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تقديــم عام

اســتهل فريــق العدالــة والتنميــة بمجلــس النــواب الســنة الرابعــة )2020-2019( 
مــن الواليــة التشــريعية العاشــرة )2016-2021( بحيويــة وهمــة عاليــة، وبــإرادة 
صــت مبادراتــه ومجهوداتــه 

ُ
قويــة وطمــوح إلــى مزيــد مــن اإلنجــازات، بعدمــا خل

فــي الســنة الثالثــة إلــى حصيلــة متميــزة علــى جميــع املســتويات، التشــريعية منهــا 
والرقابيــة، وكــذا الدبلوماســية وتقييــم السياســات العموميــة.

واســتحضارا لكــون الســنة الرابعــة هــي الســنة مــا قبــل األخيــرة فــي هــذه الواليــة 
التشــريعية، فقــد عمــل الفريــق علــى مضاعفــة الجهــود مــن أجــل اســتثمار مــا تبقــى 
مــن الزمــن التشــريعي فــي دعــم جميــع املبــادرات التشــريعية والرقابيــة الجيــدة. 

وحيــث ُيعــرف فريــق العدالــة والتنميــة، ومــن أي موقــع كان، بأنــه قــوة تنظيميــة 
مواقفــه  وتؤطــر  والبرملانــي،  السيا�ســي  العمــل  بأخالقيــات  يلتــزم  واقتراحيــة، 
الثوابــت الوطنيــة واملبــادئ الدســتورية والقانونيــة، وهــو مــا يشــهد بــه الخصــوم 
قبــل األصدقــاء، فقــد بصــم الفريــق خــالل هــذه الســنة علــى حصيلــة تشــريعية 
َمكــن مــن تحقيقهــا مســتفيدا مــن وزنــه وثقلــه داخــل املجلــس 

َ
جــد مشــرفة، ت

ســواء علــى مســتوى حجــم الفريــق أو نوعيــة أعضائــه، ومتســلحا كدأبــه بالثبــات 
علــى مبادئــه، وبالجديــة واملســؤولية واملصداقيــة، وكــذا الجنــوح إلــى الحــوار 
والتوافــق مــع كافــة مكونــات املجلــس، جاعــال خدمــة املواطنيــن وتنميــة الوطــن 

غايــة الغايــات، وواضعــا املصلحــة الوطنيــة فــوق كل اعتبــار.

وال يمكــن الحديــث عــن الســنة الرابعــة مــن هــذه الواليــة التشــريعية دون ذكــر مــا 
عرفــه العالــم مــن تف�ســي فيــروس كورونــا املســتجد كوفيــد - 19، وهــو مــا فــرض 
على املغرب إعالن حالة الطوارئ الصحية والدخول في حجر صحي شامل امتد 
علــى مــدى 3 أشــهر منــذ 20 مــارس 2020، ليســتغرق ذلــك جــل الزمــن التشــريعي 

املخصــص للــدورة الربيعيــة.
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ورغم هذا الوضع االستثنائي الدقيق وهذه الظروف العصيبة، التي ترتب عنها 
شــلل تــام فــي جــل القطاعــات واألنشــطة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، 
أبــى فريــق العدالــة والتنميــة إال أن يدفــع باتجــاه التوافــق مــع مختلــف مكونــات 
املجلــس مــن أجــل تمكيــن هــذا األخيــر مــن لعــب أدواره الدســتورية، باعتبــاره 
مؤسسة دستورية يجب أن تعطي املثال والريادة في الوطنية والتفاني في خدمة 
الوطــن وتيســير ســبل عيــش املواطنيــن، الســيما أن الوضعيــات غيــر املســبوقة التــي 
خلقتهــا الجائحــة وحالــة الطــوارئ الصحيــة تحتــاج إلــى تنظيــم قانونــي خــاص، 
وتقييــم مســتعجل ومباشــر  الحكومــة ومســاءلة لحظيــة  لعمــل  وتتبــع حثيــث 

لسياســاتها العامــة فــي محاصــرة الجائحــة ومكافحــة تداعياتهــا.

الســياق الصعــب، اســتطاع  الســنوية، ورغــم هــذا  إلــى الحصيلــة  وبالرجــوع 
تمــت  إذ  الفــارق،  وصنــع  التميــز  خلــق  كذلــك  الســنة  هــذه  خــالل  الفريــق 
املصادقــة باإلجمــاع علــى مشــروعي قانونيــن تنظيمييــن، كالهمــا خــالل الــدورة 
الخريفيــة، ويتعلــق األمــر بــكل مــن مشــروع قانــون تنظيمــي رقــم 72.19 يق�ســي 
بتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم 02.12 املتعلــق بالتعييــن فــي املناصــب العليــا 
تطبيقــا ألحــكام الفصليــن 49 و92 مــن الدســتور، ومشــروع قانــون تنظيمــي 
رقــم 04.16 يتعلــق باملجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة املغربيــة. وأجــاز املجلــس 

18 اتفاقيــة دوليــة صــودق عليهــا أيضــا خــالل هاتــه الــدورة.

14 مشــروعا خــالل الــدورة  36 مشــروع قانــون منهــا  وصــادق املجلــس علــى 
الفريــق،  قــدم  بمناســبتها  الربيعيــة،  الــدورة  خــالل  مشــروعا  و22  الخريفيــة 
بلــت منهــا 124 تعديــال بنســبة 

ُ
بمعيــة فــرق األغلبيــة، مــا مجموعــه 402 تعديــال، ق

تتجــاوز 30 %، ويمكــن القــول دون تــردد أن جــل مشــاريع القوانيــن كانــت غايــة 
فــي األهميــة بالنســبة لحيــاة املواطنيــن، ســواء مــا كان علــى شــاكلة مشــروع قانــون 
املاليــة رقــم 70.19 للســنة املاليــة 2020، ومشــروع القانــون رقــم 72.18 املتعلــق 
بمنظومــة اســتهداف املســتفيدين مــن برامــج الدعــم االجتماعــي وبإحــداث الوكالــة 
الوطنيــة للســجالت، ومشــروع القانــون رقــم 55.19 املتعلــق بتبســيط املســاطر 
واإلجــراءات اإلداريــة، أو مــا أملتــه تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا، وعلــى رأســها 

مشــروع قانــون املاليــة املعــدل رقــم 35.20 للســنة املاليــة 2020.
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ومــن هــذه الزاويــة، يتبيــن أن الــدورة الربيعيــة، ورغــم الظــروف االســتثنائية 
النعقادهــا، حتــى باتــت تعــرف بــدورة الجائحــة، شــهدت إنتاجــا تشــريعيا مهمــا 
الــدورة  فــي  تمــت املصادقــة عليــه  مــا  القوانيــن  تجــاوز علــى مســتوى مشــاريع 
الخريفيــة، وهــو مــا ينــم عــن حــرص نــواب األمــة علــى القيــام بأدوارهــم مهمــا كانــت 
الحكومــة وجميــع مكونــات  لــدن  مــن  املبــذول  الجهــد  ويــدل علــى  التحديــات، 
مجلــس النــواب لتجــاوز آثــار األزمــة الصحيــة واالقتصاديــة التــي تعيشــها البــالد، 
ال�ســيء الــذي يوضــح بجــالء أن هــذه الــدورة شــكلت محطــة إجمــاع وطنــي مطبــوع 

بــروح الوحــدة والتضامــن والتعــاون.

أمــا بالنســبة ملقترحــات القوانيــن املقدمــة مــن طــرف مختلــف الفــرق واملجموعــة 
النيابية، والتي بلغ نصيب الفريق منها 20 مقترح قانون، بمعدل عشر مقترحات 
فــي كل دورة، فإنــه لــم تتــم املصادقــة إال علــى مقتــرح قانــون وحيــد خــالل الــدورة 
الخريفيــة، يرمــي إلــى تغييــر وتتميــم املــادة 202 مــن القانــون رقــم 31.08 الصــادر 
بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم بتاريــخ 14 ربيــع األول 1432 )18 فبرايــر 2011( 

القا�ســي بتحديــد تدابيــر لحمايــة املســتهلك.

وعليــه، يكــون مجلــس النــواب قــد صــادق خــالل الســنة الرابعــة مــن هــذه الواليــة 
التشــريعية علــى 57 نصــا قانونيــا، حظيــت 45 منهــا بإجمــاع كل مكونــات الغرفــة 
األولــى، ليشــكل التصويــت باإلجمــاع القاعــدة العامــة بنســبة 79 %، بينمــا تــم 
التصويــت باألغلبيــة علــى 12 نصــا بنســبة 21 % مــن النصــوص املصــادق عليهــا.

أمــام هــذه الحصيلــة املميــزة لفريــق العدالــة والتنميــة فــي الجانــب التشــريعي، مــا 
كان الفريق لير�سى ببديل عن التميز والتألق في باقي مهامه الدســتورية الســيما 
علــى مســتوى الرقابــة أو تقييــم السياســات العموميــة، إذ عرفــت حصيلــة كلتــا 
املهمتيــن مؤشــرات مهمــة، ممــا يــدل علــى انخــراط وتفانــي أعضــاء الفريــق فــي 
أداء واجبهــم الوطنــي داخــل الــدورات التشــريعية وخارجهــا بــروح املســؤولية 
والتعــاون، يســاعدهم فــي ذلــك حســن تنظيــم الفريــق ونجاعــة الطريقــة التــي 

يقســم بهــا األدوار بيــن مختلــف مكوناتــه.
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فعلــى مســتوى الرقابــة، اســتطاع نــواب الفريــق، خــالل هــذه الســنة، طــرح 1150 
ســؤاال شــفويا و2545 ســؤاال كتابيــا بنســب تمثــل علــى التوالــي 44 % و41.76 % 
مــن مجمــوع األســئلة الشــفوية والكتابيــة التــي وجهتهــا جميــع الفــرق النيابيــة 
باملجلــس، وذلــك إلــى جانــب توجيــه 426 مــن امللتمســات التــي توجــه إلــى أعضــاء 

الحكومــة واملســؤولين العمومييــن قصــد حــل بعــض إشــكاالت املواطنيــن.

كمــا قــدم الفريــق طيلــة هــذه الســنة 5 طلبــات للقيــام بمهــام اســتطالعية كانــت 
اللجــان  عقــد  طلبــات  مجمــوع  وصــل  بينمــا  الخريفيــة،  الــدورة  أثنــاء  أغلبهــا 
الدائمــة التــي قدمهــا الفريــق إلــى 89 طلبــا، أكثــر مــن 70 % منهــا قــدم خــالل 
الــدورة الربيعيــة، ليتضــح مــدى حجــم الجهــد الــذي بصــم عليــه نــواب الفريــق 
حرصــا منهــم علــى مراقبــة عمــل الحكومــة خطــوة بخطــوة وحثهــا علــى مضاعفــة 

الجهــود لتخفيــف آثــار الجائحــة علــى املواطنيــن.

وعلــى مســتوى تقييــم السياســات العموميــة، باعتبارهــا آليــة جديــدة محدثــة 
بمقت�ســى دســتور 2011 )الفصليــن 100 و101(، قــام الفريــق بطــرح 8 أســئلة 
املتعلقــة  الشــهرية  الجلســات  إطــار  فــي  الحكومــة  رئيــس  الســيد  علــى  شــفوية 
بالسياســة العامــة، منهــا 4 أســئلة فــي إطــار األغلبيــة، فيمــا ارتكــزت ثــالث أســئلة 
طرحهــا الفريــق خــالل دورة أبريــل علــى مــا يرتبــط بالجائحــة والحجــر الصحــي.

غــرار  وعلــى  الرقميــة،  املؤشــرات  هــذه  لــكل  واعتبــارا  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاء 
علــى  ليوقــع  املوعــد  عنــد  والتنميــة  العدالــة  فريــق  كان  املاضيــة،  الســنوات 
وإصــرار،  بعــزم  التحديــات  أن جابــه مختلــف  بعــد  مميــزة،  ســنوية  حصيلــة 
النيابيــة،  لألغلبيــة  وكقائــد  املجلــس  فــي  فريــق  كأكبــر  مســؤوليته  مستشــعرا 
ومســتعينا بحنكــة وتبصــر أعضائــه وكفاءتهــم فــي املناقشــات وعمــق اقتراحاتهــم 
الحضــور  فــي  انضباطهــم  عــن  ناهيــك  والرقابيــة،  التشــريعية  ومبادراتهــم 
واملشــاركة فــي جميــع االجتماعــات والجلســات، واجتهادهــم فــي تأديــة مهامهــم 

واملواطنيــن. الوطــن  مصلحــة  يخــدم  بمــا  البرملانيــة 
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واستشــرافا للســنة التشــريعية القادمــة ومــا بعدهــا، يمكــن التأكيــد علــى أن 
فريــق العدالــة والتنميــة بمجلــس النــواب، ســيبقى، كمــا أِلفــه املغاربــة، ملتزمــا 
القيــام  فــي  بثبــات  مــاٍض  التــي علــى عاتقــه،  املســؤولية  ِكبــر  را  وُمقــّدِ بمبادئــه 
التــي  الرهانــات  ربــح  أجــل  مــن  والقانونيــة،  الدســتورية  ومهامــه  بواجباتــه 
ســتنتجها املرحلــة املقبلــة الســيما فــي ختــام هــذه الواليــة التشــريعية، وبالتالــي 
األيقونــات  مــن  عقــد  إلــى  تنضــاف  جديــدة  أيقونــة  الخامســة  الســنة  جعــل 

املتأللئــة التــي راكمهــا الفريــق طيلــة ســنوات مــن التميــز واإلنجــاز.
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الحصيلة العامة
للسنة التشريعية الرابعة	

2020 - 2019
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املحور األول 
التدبير التنظيمي والتواصلي	

والدبلوما�سي للفريق	
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1.		التدبير الداخلي للفريق
جدية  بكل  كعادتهم  املتميز  أداءهم  والتنمية  العدالة  فريق  أعضاء  واصل 
أساسية  وكركيزة  لألمة  كممثلين  بهم  املنوطة  باملهام  القيام  إطار   في  وفاعلية 
انطلقت خالل  التي  األوراش  وإتمام  تفعيل  على  األغلبية وحرص  مكونات  من 

العاشرة.  التشريعية  الوالية  هذه 

أ.	تجديد أجهزة الفريق

نزوال عند رغبة الدكتور إدريس األزمي االدري�سي إعفاءه من رئاسة الفريق النيابي 
الحسن في  بعد م�سي ثالث سنوات من توليه هذه املسؤولية التي أبلى فيها البالء 
قيادة الفريق والتنسيق مع فرق األغلبية وأعضاء الحكومة، وبعد موافقة األمانة 

العامة للحزب على طلبه.

وخالل  هياكله  انتخاب  وملسطرة  للفريق  الداخلي  النظام  ملقتضيات  وتطبيقا   
املركزي  باملقر   2019 أكتوبر   11 الجمعة  يوم  للفريق  السنوي  االجتماع  انعقاد 
حيث  العثماني  الدين  سعد  الدكتور  للحزب  العام  األمين  وبحضور  للحزب 
انتخاب  على  عليها  ومصادقتها  العامة  األمانة  باعتماد  التصويت  نتائج  أسفرت 

الدكتور مصطفى ابراهيمي رئيسا للفريق ملا تبقى من هذه الوالية التشريعية.

املكلفين  الرئيس  نواب  انتخاب  تم  الفريق  هياكل  تركيبة  استكمال  إطار  وفي 
 2019 أكتوبر   21 الفريق يوم  بالتشريع والرقابة والتواصل والدبلوماسية بلقاء 

: كما هو مبين في الجدول اآلتي 

نائب رئيس الفريق املكلف بالرقابةعبد هللا بووانو

نائبة رئيس الفريق املكلفة بالتشريعبثينة قروري

نائب رئيس الفريق املكلف بالتواصل والدبلوماسيةمحسن موفيدي

مكلف بالتكوينرشيد القبيل

أمين املالعبد اللطيف بن يعقوب
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هذا وواصلت الشعب التسعة املمثلة لنواب الفريق على مستوى اللجان الدائمة 
ما  سوى  تركيبتها  على  تطرأ  ولم  بانتظام،  التشريعية  السنة  هذه  خالل  عملها 
انتخاب  تم  بعدما  االجتماعية  القطاعات  لجنة  بمكتب  الفريق  بتمثيلية  يتعلق 
للفريق  وممثال  االجتماعية  القطاعات  لشعبة  كمنسق  جوبيج  املجيد  عبد  األخ 
عضوا  أصبح  الذي  ابراهيمي  مصطفى  للدكتور  خلفا  املختصة  اللجنة  بمكتب 
وعليه أصبحت تمثيلية الفريق بمكتب لجنة  بلجنة املالية والتنمية االقتصادية، 

: القطاعات االجتماعية على الشكل التالي 

بعض  عقد  فنسجل  عشر«  »اإلثني  الجهوية  باملجموعات  يتعلق  فيما  أما 
قانون  مناقشة  مواكبة  إطار  في  املعدودة  اللقاءات  لبعض  الجهوية  املجموعات 
2020 باستحضار إشكاليات وتحديات الجهة في مختلف القطاعات،  املالية لسنة 
لجهة  البرملانية  للمجموعة  منسقا  الصادق  سعيد  األخ  انتخاب  عند  نقف  كما 

درعة تافياللت خلفا لألخ أحمد صدقي الذي التمس إعفاءه ألسباب صحية.

ب.	مراجعة الالئحة الداخلية	)النظام الداخلي(	للفريق واملصادقة عليها

تميزت السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية العاشرة في جانب آخر من 
وتدقيق  تجميع  بعد  للفريق  جديدة  داخلية  الئحة  باعتماد  التنظيمية  الجوانب 
كل املقترحات املتوصل بها ومصادقة مكتب الفريق باإلجماع على مشروع الالئحة 
والتي تم اعتمادها بعد مصادقة األمانة   2019 دجنبر   23 الداخلية للفريق بتاريخ 

27 يناير2020. العامة عليها بتاريخ 

نائبا ثانيا لرئيسة اللجنةعبد املجيد جوبيج

نائبة رابعة لرئيسة اللجنةفتيحة الشوباني

أمينا للجنةمحمد بوشنيف
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ت.	الحضور واالنضباط  

املؤسسة  داخل  به  املنوطة  واملهام  األدوار  بتنزيل  النيابي  الفريق  من  التزاما 
ملجلس  الداخلي  النظام  ومواد  الدستورية  املقتضيات  بكل  املؤطرة  و  البرملانية 
للفريق،  الداخلية  الالئحة  ومواد   147،146،106،105 املواد  والسيما  النواب 
انتظام  بكل  أعضائه  لضبط حضور  دقيقة  متابعة  على  الفريق  مكتب  يحرص 
على مستوى اجتماعات الفريق والشعب وأشغال اللجان الدائمة  وجدية سواء 
املستويات  مختلف  على  بهم  املنوطة  املهام  وباقي  العامة  الجلسات  وحضور 

التمثيلية للسيدات والسادة النواب.

إال أن الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة والتي تزامنت مع جائحة فيروس 
فقد حرص مكتب الفريق  وما خلفته من تدابير استثنائية،   »19 »كورونا كوفيد 
البرملانية و العمل  النواب الحاضرين داخل أشغال املؤسسة  على تقليص عدد 
في  اململكة،  بين عدد من جهات  في الحضور  الفريق  بين أعضاء  التناوب  بمبدأ 
السالمة  وشروط  الصحي  الحجر  واجراءات  االحترازية  بالتدابير  االلتزام  اطار 
كورونا املستجد وضمانا الحترام قرارات مكتب املجلس  الصحية ملنع تف�سي وباء 
املتخذة في هذا اإلطار وفي نفس الوقت استعادة وتفعيل حضور ومواكبة السادة 
النواب من منطلق الدور املنوط بممثلي األمة على مختلف مستوياتهم التمثيلية.

الترافع بشأن  وفي هذا اإلطار عمل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على  
العمومية  الجلسات  في  الحضور  خالل  النواب  للسادة  مشرفة  تمثيلية  ضمان 
مع التزام  واجتماعات اللجان الدائمة مراعاة ملبدأ التمثيل النسبي الدستوري، 
وفي نفس  السيدات والسادة النواب باإلجراءات والتدابير االحترازية الضرورية. 
لضمان  بعد  عن  التواصل  في  الحديثة  التقنيات  كل  لتوظيف  دعوته  الوقت 
أو  عليها  التعقيب  أو  األسئلة  بطرح  األمة سواء  لنواب  املباشر  الرقمي  الحضور 
بالتدخل ملناقشة النصوص القانونية الجاهزة وكذا التصويت عليها في الحاالت 
التي تستوجب ذلك ومدارسة مواضيع طلبات عقد اللجان الراهنة أو استقبال 

املواطنين واملواطنات والهيئات و املؤسسات.
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 9 ثم   7 نواب/نائبات إلى   3 ليرتفع بذلك عدد نواب الفريق في نهاية املطاف من 
34 نائبا و نائبة على مستوى الحضور في الجلسات العامة ومن نائب واحد  وأخيرا 
عبر تقنية  النيابية ومتابعة باقي األعضاء  لحضور أشغال اللجان   نواب    4 إلى  

املناظرة املرئية.

بين  باملزاوجة  الراتبة  اجتماعاته  عقد  استعادة  على  الفريق  مكتب  عمل  كما 
أعضاء  بذلك  ليكون  أعضائه،  لباقي  املرئية  املناظرة  تقنية  و  املباشر  الحضور 
والحضور  بااللتزام  اللحظة  في مستوى  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق 

واملواكبة الفعالة لكل أشغال املجلس خالل هذه السنة االستثنائية.

بالجلسات  الفريق  أعضاء  انضباط وحضور  تعكس مستوى  يلي جداول  وفيما 
العامة واللجان الدائمة خالل هذه السنة التشريعية.

نسب حضور أعضاء الفريق بالجلسات العامة

االعتذارالغيابالحضور

% 86% 1% 13
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نسب حضور أعضاء الفريق باللجان النيابية الدائمة

نسبة الغيابنسبة االعتذارنسبة الحضوراللجنة

 9 %9 %82 %التعليم والثقافة واالتصال 

11 %8 %81 %البنيات األساسية 

10 %17 %73 %القطاعات االجتماعية 

6 %10 %84 %القطاعات اإلنتاجية 

لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون 
اإلسالمية واملغاربة املقيمين في الخارج

% 79% 16% 5

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى 
وسياسة املدينة

% 76% 17% 7

3,50 %17,50 %79 %املالية والتنمية االقتصادية

6 %17 %77 %العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

200 %80 %مراقبة املالية العامة

6 %15 %79 %املعدل العام

نسب حضور أعضاء الفريق بأشغال اللجان النيابية 
الدائمة

االعتذارالغيابالحضور

% 79% 16% 15
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ث.		تنظيم عمل الفريق	

	 اجتماعات أجهزة الفريق	
حرص مكتب الفريق خالل هذه السنة التشريعية على عقد اجتماعاته الراتبة 
تقنية االجتماع  باستعمال  الصحي  الحجر  فترة  انتظامها رغم  في  والتي استمرت 
خالل السنة التشريعية الرابعة  ليبلغ عدد اجتماعات مكتب الفريق   عن بعد، 

اجتماعا.  38

عدد اجتماعات مكتب الفريق : 38

النسبة اإلجمالية

االعتذارالغيابالحضور

% 82% 0% 18

عدد اجتماعات الفريق: 18

النسبة اإلجمالية

االعتذارالغيابالحضور

% 72% 16% 12

على  لالطالع  مناسبة  شكلت  لقاء    18 عقد  تم  فقد  الفريق،  مستوى  على  أما 
اللجان  الفريق باألمانة العامة ومكتب املجلس ورؤساء  مجموع إفادات أعضاء 
الراهنة  واملواضيع  القضايا  من  العديد  مدارسة  جانب  إلى  الشعب  ومنسقي 

من الحكومة وشخصيات وخبراء وضيوف.  واستضافة أعضاء 
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عقد الشعب التسعة للفريق الجتماعاتها التي  ينضاف لهذه الجهود التنظيمية، 
وتوزيع  اللجان  أشغال  مواكبة  قصد  اجتماعا،   101 السنة  هذه  خالل  بلغت 
املهام بين أعضائها ومدارسة النصوص القانونية وطلبات عقد اللجان وتقديم 
باستضافة واستقبال  التواصلي  إلى جانب دورها  املهام االستطالعية  مقترحات 
عدد كبير من الهيئات والخبرات ومدارسة العديد من القضايا وصياغة مذكرات 
من  العديد  على  لإلجابة  دراسية  لقاءات  وتنظيم  الفريق  ملكتب  ترفع  اقتراحية 

اإلشكاالت واملواضيع اللصيقة بهموم املواطنين واملواطنات.

	 حصيلة قرارات مكتب الفريق	
انسجاما مع اختصاصات ومهام مكتب الفريق، باشر هذا األخير خالل اجتماعاته 
والتشريعية  الرقابية   : النيابية  الفريق  مهام  وتنسيق  تدبير  السنة،  لهذه   38
مجال  ح�سي  قرارا   554 مجموعه  ما  اتخذ  حيث  والدبلوماسية،  والتواصلية 
142 قرارا يليه قرارات مرتبطة بطلبات عقد اللجان  التدبير اإلداري والتنظيمي ب 
51 قرار يتعلق باأليام الدراسية  130 قرار ثم  التي يتقدم بها نواب الفريق بما يبلغ 
46 قرار مرتبط بمجال التشريع،  ثم مجال مقترحات القوانين ب47 قرار إلى جانب 
ينضاف لسلم هذه  املجاالت  مجال طلبات اإلحاطة في إطار املادة 152 من النظام 
قرار    36 والدبلوماسية ب  التواصل  قرار ومجال  النواب ب41  الداخلي ملجلس 
وطلبات املهام االستطالعية ب 34 قرار، كما ح�سي املجال التكويني بحضور مقدر 
إغفال مجال حيوي على  دون  قرار،  الفريق حيث ح�سي ب27  في عمل مكتب 
مستوى التواصل والعالقات العامة وهو مستوى معالجة املراسالت سواء الصادر 
314 مراسلة، األمر الذي  453 مراسلة أو الشق الخاص بالوارد ب  منها والذي بلغ 

يعكس مستوى الدينامية والعمل الحثيث في تتبع أعمال مكتب الفريق.

وفي هذا اإلطار يسعى الفريق ملواصلة تطوير وتحديث قاعدة معطياته وحمايتها من 
كل اختراق، واعتماد نظام أرشفة أكثر فعالية في الولوج للمعلومة وتتبع امللفات.

التشريعية  للسنة  الفريق  وواردات  وبيانات ملجموع صادرات  يلي جداول  وفيما 
الرابعة.
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املراسالت

جدول تفصيلي بالواردات 

453الوارد

314الصادر

العدداملرسل

153رئاسة املجلس

40مراسالت داخلية ملجلس النواب

13الحكومة

77هيئات مدنية ومهنية

23هيئات رسمية

93أعضاء الفريق

13فرق نيابية

21مواطنون

4موظفو الفريق

16هيئات الحزب

453املجموع
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جدول تفصيلي بالصادرات 

العدداملرسل

62رئاسة املجلس

182مراسالت داخلية ملجلس النواب

8الحكومة

4هيئات مدنية ومهنية

15هيئات رسمية

8أعضاء الفريق

4فرق نيابية

30هيئات الحزب

01مواطنون

314املجموع

ج.		تدبير الوسائل املادية و شؤون النواب

حضور  لصعوبة  وتفاديا  النيابية  مهامهم  ألداء  الفريق  أعضاء  إسناد  إطار  في 
الخدمات  من  جملة  توفير  على  الفريق  مديرية  تسهر  املجلس،  أنشطة  مختلف 
فندقية  مؤسسات  مع  واإليواء  واملتابعة  الحجز  عمليات  تدبير  من  األساسية 
املتعاقد  الفندقية  املؤسسات  ليصبح عدد  النواب  بالقرب من مجلس  مصنفة 
كما تسهر على تدبير حجوزات التنقل إضافة إلى  عوض أربعة،   )5( معها خمسة 
التعويضات  وشواهد  واألجر  العضوية  شواهد  وطلبات  الطبية  امللفات  إيداع 
ناهيك عن متابعة عملية إيداع طلبات  النيابية وشواهد مغادرة التراب الوطني، 

استخراج التأشيرات أو استبدال جوازات السفر.

ب150  الرابعة  التشريعية  السنة  هذه  خالل  النواب  شؤون  مصلحة  توصلت 
تم  كما  ملتابعتها،  النواب  بمجلس  املختصة  املصلحة  إحالتها على  تم  ملفا طبيا 
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ملغادرة  شهادة  و14  أجر  شهادة  و48  شواهد  الستخراج  طلب  ب32  التوصل 
ليلة مبيت و509   2027 981 سند طلب لتوفير  إلى جانب تحرير  التراب الوطني، 
ينضاف  سند طلب لحجز تذاكر القطار،  سند طلب لحجز تذاكر الطائرة و26 
لذلك متابعة طلبات اإلحالة على التقاعد النسبي وترتيبات استقبال زوار نواب 
استقبال هذه السنة.  52 الفريق من نقابات وجمعيات ومدارس حيث تم تدبير 

النواب،  والسادة  السيدات  إيواء  مللف  والشفاف  األمثل  التدبير  إطار  وفي  هذا 
حرص فريق العدالة والتنمية كعادته على موافاة رئاسة املجلس بوثائق إثبات 
واملصادق  عليها  املتفق  القواعد  وفق  الفريق  أعضاء  بإيواء  املتعلقة  النفقات 

عليها بقرار ملكتب مجلس النواب.

2.	إدارة الفريق	

أ.	استكمال هيكلة إدارة الفريق

التي  الفريق  مديرية  هيكلة  مسار  باستكمال  التشريعية  السنة  هذه  تميزت 
بعد مصادقة مكتب املجلس على الهيكلة اإلدارية الجديدة  انطلقت قبل سنة، 
هيكلة  بذلك  النيابية،لتصبح  للفرق  أقسام   رؤساء  مناصب  وتخويله  للمجلس 
انتدب مكتب الفريق لجينة برئاسة األخ  الفريق تضم قسمين وسبعة مصالح، 
أحمد  بثينة قروري واإلخوة  في عضويتها كل من األخت  بووانو وتضم  عبد هللا 
ادراق ومحمد الزويتن ملباشرة دراسة طلبات الترشح املتوصل بها وإجراء مقابالت 
مع املرشحين من موظفي الفريق ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة لتولي مناصب 
رؤساء املصالح املتبقية لفائدة الفريق، خلصت هذه املقابالت بتقرير عرض على 

: مكتب الفريق صادق من خالله على تعيين 

؛	  األخت زكية البقالي رئيسة ملصلحة الشؤون اإلدارية واملالية 
؛	  األخت خديجة رواني رئيسة ملصلحة التشريع 
؛	  األخ كمال الكو�سي رئيسا ملصلحة التوثيق والربائد 
األخ عبد اإلله لعفو رئيسا ملصلحة تقييم السياسات العمومية.	 
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الفريق خالل هذه  وحرصا منه على التدبير األمثل ملوارده البشرية صادق مكتب  
رؤساء  وظائف  بتوصيف  الخاص  التحمالت  لدفتر  الثانية  النسخة  على  السنة 
عليها  املصادق  األولى  النسخة  بعد  الفريق  بمديرية  اإلدارية  واملصالح  األقسام 
تدبيرية  لرؤية  يؤصل  منهج  وهو   ،2014 نونبر   5 بتاريخ  الفريق  مكتب  قبل  من 
حديثة تعتمد على ما راكمه الفريق من رصيد هام على مستوى العمل البرملاني 

والتدبيري.

 ب.	تعزيز املوارد البشرية للفريق	

متنوعة  وكفاءات  بتخصصات  البشرية  موارده  لتعزيز  الفريق  من  مواصلة 
تم خالل هذه السنة إلحاق أحد األطر  تستجيب الحتياجات الفريق املتجددة، 
التقنية املتخصصة في مجال البرمجيات بإدارة الفريق انسجاما مع  رؤية الفريق 
وما   19 بتطوير وتحديث إدارته الرقمية والسيما في سياق جائحة كورونا كوفيد 
أملته من ضرورة استثمار كل التقنيات الحديثة لتقوية خيار الرقمنة والتحديث 

وتطوير آليات العمل والتواصل عن بعد.

ت	.	أرشيف الفريق

التوثيق والربائد على   في أفق خلق واعتماد إدارة رقمية للفريق، تحرص مصلحة  
لحفظ أرشيفه املادي من التلف وتعمل  رقمنة الرصيد الوثائقي الهام للفريق، 
بطريقة  والوثائقي(،  املكتباتي  )الرصيد  وتصنيفا  تنظيما  تحيينه  على  باستمرار 
مشروع  إكمال  أفق  في  منه  واالستفادة  استعماله  يسهل  حتى  حديثة  علمية 
ويوضع رهن إشارة العموم من خالل  املنصة االلكترونية لتدبير وثائق الفريق، 

نشره في البوابة الرسمية للفريق.

وفي هذا اإلطار تحرص مصلحة األرشيف والربائد  على تدبير الوثائق املفرزة التي 
يتوصل بها الفريق التي لم تعد أرشيفا جاريا )مشاريع ومقترحات القوانين، تقارير 
إلى جانب   و تقارير املؤسسات الدستورية(  امليزانيات الفرعية   اللجان الدائمة، 
الفريق  لشعب  امليدانية   الزيارات  إطار  في  الفريق  بها  يتوصل  التي  اإلصدارات 
الرصيد  هذا  وحفظ  تدبير  على  العمل  يتم  كما  العمومية،  املؤسسات  لبعض 
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إليها  والرجوع  حركيتها  لضبط  مصممة  بيانات  قاعدة  على  باالعتماد  الوثائقي 
هي موضوعة رهن إشارة  وثيقة،   700 أكثر من  عند الضرورة.حيث تم معالجة 

السيدات والسادة النواب وإدارة الفريق  لالستفادة منها.

3300 مطبوع من إصدارات الفريق على الجهات  كما تم خالل هذه السنة توزيع 
اإلثنى عشر في إطار قافلة املصباح في دورتها الحادي عشر التي كان مزمعا تنظيمها 
لباقي الجهات.  1980 مطبوع للجهات املعنية بالقافلة و1320  حيث تم تخصيص 

3.	تقوية القدرات واللقاءات الدراسية	

أ.	التكوين املستمتر

في  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  نواب  قدرات  تعزيز  برنامج  إطار  في 
األجنبية  باللغات  املتعلق  الشق  في  والسيما  والدبلوما�سي  التواصلي  الجانب 
الفريق  مكتب  حرص  واالسبانية،  اإلنجليزية  كاللغة  منها  الحية  اللغات  وخاصة 
خالل هذه السنة التشريعية الرابعة على توقيع اتفاقيتي شراكة مع كل من املركز 
حيث تم إطالق استفادة نواب الفريق من  الثقافي االسباني واملجلس البريطاني، 
هذا البرنامج التكويني الخاص باللغات رغم الصعوبات التي تم تسجيلها بسبب 
19 وتعذر االستمرار في التكوين املباشر واستبداله بالتكوين  جائحة كورونا كوفيد 

عن بعد.

ب.اللقاءات الدراسية

توزعت بين اللقاء  لقاءات دراسية،   6 نظم الفريق خالل هذه السنة التشريعية 
بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة   2020 أكتوبر   11 السنوي للفريق يوم 
وبرنامج  الفريق ومدارسة آفاق االشتغال،  باعتباره محطة لتقييم حصيلة أداء 
العمل املقترح للسنة املوالية إلى جانب كونه محطة تواصلية مهمة مع األخ األمين 

العام رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني.
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على  كما حرص الفريق على مواكبة قوانين املالية لهذه السنة التشريعية سواء 
درا�سي في املوضوع،  بتنظيم لقاء   2020 لسنة   70.19 مستوى قانون املالية رقم 
وكذا  السنة،  لهذه  املالية  قانون  أهم مستجدات ورهانات  الوقوف على  بهدف 
 2020 برسم سنة   65.20 درا�سي ثاني ملناقشة قانون املالية التعديلي  عقد لقاء 
الذي جاء في سياق جائحة كورونا، وما أملته من تحديات اقتصادية و اجتماعية 

 : للقاءين دراسيين إشعاعيين تناوال موضوعي  كبرى إلى جانب تنظيم الفريق  

؛	  األسرة املغربية في السياسات العمومية 
؛	  الحماية القانونية لحقوق املؤلف والفنان 

والتشغيل  االجتماعي  للمحور  درا�سي  يوم  في  الفريق  مناقشة  سبق  ملا  ينضاف 
كأولوية ضمن خطة النهوض االقتصادي ملا بعد الجائحة  والذي نظم عبر تقنية 
املناظرة املرئية بسبب جائحة كورونا وبحضور السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي 

محمد أمكراز.

وفيما يلي جدول موضح للقاءات الدراسية التي نظمها الفريق  خالل هذه السنة.

التنظيمتاريخ اللقاءموضوع اللقاء

الفريق/حضوري2019/10/11اللقاء السنوي للفريق  -  أكتوبر 2019

الفريق/حضوري2019/10/27مناقشة قانون املالية رقم 70,19 برسم سنة 2020

الفريق/حضوري2020/01/21األسرة املغربية في السياسات العمومية

الفريق/حضوري2020/02/04الحماية القانونية لحقوق املؤلف والفنان

الفريق/عن بعد2020/06/06االستعدادات لقانون املالية التعديلي

مناقشة املحور االجتماعي والتشغيل كأولوية ضمن 
خطة النهوض االقتصادي ملا بعد الجائحة

الفريق/عن بعد2020/06/11



29حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020

السنة	 خالل  الفريق  نظمها  التي  الدارسية  اللقاءات  أهم  خالصات 
التشريعية الرابعة	:

			اللقاء	الدرا�سي حول"	الحماية القانونية لحقوق املؤلف والفنان	:	الحصيلة	
و آفاق التطوير"

في  والفن  االبداع  بها  يحظى  التي  املتميزة  واملكانة  الكبيرة  األهمية  من  انطالقا 
تنظيما قانونيا جعل بالدنا من  منذ زمن طويل،  فقد عرف هذا املجال،  املغرب، 
الفكرية عموما وحق املؤلف  البلدان األولى التي اهتمت برعاية وحماية امللكية  
وذلك من خالل إصدار سلسلة طويلة  والحقوق املجاورة على وجه الخصوص، 
1916 يتعلق بحماية  من النصوص التشريعية والتنظيمية،  بدء بأول قانون سنة 
املؤلفات األدبية والفنية، ومرورا بأهم املحطات كإحداث املكتب املغربي لحقوق 
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق   02.00 ثم القانون رقم   ،1965 املؤلفين سنة 
املتعلق بنظام النسخة الخاصة،   79.12 بالقانون  واملتمم   2000 املجاورة سنة 
 ،2016 وصوال إلى القانون رقم 68.16 املتعلق بالفنان واملهن الفنية الصادر سنة 
والذي شكل قاعدة مهمة لتطوير قطاع الثقافة والفنون باملغرب ونقطة تكامل 
الصناعة  وقانون  املجاورة  والحقوق  املؤلف  حقوق  كقانون  أخرى  قوانين  مع 

السينماتوغرافية وقانون السمعي البصري.

في مجال  في مقابل هذا املسار التشريعي والتنظيمي الحافل الذي عرفته بالدنا  
مختلف  وأصحاب  واملبدعين  املؤلفين  لفئة  واالجتماعية  القانونية  الحماية 
املتعلقة أساسا  الثغرات  في السنوات األخيرة مجموعة من  برزت  الفنية،  املهن 
بصعوبة التطبيق واالثبات والتتبع،  والتي زادها حدة التقدم التقني والتكنولوجي 
بعدما طغى بإيجابيات وسلبياته على كافة املجاالت واألصناف االبداعية الفنية 

والفكرية.

وقدرة  نجاعة  حول  تتمحور  جوهرية  اشكالية  طرح  أعاله  املبين  التقابل  هذا 
اعتمدها املغرب على تطوير وتحسين  الترسانة القانونية واألجهزة التدبيرية التي  
اشتغالهم  مجاالت  ينظم  بما  املغاربة،  والفنانين  للمبدعين  القانوني  الوضع 

ويحفظ كرامتهم ويضمن العناية بأوضاعهم املادية واالجتماعية واملهنية. 
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تنزيل  "حصيلة  عن  أولهما  َيسَتفهم  مباشرين،  سؤالين  تطرح  االشكالية  هاته 
ثالث سنوات"،  يقرب من  ما  مرور  بعد  الفنية  واملهن  الفنان  قانون  مقتضيات 
"حصيلة عمل املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق  فيما يستفهم ثانيهما عن 
املجاورة ودوره في تأمين حماية حقوق املؤلف،  ومآل مالحظات توصيات املجلس 

."2014 األعلى للحسابات الصادرة سنة 

لإلجابة عن هاذين السؤالين، وكعادته في تحقيق السبق واملبادرة لدعم املبدعين 
نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس  والفنانين خاصة على املستوى التشريعي، 
"الحماية القانونية لحقوق  دراسيا بعنوان  لقاء   ،2020 فبراير   4 بتاريخ  النواب، 
: الحصيلة وآفاق التطوير"، حيث شهد هذا األخير حضورا الفتا  املؤلف والفنان 
األمر  ومن مختلف األجيال،  من مختلف املشارب،  للفنانين واملبدعين املغاربة، 
الفريق  بين  املتبادلين  والتقدير  الثقة  على  تأكيد  أنه  على  ُيقرأ  أن  يمكن  الذي 

والجسم الفني واالبداعي املغربي.

إلى تحقيق أهداف عامة  الدرا�سي  اللقاء  الفريق من خالل هذا  هذا وقد سعى 
وأخرى خاصة، نذكر منها :

مواكبة النقاش العمومي الدائر حول النهوض بوضعية الفنان وحقوق 	 
املؤلف والحقوق املجاورة ؛

مساءلة الحصيلة األولية لتنزيل قانون الفنان واملهن الفنية والقوانين 	 
واملؤسسات املؤطرة لحقوق الفنان واملؤلف ؛

؛	  في املوضوع  الفاعلين واملهنيين والخبراء  استطالع آراء 
إثارة االنتباه إلكراهات التنزيل وآفاق التطوير.	 

خلص إلى توصيات مهمة تم بلورتها في إصدار  إلى نقاش بناء  حيث أسفر اللقاء 
حول املوضوع.
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الدرا�سي حول"	األسرة املغربية والسياسات العمومية	" اللقاء	 	 		

حول  االستشارة  توسيع  إلى  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  من  سعيا 
الخبراء  بين  للنقاش  وإخضاعها  العام،  الراي  باهتمام  تحظى  وقضايا  مواضيع 
يناير   21 الثالثاء  يوم  الفريق  نظم  وغيرهم،  الحكوميين  واملسؤولين  واملهتمين 
"األسرة املغربية في السياسات العمومية"، حضره إلى  دراسيا حول  لقاء   ،2020
واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  وزيرة  املصلي  جميلة  السيدة  جانب 
واألسرة، وكذا السيدات والسادة النواب، ثلة وازنة من األكاديميين واملتخصصين 
باإلضافة إلى جمعيات املجتمع املدني  وممثلي املؤسسات الوطنية ذات الصلة، 

والطلبة الباحثين في جميع املجاالت املرتبطة باألسرة.

2004(، ونظرا للتحوالت  15 سنة على صدور مدونة األسرة )سنة  فَبعد أزيد من 
أصبح  األخيرة،  السنوات  في  املغربي  املجتمع  يعيشها  التي  الجديدة  والتحديات 
القيم  منسوب  بتراجع  موشوما  جديد،  من  السطح  على  يطفو  األسرة  موضوع 
وتزايد النزوع نحو الفردانية، وتخلي األسرة تدريجيا عن  األخالقية واالجتماعية، 
دورها التربوي، وغيرها من التحوالت واالشكاالت التي تفرض فتح نقاش من أجل 

تقوية وتعزيز املكتسبات وإبداع الحلول الناجعة إلصالح االختالالت.

وقد جاء تنظيم هذا اللقاء من أجل الوقوف على مدى انتظام مختلف التدخالت 
تأخذ بعين االعتبار ما يعرفه  العمومية في إطار سياسة مندمجة موجهة لألسرة، 
ومدى  عميقة،  واقتصادية  وثقافية  اجتماعية  تحوالت  من  املغربي  املجتمع 
والحفاظ على  نجاعة هذه التدخالت في الحفاظ على مركزية األسرة في املجتمع، 

مكوناتها بحماية الحقوق وإقرار التوازن بين الحق والواجب.

: ولذلك تم تسطير أهداف اللقاء على الشكل التالي 

القيام بقراءة تحليلية ونقدية لحصيلة السياسات العمومية وأثرها على األسرة ؛	 
البرملان 	  ألدوار  تفعيال  لألسرة  املستهدفة  العمومية  السياسات  تقييم 

؛ الدستورية في املراقبة وتفعيل السياسات العمومية 
مقاربة 	  وفق  األسرة  مجال  في  عمومية  لسياسات  رؤية  وضع  في  املساهمة 

؛ مندمجة و شمولية 
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؛	  الوقوف على آثر السياسات العمومية على الحقوق األساسية لألسرة 
الترافع من أجل اعتماد استراتيجية وطنية في مجال األسرة. 	 

باملوضوع،  اتصاله  زاوية  موقعه وحسب  من  كل  املتدخلين،  أدلى جميع  وحيث 
مالحظات  وكذا  أفرادها،  مختلف  ووضعية  املغربية  األسرة  لواقع  بتشخيص 
دون  لألسرة،  املوجهة  العمومية  السياسات  قصور  أو  فشل  ملكامن  وانتقادات 
إغفال التنويه ببعض املبادرات والبرامج العمومية الناجحة والدعوة إلى تعزيزها 
وتوسيعها، فإن اللقاء شهد نقاشا عميقا ومثمرا نتج عنه مجموعة من التوصيات 

الهامة تم بلورتها في إصدار حول املوضوع.

4.	تنسيق العمل مع فرق األغلبية
على  القائم  بمنهجه  الوفاء  في  الدءوب  حرصه  والتنمية  العدالة  فريق  يواصل 
على مستوى املبادرة التشريعية  التنسيق والتعاون مع كافة فرق األغلبية سواء 
ما  األغلبية  فرق  بمعية  الفريق  قدم  حيث  االكراهات،  بعض  رغم  الرقابية  أو 
تعديال بشأن  تعديال مشتركا في حين تقدم الفريق ولوحده ب62   402 مجموعه 

تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. 

من  بقرار  الفريق  أعضاء  يعدها  التي  املقترحات  كافة  إحالة  على  حرص  كما 
في  اثنين منها،  إذ لم توقع هذه األخيرة إال على  بقية فرق األغلبية،  مكتبه على 
18 أخرى ألسباب خاصة بها، رغم تمكينها من آجاالت معقولة  حين لم توقع على 

والتعديل. لالستشارة 

وعلى املستوى الرقابي فقد تم تقديم جميع أسئلة السياسة العامة واألسئلة التي 
تليها مناقشة بشكل مشترك.
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5.	األداء	الدبلوما�سي والتواصلي واإلعالمي للفريق

أ.	الدبلوماسية البرملانية

تحقيقا ملساهمة فعالة ألعضاء الفريق على صعيد النشاط الدبلوما�سي البرملاني، 
يواصل فريق العدالة والتنمية تعزيز حضوره في التمثيليات والهيئات، حيث بلغ 
مشاركة   38 الرابعة  التشريعية  السنة  خالل  الدبلوماسية  املشاركات  مجموع 
جائحة  تداعيات  بسبب  وذلك  السابقة  السنوات  مع  مقارنة  أقل  معدل  وهو 
19 وما أملته من تعذر السفر والتنقل خارج أرض  فيروس كورونا املستجد كوفيد 
الوطن للقيام باملهام واملشاركات الدبلوماسية أو استضافة فعاليات داخل أرض 
الوطن، رغم تسجيل فعالية وانعقاد بعض الشعب البرملانية الدولية التي عقدت 
اجتماعاتها عبر تقنية التواصل السمعي البصري عن بعد. معبرا بذلك الفريق عبر 
هذه اللقاءات على مواقفه التاريخية واملبدئية في عدد من القضايا واملستجدات 
والتحوالت  ووضعية الالجئين،  والقضية الفلسطينية،  كقضية الوحدة الترابية، 
ومكافحة  االجتماعي،  والنوع  الطفل،  وحقوق  اإلرهاب،  ومكافحة  املناخية، 

وجائحة فيروس كوفيد املستجد19. والجهوية املتقدمة،  اإلرهاب، 

يمكن  الرابعة  للسنة  الدبلوماسية  املشاركات  وطبيعة  مجموع  على  ولالطالع 
مراجعة جدول مفصل في امللحق.

الفريق على مستوى  بممثلي  الخاص  الدبلوما�سي  الشق  إلى  أيضا  كما نشير هنا 
والتي  مجموعة،   136 عددها  يبلغ  التي  البرملانية  واألخوة  الصداقة  مجموعات 
املساطر  وفق  الجزئية  التغييرات  بعض  مستواها  على  الفريق  تمثيلية  عرفت 
املوضوع  في  امللحق جدوال مفصال  في  تجدون  التفصيل  من  وملزيد  بها،  املعمول 

يعرف باملجموعات وبتمثيلية الفريق فيها.
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ة 16 للجمعية البرملانية ل الدور

س 
ر يومي 7 و8 ما

2020
طاليا / تركيا

أن
طفى إبراهيمي / 

ص
م

آمنة ماء العينين /  
حمد خيي

م

26
ت اللجان الدائمة للبرملان اإلفريقي

جتماعا
ا

ن 27 فبراير إلى 03 
م

س 2020
ر ما

ك / 
ران ميد

ب إفريقيا
جنو

ن قربال
نور الدي

27
حبة لها

صا
ت امل

حاد البرملاني الدولي واالجتماعا
الت

ة 142 ل الدور
ن 16 إلى 20 أبريل 

م
2020

ف / 
جني

سرا
سوي

زمي  س األ
ري اد

ري�سي االد

28
حاد البرملاني العربي

الت
شغال املؤتمر 31 ل

أ
س 

ر يومي 06 و07 ما
2020

صر
القاهرة / م

خالد البوقرعي / 
ري بثينة قرو

29
طية التابعة للجمعية البرملانية 

سية والديمقرا
سيا

ضايا ال
جتماع لجنة الق

ا
وبا س أور

ملجل
س 2020

ر 9 ما
سا

س / فرن
ري با

انو هللا بوو
عبد 

30
الم التابعة للجمعية البرملانية 

جتماع لجنة الثقافة والعلوم والتربية واإلع
ا

وبا س أور
ملجل

س 2020
ر 16 ما

سا
س / فرن

ري با
زيد املقرئ  أبو 

ري�سي اإلد
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31
ى البرملاني املغربي اإلسباني

سة للمنتد
ة الخام الدور

يومي 3 و4 أبريل 
2020

ب
ط / املغر

الربا
طفى ابراهيمي

ص
م

32
طية التابعة للجمعية البرملانية 

سية والديمقرا
سيا

ضايا ال
جتماع لجنة الق

ا
وبا س أور

ملجل
23 يونيو 2020

ن بعد - عبر 
ع

تقنية املناظرة 
املرئية

انو هللا بوو
عبد 

33
شاركة في االجتماع االستثنائي للجنة التعاون والتنمية التابعة للجمعية 

امل
البرملانية للفرنكفونية

25 يونيو 2020
ن بعد - عبر 

ع
تقنية املناظرة 

املرئية
ف غربي

س
يو

34
جموعة دول األنديز

ن م
شهر يونيو لبرملا

ة  دور
26 يونيو 2020

ن بعد - عبر 
ع

تقنية املناظرة 
املرئية

سمير عبد املولى

35
ف 

طر
ب والت

رها ت اإل
جاها

ث ات
حد

حول تقييم أ
�سي 

الحوار البرملاني االفترا
ف

العني
30 يونيو 2020

ن بعد - عبر 
ع

تقنية املناظرة 
املرئية

ف 
طي

عبد الل
حو

برو

36
جد

ست
ونا امل س كور

حة فيرو
ساد وجائ

ضوعي الف
لقاء حول مو

11 يوليوز 2020
ن بعد - عبر 

ع
تقنية املناظرة 

املرئية
ن قربال

نور الدي

37
سية والديمقراطية التابعة للجمعية البرملانية 

سيا
ضايا ال

جتماع لجنة الق
ا

وبا س أور
ملجل

شتنبر 2020
 08

ن بعد - عبر 
ع

تقنية املناظرة 
املرئية

انو هللا بوو
عبد 

38
الم التابعة للجمعية البرملانية 

جتماع لجنة الثقافة والعلوم والتربية واإلع
ا

وبا س أور
ملجل

شتنبر 2020
 25

ن بعد - عبر 
ع

تقنية املناظرة 
املرئية

زيد املقرئ  أبو 
ري�سي اإلد
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ب.	التواصل مع الهيئات واملواطنين

بشأن  والتنمية  العدالة  لفريق  املنفتحة  التواصلية  السياسة  مع  انسجاما 
هموم  مع  املباشر  والتفاعل  ومنظمات  هيئات  واستقبال  خبراء  استضافة 
وإشكاالت املواطنين واملواطنات،  خصص الفريق خالل  هذه السنة ما مجموعه 
تعذر   أملته من  19وما  فيروس كوفيد  بالرغم من ظروف جائحة  استقباال   29
حيث استقبل الفريق  مواصلة التواصل املباشر بنفس وتيرة السنوات املاضية، 
تقديم  بشأن  وأكاديميين  باحثين  وطلبة  واملهنية  النقابية  الهيئآت  من  عدد 
رفع  أو  رقابية  أو  تشريعية  طبيعة  ذات  مواضيع  في  واقتراحاتهم  مالحظاتهم 
باعتماد  الفريق  نواب  تميز  جانب  إلى  هذا  مختلفة،  مواضيع  بشأن  تظلماتهم 
لالستماع واإلنصات ملطالب  كفضاء  آلية مكاتب التواصل بجميع دوائر اململكة  
وشكاوي واقتراحات املواطنين واملواطنات. هذا ولإلحاطة بأهم هذه االستقباالت 

تجدون رفقته في املرفق جدوال مفصال في املوضوع.



39حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020

شرة
شريعية العا

ن الوالية الت
شريعية الرابعة م

سنة الت
ب لل

شع
ق وال

ت الفري
ضافا

ست
ت وا

ال
ستقبا

ا

الرقم
ن اللقاء

ل ع سؤو
امل

ستقبلة
الهيئة امل

ضوع
املو

ريخ اللقاء تا

1
شعبة التعليم والثقافة 

صال
واالت

ممثلو الجمعية االقليمية للتعليم 
ت

صخيرا
االولى بال

شة واقع التعليم األولي
مناق

2019/10/28

2
شعبة التعليم والثقافة 

ل
صا

الت
وا

سام 
الميذ االق

ن ت
ممثلين ع

ضيرية
ح

الت
ضها 

خو
ت التي ي

ضرابا
ضيرية واال

ح
سام الت

واقع األق
الميذ

الت
2019/11/17

3
سية 

ت األسا
شعبة البنيا

ن والبيئة
طاقة واملعاد

وال
ت 

شركا
لو الجمعية الوطنية لل سؤو

م
املعدنية

صغرى 
ت ال

شركا
جه ال

ت توا
ت وإكراها

حديا
ت

طة
س

واملتو
2019/11/25

4
ق 

س الفري
رئي

حمد 
جامعة م

سية ب
سيا

طلبة العلوم ال
س

الخام

ت تنزيل 
رسة البرملانية وآليا ض حول املما

عر
سة 

س
ية ملؤ ستور

ت الد
الحيا

ص
ت وال

صا
صا

االخت
البرملان

2019/11/26

5
ق

س الفري
رئي  

ت 
سكوي

صنعي الب
جمعية منتجي وم

ب
شكوالتة والحلوانيين باملغر

وال
ض املواد األولية 

ض على الرسوم الجمركية لبع
خفي

الت
ع قانون املالية 2020    شرو

– م
2019/11/28

6
شعبة العدل وممثلو  

سية 
ت األسا

شعبتي البنيا
واملالية 

ضاء الهيئة الوطنية للعدول
أع

رقم  ع قانون املالية  شرو
ن م

مقترح تعديل املادة 63 م
ق عليه يوم الجمعة 

صاد
سنة املالية 2020 امل

70.19 لل
ن

ري شا
ست

س امل
جل

جنبر 2019 بم
06 د

2019/12/09



حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020 40

7
شعبة العدل 

سيقية املغربية للدكاترة غير 
التن

املوظفين
ساتذة التعليم العالي 

ف أ
ت توظي

ريا ن مبا
تمكينهم م

ن
ساعدي

امل
2019/12/09

8
شعبة التعليم والثقافة 

ل
صا

الت
وا

ب
ت املغر

طة كاتبا
راب

ق التعاون
افا

2019/12/09

9
ت 

طاعا
شعبة الق

ضور 
ح

االجتماعية ب
ق

س الفري
رئي

حثين 
األساتذة البا

ساتذة 
أل

ص الزيادة في األجور ل
صو

خ
ت ب

ال
تعدي

حثين
البا

2019/12/10

10

رجية والدفاع  شعبة الخا
ن 

شؤو
الوطني وال

ربة  المية واملغا
اإلس

املقيمين بالخارج

ستاذ القانون الدولي 
كيوي أ رشيد مرز  

حري
الب

شة اتفاقيتين تتعلقان 
صة تكوينية ملناق

 في إطار ح
حرية للمملكة

بالحدود الب
2019/12/16

11
شعبة التعليم والثقافة 

صال
واالت

ن 
الدكاترة العاملين باملراكز الجهوية مله

ن
التربية والتكوي

ضعية هذه الفئة في إطار االدماج 
ظر في و

اعادة الن
ساتذة للتعليم العالي

كأ
2019/12/16

12
ق 

س الفري
رئي

ضاء املغربي للمهنيين
لو  الف سؤو

م
ستفادة 

صة با
سيم الخا

ظيمية واملرا
ص التن

صو
الن

ص غير األجراء 
شخا

ستقلين واأل
املهنيين والعمال امل

صا
شاطا خا

ن يزاولون ن
الذي

2019/12/19

13
شعبة التعليم والثقافة 

صال
واالت

ضحايا 
سلم 10-8-7 

االساتذة 
ظامين

الن
ة ضرر

ف هذه الفئة املت
صا

ب إن
طل

2019/12/25

14
شعبة التعليم والثقافة 

صال
واالت

ت 
ال

ح
ب م

ربا رالية مهنييي وأ فيد
صوير

الت
ت ومهنيي 

ال
ح

جه م
ت التي توا

شاكل واالكراها
امل

صوير
الت

2019/12/30
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15
ت 

خلية والجماعا
شعبة الدا

سة 
سيا

سكنى و
الترابية وال

املدينة

ممثلي الجمعية الوطنية ملوظفي 
ب

ت الترابية باملغر
الجماعا

سبة
الليم املنا

س
رية في ال ضعية اإلدا

سوية الو
ت

2019/12/30

16
ت 

طاعا
شعبة الق

الجتماعية
ا

أطباء األسنان
ب

ضعية أطباء األسنان باملغر
و

2020/01/05

17
ت 

طاعا
شعبة الق

الجتماعية
ا

سرطان
صابين بال

جمعية امل
ن 

سرطا
ض ال

صحة للتكفل بأمرا
رة ال ا ن وز

ساعدة م
ب امل

طل
طبية

ساعدة ال
ظام امل

طرحها ن
ت التي ي

واإلشكاال
2020/01/13

18
ق

لقاء الفري
ل ديوان  سؤو

عبد املنعم وهان م
طينية 

س
طة الفل

سل
س ال

رئي
طينية

س
ضية الفل

ربة في دعم الق جهود املغا
2020/01/20

19
ق

لقاء الفري
ن حب�سي

س
الدكتور ح

ي
صاد

ساد االقت
 الف

2020/01/27

20
سية 

ت األسا
شعبة البنيا

ن والبيئة
طاقة واملعاد

وال
ربي ومهنيي  رالية املغربية ملد الفد

سياقة 
تعليم ال

ت في 
قا شابته عدة خرو

ب 
ر صة مد

رخ صول على 
الح

التنزيل 
2020/02/03

21
ق

لقاء الفري
سفياني

ضافة ذ. خالد ال
ست

ا
طينية

س
ضية الفل

ت الق
جدا

ست
م

2020/02/03

22
ت االجتماعية

طاعا
شعبة الق

ك
ضة أبينا

ريا
ضة

ب والريا
شبا

ير ال سيد وز
ن ال

ظلم م
ب االعتماد وت

طل
2020/2/10

23
ت 

طاعا
شعبة الق

الجتماعية
ا

اللجنة الوطنية للتكواندو
ب جامعة 

ضة في غيا
ب والريا

شبا
رة ال ا القة مع وز

الع
صة

خا
2020/02/12

24
ت 

طاعا
شعبة الق

س 
رئي ضور 

ح
االجتماعية ب

ق
الفري

صيادلة 
ف ال

ال
ائت

صيادلة
ت قانون ال

جدا
ست

م
2020/06/01

25
ت االجتماعية

طاعا
شعبة الق

سياقة 
ربي ال رالية املهنية ومد الفيد

صحية
طية ال

ف التغ
مل

2020/11/30
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ت.	قافلة املصباح

دورتها  في  املصباح  قافلة  تنظيم  التوالي  على  الثانية  للمرة  الفريق  على  تعذر 
مارس  و29  و28   27 أيام  انطالقها  لترتيبات  مباشرته  رغم  عشرة   الحادية 
نظرا ملا  "الديمقراطية أساس التنمية"،  من مدينة مراكش تحت شعار   ،2020
أملته  تداعيات جائحة فيروس كورونا املستجد كوفيد19. وما خلفته من تدابير 
ملنع  الصحية  السالمة  وشروط  الصحي  الحجر  وإجراءات  واحترازية  استثنائية 

الوباء. تف�سي 

ث.		األداء	اإلعالمي

هذه  من  الرابعة  التشريعية  السنة  طبعت  التي  االستثنائية  الظروف  تمنع  لم 
في  االستمرار  من  الفريق  الثانية،  دورتها  خالل  سيما  وال  التشريعية،  الوالية 
لكافة اإلجراءات  في التزام وانضباط كبيرين،  واجباته وأدواره الدستورية،  أداء 

.19 والتعليمات التي فرضتها جائحة كوفيد 

للتعريف به  هذا األداء،  حيث واكبت مصلحة اإلعالم والتواصل بإدارة الفريق، 
وبكافة  وتسويقه لدى شرائح مختلفة من املواطنات واملواطنين وباقي الشركاء، 
مكتب  طرف  من  املعتمدة  التواصلية  الدعامات  موظفة  املتاحة،  الوسائل 
املغالطات  الكثير من  وصحح  املتلقين،  لدى  ف صدى طيبا 

ّ
ما خل وهو  الفريق، 

االختالق  طريق  عن  نية  بسوء  الفريق،  عن  ترويجها  تم  التي  الزائفة،  واألخبار 
والحمالت اإلعالمية املروجة.  واالفتراء 

للمنابر  املعلومة  تقريب  من  املتميزة  التواصلية  السياسة  هذه  ساهمت  كما 
والنسب  األرقام  وما  املهتمين.  وكافة  املدني  واملجتمع  واألكاديمية  اإلعالمية 
املئوية املدرجة أدناه إال تعبيرا واضحا عن الحصيلة االيجابية واملتميزة للفريق 

واالهتمام املضطرد الذي يحظى به كقائد لألغلبية البرملانية.

www.pjdgroupe.ma		املوقع االليكتروني الرسمي للفريق					
مواقع  على  وصفحاته  الفريق،  موقع  شكل  الرقمي،  التواصل  مستوى  فعلى 
املعلومة  إيصال  من  ن 

ّ
مك وفعاال،  ناجعا  تواصليا  جسرا  االجتماعي،  التواصل 
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املغرب  وخارج  داخل  االنترنيت،  لرواد  الفريق  عن  اليقين  والخبر  الصحيحة 
إلى   2019 أكتوبر   11 منذ  مادة صحفية    845 يزيد عن  ما  املوقع  حيث نشر 
وتتشكل هذه املواد الصحفية من تغطيات للقاءات ومبادرات الفريق،  اليوم، 
وفي  الدائمة  اللجان  أشغال  في  ومداخالتهم  التواصلية،  أعضائه  وأنشطة 
وبتصريحات  باملداخالت  املتعلقة  الفيديو  ملقاطع  باإلضافة  العامة،  الجلسات 

مختلفة. مواضيع  في 

مادة صحفية،   3980 ويبلغ إجمالي املواد املدرجة باملوقع منذ إطالقه أزيد من 
21 % خالل هذه السنة التشريعية الرابعة، أي الخمس. مما يمثل زيادة 

حيث  البرملان،  بوابة  للفريق على مستوى  املخصص  الحيز  يسجله  الزخم  نفس 
في  للفريق  الرسمي  االليكتروني  باملوقع  املنشورة  الصحفية  املواد  جميع   تدرج 
هذا الحيز مما يضاعف من نسب املشاهدة ملبادرات وعمل الفريق والتي تعرف 
الفضاءات  مع  مقارنة  األولى  املرتبة  يحتل  جعله  مما  مسترسل  بشكل  تحيينا 

املخصصة لباقي الفرق النيابية.

				صفحة الفريق،	وصفحة رئيس الفريق على الفيسبوك	 	
تنشران  كونهما  عن  ففضال  التواصلية،  الدعامات  أهم  من  الصفحتان  تعتبر 
تساؤالت  تستقبالن  فإنهما  والتسويق،  اإلخبار  إطار  في  ورئيسه،  الفريق  أنشطة 
الفريق  يتدخل  حيث  واملواطنات،  املواطنين  وإشكاالت  املتتبعين  ومالحظات 
بالنظر للمصداقية  للمساهمة في معالجتها بتحويلها ملبادرات رقابية أو تشريعية، 
مما جعلها مصدرا معتمدا لدى الصحافيين وعموم املواطنين. التي تتميزان بها، 

متتبعا،   13.277  ،2020 هذا وبلغ عدد متتبعي صفحة الفريق إلى حدود شتنبر 
منشورا،   840 من  أزيد  الصفحة  احتضنت  كما  الفيسبوك،  معطيات  حسب 
وعرفت تفاعال كبيرا، ما يعكس استمرار متابعة رواد الفيسبوك للفريق، وحرصهم 
خاصة مع شروع إدارة الفريق في استعمال تقنية  على معرفة أخباره وأنشطته، 

البث املباشر على الصفحة لعدد من أنشطة الفريق، وخاصة األيام الدراسية.
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ج.	حساب الفريق على التويتر 

على غرار باقي الدعامات التواصلية، عرف حساب الفريق على موقع التويتر، تطورا 
خاصة خالل فترة الحجر الصحي،  ملحوظا من حيث عدد املتابعين واملنخرطين، 
حيث   ،)2020  -  2019( الذي تزامن مع دورة أبريل من السنة التشريعية الرابعة 
وهو رقم مهم   2020 منذ انطالقه إلى حدود شتنبر   7169 بلغ عدد املنخرطين 
اعتبارا لكون منخرطو هذه املنصة يعدون من النخبة املؤثرة وذووا مستويات 

متميزة. واجتماعية  أكاديمية 

بنقله ملختلف أخبار الفريق وأنشطته أوال  كما وفر هذا الحساب خدمة ملتتبعيه، 
4100 تغريدة منذ إنشائه. بأول، وفي حينه، بإدراج أزيد من 

ح	.	قناة الفريق على اليوتوب		

باملادة  املتخصصة  القنوات  أكبر  من  واحدة  اليوتوب،  على  الفريق  قناة  تعتبر 
املجلس،  أشغال  في  الفريق  أعضاء  مداخالت  تنشر  حيث  املغرب،  في  البرملانية 
وكذا تصريحاتهم حول  في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة،  سواء 

عدد من القضايا البرملانية والسياسية.

 333 وتجاوز عدد األشرطة السمعية البصرية املدرجة خالل هذه السنة أزيد من 
شريط سمعي بصري إلى غاية  شتنبر2020، ويصل مجموع املقاطع املتوفرة بقناة 

.2012 3062 شريط منذ إنشائها سنة  الفريق 

   311,00  267 وبلغ مجموع املشاهدات بشكل تراكمي بقناة الفريق على اليوتوب 
 )2012 مارس   17( القناة  بينما بلغ هذا العدد منذ إنشاء  خالل السنة الرابعة، 

.% 19 1.400.000 مشاهدة، مما يمثل حولي 

5158 وبلغ عدد املنخرطين  كما تجاوز عدد منخرطي القناة اإلجمالي منذ البداية 
32 %. حيت  1700، بنسبة زيادة تجاوزت  الجدد خالل السنة التشريعية الرابعة 
الدورة  جعل  مما  فقط.  الربيعية  الدورة  خالل  جديد  منخرط   1100 تسجل 

21 % مقارنة بالعدد اإلجمالي. الربيعية تمثل أزيد من 
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هذا وبلغ عدد الدقائق بشكل تراكمي ألشرطة الفريق حوالي 11.100دقيقة خالل 
ألف دقيقة مشاهدة منذ اإلنشاء. هذه السنة التشريعية، و53.300 

املحققة لكل  سواء  تطورا الفتا لعدد املشاهدات،  كما تظهر إحصائيات القناة، 
األمر  وتطورا كذلك في عدد املتابعين للقناة،  أو العدد التراكمي،  مقطع فيديو، 
الذي يعكس مستوى الحضور اإلعالمي والبعد التواصلي الذي أصبح  يح�سى به 

الفريق خالل هذه السنة.

					البالغات والبيانات	
وأحيانا  للتواصل  وبيانات  بالغات  إصدار  على  والتنمية  العدالة  فريق  درج 
من  في جملة  والتفاعلية  التواصلية  إطار سياسته  في  العام  الرأي  مع  للتوضيح 
قبيل  من  العام  الرأي  باهتمام  تستأثر  والتي  الراهنة  واملستجدات  القضايا 
التي  االستثنائية  والظرفية  الوطنية  التعبئة  الفلسطينية،  القضية  )مستجدات 
في مجلس الهيئة الوطنية  تعيينات أعضاء  تعيشها البالد في ظل جائحة كورونا، 

االستعداد السنوي للدخول البرملاني..(. لضبط الكهرباء، 
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التاريخاملوضوعالرقم

2020/01/21بالغ االجتماع التنسيقي لفريقي العدالة والتنمية بالبرملان1

2
بالغ استقبال األستاذ خالد السفيان عضو سكرتارية مجموعة 

العمل الوطنية من أجل فلسطين بخصوص املستجدات 
الخطيرة التي تهم القضية الفلسطينية

2020/02/03

3
بالغ توضيحي للفريق حول تغيبه عن لقاء مع املعهد امللكي للثقافة 

األمازيغية
2020/02/19

2020/03/04بالغ اختتام الدورة الخريفية للسنة التشريعية 42020/2019

5
بالغ إلغاء قافلة املصباح في دورتها 11 كانخراط في اإلجراءات 

االحترازية التي اتخذتها الحكومة لحماية الوطن من وباء كوفيد 19
2020/03/14

6
بالغ الفريق حول الظرفية االستثنائية التي تعيشها البالد واملرتبطة 

بتف�سي جائحة كوفيد 19
2020/05/10

2020/07/24بالغ اختتام الدورة الربيعية للسنة التشريعية 72020/2019

8
بالغ االجتماع االستثنائي ملكتب الفريق حول تعيين ثالثة أعضاء في 

مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
2020/08/16

9
بالغ مكتب الفريق حول االستعدادات للدخول البرملاني لدورة 

أكتوبر 2020
2020/09/10

2020/09/17بالغ توضيحي ملا نشر في إحدى الجرائد ليوم 14 شتنبر 102020

وفيما يلي الئحة للبالغات والتوضيحات الصادرة خالل السنة الرابعة من الوالية 
العاشرة. التشريعية 
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املحور الثاني 
حصيلة العمل التشريعي والرقابي	

وتقييم السياسيات العمومية
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الدورات
مشاريع القوانين 

التنظيمية
مشاريع 
القوانين 

مقترحات 
القوانين

املجموعاالتفاقيات

0214011835الخريفية

0022000022الربيعية

57*02360118املجموع

3 في قراءة ثانية وواحد في قراءة موالية. *53 نص في قراءة أولى، 

1.	الحصيلة التشريعية العامة	
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العاشرةالتاسعةالثامنة

174035الدورة الخريفية

344922الدورة الربيعية

-09الدورة االستثنائية

608957املجموع

عدد النصوص املصادق عليها خالل السنة الرابعة من الواليات التشريعية الثالث األخيرة

السنة الرابعة من الوالية التشريعية   
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العاشرةالتاسعةالثامنة

578956مشاريع قوانين*

1-3مقترحات قوانين

608957املجموع

نوعية النصوص املصادق عليها خالل السنة الرابعة من الواليات التشريعية الثالث األخيرة  

السنة الرابعة من الوالية التشريعية

*يتضمن االتفاقيات الدولية والقوانين التنظيمية ومراسيم القوانين.

نوعية التصويت
مشاريع 
القوانين 
التنظيمية

االتفاقيات
مشاريع 
القوانين

مقترحات 
القوانين

املجموع

0218250146اإلجماع 

11-11--األغلبية 

0218360157املجموع

توزيع النصوص املصادق عليها خالل السنة حسب نوعية التصويت : 
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عدد اللجنة
النسبةالنصوص

الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين 
بالخارج

23-

-11املالية والتنمية االقتصادية

-05العدل والتشريع وحقوق االنسان

-04القطاعات اإلنتاجية

-03التعليم والثقافة واالتصال 

-01القطاعات االجتماعية 

-07الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة 

-02البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة

-01مراقبة املالية العامة 

-57املجموع 

توزيع النصوص املصادق عليها حسب اللجان الدائمة خالل السنة التشريعية الرابعة

الحصيلة التشريعية السنوية حسب اللجان	:

2.1	مشاريع القوانين	:
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عدد التعديالتالنص

لجنة املالية والتنمية االقتصادية

174مشروع قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020

45مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

32مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 للسنة املالية 2020

251املجموع

لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان

63مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية

18مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي

63مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق املرافق العمومية

144املجموع

لجنة التعليم والثقافة واالتصال

مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القا�سي 
بإعادة تنظيم »املسرح الوطني محمد الخامس«

07

07املجموع

402العدد اإلجمالي للتعديالت

عدد التعديالت املقدمة على النصوص املصادق عليها خالل السنة التشريعية الرابعة

10.16 يق�سي  62 تعديال من لدن فريق العدالة والتنمية على مشروع قانون رقم  : تم تقديم  ملحوظة	

بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان لكن لم تتم املصادقة 

عليه بعد.
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2.2	مقترحات القوانين	:

توزيع املقترحات حسب اللجان الدائمة

اللجنة
عدد املقترحات

املجموع
دورة أبريلدورة أكتوبر

1-1لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة

1-1لجنة التعليم والثقافة واالتصال

2-2لجنة القطاعات اإلنتاجية

213لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان

والسكنى وسياسة  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة 
املدينة

246

123لجنة القطاعات االجتماعية

اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة 
واملغاربة املقيمين في الخارج

1-1

33-لجنة املالية والتنمية االقتصادية

101020املجموع
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نص املقترحاللجنةالرقم

1
األساسية  البنيات  لجنة 

والطاقة واملعادن والبيئة
إحداث مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان 

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

2
والثقافة  التعليم  لجنة 

واالتصال

إحداث وتنظيم مؤسسة األعمال االجتماعية لفائدة 
العربي  املغرب  وكالة  وأعوان  ومستخدمي  صحفيي 

لألنباء

3

لجنة القطاعات اإلنتاجية

 19.94 رقم  القانون  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح 
املتعلق بمناطق التصدير الحرة

مقترح قانون يتعلق باملناطق الجبلية4

5

والتشريع  العدل  لجنة 
وحقوق االنسان

مقترح قانون يتعلق بتجريم االعتداء املادي للسلطات 
العمومية على املمتلكات الخاصة

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح 
39.99 يق�سي بإحداث وتنظيم املؤسسة املحمدية 

لألعمال االجتماعية لقضاة وموظفي العدل
6

املتعلق   67.12 رقم  القانون  لتعديل  قانون  مقترح 
واملكتري  املكري  بين  التعاقدية  العالقات  بتنظيم 
املنهي،  لالستعمال  أو  للسكنى  املعدة  للمحالت 
أو  العقارات  بكراء  املتعلق   49.16 رقم  والقانون 
املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي 
أو الحرفي، وقانون االلتزامات والعقود، فيما يخص 
الطوارئ  حالة  خالل  الكرائية  الوجيبة  استيفاء 

الصحية التي تعيشها بالدنا جراء وباء كوفيد 19

7

مواضيع النصوص املقترحة
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8

لجنة الداخلية والجماعات 
وسياسة  والسكنى  الترابية 

املدينة

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح 
37.99 املتعلق بالحالة املدنية

9
مقترح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 30.89 يحدد 
نظام للضرائب املستحقة للجماعات املحلية وهيئاتها

10
وصوائر  والذعائر  الزيادات  الغاء  قانون  مقترح 

التحصيل

11
مقترح قانون الجبايات املحلية خالل فترة الطوارئ 

الصحية

12

وتتميم  بتغيير  يق�سي  الفريق  باسم  قانون  مقترح 
املرسوم رقم 2.20.292 املتعلق بسن أحكام خاصة 
عنها  االعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ  بحالة 

املصادق عليها بالقانون رقم 23.20

13
رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح 
لألعمال  السادس  محمد  بمؤسسة  املتعلق   08.10

االجتماعية ملوظفي األمن الوطني

14

لجنة القطاعات االجتماعية

القانون 19.10  بتغيير وتتميم  مقترح قانون يق�سي 
الثاني  الحسن  مؤسسة  وتنظيم  بإحداث  القا�سي 
العاملين  لفائدة  االجتماعية  باألعمال  للنهوض 

بالقطاع العمومي للصحة

15
مقترح قانون بتغيير وتتميم املادة 9 من القانون رقم 

65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية

16
مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة 
الضمان  بنظام  املتعلق   1.72.184 رقم  قانون 

االجتماعي
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17
لجنة الخارجية والدفاع 

الوطني والشؤون اإلسالمية 
واملغاربة املقيمين في الخارج

رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح 
34.97 املتعلق بقدماء العسكريين وقدماء املحاربين 
وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية 

لقدماء العسكريين وقدماء املحاربين

18

لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية

 013.71 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  قانون  مقترح 
املحدث بموجبه نظام املعاشات العسكرية

19
 011.71 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  قانون  مقترح 

املحدث بموجبه نظام املعاشات املدنية

20
مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة 
قانون رقم 1.77.216 املتعلق بإحداث نظام جماعي 

ملنح رواتب التقاعد
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2.	الحصيلة الرقابية السنوية	:

عدد طلبات عقد اللجان واملهام االستطالعية خالل السنة الرابعة

عدد طلبات عقد اللجان واملهام االستطالعية خالل السنة الرابعة

اللجنة
طلبات عقد اللجان

طلبات املهام 
االستطالعية

املستجابةاملقدمةاملستجابةاملقدمة

91الخارجية والدفاع الوطني

124املالية والتنمية االقتصادية

43العدل والتشريع وحقوق االنسان

142القطاعات االنتاجية

135التعليم والثقافة واالتصال

2171القطاعات االجتماعية

51الداخلية والجماعات الترابية

8البنيات االساسية

3مراقبة املالية العامة

89195املجموع

السنة الرابعة من الوالية التشريعية العاشرة

املجموعدورة أبريلدورة أكتوبر

266389طلبات عقد اللجان

415طلبات املهام االستطالعية

306494املجموع
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حصيلة الدورة الخريفية	

تقديم

النــواب خــالل  الدســتورية بمجلــس  العدالــة والتنميــة مبادراتــه  تابــع فريــق 

الســنة الرابعــة مــن الواليــة العاشــرة بالنَفــس الــذي تميــز بــه خــالل الســنوات 

عبــر  الحكومــة،  تنصيــب  أثنــاء   بــه  التــزم  الــذي  املوقــف  وبنفــس  الســابقة، 

بــأدواره  القيــام  علــى  والحــرص  واملبصــرة،  والراشــدة  الواضحــة  املســاندة  

مــن  العموميــة  السياســات  مختلــف  وتقييــم  والتشــريع  الرقابــة  فــي  الكاملــة 

أجــل حســن تنفيــذ البرنامــج الحكومــي ومواصلــة اإلصالحــات، صونــا لكرامــة 

املواطــن وانســجاما مــع اإلرادة الشــعبية التــي صوتــت علــى مواصلــة اإلصــالح 

اقتصاديــة. املاكــرو  التوازنــات  علــى  والحفــاظ  املنجــزات  ورفــع مســتوى 

ومــن خــالل قــراءة الحصيلــة التشــريعية للــدورة الخريفيــة مــن الســنة الرابعــة 

مــن هــذه الواليــة فقــد تمكــن املجلــس مــن املصادقــة علــى مختلــف املشــاريع 

التــي أحيلــت عليــه، ولــم يبــق فــي بنــك املشــاريع التــي مــا زالــت قيــد الــدرس أثنــاء 

اختتــام هــذه الــدورة إال ســبعة عشــر 17 مشــروع قانــون نصفهــا عــرف مراحــل 

متقدمــة مــن الدراســة.

باألســاس  الــدورة  هاتــه  خــالل  للفريــق  االيجابيــة  الحصيلــة  إرجــاع  ويمكــن 

لالنضبــاط املعتــاد لنوابــه فــي الحضــور القــوي ســواء داخــل اللجــان النيابيــة 

أو فــي الجلســات العموميــة املخصصــة للتصويــت علــى النصــوص القانونيــة. 
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1	-	التشريع

عرفت الحصيلة التشريعية تسجيل املصادقة بمجلس النواب خالل دورة أكتوبر 
05 في قراءتين بعد مدارسة صيغة مجلس املستشارين،  35 نصا تشريعيا منها  على 

جلسات تشريعية. وتوزعت الحصيلة التشريعية على07 

عدد النصوص املصادق عليها خالل الدورة بالجلسات التشريعية

الحصيلة الدورية حسب نوعية النصوص 

العددتاريخ الجلسةالرقم

12019/11/141

22019/12/111

32019/12/2310

42020/01/142

52020/01/226

62020/01/2810

72020/02/115

35املجموع

النسبةالعددنوعية النص

6 %2مشروع قانون تنظيمي 

40 %14مشروع قانون 

 51% 18 اتفا قية 

3 %1مقترح قانون 

100 %35املجموع
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1.1	قراءة في بعض مشاريع القوانين املصادق عليها	:

مشروع قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020

تقييم  البرملاني  للنائب  تخول  فرصة سنوية  املالية  قانون  مناقشة  تعتبر محطة 
التزام  السياسات العمومية والقطاعية املعتمدة واألهداف املتوخاة منها ومدى 
في  الواردة  الكبرى  التوجهات  وبتنزيل  السامية،  امللكية  بالتوجيهات  الحكومة 
فيها جميع  تمارس  السنوية  املناسبة  أن هذه  القول  ويمكن  الحكومي،  البرنامج 
هو  كما  العمومية  السياسة  مساءلة  جانب  إلى  والرقابية  التشريعية  املبادرات 

منصوص عليها دستوريا.

2020 على توقع نمو الناتج الداخلي الخام في حدود  وقد بني قانون املالية برسم 
وسعر البوطان في  مليون قنطار،   70 وعلى محصول الحبوب في مستوى   %  3.7
دوالر للبرميل وسعر صرف الدوالر مقابل   67 وسعر البترول في  دوالر للطن،   350
أساسية  أولويات  ثالث  إلى  املالية  قانون  واستند  دراهم.   9.5 في حدود  الدرهم 
االجتماعية  الفوارق  وتقليص  االجتماعية،  السياسات  دعم  مواصلة  في  تتجلى 
دينامية جديدة لالستثمار  وإعطاء  آليات الحماية االجتماعية،  واملجالية وإرساء 
بمجموعة من اإلجراءات والتدابير لتفعيل هذه األولويات  وجاء  ودعم املقاولة. 

انسجاما مع توجهات الحكومة في برنامجها الذي تعهدت به.

للحكومة من خالل  إسناد قوي  النيابية  اللجان  بمختلف  الفريق  وكان ألعضاء 
الرقابي  دورهم  وممارسة  املالية  قانون  ملشروع  والفعالة  اإليجابية  مناقشتهم 
املالية  قانون  تجويد  في  الحكومة  ومساندة  املتبعة  العمومية  السياسة  وتقييم 
كتاب  في  بالتفصيل  إليها  التطرق  تم  كما  املواد  من  مجموعة  هّمت  بتعديالت 

خاص ملداخالت الفريق في قانون املالية.

الفريق في مختلف املحاور ملساءلة تعهدات  وتركزت تدخالت ومداخالت أعضاء 
حول  الثالثة  الوطنية  املناظرة  توصيات  بتفعيل  يتعلق  فيما  سواء  الحكومة، 
يكفل  جديد  تنموي  لنموذج  أساسية  دعامة  مخرجاتها  باعتبار  الجبايات 
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الوعاء  توسيع  جانب  إلى  املعالم  واضحة  شفافية  ويكرس  الضريبية  العدالة 
تساؤالتهم  وانصبت  املهيكل،  غير  القطاع  دمج  في  اإلسراع  من خالل  الضريبي 
الجبائية  التدابير  مختلف  وحول  للجبايات  اإلطار  القانون  تنزيل  حول  أيضا 

بها مشروع قانون املالية. والجمركية التي جاء 

الفاعل  لدى  الثقة  منسوب  رفع  إلى  تهدف  التي  التدابير  الفريق  أعضاء  وثمن 
األوراش  مواصلة  عن  تمخضت  التي  اإلنجازات  خالل  من  والدولي،  الوطني 
املفتوحة واإلصالحات الجوهرية في املنظومة االقتصادية واملالية واالجتماعية، 
بمناخ  املرتبطة  القانونية  املنظومة  تعرفها  التي  التشريعات  مراجعة  وعن 
لولوج  الحكومي  البرنامج  أهداف  تحقيق  أجل  من  باملقاولة،  والنهوض  األعمال 
وكسب ثقة  قائمة الخمسين أفضل قوة اقتصادية باعتماد املمارسات الفضلى، 
املستثمرين املحليين واألجانب والرفع من جاذبية املغرب في مجال االستثمار عبر 
والحماية  واألعمال  واملال  بالتجارة  املرتبطة  القانونية  اإلجراءات  من  سلسلة 
إنجازات يمكن اعتبارها تعبيرا وإرادة قوية لكسب مزيد من املراكز  االجتماعية، 
في مناخ األعمال، إضافة إلى ما سجله املغرب في هذا الصدد وبالخصوص القفزة 
في مؤشر مناخ  على التوالي   املغرب   حيث ارتقى   النوعية في السنتين األخيرتين، 
 16 أي ربح   ،53 إلى الرتبة   60 ومن الرتبة    60 إلى الرتبة   69 األعمال من الرتبة 
نقطة نتيجة سن قوانين تهدف  تجويد اإلطار القانوني املتعلق بمعالجة صعوبات 
املقاوالت، ومراجعة قانون الضمانات املنقولة، وإصالح قانون شركات املساهمة 
والسلفات  التعاوني  التمويل  وقانون  املحدودة،  املسؤولية  ذات  والشركات 
وغيرها  مرن،  صرف  سعر  إلى  واالنتقال  التأمينات،  مدونة  ومراجعة  الصغرى 
الهامة  واإلصالحات  الجبائية  التدابير  من  مجموعة  واكبتها  التي  اإلجراءات  من 
الثقة  إعادة  إلى  تهدف  بالخصوص،  املغربية  واملقاولة  الخاص  القطاع  لفائدة 
القيمة املضافة  الكلية لدين الضريبة على  التصفية  وذلك من قبيل  للمقاولة، 
املقاوالت  أو  الخاص  القطاع  ملقاوالت  بالنسبة  سواء  سنوات،  منذ  املتراكم 
الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات  العمومية، إضافة إلى تقليص آجال أداء 
واملقاوالت العمومية ملا بذمتها من مستحقات تجاه املقاوالت، إضافة إلى تحسين 
من خالل  شروط ولوج املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغيرة جدا للتمويل، 
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تبسيط مساطر الضمان والرفع من سقف تمويل جمعيات السلفات الصغرى. 
ن ال محال من استقطاب املزيد من االستثمارات وتسريع وتيرة النمو 

ّ
وهو ما ٌيمك

ورفع منسوب الثقة لدى الفاعل االقتصادي. واالستثمار ببالدنا. 

في املجال االجتماعي  الرئي�سي تعزيز املكتسبات خاصة  التدابير عنوانها  كل هذه 
املعالجة  خالل  من  وتوطيدها  وترسيخها  الثقة  مناخ  وتعزيز  واالقتصادي 
خالل  من  وذلك  بالدنا،  منها  وتعاني  عانت  التي  الهيكلية  لالختالالت  التدريجية 
العمل على إنجاح هذا التحدي الوطني الذي أصبح من أهم املرتكزات ألي تنمية 

فعالة وناجعة.

بمعية فرق  وفي إطار تجويد مشروع قانون املالية قدم فريق العدالة والتنمية، 
تعديال هّمت مختلف مواد مشروع قانون   )176( مائة وستة وسبعين  األغلبية، 
تعديال   )17( منها سبعة عشر  تعديال،   )60( تم قبول ستين   ،2020 املالية لسنة 
وقد خصص للتعديالت التي استجابت لها  بصيغة اللجنة، ضمنها مواد جديدة، 
وتم رصد  الحكومة حيز كبير في كتاب قانون املالية الذي يصدره الفريق سنويا، 

تعليل لكل تعديل على حدة.

للغات  الوطني  باملجلس  يتعلق   04.16 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع 
)القراءة املوالية( والثقافة املغربية 

يتعلق   04.16 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  على  املصادقة  ملسار  استكماال 
11-2- صادق مجلس النواب بتاريخ  باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، 
في  كما أحيلت   51 باملادة  في إطار قراءة موالية على االحتفاظ  باإلجماع   2020
القراءة الثانية من لدن مجلس النواب وهو ما استجاب له السادة نواب لجنة 
"يتم حل معهد	  : يلي  ما  التعديل على  والثقافة واالتصال حيث ينص  التعليم 
15	من	 2.59.1	الصادر في	 الدراسات واألبحاث للتعريب املحدث باملرسوم رقم	
وتنقل مجانا بصفة تلقائية املمتلكات العقارية	 	)1960 يناير	 	14( 	1379 رجب	
واملنقولة املوضوعة رهن إشارته وكذا املوارد البشرية العاملة به إلى املجلس	

الوطني وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
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تستفيد املوارد البشرية التي تزاول مهامها بمعهد الدراسات واألبحاث للتعريب	
49	من هذا القانون التنظيمي". من نفس املقتضيات املنصوص عليها في املادة	

تنزيل  في  الدستوري  للبناء  استكماال  التنظيمي  القانون  هذا  صدور  ويشكل 
املتعلق بإحداث مجلس وطني  املقت�سى الوارد في الفصل الخامس من الدستور، 
اللغتين  وتنمية  حماية  الخصوص  وجه  على  مهمته  املغربية  والثقافة  للغات 
تراثا أصيال  باعتبارها  املغربية  الثقافية  التعبيرات  العربية واألمازيغية ومختلف 
ومن جهة أخرى تلبية احتياجات بالدنا إلطار مرجعي  وإبداعا معاصرا من جهة، 

وقوة اقتراحية تؤطر إرساء سياسة ثقافية ولغوية رشيدة.

القا�سي  بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15  مشروع القانون رقم 23.19 
بإعادة تنظيم" املسرح الوطني محمد الخامس"

للثقافة  خاصة  أهمية  أولى  الذي  املغربي  الدستور  مقتضيات  تنزيل  إطار  في 
والفضاءات  الفنية  املهن  تعرفها  التي  التحوالت  مع  تفاعال  وكذا  تلويناتها،  بكل 
تميزت  الثقافية بتشييد مجموعة من املسارح الكبرى عبر التراب الوطني ببالدنا، 
 23.19 باملصادقة باألغلبية على مشروع القانون رقم   2020-2019 دورة أكتوبر 
بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القا�سي بإعادة تنظيم " املسرح الوطني محمد 
التي مست  الشكلية والجوهرية  التعديالت  بمجموعة من  الذي جاء  الخامس"، 

: هذا القانون من قبيل 

حذف املفردات املرتبطة بصفة الوطنية؛	 
تعديالت تتعلق باملهام املنوطة باملسرح؛	 
به 	  املمثلين  عدد  ليصبح  املسرح  ادارة  مجلس  تركيبة  في  النظر  اعادة 

عضوا بإضافة ممثلين اثنين عن الجمعيات الفاعلة في   17 بدال من   19
امليدان املسرحي.

هذا وشكل هذا القانون محطة لتعبير نواب فريق العدالة والتنمية على أهمية 
على  مؤكدين  والدولي،  والعربي  الوطني  املستوى  على  املؤسسة  هذه  وموقع 
بل  بناية عادية فحسب  باعتبارها ال تشكل  وبعدها االشعاعي  التاريخي  مسارها 
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هي مؤسسة وطنية وذاكرة تاريخية ومعلمة أثرية ومدرسة خدمت الوعي الوطني 
والسيا�سي والثقافي واالجتماعي للمغاربة إبان فترة االستعمار وبعده.

في املادة  كما جاء  "الوطنية"  لهذا اعتبر الفريق أن التعديل املقترح بحذف صفة 
األولى من املشروع ال يستدعيه أي مبرر موضوعي بل ينبغي الحرص على إبقائها 
نظرا ألدوار هذه املؤسسة الوطنية في تاريخ املغرب املسرحي والثقافي والسيا�سي.

املسرح   " موضوع  لنقاش  مناسبة  هو  القانون  هذا  أن  الفريق  نواب  أكد  كما 
"التحية والتقدير لرواد  ومحطة لتقديم   " املغربي بين الرهانات وآفاق التطوير 
التي مازال  مذكرين في نفس الوقت بالظروف الصعبة  الفن املسرحي املغربي"، 
يعانيها الفنان املغربي بصفة عامة والحاجة لبلورة سياسة جديدة في مجال بناء 
الالتركيز ومواصلة  الجهوي وسياسة  البعد  االعتبار  بعين  أخذا  املسارح،  وتدبير 
للحركة  أعطوا  الذين  املغاربة  واملبدعين  الفنانين  الالزمة ألوضاع  العناية  إيالء 

الكثير. املسرحية والفنية والثقافية ببلدنا ال�سيء 

يتعلق بإعادة تنظيم املركز السينماتوغرافي  مشروع القانون رقم 70.17 
الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  وبتغيير  املغربي 

السينماتوغرافية.

السينماتوغرافي  املركز  تنظيم  بإعادة  املتعلق   70.17 رقم  القانون  يأتي مشروع 
السينماتوغرافية  الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  وبتغيير  املغربي 
ببالدنا  السينما  قطاع  ينحوه  الذي  االصالحي  املسلسل  في  االنخراط  سياق  في 
في سبعة  حيث يهدف هذا القانون الذي جاء  ليكون رافعة من رافعات التنمية، 
أبواب إلى إرساء مهام جديدة، السيما في مجال اإلنتاج السمعي البصري، وتحديد 
اإلدارية  وامليكانيزمات  الجيدة  الحكامة  آليات  من  تمكينه  وكذا  تدخله  نطاق 
مؤسساتي  كجهاز  به  أنيطت  التي  االستراتيجية  املهام  بإنجاح  الكفيلة  واملالية 
في اإلنتاج والتوزيع  يترجم تدخالت الدولة التي تهم تنمية قطاع السينما سواء 

أو االستغالل.
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ملشروع  الثانية  القراءة  مع  والتنمية  العدالة  فريق  نواب  تفاعل  إطار  وفي  هذا 
2019 والذي شمل  8 فبراير  القانون بعد أن أحيل من مجلس املستشارين بتاريخ 
التعليم والثقافة  بلجنة  العدالة والتنمية  أكد نواب فريق  ثمانية مواد،  تعديل 
واالتصال على تفاعلهم اإليجابي مع معظم التعديالت املدخلة من لدن مجلس 
الشركات  "وتستثنى  عبارة  بإضافة  يتعلقان  تعديلين  باستثناء  املستشارين، 
املادة  من  الخامس  البند  آخر  في  الواردة  البصري"  السمعي  لالتصال  الوطنية 
وذلك ملا من شأن هاذين   ،5 من املادة   5 الواردة في البند  "املمثلين"  وعبارة   ،3
بإنجاح  الكفيلة  وامليكانيزمات  الجيدة  الحكامة  مقومات  في  الضرب  التعديلين 

أدوار وغايات هذه املؤسسة.

واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  املتعلق   55.19 رقم  قانون  مشروع 
اإلدارية

 55.19 رقم  قانون  مشروع  الحكومي  للبرنامج  تنزيلها  إطار  في  الحكومة  أعدت 
املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية كخطوة إيجابية في درب إصالح منظومة 
وتجويد  العمومية  املرافق  نجاعة  وضمان  العمومية،  باإلدارة  املتعلقة  القوانين 
واألهم من ذلك خلق مرجعية  ورفع سقف الثقة بين اإلدارة واملرتفق،  خدماتها، 
واضحة تهم الشروط والشكليات واآلجال الواجب احترامها واعتماد مساطر تتميز 

بالشفافية والوضوح لتؤسس في العمق عالقة جديدة بين اإلدارة واملرتفق.

مناقشة هذا القانون على ضرورة االهتمام  وركز نواب الفريق في تدخالتهم أثناء 
اإلدارية  اإلجراءات  تعقد  كون  اإلنتاجية،  كفاءتها  من  والرفع  االدارة  بتحديث 
التي تؤثر على  إلى تف�سي مجموعة من السلوكات واملمارسات الالمسؤولة  يؤدي 
لذلك شكلت  أخرى،  جهة  من  التنمية  وتعيق مسلسل  جهة  من  اإلدارة  صورة 
العمل  تحديث  نحو  مهمة  خطوة  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  تبسيط  مسألة 
العمل  بها  الجاري  والتنظيمات  القوانين  لتنفيذ  أداة  لكونها  نظرا  اإلداري، 
خاللها  من  تمرر  رئيسية  وقناة  اإلداري،  للجهاز  املخولة  الصالحيات  وممارسة 

واملستثمرين.   للمواطنين  الخدمات 
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تيسير  بين  تتوزع  املهمة  املستجدات  من  العديد  على  الفريق  نواب  وقف  كما 
تسليــم  أو  اإلدارة  رد  في  سواء  اآلجال  وتحديد  املساطر،  وتبسيط  االجراءات 

القرارات اإلدارية أو الطعون، ولعل أهمها :

تحديد املبادئ العامة املنظمة للعالقة الجديدة بين اإلدارة واملرتفق؛	 
إلزام اإلدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها اإلدارية من 	 

من  وغيرها  ومقررات  ومأذونيات  وأذونات وشهادات  تراخيص ورخص 
املحررات اإلدارية؛

تبسيط املساطر اإلدارية من خالل عدم إجهاد املرتفق بالحصول على 	 
الوثائق التي يمكن لإلدارة الحصول عليها من إدارات أخرى، ومد جسور 
الوثائق،  بإعفائه من املصادقة على  بين اإلدارة واملواطن وذلك  الثقــة 
واملستندات  والوثائق  اإلداري  القرار  موضوع  بين  التناسب  ومراعاة 

املطلوبة للحصول عليه؛
تحديد آجــال قصوى لإلدارة ملعالجة طلبــات املرتفقين، حتى في الحــاالت 	 

التي تستوجب بعض اإلجراءات الضرورية مثل الخبرة أو البحث؛
تقديم 	  في  املرتفق  حق  وإرساء  موافقة  بمثابة  اإلدارة  سكوت  اعتبار 

الطعون بهدف إلزام اإلدارة باحترام اآلجال املحددة لها للرد على طلبات 
املرتفقين وحثها على تقديم رد بخصوصها؛

إلزام اإلدارة برقمنة املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات االدارية في 	 
مما سيسهل  أفق خمس سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، 

تبادل الوثائق واملستندات بين اإلدارات؛

إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، يعهد إليها 	 
اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  لتبسيط  الوطنية  االستراتيجية  بتحديد 
وتتبع تنفيذها والسهر على نجاح ورش رقمنة املساطر واإلجراءات اإلدارية 
املتعلقة  تلك  باستثناء  اإلدارية،  القرارات  مصنفات  على  واملصادقة 
بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية 
املكلفة بالداخلية من مدى مطابقتها للتشريعات والتنظيمات الجاري بها 

العمل، باإلضافة الى إشرافها على إنجاز دراسات قياس ر�سى املرتفقين.
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مالحظات  مع  اإليجابي  تفاعله  الداخلية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  وأبدى 
تعديال تم   63 الفريق وعلى تعديالت فرق األغلبية التي ناهزت  واقتراحات أعضاء 
 .2020 14 يناير  16 منها، وتمت املصادقة على املشروع باإلجماع في جلسة  قبول 

مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي

الشرعي،  الطب  مهام  ممارسة  بتنظيم  يتعلق   77.17 رقم  قانون  مشروع  جاء 
وتطوير  العادلة  املحاكمة  لتعزيز ضمانات  القانونية  الترسانة  في سياق مواكبة 
خاصة أن ممارسة الطب الشرعي كانت تخضع ألحكام  آليات العدالة الجنائية، 
املرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن النظام األسا�سي الخاص 
بهيئة االطباء والصيادلة وجراحي األسنان املشتركة بين الوزارات، بحيث لم يشر 
بشكل كاف للطب الشرعي الذي مارسه في غالبية األحيان أطباء غير متخصصين 

في الطب الشرعي.  

إلى تحديد الجهات الطبية املخول لها مزاولة   77.17 ويهدف مشروع قانون رقم 
املهام  لهذه  املمارس  بالطبيب  املقصود  عن طريق تحديد  الشرعي،  الطب  مهام 

وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته.

انصبت مداخالت نواب الفريق على كيفية انتداب الطبيب املمارس ملهام الطب 
هذه  بين  العالقة  تنظيم  إلى  باإلضافة  انتدابه،  لها  املخول  والجهات  الشرعي 
الطب  مجال  في  املتخصصين  لألطباء  واملباشر  التلقائي  والتنصيص  األطراف، 
عن أحكام  القضائيين لدى محاكم االستئناف استثناء  الشرعي بجداول الخبراء 
وكذا التنصيص على الحاالت  القضائيين،  املتعلق بالخبراء   45.00 القانون رقم 
مع تحديد حاالت وكيفيات  التشريح الطبي،  التي يتعين فيها لزوما األمر بإجراء 
املختصة  القضائية  الجهات  أن  على  والعينات.  األشالء  على  التحليالت  إجراء 
وحدها مخولة لها صالحية األمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي، 
مع اإلقرار بمبدأ استقاللية الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي في شأن القضايا 
ملهام  املمارس  الطبيب  تمتيع  وكذلك  القضائية،  السلطة  قبل  من  إليه  املوكلة 
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الطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته ملهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه 
بواجب كتمان السر املنهي والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.

الذي نص أيضا على تحديد   77.17 الفريق بمشروع القانون رقم  ونوه أعضاء 
البيانات الضرورية التي يتعين على األطباء املمارسين ملهام الطب الشرعي تضمينها 
املمارسين ملهام  وعلى رفع تقارير حول السير العام ألنشطة األطباء  في تقاريرهم. 
لدى  للملك  العام  الوكيل  إلى  االستئناف  محاكم  نفوذ  بدوائر  الشرعي  الطب 
على أن يقوم هذا األخير برفع التقرير التركيبي املنجز على ضوء  محكمة النقض، 

التقارير السالفة الذكر إلى الوزارتين املكلفتين بالعدل والصحة.

وتمت  منها،   8 تعديال وافقت الحكومة على   18 وقدم الفريق بمعية فرق األغلبية 
.2020 يناير   22 املصادقة على هذا املشروع قانون باإلجماع في جلسة 

مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون 62.99 املتعلق بمدونة 
 13 املحاكم املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.124 بتاريخ 

.2002 يونيو 

رقم  التنظيمي  القانون  مقتضيات  مع  املالءمة  تحقيق  إلى  القانون  هذا  يهدف 
من خالل تحديد سن اإلحالة على  للقضاة،  بالنظام األسا�سي  املتعلق   106.13
بها حاليا،  سنة املعمول   60 بالنسبة لقضاة املحاكم بدل  سنة   65 في  التقاعد 
سنة  قبل  املزدادين  املالية  املحاكم  لقضاة  التقاعد  على  اإلحالة  سن  وتحديد 
كمقت�سى انتقالي،   1960 سنة بالنسبة للمزدادين سنة  سنة و64   60 في   1960
22 يوم عمل بدل شهر املعمول به حاليا، مع تمتيع  وتحديد الرخصة السنوية في 
املرأة القاضية الحامل برخصة والدة مدتها أربعة عشر أسبوعا بدل اثني عشر 
املشروع مراجعة بعض الجوانب املتعلقة  كما يروم   أسبوعا املعمول بها حاليا، 

بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف املترشحين لسلك املحاكم املالية.

 22 وُصوت على هذا املشروع قانون باإلجماع في الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ 
.2020 يناير 
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مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 
49 و92 من  املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 

الدستور.

تتميم الئحة املؤسسات العمومية   72.19 يهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 
املرفق بالقانون التنظيمي رقم   2 واملناصب العليا املنصوص عليها في امللحق رقم 
القانون  بموجب  املحدثة  العامة"  للتجهيزات  الوطنية  "الوكالة  بإضافة   02.12
21يونيو2019  بتاريخ   1.19.83 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   48.17 رقم 
الى البند )أ( من امللحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 الذي يحدد الئحة 
املسؤولين عن املؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس 
و  القطاعية"  الجهوية  اإلدارية  التمثيليات  "رؤساء  منصبي  وإضافة  الحكومة. 
رقم  املرسوم  بموجب  املحدثين  املشتركة"  الجهوية  اإلدارية  التمثيليات  "رؤساء 
2018 بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري الى  26 ديسمبر  2.17.618 الصادر في 
02.12 الذي يحدد الئحة  2 من القانون التنظيمي رقم  البند )ج( من امللحق رقم 
املناصب العليا باإلدارات العمومية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

احترام  ومدى  للنص،  السياسية  الحمولة  الفريق  النواب أعضاء  السادة  أبدى 
مبدأ املناصفة عند التعيين في املناصب العليا، وهو ما تجاوب معه السيد الوزير 

مجموعة من التوضيحات والشروحات للسادة النواب.  بإعطاء 

وتم التصويت على هذا املشروع قانون باإلجماع بالجلسة العامة املنعقدة بتاريخ 
.2020 28 يناير 

مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق املرافق العمومية.

بمثابة ميثاق املرافق العمومية في إطار تفعيل   54.19 يندرج مشروع قانون رقم 
املقتضيات الدستورية املتعلقة باملبادئ العامة والقواعد املؤطرة للحكامة الجيدة 
خاصة ما يتعلق بتسيير اإلدارات العمومية واألجهزة العمومية والجهات والجماعات 

الترابية األخرى ويتجاوب مع االلتزامات التي جاءت بها الحكومة في برنامجها.
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املرافق  التزامات  يضبط  مرجعي  إطار  كونه  املشروع  بهذا  الفريق  أعضاء  نوه 
تحديد  مع  التسيير،  مستوى  على  أو  التنظيم  مستوى  على  سواء  العمومية، 
الضمانات املؤطرة لعالقة املرفق العمومي باملرتفقين من خالل تحديد واجبات 
كما يتضمن ميثاق املرافق العمومية املبادئ املوجهة  املوظف وحقوق املرتفق. 
للعمل اإلداري من أجل تكريس سيادة القانون وترسيخ ثقافة املرفق العام ودعم 

النزاهة واملصداقية والحياد وربط املسؤولية باملحاسبة.

وقد ركز نواب الفريق خالل مناقشة املشروع على وضع آليات حديثة ومحكمة 
لتدبير املوارد البشرية باإلدارة العمومية من خالل استثمار الرأسمال البشري في 
وعلى إعادة النظر  اإلداري وتكريس مبادئ الكفاءة واملسؤولية،  النهوض باألداء 
وتحسين  تطويرها  أجل  من  واملتوسطة  العليا  العمومية  الوظيفة  منظومة  في 
املعنيين باإلشراف والتتبع والتقييم أو املكلفين  املوظفين العموميين سواء  أداء 

به هذا القانون. بالتأطير والتنفيذ. وفق ما جاء 

به القانون وخاصة  الفريق اإلطار القانوني الجديد الذي جاء  كما ثمن أعضاء 
تحديد املبادئ العامة وكيفية تتبع ومعالجة مسارات املوظفين من خالل تقييم 
أدائهم املنهي وفقا للمهام والوظائف املحددة. ولعل مجمل هاته اإلجراءات تهدف 
بتسيير  املرتبطة  التدابير  وتفعيل  وضع  حول  يتمحور  شامل  برنامج  وضع  الى 
الى الخدمات اإلدارية التي تسهر على تقديمها مختلف اإلدارات  ولوج املرتفقين 

العمومية.

وتفاعل القطاع الحكومي إيجابيا مع مداخالت السادة نواب الفريق حيث تقدم 
تعديال   33 تعديال قبلت منها   63 فريق العدالة والتنمية بمعية فرق األغلبية ب 
العامة  بالجلسة  أيضا  باإلجماع  النص  على  التصويت  ليتم  الباقي،  وتم سحب 

.2020 فبراير   11 املنعقدة بتاريخ 
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مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي

رقم  القانون  تطبيق  عنها  أبان  التي  الثغرات  بعض  تجاوز  املشروع  هذا  يروم 
القانون  في إطار تطبيق  ويندرج  البيئة،  التأثيرات على  املتعلق بدراسات   12.03
يحث  الذي  املستدامة  والتنمية  للبيئة  وطني  ميثاق  بمثابة   99.12 رقم  اإلطار 
التأثير على  بدراسات  املتعلق  التشريع  في  البيئي  التقييم االستراتيجي  إدراج  على 
البيئة، كما أنه جاء استجابة للحاجة التي فرضها الواقع نظرا لعدة عوامل، على 
رأسها ظاهرة التغيرات املناخية والتطور الذي يعرفه املغرب السيما في املجالين 

والتي ستؤثر على البيئة ببالدنا. الصناعي والعمراني، 

الفريق التدابير الوقائية لخلق توازن بين االستثمار وحماية البيئة  وثمن أعضاء 
مع مراعاة االستدامة، وذلك من خالل ما تضمنه من مستجدات كانت أهمها :

إخضاع مشاريع السياسات والبرامج واملخططات والتصاميم القطاعية 	 
واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة  لدن  من  املعدة  والجهوية 

؛ العمومية والشبه عمومية للتقييم االستراتيجي البيئي 

األنشطة 	  وباقي  الصناعية  للوحدات  بالنسبة  البيئي  االفتحاص  إقرار 
التأثير  القانون والتي تخضع بموجبه لدراسة  القائمة قبل صدور هذا 

والتي ال تتوفر على قرار املوافقة البيئية؛   على البيئة، 

هذا  وتطبيق  مسايرة  من  سيمكن  الذي  الزجري  الجانب  بتقوية  أشادوا  كما 
القانون.  

وقد ساهم الفريق في تجويد هذا النص من خالل مقترحاته التي أدلى بها في اللجنة 
الفرعية التي ٌشكلت في هذا الصدد.

.2020 يناير   22 وتم التصويت على هذا النص القانوني باإلجماع في جلسة 

 



حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020 72

مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

من  جديد  كجيل   ‘‘Crowdfunding‘‘  15.18 التعاوني  التمويل  قانون  يأتي 
بدعم  يتعلق  فيما  بها  املعمول  الوطنية  السياسات  مراجعة  إطار  في  التمويل، 
والبحث عن آليات جديدة وبديلة ملحدودية  التمويل ومصاحبة حاملي املشاريع، 
التي  املتسارعة  التحوالت  ملواكبة  باإلضافة  املوجودة،  التقليدية  العروض 
يشهدها العالم خالل السنوات األخيرة على صعيد التمويالت الرقمية املتطورة 

املالية الحديثة. والتقنيات 

بكونه آلية تمويل يتم من خاللها جمع مبالغ صغيرة  "التمويل التعاوني"  وٌيعرف 
محددة،  مشاريع  لتمويل  الهيئات،  أو  األفراد  من  كبيرة  أعداد  من  األموال  من 
جمعيات  )البنوك،  التقليديين  املاليين  الوسطاء  تجاوز  على  اآللية  هذه  وترتكز 
حاملي  بين  املباشر  للربط  إلكترونية  منصات  واستخدام  الصغرى..(،  السلفات 

واملمولين.  املشاريع 

وأغلبها جاءت  أبواب  مادة موزعة على سبعة   70 القانون من  ويتكون مشروع 
نظام متكامل لتنظيم  وإنشاء  لتأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني املعتمدة، 

: هاته األنشطة. ويمكن تلخيص مقتضيات هذا القانون في أربعة نقاط 

إجراءات . 1 بالخصوص  يحدد  التعاوني  التمويل  بشركات  نظام خاص  إنشاء 
وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة املسيرة ملنصات التمويل التعاوني.

املؤسسة . 2 والسيما  التعاوني  التمويل  عملية  في  املتدخلين  باقي  مهام  تحديد 
املاسكة للحسابات ومراقب الحسابات.

عرض . 3 وشروط  آليات  تحديد  خالل  من  التعاوني  التمويل  عمليات  تأطير 
املشاريع على منصات التمويل التعاوني والقواعد التي ينبغي احترامها عالقة 
وحماية  التحويالت،  وتأمين  تمويلها،  املزمع  املشاريع  من  القبلي  بالتحقق 
املساهمين، وسقف املبالغ املسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم. 
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تحديد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني، حيث تخضع شركات التمويل . 4
ملراقبة بنك  و"التبرع"  "القرض"  التعاوني املسيرة ملنصات التمويل من فئتي 
شركات  في املقابل تخضع ملراقبة الهيئة املغربية لسوق الرساميل،  املغرب، 

"االستثمار". التمويل التعاوني املسيرة ملنصات التمويل من فئة 

الفريق بلجنة املالية والتنمية االقتصادية مشروع قانون التمويل  وثمن أعضاء 
التعاوني كونه سيمكن من تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة املقاوالت الصغيرة 
وتقوية  البحث  ودعم  املبتكرة  املشاريع  حاملي  الشباب  وكذا  والصغيرة،  جدا 
االبتكار بما ُيحفز فرص االستثمار وُيحرر اإلمكانيات اإلبداعية للشباب ويوجهها 
للمانحين  الفعالة  املشاركة  القانون  هذا  يضمن  كما  املجتمعية،  الفعالية  نحو 
واملمولين ملساندة مشاريع التنمية في بالدنا من خالل آلية تمويل بسيطة وآمنة 

إضافة إلى تعزيز جاذبية واشعاع القطب املالي للدار البيضاء.  وشفافة، 

واقترحوا أثناء مناقشة هذا النص القانوني تبسيط الهيكلة التي ستعتمد لتفعيل 
كان  سواء  املشروع  حامل  يقوم  حتى  سلس  بشكل  تنزيلها  وضمان  اآللية  هذه 
بعرض مشروعهم  )مساهمين(  شخص أو مجموعة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين 
حيث تقوم شركة  على منصة للتمويل التعاوني بهدف الحصول على تمويل لهم. 
تجارية معتمدة ومتخصصة باملقابل بتسيير هذه املنصة. كما ثمنوا مراقبة وتتبع 
وتتبع عمليات االستثمار في رأس  عمليات القرض والتبرع املوكولة لبنك املغرب، 
الشتغال  ضمانا  وذلك  الرساميل،  لسوق  املغربية  الهيئة  إلى  عهدت  التي  املال 
ومساهمة منهم في تجويد  هذه اآللية بشكل مضبوط وفق املقتضيات القانونية. 
44 تعديال وافقت الحكومة  مشروع قانون التمويل التعاوني، قدمت فرق األغلبية 

.2020 11 فبراير  17 منها. وتم التصويت عليه باإلجماع في جلسة  على 
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مشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 املنشأة بموجبه 
الشواطئ  عرض  بحري  ميل   200 مسافة  على  خالصة  اقتصادية  منطقة 
بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة   37.17 املغربية ومشروع قانون رقم 
 )1973 مارس   2(  1393 من محرم   26 في  الصادر    1.73.211 قانون رقم 

املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية.

القانونية  الترسانة  تحيين  مسلسل  سياق  في  خاصة  أهمية  املشروعان  يكت�سي 
كما أن تحديث  الوطنية املتعلقة باملجاالت والحدود البحرية للمملكة املغربية، 
املجاالت البحرية الوطنية هي مسألة داخلية وعمل سيادي يستند على األحكام 
تجاوز  ويقت�سي   ،1982 لسنة  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  التفاقية  الصريحة 
البحرية.  باملجاالت  الوطنية  القانونية  املنظومة  يعتري  الذي  التشريعي  الفراغ 
البحرية  للمجاالت   

ً
دقيقا  

ً
تحديدا يتيح  بما  املنظومة  هاته  تحيين  يستدعي  مما 

للمملكة  القانونية  السيادة  بسط  الستكمال  وذلك  املغربية  للّسيادة  الخاضعة 
االلتزامات  الوطنية مع بعض  التشريعات  ومالءمة  البحرية،  على كافة مجاالتها 
واالستحقاقات الدولية وخاصة اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

وقد نوهت فرق األغلبية وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية باملشروعين  واعتبروا 
أن عرضهما على أنظار املجلس  يشكل فرصة سانحة بالنسبة ملمثلي األمة لإلدالء 
واإلقليمي،  الوطني  باالهتمام  يستأثر  موضوع  حول  نظرهم  ووجهة  بموقفهم 
بالدنا  حقوق  على  ينبني  أنه  والعتبار  والسيادي،  االستراتيجي  لبعده  بالنظر 
وبالتالي فقد بات من الضروري  املشروعة ويستند على مرتكزات قانونية وجيهة، 
التشريعات  كون  في هذا اإلطار،  التشريعي  الفراغ  القانونية لسد  اآللية  إعمال 
الوطنية الحالية لم تعد تواكب املتغيرات الترابية التي طرأت على أرض الواقع، 
حيث أن التقنين الوطني ال يوفر سندا قانونيا داخليا لترسيم املجاالت والحدود 
من  القانوني  التحيين  يستدعي  مما  الجنوبية،  أقاليمنا  شواطئ  قبالة  البحرية 
البحرية  مجاالتها  كافة  على  للمملكة  القانونية  الوالية  بسط  استكمال  أجل 
وعلى  في انتظار بسط الوالية القانونية على املجال الجوي كذلك.  كخطوة أولى، 
استعادة  أفق  وفي  الجعفرية  والجزر  ومليلية  السليبتين سبتة  املدينتين  وضعية 

سيادة املغرب على كافة الثغور املحتلة.
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مناقشتهم ان املوافقة على املشروعين هي إضافة  الفريق أثناء  كما اعتبر أعضاء 
نوعية ال من حيث ضرورة التفاعل البناء واملسؤول ملنظومتنا القانونية الداخلية 
الخالفات  ومعالجة  النزاعات  لتفادي  البحار،  لقانون  الدولية  املنظومة  مع 
فرض األمر  بعيدا عن   الحدودية بما فيها البحرية عن طريق الحوار والتفاوض، 
الواقع األحادي في مجال ترسيم الحدود الخارجية، وال من حيث تعزيز االتفاقيات 
الثنائية واملتعددة األطراف التي صادقت عليها بالدنا ولكل املكاسب التي حققتها 
ساحقة  وبأغلبية  باإليجاب  األوروبي  البرملان  مصادقة  والسيما  املجال،  هذا  في 
وكذلك املصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين املغرب  على االتفاق الفالحي، 
العمق  في  وتجسد  للمغرب  الجنوبية  السواحل  تشمل  التي  األوروبي،  واالتحاد 
توجه املغرب نحو تعزيز مكانته وتقوية عالقته مع االتحاد األوروبي، حيث حملت 
للكيان  في طياتها رسائل عديدة وقوية وأجوبة عميقة وصريحة  هذه االتفاقية 
الفريق  وشاطر أعضاء  السلم واألمن وحقوق اإلنسان،  الوهمي وألجندة أعداء 
الحكومة في كون إجراءات ترسيم الحدود البحرية الخارجية تظل مسألة دولية 
قابلة للتفاوض بين اململكة املغربية من جهة والدول التي لها شواطئ مجاورة أو 
تربطها  التي  االسبانية،  الجارة  الخصوص  وعلى  أخرى،  لبالدنا من جهة  مقابلة 
بنا عالقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية محكومة بروح التعاون 

واالحترام املتبادل.

كما عبرت مكونات األغلبية عن املساندة لكل املبادرات الدبلوماسية التي تمتلك 
بمرجعية  املشاريع  هذه  تنزيل  لتتبع  النظر  وبعد  والتبصر  الحكمة  من  يكفي  ما 
وفي إطار الحوار والتفاوض املجدي الذي يحفظ مصلحة بالدنا ضمن  القانون، 
ووفق  املشتركة،  املصالح  إطار  في  الجوار  بحسن  مطبوع  ومستقر  آمن  فضاء 
القيادة  تحت  املغربية،  للدبلوماسية  الفضلى  واملقومات  واألصول  املبادئ 

لصاحب الجاللة. السامية، 
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1.2		قراءة في االتفاقيات الدولية املصادق عليها	:		

: قراءة في االتفاقيات التي تمت املصادقة عليها 

لجنة  لدن  من  مناقشتها  بعد  اتفاقية   18 على  املبدأ  حيث  من  املوافقة  تمت 
 16 بالخارج،  املقيمين  واملغاربة  االسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية 

: منها ذات طابع ثنائي توزعت على الشكل التالي 

تسليم . 1  : مجاالت  وهمت  الفيدرالية  البرازيل  جمهورية  مع  اتفاقيات  ست 
التعاون   - القضائية  املساعدة   - الدفاع  مجال  في  التعاون   - املجرمين 
تفادي   - نقل األشخاص املحكوم عليهم   - والتسهيل في ميدان االستثمارات 
ويتعلق  االزدواج الضريبي على األرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، 

: األمر بمشاريع القوانين التالية 

يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن تسليم 	   52.19 مشروع قانون رقم 
املوقعة  الفيدرالية،  البرازيل  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  املجرمين 

2019 ؛ 13 يونيو  ببرازيليا في 
املساعدة 	  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   51.19 رقم  قانون  مشروع 

البرازيل  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  الجنائي  امليدان  في  القضائية 
؛  2019 يونيو   13 املوقعة ببرازيليا في  الفيدرالية، 

بشأن 	  اإلطار  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   50.19 رقم  قانون  مشروع 
التعاون في مجال الدفاع بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

؛  2019 يونيو   13 املوقع ببرازيليا في  البرازيل الفيدرالية، 
نقل 	  بشأن  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   49.19 رقم  قانون  مشروع 

األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 
؛  2019 يونيو   13 املوقعة ببرازيليا في  البرازيل الفيدرالية، 

يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل 	   56.19 مشروع قانون رقم 
البرازيل  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  االستثمارات  ميدان  في 

؛  2019 يونيو   13 املوقع ببرازيليا في  الفيدرالية، 
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شكل 	  على  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   44.19 رقم  قانون  مشروع 
البرازيل  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  رسائل  تبادل 
النقل  عن  الناتجة  األرباح  على  الضريبي  االزدواج  لتفادي  الفيدرالية 

.2019 يونيو   13 املوقع ببرازيليا في  الجوي والبحري، 

 25 في مراكش بتاريخ  تم التوقيع عليها،  أربع اتفاقيات مع جمهورية ليبيريا،   .2
وذلك  بمناسبة انعقاد اللجنة املشتركة الثنائية بين البلدين،   ،2019 مارس 
االعتراف املتبادل  وتهم مجاالت:  في سياق تعزيز التعاون االقتصادي بينهما، 
االزدواج   - لالستثمارات  املتبادلة  والحماية  التشجيع   - السياقة  برخص 
التهرب والغش الضريبيين-  الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل و منع 

املالحة التجارية، ويتعلق األمر بمشاريع القوانين التالية :

يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف 	   45.19 مشروع قانون رقم 
املتبادل برخص السياقة بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

2019 ؛ 25 مارس  ليبيريا، املوقع بمراكش في 

مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بمراكش في 	 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا   2019 مارس   25

؛ بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات 

مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط 	 
لتفادي  ليبيريا  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين   2019 مارس   25 في 
االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش 

؛ الضريبيين 

مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال املالحة 	 
اململكة  حكومة  بين   2019 مارس   25 في  بمراكش  املوقعة  التجارية، 

املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا.
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توجت الزيارة امللكية لهذا البلد سنة  ثالث اتفاقيات مع جمهورية البنين،   .3
واستهدفت الدفع بالعالقات السياسية بين البلدين وتأطير التعاون   ،2004
االزدواج  تجنب   : مجاالت  وتهم  املشتركة،  للمصالح  خدمة  بينهما  فيما 
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد 
 - التعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية واإلدارية   - التعاون املتبادل 
وقد جاءت ضمن مشاريع  النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين و البضائع، 

: القوانين التالية 

املوقعة 	  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   34.19 رقم  قانون  مشروع 
البنين  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين   2019 مارس   25 في  بمراكش 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل ؛

للتعاون 	  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   35.19 رقم  قانون  مشروع 
 25 املوقعة بمراكش في  القضائي في املادة املدنية والتجارية واإلدارية، 

؛ بين اململكة املغربية وجمهورية البنين   2019 مارس 

النقل 	  بشأن  االتفاق  على  بموجبه  يوافق   42.19 رقم  قانون  مشروع 
مارس   25 في  املوقع بمراكش  الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، 

؛ بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البنين   2019

امللكية  الزيارة  تتويج  إطار  في  تندرجان  رواندا،  جمهورية  مع  اتفاقيتين   .4
في  القضائية  املساعدة   - املجرمين  تسليم   : وتهمان   ،2016 سنة  لكيغالي 

: ويتعلق األمر بمشروعي القانونين التاليين  امليدان الجنائي، 

37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين، 	  مشروع قانون رقم 
وجمهورية  املغربية  اململكة  بين   2019 مارس   19 في  بالرباط  املوقعة 

رواندا ؛

مجال 	  في  االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   38.19 رقم  قانون  مشروع 
مارس   19 في  بالرباط  املوقعة  الجنائي،  امليدان  في  القضائية  املساعدة 

بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا.  2019
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اتفاقية مع جمهورية صربيا تم توقيعها بمناسبة انعقاد اللجنة االقتصادية   .5
وذلك تفعيال لرغبة اململكة املغربية في االنفتاح  املشتركة املغربية الصربية، 

على شركاء جدد في الفضاء األوروبي، ويتعلق األمر بـ :

يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون 	   36.19 مشروع قانون رقم 
حكومة  بين   2019 مارس   6 في  بالرباط  املوقع  واالقتصادي،  التجاري 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا.

: أما االتفاقيتين املتعددتي األطراف فجاءت على شكل مشروعي قانونين كما يلي 

امللحق 	  البروتوكول  على  بموجبه  يوافق   47.19 رقم  قانون  مشروع 
املعتمد  بالقانون التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي، 

؛  2014 27 يونيو  في  بمالبو )غينيا االستوائية( 

مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي 	 
.2015 5 ماي  العربي، املوقعة بالرياض في 

1.3		قراءة في مقترح القانون املصادق عليه	

الصادر   31.08 من القانون رقم   202 مقتـرح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم املادة 
 )2011 فبراير   18(  1432 من ربيع األول   14 بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 

القا�سي بتحديد تدابير لحماية املستهلك.

النواب  بمجلس  واملعاصرة  األصالة  فريق  به  تقدم  الذي  القانون  مقترح  يهدف 
الى تعزيز حماية املستهلك بإدخال مقت�سى ينص على إسناد االختصاص النوعي 
من  جعله  مع  التجارية  املحاكم  دون  االستثنائية  للمحاكم  االستهالك  لدعاوى 
النظام العام حتى ال يجد املستهلك نفسه أمام قضاء يجهل قواعده وخصوصياته 
املسطرية التي ال تخدم مصالحه وتكريس فلسفة حماية املستهلك من تجاوزات 

املنهي وإعادة التوازن املفقود في عقود االعتماد التجارية.

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  202 من القانون رقم 31.08  ويعدل املقترح املادة 
رقم بتاريخ 14 من ربيع األول 1432 )18 فبراير 2011( القا�سي بتحديد تدابير لحماية 
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املستهلك عن طريق اإلسناد النوعي في املنازعات االستهالكية بين املورد واملستهلك إلى 
املحكمة االبتدائية ملوطن أو محل إقامة املستهلك أو إلى محكمة املحل الذي وقع 
فيه الفعل املنتسب  للضرر باختيار املستهلك حتى يتسنى حسم الخالف في العمل 
القضائي حول املحكمة املختصة في منازعة العقود االستهالكية وعدم ترك الباب 
مفتوحا في القواعد العامة التي تسمح ملهن التاجر أن يشترط بقوته التجارية في 
وبالتالي  العقد االستهالكي على املستهلك إسناد االختصاص إلى املحاكم التجارية، 

: 202 من القانون السالف الذكر على الشكل التالي  أصبحت املادة 

فإن	 مخالف،  شرط  أي  وجود  ورغم  واملستهلك  املورد  بين  نزاع  حالة  في   "
االبتدائية  للمحكمة  حصريا  ينعقد  واملكاني  النوعي  القضائي  االختصاص 
ملوطن أو محل إقامة املستهلك أو املحكمة املحل الذي وقع فيه الفعل املنتسب 

في الضرر باختيار هذا األخير". 

1.4	املبادرات التشريعية للفريق	:	

مقترحات القوانين املحالة على مكتب املجلس

أكتوبر  دورة  خالل  النواب  مجلس  مكتب  على  والتنمية  العدالة  فريق  أحال 
األمر  ويتعلق  األغلبية  فرق  بمعية  منها  إثنان  قوانين،  مقترحات  عشرة   2019
بمقترح قانون يق�سي بتغيير القانون رقم 19.94 املتعلق بمناطق التصدير الحرة، 
املادي للسلطات العمومية على املمتلكات  ومقترح قانون يتعلق بتجريم االعتداء 

: وثمان مقترحات باسم الفريق، نخص منها بالذكر  الخاصة، 

   4	مقترحات قوانين تهم خلق أو تحديث املؤسسات االجتماعية ملجموعة	
من القطاعات الحكومية

تحديث  أو  خلق  مجال  هّمت  التشريعات  من  حزمة  األخيرة  السنوات  عرفت 
قانوني  إطار  ووضع  الحكومية،  القطاعات  االجتماعية ملجموعة من  املؤسسات 
بغية مالءمته مع املستجدات القانونية التي عرفتها بالدنا ومسايرة التطور الذي 
للمنخرطين  تقدمها  التي  بالخدمات  واالرتقاء  االجتماعية  االعمال  مرفق  يشهده 
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يحيط  ما  كل  لتشمل  مجالها  وتوسيع  ونجاعتها  فعاليتها  مستوى  من  والرفع 
السكن  وتشجيع  صحية  وتغطية  تأمين  من  للمنخرط  والعائلية  املهنية  بالحياة 

والترفيه واالصطياف وغيرها من الخدمات.

الترسانة  هذه  مضامين  مدارسة  خالل  من  والتنمية  العدالة  فريق  الحظ  وقد 
الصبغة  ذات  املؤسسات  من  مجموعة  بين  قانونية  عدالة  غياب  القانونية 
ما  وكل  وعملياتها  أعمالها  من  الضريبي  اإلعفاء  مجال  يخص  فيما  االجتماعية 
يفرض على الخدمات التي تقدمها املؤسسة في نطاق املهام املسندة إليها بموجب 
املتعلق   73.00 من القانون   19 وفي هذا الصدد نصت املادة  القانون املنظم لها. 
للتربية  للنهوض باألعمال االجتماعية  بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس 
"تعفى املؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها	  : والتكوين على مايلي 
أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو	
أي اقتطاع ضريبي أخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حاال أو استقباال.	
التي	 الخدمات  على  تفرض  التي  املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  وتعفى 

تقدمها في نطاق املهام املسندة إليها بموجب هذا القانون".

األعمال  مؤسسة  بإحداث  القا�سي   84.13 القانون  من   20 املادة  نصت  كما 
"تعفى	 	: على أنه   2019 فبراير   27 االجتماعية لألشغال العمومية الصادر بتاريخ 
املؤسسة وفق النصوص الجاري بها العمل من كافة مستحقات الدولة املترتبة	
على الضريبة على القيمة املضافة وكذا عن جميع الضرائب والرسوم األخرى	

امللزمة بها مؤسسة االعمال االجتماعية لألشغال العمومية..."

وفي نفس السياق تضمنت املادة 23 من القانون 12.16 بإحداث وتنظيم مؤسسة 
الشؤون  وزارة  واعوان  ملوظفي  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  الثاني  الحسن 
نفس مقت�سى اإلعفاء   ،2019 يناير   25 في  الصادر  الدولي،  الخارجية والتعاون 
للتربية  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  محمد  مؤسسة  في  اعتمد  الذي 

والتكوين السالف الذكر.
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محمد  مؤسسة  بإحداث   1.19.51 الشريف  الظهير  من   33 املادة  تضمنت  كما 
السادس لألعمال االجتماعية ملوظفي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الصادر 

بنفس الصيغة والعبارة املعتمدة أعاله. 2019 مقت�سى اإلعفاء  أبريل   5 في 

فيما  املقت�سى  تنص على هذا  بالبرملان  اليوم  الدرس  قيد  التشريعات  بل وحتى 
قانون  ملشروع  بالنسبة  الشأن  هو  كما  االجتماعية  األعمال  مؤسسات  يخص 
إعادة وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة 
وبنفس   21 املادة  في  اإلعفاء  مقت�سى  تضمن  الذي  الداخلية  لوزارة  التابعين 

الصيغة السالفة الذكر. 

هذا  تعميم  إلى  والتنمية  العدالة  فريق  به  تقدم  الذي  املقترح  يندرج  وعليه 
املقت�سى على العديد من املؤسسات ذات الطابع االجتماعي بالنظر إلى الخدمات 
الدستور  التمييز كما ينص على ذلك  الفرص وعدم  تكافؤ  في إطار  التي تسديها 
املغربي من جهة، ومن جهة ثانية أن من شأن اإلعفاء املذكور أال يثقل كاهل هذه 
في  واملتمثلة  املطلوب  الوجه  بأدوارها على  لتطلع  املالي  الصعيد  املؤسسات على 

: املهام املسندة إليها في اإلطار القانوني املنظم لها، وهو ما يرمي إليه 

يتعلق 	   08.10 من القانون رقم   16 مقترح القانون بتغيير وتتميم املادة 
؛ بمؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية ملوظفي األمن الوطني 

القا�سي 	   39.09 18 من القانون رقم  مقترح القانون بتغيير وتتميم املادة 
لقضاة  االجتماعية  لألعمال  املحمدية  املؤسسة  وتنظيم  بإحداث 

؛ وموظفي العدل 

28 من القانون 34.97 يتعلق بقدماء 	  مقترح القانون بتغيير وتتميم املادة 
املحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني لألعمال  العسكريين وقدماء 

؛ املحاربين  العسكريين وقدماء  االجتماعية لقدماء 

بإحداث 	  القا�سي   19.10 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  قانون  مقترح 
لفائدة  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  الثاني  الحسن  مؤسسة  وتنظيم 

العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
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  مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم	37.99	املتعلق بالحالة	
املدنية	

الوقائع  ال يخفى على أحد أهمية قانون الحالة املدنية كونه يرسم عبر سجالت، 
املدنية األساسية لألفراد من والدة ووفاة وزواج... وضبط جميع البيانات املتعلقة 
بهذه الوقائع، وتكت�سي رسوم الحالة املدنية نفس القوة اإلثباتية للوثائق الرسمية 
مع اعتبار الشروط الشرعية في النسب واألحوال الشخصية، فالحالة املدنية هي 
كما أنها  من والدته إلى غاية وفاته،  املؤسسة الوحيدة التي تالزم املواطن ابتداء 
املعطيات واإلحصائيات  التنمية من خالل  الدولة على وضع مخططات  تساعد 
التي تتوفر عليها مكاتب الحالة املدنية، خاصة تلك املتعلقة بالوالدات والوفيات.

وقد عرف نظام الحالة املدنية باملغرب تطورات وتحوالت متتالية ملواكبة التطور 
والعملية  القانونية  اإلشكاالت  ولتجاوز  بالدنا  تعرفه  الذي  والتنموي  الحقوقي 

التي عرفها هذا النظام وال سيما مظاهر قصوره وعجزه.

 )2002 أكتوبر   3(  1423 رجب   25 بتاريخ  الصادر   37.99 وإذا كان قانون رقم 
مهما  تحوال  شكل  قد  املدنية  بالحالة  املتعلق   5054 عدد  الرسمية  بالجريدة 
على  سواء   1915 شتنبر   4 بتاريخ  الصادر  القانون  مع  باملقارنة  كبيرا  وتقدما 
مستوى الصياغة أو البنية القانونية أو الحقوق التي تضمنها أو املستجدات التي 
17 سنة على تطبيقه قد أبان عن عدة اختالالت،  أتى بها، فإنه بعد مرور أكثر من 
يقت�سي  الذي  األمر  املغاربة،  يعرفها  التي  االجتماعية  للتحوالت  مواكبته  وعدم 
فتح هذا الورش لتطوير هذا النظام بشكل عميق استجابة لحاجيات مجتمعية. 

على  املقترح  هذا  في  التركيز  والتنمية  العدالة  فريق  في  ارتأينا  السياق  هذا  في 
أهم اإلشكاالت املثارة وخاصة اإلشكال املتعلق بغياب اسم الجد لألب أو اسما 
الذين ازدادوا خارج الزواج الشرعي والذين  الجدين لألم ولألب بالنسبة لألبناء 
يعانون األمرين من هذا الفراغ القانوني، واملتجلي أساسا في انتشار التميز ضدهم 
خالفا ملا ينص عليه ديننا اإلسالمي الحنيف وخالفا لالتفاقيات الدولية في هذا 
العنصري  التمييز  على جميع أشكال  للقضاء  الدولية  اإلطار وال سيما االتفاقية 

واتفاقية حقوق الطفل اللتان صادق عليهما املغرب.
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: ويهدف املقترح إلى	

إمكانية التصريح بالوالدة بمحل بيت الزوجية عالوة على محل وقوعها 	 
املثارة  اإلشكاالت  بسبب  التصريح  لعدم  وتجنبا  املواطنين  على  تيسيرا 

؛   بهذا الخصوص 

تسجيل اسم الجد لألم أو الجدين لألب واألم للطفل الذي ازداد خارج 	 
العبودية هلل تعالى وفقا  الزواج الشرعي ويكون االسم مشتقا من أسماء 
فيما  التعديل  موضوع  القانون  بهذا  املغربي  للمشرع  الحالي  للتوجه 

يخص اسم األب ؛

والدة 	  بمكان  أو  الزوجين  إقامة  محل  العائلي  الدفتر  وتسليم  إحداث 
ملا في ذلك من تيسير وتخفيف  بالحالة املدنية،  الزوج املغربي املسجل 

؛  إلحداث هذا الدفتر وتسهيل مسطرة تسليمه 

التصريح بالوفاة بمحل وقوعها أو محل إقامة املتوفى.	 
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العاشرة  التشريعية  الوالية  من  الرابعة  السنة  من  الخريفية  الدورة  تميزت 
تعلق األمر باألسئلة الشفوية والكتابية أو بطلبات  بحصيلة رقابية متميزة سواء 
بحيث  عقد اللجان البرملانية الدائمة أو طلبات القيام بمهام استطالعية مؤقتة، 
ملجلس  الداخلي  النظام  ملقتضيات  منه  تفعيال  والتنمية  العدالة  فريق  أحال 
و1045 سؤاال كتابيا وخمسة أسئلة موجهة لرئيس  101 سؤاال شفويا،  النواب، 
الحكومة ضمن جلسات تقييم السياسات العمومية، و26 طلب عقد لجنة وأربع 

استطالعية. مهام 

2.1	األسئلة الشفوية والكتابية

استمرار الفريق في ريادة مجلس النواب في األداء الرقابي

جلسة عمومية انعقدت في   12 استطاع فريق العدالة والتنمية أن يبرمج خالل 
كما همت  سؤاال شفويا منها ما هو وطني ومنها ما هو محلي،   101 دورة أكتوبر 
أسئلة موجهة لرئيس الحكومة ضمن جلسات  و05  جميع القطاعات الوزارية، 
واحتراما لقاعدة التوازن التي  تقييم السياسة العامة في أربع جلسات مبرمجة، 
تحكم اختيار مكتب الفريق للمعقب على السؤال املبرمج في الجلسة العامة، فقد 

حاول هذا املكتب املسير أن يكلف معظم نواب الفريق بالتعقيب.

2020، ما مجموعه  فبراير   11 وقد وضع الفريق خالل الفترة املذكورة إلى حدود 
439 سؤاال شفويا على مختلف القطاعات الحكومية. و1045 سؤاال كتابيا وتلقى 

101 جوابا حكوميا عن مجموع األسئلة الكتابية املذكورة.  خالل هذه الفترة 

 %  38 وتمثل األسئلة الكتابية التي وجهها الفريق خالل الفترة املشار إليها نسبة 
 2759 من مجموع األسئلة الكتابية التي وجهتها جميع الفرق بمجلس النواب وهو 
األسئلة  مجموع  من   %  27 نسبة  الشفوية  األسئلة  تمثل  بينما  كتابيا،  سؤاال 
الشفوية التي وجهتها جميع الفرق النيابية خالل الفترة املذكورة والبالغ عددها 

1600 سؤال شفوي.

2	-	الرقابة
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غير املجاب عنها ونسبتهااملجاب عنها و نسبتهاالعددنوع األسئلة

90 %10944 %1045101األسئلة الكتابية 

77 %23338 %439101األسئلة الشفوية 

النسبة املئويةاألسئلة الشفويةالنسبة املئويةاألسئلة الكتابية الهيئة 

فريق العدالة 
لتنمية وا

1045% 38439% 27

باقي الفرق بمجلس 
النواب 

1714% 621161% 73

100 %1001600 %2759املجموع

العدد اإلجمالي لألسئلة الكتابية والشفوية لدورة أكتوبر 2019

التشريعية  للسنة  الخريفية  بالدورة  والشفوية  الكتابية  لألسئلة  اإلجمالي  العدد 
الرابعة بالوالية العاشرة مقارنة مع مجموع األسئلة الكتابية والشفوية ملجلس النواب

أما فيما يتعلق بامللتمسات التي يوجهها رئيس الفريق ونوابه البرملانيون إلى أعضاء 
تستدعي  ال  التي  اإلشكاالت  بعض  حل  قصد  العموميين  واملسؤولين  الحكومة 
ما  الخريفية  الدورة  هذه  خالل  الفريق  وجه  فقد  رقابية،  ملبادرات  إخضاعها 

أجابت الحكومة على تسعة منها. ملتمسا،   129 مجموعه 

وفيما يلي تقديم مفصل لهذه الحصيلة على مستوى األسئلة الشفوية والكتابية 
وامللتمسات بالجداول واألرقام.
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  األسئلة الشفوية املجاب عنها من لدن رئيس الحكومة	

املضمنة في الفصل   2011 بها دستور  في إطار تفعيل االليات الجديدة التي جاء 
الخاص   101 والفصل  املتعلق باألسئلة الشفوية املوجهة لرئيس الحكومة،   100
بمعية  الفريق  قدم  العمومية،  السياسات  وتقيم  ملناقشة  السنوية  بالجلسة 
في  بأولوية  تحظى  مواضيع  بخصوص  وأسئلته  وتصوراته  مالحظاته  األغلبية 
القوانين  على  تصادق  البرملان من مجرد مؤسسة  دور  لينتقل  الراهنة،  املرحلة 
وعلى تمويل البرامج الحكومية فقط إلى تقييم تلك البرامج في ارتباطها باألهداف 

املحددة لها ومناقشة ثغرات تنفيذها.

واحتراما لتفعيل هذه اآلليات الجديدة، قام الفريق في إطار األغلبية بطرح خمس 
أسئلة على رئيس الحكومة لتقييم السياسات العمومية في أربع جلسات. 

املعقبالسائلاملوضوعتاريخ الجواب

دورة أكتوبر2019

28 أكتوبر2019
تقدم املغرب في مناخ األعمال

االتحاد االشتراكي 

)سعيد بعزيز(
محمد 
الحارثي

برنامج عمل الحكومة خالل ما تبقى من 
هذه الوالية

لبنى الكحلي
مصطفى 
إبراهيمي

25 نونبر2019
تنمية املناطق النائية في إطار الجهوية 

املتقدمة
كريم شاوي 

)األحرار(
أحمد صدقي

استراتيجية الحكومة في مجال التصنيع30 دجنبر2019
الفريق الحركي )عبد 

العزيز  كسكوس(
ادريس األزمي 

اإلدري�سي

األمن املائي باملغرب27 يناير2020
الفريق االشتراكي 

)رشيد البهلول(
حسن 
الحارس
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املعقبالسائلالوزارةاملوضوع

دورة أكتوبر2019

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 14 أكتوبر 2019

معايير وشروط االستفادة من السكن باألحياء 
واإلقامات الجامعية

البشير طوباالتربية الوطنية
محمد 

الحرفاوي

سعيد الصادقالتربية الوطنيةظروف استخالص تعويضات برنامج تيسير
عبد الواحد 

بوحرشة

ادريس مسكينأمينة فوزي زيزيالتربية الوطنيةتدابير الدخول املدر�سي والجامعي

استفادة الجماعات الترابية من التطور املالي 
لصندوق التجهيز الجماعي

صالح املالوكيمحمد قروقالداخلية

عزيز بنبراهيمنعيمة بهيشالداخليةضمان ظروف انعقاد دورات املجالس املنتخبة

تعويض استعمال الطاقة الغازية بالطاقة 
الشمسية في الضيعات الفالحية

أحمد صدقيحسن الحارسالطاقة واملعادن

محمد مرزوقالطاقة واملعادناالنتقال الطاقي للمغرب
عبد العزيز 

لعايض

تقييم الوضع الحقوقي بعد60 عاما على صدور 
ظهائر الحريات العامة

حقوق اإلنسان 
والعالقات مع 

البرملان
رضا بوكمازيمحمد بنجلول

مآل تنفيذ خطة العمل الوطني في الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان وأثرها في تعزيز مسار االنتقال 

الديمقراطي

حقوق اإلنسان 
والعالقات مع 

البرملان
مريمة بوجمعةمحمود أمري

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 21 أكتوبر2019

أسماء الناصفيمصطفى الكرديالتجهيز والنقلالبرنامج الوطني للحد من آثار الفيضانات 

تضرر االقتصاد املحلي لبعض املناطق من املنال 
الوحيد للطرق السيار 

الشرقي الغلميالتجهيز والنقل
عبد الخاليد 

البصري

حسن الحارسعزوها العراكالتجهيز والنقلتحديث وتطوير قطاع النقل العمومي للمسافرين

يستعرض الجدول اآلتي، وبشكل تفصيلي، األسئلة الشفوية التي تمت اإلجابة عنها 
موزعة حسب تاريخ الجلسة مع بيان القطاع الوزاري املعني واسم السائل واملعقب :
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ظاهرة شغب املالعب
الثقافة والشباب 

والرياضة
إشراق البويسفي

عبد اللطيف 
الناصري

حصيلة املوسم السنوي للمخيمات
الثقافة والشباب 

والرياضة
أحمد رشدي

عبد الجليل 
مسكين

عبد املجيد جوبيجالشغلتبسيط املساطر املتعلقة بحوادث الشغل
عبد الحق 

الناجحي

أحمد الهيقيالشغلحصيلة صندوق التعويض عن فقدان الشغل
عبد املجيد أيت 

لعديلة

مصطفى زيتي شؤون الهجرةبرامج العرض الثقافي املوجهة ملغاربة العالم
فاروق 
الطاهري

دور مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال 
االجتماعية للقيمين الدينيين

محمد توفلةمحمد عبد الحقاألوقاف

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 04 نونبر 2019

عدم استفادة  جميع الفالحين من برنامج املخطط 
األخضر

بوعبيد لبيدةالفالحة
يونس 

بنسليمان

بلعيد أغلواللالفالحةحماية الثروة السمكية
ابراهيم 
الضعيف

جمال املسعوديالفالحةحصيلة املوسم الفالحي  الحالي
مصطفى 
القوري

تقدم البرامج املوجهة لتقليص الفوارق في مجال 
الطرق

عزوها العراكالتجهيز والنقل
نور الدين 

قشيبل

خالد تيكوكينابراهيم الشويخالسياحة تدابير تطوير السياحة الجبلية والبيئية والنهوض بها

محمد معايطمحمد يوسفالسياحة الظروف الصعبة التي يعيشها الصانع التقيلدي

مآل قانون التظيم القضائي بعد قرار املحكمة 
الدستورية

نجيب البقاليالفاطمي الرميدالعدل

محمد مرزوقمولود مهريةالطاقة واملعادنالتبعية الطاقية

وضع إطار قانوني للتطوع التعاقدي
حقوق اإلنسان 

والعالقات مع 
البرملان

جواد عراقيفاطمة أهل تكرور
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 02  دجنبر  2019 

الصحةتحسين تصنيف املستشفيات املغربية
عبد املجيد 

جوبيج
عبد الجليل 

مسكين

فاتحة شوبانيالصحة  أوضاع الوالدة باملغرب
إشراق 
البويسفي

تسوية ملف املساعدين اإلداريين والتقنيين
التربية 

الوطنية
يوسف أيت 
الحاج لحسن

منينة مودن

بيع مؤسسات التعليم الخصو�سي للكتب واللوازم 
املدرسية بمقراتها

التربية 
الوطنية

البشير طوبابلعيد أعلوالل

اعتزام التحول إلى نظام البكالوريوس بالجامعة املغربية 
التربية 

الوطنية
اسماعيل 

شوكري
رشيد القبيل

القانون املتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل 
املتعلقة بالعامالت والعمال املنزليين

حمزة الصوفيالشغل
عبد املجيد 

جوبيج

محمد بوشنيفأحمد جدارالشغلاسترتيجية تحسين شروط الصحة والسالمة املهنية

تقييم أداء خاليا التكفل بقضايا النساء ضحايا العنف 
داخل املحاكم املغربية

العدل
أمينة ماء 

العينين
فاطمة أهل 

تكرور

الفاطمي الرميدجواد عراقيالعدلتحديث اإلدارة اإللكترونية باملحاكم املغربية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 09  دجنبر 2019

موقع املراكز القروية في سياسة املدينة بالنسبة للوزارة
إعداد التراب 

الوطني
نعيمة بهيشمحمد إدعمار

البطء في إنجاز برنامج السكن املوجه للطبقة املتوسطة
إعداد التراب 

الوطني
محمد الحفيانيمحمد الحفياني

الشغل التغطية الصحية في القطاع الفالحي
رشيد عبد 

اللطيف
عمر أحمين

الشغلنجاح نظام املقاول الذاتي
عبد الحق 

الناجحي
رمضان 
بوعشرة

قلة املوارد البشرية املخصصة لبرنامج التعليم النظامي 
للغة العربية والثقافة املغربية الخاص بمغاربة العالم

محمد توفلةشؤون الهجرة
فاروق 
الطاهري

استثمار فرص تواجد مغاربة العالم لتطوير صادراتنا 
نحو بلدان إقامتهم

نجية لطفيمصطفى زيتيشؤون الهجرة

تحسين ظروف تمدرس السجناء
العالقات مع 

البرملان
محمود أمريالفاطمي الرميد
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 16 دجنبر2019

عزوها العراكادريس الثمريالتجهيز والنقلتنامي عمليات نهب رمال الشواطئ املغربية 

أحمد صدقيأسماء الناصفيالتجهيز والنقلإنجاز نفق تيشكا

إنجاز الدراسات املتعلقة بمشروع تحويل املياه 
من األحواض املائية الشمالية إلى وسط اململكة

محمد لشكرالتجهيز  والنقل
الحسين 
الحريش

حادثة السير املميتة بالطريق السيار بين فاس 
وتازة

أحمد رشديالتجهيز والنقل
جمال 

املسعودي

وتيرة استعمال الطاقات البديلة في اإلدارات 
العمومية ومراكز الدولة

إيمان اليعقوبيالشرقي الغليميالطاقة واملعادن

حمزة الصوفيلحسن واعرىالطاقة واملعادناالستثمار  في قطاع الغاز الطبيعي

آثار إعادة هيكلة النشاط املنجمي التقليدي على 
املستفيدين منه

مصطفى الكرديالطاقة واملعادن
عبد العزيز 

العايض

التسويق اإللكتروني ملنتجات الصناعة التقليدية 
السياحة والصناعة 

التقليدية
محمد الحارثيخالد تيكوكين

محمد توفلةمحمد الزويتناألوقافإقصاء طلبة التعليم العتيق من املنحة

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 23 دجنبر 2019

نزهة اليزيديحمزة الصوفيالطاقة واملعادنتكلفة التدهور البيئي باملغرب

حسن الحارسأحمد صدقيالطاقة واملعادنإنجاح االنتقال نحو االقتصاد األخضر

غياب البعد البيئي في السياسات العمومية 
والبرامج الحكومية واستثمارات القطاع الخاص

لحسن واعرىمصطفى الكرديالطاقة واملعادن

الحالة االجتماعية لحراس األمن الخاص 
وعامالت النظافة بالشركات الخاصة

الشغل
عبد املجيد أيت 

لعديلة
أحمد الهيقي

ظروف استقبال املنخرطين في مؤسسات 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

الشغل
عبد الجليل 

مسكين 
أحمد رشدي

حرمان األطفال املهملين من التغطية الصحية 
والتعويضات العائلية للصندوق الوطني 

االجتماعي للضمان 
الشغل

عبد الخاليد 
البصري

فاتحة شوباني

ظروف وحيثيات إجراء مباراة التوظيف 
بوزارة العدل الخاصة باملنتدبين القضائيين

رضا بوكمازيمحمد الطويلالعدل

عدم تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من 
القانون 18-00 

جواد عراقيفاطمة أهل تكرورالعدل

األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان
العالقات مع البرملان 

وحقوق اإلنسان
مريمة بوجمعةادريس الثمري
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم  06  يناير 2020 

عبد الواحد التربية الوطنيةمصير ملف التعويض عن العمل باملناطق النائية
سعيد الصادقبوحرشة

منهجية استيعاب الوزارة للتالميذ املفصولين عن 
الدراسة

محسن التربية الوطنية
حسن عديليموفيدي

استراتيجية الحكومة للنهوض بحقوق وأوضاع املسنين 
ببالدنا

التضامن 
عبد الحق أحمد جدارواألسرة

الناجحي

املعيقات التي تحد من نجاعة املرسوم القا�سي 
بتخصيص نسبة 7 في املائة لألشخاص في وضعية إعاقة

التضامن 
واألسرة

محمد 
بوشنيف

إشراق 
البويسفي

الثقافة رياضة القرب بالعالم القروي
والشباب

عبد الجليل 
أحمد الهيقيمسكين

حصيلة تمكين املهاجرين والالجئين من الولوج إلى 
الخدمات العمومية

مصطفى زيتيحياة سيكيحلشؤون الهجرة

منهجية إعداد تقارير االستعراض الدوري الشامل
حقوق اإلنسان 

والعالقات مع 
البرملان

الفاطمي 
الرميد

محمد بنجلول

نجيب البقاليمحمد بنجلولالعدلمآل النص التنظيمي إلحداث مؤسسة تكوين املحامين

محمد عبد عالي الرزمةالخارجيةالديبلوماسية االقتصادية
الحق

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 13 يناير2020

محمد الحارثيمحمد قروقالداخليةواقع الجهوية املتقدمة

تأخر صرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب، 
مستحقات املقاوالت التي أنجزت مشاريع تابعة للمكتب في 

التطهير السائل واملاء الصالح للشرب بمختلف مناطق اململكة
نور الدين التجهيز والنقل

قشيبل 
لحسن واعرى

تكرار االنهيارات الصخرية وانقطاع الطريق الوطنية 
رقم 9

نزهة اليزيديحمزة الصوفيالتجهيز والنقل

حسن الفالحةاملصالح التي تتحمل مسؤولية السالمة الصحية للغابات
البحراوي

محمد 
الحمداوي

إعداد التراب تقييم برنامج مدن بدون أحياء صفيح
موح الرجداليعزيز بنبراهيمالوطني

الصناعة برنامج تحديث تجارة القرب
والتجارة

مصطفى 
محمد أوريشالقوري

محمد عبد األوقافتجديد الحقل الديني
محمد الزويتنالحق

حياة سيكيحلمصطفى زيتياألوقافدور املرأة في اإلصالح الديني
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 20  يناير2020 

توفير التغطية الصحية لفائدة مهنيي سيارات 
األجرة

الصحة
عبد اللطيف 

الناصري
عبد املجيد 

جوبيج

غياب أثمنة مرجعية للمستلزمات الطبية وشبه 
الطبية املستعملة في العمليات الجراحية

أحمد جدارإشراق البويسفيالصحة

الصحةتدبير مخزون األدوية 
عبد املجيد أيت 

لعديلة
أحمد رشدي

سعاد زخنينينجيب البقاليالعدلنجاعة مالءمة التنظيم القضائي

عمر أحمينمحمد يوسفالعدلتبسيط مساطر صندوق التكافل العائلي

تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في مجال 
التقا�سي

أحمد أدراقالعدل
أمينة ماء 

العينين

فاتحة شوبانيالشغلعدم احترام املقاوالت ملقتضيات قانون الشغل
عبد الحق 

الناجحي

محمد بوشنيفسعاد بولعيشالشغلدعم البعد الجهوي في التشغيل

عز العرب حليمياألسرة والتضامنمآل قانون العاملين االجتماعيين
عبد الجليل 

مسكين

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 03 فبراير 2020

أحمد رشديالتضامن واألسرةاعتماد سياسة عمومية خاصة باملسنين
إشراق 
البويسفي

الدعم املالي املباشر لألشخاص في وضعية إعاقة 
كاملة

التضامن واألسرة
عبد الحق 

الناجحي
عمر أحمين

ميمونة أفتاتيبلعيد أعلواللالتضامن واألسرةوقع برنامج دعم األرامل

العراقيل التي تعترض عمل مفت�سي الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي

محمد بوشنيفأحمد جدارالشغل

الشغلتفعيل مبادرات وبرنامج التشغيل الذاتي
عبد اللطيف 

الناصري
عبد املجيد أيت 

لعديلة

رفع مبالغ اإليرادات املتعلقة بحوادث الشغل 
واألمراض املهنية

عبد الرحيم لقرعالشغل
عبد املجيد 

جوبيج

توحيد الحد األدنى للمعاشات بين القطاعين العام 
والخاص

محمد يوسفعبد هللا هاملالشغل

لحسن واعرىأحمد صدقيالطاقة واملعادنتشجيع الفالح الستعمال الطاقات املتجددة

حسن الحارسعبد العزيز لعايضالطاقة واملعادناالستثمار في القطاع املعدني
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 10  فبراير  2020

إجراءات تحفيز االستثمار باملغرب
الصناعة 
والتجارة

محمد الحارتي
جمال 

املسعودي

تقييم أثر االتفاقيات التجارية الحرة املوقعة بين 
املغرب ومجموعة من الدول على االقتصاد الوطني

الصناعة 
والتجارة

محمد معايط
ادريس األزمي 

اإلدري�سي

تعميم قرى الصناعة التقليدية
السياحة 

والصناعة 
التقليدية

مراد لكورش
عبد اللطيف 

العيدي

وضعية أماكن الصالة املخصصة للنساء في 
املساجد

حياة سيكيحلفاطمة أهل تكروراألوقاف

محمد توفلةمحمد عبد الحقاألوقافظروف إقامة طالب املعاهد العتيقة
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: التعقيبات اإلضافية	

حرص فريق العدالة والتنمية على استعمال هذه اآللية الرقابية الجديدة التي 
تم التنصيص عليها في النظام الداخلي للمجلس وذلك بغية مزيد من التوضيح 
كما تمكن النواب من الرد على بعض املعطيات  بخصوص القضايا املطروحة، 
تعقيبا   64 أو في مداخالت باقي الفرق متمثلة في  الواردة في أجوبة السادة الوزراء 
إضافيا في هذه الدورة، ويعمل مكتب الفريق على متابعة السادة النواب واختيار 

التعقيبات اإلضافية بما يتناسب مع املواضيع املطروحة.

املعقبالوزارةاملوضوع

دورة أكتوبر2019

جلسة  14 أكتوبر 2019

ضرورة تعميم املنحة الجامعية وعدم إخضاع طلبة األقاليم 
النائية والقروية للمحاصصة في االستفادة من السكن الجامعي

التربية الوطنية
رشيد عبد 

اللطيف

حسن الحارسالتربية الوطنيةتجهيز أقسام التعليم األولي باملؤسسات العمومية

خالد تيكوكينالصناعة والتجارةتعميم شبكة األنترنيت والهاتف النقال ببعض املناطق النائية

عبد هللا بووانوالصناعة والتجارةالعقار املخصص لالستثمار الصناعي

محمد أوريشالداخليةجبر الضرر بالنسبة للمناطق املتضررة من الفيضانات

جلسة 21 أكتوبر 2019

تقييم املخطط الوطني للماء واملخططات  التوجيهية للتهيئة 
املندمجة للموارد املائية

عمر فا�سي فهريالتجهيز والنقل

تأهيل دور الشباب
الثقافة والشباب 

والرياضة
أحمد جدار

البطاقة املهنية للفنان واألثر املرتقب لتحسين األوضاع االجتماعية 
للفنانين املغاربة

الثقافة والشباب 
والرياضة

أمينة فوزي زيزي

سليمان العمرانيشؤون الهجرةتفعيل الفصل 17 من الدستور

ضعف عدد املستفيدين من برنامج الدعم لألشخاص في وضعية 
إعاقة

محمد صديقيالتضامن واألسرة

استفادة الطلبة من السكن الجامعي برسم السنة الجامعية 
2020-2019

حسن الحارسالتربية الوطنية
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جلسة 04 نونبر  2019 

مساعدة مخطط املغرب األخضر في الرفع من دخل الفالح 
واملتوسط الصغير 

محمد بنجلولالفالحة

محمد قروقالتجهيز والنقلاملخططات الجهوية لتدبير املقالع

البشير طوباالتجهيز والنقلاملاء الصالح للشرب في القرى واألحياء الهامشية للمدن

حياة سيكيحلالعدلوضعية املحاكم

العدلتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة
ادريس األزمي 

اإلدري�سي

بوعبيد لبيدةالطاقة واملعادنالطاقة الشمسية

جلسة 02  دجنبر  2019 

عبد هللا هاملالصحةمعالجة إشكالية سوء تدبير مخزون األدوية

تسوية وضعية املمرضين املجازين من الدولة ذوي سنتين من 
التكوين

الحسين حريشالصحة

سعيد الصادقالصحةمخطط تسريع وتأهيل أقسام املستعجالت باملغرب 2021-2019

التربية الوطنيةمآل إحداث القطب الجامعي ببعض األقاليم 
ادريس صقلي 

عدوي

أحمد أدراقالتربية الوطنيةتسوية ملف املساعدين اإلداريين والتقنيين

أبوعبيد لبيدةالتربية الوطنيةالخصاص في مدر�سي اللغة األمازيغية

محمد قروقالشغلتنفيذ املخطط الوطني للشغل

جلسة 09  دجنبر  2019 

السياسة الحكومية في مجال معالجة ظاهرة الدور اآليلة 
للسقوط

جواد عراقيإعداد التراب الوطني

حسن الحارسإعداد التراب الوطنيتعثر تصاميم التهيئة

جلسة 16 دجنبر 2019

أسماء الناصفيالتجهيز والنقلسياسة السدود على ضوء التغيرات املناخية واحتماالت الندرة

سعاد بولعيشالتجهيز والنقلاملسالك الطرقية

حياة سيكيحلالتجهيز والنقلالخصاص في املاء الصالح للشرب ببعض مناطق اململكة
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أحمد رشديالتجهيز والنقلوضعية الشبكة الطرقية

محمد الحرفاويالطاقة واملعادنكهربة العالم القروي

الطاقة واملعادنالتطهير السائل
يوسف أيت 
الحاج لحسن

الطاقة واملعادنالحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث
عبد العزيز 

العماري

جلسة 23 دجنبر 2019

محمد لشكرالطاقة واملعادنخطر التلوث باملغرب

مصطفى الحياالطاقة واملعادنمحاربة التلوث الصناعي

عمر أحمينالطاقة واملعادنغالء فواتير الكهرباء بالعالم القروي وضواحي املدن

إقصاء املتقاعدين من خالصات الحوار االجتماعي ليوم 25 أبريل 
2019

مصطفى إبراهيميالشغل

سعاد زخنينيالشغلإصالح نظام التعويض عن فقدان الشغل

ابراهيم الضعيفالشغلمعالجة إشكالية إدماج الشباب في الحياة العملية

محمد الصديقالتعليم العاليمالءمة توزيع كليات الطب والصيدلة مع التقطيع الجهوي 

جلسة 06 يناير 2020

محمد إدعمارالتربية الوطنيةمالءمة الخريطة الجامعية مع الجهوية املتقدمة

املصطفى القوريالتربية الوطنيةإحداث نواة جامعية ببعض الجهات

ابراهيم الضعيفالتربية الوطنيةإحداث نواة جامعية ببعض الجهات

محمد يوسفالتربية الوطنيةتأهيل املؤسسات التعليمية في العالم القروي والجبلي

بثينة قروريالتربية الوطنيةاملعايير املعتمدة في االستفادة من املنح الجامعية

ادريس الثمريالتضامن واألسرةظاهرة تشرد األطفال

منينة مودنالتضامن واألسرةمآل بطاقة ذوي االحتياجات الخاصة

حمزة الصوفيالثقافة والشبابتعميم دور الشباب بالعالم القروي

محسن موفيديالثقافة والشباباألزمة املالية الخانقة التي تعيشها القنوات التلفزية العمومية
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جلسة 13 يناير 2020

عبد اللطيف إعداد التراب الوطنيتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي
العيدي

جلسة 20 يناير 2020

مصطفى إبراهيميالصحةتوفير التغطية الصحية لفائدة مهنيي سيارات األجرة

عائشة إيدبوشالصحةوضعية املنظومة الصحية ببعض مدن وأقاليم اململكة

عبد العزيز الصحةتردي خدمات أقسام املستعجالت ببعض املستشفيات
لعايض

رشيد القبيلالصحةالصعوبات التي تواجه املواطنين لولوج الخدمات الصحية

عبد هللا مو�سىالصحةتأهيل وتوسيع العرض االستشفائي ببالدنا

جلسة 03 فبراير 2020

محمد العثمانيالتضامن واألسرةمعاناة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة باملناطق القروية

جواد عراقيالشغلإنعاش التشغيل

ادريس األزمي الشغلتشغيل الشباب في العالم القروي
اإلدري�سي

عمر فا�سي فهريالطاقة واملعادنتعميم شبكة التطهير السائل بالعالم القروي والجبلي

مصطفى زيتيالطاقة واملعادنإعادة هيكلة النشاط املنجمي التقليدي

جلسة 10 فبراير 2020

ادريس األزمي الصناعة والتجارةمآل اتفاقيات التبادل الحر
اإلدري�سي

االرتقاء بالجودة والسالمة في مجاالت الصناعة والتجارة 
الحديثة والتكنولوجيات 

عبد هللا بووانوالصناعة والتجارة

تعميم قرى الصناعة التقليدية
السياحة والصناعة 

مصطفى إبراهيميالتقليدية

توسيع وتأهيل البنيات التحتية للمطارات
السياحة والصناعة 

التقليدية
عبد اللطيف 

بروحو

األسئلة الشفوية كآلية مهمة في الدور الرقابي للبرملان تحظى بمكانة معتبرة لدى 
فريق العدالة والتنمية والدليل على ذلك هذه األرقام والنسب املشار إليها في هذا 

الجدول بحيث تهم جميع القطاعات وإن كانت بعضها أكثر عددا من بعض.
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توزيع األسئلة الشفوية املحالة حسب الشعب

األسئلة الشفوية املطروحة حسب الشعب
خالل دورة أكتوبر 2019 إلى غاية 17 فبراير 2020

مجموعالوزارةالشعبة

 االجتماعية

23الشغل

15التضامن واملرأة

35الثقافة والشباب والرياضة

48الصحة
121مجموع

18السياحة والصناعة التقليديةاإلنتاجية

31الصناعة والتجارة

34الفالحة
83مجموع

البنيات 
األساسية

25التجهيز والنقل واللوجستيك

14الطاقة واملعادن
39مجموع

42التربية الوطنيةالتعليم
42مجموع

الخارجية

11األوقاف

04شؤون الهجرة

10الخارجية
25مجموع

19إعداد التراب والتعميرالداخلية

48الداخلية
67مجموع

10العدل العدل

14حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان
24مجموع

27االقتصاد واملاليةاملالية
27مجموع

8رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة
3سياسة عامةرئاسة الحكومة 

11مجموع

439مجموع كلي
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توزيع األسئلة الشفوية املجاب عنها حسب الشعب

األسئلة الشفوية املجاب عنها حسب الشعب
خالل دورة أكتوبر2019  إلى غاية 17 فبراير 2020

مجموعالوزارةالشعبة

 االجتماعية

15الشغل

06التضامن واملرأة

03الثقافة والشباب والرياضة

05الصحة
29مجموع

04السياحة والصناعة التقليديةاإلنتاجية
03الصناعة والتجارة

04الفالحة
11مجموع

البنيات 
األساسية

10التجهيز والنقل واللوجستيك

11الطاقة واملعادن
21مجموع

08التربية الوطنيةالتعليم
08مجموع

الخارجية

06األوقاف

04شؤون الهجرة

01الخارجية
11مجموع

03إعداد التراب والتعميرالداخلية

03الداخلية
06مجموع

09العدل العدل

06حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان
15مجموع

------االقتصاد واملاليةاملالية

101مجموع كلي

فيبقى  أما عن األسئلة الشفوية املجاب عنها وعن التفاوت الواضح في برمجتها، 
في الجلسات العمومية املنعقدة من أهم العوامل  عامل حضور وغياب الوزراء 

املسؤولة على هذا األمر. 
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توزيع األسئلة الكتابية املطروحة حسب الشعب

األسئلة الكتابية املطروحة خالل دورة أكتوبر 2019 حسب الشعب

مجموعالوزارةالشعبة

 االجتماعية
128الصحة

36الشغل واإلدماج املنهي
25التضامن

189مجموع

اإلنتاجية
96الفالحة والصيد البحري

32السياحة
41الصناعة والتجارة 

169مجموع
البنيات 
األساسية

123التجهيز والنقل
61الطاقة واملعادن

184مجموع

التعليم 
والثقافة 

114التربية الوطنية
13املكلف بالتعليم العالي

73الثقافة والشباب والرياضة
200مجموع

الخارجية

8الشؤون الخارجية
21األوقاف والشؤون اإلسالمية

1الدفاع الوطني
2و,م لدى وزارة الشؤون الخارجية

4و,م املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج
36مجموع

الداخلية
139الداخلية
30التعمير

1الوزارة املنتدبة لدى وزير الداخلية
170مجموع

العدل
16العدل

6املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان
3األمانة العامة للحكومة

25مجموع
55االقتصاد واملاليةاملالية

55مجموع
17رئاسة الحكومة رئاسة الحكومة 

17مجموع
1045مجموع كلي

األسئلة الكتابية	:
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توزيع األسئلة الكتابية املجاب عنها حسب الشعب

األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل دورة أكتوبر 2019 
حسب الشعب

مجموعالوزارةالشعبة

 االجتماعية

13الصحة

7الشغل واإلدماج املنهي

2التضامن
22مجموع

1الفالحة والصيد البحرياإلنتاجية

3السياحة

15الصناعة والتجارة 
19مجموع

البنيات 
األساسية

13التجهيز والنقل واللوجستيك

3الطاقة واملعادن
16مجموع

التعليم 
والثقافة 

14التربية الوطنية

4املكلف بالتعليم العالي
18مجموع

6األوقاف والشؤون اإلسالميةاملالية

الداخلية
0الداخلية

6التعمير
6مجموع

0 العدل

9االقتصاد واملاليةاملالية
5رئاسة الحكومة رئاسة الحكومة 

101مجموع كلي
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2.2	امللتمسات وطلبات اإلحاطة

املجاب عنهاالعددالقطاعالعددالشعبة

18الداخلية
7اإلسكان

11الداخلية

19االجتماعية

6الشغل

2التضامن واملرأة

2الثقافة والشباب والرياضة

9الصحة

18العدل

2األمانة العامة للحكومة

7رئاسة الحكومة

3العدل
2السجون

2رئاسة النيابة العامة

21حقوق اإلنسان

9القطاعات اإلنتاجية
الصناعة واإلستثمار 

1والتجارة

81الفالحة

29البنيات األساسية
203التجهيز

91الطاقة واملعادن

21التعليم
التربية الوطنية والتكوين 

12املنهي

91التعليم العالي

11الخارجية

82األوقاف

1الجالية بالخارج

2الخارجية

4االقتصاد واملالية4املالية

9                                                                    129  املجموع العام
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طلبات اإلحاطة

152 في النظام الداخلي ملجلس النواب والتي تعطي للنواب  طبقا ملقتضيات املادة 
الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  نهاية  في  الكلمة  تناول  في  الحق  والنائبات 
للتحدث في موضوع عام وطارئ، وتفعيال لهذه املادة، فإن فريق العدالة والتنمية 
21 موضوعا ذا راهنية  أعطى لهذه اآللية أهمية كبيرة بحيث أحال على الحكومة 
الفريق وسرعة تفاعله مع  يبرهن على جاهزية نواب ونائبات  مما  واستعجالية، 

للمواطنين.  املستعجلة  القضايا 
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تاريخ اإلرسالصاحب الطلباملوضوعالرقم

106
االنقطاع عن الدراسة بالعالم القروي خالل الدخول 

املدر�سي الحالي
2019/10/09مصطفى الكردي

حل التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية 107
باملغرب

ادريس األزمي 
اإلدري�سي

2019/09/15

2019/10/29حسن الحارستعميم بذور هجينة وتدمير املوروث الفالحي باملغرب108

109
مشاركة شركة صهيونية في املعرض الدولي للتمور 

املنعقد أخيرا بمدينة أرفود
2019/10/29خالد البوقرعي

110
التضييق على األساتذة الذين يعملون باملؤسسات 

التعليمية الخاصة من اجتياز مباريات توظيف أطر 
األكاديميات الجهوية

2019/11/25رشيد القبيل

111
عدم صالحية بعض املياه املعدنية املعبأة بالسوق 

املغربية
2019/11/25منينة مودن

فاجعة فقدان 12 شابا في قوارب املوت بسواحل 112
الداخلة

2019/11/25عزوها العراك

غرق 16 بحارا بسواحل طانطان ليلة 21 نونبر بعد 113 
غرق باخرتهم

ابراهيم 
الضعيف

2019/11/25

النقص الحاد للماء الشروب وانقطاعاته املتكررة 114
باألقاليم الجنوبية

2019/12/09حياة سيكيحل

حادثة السير التي خلفت 17 قتيال وأزيد من 40 جريحا 115
في الطريق السيار الرابط بين فاس وتازة

2019/12/04جمال مسعودي

انعدام الدواء والعالج ملر�سى السرطان باملستشفيات 116
واملراكز املختصة باململكة

2019/12/18السعيد الصادق

النقص املسجل في مادة األنسولين الخاصة بعالج 117
مرض السكري باملراكز الصحية ببالدنا

2019/12/18حسن عديلي

عملية نصب شركة عقارية على مجموعة كبيرة من 118
املواطنين

عبد اللطيف 
بنيعقوب

2019/12/18

119
أسباب إعادة تنظيم مباريات التوظيف لشغل 

املناصب املخصصة لقطاع الشباب والرياضة برسم 
السنة املالية 2019

مصطفى 
إبراهيمي

2019/12/24
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أجرأة مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع 120
الرسمي لألمازيغية املصادق عليه منتصف هذه السنة

مصطفى 
إبراهيمي

2019/12/31

 الطقوس الغريبة التي مارسها بعض األجانب بمناسبة 121
االحتفال برأس السنة امليالدية بإقليم كلميم

2020/01/07منينة مودن

استهداف حرية الصحافة والتضييق على حرية التعبير 122
والرأي

أمينة ماء 
العينين

2020/01/14

حريق جوطية درب غلف بمدينة الجديدة123
املقريء اإلدري�سي 

أبو زيد
2020/01/14

وضعية األطفال القاصرين املغاربة بمراكز اإليواء 124
بإسبانيا

2020/01/29نجية لطفي

عدم تمكين عدد من الجمعيات الحقوقية من وصوالت 125
اإليداع املؤقتة والوصوالت النهائية

2020/01/29بثينة قروري

126
املشاكل التي يثيرها تنزيل النظام الجديد لتغطية 

عواقب الوقائع الكارثية والرسم شبه الضريبي 
املفروض في هذا اإلطار

2020/01/29أحمد صدقي

عدم وضوح مساطر اختيار األبطال الرياضيين لتمثيل 127
املغرب في التظاهرات الرياضية العاملية

2020/02/05بوعبيد لبيدة

: وأجابت الحكومة على املواضيع اآلتية	)04	إحاطات(	

1 . 21 بتاريخ  باملغرب  العمومية  اإلدارات  ملوظفي  العامة  التعاضدية  حل 
أكتوبر2019 من قبل النائب ادريس األزمي اإلدري�سي.

باملراكز . 2 النقص املسجل في مادة األنسولين الخاصة بعالج مرض السكري 
23 دجنبر2019 من قبل النائب حسن عديلي. الصحية ببالدنا بتاريخ 

لألمازيغية . 3 الرسمي  الطابع  لتفعيل  التنظيمي  القانون  مقتضيات  أجرأة 
من قبل النائب   2020 يناير   06 املصادق عليه منتصف هذه السنة بتاريخ 

أحمد صدقي.

املؤقتة . 4 اإليداع  وصوالت  من  الحقوقية  الجمعيات  من  عدد  تمكين  عدم 
فبراير2020 من قبل النائبة بثينة قروري.  03 والوصوالت النهائية بتاريخ 
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2.3	طلبات عقد اللجان	

استنادا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب تقدم فريق العدالة والتنمية 
26 طلبا أثار  بمجموعة من طلبات عقد اللجان خالل الدورة الخريفية حددت في 

خاللها الفريق مجموعة من املواضيع الراهنة تفعيال منه لدوره الرقابي.

والصيد  الفالحة  وزير  السيد  بحضور  اإلنتاجية  القطاعات  لجنة  عقدت  وقد 
اجتماعا   2019 دجنبر   18 بتاريخ  والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
موضوع   2019 أكتوبر   08 في  املؤرخ  والتنمية  العدالة  فريق  طلب  بخصوص 
بشأن   2018 لسنة  تقريره  في  املتضمنة  للحسابات  األعلى  املجلس  مالحظات 
عكس  أنه  على  التقرير،  كشف  حيث  الغذائية،  للمنتجات  الصحية  السالمة 
التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع  املنتجات املعدة للتصدير، 
فإن املنتجات املوجهة للسوق املحلية  ملراقبة صارمة لبقايا املبيدات الزراعية، 
وسجل قلة العينات املأخوذة وعدم تعميمها على كامل  ال تشملها هذه املراقبة. 
لم يتم تحليل أي عينة   ،2016  -  2014 وأفاد بأنه خالل الفترة  التراب الوطني، 
مكناس،  وفاس-  مالل  وبني  آسفي   - ومراكش  تطوان  طنجة-  جهة  من  كل  في 
تشمل  ولم  العطرية  النباتات  على   2016 سنة  املأخوذة  العينات  واقتصرت 

الفواكه والخضروات.

2.4	املهام االستطالعية

تم إحالة أربع  من النظام الداخلي ملجلس النواب،   107 تفعيال ملقتضيات املادة 
 ،2019 طلبات مهام استطالعية مؤقتة على مجلس النواب خالل دورة أكتوبر 

: نعرضها على النحو التالي 
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حصيلة املهام االستطالعية خالل دورة أكتوبر

اللجنة املعنيةتاريخ اإلحالةاملوضوعالرقم

1
الوقوف على حصيلة التدبير املالي لبرنامج محو 

الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي
2020/01/08

املالية 
والتنمية 

االقتصادية

2
الوقوف على كيفيات وطرق توزيع وصرف حصة 

الجهات والجماعات الترابية من ضرائب الدولة
2020/01/08

املالية 
والتنمية 

االقتصادية

2020/01/08الوقوف على تدبير وتسيير صندوق اإليداع والتدبير3
املالية 

والتنمية 
االقتصادية

4
الطالع على الوضعية املالية للشركة املغربية للهندسة 

السياحية وطرق تدبيرها للعقار العمومي املخصص 
لالستثمار

2020/01/08
املالية 

والتنمية 
االقتصادية

لدورة	 االستطالعية  املهام  طلبات  بعض  مضامين  في  قراءة 
2019 أكتوبر	

مهمة استطالعية مؤقتة للشركة املغربية للهندسة السياحية لالطالع	   
على وضعيتها املالية وطرق تدبيرها للعقار العمومي املخصص لالستثمار

بعد تغيير اسم الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير وضم الشركة الوطنية لتهيئة 
الذي   2007 نونبر   30 في  الصادر   10.07 القانون  خليج طنجة وفق مقتضيات 
أسند لها املهام التي كانت موكولة لهاتين الشركين الوطنيتين، إضافة إلى الغرض 
الذكر  السالف  القانون  من  الثالثة  املادة  حددته  كما  إحداثها  من  الرئي�سي 
وتنفيذ  لتحديد  الضرورية  الدراسات  الدولة،  لحساب  إنجاز،  في  يكمن  والذي 
استراتيجية التنمية السياحية التي تضعها السلطات العمومية وعلى الخصوص 
بتصفية  املتعلقة  والدراسات  السياحية،  املناطق  لتحديد  األولية  الدراسات 
نوعها  كان  كيفما  وبالتهيئات  السياحية  املناطق  في  العقاري  الوعاء  وضعية 
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وكذا الدراسات  قصد وضعها رهن إشارة املستثمرين وإلنجاز مشاريع سياحية، 
املعدة  التجزئات  ومخططات  السياحية  املناطق  تهيئة  مخططات  وإنجاز  لوضع 
الدعاية  مهام  إلى  إضافة  السياحي،  والتنشيط  اإليواء  مؤسسات  الستقبال 
وإعداد  والتفاوض  االستشارة،  وتقديم  املستثمرين  لدى  السياحية  للتنمية 

العقود والوثائق القانونية األخرى لتهيئة املناطق السياحية. 

والتزاماتها  حقوقها  في  الدولة  محل  السياحية  للهندسة  املغربية  الشركة  وتحل 
العقود  جميع  وكذا  والتوريدات  واالشغال  الدراسات  بجميع صفقات  املتعلقة 

األخرى واالتفاقيات املرتبطة باملهام السالفة الذكر.

هذه  تشكل  أن  يفترض  كان  بها،  املناطة  الجسيمة  االختصاصات  خالل  ومن 
هذه  ملثل  نموذجا  تكون  أن  يتعين  كان  كما  السياحية،  للتنمية  قاطرة  الشركة 

املقاوالت العمومية للنهوض بالقطاع السياحي بمختلف جهات املغرب.

هذه الشركة لم يرق إلى الهدف املتوخى من إنشائها وبقي دون أثر  غير أن أداء 
حقيقي على القطاع السياحي، مقابل الغموض الكبير الذي يلف تدبيرها لألموال 
ذلك  على  وقف  كما  الغرض  لهذا  لها  املخصصين  العمومي  والعقار  العمومية 
إذ رصد مجموعة من االختالالت تستدعي التتبع من  املجلس األعلى للحسابات، 
وبالوضعية  قبل البرملان. ومنها ما هو مرتبط بتثمين البقع األرضية التي تم بيعها، 
وعدم توفرها  املالية للشركة والنتائج السلبية لالستغالل التي تكبدتها الشركة، 
على مستوى قار من عائدات االستغالل التي تبقى متدبدبة حيث ظلت مرتبطة 
املقابل  وفي  ملواردها.  األسا�سي  املصدر  تعد  التي  األرا�سي  بمبيعات  باألساس 
السياحية  الهندسة  خالل  من  للشركة  الرئي�سي  بالنشاط  املرتبطة  العائدات 

ظلت ضعيفة.

الرئي�سي  الغرض  لتنزيل  املعتمد  االقتصادي  النموذج  مساءلة  يقت�سي  مما 
توصياته  في  للحسابات  األعلى  املجلس  وصفه  والتي  الشركة  هذه  إحداث  من 
عن  بعيدا  إنشائها  مند  الشركة  منه  تستفيد  ريعية  على وضعية  مبني  نموذجا 
مبادئ املردودية واإلنتاجية وخلق القيمة املضافة الحقيقية وتطوير متطلبات 
وجلب  الترويج  فعالية  من  والرفع  السياحي  املجال  في  واالستشارة  الهندسة 
العمومية  السياسات  تفعيل  تهدف  محكمة  استراتيجية  خالل  من  املستثمرين 

للسياحة.  2020 وفق رؤية 
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فإلى جانب املبادرات الرقابية للسيدات والسادة النواب التي أحيلت إلى القطاع 
املعني في هذا املوضوع من قبيل :

نوعية التدابير لتقوية أدوار ومهام الشركة املغربية للهندسة السياحية؛	 

الوزارة 	  وبرنامج  السياحية  للهندسة  املغربية  الشركة  عمل  حصيلة 
لتطوير املنتوج السياحي عبر هذه املقاولة ؛

طلب توضيحات وبيانات حقيقية حول تدبير الشركة املغربية للهندسة 	 
للسياحة.  2020 السياحية في تنزيل رؤية 

للنموذج  واضحة  رؤية  تكوين  سبق  ما  ضوء  على  االستطالعية  املهمة  تتوخى 
االقتصادي التنموي ذي البعد السياحي والثقافي املتبع من طرف هذه املؤسسة 

107 من النظام الداخلي ملجلس النواب. وتقييمه وفق ما تخوله املادة 

"كيفيات وطرق توزيع وصرف	 مهمة استطالعية مؤقتة للوقوف على	   
حصة الجهات والجماعات الترابية من ضرائب الدولة"

: تتكون املوارد املرصودة من طرف الدولة للجماعات الترابية من 

حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة املضافة؛	 

حصة الجهات من منتوج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل؛	 

حصة الجهات من منتوج الرسم على عقود التأمين؛	 

؛	  مدفوعات الدولة لفائدة الجهات برسم املساهمات امليزانياتية 

املساهمات والهبات املدفوعة من لدن الدولة والجماعات الترابية؛	 

الفوائد املدفوعة للجماعات الترابية برسم ودائعها بالخزينة.	 

 2016 24.5	مليار درهم برسم  وبلغت هذه املوارد حسب قانون التصفية ما قدره 
25.8	مليار درهم برسم  2015 وناهزت  3.6 % مقارنة بمستواها في  مسجلة زيادة 

 .2015 6 % مقارنة بمستواها في  2017 مسجلة زيادة بنسبة  سنة 

2016 و2017 بعد تنفيذ امليزانيتين على الشكل  وتم توزيع أهم هذه املوارد خالل 
: التالي 
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1. حصة الجهات والعماالت واالقاليم والجماعات من منتوج الضريبة على القيمة 
املضافة "باملليون درهم" 

2. حصة الجهات من منتوج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل »باملليون درهم«

3.  حصة الجهات من منتوج الرسم على عقود التأمين » باملليون درهم«

املجموع الجماعات العماالت واالقاليمالجهات السنة 

20161795.03313.48518.697

 2017935462013.42518.980

الجهاتالسنة

20161.425

20172.280

الجهاتالسنة

2016370

2017353

الترابية من منتوج الضريبة على القيمة املضافة  وال شك أن حصة الجماعات 
125 من املدونة العامة  تمثل املورد األسا�سي ويتم تخصيصها طبقا ألحكام املادة 
على األقل في إطار قوانين املالية في ميزانيات   %  30 للضرائب حيث تحدد نسبة 
للضريبة على  اإلجمالية  املداخيل  الحصة من  الترابية وتخصم هذه  الجماعات 
االستيراد  عند  املضافة  القيمة  على  الضريبة  ومن  الداخل  في  املضافة  القيمة 
وتدفع في الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى " حصة الجماعات الترابية من 

" حيث يعتبر وزير الداخلية آمرا بالصرف. منتوج الضريبة على القيمة املضافة 
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 33.85 املكررة من قانون املالية   33 هذا الصندوق الذي أحدث بموجب املادة 
للجماعات  املرصدة  الحصة  الدائن  جانب  في  يضم   1986 املالية  السنة  برسم 
الحساب  هذا  موارد  وٌتوجه  املضافة  القيمة  على  الضريبة  من حصيلة  املحلية 

للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات الترابية.

الضريبة  برسم  الضريبية  واإلرجاعات  والتخفيضات  التسديدات  يتحمل  كما 
موجهة  إجمالية  مخصصات  إلى  املوارد  هذه  وتنقسم  املضافة،  القيمة  على 
لتغطية كل نفقات التسيير للجماعات الترابية حيث توزع بين ميزانيات مختلف 
بالنسبة  الترابي  واملجال  الساكنة  بعدد  تتعلق  معايير  وفق  الترابية  الجماعات 
للعماالت واألقاليم والجهد الجبائي وإنعاش املوارد الذاتية للجماعات، مع وجود 
للجماعات  االستثمار  مشاريع  لتمويل  باألساس  موجهة  خصوصية  مخصصات 

الترابية.

العائدة للجهات من منتوج الضريبة على الشركات والضريبة  وإذا كانت الحصة  
 111.14 من القانون التنظيمي رقم   188 على الدخل محددة وفق أحكام املادة 
5 %  من حصيلة الضريبة على الشركات،   املتعلق بالجهات  حيث يتم تخصيص 
و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل وتدفع في الحساب املرصد ألمور خصوصية 
 " للجهات  املرصدة  الضريبة  حصص  لحصيلة  الخاص  الصندوق   " املسمى 
 ،2000 - 1999 30 من القانون املالي 26.99 للسنة املالية  املحدث بموجب املادة 
 % 90 والذي يعتبر وزير الداخلية آمرا بصرفه، حيث يتضمن في الجانب الدائن 
من حصيلة الحصة املرصدة للجهات من الضريبة على الشركات  ونفس الحصة 
دجنبر   30 الصادر في   2.15.997 كما أوضح املرسوم  من الضريبة على الدخل، 
الذكر    السالف  الخصو�سي  الحساب  في  املدفوعة  املبالغ  توزيع  كيفية   2015

: حيث حدد ما يلي 

50 %   من موارد الصندوق توزع بحصص متساوية بين الجهات ؛	 

37.5 %   بناء على نسبة السكان ؛	 

12.5 %   بناء على نسبة املساحة.	 

تنظمها  لم  املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  الترابية  الجماعات  حصة  فإن 
نصوص تنظيمية من هذا القبيل في غياب معايير واضحة وشفافة بعيدا عن كثرة  
مما يجعل إثارة مستمرة إلشكالية تحديد  الوثائق من قرارات ومناشر ودوريات، 
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الجماعات  وباقي  الجهات  على  االعتمادات  هذه  توزيع  ومعايير  وآليات  كيفيات 
الترابية، خاصة وأن ضخامة هذه املبالغ املالية ال يقابلها في العادة تدبير متوازن 
توزيع  وآليات  معايير  غياب  ظل  في  الترابية،  الجماعات  أصناف  مختلف  بين 
وغموض مجاالت استعمال االعتمادات  واضحة ومنصوص عليها بشكل رسمي، 

املالية املعنية التي ٌتمثل نسبة هامة في ميزانية الدولة.

وهو ما دفع السادة النواب بمختلف الوانهم السياسية إلى طلب توضيحات في 
الرقابية  املبادرات  عبر  أو  املالية،  قوانين  مناقشة  من خالل  سواء  الشأن  هذا 

املتاحة لهم. 

: ومن نماذج األسئلة املحالة في هذا املوضوع 

بالجماعات 	  املضافة  القيمة  على  الضريبة  توزيع  في  املعتمدة  املعايير 
؛ الترابية 

بالجماعات 	  املضافة  القيمة  على  الضريبة  توزيع  في  املعتمدة  املعايير 
؛ الترابية ذات الطابع القروي 

القيمة 	  على  الضريبة  حصة  من  للرفع  املتخذة  واإلجراءات  التدابير 
؛ املضافة املخصصة للجماعات الترابية 

لفائدة 	  املضافة  القيمة  على  الضريبة  توزيع  طريقة  في  النظر  إعادة 
؛ الجماعات الترابية 

القيمة 	  على  الضريبة  من  الترابية  الجماعات  حصص  تطور  تقييم 
: املضافة ومعايير تحديدها 

القيمة 	  على  الضريبة  من  املحلية  الجماعات  صندوق  تدبير  حصيلة 
املضافة؛

والهدف من املهمة االستطالعية املؤقتة هو الوقوف على كيفية توزيع مختلف 
ومآل  املجالية  العدالة  ومسألة  الترابية  الجماعات  لفائدة  املالية  املخصصات 
املوجهة  وخاصة  املخصصات  هده  وتقييم  املجال،  تنمية  في  املرصودة  املوارد 
والبحث في اإلطار القانوني املنظم لعمليات التوزيع  لتمويل مشاريع االستثمار، 

والتقييم.
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  مهمة استطالعية مؤقتة لصندوق اإليداع والتدبير

تتجلى الحاجة من هذه املهمة االستطالعية الوقوف على مجموعة من القضايا 
املرتبطة بتدبير وتسيير هذا الصندوق الذي أحدث بمقت�سى الظهير الشريف رقم 
كمؤسسة عمومية مهمتها األساسية حسب   1959 فبراير   10 بتاريخ   1.59.074
الفصل الثاني من الظهير السالف الذكر، القيام بتدبير ِشؤون األموال واملحافظة 
على القيم الجارية على ملك الصناديق أو املنظمات امللزمة به أو الراغبة فيه، 
وتدبير شؤون الصناديق أو  وتلقي األمانات اإلدارية والقضائية وكذا الضمانات، 
املنطلق  هذا  من  يجعله  ما  وهو  تسييرها،  إليه  يعهد  التي  الخصوصية  املصالح 
لطبيعتها،  نظرا  خاصة  حماية  تستوجب  التي  التوفير  حسابات  يدبر  التشريعي 
واعتباره الوديع القانوني ألصول الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وصندوق 
التوفير الوطني وودائع وقيم جارية أخرى ذات طابع إلزامي أو اختياري  إضافة أنه 
يدبر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عالوة على مجموعة من االختصاصات 
سندات  في  خصوصا  واستثمارها  املدخرات  جمع  شأنها  من  إليه  عهدت  التي 
الخزينة والعقارات، وما عرفه هذا الصندوق من تحوالت عميقة تمثلت في تنويع 
انشطته عبر االستثمار في قطاعات ذات الطبيعة االقتصادية واالجتماعية دفعته 
 2007 80 في سنة  إلى إحداث شركات فرعية ومساهمات جديدة ارتفع عددها من 
حسب تقرير املجلس األعلى للحسابات الذي رصد باملناسبة   2017 في   143 إلى 
مجموعة من االختالالت في التدبير سواء من حيث الحكامة االستراتيجية بافتقار 
اتخاذ  سلطات  تملك  شأنها  من  االختصاصات  بكامل  تحظى  إلدارة  الصندوق 
التخطيط االستراتيجي  وال من حيث ضعف  له،  التابعة  املرافق  القرار ومراقبة 
لتدبير  غياب  وشبه  التتبع  وآليات  األهداف  لتقييم  تفتقر  مخططاته  إن  حيث 
وتقارير ترصد مستويات ومسؤولية مختلف  وغياب منظومة واضحة  املخاطر، 
املتدخلين، وغياب دليل املساطر رغم حجم املعامالت واالستثمارات التي يسجلها 
في  الرئيسية  تدخلها  وآلية  للدولة  األسا�سي  املالي  الدراع  وكونه  الصندوق  هذا 
املجالين االقتصادي والتنموي سواء من حيث االستثمارات او القيمة املضافة او 

من حيث رقم املعامالت.
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والعمق  الحكامة  مستوى  على  األهمية  من  يفترض  ما  تواكبها  لم  املكانة  هذه 
االستراتيجي للصندوق الذي يعاني من ارتفاع املديونية والديون برسم الضريبة 
األعلى  املجلس  رصدها  كما  والتسيير  التدبير  وضعف  املضافة  القيمة  على 

للحسابات.

لذا فإن مالحظات املجلس األعلى للحسابات  إضافة إلى ما أثير من تساؤالت ورفع 
توصيات في لجنة مراقبة املالية العامة التي وضعت هذه املؤسسة باعتبار حجمها 
العدالة  فريق  دفعت   ،2018 لسنة  للمراقبة  السنوي  برنامجها  وأهميتها ضمن 
النظام  من   107 املادة  وفق  ومؤقتة  استطالعية  بمهمة  املطالبة  إلى  والتنمية 
املحدث  التشريعي  النص  تطبيق  عن شروط  للتساؤل  النواب  ملجلس  الداخلي 
لهذا الصندوق ومدى مالءمته مع الوضع الحالي لهذه املؤسسة العمومية ومع 
وما هو التصور إلطار قانوني  املمارسات الفضلى لحكامة الشركات الفرعية له،  
الرقابة  نظام  تعزيز  عبر  النجاعة   منظور  وفق  والحكامة  التدبير  مبدا  يعزز 
لضمان  القيادة  وآليات  التقييم  لرصد  وآليات  املخاطر  تدبير  نظام  ومراجعة 
مراقبة الشركات الفرعية وإطارها القانوني ومدى احترام الصندوق لاللتزامات 
احداث  وأحكام  ضوابط  ومساءلة  إحداثه  تم  أساسها  على  التي  واألهداف 

الشركات الفرعية واملساهمات ومحفظة االستثمار.... 

الحكامة  مساءلة  املؤقتة  االستطالعية  املهمة  تهدف  املحور  هذا  جانب  إلى 
من  ُسجل  وما  واإلجراءات   والتدابير  القضايا   من   مجموعة  على  والنجاعة 
تتبع   إشكاالت مرتبطة بتقييم ميزانية الصندوق ومختلف الحسابات من خالل  
املالية  العالقة  وتوضيح  األساسية  مهامه  على  الصندوق  تركيز  مدى  وتقييم 
التدبير  مجال  في  تم رصدها  التي  االختالالت  ومساءلة  والصندوق،  الدولة  بين 
التي  التوصيات  وتتبع مآالت  ملعالجتها  اتخذت  التي  والتدابير  ووضعيتها وحجمها 
للحسابات  األعلى  واملجلس  الوصية  القطاعات  مختلف  من  للصندوق  ٌوجهت 
ومساءلة الوضعية الترابية املعتمدة من لدن الصندوق والعدالة  وبنك املغرب، 
املجالية في توزيع االستثمارات إضافة إلى مساءلة الشفافية في التدبير اإلداري 

ونظم وحكامة الصندوق بما يخدم املشروعية والنجاعة.
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محاور املهمة االستطالعية

؛	  اإلطار املؤسساتي والقانوني للصندوق وآفاق تطويره 

؛	  حكامة الصندوق والتدبير من منطلق النجاعة 

؛	  التخطيط والرؤية االستراتيجية للصندوق 

؛	  تحقيق املنفعة العامة ومساءلة املردودية وآثار تدخل الصندوق 

؛	  العدالة املجالية وتوزيع االستثمارات 

؛	  عالقة الصندوق مع الدولة وباقي الفاعلين 

املساهمات 	  ملحفظة  املؤطرة  والقواعد  الصندوق  محفظة  مردودية 
املباشرة الواقع واألفاق ؛

؟	  أية حصيلة ووفق أي وسائل  وظيفة االدخار ووظيفة االستثمار، 

الواقع 	   : فيها  ينشط  التي  والقطاعات  للصندوق  املالية  الوضعية 
؟  الحصيلة واآلفاق 
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1.	الجلسة الشهرية لألسئلة الشفوية املوجهة لرئيس الحكومة

وعمال  منه  الثالثة  الفقرة  خاصة  الدستور،  من   100 الفصل  ألحكام  طبقا 
النواب  مجلس  عقد  الداخلي  النظام  من   283 إلى   278 من  املواد  بمقتضيات 
الجلسات الخاصة باألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها 
السيد رئيس الحكومة، والتي استأثرت بنقاش هام وواسع طرح من خالله الفريق 
العديد من اإلشكاالت واألسئلة التي تستدعي وقفة تأملية بخصوص الكثير من 
االختيارات واملقاربات التي أتبتت املمارسة محدوديتها أو أصبحت متجاوزة بفعل 
التحوالت التي يعرفها املغرب ولإلجابة على قضايا ملحة تتطلب القيام بسلسلة 

من املراجعات الالزمة وتتطلب معالجة آنية.

املتعلقة  الشهرية  الجلسات  ألهم  خاصا  محورا  خصصنا  السياق  بهذا  ارتباطا 
بالسياسات العامة وأهم الرسائل التي طبعتها. 

الجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسات العامة	
حول موضوع مناخ األعمال املنعقدة في	28	أكتوبر	2019

احتالل املغرب ملرتبة متقدمة في ممارسة األعمال هو تتويج لتنزيل رؤية استراتيجية 
وهو ما يعطي إشارة قوية على ديناميكية األداء  محكمة وليست وليدة الصدفة، 
الحكومي في عدة مجاالت، وقد ساهمت عدة تدابير حكومية في الرفع من تنافسية 
: االهتمام بالتنمية املستدامة والحفاظ  املغرب وجلب االستثمارات األجنبية مثل 
آليات جديدة  الرقمي وخلق  وتطوير االقتصاد  املتجددة،  البيئة والطاقات  على 

ومبتكرة تمكن من التمويل املالئم للشركات الناشئة بهذا القطاع.

املؤهلة،  البشرية  املوارد  تكوين  يتطلب  املكتسبات  هذه  على  الحفاظ  أن  غير 
تلك  خاصة  االستثمار،  معيقات  محاربة  مجال  في  الهيكلية  اإلصالحات  وتنزيل 
للتمويل.  الولوج  وتسهيل  اإلدارة  وإصالح  والرشوة،  الفساد  بمحاربة  املتعلقة 
 2011 كما يتطلب التنبيه الى عدم التراجع عن الحريات املكتسبة منذ دستور 

الرتباطها اللصيق بسمعة املغرب الحديثة في األوساط العاملية للمال واألعمال.

3	-	تقييم السياسات العمومية
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الجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسات العامة	
تنمية املناطق النائية والجبلية في إطار الجهوية املتقدمة	 	 حول موضوع	

والالتمركز اإلداري املنعقدة في	25	نونبر	2019

ضمان التنزيل األمثل ملبدأ التدبير الحر املخول ملجالس الجماعات الترابية وعلى 
رأسها مجالس الجهات ألنه ال تنمية حقيقية بدون ديموقراطية حقيقية.

الخصاص املسجل في عدد من الجهات هو نتاج لسياسات عمومية أهملت تنمية 
وتطوير املناطق الجبلية والنائية خصوصا جتهي كلميم واد نون ودرعة تافياللت.

العزلة ورفع  في فك  املبذولة  باملنجزات املحققة واملجهودات  االعتراف والتنويه 
التهميش عن املناطق النائية والجبلية خاصة في مجاالت النقل والطرق واملدارس 

َومشاريع برنامج تقليص الفوارق املجالية.

واملساطر  الخدمات  رقمنة  وتسريع  االداري  الالتمركز  ميثاق  تنزيل  على  العمل 
اإلدارات  مقر  إلى  والجبلية  النائية  املناطق  من  التنقل  لتكاليف  تجنبا  اإلدارية 

ومراكز الخدمات.

الطبية والتعليمية  النائية تشجيعا لألطر  باملناطق  العمل  التعويض عن  تطبيق 
للعمل بهذه املناطق. 

النائية  املناطق  تلك  املدرسية مع ظروف  التعليمية وااليقاعات  البرامج  تكييف 
والجبلية.

والثقافية  الصحية  املجاالت  في  املجهودات  من  املزيد  بذل  على  العمل  ضرورة 
والرياضية والترفيهية لتدارك الخصاص املسجل باملناطق النائية والجبلية.

تنمية  وتمويل  التشغيل  في مجاالت  الفرص  وتكافؤ  العدالة  تحقيق  على  العمل 
املراكز الصاعدة.

بنيات وشروط الوقاية من الوقائع الكارثية باملناطق  ضرورة العمل على إرساء 
والجبلية. النائية 
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بالسياسات	 املتعلقة  الشفوية  لألسئلة  املخصصة  الشهرية  الجلسة 
العامة حول موضوع استراتيجية الحكومة في مجال التصنيع املنعقدة في	

30	دجنبر	2019

حكومات  عدة  منجزات  تراكم  عن  ناتج  باملغرب  الصناعة  مجال  في  تحقق  ما 
ويعود  إلى اليوم وليس إلى وزير أو رئيس حكومة بعينه،   2005 منذ سنة  ووزراء 

ذلك إلى عدة عوامل منها :

؛. 1 الرؤية االستراتيجية لجاللة امللك 

؛. 2 استقرار املغرب السيا�سي والدستوري وكونه دولة مؤسسات 

املحافظة على اإلطار املاكرو اقتصادي.. 3

واملطلوب في هذه املرحلة هو :

مناخ . 1 وترسيخ  الثقة  وتعزيز  القضائي  األمن  وصيانة  القانون  سيادة  تعزيز 
؛ الحريات 

املحافظة على االستقرار املالي واالقتصادي واملحافظة على السلم االجتماعي؛. 2

؛. 3 االنصاف الصناعي بين الجهات عبر التنزيل الجهوي للمنظومة الصناعية 

؛. 4 اخراج ميثاق االستثمار في أقرب اآلجال 

ادماج الشباب في الدورة التنموية.. 5

الجلسة الشهرية املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسات العامة	
حول موضوع السياسة املائية املنعقدة بمجلس النواب بتاريخ	27	يناير	2020

موضوع املاء باملغرب دائما كان محط اهتمام الرعاية املولوية، لصاحب 	 
الجاللة، وكذلك محط اهتمام لهذه الحكومة والحكومات السابقة نظرا 

؛ لإلكراهات التي يواجهها املغرب على مستوى موارده املائية 

موقعه 	  بحكم  املغرب  فيه  يتواجد  الذي  املناخي  االضطراب  خطورة 
الجغرافي، السيما على مستوى ظاهرة االحتباس الحراري كما تشهد على 
املوارد  يهدد  ما  وهو  التساقطات،  انتظام  الجفاف وعدم  ذلك سنوات 

؛ املائية وبالتالي يهدد األمن املائي والصحة ويكرس التفاوتات 
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أصبح املغرب اليوم يصنف بسبب ندرة موارده املائية من بين البلدان 	 
التي تعاني من إرهاق مائي ؛

بلورة 	  أجل  من  والتحسيس  التواصل  مسألة  في  مجهود  بذل  ضرورة 
وباإلكراهات  وأهمية الحفاظ عليه،  وزيادة الوعي الجماعي بأهمية املاء 

التي تواجه املوارد املائية للبالد ؛
من 	  وصول املغرب إلى مستويات مقلقة بسبب االستخراج املفرط للماء 

باستغالل  املرتبطة  األنشطة  وتزايد  للتجدد،  القابلة  غير  املخزونات 
متر مكعب الذي   650 املاء، وكذا تراجع نصيب الفرد من وفرة املياه إلى 

؛ يزداد تناقصا باستمرار 
املستدامة، 	  التنمية  أهداف  تحقيق  إمكانية  عدم  من  التخوف  تعاظم 

بتوافر  إقالعها  يرتهن  كبرى  تنموية  أوراشا  أطلقت  بالدنا  أن  خاصة 
املوارد املائية ؛

االستغراب من تأخر تقييم املشاريع الكبرى التي أطلقها املغرب والتي لها 	 
الذي  ومن بينها مخطط املغرب األخضر،  ارتباط وطيد باملوارد املائية، 
التساؤل عن تقييمه  اليوم مازال  إلى  لكن  حقق املغرب فيه نجاحات، 

على مستوى كلفة وكمية املياه املستهلكة. 
إن معالم السياسة العامة املائية للمغرب باتت واضحة ومكتملة بفضل 	 

مجموعة من املؤشرات التي تستحق التنويه، على رأسها دسترة املساواة 
 31 )الفصل  بين املواطنين في الحصول على املاء والعيش في بيئة سليمة 
من الدستور(، والتوفر على إطار تشريعي مهم )قانون املاء رقم 36.15(، 
 ،)2030 واستراتيجية وطنية طموحة في مجال تدبير املاء )ممتدة إلى غاية 
في  أساسا  املتمثل  املاء  قطاع  لحكامة  املؤسساتي  الجانب  إغفال  دون 
باإلضافة إلى دعم جهود محاربة التغيرات  واملناخ،  املجلس األعلى للماء 
هذا إلى   ،2014 املناخية بإصدار وثيقة سياسية للتغيرات املناخية سنة 
بواسطة  السطحية  املياه  تعبئة  في  للحكومة  املوفقة  املجهودات  جانب 
البرنامج  اعتماد  وكذا  للشرب،  الصالح  باملاء  التزود  وتعميم  السدود، 
تم  الذي   ،2027  -  2020 السقي  ومياه  الشروب  باملاء  للتزود  الوطني 
والذي   ،2020 منتصف يناير  تقديمه أمام صاحب الجاللة نصره هللا، 
يدعو الفريق جميع الفاعلين واملتدخلين إلى االنخراط التام بكل وطنية 

لتحقيق أهدافه في اآلجال املحددة.
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ومن أجل التجويد والتنزيل السليم للبرنامج الوطني األولوي للتزود باملاء 	 
الشروب ومياه السقي 2020 - 2027، قدم الفريق بعض االقتراحات التي 

: تتعلق بمحاور هذا البرنامج كما يلي 

: على مستوى محور تنمية العرض املائي 

دعم مشاريع نقل املياه من األحواض ذات الفائض إلى األحواض املعوزة، 	 
800 مليون متر مكعب التي تلقى في البحر ؛ وتثمين ما يزيد على 

للماء 	  الوطني  املخطط  خالل  من  سابقا  املبرمجة  املشاريع  مراعاة 
؛ واملخططات املديرية للتدبير املندمج للموارد املائية 

الفصل بين مهام التخطيط والتنفيذ والتقييم الخاصة باملشاريع الكبرى 	 
وتهيئة  تعبئة  ملشاريع  منهجي  قبلي  تقييمي  نظام  وإنشاء  املائية،  للتهيئة 
إلى  قياسا  والسوسيو-اقتصادية  التقنية  نجاعتها  تقييم  أجل  املياه من 

األهداف املرسومة لها ؛

لالستغالل 	  التقنية  والتجهيزات  السدود  صيانة  عملية  وعصرنة  تعزيز 
واألعمال املائية الفالحية من أجل ضمان استمرارها في العمل واستباق 

؛ خطأ تدني قدراتها التخزينية بسبب التوحل 

للتجدد 	  القابلة  التقليدية  والجوفية  السطحية  املوارد  تعبئة  مواصلة 
مع الحرص الصارم على توازنها واستدامتها وتطوير تقنيات جمع وإعادة 

؛ استعمال مياه األمطار 

التي 	  تلك  املائية خاصة  للفرش  الصناعي  الشحن  إعادة  برنامج  تسريع 
تتعرض لالستغالل املفرط.

: على مستوى تدبير الطلب وتثمين املاء 

مياه 	  اقتصاد  مجال  في  القائمة  الوطنية  البرامج  وتسريع  تعميم 
محاربة  مع  السقي،  في  املاء  القتصاد  الوطني  البرنامج  خاصة  السقي، 
االستخراج املفرط وغير القانوني من خالل وضع عدادات مياه بمجموع 

؛ االستغالليات املتوسطة والكبرى 

الصالح للشرب واملاء 	  املاء  في  برنامج وطني مستعجل لالقتصاد  إعداد 
؛ املستعمل في الصناعة مع وضع آليات تحفيزية لتطبيقه 
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تفعيل مقتضيات قانون التقييم البيئي من أجل ضمان الفعالية املائية 	 
استنادا  وذلك  والسياحية،  والصناعية  الفالحية  االستثمار  مشاريع  في 

؛ إلى املعايير الدولية املعمول بها 

وتضمينها 	  املعدنية  املياه  استغالل  لشركات  التحمالت  دفاتر  مراجعة 
واالقتصادية  االجتماعية  آثارها  تحسين  إلى  تهدف  جديدة  مقتضيات 

؛ على تنمية الساكنة املحلية 

لتحديد املوارد 	  إعادة توجيه مهام األحواض املائية وإعداد عقدة املاء 
األحواض  وكالت  تمثيليات  تعميم  ضرورة  مع  جهة،  بكل  والحاجيات 
خاصة أن تقسيم األحواض ال  املائية على مستوى األقاليم والجهات، 

؛ يتما�سى مع الجهات مما يشكل تحديا للجهة في التتبع 

ملعرفة 	  وذلك  الجهات،  لجميع  بالنسبة  املائية  الخرائط  وتعميم  إنجاز 
؛  القدرات املتوفرة ومكامن القوة فيما يخص املوارد املائية 

التي 	  املناطق  ببعض  العالية،  املعدنية  امللوحة  ذات  املياه  معالجة 
الصالح للشرب  وذلك من أجل تقوية تزويد املاء  تعرف هذه الخاصية، 

؛ بالوسط القروي 

؛	  للساكنة املحلية املجاورة للسدود الكبرى واملنشآت املائية  توفير املاء 

السائلة 	  النفايات  وتخليص  السائل  تطهير  خدمة  تعميم  جهود  تكثيف 
املياه  استعمال  إعادة  عمليات  وتوسيع  تقوية  أجل  من  التلوث  من 

؛ العادمة املعالجة 

ودعم املشاريع 	  القروي،  للشباب  الشغل  لفتح مناصب  املاء  دعم مهن 
الصغرى لجمع مياه األمطار.
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قطاع	 	: العمومي	 اإلنفاق  وتتبع  العامة  املالية  مراقبة  	.2
املؤسسات واملقاوالت العمومية

81 من النظام الداخلي ملجلس النواب، والذي يحدد اختصاصات  في إطار املادة 
اللقاءات  من  مجموعة  األخيرة  هذه  نظمت  العامة،  املالية  مراقبة  لجنة  عمل 
أكتوبر  )دورة  الرابعة  التشريعية  السنة  من  األولى  الدورة  خالل  واالجتماعات 
والتنمية  العدالة  فريق  لنواب  واملتميز  الجدي  بالحضور  جلها  وتميزت   ،)2019
للمواضيع  النيابية  الفرق  مختلف  نواب  بين  واملثمر  الجاد  بالنقاش  وأيضا 

وفيما يلي جرد لحصيلة عمل هذه اللجنة. املبرمجة. 

املخولة  االختصاصات  مع  وتماشيا  العامة،  املالية  مراقبة  في  لدورها  وتفعيال 
اجتماعا   12  ،2019 عقدت لجنة مراقبة املالية العامة خالل دورة أكتوبر  لها، 
وذلك  ومناقشتها  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  بعض  حول  عروض  لتقديم 
: املعنيين. ويتعلق األمر ب  العامين لهذه املؤسسات وكذا الوزراء  بحضور املدراء 

؛	  مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل 
؛	  املكتب الوطني املغربي للسياحة 
؛	  مجموعة العمران 
؛	  املجمع الشريف للفوسفاط 
؛	  املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
؛	  املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية 
؛	  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية 
الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.	 

اللجنة والتي تركزت، من جهة،  قدم مدراء هذه املؤسسات عروضا أمام أعضاء 
حول مناقشة أهم  ومن جهة أخرى،  حول املحاور الثمانية التي حددتها اللجنة، 

املالحظات والتوصيات التي وردت في تقارير املجلس األعلى للحسابات.

األقل  على  اجتماعين  عقد  على  تعتمد  والتي  اللجنة،  اشتغال  ملنهجية  ووفقا 
هذه  عقدت  فقد  للمناقشة،  والثاني  للعرض  األول  يخصص  مؤسسة  لكل 
املذكورة وعقدت  باملؤسسات  الخاصة  العروض  لتقديم  اجتماعات   8 األخيرة 
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 : همت  والتي  الوزراء(  السادة  اللتزامات  )نظرا  للمناقشة  اجتماعات   3 فقط 
املكتب الوطني املغربي للسياحة واملكتب  مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، 

والتجارية.  الصناعية  للملكية  املغربي 

؛	  حكامة وتدبير املؤسسة ماليا وإداريا 
؛	  التوجه االستراتيجي للمؤسسة 
؛	  االستثمار والتمويل 
؛	  العالقة املالية بين الدولة واملؤسسة 
؛	  املراقبة املالية للدولة 
؛	  دور املؤسسة في التنمية 
؛	  االنفتاح على القطاع الخاص وتحسين مناخ األعمال 
أثر نشاط املؤسسة على املواطن.	 

بين  والفعال  الجاد  النقاش  من  أجواء  في  االجتماعات  هذه  أشغال  تمت  وقد 
مختلف نواب الفرق البرملانية وتمخضت عنها مجموعة من املالحظات واألسئلة 
اآلخر سيجيبون عنه  منها خالل االجتماعات والجزء  عن جزء  التي أجاب املدراء 

كتابة وكذلك بعض التوصيات التي من شأنها تطوير عمل هذه املؤسسات.
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تقديم

دورة الجائحــة، هــي تســمية وصفيــة للــدورة الربيعيــة مــن الســنة التشــريعية 
الرابعــة مــن هــذه الواليــة، وذلــك نظــرا ملــا شــهدته هــذه الــدورة مــن ظــروف 
اســتثنائية منذ بدايتها بســبب تف�ســي فيروس كورونا املســتجد كوفيد19-، الذي 
يعتبــر جائحــة وبائيــة لــم يشــهد املغــرب والعالــم لهــا مثيــال، خلفــت والزالــت مالييــن 
الضحايــا واملصابيــن علــى مســتوى العالــم، ممــا أنهــك أعتــى املنظومــات الصحيــة، 
كمــا كان لتداعياتهــا أثــر ســلبي كبيــر علــى الصعيديــن االجتماعــي واالقتصــادي 

ســتمتد تبعاتــه لســنوات عــدة.

أمام هذا الوضع الصعب، واعتبارا ملبادئه ومسؤوليته أمام املواطنين، انتصر 
فريــق العدالــة والتنميــة الســتمرار البرملــان فــي أداء مهامــه كاملــة باعتبــاره مؤسســة 
الظــروف  فــي  واملواطنيــن  الوطــن  بخدمــة  أعضاؤهــا  يعتــز  مواطنــة  دســتورية 

االســتثنائية كمــا فــي الظــروف العاديــة.

وجديــر بالذكــر أن هــذه الــدورة مــرت فــي جــو مــن اإلجمــاع الوطنــي والتضامــن 
لجاللــة  واالســتباقية  الحكيمــة  التوجيهــات  بابــه  فتــح  الــذي  القــوي  والتالحــم 
امللــك محمــد الســادس حفظــه هللا، التــي أعقبتهــا جهــود الحكومــة ومبادراتهــا 
الفعالــة لتدبيــر األزمــة، الســيما تلــك املتعلقــة بدعــم وتأهيــل القطــاع الصحــي 
وتوجيــه الدعــم املباشــر لألســر واملقــاوالت، وكــذا اســتمرار  تمويــن األســواق 

حصيلة الدورة الربيعية 
دورة الجائحة
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املغربيــة بــكل املــواد األساســية دون أي اضطــراب، وهــو األمــر الــذي حمــل عــبء 
تنزيلــه مالييــن مــن جنــود الخفــاء والفاعليــن واملتدخليــن مــن مختلــف القطاعــات 
واملجــاالت واألجهــزة، اإلداريــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، العامــة والخاصــة.

وفــي نفــس الســياق، يســجل فريــق العدالــة والتنميــة بمجلــس النــواب، افتخــاره 
الــدورة  هــذه  خــالل  حققهــا  التــي  والرقابيــة  التشــريعية  بحصيلتــه  واعتــزازه 
االســتثنائية، فــي ظــل حالــة الطــوارئ الصحيــة التــي فرضــت ظروفــا وإجــراءات 
وقائيــة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ املؤسســة التشــريعية، حيــث انكــب أعضــاؤه بــكل 
القانــون،  بمقت�ســى  إليهــم  املوكولــة  إعمــال االختصاصــات  عــزم وإرادة، علــى 
مــن أجــل اقتــراح ودعــم وتجويــد وتســريع اعتمــاد كل املبــادرات التشــريعية التــي 
تســتهدف مواجهــة جائحــة كورونــا والتخفيــف مــن تداعياتهــا علــى املواطنيــن.
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1	-	التشريع

وإعمال  كورونا  وباء  تف�سي  التي خلقها  والتحديات  الصعوبات  أن  القول  يمكن 
دور  له  كان  فقد  الفريق،  أعضاء  عزيمة  من  تنل  لم  الصحية  الطوارئ  حالة 
 15 على  التصويت  تم  قانون،  مشروع   22 على  واملصادقة  املناقشة  في  مهم 
الجائحة  ملواجهة  أغلبها  في  األخرى  هي  جاءت  وقد  باألغلبية،  و7  باإلجماع  منها 
املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة   23.20 بدءا بمشروع القانون رقم  وتبعاتها، 
بمشروع قانون املالية املعدل  وانتهاء  الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، 

.2020 35.20 للسنة املالية  رقم 

يمكن توزيع املؤشرات الرقمية لحصيلة الدورة الربيعية على  وتفصيال ملا سبق، 
: الشكل التالي 

عدد النصوص املصادق عليها خالل الدورة حسب الجلسات

العددتاريخ الجلسةالرقم

12020/04/211

22020/04/303

32020/05/131

42020/07/071

52020/07/131

62020/07/146

72020/07/207

82020/07/232

22املجموع
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الحصيلة الدورية حسب نوعية النصوص 

بالفعل عندما تجاوزت الدورة الخريفية  لقد شكلت الدورة الربيعية االستثناء 
بثمانية  عليها  املصادق  القوانين  مشاريع  عدد  مستوى  على  الرابعة  للسنة 
فإنما يدل على االنخراط الكلي للفريق وباقي  وإن ذل ذلك على �سيء  نصوص، 

مكونات الغرفة األولى في املجهود الوطني لتجاوز األزمة.

النسبةالعددنوعية النص

0مشروع قانون تنظيمي 

100 %22مشروع قانون 

0 اتفاقية 

0مقترح قانون 

22املجموع
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1.1	قراءة في بعض مشاريع القوانين املصادق عليها	:			

رقم	 بقانون  املرسوم  على  باملصادقة  يق�سي  	23.20 رقم	 قانون  مشروع    
املتعلق بسن أحكام	  )2020 مارس	 	23 	( 	1441 28	من رجب	 الصادر في	 	2.20.292

خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات اإلعالن عنها

تف�سي  ملواجهة  الصحية  الطوارئ  حالة  تنظيم  الى  يهدف  قانون  مشروع  وهو 
التخاذ  العمومية  للسلطات  القانوني  السند  ويشكل  كورونا،  فيروس  جائحة 
بأي  الصحية  الطوارئ  حالة  اإلعالن عن  وكذا  واملالئمة  املناسبة  التدابير  كافة 
التراب الوطني عند  أو بمجموع أرجاء  جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، 
انتشار أمراض  كلما كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة من جراء  االقتضاء، 
واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه  معدية أو وبائية، 

تفاديا لألخطار التي يمكن أن تنتج عنها.  األمراض، والحد من انتشارها، 

هذه  تقتضيها  التي  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  بإمكانية  املشروع  يق�سي  كما 
الحالة، خالل الفترة املحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، 
من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون  أو بواسطة مناشير وبالغات، 
حياة  لحماية  املتاحة  الوسائل  جميع  وتعبئة  للمرض،  الوبائية  الحالة  تفاقم 

األشخاص وضمان سالمتهم.

املدينة  وسياسة  والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  صادقت  وقد 
باإلجماع على هذا النص القانوني نظرا لراهنتيه وأهميته في تنظيم حالة الطوارئ 

ببالدنا. الصحية 

			مشروع القانون رقم	42.20	بتغيير املرسوم بقانون رقم	2.20.292	الصادر في	
28	من رجب	1441	)23	مارس	2020(	املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ	

الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

في إجراءات تخفيف  بالشروع  القا�سي  الحكومة  لقرار  تبعا  يأتي هذا املشروع، 
في  عليها  املنصوص  الضوابط  وفق  الوطني  التراب  بمجموع  الصحي  الحجر 
2020 واستئناف العمل باملحاكم  9 يونيو  املرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 

واإلدارات واملقاوالت.
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فقد تبين أن االبقاء على صيغة املادة السادسة الواردة في املرسوم بقانون املشار 
اليه، من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف األنشطة 
وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة واملواطنين على حد  العمومية واالقتصادية، 

سواء.

أنه  على  تنص  أحكامها  أصبحت  حيت  املادة،  هذه  مراجعة  تمت  فقد  وبالتالي 
"يجوز للحكومة أن تقرر خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها،	وقف	
سريان مفعول كل أجل من اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية	
أن استمرار سريانه يحول دون	 لها  تبين  إذا  العمل،	 بها  الجاري  والتنظيمية 
هذا	 خالل  بالتزاماتهم  الوفاء	 أو  لحقوقهم  به  املعنيين  األشخاص  ممارسة 
األجل بسبب اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية للحد من تف�سي	

الوباء".

وتحدد بنص تنظيمي حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة.

وقد نوه الفريق بالقرارات املتخذة لتجاوز تداعيات أزمة كورونا كالتأطير القانوني 
من طرف الحكومة لحالة الطوارئ، ونبه كذلك إلى عدم احترام بعض املؤسسات 
الطوارئ الصحية  يتعلق بسن حالة   2.20.292 بقانون رقم  ملقتضيات مرسوم 
سبيل  على  الضريبية  اآلجال  لتعليق  االنضباط  كعدم  عنها  اإلعالن  وإجراءات 

املثال ال الحصر.

الفرق  بها  تقدمت  التي  القوانين  مقترحات  مع  الحكومة  تفاعل  عدم  أثار  كما 
املادة  لتعديل  قانون  مقترح  قدم  الذي  والتنمية  العدالة  فريق  ومنها  النيابية، 
منوها في الوقت نفسه بمقتضياتها في صيغتها الجديدة والتي جاءت لتواكب   ،6

إجراءات رفع الحجر الصحي بوقف سريان اآلجال.

		مشروع قانون املالية املعدل رقم	35.20	للسنة املالية	2020

أحالت  البرملان،  في  نوقش  تعديلي  مالية  قانون  آخر  ثالثين سنة عن  مرور  بعد 
على مجلس   2020 للسنة املالية   35.20 الحكومة مشروع قانون املالية املعدل 
النواب بتاريخ 8 يوليوز 2020 بعد ترأس جاللة امللك يوم 6 يوليوز 2020، مجلسا 
وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة ملشروع قانون املالية املعدل لسنة 

  .2020 7 يوليوز  2020، وتدارسه في مجلس حكومي يوم 
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وهو أول مشروع قانون مالية معدل منذ دخول القانون التنظيمي املتعلق بقانون 
51 منه أن البرملان يصوت على  املالية رقم 130.13 حيز التنفيذ والذي تنص املادة 
يوما املوالية   )15( مشروع قانون املالية املعدل في أجل ال يتعدى خمسة عشر 
إليداعه من لدن الحكومة لدى مكتب مجلس النواب بعد البت فيه من لدن هذا 
األخير داخل أجل ثمانية )8( أيام املوالية لتاريخ إيداعه.  وبت مجلس املستشارين 
أيام   )4( أربعة  النواب داخل أجل  اليها مجلس  الذي اف�سى  في صيغة املشروع 
املوالية لعرضه عليه. والبت النهائي في مشروع قانون املالية املعدل من لدن مجلس 
النواب في أجل ال يتعدى ثالثة )3( أيام.  وهو األمر الذي اقت�سى مناقشة املشروع 
املحال فقط في اللجان املختصة باملالية بالغرفتين دون تناوله من لدن باقي اللجان 
الدائمة بعد نقاش مستفيض من لدن مختلف الفرق في أحقية باقي اللجان في 

املدارسة وإبداء املالحظات، اعتبارا للمدة الزمنية الضيقة لدراسة املشروع.

تم  االقتصادية،  والتنمية  املالية  لجنة  في  الفريق  أعضاء  تدخالت  معرض  وفي 
املالية لسنة  الحالي وقانون  املالي  القانون  الظرفيتين لدواعي تعديل  بأن  التذكير 
إذ أن ظرفية األخير كان الهاجس فيها غير مرتبط بحالة  متباعدتين تماما،   1990
القوة القاهرة بل إرادي، أريد منه الرفع من موارد الدولة، وتخفيض حجم النفقات 
تدعو  آنذاك ال  اقتصادية  املاكرو  املؤشرات  وكانت  وترشيد ميزانية االستثمار. 
التقويم  سياسة  في  االستمرار  مواصلة  حينها ضرورة  الحكومة  وقررت  للقلق، 
على  انعكاساته  إلى  بالنظر  امليزانية  عجز  خفض  على  والعمل  الهيكلة  وإعادة 

الخارجية. الحسابات  وضعية 

وإن كانت القوانين التعديلية تق�سي بتكييف التوقعات األصلية مع تغيير الظرفية 
االقتصادية أو السياسية كرد فعل طبيعي للحكومة تجاه تطورات جديدة لم تكن 
أوضح السادة نواب العدالة والتنمية أن السياق اليوم مغاير تماما ألي  متوقعة، 
نهج سابق كونه سياق فرض نفسه بالقوة القاهرة ليس فقط على املغرب بل سائر 
"كوفيد  كورونا   فيروس  جائحة  فرضتها  نتج عن حاالت طوارئ صحية  الدول، 
السياسات االقتصادية  وتوجهات  العالم وغيرت معالم وتوقعات   أصابت   "  19
التعديلية  القوانين  إلى  بادرت  الدول  وجل  امليزاناتية.  والتوازنات  واالجتماعية 
والتكميلية ومنها من وصلت الى التعديل الثالث في قوانينها املالية في نفس السنة 
كما هو الحال في فرنسا وفي ظرف ثالث أشهر فقط بسبب تغيير املؤشرات املاكرو 

اقتصادية والوضعية االقتصادية بشكل غير متوقع في كل حين. 
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وضع  املعدل   املالية   قانون  خالل  من  املغرب   بادر  الدول   باقي  غرار  وعلى 
وفتكت أثارها بكل  مرتكزات أساسية ملواجهة تداعيات أفرزتها جائحة كورونا، 
املتقدمة والنامية والفقيرة مخلفة أضرار بشرية واقتصادية واجتماعية  الدول  
ال سابق لها في هذا القرن، وال أحد يعلم حدودها ونقطة نهايتها، وأصبح التعايش 
وبعد   ،19 معها مفروضا في ظل عدم توافر عالج أو لقاح مؤكد لجائحة كوفيد 
بفضل  استباقية  تدابير  عبر  انتشارها  من  الحد  وتدابير  املقاومة  من  صراع 
س  فريو  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  بإحداث  السامية  امللكية  التوجهات 
10 مليارات منها مخصصة  19 بغالف بلغ 33.7 مليار درهم  كورنا املستجد كوفيد 
من امليزانية العامة للحفاظ على صحة املواطن وقدرته الشرائية والتخفيف من 
كانوا  آثار األزمة للحفاظ على مناصب الشغل والدعم املباشر للمتضررين سواء 
ومن خالل الحفاظ  اشخاص أو مقاوالت بما فيها املنتمون للقطاع غير املهيكل، 
على احتياط املغرب من العملة الصعبة لتغطية الواردات  عبر استخدام املغرب 
ميزان  على  الخارجية  الصدمات  تأثير  من  للتخفيف  والسيولة  الوقاية  لخط 
االجتماعي  والتباعد  الصحي  كالحجر  احترازية  إجراءات  بفضل  وكذا  األداءات، 
جل  في  األنشطة  مختلف  وتعليق  التجارية  واملراكز  واملساجد  املدارس  وغلق 

املجاالت  وفرض التدابير الوقائية الالزمة. 

مرتكزات ثالث لخصت في قانون املالية املعدل وهي مواكبة االستئناف التدريجي 
وتسريع تنزيل اإلصالحات  والحفاظ على مناصب الشغل،  للنشاط االقتصادي، 
ملواجهة التغيرات التي طرأت على كل الفرضيات التي بني عليها قانون  اإلدارية.   
النشاط االقتصادي ومواجهة  تدابير إلنعاش  عبر   ،2020 السنوي لسنة  املالية 
والدولية  الوطنية  االقتصادية  الوضعية  على  وتداعياتها  السلبية  االحتماالت 
املستجدة،  والوطنية   الدولية  والتوقعات  الفرضيات  مع  اإليجابي  للتعامل 
على  الجائحة  فرضته  التي  التوقف  بسبب  النمو  معدالت  بتراجع  املتعلقة  
والتوريد  اإلنتاج  سالسل  في  وارتباك  والدولي  الوطني  االقتصادي  النشاط 
ظرفية لم يسلم  العالمي واضطراب في أسعار املواد البترولية وتزايد العاطلين... 
منها املغرب إذ تضررت جل القطاعات املصدرة للمواد والخدمات كما هو الحال 
والفالحة  الغذائية  والصناعة  النسيج  وقطاع  والطائرات  السيارات  بصناعة 
الجفاف  آثار  جانب  إلى  بالخارج،  املغاربة  وتحويالت  السياحة  عائدات  وتراجع 

وانخفاض اإليرادات الضريبية.  الذي عرفه املوسم الفالحي الحالي  
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الجهود  تثمين  بعد  املعدل  املالية  قانون  مشروع  الفريق  أعضاء  ناقش  وقد 
واسعا  دوليا  تنويها  شهدت  التي  االستباقية  تدابيرها  في  الحكومة  من  املبذولة 
من مختلف الحكومات والهيئات الدولية وخاصة شهادات القوى العظمى والتي 
الجاللة    صاحب  حكمة  بفضل  الرائدة  التجارب  من  املغربية  التجربة  اعتبرت 
أن الوضع  في نفس الوقت   الفريق   واعتبر أعضاء  وتوجيهاته الحكيمة والنيرة. 
وفوق  جدا  مكلفة  واالجتماعية  االقتصادية   آثاره  وأن  فيه   التحكم  يصعب 
مما  طويلة،  فترة  عليه  ما  على  الحالي  الوضع  استمر  ما  إذا  املغرب   إمكانيات 
يستدعي  انخراطا جماعيا وتعبئة  الجميع ملواجهة معضالت  واثار جائحة كورونا  
وضرورة  املشروع   التي كرسها  األولويات  االقتصاد مركزين على  إنعاش  وسبل 
العناية  البرنامج الحكومي من قبيل   بها   تسريع  استكمال تنزيل التدابير التي جاء 
وما  االجتماعية،  والحماية  والتشغيل  العلمي  والبحث  والتعليم  للصحة  الكبرى 
أفضاه تشخيص  وملا  للتنمية،  رافعة  بكونه  الرقمي  التحول  التركيز على  يفرضه 
هذه  املستخلصة خالل   والدروس  املغرب  في  الجائحة   تدابير مواجهة  وتحليل 

الظرفية.

الفريق أن اللجوء لقانون مالي معدل ضروري ومنطقي بحكم تغير  واعتبر أعضاء 
ملواجهة  تحيينها  وضرورة  السنوي  املالي  القانون  عليها  بني  التي  الفرضيات  كل 
وآفة جديدة  آفة أِلفها املغرب ويتم التعامل معها وهي وضعية الجفاف،  آفتين، 
املعالم على الجميع وحدودها غير متوقعة وغير معروفة وهي الجائحة التي أثرت 
جديدة  مقتضيات  و  لتدابير  إذن  والحاجة  وفرضياته،  املالي  القانون  بنية  على 
الوضعيات االجتماعية   واإلجابة على  التداعيات االقتصادية،  من أجل مجابهة 

الناجمة عنها.  الهشة  

ومن املتوقع   %  5 وهي فرضيات جديدة و على ضوئها ينتظر تراجع النمو بنسبة 
3.5 % التي  7.5 % من الناتج الداخلي الخام عوض  أيضا أن يعرف عجز امليزانية 
كانت مقررة في القانون املالي السنوي، حيث إن تفاقم العجز وانكماش النمو من 
إلى مستوى  للناتج الداخلي الخام  بالنسبة  شأنهما أن يرفع مؤشر دين الخزينة 

.% 75 يقارب 

قانون  مشروع  بها  جاء  التي  االستعجالية  بالتدابير  الفريق  أعضاء  ورحب 
خالل  من  الضريبية  والتحفيزات  بالتسهيالت  املتعلقة  سواء  املعدل  املالية 
للضريبة  الخاضعين  للمرتفقين  والطوعية  االستثنائية  التسوية  مواعيد  تأجيل 
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النقال  الهاتف  عبر  االلكتروني  األداء  وتشجيع  املرحلة،  خصوصيات  ومراعاة 
مع وضع تدابير  ومراجعة واجبات تسجيل العقار خدمة للمقاولة واألشخاص، 
الوطنية   األفضلية  وتفعيل  لعافيته  الوطني  االقتصاد  استعادة  الى  تهدف 
املقاولة  لدعم  مليار درهم    15 العامة ب  امليزانية  االستثمار من  حجم   ورفع  
والتشغيل وإطالق مشاريع مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام 
للشركات  الضمان  آليات  تفعيل  ملواكبة  درهم  ماليير   05 وتخصيص  والخاص، 
بما فيها املقاوالت العمومية، ورصد االعتمادات الالزمة لتغطية مخاطر القروض 
عبر   العمومية،  املقاوالت  ذلك  في  بما  الشركات  أصناف  كل  لفائدة  املضمونة 
ومدة   ،%  3,5 يتعدى  تطبيق شروط تفضيلية من خالل سعر فائدة أق�سى ال 
7 سنوات، مع فترة إعفاء ملدة سنتين وضمان من لدن الدولة يتراوح  سداد تعادل 
و دعم  بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا،   %  95 ويصل إلى   ،% و90   %  80 بين 
االستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة االقتصاد الوطني لديناميته، 
الخاصة  املواكبة  وتفعيل  الخاص،  القطاع  في  الشغل  مناصب  على  الحفاظ  و 
مع  املعنيين،  االقتصاديين  الفاعلين  مع  تعاقدي،  إطار  في  القطاعات،  ملختلف 
بالحفاظ  ربط االستفادة من الدعم املخصص الستئناف النشاط االقتصادي، 
على أكثر من 80 % من األجراء املسجلين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

والتسوية السريعة لوضعية املستخدمين غير املصرح بهم.

الخاصة  القانونية  النصوص  وتنزيل  تسريع  ضرورة  على  الفريق  أعضاء  وأكد 
بالتغطية االجتماعية الشاملة وإصالح صناديق التقاعد وتنزيل وتسريع اعتماد 
للمواطنين  الخدمات  تقديم  في  الشفافية  وتكريس  العمومية  املرافق  ميثاق 
للبحث  الضرورية  األهمية  وإيالء  ورقمتنها،  املساطر  تبسيط  مع  واملستثمرين 
تمويل  وربط  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مستوى  رفع  مع  العلمي، 
في  استراتيجي  وبعد  واضحة  استشرافية  برؤية  التشغيل  على  بأثرها  املشاريع 
اإليجابي،   واإلقالع  االقتصادي  النشاط  واستئناف  الصمود  أجل  من  التدبير 
وخاصة  الكبرى  املشاريع  ومواصلة  واملقاوالت  للمرتفقين  جيدة  خدمات  وتوفير 
التي تروم تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية موازاة مع التدابير االستعجالية 
القروية  للساكنة  املاء  الخصوص  وعلى  الغذائي  واألمن  الكريم  العيش  لتأمين 

والحفاظ على املاشية ملواجهة آثار الجفاف بالدعم املباشر للفالح.
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وفي مناقشة مواد مشروع قانون املالية املعدل ترافع  أعضاء الفريق وبشكل قوي 
تداعيات  ملواجهة  انتقالية  بأحكام  املتعلقة  املكررة   247 املادة  مقتضيات  على 
في اجتماعات لجنة املالية والتنمية  سواء   »  19 كوفيد   « جائحة فيروس كورونا 
االقتصادية أو في الجلسة العامة، وهذا الترافع مرده  مقتضيات هذه املادة التي 
عرفت نقاشا واسعا بشأن الحق في خصم مساهمات الشركات في صندوق كوفيد 
حيث تناولت املادة كما تضمنها قانون املالية املعدل في الصيغة األولى إجرائيين 
األول يتعلق بالحق في خصم املبالغ املدفوعة في شكل مساهمات أو    : انتقاليين 
هبات أو وصايا من قبل املنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة 
والثاني  كورونا،  فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  لفائدة  الدخل  على 
يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع االلتزام بها أو تحملها 

من قبل هذه املنشآت خالل فترة حالة الطوارئ الصحية.

كان بهدف الحفاظ على  هذه املادة،  وأساس ترافع الفريق بقوة من أجل إلغاء 
والقطاعات  االجتماعية  الفئات  دعم  من  يمكن  بما  كاملة  الصندوق  موارد 
املتضررة من تداعيات كورونا، والحترام مبدأ عدم رجعية القوانين وكذا الحترام 

مبدأ املساواة بين املواطنين. 

البرملانية  باملمارسة  املنوط  الدور  إطار  في  األغلبية  فرق  بمعية  الفريق  وقدم 
الصادقة، وغير اآللية رغم ترأس الحزب للحكومة تعديال بإلغاء املادة املعنية وتم 

التصويت عليه باإلجماع في القراءة األولى.

تقدم فريق الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب بتعديل  وبمجلس املستشارين، 
فيما  النواب  ألغاها مجلس  التي  األصلية  إلى صيغتها   247 املادة  بإعادة  يق�سي 
تعديال  واقترحت  الحكومة  رفضته  ما  وهو  املساهمات،  في خصم  بالحق  يتعلق 
عن  مختلفا  املستشارين  بمجلس  االقتصادية  والتنمية  املالية  بلجنة  جديدا 
الصيغة األصلية. وقد اعتمد هذا االقتراح بالجنة املذكورة بمجلس املستشارين. 
وبعد  وبعد ساعات طويلة من النقاش،  وخالل القراءة الثانية بمجلس النواب، 
التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول االختالف بين الصيغة الجديدة والصيغة 
تم التصويت باإليجاب على الصيغة الجديدة  األولى التي رفضها مجلس النواب، 
من لدن فرق ومجموعة االغلبية واملعارضة، وتصويت نائب فيدرالية اليسار ضد 

هذه الصيغة. 
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والهبات  املساهمات  برسم  للشركات  الخصم  حق  الجديد  التعديل  ويعطي 
والوصايا املقدمة لفائدة الدولة وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة 
وأن الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس مبدأ   ،"19  - "كوفيد  فيروس كورونا 
أو  الشركات  على  للضريبة  الخاضعة  للمنشآت  املستقبل  في  الخصم  في  الحق 
على غرار اإلعفاءات من الضرائب األخرى املوجودة أصال  للضريبة على الدخل، 
من  كون الهبات املمنوحة للدولة تستفيد من اإلعفاء  باملدونة العامة للضرائب، 
وهو ما أكده السيد وزير  الضريبة على القيمة املضافة ومن واجبات التسجيل. 
املالية بطريقة رسمية معتبرا أن هذا االجراء سيطبق على املساهمات املستقبلية 
من الدستور.   6 في الفصل  القوانين املنصوص عليه  باعتبار مبدأ عدم رجعية 
 247 وبالتالي فإن التعديل الجديد ألغى األحكام االنتقالية التي جاءت بها املادة 
 - "كوفيد  كورونا  فيروس  تداعيات جائحة  ملواجهة  االصلية  في صيغتها  املكررة 

والتي كانت تتضمن اإلجراءين املبينين أعاله.  ،"19

القوانين  بمعية فرق األغلبية مجموعة تعديالت تالئم منهجية  الفريق  كما قدم 
املالية املعدلة املعتمدة دوليا دون طرح تعديالت تهم املادة الضريبية والتي مكانها 
العامة  املدونة   من   247 املادة  على  تعديالته  واقتصرت  السنوي،  املالي  قانون 
كالتعديل املبين أعاله  كونها تهم أحكام انتقالية و دخول حيز التطبيق،  للضرائب  
وتعديالت همت مجال العقار ورسوم التسجيل التي تم قبول فروع منها  إلى جانب 
مواد إضافية جديدة لها أهمية وتتالءم والظرفية الحالية ، من قبيل إلزام اإلدارات 
باقتناء املنتوج الوطني تطبيقا ملبدأ األفضلية الوطنية إضافة إلى إجراءات تحفيزية 
التقليدية  الصناعة  وقطاع  السياحي  النقل  ومقاوالت  السياحي  القطاع  لفائدة 
املالية  املحفظة  وترشيد   ،19 كوفيد   - كورونا  فيروس  تداعيات جائحة  ملواجهة 

للدولة، وتعديالت تهم الضرائب والرسوم املحلية.

 32 وعليه فقد تقدم فريق العدالة والتنمية بمعية فرق األغلبية بما يزيد عن 
تعديالت   6 تعديل تم قبول   12 تعديل فرعي تم تجميعها في جدول التعديالت في 
يخصص الفريق كعادته لها كتابا خاصا يتضمن مداخالت الفريق  فرعية منها، 
ويمكن الرجوع إلى هذا الكتاب لفهم سياق كل  ومناقشاته وتعديالته وأسبابها، 

تعديل اقترح ونتائج التصويت عليه.
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رقم	 بقانون  املرسوم  على  باملصادقة  يق�سي  	26.20 رقم	 قانون  مشروع  	 	
بتجاوز	 املتعلق  	)2020 أبريل	 	7( 	1441 من شعبان	 	13 في	 الصادر  	2.20.320

سقف التمويالت الخارجية

التمويالت  بتجاوز سقف  املتعلق   2.20.320 بقانون رقم  املرسوم  بعد مدارسة 
وفق   2020 أبريل   7 الخارجية من طرف لجنة املالية والتنمية االقتصادية يوم 
تخول  والتي  الدستور  من   81 الفصل  في  عليها  املنصوص  املعتمدة  املسطرة 
وباتفاق مع اللجان التي  للحكومة أن تصدر خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، 
املصادقة  بقصد  عرضها  يجب  قوانين،  مراسيم  املجلسين،  كال  في  األمر  يعنيها 
صادق مجلس النواب في  خالل دورته العادية املوالية،  من لدن البرملان،  عليها  
يق�سي باملصادقة على   26.20 باألغلبية على مشروع قانون رقم   2020 ابريل   30
 )2020 1441 )7 أبريل  13 من شعبان  املرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 

املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية. 

ويهدف هذا النص إلى تعزيز املوجودات من العملة الصعبة لتمكين البالد من   
التزاماتها تجاه الخارج والحفاظ على قدرة االقتصاد الوطني على توفير  تغطية 
وكل ما يلزم  الحاجيات الضرورية من املستلزمات والتجهيزات الطبية واألدوية، 
الخارج،  من  املستوردة  وطاقية  وغذائية  أساسية  مواد  من  الوطنية  لألسواق 
على   )19 )كوفيد  فيروس كورونا  لجائحة  السلبية  التداعيات  الحد من  وبذلك 
تعرف  أن  املتوقع  من  كان  حيث   الوطني،  لالقتصاد  الحيوية  القطاعات  جل 
وضعية املوجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا، وذلك جراء تأثر مجموعة 
السياحة  قطاع  الخصوص  وجه  وعلى  الصعبة،  للعملة  املدرة  القطاعات  من 
املهن  وال سيما صادرات  املصدرة،  والقطاعات  املباشرة  األجنبية  واالستثمارات 

باإلضافة إلى تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج.  الجديدة أو العاملية للمغرب، 

الوقاية  خط  استخدام  عبر  الجائحة،  ملواجهة  للمغرب  استباقي  إجراء  وهو 
ماليير دوالر لدى صندوق النقد الدولي.   3 ن من سحب مبلغ 

ّ
والسيولة الذي مك

تم وضعه رهن إشارة بنك املغرب حتى يتم توظيفه بشكل رئي�سي لتمويل ميزان 
املالية  يعتبر وزير  الذي  ال�سيء  الخزينة،  يؤثر على دين  لن  أنه  حيث  األداءات، 

سابقة في املعامالت املالية للمغرب مع هذا الصندوق.
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وأثناء مناقشة هذا النص، تميز ممثال الفريق في اجتماع اللجنة املقلص حضوريا 
لتفادي  االحترازية  التدابير  بسبب  بعد  عن  األعضاء  باقي  فيه مشاركة  تم  والتي 
التواصل والوضوح والشفافية  إلى مزيد من  حيث دعوا  تف�سي جائحة كورونا، 
الفاعلين  ومختلف  املواطنين  واطالع  كورونا،  وباء  بمواجهة  يتعلق  ما  كل  في 
املجهودات  ومواصلة  املؤسسات،  وباقي  الحكومة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  على 
الفئات  ودعم  الوطني،  االقتصادي  النسيج  على  والحفاظ  املواطنين  لحماية 
الى رفع  وأن يكون اللجوء  هذه الجائحة.   الهشة التي فقدت مورد رزقها جراء 
تفاديا لكل انعكاس غير محمود  سقف التمويالت الخارجية في حدود املطلوب، 
إطار  في  النفقات  من  والتقليص  التدبير  في  الحكامة  الى  داعين  املستقبل،  في 
موجهين  اليه.  الوضع  اضطر  ما  إذا  الوطني  االقتصاد  على  كورونا  أثار  تدبير 
لكل الجنود املتواجدين في الخطوط األمامية ملواجهة هذا  تحية إكبار وتقدير، 
والسيما األطر الصحية والتربوية والقوات املسلحة امللكية والدرك امللكي  الوباء، 
وحفظ  النظافة،  وعمال  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات  الوطني  واألمن 
واستمرارية  التموين،  لضمان  الحيوية  القطاعات  في  املستخدمين  وكل  الصحة 
باملجهودات املبذولة من لدن  في السياق نفسه  ومشيدين  الخدمات األساسية. 
وبالعفو  ومنوهين باملبادرات السامية االستباقية لجاللة امللك،  كل املؤسسات، 
ومؤكدين على أن البرملان سيواصل  امللكي الذي شمل عددا كبيرا من السجناء. 
اليقظة  لجنة  تقدمه  ما  على  بناء  قرارات  من  تتخذه  فيما  الحكومة  مراقبة 

االقتصادية من مقترحات واستشارات. 

وانتهز ممثال الفريق الفرصة إلثارة مجموعة من املالحظات من قبيل االشكاالت 
دور  من خالل  مؤسساتي  هو  ما  ومنها  كورونا،  جائحة  تدبير  ظهرت خالل  التي 
به  تأخذ  أن  يجب  الذي  التضامني  املجهود  في  وانخراطها  الترابية  الجماعات 
والكمبياالت  الشيكات  استعمال  يطرحه  وما  املعنية،  والسلطات  اليقظة  لجنة 
املوجه  الدعم  تم تسجيليه من مشاكل بخصوص  وما  بها،  للمتعاملين  بالنسبة 
تقنية  املستفيدين بسبب مشاكل  لغير  وإيجاد حلول  "راميد"،  للمستفيدين من 
ومطالبين مؤسسات االئتمان ومؤسسات  البطاقة.  صالحية  انتهاء  بتاريخ  تتعلق 
التأمين واملؤسسات املعنية باالتصاالت وباقي املؤسسات التي استفادت من هذا 

الوضع باالنخراط الواسع في هذا التحدي. 
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		مشروع القانون رقم	72.18	يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج	
الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت

الراغبين  إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل األسر واألفراد  يهدف هذا املشروع 
العمومية  التي تشرف عليها االدارات  الدعم االجتماعي  برامج  في االستفادة من 
اجتماعي  سجل  إحداث  خالل  من  العمومية،  والهيئات  الترابية  والجماعات 
املستهدفة من  الفئات  تحديد  منه  الغرض  يكون  للسكان،  موحد وسجل وطني 
وطنية  وكالة  إحداث  وكذا  املذكورة،  البرامج  من  االستفادة  من  تمكينها  أجل 
مع ضمان حماية املعطيات الشخصية  لتدبير السجالت املتعلقة بهذه املنظومة، 
االجتماعية  البرامج  ونجاعة  مردودية  لتحسين  وذلك  املقيدين  لألشخاص 
العمومية  اإلدارات  عليه  تشرف  الذي  االجتماعي  الدعم  صرف  حكامة  وتعزيز 
البرامج  هذه  التقائية  ضمان  أفق  في  العمومية،  والهيئات  الترابية  والجماعات 
من خالل ضمان العدالة االجتماعية وتجاوز االختالالت التي  وتحقيق نجاعتها، 

تعرفها هذه البرامج خصوصا على مستوى استهداف الفئات املستحقة للدعم.

وقد أشاد أعضاء فريق العدالة والتنمية بنجاح الحكومة في إخراج هذا املشروع 
مطالبين بضرورة التسريع بتنزيله على أرض الواقع، حيث طالب الفريق بالتعجيل 
بإخراج النصوص التنظيمية لتنزيل مقتضيات هذا املشروع خصوصا وأن أزمة 
كورونا أظهرت مدى الحاجة امللحة لتفعيل هذا القانون من خالل التوفر على 
قاعدة معطيات تضمن حكامة برامج الدعم االجتماعي وحسن استهداف الفئات 

املستحقة. االجتماعية 

		مشروع قانون رقم	04.20	يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية

يهدف مشروع القانون هذا إلى إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف 
أجل  من  وذلك  املواطن،  حماية  من  تمكن  متطورة  أمان  بمعايير  اإللكترونية 
تطوير هذه البطاقة للحد من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة 
التنموية  الرؤية  بمواكبة  تسمح  جديدة،  وظائف  إدماج  أجل  ومن  جهة،  من 
الرقمية التي تنهجها اململكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية 

من جهة أخرى.
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الفريق بإخراج الحكومة لهذا املشروع ملواكبة التطور الرقمي  وقد أشاد أعضاء 
البطاقة  من  الجديد  الجيل  استغالل  إلى  الحكومة  داعين  بالدنا،  تشهده  الذي 
التي  والخدماتية  اإلدارية  املرافق  لدن  من  اإلدارية  املساطر  لتبسيط  الوطنية 

تقدم خدمات للمواطنين.

الفريق  دعا  اإللكترونية،  للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الشكلية  الناحية  ومن 
إلى ضرورة إيجاد حل لغياب اللغة األمازيغية في هذه البطاقة تنزيال ملقتضيات 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  يتعلق   26.16 رقم  التنظيمي  القانون 
لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات 

األولوية.

يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي	 	37.18 مشروع القانون رقم	 	 	
الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها	

ملوظفي  االجتماعية  باألعمال  النهوض  إلى   37.18 رقم  القانون  مشروع  يهدف 
موظف أسوة بباقي   100.000 الجماعات الترابية وهيئاتها والذين يفوق عددهم 
إحداث  خالل  من  العمومية  واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  مختلف  موظفي 

مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني	 	38.18 مشروع القانون رقم	 	 	
لألعمال االجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية	

يهدف هذا املشروع إلى مراجعة اإلطار القانوني املنظم للمؤسسة في إطار مواكبة 
تأهيل اإلدارة الترابية ووعيا بأهمية العمل االجتماعي في تحفيز العنصر البشري 

وانعكاس ذلك باإليجاب على املردودية والنجاعة في أداء رجال السلطة.
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يتعلق بمؤسسة االعمال االجتماعية للعاملين	 	60.18 	مشروع القانون رقم	 	
باملديرية العامة للوقاية املدنية	

العامة  باملديرية  للعاملين  االجتماعي  بالعمل  الرقي  إطار  في  املشروع  يندرج هذا 
كما  االجتماعية،  لألعمال  عمومية  مؤسسة  إحداث  خالل  من  املدنية  لوقاية 
يندرج في إطار اإلصالح الذي تعرفه املديرية العامة للوقاية املدنية ودعم منظومة 

بها.  الحكامة 

الترابية  والجماعات  الداخلية  بلجنة  الثالثة  املشاريع  هاته  دراسة  إطار  وفي 
العدالة والتنمية بنجاح الحكومة  فريق  نوه أعضاء  والسكنى وسياسة املدينة، 
في  االجتماعي  العمل  بأهمية  مذكرين  الوجود،  حيز  إلى  املشاريع  هذه  إخراج  في 
الحكامة والشفافية  الوقت ذاته بضرورة إعمال  في  ومطالبين  تحفيز املوظفين، 
والنزاهة في تدبير هذه املؤسسات العمومية املكلفة باألعمال االجتماعية ملوظفي 

الجماعات الترابية ورجال السلطة والعاملين بالوقاية املدنية.

بموظفي الجماعات الترابية من خالل  كما طالب نواب الفريق بضرورة االعتناء 
التكوين والتحفيز على غرار موظفي اإلدارات العمومية.

التجارة	 لغرف  األسا�سي  بالنظام  املتعلق  	08.19 رقم	 القانون  مشروع  	 	
والصناعة والخدمات

املتعلق بالنظام األسا�سي لغرف التجارة   08.19 تمت إحالة مشروع القانون رقم 
 ،2020 يونيو   26 بتاريخ  اإلنتاجية  القطاعات  لجنة  على  والخدمات  والصناعة 
حيث شرع في مناقشته وتم التصويت   38.12 وذلك لتغيير وتتميم القانون رقم 
ويندرج مشروع القانون ضمن جهود تفعيل بنود   ،2020 يوليوز   21 عليه بتاريخ 
االتفاقية االطار املوقعة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة نصره هللا بتاريخ 
والخدمات،  والصناعة  التجارة  غرف  وجامعة  الحكومة  بين   ،2014 أبريل   02
وكذا مساهمة  سيما املحور املتعلق بتحسين االطار القانوني والتنظيمي للغرف، 
في تنزيل مشروع اإلصالح الشامل للغرف قصد تحويل هذه املؤسسات الى رافعة 

الجهوية. للتنمية  حقيقية 
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ويهدف هذا املشروع إلى تعزيز مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في 
بالغرف  املعتمدة  الحكامة  أجهزة  عمل  وتبسيط  اقتصادي،  السوسيو  محيطها 
منها  مقتضيات  عدة  التعديالت  همت  وقد  مردوديتها،  من  الرفع  أجل  من 
إمكانيات عقد شراكات مع الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية واملؤسسات 
في  كشريك  الجهة  مجلس  مع  تعاقدي  برنامج  إقامة  إمكانية  وكذا  العمومية، 
مع تقليص عدد الجموع العامة الى اجتماعين  تنفيذ مخطط التنمية الجهوية، 
الجهوي  للمدير  الرئيس  من صالحيات  إمكانية تفويض جزء  عوض ثالثة ومنح 

للغرفة وتعيينه كآمر بالصرف.

مشروع  بمقتضيات  والتنمية  العدالة  فريق  نوه  العامة  املناقشة  إطار  وفي 
الجهات  مع مجالس  تعاقدي  إطار  إبرام  إمكانية  فتح  مقت�سى  خاصة  القانون، 
اتفاقيات  إبرام  ومقت�سى  في إطار الشراكة،  التنمية الجهوي،  في تنفيذ مخطط 
أعضاء  ثمن  كما  فائدة،  ذي  نشاط  أو  مشروع  إلنجاز  الجماعات  مع  شراكة 
والخدمات،  والصناعة  التجارة  غرف  إبرام  إمكانية  على  التنصيص  الفريق، 
والعاملة  العمومية  واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  مع  شراكة  اتفاقيات 
املستوى  على  خدماتها  تقديم  قصد  والخدمات،  والتجارة  الصناعة  قطاع  في 
معتبرين أن من شأن تمكين الغرف من تطوير الشراكات والتعاون مع  الجهوي، 
جعل  العمومية،  والهيئات  والسلطات  والجهويين  املحليين  الفاعلين  مختلف 
كما سجل الفريق  الغرف رافعة حقيقية لالستثمار املنتج على الصعيد الجهوي. 
والتي  أو خاصة،  عامة  في شركات  بالدخول كمساهم  للغرف  السماح  بإيجابية 
مبرزا  يدخل غرضها في إطار مهام الغرفة وفق شروط تحددها الجمعية العامة، 
احترام  على  سيساعد  السلوكيات،  بميثاق  تتعلق  املشروع  في  مادة  إضافة  أن 

الغرف للضوابط املتعارف عليها. أعضاء 

شدد الفريق على توسيع  وحول مراجعة تكوين وطريقة انتخاب مكاتب الغرف، 
حالة التنافي بين مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مع مهام رئيس أو نائب رئيس 
دورات  عدد  تقليص  جدوى  عن  متسائلين  برملانية،  أو  ترابية  جماعة  مجلس 

2، وفق مشروع القانون موضوع الدراسة. إلى   3 الجمعية العامة من 

من  جزء  تفويض  إمكانية  على  بالتنصيص  املقابل،  في  الفريق،  نواب  وأشاد 
 ،

ً
مفوضا بالصرف   

ً
آمرا وتعيينه  للغرفة  الجهوي  للمدير  الرئيس  اختصاصات 

بهدف تمكين هذا األخير من االضطالع بمهامه التدبيرية على أكمل وجه.
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األسفار	 بعقود  تتعلق  خاصة  أحكام  بسن  	30.20 رقم	 القانون  مشروع  	 	
واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين

في سياق مواجهة املغرب لتداعيات جائحة كورونا تمت إحالة مشروع القانون 
السياحية  واملقامات  االسفار  بعقود  تتعلق  خاصة  أحكام  بسن   30.20 رقم 
ماي   07 وعقود النقل الجوي للمسافرين على لجنة القطاعات اإلنتاجية بتاريخ 
ويمنح مشروع   ،2020 ماي   11 2020، حيث تم تدارسه والتصويت عليه بتاريخ 
وذلك  الطائرات،  وتذاكر  بالفنادق  الحجز  مبالغ  استعادة  الزبائن حق  القانون 
النقل  وعقود  السياحية،  واملقامات  األسفار  بعقود  تتعلق  خاصة  أحكام  بسن 
مناصب  على  الجائحة  تأثير  من  الحد  الى  املشروع  ويرمي  للمسافرين،  الجوي 
الشغل بالقطاع السياحي، وتخفيف الضغط على خزينة املقاوالت التي تنشط في 

املجال، قصد تجنب افالسها وحماية مصالح الدائنين والزبناء.

ووكاالت األسفار بتعويض  ويسمح القانون ملالكي الفنادق واملنشآت السياحية، 
أو  مماثلة  خدمة  اقتراح  شكل  على  بالدين  بوصل  لزبنائهم،  املستحقة  املبالغ 
يسمح بتجنب   20.30 عالوة على القانون رقم  معادلة دون أي زيادة في السعر. 

األداءات املرتقب دفعها بالعملة الصعبة.

جذير بالذكر أن العقود املعنية بهذا القانون هي تلك املبرمجة في الفترة ما بين 
والتي تم الغاؤها نتيجة تف�سي جائحة   ،2020 والى غاية شتنبر   2020 فاتح مارس 

فيروس كورونا.

ونظرا ملا حمله مشروع القانون من فوائد بالنسبة للمقاوالت السياحية وزبنائها 
وكذا اآلثار اإليجابية له في الحفاظ على موجودات املغرب من العملة الصعبة 
وقد  فقد تم التصويت باإلجماع على املشروع داخل اللجنة في اجتماع واحد، 
في إطار مسطرة طلب إعطاء األسبقية طبقا ألحكام  أحيل املشروع من الحكومة، 
82 من الدستور، ووافق عليه مجلس النواب باألغلبية في الجلسة العامة  الفصل 

.2020 13 ماي  بتاريخ 
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يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات	 	42.18 القانون رقم	 مشروع  	 	
االستعمال املزدوج،	مدني وعسكري،	والخدمات املتصلة بها	

املتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع   42.18 تنبع أهمية مشروع القانون رقم 
من انخراط  بها.  والخدمات املتصلة  مدني وعسكري،  ذات االستعمال املزدوج، 
أسلحة  انتشار  دون  والحيلولة  السالح  نزع  أجل  من  الدولي  املجتمع  في  املغرب 
الدمار الشامل. والنصهار املغرب في عمليات التنفيذ والتقيد باالتفاقيات الدولية 

.2004 28 أبريل  1450 املعتمد في  ذات الصلة، بما في ذلك القرار األممي رقم 

وشفافة  واضحة  قواعد  يحدد  قانوني  إطار  وضع  الى  القانون  هذا  ويسعى 
تمكن من مراقبة صادرات وواردات السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات 
االستعمال  ذات  السلع  وواردات  صادرات  ملراقبة  نظام  وإنشاء  بها،  املرتبطة 
التزامات  تحديد  على  عالوة  النوع،  هذا  من  للسلع  لجنة  احداث  مع  املزدوج، 
تراخيص  أصناف  القانون  هذا  حدد  وقد  السلع،  هذه  ومستوردي  مصدري 

: التصدير وحددها في 

ترخيص التصدير الفردي	 
ترخيص التصدير الشامل	 
ترخيص التصدير العام	 

أما بالنسبة لالستيراد فقد اعتمد نظاما ملراقبة استيراد السلع ذات االستعمال 
مشروع  وضع  وقد  السلع،  هذه  استيراد  ترخيص  تسليم  إمكانية  مع  املزدوج 
على  بناء  السلع  من  النوع  هذا  واستيراد  تصدير  رخص  ملنح  مسطرة  القانون 
معايير موضوعية وتحديد شروط سحب الترخيص، كما حدد التزامات مصدريها 
وكذا املخالفات والعقوبات في شكل غرامات مالية في حالة اإلخالل بأحكام هذا 

القانون.

مهمة  مواد  تضمن  القانون  مشروع  أن  والتنمية  العدالة  فريق  اعتبر  وقد 
ومنسجمة من شأنها الحفاظ على سمعة املغرب كبلد يقوم بدوره في مراقبة هذه 
بما يحفظ أمان  السلع التي قد تكون لها استعماالت غير سلمية وغير شرعية، 

الصادرات وأمان الواردات للحفاظ على أمن املغرب وأمن باقي دول العالم.
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		مشروع قانون رقم25.20	بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين	
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم،	املتضررين	

من تداعيات تف�سي جائحة فيروس كرونا	"كوفيد"19 

ينص مشروع القانون على إجراء أسا�سي يتمثل في صرف تعويض لفائدة األجراء 
باملحاصة  والصيادين  والبحارة  اإلدماج  أجل  من  التكوين  قصد  واملتدربين 
لدى  يونيو2020   30 إلى غاية   2020 15مارس  وذلك خالل الفترة املمتدة ما بين 
في  يوجدون  الذين  املشغلين  قبل  من  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 

وضعية صعبة وتأثرت أنشطتهم بهده الجائحة.

كما ينص على معاقبة كل تصريح كاذب من لدن املشغلين تحث طائلة العقوبات 
وكذا إرجاع املبالغ والتعويضات  املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، 

إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

من  السيما  املالية  للمراقبة  املذكورة  العمليات  إخضاع  على  أيضا  والتنصيص 
قبل املفتشية العامة للمالية واملديرية العامة للضرائب في إطار الحكامة املالية 

والسهر على تنزيل القانون بالشكل األمثل.

االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  املستحقة  االشتراكات  أداء  تعليق  وكذا 
.2020 2020 إلى غاية يونيو  خالل الفترة املمتدة من فاتح مارس 

		مشروع قانون رقم	49.17	يتعلق بالتقييم البيئي في إطار قراءة ثانية	:

واملعادن  والطاقة  األساسية  البنيات  لجنة  صادقت   ،2020 يوليوز   20 بتاريخ 
يتعلق بالتقييم البيئي كما وافق   49.17 والبيئة باإلجماع على مشروع قانون رقم 
عليه مجلس املستشارين، وذلك بعدما أدخل هذا األخير مجموعة من التعديالت 
 ،7  ،3  ،2( على الصيغة املصادق عليها من لدن مجلس النواب، هّمت تسع مواد 

.31 30( وعنوان الباب الثامن مع إضافة املادة   ،29  ،27  ،24  ،20  ،16

: وقد استهدفت هذه التعديالت ما يلي 

؛	  تدقيق الصياغة وضبط اآلجال 
إبراز املرجع القانوني ملشروع القانون، واملتمثل في أحكام القانون اإلطار 	 

؛ بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة   99.12 رقم 
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املتعلق 	   47.18 رقم  القانون  من   29 املادة  من   8 البند  أحكام  مراعاة 
املوحدة  الجهوية  اللجان  وبإحداث  لالستثمار  الجهوية  املراكز  بإصالح 

؛ لالستثمار 
النيابة 	  إلى  البيئية  دور اإلدارة في طلب إحالة محاضر املخالفات  إلغاء 

؛ العامة قصد تحريك الدعوى العمومية ضد املخالفين 
املشاريع 	  أصحاب  سواء  املخالفين،  ضد  الزجرية  العقوبات  مالءمة 

أو مكاتب الدراسات أو كل من عرقل تطبيق هذا القانون أو نصوصه 
؛ التنظيمية 

إخضاع السياسات والبرامج واملخططات والتصاميم القطاعية والجهوية 	 
املعدة من لدن الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية، املنجزة 
لتقييم استراتيجي بيئي يكون  قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، 

متضمنا في التقييم املرحلي لها.

وبالرجوع إلى مشروع القانون في شموليته، يمكن القول أنه يهدف إلى تجاوز بعض 
التأثيرات  املتعلق بدراسات   12.03 القانون رقم  أبان عنها تطبيق  التي  الثغرات 
على البيئة، ويندرج في إطار تطبيق القانون اإلطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني 
الذي يحث على إدراج التقييم االستراتيجي البيئي في  للبيئة والتنمية املستدامة، 
استجابة للحاجة التي  كما أنه جاء  التشريع املتعلق بدراسات التأثير على البيئة، 
على رأسها ظاهرة التغيرات املناخية والتطور  فرضها الواقع نظرا لعدة عوامل، 
والتي ستؤثر المحالة  الذي يعرفه املغرب السيما في املجالين الصناعي والعمراني، 

على البيئة ببالدنا.

توازن  خلق  إلى  ستؤدي  وقائية  مقاربة  القانون  مشروع  اعتمد  الغاية،  ولهذه 
وذلك من خالل ما تضمنه  بين االستثمار وحماية البيئة مع مراعاة االستدامة، 
والبرامج  السياسات  مشاريع  إخضاع  رأسها  على  جوهرية،  مستجدات  من 
واملخططات والتصاميم القطاعية والجهوية املعدة من لدن الدولة والجماعات 
البيئي،  االستراتيجي  للتقييم  عمومية  والشبه  العمومية  واملؤسسات  الترابية 
القائمة  األنشطة  وباقي  الصناعية  للوحدات  بالنسبة  البيئي  االفتحاص  وإقرار 
والتي  التي تخضع بموجبه لدراسة التأثير على البيئة،  قبل صدور هذا القانون، 
الذي  الزجري  الجانب  تقوية  إلى  باإلضافة  البيئية،  املوافقة  قرار  على  تتوفر  ال 

سيمكن من مسايرة وتطبيق هذا القانون.  
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2.1	املبادرات التشريعية للفريق	)مقترحات القوانين فترة الجائحة(

تقدم فريق العدالة والتنمية خالل دورة أبريل أو دورة الجائحة بعشر مقترحات 
إذ تصب جلها  تعتبر ذات أهمية كبيرة نظرا لطابعها االجتماعي املباشر،  قوانين، 
عن املواطن واملقاولة في ظل الظروف االستثنائية التي  في اتجاه تخفيف العبء 
خاصة  القوانين،  بعض  وتتميم  تغيير  أو  تعديل  عبر  وذلك  الجائحة،  فرضتها 
املستحقة  الضرائب  بنظام  تتعلق  التي  أو  االجتماعية،  بالحماية  املتصلة  تلك 
أو املنِظمة لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات  للجماعات والعماالت واألقاليم، 

وكذا العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري. اإلعالن عنها، 

قراءة في بعض مقترحات فريق العدالة والتنمية املرتبطة بصفة مباشرة	
بالجائحة

يتعلق األول بمقترح  في هذا اإلطار تقدم فريق العدالة و التنمية بمقترحي قانون، 
 47.06 رقم  القانون  من  و88  و76  و69   8 املواد  وتتميم  بتغيير  يق�سي  قانون 
املتعلق بالجبايات املحلية، وذلك بإعفاء املؤسسات التي توقفت كليا عن النشاط 
املنهي ومجال بيع املشروبات و النقل العمومي للمسافرين واملؤسسات السياحية 
الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  بمقت�سى 
  23.20 القانون رقم  بمقت�سى  الصحية و إجراءات اإلعالن عنها املصادق عليه 
الرسم على اإلقامة  بيع املشروبات و  املنهي والرسم على محال  الرسم  أداء  من 
الرسوم   باملؤسسات السياحية والرسم على النقل العمومي للمسافرين من أداء 
ومقترح قانون   .2020 وذلك حتى متم شهر دجنبر  طيلة فترة الطوارئ الصحية، 
189 و193 من القانون رقم 30.89 يحدد نظام  ثان يق�سي بتغيير وتتميم املادتين 
الرسم  تطبيق  بتعليق  وذلك  وهيئاتها،  املحلية  للجماعات  املستحقة  الضرائب 
املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية 
أو مهنية والرسم املفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقوالت 
الربع  من  بداية  مهنية  أو  صناعية  أو  تجارية  أعمال  بممارسة  ترتبط  وعقارات 

على امللزمين املعنيين بفترة الطوارئ الصحية.   2020 الثاني وإلى متم دجنبر 
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التي عانت من جراء  الترابية  الجماعات  تقوية موارد  وبهدف   أخرى   من جهة 
اتجاه  الضريبية  واجباتهم  بأداء  امللزمين  وتشجيع  كورونا  أزمة  تداعيات 
تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى إلغاء  الجماعات الترابية، 
والرسوم  بالضرائب  املتعلقة  التحصيل  وصوائر  والذعائر  والغرامات  الزيادات 
واألقاليم  والعماالت  الجهات  لفائدة  املستحقة  واألتاوى  واملساهمات  والحقوق 
والتي  )الباتنتا(  املهنية  والضريبة  الحضرية  الضريبة  ذلك  في  بما  والجماعات 
يقوم  أن  شريطة  التنفيذ،  حيز  القانون  هذا  دخول  قبل  استخالصها  يتم  لم 
الخاضعون وامللزمون املعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق 

.2021 واملساهمات واألتاوى قبل فاتح يناير 

الناتجة عن أزمة كورونا  وفي إطار معالجة اإلشكاالت االقتصادية واالجتماعية 
تقدم فريق العدالة والتنمية أيضا بمقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املرسوم 
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات   2.20.292 بقانون رقم 
بإضافة مادة سادسة   ،23.20 اإلعالن عنها املصادق عليه بمقت�سى القانون رقم 
بين التجار واملهنيين وأجال أداء  مكررة لوقف سريان مفعول جميع آجال األداء 
املستحقة  اإليجار  وقروض  البنكية  القروض  سداد  وتأجيل  التجارية  األوراق 
التأمين  وأقساط  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  ملؤسسات  طرفهم  من 
وغرامات  ورسوم  فوائد  وتوقف  التأمين  وإعادة  التأمين  لشركات  املستحقة 
جميع الضرائب و الرسوم،  التأخير املرتبطة بهذه العمليات وتلك املرتبطة بأداء 
وذلك برسم الفترة التي تبتدئ من تاريخ دخول هذا املرسوم بقانون حيز التنفيذ 

.2020 30 يونيو  و إلى غاية 

من  العديد  على   19 كوفيد  لفيروس  الوخيمة  االقتصادية  للتداعيات  ونظرا 
وبالنظر إلى ماخلفه هذا الوضع االستثنائي من صعوبات في وفاء  األسر املغربية، 
بالوجيبة  الحرفية  و  والصناعية  والتجارية  والسكنية  املهنية  للمحالت  املكترين 

الكرائية للمحالت التي يعتمرونها على وجه الكراء. 

من إلزام  تراب اململكة،  ونظرا ملا نتج عن إعالن حالة الطوارئ في مجموع أنحاء 
من  كتابي  وبإذن  القصوى،  للضرورة  إال  منازلهم  مغادرة  بعدم  املواطنين  كافة 
بإغالق  والتجار  واملطاعم  املقاهي  أرباب  إلزام  عن  فضال  املعنية،  السلطات 
مما أدى  محالتهم وعدم ممارسة أي نشاط فيها طيلة فترة الطوارئ الصحية، 
إال  إلى توقف العديد من األشخاص عن ممارسة أي نشاط أو عمل أو تجارة، 
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املشمولين  الحرف  وأرباب  التجار  غالبية  معه  أصبح  مما  صراحة،  استثني  ما 
باملنع املؤقت من ممارسة أنشطتهم التي هي مورد معيشتهم ومعيشة أسرهم في 
سيما وأن املعنيين باألمر أضحوا ممنوعين حتى  وضعيات اقتصادية جد حرجة، 

من التنقل إلى أمكنة أخرى اللتماس موارد بديلة لالسترزاق.

وبالنظر إلى أن تلك األوضاع يمكن أن يتم اغتنامها من قبل املكري و اتخاذها 
عيشهم.  موارد  أو  مساكنهم  فقدان  إلى  بهم  يؤدي  مما  املكتري  إلفراغ  فرصة 
العالقات  تنظم  متعددة  لقوانين  خاضعة  ببالدنا  الكراء  عقود  أن  الى  وبالنظر 

: الكرائية وفق التفصيل التالي 

املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري   67.12 القانون رقم   -
للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال املنهي.

العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال  املتعلق بكراء   49.16 القانون رقم   -
التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

-  قانون االلتزامات والعقود والذي ينظم العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري 
للمحالت والعقارات التجارية والصناعية والحرفية املستثناة من تطبيق القانون 

رقم49.16.

ارتأى فريق العدالة والتنمية ضرورة سن مقترح قانون لتعديل القانون رقم 67.12 
املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى 
املحالت  أو  العقارات  بكراء  املتعلق   49.16 رقم  والقانون  املنهي،  لالستعمال  أو 
املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون االلتزامات والعقود، 
الوجيبة الكرائية خالل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها  فيما يخص استيفاء 
بغية عدم  يعدل بموجبه القوانين املشار إليها أعاله،   19 كوفيد  وباء  بالدنا جراء 
ترتيب واقعة املطل على عدم أداء الوجيبة الكرائية طيلة فترة الحجر الصحي، مع 
األخذ بعين االعتبار الوضعية املادية للمكري، والذي تشكل الوجيبة الكرائية التي 

يستخلصها مصدر عيشه في غالب األحوال ضمانا ملبدأ التوازن بين طرفي العقد.

فإنه  عارضة،  حالة  املذكور  الوباء  عن  الناتجة  االستثنائية  الحالة  تبقى  ولكي 
بتلك  القانوني املقترح على نحو خاص مرتبط  يكون من املناسب إصدار النص 

الوبائية. الحالة 
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عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان بشأنه   2020 يوليو   16 وبتاريخ 
رفض  أبلغ  الذي  العدل،  وزير  القادر  بنعبد  محمد  السيد  حضره  اجتماعا 
الحكومة لهذا املقترح بداعي اتخاذه من لدن بعض الفئات كدريعة للتماطل في 

الوجيبة الكرائية ولو لم تكن تأثرت بالحجر الصحي. أداء 

وكون الحجر الصحي حسب السيد وزير العدل قرار أصدرته السلطات العمومية 
فإن ما تاله من توقف أنشطة مهنية  على مرسوم حالة الطوارئ الصحية،  بناء 
واقتصادية وتأثر التزامات املواطنين وعدم قدرة البعض منهم على أداء الواجبات 
ظهير  من  و269   286 الفصل  بمفهومي  القاهرة  القوة  ضمن  يندرج  الكرائية 

االلتزامات والعقود.

كما برر السيد وزير العدل رفض الحكومة للمقترح بكون ظهير االلتزامات والعقود 
حالة  كل  في  للنظر  للقضاء  التقديرية  السلطة  باستعمال  ويسمح  كافيا  يعد 
حسب خصوصيتها وظروفها، وهو ما من شأنه الحد من حالة التحايل التي يمكن 
وأن املقتضيات التي  املستحقات،  أن تنتج عن استغالل حالة الطوارئ في أداء 
يتضمنها قانون االلتزامات والعقود كفيلة بمعالجة أي وضعية قد يثيرها موضوع 
داعي  وال  الصحي،  الحجر  فترة  والتجارية خالل  واملهنية  السكنية  املحالت  كراء 

إلدخال أي تعديالت على املنظومة الوطنية في هذا الخصوص.

وتجدر اإلشارة أن الفريق االشتراكي وفريق االصالة واملعاصرة قد تقدما بنفس 
اللجنة التشبت  قرر أعضاء  وأمام رفض الحكومة مقترح الفرق الثالثة،  املقترح، 
تقنية  لجنة  عليه  تشرف  واحد  مقترح  في  دمجها  على  والعمل  املقترحات  بهاته 
لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان والقطاع  ممثلة من جميع الفرق أعضاء 

املعني. الحكومي 



151حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020

1.2	األسئلة الشفوية والكتابية

البرملانية  بالوالية  الرابعة  التشريعية  للسنة  الربيعية  الدورة  في  الفريق  حقق 
انعقاد  وطلبات  والكتابية  الشفوية  األسئلة  صعيد  على  مهمة  أرقاما  العاشرة 
واستطاع  مؤقتة،  استطالعية  بمهام  القيام  وطلبات  الدائمة  البرملانية  اللجان 
جلسة عمومية انعقدت خالل هذه الدورة،   12 خالل  هذا الفريق أن يبرمج، 
سؤاال شفويا تليه مناقشة ارتبطت كلها بموضوع واحد حول وضعية وآثار   21
فيروس كورونا على املواطن وعلى املجتمع املغربي، والتي همت جميع القطاعات 
السياسة  تقييم  الحكومة ضمن جلسات  لرئيس  أسئلة موجهة  و03  الوزارية، 
واحتراما  العامة بحيث تعلقت كذلك بنفس املوضوع في ثالث جلسات مبرمجة، 
لقاعدة التوازن التي تحكم اختيار مكتب الفريق للمعقب على السؤال املبرمج 
في الجلسة العامة، فقد حاول هذا املكتب املسير أن يكلف معظم نواب الفريق 

. لتعقيب با

2020، ما مجموعه  14 شتنبر  وقد وضع الفريق خالل الفترة املذكورة إلى حدود 
كتابيا  و1365سؤاال  الحكومية.  القطاعات  مختلف  على  شفويا  سؤاال   611
الكتابية  األسئلة  مجموع  عن  حكومية  أجوبة  الفترة205  هذه  خالل  وتلقى 

املذكورة. 

51 % من  وتمثل األسئلة الكتابية التي وجهها الفريق خالل الفترة املشار إليها نسبة 
 2695 مجموع األسئلة الكتابية التي وجهتها جميع الفرق بمجلس النواب وهو  
األسئلة  مجموع  من   %  63 نسبة  الشفوية  األسئلة  تمثل  بينما  كتابيا،  سؤاال 
الشفوية التي وجهتها جميع الفرق النيابية خالل الفترة املذكورة والبالغ عددها 

860 سؤاال شفويا.

2	-	الرقابة



حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020 152

الرابعة  التشريعية  للسنة  الربيعية  بالدورة  والشفوية  الكتابية  لألسئلة  اإلجمالي  العدد 

بالوالية العاشرة مقارنة مع مجموع األسئلة الكتابية والشفوية ملجلس النواب

النسبة األسئلة الكتابية الهيئة 
النسبة األسئلة الشفويةاملئوية

املئوية 

63 %51611 %1365فريق العدالة والتنمية

باقي الفرق بمجلس 
النواب 

1330% 49249% 37

%860100%2695100املجموع

إلى  البرملانيون  ونوابه  الفريق  رئيس  يوجهها  التي  بامللتمسات  يتعلق  فيما  أما 
ال  التي  اإلشكاالت  بعض  حل  قصد  العموميين  واملسؤولين  الحكومة  أعضاء 
تستدعي إخضاعها ملبادرات رقابية، فقد وجه الفريق خالل هذه الدورة الربيعية 

ملتمسا.  16 وأجابت الحكومة على  ملتمسا،   252 ما مجموعه 

وفيما يلي تقديم مفصل لهذه الحصيلة على مستوى األسئلة الشفوية والكتابية 
وامللتمسات بالجداول واألرقام.

األسئلة الشفوية	:

األسئلة الشفوية املجاب عنها من لدن رئيس الحكومة 

املعقبالسائلاملوضوع تاريخ الجواب

دورة أبريل 2020

13 أبريل 2020
التداعيات الصحية واالقتصادية واالجتماعية 

لجائحة كورونا وتدابير مواجهتها
مصطفى إبراهيميعبد هللا بووانو

عبد هللا بووانومريمة بوجمعةالخطة الحكومية لرفع الحجر الصحي 10 يونيو 2020

20 يوليوز 2020
السياسة العامة املوجهة للشباب للتخفيف من 

آثار جائحة كورونا عليهم
أمينة فوزي زيزيحياة سيكيحل
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املعقبالسائلالوزارةاملوضوع

دورة أبريل 2020

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 20 أبريل 2020

سؤال تليه مناقشة : استراتيجية الوزارة ملواجهة 
فيروس كورونا املستجد كوفيد19

الصحة
التجمع 

الدستوري 
مولود بركايو

عبد املجيد 
جوبيج

جلسة األسئلة الشفوية ليوم27 أكتوبر2020

سؤال تليه مناقشة : استراتيجية الوزارة ملواجيهة 
تداعيات فيروس كورونا

املالية
الفريق الحركي 
محمد مبديع

ادريس األزمي 
اإلدريس 

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 04  ماي 2020

سؤال تليه مناقشة : استراتيجية وزارة الشغل 
واإلدماج املنهي ملواجهة تداعيات فيروس كورونا

الشغل
االتحاد االشتراكي 

)شقران أمام(
أحمد جدار

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 11 ماي  2020 

سؤال  تليه مناقشة : تداعيات جائحة كورونا وأثرها 
على املقاولة املغربية

الصناعة 
والتجارة

أمينة فوزي 
زيزي

محمد الحارثي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 18 ماي2020

سؤال  تليه مناقشة : تأثير جائحة كورونا على قطاع 
التعليم

التربية الوطنية

م.عباس 
الومغاري 
التجمع 

الدستوري

حسن عديلي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 01 يونيو  2020

سؤال  تليه مناقشة  :  تأثير جائحة كورونا على قطاع 
الفالحة

الفالحة
محمد مبديع 
الفريق الحركي

جمال املسعودي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 08 يونيو 2020

سؤال  تليه مناقشة : تأثير جائحة كورونا على 
قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل 

الجوي
السياحة

السعدية 
بنسهل االتحاد 

االشتراكي
خالد تيكوكين

يستعرض الجدول اآلتي، وبشكل تفصيلي، األسئلة الشفوية التي تمت اإلجابة عنها 
موزعة حسب تاريخ الجلسة مع بيان القطاع الوزاري املعني وإسم السائل واملعقب : 



حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020 154

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 15 يونيو 2020 

سؤال  تليه مناقشة : استراتيجية وزارة الداخلية ملواجهة 
جائحة كورونا

الداخلية
محمد مبديع 
الفريق الحركي

عبد الصمد 
حيكر

سؤال  تليه مناقشة : خطة وزارة العدل بعد التخفيف 
من قيود الحجر الصحي

العدل
التجمع 

الدستوري كريم 
الشاوي

الفاطمي الرميد

  سؤال  تليه مناقشة : استرتيجية وزارة األوقاف ملواجهة 
تداعيات جائحة كورونا

األوقاف
االتحاد 

االشتراكي 
شقران أمام

نور الدين 
قربال

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 22 يونيو 2020

سؤال  تليه مناقشة: خطة وزارة الطاقة واملعادن والبيئة 
القطاع  على  كورونا  جائحة  تداعيات  من  للتخفيف 

ومباشرة إجراءات التخفيف من قيود الحجر الصحي

الطاقة 
واملعادن

عبد اللطيف 
بنيعقوب

عبد العزيز 
لعايض

ملواجهة  الصحة  وزارة  خطة   : مناقشة  تليه  سؤال  
قيود  من  التخفيف  بعد  كورونا  جائحة  تداعيات 

الحجر الصحي
الصحة

التجمع 
الدستوري

أحمد رشدي/ 
إبراهيم الشويخ

وزارة  اتخذتها  التي  التدابير   : مناقشة  تليه  سؤال 
جائحة  بسبب  العالقين  املغاربة  إلعادة  الخارجية 
الجالية  الستقبال  اتخذتها  التي  واإلجراءات  كورونا 
لخطة  اململكة  مباشرة  بعد  بالخارج  املقيمة 

التخفيف من قيود الحجر الصحي

يوسف غربيالفريق الحركيالخارجية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 29  يونيو2020 

التراب  إعداد  وزارة  استراتيجية   : مناقشة  تليه  سؤال 
الوطني ملواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف 

ورفع الحجر الصحي

إعداد التراب 
الوطني

االتحاد 
االشتراكي

عزيز بنبراهيم

والتنمية  التضامن  وزارة  خطة   : مناقشة  تليه  سؤال 
ملواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف من قيود 

الحجر الصحي

التضامن 
واألسرة

التجمع الوطني 
لألحرار عبد 

الودود خربوش
فاتحة شوباني

سؤال تليه مناقشة : خطة وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا

الثقافة 
والشباب 
والرياضة

سعاد بولعيش
محسن 
موفيدي
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 06 يوليوز 2020 
 )كلمة رئيس الفريق حول تقرير أمنستي في دقيقتين(

سؤال  تليه مناقشة : تجاوز منظومة التربية والتكوين 
والتعليم والبحث العلمي لتداعيات جائحة كورونا

التربية 
الوطنية

رشيد القبيلالفريق الحركي

والتجارة  الصناعة  وزارة  خطة   : مناقشة  تليه  سؤال  
لتجاوز مخلفات كورونا وسبل تطوير القطاع

الصناعة 
والتجارة

أحمد أدراقمحمد الحمداوي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 13  يوليوز  2020

سؤال  تليه مناقشة : الخطة املستقبلية لعمل الوزارة في 
قطاعي الفالحة والصيد البحري

الفالحة
مبديع الفريق 

الحركي
بوعبيد لبيدة

سؤال  تليه مناقشة : اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
لجائحة كورونا على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك

التجهيز 
والنقل

محمد لشكرالفريق االشتراكي

سؤال  تليه مناقشة : وضعية الشغل باملغرب
الشغل 

واإلدماج 
املنهي

عبد الودود 
خربوش  التجمع 

الدستوري

عبد اللطيف 
الناصري

تح�سى األسئلة الشفوية كآلية مهمة في الدور الرقابي للبرملان بمكانة معتبرة لدى 
فريق العدالة والتنمية والدليل على ذلك األرقام والنسب املشار إليها في الجدول 

أعاله حيث تهم جميع القطاعات وإن كانت بعضها أكثر عددا من بعض.
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توزيع األسئلة الشفوية املحالة حسب الشعب

األسئلة الشفوية املطروحة حسب الشعب
خالل دورة أبريل 2020 إلى غاية 24 يوليوز 2020

مجموعالوزارةالشعبة

 االجتماعية

15الشغل

13التضامن واملرأة

16الثقافة والشباب والرياضة

55الصحة
99مجموع

26السياحة والصناعة التقليديةاإلنتاجية

30الصناعة والتجارة

124الفالحة
180مجموع

البنيات 
األساسية

15التجهيز والنقل واللوجستيك

39الطاقة واملعادن
54مجموع

التعليم
75التربية الوطنية
5التعليم العالي

80مجموع

الخارجية

6األوقاف

16شؤون الهجرة

20الخارجية
42مجموع

13إعداد التراب والتعميرالداخلية

45الداخلية
58مجموع

العدل

11العدل 

5حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

1األمانة العامة للحكومة
17مجموع

33االقتصاد واملاليةاملالية
33مجموع

12رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة
2سياسة عامةرئاسة الحكومة 

14مجموع

577مجموع كلي
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 توزيع األسئلة الشفوية املجاب عنها حسب الشعب 

األسئلة الشفوية املجاب عنها حسب الشعب
خالل دورة أبريل 2020 إلى غاية 24 يوليوز 2020

مجموعالوزارةالشعبة

 االجتماعية

2الشغل

1التضامن واملرأة

1الثقافة والشباب والرياضة

2الصحة
6مجموع

1السياحة والصناعة التقليديةاإلنتاجية

والتجارة 2الصناعة 

2الفالحة
5مجموع

البنيات 
األساسية

1التجهيز والنقل واللوجستيك

1الطاقة واملعادن
2مجموع

2التربية الوطنيةالتعليم
2مجموع

الخارجية

1األوقاف

0شؤون الهجرة

1الخارجية
2مجموع

1إعداد التراب والتعميرالداخلية

1الداخلية
2مجموع

العدل
1العدل 

0حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان
1مجموع

1االقتصاد واملاليةاملالية

21مجموع كلي

فيبقى  أما عن األسئلة الشفوية املجاب عنها وعن التفاوت الواضح في برمجتها، 
في الجلسات العمومية املنعقدة من أهم العوامل  عامل حضور وغياب الوزراء 

املسؤولة على هذا األمر. 
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األسئلة الكتابية	:
توزيع األسئلة الكتابية املطروحة حسب الشعب

األسئلة الكتابية املطروحة خالل دورة أبريل2020 حسب الشعب

مجموعالوزارةالشعبة

 االجتماعية

166الصحة

34الشغل واإلدماج املنهي

42التضامن
242مجموع

اإلنتاجية

122الفالحة والصيد البحري

44السياحة

65الصناعة والتجارة 
231مجموع

البنيات 
األساسية

95التجهيز والنقل

92الطاقة واملعادن
187مجموع

التعليم 
والثقافة 

130التربية الوطنية
10املكلف بالتعليم العالي

66الثقافة والشباب والرياضة
206مجموع

الخارجية

43الشؤون الخارجية

20األوقاف والشؤون اإلسالمية
3الدفاع الوطني

12و,م املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج
78مجموع

الداخلية
161الداخلية

50التعمير
211مجموع

العدل

22العدل

13حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

5األمانة العامة للحكومة
40مجموع

138االقتصاد واملاليةاملالية
138مجموع

32رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة
32مجموع

1365مجموع كلي
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توزيع األسئلة الكتابية املجاب عنها حسب الشعب

األسئلة الكتابية املجاب عنها خالل دورة أبريل 2020 
حسب الشعب

مجموعالوزارةالشعبة

40الصحة االجتماعية
40مجموع

اإلنتاجية
17السياحة

31الصناعة والتجارة 
48مجموع

البنيات 
األساسية

15التجهيز والنقل

16الطاقة واملعادن
31مجموع

التعليم 
والثقافة 

25التربية الوطنية
14الثقافة والشباب والرياضة

9املكلف بالتعليم العالي
48مجموع

الخارجية
2املكلف بالدفاع الوطني

6األوقاف والشؤون اإلسالمية
8مجموع

الداخلية
0الداخلية

0التعمير
0مجموع

العدل
1العدل

4املكلف بحقوق اإلنسان
5مجموع

21االقتصاد واملاليةاملالية
4رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة

205مجموع كلي
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2.2	طلبات اإلحاطة

تعطي  والتي  النواب  ملجلس  الداخلي  النظام  من   152 املادة  ملقتضيات  طبقا 
لألسئلة  املخصصة  الجلسة  نهاية  في  الكلمة  تناول  في  الحق  والنائبات  للنواب 
الشفوية للتحدث في موضوع عام وطارئ، وتفعيال لهذه املادة، فإن فريق العدالة 
والتنمية يولي لهذه اآللية أهمية كبيرة حيث أحال على الحكومة سبعة مواضيع 
مما يبرهن على جاهزية نواب ونائبات الفريق وسرعة  ذات راهنية واستعجالية، 

تفاعله مع القضايا املستعجلة للمواطنين. 

تاريخ اإلرسالصاحب الطلباملوضوعالرقم

131/128
الخسائر الجسيمة التي خلفها البرد بأقاليم جهة 

فاس مكناس
ادريس األزمي 

اإلدري�سي
2020/06/18
2020/06/30

129
االرتفاع املهول لعدد املصابين بفيروس كورونا 

بجماعة لال ميمونة
2020/06/22مصطفى إبراهيمي

2020/06/30مصطفى إبراهيميإعادة فتح املساجد132/130
2020/07/07

2020/07/07رضا بوكمازيظهور بؤرة وبائية بآسفي133

134
تأخر صدور املرسوم التعديلي عدد 2/90/554 

الجامعية باملؤسسات  املتعلق 
عبد اللطيف 

بنيعقوب
2020/07/07

135
االستياء الكبير الذي خلفته امتحانات 

الباكلوريا لهذه السنة
2020/07/10مصطفى إبراهيمي

136
إمكانية التخفيف من القيود التي تم فرضها 

الستقبال العائدين املغاربة
2020/07/10مصطفى إبراهيمي
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عدد الطلباتالقطاعات الوزارية املعنية

03وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

الوزارة املنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي، املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

01

03وزارة الثقافة والشباب والرياضة

07مجموع الطلبات

3.2	طلبات عقد اللجان

لجنة  عقد  طلب  ب63   2020 أبريل  دورة  والتنمية خالل  العدالة  فريق  تقدم 
متجاوزا بذلك طلبات عقد اللجان  همت في مجملها مواضيع تتعلق بالجائحة، 

.2019 دورة أكتوبر 

قراءة في بعض طلبات عقد لجان دورة أبريل	2020

لجنة التعليم والثقافة واالتصال	

احترازي لتفادي انتشار جائحة كورونا،  بعد تعليق الدراسة الحضورية كإجراء 
األهمية  ظهرت  والتلفزيون،  واإلذاعة  االنترنيت  عبر  بعد  عن  التعليم  وانطالق 
املحورية لقطاعي التعليم واالتصال كأداة من أدوات محاصرة آثار الجائحة على 
لهذا كان لزاما على نواب األمة مواكبة هذه القطاعات ومراقبة أعمالها  املغرب، 
ولهذا  سعيا نحو تجويدها وتحقيق تكافؤ الفرص بين املستفيدين من خدماتها، 
وفق  واالتصال  والثقافة  التعليم  لجنة  النعقاد  طلبات   7 توجيه  تم  الغرض 

: الوثيرة التالية 
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العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  حازت 
االنتقال من  نتجت عن  التي  نظرا لإلشكاالت  بأربعة طلبات،  على حصة األسد 
القطاع املكون من  وكذا خصوصيات  التعليم عن بعد،  الى  التعليم الحضوري 
كما تم توجيه ثالثة طلبات تهم وزارة  قطاع عمومي ونسيج للتعليم الخصو�سي. 
واحد  وطلب  االتصال  بقطاع  متعلقان  طلبان  منها  والرياضة  والشباب  الثقافة 
: اجتماعات للجنة وفق الوثيرة التالية   7 متعلق بقطاع الثقافة. وهكذا تم عقد 

نواب  ومسايرة  مواكبة  االجتماعات  هذه  نوقشت خالل  التي  املواضيع  عكست 
وتتمثل مواضيعها  العدالة والتنمية للمسار التعليمي والثقافي واإلعالمي باملغرب، 

: فيما يلي 

»الوضعية الثقافية والفنية في ظل جائحة كورونا وكيفيات تدبير الدعم	 	 	- 	1
املقدم من الوزارة لفائدة الجمعيات الثقافية خالل هاته الجائحة وما بعدها«	:

ومؤطرا  الوطنية  القيم  على  للتربية  كمدخل  الثقافي  القطاع  ألهمية  اعتبارا 
لدينامية املجتمع خاصة في ظل التحوالت التي تطبع فترة تف�سي وباء كورونا تمت 
والرياضة قصد  والشباب  الثقافة  وزير  السيد  اللجنة بحضور  الدعوة النعقاد 

مناقشة الوضعية الثقافية والفنية في ظل الجائحة. 

وقد نبه الفريق في اجتماع اللجنة إلى ما خلفته جائحة كورونا من مآ�سي كبيرة 
املؤلف  لحقوق  املغربي  املكتب  قيام  عدم  بسبب  املهنيين،  من  كبيرة  فئة  لدى 
هو  املكتب  هذا  دور  ألن  وشفافية،  ومصداقية  مهنية  بكل  به  املنوطة  باألدوار 

استخالص وتوزيع املستحقات على مهنيي القطاع السيما املؤلفين والفنانين.

عدد اجتماعات الوزير الحاضر  في االجتماع
اللجنة املنعقدة

نسبة 
االستجابة

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

04% 75

والرياضة والشباب  الثقافة  67 %02وزير 
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من جهة أخرى دعا الفريق إلى ضرورة تبسيط املساطر اإلدارية والتخفيف من 
البيروقراطية خالل انخراط مهنيي القطاع باملكتب مع القيام بحملة تحسيسية 
كما أكد املتحدث باسم  واسعة جدا من أجل تحسيسهم بأهمية االنخراط به. 
الفريق أن البرملان توصل بالقانون الجديد الخاص باملكتب الذي سيعكف نواب 
الفريق على تجويده وإخراجه في أحسن حلة من أجل املساهمة في تطوير القطاع 
املشتغلين  جميع  وضعية  نن�سى  أن  دون  مهنييه،  جميع  حقوق  على  والحفاظ 

بسلسلة اإلنتاج من املخرج إلى أصغر تقني بالسلسلة. 

الجديد  التنموي  بالنموذج  الثقافي  املجال  ربط  الى  الفريق  دعا  آخر  مجال  وفي 
املقبل عليه املغرب.

2	-		»	النموذج االقتصادي الجديد للمؤسسات اإلعالمية في ظل الظروف التي	
تعيشها بالدنا واملرتبطة بوباء	كورونا	«	:

تف�سي  من  الوقائية  للجهود  تعزيزا  الطبع  عن  الورقية  الجرائد  توقف  بعد 
بمهامها  القيام  عن  الصحفية  املنابر  املتنامي ألغلب  العجز  وأمام  كورونا،  داء 
االقتصادي  »النموذج  مناقشة  الى  الدعوة  تمت  الجائحة  ظل  في  االعتيادية 
واملرتبطة  بالدنا  تعيشها  التي  الظروف  ظل  في  اإلعالمية  للمؤسسات  الجديد 

كورونا«. بوباء 

حيث دعا الفريق في اجتماع اللجنة الى حماية الصحافيين من التضييق معتبرا 
الصحافيين  حرية  فصيانة  الديمقراطية،  في  استثمار  االعالم  في  االستثمار  أن 
ألن االعالم  أسا�سي ملواجهة محاوالت االرتداد عن الديمقراطية.  من التضييق، 
تعبر  حرة  صحافة  هو  بالدنا  يلزم  فما  نثنة.  محنطة  جثة  يشبه  حرية،  بدون 
املنظومة  واستقاللية  لضمان شفافية  األطراف  بعض  تدخل  دون  واقعنا  عن 

الوطنية. اإلعالمية 

من جهة أخرى اعتبر الفريق أن األزمات املالية املتكررة بقنوات القطب العمومي، 
سنوات،  ثمان  منذ  عقود  بدون  العمل  استمرار  منتقدا  التدبير،  لسوء  مردها 
ومعتبر ان دعم هذه القنوات بدون عقود يبقى دعما غير مؤطر، وداعيا الحتضان 
النقاش العمومي، ببرامج ذات مصداقية عالية، وعدم السماح بأن يلجأ املواطن 
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للتعاون  الفريق  دعا  كما  الصحيحة.  املعلومة  لتحصيل  أخرى  لقنوات  املغربي 
بما يمكن من الحفاظ على أخالقيات  والوزارة الوصية،  بين مجلس الصحافة، 

والحفاظ على السيادة الوطنية. املهنة، 

لبحث تعديل قانون الصحافة  وعبر الفريق عن استعداده لتنظيم أيام دراسية، 
حتى  العالم  يشهده  الذي  الرقمي  بالتحول  تتعلق  مقتضيات  بإدراج  والنشر، 

تكون لنا إضافة نوعية إلنجاح مسلسل التحول الرقمي ببالدنا.

3	-		تقييم األعمال التلفزيونية املقدمة بقنوات القطب العمومي خالل هذا شهر	
رمضان املعظم	:

مختلف  مع  وتجاوبا  املبارك  رمضان  شهر  انتهاء  عقب  العادة  عليه  جرت  كما 
في مواقع التواصل االجتماعي أو في املنتديات واألماكن  األصوات املعبر عنها سواء 
تقدمه  الذي  التلفزيوني  املنتوج  انتقاد  في  أغلبها  والتي تصب  والخاصة،  العامة 
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة والقناة الثانية، تمت دعوة السيد وزير الثقافة 
والشباب والرياضة الو�سي على قطاع االتصال قصد تقييم األعمال التلفزيونية 

املقدمة بقنوات القطب العمومي خالل هذا الشهر املعظم.

»الوضعية االجتماعية لعمال ومستخدمي مؤسسات التعليم الخصو�سي	 	 	- 	4
إثر تداعيات كورونا على هذا القطاع«	:

العمومي  التعليم  مؤسسات  بمختلف  الحضوري  التعليم  تعليق  إثر  على 
أبنائهم  تمدرس  لرسوم  اآلباء  أداء  تعثر  مشكل  السطح  الى  طفى  والخصو�سي، 
عالوة على تعطل بعض خدمات هذه املدارس  بمؤسسات التعليم الخصو�سي، 
مستخدمي  رواتب  أداء  انتظام  عدم  الى  أدى  مما  والطعام،  والحراسة  كالنقل 
استدعى  ما  وهذا  املؤسسات،  بعض  في  باملرة  ايقافها  أو  الخصو�سي  التعليم 

ضرورة مناقشة هذه الوضعية.

دور  على  اللجنة  اجتماع  في  النواب،  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  أكد  وقد 
في املساهمة في معالجة الكثير من املشاكل التي تعرفها منظومة  جمعيات اآلباء، 
في املائة من مؤسسات التعليم الخصو�سي،   87 التربية والتكوين، مستغربا كون 

بالرغم من النصوص القانونية والتحفيزية. ال تتوفر على هذه الجمعيات، 
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على  الخصو�سي،  التعليم  ومؤسسات  اآلباء  بين  الدائر  النقاش  أن  اعتبر  كما 
بين  املؤسساتية  التواصلية  اآللية  لتقوية  فرصة  الصحي،  الحجر  أثار  خلفية 
جمعيات اآلباء وهذه املؤسسات، مشيرا إلى أن املسؤولية في بعض عناصر التوتر 
إطار  في  يشتغلون  ال  الذين  الخصوصية،  املؤسسات  أرباب  يتحملها  الحالي، 
في مجال  يظل شريكا فعاال للقطاع العام،  ال سيما أن القطاع الخاص،  منظم، 
واملؤسسات  األسر  بين  تعاقدي  إطار  إعداد  يتطلب  ما  وهذا  والتكوين.  التربية 
مطالبا  واآلباء،  املؤسسات  هذه  بين  العالقة  لتنظيم  الخصوصية،  التعليمية 
التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 إطار  قانون  من   15 املادة  مقتضيات  بتنزيل 
التسجيل  رسوم  ومراجعة  تحديد  بشأن  خاصة  العلمي،  والبحث  والتكوين 

والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتكوين.

في ظل  من جهة أخرى ثمن الفريق التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، 
بجهود  منوها،  املغرب بسبب جائحة كورونا،  يعيشها  التي  الظرفية االستثنائية 
األطر اإلدارية والتربوية، التي نجحت في تقديم خدمة التعليم عن بعد، وساهمت 
في إنقاذ املوسم الدرا�سي، معتبرا في السياق نفسه أن املكافأة التي يمكن تقديمها 

لهذه الفئة هي االستجابة ملطالبها امللحة والطي النهائي للملفات العالقة.

معتبرا أن هذا القرار  امتحانات الباكلوريا حضوريا،  بقرار اجراء  وأشاد الفريق، 
املغرب  لجوء  عدم  عن  ويعبر  املغربي،  البيداغوجي  القرار  استقاللية  عن  يعبر 
مضامين  باستثناء  كذلك  مشيدا  الدول،  بعض  أخذتها  التي  السهلة  للحلول 
املقبلين  التالميذ  حاجة  موضحا  الفرص،  تكافؤ  على  حفاظا  ُبعد  عن  الدروس 
وهو  بالفيروس  اإلصابة  من  التخوف  بسبب  النف�سي،  للدعم  االمتحانات،  على 
إلى  متصل  في سياق  الفريق  ودعا  كبير.  وتنظيمي  ولوجيستي  تحدي سيكولوجي 
مع إخراج صيغة جديدة للمدارس  مقاربة استشرافية للدخول املدر�سي املقبل. 

تجمع بين العمومية والخصوصية.
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لوباء	 للتصدي  الوطنية  التربية  وزارة  اتخذتها  التي  واإلجراءات  التدابير  	- 	5
كورونا داخل فضاء	املؤسسات التعليمية والجامعية مراعاة لسالمة التالميذ	

: والطلبة والسيدات والسادة األساتذة واإلداريين والتقنيين	

يزاولون  واإلدارية  التربوية  األطر  من  عدد  ظل  الحضوري  التعليم  تعليق  رغم 
أعمالهم في ظل ظروف استثنائية، سواء بإعداد املضامين االلكترونية وتوضيبها، 
التعليم  تعليق  قبل  كان  وهذا  التربوية،  االستحقاقات  ملختلف  بالتحضير  أو 
فترة الحجر الصحي وفي فترة تخفيف الحجر، مما حتم ضرورة  الحضوري وأثناء 
التربية الوطنية للتصدي لوباء  التي اتخذتها وزارة  التدابير واإلجراءات  مناقشة 
التالميذ  لسالمة  مراعاة  والجامعية  التعليمية  املؤسسات  فضاء  داخل  كورونا 

والطلبة والسيدات والسادة األساتذة واإلداريين والتقنيين.

الدراسة  تعليق  قرار  اللجنة  اجتماع  في  والتنمية  العدالة  فريق  ثمن  وقد 
في  املناسب مما ساهم  الوقت  في  في محله وتم  أنه كان  اعتبر  الذي  الحضورية 
منوها كذلك باملجهودات  من أي عدوى محتملة بالفيروس،  حماية املتمدرسين، 

التي بدلتها مختلف األطر اإلدارية والتربوية في هذه املرحلة.

وبالنسبة لعملية التعليم عن بعد، عبر الفريق عن طموحه في أن يتحول التعليم عن 
بعد من اضطرار الى اختيار عبر اقتراح اخراج مشروع املدرسة الرقمية االفتراضية 
 600 من  انتقل  قد  املغرب  وأن  خاصة  االفتراضية،  املغربية  الرقمية  والجامعة 

6000 مضمون خاللها. مضمون رقمي في التعليم املدر�سي قبل الجائحة الى 

وقد سجل الفريق أن هذه العملية شابتها بعض اإلشكاالت خاصة تلك الناتجة 
عن التفاوتات املجالية واالجتماعية وإشكالية تتبع األسر ومواكبتها لهذه العملية 
التي تحول دون استفادة الجميع من التعليم عن بعد بالطريقة املثلى، وكذا ظهور 
بعض االشكاالت املرتبطة ببعض الفراغات القانونية التي ينبغي أن يتم االنتباه 
والتطبيقية  التنظيمية  النصوص  بإصدار  التسريع  ضرورة  يحتم  مما  اليها، 
املرتبطة بالقانون اإلطار لسد هذه الفراغات معتبرا أن ما قامت به الوزارة لحد 

اآلن مقبول بالنظر للظروف التي أحاطت به.

واقترح الفريق في هذا اإلطار املواكبة البيداغوجية املالئمة لتأمين االنتقال من 
مع  نقل املعلومات عبر الوسائط التكنولوجية الى بيداغوجيا التعليم عن بعد، 

إصدار إطار مرجعي موحد ضمانا لتكافؤ الفرص بين التالميذ.
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من جهة أخرى أكد الفريق على ضرورة التأطير اإلداري والقانوني لوضعية االطر 
ببعضهم  أدت  والتي  بالهشاشة  تتميز  التي  الخصو�سي  بالتعليم  العاملة  التربوية 
نفس التأطير يجب أن يشمل  الى العيش في ظروف صعبة في ظل هذه الجائحة. 

العالقة التعاقدية بين مؤسسات التعليم الخصو�سي واألسر.

الفريق داخل اللجنة تم التأكيد على أهمية مأسسة  وفي ختام مداخالت أعضاء 
البحث العلمي حتى نكون قادرين على ربط الجامعة بمحيطها.

 6	-		»	وضعية قطاعات التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث	
العلمي في ظل جائحة كورونا،	وماهي سبل النهوض بهذا القطاع وتطويره بتأهيل	
الحكومة	 تقديم  بعد  خاصة  التربوية،	 إمكانياته  وتحديث  البشرية،	 موارده 
ملشروع قانون مالية تعديلي سيطال ال محالة امليزانية املرصودة لهذا القطاع	«.

تم على عجل اتخاذ  بعد ظهور أولى الحاالت املصابة بفيروس كورونا املستجد، 
تدابير تروم املالئمة بين ضرورة استمرارية العملية التعليمية والتكوينية بمختلف 
األسالك التعليمية، وبين الحفاظ على صحة املواطنين وخاصة املتمدرسين منهم، 
منها إلى البنية التحتية املالئمة والتأطير  غير أن هذه التدابير كانت تفتقر في جزء 
الضروري  من  جعل  مما  لتنفيذها،  املؤهلة  البشرية  واملوارد  املالئم  القانوني 
الوقوف على هذه األوضاع، في محاولة إلصالحها وتقويمها خاصة على خلفية تقديم 
ينحو منحى تقليص نفقات الدولة كنتيجة  الحكومة ملشروع قانون مالية تعديلي، 
تبعية لتقلص مداخيلها، وذلك للترافع من أجل استثناء هذا القطاع ذي األولوية 

الوطنية بعد الوحدة الوطنية من أي تقليص محتمل في ميزانيته.

7	-		»	واقع السياسة العمومية في مجال البحث العلمي باملغرب	«	:

وتقلص املعامالت التجارية الدولية للحدود  بعد إغالق أغلب الدول لحدودها، 
حتى  وصعوبة الحصول على مختلف التجهيزات الطبية والشبه الطبية،  الدنيا، 
األمن  لتحقيق  كأداة  املحلي  العلمي  البحث  أهمية  ظهرت  مقدما،  ثمنها  بدفع 
ابتكار حلول محلية وأخرى بديلة للسلع والتجهيزات  من خالل  الصحي للوطن، 
إضافة الى إمكانيات توظيف الباحثين  التي صارت مفقودة في السوق الدولية، 
باملغرب إليجاد لقاحات مناسبة للفيروس أو على األقل إيجاد بروتوكول دوائي 
»واقع السياسة العمومية في مجال البحث  وهذا ما استدعى مناقشة  مناسب، 

في ظل هذه الجائحة. العلمي باملغرب« 
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عدد الطلباتالقطاعات الوزارية املعنية

07وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

02وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

03وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

12مجموع الطلبات

وهكذا احتل القطاع الفالحي الصدارة بسبعة طلبات نظرا لألهمية االستراتيجية 
الفالح  وحماية  للمغاربة  الغذائي  األمن  حماية  في  أساسا  املتمثلة  القطاع  لهذا 
كورونا  جائحة  كتداعيات  املواتية  غير  الظروف  بعض  تظافر  ظل  في  املغربي 
الفالحية  التي تصيب املحاصيل  الجفاف وبعض األمراض  القطاع ومشكل  على 

الطبيعية. والكوارث 

كما تم توجيه ثالث طلبات تهم القطاع السياحي نظرا للضرر الكبير الذي لحق 
القطاع بسبب الجائحة حيث تم إغالق الحدود الوطنية في وجه األسفار الدولية، 

وتم إقفال املقاهي واملطاعم وأماكن الترفيه السياحية بسبب الحجر الصحي. 

وحظي القطاع الصناعي بدوره باهتمام الفريق حيث تم توجيه طلبين النعقاد 
ملناقشة  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  بحضور  اللجنة 
تداعيات الجائحة على القطاع الصناعي باملغرب ومدى احترام إجراءات السالمة 

والصحة داخل املقاوالت املهنية.

النيابية األخرى  الفرق واملجموعات  وباقي  الفريق  لطلبات  تم االستجابة  وهكذا 
: بانعقاد اللجان وفق الوثيرة التالية 

لجنة القطاعات اإلنتاجية	

الصحي  الحجر  فترة  للفريق خالل  الرقابي  العمل  التي عرفها  الدينامية  إطار  في 
الحكومية  بالقطاعات  املكلفين  الوزراء  اللجنة بحضور  انعقاد  إلى  الدعوة  تمت 

: التي تدخل في نطاق اختصاص اللجنة وهي كاآلتي 
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عدد اجتماعات الوزير الحاضر في االجتماع
اللجنة املنعقدة

نسبة 
الحضور

نسبة 
االستجابة

البحري والتنمية  الفالحة والصيد  وزير 
والغابات واملياه  00 %00 %00القروية 

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 
والرقمي

01% 50% 50

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل 
الجوي واالقتصاد االجتماعي

01% 50% 33.3

من خالل املعطيات أعاله نسجل ضعف تجاوب الحكومة مع طلبات املجلس في 
التواصل مع نواب األمة من خالل آلية اللجان حيث لم تبلغ أعلى استجابة سوى 
50 في املائة في حين تم تسجيل عدم استجابة وزير الفالحة ألي طلب رغم توجيه 

سبعة طلبات من لدن الفريق خالل هذه الفترة.

أما من الناحية النوعية فيمكن أن نحصر طلبات اللجان املنعقدة بحضور الوزراء 
املعنيين بالقطاع في املواضيع التالية وهي مواضيع تعكس مواكبة ومسايرة نواب 
املغربي  املواطن  يعيشها  التي  والظروف  التداعيات  ملختلف  والتنمية  العدالة 

سواء تعلق األمر بأمنه الصحي أو الغذائي أو املائي أو املنهي :

1	 	السياسة املائية املوجهة للقطاع الفالحي في ظل قلة التساقطات املطرية	.
في   80 ومواجهة بالدنا لجائحة كورونا، السيما أن القطاع الفالحي يستهلك 
املائة من املياه املستعملة، كما وصل جلب املياه من اآلبار إلى عمق300 متر.

2	 	االستعدادات لعيد األضحى املبارك بما فيها التحضيرات الضرورية لضمان .
توفير الشروط الصحية الالزمة من أجل حسن سير االحتفاالت بعيد األضحى 

.19 املبارك في سياق جائحة كوفيد- 

3	 واملصحوبة	. القوية  الرعدية  العواصف  خلفتها  التي  واألضرار  الخسائر  	
فاس	 جهة  عرفتها  التي  الفالحي  القطاع  على  وبالبرد  الغزيرة  باألمطار 
والتي نتجت عنها خسائر جسيمة على   ،2020 يونيو   6 مكناس يوم السبت 
كبيرة  وأضرارا  والزراعية،  الفالحية  واملحاصيل  التحتية  البنيات  مستوى 

باألشجار املثمرة.
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4	 ظهور	. بعد  خاصة  كورونا  جائحة  وتأثير  ببالدنا  الغابوي  القطاع  واقع  	
البلوط الفليني بغابة املعمورة وتأخر عملية  آكلة أوراق  »الروقة"،  حشرة	

املكافحة الجوية باملبيدات بسبب توقيف الحركة الجوية.

بجماعة . 5  19 400 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد  أزيد من  بعد إحصاء   
بحضور  لجنة  بعقد  الفريق  طالب  القنيطرة،  إلقليم  التابعة  لالميمونة 
التي عرفتها	 الوبائية  البؤرة  الكشف عن  تداعيات  ملناقشة  الفالحة  وزير 
وخاصة ما يتعلق باإلجراءات التي اتخذتها الوزارة ملراقبة عملية  املنطقة،	
ومدى  الطبية  للفحوص  الفالحية  بالضيعات  الفالحية  العامالت  اخضاع 

احترام التدابير االحترازية خالل جائحة كورونا.

بمنطقة . 6  2014 بعد اإلعالن عن ظهور الحشرة القرمزية باملغرب خريف   
سنوات استطاعت أن تنتشر هذه الحشرة   6 وخالل أقل من  سيدي بنور. 
انخفاض  سجل  حيث  باملغرب،  الصبار  إنتاج  مناطق  معظم  في  املدمرة 
ملحوظ في محصول الصبار خالل السنوات املاضية. وهو ما يتطلب الوقوف 
على مختلف التدابير واإلجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة الوصية 

لحماية هذا املنتوج ومحاربة هذه اآلفة الحشرية.

7	 الغذائية	. والصناعات  الفالحي  القطاع  على  كورونا  جائحة  تداعيات  	
تنقل  وصعوبة  العمل،  املصانع عن  من  الكثير  توقف  مع  خاصة  باملغرب، 
بعض  إلى ظهور  إضافة  والحصاد  الجني  بعمليات  للقيام  الفالحية  العمالة 

البؤر الصناعية والفالحية.

واالعتماد الجزئي . 8 أمام اضطراب سالسل اإلمداد في الصناعات الغذائية،   
لقطاعات السيارات وصناعة الطيران على سالسل اإلمداد في الصين وأوروبا 
أو تقلص طلبيات الزبائن  وإلغاء  التي توقفت قسرا بفضل تداعيات الوباء، 
التقليدين للمغرب على بعض املنتجات الصناعية الوطنية، وكذا استقاللية 
كورنا  جائحة  تداعيات  أمام  وصموده  املغربي  الصناعي  النسيج  وتنافسية 
على القطاع الصناعي باملغرب، كان ال بد من استدعاء السيد وزير الصناعة 
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي للوقوف على تداعيات جائحة كورونا	

على القطاع الصناعي باملغرب.



171حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020

من . 9 تضررا  الوطنية  االقتصادية  القطاعات  أكثر  السياحي  القطاع  يعتبر   
تداعيات الوباء مما يستدعي ضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة وأخرى متوسطة 
وتشجيع  عالية،  بجودة  عروض  كوضع  السياحة  إلنعاش  املدى  وبعيدة 
وكذا تسهيل العمليات  والحفاظ على مناصب الشغل،  السياحة الداخلية، 
التمويلية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا.  وتعتبر هذه التدابير ضمن حزمة 
أخرى من التدابير التي تم على أساسها طلب عقد لجنة القطاعات اإلنتاجية 

بحضور السيدة وزيرة السياحة قصد الوقوف عليها ومناقشتها.

 خلف قرار اقفال الحدود املغربية وإيقاف الرحالت الجوية أثرا مباشرا على . 10
مما  بقوة،  أرقام معامالتها  تأثرت  حيث  املغربية،  امللكية  شركة الخطوط 
استدعى ضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع آثار كورونا ومخططات إلعادة 
القطاعات  لجنة  عقد  طلب  خلف  كان  ما  وهذا  الشركة،  أنشطة  هيكلة 
الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  بحضور  اإلنتاجية 

واالقتصاد االجتماعي ومدير الخطوط امللكية املغربية.

11	 قطاع	. على  كورونا  تداعيات  ملواجهة  الوزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  	
السياحة باملغرب بعد رفع حالة الحجر الصحي.

بعد ظهور بؤر فالحية وصناعية خاصة باملقاوالت ذات االستعمال املكثف . 12  
واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  استدعاء  من  بد  ال  كان  العاملة،  لليد 
املقاوالت	 التزام  ضمان  مناقشة  قصد  اللجنة  الجتماع  والرقمي،  األخضر 
املهنية بشروط الصحة والسالمة بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي.
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لجنة القطاعات االجتماعية

تماشيا مع اإلجراءات االحترازية التي سنتها الحكومة والجهات ذات الصلة بتدبير 
في  اللقاءات  من  سلسلة  االجتماعية  القطاعات  لجنة  برمجت  كرونا،  جائحة 
وذلك  إطار مقتضيات النظام الداخلي في شقه املتعلق بطلبات الفرق البرملانية، 
للوقوف على مختلف اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها القطاعات املعنية ملواجهة 

هذا الوضع االستثنائي على صعيد أكثر من مستوى. 

أساسا  ترتبط  مختلفة  مواضيع  لدراسة  اجتماعات   4 عقد  تم  اإلطار،  هذا  في 
عرضا  وقدم  بموضوعه،  املعني  الوزير  اجتماع  كَل  حضر  حيث  بالجائحة، 
الجائحة  ملكافحة  وزارته  اتخذتها  التي  واإلجراءات  التدابير  حول  وتوضيحات 
ملختلف  تثمينهم  عن  النواب  والسادة  السيدات  عبر  ذلك،  إثر  على  وتداعياتها، 
19" على مختلف  املبادرات التي تقوم بها الحكومة للتخفيف من تداعيات "كوفيد 
توجهات  مع  تماشيا  الرسائل  من  العديد  ووجهوا  منها،  الهشة  خاصة  الفئات 
الحكومة املعبر عنها في الدستور والبرنامج الحكومي واالستراتيجيات القطاعية، 

ُمبدين مجموعة من املالحظات واالقتراحات في كل موضوع على حدة.

ويمكن إجمال أهم النقاط التي تناولتها مداخالت كل من السادة الوزراء والسادة 
: النواب، حسب موضوع كل اجتماع، فيما يلي 

* بالنسبة ملوضوع "حصيلة املرحلة األولى من الحجر الصحي وتقييم استراتيجية 
وزارة الصحة ملكافحة فيروس كورونا" :

 	: التنويه ب 
 ،% 4 الى   % 15 انخفاض نسبة التحاليل االيجابية الحاملة للفيروس من   -
وانخفاض نسبة الفتك من 7 % الى 6.42 %، وهذا راجع باألساس إلى فرض 
الحجر الصحي في وقت مبكر وإلى نجاعة البروتوكول العالجي املتبع، وكذا 

10 آالف تحليل مخبري يوميا ؛ الرفع من عدد االختبارات لتتجاوز 

85 % من اإلصابات الجديدة سجلت  التحكم في الوضعية الوبائية، كون   -
؛ في صفوف املخالطين 
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8 حاالت لكل  2531 أي بنسبة  الحاالت الخاضعة للتتبع الصحي تصل إلى   -
ألف نسمة، وهو رقم مطمئن بالنسبة للمؤشر الدولي الذي يحدد في   100

100 ألف نسمة ؛ 10 حاالت لكل 

وتراجع نسبة  يوميا،  وحالتين   0 مابين  الوفيات واستقرارها  تراجع عدد   -
0.76 ؛ انتشار املرض الذي بلغ على املستوى الوطني 

هيدروك�سي  "سلفات  الخام  املادة  الستيراد  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ   -
لضمان وتأمين مخزون كافي من  "هيدروك�سي كلوركين"،  وكذا  كلوروكين" 

"الكلوروكين". دواء 

إلى إصالحات 	  التي تحتاج  املنظومة الصحية  تأهيل  العمل على  ضرورة 
بنيوية )من بينها اللوجيستيكية والحكامة(، مع جعلها في صلب األولويات 
املطروحة  امللحة  للحاجيات  لالستجابة  والبشرية  املالية  املوارد  وتعبئة 
دون إغفال أهمية التعاطي مع موضوع البحث العلمي في  على القطاع، 

املجال الطبي بمقاربة جديدة، 

الوطنية 	  بالروح  وتحليها  بمجهوداتها  واالعتراف  البشرية  املوارد  تثمين 
وخصاص العنصر البشري وتواضع  العالية بالرغم من تحديات الوباء 

اإلمكانات؛

والتنمية  التضامن  وزارة  لدن  من  املتخذة  "التدابير  ملوضوع  بالنسبة   *
االجتماعية واملساواة واألسرة خالل فترة الحجر الصحي، ومدى نجاعتها وأثرها 

على مختلف الفئـات الهشة واملتضررة" :

التنويه باعتماد الوزارة مقاربة وقائية لحماية الفئات الهشة وذلك من 	 
: خالل اإلجراءات التالية 

-  تعبئة كافة الفاعلين من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية وجمعيات 
ونهج التواصل املؤسساتي مع املعنيين من خالل اإلعالم ووضع  وخبراء، 

19؛ منصة خاصة بكوفيد 

إطالق أكثر من 50 إجراء مرتبطا بالفئات الهشة، ومالءمة سلة الخدمات   -
االجتماعية مع إكراهات الجائحة من حيث النوع وطريقة العرض وابتكار 

أساليب جديدة لالستهداف.
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أجل  من  الشارع  وضعية  في  األشخاص  وتتبع  إليواء  عملية  أكبر  تنظيم   -
حمايتهم من الوباء، وقد بلغت الحصيلة إلى حدود 4 ماي 2020 على مستوى 
447 طفال على أقل تقدير. 6363 شخصا، منهم  األشخاص املتكفل بهم 

 10.104 إلى  تصل  إجمالية  استيعابية  بطاقة  مؤسسة   161 تعبئة   -
االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  داخل  والتكفل  ومستفيدة،  مستفيدا 
 % 7.3 أطفال،   % 8.4 رجال،   % 76 منه  4.926 شخصا،  بما مجموعه 

4.341 شخصا. مهاجرون، مع تحقيق إدماج أسري ملا مجموعه 

مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف.  63 توفير   -

رقمنة عملية الحصول على شهادة اإلعاقة لفائدة األشخاص في وضعية   -
مع دعم مباشر في إطار تنزيل برنامج دعم التماسك االجتماعي  إعاقة، 

الخاص بهم ؛

مستفيدا   81 األجهزة التعويضية والبديلة لفائدة  إعمال برنامج اقتناء   -
767100.00 درهما ؛ بمبلغ إجمالي قدره 

وبرنامج  للدخل،  املدرة  واألنشطة  املنهي  االندماج  برنامج تشجيع  تنزيل   -
املواد الغذائية املوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية أو البصرية، 

20097173.00 درهما ؛ بمبلغ إجمالي قدره 

إدماج 206 طفال داخل أسرهم، وإيداع 344 طفال لدى مؤسسات الرعاية   -
؛ املستعجل  317 طفال بفضاءات لإليواء  وإيداع  االجتماعية للطفولة، 

خالل  من  التسول  في  االستغالل  من  األطفال  حماية  عمل  خطة  تتبع   -
دليال علميا تنطوي على بيانات ومعلومات لضمان االستفادة   13 إعداد 

من برامج الدعم االجتماعي لألطفال املنحدرين من أسر معوزة.

ُمِسنا   1750 إطالق عملية سالمة، تتمثل في توزيع حقيبة صحية لفائدة   -
باألشخاص  التكفل  مع  للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق  مع  بشراكة 
املسنين بدون مأوى من خالل توفير خدمات اجتماعية ضرورية، استفاد 

811 مستفيدا. منها أزيد من 

توسيع االستفادة من صندوق دعم التماسك االجتماعي ليشمل برنامج   -
دعم األرامل في وضعية هشاشة الحاضنات ألطفالهن األيتام، وقد كلفت 

مليون درهم. هذه العملية مبلغا إجماليا يقدر بمليارين و373 
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ضرورة استحضار مفهوم األسرة وما ينطوي عليه من دالالت من شأنها 	 
معالجة مختلف اإلشكاالت التي يدبرها القطاع، مع الحرص على التنزيل 
إلى  واملسنين،  والطفولة  باملرأة  املتعلقة  العمومية  للسياسات  األمثل 
الذي  جانب فتح نقاش جدي حول موضوع التمكين االقتصادي للنساء 

؛ يتعين تعميق التفكير في آليات تنزيله 

ضرورة تبني مقاربة مندمجة ناجعة تأخذ بعين االعتبار كافة املعطيات 	 
؛ واملتدخلين 

والطفولة 	  لألسرة  االستشاري  املجلس  مؤسسة  إخراج  على  العمل 
؛ للوجود وتعيين أعضائها بالنظر إلى الدور املحوري لهذه املؤسسة 

العامالت 	  مهنة  بتنظيم  املتعلق  القانون  مشروع  مناقشة  على  العمل 
خدمات  بتقديم  القانون  لهم  يسمح  الذين  االجتماعيين  والعاملين 
أو  حمايتهم  أو  ومساعدتهم  األفراد  لتأهيل  اجتماعية  ومساعدات 

إدماجهم...

لدن  من  املتخذة  والتدابير  ببالدنا  التشغيل  "وضعية  ملوضوع  بالنسبة   *
وزارة الشغل خالل وبعد فترة الحجر الصحي ومدى نجاعتها وتداعياتها على 
القطاع، واألسباب الكامنة وراء عدم توصل العديد من األجراء بمستحقاتهم 

واإلجراءات املواكبة من أجل دعم املتضررين :

اإلشادة ب :	 
حرص القطاع الو�سي على ضمان استمرار نشاط املقاوالت والحفاظ على   -
وذلك من خالل تشجيع  مناصب الشغل مع مراعاة الشروط االحترازية، 
العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من االكتظاظ والعمل على احترام 
شروط الصحة والسالمة ومواكبة 6.761 مؤسسة خالل الفترة املمتدة من 

13 مارس إلى 14 أبريل 2020.

املسطرة املشتركة التي وضعتها كل من وزارة الشغل واالدماج املنهي ووزارة   -
الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي واألخضر للتتبع والتحقق 
عالوة  من مدى احترام املقاوالت للتدابير التي أقرتها السلطات العمومية، 
على إحداث لجان إقليمية يوكل إليها السهر على تطبيق اإلجراءات االحترازية 
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كما سنتها السلطات الحكومية املختصة، إضافة إلى املهام املوكولة ملفت�سي 
منها تم احترامها من  تدبيرا، 89.240  والتي أسفرت عن 104.958  الشغل، 

.% 85 قبل املقاوالت التي تمت مراقبتها بنسبة 

إصدار كل من القانون رقم 25.20 القا�سي بسن تدابير استثنائية لفائدة   -
والعاملين  االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين 
لديهم املصرح بهم، املتضررين من تداعيات تف�سي جائحة فيروس كرونا 
 25.20 بتطبيق القانون رقم   2.20.331 ثم املرسوم رقم   ،"19 "كوفيد 

؛ بتحديد املعايير والشروط العتبار مشغل ما في وضعية صعبة 

تأجيل  إلى  باإلضافة  املقاوالت،  لفائدة  البنكية  القروض  تأجيل سداد   -
للضمان  الوطني  للصندوق  املستحقة  االجتماعية  االشتراكات  أداء 
مع  الجائحة،  بسب  صعوبات  تعرف  التي  املقاوالت  لفائدة  االجتماعي 
شهرا وإعفائها من غرامات   18 قد تمتد ملدة  منحها تسهيالت في األداء 

؛ التأخير وصوائر املتابعات 

املنخرطين  درهم لفائدة األجراء   2000 منح تعويض شهري جزافي قدره   -
مع  بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي املتوقفين مؤقتا عن العمل، 
تعليق أداء املساهمات االجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، باإلضافة إلى 
2020 ؛ 30 يونيو  االستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية إلى غاية 

املساعدة  نظام  في  املسجلة  مالية مؤقتة ألرباب األسر  تقديم مساعدة   -
في  العاملة  األسر  على  عالوة  فيه،  املسجلة  غير  واألسر  راميد  الطبية 
800 درهم  القطاع غير املهيكل، الذين فقدوا مصدر رزقهم تتراوح ما بين 
حيث تم  وقد عرفت هذه النقطة بالذات نقاشا مطوال،  درهم.  و1200 
خاصة وأن العديد من  التأكيد على أن عنصر االستهداف يطرح بحدة، 
في مقابل أسر استفادت أكثر من  األسر الهشة لم تستفد من أي دعم، 
فاعليتها،  ومدى  الدعم  منظومة  حول  أسئلة  عدة  يطرح  ما  وهو  مرة 
وتمت الدعوة في هذا اإلطار إلى ضرورة إخراج السجل االجتماعي للوجود 

باعتباره آلية حقيقية ستساهم في حل هذه اإلشكاليات.
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الدعوة إلى ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها املتعلقة بجعل ورش الحماية 	 
مجتمعيا  ورشا  الشاملة  الصحية  التغطية  مقدمتها  وفي  االجتماعية 
 98.15 ملحا واستعجاليا، وضرورة استكمال املراسيم املتعلقة بالقانون 
املهنيين  فئات  لفائدة  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  بالتأمين  املتعلق 

والعمال املستقلين وأصحاب املهن الحرة؛

19 مرحلة لتقييم اإلمكانات والوسائل 	   - الدعوة إلى جعل محطة كوفيد 
للتمكن من إرساء سياسة  والخيارات ومساءلة البرامج واالستراتيجيات، 
املهنية  والصحة  السالمة  محور  بخصوص  السيما  واضحة  عمومية 
وتعزيز املراقبة في مجال تطبيق تشريع الشغل داخل الوحدات اإلنتاجية. 

"وضعية قطاع الشباب والرياضة في ظل جائحة كورونا  بالنسبة ملوضوع   *
فترة  بعد  عملها  وخطة  الوزارة  اتخذتها  التي  والوقائية  االحترازية  والتدابير 
واألندية  الجماعية  الرياضات  على  الفترة  هذه  تأثير  ومدى  الصحي  الحجر 

:"2020 والتظاهرات الرياضية وكذا مآل موسم التخييم لصيف 

التنويه باإلجراءات املتخذة من لدن الوزارة من أجل :	 

النسوية وإغالق  الشباب والطفولة والشؤون  أنشطة مؤسسات  توقيف   -
فضاءاتها، فضال عن توقيف التظاهرات السيما الرياضية ؛

القيام ببرامج تحسيسية وتوعوية عن بعد، وإعداد موقع "أطفال وثقافة"   -
إلى جانب إطالق برنامج دار الشباب الرقمية ؛

تنظيم ندوات رقمية وتنظيم منافسات عن بعد موجهة للشباب واألطفال؛  -

إقرار تدابير خاصة بكل من املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة   -
حماية  ومراكز  والتخييم  االستقبال  ومراكز  الشباب  دور  ومؤسسات 
لفائدة  بعد  والتتبع عن  للمواكبة  املندمج  البرنامج  مع إطالق  الطفولة، 

األحداث ؛

إعداد دالئل للعودة اآلمنة للممارسات الرياضية بعد نهاية فترة الحجر   -
الصحي ؛

الحفاظ على املنحة املخصصة للجامعات الرياضية وعدم التقليص منها.  -
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 	: التنديد والتساؤل حول 

تواري القطاع الريا�سي خالل أزمة كورونا وعدم قيامه بأي مبادرة وازنة    -
من شأنها ترجمة األهداف والرؤى لقطاع حيوي يهتم بالشباب وباملجال 

الريا�سي وله عدة رهانات ؛

وكذا  -  غياب سياسة مندمجة للشباب بالرغم من عرضها والحديث عنها، 
غياب العديد من مظاهر الحكامة الجيدة، سواء تعلق األمر باملجال الريا�سي 
تكلفة  حول  واسعا  نقاشا  فتح  الذي  الصيفية  الخيمات  تدبير  مجال  أو 

املخيمات والحموالت البيداغوجية ؛

-  مآل 800 ملعب للقرب ؛

عدم عرض نتائج افتحاص الجامعات الرياضية والعمل على إحالة هذه    -
التقارير على املجلس األعلى للحسابات ؛

والوفاء  والتجميعات  بالترحيالت  املتعلق  الشق  في  امليزانية  تنفيذ  تأخر    -
بصرف االعتمادات الالزمة إلنجاز املشاريع املبرمجة ؛

-  بطء العمل من أجل حل العديد من امللفات العالقة، كتلك املتعلقة بأطر 
الشباب والرياضة، ومنح الرخص واالعتمادات لبعض الرياضات.

لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين	
في الخارج

املقيمين  املغاربة  معاناة  موضوع  إثارة  إلى  سباقا  والتنمية  العدالة  فريق  كان 
أو  الخاصة،  لعطلهم  الدول بسبب قضائهم  في مختلف  العالقين  بالخارج وكذا 
الذين كانوا خارج أرض الوطن بسبب التزامات مهنية أو لظروف صحية أو غيرها.

التواصل  مواقع  في  املبثوثة  ونداءاتهم  املغاربة  هؤالء  شكايات  مع  وتفاعال 
الخارجية  لجنة  اجتماع  بعقد  املطالبة  إلى  الفريق  بادر  وغيرها،  االجتماعي 
واستدعاء  الخارج،  في  املقيمين  واملغاربة  اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج إلثارة هذا 
في  اللجنة  وهو ما تم من خالل اجتماع  الجوانب،  امللف ومقاربته من مختلف 

مختلفين. لقاءين 
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2020، على الساعة الحادية  أبريل   23 حيث انعقد االجتماع األول يوم الخميس 
إنتشار  البلدان بسبب  بالعديد من  العالقين  املغاربة  في موضوع  عشر صباحا، 

.19 وباء كوفيد 

وقد شّدد الفريق على ضرورة إبداع الجهات الحكومية املعنية في إيجاد حلول 
بواجب  اإلخالل  دون  الوطن  أرض  إلى  العودة  في  بحقهم  العالقين  تمتع  وصيغ 

مراعاة الظروف الصحية التي من شأنها عدم اإلضرار بأهلم وذويهم. 

كما أثار الفريق انتباه الحكومة إلى أن تدبير عودة العالقين يجب أن يكون بمقاربة 
واملؤسسات  القطاعات  مختلف  بين  الناجعة  وااللتقائية  التام  التنسيق  تحقق 

ذات العالقة.

وركزت مداخلة الفريق في اللجنة املنعقدة ملناقشة هذا امللف على أن البرملان 
يقوم بدوره الرقابي على عمل الحكومة، واإلشادة بمجهودات الحكومة في مواجهة 
املغاربة في  وفي الوقت نفسه تم التأكيد على حق هؤالء  تداعيات هذه الجائحة، 
خاصة وأنهم يعلقون آمال كبيرة على تفهم املسؤولين وحسن  العودة إلى وطنهم، 
تفاعلهم، ال سيما وأن عددا من الدول قد باشرت آنذاك عملية ترحيل مواطنيها 

وضمان عودتهم اآلمنة إلى بلدانهم. 

مناقشة جاهزية املنظومة الصحية القائمة الستقبال املغاربة العالقين بالخارج.

واستمرارا من الفريق في متابعة ملف العالقين في الخارج، وفي ظل حالة االنتظار 
وال سيما  والترقب التي يعيشها آالف املغاربة العالقين في مختلف بلدان العالم، 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  به  صّرح  ما  على  وبناء  األوروبية،  الدول  في 
حيث أكد أن الجهات املعنية  اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج أمام اللجنة، 
هذه  أبرز  وأن  وطنهم،  إلى  العالقين  املغاربة  هؤالء  إعداد شروط عودة  بصدد 

الشروط هي جاهزية املنظومة الصحية الستقبالهم.

وبالنظر إلى حجم التطلعات واآلمال التي يعلقها املغاربة العالقين على هذه العودة، 
التعاون  من  مزيدا  تفرض  التي  الوضعية  هذه  مع  األمة  نواب  من  وتفاعال 
املطالبة  إلى  الدعوة  إلى  الفريق  بادر  املؤسسات،  بين جميع  والحثيث  املشترك 
صورة  أمام  األمة  نواب  لوضع  وذلك  الصحة،  وزير  بحضور  اللجنة  بعقد 

العالقين. املغاربة  لعودة  والصحي  اللوجيستي  باإلعداد  املتعلقة  املعطيات 
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تسهر  التي  األنشطة  مختلف  وتحصين  لتمنيع  املتخذة  اإلجراءات  على  االطالع 
عليها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وخاصة ما يتعلق بدعم وتقوية التأطير 

للمواطنين. الديني 

انطالقا من األهمية الحاسمة للبعد الروحي في تحقيق توازن الشخصية للمغاربة 
في ظل التداعيات النفسية واالجتماعية لجائحة كورونا تقدم الفريق بطلب عقد 
لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين في الخارج  
وذلك لدراسة موضوع التدابير التي  بحضور وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
ما  عليها وخاصة  التي تسهر  األنشطة  لتمنيع وتحصين مختلف  الوزارة  اتخذتها 

يتعلق بدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل هذه الجائحة.

حيث تم تقديم معطيات   2020 ماي   28 اللجنة يوم الخميس  وقد انعقد لقاء 
ألف  العتيق و14  للتعليم  مؤسسة   300 ألف مسجد وحوالي   52 بإغالق  تفيد 

7077 مسجد. كتاب قرآني، ومنع التجمعات املتعلقة بدروس محو االمية في 

وقد تم التأكيد خالل اجتماع اللجنة على ضرورة تأهيل الحقل الديني واالرتقاء 
وتعزيز التواصل  بمستوى التكوين املوجه لألئمة واملرشدين والقيمين الدينيين، 

املؤسساتي الرقمي للوزارة.

العناية  إلى  الفريق  الديني شأن جامع دعا  الشأن  أن  التشديد على  وإلى جانب 
إلى جانب إثارة الفريق مسألة  وبمجال الفتوى،  بمجال األمن الروحي للمغاربة، 

وتدبير عيد االضحى وتنظيم الزكاة. تنظيم موسم الحج، 

وفي الوقت الذي نّوه فيه الفريق بالتدابير البيداغوجية املتخذة الستمرار استفادة 
ألف تلميذ من منظومة التعليم العتيق طالب الفريق بالرفع من املجهودات   28
والعناية التي لم تصل بعد إلى املستوى املطلوب  املوجهة ملجال التعليم العتيق، 

وأطر وطلبة التعليم العتيق. بالقيمين على املدارس العتيقة، 

وتحقق  التكنولوجي  التطور  تستثمر  ومقاربات  حلول  إبداع  إلى  الفريق  ودعا 
الغاية املثلى في مواكبة املواطن املغربي وتحقيق توازن شخصيته.
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كما شّدد على أن الوزارة مطالبة ببذل مزيد من الجهود في مجاالت تأهيل الحقل 
وتطوير  شؤونه،  وتنظيم  العتيق  بالتعليم  والنهوض  املساجد،  وتأطير  الديني، 
لفائدة  واملستمر  األسا�سي  بالتكوين  واالعتناء  املساجد،  في  األمية  محو  برنامج 

وترشيد تدبير املجالس العلمية للشأن الديني. القيمين الدينيين، 

لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان

لضمان	 املتخذة  االحترازية  والتدابير  اإلجراءات  ملناقشة  لجنة  عقد  طلب 
استمرارية اإلدارة القضائية في ظل مواجهة بالدنا النتشار جائحة كورونا.

بتاريخ  بشأنه  اجتماعا  االنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  عقدت 
02/06/2020 حضره السيد محمد بنعبد القادر وزير العدل، وقد أشاد الفريق 
باإلجراءات و التدابير االحترازية التي بادرت اليها الوزارة بشكل استباقي لحماية 
السادة القضاة و األطر و املوظفين التابعين لها سواء باإلدارة املركزية أو بمختلف 
مع  انسجاما  القضاء  ومساعدي  واملتقاضين  املرتفقين  كذلك  و  اململكة  محاكم 

.19 التدابير التي تم اإلعالن عنها من لدن الحكومة ملحاصرة وباء كوفيد 

له  كانت  الذي  القضائي  الجهاز  تعطيل  قرار  اتخاذ  الوزارة  على  الفريق  وآخذ 
الجنحية  القضايا  ذمة  على  املعتقلين  خاصة  املتقاضين  على  سلبية  انعكاسات 

والجنائية وكذلك املحامين. 

كما أثار تعثر استعمال تقنية " الفيديو كونفرونس" في العديد من الجلسات لعدم 
توفير التجهيزات الضرورية إلنجاح التجربة من قبيل انقطاع شبكة االنترنيت او 

وضعف لوجيستيك اإلجراءات االحترازية الصحية. ضعف التغطية، 

وفي معرض جواب السيد الوزير أحاط أعضاء اللجنة بسعي الوزارة اتخاذ جميع 
والعمل على حل جميع  اإلجراءات االحترازية ضمانا لحسن سير مرفق العدالة، 
بصفة  العمل  لعودة  واملعقولة  الضرورية  الحلول  وإيجاد  العالقة  اإلشكاالت 

كاملة وعادية باملرفق القضائي.

طلب عقد لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان ملناقشة اإلجراءات املتخذة	
19	داخل املؤسسات السجنية	 من لدن املندوبية للحد من انتشار وباء	كوفيد	

خاصة بعد ظهور بؤر ببعض هاته السجون.
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البرملان  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  السيد  بحضور 
واملجتمع املدني والسيد املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ، عقدت 
 08/07/2020 بتاريخ  لها  اجتماعا  االنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة 
وضعية  على  للوقوف  املؤقتة  االستطالعية  املهمة  تقرير  مناقشة  مع  تزامنا 
ووقوفه  وشموليته  أهميته  على  النواب  كل  أجمع  الذي  السجنية  املؤسسات 
املوضوع.  لوحدة  ونظرا  مهمة،  جد  بتوصيات  وخروجه  دقيقة  معطيات  على 
الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية  اللجنة املختصة الطلب   فقد ناقشت  
حول موضوع »مناقشة اإلجراءات املتخذة من طرف املندوبية للحد من انتشار 
داخل املؤسسات السجنية خاصة بعد ظهور بؤر ببعض هاته   19 كوفيد  وباء 
نفس  تناولت  البرملانية  الفرق  من  لعدد  أخرى  طلبات  جانب  الى  املؤسسات«, 
اتخذت  التي  »التدابير  موضوع  في  االشتراكي   الفريق  طلب  قبيل  من  املوضوع 
.وطلب فريق  املغربية«  بالسجون   19 كوفيد   - ملواجهة جائحة فيروس كورونا 
»تزايد عدد اإلصابات املؤكدة بفيروس كورونا  االصالة واملعاصرة في موضوع 
املستجد  كورونا  وباء  »انتشار  موضوع  و  السجنية«  املؤسسات  في  املستجد 
من  بطلب  لتطويقه«  االحترازية  واإلجراءات  السجنية  املؤسسات  ببعض 
و»املجهودات املبذولة ملواجهة جائحة فيروس كورونا املستجد  الفريق الحركي. 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  بطلب  السجنية«  املؤسسات  داخل   19 كوفيد 

والتعادلية. 

أن  أكد  النواب  السادة  تساؤالت  على  املندوب  السيد  جواب  خضم  وفي 
على  املسعورة  الحملة  وراء  كانت  الحسابات  وتصفية  املغرضة  االشاعات 
طنجة  سجن  من  كل  في  الحاالت  من  عدد  تسجيل  بعد  السجنية  املؤسسات 
الذي استدعى زيارة ميدانية لهاته السجون من لدن املندوب  ال�سيء  وورززات، 
وقتها للوقوف على الوضعية الحقيقية دون وساطة وبعيدا عن ما يشاع حول 
السجن  داخل  من  الوباء  نشر  إمكانية  املندوب  السيد  استبعد  كما  املوضوع. 

الستحالة االمر وعزى دخوله من خارج أسوار السجن.

خالل  من  الوباء  مواجهة  في  للسجناء  اإليجابي  بالدور  املندوب  السيد  وأشاد 
املساهمة الفعلية في انتاج الكمامات في مبادرة منهم لخدمة الوطن ولو من داخل 

أسوار السجن.
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كما أكد السيد املندوب على أن مجموعة من املالحظات التي تقدم بها السادة 
والتي تتعامل معها املندوبية  النواب ترتبط باألساس بقلة املوارد املالية ال غير، 

حسب اإلمكانيات املتاحة خاصة في ظل هاته الظروف الصعبة واالستثنائية. 

طلب عقد لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان ملناقشة مستجدات تعامل	
الحكومة مع تقرير منظمة العفو الدولية األخير،	وما هي التدابير التي ستباشرها	

في حالة عدم تقديم هاته املنظمة ألدلة تثبت الوقائع املضمنة بهذا التقرير

 15/07/2020 عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان اجتماعا بتاريخ 
البرملان  مع  والعالقات  االنسان  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  السيد  بحضور 
العفو  منظمة  تقرير  مع  الحكومة  تعامل  مستجدات  ملناقشة  املدني  واملجتمع 
هاته  تقديم  عدم  حالة  في  ستباشرها  التي  التدابير  هي  وما  األخير،  الدولية 
لجنة  عقد  طلب  موضوع   التقرير  بهذا  املضمنة  الوقائع  تثبت  ألدلة  املنظمة 

تقدم به فريق العدالة والتنمية.

وقد ثمن الفريق مجهودات وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع 
البرملان واملجتمع املدني والتفاعل االيجابي للسيد وزير الدولة مع طلبات الفرق 

البرملانية.
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4.2	املهام االستطالعية

طبقا ملقتضيات النظام الداخلي أحال فريق العدالة والتنمية على مجلس النواب 
مهمة استطالعية واحدة همت الوقوف على مختلف الصفقات التفاوضية التي 
استيفائها  ومدى   19 كوفيد  جائحة  بمواجهة  واملتعلقة  الوصية  الوزارة  أبرمتها 

.08/09/2020 واحترامها للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل وذلك بتاريخ 

: املهام االستطالعية التي عقدت اللجنة بشأنها اجتماعا 

لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان

رغبة منها في الوقوف على وضعية بعض املؤسسات السجنية تقدمت مجموعة 
من الفرق النيابية - منها فريق العدالة والتنمية - بطلب تشكيل مهمة استطالعية 
السجن  للوقوف على وضعية كل من السجن املحلي عين السبع بالدار البيضاء، 

.) 1 بمكناس  املركزي مول البركي بآسفي، سجن توالل 

قروري  بثينة  النائبة  من  كل  االستطالعية  املهمة  هاته  في  الفريق  مثل  وقد 
ونجيب البقالي. )مقرر املهمة(  والنائبان رضا بوكماززي 

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان اجتماعا   08/07/2020 وبتاريخ 
البرملان  املكلف بحقوق االنسان والعالقات مع  الدولة  السيد وزير  لها بحضور 
املهمة  تقرير  ملناقشة  اإلدماج،  وإعادة  السجون  إلدارة  العام  املندوب  والسيد 
االستطالعية املؤقتة للوقوف على وضعية املؤسسات السجنية السالفة الذكر.

مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  السيد  بداية  أشاد  حيث 
البرملان، بعمل لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان، معتبرا أن عملها قد تجاوز 
من  مستوى العمل العادي للمهام االستطالعية الى مهمة لجنة تق�سي الحقائق، 
خالل املعالجة الشاملة للموضوع بزيارة أكثر من سجن للوقوف بشكل جدي على 
أضف الى ذلك انفتاح اللجنة على مجموعة  التفاوت بين املؤسسات السجنية، 
ووزارة  والرياضة  والشبيبة  العدل  وزارة  قبيل  من  واملجالس  املؤسسات  من 
األوقاف والشؤون اإلسالمية واملجلس الوطني لحقوق االنسان واملهن املرتبطة 

بالسجون باإلضافة الى فعاليات املجتمع املدني.
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فقد  أما رئيس املهمة االستطالعية النائب عمر العبا�سي عن الفريق االستقاللي، 
املهمة االستطالعية قاموا بمهمتهم بكل حرية، وأن زيارة االماكن  أكد بأن أعضاء 
كان اختياريا، وتم اعتماد منهج االصغاء، والحرص على تضمين آراء كل الفاعلين 
يعكس  ومتكامل  شامل  بتقرير  الخروج  الى  سعيا  معهم،  التوافق  عدم  رغم 
وإلبعاد الصورة النمطية التي تبخس  الوضعية الحقيقية للمؤسسات السجنية، 

دور السياسة واملؤسسات الدستورية.

العدالة  فريق  عن  بوكمازي  رضا  النائب  االستطالعية  املهمة  ملقرر  وبالنسبة 
والتنمية فقد كشف أثناء عرضه مللخص التقرير، أن اختيار املؤسسات السجنية 
كان مقصودا إلمكانية الوقوف على حجم االختالف مع اعتماد إشكاليات املهام 

السابقة الستغاللها كبداية لهاته املهمة.

وظروف  البشرية  املوارد  قلة  انصبت حول  قد  املالحظات  مجمل  ان  العلم  مع 
اشتغالها الصعبة )نقطة أثارها جميع املتدخلين( وضعف املوارد املالية املرصودة 

باإلضافة الى ضعف البنا التحتية واللوجيستيكية. للسجون، 

طلب  مسطرة  في  تلخيصها  فيمكن  السجناء  أثارها  التي  للمالحظات  وبالنسبة 
خارج  والتطبيب  السجون،  بعد  بسبب  الزيارات  وصعوبة  والترحيل،  العفو، 
سوء  حاالت  بعض  الدراسة،  استكمال  في  والرغبة  السجنية،  املؤسسات 
التوصل  وتأخر  التأديبية ألسباب بسيطة،  املعاملة والسب والشتم واالجراءات 

ومحدودية االستفادة من التكوين املنهي.... باملشتريات، 

لخص أخيرا السيد املندوب العام إلدارة السجون وإعادة االدماج كلمته تعقيبا 
على أعضاء املهمة االستطالعية وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان، 

في كون امليزانية التي ترصد إلدارة السجون ال تفي بالغرض.
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1	-	جائحة كورونا في صلب السياسات العامة	

لضرورة منهجية ارتأينا تقديم أهم املضامين والرسائل والخالصات املستقاة من 
والتي تميزت هذه السنة في إطار  املداخالت التي عبر عنها فريق العدالة والتنمية، 
واملتمثل أساسا في جائحة كورونا وتداعياتها  السياسة العامة بوحدة املوضوع، 
على  بها  املرتبطة  اإلشكاالت  ومختلف  والصحية  واالجتماعية  االقتصادية 
وذلك  الحكومة.  باشرتها  التي  اإلجراءات  والتنظيمي ومختلف  التدبيري  الصعيد 

: حسب األجندة التالية 

جلسة	:	األربعاء	26	رمضان	1441	املوافق	18	ماي	2020			في موضوع	:"تطورات	
بغرفتيه بموجب	 البرملان  أمام  به  املدلى  20ماي"	 الصحي مابعد	 الحجر  تدبير 

68	من الدستور. الفصل	

10يونيو2020 1441ه املوافق	 18شوال	 :	اإلثنين	 جلسة	

الخطة الحكومية لرفع الحجر الصحي	 	: في موضوع	

وباء	 النتشار  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  موضوع  في  	: موضوع	 في 
كرونا واإلجراءات املتخدة في هذا املجال".

2020 20	يوليوز	 28دي القعدة1441ه املوافق	 :	االثنين	 جلسة	

السياسة العامة املوجهة للشباب للتخفيف من جائحة كورونا 	: في موضوع	

3	-	تقييم السياسات العمومية
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التي خلفتها هده الجائحة أكد الفريق في  بالرغم من الظروف الصعبة واألجواء 
تناوله لهذا املوضوع  على اآلتي :

مسبوقة  وغير  قاسية  جد  وضعية  الجائحة  هذه  ظل  في  يعيش  املغرب  أن   -
وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية والصحية بادية على كافة املستويات، 

إال أنه رغم هذا الوضع املأزوم ينبغي تسجيل جملة من املالحظات :

لقد شكلت هده الظرفية االستثنائية فرصة للتعبير عن االجماع الوطني لكافة   -
املدني  املجتمع  وجمعيات  ونقابات  أحزاب  من  واملؤسسات  الحية  القوى 
العميقة  الحضارية  القيم  عن  للتعبير  وفرصة  امللك  جاللة  وراء  والتفافها 

للشعب املغربي املتمثلة في التضامن والتالحم.

- التأكيد على الدور املهم واملحوري ألطر منهي الصحة والقطاع العمومي والخاص 
وكل من يوجد في الصفوف األمامية ملحاربة هذا الوباء.

وإلغاء  والبحري  الجوي  املجال  بإغالق  بدءا  اإلجراءات  من  العديد  تثمين   -
الدراسة  وتوقيف  والفنية  والثقافية  الرياضية  والتظاهرات  التجمعات 
وإغالق  املحاكم  بمختلف  الجلسات  وتعليق  للمساجد  املؤقت  واإلغالق 

املحالت العمومية وترشيد النقل العمومي.

تعبئة موارد بشرية إضافية وإشراك قطاع الطب العسكري.   -

التأكيد على دور النخب واملؤسسات وفي طليعتها األحزاب السياسية واملنظمات 
عليها  املنصوص  التأطيرية  أدوارها  لعب  من  تمكينها  وضرورة  والعمالية  املهنية 

دستوريا خاصة من خالل اإلعالم العمومي.

مكوناتها  باختالف  العمومية  والسلطات  الصحة  بمهنيي  الكبير  بالدور  اإلشادة 
التعليم  القضائية ورجال ونساء  النظافة والسلطة  الترابية وعمال  والجماعات 

واإلعالم النزيه والحر.

على  للوقوف  باشرتها  التي  وباإلجراءات  املغربية  الدبلوماسية  بدور  اإلشادة 
أوضاع املغاربة بالخارج.

: مساهمة الفريق في هذا النقاش وأهم الرسائل	
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من  العديد  وإخراج  املصادقة  خالل  من  للبرملان  الريادي  الدور  على  التأكيد 
: ومنها  النصوص القانونية التي تطلبتها هده الظرفية االستثنائية، 

"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.	  مشروع مرسوم بإحداث 

الطوارئ 	  بحالة  خاصة  أحكام  بسن   2.20.292 بقانون  مرسوم  مشروع 
الصحية. 

بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.  	   2.20.320 مشروع مرسوم بقانون رقم 

واألدوية  الطبية  التجهيزات  مستوى  على  الخاص  املجهود  تعميم  ضرورة 
واملستشفيات امليدانية وتوسيع شبكات املختبرات لتشمل أغلب جهات اململكة.

دعوة املقاوالت املتوسطة والكبيرة والعمل بمفهوم املسؤولية االجتماعية في ظل 
هذه الوضعية الصعبة.

ضرورة ترشيد اإلنفاق العمومي.

التأكيد على فاعلية نهج املقاربة االستباقية بفضل التعليمات امللكية التي نهجتها 
الحكومة.

تأخذ  الوطني  االقتصاد  إنعاش  خطة  بمقترح  املتعلقة  االرادية  الخطوة  تثمين 
بعين االعتبار اإلكراهات الدولية والتفكير في اآلليات التي سيتم تعبئتها لضمان 
توفير التمويالت الالزمة للمقاوالت وخصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة من 

أجل استئناف أنشطتها. 

وذلك  الوطني،  االقتصاد  إلنعاش  العمومي  االستثمار  توظيف  في  النظر  إعادة 
مع  املحليين.  واالستهالك  اإلنتاج  دعم  أجل  من  أولوياته،  مراجعة  خالل  من 
مضاعفة املجهود لجلب االستثمارات الدولية ، وإعادة النظر في البنية الصناعية 

املغربية. واإلنتاجية 

ومن هذه التدابير نذكر على  اإلشادة بحزمة اإلجراءات املهمة التي تم اعتمادها، 
 : سبيل املثال 
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لألجراء . 1 درهم   2000 مبلغ  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  صرف 
املتوقفون عن العمل إضافة إلى التعويضات العائلية وكذا املتعلقة بالتأمين 

االجباري عن املرض ؛

2020 ؛. 2 30 يونيو  تأجيل سداد قروض االستهالك وقروض السكن إلى غاية 

صندوق . 3 مستوى  على  أكسجين"  "ضمان  للضمان  جديدة  آلية  إحداث 
موارد  من  صعبة  وضعية  في  املقاوالت  تمكين  بهدف  املركزي،  الضمان 
املئة  في   95 وبضمان يغطي  مليون درهم،   20 إلى  للتمويل تصل  استثنائية 

من مبلغ القرض ؛

؛. 4  2020 يونيو   30 تعليق أداء املساهمات االجتماعية للمقاوالت إلى غاية 

للمقاوالت . 5 اإليجار  بقروض  املتعلقة  وتلك  البنكية  القروض  سداد  تأجيل 
30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات ؛ حتى 

؛. 6  2020 يونيو   30 تأجيل وضع التصريحات الضريبية للمقاوالت حتى 

7 . 2020 يونيو   30 )ATD( حتى  تعليق املراقبة الضريبية واالشعار لغير الحائز 

4 ماليين أسرة استفادت من الدعم املباشر.   حوالي 
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بالسياسة  املتعلقة  مداخالته  خالل  من  والتنمية  العدالة  فريق  أكد  لقد 
املوارد  تعبئة  على مستوى  واسثتتنائي  كبير  بمجهود  قامت  الحكومة  أن  العامة 
تداعيات  ملواجهة  اإلجراءات  من  سلسلة  عبر  واللوجيستيكية  والبشرية  املالية 
في املساهمة في تقييم ناجع وموضوعي للمرحلة  الجائحة،وتماشيا مع نهجه البناء 
السياسات  تسائل  التي  والتوصيات  املالحظات  من  جملة  قدم  تحدياتها،  بكل 
للوقوف على مدى وجاهتها ومالمستها للقضايا  العمومية واالختيارات التي تبنتها  

بعيدا عن منطق املزايدات. الحقيقة، 

: في هذا السياق قدم الفريق وجهة نظره،والتي أثار فيها مايلي 

الدعوة إلى إعادة التفكير في املنظومة الصحية في إطار مقاربة مندمجة، وشاملة 
ومراعاة مختلف التحديات املطروحة عليها.

سياسية،  آثار  له  البداية،  في  صحي  ومشكل  عاملية  جائحة  هي  كوفيد19  إن 
اجتماعي  مشكل  إلى  تحوله  في  تكمن  خطورته  لكن  واقتصادية،  اجتماعية 

وسيا�سي. واقتصادي 

كوفيد19  على  التركيز  تم  أنه  ذلك  الطبيعية،  الحياة  إلى  الرجوع  إلى  الدعوة 
البشرية  املوارد  منها على مستوى  املزمنة  خاصة  على حساب األمراض األخرى، 
فحسب  والتي أهملت خالل هذه الفترة،  واملستلزمات الطبية والعناية باملر�سى، 

: املندوبية السامية للتخطيط 

30 % من األسر بها فرد يعاني من مرض مزمن ؛ 	 

؛  	  48 % لم يلجوا الخدمات الصحية خالل فترة الحجر 

11 % من األطفال في حاجة للتلقيح ؛  	 

36 % منهم لم يذهبوا خالل فترة الحجر إلى املستشفى.	 

املهيكل  الغير  والقطاع  الذاتي  واملقاول  املقاولة  لصالح  مهمة  إجراءات  اتخاد 
مقاربة خاصة  إلى  تحتاج  التي  القطاعات  بعض  مقابل  في  واإلنتاج،  واالستثمار 

كالسياحة.

تحد حقيقي يسائل السياسات العمومية جائحة كوفيد19	
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وإجراءات  مباشر  دعم  توفير  البدائل شريطة  إحدى  الداخلية  السياحة  اعتبار 
تحفيزية كاستمرار دعم للصندوق الوطني للضمان االجتماعي لهذه الشغيلة.

نفس ااملالحظة بخصوص مغاربة العالم الذين يساهمون ب70 مليار كمداخيل، 
نقط من الناتج الداخلي الخام وعدم االستفادة من هذا املعطى سيدفع   7 و 

باملغرب إلى خيار املديونية.

لليقظة  لجن  وتكليف  الترابية  الجماعات  دور  تغييب  تم  التدبيرية  الناحية  من 
جهويا برئاسة العامل والوالي و وزارة الصحة عن املصالح الخارجية وهي مخالفة 
صريحة لصالحيات الرئيس وملقتضيات القانون التنظيمي املتعلق بمزاولة مهنة 

83 و100. الطب 131.13 وبخاصة املواد 

: عل الصعيد االجتماعي	   

: ضرورة تعميم الحماية االجتماعية عبر التغطية الصحية الشاملة	

الصناع  والفئات املتضررة خاصة الفالحين،  ضرورة دعم القطاع غير املهيكل، 
ومراجعة  الطاكسيات.  الحالقة،  أرباب املقاهي،  الحرفيين،  املهنيين،  التقليديين، 
لتعميم  املساطر  كافة  وأجرأة  املهيكل  غير  للقطاع  املوجهة  الحكومية  السياسة 

الحماية االجتماعية لكافة شرائح املجتمع املغربي.

6 مليون مستفيد من الدعم في القطاع غير املهيكل  إجراءات وتدابير كبيرة ومهمة، 
وبلغة  مليون مستفيد من دعم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،  والراميد، 
وهي مؤشرات مقلقة اجتماعيا  مليون مستفيد،   29 األرقام نحن أمام أكثر من 

بالنظر إلى  محدودية املوارد.

مستوى  على  الوطنية  األفضلية  وإعطاء  املغربي،  املنتوج  تشجيع  إلى  الدعوة 
لالستيراد عند الضرورة القصوى. اإلنتاج واالستهالك ونمط العيش واللجوء 

الذاتي من الحبوب والزيوت والقطاني والسكر،  تحقيق األمن الغذائي واالكتفاء 
وإعادة النظر في السلسلة الغذائية واملخططات املرتبطة بالفالحة لكونها مرتبطة 
بالسيادة الوطنية والقطع مع السياسات املرتكزة على استيراد هذه الحاجيات 

من الخارج.



حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020 192

والسكن،  العقار  قطاع  و  السياحة  قبيل  من  األولوية،  ذات  القطاعات  دعم   -
وتقنين االستثناءات وليس حذفها. وتقديم التسهيالت الضرورية، 

وتفعيل  االجتماعية  الفوارق  كتقليص  الترابية،  البرامج  بتنزيل  اإلسراع   -
الشراكات واالتفاقيات والتعاقدات بين الدولة والجماعات املحلية.

قطاعات تطرح أكثر من عالمة استفهام حول مساهمتها في ظل الجائحة وتسائل 
: قطاع األبناك، قطاع التأمينات، وقطاع املحروقات.  كل املكونات 

: فيما يخص الجانب املؤسساتي	   

تقدم الفريق بطلب ملؤسسة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبئي للمساهمة   -
مع البرملان في دراسة آثار هذه الجائحة واستشراف ما بعدها ، كما عبر عن تمسكه  
املحروقات  ملف  بخصوص  تقريرها  إلصدار  املنافسة  مجلس  ملؤسسة  بطلبه 

والتي ينبغي أن تخفض أسعارها في ظل التراجع العالمي ألسعار النفط.

الصلة  القوانين ذات  اإليجابي مع مقترحات  التفاعل  إلى ضرورة  الفريق  دعا   -
بالجائحة واحترام اآلجال الدستورية وطبيعتها الظرفية.

وترشيده  االجتماعي  الدعم  آليات  بتطوير  اإلسراع  ضرورة  إلى  الفريق  دعوة 
املتعلق بمنظومة   72.18 باملصادقة على مشروع القانون رقم  وتحسين حكامته، 
االجتماعي  السجل  وإحداث  االجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين  استهداف 

املوحد والوكالة الوطنية للسجالت. 

بالنسبة 	  خاصة  الدعم،  هذا  من  االستفادة  نطاق  توسيع  على  العمل 
إجراءات  واعتماد  االستفادة،  شروط  وتبسيط  »راميد  بطاقة  لحاملي 
والصناع  والحرفيين  واملهنيين  التجار  فئة  من  باملتضررين  خاصة 
واملقاهي  السياحي  والنقل  األسفار  وكاالت  ومستخدمي  التقليديين، 

واملطاعم وغيرها من الفئات املتضررة.

تجاوز 	  والذي  العالقين  للمغاربة  العودة  عملية  تسريع  على  العمل   
31000 في هذه الظروف الصعبة. عددهم 

والنقابية 	  الحزبية  املؤسسات  مع  العمومي  اعالمنا  ملصالحة  الحاجة 
تم  التي  املشاورات  مواكبة  والعمل على  واملهنية  التمثيلية  واملؤسسات 
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إطالقها مع األحزاب والنقابات والهيئات املهنية وغيرها.

تفعيل ورش الالمركزية والعمل على عقد دورات استثنائية 	  الحاجة إلى  
ملجالس الجهات نظرا لصالحياتها في مجال التنمية املندمجة واالنعاش 
لباقي  باإلضافة  والترابية  املجالية  االقتصادي والستحضار خصوصياتها 

الجماعات الترابية حسب اختصاصاتها.

اإلشادة بدور الجماعات الترابية وانخراطها في املجهود التضامني الوطني وفي كل 
االعمال املخولة لها بتعاون مع مختلف السلطات العمومية والترابية واملؤسسات 
خالل  من  وكذا  والبشرية  اللوجستيكية  والوسائل  الخدمات  وتوفير  الصحية 

أدوارها في مجال حفظ الصحة والنظافة وغيرها.

املتخذة  واإلجراءات  لبالدنا،  العامة  واملالية  االقتصادية  للوضعية  بالنسبة  أما 
وعلى  القطاعات  من  مجموعة  على  الجائحة  لهذه  السلبية  واآلثار  ملعالجتها 
ألجله  الضرائب،  وموارد  الصعبة  العملة  من  مخزوننا  وعلى  العمومية  املالية 
الفريق بمعية مجموع الفرق واملجموعة النيابية بمذكرة مفصلة عن طريق  قدم  
اإلجراءات التي ينبغي  مقترحا بخصوص    57 لجنة االقتصاد واملالية تشتمل على 

كورونا.   اتخاذها ملعالجة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لوباء 

تكريس االختيارات ذات األولوية والتي أكدتها هذه املرحلة في مجاالت الصحة    -
والبحث  اإلبتكار  وتشجيع  املجالية،  الفوارق  وتقليص  االجتماعية،  والحماية 

العلمي والصحة والتعليم والتحول الرقمي.

االقتصادية  االنطالقة  الذي سيواكب  التنموي  النموذج  إخراج  على  العمل    -
واالجتماعية وحتى السياسية ملا بعد كورونا.
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:   التشخيص	

تشخيصا  الفريق  قدم  بالشباب  املتعلقة  العامة  السياسة  فيما يخص موضوع 
املتعلق  تلك  سواء  اإلشكاالت  من  العديد  عمق  إلى  خالله  من  نفذ  دقيقا 
في هذا اإلطار  باالستراتيجيات أو السياسات املتبعة أو املقاربات التي تم تبنيها، 

: البد أن نتوقف على بعض األرقام األساسية واملهمة حسب اإلحصائيات 

مليون شاب وشابة 	   12 يتعلق األمر بفئة عريضة من املجتمع املغربي تشكل 
36 % من الهرم السكاني. أي بنسبة 

15 سنة و34 سنة يعانون من عدة مشاكل، 	  الشباب ما بين 

270 ألف حالة من الهدر املدر�سي سنويا، 	  أكثر من 

 	 % 20 معدل البطالة في صفوف الشباب يصل ألكثر من 

50 %  من الشباب الحاصل على عمل يشتغل برواتب زهيدة جدا،	 

 4 مليون من الشباب اليوم، من أصل 12 مليون ال يشتغلون، ال يدرسون وال 	 
يقومون بأي تكوين، ال يستفيدون من أي تكوين منهي، 

75 % من الشباب ال يستفيدون من التغطية الصحية، 	 

82 % منهم ال يستفيدون من أي نشاط ترفيهي أو ريا�سي، 	 

15 % من الشباب اختاروا االندماج في املنظومة الجمعوية 	  10 % إلى  ما بين 
املغربية،

الشباب 	  فقط من   %  1 مليا  التوقف  أكثر من داللة ويستدعي  يحمل  رقم 
املغاربة قرروا االنخراط في النشاط الحزبي أو في العمل النقابي،

183 في مؤشر تنمية الشباب.	  120 من أصل  يف املغرب في املرتبة 
ّ
تصن

مركزية موضوع الشباب في أجندة الفريق
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املنظومة	 أو  الشباب  منها  يعاني  التي  للمشاكل  العريضة  الخطوط  أهم 
	: الشبابية داخل املجتمع املغربي	

والتعليم  العمومي  التعليم  بين  الفوارق  الجامعي،  الهدر  املدر�سي،  الهدر  مشكل 
الخاص، إشكالية منظومة التوجيه، مشكل الولوج لقطاع الصحة، عدم مالءمة 
كذلك  الشغل،  والتكوين لحاجيات سوق  التربية  توفره منظومة  الذي  التكوين 
ضعف املشاركة الفّعالة للشباب في املجال االجتماعي واملجال السيا�سي واملجال 

النقابي.

: االقتراحات والتوصيات	   

للشباب  االستشاري  املجلس  بتفعيل  اإلسراع  ضرورة  املؤسساتي،  املجال  في 
والعمل الجمعوي الذي من املنتظر أن يعطي دفعة قوية لقضايا الشباب باملغرب ؛

ضرورة منح الجهات جميع الصالحيات والوسائل الكفيلة من أجل توجيه وتنزيل 
مقتضيات  مع  تماشيا  اململكة،  جهات  مختلف  في  متعددة  مبادرات  وتنفيذ 

؛  111.14 القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات الترابية 

في مجال التعليم، ضرورة االستثمار أكثر في التوجيه وتحويله إلى وحدة أساسية 
ومساعدة  تواكب التلميذ من االبتدائي إلى اإلعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة، 
التلميذ في االنفتاح على مهن املستقبل دون االقتصار على املهن التقليدية التي 

والتي أصبحت متجاوزة.  املجتمع  يعرفها 

على  الشباب  تساعد  التي  الناعمة  باملهارات  يسمى  فيما  الحقيقي  االستثمار 
االندماج بطريقة سلسة في منظومة سوق الشغل.

املقاوالت  إنشاء  تشجيع  عملية  في  والتكوين  التربية  منظومة  انخراط  ضرورة 
وذلك عبر إدراج وحدات خاصة املقررات الدراسية.

الذي   » انطالقة  لبرنامج   « كبيرة  أهمية  إيالء  في مجال اإلدماج املنهي ضرورة 
توقف بسبب أزمة كورونا وإعطائه دفعة قوية في هذا التوقيت بالذات.
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ضرورة تعزيز اإلدماج املنهي للشباب دون إقصاء أي فئة سواء تعلق األمر بالشباب 
الحاصل على الشواهد أو العاطل عن العمل أو ذوي االحتياجات الخاصة.

األخضر  كاالقتصاد  املغرب  فيها  انخرط  التي  األوراش  استثمار مختلف  ضرورة 
في  املغرب  تبناها  التي  اإلفريقية  الطريق  خارطة  وكذلك  األزرق  واالقتصاد 
للصفقات  الشباب  ولوج  وتسهيل  الذاتي  التشغيل  وتشجيع  األخيرة،  السنوات 
باملقاوالت  الدفع  إطار  في  العمومية  باملؤسسات  الخاصة  والصفقات  العمومية 

الناشئة.

الرهان على القطاع البنكي وضرورة انخراطه في كافة املبادرات والبرامج املتعلقة 
لتشغيل. با

وانفتاح  الحزبي  العمل  للشباب وعصرنة  السياسية  املشاركة  في مجال  الدعوة 
يبقى  اليوم  السياسية  األحزاب  تقدمه  االذي  املنتوج  لكون  الشباب،  على  أكثر 

منتوجا تقليديا يحتاج إلى التطوير من أجل استقطاب عدد أكبر منهم.

ضرورة القطع مع مختلف املمارسات التي نراها اليوم داخل األحزاب السياسية 
حساب  على  والزبونية  املحسوبية  من  الداخلية،  الديمقراطية  ضعف  من 
وكذلك مختلف املمارسات الغير القانونية التي تمارس والتي تجعل من  الكفاءة، 
الشباب املغربي يختار العزوف السيا�سي ويختار العزوف عن املمارسة الحزبية 

والنقابية. 

بصور  تتعلق  التي  النمطية  الصور  محاربة  ضرورة  العمومي،  اإلعالم  مجال  في 
الشباب في اإلعالم مع تنزيل بعض مواد دفاتر التحمالت الخاصة بقنوات القطب 
العمومي التي تنص بشكل صريح على وجوب املشاركة في برامج حوارية سياسية 

منها.   9 و48 و87  واجتماعية طبقا للمواد 

في مجال التواصل الرقمي العمل على سن سياسة استراتيجية تواصلية خاصة 
املعلومة بطريقة سلسة. بالشباب من أجل الولوج إلى  

ونظرا للطابع العرضاني للموضوع دعا الفريق إلى  فيما يتعلق باملجال التدبيري، 
املرتبطة  العمومي  التدخل  مجاالت  جميع  تشمل  مندمجة  مقاربة  تبني  ضرورة 

بالشباب.
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السياسات العمومية وأولويات املرحلة

التي تدعو إلى ضرورة   289 تماشيا مع مقتضيات النظام الداخلي وتفعيال للمادة 
العديد  لراهنية  ونظرا  للتقييم،  املقترحة  البرامج  أو  العمومية  السياسة  تحديد 
من املواضيع التي يعتبرها فريق العدالة والتنمية تتطلب مقاربة ناجعة لإلجابة 
على إشكاالت  هيكلية و بنيوية، متداخلة املستويات األمر الدي يدعو إلى ضرورة 

ومدى وجاهتها. تفكيكها ومساءلة االستراتيجيات والسياسات املرتبطة بها، 

التي  العمومية  السياسات  مساءلة  اختيار  الفريق  ارتأى  السياق  بهذا  ارتباطا 
تستجيب وحجم الرهانات املطروحة، ومساهمة في النقاش املؤسساتي والعمومي 
من  وما فرضته  كرونا  جائحة  ماأفرزته  وأيضا  التنموي،  النمودج  الدائر حول 
تغييرات ومراجعات للسياسات والبرامج املعتمدة، من هذا املنطلق   تمت الدعوة 
املغرب الرقمي ودعم  املغرب األخضر،  بالصحة،  إلى تقييم السياسات املتعلقة  

املقاوالت.

: دواعي اختيار املوضوع املتعلق بالسياسة الصحية	   

تقييم السياسة العمومية املتعلقة بالصحة موضوع يكت�سي أهمية وراهنية . 1
وثانيا بالنظر إلى حجم  خاصة الرتباطه أوال بحق من الحقوق الدستورية، 
20 سنة، وهو يسائل املنظومة  التراكمات التي عرفها هذا القطاع مايزيد على 
االختيارات واملقاربات التي  ،السياسات املتبعة،  اإلمكانات املرصودة   : ككل 

تبنيها. تم 

حقل . 2 يتيحها  التي  واملفاهيمية  النظرية  اآلليات  باستدعاء  األمر  يتعلق 
السياسات العمومية للوقوف على مدى نجاعة األهداف املسطرة املعبر عنها 

ضمن االلتزامات التعاقدية واملخططات واالستراتيجيات.

نحن أمام قطاع أفقي بامتياز يتداخل فيه الكثير من القطاعات، وعليه نحن . 3
فإلى أي حد يمكن الحديث  أمام مسؤوليات متعددة ومساهمات مختلفة، 

؟ عن منطق التنسيق والتكامل والتقاطع بين السياسات العمومية 

إجماع مختلف التشخيصات املتعلقة باملنظومة الصحية على أنه من الرغم . 4
االستقبال  بنيات  تعزيز  مجال  في  السيما  تحقيقها  تم  التي  املنجزات  من 
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من  وتحسن جملة  الصحية  التغطية  مجال  في  أو  الصحي  العرض  وتوسيع 
املؤشرات فإن الخدمات الصحية العمومية التزال دون االنتظارات.

نسجل حركية ودينامية غير مسبوقة توجت . 5 على مستوى التشريع الصحي، 
باملصادقة على مجموعة من القوانين املؤطرة واملهيكلة في طليعتها القانون 
والقانون  العالجات.  وبعرض  الصحية  باملنظومة  املتعلق   34.09 اإلطار 
للمهن  املؤطرة  القوانين  على  عالوة  الطب،  مهنة  بمزاولة  املتعلق   131.13
شبه الطبية والقوانين ذات الصلة باألبحاث البيوطبية. فضال عن القوانين 
بمثابة التغطية الصحية   65.00 املنظمة للتغطية الصحية وخاصة القانون 
عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  بنظام  املتعلق   .98.15 والقانون  األساسية 
األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض 

الذين يزاولون نشاطا خاصا..

املنظومات . 6 مختلف  تعرفها  التي  املتسارعة  التحوالت  استحضار  ضرورة 
الصحية في العالم واملغرب ال يحيد عن هذه القاعدة خاصة ما عرفه العالم 
من  بالرغم  الصحية  املنظومات  وعجز  كوفيد19  وباء  اجتياح  من  مؤخرا 

اإلمكانات املرصودة.

امليزانيات . 7 على مستوى  للقطاع،  ضرورة الوقوف على اإلمكانيات املرصودة 
وتوصيات  تتما�سى  ال  التي  البشرية  املوارد  في  املزمن  النقص  املرصودة، 

منظمة الصحة العاملية أو مقارنة بدول الجوار.

على مستوى السياسة الدوائية قام املغرب بالعديد من اإلجراءات لتخفيف . 8
هذه  تبقى  حد  أي  إلى  منها،  املعوزة  وخاصة  املغربية  األسر  على  العبء 
اإلجراءات فعالة وتحقق األهداف املتوخاة منها ؟ ما مدى مساهمة الصناعة 

؟ الدوائية الوطنية في االقتصاد الوطني 

خطى املغرب خطوات كبيرة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة خاصة . 9
املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي   98.15 بعد املصادقة على القانون 
غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 
باملقابل يتعين  وهو أمر ينبغي تثمينه.  الذين يزاولون نشاطا خاصا،  األجراء 
على مستوى الحكامة الوقوف على جملة من املعيقات خاصة على مستوى 
استدامة املوارد كنظام املساعدة الطبية نمودجا والصناديق املدبرة لنظام 

التغطية الصحية ككل.
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وبائيا . 10 وانتقاال  الساكنة  بشيخوخة  مرتبطا  ديمغرافيا  تحوال  املغرب  يشهد 
مع هيمنة األمراض غير املنقولة التي تنجم عنها تداعيات مكلفة اقتصاديا 
كما  واجتماعيا األمر الذي يدعو إلى ضرورة تبني سياسة وقائية واضحة، 

يتعين على كل سياسة صحية أن تأخذ هذا املعطى بعين االعتبار.

األسئلة الخاصة بالتقييم   

وهل استطاعت تحقيق 	  ماهي تحديات ومعيقات السياسة الصحية ببالدنا، 
األهداف املسطرة ؟  

تقييم عملية الولوج للخدمات الصحية ومدى جودتها وكلفتها وسبل تمويلها، 	 
وبلورة اقتراحات عملية بشأنها.  

املخططات االستراتيجية ملساءلتها 	  فحص مدى وجاهة املقاربات واستدعاء 
وتقييم مدى نجاعتها وفاعليتها.

منظمة 	  لدن  من  املحددة  للمعايير  الصحية  املنظومة  استجابة  مدى  ما 
الصحة العاملية على مستوى التمويل واملوارد البشرية وجودة العالجات.

يمثل مجوع نفقات الصحة 6.2 % من الناتج الداخلي الخام وهو مااليتجاوز 	 
لتامين عالجات صحية أساسية،  كحد أدنى ضروري   %  6 إال بقليل نسبة 

؟ بماذا يمكن تفسير هذا املعطى 

؟	  ماهي اإلنجازات واملكاسب التي حققتها املنظومة الصحية 

هل استطاع التشريع الصحي اإلجابة على التحديات املطروحة على القطاع.	 

هل استطاعت السياسة الصحية في قطاع عمومي يعاني العديد من اإلشكاليات 
القطاعين  لتكامل  رؤيا  بلورة  بآليات خاصة  يشتغل  البنيوية وقطاع خصو�سي 
املتعلق  والقانون  الطب  مهن  بمزاولة  املتعلق   131.13 القانون  في  عنها  واملعبر 
املتعلق  الشق  خاصة  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة  بعقود 
وبنيات  خدمات  تقديم  دعم  على  العمومية  السلطة  مسؤولية  تحت  »بالعمل 

تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبكلفة منخفضة. 

واإلنجازات املحققة  الوقوف على اإلشكاالت التي تعاني منها التغطية الصحية، 
لبلوغ التغطية الصحية الشاملة.
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على مستوى السياسة الدوائية : هل اإلصالحات التي تم إقرارها من شأنها التاثير 
املصاريف. بشكل إيجابي على األسر خاصة املعوزة منها والتخفيف من عبء 

الوطني  االقتصاد  في  املساهمة  على  الوطنية  الدوائية  الصناعة  قدرة  مدى  ما 
ورهانات املنافسة وتزويد السوق املحلي.

ومرتبط  للمنظومة  تدريجي  تعاف  على  دليل  الصحية  املؤشرات  تحسن  هل 
بوجاهة االستراتيجيات التي تم تبنيها.

كالبيئة  الصحة  وزارة  مع  املتدخلة  الحكومية  القطاعات  مساهمة  مدى  ما 
والصناعة الدوائية والتجهيز واألشغال العمومية والجماعات الترابية واملؤسسات 

العمومية في تحقيق سياسة التقائية واضحة.

من  املعبئة  واإلمكانات  املتوفرة  البشرية  املوارد  هل  العلمي:  البحث  بخصوص 
هل هناك أصال استراتيجية  شأنها النهوض بالتحديات املطروحة على املنظومة، 

واضحة بهذا الخصوص.

  دعم املقاولة	:

إن تأهيل ودعم املقاوالت خاصة الصغيرة والصغيرة جدا يمثل أولوية وطنية 
التشغيل  مبادرات  تعزيز  في  الواضح  دورها  إلى  بالنظر  قصوى  بأهمية  تحظى 
والدفع  قليلة،  رأسمالية  وتكلفة  شغل،  مناصب  خلق  على  قدرتها  وفي  الذاتي 
املعي�سي  املستوى  وتحسين  الفقر  ومحاربة  الثروة  خلق  عبر  النمو  بعجلة 
تحليل البيانات املتوفرة  ويبين   واالندماج االجتماعي لفئات واسعة من األسر، 
لدى وزارة االقتصاد واملالية، على أن املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا  تشكل 
ويمثل معظمها مقاوالت ال يتعدى  في املائة من مجموع املقاوالت املغربية،   95

ماليين درهم.  3 رقم معامالتها 

أساســيا  محــركا  يعد  واملقاولة  االســتثمار  دعم  أن  شك  فال  املنطلق  هذا  ومن 
الحكومات  ماجعلته  وهو  واالجتماعية،  االقتصادية  أبعادها  بمختلف  للتنميــة 
السابقة والحكومة الحالية في صلب أولوياتها بغية توفيـر منـاخ تنافسـي وجـذاب 
لالسـتثمار الخاص، بما يمكنه من املساهمة في إنتاج الثـروة وتوفير فـرص الشـغل 
محاربة  وبالتالي  املواطنين،  دخل  لتحسين  األساسية  املداخل  أحد  يعد  الذي 

الفقر وتقليص الفوارق االجتماعية. 
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: ومن البرامج التي تستهدف تحفيز املقاولة 

برنامج استثمار املوجه إلى دعم مشاريع االستثمار والتطور التكنولوجي 	 
إطار  في  يندرج  والذي  مواكبتها  أجل  من  جدا  الصغيرة  املقاوالت  لدى 
لتعزيز  املنتج  االستثمار  لدعم  الصناعي،  لإلقالع  الوطني  امليثاق  تنفيذ 
تقديم  خالل  من  الصناعية  النظم  وتطوير  العمل  فرص  وخلق  النمو 
ترنو  حيث  املختارة.  واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت  االستثمار  منحة 
مقاولة   20.000 وتعزيز تنافسية  استراتيجية اإلقالع الصناعي عصرنة  
عبر  املهيكل  القطاع  نحو  والتحول  ومتوسطة،  وصغيرة  جدا  صغيرة 

مواكبة 100.000 مقاول ذاتي ؛

الوطنية 	  الوكالة  رؤية  خالل  من  املعلوماتية  واألنظمة  التقني  الدعم 
؛ مواكبتها  للنهوض باملقاوالت الصغرى واملتوسطة عبر  

برنامج تحفيز املوجه للمقاولة الصغيرة والصغيرة جدا عبر دعم العصرنة  	 
؛ الوظيفية وتطوير النظام املعلوماتي  

تأهيل املقاولة الذاتية وإدماج القطاع غير املهيكل الهادف إلى دعم روح 	 
املبادرة واملقاولة وتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل وتشجيع القطاع 

؛  غير املنظم على االندماج في النسيج االقتصادي املهيكل 

مقاولة سنويا في إطار اتفاق نمو 	   )80( ملواكبة ثمانين  »امتياز«  برنامج 
إلنعاش  الوطنية  والوكالة  الشركة  من  كل  التزامات  جهة،  من  يحدد 

؛ املقاولة الصغرى 

جهودها 	  في  سنويا  مقاولة   )700( سبعمائة  ملواكبة  مساندة  برنامج 
التي  التقدم  خطط  سيما  وال  إنتاجيتها،  وتحسين  تحديث  إلى  الرامية 
واإلنتاجية والدعم  تشمل العديد من إجراءات املواكبة لتحسين األداء 

للوصول إلى أسواق جديدة ؛

برامج تشغيلية خاصة لتحسين اإلنتاجية وتسريع استخدام تكنولوجيا 	 
يتعلق  فيما  التنافسية  تعزيز قدرتها  يحفز  مما  املقاوالت،  في  املعلومات 

؛ بخفض التكلفة والوقت وتحسين الجودة 
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في 	  يهدف املساهمة  برنامج لخلق املقاوالت الصغيرة،  »مقاولتي«  برنامج 
مقاوالت تخلق  الخفض التدريجي ملعدل البطالة من خالل دعم إنشاء 
الثروة ومناصب الشغل تماشيا مع املتطلبات والخصوصيات اإلقليمية. 
ويهدف أيضا لضمان االستدامة التدريجية للنسيج االقتصادي اإلقليمي 

من خالل نظام يتتبع املقاوالت الجديدة خالل فترة البداية الحرجة.

البرامج والتدابير خلق صناديق لدعم وتحفيز املقاولة  إلى مختلف هذه  تنضاف 
آليات  خالل  من  االعمال  ريادة  تمويل  دعم  لصندوق  بالنسبة  الحال  هو  كما 
تضعها  التي  التقنية  واملساعدة  املال  راس  واستثمار  والتمويل  الضمانات 
الدولة لصالح املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة واملقاولين الشباب 
قانون  بموجب  أحدث  الذي  الذاتيين  واملقاولين  املبتكرة  الناشئة  واملقاوالت 

.2020 املالية 

من  تم وضع مجموعة  للتمويل،  الصغيرة جدا  املقاوالت  ولوج  دعم  مجال  وفي 
موجهة  آليات  إحداث  مع  للضمان  الوطني  النظام  وتطوير  لتعزيز  التدابير 
الذي يسمح بضمان  »إكسبريس«  على غرار منتوج  خصيصا للمقاوالت الصغرى، 
70 في املائة من أصل قروض االستثمار أو االستغالل املوجهة لهذه الفئة، كما تم 
دون  »إليك«،  تخصيص شروط تفضيلية للمقاوالت النسائية من خالل منتوج 
اهتمام على مستوى  الصغيرة جدا من  الفالحية  املقاوالت  به  ملا تحظى  إغفاله 
في املائة   60 إلى حدود  حيث تستفيد من ضمانة تصل  إليها،  القروض املوجهة 
وقد تم الرفع من سقف القروض املستفيدة من هذا النظام  من أصل القرض. 

200 ألف درهم سنويا لكل مقاولة فالحية أو مزارع. ليصل إلى 

الجانب  مراجعة  بفضل  التي  الصغرى  والسلفات  الصغرى  القروض  فضال عن 
150 ألف درهم، بهدف تنويع مصادر تمويل  التشريعي تم الرفع من سقفها ليبلغ 

املقاوالت الصغيرة جدا. 

بديلة  آليات  تطوير  أجل  من  مؤخرا  املشاريع  من  مجموعة  إطالق  تم  كما 
وقانون خاص بالتمويل التعاوني  كصندوق تمويل املقاوالت الناشئة،  للتمويل، 
وكذا العمل على تطوير مساهمة املمولين من األشخاص الذاتيين في املقاوالت 

لناشئة. ا
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والتي  أعاله،  منها  نموذحا  املبين  والبرامج،  واإلجراءات  واملساطر  التدابير  رغم 
والصغيرة  الصغيرة  املقاولة  الخصوص  وعلى  الوطنية  املقاولة  دعم  استهدفت 
يشهد  زال  ما  الذي  املقاوالتي  النسيج  ملموسة على  غير  تظل  آثارها  فإن  جدا، 
إفالس آالف املقاوالت سنويا، وعلى عدم قدرته على خلق ما هو منتظر من فرص 
الثروة املطلوبة  في خلق  ومساهمتها متواضعة  البطالة،  الشغل وتقليص معدل 
يكفي  بما  يستجيب  وال  النمو،  نسب  وفي  الداخلي  والناتج  املضافة  القيمة  من 
للتصور وللرؤية التي يريدها املغرب في نموذجه التنموي وما  تضمنته الخطابات 

امللكية  في هذا الصدد.
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-	مخططان استراتيجيان وإنجازات مقدرة 	1

حظي قطاع السياحة باملغرب باهتمام كبير من لدن الدولة خاصة مع بداية سنة 
تميزت  حيث  السياحية  السياسة  في  تحول  نقطة  السنة  هذه  وشكلت   ،2000
2010( من أجل تحديث القطاع والنهوض  بوضع مخطط استراتيجي جديد )رؤية 
وإحداث  مليون سائح    10 به لإلقالع بقاطرة السياحة والهدف األسمى هو جلب 
إضافة إلى  ألف منصب شغل للمغاربة بصفة مباشرة وغير مباشرة،   600 حوالي 
جلب العملة الصعبة التي تم توقعها في 480 مليار درهم  نهاية سنة 2010.  وارتكز 
والخاص  العام  القطاعين  بين  تشاركية  تدبيرية  ثقافة  خلق  على  املخطط  هذا 
إضافة إلى خلق أوراش كبرى من شأنها دعم التنمية املستدامة وجعل املغرب في 
مصاف الدول السياحية الرائدة )خلق محطات سياحية جديدة في إطار ما يسمى 
املخطط األزرق، تطوير املنتوج الثقافي والشاطئي والقروي، تحسين النقل البري، 
والبنية  اإليوائية  الطاقة  دعم  والتواصل،  اإلنعاش  التسويق،  الجوي،  النقل 

السياحية....(.  التحتية 

تم وضع رؤية جديدة في إطار استمرارية تنمية القطاع   ،2010 رؤية  بعد انتهاء 
من  تحقق  ما  تثمين  املغرب من خاللها  واصل  والتي   2020 رؤية  وهي  السياحي 
إنجازات، على الرغم من محدوديتها، وتسريع وثيرة نمو القطاع من خالل أهداف 
إدراج مفهوم جديد يتمثل في التنمية   ( طموحة وتعزيز آثاره على املستوى املحلي 

املستدامة(. الجهوية 

مكن هذا االهتمام الخاص الذي حظي به قطاع السياحة على مدار العشرين 
 2010 رؤية  الذكر(  السالفتي  االستراتيجيتين  اعتماد  من خالل  املاضية،  سنة 
العالمي خالل  السياق  إكراهات  من  الرغم  على  أدائه  تعزيز  )من   2020 ورؤية 
ما  )فبفضل  العربي،...  الربيع  العاملية،  االقتصادية  األزمة  األخيرة(  السنوات 
للفنادق  االستيعابية  الطاقة  ارتفعت  قوي،  استثماري  زخم  من  القطاع  شهده 
 270.000 متجاوزة   ،1999 في املغرب بحوالي ثالث أضعاف منذ سنة  املصنفة 
مليون سنة   12,3 إلى  الوافدين  السياح  ارتفع عدد  وبذلك،   .2019 سرير سنة 
املغرب  من  جعل  مما   ،1999 منذ  املتوسط  في   %  6,3 قدرها  بزيادة   ،2018

قطاع السياحة	
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الوجهة اإلفريقية األولى والثانية في العالم العربي بعد اململكة العربية السعودية. 
مليار درهم سنة   73,2 بلغت عائدات السفر ذروتها بتحقيقها  باإلضافة إلى ذلك، 

42 % من صادرات الخدمات. 1999(، إي ما يعادل  2018 )7.3+ % منذ 

لدعم  الحكومة  بذلتها  التي  الجهود  كبير  إلى حد  اإليجابية  النتائج  وتعكس هذه 
العمومية  واملؤسسات  املقاوالت  استثمارات  منها  ونذكر  السياحة،  تطوير قطاع 
14 مليار درهم من قبل هذه املؤسسات في قطاع السياحة  )تم استثمار ما يقارب 
»إثمار املوارد«  خاصة من خالل الصندوق السيادي  و2018(،   2000 بين سنتي 
االهتمام  إيالء  مع  السياحية  املشاريع  لفائدة  للدولة  الخاص  العقار  وتعبئة 
 -  2002 هكتار خالل الفترة   14000 )عبأت الدولة  باملناطق السياحية الناشئة 
ودعم تجديد  وتعبئة املدخرات املؤسساتية،  ومنح الحوافز الضريبية،   ،)2018

وتكثيف الربط الجوي من خالل توقيع اتفاقية السماء. وتحديث الفنادق، 

تتبادر إلى أذهاننا مجموعة من التساؤالت بخصوص وضعية  انطالقا مما سبق، 
: القطاع وآفاقه املستقبلية نذكر منها 

إلى حدود اليوم خاصة على مستوى . 1  2020 ماهي النتائج التي حققتها رؤية 
مع  مقارنة  إنجازها  نسبة  هي  وما  ؟  مسطرة  كانت  التي  والبرامج  املشاريع 

؟ التوقعات 

التنمية . 2 خاصة على مستوى  للرؤية،  اآلثار االجتماعية واالقتصادية  ما هي 
؟ املحلية والجهوية 

ما هي نسبة انجاز االستثمارات التي كانت مبرمجة ؟ وما هي أسباب تعثر عدد . 3
؟ كبير منها 

تم . 4 وكيف  السياحية؟  للتنمية  املغربي  للصندوق  الحالية  الوضعية  ماهي 
تدبير االعتمادات التي خصصت له ؟

في ظل الصعوبات التي يعاني منها الفاعلون في القطاع السياحي خاصة فيما . 5
يخص تمويل مشاريعهم االستثمارية، ما هي اإلجراءات املتخذة لتشجيعهم ؟ 

الفاعلين؟ . 6 مختلف  بين  التنسيق  مدى  ما  القطاع،  تدبير  حكامة  إطار  في 
؟ وكيف تتم أجرأته وتفعيله 
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الحكومي . 7 برنامجها  في  واإلجراءات  التدابير  من  مجموعة  الحكومة  وضعت 
ما الذي تحقق منها وكم  انطالقة جديدة لقطاع السياحة،  تهدف إلى إعطاء 

تبلغ نسب اإلنجاز إلى حدود اليوم ؟ 

التي . 8 التي ستتخذها الحكومة من أجل تجاوز اآلثار السلبية  التدابير  ما هي 
؟  خلفها انتشار الوباء 

2020 ؟. 9 هل هناك رؤية جديدة أو مخطط ملا بعد  
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تحقيق  من  مكنت  الوطني،  لالقتصاد  أساسية  رافعة  املغربية،  الفالحة  تعتبر 
مجموعة من املكتسبات حيث تم رصد وتثمين ما تحقق في هذا القطاع إلطالق 
وهو املخطط الذي  "املغرب األخضر"،  أول مخطط خاص بالفالحة تحت اسم 
بمناسبة   2008 أبريل  في  انطالقته،  على  السادس  محمد  امللك  جاللة  أشرف 
أهمية  على  جاللته  أكد  حيث  للفالحة،  الوطنية  لأليام  الثانية  الدورة  انطالق 
القطاع الفالحي باعتباره دعامة لتنمية شاملة ومندمجة وأساسا لألمن الغذائي.

: يستند املخطط األخضر إلى ستة أفكار أساسية	

الفالحة محرك للنمو 	.1
عن طريق تأثيرها القوي  اعتبار الفالحة أحد محركات تنمية االقتصاد الوطني، 
التصدير  وإنعاش  العمل،  وخلق فرص  الخام،  الداخلي  الناتج  نمو  معدل  على 

الفقر. ومحاربة 

استراتيجية للجميع 	.2
مع  تقطع  الفاعلين،  من  فئة  لكل  مالئمة  متميزة  استراتيجية  تبني  عبر  وذلك 
االجتماعية،  والفالحة  العصرية  الفالحة  بين  يقابل  الذي  التقليدي،  التصور 

استراتيجية تأخذ بعين االعتبار تنوع الفاعلين وإكراهاتهم السوسيواقتصادية.

إعادة تنظيم النسيج اإلنتاجي 	.3
الذي يتجلى في ضعف نسيج  ضرورة معالجة املشكل الجوهري للفالحة املغربية، 
باعتماد نماذج التجميع التي أبانت عن نجاعتها على الصعيد الدولي  الفاعلين، 

والوطني.

تشجيع االستثمار 	.4
سنويا  درهم  ماليير  )عشرة  والوطني  االجنبي  الخاص  االستثمار  تشجيع  تهم 
على عروض  تنبني  استثمارات  وذلك عن طريق خلق  الغرض(،  لهذا  مخصصة 

مغربية متميزة و تتمحورباألساس حول مشاريع تجميع ناجحة.

املغرب األخضر
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الشراكات املربحة 	.5
أساس  على  مشروع محددة  و1500   1000 بين  تعاقدية إلنجاز  مقاربة  اعتماد 
أرا�سي صوديا  االستفادة من مسلسل خوصصة  عبر  هادف,  اقتصادي  نموذج 

وصوجيطا.

جميع القطاعات معنية 	.6
النجاح  تحقق  أن  السالسل  لكل  يمكـن  إذ  إنتاج،  سلسلة  أي  استبعاد  عدم 
في  إلنجاح هذا التحول،  الفاعلين جميع الفـرص،  واألمر يتعلق بإعطاء  املأمول، 

الثقة ِفي العاملين. إطار من املرونة وذلك بوضِع 

 : ويرتكز على دعامتين 

 : ويستند مخطط املغرب األخضر على دعامتين 

الدعامة األولى	:  تستهدف تنمية الفالحة ذات القيمة املضافة واإلنتاجية العالية 
وتهدف إلى تقوية وتطوير فالحة ذات إنتاجية  واملوجهة باألساس نحو التصدير. 
ونماذج  الخاصة  االستثمارات  تشجيع  عبر  السوق  ملتطلبات  وتستجيب  عالية 
700 و900 مشروع يمثل  جديدة من التجميع العادل. وتهم هذه الدعامة ما بين 

10 سنوات. 150 مليار درهم من االستثمارات على مدى  110 إلى  حوالي 

الواحات واملناطق  تهم الفالحة التضامنية في مناطق الجبال،   : الدعامة الثانية	
تتوخى محاربة الفقر في الوسط القروي عبر الرفع بشكل ملحوظ من  البورية، 
التضامني  التأهيل  على  معتمدة  هشاشة،  األكثر  املناطق  في  الفالحي  الدخل 
مشروع   545 فالح مستهدف من خالل إنجاز   840000 للنسيج اإلنتاجي لفائدة 

19.25 مليار درهم. بمبلغ استثماري يقدر ب 

االستثمار  على  األخضر  املغرب  مخطط  إستراتيجية  اعتمدت  اعتمدت  وقد 
: والتنظيم كمعادلة للنجاح وتتمحور حول سبع أسس رئيسية 

15 سنة املقبلة ؛  - 10 1. جعل الفالحة أهم قاطرة للتنمية باملغرب خالل 

؛ تبني التجميع كنموذج لتنظيم القطاع الفالحي   .2

3. ضمان تنمية الفالحة املغربية في مجملها بدون أي إقصاء؛

تشجيع االستثمار الخاص؛  .4
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اعتماد مقاربة تعاقدية لتنفيذ مخطط املغرب األخضر؛  .5

6. ضمان استدامة الفالحة املغربية؛

7. تيهئ إصالح اإلطار القطاعي.

مستوى العمليات األفقية للمواكبة  وقد تبنى املخطط مستويين من االشتغال، 
ومستوى التنزيل الترابي لبرامج املخطط.
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حول تقييم واقع الرقمنة في املغرب

  السياق العام

وعلى  العالمي،  االقتصاد  مستوى  على  بالغة  أهمية  الرقمي  القطاع  يكت�سي 
مستوى حياة األفراد واملجتمعات بالنظر إلى دوره في االرتقاء بالخدمات العمومية 
والرفع من إنتاجية وتنافسية  وفي تقوية املرافق العمومية،  املقدمة للمواطنين، 

املقاوالت.

وال يمكن أن تتحقق التنمية الشاملة دون االهتمام بالقطاع الرقمي وتكنولوجيات 
إلى  واالجتماعية،  املجالية  والفوارق  الرقمية  الهوة  وتقليص  واالتصال  اإلعالم 

جانب تقوية الشفافية والنزاهة.

التي من شأنها  املبتكرة  اآلليات  الوعي حول ضرورة استخدام  يتشكل  بدأ  وقد 
اعتماد الرقمنة داخل القطاع العمومي.

ولذلك  الحكومي،  البرنامج  عليها  ركز  التي  األولويات  من  الرقمي  التحول  ويعتبر 
 ،2020 تعهد البرنامج الحكومي باالستمرار في تفعيل استراتيجية املغرب الرقمي 
بالقطاع  النهوض  إلى  الرامية  اإلجراءات  من  في سياق حديثه عن حزمة  وذلك 

واملقاولة. الصناعي 

 كما تؤكد الحكومة من خالل بعض الوثائق الرسمية على أن استراتيجية املغرب 
وتقوية  الرقمي تهدف إلى ترسيخ مكانة املغرب في مجال التكنولوجيات الرقمية، 

مكانة املغرب كرائد على املستوى اإلقليمي فيما يخص تكنولوجيا املعلومات.

  املجاالت

الرقمية"  التنمية  "وكالة  بإحداث  املتعلق   64-16 القانون  وتعتبر املصادقة على 
الوكالة  هذه  تتمتع  حيث  املنشود،  الرقمي  التحول  تحقيق  في  كبرى  لبنة 
وتضطلع هذه الوكالة بتنزيل استراتيجية  بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، 

الدولة في ميدان تطوير االقتصاد الرقمي.

وترتكز استراتيجية املغرب الرقمي على التحول الرقمي لالقتصاد الوطني، وإحداث 
والحفاظ على املكانة الرقمية املتميزة للمغرب. قطب محوري رقمي جهوي، 



211حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الرابعة  2019 - 2020

  الرهانات

 "Digital Risers  2020" للتنافسية الرقمية تقريرا بعنوان  نشر املركز األوروبي 
قال فيه إن املغرب يحتل الرتبة الرابعة في تصنيف الدول بخصوص التنافسية 

الرقمية في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط.

ولذلك فإن الرهان يبقى قائما على أن يسعى املغرب إلى الحفاظ على تنافسيته 
التي  التطورات األخيرة  في ظل  الدولي واإلقليمي خاصة  الرقمية وتطوير موقعه 

بات يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا.

وهو ما  ومما ال يخفى أن هذه الجائحة سّرعت من وتيرة التحول الرقمي ببالدنا، 
يتطلب تشجيع روح االبتكار لدى األطر والكفاءات املغربية في إطار تعاون وثيق 
بين كل الفاعلين ال سيما في القطاعين العام والخاص، وذلك بما يحقق استمرار 

واالستجابة النتظارات املواطنين. خدمات املرفق العمومي، 

وقد تم إطالق منصات رقمية تعبر عن وجود هذا التحول الذي أملته الظرفية 
"أخذ املوعد عن بعد"،  و  "الحامل اإللكتروني"  و  مكتب الضبط الرقمي"  ومنها" 
حيث انتقل عدد اإلدارات املسجلة في منصتي "مكتب الضبط الرقمي" و "الحامل 

900 إدارة في غضون ستة أشهر. 30 إدارة إلى  االلكتروني" من 

وعلى مستوى قطاع التعليم الذي يعتبر إحدى املجاالت الحساسة تواجه منظومة 
املدرسة  في  االشتغال  آليات  بتغيير  يتعلق  كبيرا  تحديا  ببالدنا  والتكوين  التربية 
لتحقيق االنتقال الرقمي من خالل اعتماد الوسائل التكنولوجية الالزمة، وتوفير 

وبالتالي تيسير وتسريع ولوج مجتمع املعرفة. بيئة تربوية تسهل التحول الرقمي، 

األسئلة الخاصة بالتقييم   

هذا  فإن  الرقمي  التحول  وثيرة  تسريع  إلى  دفعت  املحيطة  الظروف  كانت  إذا 
وأهمها الحاجة إلى تحديد نموذج حكامة  القطاع ال يزال يواجه تحديات جمة، 

واضح يضم مجموع الفاعلين في املنظومة الرقمية املغربية وتنسيق مبادراتهم.

عن  تعّبر  مؤشرات مضبوطة  إلى  أيضا  ماسة  الحاجة  تبقى  ذلك  إلى  وباإلضافة 
تتبع  وكذا  الثابتة،  املؤشرات  مع  مقارنة  وتنافسية  استراتيجية  يقظة  وجود 

التكنولوجية. التوجهات 
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وما  ولهذا يبقى من الضروري القيام بوقفة تقييم وتأمل في ما تحقق من تراكم، 
: تم وضعه من برامج وخطط يتطلب اإلجابة على عدة أسئلة، ومنها 

في 	  النتائج  على  املبني  والتدبير  الرقمية  اإلدارة  اعتماد  حصيلة  هي  ما 
إصالح اإلدارة واملؤسسات العمومية ؟

لتبسيط 	  التنظيمي  اإلطار  تفعيل  حول  الرقمية  املؤشرات  هي  ما 
اإلجراءات واملساطر اإلدارية ورقمنتها، والذي ورد االلتزام به في البرنامج 

؟ الحكومي 

لتنفيذ 	  آلية  باعتبارها  الرقمية  للتنمية  املغربية  الوكالة  تقوم  كيف 
الوسائل  نشر  بتشجيع  الرقمية  التنمية  مجال  في  الدولة  استراتيجية 

؟ الرقمية وتطوير استخدامها بين املواطنين 

الضرورية 	  الشراكات  وبناء  املستمرة  للمواكبة  املبذولة  الجهود  هي  ما 
وتحقيق التنسيق بين مختلف املتدخلين الستدراك التأخر الحاصل في 
املجال الرقمي وتطوير املشاريع الرقمية ذات األثر امللموس على الحياة 

؟ اليومية للمواطن واملقاولة 

قطاع املؤسسات واملقاوالت	 	: العمومي	 العامة وتتبع اإلنفاق  املالية  مراقبة 
العمومية

19" في املغرب وإعالن حالة الطوارئ  بعد تف�سي فيروس كورونا املستجد "كوفيد 
كافة  واملؤسسات،  اإلدارات  باقي  غرار  على  بمجلسيه،  البرملان  اتخذ  الصحية، 
خالل  التشريعي  عمله  وواصل  الحكومة،  عليها  نصت  التي  االحترازية  التدابير 
وقتها  في  الدورة  افتتاح  من   2020-2019 التشريعية  للسنة  الربيعية  الدورة 

املعتاد إلى عقد الجلسات التشريعية والرقابية وانعقاد اللجان الدائمة. 

اجتماعات همت   6 عقدت لجنة مراقبة املالية العامة  النهج،  وسيرا على نفس 
الخريفية  الدورة  التي برمجت خالل  املواضيع  أساسا استكمال مناقشة بعض 
الوطني  "املكتب  العمران"،  "مجموعة  من  بكل  الخاص  العروض  كمناقشة 
و"الوكالة الوطنية للمحافظة   )ONSSA( للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية" 
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اجتماع  عقد  إلى  إضافة   .)ANCFCC( والخرائطية"  العقاري  واملسح  العقارية 
تماشيا مع الظرفية   ،)CNSS( "الصندوق الوطني للضمان االجتماعي"  بخصوص 
هذا  وتدبير  حكامة  مناقشة  أجل  من  الفترة،  هذه  خالل  البالد  تعيشها  التي 
الصندوق وتسليط الضوء على الدور الذي قام به في التخفيف من آثار الجائحة 

على الطبقة الشغيلة. 

أبانوا خالل هذه  الشعبة الذين يتميزون بالجدية واالنضباط،  وكعادة أعضاء 
)االلتزام بالعدد املحدد لكل فريق(  الدورة على التزامهم التام بالتدابير االحترازية 

لكافة املواضيع.   وانخراطهم في النقاش الجاد والبناء 
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