفق هذا التصور مدى فعلية) َعدَّ
ُ
وتطرح هذه املنظومة امل بينهما.)

حماية املعطيات عات الطابع الشخ�سي في ظل هذا النظام املعلوماتي.

ا س6اق

أكد) االجتماعي،) الدعم  منظومة  تعيشها  التي  الوضعية  ظل  في 

جاللة امللك في خطاب العرش ليوليوز)2018)على أنه:)»ليس من املنطق)

أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية االجتماعية من مختلف)

بين) مشتتة  الدراهم،) من  املليارات  عشرات  لها  وترصد  األحجام،)

العديد من القطاعات الوزارية،)واملتدخلين العموميين.)وباإلضافة إلى)

علك،)فهي تعاني من التداخل،)ومن ضعف التناسق فيما بينها،)وعدم)

مما يقت�سي ضرورة) التي تستحقها«،) الفئات  قدرتها على استهداف 

»إيجاد منظومة اجتماعية عصرية والئقة«.)كما أشار جاللته إلى)»أن)

أسمى أشكال الحماية االجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص)

الشغل املنتج،)والضامن للكرامة«.)

وفي معرض الخطاب امللكي السامي،)اعتبر جاللته بخصوص إحداث)
السجل االجتماعي املوحد)»أن األمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي)
وطموح،)يهم فئات واسعة من املغاربة.)فهو أكبر من أن يعكس مجرد)
 برنامج حكومي لوالية واحدة،)أو رؤية قطاع وزاري،)أو فاعل حزبي
أو سيا�سي«،)داعيا الحكومة وجميع الفاعلين املعنيين،)للقيام بإعادة)
هيكلة شاملة وعميقة،)للبرامج والسياسات الوطنية،)في مجال الدعم)

والحماية االجتماعية،)وعلك وفق مقاربة تشاركية2.

وُيلزم الدستور الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية،)
املواطنات) استفادة  أسباب  لتيسير  املتاحة،) الوسائل  كل  بتعبئة 
واملواطنين،)على قدم املساواة،)من جملة من الحقوق،)منها الحق في)
فإن الوثيقة الدستورية) وباإلضافة إلى علك،) الحماية االجتماعية3.)
وكذا الحق في) تكفل لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة4،)
الحصول على املعلومات،)املوجودة في حوزة اإلدارة العمومية5،)كما)

تكرس املساواة بين الرجال والنساء6)ومبدأ عدم التمييز7.

مدى أهمية) ()19 (- )كوفيد) وقد كشفت األزمة الصحية الحالية)
وجه) على  االستفادة  إلى  تحتاج  السكان  من  واسعة  فئات  تحديد 
السرعة من دعم اجتماعي من قبل الدولة،)كما أظهرت هذه األزمة)

الحاجة امللحة والضرورية للتوفر على سجل اجتماعي موحد.

وإعا كان تدبير هذه األزمة قد سلط الضوء)على استعمال طرق)
واستخدام) ()tracing( التتبع) قبيل  من  للمراقبة،) جديدة  رقمية 
فإنه باملقابل يطرح) (،)drones( رة عن بعد) الطائرات الصغيرة املسيَّ
كما) الفردية.) والحريات  الشخصية  املعطيات  حماية  مسألة  بقوة 
املتعلق) (09.08 أهمية أحكام القانون رقم) (

ً
أبرزت هذه األزمة أيضا

الطابع) عات  املعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص  بحماية 
الشخ�سي،)وما يكتسيه وجود اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات)

عات الطابع الشخ�سي من أهمية بالغة.

بحكم طبيعته،) القانون،) ينبغي ربط مشروع  وفي هذا الصدد،)
عات) املعطيات  بحماية  الصلة  عات  والوطنية  الدولية  بالرهانات 
الطابع الشخ�سي،)ال سيما أن بالدنا صادقت على االتفاقية رقم)108 
ملجلس أوروبا املتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه املعالجة اآللية)

للمعطيات عات الطابع الشخ�سي.)وهكذا،)فإن بالدنا بحاجة إلى:

- إرساء ثقة رقمية قوية لتعزيز دينامية التنمية، من شأنها املساهمة 
االقتصاديين، شركائها  مع  االقتصادية  عالقاتها  تطوير   في 
مما يفرض على بالدنا مالءمة اآلليات املعتمدة في مجال حماية 
املعطيات عات الطابع الشخ�سي مع املعايير الدولية بغرض ضمان 

2)-)خطاب العرش لـ)29)يوليوز)2018.
3)-)الفصل)31)من الدستور.
4)-)الفصل)24)من الدستور.
5)-)الفصل)27)من الدستور.
6)-)الفصل)19)من الدستور.

7)-)تصدير الدستور.
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تيسير وتأمين املبادالت مع هؤالء الشركاء، ال سيما بعد املصادقة 
على اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، وضرورة مراعاة مقتضيات 
االتفاقية )108 +(. وفي هذا السياق، »هناك عدة أعمال قطاعية 
في طور اإلنجاز، يأتي في مقدمتها، كل ما يتعلق بهندسة الرمز 
تناسبية من طرف  بطريقة  اعتماده  يتم  والذي قد  التعريفي8، 
مختلف الفاعلين، مما سيكون له أثر إيجابي على حماية املعطيات 

عات الطابع الشخ�سي ببالدنا9«.

- تعزيز الثقة بين املواطنات واملواطنين ومؤسسات الدولة، وعلك 
والحريات  الشخ�سي  الطابع  عات  املعطيات  حماية  خالل  من 
 أساسيا في بناء الثقة ورهانا اجتماعيا 

ً
الفردية التي تعد عنصرا

. ويجب أن نتحلى بدرجة عالية من اليقظة تجاهه، 
ً
ومجتمعيا كبيرا

كما ينبغي أن يندرج ضمن مقاربة شاملة للهوية الرقمية، تتسم 
ببعدها التشاركي واالستباقي.

ملحةلعنلمشرقعلا وان1ن 

مسلسللإع ادلاملشرقع

استشارات) موضوع  (72.18 رقم) القانون  مشروع  إعداد  شكل 
باملالية وبالصحة وبالتعليم) املكلفة  الوزارية  القطاعات  واسعة مع 

وباألسرة والتضامن وبالشؤون العامة والحكامة10.

الطابع) عات  املعطيات  حماية  ملراقبة  الوطنية  وتورد اللجنة 
العامة) األمانة  قبل  من  بطلب  أولى  مرة  في  توصلت  أنها  الشخ�سي 
وعلك في فاتح) (72.18 رأيها في مشروع القانون رقم) للحكومة إلبداء)
)توصلت مرة ثانية بطلب إبداء)الرأي في يناير)2019  دجنبر)2018،)ثمَّ
حول صيغة جديدة ملشروع القانون كانت مختلفة تماما عن الصيغة)
إال أن اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع) األولى.)
الشخ�سي وبعد أن عقدت عددا من االجتماعات التي لم تستمر مع)
بالداخلية11،) املكلفة  الحكومية  للسلطة  التابعة  املختصة  املصالح 
والتي أبدت خاللها جملة من املالحظات حول مشروع القانون،)فإنها)
)حول مشروع القانون السالف الذكر قبل اعتماده من)

ً
لم تصدر رأيا

وإلى حدود املصادقة عليه) (2019 يناير) (31 قبل مجلس الحكومة في)
من قبل مجلس املستشارين في)16)يونيو)2020.)وفي هذا اإلطار،)فإن)
اللجنة الوطنية بصدد إعداد رأيها حول هذا املشروع،)وتعتزم نشره)

.12 ً
قريبا

ف"))تم االحتفاظ بعبارة)"الرمز التعريفي")كما وردت في النص العربي لبالغ اللجنة) 8)-)أو)"املعّرِ
الوطنية ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع الشخ�سي(

9)-)البالغ الصحفي الصادر عن اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع الشخ�سي،)
في)19)فبراير)2020.

قدمته وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية) (،72.18 عرض تقديمي ملشروع القانون رقم) (- (10
والجهات والجماعات املحلية والبنيات األساسية في مجلس املستشارين.

.)DSIC((11)-)مديرية أنظمة املعلومات واالتصال بوزارة الداخلية
12)-)جلسة إنصات نظمت عن بعد))بواسطة الفيديو))vidéoconférence(()مع اللجنة الوطنية)

ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع الشخ�سي في)6)ماي)2020.  

أثر13  دراسة  إنجاز  تم  لو  األجدى  من  كان  علك،) على  وعالوة 
)لألهمية االستراتيجية والجدة التشريعية التي يكتسيها مشروع)

ً
نظرا

مفصلة) بكيفية  األهداف  بتحديد  يتعلق  ما  في  سيما  ال  القانون،)
وجرد وتحليل النصوص القانونية الجاري بها العمل عات) ودقيقة،)
وتحليل مدى كفايتها ملعالجة اإلشكاالت) الصلة بموضوع املشروع،)
وكذا اإلشارة إلى االتفاقيات الدولية عات العالقة التي) املطروحة،)
مع بيان املبادئ والقواعد واملعايير التي يجب) صادقت عليها بالدنا،)
أخذها بعين االعتبار من أجل املالءمة،)وتقييم االنعكاسات االقتصادية)
واالجتماعية والبيئية واإلدارية حسب الوقع املتوقع للمشروع.)كما)
يجدر أن تتضمن هذه الدراسة التدابير التي يتعين اتخاعها من أجل)
ضمان تنفيذ املشروع بعد اعتماده،)وتحديد الجدولة الزمنية لتطبيق)

األحكام التشريعية املقترحة14.     

أه افلمشرقعلا وان1ن

التي) منه،) األولى  املادة  في  القانون  مشروع  أهداف  تحديد  تم 
تنص على أن هذا القانون يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل)
األسر واألفراد الراغبين في االستفادة من برامج الدعم االجتماعي)
التي تشرف عليها اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات)
وطني) موحد وسجل  اجتماعي  إحداث سجل  من خالل  العمومية،)
أجل) من  املستهدفة،) الفئات  تحديد  منهما  الغرض  يكون  للسكان،)
تمكينها من االستفادة من البرامج املذكورة،)وكذا إحداث وكالة وطنية)

لتدبير السجالت املتعلقة بهذه املنظومة.

بن6ةلمشرقعلا وان1نلقموتض6اته

ال يتضمن مشروع القانون رقم)72.18)أي ديباجة15،)ويتألف من)
7 أبواب،)تضم)45)مادة:

( الباب األول):))املواد)1)و2)و3()مخصص لألحكام العامة:)أهداف)	
الطابع) عات  املعطيات  معالجة  إخضاع  تعاريف،) القانون،)

الشخ�سي ملقتضيات القانون رقم)09.08.

( الباب الثاني):)مخصص لتوصيف السجل الوطني للسكان))املواد)	
من)4)إلى)7(.

( ف املدني واالجتماعي الرقمي))املادتان)	 عّرِ
ُ
الباب الثالث):)يتناول امل

8)و9(.

( الباب الرابع):)مخصص للسجل االجتماعي املوحد))املواد من)10 	
إلى)18(.

( دين بالسجالت)	 الباب الخامس):))َيْعرض حقوق األشخاص املقيَّ

065.13)املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني) القانون التنظيمي رقم) (- (13
()2017 نوفمر) (23( ربيع األول) (4 2.17.585)صادر في) 19)منه،)واملرسوم رقم) ألعضائها في املادة)

بشأن دراسة األثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين.
14)-)املرسوم رقم)2.17.585،)في املادة)4)منه.

العرض التقديمي لوزارة الداخلية ليس سوى تصريح سيا�سي وال يعتبر بمثابة ديباجة) (- (15
للقانون.
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)املواد من)19)إلى)22(.

( الوطنية)	 الوكالة  إحداث  كيفيات  يتناول  ( (: السادس) الباب 
للسجالت وسيرها))املواد من)23)إلى)42(.

( الباب السابع):)مخصص لألحكام االنتقالية والنهائية))املواد من)	
43)إلى)45(.

مشرقعلا وان1نلفيلعالقتهلبا وان1نلرقم)19.18 1)

يحيل مشروع القانون رقم)72.18)في العديد من مواده إلى القانون)
رقم)09.08)املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات)
عات الطابع الشخ�سي،)والذي تم اعتماده في)2009،)أي قبل سنتين من)

اعتماد دستور)2011.

مقتضيات) مع  منسجمة  القانون  هذا  مضامين  جاءت  وقد 
حيث يوفر ضمانات من أجل احترام الحريات والحقوق) الدستور،)
عن) الناجمة  املخاطر  مواجهة  في  الدستور  كرسها  التي  األساسية 
ال سيما ما يتعلق بحماية الحياة) تطور املعلوميات واملجال الرقمي،)

الخاصة17.

هذا) (09.08 تؤكد املادة األولى من القانون رقم) وفي هذا الصدد،)
املواطن،) خدمة  في  »املعلوميات  يلي:) ما  على  تنص  حيث  املقصد،)
ويجب أال تمس بالهوية والحقوق) وتتطور في إطار التعاون الدولي.)
والحريات الجماعية أو الفردية لإلنسان.)وينبغي أال تكون أداة إلفشاء)

أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.«

حِدثت لدى الوزير)
ُ
27)من هذا القانون،)فقد أ وبموجب الفصل)

اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات الشخصية،) آنذاك،) األول،)
وهي تتولى إعمال أحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه)
والسهر على التقيد به.)ولهذا الغرض،)تكلف اللجنة الوطنية باإلدالء)
برأيها أمام الحكومة أو البرملان أو أمام السلطة املختصة بشأن مشاريع)
أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية عات الصلة)

عرض عليها.
ُ
بمعالجة املعطيات عات الطابع الشخ�سي التي ت

التحري) ُسلط  على  الوطنية  اللجنة  تتوفر  علك،) على  وعالوة 
منع) وكذا  إتالفها  أو  مسحها  أو  معطيات  بإغالق  واألمر  والبحث،)
نزيه) حفظ  أجل  من  الالزمة  بالتغييرات  واألمر  املعطيات  معالجة 
للمعطيات املحتواة في امللف،)أو إجرائها أو العمل على إجرائها.)وتخضع)

ممارسة هذه السلط للتقيد بمسطرة تأديبية.

خلصت اللجنة) (، 78.12 رقم) القانون  بمشروع  يتعلق  ما  وفي 
على) بناء) الطابع الشخ�سي،) الوطنية ملراقبة حماية املعطيات عات 
دراسات أثر قامت بها من أجل تقييم مدى تناسبية التدابير املسطرة)

فيه مع هدفه املنشود،)إلى جملة من االستنتاجات منها باألساس18):)

16)-)القانون املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات عات الطابع الشخ�سي.
17)-)الفصل)24)من الدستور.

-)جلسة إنصات نظمها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عن بعد مع اللجنة الوطنية) (18
ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع الشخ�سي،)في)6)ماي)2020

 عن مشروع 
ً
د منفصال 1 - ُيْمكن إحداث السجل االجتماعي املوحَّ

السجل الوطني للسكان. وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة الوطنية 

في  تشكك  ال  الشخ�سي  الطابع  عات  املعطيات  حماية  ملراقبة 

سائل التصور 
ُ
مقاصد إحداث السجل الوطني للسكان، لكنها ت

الذي جاء به مشروع القانون رقم 72.18 بهذا الخصوص، وعلك 

الفاعلين  من  العديد  مع  ونقاش  مشاورات  من  أجرته  ما  وفق 

العموميين والوطنيين والدوليين، وبناًء على تحليالت مقارنة تضع 

مسألة املعّرِف املوحد في صلب إشكالية أوسع، تقت�سي تقييم 

تأثيراتها على املجتمع بشكل مسبق، وعلى ضمان حماية الحياة 

الخاصة لألفراد وحرية اختياراتهم.

 من العناصر الجوهرية، حيث 
ً
2 - ال يتضمن مشروع القانون عددا

تم إرجاؤها إلى نصوص تنظيمية الحقة ال يمكن من اآلن توقع 

التوجهات والشروط التي ستتحكم في صياغتها.

قراء4لنو وة

مدى مراعاة املبادئ الكبرى واملقتضيات املنصوص عليها في) (- (1

الدستور:)املساواة بين النساء)والرجال وعدم التمييز واملشاركة

غير مباشر تجاه) (
ً
أ()قد يفهم من مشروع القانون أنه ثمة تمييزا

األسر التي ال تتوفر على سكن قار،)أو التي ال تتوفر على ما يثبت عنوان)

()6 )املادة) سكناها،)حيث يقت�سي التقييد في السجل الوطني للسكان)

وفي السجل االجتماعي املوحد))املادة)14(،)اإلدالء)بهذه املعلومة.

ب()مدى احترام هذا املشروع ملبدأ املساواة بين النساء)والرجال)

بشكل كامل.

وفي هذا الصدد،)تطرح املادة)7،)إشكاليتين اثنتين):

- تضمنت هذه املادة عبارة »األشخاص ناق�سي أو عديمي األهلية« 

ويمكن  القانونية.  للحماية  الخاضعين  األشخاص  على  للداللة 

اعتبار أن هذه العبارة، املستمدة من مدونة األسرة، قد أضحت 

األساسية  الحقوق  مع  وتتعارض  اإلنسان  بكرامة  ة  ماسَّ اليوم 

لألشخاص املوجودين في وضعية خطر أو املعرضين للخطر.

- وردت في هذه املادة عبارة »النائب الشرعي« للداللة على الشخص 

املسؤول على تقييد األشخاص الخاضعين للحماية القانونية في 

 إلى مقتضيات 
ً
السجل الوطني للسكان. وتحيل هذه العبارة أيضا

املبدأ  مع  تتعارض  مقتضيات  وهي  األسرة،  مدونة  في  وردت 

الدستوري املتعلق باملساواة بين النساء والرجال، حيث إنها ال 

عتِبر األم، رغم حضانة أطفالها، نائبا شرعيا لهم.
َ
ت

م عند إعداد)
َّ
ج()نسجل أنه لم تتم استشارة املجتمع املدني املنظ

مشروع القانون.
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الخالصة:)لم تكن املقاربة املنتهجة في إعداد القانون تشاركية)
بما فيه الكفاية.)باإلضافة إلى علك،)يتضمن مشروع القانون إحاالت)
ضمنية على مقتضيات مدونة األسرة،)والتي تبدو بالنظر للسياق)
الدستوري) املبدأ  مع  وتتعارض  األشخاص  بكرامة  ة  ماسَّ الحالي 
،)قد ينطوي مشروع)

ً
املتعلق باملساواة بين النساء)والرجال.)أخيرا

القانون على تمييز غير مباشر تجاه األشخاص الذين ال يتوفرون)
على سكن قار،)أو الذين ال يتوفرون،)ألسباب مختلفة،)على ما يثبت)

عنوان سكناهم.

2)-)احترام الحقوق

)ومن الناحية املعيارية،)فإن مشروع القانون ينخرط في)
ً
د()مبدئيا

احترام منظومة الحقوق التي يضمنها الدستور.

ومع علك،)فإن خيار استهداف األسر بالدعم بدل األفراد،)والذي)
،)يمكن أن يؤدي،)على أرض الواقع،)إلى)

ً
)وليس تقنيا

ً
)سياسيا

ً
يظل خيارا

حاالت يعمد فيها)»عضو األسرة الذي يتسلم املساعدة«)إلى استغالل)
باملساعدة دون باقي أفراد) سلطته أو اإلخالل بالواجب أو االستئثار  
األسرة أو دون بعضهم،)وهو ما يثير مسألة حقوق األعضاء))األفراد()
في مقابل حقوق األسرة))التي قد تكون متعددة األفراد(،)ال سيما في ما)
)أنها حقوق ال يمكن

ً
 يتعلق بإعمال الحقوق املستحقة ألفراد األسرة،)علما

هذه) تؤخذ  أن  يجب  لذا،) والنسبية.) الذاتية  ملنطق  وتخضع  إثباتها 
التجاوزات املحتملة بعين االعتبار من قبل الهيئات املشرفة على برامج)

الدعم االجتماعي.

يحيل مشروع القانون في العديد من مواده) عن علك،) (
ً
ه()فضال

إلى القانون رقم)09.08،)لكن دون اإلشارة إلى املواد املعنية على وجه)
التحديد،)في ما يتصل بحماية الحقوق عات الطابع الشخ�سي.)وتجدر)
اإلشارة إلى أن اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع)
09.08،)ال تضطلع بعد بالصالحيات) الشخ�سي،)في ظل القانون رقم)

التي تجعل منها مؤسسة ال غنى عنها للمراقبة في هذا املجال.

القانون) مشروع  يحترم  املعيارية،) الناحية  من  (: الخالصة)
في صيغته كما) ولكنه قد ينطوي،) الحقوق املضمونة دستوريا،)
صادق عليها مجلس الحكومة،)على بعض املخاطر في ما يتعلق بحق)

التصرف والحق في حماية الحياة الخاصة الذي يكفله الدستور19.

3)-)إدراج في عملية االستهداف جميع األشخاص الذين يمكنهم أن)
يكونوا مؤهلين لالستفادة من برنامٍج)للدعم االجتماعي

و()قد يستفاد من ملفوظ مقتضيات مشروع القانون أنه لن يتم)
إدراج األشخاص الذين ليس لديهم عنوان سكن و/أو البطاقة الوطنية)
بما يثبت عنوان سكناهم أو الذين ال يستطيعون اإلدالء)  للتعريف،)

أو هويتهم،)في منظومة التقييد والسجالت.

ز()ينطوي اعتماد مبدأ التصريح الذاتي لألسر على احتمال كبير)

19)-)الفصل)24)من الدستور.

لتعرضها لإلقصاء،)ال سيما عندما ال تتوصل هذه األسر باملعلومات)

املتعلقة بالبرامج االجتماعية املعتمدة أو عندما يتعذر عليها علك.)

الخالصة):)أغفل مشروع القانون األشخاص الذين يعيشون في)

الشارع،)بمن فيهم األطفال،)ولم يسن تدابير تراعي وضعية األسر)

الذين) )األشخاص  بما يثبت محل سكناها) التي ال يمكنها اإلدالء)

يقطنون في مدن الصفيح()وكذا األسر التي قد ال تصل أو ال تستطيع)

للدعم االجتماعي) برنامج  املتعلقة بوجود  املعلومة  إلى  الوصول 

)احتمال إقصاء)غير مباشر بسبب آلية االستهداف)
ً
)ألنه ثمة أيضا

القائمة على التصريح الذاتي والصعوبات املتعلقة بآليات التواصل)

غير الكافية واألمية20(.

4)-)مدى وضوح مشروع القانون

قض1حلاملفاه6م

)من التعريفات في)
ً
يجب التنويه بكون مشروع القانون قدم عددا

املادة)2.)غير أنه أغفل تعريف أو تدقيق املراد بما يلي):

ح()مدلول كلمة)»أسرة«.)هل املعنى الذي تحمله هذه الكلمة في هذا)

املشروع هو املدلول نفسه الذي حددته املندوبية السامية للتخطيط؟

ح باسم األسرة«:)هل هو رب األسرة؟)هل هو) ط()»الشخص املصّرِ

فرد معين من قبل األسرة؟)ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه؟)

ي()من هو الشخص الذي سيحصل على الدعم:)هل هو الشخص)

ح أم العضو املستفيد؟ املصّرِ

ك()طبيعة املعلومة املقدمة،)والغاية من تنقيط األسر))املادة)2(؟

للسكن) محدد  محل  إلى  يحيل  هل  السكن:) عنوان  مفهوم  ل()

)عنوان()أم يحيل إلى مفهوم أوسع يتعلق بفضاء)للعيش؟

م()ما هي الهيئات الوسيطة الخاصة التي وردت في عدة مقتضيات)

من مشروع القانون))املواد:)2،)25(؟

قض1حلبن6ةلا نصلقا ص6اغةلا وان1ن6ة

أن) والحال  القانون.) مشروع  نص  في  ديباجة  غياب  نسجل  ن()

القانون) مشروع  دواعي  فهم  في  أسا�سي  بدور  تضطلع  الديباجة 

إنفاع) (
ً
مستقبال إليهم  املوكول  الفاعلين  قبل  من  سواء) وأهدافه،)

ورغم) ومعنويين(.) عاتيين  (
ً
)أشخاصا املرتفقين) قبل  من  أو  القانون 

أهمية العرض التقديمي املرفق بمشروع القانون،)فإنه يظل غير ملِزم)

بحيث ال يمكنه أن يشكل موضوع تعديل ولن يتم نشره في الجريدة)

الرسمية.

20)-)تقرير حول تقييم انعكاسات برامج الدعم االجتماعي على التمدرس،)املرصد الوطني للتنمية)
البشرية،)2019.



3985 الجريدة الرسميةعدد)6900 - 24)عو القعدة)1441 )16)يوليو)2020( 

وهكذا،)ُيحرم الفاعل))ة()واملرتفق))ة()من عناصر جوهرية لفهم)
دواعي القانون وأهدافه.

(
ً
س()مبدئيا،)جاء)عنوان مشروع القانون بصيغة قد تخلق التباسا
لكونها تحتمل تأويلين اثنين:)قد يفهم منه أن مشروع القانون)»مرتبط)
بمنظومة استهداف املستفيدين وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت«)
قد) لكن،) املنظومة.) من هذه  (

ً
إال جزءا فاملشروع ال يشكل  وبالتالي 

...)«،)أي) )»)أنه يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين)
ً
يفهم منه أيضا

أن املشروع هو منظومة االستهداف بعينها.)ومع علك،)تجدر اإلشارة)
إلى أن املادة األولى،)التي تحدد الهدف من مشروع القانون،)ترفع هذا)

اللبس.

ع()يتضمن مشروع القانون)9)إحاالت إلى نصوص تنظيمية سيتم)
على) إشكالية  اإلحاالت  هذه  وتطرح  مقتضياته.) لتطبيق  اعتمادها 
مستوى)4)مواد،)لكونها ال تمكن القارئ من املعلومات الالزمة للفهم)

الدقيق والتقييم السليم للمنظومة.

- تنص املادة 6 على أنه يمكن تتميم الئحة املعطيات التي يتضمنها 
السجل الوطني للسكان بنص تنظيمي.

- تعليق : قد نتفهم أنه ال يمكن حصر الئحة املعطيات التي سيتم 
. غير أن اكتفاء 

ً
تجميعها بشكل نهائي وأنه يمكن تتميمها مستقبال

مشروع القانون )في الصيغة التي صادق عليها مجلس الحكومة( 
بإناطة عملية تتميم هذه الالئحة بمجرد نص تنظيمي، دون أن 
يقدم توضيحات حول طبيعة املعطيات التي سيتم تجميعها في 
املستقبل ودون أن يحدد بدقة الغاية من استخدامها، كلها أمور 

 قانونيا كافيا لهذه العملية. 
ً
ال تضمن تأطيرا

- تتناول املادة 11 نظام تنقيط األسر املستفيدة. 

للسجل  الرئيسية  األهداف  أحد  األسر  تنقيط  يعتبر  تعليق:   -
االجتماعي املوحد، ألنه يشكل في نهاية املطاف معيارا لالستفادة 
من برامج الدعم االجتماعي من عدمها. لذا، كان حريا تضمين 
مشروع القانون املحددات األساسية املتعلقة بآلية التنقيط بدل 

إحالة البت فيها إلى نص تنظيمي.

- تتناول املادة 14 الئحة املعطيات االجتماعية واالقتصادية.

- تعليق: صحيح أن مشروع القانون ال يمكنه وضع الئحة شاملة 
للمعطيات االجتماعية واالقتصادية بالنظر إلى أن برامج الدعم 
مختلفة  فئات  وتستهدف  متطورة  طبيعة  عات  هي  االجتماعي 
وتتعلق بأشكال وصيغ مختلفة من الدعم، غير أن اإلحجام عن 
تقديم أي معلومة عن املعطيات االجتماعية التي يمكن تجميعها 
من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على ثقة املعنيين باألمر وانخراطهم 

في هذه الدينامية.

- تشير املادة 28 إلى كيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية 
املعطيات املصرَّح بها.

الوطنية  الوكالة  قبل  من  معتمدة  الوسيطة  الهيئات  تعليق:   -
للسجالت، ويتعين عليها التقيد بمقتضيات القانون رقم 09.08. 
طرح مسألة مدى فعلية هذا التقيد بالنظر لإلطار التشريعي 

ُ
وهنا ت

الجاري به العمل.

قض1حلاآل 6ةلاملوترحة

قراءة تركيبية) ينبغي إجراء) من أجل فهم جيد لآللية املقترحة،)
تجمع بين مقتضيات مشروع القانون والعرض التقديمي للمشروع من)
قبل وزارة الداخلية،)وكذا التوفر على معلومات تقنية إضافية حصل)
عليها املجلس من وزارة الداخلية خالل جلسة اإلنصات التي عقدت)
مع هذه األخيرة.)وتخلص هذه القراءة التركيبية ملشروع القانون إلى)
الفرضية التي ترتكز عليها هندسة اآللية املقترحة.)ويمكن صياغة هذه)
الفرضية على النحو التالي:)ال يمكن وضع السجل االجتماعي املوحد)
املدني) املعرف  له  يوفر  الذي  للسكان  الوطني  السجل  بدون وضع 
واالجتماعي الرقمي))IDCS(،)وهو بمثابة نقطة ولوج لآللية املقترحة،)

كما أنه في الوقت عاته وسيلة التعرف الوحيدة على األشخاص.

الخالصة:)مجموع مكونات مشروع القانون في حاجة إلى مزيد)
من التوضيح والتفصيل والتدقيق،)سواء)على مستوى بنية النص)

أو صياغته أو املفاهيم الواردة فيه.

5)-)حكامة منظومة التقييد والسجالت

ال يقدم مشروع القانون معلومات كافية وواضحة حول الجوانب)
التالية):
( الوصاية التي تخضع لها الوكالة الوطنية للسجالت؛	
( تعيين رئيس الوكالة؛	
( العالقات الوظيفية مع اللجنة الوزارية املكلفة بقيادة إصالح)	

وحكامة منظومة الحماية االجتماعية ورئيس الحكومة؛
( حقوق مجموع الفاعلين وواجباتهم؛	
( آليات ربط املسؤولية باملحاسبة؛	

( الوطنية)	 للوكالة  والداخلية  الخارجية  املراقبة  آليات 
للسجالت؛

( التي)	 بها  ح  املصرَّ املعطيات  صدقية  من  التحقق  عمليات 
تنجزها الهيئات الوسيطة املعتمدة من طرف الوكالة الوطنية)
للسجالت))ال ينص مشروع القانون على كيفيات هذا التحقق،)

وال يؤطر بشكل دقيق العالقة التعاقدية بين الطرفين(؛

( والجماعات)	 العمومية  اإلدارات  قيام  تكفل  التي  الضمانات 
الترابية والهيئات العمومية والخاصة بتزويد الوكالة الوطنية)
والتي) وتحيينها،) املطلوبة  واملعلومات  باملعطيات  للسجالت 
تكفل أيضا تقيد هذه الهيئات بااللتزامات الواقعة على عاتقها)

في هذا املضمار وقدرتها على علك؛)

( املوقع الذي ستحتله الوكالة الوطنية للسجالت على مستوى)	
خارطة الحكامة الشاملة ملنظومة الحماية االجتماعية؛)
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( مدة املرحلة االنتقالية التي ينص عليها مشروع القانون بعد)	
املرحلة) هذه  تدبير  ستتولى  التي  واإلدارة  عليه  املصادقة 

االنتقالية.

مشروع مقتضيات  ضمان  مدى  حول  التساؤل  (: الخالصة)
يتعلق ما  في  والسجالت  التقييد  ملنظومة   القانون حكامة جيدة 
 باالحترام التام للحق في حماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة

املعطيات عات الطابع الشخ�سي.))

6)-)مدى مالءمة مشروع القانون بالنظر إلى مساهمته في منظومة)
الدعم االجتماعي وحماية املعطيات الشخصية)

لبرامج) مشتت  طابع  من  عليه  الوقوف  تم  ما  ضوء) على  ف()
وغياب التنسيق وااللتقائية والنجاعة في البرامج) الدعم االجتماعي،)
االجتماعية،)واالفتقار إلى نظام معلومات مندمج،)يبدو إحداث سجل)
اجتماعي موحد ووكالة وطنية للسجالت،)مبادرة وجيهة ومبررة،)على)
وإعا) الذكر.) السالفة  االختالالت  ملعالجة  وسيلة  يشكل  أنه  اعتبار 
كانت اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع الشخ�سي)
)إلحداث)

ً
)مسبقا

ً
تعتبر أن إحداث السجل الوطني للسكان ليس شرطا

السجل االجتماعي املوحد،)فإنه يمكن اعتبار أن إحداث السجل األول)
من شأنه أن يساهم في تيسير وتبسيط عملية التقييد في) )السكان()

السجل الثاني))الدعم االجتماعي(.

يمنح) ال  الحالية  صيغته  في  القانون  مشروع  إن  الخالصة:)
واملؤسساتية) القانونية  القوة  كل  املوحد  االجتماعي  للسجل 
»مشروع اجتماعي استراتيجي) التي يحتاجها باعتباره آلية لتنزيل)
كما أن اختيار االرتباط بين السجل الوطني للسكان) وطموح21«.)
)في)

ً
والسجل االجتماعي املوحد،)رغم عدم لزوميته،)فإنه يعد مفيدا

نهاية املطاف لتبسيط املساطر وتقاطع املعطيات.

ا ت1ص6ات

1)-)إحداث السجل الوطني للسكان،)على أن يتم منح املعرف املدني)
تكوين ملف) يتطلبها  التي  البيانات  على  (

ً
الرقمي استنادا واالجتماعي 

الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية.

حذف اإلحالة إلى النص التنظيمي من أجل تتميم الئحة املعطيات)
)في) (6 التي يتضمنها السجل الوطني للسكان املنصوص عليها في املادة)
الصيغة التي صادق عليها مجلس الحكومة(،)والتنصيص على أن أي)

تغيير))يجب أن يتم من خالل تعديل هذه املادة.))

2)-)تعزيز السجل االجتماعي املوحد

( التقليص من مخاطر اإلقصاء	

- من خالل دراسة إمكانية إحداث مصلحة للوصاية االجتماعية، 
إدماج  على  تعمل  الترابية،  للجماعات  تابعة  تكون  أن  يمكن 
األشخاص في »وضعية الشارع«. وسيكون لذلك وقع إيجابي على 

عملية إحصاء هذه الفئة من السكان وتتبعها.

21)-)الخطاب امللكي السامي لـ)29)يوليوز)2018.

- عبر اتخاع تدابير للمواكبة، ال سيما لفائدة األشخاص بدون مأوى 

من أجل تسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف 

اإللكترونية أو على الوثائق املتعلقة بحالتهم املدنية.

( تعزيز حماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات عات)	

الطابع الشخ�سي

- تعزيز دور اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع 

في  إدارية مستقلة  إلى سلطة  بها  الشخ�سي، من خالل االرتقاء 

شكل هيئة تتمتع بالشخصية املعنوية وتخضع للقانون العام.

- تعزيز قدرة اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع 

الشخ�سي على التدخل، ال سيما من خالل مدها باملوارد البشرية 

النحو  على  بمهامها  االضطالع  لها  تكفل  التي  والتقنية  واملالية 

املناسب.

( تفادي الحرمان املحتمل ألحد أو كل أفراد األسرة من الدعم)	

االجتماعي املمنوح)

- من خالل العمل، في إطار إجراءات املواكبة، على اتخاع تدابير 

البرامج  على مختلف  املشرفة  الهيئات  قبل  من  وقائية محددة 

 لألوضاع غير املتكافئة التي قد تواجهها النساء 
ً
االجتماعية، اعتبارا

واألطفال واألشخاص في وضعية إعاقة داخل األسرة.

( ضمان حكامة جيدة ملنظومة التقييد والسجالت.))انظر بعده)	

التوصية رقم)5(

3)-)فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة)

الطابع) إلى  بالنظر  وعلك  الرقمية،) الهوية  تدبير  مجال  في  اعتماده 

الخاص الذي ستكتسيه املعطيات البيومترية في مختلف النصوص)

ألهمية بلورة) (
ً
القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبال وكذا اعتبارا

فات.) اختيار واضح بشأن هندسة املعّرِ

4)-)تعزيز مضامين مشروع القانون،)من خالل:

( إدراجه في صلب رؤية استراتيجية للحكومة في مجال الحماية)	

البرامج) عدد  تمكن من تحديد:) أن  ينبغي  والتي  االجتماعية،)

والخيارات) واألهداف،) تنفيذها،) يتعين  التي  االجتماعية 

املتعلقة) واملعايير والعتبات  في كيفيات االستهداف،) املعتمدة 

واملعطيات) االجتماعية،) البرامج  من  االستفادة  بأهلية 

أو) ونظام  التي سيتم تجميعها،) »غير الحساسة«) االجتماعية)

أنظمة تنقيط األسر التي ينبغي اعتمادها....؛

( توسيع نطاق التشاور والتنسيق مع مجموع الفاعلين املعنيين،)	

بما في علك إشراك املجتمع املدني املنظم.
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5)-)تجويد مشروع القانون،)من حيث):

»القانون) تغيير عنوان مشروع القانون ليحمل العنوان التالي) أ()
والسجل) املوحد  االجتماعي  السجل  بإحداث  املتعلق  (72.18 رقم)

الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجالت«.

م الرؤية االستراتيجية للبالد في مجال) قّدِ
ُ
تضمينه ديباجة ت ب()

درج مشروع القانون ضمن منظومة الحماية)
ُ
الحماية االجتماعية،)وت

االجتماعية،)وتحدد بشكل أوضح الغرض من مشروع القانون وتحيل)
)ال) على الحقوق والحريات األساسية املنصوص عليها في الدستور)

سيما الفصول)19)و24)و31)منه(.

ح«.) قيم«)و«املصّرِ
ُ
ج()تقديم تعريفات دقيقة ملفاهيم)»األسرة«)و»امل

وفي هذا الصدد،)يقترح املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ما يلي:

السامية  املندوبية  وضعته  الذي  الكامل  التعريف  اعتماد   -
سر املعيشية« كمقابل باللغة العربية 

ُ
للتخطيط واعتماد عبارة »األ

للكلمة الفرنسية » ménage«، وهي عبارة تستخدمها العديد من 
الهيئات الدولية. كما أن عبارة »مقيم« ينبغي أن تعني كل شخص 
قاصر أو بالغ يمكن التحقق من صدقية املعطيات املتعلقة بمحل 
للتعريف،  الوطنية  البطاقة   / السكنى  بناًء على شهادة  سكناه 
م )النائب الشرعي الذي  أو بناء على تصريح األب أو األم أو املقدَّ
يعينه القضاء(، أو الو�سي االجتماعي، أو القا�سي املكلف بشؤون 
القاصرين أو وكيل امللك. وأن تعني لفظة »املصّرِح« كل شخص 
م )النائب الشرعي الذي يعينه  راشد قد يكون األب أو األم، أو املقدَّ
 القضاء(، أو القا�سي املكلف بشؤون القاصرين أو وكيل امللك،

 تعينه األسرة من بين أعضائها.
ً
أو الو�سي االجتماعي، أو فردا

د()تحسين حكامة منظومة السجالت والتقييد):

( تدبير تحليلي)	 على إرساء) في إطار إجراءات املواكبة،) العمل،)
ما يفتح املجال) وتنظيمي لكل سجل داخل الوكالة على حدة،)
والسجل) للسكان  الوطني  السجل  بين  الفصل  إمكانية  أمام 
وفي هذه) (.

ً
االجتماعي املوحد إعا تبينت ضرورة علك مستقبال

ينبغي إحداث مديريتين أو شعبتين منفصلتين داخل) الحالة،)
الهيكل التنظيمي للوكالة تختص كل واحدة منهما بسجل.

( العمل على أن ينعقد املجلس اإلداري للوكالة تحت الرئاسة)	
الفعلية لرئيس الحكومة،)وعلك في إطار الصالحيات املخولة)
 065.13 له بموجب الدستور،)وطبقا للقانون التنظيمي رقم)
املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة،)وال سيما في الفقرة)

األولى من املادة)6)منه.

( 	(: العمل على أن تكون تركيبة مجلس إدارتها تركيبة متنوعة)
بحيث تضم ممثلي الهيئات املشرفة على البرامج االجتماعية)
وممثلي) جمعيات  إطار  في  املنتظمين  املستفيدين  وممثلي 
)عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

ً
الجماعات الترابية وممثال

( مراحلها)	 بجميع  املعطيات  معالجة  عملية  تخضع  أن  ضمان 
وكذا) واإلتالف(،) والتبادل  والنشر  والحفظ  )التجميع 
الوكالة) بين  التعاقد  وكيفيات  السجالت  بين  الترابطات 
قبل) من  مسبقة  ملراقبة  املعطيات  معالجة  بشأن  وشركائها 
اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات عات الطابع الشخ�سي.)

( والهيئات)	 والبرملان  الحكومة  أمام  الوكالة  مساءلة  ضمان 
املختصة.

املراجعلا بيبل16غراف6ة

- مقاالت صحفية حول اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات 
عات الطابع الشخ�سي. 

1()البالغ الصحفي الصادر عن اللجنة في)19)فبراير)2020؛

2((Mars-Avril(2020,(CIO(Mag(:(

Version(électronique(le(27(avril(2020(:(https://cio-
mag.com/silence-on-data-gouverne-la-guerre-
de-toi-ne-devrait-pas-avoir-lieu/

3((6(avril(2020(:

a(-(En(anglais(:(https://www.id4africakhub.
org/post/digital-identity-segmentation-and-
theimplementation-of-business-continuity-
plans?lang=fr

b(-(En(français(:(https://www.id4africakhub.org/
post/la-segmentation-de-l-identit%C3%A9-
num%C3%A9rique-et-la-mise-en-
place-de-plans-de-continuit%C3%A9-d-
activit%C3%A9?lang=fr

4((12(avril(2020(:((https://www.biometricupdate.
com/202004/biometrics-and-digital-id-in-
africa-this-week-data-protection-trailblazers-
and-new-offerings 

5((13(avril(2020,(Tel(Quel,(“la(nécessaire(émergence(
d’une(réglementation(de(la(traçabilité́(:(https://
telquel.ma/2020/04/13/omar-seghrouchni-
rien-ne-sera-plus-comme-avant-vraiment-
aprescorona_1678796 

6((20(avril(2020,(Médias24(:(https://www.
medias24.com/entretien-tracking-rsu-web-les-
confidences-de-omar-seghrouchni-9606.html
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7((5(mai(2020,(MAP,(http://www.mapexpress.ma/
actualite/opinions-et-debats/covid-19-quatre-
questions-m-omar-seghrouchni-president-
cndp-cdai/
تجاه  بحماية األشخاص  الخاصة  108 و108 +  رقم  االتفاقية   -
املعالجة اآللية للمعطيات عات الطابع الشخ�سي، مجلس أوروبا.

-(Présentations(des(ateliers(lors(des(assises(nationales(de(
la(protection(sociale(en(201822 ;

تجاه  الذاتيين  بحماية األشخاص  املتعلق   09.08 رقم  القانون   -
معالجة املعطيات عات الطابع الشخ�سي؛

-(ONDH,(Rapport(sur(l’évaluation(d’impact(des(programmes(
d’appui(social(à(la(scolarisation,(2019(;

22-(Diagnostic(du(système(de(protection(sociale,(M.(Denis(Chemillier-Gendreau(Expert(

en(protection(sociale,(FINACTU(;

Couverture(Sanitaire(Universelle(au(Maroc( :( ( état(des( lieux(et(pistes(de( réformes,(M.(

Denis(Chemillier-Gendreau,(Expert(en(protection(sociale(;

Protection( sociale( inclusive( expériences( internationales,( Audrey( RELANDEAU,(

Handicap(International(;(

Les(enfants(et( les( jeunes(au(Maroc( :( risques(sociaux,( réponses(publiques(et(pistes(de(

réformes,(Mme(Claire(Brisset(Experte(en(protection(sociale(des(enfants(;

Integrated(social(protection(systems(to(build(resilience(of(poor(people,(UNICEF(;

Child-sensitive(social(protection(what(is(it(and(why(do(we(need(it?(UNICEF(;

Protection(sociale(sensible(à(l'enfance(quelques(expériences(internationales,(M.(Sergei(

Suarez(Dillon(Soares,(IPC-IG(;

Protection( Chômage( et( Accidents( du( Travail( Conventions( internationales( du( Travail(

et( Pratiques( Nationales,( Pascal( Annycke,( Spécialiste( Protection( Sociale,( ( Bureau(

international(du(Travail(;

Couverture(des(risques(chômage,(Accidents(du(Travail(et(Maladies(Professionnelles( :(

Etat(des(lieux(et(pistes(de(réforme,(M.(Alain(Letourmy,(Expert(en(protection(sociale(;

Premier(pilier(de(protection(sociale(pour(les(personnes(âgées,(Marius(LUSKE,(OCDE(;

Protection(sociale(de(la(population(âgée(:((état(des(lieux(et(pistes(de(réforme,(M.(Jean-

claude(Angoulvant,(Expert(en(protection(sociale(des(personnes(âgées(;

Protection(sociale(des(personnes(en(situation(de(handicap(:(état(des(lieux(et(pistes(de(

réforme,(M.(Alain(Letourmy,(Expert(en(protection(sociale(;

Protection(sociale(des(personnes(en(situation(difficile(:(état(des(lieux(et(pistes(de(réforme,(

M.(Richard(Trigano,(Spécialiste(de(la(protection(sociale(des(personnes(en(difficulté(;

Le(financement(de(la(protection(Sociale(:(Les(options(et(les(défis,(Chris(de(Neubourg(;

Gouvernance,( ciblage( et( financement( de( la( protection( sociale( M.( Denis( Chemillier-

Gendreau,(Expert(en(protection(sociale(FINACTU(;

Méthodes(de(ciblage(des(populations(pauvres(et(vulnérables(:(expérience(internationale,(

Emil(Daniel(Tesliuc(Economiste,(Banque(mondiale.(

على) االجتماعي  الدعم  برامج  انعكاسات  تقييم  حول  )تقرير 
التمدرس،)املرصد الوطني للتنمية البشرية،)2019(.

-)التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان،)2019؛

-( Vision( intégrée( de( la( protection( sociale( au( Maroc 
-(Ministère(délégué(auprès(du(Chef(du(gouvernement(chargé(
des(Affaires(générales(et(de(la(Gouvernance,(-(Economic(Policy(
Research(Institute(–(EPRI(-(Février(2016.;

معهد بحوث) املغرب-) في  للحماية االجتماعية  املندمجة  )الرؤية 
السياسات االقتصادية-)الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة)

بالشؤون العامة والحكامة،)فبراير)2016(.

املالحق

امللحقلرقم)):)عرضلتو وميل 1زار4لا  اخل6ة3)

 72.18 رقم) القانون  مشروع  فإن  الداخلية،) وزارة  حسب 
بلورة منظومة قانونية فعالة) هما:) يهدف إلى تحقيق غايتين اثنتين،)
وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح االختالالت وتجاوز)
اإلكراهات الناتجة عن قصور املقاربة الحالية في مجال تدبير منظومة)

الدعم االجتماعي.

وفي هذا الصدد،)ترى الوزارة أن السجل الوطني للسكان يعد آلية)
قانونية جديدة للرفع من نجاعة منظومة تدبير الدعم االجتماعي،)من)
خالل املعالجة اإللكترونية للمعطيات عات الطابع الشخ�سي لجميع)
بمن فيهم القاصرون واملواليد) السكان على مستوى التراب الوطني،)
وتسجيلها) تجميعها  عبر  باملغرب،) املقيمين  األجانب  وكذا  الجدد 
وحفظها وتحيينها وتغييرها عند االقتضاء،)باإلضافة إلى التحقق من)
مصداقية وصحة املعلومات املصرح بها من قبل األشخاص املذكورين،)

ال سيما الراغبين في االستفادة من برامج الدعم االجتماعي.

ن هذا السجل من إحداث قاعدة بيانات رقمية مركزية) ِ
ّ
وسُيَمك

نة تشمل: ومؤمَّ

املغاربة واألجانب  للمواطنين  الديموغرافية  البيانات  - من جهة، 
والعائلية  الشخصية  )األسماء  الوطني  التراب  فوق  املقيمين 

والجنسية وتاريخ ومكان الوالدة ومحل اإلقامة(،

- ومن جهة ثانية، البيانات البيومترية )الصورة البيومترية لوجه 
املعني باألمر، صورة قزحية العينين بالنسبة لألشخاص البالغين 
خمس سنوات على األقل، باإلضافة إلى النقط املميزة لبصمات 
األصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية(، 
املقيمين  األشخاص  جنسية  أو  بالسن  يتعلق  ما  في  قيود  دون 

باملغرب.

الذي قدمته) (،72.18 القانون رقم) التقديمي ملشروع  العرض  استقاؤها من  تم  عناصر  (- (23
وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات املحلية والبنيات األساسية في مجلس)

املستشارين.
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السجل) في  التقييد  باب  أن  إلى  بهذا الخصوص  وتجدر اإلشارة 
الوطني للسكان ُيفتح اختياريا بالنسبة للمواطنين املغاربة واألجانب)
الذين) وإلزاميا لألشخاص وأفراد األسر  بالتراب املغربي،) املقيمين 

يريدون االستفادة من برامج الدعم االجتماعي.)

ف مدني واجتماعي) ويترتب عن التقييد في هذا السجل منح)»ُمعّرِ
د بالسجل. رقمي«))IDCS()لفائدة كل شخص ُمقيَّ

فإن وزارة الداخلية تؤكد على أهمية منح هذا) وفي هذا الصدد،)
كونه من) ف في مجال تدبير نجاعة منظومة الدعم االجتماعي،) َعّرِ

ُ
امل

ال يمكن إعادة منحه ألي شخص آخر ولو بعد) (
ً
رقميا (

ً
جهة معرفا

وفاة املعني باألمر،)ناهيك عن كونه سيستعمل كنقطة ولوج موحدة)
كما سيعمل) الدعم االجتماعي.) برامج  في مختلف  التسجيل  لطالبي 
من جهة أخرى على املساهمة في تيسير عمليات التحقق من صدقية)
املستفيدين من البرامج االجتماعية وعلى تحسين الحكامة وترشيد)
النفقات املتعلقة ببرامج الدعم االجتماعي وتقليص اآلجال والكلفة)
بالنسبة لتدبير هذه البرامج،)إضافة إلى استعماله في جميع السجالت)
والوثائق التي تمسكها اإلدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو)
الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم االجتماعي كرابط)

بيني في قواعد معطياتها.

الوزارة) أكدت  فقد  د،) املوحَّ االجتماعي  للسجل  بالنسبة  أما 
املشرفة على أنه يعتبر وسيلة ناجعة في تعزيز التناسق بين برامج)
د لتنفيذ وتنزيل هذه) الدعم االجتماعي،)من خالل وضع تصور موحَّ
اعتماد) عبر  وفعال،) وشفاف  منصف  بشكل  االجتماعية  البرامج 
ترتكز على) طة ومعايير موضوعية ودقيقة لالستفادة،) مساطر مبسَّ
مبادئ االستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم األثر املباشر على تحسين)

عيش املواطنين واملواطنات.)

ن هذا السجل من تجاوز الصعوبات التقنية التي تعترض) ِ
ّ
كما سيمك

التي تستحقها) للفئات  بالنسبة  البرامج  الفعلية من هذه  االستفادة 
ومضبوطة،) وموضوعية  دقيقة  معايير  اعتماد  خالل  من  فعليا،)
بعض) تصحيح  من  يمكن  بما  حديثة،) تكنولوجية  بآليات  مدعومة 
االختالالت وإعادة هيكلة برامج الدعم االجتماعي،)من خالل اعتماد)
اإلدارات) لكافة  والفعلي  التام  االنخراط  تتوخى  تشاركية  مقاربة 

والهيئات العمومية املعنية في هذا الورش االجتماعي االستراتيجي.)

وفي هذا السياق،)تؤكد وزارة الداخلية أن هذا السجل االجتماعي)
ولوج موحدة) يستعمل كنقطة  نظام رقمي  في شكل  إحداثه  سيتم 
)point(d’entrée(unique()لطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم)
الترابية) والجماعات  العمومية  اإلدارات  تقدمها  التي  االجتماعي 
ح باسم) صّرِ

ُ
على طلب يقدمه الشخص امل بناًء) والهيئات العمومية،)

األسرة،)شريطة أن يكون كل فرد منتٍم)لألسرة قد سبق له التقييد)
بالسجل الوطني للسكان السالف الذكر.

االجتماعية) املعطيات  معالجة  إلى  السجل  هذا  يهدف  كما 

عدد الغرف بالسكن،) )كنوع السكن،) واالقتصادية املتعلقة باألسر)

السنوية) التكاليف  بأفراد األسرة،) مهنة املصرح  الجغرافي،) املجال 

املتعلقة باملاء)والكهرباء)والهاتف والغاز،)املستوى الدرا�سي(،)بطريقة)

 scorer( les( األسر) تنقيط  أجل  من  تجميعها  يتم  والتي  إلكترونية،)

ménages(،)وإعداد القوائم اإلسمية لهذه األسر التي تتضمن نتائج)

ف الرقمي الخاص بكل فرد من) َعّرِ
ُ
التنقيط الخاصة بكل أسرة وامل

من أجل االستفادة من برامج) أفرادها وكذا املعطيات املتعلقة بها،)

الدعم االجتماعي،)وعلك على أساس العتبة املحددة لكل برنامج.

لها من طرف) املمنوح  التنقيط  التعرض على  في  الحق  ولألسر 

الوكالة الوطنية للسجالت،)إعا كان استنتاج هذا التنقيط قد تم على)

 أساس معطيات غير كافية أو غير صحيحة،)خاصة إعا كان هذا التنقيط

ال يسمح لهذه األسر باالستفادة من برامج الدعم االجتماعي،)وعلك)

من خالل مسطرة مبسطة للتعرض.

ل لكل شخص من األشخاص املنتمين لألسرة االنسحاب) كما يخوَّ

من السجل االجتماعي املوحد،)عن طريق تشطيب تقييدهم في هذا)

السجل،)وعلك دون تقديم أي تبرير وفي أي وقت أرادوا.

)ضمان حماية) فإنها َتُهمُّ وبخصوص حماية املعطيات الشخصية،)

من خالل) السجالت،) في  املقيدين  لألشخاص  الشخصية  املعطيات 

التقيد بأحكام القانون رقم)09.08)املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين)

في ما يخص معالجة) تجاه معالجة املعطيات عات الطابع الشخ�سي،)

تطبيقات) مختلف  في  واستغاللها  الشخ�سي  الطابع  عات  املعطيات 

املنظومة الوطنية لتسجيل األسر واألفراد.

وفي هذا الصدد،)يلزم مشروع القانون الوكالة الوطنية للسجالت)

نة) املضمَّ الشخ�سي  الطابع  عات  املعطيات  معالجة  على  بالحرص 

لتحقيق) بتجميعها  والقيام  ومشروعة،) نزيهة  بطريقة  بسجالتها 

األهداف املنصوص عليها في مشروع القانون.)

من جهة أخرى،)ُيمنع بموجب مشروع القانون على الوكالة إرسال)

املعطيات البيومترية الخاصة باألشخاص املقيدين في السجل الوطني)

للسكان إلى أي جهة أخرى،)إال إعا تعلق األمر بأغراض الدفاع الوطني)

واألمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها.)

بالسجل) أو  للسكان  الوطني  بالسجل  مقيد  لكل شخٍص) ( َيحقُّ كما 

االجتماعي املوحد االطالع على الئحة اإلدارات العمومية والجماعات)

الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعت على معطياته أو)

أرسلت إليها.
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الوطنية) الوكالة  إحداث  على  القانون  مشروع  نص  هكذا،)
االعتبارية) بالشخصية  تتمتع  عمومية  كمؤسسة  للسجالت،)
وباالستقالل املالي،)وتتولى مهمة مسك وتدبير السجل الوطني للسكان)
على) والسهر  تحيينهما،) على  والعمل  د،) املوحَّ االجتماعي  والسجل 

نة فيها.) ضمان حماية املعطيات الرقمية املضمَّ

بتدبير) الخصوص،) وجه  على  للوكالة  ُيعهد  الصدد،) هذا  وفي 
سالمة املنظومة املعلوماتية املتعلقة بهذين السجلين،)واتخاع التدابير)
الالزمة لضمان حماية املعطيات عات الطابع الشخ�سي لألشخاص)
برامج) من  لالستفادة  لة  املؤهَّ األسر  قائمة  ووضع  بهما،) دين  املقيَّ
الدعم االجتماعي رهن إشارة اإلدارات العمومية والجماعات الترابية)

والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم البرامج االجتماعية.

وبما أن معظم املعلومات التي يتم تجميعها في السجل االجتماعي)
فمن) عملية التقييد،) د يتم التصريح بها من طرف األسر أثناء) املوحَّ
الضروري وضع آليات للتحقق من صدقية املعطيات.)ولهذه الغاية،)
املعطيات التي تتوفر عليها من أي مصدر آخر) يمكن للوكالة إغناء)
كيفما كانت طبيعته،)مع الحرص على أن تتم كل هذه العمليات في إطار)
االحترام والتقيد باملقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحماية)

األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات عات الطابع الشخ�سي.)

ل للوكالة الوطنية للسجالت إمكانية إنجاز كل دراسة) كما تخوَّ
قبل) من  مة  املقدَّ االجتماعي  الدعم  برامج  مختلف  حول  تقييمية 
اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية،)وتقديم)
كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة،)من أجل ضمان التنسيق وااللتقائية)
وتحقيق األهداف املتوخاة منها) في برامج الدعم االجتماعي املقدمة،)

قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.)

()formule( du( score( التنقيط) صيغة  بأن  التذكير  جرى  وقد 
التي سيتم اعتمادها من أجل تحديد القيمة الحسابية املحصل عليها)
من قبل األسر املسجلة بالسجل االجتماعي املوحد تم إعدادها من)
خالل مقاربة تشاركية وبتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية)
واملندوبية السامية للتخطيط،)على أن تتم مراجعة صيغة التنقيط)
)بعين االعتبار تحول مؤشرات البنية)

ً
على رأس كل ثالث سنوات،)أخذا

االقتصادية واالجتماعية ببالدنا.)))

الداخلية على أن منظومة استهداف املستفيدين) وأكدت وزارة 
وتنزيلها،) تفعيلها  أجل  من  تستوجب  االجتماعي  الدعم  برامج  من 
أجرأة مجموعة من املقتضيات التنظيمية التي أحال عليها مشروع)
ف املدني واالجتماعي الرقمي) عّرِ

ُ
ال سيما خصائص امل هذا القانون،)

باإلضافة إلى) وكيفيات منحه للمواطنين واألجانب على حد سواء،)
وكيفيات) املدنية،) الحالة  ضباط  لدى  بهم  ح  املصرَّ الجدد  املواليد 
تقييد املواطنين املغاربة واألجانب املقيمين باملغرب في السجل الوطني)
للسكان والسجل االجتماعي املوحد،)وكيفيات تصريح األسر بتغيير)

تحديد) على  عالوة  واالقتصادية،) واالجتماعية  املدنية  معطياتها 

الصيغة الحسابية لتنقيط األسر من أجل تمكينها من االستفادة من)

برامج الدعم االجتماعي،)فضال عن كيفيات اعتماد الهيئات الوسيطة)

لتقديم خدمات التحقق من صدقية املعطيات.

بمنظ1مة) وتذلقل (7(.(8 رقم) قان1نل مشرقعل (:( رقم) امللحقل

قبإح اث) االجتماعيل ا  عمل برامجل منل املستف6 ونل استه افل

ا 1كا ةلا 1طن6ةل لسجالت))كمالصادقلعل6هلمجلسلالحك1مة(:

ا بابلاألقل:)أحكاملعامة

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي))املادة)2(:

( التحقق من صدقية املعطيات:)كل عملية تهدف إلى التأكد من)	

دة) ح بها،)مقارنة مع تلك املقيَّ صحة املعلومات واملعطيات املصرَّ

الخط) آنيا وعلى  الرد  من خالل  للسكان،) الوطني  بالسجل 

إما بالتصريح بصحتها أو عدم صحتها  على طلبات التحقق،)

أو بتقديم معطيات تكميلية طبقا ألحكام هذا القانون؛

( صدقية)	 من  التحقق  خدمات  لتقديم  الوسيطة  الهيئة 

الوطنية) الوكالة  طرف  من  معتمدة  هيئة  كل  املعطيات:)

للسجالت املحدثة بموجب هذا القانون،)تتولى تقديم خدمات)

العمومية) اإلدارات  وبين  املذكورة،) الوكالة  بين  الوساطة 

ص) والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة،)املرخَّ

لها بتقديم طلب التحقق من صدقية املعطيات،)أو الحصول)

على بعض املعطيات التكميلية؛

( تنقيط األسر:)منح قيمة عددية لكل أسرة مقيدة في السجل)	

املرتبطة) املعطيات  على  بناًء) حتسب 
ُ
ت املوحد،) االجتماعي 

ويدخل في حكم األسرة) بظروفها االجتماعية واالقتصادية.)

الشخص الذي يقطن وحده؛

( برامج الدعم االجتماعي:)كل برنامج اجتماعي تعتمده اإلدارات)	

بهدف) العمومية  والهيئات  الترابية  والجماعات  العمومية 

تقديم خدمات أو دعم أو مساعدة اجتماعية،)لفائدة األسر)

لشروط) واملستوفية  د  املوحَّ االجتماعي  بالسجل  دة  املقيَّ

االستفادة من هذه البرامج؛

( نة في السجل الوطني)	 املعطيات املضمَّ املعطيات البيومترية:)

للسكان،)املتعلقة بالصورة البيومترية لوجه الشخص املعني)

وبصورة قزحية عينيه وبالنقط املميزة لبصمات أصابعه.

املادة)3:)يتعين معالجة املعطيات عات الطابع الشخ�سي واستغاللها)

في مختلف تطبيقات املنظومة الوطنية لتسجيل األسر واألفراد املشار)

إليها في املادة األولى،)في إطار التقيد بأحكام القانون رقم)09.08.  
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ا بابلا ثاني:)ا سجللا 1طنيل لسكان

يتعلق األمر بسجل وطني رقمي يتم في إطاره معالجة املعطيات)

عات الطابع الشخ�سي املتعلقة باألشخاص الذاتيين املغاربة واألجانب)

تجميعها) خالل  من  إلكترونية،) بطريقة  املغربي  بالتراب  املقيمين 

وتسجيلها وحفظها وتحيينها،)وتغييرها عند االقتضاء))املادة)4(.

ويهدف هذا السجل إلى ما يلي))املادة)5(:

( توفير املعطيات عات الطابع الشخ�سي املتعلقة باألشخاص)	

الذاتيين املغاربة واألجانب املقيمين بالتراب املغربي،)الالزمة)

لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها اإلدارات العمومية)

والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة؛

( ف املدني واالجتماعي الرقمي؛	 عّرِ
ُ
منح امل

( إتاحة إمكانية التعرف على األشخاص الراغبين في التقييد)	

في السجل االجتماعي املوحد،)بما في علك التأكد من هويتهم)

والتثبت من صدقية املعلومات واملعطيات املتعلقة بهم؛

( بها	 املدلى  املعطيات  صدقية  من  التحقق  خدمات   تقديم 

اإلدارات) لفائدة  التكميلية،) املعطيات  بعض  توفير  أو 

العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة؛

( اإلسهام في تبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالخدمات)	

املقدمة للمرتفقين.

وتتعلق املعطيات عات الطابع الشخ�سي التي يتم تجميعها بما يلي)

)املادة)6(:

- االسم الشخ�سي والعائلي؛

- تاريخ ومكان والدة املعني باألمر؛

- جنسية املعني باألمر؛

- املعرف املدني واالجتماعي الرقمي؛

- الصورة البيومترية لوجه الشخص املعني؛

- النقط املميزة لبصمات األصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنية 

للتعريف اإللكترونية؛

- صورة لقزحية العينين، بالنسبة لألشخاص البالغين 5 سنوات 

على األقل؛

- رقم الهاتف النقال للمعني باألمر وعنوان بريده اإللكتروني عند 

توفرهما.  

ويمكن تتميم الئحة املعطيات املذكورة بنص تنظيمي.)

فلامل نيلقاالجتماعيلا رقمي َذّرِ
ُ
ا بابلا ثا ث:)امل

مقيد) شخص  كل  لفائدة  رقمي  واجتماعي  مدني  معرف  ُيمنح 

 معرف رقمي واحد،)
َّ

بالسجل الوطني للسكان.)وال يمنح لكل شخص إال

8(.)ويستعمل املعرف) وال يمكن إعادة منحه ألي شخص آخر))املادة)

املدني واالجتماعي الرقمي كرابط بيني في قواعد معطيات اإلدارات)

العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على)

برامج الدعم االجتماعي))املادة)9(.)

تحدد بنص تنظيمي خصائص املعرف الرقمي وكيفيات منحه.

ا بابلا رابع:)ا سجللاالجتماعيلامل1ح 

قصد) األسر  تسجيل  إطاره  في  يتم  رقمي  بسجل  األمر  يتعلق 

التي تشرف عليها اإلدارات) االستفادة من برامج الدعم االجتماعي 

على) وعلك بناء) الترابية والهيئات العمومية،) العمومية والجماعات 

ح باسم األسرة. طلب يقدمه الشخص املصّرِ

ويهدف هذا السجل إلى ما يلي))املادة)11(:

باألسر  املتعلقة  واالقتصادية  االجتماعية  املعطيات  معالجة   -

وحفظها  وتسجيلها  تجميعها  خالل  من  إلكترونية،  بطريقة 

وتحيينها، وتغييرها عند االقتضاء؛

- تنقيط األسر بناء على املعطيات املرتبطة بظروفها االجتماعية 

واالقتصادية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي؛

نة نتائج التنقيط الخاصة بكل  - إعداد القوائم اإلسمية لألسر متضّمِ

أسرة واملعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا املعطيات 

املتعلقة بها، من أجل االستفادة من برامج الدعم االجتماعي، على 

أساس العتبة املحددة لكل برنامج.

دعم) من  االستفادة  في  أفرادها  يرغب  التي  األسر  على  يتعين 

اجتماعي التقييد في السجل االجتماعي املوحد،)كما ينبغي أن يكون كل)

فرد ُمْنَتٍم)لألسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان.)

املعطيات) وتحيين  التقييد  هذا  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 

االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بها.

التأكد) أجل  من  تستغل،) أن  للسجالت  الوطنية  للوكالة  يمكن 

من صحة املعطيات التي تصرح بها األسر بغرض التقييد في السجل)

من) عليها  الحصول  يمكن  التي  املعطيات  جميع  املوحد،) االجتماعي 

أو) العمومية  اإلدارات  لدى  طبيعته  كانت  كيفما  آخر  مصدر  أي 

وعلك في إطار) الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة،)

التقيد باملقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحماية األشخاص)

الذاتيين تجاه معالجة املعطيات عات الطابع الشخ�سي))املادة)15(.
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يمكن لكل أسرة مقيدة في السجل االجتماعي املوحد أن تطلب)
مراجعة التنقيط املمنوح لها من طرف الوكالة الوطنية للسجالت)
الوكالة) وتبت  يوما.) ثالثين  ()30( يتعدى) داخل أجل ال  (،)16 )املادة)
ثالثين يوما من تاريخ) ()30( في طلب املراجعة داخل أجل ال يتعدى)
االجتماعية) املعطيات  في  تغيير  هناك  أن  ثبت  وإعا  به،) التوصل 
لها وتشعر) املمنوح  التنقيط  في  النظر  تعيد  واالقتصادية لألسرة،)
على) تشرف  التي  الهيئات  الوكالة،) وتخبر  بذلك.) باألسرة  املصرح 
بالتنقيط املمنوح لألسرة املعنية املترتب) برامج الدعم االجتماعي،)
عن املراجعة.)ويتعين على هذه الهيئات ترتيب األثر عن قرار املراجعة)

واتخاع اإلجراءات الالزمة.

ويمكن لكل فرد من أفراد األسرة املقيدة في السجل االجتماعي)
طبقا) أي وقت،) في  السجل  بهذا  تقييده  تشطيب  يطلب  أن  املوحد 

للكيفيات املحددة بنص تنظيمي))املادة)17(.)

يعاقب كل من قام بتصريح كاعب بسوء)نية عند التقييد بالسجل)
من أجل االستفادة من برامج الدعم االجتماعي) االجتماعي املوحد،)
2000)و5000)درهم،)وعلك دون اإلخالل) بغرامة يتراوح مبلغها بين)
بحق الهيئات املشرفة باسترجاع الدعم املحصل عليه بدون وجه حق)

)املادة)18(.)وفي حالة العود،)تضاعف العقوبة.)

ا بابلالخامس:)حو1قلاألشخاصلاملو6 ونلبا سجالت

يمنع على الوكالة الوطنية للسجالت إرسال املعطيات البيومترية)
إلى أي جهة أخرى،)إال إعا تعلق األمر بأغراض الدفاع الوطني واألمن)
الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها))املادة)

.)19

الشخ�سي) الطابع  عات  املعطيات  معالجة  على  الوكالة  تسهر 
املضمنة بسجالتها بطريقة نزيهة ومشروعة،)وتقوم بتجميعها ألجل)
تحقيق األهداف املنصوص عليها في هذا القانون،)كما يجب أال تتنافى)

عمليات معالجتها مع هذه األهداف))املادة)21(.

للسكان) الوطني  السجل  في  املقيدين  األشخاص  جميع  يتمتع 
والسجل االجتماعي املوحد بالحقوق املنصوص عليها في القانون رقم)
20(.)ويحق لهم أن يطلبوا االطالع على الئحة الهيئات) )املادة) (09.08
التي اطلعت على معطياتهم أو أرسلت إليها،)باستثناء)السلطات املكلفة)
بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي والوقاية من الجريمة)

أو زجرها.

ا بابلا سادس:)ا 1كا ةلا 1طن6ةل لسجالت

الوكالة الوطنية للسجالت مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية)
االعتبارية وباالستقالل املالي،)ويحدد مقرها بالرباط.)وتخضع الوكالة)
24()وللمراقبة املالية املطبقة على املؤسسات) )املادة) لوصاية الدولة)

العمومية.

تنظيم الوكالة:

ويتألف مجلس) يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.)

اإلدارة من ممثلي اإلدارة و4)شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة)

في املجاالت املرتبطة بمهام الوكالة))املادتان)33)و34(.

املهام))املادة)25(:

االجتماعي) والسجل  للسكان  الوطني  السجل  وتدبير  مسك  (- (1

املوحد والعمل على تحيينهما؛

2)-)منح املعرف الرقمي؛

ح بها؛ 3)-)التحقق من املعطيات املصرَّ

الدعم) برامج  من  لالستفادة  املؤهلة  األسر  قائمة  وضع  (- (4

االجتماعي رهن إشارة الهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه)

البرامج؛

وتبادل) اإلدارية  املساطر  لتبسيط  الالزمة  املعطيات  وضع  (- (5

وتيسير) املعلومات بين اإلدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها،)

الولوج إلى خدمات البرامج االجتماعية،)رهن إشارة الهيئات العمومية)

باستثناء) وكذا الهيئات املهنية املنظمة،) املشرفة على هذه البرامج،)

املعطيات البيومترية؛)

التحقق من صدقية املعطيات والعمل على) تقديم خدمات  (- (6

مراقبتها؛

7)-)طلب إنجاز أي بحث من طرف السلطات العمومية املعنية،)كلما)

دعت الضرورة لذلك،)من أجل التأكد من صحة املعطيات املصرح بها)

واملضمنة في السجل االجتماعي املوحد؛

8)-)إبداء)الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة؛)

السلطات) وبتنسيق مع  الدولة،) القيام لحساب  في  اإلسهام  (- (9

برامج) مختلف  تقييمية حول  دراسة  كل  بإنجاز  املعنية،) والهيئات 

الدعم االجتماعي؛

من أجل ضمان) تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة،) (- (10

وتحقيق األهداف) التنسيق وااللتقائية في برامج الدعم االجتماعي،)

املتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

خاضعة) أخرى  هيئة  وكل  الترابية  والجماعات  للدولة  ويمكن 

بموجب تشريع خاص أو بموجب) للقانون العام أن تكلف الوكالة،)

اتفاقيات،)بتدبير أي سجل إلكتروني آخر له عالقة بمجال تدخلها.
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كما يمكن للوكالة أن تقدم املعطيات اإلحصائية املتحصل عليها من)

السجل الوطني للسكان ومن السجل االجتماعي املوحد إلى اإلدارات)

بناء) والخاصة،) العمومية  والهيئات  الترابية  والجماعات  العمومية 

على طلب يوضح الغايات واألهداف،)شريطة أال تمكن هذه املعطيات)

األشخاص) لهوية  املباشر  غير  أو  املباشر  التحديد  من  اإلحصائية 

املقيدين بهذين السجلين.

يتم) التي  الرقمية  واالجتماعية  املدنية  املعطيات  معالجة  وتتم 

وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض) تدبيرها من قبل الوكالة،)

27(.)ويجب التقيد في إعداد هذا الدفتر بأحكام القانون رقم) )املادة)

.09.08

ح بها،) وتوفر الوكالة خدمات التحقق من صدقية املعطيات املصرَّ

بناء)على طلب تقدمه هيئة وسيطة معتمدة لذلك))املادة)28(.

الشخصية) املعطيات  إرسال  أجل  من  الوكالة،) على  ويتعين 

التكميلية الخاصة باألشخاص املعنيين إلى أي جهة أخرى،)الحصول)

على موافقتهم املسبقة))املادة)29(.

الوطني) بالسجل  مقيد  األسرة  أفراد  من  فرد  كل  على  وينبغي 

يصرح) أن  الحالة،) حسب  املوحد،) االجتماعي  وبالسجل  للسكان 

لدى الوكالة بكل تغيير يطرأ على املعطيات التي سبق التصريح بها)

أثناء)التقييد،)داخل أجل خمسة عشر))15()يوما،)وعلك تحت طائلة)

التعرض لعقوبات))املادة)30(.

ويتعين على الهيئات املشرفة على برامج الدعم االجتماعي:

- أن تبعث إلى الوكالة بقائمة هذه البرامج، وكذا الشروط املطلوبة 

لالستفادة منها وقائمة املستفيدين؛

- تزويد الوكالة، بناء على طلب منها، باملعطيات واملعلومات التي من 

شأنها أن تيسر قيامها بمهامها، وعلك وفق اتفاقيات تبرمها الوكالة 

مع الجهات املعنية؛

- اتخاع التدابير الالزمة لتحيين هذه املعطيات واملعلومات بكيفية 

منتظمة.

لط والصالحيات) ويحدد مشروع القانون في العديد من مواده السُّ

العام) وللمدير  و38() و37) و36) (35 )املواد) اإلدارة) املوكولة ملجلس 

للوكالة))املادة)39(.

مصادر التمويل))املادة)40(:

-  اإلعانات املالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة 

خاضعة للقانون العام أو الخاص؛

- املداخيل املتأتية من أنشطتها؛

- مساهمات الهيئات الوطنية واألجنبية املمنوحة في إطار اتفاقيات 

الشراكة والتعاون؛

- العائدات الناتجة عن أمالكها املنقولة والعقارية؛

- الهبات والوصايا؛

 
ً
- جميع املداخيل األخرى التي يمكن أن تخصص لها الحقا وفقا

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتتألف املوارد البشرية للوكالة من أطر وأعوان ومتعاقدين24 

والتنظيمية) التشريعية  للنصوص  طبقا  لديها  ملحقين  وموظفين 

أو) ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء) (.)42 )املادة) الجاري بها العمل)

مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة وملدة)

معينة.

ا بابلا سابع:)أحكاملانتوا 6ةلقنهائ6ة

في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة،)وبصفة انتقالية،)تتولى اإلدارة)

ل) ممارسة املهام املنصوص عليها في هذا القانون.)ومن أجل علك،)تؤهَّ

اإلدارة التخاع جميع التدابير التي تراها مناسبة ملمارسة هذه املهام في)

إطار التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه،)وكذا)

أحكام القانون رقم)09.08.

نشر) تاريخ  من  ابتداء) التنفيذ  حيز  القانون  هذا  أحكام  تدخل 

النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

24)-)توظفهم الوكالة طبقا للنظام األسا�سي الخاص بمواردها البشرية.


