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بسم هللا الرمحن الرحمي.
الس يد رئيس اجللسة احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين ،نيابة عن الس يد وزير ادلوةل امللكف حبقوق االنسان ،أن
أعرض عىل أنظارمك مرشوع القانون رمق  21.21املتعلق مبؤسسة الوس يط،
وهو القانون اذلي متت دراس ته يف اجامتعات اللجنة اىل غاية ليةل أمس 12
يناير .1029
وميثل هذا املرشوع احدى خطوات تزنيل ادلس تور اس تحقاقات تزنيل
ادلس تور اجلديد وأحاكمه ،خاصة وأن بدلان قد رامك يف تطوره عددا من
مؤسسات الوساطة االدارية وأيضا املؤسسات الوطنية حلقوق االنسان
واليت يه مؤسسات مس تقةل تنش هئا ادلول مبوجب نص دس توري أو
ترشيعي أو تنظميي.
وهنا البد من االشارة اىل قرار امجلعية العامة بتارخي  12دجنرب ،1020
اذلي مزي ادلور الفعال للمغرب يف هذا اجملال وأيضا دعوة اجملمتع ادلويل اىل
تعزيز دور مؤسسات الوس يط وابيق مؤسسات حقوق االنسان.
يف البداية اكنت مؤسسة الوس يط يه مؤسسة ديوان املظامل يف س نة
 ،1002وجاءت تزنيال للمفهوم اجلديد للسلطة اذلي أعلن عنه جالةل املكل
محمد السادس نرصه هللا ،مث بعد ذكل تطورت ابتداء من  21مارس 1022
قبل اعامتد ادلس تور اجلديد لتصبح مؤسسة الوس يط مؤسسة وطنية
مس تقةل ومتخصصة ،تش تغل يف نطاق العالقة بني االدارة واملرتفقني من
أجل ادلفاع عن احلقوق واالسهام يف ترس يخ س يادة القانون واشاعة مبادئ
العدل واالنصاف والعمل عىل نرش قمي التخليق والشفافية يف تدبري املرافق
العمومية اىل غريها من الاختصاصات .مث بعد ذكل جاء ادلس تور مبقتىض
الفصل  211منه لتمت دسرتة هذه املؤسسة.
مرشوع القانون يأيت  -كام قلت يف البداية  -يف اطار تزنيل
اس تحقاقات أحاكم ادلس تور اجلديد ويف اطار ترصيد هاذ الرتامك اذلي
انطلق طيةل أزيد من  21س نة ،مث أيضا يأيت يف اطار متكني اململكة من
مؤسسة حديثة وانجعة وفعاةل للوساطة االدارية املؤسساتية لتشلك ملجأ
ومالذا للمواطنني من التجاوزات االدارية ،وتصبح ألية مرجعية عىل
مس توى تقدمي مقرتحات لالصالح والتأهيل االداري.
هنا ال بد من االشارة اىل أن هذه املؤسسة (مؤسسة الوس يط) متكنت
يف فرتة  1س نوات من مارس  1022اىل  1021من معاجلة 11000
شاكية.
ختاما أجدد الشكر لعضاء جلنة العدل والترشيع وحقوق االنسان عىل
الاش تغال عىل هذا املرشوع ،واذلي يتضمن  9أبواب تنص عىل
اس تقاللية املؤسسة وحتدد تأليفها وصالحياهتا وطريقة تنظميها ووسائل
معلها وعالقهتا ابالدارة واملرتفقني والهيئات املامثةل.

حمرض اجللسة رمق 101
التارخي :الثالاثء  21جامدى الول 2110هـ ( 11يناير 1029م).
الرئاسة :املستشار الس يد محيد كوسكوس ،اخلليفة الثالث لرئيس اجملاس.
التوقيت :اثنان وثالثون دقيقة ،ابتداء من الساعة اخلامسة وادلقيقة الثامنة
والثالثني مساء.
جدول العامل :ادلراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية:
 -2مرشوع قانون رمق  21.21يتعلق مبؤسسة الوس يط؛
 -1مرشوع قانون رمق  11.21يتعلق ابملساعدة الطبية عىل االجناب؛
 -3مرشوع قانون رمق  12.21يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 25.06
املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات
الفالحية والبحرية؛
 -1مرشوع قانون رمق  81.23يقيض ابحداث مؤسسة العامل
الاجامتعية للشغال العمومية.
--------------------------------------------

املستشار الس يد محيد كوسكوس ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا.
أعلن عن افتتاح اجللسة الترشيعية.
الس يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
خيصص اجمللس هذه اجللسة لدلراسة والتصويت عىل:
 -2مرشوع قانون رمق  21.21يتعلق مبؤسسة الوس يط؛
 -1مرشوع قانون رمق  11.21يتعلق ابملساعدة الطبية عىل االجناب؛
 -3مرشوع قانون رمق  12.21يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 25.06
املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات
الفالحية والبحرية؛
 -1مرشوع قانون رمق  81.23يقيض ابحداث مؤسسة العامل الاجامتعية
للشغال العمومية) يف اطار قراءة اثنية(.
ولالشارة ،فهذه املشاريع القوانني حماةل عىل اجمللس من جملس النواب،
ولالشارة كذكل خفالل اجامتع ندوة الرؤساء صبيحة هذا اليوم مت مناقشة
املسأةل دايل التوزيع الزمين وترتيب النصوص.
ونس هتل اجللسة ابدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 21.21
يتعلق مبؤسسة الوس يط ،اللكمة للحكومة لتقدمي مرشوع القانون .الس يد
الوزير لمك اللكمة.
الس يد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب دلى رئيس احلكومة امللكف
ابلعالقات مع الربملان واجملمتع املدين والناطق الرمسي ابمس احلكومة:
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املادة  11كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  11كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  18من نفس مرشوع القانون :االجامع.
املادة  :19االجامع.
املادة  :30االجامع.
املادة  :32االجامع.
املادة  :31االجامع.
املادة  :33االجامع.
املادة  :31االجامع.
املادة :31
املوافقون :االجامع؛
املعارضون :ال أحد؛
املمتنعون :ال أحد.
املادة  :31االجامع.
املادة  :31االجامع.
املادة  38كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة  :39االجامع.
املادة  :10االجامع.
املادة  :12االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  :13االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  11كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة  :18االجامع.
املادة  :19االجامع.
املادة  :10االجامع.
املادة  :12االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  :13االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  18كام عدلهتا اللجنة :االجامع.

والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير.
اللكمة الن ملقرر جلنة العدل والترشيع وحقوق االنسان لتقدمي تقرير
اللجنة حول مرشوع القانون .وزع التقرير.
أفتح ابب املناقشة ،وكام ذكرت سابقا فالتوزيع الزمين اكن موضوع
نقاش ومت االتفاق عليه يف اطار ندوة الرؤساء ،وابلتايل ابب املناقشة
مفتوح ،هل هناك مناقشة أم سوف يمت تقدمي املداخالت مكتوبة الدراهجا
وتضميهنا يف احملرض؟ عفاك مجع لينا املداخالت دايل الس يدات والسادة
املستشارين أو رؤساء الفرق.
وننتقل للتصويت عىل مواد مرشوع القانون.
املادة الوىل:
املوافقون :ابالجامع؛
املعارضون :ال أحد؛
املمتنعون :ال أحد.
املادة الثانية :االجامع.
املادة الثالثة :االجامع.
املادة الرابعة :االجامع.
املادة اخلامسة :االجامع.
املادة السادسة :االجامع.
املادة السابعة :االجامع.
املادة الثامنة كام عدلهتا اللجنة :اجامع.
املادة التاسعة كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة العارشة :االجامع.
املادة  22كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة  :21املوافقون :االجامع
املادة  23كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة  :21االجامع.
املادة  :21االجامع.
املادة  :21االجامع.
املادة  21كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة  :28االجامع.
املادة  :29االجامع.
املادة  :10االجامع.
املادة  12كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة  11كام عدلهتا اللجنة :االجامع.
املادة  :13االجامع.
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منع التربع ابلمشاج واللواحق والنسجة التناسلية أو بيعها وكذا منع
امحلل من أجل الغري.
احملور الثاين :يتعلق بتحديد رشوط وكيفية ممارسة تقنيات املساعدة
الطبية عىل االجناب ،وذكل عن طريق:
 -2اخضاع املؤسسات الصحية واملراكز اخلاصة واملهنيني املعنيني الجبارية
احلصول عىل اعامتد مس بق ملامرسة تقنيات املساعدة الطبية عىل
االجناب؛ حتديد تقنيات املساعدة الطبية عىل االجناب املسموح القيام
هبا ابملغرب اىل جانب حتديث رشوط اجراء التشخيص اجليين قبل
الزرع وحظر املامرسات اليت تشلك مساسا ابلكرامة االنسانية والقمي
الاجامتعية؛
 -1حرص اللجوء للمساعدة الطبية عىل االجناب فقط لفائدة امرأة ورجل
مزتوجني وعىل قيد احلياة وبواسطة أمشاج مأخوذة مهنام؛
 -3اشرتاط احلصول عىل املوافقة احلرة واملس تنرية واملكتوبة للزوجني
املعنيني ابلمر؛
 -1حظر القيام بأي تقنية من تقنيات املساعدة الطبية لالجناب غري
تكل املعرتف هبا قانونيا ببالدان؛
 -1تقييد اجناز التقنيات السالفة اذلكر ابحرتام قواعد حسن االجناز
وابجبارية حفظ الواثئق املتعلقة ابلزوجني واحلفاظ عىل رسية املعلومات
املضمنة فهيا؛
 -1حتديد الرشوط القانونية املتعلقة مبامرسة بعض العامل املنجزة
عىل المشاج واللواحق ،وعىل وجه اخلصوص التشخيص قبل زرع وحفظ
اللواحق والمشاج؛
 -1منع تصدير اللواحق والمشاج والنسجة التناسلية اىل اخلارج
وكذا اس ترياد لواحق حنو الرتاب الوطين.
احملور الثالث من هاذ القانون :يتعلق ابحداث هيأة للتشاور ،ويتعلق
المر :ابللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية عىل االجناب واليت تتوىل مد
االدارة اخملتصة ابلرأي التقين حول مجيع المور املتعلقة مبامرسة املساعدة
الطبية عىل االجناب.
احملور الرابع والخري :يمتحور حول ادراج مقتضيات تتعلق ابلتفتيش
ادلوري واملنتظم للمؤسسات الصحية واملراكز املعمتدة للقيام بتقنيات
املساعدة الطبية عىل االجناب قصد التأكد من مدى احرتاهما للمبادئ
وللرشوط املطلوبة.
تلمك أمه املقتضيات اليت تضمهنا مرشوع القانون.
وال يسعين يف الخري اال أن أتقدم خبالص الشكر للس يدات والسادة
أعضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية ،والس يد رئيس اللجنة
عىل اهامتهمم الكبري هبذا املرشوع وعطاهئم املمتزي وعىل أس ئلهتم
واس تفساراهتم البناءة واقرتاحاهتم وتعديالهتم القمية ،اليت مشلت  21مادة،
مما سامه يف اغناء املرشوع والرفع من جودته.

املادة  :19االجامع.
املادة  :10االجامع.
املادة  :12االجامع.
املادة  :11االجامع.
املادة  :13االجامع.
املادة  :11االجامع.
أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت.
املوافقون :ابالجامع.
وبذكل ،يكون اجمللس قد وافق عىل مرشوع قانون رمق  21.21يتعلق
مبؤسسة الوس يط.
وننتقل لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  11.21يتعلق
ابملساعدة الطبية عىل االجناب ،اللكمة للحكومة لتقدمي مرشوع القانون،
تفضل الس يد وزير الصحة.
الس يد أانس ادلاكيل ،وزير الصحة:
بسم هللا الرمحن الرحمي.
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أقدم بني أيديمك مرشوع قانون رمق  11.21املتعلق
ابملساعدة الطبية عىل االجناب ،اذلي حظي ابملصادقة عليه من قبل جلنة
التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية مبجلسمك املوقر ،وذكل بتارخي 21
يناير .1029
ويعد هذا املرشوع نتاجا ملشاورات موسعة مع خمتلف الفاعلني
واملتدخلني يف هذا اجملال ،وذكل عرب عقد العديد من الاجامتعات والايم
ادلراس ية ،وقد مت الخذ بعني الاعتبار عدد كبري من املالحظات
والاقرتاحات املقدمة من خمتلف املتدخلني.
ويتألف مرشوع القانون رمق  11.21من  18مادة ،ويمتحور حول
احملاور التالية:
احملور الول :يتعلق بتحديد املبادئ العامة املنظمة للمساعدة الطبية
عىل االجناب ،ويتعلق المر أساسا ب:
احرتام كرامة االنسان واحملافظة عىل حياته وسالمته اجلسدية والنفس ية
وعىل خصوصياته ،وكذا احرتام رسية املعطيات ذات الطابع الشخيص
املتعلقة به؛
منع املامرسات املاسة ابلكرامة االنسانية أو بسالمة اجلنس البرشي أو
اليت هتدف اىل اس تغالل الوظائف التناسلية البرشية حلساب خشص أخر
أو لغراض جتارية؛
منع اس تحداث لواحق أو أجنة برشية لغراض غري تكل اليت تدخل يف
اطار املساعدة الطبية عىل االجناب؛
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املادة  :11ابالجامع.
املادة  :11ابالجامع.
املادة  :18ابالجامع.
املادة  :19ابالجامع.
املادة  :30ابالجامع.
املادة  :32ابالجامع.
املادة  :31ابالجامع.
املادة  :33ابالجامع.
املادة  :31ابالجامع.
املادة  :31ابالجامع.
املادة  31كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  31كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  :38ابالجامع.
املادة  :39ابالجامع.
املادة  :10ابالجامع.
املادة  :12ابالجامع.
املادة  :11ابالجامع.
املادة  :13ابالجامع.
املادة  :11ابالجامع.
املادة  :11ابالجامع.
املادة  :11ابالجامع.
املادة  :11ابالجامع.
املادة  :18ابالجامع.
الن أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت بعد تعديهل.
املوافقون :ابالجامع.
وبذكل ،يكون اجمللس قد وافق عىل مرشوع القانون رمق 11.21
املتعلق ابملساعدة الطبية عىل االجناب.
وننتقل لدلراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  12.21يقيض بتغيري
وتمتمي القانون رمق  11.01املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد
الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية ،اللكمة للحكومة لتقدمي مرشوع
القانون.
تفضل الس يد الوزير.
الس يد محو أوحيل اكتب ادلوةل دلى وزير الفالحة والصيد البحري والتمنية
القروية واملياه والغاابت امللكف ابلتمنية القروية واملياه والغاابت:
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يسعدين أن أتقدم أمام أنظار جملسمك املوقر مبرشوع القانون رمق 12.21

والسالم عليمك.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير.
اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية لتقدمي تقرير
اللجنة حول مرشوع القانون املتعلق ابملساعدة الطبية عىل االجناب .وزع
التقرير.
أفتح ابب املناقشة ،هل هناك من مداخةل من خالل الفرق
واجملموعات ،أم سوف يمت تقدمي املداخالت مكتوبة من أجل تضميهنا يف
حمرض اجللسة؟ سوف يمت تقدمي املداخالت ،مجعوا لنا املداخالت عفامك
االخوان.
وننتقل اىل التصويت عىل مواد مرشوع القانون.
املادة :2
املوافقون :ابالجامع.
املادة  1كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  :3ابالجامع.
املادة  :1ابالجامع.
املادة  :1ابالجامع.
املادة  1كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  :1ابالجامع.
املادة  :8ابالجامع.
املادة  :9ابالجامع.
املادة  :20ابالجامع.
املادة  22كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  21كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  23كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  :21ابالجامع.
املادة  :21ابالجامع.
املادة  21كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  21كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  :28ابالجامع.
املادة  29كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  :10ابالجامع.
املادة  12كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  11ابالجامع.
املادة  :13ابالجامع.
املادة  11كام عدلهتا اللجنة :ابالجامع.
املادة  :11ابالجامع.
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يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.01املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأ
واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية.
وهنا ال بد من التذكري بأن الربملان س بق وأن صادق مع بداية انطالق
خمطط املغرب الخرض عىل القانون رمق  11.01اذلي شلك اطارا ساحنا
البراز همارات الساكنة احمللية يف تطوير وتمثني العديد من املنتوجات
الفالحية اجملالية والرفع من جودهتا ،فقد أصبحت هذه املنتوجات حتظى
ابقبال كبري ،ان عىل املس توى ادلاخيل أو يف العديد من السواق ادلولية،
اليشء اذلي سامه يف حتسني مداخيل الفالحني وخلق فرص الشغل بعدة
مناطق ،وخاصة مهنا النائية.
مفنذ الرشوع يف تفعيل هذا القانون عرف النظام املغريب للرتمزي
الاعرتاف ب  11عالمة ممزية للمنشأ واجلودة ،مهنا  10بياان جغرافيا و1
تسميات للمنشأ و 1عالمات للجودة الفالحية.
ذلا ومن خالل مرشوع القانون  12.21املعروض عىل أنظارمك اليوم نود
توس يع جمال القانون رمق  11.01ليشمل املنتوجات البحرية ،فبالدان امحلد
هلل تتوفر عىل مؤهالت كبرية من املنتجات البحرية قابةل للرتمزي ،حيث
ميكن للسامك الطازجة لطنجة و( )L’anchoisاململح و()les crevettes
اجملمد املقرش ،وكويرايت الرسدين املعلب وغريها من املنتوجات أن تس تفيد
من عالمة اجلودة البحرية ،كام ميكن عىل اخلصوص للك من أخطبوط
ادلاخةل وحمار ادلاخةل و ...دايل بوجدور ورسدين احلس مية أن حتصل عىل
عالمات البيان اجلغرايف ،ما من شأهنا أن يمثن هذه املنتجات ويرفع من
قميهتا.
ومن هجة أخرى ،يقرتح من خالل املادة الثانية للمرشوع نسخ
وتعويض أحاكم املادة  21من القانون  11.01اخلاصة ابللجنة الوطنية
للعالمات املمزية للمنشأ واجلودة ،وخاصة من أجل اعادة النظر يف تركيبهتا،
للخذ بعني الاعتبار املؤسسات احملدثة بقطاعي الفالحة والصيد البحري
لتضم ابالضافة اىل أعضاء ميثلون االدارة واملؤسسات العمومية املؤسسات
العلمية املعنية وفيدراليات غرف الفالحة وفيدرالية غرف الصيد البحري.
ويف هذا الس ياق املبين عىل تعزيز التشاور واملقاربة التشاركية ،فقد
تفاعلنا اجيااب مع تعديل اللجنة الرايم اىل اضافة ممثيل الهيئات بني املهنية
املعنية للفالحة والصيد البحري.
ويف اخلتام ،امسحوا يل الس يد الرئيس احملرتم ،الس يدات والسادة
املستشارون احملرتمون ،أن أتقدم ابلشكر اخلالص اىل جلنة الفالحة
والقطاعات االنتاجية رئيسا وأعضاء عىل تفهمهم وجتاوهبم مع هذا املرشوع،
اذلي نتوىخ منه أن يسامه يف تمثني منتوجاتنا البحرية وحتسني دخل
العاملني يف القطاع ،راجيا أن حيظى مبوافقتمك كام اكن عليه الشأن داخل
هذه اللجنة اليت صادقت عليه ابالجامع.
والسالم عليمك ورمحة هللا.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير.
اللكمة ملقرر جلنة الفالحة والقطاعات االنتاجية لتقدمي تقرير اللجنة
حول مرشوع القانون .وزع التقرير.
وأفتح ابب املناقشة ،هل هناك من مداخةل أو سوف يمت تقدمي
املداخالت مكتوبة الدراهجا يف احملرض؟ السادة الرؤساء املداخةل ،شكرا.
ننتقل للتصويت عىل مواد مرشوع القانون:
املادة  2كام عدلهتا اللجنة:
املوافقون :ابالجامع.
املادة  1كام عدلهتا اللجنة:
املوافقون :ابالجامع.
أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت :ابالجامع.
وبذكل ،يكون اجمللس قد وافق عىل مرشوع القانون رمق  12.21يقيض
بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.01املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة
للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية.
وننتقل يف الخري لدلراسة والتصويت عىل أخر نص مدرج يف جدول
العامل ،مرشوع قانون رمق  81.23يقيض ابحداث مؤسسة العامل
الاجامتعية للشغال العمومية يف اطار قراءة اثنية ،اللكمة للحكومة لتقدمي
مرشوع القانون ،الس يد الوزير تفضل.
الس يد عبد القادر اعامرة وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:
بسم هللا الرمحن الرحمي.
شكرا الس يد الرئيس.
كام تفضلمت الس يد الرئيس هذا املرشوع قانون دايل احداث مؤسسة
العامل الاجامتعية عرض بداية عىل جملس املستشارين ،ومتت املصادقة
عليه يف  11أبريل  1028بعد ادخال عدد من التعديالت ،مث صادق عليه
جملس النواب بتارخي  22دجنرب  ،1028وكذكل أدخل تعديالت،
وصادقت عليه اللجنة الس بوع الفارط ابالجامع.
اال أنه الس يد الرئيس المانة للحكومة انتهبت اىل بعض التدقيقات
تدخل يف اطار املالءمة ،سأعرضها عىل السادة املستشارين بعد االذن
دايل الس يد الرئيس.
بطبيعة احلال هاذ القانون هذا يروم احداث مؤسسة للعامل
الاجامتعية كام س بق وأسلفت هذه مؤسسة هممة ،بطبيعة احلال تتعلق
ابلشغال العمومية ،اذن ابلتجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء ،وعرفت
واحد التطور اليل تيأهلها بطبيعة احلال أن تكون مؤسسة حمدثة بقانون.
التعديالت ،الس يد الرئيس ،كهتم املادة  8اليل فهيا واحد املالءمة
حبذف لكمة "الانتخاب" لن اكنت التعديالت مشات يف اطار التعيني
سواء من املنخرطني أو من هجة املنظامت النقابية.
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مث كذكل مالءمة تسمية الوزارة ليذكر "اللوجيستيك واملاء" يف اطار
املالءمة.
وكذكل المانة العامة للحكومة طلبت فامي يتعلق مبس تحقات ادلوةل
املرتتبة عن الرضيبة عىل القمية املضافة ،عندما يذكر اعفاء املؤسسة أن
ينص عىل "وفق النصوص اجلاري هبا العمل" حىت ال يقع أي اشاكل
بطبيعة احلال مع مقتضيات تنظميية أخرى خاصة يف اجملال املايل.
شكرا الس يد الرئيس.

يعينون من السلطة احلكومية امللكفة ابلتجهزي ،اذن هنا غري تدارت هاذ
املالءمة يف املادة .8
شكرا الس يد الرئيس.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون :ابالجامع.
شكرا.
أعرض املادة الثامنة للتصويت بعد تعديلها أو ابلتعديل اليل مسعنا من
عند الس يد الوزير.
املوافقون :ابالجامع كذكل.
املادة  20ورد كذكل بشأهنا تعديل من احلكومة ،اللكمة للس يد الوزير
لتقدمي التعديل ،تفضل الس يد الوزير.
الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:
كذكل يف اطار املالءمة غادي تضاف كذكل "النقل واللوجيستيك"
لن كنتلكمو عىل السلطة احلكومية امللكفة ابلتجهزي والنقل ،ومت اغفال
"اللوجيستيك واملاء" ،واحلال أن هذين القطاعني كذكل معنيان مبؤسسة
العامل الاجامتعية ،وهذا ينسحب عىل املادة  21وكذكل املادة  28فامي
يتعلق هبذه املالءمة.
شكرا.

الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير عىل تقدمي مرشوع القانون.
واللكمة ملقرر جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات الساس ية
لتقدمي تقرير اللجنة حول مرشوع القانون ،وزع التقرير.
وأفتح ابب املناقشة اىل ما اكنش يش مداخةل خبصوص هذه املناقشة،
سوف يمت تقدمي املداخالت مكتوبة من قبل اجملموعات والفرق من أجل
تضميهنا وادخالها يف احملرض.
الن منرو للتصويت عىل مواد مرشوع القانون الواردة من جملس
النواب ،يف اطار قراءة اثنية ،وكام تفضل بذكل الس يد الوزير احملرتم،
وردت بشأهنا تعديالت من احلكومة ،وكام تفضل الس يد الوزير كذكل
فهذه التعديالت من أجل املالءمة ومالحظات من المانة العامة للحكومة،
يتعلق المر ببعض املواد غادي نرجعو لها يف ما بعد ميل ننتقلو للتصويت.
املادة :3
املوافقون :ابالجامع.
املادة :1
املوافقون :ابالجامع.
املادة  8ورد بشأهنا تعديل من احلكومة ،الس يد الوزير لمك اللكمة ،من
الرضوري أنمك تتلكمو ابش نعرضو التعديل عىل التصويت ،غادي نعطيك
اللكمة الس يد الوزير من أجل تقدمي التعديل ،تفضل.
الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:
املقرتح ،الس يد الرئيس ،هو مالءمة املادة بعد تعديلها يف جملس
املستشارين ويف جملس النواب ،حيث مت حذف انتخاب ممثيل املوظفني،
يقرتح حذف لكمة "انتخاب" ويقرتح حذف عبارة "اذلي انتخب" من
الفقرة الخرية ،ابعتبار أننا فاش تلكمنا عىل املادة الثامنة ،قلنا يتألف جملس
التوجيه واملراقبة من العضاء التايل بياهنم 1 :أعضاء يعينون بني منخرطي
املؤسسة من طرف السلطة احلكومية امللكفة ابلتجهزي والنقل واللوجيستيك
واملاء ،وذكل ملدة  1س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة ،و 1أعضاء من بني
منخرطي املؤسسة املنمتني اىل املنظامت النقابية الكرث متثيلية داخل قطاع
التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء ،بناء عىل أخر انتخاابت للجان االدارية
املتساوية العضاء ،موزعني بطريقة تناسبية من بني أعضاء هذه اللجان

الس يد رئيس اجللسة:
أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون :ابالجامع.
أعرض املادة  20للتصويت بعد تعديلها من قبل احلكومة :ابالجامع.
املادة  21ورد بشأهنا تعديل من احلكومة راه تلكم علهيا الس يد الوزير.
أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون :ابالجامع.
أعرض املادة  21للتصويت بعد تعديلها من قبل احلكومة :ابالجامع.
املادة  :23ابالجامع.
املادة  :21االجامع.
املادة  28ورد كذكل بشأهنا تعديل من احلكومة ،الس يد الوزير حتدث
منذ قليل عىل هذا التعديل.
أعرض التعديل للتصويت:
املوافقون :ابالجامع.
أعرض املادة  28للتصويت :ابالجامع.
املادة  10ورد بشأهنا تعديل من احلكومة ،نعطي اللكمة للس يد الوزير
لتقدمي التعديل .تفضل.
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ابالحاةل عىل القوانني احملددة لتأليف وقواعد تنظمي سري املؤسسات والهيئات
املنصوص علهيا يف الفصول من  212اىل  210من ادلس تور.
فاننا يف فريق الصاةل واملعارصة ننوه ابملهنجية اليت اعمتدت من طرف
الس يد وزير ادلوةل امللكف حبقوق االنسان والس يد وس يط اململكة ،من
خالل التواصل والتفاعل مع مقرتحات وتوصيات ،يف أجواء اجيابية مطبوعة
ابالحرتام والتقدير مع خمتلف تعديالت واقرتاحات الفرقاء الس ياس يني هبذا
اجمللس املوقر.واليت سامهت يف تيسري معلية اخراج هذا النص الترشيعي
املهم ،اذلي س يعزز ال حماةل الرصيد احلقويق للملكة املغربية عرب اعادة تنظمي
هذه املؤسسة الوطنية ادلس تورية املس تقةل ،واليت تعمل يف جمال حامية
املواطنني املترضرين من التجاوزات االدارية والاحنرافات والتعسفات يف
اس تعامل السلطة العمومية.
ابالضافة اىل أن هذه املؤسسة تس تقي جذورها من الرصيد التارخيي
واحلضاري للمملكة ،فاهنا أصبحت اليوم تتوفر عىل ترامك همم وجتربة كبرية
يف جمال حامية احلقوق ،وخري دليل عىل ذكل النس بة الكبرية للشاكايت
اليت متت معاجلهتا خال مخس الس نوات املاضية (.)1021-1022
فتفاعال مع هذه املس تجدات القانونية ،واليت س تعزز ال حمال املهام
والدوار اليت تقوم هبا مؤسسة الوس يط وفق املقتضيات ادلس تورية
اجلديدة ،ونظرا للتجاوب االجيايب للس يد وزير ادلوةل امللكف حبقوق
االنسان والس يد وس يط اململكة مع بعض التعديالت املقرتحة من فريقنا
لصاةل واملعارصة ،مبعية فرق ومجموعات برملانية ،وانطالقا من انتظاراتنا
الكبرية من هذا املرشوع قانون يف جمال حامية املرتفقني من جتاوز وتعسف
االدارة.
فاننا يف فريق الصاةل واملعارصة نصوت ابالجياب.

الس يد وزير التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء:
الس يد الرئيس،
هاذي يف النص كام عدل من طرف جملس النواب وجملس املستشارين
يتحدث عىل "وتعفى املؤسسة من اكفة مس تحقات ادلوةل املرتتبة عن
الرضيبة عىل القمية املضافة وكذا عن مجيع الرضائب والرسوم الخرى امللزمة
هبا مؤسسة العامل الاجامتعية".
التعديل هو "وتعفى املؤسسة وفق النصوص اجلاري هبا العمل" ،هذا
احرتازي ابش ما يوقع لناش اشاكالت مع...
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا.
دامئا يف املادة  10هناك تعديل ،أعرض التعديل للتصويت.
املوافقون :ابالجامع.
أعرض املادة  10للتصويت بعد تعديلها:
املوافقون :ابالجامع.
أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت بعد تقدمي بعض التعديالت من
قبل احلكومة أثناء هذه اجللسة الترشيعية.
املوافقون :ابالجامع.
وبذكل ،يكون اجمللس قد وافق عىل مرشوع القانون رمق  81.23يقيض
ابحداث مؤسسة العامل الاجامتعية للشغال العمومية يف اطار قراءة اثنية.
شكرا للجميع ورفعت اجللسة.

امللحــــــق :املداخالت املكتوبة املسلمة للرئاسة.
أوال :مرشوع قانون رمق  21.21يتعلق مبؤسسة الوس يط:

 -1مداخةل الفريق احلريك.
الس يد الرئيس احملرتم،
حرضات الس يدات والسادة احلضور احملرتمني،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس الفريق احلريك للمسامهة يف دراسة
ومناقشة مرشوع قانون رمق  21.21يتعلق مبؤسسة الوس يط ،واذلي
تقدمت به احلكومة يف اطار تزنيل أحاكم الفصلني  211و 212من
ادلس تور ،ومواصةل اجلهود املبذوةل لتخليق احلياة العامة وتكريس س يادة
القانون وصيانة كرامة املواطن وحامية حقوقه.
هذا ،واليسعنا اال أن هنئن الس يد الوزير ومن خالهل احلكومة عىل
تقدمي مرشوع هذا القانون الهام ،واذلي سيشلك دعامة اضافية الس تكامل
ورش اصالح االدارة وتفعيل احلاكمة اجليدة ،عىل اعتبار أن ما أنيط هبذه
املؤسسة من أدوار واختصاصات ،جيعل مهنا ألية حضارية ستسهم دون
شك يف ترس يخ س يادة القانون واشاعة مبادئ العدل واالنصاف وقمي
التخليق والشفافية يف تدبري االدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية

 -2مداخةل فريق الاصاةل واملعارصة.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارين،
انسجاما مع الدوار ادلس تورية اليت يقوم هبا جملس املستشارين خاصة
عىل املس توى الترشيعي وفق الاختصاصات ادلس تورية اجلديدة ،خصوصا
عند مناقشة مرشوع قانون رمق  21.21يتعلق ابعادة تنظمي مؤسسة
الوس يط ،ومالءمة اطارها الترشيعي مع املقتضيات ادلس تورية اجلديدة ال
س امي الفصل  211املتعلق بدسرتة املؤسسة ،و اذلي ينص عىل أن
"الوس يط مؤسسة وطنية مس تقةل ومتخصصة ،هممهتا ادلفاع عن احلقوق
يف نطاق العالقات بني االدارة واملرتفقني ،واالسهام يف ترس يخ س يادة
القانون ،واشاعة مبادئ العدل واالنصاف ،وقمي التخليق والشفافية يف تدبري
االدارات واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية والهيئات اليت متارس
صالحيات السلطة العمومية ".وكذا الفصل  212من ادلس تور املتعلق
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وامجلاعات الرتابية والهيئات اليت متارس صالحيات السلطة العمومية.
الس يد الرئيس،
لقد أصبح موضوع التخليق االداري ،مما ال شك فيه ،يكتيس أمهية
ابلغة يف س ياق التحدايت الراهنة لبالدان ،حيث أن تدبري املرافق العامة ال
خيلو من بعض الترصفات غري السلمية يطبعها خاصة التجاوز والاحنراف
والتعسف يف اس تعامل السلطة ،مما أصبح يس تلزم ،أكرث من أي وقت
مىض ،حتديد وتوفري أليات ووسائل التخليق االداري للتصدي لهذه
السلواكت السلبية ،يف نطاق أدبيات وأخالقيات تنبع من مبادئ وأليات
ومؤسسات احلاكمة اجليدة.
وقد أسس دس تور  1022ملفهوم احلاكمة اجليدة ،كتعبري عن الفلسفة
العامة من أجل التخليق واحلد من الفساد والاختالالت وسوء التدبري
اذلي تعاين منه مؤسسات ادلوةل واجملمتع ،وشلك قمية نوعية يف اجتاه توطيد
دوةل احلق والقانون وتفعيل احلاكمة اجليدة وادلميقراطية التشاركية ،حيث
احتلت هذه املفاهمي حزيا همام ،وخصص لها ادلس تور اباب اكمال حيتوي عىل
 21فصال (الفصول  211اىل  ،)212ينقسم اىل شقني ،يتعلق الول
ابملبادئ العامة للتخليق والثاين بتحديد املؤسسات والهيئات العامةل عىل
تفعيل هذه املبادئ.
وميكن تصنيف هذه املؤسسات ادلس تورية اىل مؤسسات حقوقية
محلاية احلقوق واحلرايت ،مكؤسسة الوس يط ،مؤسسة اجلالية املغربية املقمية
ابخلارج ،اجمللس الوطين حلقوق االنسان ،ومؤسسات احلاكمة اجليدة اكلهيئة
العليا لالتصال السمعي البرصي ،والهيئة الوطنية للزناهة والوقاية من
الرشوة وحماربهتا وجملس املنافسة وفئة اثلثة من الهيئات امللكفة ابلهنوض
ابلتمنية البرشية واملس تدامة وادلميقراطية التشاركية ،عىل أن حيدد بقوانني
تأليف وصالحيات وتنظمي قواعد تس يري هذه املؤسسات والهيئات كام نص
عىل ذكل الفصل  212من ادلس تور.
وهكذا ،جند أن ادلس تور معل عىل الغاء ديوان املظامل وتعويضه
مبؤسسة الوس يط ،وجعل من انصاف املواطنني يف عالقهتم ابالدارة
العمومية احدى أمه الدوار املنوطة هبذه املؤسسة ،وعيا وامياان بوجود
اختالالت يف بعض االدارات أو سوء تطبيقها للقانون ،مبا قد يصدر عن
بعض املسؤولني االداريني من تعسف أو شطط أو جتاوز يف اس تعامل
السلطة.
الس يد الرئيس،
ان ما جاء به مرشوع هذا القانون من مقتضيات يعد مكس با هاما،
حبيث معل عىل تعزيز ماكنة مؤسسة الوس يط كلية تدافع عن املرشوعية
القانونية وملجأ للتظمل من ترصفات االدارة اخملالفة للقانون أو املنافية ملبادئ
العدل واالنصاف ،اىل جانب تقوية ادلور املنوط هبا يف خدمة املواطنني
وحاميهتم من الاحنرافات والتعسفات والتجاوزات االدارية يف اس تعامل
السلطة ،انطالقا من االشاكليات الكربى اليت يطرهحا التدبري االداري

حاليا ،وتعقيد املساطر ،وصعوبة الولوج اىل اخلدمات العمومية وضعف
أليات التواصل مع االدارة.
عالوة عىل ذكل ،فقد مت الارتقاء هبذه املؤسسة اىل قوة اقرتاحية
لرتس يخ مبادئ احلاكمة اجليدة يف تدبري املرافق العمومية وقمي الشفافية
والتخليق ،ومس تلزمات حتسني أداء االدارة وحتديهثا ،فضال عن اعامتد
الاختيار الوجيه لالمتركز كمنط ملعاجلة االشاكليات احمللية وللهنوض عن
قرب حبامية حقوق املواطنني وانصاف املش تكني املترضرين ،عرب احداث
مندوبني هجويني ،مما سيسامه يف ترس يخ احلاكمة الرتابية وتقريب االدارة من
املواطنني ،يف نطاق هجوية متقدمة حقوقيا واداراي.
ومن هنا تمكن المهية اليت يولهيا حزبنا لهذه املؤسسة ادلس تورية ،اليت
ستسامه ،دون شك ،يف حامية حقوق االنسان والهنوض هبا ،وختليق احلياة
العامة وحماربة بعض التجاوزات اليت ال تزال سائدة ابالدارة العمومية.
الس يد الرئيس،
ويف اخلتام ينبغي التأكيد عىل أن هذه املؤسسة وجبانهبا ابيق املؤسسات
اليت نص علهيا ادلس تور همام اكنت فاعليهتا ،فانه ال ميكن أن حنملها لوحدها
مسؤولية ختليق احلياة العامة ومعاجلة االشاكليات اليت يعاين مهنا املرفق
العام ،لن اصالح االدارة وحماربة بعض الاحنرافات هو مسار طويل ومعقد
يس توجب عالوة عىل هذه املؤسسات واالرادة الس ياس ية القوية ،جمهودا
وتعبئة جامعيني من خالل ارشاك اكفة االدارات والهيئات ،واخنراط اجملمتع
املدين واالعالم واملواطنني ،فضال عن رضورة حتيني بعض النصوص
القانونية والعمل عىل حتديث االدارة بشلك يامتىش مع ما يعرفه اجملمتع من
تطور ،خاصة فامي يتعلق ابجلانب الخاليق عىل اعتبار أن أول واجبات
املرفق العام الالزتام بأخالقيات املهنة ،وهذا ما أكدته الرساةل امللكية
السامية املوهجة اىل املتناظرين يف ندوة دمع أخالقيات املرفق العام ":وال
يتأىت ذكل اال بسمو الخالق واس تقامهتا وتقومي ما قد يطرأ من احنراف
علهيا .فالخالق أساس من أسس ادلوةل تقوم بقياهما وتهنار ابهنيارها ....فان
أول واجبات املرفق العام أن يلزتم ابلخالق امحليدة وأن خيدم املواطنني
ابالخالص اجلدير ابلشأن العام واملصلحة العليا عىل النحو اذلي يقتضيه
الاختيار ادلميقراطي يف دوةل احلق والقانون.".
للك هذه الاعتبارات س نصوت يف الفريق احلريك اجيااب عن هذا
املرشوع.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
 -3مداخةل املستشار الس يد حلسن أدعي ،ابمس فريق التجمع
الوطين للحرار.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد وزير ادلوةل احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
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يرشفين أن أتدخل ابمس فريق التجمع الوطين للحرار ملناقشة مرشوع
قانون  21.21املتعلق مبؤسسة الوس يط كام وافق عليه جملس النواب،
مش يدا يف هذا االطار بعرض الس يد وزير ادلوةل امللكف حبقوق االنسان
اذلي أكد أن املغرب اكن مبادرا منذ س نة  1002اىل احداث ديوان
املظامل ،قبل تبين قرار ابمجلعية العامة للمم املتحدة س نة  1020يدعو اىل
تعزيز دور مؤسسة الوس يط وابيق املؤسسات الوطنية حلقوق االنسان،
ومتكيهنا من وسائل العمل.
وقبل اخلوض يف مناقشة املرشوع ،البد أن هنئن الس يد محمد بنعليلو
عىل الثقة املولوية اليت حظي هبا اثر اس تقباهل من طرف جالةل املكل محمد
السادس وتعيينه وس يطا للملكة.
الس يد الرئيس احملرتم،
اننا يف فريق التجمع الوطين للحرار نمثن عاليا سعي احلكومة املتواصل
الغناء الرتسانة الترشيعية واملؤسساتية يف خشص وزارة ادلوةل امللكفة
حبقوق االنسان ،اثر ًاء للمشهد احلقويق ببالدان ،بدءا ابخلطة الوطنية يف
جمال ادلميقراطية وحقوق االنسان ،مرورا ابجمللس الوطين حلقوق االنسان،
وصوال اىل مؤسسة الوس يط مكؤسسة حقوقية وطنية ذات والية
متخصصة تروم ادلفاع عن احلقوق يف نطاق العالقات بني االدارة
واملرتفقني ،وتسهم يف ترس يخ س يادة القانون واشاعة مبادئ العدل
واالنصاف وقمي التخليق والشفافية يف تدبري االدارات واملؤسسات
واملقاوالت العمومية وامجلاعات الرتابية والهيئات اليت متارس صالحيات
السلطة العمومية.
الس يد الرئيس احملرتم،
ان مناقشة هذا املرشوع فرصة لتمثني سعي الوزارة امللكفة ابصالح
االدارة والوظيفة العمومية الحداث حتوالت يف االدارة املغربية عىل املس توى
التدبريي والتنظميي والتخليقي ،من شأهنا أن حتدث طفرة يف العراف
والتقاليد والثقافة االدارية ،منوهني يف هذا االطار ابملرسوم اخلاص بكيفيات
تلقي مالحظات املرتفقني واقرتاحاهتم وشاكايهتم وتتبعها ومعاجلهتا ،واحداث
البوابة الوطنية املوحدة للشاكايت اليت من شأهنا كذكل املسامهة يف رصد
الصعوابت اليت قد يواهجها املرتفق يف الاس تفادة من اخلدمات العمومية،
والرضر اذلي ميكن أن يطاهل جراء ترصف االدارة ،واذلي قد يكون خمالفا
للقانون ومنافيا ملبادئ االنصاف .كام جيب التنويه كذكل مبرسوم اللجنة
الوطنية ملاكحفة الفساد ،وذكل ملا لها من دور يف نرش قمي التخليق والزناهة
والشفافية وربط املسؤولية ابحملاس بة ،واليت تعترب مؤسسة الوس يط عضوا
فهيا ،وما ميكن أن يلعباه من أدوار تاكملية يف هذا الاجتاه.
الس يد الرئيس احملرتم،
ان اخراج خطة العمل الوطين يف جمال ادلميقراطية وحقوق االنسان
واملرسومني املتعلقني ابللجنة الوطنية ملاكحفة الفساد وبكيفيات تلقي
مالحظات املرتفقني واقرتاحاهتم وشاكايهتم وتتبعها ومعاجلهتا ،اضافة اىل

االجراءات الاس تعجالية الخرى عىل مس توى االصالح االداري ،واعادة
تنظمي لك من مؤسسة الوس يط واجمللس الوطين حلقوق االنسان ،فضال
عن الترسيع ابخراج ميثاق املرفق العمويم وميثاق الالمتركز ،لك هذه
االجراءات من شأهنا أن تشلك مرجعا ملؤسسة الوس يط للقيام جبزء من
املهام املنوطة هبا ،الس امي فامي خيص حتقيق المن االداري ودمع دوةل احلق
والقانون ومبادئ العدل واالنصاف.
ان ما يشهده اجملمتع املغريب من حتوالت وتنايم للثقافة احلقوقية دلى
املواطنني املغاربة ،مل يعد يقبل معه أن تظل االدارة حبيسة اشاكالهتا
ومشالكها وسالف عهدها يف التعامل مع مرتفقهيا ،وهو ما يس تدعي من
القامئني عىل الشأن االداري اصالح االدارة وفق مبادئ احلاكمة والشفافية
ومبا يضمن جودة اخلدمات العمومية واس متراريهتا ،ويكفل الولوج العادل
املتساوي واملتاكئف الهيا ،وهنا البد من العمل عىل رضورة تغيري النظرة
والثقافة اليت تعترب االدارة خصام دلودا ،يف مقابل اصالح عقلية بعض
االداريني اذلين يتعاملون مع املرتفقني وكهنم يطلبون احساان ،بل اعتبار
املرتفق صاحب حق مرشوع منحته اايه حقوقه يف املواطنة كام نصت علهيا
النصوص ادلس تورية والقانونية والتنظميية ،ويه ذات النصوص اليت ألزمت
االدارة مببادئ احلاكمة وقمي العدل واالنصاف واس تفراغ اجلهد لتلبية حاجة
املرتفق ابلليونة والسالسة احلافظة لكرامته.
الس يد الرئيس احملرتم،
نتساءل كام يتساءل امجليع عن مأل الشاكايت والتوصيات اليت تصدرها
مؤسسة الوس يط ،وعن القمية القانونية لهذه التوصيات وكذا اجلزاءات
القانونية يف حاةل ما مل تس تجب اجلهات املعنية لهذه التوصيات ،حميلني يف
هذا االطار عىل اجهتاد قضايئ للمحمكة االدارية ابلرابط ،اليت أقرت
وشددت يف أحد أحاكهما عىل أنه عندما ختالف االدارة املنظومة الترشيعية
العامة لدلوةل ،ويثبت عدم امتثالها للقانون فان قرار الوس يط يكون ملزما
لها همام اكن شلكه ،سواء اكن توصية أو مالحظة أو مقرتحا.
الس يد الرئيس احملرتم،
ان املرشوع اذلي بني أيدينا حيمل العديد من املس تجدات اليت نعتربها
اجيابية وتس تحق االشادة والتنويه ،ولعل أمهها متتيع هذه املؤسسة
ابلشخصية الاعتبارية والاس تقالل املايل واملادي واس تقاللها عن
السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية هبدف ضامن جتردها عند النظر
يف التظلامت ،مؤكدين عىل رضورة التوس يع الرتايب للمؤسسة ،وذكل
ابحداث مندوبني هجويني من أجل ترس يخ احلاكمة الرتابية وتقريب االدارة
من املواطنني يف نطاق هجوية متقدمة حقوقيا واداراي .ومن املس تجدات
اليت محلها املرشوع كذكل جند أن اللجوء اىل مؤسسة الوس يط يقطع أجال
التقادم أو الطعن مما يتيح الفرصة والوقت أمام املتظمل ليسكل س بل
االنصاف الخرى دون أن يكون حتت ضغوط أجال التقادم والطعن.
ان تعميق املسلسل ادلميقراطي والتمنوي يقتيض دمع أليات المتثيل
9

 21جامدى الول  11( 2110يناير )1029

مداوالت جملس املستشارين – دورة أكتوبر 1028
جديدة ،تقطع مع اخلارطة اليت اعمتدها املغرب منذ ولوجه زمن ادلسرتة قبل
 11س نة.
كام أن جتديد دماء مؤسس يت اجمللس الوطين حلقوق االنسان والوس يط
يقارب االرادة امللكية لتخليق احلياة العامة وترس يخ مبادئ دوةل القانون،
والشفافية واحلاكمة اجليدة يف تدبري املرافق العمومية .ويه أيضا حلظة
لتجديد عزم اململكة عىل حماربة الرشوة والفساد مبختلف أشاكهل ،سواء عىل
مس توى سري االدارات واملؤسسات العمومية يف اطار التفعيل المثل
لالختصاصات ادلس تورية الفريدة اقلمييا اخملوةل لهاتني املؤسس تني
احلقوقيتني.
الس يد الرئيس،
معل دس تور  1022عىل الغاء ديوان املظامل وتعويضه مبؤسسة الوس يط
اليت تعمل عىل انصاف املواطنني يف عالقهتم ابالدارة العمومية ،حيث ينص
الفصل  211من ادلس تور عىل أن“ :الوس يط مؤسسة وطنية مس تقةل
ومتخصصة ،هممهتا ادلفاع عن احلقوق يف نطاق العالقات بني االدارة
واملرتفقني ،واالسهام يف ترس يخ س يادة القانون ،واشاعة مبادئ العدل
واالنصاف ،وقمي التخليق والشفافية يف تدبري االدارات واملؤسسات
العمومية وامجلاعات الرتابية والهيئات اليت متارس صالحيات السلطة
العمومية” .وقد حلت هذه املؤسسة حمل “ديوان املظامل” ،وتمتزي هيئة
“الوس يط” يف تنظميها ومعلها ،مبقتىض املرسوم املليك بتعيني مندوبني
هجويني يدعون “الوس يط اجلهوي” ،للهنوض عن قرب حبامية حقوق الناس
العاديني ،من خالل انصاف املش تكني املترضرين من أي ترصف اداري،
متسم ابلتجاوز أو اس تغالل السلطة ،وذكل يف نطاق س يادة القانون ،ومت
ختويل “مؤسسة الوس يط” صالحيات البحث والتحري والقيام مبساعي
الوساطة والتوفيق ،واقرتاح املتابعة التأديبية ،أو احاةل المر اىل النيابة
العامة ،طبقا للمقتضيات القانونية ،واماكنية اصدار توصيات بتقدمي
املساعدة القضائية ،ال س امي للشخاص اذلين ليست دلهيم اماكانت أو
فقراء ومعوزين ،ويندرج هذا التغيري يف اطار مواكبة االصالحات
املؤسساتية .وتعمل هذه املؤسسة وفق اطار مرجعي يس تلهم أصوهل
وفلسفته من قرار املكل محمد السادس ،القايض ابحداث مؤسسة ديوان
املظامل يف التاسع من ديسمرب  1002مبناس بة ختليد ذكرى اليوم العاملي
حلقوق االنسان.
وهذه املؤسسة ليست فقط غرفة لتسجيل وتلقي الشاكايت واحالهتا
عىل االدارات املعنية ،بقدر ما تعترب مؤسسة للتدخل واملساعدة عىل اجياد
حلول معلية وواقعية ملطالب املش تكني وتظلامهتم ،لكام اكنت هذه املطالب
عادةل وقانونية اثبتة ،اذ يتعني عىل االدارة املعنية ابلشاكايت أو التظلامت
احملاةل علهيا من قبل الوس يط أو أحد مندوبيه اخلاصني أو من الوسطاء
اجلهويني ،أن حتيط املؤسسة علام مبوقفها ازاء مطالب املش تكني أو
املتظلمني ،وجبميع االجراءات والتدابري اليت اختذهتا يف الشاكايت املعروضة

واملشاركة والوساطة عىل املس توى الرتايب ،ورضورة تبين مقاربة مشولية
ومندجمة لعمل هذه املؤسسة الهامة ،مبا يأخذ بعني الاعتبار احلاجة اىل
تطوير البحث عن الليات اليت س متكن من حتقيق فعيل للحقوق واحلرايت.
ويف هذا الس ياق ،نسجل أن مؤسسة الوس يط تتكون من الوس يط فقط،
خبالف القاعدة سواء ابلنس بة ملؤسسات احلاكمة وهيئات حقوق االنسان
اليت تتكون من جمالس ،وهو ما يستبطن أننا النزال رهائن منطق ديوان
املظامل اذلي يتكون من خشص واحد ،واذلي يعود اىل ارثنا احلضاري ملا
اكن ديوان املظامل يمتركز حول خشص واحد يهنض هبذه املهمة ،مقرتحني
رضورة جتاوز هذا التقليد املوروث بتعزيز الطابع املؤسسايت ملؤسسة
الوس يط شأهنا يف ذكل شأن ابيق املؤسسات اليت نص ادلس تور عىل
احداهثا.
ويف الخري ،ال بد أن هنئن أنفس نا عىل هذا املرشوع ،اذلي يعزز
التجربة املغربية يف هذا اجملال واليت تعترب فريدة من نوعها سواء عىل
املس توى االقلميي أو العريب أو االفريقي ،سواء من حيث الدوار والليات
اليت تش تغل هبا وقدرهتا عىل انتاج حوار فعال ومنتج مع املؤسسات اليت
تش تغل معها لتفادي أي تداخل أو تنازع يف الاختصاصات ويه املقومات
اليت تس متد مهنا قوهتا وتفاعلها يف اجملاالت اليت هتم الوساطة االدارية وتعزيز
وحامية حقوق االنسان ،الس امي أن هذه املؤسسة تمتتع ابس تقاللية عن
السلطات التقليدية الثالث ،اىل جانب متتعها ابلهلية القانونية والاس تقالل
املايل ومعلها عىل تعممي قمي التخليق والشفافية يف تدبري املرافق العمومية.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
 -1مداخةل الفريق الاشرتايك.
الس يد الرئيس،
الس يد الوزير،
يرشفين أن أتدخل ابمس الفريق الاشرتايك مبجلس املستشارين ملناقشة
مرشوع قانون رمق  21.21يتعلق مبؤسسة الوس يط.
ويه مناس بة لنؤكد أن املغرب يعيش اليوم حلظة تدعمي ادلميقراطية
التعددية ابمتياز واس تكامل مسار بناء دوةل القانون واملؤسسات .وتكريس
ادلور ادلس توري لهذه املؤسسات اليت جيب أن تبارش صالحياهتا الفعلية
واحلقيقية لتسامه يف بناء املرشوع ادلميقراطي احلدايث وترتقي اىل مس توى
هيئات لتوطيد ادلميقراطية التشاركية .واعامتد أمسى معايري اجلودة والشفافية
واحلياد والزناهة.
كام أن مجيع املؤسسات ادلس تورية اليت جرى بفضل املتابعة امللكية
اليومية اس تكامل بناهئا التنظميي والقانوين تشلك اضافة نوعية تؤطر البعد
املؤسسايت للحاكمة اليت تضمنهتا التوجهيات السامية خلطاب جالةل املكل
محمد السادس التارخيي يوم  9مارس  ،1022من زاوية جرأة املضامني
املعلنة وقوة املبادئ الكربى املقدمة كرضية مرجعية لبناء هندسة دس تورية
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مت اس ناد املهام ذات البعد اجلهوي عىل وسطاء هجويني من أجل ممارسة
اختصاصات عىل املس توى الرتايب ،اليت مت تفويهتا من الوس يط – ابعتباره
رئيس املؤسسة املركزية – اىل الوسطاء ملبارشهتا حمليا ،لتقريب املواطن
املش تيك من سهوةل ايداع تظلامته ابلرسعة الالزمة واملطلوبة.
واستنادا اىل حصيةل التقارير الس نوية ملؤسسة الوس يط ،معلت هذه
الخرية عىل وضع دراسات هتمت برصد احلصيةل االدارية للمؤسسة وكذا
دراسة التقارير احملاةل علهيا من طرف الهجزة االدارية من أجل تقيميها
واس تخالص مقرتحات وتوصيات معلية واسترشافية وبلوة اصالح اداري
خيدم االدارة واملواطن عىل السواء.
وجتدر االشارة كذكل ،أن مؤسسة الوس يط قد سامهت بشلك أو
بأخر يف تشجيع خمتلف االدارات عن العدول عن سلواكهتا الالمرشوعة،
واالسهام يف تعديلها ،المر اذلي يس تدعي معه أجرأة توصياهتا ملا فيه
خدمة للمرتفق واسرتجاع حقوقه.
الس يد الرئيس،
ان احلديث عن االدارة واجملمتع أو االدارة واملواطن .فهو حديث عن
عالقة تفاعلية متأصةل يف التارخي ،عالقة تطورت وتشعب عرب العصور تبعا
للمتغريات والظروف املس تجدة ،فالتطور اذلي عرفته ادلوةل احلديثة بزتايد
تدخالهتا يف خمتلف اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية والس ياسة متجاوزة
يف ذكل دورها التقليدي اذلي اكن يقترص عىل احملافظة عىل المن والنظام
العام .سامه يف تعقيد هذه العالقة اذ اكن هل تأثري واحض يف تدعمي نفوذ
االدارة العامة .ابعتبارها الداة التنفيذية خملططات وبرامج ادلوةل التمنوية.
وذكل مبنحها امتيازات لها طابع السلطة العامة لتسهيل نشاطها وحتقيق
الصاحل العام.
وقد جاء يف اخلطاب املليك .حملمد السادس ''أن البيوقراطية االدارية
تعترب من أكرب عوائق التمنية" فاالدارة ابجراءاهتا املعقدة وسلواكهتا الرتيبة
وسوء تدبريها للمرفق العام ،سينضاف اىل ذكل انكامشها عىل نفسها وجعزها
عىل التواصل مع حميطها والاس امتع لالنشغاالت املتعاملني معها يؤدي اىل
تزايد ظواهر سلبية تمتثل عىل اخلصوص يف الالمباالة ازاء مصاحل املواطنني
وكذكل املستمثرين وسوء ارشادمه اليشء اذلي ينتج عنه الشلل يف احلركة
الاقتصادية باكملها وابلتايل التمنية الشامةل اليت س هتدفها.
وميكن القول أن مؤسسات الوس يط أصبح وجودها رضوري اىل املهام
اليت تضطلع هبا فاىل جانب بهثا يف الزناعات بني االدارة واملتعاملني معها
واجياد توازن يف العالقات بني الطرفني ،فاهنا تفق عىل مشالك االدارة عرب
تعميقها فامي جيري يف دواليب الهجزة االدارية ،وعىل كيفية معلها وتقدميها
خلدماهتا ،كام تقوم أيضا بتوجيه الرأي العام واملرتفقني بشلك خاص
وتساعدمه عىل بناء توقعاهتم حول االدارة.
فاالهامتم بفكرة احداث مؤسسة الوس يط تأيت يف الوقت املالمئ رشيطة
خلق حوار واسع النطاق حولها ابرشاك اكفة فعاليات اجملمتع ،حىت يس تقر

علهيا ،أو حسب احلاةل ابحللول اليت تقرتهحا عىل املش تيك أو املتظمل ،حىت
يتس ىن رفع ما حلقه من رضر أو تعسف أو شطط .وجيب أن تقوم االدارة
بذكل خالل الجل اذلي حيدده الوس يط أو مندوبه اخلاص أو الوس يط
اجلهوي ،واذا تعذر علهيا ذكل يف الجل احملدد ،جاز لها أن ترفع طلبا اىل
املؤسسة من أجل متديده قصد اعداد اجلواب ،رشيطة ذكر الس باب
ادلاعية اىل ذكل.
كام يلعب الوس يط دورا هاما يف ترس يخ مبادئ احلاكمة االدارية
وحتسني أداء االدارة حيث يرفع يف اطار اختصاصاته ،وبصفته قوة اقرتاحية
لتحسني أداء االدارة والرفع من جودة اخلدمات العمومية اليت تقدهما ،تقارير
خاصة اىل رئيس احلكومة تتضمن توصياته ومقرتحاته الهادفة اىل اىل ختليق
القطاع العمويم وذكل ابلعمل عىل ما ييل:
 ترس يخ قمي الشفافية والتخليق واحلاكمة يف تدبري املرافق العمومية،والعمل عىل نرشها بني املوظفني واملرتفقني؛
 التقيد بقمي حقوق االنسان كام هو متعارف علهيا عامليا ،والالزتاممبراعاهتا ،والهنوض هبا يف عالقة االدارة ابملرتفقني؛
 مواكبة املس تجدات ،واجياد احللول ملا يطفو عىل الساحة مناشاكليات ،لن امجلود والرتاتبية يف العمل االداري قد يعوقان التقدم،
خاصة يف خضم التغيريات املتسارعة اليت تتطلب التصحيح والتكييف؛
 التحديث والتواصل عن بعد ،ومكننة اخلدمات ،والاعامتد عىلاملعلوميات ،مع العمل أن التحديث جيب أن ينصب عىل وسائل العمل وعىل
املساطر ،وعىل العقليات عىل اخلصوص؛
 اصالح ومراجعة النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة مبهام االدارةوسائر املرافق العمومية ،وحتسني بنيات الاس تقبال واالتصال ،وتبس يط
املساطر واالجراءات االدارية لتيسري ولوج املواطنني اىل اخلدمات اليت
تقدهما االدارة يف أحسن الظروف؛
وتتوىل مؤسسة الوس يط تنظمي منتدايت وطنية أو اقلميية أو دولية
الغناء الفكر واحلوار حول قضااي احلاكمة اجليدة ،وحتديث املرافق
العمومية ،يف نطاق س يادة القانون ،ومبادئ العدل واالنصاف .وتسامه
املؤسسة يف تعزيز البناء ادلميقراطي ،من خالل العمل عىل حتديث
واصالح هيالك ومساطر االدارة ،وترس يخ قمي االدارة املواطنة ،والتش بع
بأخالقيات املرفق العمويم .كام تسامه املؤسسة يف احداث ش باكت
للتواصل واحلوار بني الهيئات الوطنية والجنبية ،وكذا بني اخلرباء من ذوي
االسهامات الوازنة يف جمال احلاكمة االدارية اجليدة ،من أجل الانفتاح عىل
مس تجدات العرص.
كام أن مؤسسة الوس يط هنجت خيار الالمتركز ،من خالل امليض يف
فتح مندوبيات ،يف اطار س ياسة القرب كمنط ملعاجلة املشالك احمللية .حيث
معل الظهري عىل اس ناد املهام املركزية اىل لك من وس يط اململكة والاكتب
العام وابيق الهيالك االدارية التنظميية الخرى وكذا املندوبون اخلاصون ،فامي
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التصور بشأن أبعاد هذه املؤسسة ،لكبنة الس تكامل تشييد الرصح
املؤسسايت لدلوةل.
وتنبغي االشارة اىل أن جناح مؤسسة الوس يط يف حتقيق املرايم اليت
أحدثت من أجلها رهني ابملقومات اليت تعمتد علهيا وابلوسائل املوضوعة
رهن ارشاهتا مهنا:
وجود مؤسسة الوس يط اىل جانب املؤسسة امللكية يعترب عامال من
عوامل القوة والفاعلية يف أداء همامه ،فهذه املاكنة جيب استامثرها بشلك
اجيايب خلدمة مصاحل املواطنني.
توافر الرشوط والوسائل التقنية والتنظميية الرضورية لعمليه فهذه
املؤسسة جيب أن تكون منوذجا للمؤسسة الفعاةل والناجضة وليس جمرد
وس يةل احتياطية رضورة وجود بيئة ادارية واجامتعية وس ياس ية وثقافية
ومعلية انجضة.
وميكن القول بأنه بغض النظر عن السس والتوهجات اليت حتمك
مؤسسة الوس يط يف املغرب ،فرنسا ،اس بانيا ،يف العامل فان هدفها هو
املسامهة يف تمنية ادلميقراطية وتدعمي دوةل القانون.
ويبقى الرهان الول والخري هو العمل عىل توعية املواطنني بوجود
هذه املؤسسة وبأمهيهتا وحتسيسهم برضورة ادلفاع عن حقوقهم اجتاه االدارة
حىت يرتخس مفهوم االدارة يف خدمة املواطن قوال وفعال.
الس يد الرئيس،
ينبغي التأكيد عىل أن هذه املؤسسة و كام هو الشأن ببايق مؤسسات
احلاكمة ،همام اكنت فاعليهتا ،فانه ال ميكن أن حنملها لوحدها مسؤولية ختليق
احلياة العامة ،لن حماربة الفساد هو مسار طويل ومعقد يس توجب عالوة
عىل هذه املؤسسات واالرادة الس ياس ية القوية ،جمهودا وتعبئة جامعيني من
خالل ارشاك اكفة االدارات والهيئات ،واخنراط اجملمتع املدين واالعالم
واملواطنني من أجل القضاء عىل مسببات الفساد ودمع اجلانب الرتبوي
والتوعوي من أجل وقف التطبيع معه والانتقال من التنديد اىل التبليغ
واحلرص عىل انزال القانون لكام مت ارتاكب فعل الفساد.

لبالدان.
الس يد الرئيس،
صنف ادلس تور اجلديد لس نة  1022مؤسسة الوس يط مضن هيئات
حامية حقوق االنسان والهنوض هبا ،حيث عرفها الفصل  211عىل أهنا
مؤسسة وطنية مس تقةل ومتخصصة ،هممهتا ادلفاع عن احلقوق يف نطاق
العالقات بني االدارة واملرتفقني ،واالسهام يف ترس يخ س يادة القانون،
واشاعة مبادئ العدل واالنصاف ،وقمي التخليق والشفافية يف تدبري
االدارات واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية والهيئات اليت متارس
صالحيات السلطة العمومية.
وقد مت احداث مؤسسة الوس يط مبقتىض الظهري الرشيف رمق 2.22.11
الصادر يف  21من ربيع الخر  21( 2131مارس )1022؛ حيث حلت
هذه املؤسسة حمل ديوان املظامل اذلي ظل لس نوات عدة نرباسا لدلفاع عن
حقوق املواطنني يف مواهجة رجال السلطة االدارية.
وقد جاء الظهري الرشيف رمق  2.22.11يف مس هتهل ببيان الس باب
املوجبة الحداث هذه املؤسسة ،واليت جند من بيهنا أن احاللها حمل ديوان
املظامل هو هبدف حتديث هذا الخري ،من خالل ترس يخ معهل مكؤسسة
وطنية مس تقةل ومتخصصة حتمل امس "الوس يط" ،وتوطيدا ملا حققه من
مكتس بات وتأهيال هل للهنوض مبهام موسعة وهيلكة جديدة ،ملواكبة
االصالح املؤسيس العميق اذلي تعرفه بالدان ،ولالنسجام مع املعايري
ادلولية.
كام أن احداث مؤسسة الوس يط جاء لتحقيق التاكمل املنشود بني
ادلور اذلي يقوم به اجمللس الوطين حلقوق االنسان ،يف نطاق
الاختصاصات املوكوةل اليه ،وبني املهام املس ندة اىل هذه املؤسسة الوطنية
اجلديدة ،من أجل حامية حقوق االنسان يف اطار العالقة القامئة بني االدارة
واملرتفقني كام يعد الوس يط عضوا حبمك القانون يف اجمللس الوطين حلقوق
االنسان.
الس يد الرئيس،
اننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب نعترب هذا القانون لبنة
جديدة تصب يف اطار متكني املواطنني من ممارسة حقهم ادلس توري يف
ادلفاع عن حقوقهم املرشوعة يف مواهجة االدارات واملؤسسات واملرافق
العمومية اليت جيب الاس تفادة من خدماهتا عىل أساس قاعدة املساواة بني
املواطنني ،وتفعيل مبادئ ادلميقراطية والشفافية والزناهة واملسؤولية،
واحرتام القانون واحلياد ،بعيدا عن املامرسات البريوقراطية واحملسوبية
والزبونية ،وبعيدا عن أساليب الشطط يف اس تعامل السلطة والنفوذ ،مبا
يضمن التفعيل السلمي للمفهوم اجلديد للسلطة ،اذلي اندى به جالةل املكل
محمد السادس نرصه هللا يف أكرث من مناس بة.
واعتبارا لمهية هذا املرشوع ،ولدلور الهام اذلي تضطلع به مؤسسة
الوس يط ،خاصة يف ظل املس تجدات اليت محلها هذا املرشوع واليت هتدف

 -1مداخةل فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب.
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن تناول اللكمة ابمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب
للمناقشة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  21.21يتعلق مبؤسسة
الوس يط ،والبد يف البداية أن ننوه ابلنقاش البناء والاجيايب اذلي طبع
أشغال جلنة العدل والترشيع وحقوق االنسان أثناء دراسة هذا املرشوع
الهام اذلي يشلك لبنة اضافية يف البناء املؤسسايت والقانوين واحلقويق
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الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
لكون "مؤسسة الوس يط" مؤسسة وطنية مس تقةل ومتخصصة تتوىل،
يف نطاق العالقة بني االدارة واملرتفقني ،هممة ادلفاع عن احلقوق ،واالسهام
يف ترس يخ س يادة القانون ،واشاعة مبادئ العدل واالنصاف ،والعمل عىل
نرش قمي التخليق والشفافية يف تدبري املرافق العمومية ،والسهر عىل تمنية
تواصل فعال بني الشخاص ،ذاتيني أو اعتباريني ،مغاربة أو أجانب،
فرادى أو جامعات ،وبني االدارات العمومية وامجلاعات احمللية واملؤسسات
العمومية والهيئات اليت متارس صالحيات السلطة العمومية وابيق املنشأت
والهيئات الخرى اخلاضعة للمراقبة املالية لدلوةل ،واليت يشار الهيا يف هذا
الظهري الرشيف ابمس "االدارة".
ونظرا لن مؤسسة الوس يط من املفروض أن متد يد العون لذلين
يوجدون يف وضعية صعبة لس باب مادية ،والس امي مهنم النساء الرامل
واملطلقات واليتاىم والشخاص من ذوي االعاقة ،وسائر فئات الشخاص
يف وضعية هشة ،ومتكيهنم من املساعدة القضائية ،يف حاةل ما اذا اكن
املش تكون املعنيون يرغبون يف اللجوء اىل القضاء االداري ،وذكل وفق
االجراءات املنصوص علهيا يف الترشيع اجلاري به العمل.
للك ما س بقت االشارة اليه فاننا يف الاحتاد املغريب للشغل نصوت
ابالجياب عىل نص املرشوع.

اىل ابراز ماكنة هذه املؤسسة والريق هبا ،وحتديد عالقهتا ببايق املؤسسات
الخرى يف ادلفاع عن املرشوعية القانونية ومبادئ االنصاف والعدل ،فاننا
يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب ال يسعنا اال أن ننوه هبذا املرشوع
ونصوت ابالجياب لفائدته.
والسالم عليمك ورمحة هللا.
 -1مداخةل فريق الاحتاد املغريب للشغل.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد ات والسادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يسعدين أن أتناول اللكمة ابمس فريق الاحتاد املغريب للشغل ملناقشة
مرشوع قانون رمق  21.21املتعلق مبؤسسة الوس يط خالل اجللسة العامة،
وأنهتز هذه الفرصة لنوه ابجملهودات اليت اختذهتا بالدان لتعزيز الرتسانة
الترشيعية واملؤسساتية ،ومهنا مؤسسة الوس يط مكؤسسة دس تورية
وحقوقية تروم ادلفاع عن حقوق املواطنني يف عالقاهتم ابالدارة ومبا يسامه
يف ترس يخ دوةل احلق والقانون واشاعة مبادئ العدل واالنصاف وقمي
التخليق والشفافية يف تدبري عالقات املواطن ابلسلطة العمومية.
ونأمل أن جييب هذا املرشوع قانون عىل العديد من االشاكالت اليت
الزالت تعيق الارتقاء ابملرفق العمويم ببالدان ليكون يف مس توى تطلعات
املرتفقني ،وأخص ابذلكر هنا ما ييل:
 عدم جتاوب العديد من االدارات واملؤسسات العمومية واملصاحلاملعهود لها بتس يري املرفق العام ،مع مالحظات ومقرتحات وتوصيات
مؤسسة الوس يط بل الكرث من ذكل عدم الزتاهما بتطبيق القوانني وأخص
ابذلكر هنا ،عىل سبيل املثال ال للحرص ،القانون رمق  03.02بشأن الزام
االدارات العمومية وامجلاعات احمللية بتعليل قراراهتا حيث الزالت القرارات
التعسفية والتطبيق السليب للقانون والشطط يف اس تعامل السلطة يه
القاعدة يف تعامل العديد من االدارات العمومية مع املواطنني والعاملني هبا؛
 يف ظل ادلينامية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية اليت تعرفهابالدان وتنايم الثقافة احلقوقية ،تشري مجيع التقارير اىل ارتفاع عدد القضااي
املعروضة عىل احملامك االدارية مع متاطل و /أو رفض تنفيذ الحاكم الصادرة
ضد االدارة .ذلكل مفن املهم توس يع مضامني توصيات مؤسسة الوس يط
ليشمل حث االدارات املعنية عىل تنفيذ الحاكم القضائية واختاذها
لالجراءات الاستباقية لتفادي املنازعات؛
 ابلرمغ من اكفة الصالحيات اليت أولكت ملؤسسة الوس يطمبقتىض ادلس تور والقانون ،نالحظ أن تركيبته تظل حمدودة حبيث ال يضم
جمالس كام هو الشأن ابلنس بة ملؤسسات احلاكمة وهيئات حقوق االنسان.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد ات والسادة الوزراء احملرتمون،

اثنيــا :مرشوع قانون رمق  11.21يتعلق ابملساعدة الطبية عىل
االجناب:
 -2مداخةل فريق الصاةل واملعارصة.
الس يد الرئيس احملرتم،
ابمس فريق الصاةل واملعارصة ،نتدخل اليوم يف اطار ادلراسة
والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  11.21يتعلق ابملساعدة الطبية عىل
االجناب والرايم اىل تأطري تقنيات طبية ابلعديد من املراكز واخملتربات
بطريقة عشوائية ،وكي بدل يسعى اىل تعزيز منظومته الصحية وترسانته
القانونية يف هذا اجملال صار لزاما عىل بالدان الالتحاق مبصاف البدلان
الرائدة يف هذا اجملال ،وال يفوتنا يف فريق الصاةل واملعارصة التنويه ابلطر
الطبية والباحثني الرائدين يف هذا اجملال اذلين رامكوا جتربة علمية حمرتمة
ومرجعية مطلوبة يف حميطها االقلميي وادلويل.
ويدخل هذا املرشوع قانون مضن منظومة جديدة من القوانني اليت
هتدف ابلساس اىل وضع اطار قانوين جييب عن خمتلف التساؤالت
الخالقية وادلينية اليت تثريها التطورات العلمية ،ويه ألية طال انتظارها،
عىل اعتبار أن هذا املرشوع ورد مضن اخملطط الترشيعي للحكومة السابقة.
ويعترب مرشوع قانون  11.21كذكل من مشاريع قوانني الساس ية
لتعزيز املنظومة الصحية ببالدان ،وذكل لوضعه اطارا قانونيا لهذا اجملال
العلمي املتطور برسعة من هجة ،ولتلبية مطلب اجامتعي ،حقويق ،ديين
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ابجللسة العامة للتصويت عىل مرشوع قانون رمق  11.21يتعلق ابملساعدة
الطبية عىل االجناب ،ويه مناس بة نؤكد من خاللها عىل أمهية هذا القانون
الرايم اىل تأطري هذا اجملال وتقنينه –كام هو الشأن يف العديد من البدلان-
مبا س ميكن من مضاعفة حظوظ الزواج عىل االجناب ،وحيد من بعض
املامرسات غري القانونية اليت اكنت تس تغل هذا الفراغ القانوين.
وال يفوتنا هبذه ابملناس بة التنويه ابملقاربة اليت مت اعامتدها أثناء عرض
ومناقشة هذا القانون داخل جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية
مبجلس املستشارين ،حيث تفاعلت احلكومة ابجيابية مع عدد همم من
التعديالت املقدمة ،سواء من طرف الغلبية أو املعارضة ،مما مسح ابدخال
تعديالت هممة مهت جتويد النص القانون وادخال مقتضيات جديدة عاجلت
بعض االشاكالت املطروحة من مثل أحقية الشخاص يف حامية خصوبهتم.
وهو ما يعكسه التصويت ابالجامع عىل مرشوع هذا القانون.
الس يد الرئيس احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
ال خيفي عليمك أن الهرم الساكين لبالدان عرف يف الس نوات الخرية
تغريات مقلقة ،حيث بدأت نسب الش يخوخة يف الارتفاع ،مقابل اخنفاض
كبري يف نس بة اخلصوبة ابجملالني احلرضي والقروي ،وقد زاد من هذا نس بة
الزواج اذلين يعانون من العقم ذي الطبيعة املرضية حيث يصل اىل نس بة
 ،%21وهو رمق مقلق يقتيض سن اسرتاتيجية متعددة البعاد ملعاجلته،
خصوصا ما قد يرتتب عنه من تشتت أرسي.واليت نعتقد أن هذا القانون
سيشلك أحد راكئزها الساس ية.
كام نشري يف هذا االطار اىل أن تاكليف الدوية املس تعمةل يف عالج
المراض املرتبطة ابلعقم وقةل اخلصوبة تبقى ابهظة المثن ،وغري مشموةل من
طرف أنظمة التغطية الصحية ،مما ال يسمح لعدد من الزواج ابقتناهئا ،أو
أهنم يضطرون للجوء اىل السوق السوداء القتناهئا ،مبا يشلكه ذكل من
خطر عىل المن الصحي وتأثري عىل الاقتصاد الوطين ،انهيك عن كون
بعض املصحات وخالفا ملقتضيات املادة  11من القانون رمق 232.23
املتعلق مبزاوةل همنة الطب ال تقوم ابشهار أمثنة هذه العمليات.
وبناء عىل ما س بق ،فاننا يف فريق العداةل والتمنية ،ومن منطلق حرصنا
عىل أن حيقق هذا القانون النتاجئ املرجوة منه ،فاننا ندعو اىل:
 ادخال تاكليف العالج والعملية مضن التغطية الصحية؛ مراقبة مدى احرتام املصحات املعمتدة ملقتضيات اعالن اخلدماتوتلكفة العمليات؛
 توفري املوارد البرشية الاكفية للقيام بمبراقبة سري اش تغال املصحاتاحلاصةل عىل الاعامتد للحد من املامرسات غري القانونية؛
 -احاطة هذه العلمية باكفة الضامانت من خالل تعزيز اطالع

وأخاليق من هجة أخرى عرب حتديد تقنيات املساعدة املسموح هبا ببالدان،
وحظر املامرسات املاسة ابلكرامة االنسانية والقمي الاجامتعية.
كام جاء هذا املرشوع قانون  11.21لتعزيز الرتسانة القانونية الوطنية
يف جمال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية ،وسد الفراغ القانون اذلي طبع
املامرسات التقنية للمساعدة الطبية عىل االجناب ،اليت يطرهحا التقدم
املتالحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية.
واذ نمثن يف فريق الصاةل واملعارصة ،مضامني هذا النص انطالقا من
قناعتنا ،أن المر مل يعد يقترص عىل فئة ميسورة من اجملمتع لها من
االماكنيات املادية ما يتيح لها تسديد اللكفة الباهظة لهذا النوع من
العمليات والدوية ،بل صار المر يتعلق هبرم اجملمتع املغريب يف رمته واذلي
بدء ش بح الش يخوخة حيارصه خاصة يف الوسط احلرضي ،حيث يعاين
العديد من الزواج من التبعات الاجامتعية والنفس ية والصحية لهذا املرض
اذلي حيرهمم من االحساس الطبيعي ابلمومة والبوة ،حفوايل  %21من
الزواج يف املغرب يعانون من العقم ،فالمر يتعلق أساسا مبشلك حقيقي
عىل مس توى الصحة العامة ومشلك اجامتعي مبا أنه يؤدي اىل ما بني %30
اىل %10من حاالت الاكتئاب والطالق بني الزواج.
كام ننوه بكون هذا املرشوع القانون شدد عىل رضورة احرتام كرامة
االنسان ،واحملافظة عىل حياته وسالمته اجلسدية والنفس ية وعىل
خصوصياته ،وكذا احرتام رسية املعطيات ذات الطابع الشخيص املتعلقة به،
جمرما املامرسات اليت تشلك مسا ابلكرامة وبسالمة اجلنس البرشي.
كام ننوه ابس تحضار أمهية توفري التغطية الصحية الساس ية عن مجيع
المراض املرتبطة واملسؤوةل عن صعوابت االجناب والعقم ،لتيسري هممة
احملرومني من االجناب للوصول اىل اخلدمات الصحية والعالجية ،سواء مهنم
اذلين يتوفرون عىل تأمني خاص أو معويم أو اذلين حيملون بطاقة املساعدة
الطبية "راميد" ،كام نطالب بتوفري وحدات للمساعدة الطبية عىل االجناب
يف القطاع العمويم ،خصوصا يف املستشفيات اجلامعية ،حيث ميكن اللجوء
اىل هذه النوعية من اخلدمات الصحية املدرجة مضن الصحة االجنابية .ملا لها
من أاثر اجيابية عىل التمنية املس تدامة والمنو الاقتصادي ،فالصحة االجنابية
معوما من الولوايت اليت وجب أن تولهيا الس ياسات العمومية العناية
الالزمة يف اطار مقاربة مشولية تراعي اجلوانب الاقتصادية والاجامتعية،
الس امي أن املؤرش اللكي للخصوبة ببالدان يسجل اخنفاضا ملحوظا.
وبناء عليه نصوت عىل هذا املرشوع قانون ابالجياب.
 -1مداخةل فريق العداةل والتمنية.
الس يد الرئيس احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية مبجلس املستشارين
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الس يد الرئيس،
يف هذا االطار حيدد هذا املرشوع عىل وجه اخلصوص املبادئ العامة
املنظمة للمساعدة الطبية عىل االجناب ،من خالل احرتام كرامة االنسان
واحملافظة عىل رسية املعطيات ذات الطابع الشخيص للزوجني ،والعمل عىل
جترمي لك ما من شأنه أن ميس بكرامة وسالمة اجلنس البرشي ،واليت
هتدف اىل اس تغالل الوظائف التناسلية البرشية لغراض جتارية ،أو ختالف
مقاصد الرشيعة االسالمية ،اكالس تنساخ البرشي ،التربع ابلمشاج أو بيعها
وامحلل لفائدة الغري أي ما يعرف بكراء الرحام.
الس يد الرئيس،
هيدف هذا املرشوع اىل حتديد رشوط ممارسة تقنيات املساعدة الطبية
عىل االجناب ،ومن أبرزها اخضاع املؤسسات الصحية واملراكز اخلاصة
واملهنيني املعنيني الجبارية احلصول عىل اعامتد ملامرسة تقنيات املساعدة
الطبية عىل االجناب وفق رشوط حمددة ،وحرص اللجوء للمساعدة الطبية
عىل االجناب فقط لفائدة امرأة ورجل مزتوجني وعىل قيد احلياة ،ويشرتط
مبوجد هذا املرشوع احلصول عىل املوافقة الواحضة للزوجني كتابة ،وخطر
القيام بأية تقنية من تقنيات املساعدة الطبية عىل االجناب ،غري تكل
املعرتف هبا قانونيا ابملغرب واليت حتدد الحئهتا بنص تنظميي ،كام ينص عىل
احداث جلنة استشارية للمساعدة الطبية عىل االجناب لعمليات التفتيش
من قبل الرشطة القضائية والعوان املنتدبون من قبل قطاع الصحة .
الس يد الرئيس،
للك هاته احليثيات ،فاننا يف الفريق احلريك نصوت ابالجياب لفائدة هذا
املرشوع ابعتباره مساهام يف الرفع من أداء املنظومة الصحية الوطنية اليت
تعترب رهاان اجامتعيا أساس يا ببالدان.
ويف الخري نمتىن أن يبلور هذا املرشوع عىل أرض الواقع بشلك جدي
وهادف.
 -1مداخةل املستشار الس يد محمد البكوري ،رئيس فريق حزب
التجمع الوطين للحرار:
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
احلضور الكرمي،
أتدخل اليوم ملناقشة هذا املرشوع ابمس فريق التجمع الوطين للحرار،
ويه مناس بة أس تحرض فهيا أمهية الترشيعات القانونية اليت تس هنا بالدان
الصالح الوضع الصحي يف بالدان وجعهل يواكب التطورات الرسيعة اليت
يعرفها هذا القطاع همنئني احلكومة عىل هذا االجناز وعىل هذا التفاعل
االجيايب والرسيع مع حاجيات اجملمتع ومتطلباته.
الس يد الرئيس احملرتم،
لقد جاء هذا املرشوع لسد الفراغ اذلي تعاين منه تقنيات املساعدة

الزوجني عىل خمتلف االجراءات أثناء معلية املساعدة الطبية عىل االجناب؛
 مالءمة هذا القانون مع القانون املنظم للبحث الطيب مع حتديدأجل اجراء البحث؛
 التـأكد من مدى اس تجابة املراكز اخلاصة للمساعدة الطبية عىلاالجناب للمعايري التقنية لالنشاء وكذا معايري التجهزي املطلوب توفرها وكذا
للمعايري من حيث عدد املس تخدمني واملؤهالت املطلوب توفرها فهيم قبل
منح الاعامتد.
وعليه س يصوت فريقنا ابالجياب عىل مرشوع هذا القانون ،راجني أن
يسهم يف حتقيق الهداف املرجوة منه.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
 -3مداخةل الفريق احلريك.
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة الوزراء،
الس يدات والسادة املستشارين،
يرشفين أن أتدخل ابمس الفريق احلريك البداء وهجة نظران وموقفنا من
مرشوع قانون رمق 11.21املتعلق ابملساعدة الطبية عىل االجناب.
الس يد الرئيس،
يف البداية ال بد من التنويه ابلنقاش الهادئ واملسؤول اذلي عرفته جلنة
التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية مبناس بة دراس هتا لهذا املرشوع اذلي
هيدف اىل تعزيز الرتسانة القانونية الوطنية يف جمال العلوم الطبية والتقنيات
البيوطبية ،واذلي جاء لسد الفراغ القانوين اذلي يطبع ممارسات تقنيات
املساعدة الطبية عىل االجناب ،كام نش يد ابلتفاعل االجيايب للحكومة يف
خشص الس يد وزير الصحة مع تعديالت الفرق واجملموعات الربملانية اليت
سامهت يف جتويد النص شالك ومضموان.
الس يد الرئيس،
اننا يف الفريق احلريك نعترب هذا املرشوع من المهية مبا اكن ،اذ يعد
من بني أمه الوراش االصالحية اليت عرفها القطاع الصحي ببالدان ،كام
يعترب تكريسا للجهود اليت تبذلها احلكومة وذكل ابلسعي لتدارك العجز أو
الضعف يف اخلصوبة ذي الطبيعة املرضية ،وهو ما يس تدعي وبشلك
مس تعجل ادراجه مضن المراض املشموةل ابلتغطية الصحية مع العمل أن
امجليع يشهد ابرتفاع تاكليف العالج وما يس تدعي من حتاليل وأدوية تصل
يف اغلب الحيان اىل معليات جراحية ابهظة المثن مما يعرس أمر مجموعة من
الزواج احملرومني من االجناب واذلي يبلغ عددمه حسب االحصائيات ما
يزيد  %21من الزواج يعانون من مشلكة اخلصوبة والمراض املرتبطة هبا
بدرجات خمتلفة ،وهو ما يفوت الفرصة عىل مجموعة من الزواج و يرتتب
علهيا أاثر سلبية ومشالك نفس ية واجامتعية تصل يف بعض الحيان اىل
الطالق.
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الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين ابمس الفريق الاشرتايك مبجلس املستشارين أن أتدخل ملناقشة
"قانون رمق  11.21املتعلق ابملساعدة الطبية عىل االجناب "ويندرج هذا
املرشوع مضن املشاريع اليت من شأهنا أن تعزز الرتسانة القانونية يف جمال
العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية ،ومن شأنه أيضا أن يسد الفراغ القانوين
اذلي يطبع ممارسة تقنيات املساعدة الطبية عىل االجناب ،بعدما ظلت
لس نوات متارس خارج اطار قانوين ال يوفر امحلاية لطاليب هذا النوع من
املساعدة الطبية ،وأن يضع حدا جملموعة من التجاوزات واخلروقات اليت
يعرفها هذا اجملال من خالل التنصيص عىل غرامات مالية وعقوابت
ابلسجن من ( )20عرش س نوات اىل ( )10عرشين س نة (املادة  10من
القانون) ،فضال عىل أنه طرح حلوال ابلنس بة للزواج اذلين يعانون العجز
أو ضعف اخلصوبة .
وما من شك أن موضوع املساعدة الطبية عىل االجناب وما جيلبه من
جدال ذو بعد ديين وتقين وعلمي وطيب دقيق ،يفسح اجملال الختالف
الراء بني مؤيد للتطور العلمي وابلتايل فالتأطري القانوين ينبغي أن يشلك
رافعة قوية تعزز وتشجع عىل تطور هذه التقنية ،وأن ال يعيق ماكحفة العقم
اذلي يعد اشاكال انسانيا واجامتعيا حقيقيا لبعض الزواج ،وبني من جيرم
وحيرم اللجوء اىل بعض التقنيات الطبية املنافية لعقيدة ودس تور اململكة.
لهذا اكن من الرضوري قبل تزنيل هذا املرشوع القانون أن تمت
استشارة مجيع الفاعلني من الفقهاء واجملالس العلمية ،والفئات الطبية املهنية
والباحثني ،وهذا ما أكد عليه الس يد الوزير ،حىت يمت تزنيهل وفق رشوط
موضوعية من شأهنا أن تصون كرامة االنسان وأن ال متس مرجعيتنا ادلينية،
كعملية االخصاب اليت مبوجب هذا القانون ،ال ميكن أن تمت اال بني الزواج
اذلين تربطهم عالقة رشعية ،وأن تكون المشاج املس تعمةل متأتية مهنام وأن
يكوان عىل قيد احلياة ،لهذا نص املرشوع عىل احداث جلنة استشارية من
شأهنا ابداء الرأي مع رضورة احرتام خصوصيات ورسية معطيات احلاالت
املعروض علهيا.
ومن اجيابيات هذا القانون أيضا دخول العقم وضعف اخلصوبة اىل سةل
العالجات اليت تتكفل هبا صناديق التغطية الصحية الاجامتعية ،الرتفاع
لكفة العالج وغالء الدوية ،اذ أصبح من حق املس تفيدين من بطاقة الرميد
الاس تفادة من اخلدمات الطبية يف جمال املساعدة عىل االجناب ،اال أنه عىل
القطاع املسؤول القيام ابالجراءات الرضورية مع اكفة الرشاكء واملعنيني
لتيسري الولوج اىل هذه اخلدمة االنسانية ،وطبعا ندرك جليا كفريق أن هذا
لن يتأىت اال بتوفري االماكنيات اللوجستيكية والتقنية والبرشية ابملستشفيات
واملراكز العمومية ،لن املساعدة الطبية عىل االجناب ابملصحات اخلاصة
ملكفة جدا ،لهذا من بني الرشوط اليت نص علهيا هذا القانون فامي خيص
املصحات ،هو أن تكون معمتدة بصفة قانونية ودلهيا ترخيص مس بق لهذا
الغرض ،مما يتطلب معه اخضاع هذه املصحات اىل مراقبة دامئة من طرف

الطبية عىل االجناب ورفع الطابو علهيا وجعلها ممارسة رشعية قانونية تساعد
القارص أو القارصة عىل االجناب والاس مترار يف حياة أرسية طبيعية ،تعطي
احلق للجميع يف ممارسة المومة والبوية ،انه مرشوع تقين ابمتياز يندرج
مضن القوانني املتعلقة ابلخالقيات البيوطبية اليت س تعزز بال شك الرتسانة
القانونية الوطنية يف جمال العلوم الطبية .والتقنيات البيوطبية وسد الفراغ
املتعلق هبذا املوضوع ،ذلكل فاننا نعترب داخل فريقنا أن هذا املرشوع يعد
قفزة نوعية عىل درب تطوير البحث العلمي دون أن يغفل اجلانب العقايب
يف حاةل ترسيب املعطيات الشخصية للشخاص املعنيني هبذه العملية
حيث جرم لك املامرسات احلاطة بكرامة املواطن املغريب.
الس يد الرئيس احملرتم،
حامية النسل اكنت حارضة أثناء مناقشة املرشوع داخل اللجنة اخملتصة
ويه املالحظات اليت توقف عندها فريقنا اال أن الضامانت اليت أعطاها
الس يد الوزير من خالل ما تضمنه املرشوع من احداث للجنة االستشارية
للمساعدة الطبية عىل االجناب واليت تتوىل ممارسة املهام املس ندة الهيا
مبوجب هذا القانون حيث اس تحرضان موقف اجمللس العلمي العىل اذلي
تأكد بأنه أعطى استشارته وموافقته يف هذا املوضوع وهو ما يبدد لك
خماوفنا يف هذا اجلانب.
اس تفادة املواطنات واملواطنني من الفئات الهشة اكنت مضن اهامتمنا
كذكل حيث طالبنا برضورة تعممي هذا االجناز العلمي عىل مجيع أبناء جممتعنا
يف اطار مبدأ تاكفؤ الفرص ،حىت لذلين ال يتوفرون عىل التغطية الصحية
أو اذلين يتوفرون عىل الراميد خاصة وأن هذا املرشوع سينقص بشلك
كبري من تلكفة اجراء مثل العمليات الطبية.
الس يد الرئيس احملرتم،
احداث املراكز املتخصصة الجراء مثل هذه العمليات الطبية ،اكنت
حارضة يف نقاش نا واذ ننوه ابمس فريقنا بوجود  29مركز متخصص يف
املساعدة الطبية اال أننا نطالب برضورة توس يع احداث هذه املراكز لتشمل
اكفة مناطق اململكة ليشمل هجات فاس-مكناس ،هجة الرشق ،وطنجة-
تطوان-احلس مية.
واذ ننوه مبس توى النقاش اذلي طبع هذا املرشوع نؤكد عىل أمهية
التعديالت اليت وضعهتا خمتلف مكوانت جملس نا املوقر واليت تفاعل معها
الس يد الوزير بشلك اجيايب حيث تبنهتا اللجنة ابالجامع بعدما مت حسب
التعديالت اليت مل تقبلها احلكومة حبمك انامتئنا للغلبية وابلنظر اىل أمهية
هذا املرشوع وأثره عىل رشحية كبرية من جممتعنا س نصوت ابالجياب عليه.
والسالم عليمك ورمحة هللا.
 -1مداخةل الفريق الاشرتايك:
الس يد الرئيس احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،
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كام نغمت هذه املناس بة لننوه ونش يد ابجملهودات اجلبارة اليت يبذلها أطر
القطاع الصحي من أطباء واحيائيني يف هذا امليدان ،وأساسا ابلقطاع
اخلاص ،عىل مواكبة أخر الاجهتادات الطبية يف العامل ما أدى اىل حتقيق
نتاجئ مرشفة ،وتقريب هذه التقنيات واخلدمات الطبية من املغاربة وفق
القواعد املعمول هبا عامليا.
الس يد الرئيس،
ويف الخري فال يسعنا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب اال أن
هنئن الطر الطبية العامةل يف هذا اجملال هبذا املرشوع قانون اذلي سوف
يضمن هلم ممارسة املساعدة الطبية عىل االجناب يف جو من الاطمئنان
وامحلاية القانونية ،كام نذكر احلكومة بضامن العداةل اجملالية من حيث توفري
مراكز طبية متخصصة جبميع هجات اململكة وعدم الاقتصار عىل املدن
الكربى فقط .كام نؤكد عىل رضورة ادراج املساعدة الطبية عىل االجناب،
واليت تعترب معال طبيا جييب عن حاةل حصية واحضة ،مضن اخلدمات
الصحية اخلاضعة لنظام التغطية الصحية ،ومساعدة الزواج ذوي ادلخل
احملدود ،مبا ال جيعل من هذا املساعدة الطبية مقترصة عىل الفئات امليسورة
دون الطبقات املتوسطة والفقرية.
للك ما س بق فاننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب نصوت
ابالجياب عىل مرشوع قانون رمق  11.21يتعلق ابملساعدة الطبية عىل
االجناب.
والسالم عليمك ورمحة هللا.

وزارة الصحة.
الس يد الرئيس احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
كفريق نمثن تزنيل هذا القانون لفتحه ابب المل أمام فئة عريضة من
احلاملني ابلبوة والمومة وفق قواعد وضوابط حتتمك اىل القانون ،أملنا أن
تطبق العداةل اجملالية عرب تراب اململكة خصوصا النائية مهنا ،يف احداث
مراكز معومية خاصة بتقدمي هذه اخلدمة االنسانية وأن ترسع يف اخراج
النصوص التنظميية املصاحبة هل.
 -1مداخةل فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب:
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب
للمناقشة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  11.21يتعلق ابملساعدة
الطبية عىل االجناب ،والبد يف البداية أن ننوه ابلعرض اذلي قدمه الس يد
الوزير وكذا الجواء االجيابية اليت سادت خالل مناقشة هذا املرشوع
داخل جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية ،وهو ما يربز أمهية هذا
املرشوع اذلي جاء ليعاجل قضية من أمه القضااي ذات التأثري النفيس
والاجامتعي الكبريين عىل الرس خاصة وعىل اجملمتع املغريب برمته ،كام أنه
مرشوع قانون جاء ليؤطر ممارسة طبية عرفها املغرب منذ أزيد من أربعني
س نة خارج أي اطار قانوين.
ويعلق العديد من الزواج عىل هذا املرشوع أماال عريضة لتنظمي جمال
املساعدة الطبية عىل االجناب اليت تنطوي عىل تطور علمي كبري ساعد عىل
اجناب ماليني الطفال يف العامل ،وأسعد قلوب الزواج بتحقيق حمل تكوين
أرسة بعد س نوات طويةل من الانتظار ،وأحياان فقدان المل يف ذكل.
الس يد الرئيس،
اننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب ننوه هبذا املرشوع اذلي
جاء ليسد الفراغ القانوين يف جمال ممارسة املساعدة الطبية عىل االجناب،
حبيث ينص عىل حتديد املبادئ العامة املنظمة للمساعدة الطبية عىل
االجناب ،من قبيل احرتام كرامة االنسان واحملافظة عىل حياته وسالمته
اجلسدية والنفس ية وعىل خصوصيته ،اىل جانب اخضاع املراكز والوحدات
الصحية اليت تعزتم الاش تغال يف هذا اجملال الجبارية احلصول عىل اعامتد
مس بق من االدارة ،واشرتاط حصول الطباء والصيادةل املتخصصني
املسموح هلم مبامرسة تقنيات املساعدة الطبية عىل االجناب عىل اعامتد
مس بق أيضا.

 -1مداخةل فريق الاحتاد املغريب للشغل.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يشلك مرشوع قانون رمق  11.21املتعلق ابملساعدة الطبية عىل
االجناب اذلي طاملا انتظرانه وانتظره خاصة الزواج اذلين حيلمون ابحلق يف
المومة ،اضافة هممة يف تعزيز الرتسانة القانونية الوطنية يف جمال العلوم
الطبية والتقنيات البيوطبية ،وتدارك تأخر املغرب يف هذا اجملال ومواكبة
التطور الطيب .فتقنيات املساعدة الطبية عىل االجناب متارس يف املغرب منذ
 11س نة ،لكن بدون تأطري قانوين يضمن حقوق املرىض ويوحض واجبات
الطبيب ،وابلتايل من شان هذا القانون ان يسد الفراغ القانوين يف هذا
الباب.
ان املنتظر من مرشوع القانون رمق  11.21هو توفري حامية حقيقية
للمرىض وان يضمن هلم الولوج اىل املعلومة وعالجات ذات جودة عالية
عىل يد أطباء متخصصني".
ومن املنتظر أيضا من مرشوع القانون االجابة عىل التساؤالت امللحة
ذات الطبيعة الخالقية والقانونية وادلينية اليت أصبحت تطرح من هجة،
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والتقدم املتنايم اذلي تشهده العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية .فالعديد من
الرس ،اليت تعاين مشالك يف االجناب واليت ابتت تفوق %21من الزواج
املغاربة نتيجة العديد من العوامل اليت تعود ابلساس لمنط العيش
والتحوالت البيئية أصبحت يف حاجة ملحة اىل امحلاية القانونية و احرتام
كرامة االنسان و اىل احملافظة عىل حياته وسالمته اجلسدية والنفس ية
وخصوصياته واحرتام رسية املعطيات ذات الطابع الشخيص ،و جترمي
املامرسات اليت تشلك مساسا بكرامة وسالمة اجلنس البرشي ،ومبنع
اس تغالل الوظائف التناسلية البرشية والمشاج لغراض جتارية أو اىل
تكوين لقيحة برشية الس تعاملها لغراض جتارية أو صناعية ،ومنع
الاس تنساخ البرشي وانتقاء النسل والتربع ابلمشاج أو بيعها.
لقد حان الوقت العتبار مرض العقم أو ضعف اخلصوبة مثهل مثل ابيق
المراض الخرى ،علام أن منظمة الصحة العاملية العقم اكنت قد اعتربته
كبايق أمراض الصحة العمومية منذ س نة  1009وقدرت نسبته يف العامل ما
بني  21اىل  21يف املائة ،وابلنظر للتلكفة املادية اليت ابت يفرضها اس تعامل
التقنيات اجلديدة(  11ألفا و 10ألف درمه ،تضم التاكليف االجاملية ،مبا
فهيا ادلواء واملتابعة الطبية والتحاليل ،اضافة اىل احلاالت اليت حتتاج اىل
اجلراحة ولهنا ليست مضمونة النتاجئ مائة يف املائة خالل شهر أو شهرين)
فقد أصبحت احلاجة أكرث احلاحا لتكون هذه المراض مشموةل ابلتغطية
الصحية ،وابلتايل اكن لزاما أن تدخل سةل العالجات اليت تتكفل هبا
صناديق التغطية الاجامتعية .وان حتدث جلنة استشارية للمساعدة الطبية
عىل االجناب ،متثل فهيا اجلهات املعنية ابالستشارة يف هذا الباب واخضاع
املؤسسات الصحية املعمتدة للقيام بتقنيات املساعدة الطبية عىل االجناب
لعمليات التفتيش .ويه لكها مطالب اكنت قد تقدمت هبا امجلعيات املعنية
(االئتالف املدين للحق يف املساعدة الطبية عىل االجناب) والهيئات املهنية
لتيسري ولوج احملرومني من االجناب اىل اخلدمات الصحية والعالجية،
وتفادي الاثر السلبية للعقم اجامتعي ًا ونفس ي ًا واقتصاد ًاي" .واليوم وبعد اخذ
ورد فقد تضمن جلها املرشوع.
كام تضمن رشط اخضاع املؤسسات الصحية واملراكز اخلاصة واملهنيني
املعنيني الجبارية احلصول عىل اعامتد ملامرسة تقنيات املساعدة الطبية عىل
االجناب وفق رشوط حمددة .ونص عىل فتح مراكز للمساعدة الطبية عىل
االجناب يف املستشفيات اجلامعية.
ومعوما فقد تضمن املرشوع يف صيغته الهنائية عكس ما اكنت عليه
نسخة  1021العديد من القضااي املهمة والاجيابية لكنه مع ذكل يتطلب
املزيد من ادلراسة القانونية والتحليلية والوقوف عند العديد من الثغرات
اليت قد ختلق العديد من املشالك والتعقيدات من قبيل:
 احلجر وممارسة السلطة والرقابة عىل البحث العلمي كام هوالشأن ابلنس بة للامدة  21من املرشوع " :ال ميكن ممارسة أية تقنية من
تقنيات املساعدة الطبية عىل االجناب ما مل يمت الاعرتاف هبا بصفة قانونية

من قبل السلطة احلكومية اخملتصة…"؛
 تغليب املقاربة وامحلوةل اجلنائية عىل حساب املبادئ الساس يةللحق يف التطبيب ضد المراض املزمنة من قبيل العقم حقها؛
 تعقيد معليات التشخيص والزرع ابملساطر والرشوطوالشلكيات :املواد 12-10-21؛
 ضعف بعض الضامانت القانونية الواجب منحها للمؤسسة أثناءالبحث عن اخملالفات ومعاينهتا (املواد )31-31؛
 عدم توفر اجلزاءات املسطرية والتأديبية الرضورية لعضاء الهيئةالاستشارية يف بعض احلاالت…
ويه نواقص تعود يف نظران ابلساس اىل غياب املقاربة التشاركية مع
املعنيني وعدم فتح نقاش معويم اذلي اكن يفرتض أعامهلام يف حتضري
املرشوع وتغليب املقاربة احلقوقية عىل أية مقاربة أخرى ابلنظر اىل أمهية
هذا احلق ابلنس بة لنس بة كبرية من الزواج املغاربة اذلين يعانون الاثر
الاجامتعية والنفس ية للعقم.
وان من شان تدارك لك هذه الاختالالت القانونية وغريها أن يساعد
بالدان عىل رحب قانون واطار ترشيعي يس تطيع مواكبة التقدم العلمي اذلي
يعرفه القطاع الصحي معوما واملساعدة الطبية عىل االجناب خصوصا،
مرشوع يس تجيب لاكفة رهاانت وحتدايت الصحة االجنابية ببالدان ،علام أن
املرأة املغربية يه نساء والرجل املغريب رجال مبس توايت اجامتعية واقتصادية
وانامتءات جغرافية ودرجات الوعي جد خمتلفة ومتنوعة لكن احلق واحد
وهنا تمكن الصعوابت يف كيفية احلصول عىل هذا احلق اذلي قد يظل حربا
عىل ورق ابلنس بة للعديد من الرجال والنساء ،بل ان النساء هن الكرث
ترضرا من هذه الظاهرة اليت ال زال اخمليال امجلاعي والصورة المنطية تعتربها
لصيقة ابملرأة ومك من النساء طلقن وترشدن يف الشارع جملرد كوهنن أو
اعتبارهن عقاميت ،وابلتايل عىل أي قانون نتحدث وان نس بة المية وسط
النساء واجلهل حبقوقهن وعدم متتعهن ابالس تقالل املايل اذلي يضمن لهن
احلق يف الكرامة واحلق يف اختيار الزوج واحلق يف الاس مترار داخل
العالقة الزوجية .اهنا مطالبنا اليت لن نتواىن عىل أن نطالب هبا حىت حتقيق
الكرامة واملساواة والعداةل الاجامتعية.
أضف اىل ذكل العقلية احملافظة اليت ال تسامه يف تنويرها ال املدرسة
العمومية وال وسائل االعالم السمعية البرصية وال خمتلف الوسائط
الاجامتعية حيث ظل هذا املوضوع لس نوات عديدة من الطابوهات.
للك ما س بقت االشارة اليه فاننا يف الاحتاد املغريب للشغل نصوت
ابالجياب عىل نص املرشوع.
 -8مداخةل مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.
الس يد الرئيس،
الس يد الوزير،
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الس يدات والسادة،
يمتحور هذا املرشوع قانون حول مجموعة من املبادئ العامة املنظمة
للمساعدة الطبية عىل االجناب ،من قبيل احرتام كرامة االنسان واحملافظة
عىل حياته وسالمته اجلسدية والنفس ية وعىل خصوصياته ،وكذا احرتام
رسية املعطيات ذات الطابع الشخيص املتعلقة به وجترمي املامرسات اليت
تشلك مساسا ابلكرامة االنسانية أو بسالمة اجلنس البرشي وحتديد
رشوط ممارسة تقنيات املساعدة الطبية عىل االجناز ومن أبرزها ،اخضاع
املؤسسات الصحية واملراكز اخلاصة واملهنيني املعنيني الجبارية احلصول عىل
اعامتد ملامرسة تقنيات املساعدة الطبية عىل االجناب وفق رشوط حمددة،
واخضاع هذه املؤسسات الصحية املعمتدة لعمليات تفتيش.
ولقد تقدمنا مبجموعة من التعديالت للمسامهة يف بلورة نص يس تجيب
لتطلعات املواطنني واملهنيني ،ولالس تفادة من التطور العلمي والتكنولويج
الرسيع اذلي يعرفه هذا اجملال من أجل رفع حتدايت املساعدة الطبية عىل
االجناب.
وال يفوتنا أن ننوه من هذا املنرب ابلنقاش اجلاد واملسؤول اذلي ساد
داخل جلنة التعلمي والشؤون الاجامتعية والثقافية أثناء مناقشة هذا
املرشوع ،وابلتفاعل االجيايب للس يد وزير الصحة مع التعديالت اليت قدمهتا
خمتلف الفرق واجملموعة الربملانية خاصة التعديالت اليت مشلت املادة 11
املتعلقة حبفظ المشاج والنسجة التناسلية ،وهو ما توج ابلتصويت عىل
املرشوع ابالجامع.
للك هذه الاعتبارات ،قرران يف مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل
التصويت ابالجياب عىل املرشوع ،ابعتباره س يحث املؤسسات واملراكز
والوحدات اخلاصة بتقدمي املساعدة الطبية عىل االجناب عىل التقيد
بأخالقيات حسن االجناز املتعارف علهيا دوليا محلاية الزوجني من لك
اس تغالل أو ممارسات ترض بسالمهتم اجلسدية أو النفس ية وتكفل هلم مجيع
الضامانت لرفع حظوظهم يف جناح حماوالت املساعدة الطبية عىل االجناب.

الس يدات والسادة،
يرشفين أن أخذ اللكمة ابمس مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل يف
اطار مناقشة مرشوع قانون رمق  11.21يتعلق ابملساعدة الطبية عىل
االجناب.
الس يد الرئيس،
الس يد الوزير،
الس يدات والسادة،
يأيت هذا املرشوع لسد الفراغ القانوين اذلي يعرفه املغرب يف هذا
اجملال ،ال س امي وأن مجموعة من التقنيات اليت تدخل مضن املساعدة الطبية
عىل االجناب ،تس تعمل من طرف املهنيني ،خاصة يف القطاع اخلاص ،منذ
أكرث من ثالثني س نة يف حوايل  10مركزا اثنان مهنا فقط معوميان (املركزان
الاستشفائيان اجلامعيان ابن سينا ابلرابط ومحمد السادس مبراكش) ،ويف
ظروف قد ال حترتم قواعد حسن االجناز وال الخالقيات البيوطبية ،وهو
ما قد يشلك خطرا عىل حصة املواطنني ابلنظر اىل الاثر اجلانبية احملمتةل
للدوية والتقنيات املس تعمةل عىل حياة الزواج والطفال.
كام يأيت املرشوع قانون هذا ،لرتمجة احلق يف الصحة االجنابية اليت
تدخل املساعدة الطبية عىل االجناب مضنه ،واذلي تنص عليه املواثيق
ادلولية اليت صادق علهيا املغرب.
وأمام تفامق اشاكلية صعوبة االجناب النامجة عن مجموعة من العوامل
وعىل رأسها منط احلياة والتوتر والتلوث والتغذية غري الصحية ،حيث يصل
عدد الرس املعنية اىل  800ألف أرسة أي ما يعادل  %21من الرس
املغربية ،وأمام خطر ش يخوخة الساكنة املغربية حيث اخنفض معدل
اخلصوبة ليصل اىل  1.2طفل للك امرأة عىل الصعيد الوطين و  2.3فقط
يف الوسط احلرضي ،أصبح تقنني وتيسري اللجوء اىل املساعدة الطبية حاجة
ملحة ابعتبارها عالجا ملرض من مضن المراض اليت قد تصيب أحد
الزوجني أو الكهام ،خاصة وأن انتشار المية والفقر جيعل الرس تلجأ اىل
الشعوذة وبعض املامرسات الغيبية كزايرة الرضحة أو غريها بدل اللجوء اىل
املؤسسات الصحية.
ولالشارة ،تظل مصاريف املساعدة عىل االجناب مرتفعة جدا وليست
يف متناول لك الرس املغربية ،حيث تبلغ التلكفة حوايل ثالثني ألف درمه
للمحاوةل الواحدة علام أن الرس تضطر اىل اللجوء اىل مجموعة من احملاوالت
قبل التوصل اىل نتاجئ اجيابية ،وهو ما يس تدعي رضورة ادراج املساعدة
الطبية عىل االجناب مضن سةل عالجات مؤسسات التأمني الصحي سواء
اكنت معومية أو خاصة أو تعلق المر بنظام املساعدة الطبية للمعوزين
( ،)RAMEDوذكل من أجل السعي حنو حتقيق العداةل الاجامتعية يف
الولوج لهذه اخلدمة الصحية ابعتبارها حقا من حقوق االنسان.
الس يد الرئيس،
الس يد الوزير،

اثلثــــا :مرشوع قانون رمق  12.21يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق
 11 01املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية
واملنتوجات الفالحية والبحرية:
 -2مداخةل فريق الصاةل واملعارصة.
الس يد الرئيس،
السادة الوزراء،
اخواين املستشارين،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس فريق الصاةل واملعارصة يف اطار مناقشة
مرشوع قانون رمق  12.21يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.01املتعلق
ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية
والبحرية،
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وامسحوا يل بداية أن أتقدم ابلشكر اجلزيل للس يد الوزير عىل العرض
اذلي قدمه واذلي مكننا يف فريق الصاةل واملعارصة من االملام عىل أمه
التعديالت اليت جاء هبا هذا املرشوع واذلي يروم توس يع جمال تطبيق
القانون رمق  11.01ليشمل املنتوجات البحرية بعدما اكن هيم املنتوجات
الفالحية فقط ،وبذكل أصبح القانون يتحدث عن عالمة اجلودة البحرية
وعالمة اجلودة الفالحية وتسمية املنشأ والبيان اجلغرايف.
الس يد الرئيس احملرتم،
ينبغي التأكيد أن املرشوع اذلي حنن بصدد دراس ته اليوم يعترب امتدادا
لسلسةل القوانني اليت جاءت انسجاما مع س ياسة الانفتاح التجاري اليت
تقتيض مواكبة الترشيعات اليت تفرض معايري حمددة للمنتوجات املصدرة
وأيضا ملالءمة املنظومة القانونية لبالدان مع تكل اخلاصة حتديدا ابالحتاد
الورويب يف اطار الوضع املتقدم لبالدان مع هذا التكتل االقلميي.
اىل جانب ذكل نرى يف فريق الصاةل واملعارصة أن هذا املرشوع قانون
سيسامه بشلك كبري يف تمثني املنتوجات الفالحية والبحرية والرفع من قميهتا
مبا يعود ابلنفع عىل املنتجني ويرفع من قمية املنتوجات اخلاضعة للرتمزي
التسويقية.
كام أن مقتضيات هذا املرشوع قانون ستسامه يف توعية وحتسيس
املس هتكل وحامية حقوقه ويف مقدمهتا احلق يف التعرف عىل املنتوج اذلي
يس هتلكه.
للك هذه الاعتبارات وانسجاما مع املوقف اذلي عربان عنه داخل
اللجنة ،فاننا نصوت ابالجياب عىل هذا املرشوع قانون.

( )AOوالبيان اجلغرايف ( )IGاىل اضافة عالمة ممزية أخرى اىل هذه
العالقات الثالث ويه عالمة اجلودة البحرية (.)LH
ومن شأن تعديل القانون رمق  11.01توس يع جمال تطبيقه ليشمل
املنتوجات البحرية ،عىل غرار املنتوجات الفالحية ،وتمثني املنتوجات
البحرية عرب مقاربة المتيزي والرفع من اجلودة ،اضافة اىل مراجعة املادة 21
من القانون  11.01املتعلق ابللجنة الوطنية للعالقات املمزية للمنشأ واجلودة
قصد اعادة النظر يف تركيبهتا للخذ بعني الاعتبار املؤسسات احملدثة
بقطاعي الفالحة والصيد البحري ،حيث أحضت تضم أعضاء ميثلون االدارة
واملؤسسات العمومية املعنية وأعضاء ميثلون فدرالية غرف الفالحة وفدرالية
غرف الصيد البحري ،مع متكني هذه اللجنة من احداث جلن فرعية ملعاجلة
ودراسة امللفات املعروضة علهيا وابداء الرأي بشأهنا وذكل حسب طبيعة
املنتوجات موضوع الاعرتاف.
هذا وأن النظام املغريب للرتمزي قام ابالعرتاف ب  11عالمة ممزية
للمنشأ واجلودة ،عىل الشلك اليت:
  1تسميات املنشأ  1 /عالمات اجلودة الفالحية  10 /بياانجغرافيا .واىل ذكل جتدر االشارة اىل أن بالدان تتوفر عىل مؤهالت كبرية
من املنتجات البحرية قابةل للرتمزي مهنا؛
 عالمة اجلودة البحرية :والبيان اجلغرايف.ونظرا لكون بالدان تطمح لتبوء ماكنة معتربة بني البدلان الرائدة يف
امليدان الفاليح والصيد البحري ،اضافة تطوير الرتسانة الترشيعية اليت
تربط املغرب ابالحتاد الورويب اذلي يفرض رشوطا صارمة فامي خيص معلية
تصدير املنتوجات الفالحية ومنتوجات الصيد البحري.
فان الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس املستشارين يصوت
بنعم عىل هذا املرشوع.

 -1مداخةل الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين ابمس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية أن أتدخل ملناقشة
مرشوع قانون رمق  12.21القايض بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.01املتعلق
ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية
والبحرية.
هذا املرشوع اذلي يروم احلفاظ عىل تنوع املنتوجات الفالحية
والبحرية وحامية االرث الثقايف املرتبط هبا ،وذكل ابالعرتاف مبنش هئا
ومواصفاهتا وطريقة انتاهجا ،ويربز كذكل وينعش همارات الساكنة احمللية،
ويعمل عىل تمثني املنتوجات الفالحية والبحرية والرفع من جودهتا ،انهيك
عن حتسني مس توى دخل املس تفيذين من معليات الرتمزي ،اضافة اىل
تعزيز اعالم املس هتكل.
وقد معد هذا املرشوع اضافة ملا يتضمنه القانون  11.01اجملمةل يف
ثالت عالمات ممزية ،ويه عالمة اجلودة الفالحية ( )LAوتسميته املنشأ

 -3مداخةل الفريق احلريك.
بسم هللا الرمحن الرحمي.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس الفريق احلريك مبجلس نا املوقر لعرض
وهجة نظران يف مرشوع القانون رمق  12.21يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق
 11.01املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات
الفالحية والبحرية.
يف البداية البد من التنويه واالشادة ابلنقاش اجلاد اذلي عرفته جلنة
الفالحة والقطاعات االنتاجية ،خالل مناقشة هذا املرشوع الهام ،واذلي
هيدف ابلساس اىل رضورة احلفاظ عىل تنوع املنتوجات الفالحية
والبحرية ،وحامية االرث الثقايف املرتبط هبا ،وكذا الاعرتاف مبنش هئا
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السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

ومواصفاهتا وطريقة انتاهجا والتأكيد عىل رضورة انعاش املهارات ،مع العمل
عىل تمثني املنتوجات الفالحية والبحرية ،والسعي للرفع من جودهتا بقصد
حتسني مس توى دخل املس تفدين من معليات الرتمزي ،والعمل عىل توعية
وحتسني املس هتكل حبقوقه ابلتعرف عىل املنتوج اذلي يس هتكل.
الس يد الرئيس،
نظرا لمهية مرشوع هذا القانون وللك الاعتبارات السالفة اذلكر ،فاننا
يف الفريق احلريك س نصوت اجيااب عليه.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 -1مداخةل فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب:
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدة اكتب ادلوةل دلى وزير فالحة والصيد البحري والتمنية القروية
واملياه والغاابت امللكف ابلتمنية القروية واملياه والغاابت احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يطيب يل أن أتدخل ابمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب
للمسامهة يف مناقشة مرشوع قانون رمق  51.14يقيض بتغيري وتمتمي القانون
رمق  25.06املتعلق ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية
واملنتوجات الفالحية والبحرية.
يأيت مرشوع هذا القانون قيد ادلراسة واملصادقة يف س ياق رضورة
احلفاظ عىل تنوع املنتوجات الفالحية والبحرية وحامية االرث الثقايف املرتبط
هبا ،وكذا الاعرتاف مبنش هئا ومواصفاهتا وطريقة انتاهجا؛ التأكيد عىل رضورة
انعاش املهارات ،مع العمل عىل تمثني املنتوجات الفالحية والبحرية ،والسعي
للرفع من جودهتا بقصد حتسني مس توى دخل املس تفيدين من معليات
الرتمزي؛ مث العمل عىل توعية املس هتكل حبقوقه ابلتعرف عىل املنتوج اذلي
يس هتكل.
وحنن نأمل يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب ،أن يسامه النص
قيد ادلراسة يف تمثني املنتوجات البحرية عرب مقاربة المتزي والرفع من اجلودة
من خالل توس يع جمال تطبيق القانون رمق 25.06ليشمل املنتوجات
البحرية ،ابدخال" عالمة اجلودة البحرية "عىل غرار" عالمة اجلودة
الفالحية.
الس يد رئيس،
وأخريا ،فاننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب ،نمثن مقتضيات
مرشوع قانون رمق  51.14يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  25.06املتعلق
ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية
والبحرية ،مع تكريس املقاربة التشاركية يف معلية ادخال املمثلني التابعني
للمؤسسات اليت مت احداهثا بقطاعي الفالحة والصيد البحري عىل مس توى
اللجنة الوطنية للعالمات املمزية للمنشأ واجلودة ،مع االشادة بمتكني اللجنة
الوطنية املذكورة من احداث جلن فرعية ملعاجلة ودراسة امللفات املعروضة
علهيا واختاذ القرار املناسب بشأهنا ،وذكل حسب طبيعة املنتوجات موضوع
الاعرتاف ،مع تمثيننا للتعديل الرايم اىل اضافة ممثيل التنظاميت البني همنية
للفالحة والصيد البحري داخل تركيبة اللجنة الوطنية للعالمات املمزية
للمنشأ واجلودة.
وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة الربملانية اخملتصة خبصوص
مرشوع قانون رمق  51.14يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  25.06املتعلق
ابلعالمات املمزية للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية

 -1مداخةل الفريق الاشرتايك.
الس يد الرئيس،
الس يدات والسادة املستشارون،
الس يدات والسادة الوزراء،
يرشفين أن أتدخل ابمس الفريق الاشرتايك يف مناقشة مرشوع قانون
رمق  12.21يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.01املتعلق ابلعالمات املمزية
للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية ،وهو
املرشوع اذلي هيدف اىل ادخال تعديالت عىل القانون رمق  ،11.01من
أجل احلفاظ عىل تنوع املنتوجات الفالحية والبحرية عىل حد سواء يف
اطار حامية االرث الثقايف املرتبط هبا ،من خالل التعرف عىل موطهنا
الصيل وعىل مواصفاهتا وطرق انتاهجا ،لتمثني املنتوجات الفالحية
والبحرية ،والرفع من جودهتا هبدف حتسني دخل املس تفيدين من معليات
الرتمزي اليت حتمت عىل املنتوج أن يتوفر عىل مجةل من املواصفات واملمزيات
للتعريف جبودته عىل مس توى االنتاج ،وكذكل لتوعية املس هتكل ابملنتوجات
احمللية الصلية املتوفرة داخل السواق.
الس يد الرئيس،
ان بالدان تتوفر عىل ثروة مسكية هائةل ،مما يتطلب منا اصدار ترشيع
يضمن تنظميها ومواكبهتا وحاميهتا من الترصفات الالمسؤوةل ،والغري قانونية.
لهذا نعترب أن القانون رمق  12.21جاء ممتام للقانون رمق  ،11.01من
حيث توس يع جمال تطبيقه ليشمل املنتوجات البحرية وعدم الاقتصار عىل
املنتوجات الفالحية فقط ،والعمل عىل تمثيهنا واحلفاظ علهيا ،وابراز قميهتا
وجودهتا داخل السواق العاملية واحمللية.
وابلتايل ال ميكننا اال أن نصوت عىل املرشوع ،ملا هل من اجيابيات عىل
مس توى احلفاظ عىل منتوجاتنا احمللية اليت تعرف تنوعا بيولوجيا ،جيب
الاهامتم به لضامن اس متراريته ودميومته ،وحاميته من الرسقة اليت قد يتعرض
لها ،وكذكل لتطوير الرتسانة القانونية ،حبمك العالقات التجارية اليت تربطنا
مع الاحتاد الورويب اذلي يفرض رشوطا صارمة فامي خيص معلية التصدير
للمنتوجات الفالحية والبحرية ،يف اطار االلتقائية بني الترشيعات الوطنية
والترشيعات املعمول هبا داخل دول الاحتاد الورويب.
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همام ،حبيث هيدف اىل خلق اطار مؤسسايت يضطلع بتدبري الشأن
الاجامتعي ملوظفي وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء ،وذكل تفعيال
ملبادئ احلاكمة اجليدة يف نظم تس يري املؤسسة لمتكيهنا من اسداء خدمات
تواكب تطلعات املنخرطني ،وتتسم ابجلودة والشمولية والاس مترارية.
ويف هذا االطار أيضا ،فاننا ننوه ابلتعديالت اليت مت ادخالها عىل هذا
املرشوع مبجلس النواب واليت مهت املواد  1 ،8 ،21 ،21 ،3و 10من
أجل جتويد صياغة النص واملقتضيات القانونية للريق مبؤسسة العامل
الاجامتعية للشغال العمومية وابخلدمات اليت تقدهما ملوظفهيا ،وكذا ترس يخ
أسس التشاور واملشاركة يف بلورة الس ياسة الاجامتعية للوزارة ،وتعزيز
احلاكمة يف جمال تدبري الشأن الاجامتعي للوزارة اضافة اىل حتسني خدمات
هذه املؤسسة الاجامتعية وضامن حسن سريها العادي.
ويف الخري ،فانه ال يفوتين التنويه ابلنقاش اجلاد والبناء اذلي ساد
مراحل دراسة هذا املرشوع ،وكذا املشاركة الفعاةل والروح االجيابية اليت
سامهت يف اغنائه واخراجه هبذه الصيغة املتقدمة.
وانطالقا من هذه االجيابيات والهداف النبيةل اليت جاء من أجلها هذا
املرشوع ،فاننا نصوت عليه ابالجياب.

والبحرية ،فاننا نصوت عىل مرشوع هذا القانون ابالجياب .
وشكرا عىل حسن اصغائمك.

رابعـــا :مرشوع قانون رمق  81.23يقيض ابحداث مؤسسة العامل
الاجامتعية للشغال العمومية:
 -2مداخةل فريق الصاةل واملعارصة.
الس يد الرئيس احملرتم،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس فريق الصاةل واملعارصة مبناس بة ادلراسة
والتصويت عىل مرشوع قانون  81.23يقيض ابحداث مؤسسة العامل
الاجامتعية للشغال العمومية يف اطار قراءة اثنية.
ونغتمن هذه املناس بة جمددا لنعيد تأكيد فريقنا عىل دمعه الراخس للك
املبادرات الترشيعية اليت تروم الهنوض ابلقطاعات الاجامتعية كام هو الشأن
ملؤسسة العامل الاجامتعية للشغال العمومية.
الس يد الرئيس احملرتم،
ان من شأن هذا املرشوع قانون ،خلق اطار قانوين مؤسسايت يضطلع
بتدبري اجلانب الاجامتعي ملوظفي وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك،
وحتسني وجتويد اخلدمات املوهجة للعاملني ابلوزارة ،وتفعيل أسس ومبادئ
احلاكمة عالقة بتس يري هذه املؤسسة ،وهو ما سعينا اليه جاهدين من
خالل اقرتاح مجموعة من التعديالت اليت تامتىش وفلسفة هذا النص
الترشيعي املعروض عىل أنظاران اليوم أثناء عرضه عىل اللجنة اخملتصة.
ونأمل أن جيد طريقه اىل التفعيل المثل بعد مصادقتنا عليه اليوم ،وأن
تكون مضامينه يف مس توى انتظارات العاملني واملنتس بني لهذا القطاع.
كام نود التأكيد بنفس املناس بة عىل مسأةل أساس ية لطاملا أثرانها يف
العديد من املناس بات واملتعلقة أساسا بعالقات التاكمل والتعاون الواجبة
بني احلكومة واملؤسسة الترشيعية ال س امي فرق املعارضة ،وهو ما نسعى
لتحقيقه لكام س نحت لنا الفرصة بذكل من خالل دمع لك املبادرات
الترشيعية الهادفة.
وأخريا جندد موقف فريقنا ابلتصويت ابالجياب عىل مرشوع قانون
يقيض ابحداث مؤسسة العامل الاجامتعية للشغال العمومية يف اطار
قراءة اثنية.
 -1مداخةل الفريق احلريك.
الس يد الرئيس،
السادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون
رمق  81.23يقيض ابحداث مؤسسة العامل الاجامتعية للشغال العمومية
يف اطار قراءة اثنية.
اننا يف الفريق احلريك نش يد هبذا املرشوع اذلي يكتيس طابعا اجامتعيا
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