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كلمة افتتاحية :

يسعد املرصد الوطني لحقوق الناخب يف إطار مواصلة الطريق التي سار عليها منذ إحداثه،
القامئة عىل بذل كل الجهود من أجل االضطالع األمثل مبهامه االستطالعية والتقييمية واالقرتاحية،
وعىل االرتقاء املستمر بأدائه  ،أن يضع بني يدي الباحثني والفاعلني والدارسني واملهتمني إصداره
املوسوم بــ " التجربة الربملانية املغربية العارشة  -2021 2016رصد لوظائف :التمثيل ،والترشيع،
والرقابة ،والتقييم " ،يضاف إىل سلسلة التقارير املتتالية الصادرة عن املرصد حول عمل املؤسسة
الترشيعية خالل الواليات الترشيعية السابقة التي القت ردود فعل إيجابية ،والتي كانت مبثابة
دافع ملواصلة املشوار وتحقيق األهداف وتطوير بيت الخربة داخل املرصد ،ليشكل بذلك هذا
التقرير "حقينة" علمية وعملية مهمة لكل من يعنيه البحث العلمي يف الحياة الترشيعية املغربية
ذات الصلة بالوظائف الرباعية  -التمثيل ،والترشيع ،والرقابة ،والتقييم.-
وقد جاء هذا التقرير لرصد مختلف املستجدات يف التجربة الربملانية العارشة ()2021-2016
للربملان املغريب املتعلقة بالوظائف الرباعية السابق ذكرها ،محتكام بذلك إىل "سيّاج" منهجي
أكادميي ،باالعتامد عىل مصادر علمية ورسمية .هدف من خاللها التقرير إىل تجميع مختلف
األحداث والوقائع التي عاشتها السنة الترشيعية ،وأعاد تركيبها ،لوضعها يف صورة مكتملة ،ويف
سياقاتها التي جرت فيها ،حتى يصبح التقرير مرجعا موثوقا به لكل مهتم.
وإذا كانت الحصيلة الترشيعية للتجربة الربملانية العارشة عرفت إصدار نصوص قانونية عديدة
مع تباين يف كم الترشيع من سنة إىل أخرى ،إال أن جائحة كورونا أثرت عىل الوظيفة الترشيعية
ملجليس الربملان ،و عىل األخص دورة أبريل . 2020مام جعل السياق الذي جاء فيه هذا التقرير
جد دقيق ومعقد .
وقد أعد هذا التقرير االسرتاتيجي نخبة من الكفاءات األكادميية والعلمية املتخصصة يف الشأن
الربملاين ،كمساهمة من املرصد يف بناء ثقافة مساءلة املؤسسات الدستورية وإصدار تقارير دورية
بشأنها مع فتح املجال أمام الفاعل السيايس خاصة والرأي العام الوطني عامة ملناقشة مضامينه مبا
يعود عىل املامرسة الربملانية ببالدنا مبزيد من الفعالية.
وعىل سبيل الختم أتقدم باسم املرصد الوطني لحقوق الناخب بخالص الشكر والتقدير لألساتذة
األجالء – الدكتور الحسن الجامعي والدكتور خالد العرسي -عىل إعداد هذا التقرير االسرتاتيجي.
لكن قبل ذلك الشكر واالمتنان إىل مؤسسة كونراد أديناور األملانية يف شخص ممثلها القانوين
" ستيفان كروجر" وأعضاء طاقمه االداري عىل الرشاكة االسرتاتيجية مع املرصد وعىل الدعم
املتواصل لنشاطاته.
رئيس املرصد الوطني لحقوق الناخب
د.خالد الطرابليس
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مقدمة
إذا انطلقنا من كون السلطة الترشيعية منوط بها وظائف :الترشيع ،والرقابة
عىل الحكومة ،وتقييم السياسات العمومية ،والتمثيل؛ فإنه من املؤكد أن الوظيفة األخرية
تعد املدخل األسايس ملامرسة باقي الوظائف ،لذلك تعد أصال والباقي تب ٌع .فالتمثيل يسائل
السلطة الترشيعية عن مرشوعيتها يف مامرسة مختلف وظائفها ،بينام تتعلق باقي الوظائف
بكيفيات مامرسة السلطة الترشيعية اختصاصاتها .والتي تجد تعبرياتها يف كيفية تدبريها
خالل كل والية ترشيعية عىل حدة.
ويأيت هذا التقرير الشامل لرصد مختلف املستجدات يف التجربة الربملانية العارشة
( )2021-2016للربملان املغريب املتعلقة بالوظائف الرباعية السابق ذكرها .وهو تقرير جعل
بوصلته االحتكام إىل املعايري األكادميية منهجا ومضمونا ،معتمدا يف كل ما يرد فيه من
معطيات عىل مصادر علمية ورسمية ،وهدفه تجميع مختلف األحداث والوقائع التي عاشتها
السنة الترشيعية ،وإعادة تركيبها ،لوضعها يف صورة مكتملة ،ويف سياقاتها التي جرت فيها،
حتى يصبح التقرير مرجعا موثوقا به لكل مهتم.
فيام يتعلق بالوظيفة التمثيلية فمن املؤكد أنها وظيفة تحيل عىل مامرسة املواطن
سيادته من خالل التصويت ،لذلك تعد االنتخابات اآللية األفضل متثيال لإلرادة الشعبية يف
كيفية تحقيق التداول عىل السلطة بشكل سلمي ،ومن خالل منافسة نزيهة بني قوى املجتمع
املمثلة ملختلف فئاته وتوجهاته ومصالحه ،لذلك تعد يف مختلف الدول الدميقراطية اآللية
الوحيدة لحيازة السلطة مرشوعيتها وهو ما تقدم دستور  2011نحوه بخطوات ،لكن التسليم
باآللية االنتخابية يرتجم من خالل عدة أعامل متهيدية لها أكرب األثر عىل نتائج االقرتاع ،ومن
أهمها مسألة التقطيع االنتخايب وهو ما تم التوقف عنده يف هذا التقرير لرصد تداعياته عىل
قيم مساواة التمثيل وعدالته وفعاليته يف هذه التجربة الربملانية العارشة .كام تم التساؤل
عن حدود تحقق املناصفة يف متثيلية النساء يف املؤسسة الترشيعية وهياكل مجلسيها ،سواء
يف االنتخابات املدشنة للوالية الترشيعية أو التي تجري يف منتصفها .مع إيالء اهتامم للتساؤل
عن أسباب عدم االستقرار الحكومي يف هذه التجربة الربملانية.
فيام يتعلق بالوظيفة الترشيعية ،فقد رصد هذا التقرير إضافة إىل املستجدات التي
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عرفتها مشاريع القوانني التنظيمية التي تعد مكملة وشارحة للدستور ،القوانني-اإلطار التي
كم غري مسبوق خالل هذه الوالية الترشيعية ،وأهمية هذه النصوص القانونية تنبع
عرفت ًّ
من كونها تتضمن مبادئ وأهداف وتوجيهات ،وتتميز عن القوانني العادية بكونها ال تتضمن
قواعد مفصلة وإجراءات ترشيعية محددة ،لذلك تعد مرجعية ترشيعية لتحديد السياسات
العمومية القطاعية عىل املديني :املتوسط والبعيد .كام تم تخصيص مبحث لرصد النصوص
القانونية املؤسسة املحدثة لهيئة من الهيئات التي تعنى بحامية الحقوق والحريات
والحكامة الجيدة والتنمية البرشية واملستدامة والدميقراطية التشاركية هيئات حامية حقوق
اإلنسان والنهوض بها ،أو تلك القوانني التي جاءت لتتميم وتغيري قوانني سابقة لهيئة قامئة
قانونا وواقعا .كام تم التوقف عند السياقات التي تحكمت يف قوانني املالية لهذه الوالية
الترشيعية ،حرص مشاريع ومقرتحات القوانني التي صودق عليها ،مع التوقف عند مناذج
من مشاريع القوانني التي أبانت عن خالف شديد بني األغلبية الربملانية املساندة لالئتالف
الحكومي.
وفيام يتعلق بوظيفتي الرقابة وتقييم السياسات العمومية ،فقد تم التوقف عند
حيثيات التنصيب النيايب لحكومة التجربة الربملانية العارشة ،وتتبع آليتي الرقابة من خالل
األسئلة الشفوية والكتابية للنواب واملستشارين يف الربملان املغريب ،واملهام االستطالعية التي
تقوم بها اللجان الدامئة بكل من مجليس الربملان ،ولجان تقيص الحقائق.
ويف تقييم السياسات العمومية ،ركز التقرير عىل تتبع الجلسات الشهرية املتعلقة
بالسياسة العامة التي ال ميكن أن يجيب عن أسئلتها إال رئيس الحكومة ،كام توقف عند
االجتامعات املشرتكة ملجليس الربملان من أجل تقييم هذه السياسات ،أو مناقشة الحصيلة
الحكومية ،وتقييم السياسات املالية مع العرض السنوي الذي يتقدم به رئيس املجلس األعىل
للحسابات أمام مجليس الربملان يف جلسة مشرتكة .كام مل يفت التقرير البحث يف تأثريات
جائحة كورونا عىل العمل الربملاين منذ دورة أبريل من السنة الترشيعية الرابعة من التجربة
الربملانية العارشة.
وقد أرفق تقرير التجربة الربملانية العارشة مبالحق تعلقت أساسا بالخطابات امللكية
االفتتاحية لدورات أكتوبر الربملانية ،وذلك ملا يكتسيه الخطاب املليك املوجه لألمة من داخل
املؤسسة الترشيعية من أهمية اعتبارية يف توجيه أشغال الربملان مبجلسيه ،وهي األهمية التي
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أكد عليها السيد الحبيب املاليك ،رئيس مجلس النواب يف هذه التجربة الربملانية العارشة،
بقوله يف الجلسة العمومية الختامية لدورة أكتوبر يف  13فرباير « :2019وقد استحرضنا
ومتثلنا ،يف مامرسة مهامنا الترشيعية والرقابية والتمثيلية ،ويف أعامل التقييم ،مقتضيات وروح
الدستور ،وخطب جاللة امللك محمد السادس بكل حموالتها الوطنية واإلصالحية واملتوجهة
إىل املستقبل» .وقد أعاد السيد عبد الحكيم بن شامش ،رئيس مجلس املستشارين ،التأكيد
عىل نفس األهمية للخطاب املليك بقوله يف الجلسة العمومية الختامية لدورة أكتوبر يف
 12فرباير « :2019وقبل استعراض حصيلة املجلس خالل هذه الدورة ،ال بد أن نستحرض
املضامني القوية والرسائل الدالة التي حملها خطاب جاللة امللك محمد السادس نرصه الله
مبناسبة افتتاح السنة الترشيعية الجديدة».

4

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

الباب األول:
الوظيفة التمثيلية يف التجربة الربملانية العارشة
يقوم الربملان بعدة وظائف ،من أبرزها :الترشيع ،والرقابة عىل الحكومة ،وتقييم
السياسات العمومية ،لكن التمثيل يعد وظيفة الوظائف ،كونه أصل تتفرع عنه باقي
الوظائف ،فهو مدخلها الرشطي ،لذلك يعد التمثيل أكرب من «وظيفة» ،فهو أصل مرشوعية
مامرسة الربملان مختلف االختصاصات املخولة له.
متثل االنتخابات لحظة يفوض فيها الشعب صاحب السيادة سلطته ملمثلني عنه عرب
صناديق االقرتاع ،وهو ما أقره الدستور املغريب كون أعضاء الربملان يستمدون «نيابتهم من
األمة» (ف  ،)60وهو تفويض يتم عرب االقرتاع العام كل خمس سنوات بالنسبة ملجلس النواب
(ف  ،)62وعىل أساس نتائج هذا االقرتاع «يعني امللك رئيس الحكومة من الحزب السيايس
الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب» (ف .)47
وحيث إن االنتخابات هي اآللية الوحيدة لالنتقال السلمي للسلطة ،ولحيازة
مرشوعية متثيل األمة ،فقد وجب إحاطتها بالضامنات الدستورية التي تجعلها حرة ،ونزيهة،
وشفافة ،لذلك تقوم االنتخابات التنافسية «عىل القواعد التي تضمن االستفادة ،عىل نحو
منصف ،من وسائل اإلعالم العمومية ،واملامرسة الكاملة للحريات والحقوق األساسية ،املرتبطة
بالحمالت االنتخابية ،وبعمليات التصويت ،وتسهر السلطات املختصة بتنظيم االنتخابات
عىل تطبيقها» ،و»السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء املرشحني ،وبعدم التمييز
بينهم» ،كام أقر الدستور إمكانية «املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات ،طبقا للمعايري
املتعارف عليها دوليا» ،وكل من أخل بالقواعد «املتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات
االنتخابية ،يعاقب عىل ذلك مبقتىض القانون» (ف  .)11فام مدى متاهي كل هذه املقتضيات
مع انتخابات  7أكتوبر  2016التي أفرزت برملان التجربة الربملانية العارشة؟
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املبحث األول:
انتخابات أكتوبر  2016وعدالة التمثيل
تخضع أي انتخابات ملسلسل من اإلجراءات التمهيدية لها ،والتي تؤثر عىل نتائجها،
وميكن التوقف عىل آليتني من بني تلك اإلجراءات يف االنتخابات الترشيعية التي جرت يف 7
أكتوبر  ،2016ويتعلق األمر بالتقطيع االنتخايب ،والعتبة االنتخابية.

املطلب األول :التقطيع االنتخايب

يعترب تحديد الدوائر االنتخابية من أهم العمليات التمهيدية ملسلسل االقرتاع،
ويفرتض فيه انسجامه مع منط االقرتاع ،مبعنى اختيار دوائر صغرية الحجم تتناسب مع
االقرتاع الفردي عىل عكس االقرتاع الالئحي الذي يتناسب مع دوائر انتخابية كبرية .ولآلثار
الحاسمة للتقطيع االنتخايب عىل نتائج االنتخابات ،فإنه ال يستوجب املالءمة فقط بني منط
االقرتاع والتقسيم االنتخايب؛ بل توضع مبادئ تقيد هذا التقسيم من أجل تحقيق أهداف
تنسجم ومبادئ التنافس الدميقراطي.
تعلقت أبرز االنتقادات املوجهة للتقطيع االنتخايب باملغرب يف مختلف االستحقاقات
االنتخابية السابقة عىل دستور  2011باعتبار ترسيم الدوائر االنتخابية من االختصاصات
الحرصية للسلطة التنظيمية ،متارسه من خالل مرسوم للوزير األول باقرتاح من وزير الداخلية.
وقد أقر دستور  2011اختصاص السلطة الترشيعية بوضع «مبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية»
(الفصل  ،)71وهو ما متت ترجمته يف القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب،
حيث حددت (املادة  )2مبادئ ثالثية ينبغي مراعاتها عند إحداث الدوائر االنتخابية املحلية
وتحديد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية مبرسوم ،وهذه املبادئ هي:
•مراعاة يف تحديد الدوائر االنتخابية قدر اإلمكان تحقيق توازن دميغرايف فيام
بينها ،مع مراعاة الجانب املجايل؛
•يكون النفوذ الرتايب للدوائر االنتخابية متجانسا ومتصال؛
•تحدث دائرة انتخابية واحدة يف كل عاملة أو إقليم أو عاملة مقاطعات،
ويخصص لها عدد من املقاعد يحدد مبرسوم .غري أنه يجوز أن تحدث يف بعض
العامالت أو األقاليم أكرث من دائرة انتخابية واحدة».
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من املالحظ أن مبادئ التقطيع ظلت مبادئ مجردة ال تتضمن مؤرشات إلمكانية قياس
تحققها ،وهو ما يفرس كون تحديد الدوائر االنتخابية يف انتخابات  25نونرب  2011مل يختلف
عن سابقه إال بشكل نسبي جدا ،بل إن التقطيع االنتخايب الذي اعتمد يف انتخابات  7أكتوبر
 2016حافظ عىل نفس التقطيع الذي عرفته انتخابات  2011رغم تحوالت التقسيم التي
عرفتها جهات اململكة ،والتي تم تقليصها من ستة عرش جهة إىل اثني عرشة جهة ،وهو ما
افرتض إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لتتناسب مع املعطيني الجديدين :التقسيم الجهوي
الجديد ،ونتائج إحصاء السكان لسنة .2014
لقد ظل التقطيع االنتخايب موكوال إىل الحكومة من خالل مرسوم ال ميكن الرقابة عليه من
خالل القضاء الدستوري ،وهو ما أخضع التقطيع االنتخايب لتوافقات تقودها وزارة الداخلية،
وتنتج عنها تباينات كبرية يف التوازن بني الجهات (الجدول األول) ،1والدوائر االنتخابية ضمن
الجهة الواحدة أيضا (الجدول الثاين).
جدول  :1مقارنة التمثيلية بني جهات اململكة يف انتخابات أكتوبر 2016
عدد السكان الفارق قياسا
عدد
عدد
الجهة
لكل مقعد عىل املعدل
السكان
املقاعد
6%
117 458
4 580 866
39
الرباط -سال -القنيطرة
-9%
100 624
2 314 346
23
الرشق
7%
118 306
6 861 739
58
الدار البيضاء الكربى -سطات
-13%
96 177
1 635 008
17
درعة -تافياللت
-9%
100 831
2 520 776
25
بني مالل -خنيفرة
15%
127 469
2 676 847
21
سوس ماسة
-51%
54 220
433 757
8
كلميم – واد نون
11%
122 646
3 556 729
29
طنجة -تطوان -الحسيمة
-63%
40 865
367 785
9
العيون -الساقية الحمراء
-68%
35 739
142 955
4
الداخلة -وادي الذهب
4%
114 511
4 236 892
37
فاس -مكناس
14%
125 571
4 520 569
36
مراكش -آسفي
 1جدول تركيبي تم إعداده اعتامدا يف معطياته عىل مرسوم رقم  2.15.234صادر يف  28من جامدى األوىل  19( 1436مارس )2015
باملصادقة عىل األرقام املحدد بها عدد السكان القانونيني باململكة .الجريدة الرسمية ،عدد  23( ،6354أبريل  ،)2015ص 4027
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•ميكننا الجدول واملبيان من مالحظة أن التمثيلية بني الجهات جد شاسعة ،وهو ما ميس
مببدأ املساواة بشكل واضح ،فاملعدل العام للسكان الذي ميكن استخالصه من قسمة
العدد اإلجاميل للسكان ) (33 848 242عىل عدد مقاعد الدوائر االنتخابية املحلية
املتنافس حولها ( )305سيمنحنا ما يتجاوز بقليل  110000نسمة.
•مقارنة مع هذا املتوسط العام نجد أن جهات :الدار البيضاء الكربى – سطات ،وسوس
ماسة ،وطنجة -تطوان -الحسيمة ،وفاس -مكناس ،ومراكش -آسفي ،قد تجاوزت
املتوسط بالحدود املعرتف بها يف تجارب دولية (وقع التجاوز ما بني 4 :إىل ،)15%
يف حني أن جهات :الرشق ،ودرعة -تافياللت ،وبني مالل -خنيفرة ،فقد نزلت عن
املتوسط الوطني إىل حدود 9% :و  ،13%وهي نسبة تبدو مقبولة مقارنة مبؤرشات
دول دميقراطية عريقة ،ولكن اإلشكالية تتضح باحتساب الفارق األعىل بني سوس ماسة
عن املتوسط العام للسكان ( ،)15%والفارق األدىن بالنسبة لدرعة تافياللت ( )13%مام
يجعل مجموع الفارق الحقيقي بينهام هو  ،28%وهي نسبة مرتفعة جدا ،ولكنها رغم
ذلك تظل ضئيلة إذا ما قورنت مع النسب التي تهم جهات الجنوب.
•يتقلص فارق التمثيلية بني جهة الداخلة -وادي الذهب مقارنة مع املتوسط الوطني إىل
 ،68%وهو ما يعني أن الفارق بني الدوائر االنتخابية لهذه الجهة وجهة سوس ماسة
تصل إىل  ،83%وذاك يعد مسا واضحا مببدأ املساواة ،فالنائب الذي ميثل ما يتجاوز
بقليل  180 000نسمة يف الدائرة االنتخابية إلنزكان آيت ملول التابعة لجهة سوس
ماسة ،يتساوى يف املؤسسة التمثيلية مع وضعية نائب ال ميثل سوى  8 000من ساكنة
أورسد التابعة لجهة الداخلة –وادي الذهب ،أي أن  22صوتا من ساكنة إنزكان آيت
ملول يعادل صوت فرد واحد من ساكنة أورسد ،ويربز واضحا الفوارق الشاسعة يف
متثيلية املواطنني بني جهات اململكة من خالل املبيان أدناه.
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مبيان  :1مقارنة التمثيلية االنتخابية القرتاع  7أكتوبر  2016بني جهات اململكة
122646 118306
117458 114511

127469 125571

100831 100624
96177

140000
120000
100000
80000

54220
35739

60000

40865

40000
20000

الداخلة -العيون -كلميم -درعة -الرشق بني مالل -فاس -الرباط -الدار طنجة -مراكش-
خنيفرة مكناس سال -البيضاء تطوان -آسفي
وادي الساقية واد نون تافياللت
القنيطرة الكربى -الحسيمة
الذهب الحمراء
سطات

سوس
ماسة

0

ال تتوقف هذه االختالالت الكبرية التي مست عدالة التمثيل عند الجهات فقط،
بل تلحق مختلف العامالت واألقاليم ،كام أنها تشمل الدوائر االنتخابية التي تنتمي للجهة
نفسها ،ناهيك عن التفاوتات بني متثيلية البوادي واملدن ،وميكن التوقف لتوضيح ذلك من
خالل منوذج جهة طنجة -تطوان -الحسيمة.
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جدول  :2توزيع املقاعد يف جهة طنجة -تطوان-الحسيمة مقارنة مع عدد السكان

عاملة /إقليم

طنجة – أصيلة
الفحص أنجرة
تطوان
املضيق الفنيدق
العرائش
الحسيمة
وزان
شفشاون
املجوع

عدد
املقاعد

عدد
السكان

5
2
5
2
4
4
3
4
29

1 065 601
76 447
550 374
209 897
496 687
399 654
300 637
457 432
3 556 729

الفارق
عدد قياسا
السكان عىل
لكل معدل
مقعد ساكنة
الجهة

213 120
38 224
110 075
104 949
124 172
99 914
100 212
114 358

74%
-69%
-10%
-14%
1%
-19%
-18%
-7%

الوسط
الحرضي

الوسط
القروي

1 005 041
____
397 973
198 018
265 660
137 369
70 239
57 425
2 131 725

60 560
76 447
152 401
11 879
230 027
262 285
230 398
400 007
1 424 004

عدد
عدد
املقاعد املقاعد
للساكنة للساكنة
الحرضية القروية
4,72
0,00
3,62
1,89
2,14
1,37
0,70
0,50
15

0,28
2,00
1,38
0,11
1,85
2,63
2,30
3,50
14

ميكننا الجدول من تسجيل مجموعة من املالحظات:
•تشكل ساكنة طنجة -أصيلة ما يقارب الثلث ضمن ساكنة جهة طنجة -تطوان -الحسيمة،
ولو تم االقتصار عىل مبدأ املساواة يف التمثيلية بني املواطنني ،احرتاما « للمبدأ األسايس
املتمثل يف «مواطن واحد ،وتقييد واحد ،وبطاقة واحدة ،وصوت واحد» ،3فإنه ينبغي
متثيلها باقتسام عدد سكانها ( 1 065 601نسمة) عىل متوسط سكان الجهة122 646( 4
نسمة) ،وهو ما مينحها ما ال يقل عن  8مقاعد عوض  5مقاعد .يف املقابل فإن الفحص
أنجرة ال تستجيب لرشط البلوغ إىل متوسط السكان يف الجهة ،وهو ما يفرتض إلحاقها
بجامعة ترابية أخرى ،عوض تجزئة الدوائر االنتخابية بشكل مبالغ فيه ،ومنحها مقعدين.
 2جدول تركيبي تم إعداده اعتامدا يف معطياته عىل األرقام الواردة يف اإلحصاء العام للسكان والسكان لسنة  ،2014مرسوم رقم ،2.15.234
واملرسوم رقم  2.11.603املتعلق بإحداث الدوائر االنتخابية املحلية النتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد املقاعد املخصصة لكل دائرة
 3ظهري رشيف رقم  1-97-83صادر يف  23من ذي القعدة  2( 1417أبريل  )1997بتنفيذ القانون رقم  9.97املتعلق مبدونة االنتخابات
(بيان األسباب) .الجريدة الرسمية رقم  4470بتاريخ  3أبريل 1997
 4يستخرج متوسط سكان الجهة من خالل تقسيم عدد سكان الجهة عىل عدد املقاعد املقررة لها
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•يتم التقدم يف هذا الباب بكون تقسيم الدوائر االنتخابية ال يخضع ملبدأ املساواة لوحده؛
بل ينبغي أن يستحرض مبدأ متثيلية مختلف الجامعات الرتابية ،وهو ما يفرتض عندها
أن تكون نسبة التفاوت معقولة حتى ال تؤثر يف النتائج االنتخابية بشكل مقصود ،ولكن
من املالحظ أن نسبة التمثيلية مقارنة مع متوسط سكان الجهة تتجاوز  74%عن معدل
الساكنة يف الجهة ،يف حني أنها تقل عن معدل الجهة ب  69%بالنسبة للفحص أنجرة ،أي
أن فارق التمثيلية داخل نفس الجهة بني أعىل معدل وأضعف معدل هو  ،143%وهذا
مثال عن الفوارق الهائلة يف متثيلية املواطنني وفق مبدأ املساواة ،وال ميكن تربيره مبنطق
متثيلية مختلف الجهات الرتابية ألنها متثيلية تتجاوز أي عقلنة ،وال يرتبط هذا االختالل
بني الجامعتني الرتابيتني طنجة -أصيلة والفحص أنجرة فقط؛ بل يشمل كل جامعات
الجهة ،والتي تظل منوذجا مصغرا لباقي الجهات باململكة.
•من املالحظات األساسية عىل هذا التقطيع هو ما يتعلق بالتمثيلية بني الساكنة الحرضية
والساكنة القروية ،فرغم أن ساكنة املدن يف الجهة ( 2 131 725ن) تتجاوز بكثري ساكنة
القرى ( 1 424 004ن) ،فإننا نجد أن التقطيع االنتخايب اقرتب من املساواة بينهام ،حيث
منح لألوىل  15مقعدا والثانية  14مقعدا ،أي أن الفارق يتعلق مبقعد واحد ،يف حني أن
عدالة التوزيع كانت تستوجب أن متثل املدن مبا ال يقل عن  17مقعد ،ومتثل القرى ب
 12مقعد.
•من أجل تصحيح االختالالت التي تطال التقطيع يف املحطات االنتخابية املقبلة ،ميكن
اتخاذ مجموعة من اإلجراءات املوضوعية:
•مراجعة املبادئ الثالثة املضمنة يف القانون التنظيمي  27.11املتعلق مبجلس النواب،
حتى تكرس مبدأ املساواة والتمثيلية بنسب مائوية محددة تشكل مؤرشات قابلة
للقياس ،وال ميكن تجاوزها من الجهة الوصية عىل التقطيع.
•تحويل اختصاص التقطيع االنتخايب من السلطة التنظيمية إىل السلطة الترشيعية ،وهو
ما ميكن وزارة الداخلية من التقدم مبرشوعها ،لكنه يخضع لرقابة ممثيل األمة ،وللقضاء
الدستوري.
•مراجعة التقطيع االنتخايب كل عرش سنوات ،مبا يتالءم مع اإلحصاء العام للسكان
والسكنى الذي يجري باململكة ،عىل اعتبار أن مبدأ املساواة يقتيض أن يخضع مبدأ
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تحديد الدوائر االنتخابية لطبيعة التطورات الدميغرافية التي تعرفها مختلف الجامعات
الرتابية.
•نتيجة خصوصية األقاليم الصحراوية ،سواء بطبيعتها الجغرافية أو هويتها القبلية،
وبسبب التهديدات اإلقليمية التي متس وحدتها ،فيمكن منحها وضعا استثنائيا ،يتم
التداول فيه وإقراره بقانون ملزم ال يخضع الختالالت محتملة.

املطلب الثاين :العتبة االنتخابية وعقلنة التمثيل

أثريت مجموعة من املسائل «التقنية» املرتبطة بالعملية االنتخابية باملغرب عند
اإلعداد القرتاع  7أكتوبر  ،2016ومن بينها تحديد العتبة التي يكون عىل أساسها احتساب
األصوات ،ونتيجة إمكانية تأثريها عىل متثيلية األحزاب يف املؤسسة الترشيعية ،فقد وقع
االختالف بني هذه األخرية حول الدعوة لإلبقاء عىل عتبة  %6كام أقرته أوىل انتخابات
جرت بعد إقرار دستور  2011كام عرب عن ذلك حزب «العدالة والتنمية» ،بينام ذهب حزب
«االستقالل» إىل رضورة الرفع من سقف العتبة ملا يصل إىل  ،%10يف حني تزعم حزب «التقدم
واالشرتاكية» الدعوة لتقليصها إىل .%3
إن العتبة يف حدودها املعقولة ،التي ال تقل عن  3%وال تتجاوز  ،10%تسهم يف
عقلنة التمثيل داخل املجلس الترشيعي وعدم بلقنته ،وهو ما يعترب إحدى توجهات املرشع
املغريب منذ تبني منط االقرتاع الالئحي بالتمثيل النسبي ،حيث تم تحديد العتبة للمشاركة يف
توزيع املقاعد بنسبة  %3يف انتخابات  ،2002سواء عىل صعيد الدوائر االنتخابية املحلية أو
الوطنية ،5وتم رفعها لتصل يف االنتخابات الربملانية لـ  7شتنرب  2007إىل  %6سواء عىل صعيد
الدوائر االنتخابية املحلية أو الوطنية ،6أما بالنسبة لالنتخابات الترشيعية التي جرت بتاريخ
 25نونرب  2011فقد تم تحديد العتبة يف  %6للمشاركة يف توزيع املقاعد عىل صعيد الدوائر
 5املادتني  79 78-من القانون التنظيمي رقم  06.02املتعلق بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  31-97املتعلق
مبجلس النواب ،الصادر األمر بتنفيذه ظهري رشيف رقم  1.02.187بتاريخ  3يوليوز  .2002الجريدة الرسمية ،عدد
 22 5018ربيع الثاين  4( 1423يوليوز  )2002ص 1961 6املادتني  79 78-من القانون التنظيمي رقم  22.06املتعلق بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  31-97املتعلق
مبجلس النواب ،الصادر األمر بتنفيذه ظهري رشيف رقم  1.07.60بتاريخ  23مارس  .2002الجريدة الرسمية ،عدد
 13 5513-ربيع األول  02( 1428أبريل  )2007ص 1108
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االنتخابية املحلية ،وإلغاء اللوائح التي حازت أقل من  %3من األصوات املعرب عنها عىل
املستوى الوطني من املشاركة يف عملية توزيع املقاعد ،والتعديل الذي عرفته انتخابات 7
أكتوبر  2016تعلق بالعتبة املطلوب تخطيها للمشاركة يف توزيع املقاعد 7عىل صعيد الدوائر
االنتخابية املحلية ،حيث تم تقليصها إىل .%3
من املالحظ أن املرشع املغريب كان ينحو نحو الرفع التدريجي لسقف العتبة
8قبل أن تتغري اسرتاتيجيته نحو تقليصها مام يطرح التساؤل عن أسباب هذا التحول؟ إن
اسرتاتيجية عقلنة التمثيلية من خالل العتبة االنتخابية كان يوازيها أيضا عقلنة املشهد الحزيب
من خالل «عتبة الدعم» ،حيث أن الدعم املايل السنوي الذي تخصصه الدولة لألحزاب
السياسية لتغطية مصاريف تدبريها مرشوط بحصولها عىل نسبة  5%عىل األقل من عدد
األصوات املعرب عنها يف االنتخابات العامة الترشيعية ،برسم مجموع الدوائر املحلية الخاصة
بانتخابات أعضاء مجلس النواب.
إن ترسيخ العتبة االنتخابية بشكل متصاعد تم الرتاجع عنه من  %6للمشاركة يف
توزيع املقاعد عىل صعيد الدوائر االنتخابية املحلية يف انتخابات  2011إىل  %3يف انتخابات
 ،2016وهو طرح التساؤل عن حدود تأثرياته يف اقرتاع  7أكتوبر 2016؟
ينظر يف الغالب إىل أن تخفيض نسبة العتبة االنتخابية يسهم يف بلقنة الربملان من
خالل الزيادة يف عدد األحزاب املمثلة يف مجلس النواب ،وهو ما مل يحصل يف انتخابات ،2016
حيث أصبحت متثيلية األحزاب يف املجلس الترشيعي  12حزبا بعد أن كانت  18حزبا يف
مجلس ما بعد اقرتاع  25نونرب  .2011إن ذلك يؤكد أن تأثريات العتبة مرشوطة مبجموعة من
املعطيات كمعدل القاسم االنتخايب ،وعدد األصوات املحصل عليها من قبل كل الئحة ،وعدد
املقاعد املتنافس عليها ،مبعنى أن تفاعل العتبة االنتخابية مع باقي املتغريات يؤدي إىل إفراز
مخرجات معينة ،قد تتطابق وقد تتغري من دائرة إىل أخرى ،ففي حاالت معينة يؤدي االنتقال
من عتبة إىل أخرى إىل التأثري الفوري يف نتائج االنتخابات ،ويف حاالت اخرى ،ال يكون لهذا
االنتقال أي تأثري يذكر.
 7املادتان  85 84-من القانون التنظيمي نفسه
 8ظهري رشيف رقم  1.16.118صادر يف  6ذي القعدة  10( 1437أغسطس  )2016بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  20.16القايض بتغيري
وتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب (املادة  84-الفقرة الثانية) .الجريدة الرسمية عدد  7 ،6490ذو القعدة 1437
( 11أغسطس  ،)2016ص 5853
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املبحث الثاين:
متثيلية األحزاب يف مجلس النواب
أقر الدستور املغريب لسنة  2011أن «السيادة لألمة ،متارسها مبارشة باالستفتاء،
وبصفة غري مبارشة بواسطة ممثليها» (الفصل  ،)2وجعل « االنتخابات الحرة والنزيهة
والشفافة هي أساس مرشوعية التمثيل الدميقراطي» (الفصل  ،)11وهو ما شكل فارقا مهام
بني الوثيقة الدستورية لسنة  2011وسابقاتها.
متثل االنتخابات لحظة يفوض فيها الشعب صاحب السيادة سلطته ملمثلني عنه
عرب صناديق االقرتاع ،وهو ما أقره الدستور املغريب كون أعضاء الربملان يستمدون «نيابتهم
من األمة» (الفصل  ،)60وهو تفويض يتم عرب االقرتاع العام كل خمس سنوات بالنسبة
ملجلس النواب (الفصل  ،)62وعىل أساس نتائج هذا االقرتاع «يعني امللك رئيس الحكومة
من الحزب السيايس الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب» (الفصل  ،)47وال يكتمل
التعيني الحكومي ألعضاء الحكومة إال برشط التنصيب الربملاين ،حيث «تعترب الحكومة منصبة
بعد حصولها عىل ثقة مجلس النواب ،املعرب عنها بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين
يتألف منهم ،لصالح الربنامج الحكومي» (الفصل  ،)88لذلك يعد تنصيب الحكومة أهم
لحظة تعرب عن حيازة الحكومة ملرشوعيتها الدميقراطية ،كام تستمد رشعية مزاولة سلطتها
من مجلس النواب الذي حاز أعضاؤه ثقة الناخبني يف اقرتاع عام مبارش.
جرت االنتخابات الترشيعية يف  7أكتوبر  2016النتخاب أعضاء مجلس النواب
للوالية الترشيعية املمتدة ما بني  .2016-2021وبلغ عدد الناخبني ) (15702592يف مجموع
الرتاب الوطني ،النتخاب  395مقعدا 305 ،منها مقاعد دوائر محلية ،يف حني يتم انتخاب 90
مقعدا إضافيا عرب الالئحة الوطنية ،يخصص منها الثلثان للنساء ،أما الثلث املتبقي فيتضمن
أسامء املرتشحني من الجنسني رشط أن ال تتجاوز سنهم أربعني سنة.
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املطلب األول :التمثيل الحزيب بعد انتخابات أكتوبر 2016

بلغ عدد األحزاب التي شاركت يف اقرتاع  7أكتوبر  2016ما مجموعه  32حزبا
سياسيا ،مل ميثل منها داخل مجلس النواب سوى  12حزبا ،اي بنسبة  37.75%مقارنة بعدد
األحزاب املشاركة يف االقرتاع ،وكانت النتائج عىل الشكل التايل:
جدول  :3املقاعد املحصل عليها من قبل األحزاب السياسية يف انتخابات أكتوبر 2016
األحزاب املمثلة يف مجلس النواب
العدالة والتنمية
األصالة واملعارصة
االستقالل
التجمع الوطني لألحرار
الحركة الشعبية
االتحاد الدستوري
االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
التقدم واالشرتاكية
الحركة الدميقراطية االجتامعية
فيدرالية اليسار الدميقراطي
حزب الوحدة والدميقراطية
حزب اليسار االخرض
املجموع

املقاعد
املحلية
98
81
35
28
20
15
14
7
3
2
1
1
305

املقاعد
الوطنية
27
21
11
9
7
4
6
5
0
0
0
0
90

مجموع
املقاعد
125
102
46
37
27
19
20
12
3
2
1
1
395

النسبة %
31.65%
25.82%
11.65%
9.37%
6.84%
5.06%
4.81%
3.04%
0.75%
0.5%
0.25%
0.25%
100%

من املالحظ أن منط االقرتاع الذي أصبح معتمدا يف املغرب منذ انتخابات 2002
مل يؤد إىل إنتاج أقطاب حزبية منسجمة ،وإن كان قد قلص من بلقنة التمثيل يف املؤسسة
الترشيعية من  84.61%سنة  2002إىل  37.75%سنة  ،2016وقد لعبت يف هذا التقليص
عوامل سياسية متعددة تنضاف إىل عاميل االقرتاع بالتمثيل النسبي ،والعتبة االنتخابية ،ومن
أهمها التحوالت التي عرفها املشهد الحزيب بعد إقرار دستور  ،2011التي استمرت نتائجها
مع انتخابات  7أكتوبر  ،2016والتي أدت إىل إسدال الستار عن تاريخ من «القطبية الثنائية»
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بني أحزاب من الحركة الوطنية ،وأحزاب تنعت بــ «اإلدارية» ،بعد ظهور قوة ثالثة متثلت يف
حزب «العدالة والتنمية» ،وهي قوة استمر حضورها بشكل متصاعد يف انتخابات  7أكتوبر
( 2016أضاف الحزب  18مقعدا مقارنة مع التي حصل عليها يف انتخابات  ،)2011باملوازاة
مع صعود معترب للحصيلة االنتخابية لحزب «األصالة واملعارصة» الذي انتقل من  47مقعدا
إىل  102وهو ما بوأه املرتبة الثانية بنسبة  20.95%من عدد أعضاء مجلس النواب.
يف املقابل ،تم تسجيل الرتاجع الكبري الذي منيت به األحزاب التي انتسبت تاريخيا
إىل الحركة الوطنية ،حيث فقد كل من حزب «االستقالل»  14مقعدا ،وحزب «االتحاد
االشرتايك للقوات الشعبية»  19مقعدا ،وحزب «التقدم واالشرتاكية»  6مقاعد .أما تحالف
فيدرالية اليسار الدميقراطي الذي ضم ثالثة أحزاب (االشرتايك املوحد ،واملؤمتر الوطني
االتحادي ،والطليعة الدميقراطي االشرتايك) فلم يحقق سوى مقعدين من مجموع مقاعد
مجلس النواب البالغ عددها  395مقعدا.
مبيان  :2متثيلية األحزاب يف مجلس النواب يف التجربة الربملانية العارشة
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مجموع املقاعد

املقاعد الوطنية

املقاعد املحلية

املطلب الثاين :توزيع املقاعد االنتخابية مقارنة مع نسبة األصوات

ترتكز الدميقراطية عىل مفهوم سيادة الشعب ،عىل اعتبار املساوة بني كافة
املواطنني .ومبا أن االنتخابات هي اللحظة الحاسمة التي تتمثل فيها سيادة األمة من خالل
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نتائج االنتخابات ،فإن التقليد الدميقراطي أرىس مقولة« :فرد واحد ،صوت واحد»
( ،)one person, one voteوهو ما تم إقراره يف القانون املغريب برضورة احرتام «املبدأ
األسايس املتمثل يف «مواطن واحد ،وتقييد واحد ،وبطاقة واحدة ،وصوت واحد»».9
يشري تعبري «فرد واحد ،صوت واحد» عىل األقل إىل داللتني :األوىل باعتباره مرادفا
لالقرتاع العام حيث لكل فرد الحق يف التصويت ،والثانية يتضمن املساواة بني األصوات،
عىل اعتبار أننا نعد األصوات وال نَزِنها ) ،(on ne les pèse pas, on les compteلذلك
تعد املراجعة الدورية للتقطيع االنتخايب لتساير آخر التطورات اإلحصائية لعدد السكان من
رشوط تحقيق املساواة بني الناخبني يف اختيار ممثليهم .فام مدى متثل انتخابات  7أكتوبر
 2016لهذا املبدأ؟ هذا ما يربزه الجدوالن اآلتيان:
جدول  :4مقارن بني نسبتي األصوات وعدد املقاعد يف اللوائح املحلية
عدد األصوات
النسبة مقارنة
املقاعد النسبة مقارنة
املحصل عليها
األحزاب املمثلة يف مجلس النواب
مع عدد األصوات
املحلية بعدد املقاعد
محليا
27,14%
1 571 659
32,13%
98
العدالة والتنمية
20,82%
1 205 444
26,56%
81
األصالة واملعارصة
10,73%
621 280
11,48%
35
االستقالل
9,65%
558 875
9,18%
28
التجمع الوطني لألحرار
7,06%
409 085
6,56%
20
الحركة الشعبية
4,64%
268 813
4,92%
15
االتحاد الدستوري
6,35%
367 622
4,59%
االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية 14
4,82%
279 226
2,30%
7
التقدم واالشرتاكية
1,29%
74 472
0,98%
3
الحركة الدميقراطية االجتامعية
2,41%
139 793
0,66%
2
فيدرالية اليسار الدميقراطي
0,35%
20 240
0,33%
1
حزب الوحدة والدميقراطية
0,23%
13 389
0,33%
1
حزب اليسار االخرض
100%
305
املجموع
 9ظهري رشيف رقم  1-97-83صادر يف  23من ذي القعدة  2( 1417أبريل  )1997بتنفيذ القانون رقم  9.97املتعلق
مبدونة االنتخابات (بيان األسباب) .الجريدة الرسمية رقم  4470بتاريخ  3أبريل 1997
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جدول  :5مقارن بني نسبتي األصوات املحصل عليها وعدد املقاعد يف الالئحة الوطنية
عدد األصوات النسبة مقارنة
النسبة
املقاعد
األحزاب املمثلة يف مجلس
مع عدد
مقارنة بعدد املحصل عليها
الوطنية
النواب
األصوات
وطنيا
املقاعد
27,88%
1 618 963
30,00%
27
العدالة والتنمية
20,95%
1 216 552
23,33%
21
األصالة واملعارصة
10,68%
620 041
12,22%
11
االستقالل
9,37%
544 118
10,00%
9
التجمع الوطني لألحرار
6,84%
397 085
7,78%
7
الحركة الشعبية
4,54%
263 720
4,44%
4
االتحاد الدستوري
6,19%
359 600
6,67%
6
االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
4,72%
273 800
5,56%
5
التقدم واالشرتاكية
1,34%
77 630
0,00%
0
الحركة الدميقراطية االجتامعية
2,83%
164 575
0,00%
0
فيدرالية اليسار الدميقراطي
0,41%
23 574
0,00%
0
حزب الوحدة والدميقراطية
0,00%
0
حزب اليسار االخرض
100%
90
املجموع

من املالحظ أن عدد األصوات املحصل عليها يطابق نسبيا عدد املقاعد املحصل
عليها من طرف كل حزب سيايس ،لكن تبقى اإلشارة أن النتائج اإلجاملية لعدد األصوات
املحصل عليها ال تتوفر بشأنها النتائج التفصيلية الخاصة بكل مكتب تصويت عىل حدة.
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املبحث الثالث:
االنتخابات الجزئية املتعلقة مبجلس النواب
يتعارض منطق االقرتاع بالالئحة بالتمثيل النسبي مع مسألة اللجوء املتكرر
لالنتخابات الجزئية ،وهو ما يعد تعبريا عن إرادة واضحة يف عدم إعطاء املعارضة فرصا
متجددة لعرقلة العمل الحكومي ،ألن االنتخابات الجزئية تساعد عىل اإلبقاء عىل جو
املنافسة السياسية ،وال تعرب بالتايل عن وجود انشغال لدى واضعي الدستور مبسألة استقرار
املؤسسات.
إن من بني االنتقادات التي تم توجيهها اىل االنتخابات الجزئية هو مساهمتها يف
ظهور تعميامت تعسفية تعطي لهذه االنتخابات بعدا وطنيا ال تكتسيه يف حقيقة الواقع،
ويزيك هذا االنطباع اإلعالم غري املحايد وغري النزيه الذي يجعل االنتخابات الجزئية تخلق
إثارة متفاوتة وعدمية التجانس ،انطالقا من سعي األحزاب اىل خلق االهتامم لدى ناخبي
دائرة انتخابية معينة يف الوقت الذي ال تعيش فيه باقي الدوائر االنتخابية أجواء املنافسة
السياسية ،وهو مام يفرس ارتفاع نسبة االمتناع عن التوجه اىل صناديق االقرتاع من أجل
التصويت ( :من األرقام الدالة عىل ذلك أن نسبة املشاركة مل تتجاوز  7.41%يف االنتخاب
الجزيئ الذي جرى يوم  05أكتوبر  2017يف الدائرة االنتخابية املحلية أگادير -إداوتانان؛ كام
أن نسبة املشاركة مل تتجاوز  11.5%يف االقرتاع الجزيئ الذي عرفته الدائرة االنتخابية وجدة-
انجاد الذي جرى يف  02دجنرب .)2017

املطلب األول :الدوائر االنتخابية امللغاة نتائجها االنتخابية

بالرجوع اىل القانون التنظيمي رقم  27-11املتعلق مبجلس النواب ،يف مادتيه 90-
 ،91فإن الحاالت التي تجري فيها انتخابات جزئية تتمثل يف اآليت:
1.إذا مل يتأت إجراء العمليات االنتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع
جميع الناخبني عن التصويت أو ألي سبب آخر؛
2.إذا مل تحصل أي الئحة ،عىل األقل ،عىل نسبة األصوات املطلوبة للمشاركة يف عملية
توزيع املقاعد يف الدائرة االنتخابية املعنية؛
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3.إذا ألغيت نتائج االقرتاع كليا؛
4.إذا أمرت املحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة عىل إثر إبطال انتخاب نائب
أو عدة نواب؛
5.إذا قررت املحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه لألهلية االنتخابية؛
6.إذا تعذر دعوة املرتشح الذي يرد اسمه مبارشة يف الئحة الرتشيح املعنية ،بعد آخر
منتخب يف نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر بسبب ‘ذا ألغيت جزئيا نتائج اقرتاع
من قبل املحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو يف حالة وفاة أو
إعالن إقالة نائب ،ألي سبب من األسباب ،أو يف حالة تجريد نائب من عضويته بسبب
التخيل عن انتامئه للحزب السيايس الذي ترشح باسمه لالنتخابات ،أو عن الفريق أو عن
املجموعة الربملانية التي ينتمي إليها ،أو ألي سبب آخر غري فقدان األهلية االنتخابية ،او
يف حالة شغور مقعد بسبب تعيني النائب املعني بصفة عضو يف الحكومة.
إن تعامل القايض الدستوري املغريب مع مقتضيات الترشيع االنتخايب املتعلقة
باملنازعات االنتخابية الخاصة مبجلس النواب ،جعلته يلغي تسعة عرش مقعدا تتعلق
باالنتخابات الترشيعية لـ  7أكتوبر .2016

جدول  :6الدوائر االنتخابية التي صدر قرار من املحكمة الدستورية بإلغاء نتائجها االنتخابية
امللغى انتخابه
وانتامؤه الحزيب
عبد الله أبو
فارس
حزب االستقالل

رقم قرار إلغاء
االنتخاب
قرار  11.17بتاريخ 13
يونيو  .2017الدائرة
االنتخابية املحلية
سطات  -إقليم سطات

أسباب إلغاء االنتخاب

تاريخ
االقرتاع
الجزيئ

الفائز يف
االنتخاب
الجزيئ

محمد غيات
استعامل الرموز الوطنية يف الحملة  14شتنرب
حزب األصالة
2017
االنتخابية (صورة امللك)
واملعارصة

20

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

محمد ادعامر
حزب العدالة
والتنمية

قرار  10.17بتاريخ 6
يونيو  .2017الدائرة
االنتخابية املحلية
تطوان  -إقليم تطوان

حميد وهبي
حزب األصالة
واملعارصة

قرار  21.17بتاريخ 6
يوليو  .2017الدائرة
استعامل العلم الوطني ،وشعار
االنتخابية املحلية
اململكة خالل الحملة االنتخابية
أكادير –إداوتنان .عاملة
أكادير -إداوتنان

 05أكتوبر
2017

حاميد البهجة
التجمع الوطني
لألحرار

قرار  23.17بتاريخ 6
يوليو  .2017الدائرة
االنتخابية املحلية
تارودانت الشاملية –
إقليم تارودانت

عبد الرحمن
بليال
 05أكتوبر
التجمع
2017
الوطني
لألحرار

حميد ابراهيمي
حزب الحركة
الشعبية

توزيع إعالنات انتخابية مجزأة
هشام
قرار  25.17بتاريخ 11
لالئحة الرتشيح.
 05أكتوبر الصابري
يوليو  .2017الدائرة
عدم اإلدالء بإعالن انتخايب يتضمن
 2017حزب األصالة
االنتخابية املحلية بني
صور ،وبيانات جميع املرتشحني
واملعارصة
مالل – إقليم بني مالل
بالئحة الرتشيح.

محمد كرمين
حزب االستقالل

قرار  32.17بتاريخ 22
غشت  .2017الدائرة
االنتخابية املحلية
بنسليامن – إقليم
بنسليامن

محمد
االستعانة بوسائل مملوكة للجامعة
ادعامر
 14شتنرب
الرتابية لتنظيم مهرجان خطايب
 2017حزب العدالة
خالل الحملة االنتخابية
والتنمية

فقدان أهلية الرتشح لالنتخاب

توزيع إعالنات انتخابية تعرف
باملطعون يف انتخابه دون باقي
املرتشحني يف الئحة ترشيحه
بالدائرة االنتخابية املعنية.
عدم إثبات املطعون يف انتخابه أنه
وزع إعالنا انتخابيا يتضمن صور
وأسامء جميع املرتشحني يف الئحة
ترشيحه.

محمد
الوالف
التجمع
الوطني
لألحرار

سعيد
الزيدي
 02نونرب
 2017حزب التقدم
واالشرتاكية
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يوسف هوار
حزب األصالة
واملعارصة
عبد القادر
حظوري
حزب األصالة
واملعارصة
محمد درييس
حزب العدالة
والتنمية
محمد بلفقيه
حزب االتحاد
االشرتايك للقوات
الشعبية
عمر بومريس
حزب العدالة
والتنمية

لحسن ايت يشو
الحركة الشعبية

قرار  33.17بتاريخ 23
غشت  .2017الدائرة
االنتخابية املحلية
وجدة أنجاد – إقليم
وجدة -أنجاد

قرار  26.17بتاريخ 13
يوليو  .2017الدائرة
االنتخابية املحلية
بوملان أنجاد – إقليم
بوملان

قرار  41.17بتاريخ 26
شتنرب  .2017الدائرة
االنتخابية املحلية
سيدي إفني– إقليم
سيدي إفني

توجيه خطاب يف تجمع انتخايب
قاسم املصري
تم فيه استغالل العمل الخريي
حزب األصالة
وتوظيفه لدواع انتخابية ،وتقديم
واملعارصة
وعود شكلت عنارص عاملة ملخالفة
الوعد بهبات عينية غايتها األساسية  02نونرب
التأثري يف الناخبني للتصويت لفائدة 2017
عمر حجرية
املطعون يف انتخابهام يف مخالفة
حزب
ألحكام املادة  62من القانون
االستقالل
التنظيمي املتعلق بأعضاء مجلس
النواب
تصحيح نتيجة االقرتاع واإلعالن عن
فوز املرشح الفائز وإلغاء ما أعلنت
عنه لجنة اإلحصاء

------

تصحيح نتيجة االقرتاع وإلغاء ما
أعلنت عنه لجنة اإلحصاء .واإلعالن
عن فوز املرشح

-----

رشيد حموين
حزب التقدم
واالشرتاكية
مصطفى
املشارك
التجمع
الوطني
لألحرار

الظهور يف منشور انتخايب داخل
محمد أبدرار
 21دجنرب
مجلس النواب ،باعتباره مقرا
حزب األصالة
رسميا يشمل مخالفة ألحكام املادة 2017
واملعارصة
 118من القانون 57.11

توزيع إعالنات مجزأة لالئحة
قرار  44.17بتاريخ 23
الرتشيح املعنية بالسوق األسبوعي
شتنرب  .2017الدائرة
ملدينة خنيفرة ،األمر الذي يجعل
االنتخابية املحلية
تأثري املخالفة غري محصور يف
خنيفرة – إقليم خنيفرة
ناخبني معينني.

 04يناير
2018

لحسن ايت
يشو
الحركة
الشعبية
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عدم إدالء املطعون يف انتخابه
بغعالن انتخايب يتضمن صور
وبيانات جميع املرتشحني فب
الئحة ترشيحه .مام يشكل إخالال
بصدقية وشفافية االقرتاع ،ويعد
مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور
وبيانات بعض املرتشحني للتأثري
عىل إرادة الناخبني.

سعيد الرحموين
حزب الحركة
الشعبية

قرار  46.17بتاريخ 02
أكتوبر  .2017الدائرة استعامل الرموز الوطنية يف الحملة
االنتخابية (العلم الوطني)
االنتخابية املحلية
الناظور– إقليم الناظور

 4يناير
2018

عدم توزيع املطعون يف انتخابه،
خالل الحملة االنتخابية ،إعالنا
انتخابيا يحمل صور وبيانات جميع  07دجنرب
2017
املرتشحني بالئحته ،االمر الذي
يشكل مناورة تدليسية ،وإخالال
بصدقية االقرتاع وشفافيته.

محمد أبركان
االتحاد
االشرتايك
للقوات
الشعبية
طارق
القادري

زين العابدين
حواص
حزب االستقالل

قرار  35.17بتاريخ 05
شتنرب  .2017الدائرة
االنتخابية املحلية
برشيد .إقليم برشيد

محمد غامل
حزب األصالة
واملعارصة

قرار  36.17بتاريخ  05توزيع إعالنات انتخابية مجزأة
محمد
لالئحة الرتشيح املعنية ،وعدم إدالء
شتنرب  .2017الدائرة
 07دجنرب الصديق
املطعون يف انتخابهـ بإعالن انتخايب
االنتخابية املحلية
 2017حزب العدالة
يتضمن صور وبيانات جميع
إنزكان -أيت ملول.
والتنمية
إقليم إنزكان آيت ملول املرتشحني بالئحة ترشيحه.

حزب
االستقالل
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عيل أمنيول
حوب التقدم
واالشرتاكية

محمد الربنييش
حزب األصالة
واملعارصة

عيل الجغاوي
حوب االستقالل

محمد السيمو
الحركة الشعبية

قرار  39.17بتاريخ 18
شتنرب  .2017الدائرة
فقدان أهلية الرتشح النتخاب
االنتخابية املحلية
أعضاء مجلس النواب
املضيق -الفنيدق.
عاملة املضيق -الفنيدق

أحمد املرابط
التجمع
 21دجنرب
الوطني
2017
10
لألحرار

استعامل الرموز الوطنية يف الحملة
االنتخابية ،وصور تتضمن موقفا
سلبيا من بعض املرشحني اآلخرين 04 ،يناير
2018
ضمن إعالن انتخايب منشور يف
قرار  49.17بتاريخ
حزب األصالة
حساب أحد مساعديه يف مواقع
 05أكتوبر .2017
واملعارصة
التواصل االجتامعي.
الدائرة االنتخابية
املحلية جرسيف .إقليم عدم توزيع املطعون يف انتخابه،
سعيد باعزيز
خالل الحملة االنتخابية ،إعالنا
جرسيف
االتحاد
انتخابيا يحمل صور وبيانات جميع
يناير
االشرتايك
املرتشحني بالئحته ،االمر الذي
2018
للقوات
يشكل مناورة تدليسية ،وإخالال
الشعبية
بصدقية االقرتاع وشفافيته.
محمد
الربنييش

توظيف تسجيالت يف إعالن
قرار  53.17بتاريخ
انتخايب ،من خالل حساب شخيص
 12أكتوبر .2017
للمطعون يف انتخابه عىل موقع
الدائرة االنتخابية
يف التواصل االجتامعي ،يظهر فيه
املحلية العرائش .إقليم
املعني باألمر يف مقر رسمي ،تم
العرائش
بثع عىل األنرتنت ،واستعامله يف
الحملة االنتخابية

 25يناير
2018

محمد
السيمو
الحركة
الشعبية

 10تم أيضا إلغاء االنتخاب الجزيئ الذي فاز فيه السيد أحمد املرابط مبوجب قرار املحكمة الدستورية رقم  78.18بتاريخ  06يونيو .2018
بفعل استعامل ،املطعون يف انتخابه ،الرموز الوطنية للتأثري عىل إرادة الناخبني .األمر الذي يشكل مخالفة للامدتني( 36 :الفقرة األخرية)،
و 118من القانون رقم  ،57.11وقد صدر مرسوم حدد تاريخ إعادة االنتخابات الجزئية يوم  20شتنرب 2018
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املطلب الثاين :حدود تأثري االنتخابات الجزئية عىل التمثيل الحزيب داخل
مجلس النواب

من املالحظ أن عدد املقاعد النيابية التي صدر قرار املحكمة الدستورية بإلغاء
نتائجها بلغ  19مقعدا ،وهو عدد مرتفع يؤثر عىل االستقرار الحكومي ،ويسهل فقدان
األغلبية الربملانية خاصة عندما يتظافر مع عوامل أخرى كنمط االقرتاع املتبع الذي ال يساعد
عىل خلق أغلبية برملانية واضحة ،وأيضا التقطيع االنتخايب املعمول به الذي ال يساعد عىل
إقرار املساواة يف التمثيل(:انظر ما أوردناه يف هذا الصدد يف تقرير السنة املاضية).
األمر الذي ال يجعل من النظام االنتخايب املتعلق مبجلس النواب يوطد عىل املستوى
البعيد أسس النظام الربملاين ويدعم االستقرار الحكومي ،ويساعد املنتخبني عىل مامرسة
السلطة املنبثقة عن االقرتاع ،ويقوي األحزاب السياسة .وإن لوحظ حدود املتغريات الدنيا
التي ألحقتها االنتخابات الجزئية يف متثيلية األحزاب السياسية الناتجة عن اقرتاع  7أكتوبر
.2016
جدول  :7املتغريات التي لحقت متثيلية األحزاب يف مجلس النواب بعد االنتخابات الجزئية
مجموع املقاعد
إعادة توزيع
مجموع املقاعد
األحزاب املمثلة يف مجلس
النهائية بعد
املقاعد بعد
بعد اقرتاع 7
النواب
أكتوبر  2016االنتخابات الجزئية االنتخابات الجزئية
124
-1
125
العدالة والتنمية
102
0
102
األصالة واملعارصة
44
-2
46
االستقالل
40
+3
37
التجمع الوطني لألحرار
25
-2
27
الحركة الشعبية
19
19
االتحاد الدستوري
21
+1
20
االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
13
+1
12
التقدم واالشرتاكية
3
3
الحركة الدميقراطية االجتامعية
2
2
فيدرالية اليسار الدميقراطي
1
1
حزب الوحدة والدميقراطية
1
1
حزب اليسار االخرض
395
395
املجموع
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املبحث الرابع:
االنتخابات ومطلب تحقيق املناصفة
عرفت اململكة املغربية تحوالت عميقة يف بنياتها املجتمعية كان من أبرز تجلياتها
ما يتعلق باملرأة ،ومساهمتها يف الشأن العام وباألخص التمثيل السيايس ،وقد ساهم يف قوة
هذه التحوالت الفعل النشط لجمعيات نسائية ،ومحاولة الترشيع املغريب مسايرة مطالب
املنتظم الدويل الذي يؤكد عىل رضورة تقوية املركز القانوين والتمثييل واملؤسسايت للمرأة،
فقد جاء يف االتفاقية الخاصة بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة – التي صادق
عليها املغرب( -املادة  /2البند أ) إىل رضورة «إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف
دساتريها الوطنية أو ترشيعاتها املناسبة األخرى ،إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى
اآلن ،وكفالة التحقيق العميل لهذا املبدأ من خالل الترشيع وغريه من الوسائل املناسبة».11
بشكل يقدم سندا للمرأة يتم من خالله تجاوز مفهوم العدالة إىل اإلنصاف مبعنى التمييز
اإليجايب.
عىل هذه األرضية ،تحققت للمرأة املغربية مجموعة من املكتسبات القانونية،
والتي تجد بعض تجلياتها يف:
12
•سعي الدستور املغريب لسنة  2011إىل تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء .
•تفعيل النص الدستوري الداعي إىل «تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف ولوج
الوظائف االنتخابية» (الفصل  30من الدستور) ،من خالل القوانني التنظيمية للجهات
وباقي الجامعات الرتابية ،13وترجمته بالنسبة ملجلس النواب من خالل الالئحة الوطنية.
 11اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار األمم املتحدة
 ،34/180املؤرخ يف  18دجنرب  ،1979ودخلت حيز النفاذ يف  3شتنرب  1981وفقا ألحكام املادة  .27وقام املغرب بإيداع وثائق املصادقة عىل
االتفاقية بتاريخ  21يونيو  ،1993وذلك بظهري رقم  1.93.361صادر يف  29من رمضان  26( 1421ديسمرب  ،)2000الجريدة الرسمية عدد
 23 ،4866شوال  18( 1421يناير  ،)2001ص 226
" 12يتمتع الرجل واملرأة ،عىل قدم املساواة ،بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية ،الواردة يف
هذا الباب من الدستور ،ويف مقتضياته األخرى ،وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية ،كام صادق عليها املغرب ،وكل ذلك يف نطاق أحكام
الدستور وثوابت اململكة وقوانينها .تسعى الدولة إىل تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء .وتحدث لهذه الغاية ،هيئة للمناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز" (الفصل  19من الدستور).
" 13تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة  :رشوط تدبري الجهات والجامعات الرتابية األخرى لشؤونها بكيفية دميقراطية ،وعدد أعضاء
مجالسها ،والقواعد املتعلقة بأهلية الرتشيح ،وحاالت التنايف ،وحاالت منع الجمع بني االنتدابات ،وكذا النظام االنتخايب ،وأحكام تحسني
متثيلية النساء داخل املجالس املذكورة ( "...الفصل  146من الدستور)
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حيث ميز القانون التنظيمي ملجلس النواب بني نوعني من الدوائر :14دوائر محلية عددها
 ،305وتحدث من خالل مرسوم؛ ودائرة انتخابية وطنية تحدث بنص القانون التنظيمي،
ويتم التنافس فيها عىل  90مقعدا .والئحة الرتشيح تتكون فيها من جزأين:
 جزء أول يتضمن أسامء  60مرتشحة مع بيان ترتيبهن؛ جزء ثان يتضمن أسامء  30مرتشحا من الجنسني ال تزيد سنهم عىل أربعني سنة.مل تعرف متثيلية النساء طفرة نوعية إال يف االنتخابات الترشيعية لسنة 2002
بعد أن حصل اتفاق رشف بني األحزاب حول تخصيص  30مقعدا للنساء بواسطة الالئحة
الوطنية ،وذلك موازاة مع اعتامد منط االقرتاع بالتمثيل النسبي ألول مرة يف التجربة النيابية
املغربية ،وهو ما نتج عنه ارتفاع نسبة الربملانيات من  1%إىل ،10%ويف انتخابات  2011ارتفع
عدد املقاعد املخصصة لالئحة النسائية  60مقعدا ،وهو نفس عدد املقاعد التي احتفظ بها
للتمثيلية النسائية يف انتخابات 2016؛ إضافة إىل عدم حرص الئحة الشباب التي تضم 30
مقعدا عىل الذكور فقط كام كان الشأن عليه يف االنتخابات الترشيعية التي جرت يف  25نونرب
.2011
جدول  :8تطور متثيلية النساء يف تاريخ مجلس النواب
2016 2011 2007 2002 1997 1993 1984 1977
تاريخ االنتخابات
عدد مقاعد مجلس النواب 395 395 325 325 325 222 306 264
81
67
34
35
2
2
0
0
عدد مقاعد النساء
 20,51 16,96 10,46 10,77 0,62 0,90النسبة %

يالحظ تنامي حضور املرأة يف الربملان املغريب ،لكن من الواضح أنه حضور مل يتحقق
إال بسبب «التمييز اإليجايب» الذي مثلته الالئحة الوطنية الخاصة بهن ،والتي تم اعتامدها
منذ انتخابات  ،2002والذي يفرتض تقليصه بنفس الدرجة التي ينمو فيها استيعاب املجتمع
لرشاكة املرأة مع الرجل يف تدبري الشأن العام ،والذي ينبغي أن تقوده األحزاب السياسية
بتكافؤ استثامرها يف ترشيحات مخزونها البرشي ما بني الذكور واإلناث يف الرتشيحات التي
تهم اللوائح املحلية ،ولكن التقدم ما زال يتحرك ببطء شديد ،وهو ما تنطق به األرقام عند
املقارنة بني النتائج التي تهم النساء منذ اعتامد «نظام الكوطا».
 14قانون تنظيمي رقم  27.11يتعلق مبجلس النواب ،املادة األوىل.
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تاريخ
االنتخابات
2002
2007
2011
2016

جدول  :9نسب متثيلية النساء مقارنة بني اللوائح املحلية والالئحة الوطنية
عدد املقاعد التي فازت بها
نسبة متثيل
مجموع
مجموع
النساء يف
املرأة اعتامدا
مقاعد
القامئة مقاعد مقاعد
املقاعد
عىل املقاعد
مجلس
الوطنية مخصصة النساء
النواب املحلية
املحلية
للنساء "للشباب"
1,54%
35
30
5
325
1,23%
34
30
4
325
1,77%
67
60
7
395
2,53%
81
11
60
10
395

27

النسبة
العامة
لتمثيل
املرأة
10,77%
10,46%
16,96%
20,51%

إن ارتفاع حضور النساء يف الربملان املغريب مل ينتقل من  35مقعدا إىل  81مقعدا إال
بسبب ارتفاع عدد املقاعد املخصصة لهن يف الالئحة الوطنية التي انتقلت من  30مقعدا يف
انتخابات  2002لتصبح  60مقعدا يف استحقاقات  ،2011وليضاف لهن  11مقعدا فازت بها
نساء تقل أعامرهن عن أربعني سنة بعد أن أصبحت «كوطا الشباب» غري محصورة يف جنس
الذكور يف انتخابات  7أكتوبر .2016
وباملوازاة مع ارتفاع هذه الوترية «املصطنعة» ،فإن تقدم النساء ضمن اللوائح
االنتخابية املحلية ما يزال ضعيفا جدا ،فبعد مرور أربعة عرش سنة ما بني استحقاق 2002
واقرتاع  ،2016مل ترتفع النسبة سوى ب  ،1%وهو رقم ضعيف جدا ،مام ينبغي معه بحث
آليات جديدة ترمي إىل تحقيق املساواة بني الجنسني وزيادة التمثيل السيايس للمرأة .وميكن
أن تقتيض بعض الخيارات متطلبات أقوى قابلة للتنفيذ ملشاركة النساء يف الهياكل الداخلية
لألحزاب السياسية ،وضامنات محددة للنساء املرشحات عرب اللوائح االنتخابية (يف مقابل
الالئحة الوطنية) ،وتحديد أدىن نسبة من اللوائح التي ترأسها نساء.
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املبحث الخامس:
أجهزة مجلس النواب يف مستهل الوالية الترشيعية العارشة
نص (الفصل  )62من الدستور أنه يقع انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء املكتب ،ورؤساء
اللجان الدامئة ومكاتبها ،يف مستهل الفرتة النيابية ،ثم يف سنتها الثالثة عند دورة أبريل ملا
تبقى من الفرتة املذكورة .ويتم انتخاب أعضاء املكتب عىل أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
ويف هذا املبحث نستعرض ما تعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه ،ومكتب املجلس،
واللجان الدامئة ،والفرق واملجموعات النيابية يف مستهل الفرتة النيابية ملا بعد انتخابات
أكتوبر .2016

املطلب األول :انتخاب رئيس مجلس النواب

يحتل رئيس مجلس النواب موقعا متقدما يف البناء املؤسيس الدستوري املغريب ،كام
أنه ميارس اختصاصات دستورية متعددة تتمثل يف:
•عضوية مجلس الوصاية (الفقرة  2من الفصل  )44من دستور،) 2011
•العضوية يف املجلس األعىل لألمن (الفقرة  3من الفصل ،)54
•إحالة تقرير لجنة تقيص الحقائق إىل القضاء عند االقتضاء (الفصل  67من الدستور)،
•رئاسة الجلسات املشرتكة للربملان (الفصل ،)68
•طلب بت املحكمة الدستورية يف كل خالف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل
،)79
•يستشار رئيس مجلس النواب من قبل امللك قبل إعالن حالة االستثناء وحالة رفعها
(الفصل  59من الدستور)،
•يخرب امللك رئيس مجلس النواب بحل الربملان طبقا للرشوط املبنية يف الفصل .96
•يستشار رئيس مجلس النواب من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب
بعد تقديم هذا األخري ترصيحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا
للفصل  104من الدستور.
•إحالة القوانني أو االتفاقيات الدولية قبل إصدار األمر بتنفيذها أو قبل املصادقة
عليها ،إىل املحكمة الدستورية ،لتبت يف مطابقتها للدستور (الفقرة  3من الفصل
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،)132
•يوجه رئيس املجلس األعىل للحسابات إىل رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن
بيانا عن جميع أعامله (الفصل ،)148
•بصفة عامة فإن جميع املراسالت التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم
باسم رئيس املجلس.
وألهمية املوقع الدستوري لرئيس مجلس النواب ،فإنه تجري توافقات بني األحزاب
السياسية املمثلة يف مجلس النواب لضامن فوز مرشحهم باملنصب ،ونتيجة املفاوضات
املتعرثة لتشكيل الحكومة ،فقد تأخر انتخاب رئيس مجلس النواب إىل غاية  16يناير ،2017
حيث انعقد مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس للمجلس.
حسب (املادة  )17من «النظام الداخيل ملجلس النواب» فإنه «ينتخب الرئيس (ة)
عن طريق االقرتاع الرسي باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتكون منهم املجلس يف الدور
األول ،وباألغلبية النسبية يف الدور الثاين» ،وقد متكن السيد الحبيب املاليك املرشح عن حزب
«االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية» من الفوز يف دورة واحدة باألغلبية النسبية بحصوله عىل
 198صوتا ،يف اقرتاع كانت نتيجته التفصيلية عىل الشكل اآليت:
•عدد املشاركني يف التصويت،342 :
•عدد األصوات املعرب عنها،198 :
•األصوات امللغاة،07 :
•األوراق البيضاء.137 :
لقد أثارت انتخابات رئيس مجلس النواب مجموعة مالحظات ،من بينها:
•تم ترشيح رئيس مجلس النواب قبل حصول التوافق عىل تشكيل االئتالف الحكومي،
من أجل اتضاح مكونات األغلبية واملعارضة.
•من األسباب التي عجلت بانتخاب رئاسة مجلس النواب حاجة املغرب املستعجلة
للمصادقة الربملانية عىل ميثاق عودة املغرب إىل االتحاد اإلفريقي.
•امتنعت كل األحزاب عن تقديم مرشحني عنها ،وتقدم السيد الحبيب املاليك مرشحا
وحيدا عن حزب «االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية» حيث صوت لصالحه 198
عضوا من أعضاء مجلس النواب ،أي بنسبة  .50.12%يف حني مل يفز حزب «االتحاد
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االشرتايك» سوى ب  20مقعدا من مجموع  395مقعدا ،أي بنسبة .4.81%
• صوت حزب «العدالة والتنمية» – الحائز عىل املرتبة األوىل من حيث عدد املقاعد
يف مجلس النواب ،واملعني أمينه العام رئيسا للحكومة -بأوراق بيضاء ،يف حني اختار
حليفه حزب «االستقالل» االمتناع عن التصويت بسبب غموض تركيبة مكونات
األغلبية واملعارضة ،بينام حاز مرشح «االتحاد االشرتايك» عىل ثقة حزيب «األصالة
واملعارصة» ،و»األحرار» ،و»الحركة الشعبية».

املطلب الثاين :مكتب مجلس النواب

تتحدد اختصاصات مكتب مجلس النواب طبقا لدستور  2011يف:
•تلقي مرشوع قانون املالية (الفصل  12من دستور ،)2011
•طلب تجريد عضو من صفته النيابية ،وإحالته عىل املحكمة الدستورية (الفصل ،)61
•تلقي تقارير لجان تقيص الحقائق (الفصل ،)67
•تلقي مشاريع ومقرتحات القوانني (الفصل ،)78
•تلقي مشاريع مراسيم القوانني (الفصل ،)81
•وضع جدول أعامل مجلس املجلس (الفصل ،)82
•تلقي مشاريع ومقرتحات القوانني (الفصل .)85
كام تشري (املادة  )21من «النظام الداخيل ملجلس النواب» إىل مامرسة املكتب
ملهام تدبري وتسيري شؤون املجلس مبا فيها املهام التالية:
•تطوير وتأهيل عمل املجلس؛
•تنظيم العالقات الخارجية؛
•املوارد البرشية؛
•املحافظة عىل ممتلكات املجلس؛
•التواصل واإلعالم والتوثيق.
ينتخب أعضاء مكتب املجلس يف مستهل الفرتة النيابية ،ثم يف سنتها الثالثة عند
دورة أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة ،عىل أساس التمثيل النسبي لكل فريق .وتتوزع
االختصاصات بني أعضاء املكتب عىل الشكل اآليت:
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أوال :نواب الرئيس وخلفاؤه

يختص نواب الرئيس وخلفاؤه حسب ترتيبهم بتعويض الرئيس يف حالة غيابه
باستثناء االختصاصات النصوص عليها يف الفصول  44و 54و 55و 59و 67و 79و 96و104
و 132من الدستور (املادة  18من النظام لداخيل ملجلس النواب).
جدول  :10الئحة نواب الرئيس وخلفاءه محينة بتاريخ  14أبريل 2017
السيد عبد العزيز العامري فريق العدالة والتنمية
النائب األول للرئيس
فريق األصالة واملعارصة
السيد رشيد العبدي
النائب الثاين للرئيس
فريق التجمع الدستوري
السيد محمد جودار
النائب الثالث للرئيس
السيد عبد الواحد األنصاري الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
النائب الرابع للرئيس
الفريق لحريك
السيد محمد والزين
النائب الخامس للرئيس
الفريق االشرتايك
السيد إدريس اشطيبي
النائب السادس للرئيس
السيدة ءامنة ماء العينني فريق العدالة والتنمية
النائب السابع للرئيس
فريق األصالة واملعارصة
السيدة حياة بوفراشن
النائب الثامن للرئيس

ثانيا :املحاسبون

يسهر املحاسبان تحت إرشاف املكتب عىل التسيري املايل واإلداري للمجلس (الفقرة
 7من املادة  25من النظام الداخيل ملجلس النواب).
جدول  :11الئحة املحاسبني محينة بتاريخ  14أبريل 2017
فريق العدالة والتنمية
محاسب املجلس السيد خالد البوقرعي
محاسب املجلس السيد عبد الرحيم عتمون فريق األصالة واملعارصة

ثالثا :األمناء

يراقب األمناء تحرير محارض الجلسات العامة وعمليات التصويت التي تتم خاللها،
وكذلك نتائج االقرتاع التي تجرى فيها وضبط حاالت غياب النائبات والنواب يف الجلسات
العامة (الفقرة األخرية من املادة  25من النظام الداخيل ملجلس النواب).
أمينة املجلس
أمينة املجلس

جدول  :12الئحة أمناء املجلس محينة بتاريخ  14أبريل 2017
السيدة عزوها العراك فريق العدالة والتنمية
فريق التجمع الدستوري
السيدة أسامء أغاللو
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أمني املجلس

السيد بولون السالك

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

من املالحظ أن تركيبة مكتب مجلس النواب تم فيها احرتام فلسفة التمثيل النسبي،
حيث إن املسؤوليات يف األجهزة تتناسب ومتثيلية كل حزب سيايس يف مجلس النواب.

املطلب الثالث :اللجان الدامئة

تعترب اللجان الربملانية الدامئة مبثابة برملان مصغر ،وهي تتكون من هيئات داخل
كل غرفة من غرف الربملان ،ومن عدد محدد من األعضاء يتم اختيارهم وفق كفاءاتهم
املفرتضة ،وعمل هذه اللجان يشكل معيارا حاسام للحكم عىل فعالية العمل الربملاين.
وتعد من وظائف هذه اللجان الدامئة التحضري العميل لعمل املجلس ،ويقر فيام
يعرض عليها من مقرتحات ومشاريع ومبادرات ،وقد خصص الباب الثامن من النظام الداخيل
ملجلس النواب لتنظيم اللجان الدامئة من حيث عددها واختصاصاتها وتأليفها.
ويوضح الجدول أسفله عدد اللجان الدامئة ،اختصاصاتها ،عدد أعضائها ،رئاستها،
وكذلك متثيلية كل فريق نيايب أو مجموعة نيابية يف اللجنة.
اللجان
الدامئة

جدول  :13اختصاصات اللجان الدامئة ومتثيلية األحزاب السياسية داخلها
االختصاصات

الفريق النيايب أو املجموعة النيابية

−الشؤون الخارجية؛ فريق العدالة والتنمية (رئاسة اللجنة)
−التعاون؛
فريق األصالة واملعارصة
−شؤون املغاربة
املقيمني بالخارج؛ الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 1لجنة الخارجية −الدفاع الوطني الفريق االشرتايك
والدفاع الوطني
واملناطق املحتلة
والشؤون اإلسالمية
فريق التجمع الدستوري
والحدود؛
واملغاربة املقيمني
−قضايا قدماء
الفريق الحريك
يف الخارج
املقاومني؛
املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية
−األوقاف والشؤون
اإلسالمية.
املجموع
−الداخلية؛

التمثيلية
يف اللجنة
13
12
5
3
7
3
1
44

33

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

 2لجنة الداخليةوالجامعات
الرتابية والسكنى
وسياسة املدينة

 3لجنة العدلوالترشيع وحقوق
اإلنسان

 4لجنة املاليةوالتنمية
االقتصادية

−الجهوية
والجامعات
الرتابية؛
−التعمري والسكنى
وسياسة املدينة.

−العدل؛
−حقوق اإلنسان؛
−األمانة العامة
للحكومة؛
−الشؤون اإلدارية؛
−العالقات مع
الربملان واملجتمع
املدين؛
−املجلس األعىل
واملجالس الجهوية
للحسابات.
−االستثامر؛
−تأهيل االقتصاد؛
−الخوصصة؛
−املؤسسات
−العمومية؛
−الشؤون العامة

فريق العدالة والتنمية

14

فريق األصالة واملعارصة (رئاسة اللجنة)

12

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

6

الفريق االشرتايك

3

فريق التجمع الدستوري

7

الفريق الحريك

3

املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

1

املجموع

46

فريق العدالة والتنمية

14

فريق األصالة واملعارصة (رئاسة اللجنة)

12

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

5

الفريق االشرتايك

2

فريق التجمع الدستوري

6

الفريق الحريك

3

املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

2

املجموع

44

فريق العدالة والتنمية (رئاسة اللجنة)

13

فريق األصالة واملعارصة

12

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

5
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واالقتصاد
االجتامعي.

 5لجنةالقطاعات
االجتامعية

−الصحة؛
−الشباب والرياضة؛
−التشغيل والشؤون
االجتامعية؛
−التكوين املهني؛
−املرأة واألرسة
والطفل والتضامن؛
−قضايا اإلعاقة.

الفريق االشرتايك

2

فريق التجمع الدستوري

7

الفريق الحريك

2

املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

1

فريق الحزب االشرتايك املوحد

1

املجموع

43

فريق العدالة والتنمية

14

فريق األصالة واملعارصة

11

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
(رئاسة اللجنة)
الفريق االشرتايك

5
1

فريق التجمع الدستوري

7

الفريق الحريك

4

املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

1

فريق الحزب االشرتايك املوحد

1

املجموع

44

−الفالحة؛
−التنمية القروية؛
فريق األصالة واملعارصة
−الصناعة؛
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
−الصيد البحري؛
−السياحة؛
−صناعة التقليدية؛ الفريق االشرتايك
فريق العدالة والتنمية

 6لجنةالقطاعات
اإلنتاجية

14
13
5
2

35

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

−التجارة الداخلية
والخارجية
والتكنولوجيا
الحديثة.

 7لجنة البنياتاألساسية والطاقة
واملعادن والبيئة

 8لجنة التعليموالثقافة واالتصال

−التجهيز؛
−النقل؛
−املاء؛
−البيئة؛
−املواصالت؛
−الطاقة واملعادن؛
−املياه والغابات؛
−التنمية املستدامة.

−التعليم؛
−الثقافة؛
−االتصال واإلعالم.

فريق التجمع الدستوري (رئاسة اللجنة)

7

الفريق الحريك

3

املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

2

املجموع
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فريق العدالة والتنمية

16

فريق األصالة واملعارصة

10

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

5

الفريق االشرتايك

2

فريق التجمع الدستوري

6

الفريق الحريك (رئاسة اللجنة)

3

املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

2

املجموع

44

فريق العدالة والتنمية

14

فريق األصالة واملعارصة

11

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

5

الفريق االشرتايك (رئاسة اللجنة)

2

فريق التجمع الدستوري

4

الفريق الحريك

3

املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

1

املجموع

40
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−مراقبة وتتبع
اإلنفاق العمومي
للحكومة؛
−دراسة التقارير
املوضوعاتية
للمجلس األعىل
للحسابات؛
−النصوص
الترشيعية
املتعلقة مبراقبة
املالية العامة.

فريق العدالة والتنمية (رئاسة اللجنة)

13

فريق األصالة واملعارصة

11

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

5

الفريق االشرتايك

2

فريق التجمع الدستوري

5

الفريق الحريك

2

املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

1

املجموع

39

املطلب الرابع :الفرق واملجموعات النيابية
خصص النظام الداخيل ملجلس النواب الباب الخامس منه للفرق واملجموعات
الربملانية ،وتتشكل هذه الفرق واملجموعات عند مستهل الفرتة النيابية ثم يف سنتها الثالثة
مع دورة أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة ،وذلك انسجاما مع مدة والية رئيس املجلس
وأعضاء املكتب واللجان الدامئة ومكاتبها.
حددت (املادة  )32من النظام الداخيل ملجلس النواب رشطا موضوعيا لتشكيل
فريق برملاين يتمثل يف رضورة ضمه عرشين عضوا من غري النواب املنتسبني ،وال ميكن ألي
نائب أن يكون عضوا يف أكرث من فريق برملاين .أما املجموعة النيابية فال يقل عددها عن
أربعة أعضاء.
جدول  :14الفرق واملجموعات النيابية مبجلس النواب يف مستهل الوالية الترشيعية
عدد األعضاء
رئيس الفريق أو املجموعة
الفريق النيايب أو املجموعة النيابية
125
إدريس األزمي اإلدرييس
فريق العدالة والتنمية
100
محمد ارشورو
فريق األصالة واملعارصة
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فريق التجمع الدستوري
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
الفريق الحريك
الفريق االشرتايك
املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

توفيق كميل
نور الدين مضيان
محمد مبديع
محمد شقران
عائشة لبلق

58
47
26
20
13

من املالحظات التي تنبغي اإلشارة إليها يف هذا الباب:
• تم االعتامد يف صياغة الجدول عىل التشكيلة التي متت بتاريخ  17يناير  ،2017ومن
الوارد جدا أن يتغري عدد األعضاء بعد االنتخابات الجزئية التي تعرفها أكرث من دائرة
انتخابية ،كام من املحتمل أن يتحول فريق نيايب إىل مجموعة نيابية إذا ما فقد مقعدا
من مقاعده بقرار من املحكمة الدستورية ومل يستطع اسرتجاعه.
• يخول النظام الداخيل ملجلس النواب (املادة  )38حق اندماج فريقني أو مجموعتني
أو فريق ومجموعة أو أكرث ،وهو ما تم بني حزيب «التجمع الوطني لألحرار» و»االتحاد
الدستوري» حيث شكال فريقا موحدا سمي بفريق «التجمع الدستوري».
• ال متثل املجموعات النيابية يف ندوة الرؤساء ،ولكن متثل الفرق النيابية فقط ،باإلضافة
إىل رئيس مجلس النواب ونوابه ،ورؤساء اللجان الدامئة.
جدول  :15تأليف ندوة الرؤساء واختصاصاتها يف مستهل الوالية الترشيعية
االختصاصات
الفريق النيايب
السادة املمثلني
الصفة التمثيلية
رئيس مجلس
الفريق االشرتايك
الحبيب املاليك
النواب
تتقدم بكل
والتنمية
العدالة
فريق
العامري
العزيز
عبد
اقرتاح يتعلق
فريق األصالة واملعارصة
رشيد العيدي
بتنظيم
فريق التجمع الدستوري
محمد جودار
املناقشة
عبد الواحد األنصاري الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية العامة
نواب رئيس
الحريك
الفريق
أوزين
محمد
للنصوص
مجلس النواب
ايك
رت
االش
الفريق
اشطيبي
ادريس
املعروضة
فريق العدالة والتنمية
آمنة ماء العينني
عىل املجلس.
فريق األصالة واملعارصة
حياة بوفراشن
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رؤساء اللجان
الدامئة

رؤساء الفرق
النيابية
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فريق العدالة والتنمية
يوسف الغريب
فريق األصالة واملعارصة
زكية املريني
فريق األصالة واملعارصة
عادل البيطار
فريق العدالة والتنمية
عبد الله بووانو
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
سعيدة ايت بوعيل
فريق التجمع الدستوري
سعيد شبعتو
الفريق الحريك
سعيد التدالوي
الفريق االشرتايك
محمد مالل
فريق العدالة والتنمية
ادريس الصقيل عدو
إدريس األزمي اإلدرييس فريق العدالة والتنمية
فريق األصالة واملعارصة
محمد ارشورو
فريق التجمع الدستوري
توفيق كميل
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
نور الدين مضيان
الفريق الحريك
محمد مبديع
الفريق االشرتايك
شقران إمام

تبدي رأيها
حول أشغال
اللجان.
تتداول يف
الربمجة
الزمنية
ألشغال
املجلس.
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املبحث السادس:
متغريات أجهزة مجلس النواب يف السنة الثالثة من الوالية الترشيعية
العارشة
نص الدستور املغريب (الفصل  ،)62أنه« :يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء
املكتب ،ورؤساء اللجان الدامئة ومكاتبها ،يف مستهل الفرتة النيابية ،ثم يف سنتها الثالثة عند
دورة أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة .يُنتخب أعضاء املكتب عىل أساس التمثيل النسبي
لكل فريق» ،وهو ما ألزم مجلس النواب عىل إجراء انتخابات يف دورة أبريل لسنة ،2019
لتجديد الثقة يف رئيس مجلس النواب وأعضاء املكتب ورؤساء اللجان الدامئة ومكاتبها أو
تغيري الشخصيات التي انتخبت عند بداية الوالية الترشيعية العارشة (.)2021-2016
تعرف أجهزة مجلس النواب سلسلة من العمليات االنتخابية لتجديد الثقة يف
املسؤولني الذين انتدبوا يف مستهل الفرتة النيابية أو اختيار غريهم لتويل املسؤولية ملا تبقى
من الوالية الترشيعية .ولذلك فإنه تخصص جلسة عمومية النتخاب رئيس مجلس النواب
يف السنة الثالثة من الوالية النيابية عند دورة أبريل (املادة  24من النظام الداخيل ملجلس
النواب) ،كام تعقد جلسة عمومية النتخاب أعضاء مكتب املجلس يف نفس الدورة (املادة
 28من ن د م ن) ،وتتشكل اللجان الدامئة ملجلس النواب يف مستهل الفرتة النيابية ،وميكن
للفرق واملجموعات النيابية استبدال من ميثلها يف عضوية اللجان الدامئة عند افتتاح الدورة
األوىل من كل سنة ترشيعية ،رشيطة إشعار مكتب املجلس ومكتب اللجان الدامئة املعنية
بذلك مسبقا (املادة  86من ن د م ن) ،كام تتشكل الفرق واملجموعات النيابية يف مستهل
الفرتة النيابية ثم يف سنتها الثالثة عند دورة أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة (املادة  59من
ن د م ن).

املطلب األول :تجديد انتخاب رئيس مجلس النواب
ال ميكن إغفال املوقع املتقدم الذي يحتله رئيس مجلس النواب يف البناء املؤسيس
الدستوري املغريب ،وهو ما يتجىل يف مجموعة من املراكز واالختصاصات املخولة له ،ومن أبرز
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املراكز عضويته يف مجلس الوصاية ،وعضويته يف املجلس األعىل لألمن ،أما أهم االختصاصات
املسندة إليه بنص الدستور فتتمثل يف رئاسة الجلسات املشرتكة للربملان ،واستشارته من
قبل امللك قبل إعالن حالة االستثناء وحالة رفعها ،واستشارته من طرف رئيس الحكومة قبل
حل مجلس النواب بعد تقديم هذا األخري ترصيحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل
وأهدافه ،وإحالة القوانني واالتفاقيات الدولية قبل إصدار األمر بتنفيذها أو قبل املصادقة
عليها إىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقتها للدستور ،وإحالة تقرير لجنة تقيص الحقائق
إىل القضاء عند االقتضاء ،وتلقي عن رئيس املجلس األعىل للحسابات تقريرا سنويا يتضمن
بيانا عن جميع أعامله ،كام أن جميع املراسالت التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه
تتم باسم رئيس املجلس.
نظم «النظام الداخيل ملجلس النواب» (ن د م ن) (كام تم إقراره من املحكمة
الدستورية بتاريخ  30أكتوبر  )2017الكيفية التي يتم عربها انتخاب رئيس مجلس النواب
سواء يف مستهل الفرتة النيابية أو يف سنتها الثالثة عند دورة أبريل (املادة  ،)26حيث يحق
لكل نائب أو نائبة تقديم ترشيح (ها) ،وينظم دور أول لعملية االنتخاب ،ويعترب فائزا
املرتشحة أو املرتشح الذي حصل عىل أصوات األغلبية املطلقة ألعضاء املجلس؛ ويف حالة عدم
حصول أي مرتشح عىل ذلك ،ينظم دور ثان ،ويعلن فائزا املرشحة أو املرشح الذي حصل عىل
األغلبية النسبية لألصوات املعرب عنها.
نظرا ألهمية رئاسة مجلس النواب فإنه تجري املفاوضات الظاهرة والخفية من
أجل اإلعداد القبيل ليوم االقرتاع الرسي الذي تعرفه الجلسة العامة ملجلس النواب املخصصة
حرصا النتخاب رئيس مجلس النواب ،والتي انعقدت يوم الجمعة  12أبريل  ،2019وترأسها
السيد عبد الواحد الرايض رئيس املكتب املؤقت.
مل يرتشح ملنصب رئاسة مجلس النواب سوى األستاذ الحبيب املاليك عن حزب
«االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية» ،والذي متكن من الحفاظ عىل رئاسته للمجلس من خالل
الفوز يف دورة واحدة بــ  245صوتا يف حني أن األغلبية املطلقة ال تستدعي سوى الحصول
عىل  198صوتا ،وهو ما شكل تقدما ملحوظا ملرشح «االتحاد االشرتايك» مقارنة باألجواء التي
مر فيها اقرتاع بداية الوالية الترشيعية العارشة ،وهو ما يربزه الجدول أدناه:
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جدول  :16نتائج انتخاب رئيس مجلس النواب يف بداية الوالية الترشيعية العارشة ومنتصفها
اقرتاع  12أبريل 2019
اقرتاع  16يناير 2017
األصوات
290
342
عدد املسجلني
280
198
عدد املصوتني
245
198
األصوات التي حصل عليها املرشح
14
07
األصوات امللغاة
18
137
األوراق البيضاء
13
األغلفة الفارغة

حافظ السيد الحبيب املاليك عىل منصبه رئيسا ملجلس النواب بأغلبية مريحة،
انتقل فيها من  198صوتا يف بداية الفرتة النيابية إىل  280صوتا ،بعد أن امتنعت كل الفرق
النيابية عن تقديم مرشح منافس له ،كام حاز فريق «األصالة واملعارصة» الذي يتموضع يف
املعارضة ،ونال أصوات أحزاب األغلبية مبا فيها حزب «العدالة والتنمية» الذي اختار يف اقرتاع
 16يناير  2017التعبري عن رفضه ملرشح «االتحاد االشرتايك» من خالل التصويت بأوراق بيضاء
رفقة الفريق االستقاليل ،لكنه يف اقرتاع  12أبريل  2019صوت لصالح الحبيب املاليك ،رغم أن
حزبه مل يفز سوى بــ  20مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها  395مقعدا.
ورغم أن هذا التصويت مينح داللة عىل متاسك أغلبية الكتلة النيابية املشكلة للحكومة ،لكن
ذلك رسعان ما يربز وهمه مع استحضار السياقات والحيثيات التي جرى فيها انتخاب رئيس
مجلس املستشارين يف نفس السنة من الوالية الترشيعية العارشة.

املطلب الثاين :انتخاب مكتب مجلس النواب
تعقد طبقا ألحكام الفصل  90من الدستور جلسة عمومية خاصة النتخاب أعضاء
مكتب املجلس عىل أساس التمثيل النسبي لكل فريق ،وذلك يف مستهل الفرتة النيابية ،ثم
يف سنتها الثالثة عند دورة أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة .يقدم كل فريق نيايب إىل رئيس
مجلس النواب ،قامئة بأسامء مرشحيه لعضوية املكتب ،أربعة وعرشين ساعة عىل األقل،
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قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب املجلس .ويتوىل رئيس مجلس النواب اإلرشاف عىل
عملية انتخاب أعضاء مكتب املجلس ،وتجري عملية التصويت عىل كل قامئة باالقرتاع الرسي.
تم انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ،ورؤساء اللجان النيابية ،واإلعالن عن
رؤساء الفرق واملجموعات النيابية للفرتة الثانية من الوالية العارشة  ،2021 – 2016يف
الجلسة العمومية املنعقدة يوم الخميس  18أبريل  .2019ويتكون مكتب مجلس النواب من
مثانية نواب للرئيس ،ومحاسبني ،وثالثة أمناء.

أوال :نواب الرئيس

يقوم نواب الرئيس مقامه يف حالة تغيبه حسب ترتيبهم باستثناء املهام والصالحيات
التي تعود لرئيس املجلس بالصفة ،املنصوص عليها يف الفصول  44و 54و 55و 59و 67و79
و 96و 104و  132من الدستور (املادة  47من ن د م ن).
جدول  :17الئحة نواب رئيس مجلس النواب بتاريخ  18أبريل 2019
فريق العدالة والتنمية
السيد سليامن العمراين
النائب األول للرئيس
السيد محمد التوميي بنجلون فريق األصالة واملعارصة
النائب الثاين للرئيس
فريق التجمع الدستوري
السيد محمد جودار
النائب الثالث للرئيس
السيد عبد الواحد األنصاري الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
النائب الرابع للرئيس
الفريق لحريك
النائب الخامس للرئيس السيد محمد والزين
الفريق االشرتايك
النائب السادس للرئيس السيد إدريس اشطيبي
فريق العدالة والتنمية
السيدة مرمية بوجمعة
النائب السابع للرئيس
فريق األصالة واملعارصة
السيدة حياة املشفوع
النائب الثامن للرئيس

مالحظتان:

•تم تغيري كل من النائب األول عبد العزيز العامري ،والنائب السابع ءامنة ماء العينني
بكل من سليامن العمراين ومرمية بوجمعة عن حزب العدالة والتنمية.
•تم تغيري كل من النائب الثاين رشيد العبدي ،والنائب الثامن حياة بوفراشن بكل من
محمد التوميي بنجلون وحياة املشفوع عن حزب األصالة واملعارصة.
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ثانيا :املحاسبان

يتوىل املحاسبان  -تحت إرشاف املكتب -اإلرشاف عىل التسيري املايل واإلداري
للمجلس ،ويعدان تقريرا عن حصيلة تنفيذ ميزانيته ،يعرض عىل لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية
املجلس للمصادقة عليه.
جدول  :18الئحة املحاسبني مبجلس النواب بتاريخ  18أبريل 2019
فريق العدالة والتنمية
السيد خالد البوقرعي
محاسب املجلس
فريق األصالة واملعارصة
السيد محمد ارشورو
محاسب املجلس

•مالحظة :تم تغيري محاسب املجلس عبد الرحيم عتمون بنائب من نفس الحزب وهو
السيد محمد ارشور.

ثالثا :األمناء

يرشف األمناء عىل إعداد محارض الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها .كام يتولون مراقبة
عمليات التصويت التي تتم خالل الجلسات العامة وكذا نتائج سائر االقرتاعات التي تجري
فيها ،وضبط حاالت غياب النائبات والنواب يف الجلسات العامة .يعد األمناء تقريرا حول
سري كل جلسة ومدى احرتام مدونة السلوك واألخالقيات الربملانية ،ويعرض هذا التقرير عىل
مكتب املجلس.
أمينة املجلس
أمينة املجلس
أمني املجلس

جدول  :19الئحة أمناء مجلس النواب بتاريخ  18أبريل 2019

السيدة عزوها العراك
السيدة أسامء أغاللو
السيد بولون السالك

فريق العدالة والتنمية
فريق التجمع الدستوري
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

•مالحظة :مل تعرف الئحة أمناء املجلس أدىن تغيري مقارنة بسابقتها يف أبريل 2017
تنبغي اإلشارة أن تركيبة مكتب مجلس النواب تم فيها احرتام التمثيل النسبي ،حيث
إن املسؤوليات يف األجهزة تتناسب ومتثيلية كل حزب سيايس يف مجلس النواب .والتغيريات
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التي لحقت الرتكيبة يف دورة أبريل  2019مل تلحق بنيتها األصلية التي عرفتها يف  14أبريل
 ،2017وبذلك انحرصت التعديالت يف تغيري متثيلية أسامء وتعويضها بأخرى من نفس الحزب،
وتعلق ذلك أساسا بكل من حزب «العدالة والتنمية» ،وحزب «األصالة واملعارصة» اللذَين
عرفا مشاكل داخلية عميقة ،اختلفت سياقاتها وأسبابها وتداعياتها عىل الحزبني.

املطلب الثالث :اللجان الدامئة
تعترب اللجان الربملانية الدامئة مبثابة برملان مصغر ،وهي تتكون من هيئات داخل
كل غرفة من غرف الربملان ،ومن عدد محدد من األعضاء يتم اختيارهم وفق كفاءاتهم
املفرتضة ،وعمل هذه اللجان يشكل معيارا حاسام للحكم عىل فعالية العمل الربملاين.
ينتخب املجلس رؤساء اللجان الدامئة عن طريق االقرتاع الرسي يف مستهل الفرتة
النيابية ثم يف سنتها الثالثة عند دورة أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة .تقدم الرتشيحات
لرئاسة اللجان الدامئة إىل رئيس املجلس  24ساعة قبل افتتاح جلسة االنتخاب.
يخصص للمعارضة رئاسة لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان ولجنة دامئة
أخرى عىل األقل ،وال يجوز الرتشح لرئاستهام إال لنائبة أو نائب من املعارضة.
خصصت الجلسة العامة ملجلس النواب املنعقدة بتاريخ  22أبريل  2019النتخاب
أعضاء رؤساء اللجان النيابية الدامئة تحت رئاسة السيد الحبيب املاليك رئيس مجلس النواب،
حيث كان عدد املصوتني ،211 :وعدد األصوات امللغاة .17 :وأفرز االقرتاع النتائج النهائية
اآلتية:
جدول  :20متغريات رئاسة اللجان الدامئة ملجلس النواب يف السنة الثالثة من الوالية الترشيعية العارشة
الفريق النيايب
رئاسة اللجنة
االختصاصات
اللجان الدامئة
الشؤون الخارجية -التعاون-
 1لجنة الخارجيةشؤون املغاربة املقيمني
والدفاع الوطني
بالخارج -الدفاع الوطني
فريق العدالة
يوسف غريب
والشؤون اإلسالمية
واملناطق املحتلة والحدود-
والتنمية
واملغاربة املقيمني يف
قضايا قدماء املقاومني -األوقاف
الخارج
والشؤون اإلسالمية.
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 2لجنة الداخليةوالجامعات الرتابية
والسكنى وسياسة
املدينة
 3لجنة العدلوالترشيع وحقوق
اإلنسان

 4لجنة املاليةوالتنمية االقتصادية

الداخلية – الجهوية والجامعات
الرتابية – التعمري والسكنى
وسياسة املدينة.
العدل – حقوق اإلنسان
– األمانة العامة للحكومة –
الشؤون اإلدارية – العالقات
مع الربملان واملجتمع املدين
– املجلس األعىل واملجالس
الجهوية للحسابات.
املالية – االستثامر – تأهيل
االقتصاد – الخوصصة –
املؤسسات العمومية -الشؤون
العامة واالقتصاد االجتامعي.

موالي هشام
املهاجري

فريق األصالة
واملعارصة

فريق األصالة
توفيق امليموين
واملعارصة

فريق العدالة
عبد الله بووانو
والتنمية

 5لجنة القطاعاتاالجتامعية

الصحة -الشباب والرياضة-
التشغيل والشؤون االجتامعية -سعيدة آيا
التكوين املهني -املرأة واألرسة بوعيل
والطفل والتضامن -قضايا
اإلعاقة.

الفريق االستقاليل
الوحدة والتعادلية

 6لجنة القطاعاتاإلنتاجية

الفالحة -التنمية القروية-
الصناعة -الصيد البحري-
السياحة -الصناعة التقليدية-
التجارة الداخلية والخارجية
والتكنولوجيا الحديثة.

سعبد شبعتو

فريق التجمع
الدستوري

 7لجنة البنياتاألساسية والطاقة
واملعادن والبيئة

التجهيز -النقل -املاء -البيئة-
املواصالت -الطاقة واملعادن-
املياه والغابات -التنمية
املستدامة.

سعيد التدالوي

الفريق الحريك
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 8لجنة التعليموالثقافة واالتصال
 9لجنة مراقبةاملالية العامة
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محمد مالل

التعليم -الثقافة -االتصال
واإلعالم.
مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي
للحكومة -دراسة التقارير
إدريس عدوي
املوضوعاتية للمجلس األعىل
للحسابات -النصوص الترشيعية
املتعلقة مبراقبة املالية العامة.

الفريق االشرتايك

فريق العدالة
والتنمية

مالحظات:

•مل تعرف تركيبة رؤساء اللجان تغيريات جوهرية ،حيث تم تجديد انتخاب نفس أسامء
الفرق النيابية لرئاسة اللجان الدامئة التي ترأستها منذ بداية الفرتة النيابية؛ ما عدا
األسامء املنتمية إىل حزب «األصالة واملعارصة» الذي غري ممثله يف كل من رئاسة لجنة
الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى وسياسة املدينة ،والتي أسندها إىل موالي هشام
العلوي بدال عن زكية املريني ،ورئاسة لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان التي
أسندها إىل توفيق امليموين بدل عادل البيطار.
•كان مالحظا أنه غداة االقرتاع عىل رئاسة اللجان الدامئة ،تقدم مرشح واحد لرئاسة كل
لجنة ما عدا «لجنة مراقبة املالية العامة» التي تقدم لها مرشحان :النائب إدريس عدوي
صقيل عن فريق «العدالة والتنمية» الذي حصل عىل  107صوتا ،والنائب «رشيد حموين»
عن املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية الذي حصل عىل  83صوتا .وقد اعتربت هذه
املنافسة عنوانا آخر عن حجم االختالفات داخل كتلة األغلبية املشكلة للحكومة ،والتي
مست بني حليفني أساسيني منذ اقرتاع  7أكتوبر  2011وهام :حزب العدالة والتنمية
وحزب التقدم واالشرتاكية.

املطلب الرابع :الفرق واملجموعات النيابية

خصص النظام الداخيل ملجلس النواب الباب الخامس منه للفرق واملجموعات الربملانية،
وتتشكل هذه الفرق واملجموعات عند مستهل الفرتة النيابية ثم يف سنتها الثالثة مع دورة
أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة ،وذلك انسجاما مع مدة والية رئيس املجلس وأعضاء
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املكتب واللجان الدامئة ومكاتبها.
تعترب الفرق واملجموعات النيابية األداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب ،هيئات وأفرادا ،يف
أشغال مجلس النواب .وال ميكن أن يقل عدد كل فريق عن عرشين عضوا؛ من غري النواب
املنتسبني ،كام ال ميكن ان يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء.
جدول  :21رؤساء الفرق واملجموعات النيابية مبجلس النواب بعد دورة أبريل 2019
رئيس الفريق أو املجموعة
الفريق النيايب أو املجموعة النيابية
إدريس األزمي اإلدرييس
فريق العدالة والتنمية
محمد أبو درار
فريق األصالة واملعارصة
توفيق كميل
فريق التجمع الدستوري
نور الدين مضيان
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
محمد مبديع
الفريق الحريك
محمد شقران
الفريق االشرتايك
عائشة لبلق
املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

•من املالحظ أن رؤساء الفرق واملجموعة النيابية حافظوا عىل مواقعهم ،ومل يلحق التغيري
سوى حزب األصالة واملعارصة الذي استبدل النائب محمد أبو درار بالنائب محمد
ارشورو.
• تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلس النواب ونوابه ،ورؤساء الفرق النيابية ،ورؤساء
اللجان الدامئة ،ورؤساء املجموعات النيابية .وقد أصبحت تشكيلة ندوة الرؤساء عىل
الشكل اآليت بعد انتخابات مجلس النواب يف دورة أبريل .2019
•تم توسيع العضوية يف ندوة الرؤساء يف النظام الداخيل ملجلس النواب الذي صادق عليه
املجلس يف  8غشت  ،2017حيث مل يعد منحرصا عىل ممثيل الفرق النيابية ولكن أصبح
ميثل فيه أيضا ممثلو املجموعات النيابية ،وهو ما استفاد منه حزب التقدم واالشرتاكية.
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جدول  :22تشكيلة ندوة الرؤساء بعد دورة أبريل  2019واختصاصاتها
الفريق النيايب
السادة املمثلون
الصفة التمثيلية
الفريق االشرتايك
الحبيب املاليك
فريق العدالة والتنمية
سليامن العمراين
محمد التوميي بنجلون فريق األصالة واملعارصة
فريق التجمع الدستوري
النواب الثامنية محمد جودار
لرئيس مجلس عبد الواحد األنصاري الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
النواب
الفريق الحريك
محمد والزين
الفريق االشرتايك
إدريس اشطيبي
فريق العدالة والتنمية
مرمية بوجمعة
فريق األصالة واملعارصة
حياة املشفوع
فريق العدالة والتنمية
يوسف غريب
موالي هشام املهاجري فريق األصالة واملعارصة
فريق األصالة واملعارصة
توفيق امليموين
فريق العدالة والتنمية
عبد الله بووانو
رؤساء اللجان
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
سعيدة آيا بوعيل
الدامئة
فريق التجمع الدستوري
سعبد شبعتو
الفريق الحريك
سعيد التدالوي
الفريق االشرتايك
محمد مالل
فريق العدالة والتنمية
إدريس عدوي
إدريس األزمي اإلدرييس فريق العدالة والتنمية
فريق األصالة واملعارصة
محمد أبو درار
فريق التجمع الدستوري
توفيق كميل
رؤساء الفرق
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
نور الدين مضيان
أو املجموعة
الفريق الحريك
محمد مبديع
النيابية
الفريق االشرتايك
شقران إمام
املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية
عائشة لبلق

االختصاصات
تتقدم بكل
اقرتاح يتعلق
بتنظيم
املناقشة
العامة
للنصوص
املعروضة
عىل املجلس.
تبدي رأيها
حول أشغال
اللجان.
تتداول يف
الربمجة
الزمنية
ألشغال
املجلس.
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املبحث السابع:
متغريات أجهزة مجلس املستشارين بعد منتصف الوالية الترشيعية
العارشة
نص الدستور املغريب (الفصل  ،)63أنه« :يُنتخب رئيس مجلس املستشارين وأعضاء
املكتب ،ورؤساء اللجان الدامئة ومكاتبها ،يف مستهل الفرتة النيابية ،ثم عند انتهاء منتصف
الوالية الترشيعية للمجلس» ،وهو ما استدعى اللجوء إىل انتخابات داخلية للمجلس من
أجل إفراز رئيس مجلس املستشارين ،وأعضاء املكتب ،ورؤساء اللجان الدامئة يف دورة أكتوبر
 2018من الوالية الترشيعية.2021-2015 :

املطلب األول :تجديد انتخاب رئيس مجلس املستشارين

نظم «النظام الداخيل ملجلس املستشارين» (ن د م م) (كام تم إقراره من املجلس
الدستوري بتاريخ  27أكتوبر  )2015الكيفية التي يتم عربها انتخاب رئيس مجلس املستشارين
سواء يف مستهل الفرتة النيابية أو يف سنتها الثالثة من خالل املواد  ،16 ،15 ،14و .17والتي
نصت عىل اآليت:
•املادة « :14يدعو رئيس املكتب املؤقت أعضاء املجلس النتخاب رئيس مجلس
املستشارين باإلعالن عن فتح باب الرتشيح .يتلقى الرئيس املؤقت الرتشيحات يف نفس
الجلسة ويعلن عنها أو يطلب من أحد أعضاء املكتب املؤقت القيام بهذا اإلعالن،
وينادي عىل السيدات والسادة املستشارين كل باسمه ،ثم يرشع يف التصويت».
•املادة « :15ينتخب الرئيس عن طريق االقرتاع الرسي باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين
يتكون منهم املجلس يف الدورة األوىل وباألغلبية النسبية يف الدورة الثانية التي تجري
بني املرشحني األول والثاين اللذان حصال عىل أكرب عدد من األصوات يف الدورة األوىل.
وعند تعادل األصوات يعترب املرشح األكرب سنا فائزا ،فإن انتفى فارق السن يحتكم إىل
القرعة لتعيني الفائز ،وإذا كان املرشح وحيدا يتم انتخابه باألغلبية املطلقة يف الدورة
األوىل واألغلبية النسبية يف الدورة الثانية».
•املادة « :16يجري التصويت كتابة وداخل معزل».
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•املادة « :17يعلن الرئيس املؤقت عن اسم املرشح الفائز برئاسة مجلس املستشارين،
ويدعوه لشغل مقعد الرئاسة».
شكلت هذه املقتضيات القانونية املرجع الذي أطر الجلسة العامة رقم 179ملجلس
املستشارين ،بتاريخ  15أكتوبر  2018من أجل انتخاب رئيس للمجلس ،وقد ترشح للمنصب
كل من املستشار حكيم بن شامش عن «األصالة واملعرصة» ،ونبيل شيخي عن «العدالة
والتنمية» ،وكانت تفاصيل االقرتاع عىل الشكل اآليت:
جدول  :23نتائج انتخاب رئيس مجلس املستشارين يف منتصف والية املجلس
األصوات املعرب عنها
األوراق امللغاة
األوراق الفارغة
األصوات التي حصل عليها ممثل «األصالة واملعارصة»
األصوات التي حصل عليها ممثل «العدالة والتنمية»

19
1
8
63
19

لقد حسمت النتيجة يف الدور األول لصالح مرشح «األصالة واملعارصة» لحصوله
عىل ما يتجاوز األغلبية املطلقة بالنسبة لعدد أعضاء مجلس املستشارين بصوتني (األغلبية
املطلقة هي  ،61أي نصف عدد أعضاء املجلس  ،)1 +وبذلك مل يكن هناك من موجب للجوء
إىل الدور الثاين ،لكن فوز حكيم بن شامش برئاسة املجلس أثار مجموعة من االنتقادات
نتوقف عند أبرزها.
•يبدو منطقيا أن فوز حزب من املعارضة الربملانية برئاسة مجلس املستشارين مستبعدا
أمام فرق األغلبية التي تشكل كتلة واحدة ،لكن ما حصل بالنسبة القرتاع رئيس
املجلس أن املرشح الوحيد الذي تقدم هو مرشح فريق «األصالة واملعارصة» ،بينام
مل تتفق األغلبية عىل تقديم مرشح مشرتك ،كام أن حزب االستقالل امتنع عن تقديم
مرشح عنه كام حصل يف بداية الوالية النيابية بتاريخ  13أكتوبر ( 2015فاز السيد
حكيم بن شامش حينها برئاسة املجلس يف الدور الثاين بفارق صوت واحد فقط ،إذ
حصل عىل  58صوتا ،مقابل  57صوتا للسيد عبد الصمد قيوح عن حزب االستقالل)،
وهي الوقائع التي استدعت من حزب «العدالة والتنمية» تقديم مرشح عنه ،حيث

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

51

صدر بالغ عن األمانة العامة للحزب بتاريخ  14أكتوبر  ،2019أعلنت فيه أنه «وبعد
أخذها علام بعدم اتفاق أحزاب األغلبية الحكومية عىل تقديم مرشح مشرتك واعتبارا
آلخر مستجد متعلق بوجود مرشح واحد لهذه االنتخابات مام ال ينسجم مع قواعد
التنافس الدميقراطي ،فقد قررت األمانة العامة تقديم الحزب ملرشح عنه النتخابات
مجلس املستشارين وصوتت عىل األخ نبيل شيخي مرشحا لهذه املهمة».
•أبانت نتائج االقرتاع تفكك تحالف األغلبية ،وعزلة حزب العدالة والتنمية الذي مل
يحظ مرشحه لرئاسة املجلس مبساندة مستشاري األحزاب املؤلفة للحكومة ،ذلك
أن مرشح حزب «األصالة واملعارصة» صوت عليه أربعة فرق من أحزاب األغلبية
الحكومية ،وهي :فريق التجمع الوطني لألحرار ،والفريق الحريك ،والفريق االشرتايك،
والفريق الدستوري .إضافة إىل فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب .يف حني قرر
مستشارو الفريق االستقاليل ،والكونفدرالية الدميقراطية للشغل مقاطعة عملية
التصويت.
•لقد اتهم حزب العدالة والتنمية يف شخص إدريس األزمي ،رئيس فريق العدالة
والتنمية ،خالل مشاركته يف برنامج «مبارشة معكم» عىل «القناة الثانية» أن فوز
السيد بن شامش برئاسة مجلس املستشارين يعود إىل كون األحزاب ال تتحمل
مسؤوليتها ،وتفتقد استقاللية القرار ،وأنها صوتت لصالح مرشح األصالة واملعارصة
استجابة «للهواتف والتوجيهات» .وهو نفس االنتقاد الذي ردده حزب االستقالل،
ففي حوار صحفي مع نور الدين مضيان ،أحد قيادات الحزب ،أكد أنه «بلغنا أن
تعليامت صدرت لدعم بن شامس» .وبعد سؤاله عن مصدر هذه التعليامت ،أجاب:
«قيل لنا إن األمر محسوم ،وال نعرف من أصدر التعليامت».
•وبعيدا عن هذه االتهامات ،فإن ما رسخ يف الواقع أن األغلبية الحكومية ال تعرف
االنسجام املطلوب ،وأن حزب «العدالة والتنمية» ليس مرغوبا به يف مجموعة من
املحطات ،لذلك تختار مكونات من تحالف األغلبية تبادل التنسيق مع حزب «األصالة
واملعارصة» الذي يعد مكونا من مكونات املعارضة الربملانية لرتسيخ القدم يف مجموعة
من املواقع املتقدمة يف املؤسسات الدستورية ،كام حصل مثال عندما صوت الفريق
االشرتايك لصالح مرشح حزب األصالة واملعارصة للفوز برئاسة مجلس املستشارين يف
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اقرتاع الجلسة العمومية للمجلس بتاريخ  22أكتوبر  ،2018وهي التحية التي ردها
فريق «األصالة واملعارصة» بتصويته لصالح رئاسة مرشح االتحاد االشرتايك ملجلس
النواب يف اقرتاع الجلسة العمومية للمجلس بتاريخ  12أبريل .2019

املطلب الثاين :انتخاب مكتب مجلس املستشارين

ينتخب أعضاء مكتب مجلس املستشارين عىل أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
ويتكون املكتب من:
•الرئيس؛
•خمسة خلفاء للرئيس :األول والثاين والثالث والرابع والخامس؛
•ثالثة محاسبني؛
•ثالثة أمناء.
ويقدم كل فريق إىل الرئيس الئحة بأسامء مرشحيه ،وترفض كل الئحة يتجاوز
عدد أفرادها عدد املناصب امل ّخولة للفريق يف املكتب حسب مبدأ التمثيل النسبي .ويجري
التصويت عىل الالئحة باالقرتاع الرسي ،وميكن أن يتم انتخاب أعضاء املكتب دفعة واحدة،
بالتصويت عىل الئحة موحدة تتضمن أسامء جميع املرشحني واملناصب املقررة للمكتب،
وهو ما حصل يف الجلسة العمومية املنعقدة يوم األربعاء  24أكتوبر  ،2018حيث كانت
حصلت الالئحة املوحدة عىل  64صوتا يف االقرتاع الذي عرفته الجلسة العامة رقم  .182أما
تفاصيل االقرتاع فيمكن إبرازها عىل الشكل التايل:
•عدد املصوتني68 :؛
•عدد األصوات الصحيحة64 :؛
•عدد األظرفة الفارغة.4 :
•عدد الغائبني.52 :

أوال :خلفاء الرئيس

يقوم خلفاء الرئيس مقامه يف حالة تغيبه حسب ترتيبهم باستثناء املهام والصالحيات
التي تعود لرئيس املجلس بالصفة ،املنصوص عليها يف الفصول  44و 54و 55و 59و 67و79
و 96و 132من الدستور (املادة  30من ن د م م).

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

53

جدول  :24الئحة خلفاء الرئيس منذ تاريخ  24أكتوبر 2018
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
السيد عبد الصمد قيوح
الخليفة األول للرئيس
فريق العدالة والتنمية
السيد عبد اإلله الحلوطي
الخليفة الثاين للرئيس
الفريق الحريك
السيد حميد كوسكوس
الخليفة الثالث للرئيس
فريق التجمع الوطني لألحرار
السيد عبد القادر سالمة
الخليفة الرابع للرئيس
الخليفة الخامس للرئيس السيد عبد الحميد الصويري فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

مالحظتان:

•تم تغيري الخليفة األول محمد األنصاري ،وانتخاب عبد الصمد قيوح بدال عنه من
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية.
•استبدل فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب الخليفة الخامس للرئيس نائلة التازي بعبد
الحميد الصويري.

ثانيا :املحاسبون

يبدي املحاسبون رأيهم وجوبا قبل كل التزام بنفقة ،ويرفعون إىل املكتب عند
افتتاح دورة أكتوبر تقريرا ماليا حول ظروف تنفيذ ميزانية السنة الجارية ،والذي يتخذ
كأساس لتحضري مرشوع ميزانية املجلس للسنة املقبلة .يرفق التقرير املايل للمحاسبني مبرشوع
امليزانية الفرعية للمجلس التي تعرض للدارسة عىل اللجنة املختصة والجلسة العامة.
محاسب املجلس
محاسب املجلس
محاسب املجلس

جدول  :25الئحة املحاسبني منذ تاريخ  24أكتوبر 2018
فريق األصالة واملعارصة
السيد العريب املحريش
الفريق االشرتايك
السيد عبد الوهاب بلفقيه
فريق االتحاد املغريب للشغل
السيد عز الدين زكري

•مالحظة :تم تغيري محاسب املجلس رشيد املنياري وتعويضه بعز الدين زكري ممثال
لفريق االتحاد املغريب للشغل.
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ثالثا :األمناء

يرشف األمناء عىل إعداد محارض الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها .كام يتولون
مراقبة عمليات التصويت التي تتم خالل الجلسات العامة وكذا نتائج سائر االقرتاعات التي
تجري فيها ،وضبط حاالت غياب النائبات والنواب يف الجلسات العامة .ويتوىل األمناء تالوة
املراسالت الواردة عىل مكتب املجلس واإلعالنات والبالغات الصادرة عنه ،باإلضافة إىل املهام
التي يكلفهم بها املكتب .وتنبغي اإلشارة أنه مل يقع أي تغيري يف متثيلية أمناء مجلس
املستشارين عند املقارنة ما بني بداية الوالية الترشيعية ووسطها.
أمني املجلس
أمني املجلس
أمني املجلس

جدول  :26الئحة أمناء املجلس منذ تاريخ  24أكتوبر 2018
الفريق الدستوري الدميقراطي االجتامعي
السيد محمد عدال
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
السيد أحمد لخريف
فريق األصالة واملعارصة
السيد أحمد التويزي

املطلب الثاين :اللجان الدامئة

ينتخب مجلس املستشارين رؤساء اللجن الدامئة يف مستهل الفرتة الربملانية ،ثم عند
انتهاء منتصف الوالية الترشيعية للمجلس.
تخصص للمعارضة الربملانية رئاسة لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان ،لذلك
ميكن ألعضاء املجلس الرتشح لرئاسة اللجن الدامئة ،باستثناء اللجنة املخصصة للمعارضة ،التي
يقترص حق الرتشح لها عىل مستشارين ينتمون إىل مكونات املعارضة باملجلس.
خصصت الجلسة العامة ملجلس املستشارين املنعقدة بتاريخ  24أكتوبر 2018
النتخاب أعضاء رؤساء اللجان النيابية الدامئة الستة ،وأفرز االقرتاع النتائج النهائية اآلتية:
جدول  :27متغريات رئاسة اللجان الدامئة ملجلس املستشارين يف منتصف والية املجلس
اللجان الدامئة
 1لجنة الخارجية والحدود والدفاعالوطني واملناطق املغربية املحتلة

رئاسة اللجنة
محمد الرزمة

الفريق النيايب
فريق التجمع الوطني لألحرار
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 2لجنة الداخلية والجامعات الرتابيةوالبنيات األساسية
 3لجنة العدل والترشيع وحقوقاإلنسان
 4لجنة املالية والتخطيط والتنميةاالقتصادية
 5لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية 6لجنة التعليم والشؤون الثقافيةواالجتامعية

أحمد شد

الفريق الحريك

عبد السالم
بلقشور

فريق األصالة واملعارصة

رحال املكاوي

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
الفريق االشرتايك

أبو بكر اعبيد
عبد العيل حامي
فريق العدالة والتنمية
الدين

مالحظتان:

انتقلت رئاسة لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب إىل الفريق االشرتايك ،وبذلك انتخب أبو بكر عبيد بديال عن العريب العرييش.
استبدل الفريق الحريك ممثله يف لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والبنيات األساسية ،حيث
أصبح ممثال عنه أحمد شد بدل املهدي عثمون.

املطلب الثالث :الفرق واملجموعات الربملانية

يتعني عىل كل رئيس فريق وكل منسق مجموعة برملانية ،أن يبلّغ إىل رئيس املجلس
يف مستهل الفرتة الربملانية وعند انتهاء منتصف الوالية الترشيعية للمجلس ،الئحة تتضمن
أسامء أعضاء الفريق أو املجموعة الربملانية التي ينتمي إليها مصحوبة بتوقيعاتهم ،وباسم
الرئيس الناطق باسمهم ،والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو املجموعة الربملانية.
ال ميكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن ستة أعضاء؛ دون احتساب املستشارين
املنتسبني .كام ال ميكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برملانية عن ثالثة أعضاء .ويضم
مجلس املستشارين يف الوالية الترشيعية العارشة تسعة فرق برملانية (تضم يف مجموعها 114
مستشارة ومستشار) ،ومجموعة برملانية واحدة (تضم  4مستشارين) ،بينام مل يستطع فريق
التقدم واالشرتاكية تكوين مجموعة خاصة به لكونه ال ميثله يف املجلس سوى مستشاران.
مل تعرف األسامء التي تحملت مسؤولية رئاسة الفرق واملجموعات الربملانية أي
تغيري إذا ما قارنا بني األسامء التي أعلن عنها يف بداية الوالية النيابية يف الجلسة العمومية
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ملجلس املستشارين بتاريخ  30أكتوبر  ،2015وتلك التي أعلن عنها منتصف الوالية الترشيعية
يف الجلسة العمومية التي انعقدت بتاريخ  24أكتوبر  ،2018وهو ما يربز تفاصيله الجدول
اآليت.
جدول  :28رؤساء الفرق الربملانية مبجلس املستشارين بعد دورة أكتوبر 2018
رئيس الفريق أو املجموعة عدد األعضاء
الفريق النيايب أو املجموعة النيابية
25
عبد السالم اللبار
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
25
عبد العزيز بنعزوز
فريق األصالة واملعارصة
15
نبيل شيخي
فريق العدالة والتنمية
12
مبارك السباعي
الفريق الحريك
9
محمد البكوري
فريق التجمع الوطني لألحرار
8
محمد علمي
الفريق االشرتايك
7
عبد اإلله حفظي
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
7
أمال العمري
فريق االتحاد املغريب للشغل
6
إدريس رايض
الفريق الدستوري الدميقراطي االجتامعي
4
مبارك الصادي
مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل

تتألف ندوة الرؤساء من :رئيس مجلس املستشارين ،وخلفاء الرئيس ،ورؤساء
الفرق ومنسقي املجموعات الربملانية ،ورؤساء اللجان الدامئة.
تتداول ندوة الرؤساء يف جدول أعامل املجلس املوضوع من طرف مكتب املجلس،
وفق األسبقية والرتتيب املحددين من طرف الحكومة .وتتداول يف كل اقرتاح يرمي إىل
استكامل النقط الواردة يف جدول األعامل ،يتقدم به أعضاء ندوة الرؤساء ،كام تتداول
يف مقرتحات القوانني الجاهزة ،أو التي مل يتم النظر فيها من طرف اللجن الدامئة ،خاصة
املقرتحات املقدمة من طرف املعارضة ،قصد برمجتها أو البت فيها .وتتخذ قراراتها بالتوافق
أو بالتصويت عند االقتضاء.
أصبحت تشكيلة ندوة الرؤساء بعد انتخابات مجلس املستشارين يف دورة أكتوبر
 2018عىل الشكل الذي يربزه الجدول أدناه:
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جدول  :29التمثيلية يف هياكل مجلس املستشارين بعد دورة أكتوبر 2018
الصفة التمثيلية

السادة املمثلني

الفريق الربملاين

فريق األصالة واملعارصة
رئيس مجلس املستشارين حكيم بن شامش
السيد عبد الصمد قيوح الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
فريق العدالة والتنمية
السيد عبد اإلله
الحلوطي
السيد حميد كوسكوس الفريق الحريك
خلفاء الرئيس
السيد عبد القادر سالمة فريق التجمع الوطني لألحرار
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
السيد عبد الحميد
الصويري
فريق التجمع الوطني لألحرار
محمد الرزمة
الفريق الحريك
أحمد شد
فريق األصالة واملعارصة
عبد السالم بلقشور
رؤساء اللجان الدامئة
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
رحال املكاوي
الفريق االشرتايك
أبو بكر اعبيد
عبد العيل حامي الدين فريق العدالة والتنمية
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
عبد السالم اللبار
فريق األصالة واملعارصة
عبد العزيز بنعزوز
فريق العدالة والتنمية
نبيل شيخي
الفريق الحريك
مبارك السباعي
فريق التجمع الوطني لألحرار
محمد البكوري
رؤساء الفرق ومنسقي
املجموعات الربملانية
الفريق االشرتايك
محمد علمي
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
عبد اإلله حفظي
فريق االتحاد املغريب للشغل
أمال العمري
الفريق الدستوري الدميقراطي االجتامعي
إدريس رايض
مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل
مبارك الصادي
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املبحث الثامن:
التشكيلة الحكومية ومتغرياتها يف الوالية الترشيعية العارشة
إن املعيار األول للربملان الدميقراطي هو متثيله للشعب ،وهو ما يفرتض فيه متثيل
اإلرادة الشعبية كام يعرب عنها الناخبون عند اختيارهم ملمثليهم ،عىل اعتبار أن «السيادة
إرادة» .وتزداد أهمية االنتخابات كلام كانت عامة ومبارشة ،فذاك أدعى أن ال تنحرف
مقاصدها ومخرجاتها عن إرادة صاحب التفويض والسيادة ،وهو ما يرتجم يف انتخابات
مجلس النواب ،الذي منح له دستور  2011امتيازات واختصاصات عدة ،ومن أبرزها تجسيد
اإلرادة الشعبية باختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بأكرب عدد من املقاعد يف االنتخابات
النيابية العامة واملبارشة.
لقد أصبحت االنتخابات اآللية الوحيدة لرشعنة سلطة الحكومة ،فالفقرة األوىل من
الفصل  47تعترب دستوريا وسياسيا مبثابة مامرسة للسلطة املنبثقة عن االقرتاع ،واتجاها نحو
تسييد صناديق االقرتاع ،وربط السلطة بصندوق االقرتاع ،أي أن مضامني تلك الفقرة تتعارض
مطلقا مع عدم انبثاق السلطة التنفيذية عن االقرتاع العام.

املطلب األول :مسلسل تشكيل الحكومة بعد انتخابات أكتوبر 2016

بعد تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج االنتخابات الترشيعية ل  7أكتوبر ،2016
عني امللك بناء عىل االختصاصات التي خولها له الدستور يف هذا املجال ،السيد عبد اإلله
بنكريان رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة يوم  10أكتوبر .2016
وبفعل عجز رئيس الحكومة املعني عن تشكيل حكومة منسجمة ومنبثقة عن
األغلبية الربملانية يف زمن معقول ،ثار نقاش فقهي وسيايس حول مضامني الفصل  47من
الدستور؛ حيث تباينت اآلراء يف تأويله ،ومن بني هذه التأويالت املقدمة:
•رضورة احرتام الدستور انطالقا من أن املنهجية الدميقراطية تقيض بتمكني السيد
بنكريان من تشكيل الحكومة ولو كانت حكومة أقلية ،باعتبار أن الفصل  47يبقى
واضحا يف التنصيص عىل أن رئيس الحكومة يعينه امللك من الحزب املتصدر للنتائج،
واي تعيني لشخص آخر سيعد انقالبا عىل نتائج اقرتاع  7أكتوبر .2016
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•بفعل عدم وضوح الفصل  47بخصوص الحالة التي يفشل فيها رئيس الحكومة يف
تكوين أغلبيته النيابية ،ذهب اتجاه آخر إىل رضورة قراءة الفصل  47من الدستور
عىل ضوء مقتضيات الفصل  42منه ،أي دعوة أي شخص قادر عىل تشكيل أغلبيته
سواء كان من نفس الحزب املتصدر لنتائج االنتخابات أو شخصية أخرى من الحزب
الثاين ،أو تكليف أي مسؤول حزيب آخر دون مراعاة للرتتيب لتشكيل أغلبية برملانية.
• قراءة ترى أن الجواب الدستوري عىل إشكالية العجز عن تشكيل األغلبية الحكومية
هو حل املجلس املنتخب ،احرتاما ملبدأ األغلبية الربملانية املستقر يف منت دستور
 ،2011وانسجاما مع منطوق الفصل  98من الدستور ،والدعوة إىل انتخابات سابقة
ألوانها ،خاصة وأن أنصار هذا الحل يرون أن املخرج الدستوري السليم للجواب عن
العجز يف تشكيل الحكومة ال يجب أن يكون بعيدا عن منطق الدستور وروحه ،وان
يكون كذلك بأقل الخسائر املمكنة ،ويف مقدمتها عدم ترسيخ الدميقراطية.
نتيجة مرور ما يزيد عن خمسة أشهر عىل تكليف السيد بنكريان بتشكيل الحكومة،
وعجزه عن إيجاد أغلبية برملانية مساندة لها ،صدر بالغ من الديوان املليك يوم  15مارس 2017
ليحسم يف املوضوع ،حيث جاء ضمنه« :علام بأن املشاورات التي قام بها رئيس الحكومة
املعني ،ملدة تجاوزت الخمسة أشهر ،مل تسفر إىل حد اليوم ،عن تشكيل أغلبية حكومية،
إضافة إىل انعدام مؤرشات توحي بقرب تشكيلهاw .ومبقتىض الصالحيات الدستورية لجاللة
امللك ،بصفته الساهر عىل احرتام الدستور وعىل حسن سري املؤسسات ،واملؤمتن عىل املصالح
العليا للوطن واملواطنني ،وحرصا من جاللته عىل تجاوز وضعية الجمود الحالية ،فقد قرر،
أعزه الله ،أن يعني كرئيس حكومة جديد ،شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.
وقد فضل جاللة امللك أن يتخذ هذا القرار السامي ،من ضمن كل االختيارات املتاحة التي
مينحها له نص وروح الدستور ،تجسيدا إلرادته الصادقة وحرصه الدائم عىل توطيد االختيار
الدميقراطي ،وصيانة املكاسب التي حققتها بالدنا يف هذا املجال».
بعد صدور البالغ املليك بيومني تم تكليف السيد سعد الدين العثامين عن حزب
العدالة والتنمية بتشكيل أغلبية مساندة للحكومة يف استقبال مليك تم يوم  17مارس ،2017
كام صدر ظهري تعيينه دون أن يحسم ذات الظهري يف توضيح املرتكزات الدستورية التي
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تم بناء عليها «إعفاء» السيد عبد اإلله بنكريان من مهامه كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة،
حيث جاء نص ظهري تعيني رئيس الحكومة الجديد كام ييل « :بناء عىل الدستور وال سيام
الفصل  47منه .أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل :املادة األوىل ــ يعني السيد العثامين رئيسا
للحكومة ابتداء من  18من جامدى اآلخرة  17( 1438مارس  .)2017املادة الثانية ـــ ينرش
ظهرينا الرشيف هذا بالجريدة الرسمية ،وتنسخ ابتداء من التاريخ املذكور أحكام الظهري
الرشيف رقم 1.16.160الصادر يف  15من محرم  17( 1438أكتوبر  )2016بتعيني السيد عبد
اإلله ابن كريان رئيسا للحكومة» (الجريدة الرسمية .عدد  24 – 6554جامدى اآلخرة 1438
( 23مارس .)2017
متكن السيد سعد الدين العثامين بعد ظرفية وجيزة من تشكيل أغلبية برملانية
مساندة للحكومة مكونة من األحزاب التالية:
•حزب العدالة والتنمية 125 :مقعدا نيابيا،
•تحالف األحرار واالتحاد الدستوري داخل مجلس النواب 58 :مقعدا
•حزب الحركة الشعبية 26 :مقعدا
•حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية 20 :مقعدا
•حزب التقدم واالشرتاكية 12 :مقعدا
ويظهر الجدول التفصييل أدناه القطاعات الوزارية التي يسريها كل حزب مقارنة
مع عدد املقاعد النيابية التي حصل عليها داخل مجلس النواب اعتبارا لنتائج االقرتاع ل 7
أكتوبر  ،2016وتجد مضامني هذا الجدول مرتكزها الدستوري يف الفقرة األوىل من الفصل
 47التي تنص عىل أن «يعني امللك رئيس الحكومة من الحزب السيايس الذي تصدر انتخابات
أعضاء مجلس النواب ،وعىل أساس نتائجها» ،وهو ما يعني أن الفصل  47ال ينص عىل
رضورة تعيني رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج االنتخابات ،بل يجب أن تنسجم
ذات النتائج مع حجم وعدد وأهمية القطاعات الوزارية التي يسريها كل حزب سيايس من
مكونات األغلبية الحكومية.
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جدول  :30التشكيلة الحكومية التي حازت ثقة مجلس النواب يف التجربة الربملانية العارشة
الوضعية يف الحكومة

عضو الحكومة

1

رئاسة الحكومة

سعد الدين العثامين

2

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان

مصطفى الرميد

3

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

عبد القادر عامرة

4

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

عزيز رباح

5

وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية بسيمة الحقاوي
وزارة الشغل واإلدماج املهني
محمد يتيم

6

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف
7
بالشؤون العامة والحكامة
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف
 8بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين الناطق
الرسمي باسم الحكومة
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
9
واملاء املكلف بالنقل
كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
 10والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي املكلفة
بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي
كتابة الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين
 11املهني والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العايل والبحث املهني
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
 12املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة

االنتامء
الحزيب وعدد
املقاعد

لحسن الداودي
مصطفى الخلفي
محمد نجيب بوليف
جميلة املصيل
خالد الصمدي
نزهة الوايف

العدالة
والتنمية
 125مقعدا
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 13وزارة العدل
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
عزيز أخنوش
14
واملياه والغابات
 15وزارة االقتصاد واملالية
محمد بوسعيد
 16وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي موالي حفيظ العلمي التجمع
الوطني
 17وزارة الشباب والرياضة
رشيد الطالبي العلمي
لألحرار37 :
كتابة الدولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري
مقعدا
مباركة بوعيدة
 18والتنمية القروية واملياه والغابات املكلفة بالصيد
البحري
كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
ملياء بوطالب
 19والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي املكلفة
بالسياحة
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
محمد ساجد
20
االتحاد
واالقتصاد االجتامعي
الدستوري:
كتابة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثامر والتجارة
 19مقعدا
عثامن فردوس
21
واالقتصاد الرقمي املكلف باالستثامر
 22وزارة الثقافة واالتصال
محمد االعرج
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
محمد حصاد
23
العايل والبحث العلمي
كتابة الدولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري
 24والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف بالتنمية حمو أوحيل
الحركة
القروية واملياه والغابات
الشعبية:
 27مقعدا
كتابة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب الوطني
فاطنة الكحيل
25
والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة باإلسكان
كتابة الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين
 26املهني والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
العريب بن الشيخ
بالتكوين املهني
محمد أوجار
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وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان
27
وسياسة املدينة
 28وزارة الصحة
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
29
واملاء املكلفة باملاء
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح
30
اإلدارة وبالوظيفة العمومية
كتابة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثامر والتجارة
31
واالقتصاد الرقمي املكلف بالتجارة الخارجية
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح
32
اإلدارة وبالوظيفة العمومية
 33وزارة الداخلية
 34وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل
 35وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 36األمانة العامة للحكومة
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة
37
الدفاع الوطني
 38الوزارة املنتدبة لدى وزير الداخلية
كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
39
الدويل

محمد نبيل بنعبد
الله
الحسني الوردي
رشفات أفيالل

التقدم
واالشرتاكية:
 12مقعدا

عبد الكريم بنعتيق االتحاد
االشرتايك
للقوات
رقية الدرهم
الشعبية20 :
محمد بن عبد القادر مقعدا
عبد الوايف لفتيت
نارص بوريطة
أحمد التوفيق
محمد الحجوي
عبد اللطيف لوديي

بدون انتامء:
 7مقاعد

نور الدين بوطيب
مونية بوستة

املطلب الثاين :متغريات الحكومة بعد إعفاءات برنامج «منارة املتوسط»

أرشف امللك محمد السادس ،يوم السبت  17أكتوبر  215مبدينة تطوان ،عىل إطالق
برنامج التنمية املجالية إلقليم الحسيم ( ،)2019-2015والذي أطلق عليه اسم «الحسيمة،
منارة املتوسط» ،والذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات املتضمنة يف الخطاب الذي ألقاه امللك
عقب الزلزال الذي رضب املنطقة يف  24فرباير  .2004وقد ترأس امللك محمد السادس مراسم
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التوقيع عىل اتفاقية رشاكة تتعلق بربنامج التنمية املجالية إلقليم الحسيمة ( ،)2019-2015حيث
وقعها حينها كل من وزير الداخلية محمد حصاد ،ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أحمد
التوفيق ،ووزير االقتصاد واملالية محمد بوسعيد ،ووزير الفالحة والصيد البحري عزيز أخنوش،
ووزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني رشيد بلمختار ،ووزير الصحة الحسني الوردي ،ووزير
السياحة لحسن حداد ،ووزير الشباب والرياضة لحسن السكوري ،والوزير املنتدب لدى وزير
النقل والتجهيز واللوجستيك املكلف بالنقل محمد نجيب بوليف ،والوزيرة املنتدبة لدى
وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي ،والوزيرة املنتدبة لدى
وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رشفات إيدري أفيالل.
كام وقع هذه االتفاقية كل من الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة املدينة
فاطمة شهاب ،والكاتب العام لوزارة الثقافة محمد لطفي املريني ،واملندوب السامي للمياه
والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحايف ،ووايل جهة طنجة -تطوان -الحسيمة محمد
اليعقويب ،ورئيس مجلس جهة طنجة -تطوان الحسيمة إلياس العامري ،ومدير املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للرشب عيل الفايس الفهري ،ومدير مكتب التكوين املهني إنعاش
الشغل العريب بنشيخ ،واملدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشامل منري البويسفي،
ورئيس املجيل اإلقليمي للحسيمة إسامعيل الرايس.
نتيجة تباطؤ إنجاز املشاريع التي تهم الحسيمة ،والحراك االجتامعي الذي عرفه
الريف« ،أصدر جاللة امللك تعليامته السامية ،لوزيري الداخلية واملالية ،قصد قيام كل من
املفتشية العامة لإلدارة الرتابية بوزارة الداخلية واملفتشية العامة للاملية ،باألبحاث والتحريات
الالزمة بشأن عدم تنفيذ املشاريع املربمجة ،وتحديد املسؤوليات ،ورفع تقرير بهذا الشأن،
يف أقرب اآلجال .وقد قرر جاللة امللك عدم الرتخيص للوزراء املعنيني باالستفادة من العطلة
السنوية ،واالنكباب عىل متابعة سري أعامل املشاريع املذكورة» (بالغ تاله الناطق الرسمي
باسم القرص املليك السيد عبد الحق املريني بعد ترؤس امللك ملجلس وزاري بالدار البيضاء
بتاريخ  25يونيو .)2017
أثبتت التحريات والتحقيقات التي قام بها املجلس األعىل للحسابات وجود
مجموعة من االختالالت عرفها برنامج «الحسيمة :منارة املتوسط» يف عهد الحكومة السابقة
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(الوالية الترشيعية )2016-2011( :وهو ما تم تضمينه يف تقرير املجلس ،حيث أبرز أن عدة
قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية مل تف بالتزاماتها يف إنجاز املشاريع ،وأن الرشوحات
التي قدمتها ،ال تربر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا الربنامج التنموي .وقد أكد التقرير أن
االختالالت مل يكن سببها وجود حاالت غش أو اختالسات مالية.
وفيام يخص الحكامة ،وعىل سبيل املثال ،فإن اللجنة املركزية للتتبع ،املكونة من
املسؤولني الوزاريني املعنيني ،مل تجتمع إال يف فرباير  ،2017أي حوايل  16شهرا بعد توقيع
االتفاقية ،يف حني تبني عدم قدرة اللجنة املحلية للمراقبة والتتبع ،التي يرأسها عامل اإلقليم
آنذاك ،عىل تعبئة وتحفيز مختلف الرشكاء ،وعىل إضفاء الدينامية الالزمة إلطالق املشاريع
عىل أسس متينة.
ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بااللتزامات ،والتأخر امللموس يف إطالق
املشاريع ،فقد لجأت بعض القطاعات املعنية ،إىل تحويل رصيد من مساهامتها املالية لوكالة
تنمية أقاليم الشامل ،كوسيلة للتهرب من املسؤولية.
ونظرا لحجم هذا الربنامج التنموي ،وتعدد املتدخلني فيه ،فإنه كان من الواجب
أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتتبع ،مهمة اإلرشاف املبارش عليه ،مببادرة من وزير
الداخلية ،السيام أثناء فرتة انطالقته .أما عىل مستوى تنفيذ املشاريع املربمجة ،فقد متت
مالحظة تأخر كبري يف إطالق املشاريع ،بل إن الغالبية العظمى منها مل يتم إطالقها أصال ،مع
غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض املتدخلني املعنيني بإطالقها الفعيل.
وبناء عىل مختلف التقارير املرفوعة إىل امللك من طرف املفتشية العامة لإلدارة
الرتابية واملفتشية العامة للاملية ،واملجلس األعىل للحسابات ،استقبل العاهل املغريب يوم
الثالثاء  24أكتوبر  2017بالقرص املليك بالرباط الرئيس األول الرئيس األول للمجلس األعىل
للحسابات ،بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية واالقتصاد واملالية.
وتطبيقا ألحكام الفصل  47من الدستور ،والسيام الفقرة الثالثة منه ،وبعد استشارة
رئيس الحكومة ،صدر بالغ عن الديوان املليك نص عىل قرارات امللك يف إعفاء عدد من
املسؤولني الوزاريني املدرجة أسامؤهم يف الجدول أدناه:
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جدول  :31إعفاءات أعضاء الحكومة الرتباطهم بربنامج «منارة املتوسط»
الوضعية الحكومية أو اإلدارية السابقة
الوضعية يف حكومة
عضو الحكومة
وزير الرتبية الوطنية والتكوين
وزير الداخلية
محمد حصاد املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي
وزير إعداد الرتاب الوطني والتعمري
محمد نبيل
وزير السكنى وسياسة املدينة
واإلسكان وسياسة املدينة
بنعبد الله
وزير الصحة
الحسني الوردي وزير الصحة
كاتب الدولة لدى وزير الرتبية
الوطنية والتكوين املهني والتعليم مديرا عاما ملكتب التكوين املهني
العريب بن
وإنعاش الشغل
العايل والبحث العلمي ،املكلف
الشيخ
بالتكوين املهني

يضاف إىل هؤالء املسؤولني الحكوميني اإلعفاء الذي طال السيد عيل الفايس الفهري،
من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب.
أما بالنسبة للمسؤولني يف الحكومة السابقة املعنيني كذلك بهذه االختالالت ،فقد
قرر العاهل املغريب «تبليغهم عدم رضاه عنهم ،إلخاللهم بالثقة التي وضعها فيهم ،ولعدم
تحملهم ملسؤولياتهم ،مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبال» .ويتعلق األمر
باآلتية أسامؤهم ومسؤولياتهم الحكومية السابقة املدرجة يف الجدول اآليت:
جدول  :32عقوبات طالت أعضاء الحكومة السابقة بدون مسؤوليات آنية
عضو الحكومة
رشيد بلمختار
لحسن حداد
لحسن السكوري
محمد أمني الصبيحي
حكيمة الحيطي

املسؤولية السابقة
وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني
وزير السياحة
وزير الشباب والرياضة
وزير الثقافة
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،املكلفة بالبيئة
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بعد موجة اإلقاالت هذه التي نعتت بــ «الزلزال السيايس» ،صدر قرار لرئيس
الحكومة سعد الدين العثامين يوم االثنني  30أكتوبر  ،2017يتعلق بتفويض مهام الوزراء
الذين تم إعفاؤهم إىل حني تعويضهم بوزراء جدد .وقد تم تفويض مهام وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العايل املعفى محمد حصاد ،إىل وزير الثقافة واالتصال محمد
األعرج ،ومهام وزير والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة محمد نبيل بنعبد الله إىل وزير
الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي موالي حفيظ العلمي ،ومهام وزير الصحة
الحسني الوردي إىل وزير الطاقة واملعادن عبد القادر عامرة بشكل مؤقت.
يف  24يناير  2018صدر ظهري رقم ( 1.18.02الجريدة الرسمية .عدد  6642بتاريخ
 25يناير  )2018بتعيني كل من:
•السيد عبد األحد فايس فهري ،وزيرا إلعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة
املدينة؛
•السيد سعيد أمزازي ،وزيرا للرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي؛
•السيد أناس الدكايل ،وزيرا للصحة؛
•السيد محسن الجزويل ،وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدويل مكلفا
بالتعاون اإلفريقي؛
•السيد محمد الغراس ،كاتبا للدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي ،مكلفا بالتكوين املهني.

املطلب الثالث :متغريات الحكومة يف السنة الثانية من التجربة الربملانية
العارشة

كان من املرتقب أن تؤدي حملة املقاطعة التجارية التي انطلقت يف  20أبريل
 2018ملنتجات رشكات ثالثة إىل إنهاء مهام السيد الحسن الداودي عىل رأس الوزارة املنتدبة
لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة ،ال سيام بعد أن وضع حزب العدالة
والتنمية الذي ينتمي إليه يف وضع حرج ،وهو يشارك عامل رشكة «سنرتال» االحتجاج أمام
مبنى الربملان بالعاصمة الرباط يوم الثالثاء  5يونيو  2018ليال ،للمطالبة بوقف حملة
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املقاطعة .ودعت األمانة العامة للحزب إىل عقد اجتامع طارئ لتدارس تداعيات ترصف
السيد الحسن الداودي ،حيث صدر بالغ عن الحزب حرر بالرباط يف  6يونيو  ،2018ووقعه
األمني العام للحزب السيد سعد الدين العثامين ،من ضمن ما أكد عليه حول الواقعة:
•« 1-إن مشاركة األخ لحسن الداودي يف الوقفة االحتجاجية املعنية تقدير مجانب
للصواب وترصف غري مناسب؛
• 2-تقديرها لتحمل األخ لحسن الداودي املسؤولية بطلب اإلعفاء من مهمته الوزارية»
وبعد أن كان منتظرا أن يتقدم رئيس الحكومة إىل امللك بطلب إعفاء الوزير املنتدب
لحسن الداودي ،فضل السيد سعد الدين العثامين تحايش الحديث عن املوضوع
يف املجلس الحكومي الذي انعقد يوما واحدا بعد بالغ حزبه الذي وقعه باعتباره
أمينه العام ،يف حني رصح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن املجلس الحكومي مل
يناقش موضوع استقالة السيد لحسن الداودي ،والذي واكب أشغال اجتامع مجلس
الحكومة األسبوعي.
يف فاتح غشت  2017صدر بشكل مفاجيء بالغ عن الديوان املليك جاء فيه « :طبقا
ألحكام الفصل  47من الدستور ،قرر صاحب الجاللة امللك محمد السادس ،نرصه الله ،بعد
استشارة رئيس الحكومة ،إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير لالقتصاد واملالية ،حسب
بالغ للديوان املليك .ويأيت هذا القرار املليك يف إطار تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة،
الذي يحرص جاللة امللك أن يطبق عىل جميع املسؤولني مهام بلغت درجاتهم ،وكيف ما
كانت انتامءاتهم».
اشرتكت الدواعي يف إقالة وزير املالية واالقتصاد مع إقاالت املسؤولني الوزاريني يف
أكتوبر  ،2017وذلك «يف إطار تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة» ،لكن الفارق أن اإلقاالت
السابقة كانت املسؤوليات فيها واضحة ،وارتبطت مبرشوع «الحسيمة :منارة املتوسط» ،اما
يف حالة السيد محمد بوسعيد فقد ظلت غامضة ،وخضعت إىل مجموعة من التأويالت
والتخمينات ،ومن بينها مسؤولية وزارته يف تعرث برامج مرشوع «الحسيمة منارة املتوسط»،
يف حني ربط آخرون بني قرار اإلعفاء والتقارير السلبية التي توصل بها امللك من وايل بنك
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املغرب ،واملجلس األعىل للحسابات والتي أكدت باألرقام تزايد إفالس املقاوالت وارتفاع
الدين العمومي ،وإشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض املؤسسات العمومية ومقاوالت القطاع
الخاص وتراجع هبات الخليج ،واالستثامر األجنبي.
واعتبارا بظهري رشيف رقم  1.18.83صادر يف  20أغسطس  ،2018وباقرتاح من
رئيس الحكومة تم تعيني السيد محمد بنشعبون وزيرا لالقتصاد واملالية .وحول خلفيات
تعيني محمد بنشعبون الرئيس املدير العام للبنك الشعبي ،كتب رئيس الحكومة ،سعد الدين
العثامين ،يف تغريدة عىل صفحته يف تويرت ،بأن عزيز أخنوش (رئيس حزب التجمع الوطني
لالحرار) هو من اقرتح السيد بنشعبون وزيرا لالقتصاد واملالية .وأضاف رئيس الحكومة
« األغلبية ال عالقة لها باملوضوع ،ورئيس حزب األحرار اقرتح عيل السيد بنشعبون بحكم أن
الحقيبة الوزارية تعود لحزبه وأرسل سريته الذاتية ،فبادرت باقرتاحها عىل امللك الذي وافق
وتفضل بالتعيني».
يوم االثنني  20غشت  ،2017صدر بالغ للديوان املليك نص عىل أن امللك «تفضل
باملوافقة عىل اقرتاح رئيس الحكومة ،بحذف كتابة الدولة املكلفة باملاء لدى وزارة التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء» .وأضاف البالغ أن امللك وافق عىل نقل وإدماج جميع صالحيات
كتابة الدولة املكلفة باملاء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل عىل مراجعة هيكلتها
التنظيمية .ويهدف هذا القرار ،حسب املصدر ذاته ،إىل تحسني حكامة األوراش واملشاريع
املتعلقة باملاء ،والرفع من نجاعتها وفعاليتها ،وتعزيز التناسق والتكامل بني مختلف األجهزة
واملؤسسات املعنية باملاء التابعة لهذه الوزارة ،مبا ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها
جاللة امللك لهذا القطاع».
وبناءا عىل الدستور ،وال سيام الفقرة الرابعة من الفصل  ،47وعىل طلب رئيس
الحكومة ،صدر ظهري مليك مبادة فريدة جاء فيها« :ابتداء من  8ذي الحجة  20( 139أغسطس
 ،)2018تعفى السيدة رشفات اليدري أفيالل من مهام كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء املكلفة باملاء» (ظهري رشيف رقم  1.18.84صادر يف  20أغسطس .)2018
تسبب قرار حذف كتابة الدولة املكلفة باملاء يف أزمة حكومية داخل أغلبية السيد سعد
الدين العثامين ،حيث عرب حزب التقدم واالشرتاكية عن استغرابه لهذا القرار ،واستهجن عدم
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إخباره وكاتبة الدولة املعنية به قبل رفعه إىل امللك.
وقد طلب حزب التقدم واالشرتاكية ،الذي ما عاد تحت مسؤوليته سوى حقيبتني
وزاريتني من رئيس الحكومة مده بتفسريات وأجوبة « ُمقنعة» .كام عرب عن «عدم تفهمه
ملغزى هذا االقرتاح ،الصادر عن رئيس الحكومة» ،وهو ما جعل رئيس الحكومة سعد الدين
العثامين وبعض قيادات األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يجتمعون مرات عدة بقيادة
حزب التقدم واالشرتاكية ،لرشح دواعي اقرتاحه بحذف كتابة الدولة املكلفة باملاء ،وإن ظلت
قيادة الحزب غري مقتنعة باملربرات التي قدمها رئيس الحكومة.
ويف بالغ صدر عن الحزب يوم االثنني  10شتنرب  ،2018أوضح أنه «مل يتم التجاوب
مع ما طالب به الحزب من رضورة تقديم توضيحات شافية ومبـررات مقنعة للمقتـرح
الذي قدمه رئيس الحكومة ،بخصوص حذف كتابة الدولة املكلفة باملاء من هيكلة الحكومة،
وبالتايل ليس هناك أي معطى جديد جدير باالهتامم».
وذكر أنه «واصل املناقشة املتصلة بهذا املوضوع؛ وذلك تحضريا للدورة املقبلة
للجنة املركزية للحزب وسعيا إىل إنضاج موقف واضح فيام يتعلق باملوقع الذي يتعني عىل
الحزب أن يحتله اليوم يف الساحة السياسية الوطنية :يف إشارة إىل إمكانية انسحابه من
الحكومة.
إىل نهاية السنة الثانية من الوالية الترشيعية العارشة ،استمرت حكومة سعد الدين
العثامين ،بنفس األغلبية ،مع غياب أعضاء من الحكومة وتعيني بدالء عنهم ،ويربز الجدول
األول أعضاء الحكومة الذين تم إنهاء مهامهم واألعضاء الذين تم تعيينهم بدال عنهم ،أما
الجدول الثاين فيربز تشكيلة الحكومة التي استقرت عليها مع نهاية السنة الترشيعية 2017-
.2018
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جدول  :33أعضاء الحكومة الذين تم إعفاؤهم وأولئك الذين تم تعيينهم يف السنة الترشيعية
2018 2017املهمة الحكومية
وزارة االقتصاد واملالية

األعضاء
املعفون
محمد بوسعيد

االنتامء
الحزيب

األعضاء
املعينون

حزب
األحرار

محمد
بنشعبون

االنتامء
الحزيب
التجمع
الوطني
لألحرار

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
سعيد أمزازي
املهني والتعليم العايل والبحث محمد حصاد
العلمي
الحركة
الحركة
الشعبية
كتابة الدولة لدى وزير الرتبية
الشعبية
العريب بن
الوطنية والتكوين املهني
محمد الغراس
الشيخ
والتعليم العايل والبحث العلمي
املكلف بالتكوين املهني
وزارة إعداد الرتاب الوطني
عبد األحد
التقدم
والتعمري واإلسكان وسياسة
نبيل بنعبد الله التقدم
الفايس الفهري واالشرتاكية
املدينة
واالشرتاكية
وزارة الصحة
أناس الدكايل
الحسني الوردي
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز
رشفات اليدري التقدم
تم حذفها
والنقل واللوجستيك واملاء
واالشرتاكية
أفيالل
املكلفة باملاء
الوزارة املنتدبة لدى وزير
محسن الجزويل بدون انتامء
تم إحداثها
الشؤون الخارجية والتعاون
الدويل مكلفا بالتعاون اإلفريقي
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جدول  :34التشكيلة الحكومية نهاية السنة الثانية من التجربة الربملانية العارشة
الوضعية يف الحكومة
 1رئاسة الحكومة
 2وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان
 3وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

االنتامء وعدد
عضو الحكومة
املقاعد
سعد الدين
العثامين
مصطفى
الرميد
عبد القادر
عامرة

 4وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

عزيز رباح

 5وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية

بسيمة
الحقاوي

 6وزارة الشغل واإلدماج املهني

محمد يتيم

7
8
9
10
11
12

لحسن
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
الداودي
العامة والحكامة
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع مصطفى
الخلفي
الربملان واملجتمع املدين الناطق الرسمي باسم الحكومة
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء محمد نجيب
بوليف
املكلف بالنقل
كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتامعي املكلفة بالصناعة التقليدية جميلة املصيل
واالقتصاد االجتامعي
كتابة الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني
خالد الصمدي
والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف بالتعليم العايل
والبحث املهني
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
نزهة الوايف
املكلفة بالتنمية املستدامة

حزب العدالة
والتنمية
 124مقعدا
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 13وزارة العدل

محمد أوجار

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
14
والغابات

عزيز أخنوش

 15وزارة االقتصاد واملالية
 16وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي
 17وزارة الشباب والرياضة
18
19
20
21

كتابة الدولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات املكلفة بالصيد البحري
كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة
ملياء بوطالب
التقليدية واالقتصاد االجتامعي املكلفة بالسياحة
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد
محمد ساجد االتحاد
االجتامعي
الدستوري
كتابة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثامر والتجارة
عثامن فردوس  19مقعدا
واالقتصاد الرقمي املكلف باالستثامر
مباركة بوعيدة

 22وزارة الثقافة واالتصال
23
24
25
26

محمد
بنشعبون
حزب األحرار
موالي حفيظ
 40مقعدا
العلمي
راشيد الطالبي
العلمي

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل
والبحث العلمي
كتابة الدولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات املكلف بالتنمية القروية واملياه
والغابات
كتابة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب الوطني والتعمري
واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة باإلسكان
كتابة الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف بالتكوين املهني

محمد االعرج
سعيد أمزازي
حمو أوحيل
فاطنة الكحيل
محمد الغراس

الحركة
الشعبية
 25مقعدا
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وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة
27
املدينة
 28وزارة الصحة
29
30
31
32

عبد األحد
التقدم
الفايس الفهري
واالشرتاكية
أناس الدكايل  13مقعدا

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة عبد الكريم
االتحاد
بنعتيق
وبالوظيفة العمومية
االشرتايك
كتابة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثامر والتجارة
رقية الدرهم للقوات
واالقتصاد الرقمي املكلف بالتجارة الخارجية
الشعبية
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة محمد بن عبد
 21مقعدا
القادر
وبالوظيفة العمومية
عبد الوايف
وزارة الداخلية
لفتيت

 33وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل

نارص بوريطة

 34وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

أحمد التوفيق

 35األمانة العامة للحكومة

محمد حجوي

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع
36
الوطني

عبد اللطيف
لوديي
نور الدين
بوطيب

 38كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدويل

منية بوستة

الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
39
الدويل مكلفا بالتعاون اإلفريقي

محسن
الجزويل

 37الوزارة املنتدبة لدى وزير الداخلية

بدون انتامء 8
مقاعد
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ميكن إدراج مجموعة مالحظات حول الجدولني أعاله:
•عانت التشكيلة الحكومية برئاسة سعد الدين العثامين من استقرار هش ،ترجمته
حجم اإلعفاءات التي طالت أعضاء يف الحكومة بسبب مرشوع منارة املتوسط،
والتعديالت الالحقة التي مست وزارة االقتصاد واملالية وحذف كتابة الدولة لدى
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة باملاء.
•مع توايل اللجوء إىل الفصل  47من الدستور يف السنة الثانية من الوالية الترشيعية
العارشة ،ظهر أن أعضاء الحكومة مسؤولون ابتداء أمام امللك ،الذي مارس سلطاته
الدستورية يف اإلعفاء بعد استشارة رئيس الحكومة.
•أغلب أعضاء الحكومة تم إعفاؤهم إعامال للمبدأ الدستوري «ربط املسؤولية
باملحاسبة» ،لكن املالحظ أن أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس املستشارين كانوا
يفاجأون كعموم املواطنني واملواطنات بحجم االختالالت التي يتحمل مسؤوليتها
أعضاء يف الحكومة ،لكن الربملان بغرفتيه مل ميارس الرقابة الفعلية عىل السلطة
التنفيذية التي تعد من أهم وظائفه.
•نتيجة اإلعفاءات التي طالت أعضاء يف الحكومة؛ فقد ترضرت مصداقية الهيئات
السياسية التي ينتمي إليها هؤالء املسؤولون الحكوميون ،ويعد حزب التقدم
واالشرتاكية أكرث األحزاب ترضرا مع التعديلن الحكوميني اللذين عرفتها السنة
الترشيعية  ،2018 -2017ذلك أنه من أصل ثالثة أعضاء يف الحكومة تم إعفاء وزيرين
من بينهام األمني العام للحزب ،وحذف كتابة الدولة التي كانت عىل رأسها رشفات
أفيالل.
•حافظت الحكومة عىل نفس األغلبية التي شكلتها ،وتم تعيني أعضاء يف الحكومة
ينتمون إىل نفس الهيئة السياسية التي طالها اإلعفاء بسبب اإلخالل باملسؤولية.
•أحدثت يف حكومة سعد الدين العثامين يف نسختها الثالثة الوزارة املنتدبة لدى وزير
الشؤون الخارجية بقرار من العاهل املغريب ،ويجد هذا القرار مرجعيته يف الخطاب
املليك عند افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية  ،2018-2017الذي ألقاه يف
 13أكتوبر  ،2017حني كشف عن قراره «إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية
مكلفة بالشؤون اإلفريقية ،وخاصة االستثامر ،وخلية للتتبع ،بكل من وزاريت الداخلية
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واملالية» ،وقد تم تعيني السيد محمد الجزويل عىل رأس الوزارة املنتدبة ،والذي ال
يعلم انتامءه إىل أي حزب سيايس ،وهو ما رفع حضور «التقنوقراط» يف عضوية
الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية إىل مثانية.

املطلب الرابع :خطاب العرش لسنة  2019ومطلب تجديد النخبة الحكومية

أصبحت االنتخابات اآللية الوحيدة لرشعنة سلطة الحكومة ،فالفقرة األوىل من
الفصل  47تعترب دستوريا وسياسيا مبثابة مامرسة للسلطة املنبثقة عن االقرتاع ،واتجاها نحو
تسييد صناديق االقرتاع ،وربط السلطة بصندوق االقرتاع ،أي أن مضامني تلك الفقرة تتعارض
مطلقا مع عدم انبثاق السلطة التنفيذية من االقرتاع العام .إال أن ذلك ال يعني أن العضوية
يف الحكومة بعد التعيني املليك والتنصيب الربملاين تظل محصنة دون أي تعديل؛ بل يظل
التعديل حقا دستوريا ميارسه امللك مببادرة منه وبعد استشارة رئيس الحكومة عن طريق
آلية إعفاء عضو أو أكرث من أعضاء الحكومة من مهامهم (الفصل  ،)47لكن ال ينبغي أن
يفرتض يف مآل التعديل أن يكون مغايرا لنتائج االنتخابات الترشيعية التي أفرزته ،أو بعيدا
عن التوافقات بني تشكيالت األحزاب السياسية املكونة للحكومة .فام الدواعي التي أدت إىل
التعديل الحكومي للتاسع من أكتوبر 2019؟
يف الذكرى العرشين لعيد العرش ،قدم امللك يف خطاب موجه إىل األمة مساء االثنني
 29يوليوز  2019تقييام شامال ملا تم أنجازه ،وطبيعة املرحلة املستقبلية وتحدياتها املنتظرة
التي من أهم عناوينها «تجديد النموذج التنموي الجديد» ،والذي ينبغي تقويته مبجموعة
من الدعامات التي حددها الخطاب املليك يف أولويات ميكن إيجازها عىل الشكل اآلتية:
•أوال :رهان توطيد الثقة واملكتسبات :ثقة املواطنني فيام بينهم ،ويف املؤسسات
الوطنية.
•ثانيا :رهان عدم االنغالق عىل الذات ،خاصة يف بعض امليادين ،التي تحتاج لالنفتاح
عىل الخربات والتجارب العاملية ،باعتبار ذلك عامد التقدم االقتصادي والتنموي.
•ثالثا :رهان الترسيع االقتصادي والنجاعة املؤسسية لبناء اقتصاد قوي وتنافيس ،وذلك
من خالل مواصلة تحفيز املبادرة يف القطاع الخاص ،وإحداث ثورة حقيقية ثالثية
األبعاد يف القطاع العام :ثورة يف التبسيط ،وثورة يف النجاعة ،وثورة يف التخليق.
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•رابعا :رهان العدالة االجتامعية واملجالية الستكامل بناء مغرب األمل واملساواة
للجميع .
•إن الغاية من أولويات هذه املرحلة املرتقبة «تحقيق هدف واحد هو :تحسني ظروف
عيش املواطنني» ،والذي ال يتحقق إال برشطني:
•يتعلق األول باملساهمة اإليجابية لجميع املغاربة فيها بروح املواطنة الفاعلة.
•ويتعلق الثاين بوجود نخبة جديدة من الكفاءات يف مختلف املناصب واملسؤوليات
«عىل مستوى املؤسسات والهيآت السياسية واالقتصادية واإلدارية ،مبا فيها الحكومة».
لقد خلص الخطاب املليك إىل رضورة إحداث تعديل حكومي يستجيب لتحديات
املرحلة املنتظرة ،وهو ما دعا إىل تكليف «رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا ،يف أفق الدخول
املقبل ،مقرتحات إلغناء وتجديد مناصب املسؤولية ،الحكومية واإلدارية ،بكفاءات وطنية
عالية املستوى ،وذلك عىل أساس الكفاءة واالستحقاق».
بعد الخطاب املليك قاد رئيس الحكومة سعد الدين العثامين مسلسل مفاوضات من أجل
تعديل ثالث من عمر الحكومة يف الوالية الترشيعية العارشة ،وهو التعديل الذي كان عليه
أن يسابق الزمن ليتحقق قبل افتتاح الدورة الخريفية للربملان يوم الجمعة  11أكتوبر .2019
أكد رئيس الحكومة أن التعديل الحكومي املرتقب سيستجيب إىل مجموعة معايري
من أبرزها :معيار تقليص عدد أعضاء الحكومة ،ومعيار إدخال كفاءات جديدة ،ومعيار
النجاعة الذي يتجىل يف «تجميع القطاعات ويف الدور الذي ستقوم به رئاسة الحكومة يف
التنسيق بني مختلف القطاعات إلعطاء بعد التنسيق واالنسجام للسياسات العمومية»،
واألقطاب الحكومية التي جرى الحديث عنها متثل كل من قطب «األرسة والتنمية االجتامعية
والتشغيل والتكوين املهني» و قطب «السياحة والصناعة التقليدية» وقطب «االتصال
والثقافة والشباب» وقطب «حقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان واملجتمع املدين» وقطب
«االقتصاد واملالية والوظيفة العمومية».
لقد أوكل إىل رئيس الحكومة تدبري التعديل الحكومي عىل اعتبار أن النص
الدستوري مينحه سلطة االقرتاح املبني عىل املشاورات مع مكونات األغلبية ،وهي املشاورات
التي ثار حولها الجدل بتأكيدها من طرف حزب العدالة والتنمية ونفيها من قبل باقي
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مكونات االئتالف الحكومي ،وهو االئتالف الذي تأثر من خالل تقليص حضور مكوناته يف
الحكومة املعدلة ،لكن انسحاب حزب «التقدم واالشرتاكية» من االئتالف الحكومي كان أبرز
حدث ميز هذا التعديل ،حيث أنهى التحالف االسرتاتيجي الذي قام بني هذا الحزب وحزب
«العدالة والتنمية» منذ اإلعالن عن نتائج االنتخابات الترشيعية لسنة .2011
لقد أكد السيد محمد سعيد السعدي ،الوزير األسبق والقيادي يف حزب التقدم
واالشرتاكية سابقا ،إن السبب الحقيقي وراء قرار خروج حزب التقدم واالشرتاكية من الحكومة
هو تقزيم تواجده الوزاري يف حكومة العثامين املرتقبة إىل حقيبة وزارية واحدة يتيمة،
مضيفا ان «مثاين سنوات من التحالف مع حزب العدالة والتنمية أدت إىل تهميش حزب
التقدم واالشرتاكية عىل مستوى الخريطة السياسية والربملانية والحكومية».
وقد اتخذ املكتب السيايس لحزب التقدم واالشرتاكية باإلجامع قرار مغادرة الحكومة
يف اجتامع عقده يف األول من أكتوبر  ،2019مع دعوة النعقاد دورة خاصة للجنة املركزية
للحزب لتوسيع التداول يف املوضوع ،وهو ما حصل اليوم الجمعة  4أكتوبر  2019حيث
قدم األمني العام للحزب صورة سوداوية عن طبيعة العالقة بني مكونات االئتالف الحكومي
وعن مجالس الحكومة ،فقد رصح السيد نبيل بن عبد الله أمام أعضاء اللجنة املركزية
لحزب التقدم واالشرتاكية إنه « منذ البداية عرفت هذه التجربة الحكومية اختالالت داخلية
وواجهت صعوبات وعراقيل من داخلها ،ويف كثري من املحطات كانت هناك نقاشات ال تليق
بأي تحالف وجدل عقيم».
وأضاف «كانت اجتامعات األغلبية تدور حول مواضيع يندى لها الجبني» .وبرر بن
عبد الله قرار الديوان السيايس لحزب التقدم واالشرتاكية بالخروج من الحكومة بعدم تلقيه
أجوبة سياسية من رئيس الحكومة حول ما ستحققه الحكومة املقبلة ،وان النقاش انحرص
فقط حول الهندسة الحكومية واملقاعد التي ميكن منحها لألحزاب املكونة لها حيث سيفقد
الحزب وزاريت الصحة والسكنى اللتني يديرهام عىل التوايل كل من أنس الدكايل وعبد األحد
الفايس الفهري ،يف إطار تقليص عدد الحقائب الوزارية.
حسمت اللجنة املركزية لحزب التقدم واالشرتاكية يف قرار الخروج من الحكومة
بتصويت  235عضوا باإليجاب من أصل  275عضوا ،وعرف اجتامع اللجنة املركزية توترا
ملحوظا انتهى بالفوىض والعراك بني أنصار الخروج من االئتالف الحكومي واملعارضني له.
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وقد كان من أبز املعارضني للخروج من الحكومة وزير الصحة أنس الدكايل الذي برر موقفه
كون الخروج من الحكومة سيضعف الحزب ،وسيرصفه عن املساهمة يف الخروج من املخاض
الذي يعيشه املغرب وهو يبحث عن منوذجه التنموي ،ونتيجة تعارض مسار وزير الصحة
حينها مع قرار الحزب فقد آل االمر إىل سحب العضوية منه يف رسالة وجهت إليه من الحزب،
أي
ومام جاء فيها إن «أنس الدكايل مل يعد ينتمي إىل صفوفه مطلقا ونهائيا ،ومل تعد تربطه ُّ
بأي من تنظيامته املنصوص عليها يف قانونه األسايس».
صلة به وال ٍّ

املطلب الخامس :متغريات التشكيلة الحكومية ما بعد  9أكتوبر 2019

استقبل العاهل املغريب يوم األربعاء  9أكتوبر  2019بالقرص املليك بالرباط
الحكومة يف تشكيلتها الجديدة ،والتي تم تقليص عددها إىل  23وزيرا باإلضافة إىل رئيس
الحكومة ،وقد عرب السيد سعد الدين العثامين يف تدوينة له عىل كون حكومته املعدلة
تضم «كفاءات جديدة إضافية ،كام تم العمل عىل تقليص العدد وتقوية الحضور النسايئ
والتشبيب ،مع الحرص عىل ضامن نجاعة أكرب يف العمل الحكومي والرفع من أدائه».
ميكن التوقف عند أهم املتغريات التي لحقت التشكيلة الحكومية بعد استعراض
جداول تربز أعضاء الحكومة الذين تم إعفاؤهم ،والذين تم تعيينهم ،ثم التشكيلة النهائية
للحكومة التي استقبلت السنة الرابعة من الوالية الترشيعية العارشة.
جدول  :35أعضاء الحكومة الذين تم إعفاؤهم يف  9أكتوبر 2019
أعضاء الحكومة املعفيون

املهمة الحكومية

االنتامء
الحزيب

بسيمة الحقاوي

وزيرة األرسة والتضامن واملساوة والتنمية االجتامعية

محمد يتيم

وزير الشغل واإلدماج املهني
العدالة
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون والتنمية
العامة

لحسن الداودي
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مصطفى الخلفي
جميلة املصيل
محمد نجيب بوليف
خالد الصمدي
نزهة الوايف
محمد أوجار
راشيد الطالبي
ملياء بوطالب
محمد االعرج
حمو أوحيل
فاطنة الكحيل
محمد الغراس
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الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف
بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين ،الناطق
الرسمي باسم الحكومة
كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي املكلفة
بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي
كاتب الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي املكلفة
بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي
كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
بالتعليم العايل والبحث العلمي
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة
وزير العدل
وزير الشباب والرياضة
كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي املكلفة
بالسياحة
وزير الثقافة واالتصال
كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف بالتنمية
القروية واملياه والغابات
كاتب الدولة لدى وزير إعداد الرتاب الوطني
والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة باإلسكان
كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
بالتكوين املهني

التجمع
الوطني
لألحرار

الحركة
الشعبية
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محمد بنعبد القادر
عبد الكريم ابنو عتيق
ارقية الدرهم
عبد األحد الفايس الفهري
أناس الدكايل
محمد ساجد
عثامن الفردوس
منية بوستة

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة العمومية
الوزير املنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدويل
املكلف باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة
كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثامر والتجارة
واالقتصاد الرقمي املكلفة بالتجارة الخارجية
وزير إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان
وسياسة املدينة
وزير الصحة
وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتامعي
كاتب الدولة لدى وزير الصناعة واالستثامر والتجارة
واالقتصاد الرقمي املكلف باالستثامر
كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الدويل

االتحاد
االشرتايك
للقوات
الشعبية
التقدم
واالشرتاكية
االتحاد
الدستوري
دون انتامء
حزيب

جدول  :36أعضاء الحكومة الذين تم تعيينهم يف  9أكتوبر 2019
أعضاء الحكومة املعينون
محمد أمكراز
جميلة املصيل
نزهة الويف
محمد بنعبد القادر
الحسن عبيابة

املهمة الحكومية

االنتامء الحزيب

وزيرا للشغل واإلدماج املهني
وزيرة التضامن والتنمية االجتامعية
واملساواة واألرسة
العدالة والتنمية
وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني
بالخارج مكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج
وزيرا للعدل
االتحاد االشرتايك
وزيرا الثقافة واالتصال ،الناطق الرسمي
االتحاد الدستوري
باسم الحكومة
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نزهة بوشارب
نادية فتاح
ادريس اعويشة
خالد آيت الطالب
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وزيرا إلعداد الرتاب الوطني والتعمري
واإلسكان وسياسة املدينة
وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل التجمع الوطني
لألحرار
الجوي واالقتصاد االجتامعي
وزيرا منتدبا لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي مكلفا بالتعليم العايل والبحث
دون انتامء حزيب
العلمي
وزيرا للصحة
الحركة الشعبية

جدول  :37التشكيلة النهائية للحكومة بعد  9أكتوبر 2019
الوضعية يف الحكومة
(الجريدة الرسمية عدد  6822مكرر 18 .أكتوبر )2019
 1رئاسة الحكومة
 2وزير الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع
الربملان
 3وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء
 4وزير الطاقة واملعادن والبيئة
 5وزير الشغل واإلدماج املهني
 6وزيرة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة
الوزيرة املنتدبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون
 7اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج املكلفة
باملغاربة املقيمني بالخارج
 8وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات
 9وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
 10وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد االخرض والرقمي
 11وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتامعي

عضو الحكومة
سعد الدين العثامين
املصطفى الرميد
عبد القادر اعامرة
عزيز رباح
محمد أمكراز
جميلة املصيل

االنتامء
وعدد املقاعد

حزب العدالة
والتنمية
 124مقعدا
نيابيا

نزهة الويف
عزيز أخنوش
محمد بنشعبون
موالي حفيظ العلمي
نادية فتاح

حزب األحرار
 40مقعدا
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وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي
 12وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي ،املكلف مبهام الناطق
الرسمي باسم الحكومة
 13وزيرة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان
وسياسة املدينة
وزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي
باسم الحكومة
14
وزير الثقافة والشباب والرياضة
 15وزير العدل
16
17
18
19
20
21
22
23
24

وزير الداخلية
وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمني بالخارج
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
األمني العام للحكومة
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة
الدفاع الوطني
الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية
الوزير املنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج
الوزير املنتدب لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العايل والبحث العلمي ،املكلف
بالتعليم العايل والبحث العلمي
وزير الصحة

سعيد أمزازي
سعيد أمزازي.
الحركة
أضيفت له مهام
الناطق الرسمي باسم الشعبية
الحكومة ابتداء من  25 7مقعدا
أبريل 2020
نزهة بوشارب
الحسن عبيابة (أعفي
االتحاد
يف  7أبريل )2020
الدستوري
عثامن الفردوس (عني
 19مقعدا
يف  7ابريل )2020
االتحاد
محمد بنعبد القادر االشرتايك
 21مقعدا
عبد الوايف لفتيت
نارص بوريطة
أحمد التوفيق
محمد حجوي
عبد اللطيف لوديي
نور الدين بوطيب
محسن الجزويل
ادريس عويشة
خالد آيت طالب

من دون
انتامء حزيب.
 9مقاعد
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استغرقت التعديالت املوسعة التي همت تشكيلة حكومة سعد الدين العثامين ما
بعد  9أكتوبر  2019من الزمن واحدا وسبعني يوما ابتداء من الخطاب املليك يف عيد العرش،
بينام استغرق تشكيل الحكومة سنة  2017ما يصل إىل  182يوما ،أما تعديل يناير 2018
فقد ناهز 100يوم .وميكن إدراج مجموعة من املالحظات التي همت املتغريات التي لحقت
التشكيلة الحكومية يف صيغتها املستجدة ،ومن أبرزها:
•أبرز ملمح من مالمح التشكيلة الحكومية املستجدة تقليص عددها ليغدو  24عضوا
مبن فيهم رئيس الحكومة .وقد حمل التعديل الحكومي الكثري من املفاجآت بعد
إعفاء العديد من قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي ،ومن
أبرزهم :مصطفى الخلفي وبسيمة الحقاوي ومحمد نجيب بوليف ولحسن الداودي
ومحمد يتيم ،باإلضافة إىل كاتب الدولة املكلف بالتعليم العايل والبحث العلمي،
خالد الصمدي .كام فقد حزب التجمع الوطني لألحرار أسامء بارزة أمثال :محمد
أوجار وزير العدل ،والطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة ،وملياء بوطالب الوزيرة
املنتدبة لدى وزير السياحة ،إضافة إىل رئيسة جهة كلميم واد نون ،امباركة بوعيدة.
•أصبحت حكومة السيد سعد الدين العثامين تتكون يف السنة الرابعة من الوالية
الترشيعية العارشة من رئيس الحكومة ،و 18وزيرا ،و 4وزراء منتدبني ،باإلضافة إىل
األمني العام للحكومة .وبذلك تم تقليص عدد أعضاء الحكومة من  39عضوا إىل
 24عضوا .وقد تم ذلك من خالل حذف كتاب الدولة ( 12كاتب وكاتبة دولة) ،مع
دمج بعض القطاعات الحكومية حيث أصبح مثال السيد املصطفى الرميد مكلفا
بالعالقات مع الربملان باإلضافة إىل مسؤوليته عىل حقوق اإلنسان ،وأصبح السيد
محمد بنشعبون وزيرا لالقتصاد واملالية باإلضافة إىل إصالح اإلدارة.
•أصبح التحالف الحكومي يتشكل من خمسة أحزاب وليس من ستة أحزاب بعد قرار
اللجنة املركزية لحزب التقدم واالشرتاكية من التحول إىل املعارضة بعد عقدين من
الزمن يف مراكز القرار الحكومي ،وبذلك تم إعفاء كل من السيد أناس الدكايل وزير
الصحة ،وعبد األحد الفايس الفهري وزير إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان
وسياسة املدينة .وقد أصبحت التشكيلة الحكومية تتكون من كل من :حزب العدالة

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

85

والتنمية (رئيس الحكومة وستة وزراء) ،وحزب االحرار (أربعة وزراء) ،وحزب
الحزب الحركة الشعبية (وزيران) ،و(وزير واحد) لكل من االتحاد االشرتايك؛ واالتحاد
الدستوري .أما أعضاء الحكومة الذين ال انتامء حزيب لهم فأصبح عددهم تسعة وزراء
(مع اعتبار أن األمني العام للحكومة يف مرتبة وزير).
•عرفت كل األحزاب املشاركة يف االئتالف الحكومي تقليصا لعدد أعضائها يف الحكومة،
وهكذا انتقل عدد أعضاء الحكومة من حزب العدالة والتنمية من  12عضوا إىل 7
أعضاء ،كام مل يحتفظ حزب األحرار إال بأربعة حقائب وزارية من أصل  7حقائب.
وفقد االتحاد االشرتايك حقيبتني وزاريتني ومل يعد مشاركا يف الحكومة إال بوزير واحد،
يتساوى يف ذلك مع حزب االتحاد ال الذي كان يشارك يف الحكومة بعضوين .أما
الحركة الشعبية فاحتفظت بعضوين يف الحكومة بعد أن كانت مشاركة بخمسة
أعضاء .وحدهم من ال انتامء حزيب لهم ،هم من شكلوا االستثناء ،فقد أصبحوا تسعة
أعضاء بعد أن كانوا مثانية ،وذلك من خالل تعيني وزير بدون انتامء حزيب عىل رأس
وزارة الصحة.
مبيان  :3نسبة املشاركة الحزبية يف الحكومة بعد تعديل  9أكتوبر 2019
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•حافظت الحكومة يف صيغتها املعدلة عىل  18عضوا من تشكيلتها السابقة ،مع تغيري
بعضهم للمسؤولية الحكومية ،فقد أصبحت السيدة جميلة املصيل وزيرة للتضامن
والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة بعد أن كانت كاتبة الدولة لدى وزير السياحة
والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي املكلفة بالصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتامعي .وأصبحت السيدة نزهة الويف وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج مكلفة باملغاربة املقيمني
بالخارج عوض مسؤوليتها السابقة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة .وتحمل السيد محمد بنعبد القادر مسؤولية
وزارة العدل بعد أن كان وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة
وبالوظيفة العمومية .أما الوجوه الجديدة التي تم استوزارها فلم تتعد ستة أسامء
وهي :محمد أمكراز ،والحسن عبيابة ،ونزهة بوشارب ،ونادية فتاح ،وادريس اعويشة،
وخالد آيت طالب .مبعنى أن الوزراء الجدد شكلوا  25%من أعضاء الحكومة.
•فيام يخص مشاركة املرأة يف التشكيلة الحكومية املعدلة ،فيالحظ أن نسبة حضورها
تقلص من مثانية عضوات يف الحكومة إىل أربعة ،وهن السيدات :جميلة املصيل،
ونزهة الويف ،ونزهة بوشارب ،ونادية فتاح .مبعنى أن نسبة تواجد املرأة يف النسيج
الحكومي ملا بعد تعديل  9أكتوبر هو  16,66%بعد أن كانت النسبة هي ،20,51%
وهو ما أعطى مؤرشا سلبيا مضافا عىل موقع املرأة يف البنية الحزبية املغربية.
•طالب حزبا االستقالل والتقدم واالشرتاكية رئيس الحكومة بالتقدم أمام الربملان
بترصيح حكومي جديد أمام مجلس النواب تنال من خالله الحكومة الثقة عىل
ترصيحها الجديد بعد هذا التعديل الحكومي املوسع ،ويف جواب حول املسألة،
رفض رئيس الحكومة هذا املطلب ،مربرا ذلك أن حكومته «استمرار للحكومة التي
حازت عىل ثقة الربملان عىل أساس التعاقد الذي يجسده الربنامج الحكومي» ،مؤكدا
أن «حكومته ستواصل تنفيذ برنامجها الذي قدمته أمام الربملان وحازت عليه ثقة
الربملان».
•تبقى اإلشارة إىل التعديل الجزيئ الالحق الذي مس حكومة سعد الدين العثامين ما
بعد نسخة  9أكتوبر  ،2019حيث تم إعفاء السيد الحسن عبيابة من مهام وزير
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الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ  7أبريل ( 2020ج
ر ،بتاريخ 13 :أبريل  ،2020عدد  ،)6873نتيجة مجموعة من األخطاء التي رافقت
مسؤوليته الحكومية .وابتداء من التاريخ نفسه ،تم تعيني السيد عثامن الفردوس
من نفس الحزب وزيرا للثقافة والشباب والرياضة .كام كلف السيد سعيد أمزازي،
وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي ،مبهام الناطق
الرسمي باسم الحكومة.
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الباب الثاين:
الوظيفة الترشيعية يف التجربة الربملانية العارشة
ما هي الوظيفة األسمى التي متارسها السيادة املمثلة يف اإلرادة العامة؟ إنها
الوظيفة الترشيعية ،إذ إن صاحب السيادة «هو الذي ال يسع جميع أفعاله إال أن تكون
قوانني» كام كتب جون جاك روسو يف مؤلفه املرجعي« :العقد االجتامعي» ،أما ما تصدره
السلطة التنفيذية فمجرد مراسيم تعد تبعا للقوانني التي يرشعها الشعب .لذلك يعد استقالل
الربملان الربيطاين بالوظيفة الترشيعية هو التجيل البارز للسيادة الربملانية ،وليس من شخص
أو مؤسسة يخول له يف القانون اإلنجليزي سلطة معارضة القوانني التي يقع التصويت عليها
من قبل الربملان أو إلغائها.
لكن ماذا يقصد بالترشيع؟ يقصد بالترشيع وضع القواعد القانونية يف صورة
مكتوبة ،بواسطة السلطات املختصة يف الدولة ،وفقا إلجراءات محددة ومنصوص عليها يف
الدستور ،إال أنه وجب التمييز بني مفهوم «الوظيفة الترشيعية» التي تظل من اختصاص
املؤسسة الترشيعية ،و»السلطة الترشيعية» التي تشرتك فيه السلطتان الترشيعية والتنفيذية
معا ،ال سيام بعد سيادة مفهوم العقلنة الربملانية.
تعني العقلنة الربملانية إحداث مجموعة قواعد تقنية تسعى إىل الحفاظ عىل
استقرار وسلطة الحكومة رغم غياب أغلبية برملانية ثابتة .لقد كان الهدف من العقلنة
الربملانية وضع حد لعدم االستقرار الحكومي من قبل املرشع الدستوري يف الجمهورية
الفرنسية الرابعة ،لذلك كان السعي لتجاوز مسببات األزمات التي عاشتها الجمهورية الثالثة
من خالل مجموعة آليات :مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية فقط دون مجلس
الشيوخ ،وإجراء التصويت عىل الثقة بالحكومة بعد مرور أربع وعرشين ساعة ،وعدم تحقق
حجب الثقة عن الحكومة إال باألغلبية املطلقة من األعضاء الذين تتكون منهم الجمعية
الوطنية وليس من مجموع املقرتعني.
مع العقلنة الربملانية فإنه مل تعد تقترص مظاهر الهيمنة الحكومية عىل العمل
الترشيعي يف التقدم مبشاريع قوانني ،والتدخل الحاسم يف املسطرة الترشيعية؛ ومستوى
املشاركة يف مامرسة الوظيفة الترشيعية من خالل تفويض الربملان لسلطاته الترشيعية لفائدة
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الحكومة من خالل آليتي :قانون اإلذن ،ومراسيم القوانني؛ بل يتجىل أيضا يف مامرسة هذه
الوظيفة يف إطار ما ميلكه رئيس الحكومة من سلطة تنظيمية مستقلة (الفصل  90من
دستور  )2011عن كل ما ال يدرج ضمن اختصاص القانون ،كام نص عىل ذلك (الفصل )72
من الدستور« :يختص املجال التنظيمي باملواد التي ال يشملها اختصاص القانون» ،وهو ما
يجعل الحكومة متارس الوظيفة الترشيعية بكيفية أصيلة بواسطة املراسيم .لذلك ظلت من
الخاصيات الثابتة يف كل التجارب الربملانية املغربية هيمنة السلطة الحكومية عىل الترشيع،
ورغم محاولة إعادة عقلنة العقلنة الربملانية يف دستور  2011إال أن وقائع التجربة الربملانية
العارشة أثبتت أن الحكومة ظلت سيدة املوقف يف املجال الترشيعي مقارنة مع مقرتحات
القوانني التي ظل القبول بها يف نسبة جد ضئيلة.
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املبحث األول:
الترشيع بني الحكومة والربملان يف دستور 2011
من املالحظ أن دستور  2011أعاد النظر يف مفهوم التوازن بني مجليس الربملان ،من
خالل منح األولوية ملجلس النواب عىل مجلس املستشارين ،كام أعاد رسم التوازنات يف مجال
الترشيع بني الربملان والسلطة التنفيذية ،وميكن التوقف عىل تجليني لتبيان ذلك يف املجال
الترشيعي.
يتمثل التجيل األول يف تقوية الربملان مبجلسيه يف عالقته بالحكومة من خالل:
متديد دوريت الربملان مجتمعتني إىل مثانية أشهر(الفصل  65من الدستور) ،عكس الستة أشهر
التي كانت مقررة.
إمكانية عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ،أو بأغلبية أعضاء مجلس
املستشارين (الفصل  66من الدستور) ،بعد أن كان النصاب القانوين لعقد الدورة يتطلب
األغلبية املطلقة ألحد املجلسني.
تخصيص يوم واحد عىل األقل يف الشهر لدراسة مقرتحات القوانني ،ومن بينها تلك املقدمة
من قبل املعارضة (الفصل  82من الدستور).
إمكانية اعرتاض أحد املجلسني بأغلبية أعضائه عىل مسطرة البت بتصويت واحد ،يف النص
املتناقش فيه ،كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك ،مع االقتصار عىل التعديالت املقرتحة
أو املقبولة من قبلها (الفصل  83من الدستور).
أما التجيل الثاين فيتمثل يف منح األولوية ملجلس النواب عىل مجلس املستشارين يف
العالقة مع الحكومة من خالل:
إيداع الحكومة مشاريعها مبكتب مجلس النواب ،سواء تعلق األمر :مبشاريع القوانني -
إال ما تعلق منها بالجامعات الرتابية وبالتنمية الجهوية ،وبالقضايا االجتامعية فإنها تودع
باألسبقية لدى مكتب مجلس املستشارين (الفصل  78من الدستور) -أو مرشوع املرسوم
بقانون (الفصل  ،)81أو مرشوع قانون املالية (الفصل  75من الدستور).
حسم االختالف حول مرشوع املرسوم بقانون بني اللجان املعنية يف كال املجلسني بالرجوع إىل
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اللجنة املعنية يف مجلس النواب (الفصل  81من الدستور).
تقليل رحالت الذهاب واإلياب ملشاريع أو مقرتحات القوانني بني املجلسني ،ومنح مجلس
النواب التصويت النهايئ عىل النص الذي تم البت فيه ،وال يقع هذا التصويت إال باألغلبية
املطلقة ألعضائه الحارضين إذا تعلق األمر بنص يخص الجامعات الرتابية ،واملجاالت ذات
الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون االجتامعية (الفصل  84من الدستور).
عند عقد الربملان جلسات مشرتكة بني مجلسيه ،فيرتأسها رئيس مجلس النواب (الفصل 68
من الدستور).
يحسب للدستور الحايل انفراده بإيالء املعارضة الربملانية حقوقا خاصة مقارنة
مع الوثائق الدستورية السابقة ،فقد اعرتف بها مكونا أساسيا يف املجلسني ،وأنها تشارك يف
وظيفتي الترشيع واملراقبة ،وتأكيدا للوظيفة األوىل فقد ضمن لها الدستور املشاركة الفعلية
يف مسطرة الترشيع ،السيام عن طريق تسجيل مقرتحات قوانني بجدول أعامل مجليس
الربملان ،ورئاسة اللجنة املكلفة بالترشيع مبجلس النواب (الفصل  10من الدستور) ،وهو ما
أقره «النظام الداخيل ملجلس النواب (املادة  « )44حيث نص أنه «يخصص املجلس رئاسة
لجنتني عىل األقل للمعارضة تكون من بينها وجوبا اللجنة املكلفة بالترشيع ،وال يحق الرتشح
لرئاستها إال لنائبة أو نائب من املعارضة».
مع هذا التطوير امللحوظ لوضعية املؤسسة الربملانية يف عالقتها بالحكومة إال أن
هذه األخرية تظل متحكمة يف اإلنتاج الترشيعي من خالل مجموعة آليات أقرها لها املرشع
الدستوري ،فالحكومة تشارك يف مامرسة الوظيفة الترشيعية من خالل تفويض الربملان
لسلطاته الترشيعية لفائدتها من خالل :قانون اإلذن ،ومراسيم القوانني .كام أن للحكومة
أن تدفع بعدم قبول كل مقرتح أو تعديل ال يدخل يف مجال القانون (الفصل  ،)79والرفض
املعلل للمقرتحات والتعديالت التي يتقدم بها أعضاء الربملان ،إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة
لقانون املالية إىل تخفيض املوارد العمومية ،أو إىل إحداث تكليف عمومي ،أو الزيادة يف
تكليف موجود (الفصل  ،)77كام أن للحكومة بعد افتتاح املناقشة يف الجلسات العامة أن
تعارض يف بحث كل تعديل مل يعرض من قبل عىل اللجنة الربملانية التي يعنيها األمر (الفصل
.)83
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إن هيمنة السلطة التنفيذية عىل الترشيع ظلت ثابتا يف الحياة النيابية املغربية
حتى بعد إقرار دستور  ،2011ويف الوالية الترشيعية التاسعة ( )2016-2012متت املصادقة
عىل ما مجموعه  381قانونا ،وبلغ عدد القوانني مببادرة حكومية  361قانونا (أي بنسبة
 ،) 94.75%يف حني مل تتعدى عدد القوانني التي كان مصدرها مقرتحات أعضاء الربملان 20
قانونا (أي بنسبة .)5.25%
إن هيمنة الحكومة عىل الترشيع هو ما أثبتته التجربة الربملانية العارشة التي
بلغ مجموع القوانني املصادق عليها  331قانونا 19 ،فقط كانت مقرتحات قوانني .أي نسبة
املبادرة الربملانية مقارنة مع تلك التي للحكومة مل تتجاوز .5.74%
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املبحث الثاين:
حصيلة القوانني التنظيمية يف الوالية الترشيعية العارشة
يف دستور  2011تشرتط يف مشاريع ومقرتحات القوانني التنظيمية مجموعة رشوط
متيزها عن القوانني العادية ،من بينها الرشط الزمني :حيث ال يتم التداول فيها إال بعد ميض
عشة أيام عىل وضعها لدى مكتب مجلس النواب .والرشط القضايئ :حيث ال ميكن إصدار
األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية ،إال بعد أن ترصح املحكمة الدستورية مبطابقتها للدستور.
وقد اهتممنا يف هذا التقرير رصد ما يتعلق مبسارات مشاريع قوانني تنظيمية مل يتم املصادقة
عليها يف التجربة الربملانية التاسعة ،وكان ينتظر إكامل رصح هذه النوعية من القوانني يف
التجربة الربملانية العارشة ،وكذا مسارات تغيري وتتميم قوانني تنظيمية يف التجربة الربملانية
العارشة.

املطلب األول :مسارات استكامل القوانني التنظيمية يف التجربة الربملانية العارشة

حددت الوثيقة الدستورية بعد صدور األمر بتنفيذ دستور  2011أجال لعرض
مختلف القوانني التنظيمية «املنصوص عليها يف هذا الدستور وجوبا قصد املصادقة عليها من
قبل الربملان ،يف أجل ال يتعدى مدة الوالية الترشيعية األوىل التي تيل صدور األمر بتنفيذ هذا
الدستور « (الفصل  .)86واملقصود بها الوالية الترشيعية التاسعة التي امتدت خمس سنوات
) ،(2011-2016وهو ما استحال تحققه ،حيث صادق الربملان حينها عىل  18قانونا تنظيميا
تعد قواعد مكملة للدستور.
جدول  :38القوانني التنظيمية املصادق عليها يف الوالية الترشيعية التاسعة ()2016-2011
1
2
3
4

القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية
القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق باألحزاب السياسية كام وقع تغيريه وتتميمه
القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية كام وقع
تغيريه وتتميمه
القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق مبجلس املستشارين كام وقع تغيريه وتتميمه
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب كام وقع تغيريه وتتميمه
القانون التنظيمي رقم  085.13املتعلق بطريقة تسيري اللجان النيابية لتقيص الحقائق
القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا كام وقع تغيريه وتتميمه
القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة الدستورية
القانون التنظيمي رقم  128.12املتعلق باملجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي
القانون التنظيمي رقم  065.13املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة والوضع القانوين
ألعضائها
القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات
القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعامالت و األقاليم
القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجامعات
القانون التنظيمي رقم  100.13املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية
القانون التنظيمي رقم  106.13املتعلق بالنظام األسايس للقضاة
القانون التنظيمي رقم  90.15املتعلق مبجلس الوصاية
القانون التنظيمي رقم  44.14بتحديد رشوط و كيفيات مامرسة الحق يف تقديم العرائض
إىل السلطات العمومية كام وقع تغيريه وتتميمه
القانون التنظيمي رقم  64.14بتحديد رشوط و كيفيات مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات
يف مجال الترشيع كام وقع تغيريه وتتميمه

لقد لحق عددا من القوانني التنظيمية التي صدرت يف الوالية الترشيعية التاسعة
مجموعة من التغيريات والتتميامت ،وهو ما يلزم رصد الدواعي التي استدعت هذه
التعديالت .كام ظل الرتقب يف الكيفية ،والسياق ،واألجل الذي ستتم فيه املصادقة عىل 4
مشاريع قوانني تنظيمية نص عليها دستور .2011
لقد متت املصادقة يف السنة الثالثة من الوالية الترشيعية العارشة )(2018-2019
عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية.
ويف السنة الرابعة من نفس الوالية الترشيعية متت املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي
رقم  04.16واملتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
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أما السنة الخامسة من الوالية الترشيعية العارشة فقد كانت إعالنا عن العجز طيلة
سنوات هذه الوالية عىل التوافق عىل مرشوعي قانونني تنظيميني هام ما تبقى من ترسانة
القوانني التنظيمية التي نص عليها دستور  ،2011ويتعلق األمر بكل من:
•مرشوع القانون التنظيمي رقم  ،86.15واملتعلق بتحديد رشوط وإجراءات تطبيق
الفصل  133من الدستور؛
•ومرشوع القانون رقم  97.50املتعلق برشوط وكيفيات مامرسة حق اإلرضاب الذي
نص عليه الفصل  29من الدستور .مع التوقف عند التعديالت التي عرفتها مجموعة
من القوانني التنظيمية يف هذه السنة الترشيعية.

أوال :مسار مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون
ساري املفعول

فيام يتعلق مبرشوع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وإجراءات تطبيق
الفصل  133من الدستور ،واملقصود به رشوط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري
املفعول ،فقد جرى التداول يف مرشوع القانون التنظيمي رقم  86.15يف املجلس الوزاري
بتاريخ  23يونيو  .2016وتم إيداعه باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ  11يوليو
 ،2016حيث متت املوافقة عليه يف قراءة أوىل يف جلسة عامة انعقدت بتاريخ  8غشت ،2017
وبعد ذلك تداول فيه مجلس املستشارين ،وأدخل تعديالت عىل بعض مواده ،ووافق عليه يف
جلسته العامة املنعقدة بتاريخ  16يناير  ،2018ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا يف قراءة
ثانية يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ  6فرباير  2018بأغلبية  158صوتا من أصل  188من
أعضائه الحارضين.
بعد املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي  86.15من قبل مجليس الربملان ،أحيل
القانون التنظيمي عىل املحكمة الدستورية مبقتىض رسالة رئيس الحكومة بتاريخ  14فرباير
 ،2018حيث رصحت املحكمة الدستورية كون بعض مواد القانون التنظيمي غري مطابقة
للدستور (يراجع قرار املحكمة الدستورية رقم  70.18الصادر يف  6مارس  – 2018الجريدة
الرسمية عدد  12 ،6655مارس .)2018
أعاد قرار املحكمة الدستورية القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وإجراءات
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تطبيق الفصل  133من الدستور إىل التداول مجددا .وقد تضمن جدول أعامل املجلس
الحكومي املنعقد بتاريخ  11أبريل  2019االستامع إىل عرض لوزير العدل الذي قدم تصوراته
للتعديالت املطلوبة والخاصة برتتيب اآلثار القانونية لقرار املحكمة الدستورية عىل مرشوع
القانون التنظيمي  ،86.15وهي التعديالت التي اعتمدها وصادق عليها املجلس الحكومي،
ورغم تبني املجلس الوزاري الصيغة املعدلة ملرشوع القانون التنظيمي يف  4يونيو  2019إال
أنه مل تتم إحالته من طرف رئيس الحكومة إىل الربملان الستكامل مراحل مسطرته الترشيعية
طيلة ما تبقى من سنوات الوالية الترشيعية العارشة .مع مالحظة أن النسخة السابقة من
القانون التنظيمي جرى التداول يف مرشوعها من قبل املجلس الوزاري بتاريخ  23يونيو
 ،2016وتم إيداعها لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ  11يوليوز  ،2016حيث مل يتجاوز
الفارق الزمني  20يوما .ورغم توصل رئيس الحكومة بسؤال كتايب يف املوضوع بتاريخ 29
يناير  2020يستفرس عن سبب هذا التأخر يف إحالة مرشوع القانون التنظيمي عىل مجلس
النواب فإن السؤال ظل بدون جواب .وبالتايل يظل مرشوع هذا القانون التنظيمي من تركة
الوالية الترشيعية العارشة التي مل تستطع طيلة سنواتها الخمس من إقراره.

ثانيا:مسارمرشوعالقانونالتنظيمياملتعلقبرشوطوكيفياتمامرسةحقاإلرضاب
نصت الفقرة الثانية من الفصل  29من الدستور كون «حق اإلرضاب مضمون.
ويحدد قانون تنظيمي رشوط وكيفيات مامرسته» .وقد أحالت الحكومة عىل مجلس النواب
مرشوع قانون تنظيمي رقم  97.15متعلق باإلرضاب بتاريخ  6أكتوبر  ،2016ومتت إحالته
عىل لجنة القطاعات االجتامعية يف الجمعة  3فرباير  ،2017ومل يرشع يف مدارسته بعد ،وهو
محط جدل واختالف عميق بني الحكومة والنقابات واالتحاد العام ملقاوالت املغرب.

ثالثا:مسارمرشوعالقانونالتنظيمياملتعلقمبراحلتفعيلالطابعالرسميلألمازيغية
اعتربت وزارة الثقافة واالتصال الوزارة املعنية مبرشوع القانون التنظيمي رقم
 26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،وهو مرشوع يهم اللغة االمازيغية التي
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يقصد بها يف مرشوع القانون التنظيمي «مختلف التعبريات اللسانية األمازيغية املتداولة
مبختلف مناطق املغرب ،وكذا املنتوج اللسني واملعجمي األمازيغي الصادر عن املؤسسات
والهيئات املختصة».
لقد مرت عىل املرشوع سنتان قبل املصادقة عليه؛ امتدتا من  05يوليوز- 2017
تاريخ تقدميه إىل مجلس النواب  -إىل  26يوليوز  2019تاريخ موافقة املجلس باإلجامع عىل
املرشوع يف إطار القراءة الثانية.
متت إحالة القانون التنظيمي عىل املحكمة الدستورية التي رصحت يف قرار رقم:
 ،97/19بتاريخ  5سبتمرب « :2019بأن املواد ( 1الفقرتان الثانية واألخرية) و( 2البند األول)
و 3و 5و( 8الفقرة األوىل) و 9و 13و( 30الفقرتان األوىل والثالثة) و ،33ليس فيها ما يخالف
الدستور ،مع مراعاة التفسري املتعلق بها - .بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة
للدستور».
ونتيجة ما سبق ،صدر القانون التنظيمي رقم  26.16يتعلق بتحديد مراحل تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية .وصدر يف الجريدة الرسمية ،عدد  26 – 6816محرم  26( 1441سبتمرب .)2019
وقد تضمن القانون التنظيمي  35مادة وضعت يف  10أبواب ،وهي:
•أحكام عامة (املواد)2 – 1 :
•إدماج األمازيغية يف مجال التعليم ()8 – 3
•إدماج األمازيغية يف مجال الترشيع والتنظيم والعمل الربملاين ()11 – 9
•إدماج األمازيغية يف مجال اإلعالم واالتصال ()17 – 12
•إدماج األمازيغية يف مختلف مجاالت اإلبداع الثقايف والفني ()20 – 18
•استعامل األمازيغية باإلدارات وسائر املرافق العمومية ()26 – 21
•إدماج األمازيغية يف الفضاءات العمومية ()29 – 27
•إدماج االمازيغية يف مجال التقايض ()30
•مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وآليات تتبعه ()34 – 31
•أحكام ختامية ()35
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رابعا :مسار مرشوع القانون التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية

بالنسبة ملرشوع القانون التنظيمي رقم  04.16واملتعلق باملجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية ،فقد متت إحالته عىل مجلس النواب بتاريخ  30شتنرب  ،2016ثم أحيل عىل
لجنة التعليم والثقافة واالتصال بنفس املجلس بتاريخ  6أكتوبر  ،2016ومل تتم املصادقة عليه
يف الجلسة العامة حتى يوم االثنني  10يونيو  2019بعد املوافقة عليه باإلجامع.
خضع مرشوع القانون التنظيمي للمدارسة يف مجلس املستشارين الذي وافق عليه
بتاريخ  23يوليوز  ،2019مع تعديله للمواد .51-36-33-32-26-14-12-9-7-6-4 :وهو ما
فرض إحالته عىل مجلس النواب بتاريخ  24يوليوز  2019ليخضع لقراءة ثانية أقرت فيها
جميع التعديالت املقدمة من مجلس املستشارين ما عدا املادة  45التي تم رفضها ( الصيغة
التي وردت بها املادة  45يف مجلس النواب ،هي« :تنرش بالجريدة الرسمية - :اآلراء التي يديل
بها املجلس الوطني – ...التقرير السنوي املنصوص عليه ،»...والتعديل الذي قدم من مجلس
املستشارين هو إضافته عبارة« :تنرش بالجريدة الرسمية وبكل وسيلة أخرى - :اآلراء.»...
وأحيل مرشوع القانون التنظيمي إىل رئيس الحكومة واألمني العام للحكومة
والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين الناطق
الرسمي باسم الحكومة بتاريخ  ،2019-07-26كام ورد عىل مجلس املستشارين من مجلس
النواب بتاريخ  2019-07-29يف إطار القراءة الثانية بعد التعديالت التي لحقت مرشوع
القانون التنظيمي ،وأحيل عىل لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتامعية بنفس التاريخ،
وتم التصويت عليه يف جلسة عامة بتاريخ  2019-12-31حيث وافق مجلس املستشارين
عىل املرشوع يف إطار قراءة ثانية ،بعد املوافقة عىل التعديل املقدم من الحكومة حول املادة
 51منه.
وهو ما استدعى إعادته إىل مجلس النواب ليقوم بقراءة ثالثة ملرشوع القانون
التنظيمي  04.61حيث وافقت اللجنة عىل املرشوع كام عدلته يف إطار القراءة املوالية
بأغلبية  18صوتا وبدون معارضة وامتناع  5نواب عن التصويت .ووافق مجلس النواب يف
جلسة عامة بتاريخ  2020-02-11عىل املرشوع يف إطار القراءة املوالية باإلجامع.
رصحت املحكمة الدستورية يف قرارها رقم  103.20الصادر يف  17من رجب 1441
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( 12مارس  1-« )2020بأن املواد ( 2الفقرة األوىل) و 3و( 6الفقرة األوىل) و( 9املقطع األخري
من الفقرة األوىل) و 10و( 19الفقرة األوىل) ،ليس فيها ما يخالف الدستور ،مع مراعاة
التفسري واملالحظات املسجلة بشأنها»؛ « 2-بأن باقي املواد مطابقة للدستور».
ونتيجة ما سبق ،صدر ظهري رشيف رقم  1.20.34صادر يف  5شعبان 30( 1441
مارس  )2020بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  04.16واملتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية .وصدر يف الجريدة الرسمية ،عدد  8 – 6870شعبان  2( 1441أبريل .)2020
ويحدد هذا القانون التنظيمي طبقا ألحكام الفقرة األخرية من الفصل  5من
الدستور ،صالحيات املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية وتركيبته وكيفيات تسيريه ،عىل
اعتبار أن هذا املجلس الوطني مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية يف مجال السياسة
اللغوية والثقافية .وقد تضمن  51مادة ،وضعت يف أبواب ،وهي:
•أحكام عامة (املادتان)2 – 1 :
•صالحيات املجلس الوطني ()5 – 3
•تأليف املجلس الوطني ()9 – 6
•مؤسسات وهيئات املجلس الوطني ()17 – 10
•أجهزة مؤسسات وهيئات املجلس الوطني ()29 – 18
•كيفيات سري أجهزة مؤسسات وهيئات املجلس الوطني ()30
•أجهزة املجلس الوطني ()35 – 31
•كيفيات سري املجلس الوطني ()37 – 36
•التنظيم اإلداري واملايل للمجلس الوطني ()45 – 38
•أحكام مختلفة وانتقالية (.)51 – 45

املطلب الثاين :مسارات تغيري وتتميم قوانني تنظيمية يف التجربة الربملانية
العارشة

مقابل مشاريع القوانني التنظيمية الرباعية السالفة الذكر التي كانت من غاياتها
األساسية استكامل ترسانة القوانني التنظيمية التي نص عليها دستور  ،2011فقد كان التقدم
مبشاريع ومقرتحات تغيري وتتميم قوانني تنظيمية عىل امتداد السنوات الخمس من هذه
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الوالية الترشيعية ،وهي التعديالت التي ميكن التوقف عندها بإيجاز مع كل مرشوع قانون
تنظيمي عىل حدة.

أوال :مشاريع قوانني تنظيمية تقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي املتعلق
بالتعيني يف املناصب العليا

يكاد يكون سلوكا قارا يف كل سنة ترشيعية تغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم
 02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور،
وهي تعديالت يكون مصدرها دوما من السلطة التنفيذية التي تعيد تحديد املؤسسات التي
تخضع لرئيس الحكومة ،وتلك التي تخضع لرئيس الدولة.
يف السنة الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية ( )2018-2017تم التداول يف
مرشوع القانون التنظيمي رقم  21.17بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق
بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و  92من الدستور الصادر بتنفيذه
الظهري الرشيف رقم  1.12.20بتاريخ  27من شعبان  17( 1433يوليو  )2012يف املجلس
الوزاري املنعقد بتاريخ  25يونيو  ،2017وتم إيداعه باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب
بتاريخ  6يوليو  ،2017حيث متت املوافقة عليه باإلجامع يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ
 13ديسمرب  ،2017وبعد ذلك تداول فيه مجلس املستشارين وصادق عليه باإلجامع يف
جلسته العامة املنعقدة بتاريخ  13فرباير  .2018كام رصحت املحكمة الدستورية بكونه ليس
فيه ما يخالف الدستور يف قرارها رقم  71.18الصادر يف  12مارس .2018
يف السنة الترشيعية الثالثة من الوالية الترشيعية ( )2019-2018صادق مجلس
الحكومة املنعقد بتاريخ  21مارس  2019عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم  17.19بتغيري
وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام
الفصلني  49و  92من الدستور الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  1.12.20بتاريخ  27من
شعبان  17( 1433يوليو  ،)2012ثم صادق عليها املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  4يونيو
 .2019وتم التداول حول املرشوع يف لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان التابعة ملجلس
النواب بتاريخ  17يوليوز  2019حيث متت املوافقة عليه باإلجامع ،ثم وافق عليه مجلس
النواب يف جلسته العامة باإلجامع أيضا .ومتت إحالته عىل مجلس املستشارين لتتم مدارسته
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من لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان بتاريخ  26يوليوز  2019ووافقت عليه باإلجامع
كام ورد عليها بدون تعديل ،ثم عرض عىل الجلسة العامة بتاريخ  02غشت  2019حيث وافق
عليه املجلس بأغلبية  31صوتا ،وبدون معارضة ،وامتناع مستشارين اثنني عن التصويت،
وبعد إحالته إىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور األمر بتنفيذه،
رصحت بأن «ما ورد يف القانون التنظيمي رقم  17-19بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم
 02-12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور ،ليس
فيه ما يخالف الدستور» ،وذلك يف قرار املحكمة الدستورية  95/19رقم بتاريخ  2سبتمرب
.2019
هدف هذا القانون التنظيمي إىل تغيري وتتميم الئحتي املؤسسات واملقاوالت
العمومية واملناصب العليا ،وذلك من خالل:
•إضافة «الصندوق املغريب للتأمني الصحي» إىل الئحة املؤسسات العمومية االسرتاتيجية
التي يتم التداول يف شأن تعيني مسؤوليها يف املجلس الوزاري.
•حذف «املعهد العايل للقضاء» من الئحة املؤسسات العمومية ،وإدراجه ضمن الئحة
املؤسسات االسرتاتيجية.
•استبدال تسمية «الصندوق املغريب للتنمية السياحية» ضمن الئحة املقاوالت
العمومية االسرتاتيجية بتسمية «إمثار املوارد».
•إضافة مؤسستني جديدتني إىل الئحة املؤسسات العمومية التي يتم التداول يف شأن
تعيني املسؤولني عنها يف املجلس الحكومي ،وهام:
«−مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية ملوظفي وأعوان وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون الدويل».
«−مؤسسة األعامل االجتامعية لألشغال العمومية».
•حذف منصب «مديري املراكز الجهوية لالستثامر» من الئحة املناصب العليا باإلدارات
العمومية ،وإدراج «املراكز الجهوية لالستثامر» املعاد تنظيمها مبوجب القانون رقم
 47.18ضمن الئحة املناصب العليا التي يتم التداول يف شأنها يف مجلس الحكومة.
يف السنة الرابعة من الوالية الترشيعية العارشة ( )2020-2019صادق مجلس
الحكومة املنعقد يوم الخميس  2019-10-31برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين
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العثامين ،عىل مرشوع قانون تنظيمي رقم  72.19يقيض بتتميم القانون التنظيمي رقم
 02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور،
تقدم به األمني العام للحكومة ،وهو املرشوع الذي صادق عليه املجلس الوزاري املنعقد يوم
 ،2019-12-11وتم التداول حول املرشوع يف لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان التابعة
ملجلس النواب بحيث متت املوافقة عليه باإلجامع داخل اللجنة يوم  ،2020-01-18وهو
نفس التاريخ الذي وافق فيه مجلس النواب عىل املرشوع يف جلسته العامة باإلجامع أيضا.
متت إحالة مرشوع القانون التنظيمي عىل مجلس املستشارين لتتم مدارسته من
لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان بتاريخ  2020-02-05ووافقت عليه باإلجامع كام ورد
عليها بدون تعديل ،ثم عرض عىل الجلسة العامة بتاريخ  2020-02-11حيث وافق عليه
املجلس بأغلبية  32صوتا ،وبدون معارضة ،وامتناع  4مستشارين عن التصويت ،وبعد إحالته
إىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور األمر بتنفيذه ،رصحت بأن «ما
ورد يف القانون التنظيمي رقم  17-19بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  72.19بتتميم
القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني
 49و 92من الدستور ليس فيه ما يخالف الدستور» ،وذلك يف قرار املحكمة الدستورية رقم
 101.20الصادر يف  7رجب  2( 1441مارس  ،)2020وبذلك صدر ظهري رشيف رقم 1.20.33
صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  72.19القايض
بتتميم القانون التنظيمي رقم ( 02.12الجريدة الرسمية ،عدد  28 – 6867رجب 23( 1441
مارس .)2020
يهدف هذا القانون التنظيمي إىل تتميم الئحة املؤسسات العمومية واملناصب
العليا املنصوص عليها يف امللحق رقم  2املرفق بالقانون التنظيمي رقم  02.12وذلك من
خالل:
•إضافة «الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة» املحدثة مبوجب القانون  48.17بتاريخ
 ،2019-06-21إىل البند (أ) من امللحق رقم  2من القانون التنظيمي رقم ،02.12
الذي يحدد الئحة املسؤولني عن املؤسسات العمومية التي يتم التداول يف شأن
تعيينهم يف املجلس الحكومي.
•إضافة منصبي «رؤساء التمثيليات اإلدارية الجهوية القطاعية» و»رؤساء التمثيلية
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الجهوية املشرتكة» املحدثني مبوجب املرسوم رقم  2.17.618الصادر يف 2018-12-6
مبثابة ،عىل البند (ج) من امللحق رقم  2من القانون التنظيمي رقم  02.12السالف
الذكر ،الذي يحدد الئحة املناصب العليا باإلدارات العمومية ،التي يتم التداول بشأنها
يف املجلس الحكومي.
يف السنة الترشيعية الخامسة من الوالية الترشيعية ( )2021-2020تم التقدم
مبرشوعي قانونني تنظيميني لتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف
املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور.
لقد عقدت لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب اجتامعها
املخصص لدراسة «مرشوع قانون تنظيمي رقم  57.20يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور»،
بعد املصادقة عليه من قبل املجلس الوزاري ،وقد متت املوافقة عليه باإلجامع داخل اللجنة
يوم االثنني  ،2020-12-28ودون تسجيل أي امتناع أو اعرتاض .وهو نفس اإلجامع الذي
تحقق للمرشوع يف الجلستني العامتني لكل من مجلس النواب ومجلس املستشارين يوم -05
.2021-01
وبعد إحالته إىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور األمر
بتنفيذه ،رصحت بأن «ما ورد يف القانون التنظيمي رقم  57-20القايض بتغيري وتتميم القانون
التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و92
من الدستور ليس فيه ما يخالف الدستور» ،وذلك يف قرار املحكمة الدستورية رقم 113.21
م .د صادر يف  18جامدى اآلخرة ( 1442فاتح فرباير  ،)2021وبذلك صدر ظهري رشيف رقم
 1.21.13صادر يف  22جامدى اآلخرة  5( 1442فرباير  )2021بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور
(الجريدة الرسمية ،عدد  25 – 6959جامدى اآلخرة  8( 1442فرباير .)2021
ويهدف هذا القانون التنظيمي إىل تغيري وتتميم الئحتي املؤسسات واملقاوالت
العمومية املنصوص عليهام يف امللحقني رقم 1ورقم 2املرفقني بالقانون التنظيمي رقم 02.12
وذلك من خالل:
•إضافة «الوكالة الوطنية للسجالت» املحدثة مبوجب القانون  ،72.18املتعلق مبنظومة
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استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت،
ضمن الئحة املؤسسات العمومية االسرتاتيجية التي يتم التداول يف شأن تعيني مسؤوليها
يف املجلس الوزاري املنصوص عليها يف البند (أ) من امللحق  1من القانون التنظيمي
02.12
•إضافة «الرشكة الوطنية للضامن ولتمويل املقاولة» املحدثة مبوجب القانون رقم 36.20
القايض بتحويل صندوق الضامن املركزي إىل رشكة مساهمة ،ضمن الئحة املقاوالت
العمومية االسرتاتيجية التي يتم التداول يف شأن تعيني مسؤوليها يف املجلس الوزاري،
املنصوص عليها يف البند (ب) من امللحق رقم  .1وبالتايل ،يتم حذف «صندوق الضامن
املركزي» من الئحة املؤسسات العمومية التي يتم التداول يف شأن تعيني مسؤوليها يف
مجلس الحكومة ،الواردة يف البند (أ) من امللحق .2
عرف القانون التنظيمي رقم  02.12تعديالت للمرة الثانية من نفس السنة الترشيعية،
ذلك أنه من بني النصوص التي صادق املجلس الوزاري املنعقد بفاس بتاريخ  11فرباير 2021
عليها ،نجد مرشوع قانون تنظيمي رقم  08.21يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم
 02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور .فقد
متت املوافقة عليه باإلجامع من قبل لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب
املنعقدة بتاريخ  ،2021-02-23وهو نفس اإلجامع الذي تحقق للمرشوع يف الجلستني العامتني
لكل من مجلس النواب بتاريخ  ،2021-03-02ومجلس املستشارين يوم .2021-03-09
وبعد إحالته إىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور األمر
بتنفيذه ،رصحت بأن «ما ورد يف القانون التنظيمي رقم  08-21القايض بتغيري وتتميم القانون
التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من
الدستور ليس فيه ما يخالف الدستور» ،وذلك يف قرار املحكمة الدستورية رقم  116.21الصادر
يف  17من شعبان  31( 1442مارس  ،)2021وبذلك صدر ظهري رشيف رقم  1.21.38صادر يف
 8رمضان  21( 1442أبريل  )2021بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  08-21القايض بتغيري وتتميم
القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و92
من الدستور (الجريدة الرسمية ،عدد  – 6986فاتح شوال  13( 1442ماي.)2021
ويهدف هذا القانون التنظيمي إىل تغيري وتتميم الئحتي املؤسسات واملقاوالت
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العمومية املنصوص عليهام يف امللحقني رقم 1ورقم 2املرفقني بالقانون التنظيمي رقم 02.12
وذلك من خالل:
•إدراج «صندوق محمد السادس لالستثامر» املحدث مبوجب القانون  ،76.20ضمن
الئحة املقاوالت العمومية االسرتاتيجية التي يتم التداول يف شأن تعيني مسؤوليها يف
املجلس الوزاري ،واملنصوص عليها يف البند (ب) من امللحق  1من القانون التنظيمي
02.12
•تغيري تسمية «مؤسسة الحسن الثاين لألعامل االجتامعية لفائدة رجال السلطة
التابعني لوزارة الداخلية» ،الواردة ضمن الئحة املقاوالت العمومية االسرتاتيجية التي
يتم التداول يف شأن تعيني مسؤوليها يف املجلس الوزاري ،واملنصوص عليها يف البند (أ)
من امللحق رقم  ،1بتسمية «مؤسسة الحسن الثاين لألعامل االجتامعية لفائدة رجال
السلطة واملوظفني التابعني لوزارة الداخلية».
•تغيري تسمية «الهيئة املالية املغربية املكلفة مبرشوع القطب املايل للدار البيضاء»،
الواردة ضمن الئحة املقاوالت العمومية االسرتاتيجية التي يتم التداول يف شأن تعيني
مسؤوليها يف املجلس الوزاري ،واملنصوص عليها يف البند (ب) من امللحق رقم ،1
بتسمية «هيئة القطب املايل للدار البيضاء «.
•تغيري تسمية «املجلس العام للتجهيز والنقل» الواردة ضمن الئحة املناصب العليا
باإلدارات العمومية التي يتم التداول يف شانها يف مجلس الحكومة ،واملنصوص عليها
يف البند (ج) من امللحق رقم  ،2بتسمية « املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء».

ثانيا :مرشوع قانون تنظيمي يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي املتعلق
مبجلس النواب
صادق املجلس الوزاري املنعقد بفاس بتاريخ  11فرباير  2021عىل مرشوع قانون
تنظيمي رقم  04.21يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس
النواب ،والذي كان من بني مشاريع النصوص القانونية التي أدرجت ضمن الدورة االستثنائية
التي دعا إليها مرسوم رئيس لحكومة لالنعقاد ابتداء من  2مارس  2021إعدادا للمواعيد
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االنتخابية ما بني شتنرب وأكتوبر  .2021ومتت مدارسة مرشوع القانون التنظيمي يف مجلس
النواب من قبل «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى وسياسة املدينة» ،وتم التصويت
عليه داخل اللجنة باألغلبية يف  3مارس  ،2021ووافق عليه مجلس النواب يف جلسة عامة
انعقدت بتاريخ  5مارس  2021باألغلبية ،حيث وافق عىل املرشوع بأغلبية  162صوتا،
ومعارضة 104أصوات ،وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويف مجلس املستشارين ،أقرت «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والبنيات
األساسية» مرشوع هذا القانون التنظيمي املحال عليها باألغلبية بتاريخ  9مارس ،2021
ومتت إحالته عىل الجلسة العامة للمجلس لتتم املصادقة عليه بأغلبية  83صوتا ،ومعارضة
 17مستشارا ،وبدون امتناع عن التصويت.
وبعد إحالته إىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور األمر
بتنفيذه ،رصحت بأن «القانون التنظيمي رقم  04-21القايض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب ،ليس فيه ما يخالف الدستور» ،وذلك يف قرار املحكمة
الدستورية رقم  118.21الصادر يف  24من شعبان  7( 1442أبريل  ،)2021وبذلك صدر ظهري
رشيف رقم  1.21.39صادر يف  8رمضان  21( 1442أبريل  )2021بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  04-21القايض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب.
(الجريدة الرسمية ،عدد  5 – 6987شوال  17( 1442ماي.)2021
ومن بني التغيريات التي لحقت القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس
النواب بعد املصادقة عليه:
•النص عىل تعويض الدائرة االنتخابية الوطنية ( 90مقعدا) التي كان مخصصا ثلثاها
للنساء وثلثها للشباب بدوائر انتخابية جهوية تخصص جميعها للنساء مع إلغاء الئحة
الشباب كليا ،وهو ما يعني اعتامد الئحة موحدة عىل صعيد الجهة بدون تقسيمها
إىل جزأين.
•ويتم توزيع املقاعد عىل الدوائر االنتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيني :معيار
عدد السكان القانونيني بالجهة اعتامدا عىل آخر إحصاء رسمي ،ومعيار متثيلية الجهة
اعتبارا ملكانتها الدستورية يف التنظيم الرتايب للمملكة ،وذلك من خالل تخصيص 3
مقاعد كعدد أدىن لكل دائرة جهوية ،وتوزيع املقاعد  54املتبقية مبعيار عدد السكان،
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عىل أال يزيد الحد األقىص للمقاعد عىل  12يف أكرب دائرة جهوية.
•حرصا عىل تعزيز إجراءات التخليق املتخذة يف مجال الحمالت االنتخابية التي يقوم
بها املرتشحون ،فقد نص املرشع أنه يتم تجريد كل نائب من عضوية مجلس النواب
بسبب تخلفه عن إيداع حساب حملته االنتخابية داخل األجل القانوين املحدد ،أو
عدم تبيانه مصادر متويل حملته االنتخابية ،أو مل يربر مصاريفه االنتخابية ،أو مل يرفق
جرد هذه املصاريف بالوثائق املثبتة ،ومل يستجب لإلعذار املوجه إليه يف شأنها من
قبل الرئيس األول للمجلس األعىل للحسابات.
•إقرار حاالت التنايف بني العضوية يف مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة ،ومع رئاسة
مجلس عاملة أو إقليم ،ومع رئاسة مجلس كل جامعة يتجاوز عدد سكانها 300.000
نسمة ،ويؤخذ بعني االعتبار عدد السكان املثبت يف آخر إحصاء عام رسمي .كام
تتناىف العضوية يف مجلس النواب مع أكرث من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو ملجلس
جامعة أو مجلس مقاطعة جامعية أو مجموعة تؤسسها جامعات ترابية.
•من أكرث التعديالت التي لحقت القانون التنظيمي رقم  27.11وأثارت الجدل
واالختالف حوله هو ما تعلق بكيفية احتساب أصوات الناخبني .وبعد أن كان القاسم
االنتخايب يستخرج بناء عىل قسمة عدد األصوات الصحيحة املعرب عنها عىل عدد
املقاعد املخصصة للدائرة وتوزيع املقاعد املتبقية حسب قاعدة أكرب البقايا ،فقد
أصبح توزيع املقاعد االنتخابية مع التعديالت التي لحقت املادة  84من هذا القانون
التنظيمي بواسطة قاسم انتخايب يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبني املقيدين
يف الدائرة االنتخابية املعنية عىل عدد املقاعد املخصصة لها .وتوزع املقاعد الباقية
حسب قاعدة أكرب البقايا ،وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر عىل األرقام القريبة
من القاسم املذكور.
•إلغاء العتبة كليا ،والتي كانت محددة سابقا يف  3%من األصوات الصحيحة املعرب
عنها يف صناديق االقرتاع.
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ثالثا :مرشوع قانون تنظيمي يقيض بتغيري القانون التنظيمي املتعلق مبجلس
املستشارين
يف إطار اإلعداد للمحطات االنتخابية املتعلقة بالجامعات الرتابية ،ومجلس النواب
ومجلس املستشارين شهري شتنرب وأكتوبر  ،2021كان التقدم مبنظومة من القوانني والقوانني
التنظيمية إلدخال تغيريات عليها ،ومن بينها مرشوع قانون تنظيمي رقم  05.21يقيض بتغيري
وتتميم القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق مبجلس املستشارين ،وقد صادق املجلس
الوزاري عليه بفاس يف  11فرباير  ،2021وأدرج ضمن الدورة االستثنائية التي دعا إليها
مرسوم رئيس الحكومة لالنعقاد ابتداء من  2مارس  .2021ومتت مدارسة مرشوع القانون
التنظيمي يف مجلس النواب من قبل «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى وسياسة
املدينة» ،وقد وافقت اللجنة عىل املرشوع كام عدلته باإلجامع يف  3مارس  ،2021ووافق عليه
مجلس النواب يف جلسة عامة انعقدت بتاريخ  5مارس  2021باألغلبية ،حيث كانت املوافقة
عىل املرشوع بأغلبية  266صوتا ،وبدون معارضة ،وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويف مجلس املستشارين ،أقرت «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والبنيات
األساسية» مرشوع هذا القانون التنظيمي املحال عليها بأغلبية  17صوتا ،وبدون معارضة،
وامتناع مستشار واحد عن التصويت بتاريخ  11مارس  ،2021ومتت إحالته عىل الجلسة
العامة للمجلس لتتم املصادقة عليه بأغلبية  83صوتا ومعارضة  4مستشارين ،وبدون امتناع
عن التصويت.
وبعد إحالته إىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور
األمر بتنفيذه ،رصحت بأن «القانون التنظيمي رقم  05-21القايض بتغيري وتتميم القانون
التنظيمي رقم  28.11املتعلق مبجلس املستشارين ،ليس فيه ما يخالف الدستور» ،وذلك
يف قرار املحكمة الدستورية رقم  119.21الصادر يف  25من شعبان  8( 1442أبريل ،)2021
وبذلك صدر ظهري رشيف رقم  1.21.40صادر يف  8رمضان  21( 1442أبريل  )2021بتنفيذ
القانون التنظيمي رقم  04-21القايض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  05-21القايض
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق مبجلس املستشارين( .الجريدة الرسمية،
عدد  5 – 6987شوال  17( 1442ماي.)2021
ومن بني التعديالت التي لحقت القانون التنظيمي رقم  05-21القايض بتغيري
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وتتميم القانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق مبجلس املستشارين بعد املصادقة عليه من
مجليس الربملان:
•من التعديالت الجوهرية التي تضمنها املرشوع النص عىل الحفاظ للمنظامت املهنية
للمشغلني األكرث متثيلية (الباطرونا) عىل فريق برملاين داخل مجلس املستشارين طيلة
مدة االنتداب« ،مع ضامن استقالليته لتمكينها من التعبري عن انشغاالت الفاعلني
االقتصاديني وتطلعات املقاوالت الوطنية وانتظاراتها» كام جاء يف عرض وزير الداخلية
أمام «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والبنيات األساسية» مبجلس املستشارين يوم
 9مارس .2021
•لذلك نص القانون التنظيمي عىل عدم قبول الرتشح لالنتخاب برسم املقاعد املخصصة
ملمثيل هذه املنظامت إال بتزكية من هذه األخرية ،أما لوائح الرتشيح أو الترصيحات
الفردية بالرتشيح ،املقدمة بدون تزكية مسلمة لهذه لغاية من طرف الجهاز املختص
يف املنظمة املهنية املعنية بالئحة التوقيعات املصادق عليها لعرشين يف املائة 20%
من أعضاء الهيئة الناخبة املذكورة التابعني للجهة أو الجهات املعنية (املادة .)25
وقد تم إقرار هذا النص رغم االعرتاض عليه من طرف أعضاء من الربملان كون رشط
الحصول عىل تزكية من منظامت أرباب العمل من أجل متثيل هذه الفئة داخل
مجلس املستشارين ،سيجعل املنظمة الوحيدة املوجودة حاليا تقوم بالتعيني عوض
االنتخاب حيث من غري املنطقي أن متنح هذه املنظمة أكرث من تزكية واحدة يف دائرة
انتخابية واحدة.
•يف إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة ،وتعميمها عىل مجليس الربملان ،تضمن
النص القانوين نفس التعديالت التي لحقت مجلس النواب ،فيام يخص تقوية
الضامنات املحيطة بتخليق العمليات االنتخابية ،ودعم املنافسة االنتخابية .وهو ما
عنى تجريد كل مستشار من عضويته يف مجلس املستشارين إذا مل يلتزم بانتامئه
للحزب السيايس أو املنظمة النقابية أو املنظمة املهنية للمشغلني حسب الحالة،
طيلة مدة االنتداب الربملاين ،كام تم إقرار نفس إجراءات التخليق املتخذة يف مجال
الحمالت االنتخابية التي يقوم بها املرتشحون.
•اشرتط املرشع حصول الئحة الرتشيح الفريدة أو املرتشح الفريد عىل األقل عىل خمس
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أصوات ناخبي الدائرة االنتخابية املعنية إلعالن انتخابهم ،وذلك ملنح رشعية التمثيل
للمنتخبني.
•تم إقرار تنايف العضوية يف مجلس املستشارين مع رئاسة مجالس الجامعات الكربى
التي تضم أكرث من  300.000نسمة ،وكذا توسيع حاالت التنايف مع العضوية يف
مجلس املستشارين لتشمل أيضا رئاسة مجالس العامالت واألقاليم.

رابعا :مرشوع تغيري وتتميم القانون التنظيمي النتخاب أعضاء مجالس
الجامعات الرتابية

صادق املجلس الوزاري بتاريخ  11فرباير  2021عىل مرشوع قانون تنظيمي رقم
 06.21يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس
الجامعات الرتابية ،والذي كان ضمن الرتسانة القانونية املراجعة إعدادا للمحطات االنتخابية
لشهر شتنرب  ،2021لذلك كان هذا املرشوع بدوره ضمن مشاريع النصوص القانونية التي
أدرجت يف الدورة االستثنائية ملارس  .2021ومتت مدارسة مرشوع القانون التنظيمي يف
مجلس النواب من قبل «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى وسياسة املدينة»،
ووافقت عليه اللجنة كام عدلته بأغلبية  29صوتا ،وبدون معارضة ،وبامتناع  12نائبا عن
التصويت .وقد وافق عليه مجلس النواب يف جلسة عامة انعقدت بتاريخ  5مارس 2021
باألغلبية ،حيث حاز املرشوع أغلبية  162صوتا ،ومعارضة  104صوت ،وامتناع نائب واحد
عن التصويت.
ويف مجلس املستشارين ،أقرت «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والبنيات
األساسية» مرشوع هذا القانون التنظيمي املحال عليها بأغلبية  16صوتا ،ومعارضة
مستشارين اثنني ،وامتناع مستشار واحد عن التصويت بتاريخ  11مارس  .2021ومتت إحالته
عىل الجلسة العامة للمجلس لتتم املصادقة عليه بأغلبية  74صوتا ،ومعارضة  16مستشارا،
وبدون امتناع عن التصويت يوم  12مارس .2021
وبعد إحالته إىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور األمر
بتنفيذه ،رصحت بأن «القانون التنظيمي رقم  06.21يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية ،ليس فيه ما يخالف الدستور»،
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وذلك يف قرار املحكمة الدستورية رقم  120.21الصادر يف  25من شعبان  8( 1442أبريل
 ،)2021وبذلك صدر ظهري رشيف رقم  1.21.41صادر يف  8رمضان  21( 1442أبريل )2021
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  06.21يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11
املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية( .الجريدة الرسمية ،عدد  5 – 6987شوال
 17( 1442ماي.)2021
ومن بني التعديالت التي لحقت القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب
أعضاء مجالس الجامعات الرتابية:
•يف القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية،
وقع تعديل القاسم االنتخايب عىل نحو مخالف ملخرجات التعديل املثري للجدل الذي
لحق القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب .ذلك أنه بعد أن كان
القاسم االنتخايب يستخرج بناء عىل قسمة عدد األصوات الصحيحة املعرب عنها عىل
عدد املقاعد املخصصة للدائرة وتوزيع املقاعد املتبقية حسب قاعدة أكرب البقايا،
أصبح توزيع املقاعد االنتخابية يتم بواسطة قاسم انتخايب يستخرج عن طريق قسمة
عدد املصوتني يف الدائرة االنتخابية املعنية عىل عدد املقاعد املراد شغلها (املادتني 92
و )139من القانون التنظيمي رقم  .59.11وتوزع املقاعد الباقية حسب قاعدة أكرب
البقايا ،وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر عىل األرقام القريبة من القاسم املذكور.
•متت مراجعة عدد الجامعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق االقرتاع
بالالئحة ،وذلك من خالل الرفع من عدد السكان املطلوب لتطبيق االقرتاع بالالئحة
من  35.000نسمة إىل  50.000نسمة (املادة .)130
•تم دعم التمثيلية النسوية يف مجالس العامالت واألقاليم ،وكذا يف املجالس الجامعية،
وذلك عىل النحو اآليت:
−بالنسبة ملجالس العامالت واألقاليم ،فقد نص القانون التنظيمي عىل تخصيص
ثلث املقاعد للنساء يف كل مجلس عاملة أو إقليم ،وال يحول ذلك دون حقهن
يف الرتشح برسم املقاعد املخصصة للجزء األول من الئحة الرتشيح (املادة
.)110
−بالنسبة للمجالس الجامعية يجب التمييز بني الجامعات التي ينتخب أعضاؤها
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باالقرتاع الفردي ،والتي تخصص لها  5مقاعد يف مجلس كل جامعة .وتلحق
هذه املقاعد الخمسة بالدوائر االنتخابية الجامعية التي تضم عىل التوايل أكرب
عدد من الناخبني املسجلني يف الالئحة االنتخابية للجامعة املحصورة برسم
آخر مراجعة للوائح املذكورة؛
−والجامعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق االقرتاع بالالئحة ،وغري املقسمة
إىل مقاطعات ،حيث تخصص ثلث املقاعد الواجب شغلها عىل صعيد مجلس
الجامعة مع رفع العدد عند االقتضاء إىل العدد الصحيح األعىل؛
−أما الجامعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق االقرتاع بالالئحة ،واملقسمة
إىل مقاطعات ،حيث تخصص ثلث املقاعد الواجب شغلها عىل صعيد مجلس
الجامعة برسم كل مقاطعة مع رفع العدد عند االقتضاء إىل العدد الصحيح
األعىل ،رشيطة أال يقل هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثالثة مقاعد ،وثلث
املقاعد الواجب شغلها يف كل مجلس مقاطعة مع رفع العدد عند االقتضاء
إىل العدد الصحيح األعىل (املادة  128مكرر).

خامسا :مرشوع قانون تنظيمي يقيض بتغيري القانون التنظيمي املتعلق
باألحزاب السياسية

تضمنت الدورة االستثنائية ملارس  2021مناقشة مرشوع القانون التنظيمي رقم
 07.21يقيض بتغيري القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق باألحزاب السياسية ،والذي يعد
من بني النصوص املراجعة املتعلقة باإلعداد للمحطات االنتخابية لشهر شتنرب  .2021ومتت
مدارسة مرشوع القانون التنظيمي يف مجلس النواب من قبل «لجنة الداخلية والجامعات
الرتابية والسكنى وسياسة املدينة» ،ووافقت عليه اللجنة عىل املرشوع كام عدلته باإلجامع.
ووافق عليه مجلس النواب يف جلسة عامة انعقدت بتاريخ  5مارس  2021باألغلبية ،حيث
وافق عىل املرشوع  266صوتا ،وبدون معارضة ،وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويف مجلس املستشارين ،أقرت «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والبنيات
األساسية» مرشوع هذا القانون التنظيمي باإلجامع .ومتت إحالته عىل الجلسة العامة
للمجلس لتتم املصادقة عليه باإلجامع يوم  12مارس .2021
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وبعد إحالته عىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور األمر
بتنفيذه ،رصحت بأن «القانون التنظيمي رقم  07.21يقيض بتغيري القانون التنظيمي رقم
 29.11املتعلق باألحزاب السياسية ليس فيه ما يخالف الدستور» ،وذلك يف قرار املحكمة
الدستورية رقم  117.21الصادر يف  17من شعبان  31( 1442مارس  ،)2021وبذلك صدر
ظهري رشيف رقم  1.21.37صادر يف  8رمضان  21( 1442أبريل  )2021بتنفيذ القانون
التنظيمي رقم  07.21يقيض بتغيري القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق باألحزاب السياسية:
(الجريدة الرسمية ،عدد  5 – 6987شوال  17( 1442ماي.)2021
متثلت أهم التعديالت التي لحقت القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق باألحزاب
السياسية فيام يتعلق بتحسني موارد األحزاب الذاتية ،والرفع من مبلغ الدعم العمومي لها
وفق مجموعة من املعايري .وميكن تبيان ذلك عرب اآليت:
•فيام يتعلق بتحسني املوارد املالية الذاتية لألحزاب السياسية ،فقد نص القانون
التنظيمي املعدل عىل الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبـرعات النقدية والعيـنية
التي ميكن لكل حزب سيايس أن يتلقاها يف السنة بالنسبة لكل متبـرع600.000
درهم بعد أن كانت ال تتجاوز  300.000درهم (املادة .)31
•فيام يتعلق بالرفع من مبلغ الدعم العمومي ،فقد وضعت مجموعة من املعايري
الستفادة أي حزب منها ،وميكن التوقف عىل أهمها وفق ما ييل:
−حسب (املادة  )32متنح الدولة لألحزاب السياسية املؤسسة بصفة قانونية،
املشاركة يف االنتخابات العامة الترشيعية ،والتي غطت عىل األقل ثلث عدد
الدوائر االنتخابية املحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ،رشيطة أن
تكون هذه الدوائر موزعة عىل األقل عىل ثالثة أرباع ( )3/4جهات اململكة،
وغطت عىل األقل نصف عدد الدوائر االنتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب
أعضاء املجلس املذكور ،دعام سنويا للمساهمة يف تغطية مصاريف تدبيـرها،
وذلك وفق مجموعة من الرشوط ،تتعلق أساسا بتشجيع األحزاب عىل ترشيح
كل من الشباب ،واملغاربة املقيمني خارج تراب اململكة.
−طبقا ملقتضيات (املادة  )32أيضا ،ومن أجل الرفع من مستوى األداء الحزيب
ومن جودة الترشيعات والسياسات العمومية ،تم تقرير رصف دعم سنوي
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إضايف لفائدة األحزاب السياسية يخصص لتغطية املصاريف املرتتبة عىل املهام
والدراسات واألبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات املؤهلة بهدف
تطوير التفكري والتحليل واالبتكار يف املجاالت املرتبطة بالعمل.
−لتمكني األحزاب السياسية من تجاوز بعض اإلشكاليات التي تعرتضها عند
تقديم حساباتها أمام املجلس األعىل للحسابات من أجل تدقيقها ،أورد
املرشع مقتضيات جديدة ترمي إىل تبسيط كيفية مسك حساباتها السنوية،
وإثبات رصف نفقاتها بكل الوثائق واملستندات املثبتة املنصوص عليها يف
القوانني واألنظمة الجاري بها العمل ،وذلك عىل النحو املنصوص عليه يف
(املادتني 44 :و.)45

سادسا :تتميم القانون التنظيمي بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف
تقديم العرائض

عىل خالف القوانني التنظيمية السابقة التي تم تعديلها بناء عىل مشاريع قوانني
تنظيمية تقدمت بها الحكومة ،فقد تقدم أعضاء مبجلس النواب مبقرتح قانون تنظيمي
رقم 70.21القايض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  44.14متعلق بتحديد رشوط
وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم العرائض اىل السلطات العمومية ،وقد تدارسته لجنة «العدل
والترشيع وحقوق اإلنسان» مبجلس النواب ووافقت عليه باإلجامع يوم  6يوليوز  ،2021وقد
صادق عليه املجلس يف جلسة عمومية باإلجامع يوم  12من نفس الشهر .ثم تدارسته لجنة
«العدل والترشيع وحقوق اإلنسان» مبجلس املستشارين ووافقت عليه باإلجامع يوم 14
يوليوز  ،2021وصادق عليه املجلس يف جلسة عامة باإلجامع يوم  15يوليوز .2021
وبعد إحالته عىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور
األمر بتنفيذه ،رصحت بأن « القانون التنظيمي رقم 70.21القايض بتغيري وتتميم القانون
التنظيمي رقم  44.14متعلق بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم العرائض اىل
السلطات العمومية ليس فيه ما يخالف الدستور» ،وذلك يف قرار املحكمة الدستورية رقم
 134.21الصادر يف  15من محرم  24( 1443أغسطس  ،)2021وبذلك صدر ظهري رشيف
رقم  1.21.102صادر يف  30من محرم  8( 1443سبتمرب )2021بتنفيذ القانون التنظيمي
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رقم 70.21القايض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  44.14متعلق بتحديد رشوط
وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم العرائض اىل السلطات العمومية( :الجريدة الرسمية ،عدد
 5 – 7021صفر  13( 1443سبتمرب.)2021
تعلقت املقتضيات التعديلية يف تخفيف الرشوط الشكلية ملامرسة حق التقدم
بالعرائض ،ولغاية دعم الدميقراطية التشاركية ،ومن أهم ما تم تعديله:
•دعم التوجه نحو الرقمنة باعتبارها من آليات تقديم امللتمسات بطريقة إلكرتونية،
وبذلك تم تعديل (املادة  )2حيث ُع ِّرفت العريضة سابقا بكونها« :كل طلب مكتوب
يتضمن مطالب ،»...ليصبح تعريف العريضة بعد التعديل بكونها « :كل طلب مكتوب
عىل دعامة ورقية أو إلكرتونية ،يتضمن .»...كام أصبح ممكنا التوقيع عىل الئحة دعم
العريضة إما ماديا عىل الورق أو عرب البوابة اإللكرتونية املعدة لهذا الغرض.
•تقليص العدد املكون للجنة تقديم العريضة من تسعة أعضاء عىل األقل إىل خمسة
أعضاء عىل األقل (املادة  ،)2كام تم تخفيض توقيعات الئحة دعم العريضة من
 5000مدعم إىل  ،4000كام مل يعد رشطا إرفاق الالئحة بنسخ من بطائق التعريف
الوطنية ،وتم االكتفاء بتضمني الالئحة أرقام البطائق الوطنية للتعريف ،وتاريخ انتهاء
صالحيتها (املادة .)6
•بالنسبة للعرائض املقدمة إىل رئيس الحكومة ،فقد تم تعديل األجل الذي توجه فيه
لجنة العرائض رأيها واقرتاحاتها إليه من ثالثني ( )30يوما إىل ستني ( )60يوما (املادة
 .)9وبالنسبة للعرائض املقدمة إىل رئيس أحد مجليس الربملان ،فقد تم تعديل األجل
أيضا ،حيث توجه لجنة العرائض رأيها واقرتاحاتها إىل مكتب املجلس يف ستني ()60
يوما بدل ثالثني ( )30يوما (املادة .)9

سابعا :تتميم القانون التنظيمي بتحديد رشوط وكيفيات تقديم امللتمسات
يف مجال الترشيع
فيام يخص التعديالت التي شملت القوانني التنظيمية ،فقد تم التقدم من قبل
أعضاء من الربملان مبقرتح قانون تنظيمي رقم  71.21يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  64.14بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات يف مجال الترشيع،
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وقد تدارسته لجنة «العدل والترشيع وحقوق اإلنسان» مبجلس النواب ووافقت عليه
باإلجامع يوم  6يوليوز  ،2021وقد صادق عليه املجلس يف جلسة عمومية باإلجامع يوم 12
يوليوز  .2021ثم تدارسته لجنة «العدل والترشيع وحقوق اإلنسان» مبجلس املستشارين
ووافقت عليه باإلجامع يوم  14يوليوز  ،2021وصادق عليه املجلس يف جلسة عامة باإلجامع
يوم  15يوليوز .2021
وبعد إحالته عىل املحكمة الدستورية لتبت يف مطابقته للدستور قبل صدور األمر
بتنفيذه ،رصحت بأن « القانون التنظيمي رقم  71.21القايض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  64.14بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات يف مجال الترشيع
ليس فيه ما يخالف الدستور» ،وذلك يف قرار املحكمة الدستورية رقم  133.21الصادر يف 15
من محرم  24( 1443أغسطس  ،)2021وبذلك صدر ظهري رشيف رقم  1.21.101صادر يف 30
من محرم  8( 1443سبتمرب )2021بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  71.21القايض بتغيري وتتميم
القانون التنظيمي رقم  64.14بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات يف
مجال الترشيع( :الجريدة الرسمية ،عدد  5 – 7021صفر  13( 1443سبتمرب.)2021
همت التعديالت املقرتحة أساسا الرشوط الشكلية ملامرسة حق التقدم مبلتمسات
يف مجال الترشيع ،ومن أبرزها:
•دعم التوجه نحو الرقمنة باعتامدها من آليات تقديم امللتمسات بطريقة إلكرتونية،
وبذلك تم تعديل (املادة  )2ليصبح باإلمكان التوقيع عىل الئحة دعم امللتمس إما
ماديا عىل الورق أو عرب البوابة اإللكرتونية املعدة لهذا الغرض .كام أصبح باإلمكان
لوكيل لجنة امللتمس أن يودع امللتمس عرب البوابة اإللكرتونية املحدثة لهذا الغرض
لدى املكتب املعني من مكتبي الربملان (املادة .)8
•تقليص العدد املكون للجنة تقديم العريضة من تسعة أعضاء عىل األقل إىل خمسة
أعضاء عىل األقل (املادة  ،)2كام تم تخفيض توقيعات الئحة دعم امللتمس من
 25000مدعم إىل  ،20000كام مل يعد رشطا إرفاق الالئحة بنسخ من بطائق التعريف
الوطنية ،وتم االكتفاء بتضمني الالئحة أرقام البطائق الوطنية  ،وتاريخ انتهاء صالحيتها
(املادة .)7
•بالنسبة للعرائض املقدمة إىل رئيس الحكومة ،فقد تم تعديل األجل الذي توجه فيه
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لجنة العرائض رأيها واقرتاحاتها إليه من ثالثني ( )30يوما إىل ستني ( )60يوما (املادة
 .)9وبالنسبة للعرائض املقدمة إىل رئيس أحد مجليس الربملان ،فقد تم تعديل األجل
أيضا ،حيث توجه لجنة العرائض رأيها واقرتاحاتها إىل مكتب املجلس يف ستني ()60
يوما بدل ثالثني ( )30يوما (املادة .)9
جدول  :39القوانني التنظيمية املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة
الجريدة
الرسمية

قرار املحكمة الدستورية
القوانني التنظيمية املصادق عليها تاريخ املصادقة
وتاريخه
القانون التنظيمي رقم 26.16
يتعلق بتحديد مراحل تفعيل
عدد 6816
الطابع الرسمي لألمازيغية
رقم ،97/19 :بتاريخ 5
–  26سبتمرب
26/07/2019
وكيفيات إدماجها يف التعليم
سبتمرب 2019
2019
ويف مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية
القانون التنظيمي رقم 04.16
واملتعلق باملجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية

11/02/2020

قانون تنظيمي رقم  57.20يقيض
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف
املناصب العليا تطبيقا ألحكام
الفصلني  49و 92من الدستور.

05/01/2021

قانون تنظيمي رقم  08.21يقيض
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف
املناصب العليا تطبيقا ألحكام
الفصلني  49و 92من الدستور

09/03/2021

رقم  103.20بتاريخ 12
مارس 2020

عدد 6870
–  19مارس
2020

رقم  113.21م .د صادر عدد – 6959
 8فرباير 2021
يف فاتح فرباير 2021

رقم  116.21الصادر يف
 31مارس 2021

عدد – 6986
 13ماي2021
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قانون تنظيمي رقم  04.21يقيض
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب
قانون تنظيمي رقم  05.21يقيض
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  28.11املتعلق مبجلس
املستشارين
قانون تنظيمي رقم  06.21يقيض
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  59.11املتعلق بانتخاب
أعضاء مجالس الجامعات الرتابية
قانون تنظيمي رقم  07.21يقيض
بتغيري القانون التنظيمي رقم
 29.11املتعلق باألحزاب السياسية
قانون تنظيمي يقيض بتغيري
وتتميم القانون التنظيمي رقم
 44.14متعلق بتحديد رشوط
وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم
العرائض اىل السلطات العمومية
قانون تنظيمي يقيض بتغيري
وتتميم القانون التنظيمي رقم
 64.14بتحديد رشوط وكيفيات
مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات
يف مجال الترشيع
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رقم  118.21الصادر يف
 7أبريل 2021
رقم  119.21الصادر يف
 8أبريل 2021
12/03/2021
رقم  120.21الصادر يف
 8أبريل 2021

عدد – 6987
 17ماي2021

رقم  117.21الصادر يف
 31مارس 2021
رقم  134.21الصادر يف
 24أغسطس 2021
15/07/2021
رقم  133.21الصادر يف
 24أغسطس 2021

عدد
13 – 7021
سبتمرب2021
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املبحث الثالث:
النظام الداخيل ملجليس الربملان يف التجربة الربملانية العارشة
يستمد النظام الداخيل ملجليس الربملان قيمته من قيمة املؤسسة التي ينبثق عنها،
وهي مؤسسة الترشيع التي تعد سلطة مستقلة يف بناءات الدولة الدميقراطية ،ويفرتض يف
النظام الداخيل للمجلسني أن تكون مواده جامعة ملا ييرس عمل املؤسستني انتصارا لقيم:
الدميقراطية ،والشفافية ،والنجاعة ،والفعالية ،والتمثل للقيم األخالقية التي من خاللها يدبر
االختالف يف املؤسسة مبا يكون وسيلة من أجل تجويد النصوص الترشيعية ،لذلك عكف
املجلسان يف هذه السنة بإعادة النظر يف مواد النظام الداخيل ،لكنه تغيري وتتميم مل يكن
بعيدا عن رقابة القضاء الدستوري الذي أقر النظام الداخيل ملجلس النواب عكس ما حصل
مع التعديالت املتكررة واملتعرثة ملجلس املستشارين.

املطلب األول :النظام الداخيل ملجلس النواب

أقر مجلس النواب يف جلسته العامة املنعقدة يوم الثالثاء  8غشت  ،2017مجموع
التعديالت التي لحقت النظام الداخيل ملجلس النواب ،وبعد إحالته عىل املحكمة الدستورية
بتاريخ  11غشت  2017للبت يف مطابقته للدستور (وفق الفقرة األوىل من الفصل  69من
الدستور ،واملادة  22من القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية) ،فقد قررت هذه
األخرية أن مجموعة من مقتضيات املواد غري مطابقة للدستور ،وهي عىل التوايل (تراجع
تفاصيل قرار املحكمة الدستورية ،عدد  37.17بتاريخ  11سبتمرب :)2017
•املادة ( 30الفقرة الثانية) واملادة ( 89الفقرة األوىل) :التي نصت عىل أنه «تجري
عملية التصويت عىل كل قامئة باالقرتاع العلني» ،مام يتعارض من كون التصويت
الرسي من مظاهر حرية االقرتاع ،وهو املبدأ األسايس الذي يتعني أن يسود حني يتعلق
األمر بالتصويت عىل أشخاص.
•املادة ( 39الفقرة األوىل) :التي نصت عىل أنه « يحدد مكتب املجلس الدعم املايل
املخصص للفرق واملجموعات النيابية ومجموعات العمل املؤقتة التي يحدثها
املجلس»؛ مام يتعارض مع معايري توزيع الغالف املايل املنصوص عليها يف النظام
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الداخيل ،والتي تتعلق بالفرق واملجموعات الربملانية ،دون مجموعات العمل املؤقتة.
•يف شأن املادة  :48التي نصت عىل أنه «يتوىل املحاسبان تحت سلطة رئيس املجلس
اإلرشاف عىل التسيري املايل واإلداري للمجلس»؛ حيث تم إغفال دور املكتب يف
اإلرشاف عىل مهام املحاسبني املتعلقة بالتسيري املايل واإلداري للمجلس.
•املادة ( 64الفقرة الثانية) :التي نصت عىل أنه «تقرتح كل مجموعة نيابية ،التي
يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد األعضاء املطلوب لتشكيل فريق نيايب،
ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدامئة بطريقة دميقراطية»؛ وهو ما يتعارض
مع الدستور بتمييزها مع باقي املجموعات الربملانية.
•املادة ( 122الفقرة األخرية) :التي نصت عىل «إسناد» رئاسة مجموعة العمل
املوضوعاتية املؤقتة «ألحد أعضائها عىل أساس قاعدة التمثيل النسبي» ،دون تحديد
الجهة املخول لها هذا اإلسناد ،مام تكون معه الفقرة األخرية املذكورة غري مطابقة
للدستور.
•املادتني  130و :131اللتان تنصان عىل أنه « تحدث بتنسيق مع مجلس املستشارين
والحكومة والهيأة العليا لالتصال السمعي البرصي »...وعىل أنه «يقوم مكتبا املجلسني
بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي بإعداد اإلطار القانوين
واملايل واملؤسسايت للقناة الربملانية»؛ وهام غري مطابقتني للدستور ،فيام نصتا عليه من
التنسيق مع الهيأة العليا لالتصال السمعي البرصي يف إحداث القناة الربملانية ويف
إعداد إطارها القانوين واملايل واملؤسسايت.
•املادة ( 252الفقرة األوىل):التي تصت عىل أنه «يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس
املجلس يف شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد املوقعني عىل امللتمس ،تتضمن دواعي
تقديم امللتمس ومربراته ،مرفقة بقامئة تضم أسامء أصحاب امللتمس وتوقيعاتهم،
والفرق واملجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها ،وعند االقتضاء ،إذا كانوا
من األعضاء غري املنتسبني».؛ وهي مادة غري مطابقة للدستور ،فيام نصت عليه من
تضمني مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم امللتمس ومربراته.
بعد بت املحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضيات مواد يف النظام الداخيل
ملجلس النواب للدستور ،متت مراجعة التعديالت من قبل مجلس النواب من أجل مالءمتها
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مع قرار املحكمة الدستورية اآلنف الذكر ،وقد أُ ِقر النظام الداخيل يف نسخته النهائية املعدلة
بالتصويت يف الجلسة العامة املنعقدة يف  16أكتوبر  ،2017ثم أحيل عىل املحكمة الدستورية
بتاريخ  17أكتوبر  ،2017وقد بتت املحكمة يف مطابقته للدستور يف قرارها  65.17بتاريخ 30
أكتوبر  ،2017وتتكون مواده من  369مادة ،وزعت عىل األجزاء واألبواب املدرجة أدناه:
•الجزء األول :أحكام متهيدية
•الباب األول :أحكام عامة
•الباب الثاين :نظام العضوية باملجلس
•الجزء الثاين :مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة املجلس وكيفيات سريها
•الباب األول :مبادئ عامة
•الباب الثاين :افتتاح دورات املجلس واختتامها
•الباب الثالث :املكتب املؤقت
•الباب الرابع :مكتب املجلس
•الباب الخامس :الفرق واملجموعات النيابية
•الباب السادس :حقوق املعارضة
•الباب السابع :املساواة واملناصفة
•الباب الثامن :اللجان الدامئة
•الباب التاسع :ندوة الرؤساء تأليفها واختصاصها
•الباب العارش :مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة
•الباب الحادي عرش :التواصل واإلعالم الربملاين
•الجزء الثالث :سري أعامل املجلس
•الباب األول :تحديد جدول أعامل املجلس
•الباب الثاين :سري الجلسات العامة
•الباب الثالث :التنبيهات والتأديبات
•الجزء الرابع :الترشيع
•الباب األول :أحكام عامة
•الباب الثاين :مشاريع ومقرتحات القوانني
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•الباب الثالث :أسلوب املصادقة املخترص
•الباب الرابع :القراءة الجديدة ملرشوع أو مقرتح قانون بطلب من جاللة امللك
•الباب الخامس :مرشوع قانون املالية
•الباب السادس :املوافقة عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية
•الباب السابع :دراسة مشاريع ومراسيم القوانني
•الباب الثامن :عالقة مجلس النواب مبجلس املستشارين
•الباب التاسع :اقرتاح مراجعة الدستور
•الجزء الخامس :مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب
•الباب األول :الربنامج الحكومي ومناقشته والتصويت عليه
•الباب الثاين :الترصيحات والبيانات أمام مجلس النواب
•الباب الثالث :طلب الحكومة منح الثقة من مجلس النواب
•الباب الرابع :ملتمس الرقابة
•الباب الخامس :األسئلة
•الباب السادس :لجان تقيص الحقائق
•الباب السابع :مناقشة السياسات العمومية وتقييمها
•الباب الثامن :مراقبة املالية العامة
•الجزء السادس :العمل الدبلومايس الربملاين ملجلس النواب والتعيينات الشخصية
لتمثيله
•الجزء السابع :الدميقراطية التشاركية
•الباب األول :مسطرة دراسة امللتمسات املقدمة يف مجال الترشيع والبت فيها
•الباب الثاين :دراسة العرائض املقدمة إىل املجلس والبت فيها
•الجزء الثامن :عالقة مجلس النواب مع املؤسسات الدستورية
•الباب األول :عالقة مجلس النواب باملجلس األعىل للسلطة القضائية
•الباب الثاين :عالقة مجلس النواب باملحكمة الدستورية
•الباب الثالث :عالقة مجلس النواب باملجلس األعىل للحسابات
•الباب الرابع :عالقة مجلس النواب باملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي
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•الباب الخامس :عالقة مجلس النواب مبؤسسات وهيئات حامية الحقوق والحريات
والحكامة الجيدة والتنمية البرشية واملستدامة والدميقراطية التشاركية
•الباب السادس :مقتضيات خاصة
•الجزء التاسع :مدونة السلوك واألخالقيات الربملانية
•الباب األول :املبادئ األخالقية العامة
•الباب الثاين :قواعد السلوك واألخالقيات الربملانية
•مقتضيات إجرائية
•الجزء العارش :مراجعة النظام الداخيل للمجلس

املطلب الثاين :تعديالت متعرثة للنظام الداخيل ملجلس املستشارين

تم تشكيل لجنة النظام الداخيل يف اجتامع ندوة الرؤساء املنعقد يف األول من
فرباير  2016من أجل إعداد أرضية لتعديل «النظام الداخيل ملجلس املستشارين» وتضمني
املقتضيات املتعلقة بتفعيل رشوط وكيفيات تلقي ودراسة ملتمسات الترشيع والعرائض،
واألحكام الخاصة مبدونة السلوك واألخالقيات الربملانية .وقد تم توسيع اللجنة التي عقدت
مجموعة اجتامعات من أجل الحسم يف مواد النظام الداخيل ،وقد ثارت مجموعة من النقاط
الخالفية ،من ابرزها الحد األدىن لعدد أعضاء الفرق؛ وعدد أعضاء املجموعات الذي اقرتح
تخفيضه إىل اثنني .وقد أفىض النقاش يف اجتامع اللجنة املوسعة بتاريخ  4يناير  2018إىل
اعتامد ما ييل - :الحد األدىن ألعضاء الفريق - 6 :الحد األدىن ألعضاء املجموعة.3 :
أحيل املقرتح إىل لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان يف  26ابريل 2018بقرار
ملكتب مجلس املستشارين ،والتي أنهت الدراسة بتاريخ  28ماي  2019بالتصويت باإلجامع
عىل املقرتح كام تم تعديله ،ووافق املجلس عىل املقرتح يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ
 4يونيو  2019بالنتيجة التالية :املوافقون ،34 :املعارضون :ال أحد ،املمتنعون .03 :وقد تكون
النظام الداخيل من  370مادة ،بوبت يف عرشة أجزاء ،وهذه األجزاء هي:
•أحكام متهيدية (املواد)15 – 1 :
•مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة املجلس وكيفيات سريها (املواد)149 – 16 :
•تنظيم أعامل املجلس ()189 – 150
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•مامرسة سلطة الترشيع واملساطر الترشيعية (املواد)269 – 190 :
•مراقبة الحكومة من لدن مجلس املستشارين (املواد)307 – 270 :
•مناقشة السياسات العمومية وتقييمها (املواد)323 – 308 :
•التواصل مع املواطنات واملواطنني من خالل آليات الدميقراطية التشاركية ()338-324
•عالقة مجلس املستشارين مع املؤسسات الدستورية (املواد)359 – 339 :
•مدونة السلوك واألخالقيات الربملانية (املواد)367 – 360 :
•مراجعة النظام الداخيل للمجلس (املواد)370 – 367 :
بعد املصادقة عىل النظام الداخيل ملجلس املستشارين قام رئيس املجلس بإحالته
عىل املحكمة الدستورية للبت يف مطابقته للدستور عمال بأحكام الفصلني ( 69الفقرة األوىل)/
و( 132الفقرة الثانية) من الدستور ،واملادة ( 22الفقرة األوىل) من القانون التنظيمي املتعلق
باملحكمة الدستورية ،وقد قضت املحكمة يف قرارها رقم  93/19املؤرخ يف  9يوليوز 2019
بأن املواد 7 :و 11و 13و( 14الفقرات الثالثة والرابعة واألخرية) و( 52الفقرة الثالثة) و73
(الفقرة الثانية) و 77و( 88الفقرة األوىل) و( 89الفقرة الثانية) و( 91الفقرة األخرية) و92
(البند األول) و( 94الفقرات األربع األخرية) و( 119الفقرة األوىل) و 120و 121و( 123الفقرة
األوىل) و 125و 131و( 139البند األول) و( 170الفقرة الثانية) و 176و 181و( 191البند
األول) و( 195الفقرة األخرية) و( 198الفقرة األخرية) و 215و 226و 227و 240و( 241الفقرة
األوىل) و 243و( 247الفقرة األوىل) و( 248الفقرة األخرية) و( 250الفقرتان الثانية والثالثة)
و 252و( 254الفقرة األخرية) و 256و 259و 272و( 274الفقرة الثانية) و( 278الفقرة الثانية)
و( 295الفقرة الثانية) و( 300الفقرة األوىل) و( 301الفقرة األوىل) و( 302الفقرة األخرية)
و 304و( 306الفقرة األخرية) و( 307الفقرة األخرية) و 318و( 355الفقرة األخرية) و 356غري
مطابقة للدستور.
بعد القرار الصادر عن املحكمة الدستورية حول النظام الداخيل ملجلس املستشارين،
املوافق عليه يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ  4يونيو  ،2019والذي قىض بعدم مطابقة
 51مادة من النظام الداخيل كليا أو جزئيا للدستور ،كام أبدى مالحظات بشأن مقتضيات
 21مادة أخرى؛ والتي ليس فيها ما يخالف الدستور ،رشعت لجنة العدل والترشيع وحقوق
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اإلنسان مبناقشة املواد املقرتح تعديلها لرتتيب اآلثار القانونية لقرار املحكمة ،ووافقت اللجنة
عىل املواد املع ّدلة ،باإلجامع ،يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  22يوليوز  2019بعد تعديلها،
وعرض النظام الداخيل يف نسخته املعدلة للتصويت عليه يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ
 2غشت  2019حيث وافق عليه املجلس باإلجامع ،لتتم إحالته من جديد إىل املحكمة
الدستورية وانتظار قرارها فيه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
أصدرت املحكمة الدستورية للمرة الثانية قرارها فيام يتعلق مبرشوع النظام
الداخيل ملجلس املستشارين بتاريخ  2سبتمرب  ،2019حيث نصت فيه أنه بعد االطالع عىل
األعامل التحضريية للمواد املحالة من النظام الداخيل ملجلس املستشارين عىل املحكمة
الدستورية ،أن املجلس املذكور:
•أدخل تعديالت عىل املواد املرصح بعدم دستوريتها ،مع حذف املواد  176و215
و ،272ومبالمئة  48مادة ملا هو مضمن بقرار املحكمة الدستورية؛
•ع َّدل  15مادة من املواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن أبدت مالحظات بشأنها،
باستثناء ست مواد ( 49و 50و 62و 122و 144و )351منها ،مل يتم بيان مآلها؛
•مل يصوت عىل نظامه الداخيل برمته ،وإمنا عىل التعديالت التي أدخلها ملالءمة بعض
مواده مع قرار املحكمة الدستورية ،وكأن األمر يتعلق بنظام داخيل سار ،والحال
أن مسطرة وضع النظام الداخيل قد أعيدت من جديد ترتيبا ألثر قرار املحكمة
الدستورية ،مام ال ميكن معه التمسك بأثر التصويت السابق عىل املواد املرصح
مبطابقتها للدستور.
لكل تلك األسباب ،رصحت املحكمة الدستورية يف قرارها رقم 19/96 :بأن «النظام
الداخيل ملجلس املستشارين املعروض عىل نظر املحكمة الدستورية ،يتعذر البت يف مطابقته
للدستور عىل الحال» ،وهو ما أعاد مرشوع النظام الداخيل ملجلس املستشارين مجددا إىل
مجلس املستشارين لرتتيب اآلثار القانونية لقرار املحكمة يف السنة الترشيعية الرابعة من
الوالية الترشيعية العارشة.
أحدث مجلس املستشارين لجنة النظام الداخيل بناء عىل أحكام املادة  368من
النظام الداخيل ملجلس املستشارين ،يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ ،2020-06-09
وتجلت الخطوط العريضة لعمل اللجنة يف مالءمة مواد النظام الداخيل مع متطلبات
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سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال املجلس وضوابط سريه يف الظروف الخاصة غري
العادية ،وتتميم األحكام املتعلقة مبناقشة القوانني املالية املعدلة والتصويت عليها ،ووضع
آلية قانونية لإلخبار الوارد التنصيص عليها يف املادة  26من القانون التنظيمي رقم 130.13
املتعلق بقانون املالية ،والرغبة يف إمتام التزامات املجلس الدستورية ،املتمثلة أساسا يف تفعيل
املجلس للقانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة
االمازيغية وكيفيات ادماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية،
وعند عرض مواد مقرتح بتغيري وتتميم النظام الداخيل ملجلس املستشارين ،واملقرتح برمته
للتصويت ،وافقت عليه اللجنة باإلجامع ،كام وافق املجلس عىل املقرتح باإلجامع ،يف الجلسة
العامة املنعقدة بتاريخ .2020-07-23
بعد املصادقة عىل النظام الداخيل ملجلس املستشارين أحاله رئيس املجلس عىل
املحكمة الدستورية للبت يف مطابقته للدستور ،وللمرة الثالثة رصحت املحكمة يف قرارها
رقم  107/20املؤرخ يف  6غشت  2020بأن «مقرتح يقيض بتغيري وتتميم النظام الداخيل»،
املعروض عىل أنظار املحكمة الدستورية ،يتعذر البت ،عىل الحال ،يف مطابقته للدستور»،
وقد بنت املحكمة الدستورية قرارها األخري رقم  107.20القايض بتعذر البت يف مطابقة
النظام الداخيل ملجلس املستشارين للدستور ،عىل مفهوم جديد أسمته الوحدة العضوية
للنظام الداخيل ،حيث أقرت أن إحالة النظام املعدل يف شكل مواد مستحدثة متممة للنظام
الداخيل الساري ،وتعديالت عىل مواد أخرى منه ،دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده ،مل
تحرتم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخيل املستخلصة من أحكام الدستور.
ذلك أنه «لنئ كان مجلس املستشارين قد تقيد يف وضع تعديالت النظام الداخيل
مبقتضيات الجزء العارش املشار إليه ،فإن إحالته ،للنظام الداخيل املعدل إىل املحكمة
الدستورية ،يف شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخيل الساري ،وتعديالت عىل مواد
أخرى منه ،دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده ،مل تحرتم فيها الوحدة العضوية للنظام
الداخيل املستخلصة من أحكام الدستور السالفة الذكر ،ومل تراع يف وضعه أحكام الفصل 69
من الدستور» ،وهو ما يثري مسألة رضورة إحالة نص النظام الداخيل برمته مبا يف ذلك املواد
التي سبق للمحكمة أن قضت بدستوريتها ،وكذا رضورة مراعاة تناسق وتكامل النظامني
الداخليني ملجليس الربملان أثناء وضعهام ،ضامنا لنجاعة العمل الربملاين وتناسقه.
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وكان ينتظر أن يقوم مجلس املستشارين بإعادة النظر يف نظامه الداخيل لرتتيب
اآلثار القانونية لقرار املحكمة الدستورية رقم  107.20لكن املجلس عجز عن ذلك سواء
يف الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية من السنة الترشيعية الخامسة واألخرية من الوالية
الترشيعية العارشة ،مام جعل من مسألة املصادقة عىل النظام الداخيل ملجلس املستشارين
أمرا مؤجال إىل الوالية الترشيعية الحادية عرش املمتدة من  2021إىل .2026
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املبحث الرابع:
حصيلة القوانني-اإلطار يف التجربة الربملانية العارشة
نص الدستور ضمن أحكام الفقرة األخرية من الفصل  71عىل اختصاص الربملان يف
«التصويت عىل قوانني تضع إطارا لألهداف األساسية لنشاط الدولة ،يف امليادين االقتصادية
واالجتامعية والبيئية والثقافية» ،وهذا التنصيص يعترب اإلطار املرجعي الدستوري ملا نسميه
القوانني  -اإلطار ،وهي تتميز مبجموعة خصائص يف املنظومة الدستورية املغربية ،ومن بينها
أن:
•القوانني اإلطار هي قوانني تتضمن مبادئ وأهداف وتوجيهات ،وبذلك تتميز عن
القوانني العادية بكونها ال تتضمن قواعد مفصلة وإجراءات ترشيعية محددة ،وهو
ما يستدعي لتطبيقها إصدار مجموعة من النصوص الترشيعية والتنظيمية ،والتدابري
اإلدارية التطبيقية.
•القوانني اإلطار تشكل أداة ترشيعية لتحديد السياسة العامة القطاعية خالل املدى
املتوسط والبعيد.
•القوانني اإلطار بعد املصادقة عليها تقيد املبادرة الترشيعية للحكومة والربملان عىل
السواء ،إذ يتعذر تقديم مرشوع قانون أو مقرتح قانون تتعارض مضامينه مع األحكام
التي يتضمنها القانون اإلطار.
•أن املرشع مل يقم أدىن متايز بني القوانني اإلطار وباقي القوانني من حيث خضوعها
لنفس
•املسطرة الترشيعية.
•مشاريع القوانني اإلطار بخالف مشاريع القوانني العادية يتم التداول فيها يف املجلس
الوزاري الذي يرأسه امللك.
وقد متت املصدقة يف الوالية الترشيعية العارشة عىل أربعة مشاريع قوانني-إطار،
وهي عىل التوايل:
1.القانون  -اإلطار رقم  51.17املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي.
2.القانون  -اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحامية االجتامعية.
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3.القانون  -اإلطار رقم  69.19املتعلق باإلصالح الجبايئ.
4.القانون  -اإلطار رقم  21-50املتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية.

املطلب األول :القانون-اإلطار املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي

أثار مرشوع القانون  -اإلطار رقم  51.17املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث
العلمي الكثري من النقاش سواء داخل املؤسسة الترشيعية أو خارجها ،وهو ما تم تتبع
حيثياته بتفاصيلها ضمن املبحث املتعلق بقوانني مثرية للجدل يف تجربة الوالية الترشيعية
العارشة .وذاك من أجل التوقف عند املضامني التي أثارت الكثري من الجدل ،واملسار الذي
قطعه ليدخل حيز التنفيذ بعد أن صدر يف الجريدة الرسمية (ظهري رشيف  1.19.113صادر
يف  7ذي الحجة  9 / 1440أغسطس  2019بتنفيذ القانون  -اإلطار رقم  51.17املتعلق
مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي .الجريدة الرسمية ،عدد  17 – 6805ذو الحجة
 19 / 1440أغسطس  .2019ص ص. )5637-5623 :
لقد مر إعداد مرشوع القانون – اإلطار رقم  51.17مبجموعة من املراحل قبل
إحالته عىل مجلس النواب ليعيش مخاضاته املرتبكة بني األغلبية املساندة للحكومة ،وكان
مثار الجدل متعلقا مبادتني يف مرشوع قانون اإلطار بعد خضوعهام للتعديل من اللجنة ،وهام
املادتان اللتان ترتجامن مسار تعريب أو «فرنسة» التعليم ،وقد نصا عىل اآليت:
•املادة ( 2الفقرة « :)3التناوب اللغوي :مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج
يستثمر يف التعليم املتعدد اللغات بهدف تنويع لغات التدريس إىل جانب اللغتني
الرسميتني للدولة ،وذلك بتدريس بعض املواد ،وال سيام العلمية والتقنية منها أو
بعض املضامني أو املجزوءات يف بعض املواد بلغة أو بلغات أجنبية».
•املادة ( 31الفقرة « :)7إعامل مبدأ التناوب اللغوي يف التدريس كام هو منصوص
عليه يف املادة  2أعاله».
يتكون القانون اإلطار رقم  51.17يف نسخته النهائية من ديباجة و 59مادة ،توزعت
عىل  10أبواب ،وهي:
•أحكام عامة (املواد)2 – 1 :
•مبادئ منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها (املواد)6 – 3 :
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•مكونات منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها (املواد)18 - 7 :
•الولوج إىل منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وآليات االستفادة من خدماتها
(املواد)26-19 :
•املناهج والربامج والتكوينات (املواد)35 – 27 :
•املوارد البرشية (املواد)39 – 36 :
•مبادئ وقواعد حكامة منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي (املواد)44 – 40 :
•مجانية التعليم وتنويع مصادر متويل منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي
(املواد)52 – 45 :
•تقييم منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي واإلجراءات املواكبة لضامن الجودة
(املواد)56 – 53 :
•أحكام انتقالية وختامية (املواد.)59 – 57 :

املطلب الثاين :القانون-اإلطار املتعلق بالحامية االجتامعية

تطرق الخطاب املليك االفتتاحي للسنة الترشيعية الخامسة من الوالية الترشيعية
العارشة يف التاسع من أكتوبر  2021إىل رضورة النهوض بالعمل االجتامعي ،و»إحداث هيأة
موحدة للتنسيق واإلرشاف عىل أنظمة الحامية االجتامعية» ،التي ينبغي أن تقوم عىل أربعة
مكونات أساسية أوردها الخطاب املليك ،واملتمثلة يف:
•أوال :تعميم التغطية الصحية االجبارية ،يف أجل أقصاه نهاية  ،2022لصالح  22مليون
مستفيد إضايف ،من التأمني األسايس عىل املرض ،سواء ما يتعلق مبصاريف التطبيب
والدواء ،أو االستشفاء والعالج.
•ثانيا :تعميم التعويضات العائلية ،لتشمل ما يقارب سبعة ماليني طفل يف سن
الدراسة ،تستفيد منها ثالثة ماليني أرسة.
•ثالثا :توسيع االنخراط يف نظام التقاعد ،لحوايل خمسة ماليني من املغاربة ،الذين
ميارسون عمال ،وال يستفيدون من معاش.
•رابعا :تعميم االستفادة من التأمني عىل التعويض عىل فقدان الشغل ،بالنسبة
للمغاربة الذين يتوفرون عىل عمل قار.
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إن هذا التوجيه املليك هو ما وجد ترجمته يف مرشوع قانون-إطار رقم 09.21
املتعلق بالحامية االجتامعية ،والذي جعل مرجعيته املكونات الرباعية التي وردت يف
الخطاب املليك ،وجعل غايته تعميم:
•الحامية من مخاطر املرض؛
•الحامية من املخاطر املرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة األرس التي
ال تشملها هذه الحامية؛
•الحامية من املخاطر املرتبطة بالشيخوخة؛
•الحامية من مخاطر فقدان الشغل.
بعد التداول حول مرشوع القانون-اإلطار يف املجلس الوزاري املنعقد بفاس بتاريخ
 11فرباير  ،2021متت مدارسته من قبل «لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية»
مبجلس املستشارين ،والتي وافقت عليه بأغلبية  10أصوات ،وبدون معارضة ،وبامتناع
مستشار واحد عن التصويت .ويف الجلسة العامة ملجلس املستشارين يف الدورة االستثنائية
ملارس  2021متت املوافقة عىل املرشوع باإلجامع يف  9مارس .2021
وبعد إحالة املرشوع عىل مجلس النواب ،متت مدارسته من قبل «لجنة القطاعات
االجتامعية» لتتم املوافقة باإلجامع عليه يف  12مارس  ،2021وهو نفس اإلجامع الذي حظي
به املرشوع يف الجلسة العامة ملجلس النواب يف الدورة االستثنائية يوم  15مارس  .2021وقد
صدر ظهري رشيف رقم  1.21.30صادر يف شعبان  23( 1442مارس  )2021بتنفيذ القانون-
اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحامية االجتامعية ( :الجريدة الرسمية عدد  22 - 6975شعبان
 5( 1442أبريل .)2021
وقد تضمن القانون -اإلطار  19مادة ،تم توزيعها وفق الهندسة اآلتية:
•ديباجة
•الباب األول :أحكام عامة (املادة  1إىل املادة )10
•الباب الثاين :آليات التمويل (املادة  11إىل املادة )14
•الباب الثالث :آليات الحكامة (املادتان  15و)16
•الباب الرابع :أحكام ختامية (املادة  17إىل املادة .)19
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املطلب الثالث :القانون-اإلطار املتعلق باإلصالح الجبايئ

تم انعقاد مجلس وزاري يومه االثنني  28يونيو  2021م ،بالقرص املليك بفاس ،من
بني ما خصص له املصادقة عىل مرشوع قانون-إطار رقم  69.19املتعلق باإلصالح الجبايئ.
وهو املرشوع الذي تدارسته «لجنة املالية والتنمية االقتصادية» مبجلس النواب ،ووافقت
عليه باإلجامع كام عدلته بتاريخ  6يوليوز  .2021وقد وافق عليه مجلس النواب يف آخر
جلسات الدورة الربيعية كام عدل باإلجامع يوم  8يوليوز .2021
وبعد إحالته عىل مجلس املستشارين ،متت مدارسته من قبل «لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية» ،والتي وافقت عليه يف القراءة األوىل كام عدلته بأغلبية 6
أصوات ،ومعارضة مستشار واحد ،وامتناع مستشار واحد عن التصويت .ويف الجلسة العامة
املنعقدة يوم  13يوليوز  2021وافق املجلس عىل املرشوع بأغلبية  23صوتا ،وبدون معارضة
أي مستشار ،وامتناع  3مستشارين عن التصويت .وقد صدر ظهري رشيف رقم  1.21.86صادر
يف  15من ذي الحجة  26( 1442يوليو  )2021بتنفيذ القانون-اإلطار رقم  69.19املتعلق
باإلصالح الجبايئ( :الجريدة الرسمية .عدد  .7007بتاريخ  15ذو الحجة  26 / 1442يوليو
.)2021
لقد كان من أهداف القانون-اإلطار رقم  69.19املتعلق باإلصالح الجبايئ ،تجاوز
مجموعة من االختالالت يف املنظومة الرضيبية ،وترسيخ مجموعة من املكتسبات .واعتامدا
عىل مداخلة السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة حول هذا املرشوع أمام «لجنة
املالية والتنمية االقتصادية» بتاريخ  2يوليوز  ،2021فإنه ميكن إبراز أهم اختالالت النظام
الجبايئ باململكة التي ينبغي تجاوزها فيام ييل:
•كرثة التحفيزات الرضيبية ،وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها؛
•ضعف تنافسية املقاولة ،خصوصا فيام يخص القطاع الصناعي والتكنولوجيا الحديثة؛
•ضعف مردود الرضيبة عىل الدخول املهنية؛
•التعقيدات املالزمة للنظام الرضيبي الخاص باملهنيني الصغار؛
•وجود عدد كبري من الرسوم التي تثقل كاهل املقاولة؛
•إشكالية حيادية الرضيبة عىل القيمة املضافة ،وضعف مردودها؛
•خضوع بعض القطاعات للرضيبة وفق األسعار العادية رغم أنها تستفيد من امتياز
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«االحتكار» ،و»الحامية»؛
• استفحال ظاهرة الغش والتهرب الرضيبيني؛
•وجود اختالل يف التوازن بني حقوق اإلدارة وامللزم يؤدي إىل ضعف االمتثال الرضيبي؛
•عدم استقرار الترشيع الرضيبي ،وتعاقب التعديالت املرتبطة به؛
•ضعف تطوير أداء العنرص البرشي من أجل رقمنة اإلدارة الرضيبية؛
•اختالالت وضعف مردودية الجبايات املحلية...
وبناء عىل املناظرة الوطنية حول الجبايات املنعقدة يف ماي  ،2019والساعية إىل
وضع إطار نظري يؤسس لنظام جبايئ فعال وعادل ومنصف ومتوازن ،متت صياغة مجموعة
توصيات شكلت إطارا مرجعيا ملرشوع هذا القانون-اإلطار ،ومن أهمها:
•تعزيز دور الرضيبة يف متويل السياسات االجتامعية ،وتهيئ الظروف املالمئة
لالستثامرات املنتجة للقيمة املضافة؛
•مالءمة الترشيعات املؤطرة للنظام الجبايئ مع القواعد واملعايري الدولية يف مجال
الحكامة الجيدة والسياسة الجبائية؛
•تعزيز األمن القانوين ووضوح الرؤية لدى املستثمرين؛
•مساهمة الجباية الوطني والجباية املحلية يف متويل سياسات التنمية االقتصادية
واالجتامعية ،وخفض العبء الرضيبي املتحمل من طرف امللزمني تزامنا مع توسيع
قاعدة الوعاء الجبايئ؛
•إحداث نظام جبايئ مبسط ومالئم للمهنيني ذوي الدخل املحدود؛
•التحفيز عىل تنافسية املقاوالت وتعبئة االدخار مع توجيهه نحو القطاعات املنتجة
وذات القيمة املضافة؛
•إدماج القطاع غري املهيكل يف االقتصاد النظامي ،وتعزيز آليات محاربة الغش الرضيبي؛
•تبسيط وترشيد رسوم الجامعات الرتابية مع إدماجها يف املدونة العامة للرضائب...
بناء عىل االختالالت والتوصيات الواردة أعاله ،تم تحديد األهداف األساسية لهذا
القانون-اإلطار يف مجال اإلصالح الجبايئ ،واملتمثلة يف اآليت:
1.تحقيق العدالة الجبائية ،وضامن مساواة الجميع أمام الرضيبة.
2.تعزيز الحقوق والثقة املتبادلة بني امللزمني واإلدارة.
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3.تعبئة كامل اإلمكانات الرضيبية لتمويل السياسات العمومية.
4.إصالح منظومة الرسوم الجامعية وشبه الرضيبية.
5.تعزيز نظام الحامة الفعالة والناجعة.
وقد تضمن القانون-اإلطار رقم  69.19املتعلق باإلصالح الجبايئ  19مادة ،تم
تضمينها داخل مجموعة أبواب وفق الشكل اآليت:
•ديباجة
•الباب األول :أحكام عامة (املادتان  1و )2
•الباب الثاين :األهداف األساسية (املادة )3
•الباب الثالث :آليات وكيفيات التنزيل (املادة  4إىل املادة )13
•الباب الرابع :الحكامة (املادة  14إىل املادة )18
•الباب الخامس :تاريخ دخول حيز التنفيذ (املادة .)19

املطلب الرابع :القانون-اإلطار املتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية

صادق املجلس الوزاري املنعقد بالقرص املليك بفاس يومه االثنني  28يونيو 2021
عىل مرشوع قانون-إطار رقم  21-50املتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية .وهو
املرشوع الذي تدارسته «لجنة املالية والتنمية االقتصادية» مبجلس النواب ،ووافقت عليه
باإلجامع كام عدلته بتاريخ  6يوليوز  .2021وقد وافق عليه مجلس النواب يف آخر جلسات
الدورة الربيعية كام عدل باإلجامع يوم  8يوليوز .2021
وبعد إحالته عىل مجلس املستشارين ،متت مدارسته من قبل «لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية» ،والتي وافقت عليه يف القراءة األوىل كام عدلته بأغلبية 6
أصوات ،ومعارضة مستشار واحد ،وامتناع مستشار واحد عن التصويت .ويف الجلسة العامة
املنعقدة يوم  13يوليوز  2021وافق املجلس عىل املرشوع بأغلبية  23صوتا ،ومعارضة 3
أصوات ،وبدون امتناع عن التصويت .وقد صدر ظهري رشيف رقم  1.21.89صادر يف 15
من ذي الحجة  26( 1442يوليو  )2021بتنفيذ القانون-اإلطار رقم  21-50املتعلق بإصالح
املؤسسات واملقاوالت العمومية( :الجريدة الرسمية .عدد  .7007بتاريخ  15ذو الحجة 1442
 26 /يوليو .)2021
يف مداخلة السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة حول هذا املرشوع أمام
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«لجنة املالية والتنمية االقتصادية» بتاريخ  2يوليوز  ،2021فإن مطمح هذا املرشوع هو
املساهمة يف ترسيع االنتقال إىل منوذج تنموي جديد ،والتحول الهيكيل لالقتصاد الوطني،
وفق مجموعة من املبادئ املؤطرة ،وأهمها:
•استمرارية املرفق العام وقابليته للتغيري واملالءمة؛
•الشفافية واملنافسة الحرة؛
•املحافظة عىل الحقوق املكتسبة ،والربط بني املسؤولية واملحاسبة؛
•التخصيص األمثل للموارد العامة.
وقد تم وضع مجموعة أهداف ،وتحديد كم من اآلليات والتدابري اإلدارية ،وتحديد
إطار زمني متثل يف  5سنوات ابتداء من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية ليتنزل عىل أرض
الواقع ،وال سيام بالنسبة إلحداث الوكالة الوطنية للتدبري االسرتاتيجي ملساهامت الدولة التي
ستنقل إليها الدولة تدريجيا مساهامتها يف املقاوالت العمومية ،والتي ستتحول إىل رشكة
املساهمة داخل أجل خمس سنوات .أما فيام يتعلق باملؤسسات واملقاوالت العمومية التابعة
للجامعات الرتابية ،فقد نص القانون-اإلطار عىل استثنائها من مقتضياته إال تلك التي تتعلق
بالحكامة واملراقبة املالية.
لقد تم تحديد األهداف األساسية التي تسهر الدولة عىل تحقيقها عن طريق هذا
القانون-اإلطار يف اآليت:
•تدعيم الدور االسرتاتيجي للمؤسسات واملقاوالت العمومية يف تنفيذ السياسات
العمومية واالسرتاتيجيات القطاعية للدولة؛
•إعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خالل تنفيذ عمليات
إلعادة هيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية وضبط إحداثها؛
•الحفاظ عىل استقاللية املؤسسات واملقاوالت العمومية وتعزيز مسؤولية أجهزة
إدارتها وتسيريها؛
•تحسني حكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية؛
•تعزيز أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية والرفع من نجاعتها االقتصادية
واالجتامعية؛
•تحسني فعالية املراقبة املالية للدولة؛
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•مثني أصول املؤسسات واملقاوالت العمومية وتنمية مواردها؛
•إرساء تقييم دوري للمهام املوكولة إىل املؤسسات العمومية واألنشطة التي تدخل
ضمن غرض املقاوالت العمومية قصد التحقق من جدواها.
•لقد تضمن القانون-اإلطار رقم  21-50املتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت
العمومية  60مادة ،تم توزيعها داخل مجموعة أبواب وفق الشكل اآليت:
•ديباجة
•الباب األول :أحكام عامة (املادتان  1و )2
•الباب الثاين :األهداف األساسية (املادة  3إىل املادة )5
•الباب الثالث :املبادئ املنظمة إلصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية (املادة )6
•الباب الرابع :عمليات إعادة هيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية (املادة  7إىل
املادة )21
•الباب الخامس :حكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية (املادة  22إىل املادة )38
•الباب السادس :املراقبة املالية للدولة (املادة )39
•الباب السابع :ضبط عمليات إحداث املؤسسات واملقاوالت العمومية (املادة  40إىل
املادة )46
•الباب الثامن :يف شأن وصاية الدولة (املادة  47إىل املادة )49
•الباب التاسع :أحكام متفرقة وختامية (املادة  50إىل املادة .)60
جدول  :40القوانني-اإلطار املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة
الجريدة الرسمية
تاريخ املصادقة
عدد 19 - 6805
 02غشت 2019
غشت 2019
عدد  5 - 6975أبريل
 15مارس 2021
2021

القوانني-اإلطار املصادق عليها
القانون  -اإلطار رقم  51.17املتعلق مبنظومة الرتبية
والتكوين والبحث العلمي
القانون-اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحامية
االجتامعية
القانون-اإلطار رقم  69.19املتعلق باإلصالح الجبايئ
عدد  26 –7007يوليو
القانون-اإلطار رقم  21-50املتعلق بإصالح املؤسسات  13يوليوز 2021
2021
واملقاوالت العمومية
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املبحث الخامس:
قوانني مؤسسات الحكامة يف التجربة الربملانية العارشة
نحت دستور  2011يف بابه الثاين عرش مفهوم «الحكامة الجيدة» ،وأوكل مهامتها
إىل عرش هيئات ،مع إمكانية إحداث أخرى بقانون عند الرضورة .وقد نص °الفصل )159
كون هذه الهيئات تتميز بخاصيات :االستقاللية ،واالستفادة من دعم أجهزة الدولة .كام أن
تأليفها وصالحيات وتنظيم وقواعد سري املؤسسات والهئيات املنصوص عليها يف هذا الباب
تحدد بقوانني.
هذه القوانني هي ما نحن بصدد رصده سواء بتتبع تلك القوانني املحدثة لهيئة
من هذه الهيئات التي تعنى بحامية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البرشية
واملستدامة والدميقراطية التشاركية هيئات حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها  ،أو تلك
القوانني التي جاءت لتتميم وتغيري قوانني سابقة لهيئة قامئة قانونا وواقعا.

املطلب األول :هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

تجد هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مرجعيتها يف تصدير الوثيقة
الدستورية لسنة  2011التي نصت عىل « :حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس
أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتامء االجتامعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي
وضع شخيص ،مهام كان».
ويف الفصل  19من الدستور« :يتمتع الرجل واملرأة ،عىل قدم املساواة ،بالحقوق
والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية ،الواردة يف هذا
الباب من الدستور ،ويف مقتضياته األخرى ،وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية ،كام صادق
عليها املغرب ،وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها .تسعى الدولة
إىل تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء .وتُحدث لهذه الغاية ،هيئة للمناصفة ومكافحة
كل أشكال التمييز».
ويف الفصل  164من الدستور« :تسهر الهيأة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع
أشكال التمييز ،املحدثة مبوجب الفصل  19من هذا الدستور ،بصفة خاصة ،عىل احرتام
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الحقوق والحريات املنصوص عليها يف الفصل املذكور ،مع مراعاة االختصاصات املسندة
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان».
وتنفيذا للمقتضيات الدستورية التي وضعت اإلطار العام لتحديد مهام الهيئة
املكلفة باملناصفة ومناهضة التمييز ،فقد ترك مسألة تدقيق مجال تدخلها ،وتحديد توقعها
ضمن منظومة مؤسسات الحكامة للمؤسسة الترشيعية.
لقد أحيل مرشوع القانون رقم  79.14واملتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز عىل األمانة العامة للحكومة يف  11غشت  ،2014وتم تقديم مرشوع القانون
واملصادقة عليه من لدن املجلس الحكومي بتاريخ  19مارس  ،2015مع تشكيل لجنة وزارية
إلدخال التعديالت الرضورية انطالقا من املالحظات التي قدمها أعضاء مجلس الحكومة .ويف
 22يوليوز  2015أحالته األمانة العامة للحكومة عىل مجلس النواب.
أنهت لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب املناقشة العامة ملرشوع القانون
رقم  79.14بتاريخ  ،2016/01/06ووافقت عىل املرشوع كام عدلته بتاريخ 2016/05/04
بأغلبية  10أصوات ومعارضة نائبني اثنني ،وبدون أي امتناع عن التصويت .وعند عرض
مرشوع القانون عىل الجلسة العامة بتاريخ  2016/05/10وافق مجلس النواب عليه بأغلبية
 129صوتا ،ومعارضة  52صوتا ،وبدون أي امتناع عن التصويت.
بعد إحالته عىل مجلس املستشارين ،رشعت اللجنة يف مدارسة مرشوع القانون
 ،79.19حيث وافقت عليه بتاريخ  2017/07/24كام عدلته بأغلبية  9أصوات ،ومعارضة
 4أصوات ،وامتناع مستشارين اثنني عن التصويت .ويف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ
 2017/08/02وافق مجلس املستشارين عىل املرشوع بأغلبية  32صوتا ،وعارضة  16صوتا،
وبدون أي امتناع عن التصويت.
ويف مجلس النواب ،أعادت لجنة القطاعات االجتامعية مدارسة املواد املعدلة يف
إطار القراءة الثانية ،ووافقت عليها باألغلبية .لتتم بعدها إحالة مرشوع القانون إىل الجلسة
العامة ملجلس النواب بتاريخ  2017/08/08ليحوز األغلبية بتصويت  129عضوا مقابل
اعرتاض  52عضوا ،وبدون أي امتناع عن التصويت.
من أبرز املالحظات التي همت مرشوع القانون رقم  79.14واملتعلق بهيئة املناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز ،أنه:
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•غاب عن مرشوع القانون رضورة تصديره بديباجة تحدد األسس واملرجعية والسياق
واألهداف.
•مل تحدد يف مرشوع قانون الهيئة دالالت املفاهيم املستعملة ال سيام وأن الحقل
يتعلق مبجال الحقوق والحريات ،وبالتايل غابت التعريفات الواضحة ملفاهيم:
املساواة ،والتمييز ،واملناصفة...
•فيام يتعلق برتكيبة الهيئة ،فقد لوحظ أن  16عضوا ال يتناسب ومهام هذه الهيئة.
كام أن فئة ممثيل الدولة تتكون من عضوين من أعضاء الربملان ،وبالتايل االقتصار
عىل عضو واحد من كل غرفة يف إغفال كيل لرضورة متثيل األغلبية واملعارضة معا
يف مجلس الهيئة .كام أن فئة ممثيل الجمعيات ال تتجاوز  3أعضاء يتم تعيينهم من
طرف رئيس الحكومة ورئييس مجلس النواب وهو ما يرضب كليا مبدأ استقاللية
املجتمع املدين عن مؤسسات السلطتني الترشيعية والتنفيذية.
•مرشوع قانون يظل ضعيفا لكونه ال يتجاوز منح الهيئة املعنية دور إبداء الرأي ،وهو
ما يجعلها مؤسسة غري ذات تأثري يف السياسات العمومية ،كام أن إبداء الرأي محكوم
بآجال ،ومقيد برشوط ،ناهيك عن تجريده من السلطة الشبه قضائية .وهو ما كان
معه املقرتح برضورة مراجعة العديد من اختصاصات الهيئة لتصبح هيئة تقريرية
بدل أن تكون مجرد هيئة استشارية.
صدر يف الجريدة الرسمية عدد  ،6621بتاريخ  12أكتوبر  2017ظهري رشيف رقم
 1.17.47صادر يف  30من ذي الحجة  21( 1438سبتمرب  )2017بتنفيذ القانون رقم 79.14
يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز .وتضمن القانون  20مادة ،وزعت وفق
التبويب اآليت:
•الباب األول :أحكام عامة (املادة األوىل)
•الباب الثاين :مهام وصالحيات الهيئة (املادتان  2و )3
•الباب الثالث :تأليف الهيئة (املواد)6 ، 5 ،4 :
•الباب الرابع :أجهزة الهيئة واختصاصاتها (املادة  7إىل املادة )13
•الباب الخامس :التنظيم اإلداري واملايل للهيئة (املادة  14إىل املادة )19
•الباب السادس :أحكام ختامية وانتقالية (املادة .)20
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املطلب الثاين :املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي

أولت الوثيقة الدستورية اهتاممها لقضايا الشباب ،وهو ما عرب عنه دستور 2011
يف الفصل  33برضورة« :توسيع وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية االجتامعية واالقتصادية
والثقافية والسياسية للبالد؛ و مساعدة الشباب عىل االندماج يف الحياة النشيطة والجمعوية،
وتقديم املساعدة ألولئك الذين تعرتضهم صعوبة يف التكيف املدريس أو االجتامعي أو املهني؛
تيسري ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا ،والفن والرياضة واألنشطة الرتفيهية ،مع
توفري الظروف املواتية لتفتق طاقاتهم الخالقة واإلبداعية يف كل هذه املجاالت» أما عن
اآللية التي حددها القانون األسايس لتفعيل هذه األهداف فهو ما أشار إليه يف نفس الفصل
بإحداث « مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي ،من أجل تحقيق هذه األهداف».
بعد مرور ست سنوات من إقرار دستور  ،2011تقدمت الحكومة مبرشوع قانون
رقم  89.15يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،والذي من عنوانه ينبئ
أن وظيفته ال تتجاوز أن تكون استشارية.
أنهت لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب املناقشة العامة ملرشوع القانون
رقم  ،89.15ووافقت عىل املرشوع كام عدلته بتاريخ  2017/07/17بأغلبية  19صوتا ومعارضة
نائب واحد ،وامتناع  7نواب عن التصويت .وعند عرض مرشوع القانون عىل الجلسة العامة
بتاريخ  2017/07/24وافق مجلس النواب عليه بأغلبية  110صوتا ،وبدون معارضة ،وامتناع
 49نائبا عن التصويت.
بعد إحالته عىل مجلس املستشارين ،رشعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتامعية يف مدارسة مرشوع القانون  ،89.15حيث وافقت عليه كام عدلته باإلجامع
بتاريخ  .2017/11/08ويف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ  2017/11/28وافق مجلس
املستشارين عىل املرشوع باإلجامع.
ويف مجلس النواب ،أعادت لجنة القطاعات االجتامعية مدارسة املواد املعدلة يف
إطار القراءة الثانية ،ووافقت عليها كام عدلتها بأغلبية  16صوتا ومعارضة  5أصوات ،وامتناع
نائب واحد عن التصويت .لتتم بعدها إحالة مرشوع القانون إىل الجلسة العامة ملجلس
النواب بتاريخ  2017/12/13حيث وافق املجلس عىل املرشوع يف إطار القراءة الثانية بأغلبية
 164صوتا ،ومعارضة  57صوتا ،وامتناع  15نائبا عن التصويت.
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من بني املالحظات التي همت مرشوع القانون رقم  89.15يتعلق باملجلس
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي  ،أن:
•صالحيات املجلس تظل استشارية وفق الفصل  33و 170من الدستور ،لكن ليك ال
يكون املجلس صوريا وجب إلزام الحكومة بضورة تعليل قراراتها يف رفض التوصيات
الصادرة عن املجلس.
•اإلشارة إىل غياب النص الترشيعي للتمثيلية النسائية ،وعدم تكريس مبدأ املناصفة.
•املطالبة بدمج اللجنتني املكلفتني بالشباب والعمل الجمعوي يف إطار لجنة واحدة
لضامن عدم ازدواجية مهامهام.
•الدعوة إىل مراجعة هيكلة املجلس ،والرفع من التمثيلية داخله من  30إىل 102
عضوا ،وهو مقرتح املشاركني يف الحوار الوطني حول املجتمع املدين...
صدر يف الجريدة الرسمية عدد  ،6640بتاريخ  18يناير  2018ظهري رشيف رقم
 1.17.112صادر يف  14من ربيع اآلخر  2( 1439يناير  )2018بتنفيذ القانون رقم 89.15
املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي .وتضمن القانون  28مادة ،وزعت
وفق التبويب اآليت:
•الباب األول :أحكام عامة (املادة األوىل)
•الباب الثاين :صالحيات ومهام املجلس (املواد  2و  3و)4
•الباب الثالث :تأليف املجلس (املواد :من  5إىل )8
•الباب الرابع :أجهزة املجلس(املواد :من  9إىل ) 21
•الباب الخامس :التنظيم اإلداري واملايل للمجلس (املواد :من  22إىل )27
•الباب السادس :أحكام ختامية (املادة .)28
بتاريخ  12دجنرب  ،2018تم تسجيل مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رقم
 89.15املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي من قبل مجموعة من الفرق
النيابية قصد تصحيح خطأ مادي يف الصيغة النهائية للنرش ،وقد جاء يف مقرتح القانون أنه
«ولتدارك هذا الخطأ فإن هذا املقرتح يروم إىل الرجوع إىل الصيغة التي سبق أن توافق
عليها مجلسا الربملان .ومام تجب اإلشارة إليه أن موضوع هذا املقرتح ،جاء بغاية احرتام
االنسجام الترشيعي املتعلق بالقوانني املنظمة لهيئات النهوض بالتنمية البرشية واملستدامة
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والدميقراطية التشاركية املنصوص عليها يف الفصول  168و 169و 170من الدستور ،والتي
وردت عىل سبيل الحرص ،ويتعلق األمر باملجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي،
واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة ،واملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي،
باعتامد قاعدة موحدة بخصوص موضوع عضوية أعضاء الربملان بهذه املجالس الثالثة».
تدارست لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب مقرتح القانون ووافقت عليه
باإلجامع بتاريخ  ،2018/12/18ويف نفس اليوم صادق مجلس النواب يف جلسة علمة عىل
املقرتح باإلجامع .وبعد إحالته عىل مجلس املستشارين متت املصادقة عىل املقرتح يف الجلسة
العامة للمجلس بتاريخ  2019/01/08باألغلبية من خالل تصويت  34عضوا لصالح املقرتح،
يف حني اعرتض عليه  3أعضاء ،مع غياب أي امتناع.
صدر يف الجريدة الرسمية عدد  ،6758بتاريخ  7مارس  2019ظهري رشيف رقم
 1.19.16صادر يف  2جامدى اآلخرة  8( 1440فرباير  )2019بتنفيذ القانون رقم 06.19
القايض بتغيري القانون رقم  89.15املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ويهدف التغيري مادة فريدة (أحكام املادة  )7بحيث تغري عىل النحو التايل« :يشرتط يف أعضاء
املجلس..........والسياسة .تتناىف العضوية باملجلس مع العضوية يف الحكومة أو يف املجلس
االقتصادي واالجتامعي والبيئي أو يف إحدى الهيئات واملؤسسات الدستورية املنصوص عليها
يف الفصول من  161إىل  170من الباب الثاين عرش من الدستور».

املطلب الثالث :املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ال يتعلق األمر هنا مبرشوع قانون محدث للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بل
مبرشوع قانون رقم  76.15متعلق بإعادة تنظيم املجلس الذي يعد مؤسسة أنشأتها الدولة،
ولها والية عامة أو خاصة يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ،وتحظى مبركز مراقب
يف منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
ويعد املجلس امتدادا ملسار بدا مع إحداث املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان
سنة  ،1990وهو املجلس الذي أعيد تنظيمه ملالءمته مع مبادئ باريس الناظمة لعمل
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان سنة .2003
ومع دستور  2011سيتم الرقي باملجلس االستشاري لحقوق اإلنسان إىل املجلس
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الوطني لحقوق اإلنسان باختصاصات موسعة بعد أن نص يف الفصل  161عىل أن« :املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ،تتوىل النظر يف جميع القضايا
املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات وحاميتها ،وبضامن مامرستها الكاملة،
والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطنني ،أفرادا وجامعات ،وذلك
يف نطاق الحرص التام عىل احرتام املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا املجال» .كام نص
الفصل  171عىل أنه « :يحدد بقوانني تأليف وصالحيات وتنظيم وقواعد سري املؤسسات
والهيئات املنصوص عليها يف الفصول  161إىل  170من هذا الدستور ،وكذا حاالت التنايف عند
االقتضاء».
وحسب العرض املقدم من قبل السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان مبناسبة
تقديم مرشوع القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
أمام لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان يوم االثنني  12فرباير  2018فإن إعداد مرشوع
القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس يأيت تفعيال ملضامني الفصلني  161و171
من الدستور ،وتنفيذا اللتزامات الدولة باتفاقيات حقوق اإلنسان ،ورغبة يف تعزيز مكانة
املجلس الوطني وأدواره وصالحياته ووسائل عمله ،لذلك كانت للمرشوع ثالثة أهداف:
•أوال :استكامل إرساء آليات التظلم الوطنية يف مجال حامية حقوق اإلنسان ،وذلك
بتخويل املجلس الوطني اختصاصات ثالث آليات وطنية ،وهي :اآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب ،واآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق اإلنسان ،واآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
•ثانيا :تعزيز دور املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف مجال ترسيخ مقاربة حقوق
اإلنسان يف مختلف السياسات العمومية ،واملنظومة القانونية الوطنية.
•ثالثا :ترسيخ الطابع التعددي واملتعدد التخصصات لتأليف املجلس لوطني ،وتكريس
تجربة اللجان الجهوية للمجلس.
تدارست لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مرشوع قانون رقم  76.15يتعلق
بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  12فرباير ،2018
ووافقت عليها اللجنة كام عدلته باإلجامع بتاريخ  .2018/01/31وعند عرض مرشوع القانون
عىل الجلسة العامة بتاريخ  2018/03/06وافق مجلس النواب عليه باإلجامع.
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بعد إحالته عىل مجلس املستشارين ،رشعت اللجنة املعنية يف مدارسة مرشوع
القانون رقم  ،76.15حيث وافقت عليه بتاريخ  2018/02/12باإلجامع .ويف الجلسة العامة
املنعقدة بتاريخ  2018/02/13وافق مجلس املستشارين عىل املرشوع باإلجامع.
صدر يف الجريدة الرسمية عدد  ،6652بتاريخ فاتح مارس  2018ظهري رشيف رقم
 1.18.17صادر يف  5جامدى اآلخرة  22( 1439فرباير  )2018بتنفيذ القانون رقم 76.15
املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وتضمن القانون  65مادة ،وزعت
وفق التبويب اآليت:
•الباب األول :أحكام عامة (املواد من  1إىل )3
•الباب الثاين :صالحيات املجلس (املواد من  4إىل )35
•الباب الثالث :تأليف املجلس (املواد من  36إىل )43
•الباب الرابع :اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان (املواد من  44إىل )46
•الباب الخامس :أجهزة املجلس (املواد من  47إىل )51
•الباب السادس :كيفيات سري املجلس (املواد من  52إىل )56
•الباب السابع :التنظيم اإلداري واملايل للمجلس (املواد من  57إىل )63
•الباب الثامن :أحكام مختلفة وانتقالية (املواد من  64إىل .)65

املطلب الرابع :مؤسسة الوسيط

ال يتعلق األمر هنا مبرشوع قانون محدث ملؤسسة الوسيط بل مبرشوع قانون رقم
 14.16املتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط الذي يعد من مؤسسات الوساطة اإلدارية،
التي تعد مؤسسات مستقلة تنشئها الدول ،ولها والية عامة أو والية متخصصة يف مجال
حقوق اإلنسان.
ويعد املجلس امتدادا ملسار بدأ مع إحداث مؤسسة ديوان املظامل سنة 2001
باعتبارها مؤسسة مكلفة بالتواصل بني املواطن واإلدارة ،ووسيلة للنظر يف تظلامت املرتفقني
تجاه إدارة من إدارات الدولة .وقد مارست مؤسسة ديوان املظامل مهامها إىل أن حلت محلها
مؤسسة الوسيط يف  17مارس .2011
أصبحت مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بالدفاع عن الحقوق
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واإلسهام يف ترسيخ سيادة القانون ،وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف والعمل عىل نرش قيم
التخليق والشفافية يف تدبري املرافق العمومية ،والسهر عىل تنمية تواصل فعال بني األشخاص
واإلدارات العمومية والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية والهيئات التي متارس صالحيات
السلطة العمومية ،وباقي املنشآت والهيئات األخرى الخاضعة للمراقبة املالية للدولة (املادة
 1من الظهري).
تجد مؤسسة الوسيط مرجعيتها يف دستور  2011مبوجب الفصل  ،162والذي نص
عىل أن« :الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ،مهمتها الدفاع عن الحقوق يف نطاق
العالقات بني اإلدارة واملرتفقني ،واإلسهام يف ترسيخ سيادة القانون ،وإشاعة مبادئ العدل
واإلنصاف ،وقيم التخليق والشفافية يف تدبري اإلدارات واملؤسسات العمومية والجامعات
الرتابية والهيئات التي متارس صالحيات السلطة العمومية».
أما عن األسباب الداعية إىل إعادة تنظيم مؤسسة الوسيط فرتجع إىل وجوب
تفعيل مضامني ذات الصلة مبؤسسة الوسيط ،وال سيام الفصل  162املتعلق بدسرتة املؤسسة
والفصل  171املتعلق باإلحالة عىل القوانني املحددة لتأليف وصالحيات وتنظيم وقواعد
سري املؤسسات ،والهيئات املنصوص عليها يف الفصول من  161إىل  170من الدستور .أما عن
أهداف مرشوع القانون كام جاء يف عرض السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان مبناسبة
تقديم املرشوع أمام لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب بتاريخ  24أكتوبر
 2017فتتمثل يف اآليت:
•متكني اململكة من مؤسسة للوساطة اإلدارية املؤسساتية حديثة وناجعة وفعالة يناط
بها مهام الدفاع عن املرشوعية القانونية واإلنصاف والعدل؛
•أن تشكل هذه املؤسسة ملجأ ومالذا للمواطنني من التجاوزات اإلدارية واالنحرافات
والتعسفات يف استعامل السلطة العمومية؛
•أن تصبح هذه املؤسسة آلية مرجعية عىل مستوى تقديم مقرتحات لإلصالح والتأهيل
اإلداري.
وافقت لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مدارسة مرشوع قانون رقم 14.16
يتعلق مبؤسسة الوسيط يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  12فرباير  ،2018ووافقت عليها اللجنة
كام عدلته باإلجامع بتاريخ  .2018/03/22وعند عرض مرشوع القانون عىل الجلسة العامة
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بتاريخ  2018/04/24وافق مجلس النواب عليه باإلجامع.
بعد إحالته عىل مجلس املستشارين ،رشعت اللجنة املعنية يف مدارسة مرشوع
القانون رقم  14.16يتعلق مبؤسسة الوسيط  ،حيث وافقت عليه بتاريخ  2019/01/21كام
عدلته باإلجامع .يوما بعد ذلك انعقدت الجلسة العامة ملجلس املستشارين ،ومتت املوافقة
عىل املرشوع باإلجامع.
ويف مجلس النواب ،أعادت لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مدارسة املواد
املعدلة يف إطار القراءة الثانية ،ووافقت عليها باإلجامع بتاريخ  .2019/02/11لتتم بعدها
إحالة مرشوع القانون إىل الجلسة العامة ملجلس النواب يوما بعد ذلك لتتم املصادقة عليه
باإلجامع.
صدر يف الجريدة الرسمية عدد  ،6765بتاريخ فاتح أبريل  2019ظهري رشيف رقم
 1.19.43صادر يف  4رجب  11( 1440مارس  )2019بتنفيذ القانون رقم  14.16املتعلق
مبؤسسة الوسيط .وتضمن القانون  64مادة ،وزعت وفق التبويب اآليت:
•الباب األول :أحكام عامة (املواد من  1إىل )3
•الباب الثاين :التأليف (املواد من  4إىل )10
•الباب الثالث :مهام وصالحيات املؤسسة (املواد من  11إىل )30
•الباب الرابع :العالقة بني املؤسسة واإلدارة (املواد من  31إىل )46
•الباب الخامس :تقارير املؤسسة (املواد من  47إىل )49
•الباب السادس :النظام الداخيل للمؤسسة (املادة )50
•الباب السابع :التنظيم اإلداري واملايل للمؤسسة (املواد من  51إىل )59
•الباب الثامن :عالقات التعاون والرشاكة (املادتان )61 – 60
•الباب التاسع :أحكام مختلفة وختامية (املواد من  62إىل .)64

املطلب الخامس :الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

نتيجة تنامي آفة الفساد وامتداداتها الوخيمة عىل مختلف مجاالت الحياة العامة،
كانت الدعوات املتكررة من أجل إنشاء آليات قانونية تساهم يف تخليق الحياة العامة ،وتعزيز
قيم النزاهة .ومبقتىض مرسوم رقم  2.05.1228الصادر يف  13مارس  ،2007تم إحداث الهيئة
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املركزية للوقاية من الرشوة لدى الوزير األول آنذاك؛ حيث كانت مهمتها تنسيق سياسات
الوقاية من الرشوة واإلرشاف عليها ،والسهر عىل تتبع تنفيذها ،وجمع ونرش املعلومات يف
هذا املجال.
ومبقتىض الفصل  36من دستور  ،2011تم إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية
من الرشوة ومحاربتها .وقد نص الفصل  167من الدستور أنه« :تتوىل الهيأة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،املحدثة مبوجب الفصل  ،36عىل الخصوص ،مهام املبادرة
والتنسيق واإلرشاف وضامن تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد ،وتلقي ونرش املعلومات يف
هذا املجال ،واملساهمة يف تخليق الحياة العامة ،وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ،وثقافة
املرفق العام ،وقيم املواطنة املسؤولة».
ويف إطار استكامل منظومة مؤسسات الحكامة ،صدر القانون رقم  113.12بتاريخ
 9يونيو  2015بهدف تنزيل مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،لكن
التجربة أبانت عن قصورها ،وهو ما استدعى حسب الترصيح الحكومي إىل التقدم مبرشوع
القانون  46.19ليجعل من الهيئة إطارا مؤسسيا قادرا عىل إشاعة قيم النزاهة والشفافية
والتدبري الرشيد ،مع االستئناس باملعايري املتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد،
خاصة ما يتعلق منها باالستقاللية ،وتوسيع مجال التدخل والجمع بني الحكامة والوقاية
واملكافحة.
وافقت لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان عىل مرشوع قانون رقم 46.19
يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باإلجامع يف اجتامعها املنعقد
بتاريخ  09مارس  ،2021وهو اإلجامع الذي حظي به املرشوع يف الجلسة العامة ملجلس
النواب املنعقدة بتاريخ  15مارس .2021
بعد إحالته عىل مجلس املستشارين ،رشعت اللجنة املعنية يف مدارسة مرشوع
القانون رقم  ،46.19حيث وافقت عليه بتاريخ  2021/03/17كام عدلته باإلجامع .يومني
بعدها انعقدت الجلسة العامة ملجلس املستشارين ،ومتت املوافقة عىل املرشوع باإلجامع.
ويف مجلس النواب ،أعادت لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مدارسة املادة
املعدلة يف إطار القراءة الثانية ،ووافقت عليها باإلجامع بتاريخ  .2021/03/23لتتم بعدها
إحالة مرشوع القانون إىل الجلسة العامة ملجلس النواب يومني بعد ذلك لتتم املصادقة عليه
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باإلجامع.

صدر يف الجريدة الرسمية عدد  ،6986بتاريخ  13ماي  2021ظهري رشيف رقم
 1.21.36صادر يف  8رمضان  21( 1442أبريل  )2021بتنفيذ القانون رقم  46.19املتعلق
مبؤسسة الوسيط .وتضمن القانون  54مادة ،وزعت وفق التبويب اآليت:
•الباب األول :أحكام متهيدية (املواد من  1إىل )3
•الباب الثاين :مهام الهيئة (املواد من  4إىل )7
•الباب الثالث :أجهزة الهيئة (املواد من  8إىل )20
•الباب الرابع :نلقي التبليغات والشكايات واملعلومات والقيام بإجراءات البحث
والتحري (املواد من  21إىل )39
•الباب الخامس :التنظيم اإلداري واملايل (املواد من  40إىل )44
•الباب السادس :أحكام مختلفة (املواد من  45إىل )51
•الباب السابع :أحكام ختامية وانتقالية (املواد من  52إىل )54
جدول  :41القوانني املصادق عليها املتعلقة مبؤسسات الحكامة يف التجربة الربملانية العارشة
الوزارة املعنية
وزارة التضامن
 1والتنمية االجتامعية
واملساواة واألرسة

قانون مؤسسة الحكامة
قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة
املناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز

عدد  ،6621بتاريخ
08/08/2017
 12أكتوبر 2017

قانون رقم  89.15يتعلق
باملجلس االستشاري للشباب
والعمل الجمعوي

عدد  ،6640بتاريخ
13/12/2017
 18يناير 2018

وزارة الثقافة والشباب
2
والرياضة
قانون رقم  06.19القايض
بتغيري القانون رقم 89.15
يتعلق باملجلس االستشاري
للشباب والعمل الجمعوي

تاريخ املصادقة الجريدة الرسمية

عدد  ،6758بتاريخ
2019/01/08
 07مارس 2019
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قانون رقم  76.15يتعلق
بإعادة تنظيم املجلس الوطني
3
وزارة الدولة املكلفة
لحقوق اإلنسان
بحقوق االنسان
قانون رقم  14.16يتعلق
والعالقات مع الربملان
4
مبؤسسة الوسيط
قانون رقم  46.19يتعلق
 5وزارة االقتصاد واملالية بالهيئة الوطنية للنزاهة
وإصالح اإلدارة
والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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عدد  ،6652بتاريخ
2018/02/13
 01مارس 2018
عدد  ،6765بتاريخ
2019/02/12
 01أبريل 2019
عدد  ،6986بتاريخ
23/03/2021
 13ماي 2021
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املبحث السادس:
قوانني املالية يف التجربة الربملانية العارشة
يعرض قانون املالية عىل السلطة الترشيعية يف صيغة مرشوع قانون ،وضمن قالب
هيكيل تنتظم يف إطاره مختلف التدابري واألحكام املتعلقة مبوارد ونفقات امليزانية العامة،
والحسابات الخصوصية للخزينة ،وميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة .ويتكون
هذا القانون من جزأين:
•الجزء األول :وتحرص فيه املعطيات العامة للتوازن املايل،
•الجزء الثاين :وتحرص فيه نفقات امليزانية العامة عن كل فصل ،ونفقات ميزانيات
مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة عن كل مرفق ،ونفقات الحسابات الخصوصية
للخزينة عن كل حساب.
وقد عرفت التجربة الربملانية العارشة تقدم الحكومة بخمس مشاريع قوانني مالية،
ومرشوع قانون مايل سادس معدل للسنة املالية  2020استجابة للتحديات التي نتجت عن
تداعيات كوفيد  ،19والتي فرضت مراجعة األولويات املعتمدة يف قانون املالية لسنة .2020

املطلب األول :قانون املالية للسنة املالية 2017

حسب (الفصل  )49من الدستور ،فإن من اختصاصات املجلس الوزاري الذي يرأسه
امللك التداول يف التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية ،وهو ما تم بتاريخ  26شتنرب ،2016
تالها املصادقة عىل مرشوع قانون املالية لسنة  2017من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 4
أكتوبر  .2016وتم إيداع املرشوع مبكتب مجلس النواب بتاريخ  6أكتوبر .2016
ونظرا للسياقات التي عرفها املغرب والتي صاحبت تنظيم انتخابات مجلس النواب،
واملشاورات املطولة لتشكيل الحكومة فإنه استحال املصادقة عىل املرشوع قبل  31دجنرب
 ،2016وهو ما أدى إىل اللجوء إىل املقتضيات الدستورية (الفصل  )75والقانون التنظيمي
لقانون املالية (املادة  ،)50وتم مبوجب مرسومني لرئيس الحكومة فتح االعتامدات الالزمة
لسري املرافق العمومية ،والقيام باملهام املنوطة بها عىل أساس ما هو مقرتح يف مرشوع
قانون املالية ،واألحكام الجاري بها العمل بالسبة للمداخيل عىل أن يتم االنتهاء من العمل
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باملرسومني املذكورين فور دخول قانون املالية حيز التنفيذ بعد املصادقة عليه من طرف
الربملان.
بعد تشكيل الحكومة وتنصيبها من طرف مجلس النواب ،وطبقا ملقتضيات (الفصل
 )68من الدستور عقد الربملان جلسة مشرتكة مبجلسيه بتاريخ  27أبريل  2017لالستامع إىل
عرض السيد وزير االقتصاد واملالية حول مرشوع قانون املالية رقم  73.16للسنة املالية ،2017
والذي حدد أربع أولويات:
1.ترسيع التحول الهيكيل لالقتصاد الوطني عرب الرتكيز عىل التصنيع والتصدير؛
2.تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثامر الخاص؛
3.تأهيل الرأسامل البرشي ،وتقليص الفوارق االجتامعية واملجالية؛
4.تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية.
أما الفرضيات التي قام عليها مرشوع قانون املالية ،فتمثلت يف:
•تحقيق نسبة منو الناتج الداخيل الخام لسنة  2017ب  ،4.5%مبا يف ذلك نسبة منو
القطاعات غري الفالحية يف حدود 3.5%؛
•تقليص عجز امليزانية إىل  3%من الناتج الداخيل الخام؛
•متوسط سعر الغز الطبيعي 350 :دوالر للطن؛
•التحكم يف التضخم يف حدود 1.7%؛
•املحصول الزراعي من الحبوب 70 :مليون قنطار.
رغم إحالة مرشوع قانون املالية رقم  73.16للسنة املالية  2017إىل مجلس النواب
يف  6أكتوبر  ،2016فإنه مل يرشع يف دراسته من قبل لجنة املالية والتنمية االقتصادية بتاريخ
 27أبريل  ،2017حيث تم التقدم ب  151تعديال ،تم قبول  58تعديال منها (  36تعديال ذات
مصدر حكومي ،و 22تعديال من طرف الفرق النيابية) ،ثم متت املصادقة عليه يف قراءة أوىل
من مجلس النواب يف جلسة عامة يوم  12ماي  ،2017ووافق عليه مجلس النواب باألغلبية،
حيث كانت نتيجة التصويت عليه:
املوافقون194 :

املعارضون56 :

املمتنعون39 :
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بعد املصادقة عىل مرشوع قانون املالية لسنة  2017من طرف مجلس النواب ،أحيل
إىل رئيس الحكومة ،واألمني العام للحكومة ،والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف
بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين الناطق الرسمي باسم الحكومة ،ومجلس املستشارين.
بعد إحالة مرشوع قانون املالية للسنة املالية  2017إىل مجلس املستشارين بتاريخ
 14ماي  ،2017متت مدارسته من قبل هذا األخري ،حيث تم اقرتاح  222تعديال تم قبول
 34تعديال منها .ليعود بعد املصادقة عليه من طرف مجلس املستشارين إىل مجلس النواب
بتاريخ  2يونيو  ،2017يف قراءة ثانية ملرشوع قانون املالية حيث تم قبول تعديالت مجلس
املستشارين جميعها ،ومتت املصادقة النهائية عىل املرشوع بتاريخ  6يونيو  2017يف جلسة
عامة ،حيث كانت نتائج التصويت:
املوافقون199 :

املعارضون56 :

املطلب الثاين :قانون املالية للسنة املالية 2018

املمتنعون38 :

يف مذكرة تقديم مرشوع قانون املالية لسنة  2018من طرف وزير املالية واالقتصاد
 محمد بوسعيد حينها  -أمام مجليس الربملان يف  24أكتوبر  ،2017تم التأكيد عىل تكامليةمشاريع قوانني املالية لتنزيل الربنامج الحكومي للفرتة املمتدة ما بني  ،2021 2017-وهو
الربنامج الذي يرتكز عىل خمس محاور:
•املحور األول :دعم الخيار الدميقراطي ،ومبادئ دولة الحق والقانون ،وترسيخ الجهوية
املتقدمة.
•املحور الثاين :تعزيز قيم النزاهة ،والعمل عىل إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
•املحور الثالث :تطوير النموذج االقتصادي ،والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة.
•املحور الرابع :تعزيز التنمية البرشية والتامسك االجتامعي واملجايل.
•املحور الخامس :العمل ععىل تعزيز اإلشعاع الدويل للمغرب وقضاياه العادلة يف
العامل.
لقد جاء تبني مرشوع قانون املالية لسنة  2018ضمن سياق دويل تستمر فيه
األزمة االقتصادية واملالية التي استمرت ما يقارب عقدا من الزمن ،والتي تركت تداعياتها عىل
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االقتصاد املغريب ،والذي يعاين بدوره من تأثره من ثقل الفالحة البورية ،كام أن منو القطاعات
غري الفالحية ال يكاد يتجاوز  ،4%وهو ما يكون له انعكاسات سلبية عىل الظروف االجتامعية
للمواطنني واملواطنات ،وكل ذلك ما كان سببا يف إعالن امللك عن فشل النموذج التنموي
املغريب ،ورضورة
واعتبار لإلطار املرجعي ملرشوع قانون املالية املحددة يف التوجيهات امللكية،
والربنامج الحكومي ،ارتكز مرشوع سنة  2018عىل تحديد أولويات أربعة متايزت عن تلك
التي تم تحديدها سنة .2017
جدول  :42أولويات مرشوعي َ
قانون املالية لسنتي  2017و2018
أولويات مرشوع قانون مالية 2018
أولويات مرشوع قانون مالية 2017
ترسيع التحول الهيكيل لالقتصاد الوطني عرب دعم القطاعات االجتامعية :التعليم والصحة
والتشغيل ،وتقليص الفوارق املجالية ،مع إيالء
الرتكيز عىل التصنيع والتصدير
عناية خاصة بالعامل القروي
تطوير التصنيع ،ومحفيز االستثامر الخاص ،ودعم
تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش
املقاوالت الصغرى واملتوسطة
االستثامر الخاص
ترسيخ الجهوية املتقدمة
تأهيل الرأسامل البرشي ،وتقليص الفوارق
االجتامعية واملجالية
إصالح اإلدارة ونحسني الحكامة ،وترسيع تنزيل
تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية
اإلصالحات

ارتكز مرشوع قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية  2018عىل أربع فرضيات:
1.تحقيق نسبة منو الناتج الداخيل الخام بنسبة  ،3.2%وهو ما يشكل تراجعا عن
النسبة التي وردت يف مرشوع قانون املالية لسنة  2017التي حددت يف .4.5%
كام أنها تظل نسبة ضعيفة ال ترقى إىل النسبة املطلوبة لتحقيق اإلقالع االقتصادي
والتنمية املستدامة ،والتي تحددها املؤسسات الدولية يف .7%
2.تقليص عجز امليزانية إىل  3%من الناتج الداخيل الخام ،وهي النسبة التي قدمت يف
مرشوع قانون املالية لسنة  ،2017إال أن املالحظ أن التقليص اتجه أساسا إىل صندوق
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املقاصة سعيا لعقلنة النفقات العمومية ،وذلك من خالل تقليص اعتامدات صندوق
املقاصة إىل  13.019مليار درهم موجهة لدعم غاز البوتان ومواد غذائية (السكر،
ودقيق القمح اللني).
3.جعل نسبة التضخم أقل من  ، 1.5%وهو ما سيساهم يف استقرار األسعار والحفاظ
عىل القدرة الرشائية للمواطنني كام رصح حينها وزير االقتصاد واملالية يف تقدميه
ملرشوع قانون املالية يف الجلسة املشرتكة بني مجليس النواب واملستشارين يوم 24
أكتوبر .2017
4.تقليص حجم املديونية إىل ما دون  % 60سنة  ،2021وقد كانت وزارة االقتصاد
واملالية قد أعلنت يف أبريل  2017أن حجم الدين الخارجي املغريب ارتفع سنة 2016
إىل  312.46مليار درهم ( 30.9مليار دوالر) ،بدل  301مليار درهم ( 29.8مليار
دوالر) يف  .2015ويف مارس  2018كشفت مديرية الخزينة واملالية الخارجية ،التابعة
لوزارة االقتصاد واملالية ،أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب ارتفع بحوايل
 2000مليار سنتيم خالل سنة ،ذلك أن حجم الدين بلغ  332,35مليار درهم سنة
 ،2017مقابل  312,46مليار درهم سنة .2016
تم تقديم مرشوع قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية  2018يف جلسة عمومية
مشرتكة بني مجلس النواب ومجلس املستشارين يف  24أكتوبر  ،2017وهو نفس التاريخ الذي
أحيل فيه املرشوع عىل لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب حيث تم الرشوع
يف مناقشته ،ووافقت اللجنة عىل مرشوع قانون املالية برمته بأغلبية  21صوتا ومعارضة 12
صوتا وامتناع  3نواب عن التصويت ،ثم تال ذلك موافقة مختلف اللجان الدامئة عىل مشاريع
امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ،ليتم بعدها التصويت عىل مرشوع قانون
املالية يف جلسة عامة ملجلس النواب بتاريخ  17نونرب  ،2017لتتم املوافقة عليه بأغلبية
األصوات:
املوافقون180 :

املعارضون53 :

املمتنعون29 :

أما يف الجلسة العامة ملجلس املستشارين املنعقدة يف  11دجنرب  ،2017فقد متت
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املوافقة عىل املرشوع برمته ،مع التعديالت التي لحقته ،بأغلبية  47صوتا ومعارضة  16صوتا،
وامتناع  22مستشارا عن التصويت.
بعد إحالة مرشوع قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية  2018عىل مجلس النواب
يف قراءة ثانية ،وافقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية عىل  35تعديال ضمنت يف مرشوع
قانون املالية من طرف مجلس املستشارين ،ورفضت  6تعديالت باإلجامع داخل اللجنة،
ويتعلق األمر باملواد التالية:
•بخصوص مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة .املادة  3من مرشوع القانون :تم
رفض التعديل املتعلق بالفصل  164املكرر  1-الفقرة  ،2والرجوع للصيغة املصادق
عليها من طرف مجلس النواب ،حتى ال يتم تقييد تطبيق بنود الفصل بنص تنظيمي
إال عند االقتضاء.
•كام أجمعت اللجنة عىل رفض التعديل املتعلق باملادة  4من مرشوع قانون املالية،
مبسوغ أنه سيرض باملصنعني املغاربة.
•وفيام يتعلق بالتعديالت التي طالت املادة  8من مرشوع قانون املالية ،واملتعلقة
باملدونة العامة للرضائب .تم رفض أربع تعديالت ألنها متس مببدأ الحياد الرضيبي.
وقد وافق مجلس النواب يف جلسة عامة انعقدت بتاريخ  13دجنرب  2017عىل
املرشوع يف نسخته النهائية بأغلبية األصوات:
املوافقون171 :

املعارضون63 :

املمتنعون15 :

بعد املصادقة عىل مرشوع قانون املالية من طرف الربملان ،طعن فريق األصالة
واملعارصة يف دستورية قانون املالية بسبب وجود مواد تتناىف واملقتضيات الدستورية حسب
الطاعنني ،وهو الطعن الذي توصلت به األمانة العامة للمحكمة الدستورية يف  13دجنرب
 2017حيث طالب  82نائبا من املحكمة الترصيح مبخالفة مقتضيات املواد  7و 8و 44و49
و 138و 180من قانون املالية رقم  68.17لسنة  2018للدستور.
وبعد يوم واحد فقط عىل مذكرة الطعن توصلت املحكمة الدستورية برسالتي
«طلب التنازل وسحب مذكرة الطعن»؛ حيث تم سحب توقيعات  79عضوا من املوقعني عىل
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اإلحالة .وقد كان قرار املحكمة الدستورية ثنائيا:
•برفض طلب التنازل عن اإلحالة ،حيث إن املحكمة الدستورية ،التي تعود إليها صالحية
التكييف القانوين السليم للطلبات املقدمة لها ،فإنها تتقيد يف ذلك باملقصود منها
ال بالصيغ والتعابري التي تأيت وفقها؛ ولنئ كان الحق يف التنازل يقابله الحق يف إقامة
الدعوى ،فإن هذه القاعدة املدنية يقترص إعاملها عىل الدعاوى الشخصية الرامية
إىل حامية حقوق أو مراكز قانونية فردية ،وال تطبق عىل إطالقيتها ،يف الدعاوى
املوضوعية ،ال سيام منها تلك التي ترمي إىل التحقق من التقيد بسمو الدستور.
•بأن املآخذ املستدل بها للطعن يف دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من املادة 7
والنقطة (ب) من البند الثالث من املادة  8والبند الثالث من املادة  138والبند
الرابع من املادة  ،180ومقتضيات الجدول (ب) املادة  44والجدول (ز) املادة 49
من قانون املالية لسنة  2018ال تنبني عىل أساس دستوري صحيح ،مام تكون معه
املقتضيات املذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور( .ملزيد من التفاصيل ،يراجع:
املحكمة الدستورية ،قرار رقم ،66.17 :صدر بتاريخ 23 :دجنرب .)2017

املطلب الثالث :قانون املالية للسنة املالية 2019

متت املصادقة عىل التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية  2019يف املجلس
الوزاري الذي انعقد حسب بالغ للناطق الرسمي باسم القرص املليك يوم األربعاء  10أكتوبر
 ،2018حيث «قدم السيد وزير االقتصاد واملالية أمام جاللة امللك عرضا حول التوجهات
العامة ملرشوع قانون املالية للسنة املقبلة .ويرتكز هذا املرشوع ،الذي تم إعداده بناء عىل
التوجيهات امللكية السامية ،السيام يف خطايب العرش وذكرى ثورة امللك والشعب ،عىل أربع
أولويات كربى:
•أوال :إعطاء األولوية للسياسات االجتامعية ،خاصة يف مجاالت التعليم والصحة
والتشغيل ،وترسيع مسلسل الحوار االجتامعي ؛ والسيام فيام يخص تقوية دور
املنظومة التعليمية يف التكوين واإلدماج االجتامعي واالقتصادي للشباب ،وتحسني
رشوط ولوج املواطنني للخدمات الصحية ،واملساهمة يف إعادة هيكلة سياسات الدعم
والحامية االجتامعية ،والعمل عىل تقليص الفوارق بني الفئات والجهات.
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•ثانيا :تحفيز االستثامر الخاص عن طريق ترسيع اعتامد امليثاق الجديد لالستثامر،
وتنزيل اإلصالح املتعلق باملراكز الجهوية لالستثامر ،وتحسني مناخ األعامل ،ودعم
املقاوالت ،خاصة الصغرى واملتوسطة.
•ثالثا :متابعة اإلصالحات املؤسساتية والهيكلية الكربى ،والسيام منها استكامل إصالح
العدالة ،وتفعيل الجهوية املتقدمة ،وترسيع تفعيل الالمتركز اإلداري ،ومواصلة إصالح
اإلدارة العمومية.
•رابعا :الحفاظ عىل التوازنات املاكرو اقتصادية الكربى ،من خالل متابعة تخفيض
نسبة العجز يف امليزانية والتدبري اليقظ للمديونية».
وقد تدارس املجلس الحكومي مرشوع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية 2019
والنصوص املصاحبة له ،وصادق عليها صباح  18أكتوبر  ،2018لتتم إحالته بعدها عىل
مجلس النواب يف اليوم املوايل ،حيث عكفت لجنة املالية والتنمية االقتصادية يف مدارسته،
واالستامع إىل السيد وزير االقتصاد واملالية ،والذي ارتكز عرضه عىل مجموعة من املقدمات،
ليصل إىل مجموعة من املخرجات ،متت صياغتها جميعها يف مرشوع قانون املالية ،وميكن
تلخيص أهم ما جاء يف عرض السيد الوزير يف اآليت.
لقد جاء تبني مرشوع قانون املالية لسنة  2019ضمن سياق دويل استمرار ارتفاع
أسعار البرتول والغاز ،وخفض التوقعات األولية ملعدل النمو االقتصادي العاملي من 3,9%
إىل  3,7%لسنتي  2018و ،2019وارتفاع حدة التوترات التجارية خاصة بني الواليات املتحدة
األمريكية والصني.
أما ما يتعلق باإلكراهات الداخلية فيتمثل يف ازدياد حاجيات متويل الخزينة مبا
يناهز  27مليار درهم ،وذلك يرجع لعدة أسباب تتمثل يف:
•توقع زيادة نفقات املقاصة لتصل  17,67مليار درهم بزيادة  4,65مليار درهم
مقارنة مع .2018
•تراجع موارد التعاون من  4,8مليار درهم سنة  2018إىل  2مليار درهم.
•ارتفاع اإلرجاعات برسم الرضيبة عىل القيمة املضافة 9,3 :مليار درهم مقابل 6,3
مليار درهم سنة .218
•الزيادة يف النفقات املخصصة للقطاعات االجتامعية مبا يصل إىل  10.3مليار درهم.
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•زيادة اعتامدات االستثامر لتصبح  73,24مليار درهم مقابل  68,2مليار درهم سنة
.2018
•األثر املايل لتفعيل اإلصالحات ( الرفع من حصة الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل
الدخل املرصدة للجهات من  4%إىل  ،5%وتنزيل إصالح املراكز الجهوية لالستثامر،
وإصالح التقاعد) مبا يستوجب ضخ  2,7مليار درهم.
كل هذه اإلكراهات تستلزم توفري متويالت إضافية ،من خالل اتباع اإلجراءات اآلتية:
•اتخاذ تدابري بخصوص بعض املوارد لتضيف إىل خزينة الدولة ما يناهز  15مليار
درهم ،وهي :الرضيبة الداخلية عىل االستهالك ال سيام عىل التبغ ،والرضيبة عىل
الرشكات ،واملوارد املتأتية من تحسني حكامة املقاوالت العمومية ،وموارد الخوصصة.
•التحكم يف النفقات.
•إعداد آلية جديدة لتمويل املشاريع االستثامرية ،قامئة عىل الرشاكة بني الدولة
والفاعلني املؤسساتيني.
أما ما يتعلق بالتحمالت واملوارد فقد ارتكز مرشوع قانون املالية عىل الفرضيات
اآلتية :فيام يخص املبلغ اإلجاميل للتحمالت برسم سنة  2019فقدر بحوايل  443مليار درهم،
مبا فيها  10.5مليار درهم برسم النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات
الرضيبية .وتتوزع هذه التحمالت عىل الشكل اآليت:
• 306مليار درهم للميزانية العامة ،دون احتساب استهالك الدين العمومي املتوسط
والطويل األجل.
• 2,8مليار درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة.
• 84مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة.
• 39مليار درهم الستهالك الدين العمومي املتوسط وطويل األجل.
يف حني قدر املبلغ اإلجاميل للموارد بـ  417,5مليار درهم برسم سنة  ،2019مبا فيها
مبلغ  10,5مليار درهم تتعلق بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الرضيبية ،وهكذا يقدر
املبلغ اإلجاميل الصايف للموارد  407مليار درهم .وتتوزع عىل النحو التايل:
• 243مليار درهم امليزانية العامة ،دون احتساب حصيلة االقرتاضات املتوسطة وطويلة
األجل.
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• 2,8مليار درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة.
• 76مليار درهم ملداخيل االقرتاضات املتوسطة وطويلة األجل.
مع التنبيه أن مرشوع قانون املالية لسنة  2019يتوقع معدل منو الناتج الداخيل
الخام بنسبة  ،3,2%ومعدل عجز امليزانية بنسبة  3,7%دون احتساب املوارد املحصلة من
الخوصصة.
أما عن التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية لسنة  2019التي جعلت مرجعها
التوجيهات امللكية ،فيمكن إجاملها يف الجدول اآليت:
جدول  :43التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية لسنة  2019وآلياته اإلجرائية
التوجهات املجاالت
اآلليات اإلجرائية
املعنية
العامة
تقوية العرض املدريس ببناء  137مؤسسة جديدة سنة 2019
تعزيز املوارد البرشية للتعليم بخلق  15000منصب مايل سنة 2019
التعليم
البدء يف تعميم التعليم األويل
التأهيل البيداغوجي
تعميم التغطية الصحية األساسية :الطلبة ،املهن الحرة...
توسيع عملية تأهيل العرض االستتشفايئ
الصحة
تحسني الولوج للخدمات الطبية واألدوية
أوال:
مالءمة التكوين لحاجيات الشغل
دعم
إقامة جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب
السياسات
إعادة هيكلة آليات وبرامج الدعم العمومي للتشغيل
االجتامعية
إحداث  25.485منصب مايل ،و 15.000منصب متعاقد لفائدة قطاع
التشغيل التعليم
إحداث مساهمة اجتامعية للتضامن عىل األرباح بسعر نسبي محدد
يف  2,5%عىل األرباح املحققة من قبل الرشكات الخاضعة للرضيبة
عىل الرشكات التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق  40مليون
درهم لسنتني محاسبيتني متتاليتني ابتداء من فاتح يناير 2019
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ثانيا:
تقليص
الفوارق

ثالثا:
إعطاء
دينامية
جديدة
لالستثامر
ودعم
املقاولة

استهداف الفئات الفقرية والهشة من خالل برامج :راميد ،واملبادرة امللكية مليون
محفظة ،وتيسري ،واملساعدة املبارشة للنساء األرامل ،ومساعدة األشخاص يف وضعية
إعاقة ،واملطاعم املدرسية والداخليات ،واملنح.
الترسيع يف تفعيل الربنامج املليك للحد من الفوارق املجالية واالجتامعية يف العامل
القروي ( 50مليار درهم).
إطالق املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية بتكلفة إجاملية تبلغ 18
مليار درهم.
الرفع من حصة الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل املرصدة
تفعيل
الجهوية للجهات من  4%إىل 5%
املتقدمة تخصيص  10%من هذه املوارد لفائدة «صندوق التضامن بني
الجهات» مببلغ يقدر بـ  840 :مليون درهم
دعم خاص تقليص آجال األداء
للمقاوالت تصفية دين الرضيبة عىل القيمة املضافة املرتاكم وترسيع اإلرجاعات
الصغرى تحسني الولوج للتمويل من خالل تبسيط آليات الضامن ورفع سقف
واملتوسطة التمويل عرب القروض الصغرى
واملقاوالت اعتامد آليات للضامن مخصصة للمقاوالت الصغرية جدا
الصغرية مراجعة الجدول الحايل للرضيبة عىل الرشكات بهدف مالءمته مع
جدا
خصوصيات املقاوالت الصغرى

تقدمت لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب بـ  224تعديال عىل مرشوع
قانون املالية لسنة  ،2019قبل منها  63تعديال بنسبة  ، 28%ورفضت منها  90تعديال بنسبة
 ،41%وسحبت منها  69تعديال مبا نسبته  .31%أما عن نتيجة التصويت عىل الجزء األول من
مرشوع قانون املالية رقم  80.18برسم سنة  ،2019وكام تم تعديله فكان عدد املوافقني،24 :
واملعارضني ،13 :واملمتنعني :ال أحد .وقد صادق مجلس النواب يف جلسته العامة بتاريخ 16
نونرب  2018يف قراءة أوىل عىل مرشوع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية  2019بالنتيجة
اآلتية:
املوافقون189 :

املعارضون93 :

املمتنعون00 :
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بعد إحالة مرشوع قانون املالية عىل مجلس املستشارين بتاريخ  17نونرب ،2018
رشعت لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية يف مدارسته ،وقدم مختلف الفرق
واملجموعة الربملانية  217تعديال قبل منها  33تعديال ،ورفض  29تعديال ،وسحب  156تعديال
من طرف مقدميها .أما عن نتيجة التصويت عىل الجزء األول من مرشوع قانون املالية رقم
 80.18برسم سنة  ،2019وكام تم تعديله فكان عدد املوافقني ،9 :واملعارضني ،5 :واملمتنعني:
 .1وقد صادق مجلس املستشارين يف جلسته العامة بتاريخ  12دجنرب  2018عىل مرشوع
قانون املالية برمته بالنتيجة اآلتية:
املوافقون42 :

املعارضون22 :

املمتنعون4 :

يف قراءة ثانية بعد تعديل املواد 58 ،57 ،50 ،16 ،11 ،7 ،6 ،5 ،3 :وإضافة  6مكرر،
 7مكرر 27 ،مكررة من طرف مجلس املستشارين ،وافق عليه مجلس النواب يف جلسة عامة
بتاريخ  18دجنرب  2018عىل الشكل اآليت:
املوافقون158 :

املعارضون66 :

املطلب الرابع :قانون املالية للسنة املالية 2020

املمتنعون00 :

متت املصادقة عىل التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية  2020يف املجلس الوزاري
الذي انعقد حسب بالغ للناطق الرسمي باسم القرص املليك يوم  9أكتوبر  ،2019حيث قدم
السيد وزير االقتصاد واملالية ،السيد محمد بنشعبون ،عرضا حول التوجهات العامة ملرشوع
قانون املالية برسم  .2020الذي جاء فيه أن املرشوع يجد مرجعية إعداده يف «توجيهات
جاللة امللك الواردة يف الخطب السامية» ،أما مرتكزاته فتقوم عىل أربع أولويات كربى:
•أوال -الرشوع يف التنزيل الفعيل للقانون اإلطار إلصالح منظومة الرتبية والتكوين:
باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ،وتعزيز الدعم االجتامعي
للتمدرس ،إضافة إىل تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين املهني ،خاصة فيام
يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات واملهن ،وتحديث املناهج الرتبوية عرب التكوين
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بالتناوب والتكوين بالتدريج ،ومالءمة وتطوير روح املقاولة خاصة بالنسبة للشباب
املنتمني للقطاع غري املهيكل.
•ثانيا -إرساء آليات الحامية االجتامعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف
الفئات املعوزة :من خالل تحسني وتعميم الخدمات االستشفائية ،وتوسيع التغطية
الصحية ،وتفعيل التأمني الصحي ،إضافة إىل تنزيل التزامات اتفاق الحوار االجتامعي،
وتحسني استهداف الفئات يف وضعية هشاشة ،والتطوير التدريجي للمساعدات
املبارشة لفائدتهم ،وترسيع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتامعية
بالعامل القروي ،ومواكبة املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية.
•ثالثا -ترسيع تنزيل الجهوية :باعتبارها رافدا أساسيا ملعالجة الفوارق املجالية،
وتحقيق التوازن املنشود بني املجهود التنموي العام ،وبني خصوصية كل جهة ،من
خالل الرفع من موارد الجهات ،وترسيع تفعيل ميثاق الالمتركز اإلداري.
•رابعا -إعطاء دينامية جديدة لالستثامر ودعم املقاولة :مع الرتكيز عىل تنزيل
توصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ،ومواصلة تصفية دين الرضيبة عىل
القيمة املضافة ،مع تقليص آجال األداء ،باإلضافة إىل إحداث صندوق للتأهيل والدعم
املايل للمقاوالت الصغرية والصغرية جدا واملتوسطة.
وقد تدارس املجلس الحكومي مرشوع قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية 2020
والنصوص املصاحبة له ،وصادق عليها يوم  17أكتوبر  ،2019وقد تم تقديم املرشوع يف
جلسة عمومية مشرتكة بني مجليس الربملان يوم  21أكتوبر  ،2019ورشعت لجنة املالية
والتنمية االقتصادية مبجلس النواب يف مدارسته ،حيث قدم وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة عرضه داخل اللجنة بتاريخ  21أكتوبر  ،2019حيث ارتكز عىل مجموعة من املقدمات،
ليصل إىل مجموعة من املخرجات ،متت صياغة مجموعها يف مرشوع قانون املالية ،وميكن
تلخيص أهم ما جاء يف عرض السيد الوزير يف اآليت:
لقد جاء تبني مرشوع قانون املالية لسنة  2020ضمن سياق دويل متيز باستمرار
اضطراب أسعار البرتول والغاز ،ومراجعة وترية النمو االقتصادي العاملي ،وتصاعد التوترات
التجارية بني الواليات املتحدة والصني ،واستمرار عدم اليقني املرتبط بخروج بريطانيا من
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االتحاد األوريب ،وتراجع االستثامر والطلب عىل السلع االستهالكية عىل مستوى االقتصادات
املتقدمة واألسواق الصاعدة.
أما ما يتعلق بالسياق الوطني فتميز بـ:
•تباطؤ يف معدل النمو االقتصادي من  3%سنة  2018إىل  2.9%سنة  2019نتيجة
تراجع النشاط الفالحي؛
•استمرار ارتفاع الناتج الداخيل الخام غري الفالحي كنتيجة أساسية لألداء الجيد
لقطاعات الصيد والطاقة واملعادن وكذا السياحة والنقل.
•منو اقتصادي مدعوم بشكل رئييس بالطلب الداخيل الذي ساهم ب  3.5نقطة خالل
سنة  ،2019نتيجة توطيد استهالك األرس واالستثامر.
اآليت:

أما ما يتعلق بأولويات مرشوع قانون املالية لسنة  ،2020فيمكن إجاملها يف الجدول

جدول  :44التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية لسنة  2020وآلياته اإلجرائية
اآلليات اإلجرائية
التوجهات العامة املجاالت املعنية
إحداث  16.069منصب مايل منها  15.000منصب
لفائدة األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين (72.4
التعليم
أوال:
مليار درهم)
مواصلة دعم
إحداث  4.000منصب مايل ( 18.6مليار درهم)
السياسات
االجتامعية
الصحة
إعفاء اللقاحات من الرضيبة عىل القيمة املضافة يف
الداخل وحني االسترياد
ثانيا:
تقليص
الفوارق
االجتامعية
واملجالية

تقليص الفوارق
االجتامعية

تقليص الفوارق االجتامعية من خالل برامج :راميد –
املبادرة امللكية مليون محفظة – تيسري – املساعدة
املبارشة للنساء األرامل – مساعدة األشخاص يف وضعية
إعاقة – املطاعم املدرسية والداخليات – املنح (التعليم
العايل) – الربنامج املليك لتقليص الفوارق املجالية
واالجتامعية بالعامل القروي – املبادرة الوطنية للتنمية
البرشية( .مجموع  18مليار درهم)
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تنزيل التزامات اتفاق الحوار االجتامعي ( 14,25مليار
دعم القدرة
درهم)
الرشائية للفئات
مواصلة دعم املواد األساسية عرب صندوق املقاصة (14.6
الهشة
مليار درهم)
تخصيص  9.6مليار درهم لتفعيل الجهوية املتقدمة:
تفعيل الجهوية
( 10%منها لفائدة صندوق التضامن بني الجهات
املتقدمة
دعم املقاوالت املتوسطة والصغرية والصغرية جدا عرب إحداث صندوق ترصد
له  6مليار درهم.
تخفيض السعر الهاميش للرضيبة عىل الرشكات من  31%إىل  28%بالنسبة
ثالثا:
إعطاء دينامية للرشكات الصناعية.
جديدة لالستثامر مواكبة تحويل الجمعيات الرياضية إىل رشكات
ودعم املقاولة مراجعة النظام التفضييل املطبق عىل الرشكات املكتسبة لصفة «القطب املايل
للدار البيضاء» ،وعىل مالءمة املنظومة الترشيعية الوطنية للمعايري الدولية
تقوية عالقة الثقة مع امللزمني من خالل إجراءات متعددة

لكن ما هي التدابري الرضورية للحفاظ عىل التوازنات املالية؟ ميكن اتخاذ ثالث
تدابري رضورية ،حسب وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،متكن من رصد  16مليار درهم:
•ترشيد النفقات املرتبطة بتسيري اإلدارة (تقليص  1مليار درهم)
•اللجوء إىل آليات التمويل املبتكرة يف إطار الرشاكة املؤسساتية ،والتدبري النشيط
ألمالك الدولة واملؤسسات العمومية ( 12مليار درهم)
•مواصلة عمليات الخوصصة ( 3مليار درهم).

الفرضيات املعتمدة يف إعداد مرشوع قانون املالية لسنة 2020
منو الناتج الداخيل الخام3.7% :
 67دوالر للربميل
سعر البرتول:
سعر رصف الدوالر مقابل الدرهم9.5 :

 70مليون قنطار
محصول الحبوب:
 350ميون دوالر للطن
سعر البوتان:
الطلب الدويل املوجه للمغرب3.5% :

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :
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وميكن تقديم أهم املعطيات الرقمية املقدمة ملرشوع قانون املالية لسنة 2020
مقارنة مع قانون املالية لسنة  2019من خالل الجدول اآليت:
جدول  :45مقارنة للمعطيات الرقمية املقدمة ملرشوعي قانوين املالية للسنتني املاليتني  2019و 2020
الفرق
الفرق
مرشوع
قانون
قانون (القيمة) (-)2( )%
املالية
املعطيات الصافية (مباليري الدرهم)
()1
 )1( 2019املالية ()1(-)2( )2
7.1
17.52 264.51 246.99
املداخيل الجارية
3.3
7.26
227.21 219.95
املداخيل الجبائية
2.7
2.73
105.40 102.67
الرضائب املبارشة
5.7
5.3
94.96
89.83
الرضائب غري املبارشة
8.4
0.79
10.21
9.42
الرسوم الجمركية
-7.7
-1.38
16.64
18.03
رسوم التسجيل والتنرب
43.2
10.26
34.00
23.74
املداخيل غري الجبائية
0.0
0.00
3.30
مداخيل بعض الحسابات الخصوصية للخزينة 3.30
3.7
8.67
242.44 233.77
النفقات الجارية
6.7
7.52
119.68 112.16
املوظفني
6.1
4.56
79.11
74.56
السلع والخدمات
1.2
0.33
29.02
28.68
فوائد الدين
-20.3
-3.73
14.64
18.37
املقاصة
22.1
12.75
70.36
57.61
االستثامر
-3.5%
-3.3%

بتاريخ  2019-11-12وافقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب عىل
الجزء األول من املرشوع كام عدلته بأغلبية  24صوتا ومعارضة  13صوتا وبدون أي امتناع عن
التصويت (تم وضع التعديالت حول املرشوع من طرف كل من فرق األغلبية وفريق األصالة
واملعارصة والفريق االستقاليل واملجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية إضافة إىل تعديالت
النائبني مصطفى الشناوي وعمر بالفريج) ،ووافقت عىل الجزء الثاين من املرشوع وعىل
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املرشوع برمته بأغلبية  22صوتا ومعارضة  11صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت ،كام
وافقت مختلف اللجان عىل مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها .ويف
جلسة عامة بتاريخ  2019-11-14وافق مجلس النواب عىل الجزء األول من املرشوع بأغلبية
 168صوتا ومعارضة  71صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت ،كام وافق عىل الجزء الثاين من
املرشوع بأغلبية  145صوتا ومعارضة  60صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت ،كام وافق
عىل املرشوع برمته بأغلبية األصوات:
املوافقون146 :

املعارضون60 :

املمتنعون00 :

بعد إحالة مرشوع قانون املالية عىل مجلس املستشارين ،وافقت لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بتاريخ  2019-12-02عىل الجزء األول من املرشوع كام
عدلته بأغلبية  8أصوات ومعارضة  3أصوات وامتناع  4مستشارين عن التصويت (تم وضع
التعديالت بشأنه من طرف كل من فرق األغلبية والفريق االستقاليل وفريق األصالة واملعارصة
وفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب وفريق االتحاد املغريب للشغل ومجموعة الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل إضافة إىل تعديالت مستشاري حزب التقدم واالشرتاكية) ،ثم وافقت
اللجنة عىل الجزء الثاين من املرشوع كام عدلته بأغلبية  10أصوات ومعارضة  06أصوات
وامتناع مستشار واحد عن التصويت ،كام وافقت عىل املرشوع برمته كام عدلته بأغلبية 10
أصوات ومعارضة  07أصوات وامتناع مستشار واحد عن التصويت ،موازاة مع ذلك صوتت
مختلف اللجان الدامئة عىل مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها .ويف
جلسة عامة ملجلس املستشارين بتاريخ  2019-12-06وافق املجلس عىل الجزء األول من
املرشوع كام عدله بأغلبية  38صوتا ومعارضة  21صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت.
ووافق عىل الجزء الثاين من املرشوع كام عدله بأغلبية  37صوتا ومعارضة  21صوتا وامتناع
مستشار واحد عن التصويت ،كام وافق عىل املرشوع برمته كام عدله بأغلبية األصوات:
املوافقون37 :

املعارضون24 :

املمتنعون00 :
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يف قراءة ثانية ملرشوع قانون املالية لسنة  ،2020وافقت اللجنة املختصة مبجلس
النواب عىل املرشوع بأغلبية  21صوتا ومعارضة  11صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت
بتاريخ  ،2019-12-11وهو نفس التاريخ الذي انعقدت فيه الجلسة العامة ملجلس النواب
حيث وافق عىل املرشوع يف إطار القراءة الثانية بأغلبية األصوات:
املوافقون171 :

املعارضون62 :

املمتنعون00 :

صدر بعدها قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020يف الجريدة الرسمية ،عدد
 6838مكرر ،بتاريخ .2019-12-14

املطلب الخامس :قانون املالية املعدل للسنة املالية 2020

عرفت الفرتة الفاصلة بني دوريت أكتوبر وأبريل للسنة الرابعة من الوالية الترشيعية
العارشة تفيش جائحة كورونا عامليا ،واملغرب مل يكن استثناء يف هذا السياق الدويل ،والذي
عرف توقفا مفاجئا للنشاط االقتصادي ،وانخفاضا حادا يف التجارة الدولية ،وارتباكا يف سالسل
اإلنتاج والتوريد ،وتزايدا ألعداد العاطلني عن العمل ،واضطرابا يف أسعار البرتول والغاز،
وتراجعا لوترية النمو االقتصادي العاملي ،وكل ذلك نتج عن إجراءات الحرص والعزلة التي
اختارتها مختلف الدول من أجل حامية مواطنيها من احتامل اإلصابة بفريوس كوفيد ،19
وقد اتخذ املغرب بدوره مجموعة من القرارات الصعبة بعد تبنيه وإعالنه عن حالة الطوارئ
الصحية وتأطريها مبرسوم قانون ابتداء ،قبل أن يصادق عىل املرسوم الربملان بعد انعقاد دورة
أبريل سنة .2020
لقد حتمت تداعيات كوفيد  19عىل مراجعة األولويات املعتمدة يف قانون املالية
لسنة  ،2020واعتامد قانون معدل لسنة  ،2020وهو التعديل الذي يجد مرجعيته يف:
•الوثيقة الدستورية ،حيث نص (الفصل  )77أنه « :يسهر الربملان والحكومة عىل
الحفاظ عىل توازن مالية الدولة».
•القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية الذي أرىس مبدأ صدقية امليزانية،
حيث نصت املادة  10عىل أنه « :تقدم قوانني املالية بشكل صادق مجموع موارد
وتكاليف الدولة ،ويتم تقييم صدقية املوارد والتكاليف ،بناء عىل املعطيات املوفرة
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اثناء إعدادها ،والتوقعات التي ميكن أن تنتج عنها».
لقد سبق التداول يف مرشوع القانون املايل التعدييل اتخاذ اململكة مجموعة
إجراءات وتدابري يف محاولة للحفاظ عىل األمن الصحي للمواطنني وضامن استمرار نشاط
الدورة االقتصادية ،ومن اإلجراءات التي اتخذت:
•إحداث الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا بعد مصادقة الحكومة يف
مجلس استثنايئ بتاريخ  16مارس  2020عىل املرسوم رقم ( 2.20.269الجريدة
الرسمية ،بتاريخ  7أبريل .)2020
•إصدار مرسوم بقانون رقم  2.20.320يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية
(الجريدة الرسمية ،عدد  6871مكرر ،بتاريخ  8أبريل  ،)2020وكان الهدف من
ورائه إمكانية تجاوز سقف التمويالت الخارجية املسموح بها للحكومة يف  31مليار
درهم ملواجهة آثار الجائحة .وقد صودق عىل املرسوم بقانون رقم ( 26.20الجريدة
الرسمية ،عدد  ،6893بتاريخ  22يونيو .)2020
اللجوء إىل خط السيولة الذي وضعه صندوق النقد الدويل رهن اشارة بنك املغرب
يتم تسديدها عرب  5سنوات مبدة إعفاء  3سنوات (البيان الصحفي املشرتك بني وزارة االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة وبنك املغرب 7 ،ابريل .)2020
إذا عدنا إىل مرشوع قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  ،2020فإن
املالحظة األوىل التي ميكن االنتباه إليها كونه أول مرشوع قانوين ُمع ِّدل منذ دخول القانون
التنظيمي رقم  130.13املتعلق بقانون املالية حيز التنفيذ سنة  ،2016وآخر قانون مايل
معدل كان سنة .1990
صادق املجلس الحكومي عىل مرشوع قانون املالية املعدل لسنة  2020بتاريخ
 ،2020-07-07وذلك بعد تقديم توجهاته العامة خالل املجلس الوزاري الذي انعقد يف
 .2020-07-06فام هي أهم متغريات مرشوع قانون املالية املعدل رقم .35.20
ميكن التعرف عىل املرتكزات الكربى ملرشوع قانون املالية املعدل بالتوقف عند
عرض السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة الذي ألقاه داخل لجنة املالية والتنمية
االقتصادية التابعة ملجلس النواب بتاريخ  ،2020-07-08والتي تتمثل يف ثالث مرتكزات ميكن
إبرازها يف الجدول اآليت:

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :
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جدول  :46مرتكزات مرشوع قانون املالية املعدل لسنة  2020وآلياته اإلجرائية
اآلليات اإلجرائية
املرتكزات العامة
تخصيص  5ماليري درهم ملواكبة تفعيل آليات الضامن ،لفائدة كل أصناف
الرشكات مبا يف ذلك املقاوالت العمومية
أوال:
مواكبة االستئناف إطالق إصالح مؤسسايت لصندوق الضامن املركزي
التدريجي للنشاط تخصيص مبلغ  15مليار درهم من أجل ترسيع استعادة االقتصاد الوطني
االقتصادي
لديناميته
إيالء اهتامم خاص لتشجيع استهالك املنتوج املحيل
االستمرار يف املواكبة االجتامعية واالقتصادية للقطاعات التي ستعرف
ثانيا:
صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي
الحفاظ عىل
تفعيل املواكبة الخاصة ملختلف القطاعات ،يف إطار تعاقدي ،مع الفاعلني
مناصب الشغل
االقتصاديني املعنيني
تقوية مناخ األعامل عرب ترسيع ورش تبسيط املساطر ورقمنتها
ثالثا:
ترسيع اعتامد وتنزيل ميثاق املرافق العمومية
ترسيع تنزيل
اإلصالحات اإلدارية تعزيز اإلدماج املايل بتعميم األداء عرب الوسائل اإللكرتونية

لكن ماذا عن الفرضيات املعتمدة يف إعداد مرشوع قانون املالية املعدل مقارنة مع
قانون املالية لسنة 2020؟
جدول  :47الفرضيات املعتمدة يف إعداد قانون املالية ومرشوع قانون املالية املعدل للسنة املالية 2020
م ق م املعدل لسنة  2020ق م لسنة 2020
3.7%
-5%
منو الناتج الداخيل الخام
 67دوالر للربميل
سعر البرتول
9.5
سعر رصف الدوالر مقابل الدرهم
 70مليون قنطار
 30مليون قنطار
محصول الحبوب
 350مليون دوالر للطن
 290دوالر للطن
سعر البوتان
الطلب الدويل املوجه للمغرب (دون
3.5%
-20%
احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته)
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وميكن تقديم أهم املعطيات الرقمية املقدمة ملرشوع قانون املالية املعدل لسنة
 2020مقارنة مع قانون املالية لسنة  2020من خالل الجدول اآليت:
جدول  :48املعطيات الرقمية املقدمة لقانون املالية ومرشوع قانون املالية املعدل للسنة املالية 202
الفرق
قانون
الفرق ()%
مقم
(القيمة)
املالية
املعطيات الصافية (مباليري الدرهم)
()1(-)2
املعدل ()2
()1(-)2
)1( 2020
-15.44 -40.7 222.82
263.52
املداخيل الجارية
-18.28 -41.56 185.84
227.40
املداخيل الجبائية
-16.98 -17.88 87.52
105.40
الرضائب املبارشة
-18.08 -17.88 77.74
94.90
الرضائب غري املبارشة
-24.11 -2.52
7.93
10.45
الرسوم الجمركية
-23.92 -3.98
12.66
16.64
رسوم التسجيل والتنرب
2.59
0.86
33.67
32.82
املداخيل غري الجبائية
3.30
مداخيل بعض الحسابات الخصوصية للخزينة 3.30
-1.80
-4.34 237.10
241.44
النفقات الجارية
-1.56
-2.15 135.93
138.08
املوظفني
0.44
0.27
60.97
60.70
السلع والخدمات
1.14
0.32
28.34
28.02
فوائد الدين
-18.99 -2.78
11.86
14.64
املقاصة
1.07
0.76
71.11
70.36
االستثامر
-7.5%
-3.5%

بتاريخ  2020-07-11وافقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب عىل
الجزء األول من املرشوع كام عدلته بأغلبية  22صوتا ومعارضة  10أصوات وبدون أي امتناع
عن التصويت ،ووافقت عىل الجزء الثاين من املرشوع وعىل املرشوع برمته بأغلبية  19صوتا
ومعارضة  7أصوات وبدون أي امتناع عن التصويت .ويف جلسة عامة بتاريخ 2020-07-13

171

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

وافق مجلس النواب عىل الجزء األول من املرشوع بأغلبية  67صوتا ومعارضة  44صوتا
وبدون أي امتناع عن التصويت ،كام وافق عىل الجزء الثاين من املرشوع ،وعىل املرشوع برمته
بأغلبية األصوات:
املوافقون67 :

املعارضون44 :

املمتنعون00 :

بعد إحالة مرشوع قانون املالية عىل مجلس املستشارين ،وافق املجلس يف جلسة
عامة بتاريخ  2020-07-17عىل الجزء األول من املرشوع بأغلبية  28صوتا ومعارضة  14صوتا
وامتناع  4مستشارين عن التصويت .ووافق عىل الجزء الثاين من املرشوع ،وعىل املرشوع
برمته بأغلبية األصوات:
املوافقون29 :

املعارضون13 :

املمتنعون4 :

يف إطار القراءة الثانية ملرشوع قانون املالية لسنة  ،2020وافقت اللجنة املختصة
مبجلس النواب عىل املواد املعدلة للمرشوع بأغلبية  19صوتا ومعارضة  10أصوات وبدون
أي امتناع عن التصويت بتاريخ  ،2020-07-20وهو نفس التاريخ الذي انعقدت فيه الجلسة
العامة ملجلس النواب حيث متت املوافقة عىل املرشوع يف إطار القراءة الثانية باألغلبية:
املوافقون73 :

املعارضون43 :

املمتنعون00 :

صدر بعدها قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  2020يف الجريدة
الرسمية ،عدد  ،6903بتاريخ .2020-07-27

املطلب السادس :قانون املالية للسنة املالية 2021

من الطبيعي أن كل قانون املالية لكل سنه يتأثر بسابقه ،وقد عرفت السنة
الترشيعية الرابعة من الوالية الترشيعية العارشة ،املصادقة عىل قانون املالية رقم 70.19
للسنة املالية  2020يف  11دجنرب  ،2020وهو القانون الذي تم تعديله بقانون مايل معدل
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نتيجة تداعيات كوفيد  19التي حتمت مراجعة األولويات املعتمدة يف قانون املالية رقم
 ،70.19وتم إحالل مكانه قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  2020الذي صودق
عليه يف الجلسة العامة ملجلس النواب بتاريخ  20يوليوز  ،2021وهي السياقات التي جاء
ضمنها قانون املالية لسنة .2021
وطبقا ملقتضيات الفصل  49من الدستور ،قدم السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة ،عرضا حول الخطوط العريضة ملرشوع قانون املالية لسنة  2021يف املجلس الوزاري
الذي انعقد حسب بيان عن األمانة العامة للحكومة بتاريخ  14أكتوبر  ،2020وقد ارتكزت
التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية التي تأثرت بسياقات إخراج قانون املالية املعدل يف
السنة الترشيعية السابقة عىل املحاور التالية:
•أوال  -ترسيع تنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني  :حيث ستعمل الحكومة عىل
تسخري كل اإلمكانيات من أجل تحقيق مجموعة أهداف ،تتمثل يف:
−الحفاظ عىل مناصب الشغل؛
−إدماج القطاع غري املهيكل؛
−التنزيل الرسيع لكل اآلليات الكفيلة بضامن النجاعة الرضورية لتدخالت
صندوق محمد السادس لالستثامر؛
−دعم االستثامر العمومي الذي سيبلغ  230مليار درهم؛
−إعطاء دينامية جديدة لربنامج «انطالقة» لتمكني الشباب من الولوج ملصادر
التمويل.
•ثانيا -الرشوع يف تعميم التغطية الصحية اإلجبارية :من خالل اإلرساع باملصادقة عىل
التعديالت الخاصة باإلطار القانوين والتنظيمي إلرساء تأمني إجباري عن املرض لفائدة
الفئات الهشة املستفيدة حاليا من نظام راميد ،وترسيع تعميم التغطية لفائدة فئات
املستقلني ،وغري األجراء الذين ميارسون أعامال حرة .وبتأهيل العرض الصحي ،من
خالل الرفع من امليزانية املخصصة لقطاع الصحة بحوايل ملياري درهم برسم السنة
املالية .2021
•ثالثا -تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبريها :من خالل اإلرساع بتفعيل التوجيهات
امللكية السامية بإطالق إصالح عميق للقطاع العام ،ومعالجة االختالالت الهيكلية
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للمؤسسات واملقاوالت العمومية ،قصد تحقيق أكرب قدر من التكامل واالنسجام يف
مهامها والرفع من فعاليتها االقتصادية واالجتامعية ،وما يستدعي ذلك من إعداد
مرشوعي قانونني :يتعلق األول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبري االسرتاتيجي
ملساهامت الدولة ،ومواكبة أداء املؤسسات العمومية ،ويخص الثاين إصالح املؤسسات
واملقاوالت العمومية.
وقد تدارس املجلس الحكومي مرشوع قانون املالية رقم  65.20برسم السنة املالية
 2021والنصوص املصاحبة له ،وقد خصصت جلسة عمومية مشرتكة بني مجليس الربملان يوم
االثنني  29أكتوبر  2020لتقديم وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة للمرشوع .هذا وقد
رشعت «لجنة املالية والتنمية االقتصادية» مبجلس النواب يف مدارسته ،حيث قدم السيد
الوزير عرضه داخل اللجنة بتاريخ  19أكتوبر  ،2020حيث ارتكز عىل مجموعة من املقدمات،
ليصل إىل مجموعة من املخرجات ،متت صياغة مجموعها يف مرشوع قانون املالية ،وميكن
تلخيص أهم ما جاء يف عرض السيد الوزير يف اآليت:
لقد جاء سياق إعداد مرشوع قانون املالية للسنة املالية  2021ضمن سياق دويل
متيز بانكامش قوي لالقتصاد العاملي برسم سنة 020؛ مع وجود توقع حذر النتعاش االقتصاد
دوليا سنة  2021مبا نسبته  5,2%وخاصة مبنطقة األورو يف ظل عدم اليقني بخصوص تطورات
الجائحة ،وتوقع ارفاع معدالت البطالة خالل هذه السنة والتي بعدها.
أما ما ميز السياق الوطني فهو:
•تفاقم األزمة الصحية عىل املستوى الوطني ،وانعكاس التدابري الصحية الوقائية عىل
استئناف مختلف األنشطة لعد فرتة الحجر الصحي؛
•انكامش غري مسبوق لالقتصاد الوطني ب  5,8%سنة 2020؛
•ارتفاع عجز امليزانية ومستوى املديونية.
اآليت:

أما ما يتعلق بأولويات مرشوع قانون املالية لسنة  ،2021فيمكن إجاملها يف الجدول

174

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

جدول  :49أولويات مرشوع قانون املالية لسنة  2021وآلياته اإلجرائية
أوال :ترسيع تنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني
التدابري التي تم اتخاذها
التدابري املزمع اتخاذها باملوازاة مع مشالوع قانون املالية
بشكل استعجايل
توقيع ميثاق لإلنعاش
االقتصادي والشغل
تخويل صندوق محمد السادس لالستثامر الشخصية املعنوية
توقيع عقد الربنامج  -2020التدخل بشكل مبارش عرب متويل املشاريع االستثامرية ،أو بشكل
غري مبارش عرب تقوية األموال الداتية للرشكات قصد تطويرها.
 2021يتعلق بإنعاش قطاع
السياحة
إبرام عقدي-برنامج :األول
إلنعاش قطاع متعهدي
املناسبات ،والثاين إلنعاش
مواصلة دينامية القروض املضمونة من طرف الدولة ،والتي
قطاع الرتفيه
استفادت منها إىل حدود اآلن :ما يزيد عن  23ألف مقاولة من
تفعيل األفضلية الوطنية
«ضامن إقالع» و «إقالع املقاوالت الصغري جدا» مببلغ إجاميل
وتشجيع املنتوجات الوطنية
يفوق  27مليار درهم .وحوايل  50ألف مقاولة صغرية ومتوسطة
يف إطار الصفقات العمومية
من «ضامن أكسجني».
إحداث صندوق االستثامر
االسرتاتيجي« :صندوق محمد
السادس لالستثامر»
ثانيا :الرشوع يف تعميم التغطية الصحية اإلجبارية2022-2021 :
اإلطار
التدابري املرافقة
التكلفة التمويل
الفئة املستهدفة
القانوين
املهنيون والعامل املستقلون،
واألشخاص غري األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاص

مراجعة
5,4
القانون
مليار
رقم -98
درهم
15

نظام قائم عىل
املساهمة

إحداث مساهمة
مهنية موحدة بالنسبة
لألشخاص الذاتيني
الخاضعني للرضيبة
عىل الدخل حسب
نظام الربح الجزايف
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إطار تضامني
(كيل أو جزيئ):
 حد أدىنللمساهمة
 تحسني الولوج إىلالجزافية؛ -
مراجعة
الخدمات الصحية؛ -
8,4
الفئات املعوزة (التي تستفيد
إعادة توزيع
القانون
االلتزام باحرتام مسار
مليار
حاليا من نظام املساعدة
املبالغ املرصدة
رقم -65
العالجات؛  -تعزيز
درهم
راميد)
لنظام املساعدة
00
املراقبة.
الطبية؛ -
إحداث مساهمة
اجتامعية
للتضامن
ثالثا :تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبريها
حذف بعض املقاوالت أو فروعها ،والتي مل يعد لوجودها أي
ارتباط بأهداف إحداثها؛
الرشوع يف إصالح املؤسسات تجميع املؤسسات واملقاوالت الناشطة يف قطاعات متشابهة داخل
واملقاوالت العمومية من خالل :أقطاب كربى؛
خلق وكالة مهمتها التدبري االسرتاتيجي ملساهامت الدولة يف
مختلف املؤسسات واملقاوالت العمومية ،وتقييم نجاعتها.
إصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية؛
تم إعداد مرشوعي قانون:
إحداث وكالة وطنية للتدبري االسرتاتيجي ملساهامت الدولة.

لكن ما هي التدابري الرضورية يف مرشوع قانون املالية؟ ميكن رصدها من خالل
عرض وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أمام الربملان بكونها تتمثل يف:
•دعم االستثامر العمومي :لينتقل من  182مليار درهم يف القانون املايل املعدل برسم
سنة  2020إىل  230مليار يف قانون املالية لسنة  ،2021مع اعتبار أن  45مليار درهم
ستتم تعبئتها عىل مستوى صندوق محمد السادس لالستثامر.
•إعطاء األولوية لقطاعي التعليم والصحة :حيث يخصص لكل من التعليم غالف مايل
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يقدر ب  72مليار درهم ،و 20000منصب شغل .ولقطاع الصحة غالف مايل قدره 20
مليار درهم ،و 7000منصب شغل.
•تنزيل الجهوية املتقدمة :حيث تبلغ مجموع املوارد املرصدة لفائدة الجهات (الرضيبة
عىل الرشكات ،والرضيبة عىل الدخل ،والرسم عىل عقود التأمني ،ومساهامت امليزانية
العامة)  10ماليري درهم.
•اتخاذ حزمة من التدابري الجمركية والجبائية.
•تدابري مواكبة لتعميم التغطية الصحية اإلجبارية :تغيري تسمية «صندوق دعم
التامسك االجتامعي» ليصبح «صندوق دعم الحامية االجتامعية والتامسك
االجتامعي» ،وتعزيز موارده.
•تقليص عجز امليزانية إىل  6.5%كخطوة أوىل يف مسار استعادة التوازنات املالية
وضامن استقرار املديونية ،وهو خيار ال رجعة فيها بالنظر إىل التزامات اململكة مع
كافة الرشكاء.
وماذا عن الفرضيات املعتمدة يف إعداد مرشوع قانون املالية لسنة 2021؟
جدول  :50الفرضيات املعتمدة يف إعداد مرشوع قانون املالية لسنة 2020
 70مليون قنطار
 4.8%محصول الحبوب:
منو الناتج الداخيل الخام:
 350ميون دوالر للطن
 1%سعر غاز البوتان:
معدل التضخم:
الطلب الدويل املوجه للمغرب (دون احتساب
سعر رصف الدوالر مقابل الدرهم9.5 :
منتوجات الفوسفاط ومشتقاته)12.6% :

وميكن تقديم أهم املعطيات الرقمية املقدمة ملرشوع قانون املالية لسنة 2021
مقارنة مع قانون املالية لسنة  ،2020وقانون املالية املعدل  2020من خالل الجدول اآليت:
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جدول  :51املعطيات الرقمية املقدمة ملرشوع قانون املالية لسنة 2021
املعطيات الصافية (مباليري الدرهم)

ق .م ق .م .م
)1(2020 2020

263.51
املداخيل الجارية
227.40
املداخيل الجبائية
105.40
الرضائب املبارشة
94.90
الرضائب غري املبارشة
10.45
الرسوم الجمركية
16.64
رسوم التسجيل والتنرب
32.82
املداخيل غري الجبائية
مداخيلبعضالحساباتالخصوصيةللخزينة 3.30
241.44
النفقات الجارية
138.08
املوظفني
60.70
السلع والخدمات
28.02
فوائد الدين
14.64
املقاصة
70.36
االستثامر
-3.5%
عجز امليزانية
-3.7%
عجز امليزانية دون احتساب الخوصصة

222.52
185.84
87.52
77.74
7.93
12.66
33.67
3.00
237.49
135.93
61.36
28.34
11.86
70.81
-7.5%
-7.5%

م.
ق .م
2021
()2
236.91
195.58
80.11
89.97
10.77
14.73
38.03
3.30
242.94
139.86
65.85
27.68
13.55
68.10
-6.2%
-6.2%

الفرق الفرق
(القيمة) ()%
()1(-)2( )1(-)2
14.39
9.74
-7.40
12.23
2.84
2.07
4.36
0.30
9.44
3.93
4.49
-0.66
1.69
-2.71

6.5
5.2
-8.5
15.7
35.8
16.3
12.9
10.0
4.0
2.9
7.3
-2.3
14.2
-3.8

بتاريخ  20201-11-11وافقت «لجنة املالية والتنمية االقتصادية» مبجلس النواب
عىل الجزء األول من املرشوع كام عدلته بأغلبية  21صوتا ،ومعارضة  12صوتا ،وبدون أي امتناع
عن التصويت .ووافقت يومه  2020-11-13عىل الجزء الثاين من املرشوع كام عدلته بأغلبية
 17صوتا ،ومعارضة  9أصوات ،وبدون أي امتناع عن التصويت .كام وافقت عىل املرشوع برمته
أغلبية متثلت يف 18 :صوتا ،ومعارضة  9أصوات ،وبدون أي امتناع عن التصويت .موازاة مع
ذلك وافقت مختلف اللجان عىل مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
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ويف جلسة عامة بتاريخ  2020-11-12وافق مجلس النواب عىل الجزء األول من
املرشوع بأغلبية  51صوتا ،ومعارضة  29صوتا ،وبدون أي امتناع عن التصويت .كام وافق عىل
الجزء الثاين من املرشوع ،واملرشوع برمته يومه  2020-11-13بأغلبية:
املمتنعون00 :

املعارضون29 :

املوافقون59 :

بعد إحالة مرشوع قانون املالية عىل مجلس املستشارين ،وافقت «لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية» بتاريخ  2020-12-02عىل الجزء األول من املرشوع كام
عدلته بأغلبية  8أصوات ،ومعارضة  3أصوات ،وامتناع  4مستشارين عن التصويت .ثم وافقت
اللجنة عىل الجزء الثاين من املرشوع بأغلبية  11صوتا ،ومعارضة صوتني ،وامتناع مستشار
واحد عن التصويت ،كام وافقت عىل املرشوع برمته كام عدلته بأغلبية  10أصوات ومعارضة
 07أصوات وامتناع مستشار واحد عن التصويت ،كام وافقت عىل املرشوع برمته بأغلبية 11
صوتا ومعارضة  03أصوات وبدون أي امتناع عن التصويت ،موازاة مع ذلك وافقت مختلف
اللجان الدامئة عىل مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
ويف جلسة عامة ملجلس املستشارين بتاريخ  2020-12-04وافق املجلس عىل الجزء
األول من املرشوع بأغلبية  29صوتا ،ومعارضة  15صوتا ،وبدون أي امتناع عن التصويت.
ووافق عىل الجزء الثاين من املرشوع بأغلبية  29صوتا ،ومعارضة  7أصوات ،وبدون أي امتناع
عن التصويت ،كام وافق عىل املرشوع برمته بأغلبية:
املوافقون29 :

املعارضون16 :

املمتنعون00 :

يف قراءة ثانية ملرشوع قانون املالية برسم سنة  ،2021تدارست «لجنة املالية
والتنمية االقتصادية» مبجلس النواب املواد املعدلة يف إطار القراءة الثانية ،ووافقت عليها
كام عدلتها بأغلبية  20صوتا ،ومعارضة  7أصوات ،وبدون أي امتناع عن التصويت يوم
 ،2020-12-08وهو نفس التاريخ الذي انعقدت فيه الجلسة العامة ملجلس النواب حيث
وافق عىل املرشوع يف إطار قراءة ثانية بأغلبية األصوات .وقد صدر بعدها ظهري رشيف رقم
 1.20.90صادر يف فاتح جامدى األوىل  16( 1442ديسمرب  )2020بتنفيذ قانون املالية رقم
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

 65.20للسنة املالية ( :2021الجريدة الرسمية ،عدد  6944مكرر 3 ،جامدى األوىل / 1442
 18ديسمرب .)2020
جدول  :52قوانني املالية املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة
1
2
3
4
5
6

قوانني املالية املصادق عليها
قانون املالية رقم  73.16للسنة املالية
2017
قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية
2018
قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية
2019
قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية
2020
قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة
املالية 2020
قانون املالية رقم  65.20للسنة املالية
2021

تاريخ املصادقة

الجريدة الرسمية

 06يونيو 2017

 12 – 6577يونيو 2017

 13ديسمرب
2017
 18ديسمرب
2019
 11ديسمرب
2019
 20يوليوز
2020
 08ديسمرب
2020

 25 – 6633ديسمرب 2017
 21 – 6736ديسمرب 2018
 6838مكرر 14 ،ديسمرب 2019
 27 - 6903يوليوز 2020
 6944مكرر  18 -ديسمرب 2020
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

املبحث السابع:
مشاريع ومقرتحات القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة
تباين كم املبادرات الترشيعية التي متت املصادقة عليها يف التجربة الربملانية
العارشة بني سنة ترشيعية وأخرى داخل نفس الوالية ،والتي متيزت بإصدار  331نص قانوين،
تنوعت ما بني قوانني تنظيمية ،وقوانني-إطار ،وقوانني ناظمة ملؤسسات الحكامة الجيدة،
وقوانني املالية ،وقوانني شملت قطاعات وزارية متباينة .وتربز الجداول أدناه مجموع القوانني
املصادق عليها لكل قطاع حكومي خالل التجربة الربملانية العارشة.
جدول  :53القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني يف الخارج
القوانني املصادق عليها

تاريخ
املصادقة

الجريدة
الرسمية

قانون رقم  01.17يوافق مبوجبه عىل القانون التأسييس
ع6612:
لالتحاد األفريقي ،املوقع بلومي (التوغو) يف  11يوليو
 2017-01-19بتاريخ:
 ،2000 1كام تم تعديله بالربوتوكول امللحق به ،املعتمد
2017/10/12
بأديس أبابا (إثيوبيا) يف  3فرباير  2003ومبابوتو(املوزمبيق)
يف  11يوليو 2003
قانون رقم  07.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع
بكيغايل يف  19أكتوبر  2016بني حكومة اململكة املغربية
2
وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحامية
املتبادلة لالستثامرات

 02غشت
2017

قانون رقم  04.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بأديس
أبابا يف  19نوفمرب  2016بني حكومة اململكة املغربية
3
وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية ،بشأن
التشجيع والحامية املتبادلة لالستثامرات

 02غشت
2017

6605
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

4

5

6

7

8

9

10

قانون رقم  03.17يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بأديس أبابا يف  19نوفمرب  2016بني اململكة املغربية
وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية لتجنب االزدواج
الرضيبي ومنع التهرب الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل
الدخل
قانون رقم  05.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
خدمات النقل الجوي املوقع بأديس أبابا يف  19نوفمرب
 2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية
قانون رقم  09.17يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بأنتناناريفو يف  21نوفمرب  2016بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر لتجنب االزدواج
الرضيبي ومنع التهرب الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل
الدخل
قانون رقم  11.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
الخدمات الجوية املوقع بدار السالم يف  24أكتوبر 2016
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا
املتحدة
قانون رقم 13.17يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفاهم يف
ميدان الصيد البحري ،املوقعة بأبوجا يف  2ديسمرب 2016
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجرييا
الفيدرالية
قانون رقم  06.17يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بكيغايل يف  19أكتوبر  2016بني اململكة املغربية
وجمهورية رواندا لتجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب
الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل الدخل
قانون رقم  08.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
الخدمات الجوية املوقع بكيغايل يف  19أكتوبر  2016بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا

 02غشت
2017

 02غشت
2017

 02غشت
2017

 02غشت
2017
 02غشت
2017
 02غشت
2017
 02غشت
2017
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11

12

13

14

15

16
17

18

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  17.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بأبوجا
يف  3ديسمرب  2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية نيجرييا الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحامية
املتبادلة لالستثامرات
قانون رقم  15.17يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف
املجال األمني ،املوقع بكيغايل يف  19أكتوبر  2016بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا
قانون رقم  14.17يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفاهم بشأن
تعزيز التجارة املوقعة بأديس أبابا يف  19نوفمرب 2016
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الدميقراطية
قانون رقم  12.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ
بشأن الخدمات الجوية املوقع بأبوجا يف  2ديسمرب 2016
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجرييا
الفيدرالية
قانون رقم  10.17يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون
يف مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،املوقع
بأنتناناريفو يف  21نوفمرب  2016بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر
مرشوع قانون رقم  28.17يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول
حول إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي،
املعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا ) يف  9يوليو 2002
قانون رقم  29.17يوافق مبوجبه عىل بروتوكول املعاهدة
املؤسسة للجامعة االقتصادية اإلفريقية بشأن الربملان
اإلفريقي ،املعتمد مبدينة رست (ليبيا) يف  2مارس 2001
قانون رقم  34.17يوافق مبوجبه عىل املعاهدة املؤسسة
للجامعة االقتصادية اإلفريقية ،املعتمدة بأبوجا (نيجرييا)
يف  3يونيو  1991من قبل الدول األعضاء يف منظمة الوحدة
اإلفريقية التي حل محلها االتحاد اإلفريقي

 02غشت
2017
 02غشت
2017
 02غشت
2017
 02غشت
2017
 02غشت
2017
 02غشت
2017
 02غشت
2017
 02غشت
2017

6604
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

19

20

21

22

23

24
25

26

قانون رقم  02.17يوافق مبوجبه عىل اتفاق إنشاء املركز
االستشاري حول قوانني منظمة التجارة العاملية ،املوقع
بسياتل (الواليات املتحدة األمريكية) يف  30نوفمرب 1999
قانون رقم  22.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع
بلوساكا يف  20فرباير  2017بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحامية
االستثامرات
قانون رقم  23.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
الخدمات الجوية املوقع بلوساكا يف  20فرباير  2017بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا
قانون رقم  25.17يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بجوبا يف فاتح فرباير  2017بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب االزدواج
الرضيبي ومنع التهرب الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل
الدخل
قانون رقم  32.17يوافق مبوجبه عىل القانون التأسييس
للمؤمتر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية
( ،)AMCOMETاملعتمد بربايا (الرأس األخرض ) يف14
فرباير  2015من قبل الدورة الثالثة لهذا املؤمتر
قانون رقم  27.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق العام للتعاون
املوقع بجوبا يف فاتح فرباير  2017بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان
قانون رقم  26.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بجوبا
يف فاتح فرباير  2017بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية جنوب السودان بشأن تشجيع وحامية االستثامر
قانون رقم  24.17يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بأكرا يف  17فرباير  2017بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية غانا لتجنب االزدواج الرضيبي يف ميدان
الرضائب عىل الدخل

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605
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27
28

29

30

31

32

33
34

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  44.16يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسليم
املجرمني املوقعة ببكني يف  11ماي  2016بني اململكة
املغربية وجمهورية الصني الشعبية
قانون رقم  79.16يوافق مبوجبه عىل االتفاق الدويل لزيت
الزيتون وزيتون املائدة لعام  ،2015املوقع بجنيف يف 9
أكتوبر 2015
قانون رقم  62.16يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن التعاون
يف املجال العسكري ،املوقع ببكني يف  11ماي  2016بني
إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية ووزارة الدفاع
لجمهورية الصني الشعبية
قانون رقم  56.16يوافق مبوجبه عىل بروتوكول تعديل
االتفاقية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة
البحرين لتجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب من
الرضائب بالنسبة للرضائب عىل الدخل ،املوقع باملنامة يف
 25أبريل 2016
قانون رقم  54.16يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفاهم يف
مجال تسهيل الربط اإللكرتوين وتبادل املعلومات بني الدول
أعضاء االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر « اتفاقية
أغادير « ،املوقعة بالقاهرة يف  13أبريل 2016
قانون رقم  53.16يوافق مبوجبه عىل اتفاق االعرتاف
املتبادل باملشغل االقتصادي املعتمد بني الدول أعضاء
االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر» اتفاقية أغادير «
 ،املوقع بالقاهرة يف  13أبريل 2016
قانون رقم  52.16يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املتعلقة
بالتعاون القضايئ يف املجال الجنايئ ،املوقعة ببكني يف 11
ماي  2016بني اململكة املغربية وجمهورية الصني الشعبية
قانون رقم  51.16يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول اإلضايف
لالتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر حول انضامم
دول جديدة ،املوقع يف  6أبريل 2016

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605

 08غشت
2017

6605
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  48.16يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون
اإلداري املتبادل من أجل تسهيل اإلجراءات الجمركية
وتعزيز التعاون املشرتك والوقاية من املخالفات الجمركية
35
والبحث عنها وردعها بني دول أعضاء االتفاقية العربية
املتوسطية للتبادل الحر « اتفاقية أغادير ،املوقعة بعامن يف
 18فرباير 2015

 08غشت
2017

قانون رقم  30.17يوافق مبوجبه عىل االتفاقية رقم 120
بشأن القواعد الصحية يف التجارة واملكاتب ،املعتمدة من
36
قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته ،48
املنعقد بجنيف يف  8يوليو 1964

2018/07/24

قانون رقم  43.17يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الضامن
 37االجتامعي املوقعة بالرباط يف  21سبتمرب  2016بني
اململكة املغربية وجمهورية بلغاريا

2018/07/24

قانون رقم  81.16يوافق مبوجبه عىل بروتوكول 2014
املتعلق باالتفاقية رقم  29بشأن العمل الجربي،1930 ،
38
املعتمد من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف
دورته  ،103املنعقدة بجنيف يف  11يونيو 2014

2018/07/24

قانون رقم  07.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
 39الخدمات الجوية ،املوقع بالرباط يف  26ديسمرب  2017بني
حكومة اململكة املغربية و حكومة جمهورية النيجر

2018/07/17

قانون رقم  08.18يوافق مبوجبه عىل تعديل بروتوكول
 40مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ،املعتمد
بكيغايل  -رواندا  -يف  15أكتوبر 2016

2018/07/17

قانون رقم  09.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون
القضايئ يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة
41
بالرباط يف  26ديسمرب  2017بني اململكة املغربية
وجمهورية النيجر

2018/07/17

6605

6702

6702

6702

6702

6702

6702

186

42

43
44

45

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  27.18يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون
رقم  2.18.117الصادر يف  6جامدى اآلخرة 23( 1439
فرباير  )2018بسن أحكام انتقالية يف شأن التبادل اآليل
للمعلومات ألغراض جبائية
قانون رقم  10.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول اإلنتاج
السيناميئ والسمعي البرصي املشرتك ،املوقع بالرباط يف 5
ديسمرب  2017بني اململكة املغربية والجمهورية الربتغالية
قانون رقم  34.16يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون
التجاري واالقتصادي املوقع بالرباط يف  24مارس  2016بني
حكومة اململكة املغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك
قانون رقم  40.16يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن النقل
الدويل عرب الطرق للركاب والبضائع ،املوقع بالرباط يف
 5أبريل  2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية سلوفينيا

قانون رقم  59.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
 46الخدمات الجوية ،املوقع بالرباط يف فاتح أغسطس 2016
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الجيبويت

2018/07/17

6702

2018/07/17

6702

2018/05/22

6685

2018/05/22

6685

2018/05/22

قانون رقم  75.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول التعاون
واملساعدة اإلدارية املتبادلة يف املجال الجمريك ،املوقع
2018/05/22
47
بالرباط يف  11أكتوبر  2017بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة روسيا االتحادية
قانون رقم  80.17يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بلوساكا يف  11أكتوبر  2017بني اململكة املغربية
2018/05/22
48
وجمهورية زامبيا لتجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب
الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل الدخل
قانون رقم  74.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
 49الخدمات الجوية ،املوقع ببلغراد يف  15سبتمرب  2017بني 2018/05/22
حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الرصبية

6685

6685

6685

6685
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قانون رقم  47.16يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول املوقع
بالرباط يف  4يونيو  2016املتعلق مبراجعة االتفاقية
العامة للضامن االجتامعي بني اململكة املغربية ومملكة
األرايض املنخفضة ،املوقعة بالرباط يف  14فرباير ،1972
كام متت مراجعتها وتوقيعها يف  30سبتمرب  1996و24
 50يونيو  2002وعىل امللحق املوقع بالرباط يف  4يونيو 2018/02/14 2016
املتعلق مبراجعة التوافق اإلداري بتاريخ  3نوفمرب 1972
بشأن كيفية تطبيق االتفاقية العامة للضامن االجتامعي
بني اململكة املغربية ومملكة األرايض املنخفضة ،كام متت
مراجعته بالتوافقات اإلدارية املوقعة بالرباط يف  30سبتمرب
 1996و 22يونيو  2000و 24يونيو 2002

6655

قانون رقم  16.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق يف مجال
 51النقل البحري ،املوقع بالرباط يف  8سبتمرب  2016بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اليونانية

2018/01/16

6653

قانون رقم  18.17يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف
ميدان البحث العلمي والتكنولوجي ،املوقع بالرباط يف
52
 8سبتمرب  2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
الجمهورية اليونانية

2018/01/16

قانون رقم  31.17يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون بشأن
 53األمن الداخيل ،املوقع بلشبونة يف  20أبريل  2015بني
اململكة املغربية والجمهورية الربتغالية

2018/01/16

قانون رقم  28.16يوافق مبوجبه عىل االتفاقية يف ميدان
 54تسليم املجرمني ،املوقعة مبوسكو يف  15مارس  2016بني
اململكة املغربية وروسيا االتحادية

2018/01/16

قانون رقم  43.16يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون
 55القانوين والقضايئ ،املوقعة بالدوحة يف  5أبريل  2016بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر

2018/01/16

6653

6653

6653

6653
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قانون رقم  45.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق بني اململكة
املغربية وأفريقيا ( 50أفريقيا  50-متويل املشاريع وأفريقيا
2018/01/16
 – 50 56تنمية املشاريع ) بشأن إنشاء املقر االجتامعي
ألفريقيا  50فوق تراب اململكة املغربية ،املوقع بالدار
البيضاء يف  29يوليو 2015

6653

قانون رقم  80.16يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول
املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املجال الجمريك ،املوقع
57
بربوكسيل يف  14يوليو  2016بني اململكة املغربية ومملكة
األرايض املنخفضة

2018/01/16

6653

قانون رقم  46.16يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفاهم
للتعاون يف مجاالت النفط والغاز والكهرباء والطاقة
 58املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ،املوقعة بالدوحة يف 5
أبريل  2016بني وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف
اململكة املغربية ووزارة الطاقة والصناعة يف دولة قطر

2018/01/16

قانون رقم  44.17يوافق مبوجبه عىل النظام األسايس
 59ألفريقيا  – 50متويل املشاريع وأفريقيا  - 50تنمية
املشاريع  ،املوقع بالدار البيضاء يف  29يوليو 2015

2018/01/16

قانون رقم  42.17يوافق مبوجبه عىل االتفاق املنشئ
للمركز الدويل لتطبيق الحد من االنبعاثات الناجمة عن
60
إزالة الغابات وتدهورها (إسرييد) ،املوقع بباريس يف 10
ديسمرب 2015

2018/01/16

قانون رقم  41.16يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
 61الخدمات الجوية ،املوقع مبوسكو يف  15مارس  2016بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية

2018/01/16

6653

6653

6653

6653
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قانون رقم  10.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق عىل شكل
تبادل رسائل بني اململكة املغربية و االتحاد األورويب بشأن
تعديل الربوتوكولني رقم  1ورقم  4من االتفاق األورو -
62
متوسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية من جهة،
واملجموعات األوروبية والدول األعضاء بها ،من جهة أخرى،
املوقع بربوكسيل يف  25أكتوبر 2018

6792

قانون رقم  11.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق املؤسس
 63ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية (،)ZLECAF
املوقع بكيكايل (رواندا) يف  21مارس 2018

6792

قانون رقم  01.19يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع
مبراكش يف  10ديسمرب  2018بني حكومة اململكة املغربية
64
واالتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقر املرصد اإلفريقي
للهجرة بالرباط

6794

قانون رقم  14.19يوافق مبوجبه عىل اتفاق الرشاكة يف
مجال الصيد املستدام بني اململكة املغربية و االتحاد
 65األورويب و عىل بروتوكول تطبيقه وكذا عىل تبادل الرسائل
املرافقة لالتفاق املذكور ،املوقعة بربوكسيل يف  14يناير
2019
قانون رقم  07.19يوافق مبوجبه عىل اتفاق البلد املضيف
املربم بالرباط يف  11ماي  2016بني حكومة اململكة
 66املغربية ومنظمة األمم املتحدة ممثلة بربنامج املستوطنات
البرشية التابع لألمم املتحدة بشأن إنشاء املكتب الوطني
للمملكة املغربية
قانون رقم  103.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
التعاون القانوين والقضايئ يف املواد املدنية والتجارية
 67وتبليغ الطيات والوثائق واإلنابات القضائية وتنفيذ األحكام
واألوامر واملقررات التحكيمية ،املوقع بنيودلهي يف 12
نوفمرب  2018بني اململكة املغربية وجمهورية الهند

2019/06/25
6792

6794

6794
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قانون رقم  99.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن تسليم
 68املجرمني ،املوقع بنيودلهي يف  13نوفمرب  2018بني اململكة
املغربية وجمهورية الهند

6794

قانون رقم  97.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
 69الخدمات الجوية ،املوقع بنيودلهي يف  19سبتمرب  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الهند

6794

قانون رقم  104.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع
بالرباط يف  19يوليو  2017بني حكومة اململكة املغربية
واألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،
ممثلة باألمينة التنفيذية ،من أجل احتضان وحدة التنسيق
70
اإلقليمي طبقا للملحق األول من االتفاقية املذكورة ،وعىل
االتفاق التكمييل له املوقع بالرباط يف  7ديسمرب 2017
بني حكومة اململكة املغربية واألمانة العامة التفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر

6794

قانون رقم  100.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
 71املساعدة القانونية يف امليدان الجنايئ ،املوقع بنيودلهي يف
 12نوفمرب  2018بني اململكة املغربية وجمهورية الهند

6794

قانون رقم  14.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
 72الخدمات الجوية ،املوقع بالرباط يف  19يناير  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية بنام

6758

قانون رقم  20.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
االعرتاف املتبادل برخص السياقة ،املوقع بالرباط يف 26
73
ديسمرب  2017بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية النيجر
قانون رقم  28.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن النقل
 74الدويل عرب الطرق للمسافرين والبضائع ،املوقع بالرباط يف
 8مارس  2018بني اململكة املغربية و جمهورية مايل

2019/02/25

6758

6758
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75

76

77

78
79
80

81

82

قانون رقم  30.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
االعرتاف املتبادل برخص السياقة ،املوقع بالرباط يف
 8مارس  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية مايل
قانون رقم  41.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بباكو يف  5مارس  2018بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب االزدواج الرضيبي
ومنع التهرب الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل الدخل
قانون رقم  48.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق اإلطار
للتعاون يف مجايل الفالحة وتربية املوايش ،املوقع بربازافيل
يف  30أبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية الكونغو
قانون رقم  50.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق اإلطار للتعاون
يف ميدان الطاقة ،املوقع بربازافيل يف  30أبريل  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو
قانون رقم  56.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق اإلطار للتعاون
يف مجال اللوجيستيك ،املوقع بربازافيل يف  30أبريل 2018
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو
قانون رقم  73.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
الخدمات الجوية ،املوقع بالرباط يف  20يوليو  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان
قانون رقم  83.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية حول
التعاون القضايئ يف امليدان الجنايئ ،املوقعة بواكادوكو يف 3
سبتمرب  2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا
فاسو
قانون رقم  82.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية للتعاون
القضايئ يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة
بواكادوكو يف  3سبتمرب  2018بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة بوركينا فاسو

6758

6758

6758

6758
6758
6758

6758

6758
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قانون رقم  81.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية االتحاد
 83األفريقي ملنع الفساد ومكافحته ،املعتمدة مبابوتو
(املوزمبيق) يف  11يوليو 2003

6758

قانون رقم  78.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية يف ميدان
 84تسليم املجرمني ،املوقعة بواكادوكو يف  3سبتمرب  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو

6758

قانون رقم  77.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول
املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املجال الجمريك ،املوقع
85
بالرباط يف  20يوليو  2018بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الدومينيكان

6758

قانون رقم  61.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ
للتعاون يف ميدان التكوين املهني الفالحي والتأطري التقني،
املوقع بالرباط يف  10يونيو  2018بني وزارة الفالحة
86
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات للمملكة
املغربية ووزارة الفالحة والتنمية القروية لجمهورية نيجرييا
الفيدرالية

6758

قانون رقم  55.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية باماكو بشأن
حظر استرياد النفايات الخطرة إىل إفريقيا ومراقبة وإدارة
87
تحركها عرب الحدود اإلفريقية ،املعتمدة بباماكو (مايل ) يف
 30يناير 1991
قانون رقم  49.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف
ميدان األمن ومكافحة الجرمية ،املوقع بباكو يف  5مارس
88
 2018بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
أذربيجان
قانون رقم  43.18يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون
يف مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،املوقع
89
بربازافيل يف  30أبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الكونغو

6758

6758

6758
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قانون رقم  40.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع
بربازافيل يف  30أبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية
90
وحكومة جمهورية الكونغو بشأن التشجيع والحامية
املتبادلة لالستثامرات
قانون رقم  39.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بربازافيل يف  30أبريل  2018بني حكومة اململكة املغربية
91
وحكومة جمهورية الكونغو لتجنب االزدواج الرضيبي
ومنع التهرب الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل الدخل

6758

6758

قانون رقم  35.18يوافق مبوجبه عىل وثائق االتحاد
 92الربيدي العاملي والقرارات التي اتخذها املؤمتر الخامس
والعرشون لالتحاد ،املنعقد بالدوحة سنة 2012

6758

قانون رقم  22.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بالرباط يف  28فرباير  2018بني اململكة املغربية وجمهورية
93
بنغالديش الشعبية لتجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب
الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل الدخل

6749

قانون رقم  23.18يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن
 94الخدمات الجوية ،املوقعة بالرباط يف  27فرباير  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين

2019/01/08

6749

قانون رقم  12.16يقيض بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد
 95السادس للنهوض باألعامل االجتامعية ملوظفي وأعوان
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل

6749

قانون رقم  38.17بتغيري وتتميم القانون رقم  1.81املنشأة
 96مبوجبه منطقة اقتصادية خالصة عىل مسافة  200ميل
بحري عرض الشواطئ املغربية

6869

قانون رقم  37.17بتغيري وتتميم الظهري الرشيف مبثابة
 97قانون رقم  1.73.211الصادر يف  26من محرم 2(1393
مارس  )1973املعينة مبوجبه حدود املياه اإلقليمية

2020/02/04
6869
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100
101

102
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قانون رقم  32.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
بالرباط يف  25مارس  2019بني اململكة املغربية و
جمهورية ليبرييا لتفادي االزدواج الرضيبي يف ميدان
الرضائب عىل الدخل ومنع التهرب والغش الرضيبيني
قانون رقم  34.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة
مبراكش يف  25مارس  2019بني اململكة املغربية و
جمهورية البنني لتجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب
الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل الدخل ووضع قواعد
التعاون املتبادل
قانون رقم  36.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن التعاون
التجاري واالقتصادي ،املوقع بالرباط يف  6مارس  2019بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رصبيا
قانون رقم  38.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية يف مجال
املساعدة القضائية يف امليدان الجنايئ ،املوقعة بالرباط يف
 19مارس  2019بني اململكة املغربية وجمهورية رواندا
2020/02/11
قانون رقم  43.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع
مبراكش يف  25مارس  2019بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية ليبرييا بشأن التشجيع والحامية
املتبادلة لالستثامرات
قانون رقم  45.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
االعرتاف املتبادل برخص السياقة بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية ليبرييا ،املوقع مبراكش يف 25
مارس 2019
قانون رقم  47.19يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول امللحق
بالقانون التأسييس لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالربملان
اإلفريقي ،املعتمد مبالبو (غينيا االستوائية) يف  27يونيو
2014
قانون رقم  48.19يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون
الجمريك العريب ،املوقعة بالرياض يف  5ماي 2015

6866

6866

6866
6866

6866

6866

6866
6866
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  49.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل
األشخاص املحكوم عليهم بني حكومة اململكة املغربية
106
وحكومة جمهورية الربازيل الفيدرالية ،املوقعة بربازيليا يف
 13يونيو 2019

6866

قانون رقم  50.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق اإلطار بشأن
التعاون يف مجال الدفاع بني حكومة اململكة املغربية
107
وحكومة جمهورية الربازيل الفيدرالية ،املوقع بربازيليا يف
 13يونيو 2019

6866

قانون رقم  51.19يوافق مبوجبه عىل اتفاقية املساعدة
 108القضائية يف امليدان الجنايئ بني اململكة املغربية وجمهورية
الربازيل الفيدرالية ،املوقعة بربازيليا يف  13يونيو 2019

6866

قانون رقم  52.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن
 109تسليم املجرمني بني اململكة املغربية وجمهورية الربازيل
الفيدرالية ،املوقعة بربازيليا يف  13يونيو 2019

6866

قانون رقم  56.19يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون
والتسهيل يف ميدان االستثامرات بني اململكة املغربية
110
وجمهورية الربازيل الفيدرالية ،املوقع بربازيليا يف  13يونيو
2019

6866

2020/02/11

قانون رقم  44.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق عىل شكل
تبادل رسائل بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
 111جمهورية الربازيل الفيدرالية لتفادي االزدواج الرضيبي عىل
األرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري ،املوقع بربازيليا
يف  13يونيو 2019

6866

قانون رقم  42.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن النقل
الدويل عرب الطرق للمسافرين والبضائع ،املوقع مبراكش
112
يف  25مارس  2019بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية البنني

6866

196

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  37.19يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسليم ال
 113مجرمني ،املوقعة بالرباط يف  19مارس  2019بني اململكة
املغربية وجمهورية رواندا

6866

قانون رقم  35.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية للتعاون
القضايئ يف املادة املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة
114
مبراكش يف  25مارس  2019بني اململكة املغربية وجمهورية
البنني

6866

قانون رقم  33.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية يف مجال
 115املالحة التجارية ،املوقعة مبراكش يف  25مارس  2019بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبرييا

6866

قانون رقم  18.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق اإلطار بشأن
 116التعاون يف ميدان الدفاع ،املوقع بالرباط يف  8فرباير 2019
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا

6866

قانون رقم  19.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق اإلطار
 117للتعاون االقتصادي ،املوقع بالرباط يف  4ديسمرب  2018بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية

6866

قانون رقم  16.19يوافق مبوجبه عىل بروتوكول حول هبة
ال رجعة فيها خاصة مبلكية «املرسح الكبري ثريفانتيس»
118
بطنجة ،املوقع بالرباط يف  13فرباير  2019بني اململكة
املغربية ومملكة إسبانيا  

6866

قانون رقم  15.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن التعاون
 119يف مجال محاربة الجرمية ،املوقع بالرباط يف  13فرباير
 2019بني اململكة املغربية ومملكة إسبانيا
قانون رقم  14.20يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسليم
2020/12/15
 120املجرمني بني اململكة املغربية واملجر ،املوقعة مبراكش يف
 21أكتوبر .2019

6866
6953

197

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  15.20يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل
األشخاص املحكوم عليهم بني حكومة اململكة املغربية
121
وحكومة وحكومة واملجر ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر
.2019

6953

قانون رقم  33.20يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بني اململكة
املغربية واليابان لتفادي االزدواج الرضيبي يف ميدان
122
الرضائب عىل الدخل و منع التهرب و الغش الرضيبيني
،املوقعة بالرباط يف  8يناير 2020

6953

قانون رقم  37.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق املؤسس
لرشاكة بني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا
123
العظمى و إيرلندا الشاملية ،املوقع بلندن يف  26أكتوبر
2019

6953

قانون رقم  34.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق بني اململكة
 124املغربية و اليابان حول تشجيع وحامية االستثامر ،املوقع
بالرباط يف  8يناير 2020

6953

قانون رقم  11.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن التعاون
التجاري واالقتصادي والتقني والعلمي و الثقايف بني حكومة
125
اململكة املغربية وحكومة تركامنستان ،املوقع بعشق آباد
يف  23سبتمرب 2019

6953

قانون رقم  09.20يوافق مبوجبه عىل املعاهدة املؤسسة
 126لوكالة األدوية األفريقية ،املعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا)يف
 11فرباير 2019

6953

قانون رقم  65.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بخصوص
التعاون يف املجال العسكري والتقني بني حكومة اململكة
127
املغربية وحكومة اململكة األردنية الهاشمية ،املوقعة بعامن
يف  20يوليو 2019

6953

198

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  75.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية متعددة
االطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باالتفاقيات الرضيبية
 128لتفادي تآكل الوعاء الرضيبي و نقل االرباح ،املعتمدة
بباريس يف  24نوفمرب  2016و التي وقعت عليها اململكة
املغربية يف  25يونيو 2019

6953

قانون رقم  45.20يوافق مبوجبه عىل امليثاق اإلفريقي
 129للسالمة عىل الطرق ،املعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) يف 31
يناير 2016

6986

قانون رقم  60.20يوافق مبوجبه عىل النظام األسايس للبنك
 130اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية ،املوقع ببكني يف 29
يونيو 2015

6986

قانون رقم  59.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن
االمتيازات والحصانات بني حكومة اململكة املغربية
131
وحكومة الواليات املتحدة األمريكية ،املوقع بالرباط يف
فاتح سبتمرب 2020

6986

2021/04/13

قانون رقم  54.20يوافق مبوجبه عىل اتفاق تعديل اتفاقية
 132التبادل الحر بني اململكة املغربية وجمهورية تركيا ،املوقع
بالرباط يف  24أغسطس 2020

6986

قانون رقم  08.20يوافق مبوجبه عىل معاهدة أفريقيا
 133منطقة خالية من السالح النووي ( معاهدة بليندابا)،
املوقعة بالقاهرة (مرص) يف  11أبريل 1996

6986

قانون رقم  77.20يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف
مجال الصيد البحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
2021/06/15
134
روسيا االتحادية ،املوقع بالرباط يف  14سبتمرب 2020
ومبوسكو يف  14أكتوبر 2020

7008

199

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

135

136
137

138

قانون رقم  75.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق بني حكومة
اململكة املغربية واألمم املتحدة بخصوص إنشاء مكتب
برنامج مكافحة اإلرهاب والتدريب يف إفريقيا التابع ملكتب
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،بالرباط ،اململكة املغربية،
املوقع بتاريخ  6أكتوبر 2020
قانون رقم  18.20يوافق مبوجبه عىل اتفاقية للتعاون
القضايئ يف املادة املدنية والتجارية بني اململكة املغربية
وأوكرانيا ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر 2019
قانون رقم  17.20يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل
األشخاص املحكوم عليهم بني اململكة املغربية وأوكرانيا،
املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر 2019
قانون رقم  16.20يوافق مبوجبه عىل االتفاقية حول
املساعدة القضائية يف املادة الجنائية وتسليم املجرمني بني
اململكة املغربية وأوكرانيا ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر
2019

7008

7008
7008

7008

جدول  :54القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة
الجريدة
تاريخ
القوانني املصادق عليها
الرسمية
املصادقة
عدد:
قانون رقم  19.17يؤذن مبوجبه للحكومة بتغيري رسم االسترياد
2017/05/09
1
6570
املفروض عىل القمح اللني ومشتقاته
عدد:
قانون املالية رقم  73.16للسنة املالية 2017
2017/06/06
2
6577
 3قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية 2018
6633 2017/12/13
 4قانون رقم  82.16يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 2014
6641 2017/12/26
5

قانون رقم  31.13يتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات

2018/02/06

6655

200

6

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون تنظيمي رقم  21.17بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام
الفصلني  49و  92من الدستور
القانون التنظيمي رقم  17.18بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام
الفصلني  49و  92من الدستور
قانون رقم  69.17بتغيري وتتميم القانون رقم  33.06املتعلق
بتسنيد األصول
قانون رقم  53.17يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 2015

2018-02-13

6659

2018-02-13

6659

2018/03/27

6667

2018/07/10

6704

2018/11/27

6744

2018/12/26

6746

2019/01/22

6754

2019/05/28

6791

2019/06/10

6795

2019/07/09

6806

2019/08/02

6816

 17قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية 2020
 18قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية 2019

2019/12/11

6838

2019/12/18

6736

قانون رقم  46.18يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 86.12
 19املتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

2020/02/04

6866

7
8
9

مرسوم بقانون رقم  2.18.117بسن أحكام انتقالية يف شأن
10
التبادل اآليل للمعلومات ألغراض جبائية
قانون رقم  85.18يغري مبوجبه القانون رقم  18.97املتعلق
 11بالسلفات الصغرية
قانون رقم  91.18بتغيري وتتميم القانون رقم  39.89املأذون
12
مبوجبه يف تحويل منشآت عامة إىل القطاع الخاص
قانون التصفية رقم  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة
13
املالية 2016
 14قانون رقم  40.17املتعلق بالقانون األسايس لبنك املغرب
قانون رقم  87.18بتغيري وتتميم القانون رقم  17.99املتعلق
15
مبدونة التأمينات
القانون التنظيمي رقم  17.19بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
 16رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام
الفصلني  49و  92من الدستور

201

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

20
21
22
23
24

قانون التصفية رقم  22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة
املالية 2017
قانون تنظيمي رقم  72.19يقيض بتتميم القانون التنظيمي
رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام
الفصلني  49و 92من الدستور
قانون رقم  39.19بتغيري وتتميم القانون رقم  62.99املتعلق
مبدونة املحاكم املالية
مرسوم بقانون رقم  2.20.320يتعلق بتجاوز سقف التمويالت
الخارجية
قانون رقم  26.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم
 2.20.320الصادر يف  13من شعبان  7 ( 1441أبريل )2020
املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية

قانون رقم  44.20بتغيري وتتميم القانون رقم  103.12املتعلق
 25مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها
قانون رقم  36.20يقيض بتحويل صندوق الضامن املركزي إىل
26
رشكة مساهمة
 27قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية 2020
قانون رقم  66.20بتغيري وتتميم القانون رقم  46.02املتعلق
28
بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع
قانون رقم  32.20بتغيري وتتميم القانون رقم  12.96القايض
29
بإصالح القرض الشعبي للمغرب

6866

2020/02/11

6867
6866

2020/04/07
2020/05/05

2020/07/17
2020/07/20
2020/12/01

 30قانون املالية رقم  65.20للسنة املالية 2021

2020/12/08

قانون رقم  70.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم
 2.20.665 31الصادر يف  12من صفر  30( 1442سبتمرب ) 2020
املتعلق بإعادة تنظيم القطب املايل للدار البيضاء
قانون رقم  76.20يقيض بإحداث « صندوق محمد السادس
32
لالستثامر»

2020/12/22

6893
6903
6903
6903
6947
6945
6944
مكرر
6951
6951

202

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون التصفية رقم  21.20املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة
 33املالية 2018

6953

قانون تنظيمي رقم  57.20يقيض بتغيري وتتميم القانون
 34التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا 2021/01/05
ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور.

6959

قانون رقم  53.19يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 127.12
املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية
 35للمحاسبني املعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة 2021/02/02
باكتساب صفة محاسب معتمد

6966

قانون رقم  24.21بشان إلغاء و تصفية نظام املعاشات املحدث
36
لفائدة أعضاء مجلس النواب.
 37قانون رقم  15.18يتعلق بالتمويل التعاوين
2021/02/10
قانون تنظيمي رقم  08.21يقيض بتغيري وتتميم القانون
 38التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا 2021/03/09
ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور
2021/02/09

 39قانون-اطار رقم  09.21يتعلق بالحامية االجتامعية
قانون رقم  46.19يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من
40
الرشوة ومحاربتها
 41قانون رقم  54.19مبثابة ميثاق املرافق العمومية
 42قانون رقم  50.20يتعلق بالتمويالت الصغرية

 43قانون رقم  83.20بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات
قانون رقم  51.20بتغيري وتتميم القانون رقم  103.12املتعلق
44
مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها
 45قانون-إطار رقم  69.19يتعلق باإلصالح الجبايئ
قانون-إطار رقم  50-21املتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت
46
العمومية

6967
6986

2021/03/15

6975

2021/03/23

6986

2021/06/15

7006

2021/07/06

7008
7008

2021/07/13

7008
7007
7007
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  39.21بتتميم الظهري الرشيف رقم 1.58.008
 47الصادر يف  4شعبان  24( 1377فرباير  )1958مبثابة النظام
األسايس العام للوظيفة العمومية
قانون رقم  82.20يقيض بإحداث الوكالة الوطنية للتدبري
 48االسرتاتيجي ملساهامت الدولة وتتبع نجاعة أداء املؤسسات
واملقاوالت العمومية
قانون رقم  01.21يقيض بإخضاع األطر النظامية لألكادمييات
 49الجهوية للرتبية والتكوين لنظام املعاشات املدنية املحدث
مبوجب القانون رقم 011.71

2021/07/13

7007

2021/07/15

7007

2021/07/15

_

جدول  :55القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة الداخلية
القوانني املصادق عليها
قانون رقم  20.17يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم
 2.16.814الصادر يف  28من ذي الحجة  30( 1437سبتمرب
1
 )2016املتعلق بإخضاع العاملني باملديرية العامة للوقاية
املدنية لقواعد االنضباط العسكري
قانون رقم  82.17يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر
وصوائر التحصيل املتعلقة بالرضائب والرسوم والحقوق
2
واملساهامت واألتاوى املستحقة لفائدة الجهات والعامالت
واألقاليم والجامعات

تاريخ
املصادقة

الجريدة
الرسمية

2017/08/02

6605

2017/12/27

6638

قانون رقم  67.17بنسخ أحكام الظهري الرشيف مبثابة قانون
رقم  1.75.73الصادر يف  12من ربيع اآلخر  12 ( 1396أبريل
 ) 1976املتعلق بالتنظيم العام للقوات املساعدة والظهري
2018/05/22
3
الرشيف مبثابة قانون رقم  1.72.533الصادر يف  29من صفر
 4 ( 1393أبريل  ) 1973املتعلق بالنظام األسايس الخاص برجال
القوات املساعدة
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون يقىض بتغيري الفقرة الخامسة من املادة 10ونسخ
 4املادتني 27و 33من القانون رقم  27.08مبثابة النظام األسايس
للغرف الفالحية

2018/07/17

قانون يقيض بتغيري املادة  30من القانون رقم  38.12املتعلق
5
بالنظام األسايس لغرف التجارة والصناعة والخدمات

2018/07/17

قانون يقيض بنسخ البند الثالث من املادة 10واملادة  22من
 6القانون رقم  18.09مبثابة النظام األسايس لغرف الصناعة
التقليدية

2018/07/17

قانون يقيض بنسخ املادة  6من القانون رقم  4.97مبثابة النظام
7
األسايس لغرف الصيد البحري

2018/07/17

8
9
10
11
12
13
14

قانون رقم  64.17يقـــيض بتغيري وتتميم الظهري الشـــريف
رقم  1.69.30الصــــادر يف  10جامدى األوىل 25( 1389
يوليوز )1969املتعلق باألرايض الجامعية الواقعة يف دوائر الري
(مرشوع يف انتظار النرش)
مرشوع قانون رقم  63.17يتعلق بالتحديد اإلداري ألرايض
الجامعات الساللية (مرشوع يف انتظار النرش)
مرشوع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية عىل
الجامعات الساللية وتدبري أمالكها(مرشوع يف انتظار النرش)
قانون رقم  47.18يتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثامر
وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثامر
قانون رقم  96.18يتعلق بإلغاء بعض الديون املستحقة لفائدة
الجهات و العامالت واألقاليم و الجامعات
قانون رقم  62.18املحددة مبوجبه السن القانونية التي يجب
أن يحال فيها عىل التقاعد أفراد القوات املساعدة
قانون رقم  55.19يتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية

مرسوم بقانون رقم  2.20.292يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
15
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها

6807
2019/08/02

6807
6807
6754

2019/01/22

6754
6754

2020/02/04
2020/03/23

6866
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

16

17

18

19
20

قانون رقم  23.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم
 2.20.292الصادر يف  28من رجب  23( 1441مارس )2020
املتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات
2020/05/12
اإلعالن عنها
قانون رقم  42.20بتغيري املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر
يف  28من رجب  23 ( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها
مرسوم بقانون رقم  2.20.503صادر يف  17من ذي الحجة
 7( 1441اغسطس )2020بتتميم املرسوم بقانون رقم
2020/07/07
 2.20.292الصادر يف  28من رجب  23( 1441مارس )2020
املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات
اإلعالن عنها
قانون رقم  72.18يتعلق مبنظومة استهداف املستفيدين من
برامج الدعم االجتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت
قانون رقم  37.18يتعلق مبؤسسة األعامل االجتامعية ملوظفي
2020/07/20
وأعوان الجامعات الرتابية ومجموعاتها وهيئاتها

6887

6903

6908
6908

قانون رقم  60.18يتعلق مبؤسسة األعامل االجتامعية للعاملني
21
باملديرية العامة للوقاية املدنية

6908

قانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاين لألعامل
22
االجتامعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة الداخلية

6908

2020/07/23

 23قانون رقم  04.20يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية
قانون رقم  07.20بتغيري وتتميم القانون رقم  47.06املتعلق
2020/12/29
24
بجبايات الجامعات املحلية.
قانون رقم  63.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم
 2.20.503الصادر يف  17من ذي الحجة  7( 1441أغسطس
2021/02/02
 )2020 25بتتميم املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف 28
من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة
بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها

6907
6948

6906
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26

27
28
29
30
31
32
33
34

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  11.21يقيض بتغيري القانون رقم  9.97املتعلق
مبدونة االنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح االنتخابية
الخاصة بالغرف املهنية
قانون رقم  10.21يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 57.11
املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعامل
وسائل االتصال السمعي البرصي العمومية خالل الحمالت
االنتخابية واالستفتائية
قانون تنظيمي رقم  07.21يقيض بتغيري القانون التنظيمي رقم
 29.11املتعلق باألحزاب السياسية
قانون تنظيمي رقم  06.21يقيض بتغيري وتتميم القانون
التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس
الجامعات الرتابية
قانون تنظيمي رقم  05.21يقيض بتغيري وتتميم القانون
التنظيمي رقم  28.11املتعلق مبجلس املستشارين
قانون تنظيمي رقم  04.21يقيض بتغيري وتتميم القانون
التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب
قانون رقم  13.21يتعلق باالستعامالت املرشوعة للقنب الهندي
قانون رقم  36.21يتعلق بالحالة املدنية
قانون رقم  57.19يتعلق بنظام األمالك العقارية للجامعات
الرتابية

6975
2021/03/05
6975
6987

2021/03/12

6987
6987
6987

2021/06/15
2021/07/06

7006
7006
7006

جدول  :56القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
الجريدة
تاريخ
القوانني املصادق عليها
املصادقة الرسمية
قانون رقم  51.14يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم  25.06املتعلق
 1بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات
6792 2019/05/28
الفالحية والبحرية
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

قانون رقم  52.17بنسخ القانون رقم  17.88املتعلق بإثبات مدة
الصالحية باملصربات وشبه املصربات واملرشوبات املعلبة املخصصة
الستهالك اإلنسان أو الحيوانات
قانون يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم  59.14املتعلق باقتناء
سفن الصيد ومبارشة بنائها وترميمها (مبادرة برملانية)
قانون رقم  76.18يغري ويتمم مبوجبه امللحق األول من الظهري
الرشيف الصادر يف  28من جامدى اآلخرة  31( 1337مارس )1919
مبثابة مدونة التجارة البحرية
قانون رقم  35.13يقيض بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض
باألعامل االجتامعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغابات
قانون رقم  62.19بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء رشكات
املساهمة ورشكات التوصية باألسهم عقارات فالحية أو قابلة
للفالحة خارج الدوائر الحرضية
قانون رقم  63.18بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض
الفالحني املستفيدين سابقا من ملك الدولة الخاص يغري ويتمم
مبوجبه الظهري الرشيف رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة
 29( 1392ديسمرب  )1972مبثابة قانون يتعلق مبنح بعض الفالحني
أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص
قانون رقم  53.18يتعلق باملواد املخصبة ودعائم النباتات
قانون رقم  34.18يتعلق مبنتجات حامية النباتات
قانون رقم  76.17يتعلق بحامية النباتات
قانون رقم  37.21بسن تدابري خاصة تتعلق بالتسويق املبارش
للفواكه والخرضوات املنتجة يف إطار التجميع الفالحي
قانون رقم  52.20يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

قانون رقم  93.17يقيض بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض
 13باألعامل االجتامعية لفائدة املوظفني واألعوان العاملني بالقطاع
الوزاري املكلف بالصيد البحري

6749 2019/01/08

2019/12/03

6846

7008 2021/06/15
7006

7006 2021/06/22

7008
7008
7008
7008
2021/06/29

7006
7008
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

جدول  :57القوانني املصادق عليها يف الوالية الترشيعية العارشة التي تهم وزارة الثقافة والشباب
والرياضة
الجريدة
تاريخ
القوانني املصادق عليها
الرسمية
املصادقة
قانون رقم  97.12يتعلق مبكافحة تعاطي املنشطات يف
6604
2017/08/01
1
مجال الرياضة
قانون رقم  89.15يتعلق باملجلس االستشاري للشباب
2
والعمل الجمعوي

2017/12/13

قانون رقم  02.15يتعلق بإعادة تنظيم وكالة املغرب العريب
3
لألنباء
قانون رقم  06.19القايض بتغيري القانون رقم  89.15يتعلق
2019/01/08
4
باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي
2018/03/27

القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل
 5تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف
مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية
قانون رقم  70.17املتعلق بإعادة تنظيم املركز السيناميئ
 6املغريب ،وبتغيري القانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم
الصناعة السينامتوغرافية
قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس الوطني للغات
7
والثقافة املغربية
قانون رقم  74.19يتعلق بإعادة تنظيم أكادميية اململكة
8
املغربية

2019/07/26

6667
6758
6816

6866
2020/02/11
6870
2021/01/12

 9قانون رقم  56.20يتعلق باملتاحف
قانون رقم  55.20بتغيري وتتميم القانون رقم 01.09
10
القايض بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف

6640

 6959مكرر
6986

2021/04/09

6986
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  68.21يقيض بتغيري املادتني  9و 24من القانون
 40.04مبثابة النظام األسايس لدور الحضانة الصادر بتنفيذه
2021/07/13
11
الظهري الرشيف رقم  1.08.77صادر يف  20من شوال 1429
( 20أكتوبر )2008
قانون رقم  23.19بتغيري وتتميم القانون رقم 51.15
2021/07/15
12
القايض بإعادة تنظيم «املرسح الوطني محمد الخامس»
قانون رقم  16.18يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 77.03
2021/07/15
13
املتعلق باالتصال السمعي البرصي

7010
7010

جدول  :58القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي
الجريدة
تاريخ
القوانني املصادق عليها
الرسمية
املصادقة
1
2
3
4
5
6

قانون رقم  61.16تحدث مبوجبه وكالة التنمية الرقمية
قانون رقم  60.16تحدث مبوجبه الوكالة املغربية لتنمية
االستثامرات والصادرات
قانون رقم 87.17بتغيري وتتميم القانون رقم  13.99القايض
بإنشاء املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية
قانون رقم  21.19بتغيري وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق
برشكة التضامن ورشكة التوصية البسيطة ورشكة التوصية
باألسهم والرشكة ذات املسؤولية املحدودة ورشكة املحاصة
قانون رقم  20.19بتغيري وتتميم القانون رقم  17.95املتعلق
برشكات املساهمة
قانون رقم  89.17بتغيري وتتميم القانون رقم  15.95املتعلق
مبدونة التجارة

قانون رقم  88.17يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية
7
ومواكبتها

2017/08/01

6604

2017/08/08

6604

2018/07/17

6702

2019/04/23

6773

2019/04/23

6773

2018/12/11

6745

2018/12/11

6745
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  121.12يقىض بتغيري وتتميم القانون رقم 24.96
املتعلق بالربيد واملواصالت
قانون رقم  57.18بتغيري وتتميم القانون رقم  77.15القايض
مبنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستريادها وتصديرها
وتسويقها واستعاملها
قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسري أشغال
أجهزة إدارة رشكات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها
العامة خالل مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية
قانون رقم  42.18يتعلق مبراقبة تصدير واسترياد السلع ذات
االستعامل املزدوج ،مدين وعسكري ،والخدمات املتصلة بها
قانون رقم  08.19يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 38.12
املتعلق بالنظام األسايس لغرف التجارة والصناعة والخدمات
قانون يرمي إىل تغيري وتتميم املادة  202من القانون رقم
 31.08الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم بتاريخ  14من
ربيع األول  18( 1432فرباير  ) 2011القايض بتحديد تدابري
لحامية املستهلك.
قانون رقم  69.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم
 2.20.690الصادر يف  12من صفر  30( 1442سبتمرب )2020
بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات املالية الواجب أداؤها
السرتجاع إمكانية إصدار الشيكات

2019/01/08

6753

2019/11/19

6845

2020/05/05

6887

2020/10/20

6944
6945

2020/11/17

2021/02/02

6966

قانون رقم  14.21يقيض بتغيري القانون رقم  19.94املتعلق
15
مبناطق التصدير الحرة .
قانون رقم  06.20يقيض بحل مكتب التسويق والتصدير
16
وبتصفيته

2021/04/27

قانون رقم  19.20يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 17.95
املتعلق برشكات املساهمة والقانون رقم  5.96املتعلق برشكة
17
التضامن ورشكة التوصية البسيطة ورشكة التوصية باألسهم
والرشكة ذات املسؤولية املحدودة ورشكة املحاصة

2021/07/06

6995

7006
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

جدول  :59القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة الشغل واإلدماج
املهني
الجريدة
تاريخ املصادقة
القوانني املصادق عليها
الرسمية
قانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
 1املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين
6632 2017/11/13
يزاولون نشاطا خاصا
قانون رقم  94.18يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم
 2.18.781 2الصادر يف  30من محرم  10( 1440أكتوبر )2018
بإحداث الصندوق املغريب للتأمني الصحي

2019/02/13

قانون رقم  90.17بتغيري وتتميم الظهري الرشيف مبثابة قانون
 3رقم  1.72.184بتاريخ  15من جامدى اآلخرة  27( 1392يوليو
 )1972املتعلق بنظام الضامن االجتامعي

2018/12/11

قــانــون رقم  84.17بتغـيـيــر وتتـميم الظـهـيـر الـشـريــف
بـمـثابة قـانــون رقـم  1.72.184بـتاريـخ  15من جمـادى
 4اآلخـرة  27( 1392يوليو  )1972املتعلق بنظام الضامن
االجتامعي

2018/12/11

6746

مرسوم بقانون رقم  2.18.781بإحداث الصندوق املغريب
 5للتأمني الصحي

2018/10/10

6716

قانون رقم  25.20بسن تدابري استثنائية لفائدة املشغلني
املنخرطني بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي والعاملني
6
لديهم املرصح بهم ،املترضرين من تداعيات تفيش جائحة
فريوس كورونا «كوفيد»19 -
قانون رقم  02.21الرامي إىل تغييـر وتتميم املادتني  32و256
من القانون رقم  65.99املتعلق مبدونة الشغل الصادر بتنفيذه
7
الظهري الرشيف رقم  1.03.194بتاريخ  14رجب 11( 1424
سبتمرب  )2003كام تم تغيريه.

2020/04/21

2021/01/05

6758

6745

6877
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9

10
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  64.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم
 2.20.605الصادر يف  26من محرم  15( 1442سبتمرب )2020
بسن تدابري استثنائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني
بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي والعاملني لديهم
املرصح بهم وبعض فئات العامل املستقلني واألشخاص غري
األجراء املؤمنني لدى الصندوق ،املترضرين من تداعيات تفيش
جائحة فريوس wكورونا «كوفيد.»19 -
قانون رقم  31.21بتغيري وتتميم القانون رقم  99.15بإحداث
نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيني والعامل املستقلني
واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
قانون رقم  30.21بتغيري وتتميم القانون رقم  98.15املتعلق
بنظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بفئات
املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا
قانون رقم  48.21بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابري
املتخذة يف إطار مواجهة جائحة فريوس كورونا «كوفيد»-19

2021/02/10

6967

2021/07/06

7006

7006
2021/07/14

7009

جدول  :60القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة العدل

قانون رقم  33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية
املكلفة بالعدل إىل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
 1بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة

تاريخ
املصادقة

الجريدة
الرسمية

2017/08/02

6605

قانون رقم  69.16يقيض بتتميم املادة  4من القانون رقم 39.08
 2املتعلق مبدونة الحقوق العينية

2017/08/08

6604

القوانني املصادق عليها
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :
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قانون رقم  73.17بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون
رقم  15.95املتعلق مبدونة التجارة ،فيام يخص مساطر صعوبات
املقاولة
قانون رقم  83.17بتغيري القانون رقم  41.10املتعلق بتحديد
رشوط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائيل
قانون يقيض بتعديل املادة  316من القانون رقم  39.08املتعلق
مبدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم
 1.11.178صادر يف  25من ذي الحجة  22(1432نوفمرب)2011
قانون رقم  54.17يقيض بتغيري املادة  15من القانون رقم 15.95
املتعلق مبدونة التجارة
قانون رقم  32.18يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 22.01
املتعلق باملسطرة الجنائية
قانون رقم  21.18يتعلق بالضامنات املنقولة
قانون رقم  33.18يقيض بتغيري وتتميم مجموعة القانون
الجنايئ
قانون رقم  89.18يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 22.01
املتعلق باملسطرة الجنائية
قانون يقيض بتعديل املادتني  65و 66من القانون رقم 67.12
املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي
للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعامل املهني الصادر بتنفيذه
الظهري الرشيف رقم  1.13.111يف  15محرم  19(1435نونرب
.2013
قانون تنظيمي رقم  86.15يتعلق بتحديد رشوط وإجراءات
الدفع بعدم دستورية قانون

2018/04/09

6667

2018/02/14

6655

2018/02/13
2018/01/30

6655

2019/06/25

6796

2019/04/04

6771

2019/02/11

6763
6758

2019/01/08

2018-02-06

قانون لتعديل الفصل  106من الظهري الرشيف الصادر يف (9
 13رمضان  12 )1331غشت  1913بشأن قانون االلتزامات والعقود 2019/01/08
كام تم تعديله وتتميمه.
 14قانون رقم  38.15يتعلق بالتنظيم القضايئ.
2018/12/18

-
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

قانون رقم  31.18بتغيري وتتميم الظهري الرشيف الصادر يف
 9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913مبثابة قانون االلتزامات
والعقود (مرشوع يف انتظار النرش)
قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم مامرسة مهام الطب الرشعي
قانون رقم  12.18بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ
والقانون رقم  43.05املتعلق مبكافحة غسل األموال
قانون  65.21يقيض بتغيري و تتميم املادة  15من مدونة االرسة.
قانون رقم  38.21يقيض بتحديد تأليف املفتشية العامة للشؤون
القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها
وواجباتهم

2019/08/02

6807

2020/02/11

6866

2021/06/15

6995

2021/06/29
2021/07/15

7009

جدول  :61القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة الدولة املكلفة
بحقوق االنسان والعالقات مع الربملان
الجريدة
تاريخ املصادقة
القوانني املصادق عليها
الرسمية
قانون رقم  76.15يتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق
6652 2018/02/13
1
اإلنسان
 2قانون رقم  14.16يتعلق مبؤسسة الوسيط

2019/02/12

6765

 3قانون رقم  06.18يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

2021/07/13

7010

قانون تنظيمي رقم  70.21يقيض بتغيري وتتميم القانون
 4التنظيمي رقم  44.14متعلق بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة
الحق يف تقديم العرائض اىل السلطات العمومية

2021/07/15

قانون تنظيمي رقم  71.21يقيض بتغيري وتتميم القانون
 5التنظيمي رقم  64.14بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف
تقديم امللتمسات يف مجال الترشيع

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

215

جدول  :62القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء
الجريدة
تاريخ
القوانني املصادق عليها
الرسمية
املصادقة
قانون رقم  39.13بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية لألشغال
6704 2018/07/24
1
العمومية
قانون رقم  103.14يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسالمة
6655 2018/02/06
2
الطرقية
6793 2019/06/10
 3قانون رقم  48.17بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
قانون رقم  84.13يقيض بإحداث مؤسسة األعامل االجتامعية
6757 2019/02/25
4
لألشغال العمومية
6967 2021/02/10
 5قانون رقم  69.18يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن
6995 2021/04/27
 6قانون رقم  71.18يتعلق برشطة املوانئ

1
2
3
4
5
6

جدول  :63القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة السياحة
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتامعي
الجريدة
تاريخ
القوانني املصادق عليها
املصادقة الرسمية
عدد:
قانون رقم  74.16يتعلق بتغيري القانون رقم  112.12املتعلق
2017/07/24
6597
بالتعاونيات
قانون رقم  93.18بتغيري القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم مهنة
2019/02/11
املرشد السياحي
6746 2018/12/11
قانون رقم  11.16يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار
قانون رقم  30.20بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار
6887 2020/05/12
واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين
6904 2020/06/30
قانون رقم  50.17يتعلق مبزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
قانون رقم  67.21القايض بتغيري القانون رقم  05.12املتعلق
2021/07/13
بتنظيم مهنة املرشد السياحي كام تم تغيريه وتتميمه
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

جدول  :64القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
الجريدة
تاريخ
القوانني املصادق عليها
الرسمية
املصادقة
قانون رقم  60.17يتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء
القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي املؤسسات واملقاوالت
6721
2018-07-23
1
العمومية واألشخاص اآلخرين غري األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا
القانون  -اإلطار رقم  51.17املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين  02غشت
عدد 6805
2
2019
والبحث العلمي
قانون رقم  79.19بتغيري وتتميم القانون رقم  73.00القايض
7009
2021/07/12
 3بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل
االجتامعية للرتبية والتكوين

جدول  :65القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة الصحة
القوانني املصادق عليها
1
2
3
4

قانون رقم  98.15يتعلق بنظام التأمني اإلجباري األسايس عن
املرض الخاص بفئات املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص
غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
قانون رقم  45.13يتعلق مبزاولة مهن الرتويض والتأهيل
وإعادة التأهيل الوظيفي
قانون رقم  47.14يتعلق باملساعدة الطبية عىل اإلنجاب
قانون رقم  33.21يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 131.13
املتعلق مبزاولة مهنة الطب

تاريخ املصادقة

الجريدة
الرسمية

2017/06/13

6585

2019/07/23

6807

2019/02/12

6766

2021/07/15

7007

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :
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جدول  :66القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة التضامن والتنمية
االجتامعية واملساواة واألرسة
الجريدة
تاريخ
القوانني املصادق عليها
املصادقة الرسمية
قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال
6612 2017/08/08
1
التمييز
6667 2018/04/05
 2قانون رقم  65.15يتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية
6655 2018/02/14
 3قانون رقم  103.13يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء
قانون رقم  45.18يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملني
7010 2021/07/15
4
االجتامعيني
جدول  :67القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة إعداد الرتاب
الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
تاريخ املصادقة الجريدة
القوانني املصادق عليها
الرسمية
قانون رقم  13.16يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة األعامل
6967 2021/02/10
 1االجتامعية لوزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان
وسياسة املدينة
جدول  :68القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم وزارة الطاقة واملعادن
والبيئة
الجريدة
تاريخ املصادقة
القوانني املصادق عليها
الرسمية
قانون رقم  22.16يتعلق بتنظيم املواد املتفجرة ذات االستعامل
 1املدين والشهب االصطناعية الرتفيهية واملعدات التي تحتوي عىل 6694 2018/06/05
مواد نارية بريو تقنية
 2قانون رقم  49.17يتعلق بالتقييم البيئي
6908 2020/07/23
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التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

جدول  :69القوانني املصادق عليها يف التجربة الربملانية العارشة التي تهم الوزارة املنتدبة لدى
رئيس الحكومة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني
الجريدة
تاريخ
القوانني املصادق عليها
املصادقة الرسمية
قانون رقم  36.18بتغيري الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم
 1.76.534الصادر يف  15من شعبان  12 ( 1396غشت ) 1976
6750 2019/01/08
1
املخول مبوجبه تعويض إجاميل لبعض قدماء املقاومني وأعضاء
جيش التحرير ولذوي حقوقهم.
6746 2019-01-08
 2قانون رقم  44.18يتعلق بالخدمة العسكرية
قانون رقم  29.20بتتميم القانون رقم  5.99املتعلق بجيش
6904 2020/07/17
3
الرديف يف القوات املسلحة امللكية
قانون رقم  10.20يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة
6904
4
والذخرية
6904 2020/12/15
 5قانون رقم  05.20يتعلق باألمن السيرباين
قانون رقم  43.20يتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت
6951
6
اإللكرتونية

لقد تم تجميع املعطيات الخاصة بكل قطاع وزاري ،مع مراعاة التحوالت التي
عرفتها التشكيلة الحكومية يف هذه التجربة الربملانية العارشة .ويالحظ أن السنة األوىل من
الترشيع ،ونتيجة األزمة التي رافقت تكوين حكومة تحوز ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب،
فقد كانت الحصيلة الترشيعية متدنية مقارنة مع باقي السنوات .والسنة الترشيعية التي
عرفت أكرب عدد من القوانني املصادق عليها هي السنة األخرية من الوالية الترشيعية العارشة،
ويفرس ذلك زخم املبادرات القانونية التي كان ينبغي املصادقة عليها استعدادا لالستحقاقات
االنتخابية لسنة  ،2021كام أن جل الوزارات تسعى إىل استكامل ما تأخرت يف إنجازه يف
السنوات املاضية .ويربز الجدول واملبيان أدناه حصيلة كل سنة ترشيعية من التجربة الربملانية
العارشة عىل حدة.
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جدول  :70مجموع القوانني املصادق عليها لكل قطاع حكومي خالل التجربة الربملانية العارشة
القطاع الحكومي وفق التشكيلة
النهائية التي استقرت عليها
الحكومة بعد  9أكتوبر 2019
وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان
والعالقات مع الربملان
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء
وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
وزارة الشغل واإلدماج املهني
وزارة التضامن والتنمية االجتامعية
واملساواة
وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات
وزارة االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد
االخرض والرقمي
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والنقل الجوي واالقتصاد االجتامعي
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي
وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري
واإلسكان وسياسة املدينة
وزارة الثقافة والشباب والرياضة
وزارة العدل
وزارة الداخلية

القوانني املصادق عليها حسب كل سنة ترشيعية
-2020 -2019 -2018 -2017 -2016
املجموع
2021 2020 2019 2018 2017
1

1

3

5

2

2

2

6

1
1

4

5

2
11

1
1

1

4

2

2

9

13

11

22

49

7

17

1

6

1

3

1

1

6
4
11

13
19
34

1

2

2

7

7

2

1

5

2

2

2

1

1
2
1

1

1

2
4
6

2
8
6

2
1
10
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وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمني يف
الخارج
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة
املكلف بإدارة الدفاع الوطني
وزارة الصحة
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
املجموع

26

35

1

35

24

18

138

2

1

3

6

1

4
0
331

2
54

46

79

57

95

مبيان  :4حصيلة القوانني املصادق عليها يف كل سنة ترشيعية من التجربة الربملانية العارشة
100
80
95

2020-2021

57
2019-2020

79
2018-2019

54

46

2017-2018

2016-2017

60
40
20
0

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

221

املبحث الثامن:
قوانني مثرية للجدل يف التجربة الربملانية العارشة
نخصص هذا املبحث للتوقف عند سياقات مناذج من نصوص قانونية أثارت
مضامينها الرأي العام ،وشكلت نقاطا خالفية حتى داخل االئتالف الحكومي ،وأعادت
االصطفاف بني األغلبية واملعارضة ،وكان من أبرز مخرجاتها أنها قوانني صدرت رغم معارضة
الحزب القائد لالئتالف الحكومي لبعض مضامينها جزئيا (مرشوع القانون-اإلطار املتعلق
مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،ومرشوع القانون التنظيمي رقم  04-21القايض
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب) ،أو كليا (مرشوع قانون
رقم  13.21يتعلق باالستعامالت املرشوعة للقنب الهندي).

املطلب األول :مسألة التعريب يف القانون-اإلطار املتعلق مبنظومة الرتبية
والتكوين

أثار مرشوع القانون  -اإلطار رقم  51.17املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث
العلمي الكثري من النقاش سواء داخل املؤسسة الترشيعية أو خارجها ،وهو ما يفرض تتبع
حيثيات هذا املرشوع ،والتوقف عند املضامني التي أثارت الكثري من الجدل ،واملسار الذي
قطعه ليدخل حيز التنفيذ بعد أن صدر يف الجريدة الرسمية (ظهري رشيف  1.19.113صادر
يف  7ذي الحجة  9 / 1440أغسطس  2019بتنفيذ القانون  -اإلطار رقم  51.17املتعلق
مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي .الجريدة الرسمية ،عدد  17 – 6805ذو الحجة
 19 / 1440أغسطس  .2019ص ص . )5637-5623 :وقبل البحث يف كل ذلك ،نتساءل بداية
عن ماهية قانون إطار؟
نتيجة أزمة التعليم التي ما فتئت تستفحل وتتعمق ،والتي كان من تجلياتها ما
رصدته الخطابات امللكية املتكررة حول املوضوع ،ومن بينها ما جاء يف خطاب ذكرى ثورة
امللك والشعب ( 20غشت « :)2013إن قطاع التعليم يواجه صعوبات ومشاكل ،خاصة
بسبب اعتامد بعض الربامج واملناهج التعليمية ،التي ال تتالءم مع متطلبات سوق الشغل،
فضال عن االختالالت الناجمة عن تغيري لفة التدريس يف املواد العلمية ،من العربية يف
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املستوى االبتدايئ والثانوي ،إىل بعض اللغات األجنبية يف التخصصات التقنية والتعليم العايل.
وهو ما يقتيض تأهيل التلميذ أو الطالب ،عىل املستوى اللغوي ،لتسهيل متابعته للتكوين
الذي يتلقاه ،»...كان ال بد من وضع مبادئ وتوجيهات تشكل تعاقدا للنهوض املجتمعي
بقطاع التعليم ،فهل حقق مرشوع القانون-اإلطار رقم  51.17هذه الغاية؟ أم أن االنقسام
عىل بعض مواده جعل املرشوع يولد بتعبئة مضادة له عكس ما كان مطلوبا؟
لقد مر إعداد مرشوع القانون – اإلطار رقم  51.17مبجموعة من املراحل قبل
إحالته عىل مجلس النواب ليعيش مخاضاته املرتبكة بني األغلبية املساندة للحكومة ،وميكن
إجامل هذه املراحل يف اآليت:
• 10أكتوبر  :2014التكليف املليك للمجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي
بوضع خارطة طريق كفيلة بإصالح املدرسة املغربية ،والرفع من مردوديتها؛
• 20ماي  :2015قيام املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي بإعداد «الرؤية
االسرتاتيجية لإلصالح ( :)2030-2015من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء؛
• 30يوليوز  :2015إعطاء امللك تعليامته من أجل صياغة اإلصالح يف إطار تعاقدي
ملزم ،من خالل اعتامد قانون-إطار يحدد الرؤية عىل املدى البعيد؛
• 21يناير  :2016إحداث لجنة تقنية مؤقتة تحت إرشاف رئيس الحكومة إلعداد
مرشوع قانون-اإلطار للرؤية االسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث
العلمي؛
• 27يوليوز  :2016إحالة رئيس الحكومة مرشوع القانون-اإلطار رقم  51.17عىل
املجلس األعىل للرتبية والتكوين قصد إبداء الرأي؛
• 4يناير  :2018تداول مجلس الحكومة عىل مرشوع القانون-اإلطار رقم 51.17
واملصادقة عليه؛
• 20غشت  :2018مصادقة املجلس الوزاري عىل مرشوع القانون-اإلطار رقم 51.17؛
• 5شتنرب  :2018إحالة رئيس الحكومة مرشوع القانون-اإلطار رقم  51.17عىل مجلس
النواب.
متت إحالة مرشوع القانون-اإلطار رقم  51.17عىل لجنة التعليم والثقافة واالتصال
بتاريخ  12شتنرب  ،2018وتضم اللجنة  42نائبا ،ويرأسها عن الفريق االشرتايك السيد محمد
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مالل ،ومل تستطع اللجنة إنهاء جلساتها إال يف  16يوليوز  2019بعد عقد عرشة جلسات ،تخللها
االستامع إىل عرض السيد سعيد أمزازي وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل
والبحث العلمي ،وعقدت أربعة اجتامعات للبت يف التعديالت ،وانعقدت أربع جلسات أيام
 12فرباير ،و 2و 3أبريل ،و 16يوليوز  ،2019للمصادقة عىل املرشوع يف شموليته وطول هذه
االجتامعات ،والعجز عن تحقيق التوافق للمصادقة عىل املرشوع يربز حجم االختالفات بني
مكونات األغلبية حول مرشوع القانون-اإلطار رقم  51.17يف أروقة مجلس النواب.
لقد مثنت مختلف الفرق واملجموعات النيابية أهمية مرشوع القانون-اإلطار رقم
 ،51.17بكونه محطة مهمة للغاية تأيت لإلجابة عىل تحديات قطاع التعليم ،واستطاعت أن
تتوافق عىل مجموعة من التعديالت من أبرزها حذف «املادة  »48من مرشوع القانون
اإلطار ،والتي نصت عىل أنه « ...يتم بكفية تدريجية إقرار أداء األرس امليسورة لرسوم تسجيل
أبنائها مبؤسسات الرتبية والتكوين بالقطاع العام ،وال سيام مبؤسسات التعليم العايل يف مرحلة
أوىل ،ومبؤسسات التعليم الثانوي التأهييل يف مرحلة ثانية ،وذلك وفق املعايري والرشوط
والكيفيات املحددة بنص تنظيمي».
إن اإلشكال األهم تعلق بلغة التدريس ،وهو ما جعل مجلس النواب يف حالة
انقسامية عىل غري منطق األغلبية الحكومية واملعارضة الربملانية ،ذلك أن حزيب العدالة
والتنمية وحزب االستقالل ترتسا بخطاب الهوية ورضورة الحفاظ عليها ،وأن مرشوع القانون
اإلطار يعد رضبا للهوية العربية ،ومتكينا للغة االستعامر ،وذهب حزب االستقالل إىل مطالبة
«رئيس الحكومة إىل تفعيل مقتضيات الفصل  103من الدستور من خالل ربط طلب املوافقة
عىل مرشوع القانون اإلطار املتعلق بالرتبية والتكوين والبحث العلمي ،لدى مجلس النواب
بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها» (بالغ اللجنة التنفيذية لحزب
االستقالل يف  3أبريل .)2019
يف املقابل ،اعترب حزب الحركة الشعبية أنه ينبغي إخراج مرشوع القانون اإلطار
مع «ترسيخ مكانة اللغتني الرسميتني العربية واألمازيغية وتعزيز دور اللغات األجنبية عرب
تدريسها والتدريس بها» (بالغ صدر عن الحزب يف  3أبريل  ،)2019يف حني عرب حزب التجمع
الوطني لألحرار عن «أسفه حيال تراجع الفرقاء السياسيني عىل االتفاق حول التصويت عىل
القانون اإلطار  51-17املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،معربا عن أمله
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يف أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن ،خاصة وأن األمر يتعلق بإصالح جوهري ملنظومة الرتبية
والتعليم» بالغ املكتب السيايس للحزب يف  5ابريل .)2019
تواترت البالغات من مختلف األحزاب السياسية التي أبرزت حدة التباينات يف
املوقف من لغة التدريس ،وحجم الخالفات هو ما يفرس الفشل يف املوافقة عىل مرشوع
القانون اإلطار سواء يف دورته الخريفية العادية أو الدورة االستثنائية التي دعا رئيس الحكومة
مجلس النواب ومجلس املستشارين لالنعقاد من خالل مرشوع مرسوم رقم ،2.19.225
والذي وضعت عىل رأس جدول أعامله :مرشوع قانون إطار رقم  51-17يتعلق مبنظومة
الرتبية والتكوين والبحث العلمي .مع أربعة مشاريع قوانني أخرى «لكونها تكتيس طابعا
استعجاليا».
لقد فشلت لجنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب أن تحقق التوافق بني
مكوناتها يف اجتامعي  2و 3أبريل الذين عقدا قصد املصادقة عىل مرشوع القانون اإلطار .لقد
كان مثار الجدل متعلقا مبادتني يف مرشوع قانون اإلطار بعد خضوعهام للتعديل من اللجنة،
وهام املادتان اللتان ترتجامن مسار تعريب أو «فرنسة» التعليم ،وقد نصا عىل اآليت:
•املادة ( 2الفقرة « :)3التناوب اللغوي :مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج
يستثمر يف التعليم املتعدد اللغات بهدف تنويع لغات التدريس إىل جانب اللغتني
الرسميتني للدولة ،وذلك بتدريس بعض املواد ،وال سيام العلمية والتقنية منها أو
بعض املضامني أو املجزوءات يف بعض املواد بلغة أو بلغات أجنبية».
•املادة ( 31الفقرة « :)7إعامل مبدأ التناوب اللغوي يف التدريس كام هو منصوص
عليه يف املادة  2أعاله».
بتاريخ  16يوليو  2019انعقد اجتامع «لجنة التعليم والثقافة واالتصال» يف جلسة
حاسمة للبت يف مرشوع القانون اإلطار رقم  ،51.17بحضور  33عضوا من أصل ( ،42نسبة
الحضور ،)78,57% :واقرتب عدد املالحظني الذين تابعوا أطوار التصويت عىل مرشوع القانون
اإلطار عدد أعضاء اللجنة ،حيث بلغ العدد  30عضوا ينتمون إىل مختلف مكونات الفرق
واملجموعات الربملانية .وقد توزع أعضاء اللجنة الذين حرضوا عىل الفرق النيابية اآلتية:
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جدول  :71نواب «لجنة التعليم والثقافة واالتصال» الذين حرضوا اجتامع التصويت عىل مرشوع
القانون-اإلطار رقم  51.17املتعلق بالرتبية والتكوين
النواب الحارضون
عدد النواب
الفريق النيايب  /املجموعة النيابية
15
15
فريق العدالة والتنمية
6
11
فريق األصالة واملعارصة
2
2
الفريق االشرتايك
4
7
فريق التجمع الدستوري
3
4
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
2
2
الفريق الحريك
1
1
املجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

تربز تفاصيل نتائج التصويت عىل مرشوع القانون اإلطار عن حجم التوافق بني
كافة النواب حول مختلف املواد التي تضمنها املرشوع ،حيث نالت مختلف املواد شبه
إجامع الحضور باملوافقة ،وكان اهتامم الجميع يتجه إىل املسار الذي سيتخذه التصويت عىل
املادتني 2 :و 31اللتني أثارتا جدال مجتمعيا ما زالت تداعياته مستمرة .ويربز الجدول اآليت
تفاصيل التصويت عىل املادتني:
جدول  :72نتيجة التصويت عىل املادتني  2و 31من مرشوع القانون-اإلطار رقم  51.17داخل
«لجنة التعليم والثقافة واالتصال» مبجلس النواب
املمتنعون
املعارضون
املوافقون
املادة
16
02
12
2
16
02
11
31

لقد كان بإمكان حزيب «العدالة والتنمية» و»االستقالل» إسقاط املادتني مبعارضتهام
يف التصويت ،بعد ان أثارا حولهام الكثري من النقاش والجدل باعتبارهام يهددان الهوية
اللغوية التاريخية للمغرب واملغاربة ،لكن الحزبني اختارا االمتناع عن التصويت ،ومل يعرتض
عىل املادتني سوى عضوان من العدالة والتنمية ،وبذلك تم إقرار املادتني بعد أن وافق عليهام
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عىل التوايل 12 :نائبا ،و 11نائبا .كام تم إقرار املرشوع برمته من طرف اللجنة ،بعد أن كانت
النتيجة:
املوافقون25 :

واملعارضون02 :

واملمتنعون03 :

استبق رئيس الحكومة ،واألمني العام لحزب «العدالة والتنمية» السيد سعد الدين
العثامين انعقاد الجلسة العامة ملجلس النواب للتصويت عىل مرشوع القانون اإلطار 51.17
بساعات لريتب لقاء مع الفريق النيايب للحزب ،وحث النواب عىل رضورة االنضباط لقرار
األمانة العامة للحزب ،والتصويت باملوافقة عىل مرشوع القانون اإلطار ،وكانت نتيجة
التصويت النهائية عليه يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ  22يوليو :2019
املوافقون241 :

واملعارضون04 :

واملمتنعون21 :

رشعت لجنة التعليم والثقافة والشؤون االجتامعية مبجلس املستشارين يف املناقشة
العامة للمرشوع بتاريخ  ،25و ،26و 29يوليوز  ،2019برئاسة السيد عبد العيل حامي
الدين رئيس اللجنة عن فريق العدالة والتنمية ،وبحضور السيد سعيد أمزازي وزير الرتبية
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي ،والسيد خالد الصمدي كاتب
الدولة املكلف بالتعليم العايل والبحث العلمي ،والسيد محمد الغراس كاتب الدولة املكلف
بالتكوين املهني.
وخالل جلسة يوم الخميس فاتح غشت  ،2019تم البت يف التعديالت والتصويت
عىل مرشوع القانون اإلطار رقم  ،51.17حيث وردت عليه تعديالت من طرف الفريق
االستقاليل للوحدة والتعادلية ،وفريق العدالة والتنمية ،ومجموعة الكونفدرالية الدميقراطية
للشغل ،فوصل عددها إىل ما يناهز  108تعديال رفضت جميعها من قبل الحكومة ،مام أدى
إىل سحب معظمها ،فيام تم التشبث بالبعض اآلخر.
وبعد ذلك انتقلت اللجنة للتصويت عىل مرشوع القانون اإلطار رقم  ،51.17فكانت
النتيجة:
املوافقون05 :

واملعارضون01 :

واملمتنعون00 :
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ويف الجلسة العامة ملجلس املستشارين التي انعقدت بتاريخ  02غشت 2019
وافق املجلس عىل املرشوع باألغلبية:
املوافقون42 :

واملعارضون03 :

واملمتنعون09 :

وهو ما أنهى مسارا ترشيعيا مرتبكا ومعقدا واكبه الكثري من الجدل والخالفات،
والتي انتهت باملوافقة عىل القانون  -اإلطار رقم  51.17املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين
والبحث العلمي ،والذي صدر األمر بتنفيذه يف الجريدة الرسمية عدد  ،6805بتاريخ 19
غشت .2019
يتكون القانون اإلطار رقم  51.17يف نسخته النهائية من ديباجة و 59مادة ،توزعت
عىل  10أبواب ،وهي:
•أحكام عامة (املواد)2 – 1 :
•مبادئ منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها (املواد)6 – 3 :
•مكونات منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها (املواد)18 - 7 :
•الولوج إىل منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وآليات االستفادة من خدماتها
(املواد)26-19 :
•املناهج والربامج والتكوينات (املواد)35 – 27 :
•املوارد البرشية (املواد)39 – 36 :
•مبادئ وقواعد حكامة منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي (املواد)44 – 40 :
•مجانية التعليم وتنويع مصادر متويل منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي
(املواد)52 – 45 :
•تقييم منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي واإلجراءات املواكبة لضامن الجودة
(املواد)56 – 53 :
•أحكام انتقالية وختامية (املواد.)59 – 57 :

228

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

املطلب الثاين :القاسم االنتخايب
من أكرث النصوص القانونية التي فجرت تحالف األغلبية الحكومي ،وأثارت اهتامم
الرأي العام هو ما تعلق باملادة  84من مرشوع القانون التنظيمي رقم  04-21القايض بتغيري
وتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب .والذي تم تغيريه بشكل
يحدث تغيريات جوهرية يف التمثيلية االنتخابية يف االقرتاع النيايب املنتظر يوم  8شتنرب
 .2021ولو تتبعنا املسار الترشيعي الذي عرفه هذا القانون التنظيمي – وباألخص ما يتعلق
باملادة  - 84فسنجد أنه متت املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي يف املجلس الوزاري
الذي انعقد بتاريخ  11فرباير  ،2021ونسخة املرشوع مل تتضمن أي تعديل يتعلق بالقاسم
االنتخايب ،لذلك نجد يف نسخة املرشوع املقدمة من الحكومة إىل مجلس النواب أنها حافظت
عىل نفس الصياغة التي كانت واردة يف القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب.
لقد تدارست «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى وسياسة املدينة» نسخة
مرشوع القانون التنظيمي املحالة عليها يوم  22فرباير  2021الذي مل تعرف فيه الفقرة
املتعلقة بالقاسم االنتخايب من (املادة  )84أي مرشوع تعديل من طرف الحكومة ،وقد كانت
الصياغة األصلية عىل الشكل اآليت« :توزع املقاعد عىل اللوائح بواسطة القاسم االنتخايب،
ثم بأكرب البقايا ،وذلك بتخصيص املقاعد الباقية للوائح التي تتوفر عىل األرقام القريبة من
القاسم املذكور» ،ثم تحولت الفقرة املعنية من (املادة  )84باقرتاح من تحالف ضم أحزابا
من األغلبية وأخرى من املعارضة إىل التنصيص عىل اآليت« :توزع املقاعد عىل اللوائح بواسطة
قاسم انتخايب يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبني املقيدين يف الدائرة االنتخابية املعنية
عىل عدد املقاعد املخصصة لها .وتوزع املقاعد الباقية حسب قاعدة أكرب البقايا ،وذلك
بتخصيصها للوائح التي تتوفر عىل األرقام القريبة من القاسم املذكور».
لقد أثار مرشوع القانون التنظيمي -ال سيام ما تعلق منه بالقاسم االنتخايب -الكثري
من االختالفات بني مكونات الحقل الحزيب ،كام فجر توافق األغلبية الحكومية من الداخل،
حيث أنه عند عرض (املادة  )84يف «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى وسياسة
املدينة» يوم  3مارس  2021عرب السيد وزير الداخلية عن موقف الحكومة باعتبار تعديل
النواب للامدة غري مقبول ،وعوض أن يسحب نواب األغلبية املقرتح تم التشبث به ليتم
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عرض التعديل عىل التصويت ،فكانت نتيجة التوافق بني أحزاب املعارضة (ألصالة واملعارصة،
واالستقالل ،والتقدم واالشرتاكية) ،واألغلبية (التجمع الوطني لألحرار ،واالتحاد الدستوري،
والحركة الشعبية) أن عدد املوافقني بلغ  29صوتا ،بينام مل يتجاوز املعارضون  12صوتا ،يف
حني أن ال أحد كان من املمتنعني.
لقد تم نقل الجدل واالختالف العميق حول القاسم االنتخايب إىل مجلس النواب يف
دورته االستثنائية التي انعقدت شهر مارس ،وقد حافظ نواب املجلس عىل نفس االصطفاف
الذي عرف مع اللجنة التي اختصت بدراسة املرشوع ،واعترب حزب العدالة والتنمية أنه
مستهدف من هذا التعديل ،وهو ما عرب عنه بشكل رصيح النائب السيد مصطفى إبراهيمي،
رئيس فريق العدالة والتنمية ،يف مداخلته يف الجلسة العامة املنعقدة يوم  15مارس ،2021
عىل اعتبار أنه «ليس هناك دولة يف العامل تعتمد احتساب القاسم االنتخايب عىل أساس
املسجلني يف اللوائح االنتخابية ،ليس هناك دولة يف العامل ،ناهيك عن الشوائب التي تشوب
هاته اللوائح من عدم تحيينها وما تحتويه من املوىت والذين غّريوا أماكن سكانهم أو غادروا
أرض الوطن».
وقد علل ممثل العدالة والتنمية موقفه أيضا بوجود مفارقة كربى تتمثل يف التناقض
الحاصل بني كيفية احتساب القاسم االنتخايب يف االنتخابات الترشيعية ،وبني طريقة احتسابه
يف اقرتاع الجامعات الرتابية؛ حيث يتم يف األول عىل أساس احتساب املسجلني يف اللوائح ،بينام
يف الثاين فيتم عىل أحتساب املصوتني ،وهي مفارقة تنبيء عن «انفصام يف الشخصية» .يضاف
إىل ذلك حذف العتبة «التي كانت  6%ثم تحولت إىل  ،3%ثم أصبحت اآلن  ،« 0%وما هو
مستغرب حسب السيد النائب أن كل هذه التعديالت غري الدميقراطية تحوز موافقة أحزاب
تشكل األغلبية ،مام جعله يخلص إىل أنه «لدينا األغلبية املعارضة» للحكومة عوض أن تكون
مساندة لها.
إن هذا االتهام هو ما دفع النائب السيد وفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري
إىل الرد عليه يف نفس الجلسة العمومية ملجلس النواب بقوله « :نوضح أن فريق التجمع
الدستوري فريق ينتمي إىل األغلبية وفريق ويف لألغلبية ،وهذا االنتامء ال يجعله وال يلزمه
أن يصوت عىل تعديالت ليست فيها مصلحة الوطن» ،وهو ما مثنه فريق األصالة واملعارصة
عىل لسان السيد النائب محمد احجرية ،مؤكدا أنه «لوال تظافر مواقف املعارضة مع مواقف
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األحزاب داخل األغلبية التي ارتأت أن تصوت عىل بعض تعديالت املعارضة ملا فيها من
مصلحة حزبية عامة ،لكان موقف الحكومة ضاربا بعرض الحائط بقيمة الحياد الذي أعلنت
عن االلتزام به منذ اليوم األول من املشاورات».
أما بخصوص املرافعة اإليجابية عن القاسم االنتخايب فقد أكد السيد النائب أنه
«بخصوص منط االقرتاع ،فإنه سيسمح بالتنافسية واملنافسة وتعزيز وتقوية التعددية ،إذن
نحن أمام انتخابات ذات طابع تعددي تنافيس ،حيث سيسمح بدخول مجموعة أخرى من
األحزاب السياسية للمؤسسات الدستورية حامية لألقليات وذلك خالفا للتوجهات التي تدعو
إىل منط اقرتاع إقصايئ هيمني ،ومينع مكونات أخرى من ولوج الربملان ،وهو منط ال ميس
بدستورية القانون ،وهي أمور كلها جد إيجابية نثمنها يف فريق األصالة واملعارصة» ( تراجع

كل هذه الترصيحات يف :الجريدة الرسمية للربملان ،نرشة مداوالت مجلس النواب ،السنة الخامسة – عدد
 03 .125شعبان  17 / 1442مارس .)2021

لقد كان واضحا أن القاسم االنتخايب سيحوز األغلبية عند التصويت عىل مرشوع
القانون التنظيمي املتضمن له ،حيث أن عزلة حزب العدالة والتنمية كانت تزداد اتساعا حتى
مع املكونات الحزبية التي تشكل معها األغلبية الحكومية ،وباعتبار اعتقاد الحزب أن القاسم
االنتخايب آلية من آليات تقزميه ،وتشويه التمثيلية الحقيقية إلرادة الناخبني ،فقد تعالت
وسط قياداته أصوات (أمثال السيد عبد العيل حامي الدين ،والسيدة أمني ماء العينني) تدعو
إىل تفعيل الفصل  103من الدستور الذي ينص عىل أنه «ميكن لرئيس الحكومة أن يربط،
لدى مجلس النواب ،مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت مينح الثقة بشأن ترصيح
يديل به يف موضوع السياسة العامة ،أو بشأن نص يطلب املوافقة عليه» ،ذلك أن حكومة
العثامين ال ميكنها أن تستمر إال بتصويت جديد مبنح الثقة ،ألن “هذا الوضع يفرض عىل
رئيس الحكومة تفعيل الفصل  103من الدستور ،ليعرض يف الجلسة العامة نصوص قوانينه
االنتخابية كام أحالها عىل مجلس النواب ،وبدون تعديالت مل توافق عليها الحكومة يف اللجنة
من خالل تعبري وزير الداخلية عن رفضه ملقرتح تعديل القاسم االنتخايب» ،لكنه مسار ظل
بعيدا عن أي إشارة حقيقية بإمكانية تفعيله ،حيث أكد رئيس الحكومة واألمني العام لحزب
العدالة والتنمية ،السيد سعد الدين العثامين إن هذا املقرتح كان محط نقاش داخل قيادة
الحزب عرب أمانته العامة ،مشريا إىل أن «هذا القرار أكرب من موقف األمني العام وال يدخل
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ضمن اختصاص األمانة العامة ،ألن الدخول يف الحكومة والخروج منها يدخل ضمن اختصاص
املجلس الوطني» .وأوضح العثامين أن «التصويت مبنح الثقة جاء لضبط األغلبية وضامنها،
والتزام مكوناتها بالخط السيايس والخيارات الترشيعية للحكومة ،وإال تكون استقالة جامعية
للحكومة» ،مربزا أن «اللجوء إىل الفصل  103لن ميثل أي ردع ألصحاب التعديل املرتبط
بالقاسم االنتخايب».
لجأ حزب العدالة والتنمية بعدها إىل عرقلة مترير القاسم االنتخايب من خالل اتباع
تكتيك حضور نوابه بعدد كبري إىل الجلسة العامة ملجلس النواب يوم الجمعة  5مارس
 2021املخصصة للتصويت عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم  04-21القايض بتغيري وتتميم
القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب ،ال سيام (املادة  )84املتعلقة بالقاسم
االنتخايب ،يف حني حرضت باقي الفرق النيابية بأعداد مقلصة التزاما باإلجراءات االحرتازية
التي يعتمدها املجلس بسبب جائحة كورونا ،وهو ما أدى إىل توقف الجلسة إىل حني فض
الفوىض التي رافقتها .وبعد عودة الجلسة العامة لالنعقاد تم التصويت عىل مواد مرشوع
القانون التنظيمي املثري للجدل ،حيث وافق عىل (املادة  )84كام صادقت عليها اللجنة يف
نسختها املعدلة  160صوتا ،وعارضها  104صوتا ،وامتنع نائب واحد عن التصويت.
بعد املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم  04-21القايض بتغيري وتتميم
القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب ،لجأ حزب العدالة والتنمية إىل الطعن
أمام املحكمة الدستورية يف عدم دستورية (املادة  )84من مرشوع القانون التنظيمي رقم
 04-21النتخاب أعضاء مجلس النواب .وهو ما جوبه مبذكرة معارضة رفعت إىل املحكمة
الدستورية من قبل الفرق النيابية لكل من األصالة واملعارصة ،والفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية ،واملجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية.
من بني الحجاج املعتمد يف املذكرة املكونة من  19صفحة ،تذكريها إن «الدستور
خال من بيان قاعدة مؤسسة ،أو ُمتصلة مبوضوع النظام االنتخايب ،فلم يُحدد منطا معينا
لالقرتاع يُرجى اتباعه ،أو قواعد للعدالة االنتخابية تؤخذ بعني االعتبار من قبل املرشع ،وال
حدا ً أدىن أو أقىص ،وال ترخيصا أو منعا لألخذ بنظام العتبة ،مع ما يفيد ذلك ،من أن هذا
املوضوع يندرج يف اختيارات ترشيعية ،من املمكن مغايرتها ،وتعديلها ومراجعتها ،بتغيري
مالبسات وسياقات وضعها ،أو عرب الرهان عىل الترشيع وفضائله إلحداث آثار مرجوة عىل
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التمثيل ،والنظام الحزيب ،والعدالة االنتخابية من مدخل النظام االنتخايب».
بتت املحكمة الدستورية يف القرار رقم  118/21الصادر يوم 7أبريل  2021بكون
القانون التنظيمي رقم القايض 04.21بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق
مبجلس النواب كام وقع تغيريه وتتميمه« ،ليس فيه ما يخالف الدستور».
إننا يف مالحظاتنا عىل قرار القايض الدستوري نؤكد أنه ليس هناك خالف حول
عدم نص الدستور عىل أية قاعدة رصيحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم االنتخايب ،وبكون
الدستور جعل موضوع «النظام االنتخايب» ألعضاء مجلس النواب مندرجا ضمن مجال
الترشيع ،ووفق سلطته التقديرية ،والتي ال ميكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طاملا
مل تخالف أحكام الدستور.
لكننا نختلف بشكل قطعي مع االستنتاج الذي توصل إليه القايض الدستوري يف
قراره رقم  118/21يف كون تغيري طريقة احتساب القاسم االنتخايب ال تحد من إعامل
مقتضيات الفقرة األوىل يف كل من الفصلني الثاين والحادي عرش من الدستور ،واللتان
تنصان بالتتابع عىل أن« :االقرتاع الحر والنزيه واملنتظم ،هو أساس اختيار األمة ملمثليها يف
املؤسسات املنتخبة .وأن االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مرشوعية التمثيل
الدميقراطي».
إن تغيري طريقة احتساب القاسم االنتخايب تؤثر ال محالة عىل حرية الناخب،
وصحة وسالمة االقرتاع .كام تخالف مجموعة من املبادئ ،ومن أبرزها مبدأ املساواة بني
أصوات الناخبني ،وذلك يف تعارض تام مع إحدى أهم ركائز الدميقراطية التمثيلية ،ومع
مقتضيات الدستور ،ومع اجتهادات سابقة للقايض الدستوري املغريب.
إذا كان قرار املحكمة الدستورية قد خلص إىل عدم التعقيب عىل السلطة التقديرية
للمرشع يف مجال القواعد الضابطة للنظام االنتخايب طاملا مل تخالف أحكام الدستور ،وبكون
القانون دستوريا «أسمى تعبري عن إرادة األمة» ،ويف داللته العامة التي تشمل أيضا القوانني
التنظيمية ،التي ينبغي أن ال تخالف مضامينها أحكام الدستور ،وأن تظل مطابقة له «وفق
تفسري يشرتط دستوريتها» ،فإننا نعترب عىل عكس القايض الدستوري أن املرشع قد خالف
أحكام الدستور بتعسفه يف موضوع تغيري طريقة احتساب القاسم االنتخايب .وقد كانت
الفرصة سانحة أمام املحكمة الدستورية ليك ترسخ كون القانون وإن كان يعد أسمى تعبري
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عن اإلرادة العامة ،فإن ذلك يكون مرشوطا باحرتام الدستور ،وذلك بعدم دعم تعسف املرشع
يف مخالفته ملقتضيات الدستور املحددة لقواعد التمثيل السيايس للمواطنني واملواطنات،
واملراعية ملبادئ :تكافؤ الفرص بني لوائح الرتشيح ،وسالمة العملية االنتخابية ،والتعبري الحر
عن إرادة الناخبني ،واملساواة بني أصواتهم.
لقد دعمت املحكمة الدستورية مربر التعليل املقدم ضمن «األشغال التحضريية
للقانون التنظيمي رقم  »04.21لتغيري طريقة احتساب القاسم االنتخايب بكونه أىت «لتحقيق
متثيلية موسعة للناخبني برسم الدوائر املحلية ،وفتح املجال أمام كافة القوى السياسية
للمشاركة يف القرار من خالل املؤسسة الترشيعية» ،وهو «ما ينسجم ويخدم املبادئ والغايات
الدستورية» ،وميكن تقديم ثالث مالحظات بصدد ما ذكر:
•تتعلق املالحظة األوىل يف كونه أشار أن تغيري طريقة احتساب القاسم االنتخايب أىت
«لتحقيق متثيلية موسعة للناخبني» ،وذلك باستعامل مضلل ملفهوم «الناخبني» ،حيث
أن املقصود هنا تحديدا هم كل املسجلني يف اللوائح االنتخابية ،وليس فقط الناخبون
الذين توجهوا حقيقة عىل مكاتب التصويت ،وشاركوا فعليا يف االنتخاب.
•وتتعلق املالحظة الثانية يف كونه أشار أن تغيري طريقة احتساب القاسم االنتخايب
ستفتح «املجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة يف القرار من خالل املؤسسة
الترشيعية» ،مبا يضمن وجود نظام انتخايب مكرس للتعددية الحزبية ،وداعم للتناوب
الدميقراطي ،وتعكس نتائجه متثيلية حقيقية لتعددية األحزاب السياسية ،وهو ما
يتعارض كليا مع ما ميكن إثباته بكون تغيري طريقة احتساب القاسم االنتخايب إمنا
يعمل عىل إعادة توزيع املقاعد بني األحزاب السياسية الخمس أو الست األوىل،
وهو ما يسقط دعوى دعم التعددية التي تم الدفع بها كمربر لدعم تعديل القاسم
االنتخايب.
•وتتعلق املالحظة الثالثة يف دعوى املحكمة الدستورية كون تغيري طريقة احتساب
القاسم االنتخايب تنسجم مع املقتىض الدستوري القايض مبامرسة السلطة عن طريق
التناوب الدميقراطي (الفصل  10من الدستور) ،وهو ما يتطلب  -حسبها -وجود
نظام انتخايب مكرس للتعددية الحزبية ،وداعم للتناوب ،وتعكس نتائجه متثيال حقيقيا
لتعددية األحزاب السياسية ،وهي غايات ليس يف طريقة احتساب القاسم االنتخايب
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عىل أساس عدد الناخبني املقيدين ما يحد منها ،أو يحول دون إدراكها والوصول إليها.
ويكفي يف الرد عىل كل هذه الدعاوى أنه يجب أن تكون «الوسيلة متناسبة مع الغاية
الدستورية املراد بلوغها ،وال يرتتب عنها  ...انتقاص من حقوق الرتشيح واالنتخاب
املخولة لسائر املواطنني» (قرار املجلس الدستوري رقم 2011-817 :م.د) ،كام ذهب
إىل ذلك القايض الدستوري نفسه سنة  ،2011ومن املؤكد أن تغيري طريقة احتساب
القاسم االنتخايب ال تتناسب مع غاية تكريس نظام انتخايب يشجع التعددية الحزبية،
ويدعم التناوب ،وتعكس نتائجه متثيال حقيقيا إلرادة الناخبني .كام أن اختيار هذه
الوسلية يخل مببدأ التكامل بني مبادئ الدستور واألهداف والغايات التي نص عليها.
يستدعي التعرف عىل حجم تأثريات القاسم االنتخايب عىل متثيلية األحزاب السياسية
القيام بتمرين عقد مقارنة بني مناذج ملقاعد نيابية كام تم توزيعها يف االنتخابات الترشيعية
لسنة  2016بناء عىل القاسم االنتخايب عىل أساس األصوات الصحيحة املعرب عنها ،وإعادة
توزيعها بناء عىل القاسم االنتخايب عىل أساس عدد املسجلني يف اللوائح االنتخابية ،وهو ما
يربزه الجدول أدناه.
جدول  :73مقار نة افرتاضية بني نتائج االنتخابات الترشيعية لسنة  2016بناء عىل متغريات
القاسم االنتخايب
النتائج الرسمية لالنتخابات الترشيعية القرتاع  7أكتوبر 2016
توزيع املقاعد
توزيع
بناء عىل عدد
املقاعد
عدد
الدائرة
املسجلني
النسبة
عىل أساس
األصوات
االنتخابية
يف الدوائر
املائوية
الحزب السيايس
األصوات
املحصل
وعدد املقاعد
االنتخابية
%
الصحيحة
عليها
املخصص لها
وفق القاسم
املعرب عنها
االنتخايب املعدل
دائرة طنجة حزب العدالة والتنمية
1
3
54.59 60 278
أصيلة 5 /
مقاعد
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حزب األصالة
واملعارصة
حزب االتحاد
الدستوري

25 948

23.5

1

1

10 636

9.63

1

1

حزب التجمع الوطني
لألحرار
تحالف أحزاب
فيدرالية اليسار
الدميقراطي
حزب العدالة والتنمية
حزب االستقالل
حزب األصالة
واملعارصة

6 525

5.91

0

1

2 668

2.42

0

1

75 398
17 614

54.04
12.62

4
2

1
1

14 468

10.37

1

1

حزب التجمع الوطني
لألحرار

10 911

7.82

1

1

4 795

3.44

0

1

4 659

3.34

0

1

4 496

3.22

0

1

2 461

1.76

0

1

52 082

43.93

4

1

دائرة فاس  8 /حزب الحركة الشعبية
تحالف أحزاب
مقاعد
فيدرالية اليسار
الدميقراطي
حزب االتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية
حزب التقدم
واالشرتاكية
دائرة الرباط  /حزب العدالة والتنمية
 7مقاعد
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حزب األصالة
واملعارصة
تحالف أحزاب
فيدرالية اليسار
الدميقراطي
حزب االتحاد
الدستوري
حزب  vالتجمع
الوطني لألحرار
حزب االستقالل

29 747

25.09

2

1

11 133

9.39

1

1

6 271

5.29

0

1

4 411

3.72

0

1

4 410

3.72

0

1

حزب الحركة الشعبية

3 030

2.56

0

1

حزب العدالة والتنمية
حزب األصالة
واملعارصة
حزب التجمع الوطني
لألحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب التقدم
دائرة مراكش واالشرتاكية
 9 /مقاعد تحالف أحزاب
فيدرالية اليسار
الدميقراطي
حزب االتحاد
الدستوري
حزب االستقالل

91 384

47.11

5

1

48 573

25.04

3

1

17 882

9.22

1

1

11 233

5.79

0

1

7 173

3.7

0

1

5 815

3

0

1

4 298

2.22

0

1

3 082

1.59

0

1

حزب االتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية

2 434

1.25

0

1
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املطلب الثالث :تقنني استعامالت القنب الهندي
من مشاريع القوانني التي أثارت الرأي العام ،وأبانت عن عدم متاسك األغلبية
الحكومية هو ما ارتبط مبرشوع قانون رقم  13.21املتعلق باالستعامالت املرشوعة للقنب
الهندي .ونتيجة الجدل حوله فقد تأجلت املصادقة عليه مرتان يف املجلس الحكومي ،قبل أن
يتم ذلك يف اجتامع املجلس يوم الخميس  11مارس .2021
يرجع تأجيل تبني املجلس الحكومي ملرشوع القانون إىل االعرتاض الشديد الذي
مثله حزب العدالة والتنمية الذي يقود االئتالف الحكومي ،والذي من تجلياته أنه يف  6مارس
 ،2021أي قبل أقل من أسبوع واحد عىل انعقاد املجلس الحكومي الذي صادق عىل مرشوع
القانون ،أصدرت األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالغا يربز موقفها من تقنني «الكيف»
أو «القنب الهندي» ،والذي جاء فيه أنها واصلت «مدارسة تداعيات مرشوع القانون املتعلق
باستعامالت القنب الهندي لألغراض الطبية والصناعية ،وعىل ضوء النقاش الدائر بخصوصه،
حيث وقفت عىل مختلف األبعاد املرتبطة باملوضوع ،وتؤكد عىل أهمية إجراء دراسة األثر
بخصوص املرشوع املعني وإىل فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع االستشارة املؤسساتية
حوله ،كام قررت األمانة العامة متابعة مدارسة املوضوع يف اجتامعاتها املقبلة» ،مام يعني
أن الحزب مل يحسم بعد موقفه من مرشوع قانون القنب الهندي ،وأن وزراءه ملزمني نظريا
وأخالقيا بترصيف موقفه يف املجلس الحكومي.
يف  11مارس  ،2021صدر بيان عن اجتامع مجلس الحكومة يعلن أنه تم التداول يف
مرشوع قانون رقم  13.21املتعلق باالستعامالت املرشوعة للقنب الهندي ،وأنه متت املصادقة
عىل هذا املرشوع مع دراسة املالحظات املثارة بشأنه .وأكدت مصادر حكومية أن املصادقة
عىل املرشوع «متت باإلجامع ،مع إثارة بعض الوزراء مالحظاتهم بشأنه ،وهو أمر جاري به
العمل يف عدد من مشاريع القوانني» ،مام بدا معه أن وزراء العدالة والتنمية مل يبينوا عن أي
اعرتاض رغم أن البيان الصادر عن األمانة العامة للحزب دعا إىل الرتيث ،وتوسيع النقاش قبل
اتخاذ أي موقف.
ألقت مصادقة املجلس الحكومي عىل مرشوع القانون  13.21بظاللها عىل البيت
الداخيل لحزب العدالة والتنمية الذي يقود أمينه العام االئتالف الحكومي ،وذلك ألنه ميس
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مكونا من مكونات هويته املرجعية ،ولعل أهم تجل من تجليات األزمة الداخلية للحزب
مثلها خروج السيد عبد اإلله بنكريان ،رئيس الحكومة السابق ،يف تسجيل مريئ ليلة املصادقة
عىل مرشوع القانون يف املجلس الحكومي يؤكد فيه تجميد عضويته يف الحزب ،كام أعلن
يف بيان مكتوب نرشه عىل صفحته الرسمية مبوقع التواصل االجتامعي «فيسبوك» ،إنه قرر
قطع عالقاته باألمني العام الحايل للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثامين ،باإلضافة إىل
قياديني بارزين هم :وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان املصطفى
الرميد ،ووزير الطاقة عزيز رباح ،ووزير الشغل واالندماج املهني محمد أمكراز ،والوزير
السابق لحسن الداودي .وكان األمني العام السابق السيد بنكريان قد هدد باالنسحاب من
حزب «العدالة والتنمية» إذا صوت نوابه يف الربملان لصالح مرشوع القانون.
بعد مصادقة الحكومة عىل مرشوع القانون ،متت إحالته عىل «لجنة الداخلية
والجامعات الرتابية والسكنى وسياسة املدينة» بتاريخ  19أبريل  2021من أجل مدارسته،
ويف عرض السيد وزير الداخلية ومرافعته لصالح املرشوع ،أورد أنه دوليا صادقت «لجنة
املخدرات التابعة لألمم املتحدة بتاريخ  03دجنرب  2020عىل توصية منظمة الصحة العاملية
بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة التي أظهرت املستجدات العلمية أنها تتوفر عىل مزايا طبية
وعالجية» .أما ميزات تبني هذا املرشوع فإن دراسة جدوى قامت بها وزارة الداخلية «أبانت
أن بالدنا متتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الطبي والصيدالين والصناعي» ،وفضال
ما يقدمه «من فرص اقتصادية أكيدة» فإنه ال يخلو من أهداف اجتامعية تتمثل يف:
•تحسني دخل املزارعني وحاميتهم من شبكات التهريب الدويل للمخدرات؛
•خلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل؛
•الحد من االنعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غري املرشوعة عىل الصحة
العامة؛
•التقليل من اآلثار التخريبية عىل املحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثات وحرق
الغابات (ألف هكتار كل سنة) ،واستنزاف الرتبة واملوارد املائية ،وتلوث املياه الجوفية.
يف املقابل ،طالب مصطفى إبراهيمي رئيس الفريق النيايب لحزب “العدالة والتنمية”
مبجلس النواب ،وزير الداخلية ،عبد الوايف لفتيت ،تزويد الربملان بدراسة األثر املتعلقة مبرشوع
قانون االستعامالت املرشوعة للقنب الهندي ،وأشار النائب الربملاين ،إىل أن فريق حزبه ،تقدم
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بطلب للمجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي يطلب فيه رأيه حول مرشوع تقنني القنب
الهندي ،معتربا أنه ” يجيب عىل أمور ال عالقة لها بالتنمية والبيئة واالنسان وأنه ال ميكن
التصويت عليه بطريقة ميكانيكية وسبق لنواب العدالة والتنمية ،أن طالبوا بتنظيم مهمة
استطالعية مؤقتة للوقوف عىل وضعية مزارعي القنب الهندي باألقاليم الشاملية ،مطالبني
بتوجيه طلب إىل كل من املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،واملجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،ألخذ رأيهام يف مرشوع القانون املتعلق باالستعامالت املرشوعة للقنب الهندي .ومن
جهته ،تساءل عدي بوعرفة النائب الربملاين عن حزب “األصالة واملعارصة” ،عن أسباب تقديم
املرشوع أمام لجنة وزارة الداخلية وليس لجنة الفالحة ،معتربا أنه من حق الربملانيني معرفة
كواليس هذا املرشوع.
يف  21ماي  ،2021صوت أعضاء «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى
وسياسة املدينة» مبجلس النواب عىل مرشوع القانون رقم  13.21املتعلق باالستعامالت
املرشوعة للقنب الهندي ،حيث كان عدد املوافقني  20صوتا ،واملعارضني  3أصوات ،واملمتنعني
ال أحد .وقبل انعقاد الجلسة العامة للتصويت عىل املرشوع ،بدا االنقسام واضحا حوله بني
نواب حزب العدالة والتنمية ووزراء الحزب يف الحكومة .ومل يستطع األمني العام ورئيس
الحكومة السيد سعد الدين العثامين إقناع نواب حزبه بالتصويت لصالح مرشوع القانون
أو االمتناع عن التصويت يف أضعف الحدود ،كام مل يستطع الدعوة إىل عقد األمانة العامة
للحزب لعلمه بصعوبة التوافق عىل قرار موحد بني قيادات الحزب ،إال ان معارضة نواب
الحزب للمرشوع مل مينع من املصادقة عليه مرشوع القانون يف الجلسة العامة ملجلس النواب
املنعقدة يوم  26ماي  2021بأغلبية  119صوتا ،ومعارضة  48صوتا ،وبدون امتناع.
أحيل مرشوع القانون املصادق عليه من قبل مجلس النواب عىل مجلس املستشارين
يف  27ماي  ،2021وتكفلت «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والبنيات األساسية» مبدارسته
وكانت نتيجة التصويت مع التعديالت التي أدخلت عليه يوم  4يونيو  2021أن عدد املوافقني
هو  15صوتا ،واملعارضني صوتان ،واملمتنعني ال أحد .ويف الجلسة العامة ملجلس املستشارين
التي انعقدت يوم  8يونيو  2021متت املوافقة عىل املرشوع بأغلبية  41صوتا ،ومعارضة 11
صوتا ،وبدون امتناع عن التصويت.
نتيجة التعديالت التي عرفها مرشوع القانون من قبل مجلس املستشارين ،والتي
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متثلت أساسا يف اعتامد مصطلحات قانونية أكرث دقة من خالل استبدال «مؤسسات» كام
وردت ألول مرة يف (املادة  )10ب «األشخاص االعتباريني اآلخرين املرخص لهم» ،مع تجويد
صياغة بعض املواد (املادة  ،)50وتصحيح بعض األخطاء اللغوية أو النحوية يف بعض املواد.
نتيجة هذه التعديالت فقد أحيل مرشوع القانون إىل مجلس النواب من أجل قراءة ثانية
ملواده ،وقد صوتت «لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى وسياسة املدينة» لصالح
املرشوع بأغلبية  8أصوات مقابل  5معارضني ،بينام املمتنعني فال أحد .وانعقدت الجلسة
العامة ملجلس النواب لتتم املوافقة عىل املرشوع بأغلبية  61صوتا ،ومعارضة  25صوتا،
وبدون امتناع عن التصويت.
بعد مصادقة مجليس الربملان عىل املرشوع ،صدر ظهري رشيف رقم  1.21.59صادر
يف  3ذي الحجة  14( 1442يوليو  )2021بتنفيذ القانون رقم  13.21املتعلق باالستعامالت
املرشوعة للقنب الهندي( :الجريدة الرسمية .عدد  11 – 7006ذو الحجة  22 / 1442يوليو
 .)2021وقد تم تبويبه عىل الشكل اآليت:
•الباب األول :أحكام عامة (املادة  1إىل املادة )3
•الباب الثاين :زراعة وإنتاج القنب الهندي (املادة  4إىل املادة )11
•الباب الثالث :إنشاء واستغالل مشاتل القنب لهندي وتصدير واسترياد بذوره وشتائله
(املادتان  12و)13
•الباب الرابع :تحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته (املادة  14إىل املادة )18
•الباب الخامس :تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستريادها (املادة  19إىل
املادة )23
•الباب السادس :منح الرخص ومدة صالحيتها وحاالت رفضها وسحبها (املادة  24إىل
املادة )30
•الباب السابع :الوكالة الوطنية لتقنني األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي (املادة 31
إىل املادة )43
•الباب الثامن :نظام املراقبة (املادة  44إىل املادة )48
•الباب التاسع :البحث عن املخالفات وإثباتها والعقوبات وأحكام ختامية (املادة 49
إىل املادة .)56
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الباب الثالث:
وظيفتا الرقابة وتقييم السياسات العمومية يف التجربة الربملانية العارشة
تقوم املسؤولية السياسية عىل معادلة أن املاسك بالسلطة مطالب بتقديم الحساب
لسلطة موازية ،ويشكل الربملان يف النظام التمثييل تلك السلطة التي لها اختصاص مراقبة
الحكومة ومنحها الثقة أو سحبها منها .إن سلطة الربملان الرقابية مستمدة أساسا من مبدأ
السيادة الوطنية ،فعىل عاتق ممثيل األمة تقع مسؤولية منح الناخبني الضامنات ضد كل
التجاوزات املحتملة للسلطة التنفيذية ،ولتظل هذه األخرية وفية لربنامجها الذي حازت من
خالله عىل ثقة الربملان.
متنح الوثيقة الدستورية يف األنظمة الربملانية اآلليات القانونية ملمثيل األمة من أجل
الرقابة عىل الحكومة ،مبا ال يتعارض مع ضامن استقرار املؤسسات السياسية ،وتتنوع آليات
الرقابة املخولة للربملان وتتعدد ،فهي متتد من طرح األسئلة إىل إحداث لجان لتقيص الحقائق،
إنها آليات تسعى إىل متكني الربملان من جمع املعلومات التي متكنه من متابعة العمل
الحكومي بفعالية .وخصوصية هذه اآلليات أنها ال تشكل تهديدا عىل استمرارية الحكومة يف
مامرسة عملها كام هو الحال عند إثارة مسؤوليتها السياسية.
تجد هذه اآلليات مرجعيتها يف الدستور املغريب ،وقد احتفظت دوما يف جوهرها
بنفس الوظائف ،واملالحظ أن دستور  2011عزز هذه اآلليات مبجموعة إجراءات سعت إىل
إرشاك رئيس الحكومة يف الجواب عن أسئلة الربملانيني يف مواعيد محددة ،ومنح املعارضة
الربملانية موقعا أفضل مام كان مخوال لها يف الدساتري السابقة .كام أصبح من وظائف الربملان
منذ دستور  ،2011إضافة إىل وظيفتي الترشيع والرقابة ،وظيفة تقييم السياسات العمومية
[الفصل  ،]70والتقييم يرصد باإلضافة إىل السياسة العمومية التي يعرضها رئيس الحكومة،
تقارير سنوية ملجموعة من املؤسسات الدستورية من خالل إحالتها إىل اللجان املختصة ،ثم
مناقشتها يف جلسات عمومية.
متنح الوثيقة الدستورية يف األنظمة الربملانية اآلليات القانونية ملمثيل األمة من أجل
الرقابة عىل الحكومة ،مبا ال يتعارض مع ضامن استقرار املؤسسات السياسية ،وميكن التمييز
يف تفعيل هذه اآلليات بني مراحل ثالثة:
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•مرحلة تنصيب الحكومة ،حيث يتقدم رئيس الحكومة بربنامجه السيايس أمام الربملان،
ويتلوه تصويت مينحه الثقة أو يسحبها منه.
•مرحلة إثارة املسؤولية السياسية سواء من خالل طرح الثقة تلقائيا مببادرة من
الحكومة التي تربط بني استمرارية تحملها مسؤولية تدبري الشأن العام والتصويت
اإليجايب للربملان عىل ترصيح يتقدم به رئيس الحكومة ،أو من خالل ملتمس للرقابة
يتقدم به الربملان من أجل إقالة الحكومة قبل استكامل واليتها املفرتضة.
•مرحلة مراقبة عمل الحكومة من خالل مجموعة تقنيات متتد من طرح األسئلة
إىل إحداث لجان لتقيص الحقائق ،إنها تقنيات تسعى إىل متكني الربملان من جمع
املعلومات التي متكنه من متابعة العمل الحكومي بفعالية.
فضال عن ما تقدم حول وظيفة الربملان الرقابية ،فقد تم دعم هذه الوظيفة يف
دستور  2011بوظيفة تقييم السياسات العمومية «يصوت الربملان عىل القوانني ،ويراقب
عمل الحكومة ،ويقيم السياسات العمومية» (الفصل  ،)70مبا يفيد باألساس دراسة أثرها
االقتصادي واالجتامعي والثقايف والبيئي ،كام أصبح مختصا بتحليل التكلفة املالية لهذه
السياسات وتقييم مدة تحقيقها ألهدافها « يقدم املجلس األعىل للحسابات مساعدته
للربملان يف املجاالت املتعلقة مبراقبة املالية العامة؛ ويجيب عن األسئلة واالستشارات املرتبطة
بوظائف الربملان يف الترشيع واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة» (الفصل .)148
ويتداخل تقييم السياسات العمومية مع الرقابة عىل العمل الحكومي ،كام أن
آلياته تتعدد ،ومن بينها تخصيص جلسة واحدة كل شهر لتقديم األجوبة عىل األسئلة
املتعلقة بالسياسات العامة يف أحد مجليس الربملان (الفصل  ،)100كام تخصص جلسة سنوية
من قبل الربملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها (الفصل  ،)101باإلضافة إىل أن اللجان
الدامئة ملجليس الربملان تعد إحدى آليات متكني أعضاء الربملان من املناقشة التفصيلية ملضامني
السياسات العمومية.
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املبحث األول:
تنصيب مجلس النواب للحكومة
نص الفصل  88من دستور  2011عىل أنه «بعد تعيني امللك ألعضاء الحكومة،
يتقدم رئيس الحكومة أمام مجليس الربملان مجتمعني ،ويعرض الربنامج الذي يعتزم تطبيقه.
ويجب أن يتضمن هذا الربنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به،
يف مختلف مجاالت النشاط الوطني ،وباألخص يف ميادين السياسة االقتصادية واالجتامعية
والبيئية والثقافية والخارجية .يكون الربنامج املشار إليه أعاله ،موضوع مناقشة أمام كال
املجلسني ،يعقبها تصويت يف مجلس النواب .تعترب الحكومة منصبة بعد حصولها عىل ثقة
مجلس النواب ،املعرب عنها بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم ،لصالح
برنامج الحكومة».
إن التنصيب الربملاين للحكومة جاء ترجمة للمرتكز الرابع الوارد يف الخطاب املليك
لتاسع مارس  ،2011من أجل توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها من خالل «حكومة منتخبة
بانبثاقها عن اإلرادة الشعبية ،املعرب عنها من خالل صناديق االقرتاع ،وتحظى بثقة أغلبية
مجلس النواب» ،ومن املالحظ أنه حرص صالحية منح الثقة للحكومة عىل مجلس النواب،
مام كرس سموه الدستوري عىل مجلس املستشارين تجسيدا النبثاق الحكومة عن االقرتاع
العام املبارش.
كلف امللك محمد السادس يوم الجمعة  17مارس  2017سعد الدين العثامين
بتشكيل حكومة جديدة ،بعد أن فشلت جهود رئيس الحكومة املعني عبد اإلله بن كريان
للقيام بذلك طيلة خمسة أشهر منذ إحراز حزب العدالة والتنمية عىل أكرب عدد من املقاعد
يف االنتخابات النيابية التي جرت يوم  7أكتوبر  .2016ورهان تشكيل االئتالف الحكومي الذي
عجز عن تحقيقه السيد بن كريان استطاع أن السيد سعد الدين العثامين من إنجازه ،ليتم
بعدها تعيني الحكومة من قبل امللك بتاريخ  5أبريل  ،2017وتقدم رئيس الحكومة املعني
بربنامج الحكومة إىل الربملان لنيل الثقة ،وتنصيبها من قبل مجلس النواب.
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جدول  :74محاور الربنامج الحكومي يف التجربة الربملانية العارشة
تفريعات املحاور
محاور الربنامج
صون حقوق وكرامة املواطن ،وتعزيز الحريات واملساواة
مواصلة إصالح منظومة العدالة
املحور األول :دعم
تأهيل وتجويد املنظومة الترشيعية الوطنية ،واستكامل تنزيل الدستور
الخيار الدميقراطي،
تقوية األمن ،ودعم االستقرار ،وحامية األشخاص واملمتلكات وفقا
ودولة الحق والقانون،
ملقاربة شمولية ومندمجة
وترسيخ الجهوية
تنزيل الجهوية املتقدمة ،وتكريس الحكامة الرتابية ،وسياسة فعالة
املتقدمة
إلعداد الرتاب
تعزيز دور املجتمع املدين
املحور الثاين :تعزيز قيم تعزيز منظومة النزاهة ،ومواصلة محاربة الرشوة
النزاهة ،والعمل عىل استكامل تأهيل الرتسانة القانونية ،ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها
إصالح اإلدارة ،وترسيخ تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية ،وإصالح املالية العمومية
إصالح اإلدارة واملؤسسات العمومية
الحكامة الجيدة
املحور الثالث :تطوير
النموذج االقتصادي،
والنهوض بالتشغيل،
والتنمية املستدامة

املحور الرابع :تعزيز
التنمية البرشية،
والتامسك االجتامعي
واملجايل

دعم التحول الهيكيل للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثامر
النهوض بالشغل واإلدماج املهني
تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي
تفعيل إصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي
تحسني وتعميم الخدمات الصحية
تقليص الفوارق يف الدخل ،ومحاربة الفقر والهشاشة ،واإلقصاء
االجتامعي
ترسيع وترية تنمية العامل القروي ،ودعم التوازن االجتامعي
دعم حصول الطبقات الفقرية واملتوسطة عىل سكن الئق ،وتيسري الولوج
للسكن
العناية بالشباب وتحسني الولوج للرياضة
تحسني الولوج إىل الثقافة واإلعالم والنهوض بهام

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :
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تحصني الوحدة الرتابية للمملكة
املحور الخامس :العمل مواكبة السياسة اإلفريقية لجاللة امللك
عىل تعزيز اإلشعاع
البعد العريب واإلسالمي
الدويل للمغرب ،وخدمة تعزيز الرشاكات التاريخية واالنفتاح عىل فضاءات جديدة
قضاياه العادلة يف العامل
العناية بالجالية املغربية يف املهجر

بعد مناقشة الربنامج الحكومي من قبل الفرق الربملانية ،وجواب رئيس الحكومة
الدكتور سعد الدين العثامين بتاريخ  26أبريل  ،2017حظي الربنامج عىل ثقة مجلس النواب
وفق نتائج التصويت اآليت:
•صوت  208نائبا لصالح الربنامج ( ينتمون ألحزاب األغلبية املكونة من أحزاب العدالة
والتنمية ،واألحرار ،واالتحاد الدستوري ،واالتحاد االشرتايك ،والتقدم واالشرتاكية).
•صوت  91نائبا ضد الربنامج ( ينتمون لحزب األصالة واملعارصة وفدرالية اليسار).
•امتنع  40نائبا عن التصويت ( ينتمون لحزب االستقالل).
•غاب  32نائبا عن جلسة التصويت ملنح الثقة للربنامج الحكومي.
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املبحث الثاين:
األسئلة الشفوية والكتابية يف التجربة الربملانية العارشة
تعد األسئلة الكتابية والشفوية من الوسائل التقليدية لرقابة السلطة الترشيعية
عىل السلطة التنفيذية ،وقد أخذ املرشع املغريب بتقنية األسئلة منذ دستور  ،1962حيث
نص يف (الفصل « :)59تخصص باألسبقية جلسة يف كل أسبوع ألسئلة أعضاء الربملان وأجوبة
الحكومة» ،وهي نفس الصياغة التي استمرت حتى دستور ( 2011الفصل .)100
ميكن تحديد ماهية السؤال الربملاين بكونه متكني ألعضاء الربملان من االستفسار عن
األمور التي يجهلونها ،أو لفت نظر الحكومة إىل أمر معني .لذلك فإن السؤال يعد من اآلليات
التي يعتمدها النائب أو املستشار للوقوف عند شأن من الشؤون املوكولة إىل الحكومة،
ويستهدف السؤال الربملاين حصول عضو الربملان السائل عن معلومات حقيقية أو واقعية،
ودفع الوزير املعني إىل اتخاذ عمل معني أو االمتناع عن عمل معني ،وقد يقدم العضو السائل
ما يراه من حلول ،كام قد يرتك للوزير املوجه إليه السؤال تقديم مثل هذه الحلول.
ميتلك عضو الربملان من خالل السؤال إمكانية التواصل بشكل مبارش مع السلطة
التنفيذية بغية الحصول عىل معلومات بشأن أحد جوانب النشاط الحكومي أو توضيحات
ُخصص
بخصوص نقط معينة تخص الترشيع ،أو نقل املشاكل التي تعاين منها دائرته .هذا وت َّ
حصة واحدة يف األسبوع لألسئلة الربملانية وألجوبة الحكومة .وميكن التمييز يف األسئلة
الربملانية بني أسئلة شفوية وأخرى كتابية.
تقدم الجداول أدناه القطاعات الوزارية التي اهتم أعضاء الربملان مبجلسيه مبساءلتها
عن سياساتها القطاعية طيلة التجربة الربملانية العارشة ،سواء من خالل األسئلة الشفهية أو
األسئلة الكتابية:
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جدول  :75حصيلة األسئلة الشفوية ملجلس النواب عىل القطاعات الوزارية يف التجربة الربملانية
العارشة
القطاعات الحكومية

مجموع
األسئلة
171

رئاسة الحكومة
وزارة الدولة املكلفة
بحقوق اإلنسان والعالقات 374
مع الربملان
1442
وزارة الداخلية
وزارة الشؤ ون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة
294
املقيمني بالخارج
وزارة العدل
وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية
األمانة العامة للحكومة
وزارة االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة

األسئلة املجاب عنها
تلتها
العادية اآلنية
مناقشة

56

21

6

13

4

3

256

4

8

257

4

4

179

1

4

7

1283

250

63

11

5

1303

1346

72

384

وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات

5

278

16

31

143
61

25
30

3
8

1

10

161

2

104

1461

محولة
إىل
كتابية

أسئلة أسئلة
مسحوبة متبقية

12

1192

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي

1908

255

17

10

20

1606

وزارة الصحة

1691

163

24

10

8

1486
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وزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد االخرض والرقمي
وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء
وزارة إعداد الرتاب الوطني
والتعمري واإلسكان وسياسة
املدينة
وزارة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتامعي
وزارة الطاقة واملعادن
والبيئة
وزارة الشغل واإلدماج
املهني
وزارة الثقافة والشباب
والرياضة
وزارة التضامن والتنمية
االجتامعية واملساواة
واألرسة
الوزارة املنتدبة لدى رئيس
الحكومة املكلف بإدارة
الدفاع الوطني
الوزارة املنتدبة لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمني
بالخارج املكلفة باملغاربة
املقيمني بالخارج
املجموع
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659

94

5

10

8

542

1236

293

39

8

14

882

534

134

4

4

7

385

661

130

6

7

6

512

652

177

15

6

7

447

612

152

11

6

6

437

920

113

15

6

11

775

527

133

7

6

6

375

1

2

6

246

163

12651

10

313

7

49

12

258 2223
15407
2585

104

8
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جدول  :76حصيلة األسئلة الشفوية ملجلس املستشارين عىل القطاعات الوزارية يف التجربة
الربملانية العارشة
القطاعات الحكومية
رئاسة الحكومة
وزارة الدولة املكلفة
بحقوق اإلنسان والعالقات
مع الربملان
وزارة الداخلية
وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمني بالخارج
وزارة العدل
وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية
األمانة العامة للحكومة
وزارة االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة

مجموع
األسئلة
61

األسئلة املجاب عنها
تلتها
العادية اآلنية
مناقشة

150

53

5

688

120

26

10

108

17

9

9

196

67

16

5

98

36

2

محولة
إىل
كتابية

أسئلة أسئلة
مسحوبة متبقية
11

50

1

5

86

1

44

487

8

65

1

9

98

2

6

52

2
701

وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات

497

2
106
47

58
32

10
10

6
1

76
36

445
371

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي

894

280

81

10

3

57

463

وزارة الصحة

706

166

75

20

1

26

418
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وزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد االخرض والرقمي
وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء
وزارة إعداد الرتاب الوطني
والتعمري واإلسكان وسياسة
املدينة
وزارة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتامعي
وزارة الطاقة واملعادن
والبيئة
وزارة الشغل واإلدماج
املهني
وزارة الثقافة والشباب
والرياضة
وزارة التضامن والتنمية
االجتامعية واملساواة
واألرسة
الوزارة املنتدبة لدى رئيس
الحكومة املكلف بإدارة
الدفاع الوطني
الوزارة املنتدبة لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمني
بالخارج املكلفة باملغاربة
املقيمني بالخارج
املجموع
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380

77

7

10

646

221

56

5

247

110

13

355

132

16

6

322

115

31

13

22

365

167

13

10

19

156

411

99

49

2

30

231

272

86

2

1

10

167

6

45

241

1

56

307

2

23

99

22

179
141

2

150

7251

2

42

44

535 1941
2600

124

22

9

55

514

4115
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جدول  :77حصيلة األسئلة الكتابية ملجلس النواب عىل القطاعات الوزارية يف التجربة الربملانية
العارشة
األسئلة األسئلة
األسئلة
األسئلة
القطاعات الحكومية
املطروحة املجاب عنها املسحوبة املتبقية
348
2
350
رئاسة الحكومة
وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان
54
3
287
344
والعالقات مع الربملان
2887
14
594
3495
وزارة الداخلية
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
153
2
110
265
واملغاربة املقيمني بالخارج
وزارة العدل

357

262

2

93

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

519

410

5

104

األمانة العامة للحكومة

39

31

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي
وزارة الصحة
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد االخرض
والرقمي
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

8

1140

854

8

278

1798

863

3

932

2726

2262

6

458

3039

1623

20

1396

790

695

95

3068

1811

7

1250

وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان
وسياسة املدينة

797

333

5

459

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتامعي

850

566

284
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وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

1111

863

2

246

وزارة الشغل واإلدماج املهني

765

563

2

200

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

1606

959

1

646

689

537

2

150

47

38

وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة
واألرسة
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف
بإدارة الدفاع الوطني
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج
املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج
الوزارة املنتدبة لدى وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي املكلفة بالتعليم العايل والبحث
العلمي
املجموع

9

228

164

1

63

874

857

3

14

24897

14682

88

10127

جدول  :78حصيلة األسئلة الكتابية ملجلس املستشارين عىل القطاعات الوزارية يف التجربة
الربملانية العارشة
األسئلة
األسئلة األسئلة
األسئلة
املجاب
القطاعات الحكومية
املسحوبة املتبقية
املطروحة
عنها
رئاسة الحكومة
43
43
وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان
7
63
70
والعالقات مع الربملان
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وزارة الداخلية
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمني بالخارج

778

147

43

23

20

وزارة العدل

63

48

15

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

96

78

18

األمانة العامة للحكومة

5
145

2
90

3
54

204

130

74

464

383

81

813

450

150

139

11

830

459

371

138

56

129

107

226
95
394

170
66
157

111

70

41

13

12

1

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي
وزارة الصحة
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد االخرض
والرقمي
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء
وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان
وسياسة املدينة
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتامعي
وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
وزارة الشغل واإلدماج املهني
وزارة الثقافة والشباب والرياضة
وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة
واألرسة
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلف
بإدارة الدفاع الوطني

17

1

1

1

614

362

81
22

1
1

55
28
237

254

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج
املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج
الوزارة املنتدبة لدى وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي املكلفة بالتعليم العايل والبحث
العلمي
املجموع

15

4

11

94

77

1

16

4919

2731

23

2165

ميكن تسجيل مجموعة من املالحظات من خالل تتبع معطيات الجداول أعاله
املتعلقة برقابة الربملان عىل الحكومة من خالل األسئلة الشفوية والكتابية:
•يكاد يظل ثابتا ضعف تجاوب القطاعات الحكومية مع أسئلة أعضاء مجلس النواب
ومجلس املستشارين ،ولو اتخذنا األسئلة الشفهية يف مجلس النواب منوذجا ،فإننا
نجد أن نسبة األسئلة املجاب عنها يف السنة األوىل ( )2017-2016من هذه الوالية
الترشيعية التي عرفت وضعا استثنائيا نتيجة تأخر تشكل الحكومة إىل أبريل 2017
قد بلغ  ،7,28%وهي نسبة ارتفعت يف السنة الثانية ( )2018-2017لتصل إىل
 ،21,86%لكن هذا التجاوب رسعان ما ازداد تقلصا مع السنة الترشيعية الثالثة
( )2019-2018حيث مل تتجاوز األسئلة الشفهية املجاب عنها  ،12,61%أما ما يتعلق
بالسنة الترشيعية الرابعة فلم تصل سوى إىل  ،8.94%ومل تعرف السنة الترشيعية
الخامسة إال تحسنا طفيفا مقارنة مع السنة السابقة بنسبة .10,95%
•بالنسبة ملجلس املستشارين فقد كان تجاوب الحكومة مع أسئلة املستشارين دون
املستوى املطلوب ،ويف تراجع متزايد ،وتكفي مقارنة نسب السنوات الثالثة للخروج
بهذه الخالصة ،ذلك أن نسبة اإلجابة عن األسئلة الشفوية يف السنة الترشيعية -2016
 2017بلغت  ،31,23%ثم ارتفعت قليال يف السنة الترشيعية املوالية لتناهز ،38,43%
ثم عرفت تراجعا ملحوظا يف السنة الثالثة من الوالية الترشيعية العارشة حيث مل
تبلغ نسبة تجاوب أعضاء الحكومة مع مجلس املستشارين سوى  ،19%أما يف السنة
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الرابعة من ذات الوالية الترشيعية فقد وصلت نسبة التجاوب إىل  ،34.03%ثم
تقلص تجاوب الحكومة لتصل يف هذه السنة الترشيعية الخامسة إىل .20,47%
•نفس املالحظة تنطبق عىل األسئلة الكتابية .فبالنسبة ملجلس النواب مل تتجاوز
النسبة  36,43%يف السنة الترشيعية األوىل التي عرفت سياقات استثنائية ،ثم ارتفع
التجاوب ليصل إىل نسبة  61,33%يف السنة الترشيعية الثانية ،ثم كان النكوص يف
السنة الترشيعية الثالثة بتسجيل نسبة  ،53,57%أما يف السنة الرابعة فلم تصل عدد
األسئلة الكتابية التي تم الجواب عليها من طرف القطاعات الحكومية سوى إىل
 ،40.75%ومل تكن السنة الخامسة أحسن حاال بعد أن كانت نسبة تجاوب الحكومة
مع أسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية هو .34,73%
•متيزت دورة أكتوبر  2016من السنة الترشيعية األوىل من التجربة الربملانية العارشة،
والتي أعقبت االنتخابات الترشيعية للسابع من أكتوبر ،بطرح نقاش فقهي حول
عقد جلسات األسئلة الشفهية بحضور الوزراء املكلفني بترصيف األمور الجارية
يف مجلس املستشارين ،وقد دفعت الحكومة بكونها «يف وضعية ترصيف األمور
الجارية طبقا للفقرة األخرية من الفصل  47من الدستور ،وأن حضور أعضائها يف
الجلسة األسبوعية للجواب عىل أسئلة السادة املستشارين ال يندرج ضمن اتخاذ
القرارات والتدابري املشار إليها يف املادة  37من القانون التنظيمي رقم  65.13املتعلق
بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة ،بل يدخل يف االختصاص الرقايب للمجلس عىل أعامل
الحكومة يف تدبريها للشأن العام ،وعليه فإن عقد الجلسات األسبوعية يبقى مرتبطا
بتعيني حكومة جديدة من قبل جاللة امللك ،ثم تنصيبها من مجلس النواب» ،وتبعا
لذلك تعذر عقد جلسات األسئلة الشفهية ملجلس املستشارين بسبب تعرث مشاورات
تشكيل الحكومة ،ومل يرشع الربملان بغرفتيه يف مامرسة دوره الرقايب إال يف دورة أبريل
.2017
•خالل السنة الترشيعية الرابعة من الوالية الترشيعية ،تأثر األداء الربملاين فيام يتعلق
بالرقابة من خالل األسئلة الشفهية بتداعيات جائحة كورونا  ،وهو ما برز من خالل
الرتاجع يف األسئلة الشفهية ملجليس الربملان ،يف حني مل تتأثر األسئلة الكتابية بظروف
الجائحة ،بل ارتفعت كام هو مالحظ مع مثال منوذج مجلس املستشارين (1140
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سؤاال هذه السنة ،و 956سؤاال كتابيا يف السنة الفارطة).
•لقد بلغ عدد الجلسات العامة التي عقدها مجلس النواب يف التجربة الربملانية
العارشة  110جلسة ،وجه فيها النواب  15407سؤاال شفهيا إىل الحكومة ،وقد أجابت
عن ما مجموعه  .2585أما بالنسبة ملجلس املستشارين فقد عقد  149جلسة عامة،
وبلغ مجموع األسئلة الشفهية التي وجهها إىل الحكومة  ،7251تلقى عنها 2601
جوابا .وبذلك يكون مجموع األسئلة الشفهية التي وجهها أعضاء الربملان مبجلسيه إىل
الحكومة هو  ،22658وما أجابت عنه هذه األخرية هو .5168
•فيام يتعلق باألسئلة الكتابية ،فقد وجه أعضاء مجلس النواب يف التجربة الربملانية
العارشة  24897سؤاال كتابيا إىل الحكومة ،وقد أجابت عن ما مجموعه .14682
أما بالنسبة ملجلس املستشارين فقد بلغ مجموع األسئلة الكتابية التي وجهها إىل
الحكومة  ،4919تلقى عنها  2731جوابا .وبذلك يكون مجموع األسئلة الكتابية التي
وجهها أعضاء الربملان مبجلسيه إىل الحكومة هو  ،29816وما أجابت عنه هذه األخرية
هو .17413
مبيان  :5مجموع األسئلة الكتابية
يف الوالية العارشة

األسئلة املجاب عنها

أسئلة غري مجاب عنها

مبيان  :6مجموع األسئلة الشفهية
يف الوالية العارشة

األسئلة املجاب عنها

أسئلة غري مجاب عنها

•إن ضعف التجاوب الحكومي مع أسئلة أعضاء الربملان هو ما جعل الربملان يطالب
مرارا وتكرارا أعضاء الحكومة بالوفاء بالتزاماتهم اتجاه الربملان ،لكن الفارق يف
املوضوع أن أسئلة بعض أعضاء الربملان ال يجاب عنها ملدة قد تتجاوز ثالث سنوات،
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يف حني أن الدستور نص عىل أن الحكومة تديل « بجوابها خالل العرشين يوما املوالية
إلحالة السؤال إليها» (الفصل  ،)100وهذا الوضع املفارق هو من تجليات فقدان
الثقة يف كون السؤال يشكل آلية حقيقية وفعالة من آليات الرقابة الفعلية عىل
الحكومة.
•إذا اعتمدنا األسئلة الشفوية والكتابية التي قدمها أعضاء مجليس الربملان معيارا
عىل إبراز نوعية االهتاممات التي طغت عىل أعضاء الغرفتني ،واستدعت مساءلة
الحكومة حول تدبري الوزارات للقطاعات املرشفة عليها واملسؤولة عنها .ولو حرصنا
الرصد والتتبع لألسئلة الشفوية -عىل اعتبار أن اهتاممات األسئلة الكتابية تتجه
أساسا إىل قضايا جهوية ومحلية  -لكل من مجلس النواب ومجلس املستشارين ،فإننا
نجد أن األولويات التي شكلت اهتاممات أعضاء الربملان يف الوالية الترشيعية العارشة
انصبت أساسا عىل املجال االجتامعي ،يف حني شكل االهتامم باملجال الخارجي الحلقة
األضعف رغم أنه يحوز حصة األسد من الترشيع ،وتفصيل ذلك:
−املجال االجتامعي( :الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي ،الصحة ،الشباب والرياضة ،األرسة والتضامن واملساواة والتنمية
االجتامعية ،الشغل واإلدماج املهني) ،بلغت األسئلة الشفوية من قبل أعضاء
الربملان ما مجموعه  8306سؤاال ،وبالتايل شكل هذا املجال األولوية ضمن
األسئلة الشفوية ألعضاء الربملان ،ومن تفسرياته اآلثار السلبية التي فاقمتها
جائحة كوفيد .19
−املجال االقتصادي( :االقتصاد واملالية ،الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات ،الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي،
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة ،السياحة والنقل الجوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتامعي )...سجل ما مجموعه  6991سؤاال شفويا من
النواب واملستشارين ،فكان يف املرتبة الثانية من اهتاممات أعضاء مجلسني
بالربملان.
−مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية( :الداخلية ،إعداد الرتاب الوطني
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والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ،التجهيز والنقل) وصلت مجموع األسئلة
الشفوية يف مجليس النواب واملستشارين  ،4793ليحل يف االهتامم الثالث،
وقد تلقت وزارة الداخلية مبفردها  2130سؤاال ،وميكن تفسري ذلك بحجم
التعديالت التي عرفتها النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات ،والتي كانت
تحت اإلرشاف املبارش لوزارة الداخلية.
−املجال الحقوقي واإلداري والديني( :حقوق اإلنسان ،العدل ،األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،األمانة العامة للحكومة ،الثقافة واالتصال) ،فقد وصلت
مجموع األسئلة الشفوية يف كل من مجليس الربملان  1459سؤاال .وبذلك ظل
اهتامم أعضاء مجليس الربملان باملجال الحقوقي واإلداري والديني يف املرتبة
ما قبل األخرية.
−املجال الخارجي( :وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمني بالخارج) مل يتجاوز كم األسئلة يف هذا املجال للغرفتني مجتمعتني
 402سؤاال شفويا مبا ال يتناسب مع حجم القوانني التي يصادق عليها من قبل
املجلسني لصالح السياسات الخارجية.
مبيان  :7أولويات األسئلة الشفهية للنواب واملستشارين يف التجربة الربملانية العارشة
8306
6991
4793

402
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1459
املجال الحقوقي مجال الشؤون الداخلية املجال االقتصادي املجال االجتامعي
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والبنيات األساسية

•ميكن تسجيل مالحظات أخرى عند تتبع بعض األرقام املتعلقة باألسئلة الشفوية يف
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غرفتي الربملان ،لنجد أن الوزارات التي احتلت املراكز األوىل يف اهتامم مجلس النواب
بالنسبة لألسئلة الشفوية ،تتمثل يف وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي ،ثم وزارة الصحة ،يف حني مل تتجاوز األسئلة الشفهية املوجهة
إىل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية طيلة خمس سنوات  348سؤاال.
3000

 7األمانة العامة للحكومة
 348وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 402وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج
542
وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان
580
وزارة العدل
781
وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
799
وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة
974
وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
977
وزارة الشغل واإلدماج املهني
1016
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتامعي
1039
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد االخرض والرقمي
1331
وزارة الثقافة والشباب والرياضة
1800
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
1882
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء
2130
وزارة الداخلية
2162
وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
2397
وزارة الصحة
2802
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
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مبيان  :8توزيع األسئلة الشفهية عىل القطاعات الحكومية يف الوالية العارشة
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املبحث الثالث:
املهام االستطالعية يف التجربة الربملانية العارشة
تعد املهام االستطالعية من اآلليات الرقابية للسلطة الترشيعية عىل العمل الحكومي،
ومينح النظام الداخيل ملجلس النواب للجن الدامئة أن تكلف ،بناء عىل طلب من رئيسها بعد
موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة ،عضوين أو أكرث من أعضائها،
مبهمة استطالعية مؤقتة حول رشوط وظروف تطبيق نص ترشيعي معني ،أو موضوع يهم
املجتمع ،أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة واإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية
باتفاق مع مكتب مجلس النواب ،كام أن هذه اآللية تعتمد من مجلس املستشارين أيضا.
بلغ عدد املهامت االستطالعية يف التجربة الربملانية العارشة  25مهمة استطالعية
مؤقتة ،خمسها كان ملجلس املستشارين يف حني قام مجلس النواب بعرشين مهمة استطالعية
تباينت مآالتها من لجنة إىل أخرى ،وتفاصيل ذلك هو ما يربزه الجدوالن املرفقان أدناه:

الجدول  :79حصيلة املهام االستطالعية ملجلس النواب يف التجربة الربملانية العارشة
اللجنة املختصة
املالية والتنمية
االقتصادية
الخارجية والدفاع
الوطني والشؤون
اإلسالمية واملغاربة
املقيمني يف الخارج

املهمة االستطالعية

نتائج ومآالت

كيفية تحديد أسعار البيع للعموم
وحقيقة ورشوط املنافسة بقطاع
املحروقات بعد قرار تحرير األسعار

تم القيام باملهمة مع إعداد تقرير
بشأنها بتاريخ 2081/02/28
ومناقشته يف جلسة عامة يف
2018/07/10

املنطقة الحدودية الشاملية «بني
نصار» بغقليم الناظور

القيام باملهمة يف يوليوز 2017
باالستامع لعرض كاتب الدولة
املكلف بالنقل.

املعرب الحدودي باب سبتة

أنجزت يف يوليوز 2018
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البنيات األساسية
والطاقة واملعادن

حول مقالع الرمال

زيارة ميدانية إىل املنطقة الصناعية
القطاعات اإلنتاجية
املندمجة أتلنتيك بالقنيطرة

رشعت اللجنة يف عملها يف  6دجنرب
 2019وقامت بزيارة بعض املدن،
لكنها مل تنه مهمتها
أنجزت بتاريخ  24يوليو 2019

لجنة الخارجية
والدفاع الوطني
والشؤون اإلسالمية
واملغاربة املقيمني
يف الخارج

مناقشة تقرير املهمة االستطالعية
املؤقتة للوقوف عىل األوضاع التي
يعيشها األطفال املهملون ووضعية
النساء املمتهنات للتهريب املعييش

القطاعات
االجتامعية

واقع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل
و تقييمها بالوكالة اإلقليمية إلنعاش
التشغيل والكفاءات مبدينة القنيطرة القيام بزيارات ميدانية للمناطق
املعنية يف القنيطرة
ووكالة إنعاش التشغيل والكفاءات
بجامعة ابن طفيل وكذا زيارة املنطقة
الصناعية الحرة بنفس املدينة

لجنة الخارجية
والدفاع الوطني
والشؤون اإلسالمية
واملغاربة املقيمني
يف الخارج

الوقوف عىل حقيقة ما يعانيه العديد
تم تقديم التقرير بتاريخ 13
من األطفال والنساء واملواطنني
يوليوز  ،2021ونوقش بتاريخ 22
املغاربة العالقني ببعض بؤر التوتر
يوليوز 2021
كسوريا والعراق

القطاعات
االجتامعية

املركز الوطني واملركز الجهوي لتحاقن
الدم بالرباط ،وتحاقن الدم باملركز
االستشفايئ الجامعي ،واملستشفى
الجهوي بفاس

أنجزت بتاريخ  13-11يوليوز
 ،2018ونوقش التقرير يف  07يناير
2020

متت مناقشة التقرير بحضور
السيد وزير الصحة يف جلسة عامة
بتاريخ  14يوليوز 2021
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القطاعات
االجتامعية

املالعب املعشوشبة التابعة للجامعة
امللكية املغربية لكرة القدم ،وحلبات
ألعاب القوى التابعة للجامعة امللكية
املغربية أللعاب القوى

لجنة الخارجية
والدفاع الوطني
والشؤون اإلسالمية
واملغاربة املقيمني
يف الخارج

بعض قنصليات املغرب بالخارج

القطاعات
االجتامعية

تدبري بعض مؤسسات الرعاية
القيام بزيارات ميدانية بتاريخ 6
االجتامعية وظروف نزالءها (عني
عتيق ،تيط مليل ،موالي رشيد ،سيدي و 7يناير 2021
الربنويص).

املالية والتنمية
االقتصادية

قطاع مؤسسات االئتامن والهيئات
املعتربة يف حكمها

القطاعات
االجتامعية

مديرية األدوية ووضعها املايل
واإلداري ،وعالقتها برشكات صناعة
األدوية

قيام أعضاء املهمة باستطالعات
ميدانية لعدة مختربات بالدار
البيضاء والرباط يف يونيو 2021

القطاعات
االجتامعية

مستشفى األمراض النفسية والعقلية
مبدن برشيد ومراكش وسال

توصل املكتب بتقرير هذه اللجنة

لجنة الخارجية
والدفاع الوطني
والشؤون اإلسالمية
واملغاربة املقيمني
يف الخارج

القيام بزيارات ميدانية لكل من
القنصليات العامة مبدينتي العيون
والداخلة واملعرب الحدودي الكركرات

مراقبة املالية العامة مؤسسة بريد املغرب

عرض التقرير بني أعضاء اللجنة
بحضور وزير الثقافة والشباب
والرياضة بتاريخ  12فرباير 2021
متت مناقشة التقرير يف الجلسة
العامة املنعقدة بتاريخ  2فرباير
2021

أنجزت زيارات ميدانية من طرف
أعضاء اللجنة ما بني فاتح و 6نونرب
2020
تقديم تقرير داخل اللجنة بتاريخ
 13يوليوز 2021
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التعليم والثقافة
واالتصال
البنيات األساسية
والطاقة واملعادن
والبيئة

لقاء مبجموعة مسؤولني ،والقيام
مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل بزيارات ميدانية ملجموعة من
املدن
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
زيارات ميدانية دون إصدار تقرير
للرشب

وضعية األوراش املصنفة ضمن القطاع
القطاعات اإلنتاجية
غري املهيكل
الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة
تم تقديم التقرير يوم  09يوليوز
القطاعات
ف ظل جائحة كوفيد  19عرب تقنية
2021
االجتامعية
التواصل عن بعد
الداخلية
والجامعات الرتابية
تم إنجاز تقرير حولها
واقع تدبري مطارح النفايات ببالدنا
والسكنى وسياسة
املدينة
واقع الخدمات الجمركية املتعلقة
لجنة الخارجية
بالتخليص الجمريك للمركبات السياحية
الرشوع بالقيام بزيارة ميدانية
والدفاع الوطني
والنفعية ،واملشاكل املرتبطة بنظام
مليناء طنجة املدينة وميناء طنجة
والشؤون اإلسالمية
القبول املؤقت لهذه املركبات العائدة
املتوسط يف يونيو 2021
واملغاربة املقيمني
لألشخاص الذين لهم محل إقامة
يف الخارج
اعتيادي بالخارج
مناقشة التقرير النهايئ للمهمة
وكالة املغرب العريب لألنباء بزيارة عدد
التعليم والثقافة
واملصادقة عليه بتاريخ  24ما
من املكاتب التابعة للوكالة
واالتصال
2021
القيام بزيارة ميدانية لقطب صناعة القيام بالزيارة امليدانية بتاريخ 06
القطاعات اإلنتاجية
يوليوز 2021
الطائرات النوارص بالدار البيضاء
مل تربمج
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الجدول  :80حصيلة املهام االستطالعية ملجلس املستشارين يف التجربة الربملانية العارشة
املهمة االستطالعية

اللجنة املختصة
الداخلية والجامعات
مقالع الرمال مبدينتي القنيطرة والعرائش
الرتابية والبنيات األساسية

نتائج ومآالت
مل تنجز

نوقش التقرير
التعليم والشؤون الثقافية
وصودق عليه يوم
واقع الصحة بجهة درعة  -تافياللت
واالجتامعية
 06فرباير 2019
أعد التقرير
بعض املؤسسات االستشفائية بجهة فاس مكناس
ونوقش يف الجلسة
التعليم والشؤون الثقافية
ظروف استقبال وعالج املرىض يف ظل كورونا
العمومية بتاريخ
واالجتامعية
كوفيد 19
 13يوليوز 2021
الخارجية والدفاع الوطني
أنجزت الزيارة
طلب زيارة مشرتكة لوفد عن لجنتي الداخلية
والشؤون اإلسالمية
والخارجية مبجلس املستشارين إىل معرب الكركرات امليدانية يف دجنرب
واملغاربة املقيمني يف
2020
الحدودي
الخارج
مركزية الرشاء والتنمية للمنطقة املنجمية
الفالحة والقطاعات
مل تنجز
لتافياللت وفكيك
اإلنتاجية
زيارة ميدانية لقطب صناعة الطائرات النوارص متت الزيارة بتاريخ
القطاعات اإلنتاجية
 09يوليوز 2021
بالدار البيضاء
مل تنجز
بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي
القطاعات اإلنتاجية
أوراش مرشوع ضفتي أيب رقراق للوقوف عىل ما
الداخلية والجامعات
مل تنجز
الرتابية والبنيات األساسية تم إنجازه ومستوى تقدم أشغال األوراش
مل تنجز
فوترة استهالك املاء والكهرباء
القطاعات اإلنتاجية
الداخلية والجامعات
مل تنجز
واقع املعرب الحدودي باب سبتة
الرتابية والبنيات األساسية
تقدم األشغال بالطريق الرسيع «تازة الحسيمة» مل تنجز
القطاعات اإلنتاجية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب
مل تنجز
القطاعات اإلنتاجية
للوقوف عىل الوضعية املالية الصعبة التي مير بها
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من املؤكد أن عمل اللجنة  -عىل أهميته  -يظل فعال استطالعيا محضا ،ويقدم
توصيات غري ملزمة ،ومعظم اللجان االستطالعية مل تستكمل مهامتها ،والتي استكملتها
انحرصت عىل إعداد تقرير تم التداول فيه داخل اللجنة ذاتها مع الوزارة أو الوزارات الوصية،
وحتى عند مناقشة التقرير يف جلسة عامة فإن الحكومة غري ملزمة بحضورها.
وميكن التوقف عند أبرز مناذج املهامت االستطالعية وتقريرها الذي أثار جدال
واسعا ،واهتامما من الرأي العام ،وهو ذاك املتعلق باملهمة االستطالعية حول أسعار بيع
املحروقات السائلة للعموم ،ورشوط املنافسة بعد قرار التحرير .ذلك أنه طبقا ملقتضيات
املادة 107من النظام الداخيل ملجلس النواب تم تشكيل لجنة استطالعية من طرف لجنة
 ،بناء عىل طلب من فريق العدالة والتنمية ،بعد موافقة مكتب لجنة املالية والتنمية
االقتصادية  ،وباتفاق مع مكتب مجلس النواب ،للقيام مبهمة استطالعية مؤقتة للوقوف عىل
كيفية تحديد أسعار البيع للعموم ،و حقيقة و رشوط املنافسة بقطاع املحروقات بعد قرار
تحرير أسعار املحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة ،وذلك من أجل اإلجابة عىل سؤال
مركزي :معرفة وتحليل معادلة احتساب أسعار املحروقات ومدى استجابتها ونسبيتها مع
التغريات يف أمثان البرتول عىل الصعيد الدويل.
كام يجدر بهذه اللجنة تقييم مدى استجابة قطاع املحروقات باملغرب لرشوط
املنافسة الرشيفة وتطبيق قانون حرية األسعار واملنافسة ،بعد مرور سنتني عىل تحرير قطاع
املحروقات باملغرب وذلك بعد رفع الدعم الشامل عن املواد البرتولية من طرف الدولة التي
وفرت نتيجة هذا التحرير ما يناهز  35مليار درهم من ميزانية التسيري العامة للدولة ،وهو ما
دفع مجلس النواب إىل تشكيل لجنة استطالعية مثلت مختلف الفرق واملجموعات السياسية
( ثالثة أعضاء من كل من فريق العدالة والتنمية ،وفريق األصالة واملعارصة – عضوان لكل
من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية ،وفريق التجمع الدستوري – عضو لكل من الفريق
الحريك ،والفريق االشرتايك ،واملجموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية) .وتم إصدار التقرير الذي
ضم  19توصية يوم  28فرباير  ،2018كام كان موضوع جلسة عمومية بتاريخ  10يوليوز
.2018
ومن املالحظ أنه رغم أهمية قضية ارتفاع أسعار املحروقات ،وإثبات اللجنة
الربملانية الفوارق الكبرية بني مثن ما قبل تحرير األسعار وما بعده ،وتأكيد رئيس الحكومة
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خالل افتتاحه للمجلس الحكومي يوم الخميس  17ماي  ،2018أن «الحكومة واعية مبشكل
تداعيات تحرير أسعار املحروقات ،وعازمة عىل أن تكون هناك حلول عملية قريبا مبا يعزز
ويأخذ بعني االعتبار هموم املواطنات واملواطنني وقدرتهم الرشائية» ،فإنه ال إجراءات عملية
متت مبارشتها من أجل دعم مصداقية املؤسسة الترشيعية لدى الرأي العام ،ويقاس عىل ذلك
مخرجات باقي املهامت استطالعية التي تلعب دورا إعالميا وتحسيسيا أكرث من ان يكون آلية
رقابية صارمة للسلطة الترشيعية يف مواجهة السلطة الحكومية.
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املبحث الرابع:
لجان تقيص الحقائق يف التجربة الربملانية العارشة
لجان تقيص الحقائق ليست بلجان دامئة ،فهي مؤقتة بطبيعتها ،وتتشكل للكشف
عن إمكان حصول تجاوزات يف وقائع تتحمل الحكومة مسؤوليتها ،أو قرصت يف معالجتها
رغم عدم مسؤوليتها املبارشة عنها .حدد الهدف من تشكيلها يف دستور  1996بغاية جمع
املعلومات املتعلقة بوقائع معينة ،وأضافت النسخة املراجعة للدستور سنة  2011إىل ذلك:
«أو بتدبري املصالح أو املؤسسات واملقاوالت العمومية» ،عىل اعتبار أن هذه املؤسسات تعد
أحد فروع نشاطات الجهاز الحكومي.
مل ينص عىل لجان تقيص الحقائق يف الدستور املغريب يف نسخ 1962 :و 1970و1972
غري أن املرشع الربملاين ،ورغم عدم تبني املرشع الدستوري لها نص عىل هذه اللجان لتقيص
الحقائق يف نظامه الداخيل ملجلس النواب لسنوات  ،1985 1977- 1970- 1964-وهو ما
أثار حينها معارضة الغرفة الدستورية التي قضت بعدم دستورية «إحداث لجان للتحقيق
واملراقبة وتأكيدها بأن ذلك يقتيض اإلشارة إليه رصاحة يف دستور الدولة أو يف قانون تنظيمي،
وتأكيدها كذلك – خالفا للواقع – بأن من شأن إحداث مثل هذه اللجان أن ميس بالتوازن بني
السلطتني الترشيعية والتنفيذية» .وقد تم حسم هذا اإلشكال بالتنصيص عىل هذه اللجان
رصاحة يف دساتري  1992و 1996و.2011
إن األطراف التي ميكنها تشكيل لجان لتقيص الحقائق تتمثل يف امللك ،وهو
اختصاص غري مقيد بأي رشط ،أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ،أو ثلث أعضاء
مجلس املستشارين ،وهو تطور نوعي وتخفيف من رشط موافقة أغلبية أعضاء أي من
املجلسني الذي كان مقررا يف دستور  ،1996مام جعل اللجوء إىل هذه التقنية يتسم بالضعف
الشديد ،وقد مكن إعادة النظر يف النصاب القانوين لتكوين لجان تقيص الحقائق تحري ٌر
ملبادرة تشكيلها من السيطرة الحكومية التي تتمتع بدعم األغلبية الربملانية ،والتي يصعب
معها تشكيل لجان رغم وجاهة القضية الداعية إىل تكوينها ،وهو تطور يسهم يف تقدم أداء
هذه اآللية ،ويجعلها معتادة يف مامرسة العمل النيايب املراقب ألعامل الحكومة حتى من قبل
األقلية داخل مجلس النواب أو مجلس املستشارين.
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يشرتط لتكوين لجنة لتقيص الحقائق أن ال تكون الوقائع الداعية إىل تأليفها موضوع
متابعات قضائية ،كام أن مهمة اللجنة تنتهي فور فتح تحقيق قضايئ يف الوقائع التي اقتضت
تشكيلها ،وهو أمر يفهم نظريا يف إطار منطق احرتام فصل السلط ،والجديد الذي حمله
النص الدستوري لسنة  2011يف هذا الباب هو إمكانية إحالة تقرير لجنة تقيص الحقائق إىل
القضاء من قبل رئيس املجلس الذي أحدث اللجنة.
يالحظ أن املؤسسة الترشيعية مل تلجأ إىل هذه اآللية املهمة يف التجربة الربملانية
العارشة إال يف حاالت جد محدودة ،ويتعلق األمر مبناقشة مجلس املستشارين يف السنة
الثانية من الوالية الترشيعية العارشة لتقريرين للجنتني لتقيص الحقائق ،تعلق موضوعاهام:
«املكتب الوطني املغريب للسياحة» ،و»ترخيص الحكومة باسترياد النفايات».

أوال :لجنة حول ترخيص الحكومة باسترياد النفايات

تناقل الرأي العام شهر يونيو  2016خرب استقبال وحرق املغرب لـ  2500طن من
النفايات املطاطية والبالستكية القادمة من إيطاليا ،وهو ما أثار موجة احتجاجات منددة
بهذا القرار الذي يأيت يف ظرفية كان املغرب يستعد فيها لتنظيم دورة مؤمتر األمم املتحدة
مم دفع وزارة البيئة إىل الخروج بتوضيحات مل تقنع كل املهتمني وهو ما
حول املناخّ ،
كان دافعا ليتقدم  42مستشارا بطلب تشكيل لجنة تقيص الحقائق حول ترخيص الحكومة
باسترياد النفايات يف  15يوليوز  ،2016واشعر السيد رئيس مجلس املستشارين السيد رئيس
الحكومة مبوضوع تشكيلها بتاريخ  19يوليوز .2016
عرف مسار تشكيل اللجنة ارتباكا واضحا ،فقد وجه مكتب مجلس املستشارين
الدعوة لتشكيل لجنة تقيص الحقائق والبدء يف عملها يف اجتامع أول مل يعقد إال يف  22نونرب
 ،2017ثم تأخر تشكيلها إىل لقاء ثان انعقد يف  7دجنرب  2017لتفرز لجنة تضم  13عضوا،
برئاسة املستشار أحمد تويزي (فريق األصالة واملعارصة) ،واملستشار مبارك السباعي نائبا
أوال للرئيس (الفريق الحريك) ،واملستشارة فاطمة الزهراء اليحياوي نائبة ثانية للرئيس (فريق
االتحاد املغريب للشغل) ،واملستشارة أمال ميرصة مقررة (فريق العدالة والتنمية).
أعدت اللجنة تقريرها الذي أودعت فيه مجموعة توصيات ،وعىل رأسها رضورة
اتخاذ الحكومة لقرار عاجل وواضح بشأن الشحنة اإليطالية املحجوزة والتي كانت الفتيل الذي
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أثار احتجاجات الرأي العام .وقد كان التقرير موضوع الجلسة العامة ملجلس املستشارين
املنعقدة بتاريخ  17يوليوز ( 2018مداوالت مجلس املستشارين – دورة أبريل  2018-محرض
الجلسة .)173

ثانيا :لجنة حول املكتب الوطني املغريب للسياحة

استنادا إىل أحكام الفصل  67من الدستور ،وعمال بأحكام القانون التنظيمي رقم
 085.13املتعلق بطريقة تسيري لجان تقيص الحقائق .فقد بادرت الفرق واملجموعات مبجلس
املستشارين يف جمع توقيعات قصد تشكيل لجنة تقيص الحقائق حول املكتب الوطني
املغريب للسياحة للوقوف عىل أدائه يف مجال الرتويج السياحي للمغرب.
بعد تشكيل اللجنة ،تم حرص الفرتة الزمنية التي سيشملها التقيص ما بني 2010-
 ،2017حيث تم التوقف عىل مجموعة من االختالالت تم تضمينها يف تقرير اللجنة الذي
ختم بتسع توصيات ،كان عىل رأسها رضورة إعادة النظر يف القانون املنظم للمكتب الوطني
املغريب للسياحة ،مبا يتيح مالءمة صالحياته مع متغريات سوق السياحة والتنافسية الكربى
التي يعرفها ،وتحيني تركيبة املجلس اإلداري لضامن فعاليته وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيني،
ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل قراراته من قبل إدارة املؤسسة .وقد كان التقرير موضوع
الجلسة العامة ملجلس املستشارين املنعقدة بتاريخ  17يوليوز ( 2018مداوالت مجلس
املستشارين – دورة أبريل  2018-محرض الجلسة .)173
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املبحث الخامس:
الجلسات الشهرية املتعلقة بالسياسات العمومية
يندرج عقد الجلسة الشهرية يف سياق تنزيل مقتضيات دستور  2011الذي نص
عىل أنه «تقدم األجوبة عىل األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة،
وتخصص لهذه األسئلة جلسة واحدة كل شهر ،وتقدم األجوبة عنها أمام املجلس الذي يعنيه
األمر خالل الثالثني يوما املوالية إلحالة األسئلة إىل رئيس الحكومة» (الفصل .)100
ينبغي التذكري أنه تقدم األجوبة الخاصة باألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل
رئيس الحكومة ،وهو ما يفرتض أن األسئلة تهم يف طبيعتها ومداها ،بالسياسة العامة التي ال
ميكن أن يجيب عنها إال رئيس الحكومة ،أما عن الغالف الزمني لألسئلة املوجهة يف السياسة
العامة فهو محدد ما بني ساعة وساعتني ،وتوزع بني الثلثني لألسئلة املحورية والثلث لألسئلة
األخرى ،ويتم توزيع الغالف الزمني بني نصف الحصة الزمنية لرئيس الحكومة ،والنصف
اآلخر بني األغلبية واملعارضة وذلك عىل أساس التمثيل النسبي ،ويترصف كل فريق يف الجزء
املخصص له.
إذا كانت السنة الترشيعية األوىل من الوالية الترشيعية العارشة  2017 2016-مل
تعرف سوى ثالث جلسات شهرية من األسئلة الشفهية املوجهة إىل رئيس الحكومة حول
السياسة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس املستشارين ،فإن السنة الثانية من نفس
الوالية الترشيعية عرفت سبع جلسات شهرية بالنسبة ملجلس النواب ( أربع جلسات شهرية
لدورة أكتوبر ،وثالث جلسات لدورة أبريل) ،وست جلسات بالنسبة ملجلس املستشارين
(ثالث جلسات يف كل من دوريت أكتوبر وأبريل) ،أما يف السنة الثالثة فعقدت ست جلسات
شهرية بالنسبة ملجلس النواب ( ثالث جلسات يف كل من دوريت أكتوبر وأبريل) ،وخمس
جلسات بالنسبة ملجلس املستشارين (ثالث جلسات يف دورة أكتوبر وجلستان يف دورة
أبريل) ،وفيام يتعلق بالسنة الرابعة من الوالية الترشيعية فقد عقد مجلس النواب سبع
جلسات شهرية (أربع جلسات يف دورة أكتوبر ،وثالث جلسات يف دورة أبريل) ،يف حني عقد
مجلس املستشارين سبع جلسات شهرية (ثالث جلسات يف دورة أكتوبر ،وأربع جلسات يف
دورة أبريل) ،أما فيام يتعلق بالسنة الترشيعية الخامسة فقد عقد كل من مجليس النواب
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واملستشارين ست جلسات شهرية (أربع جلسات يف دورة أكتوبر ،وجلستني يف دورة أبريل).
لقد كان مجموع الجلسات الشهرية ملناقشة السياسات العمومية مع رئيس
الحكومة  29جلسة ،وبلغ عدد األسئلة املطروحة  122سؤاال ،ومتت مناقشة  50محورا همت
مجاالت متعددة .أما بالنسبة ملجلس املستشارين فقد كانت حصيلته من الجلسات الشهرية
 25جلسة ،تخللها  ،379أما عدد املحاور املناقشة فبلغ مجموعها  53محورا .ويربز الجدوالن
أدناه معطيات عن هذه الجلسات الشهرية يف التجربة الربملانية العارشة.

الجدول  :81الجلسات الشهرية ملجلس النواب ملساءلة رئيس الحكومة عن السياسات العمومية
السنة
الترشيعية

تاريخ الجلسة

محاور الجلسة

املحور  :1تخليق الحياة العامة وإصالح اإلدارة
 23ماي 2017
املحور  :2الديبلوماسية االقتصادية للمغرب يف الفضاء اإلفريقي
املحور  :1العدالة املجالية والتنمية
 20يونيو
السنة
املحور  :2السياسة املنتهجة من قبل الحكومة يف مجال إدماج
2017
الترشيعية
الشباب
األوىل
املحور  :1اسرتاتيجية الحكومة للنهوض بوضعية ذوي االحتياجات
 25يوليوز الخاصة
2017
املحور  :2السياسة العقارية ودورها يف التنمية االقتصادية
 30أكتوبر املحور  :1السياسة العامة املتعلقة بالشباب
2017
املحور  :2الجهوية املتقدمة
السنة
 27نونرب املحور  :1البعد االجتامعي يف مختلف السياسات العمومية
الترشيعية
املحور  :2السياسة املائية وتأثريات التقلبات املناخية
2017
الثانية
 25دجنرب املحور  :1املسألة النسائية يف املغرب
املحور  :2التنمية يف املناطق الجبلية والقروية
2017
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 5فرباير  2018آفاق إصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي
املحور  :1قضية الوحدة الرتابية للمملكة
 28ماي 2018
املحور  :2الحوار االجتامعي
املحور  :1خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان

 2يوليوز
2018

املحور  :2املخطط الوطني للتشغيل

 23يوليوز
2018

املحور  :1التعليم :الحصيلة واالستعداد
املحور  :2الوضعية االقتصادية واملالية

املحور  :1األوراش االجتامعية واإلجراءات املرتبطة بها
املحور  :2السياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب
 2018/10/29املحور  :3سياسة الحكومة يف مجال الهجرة
املحور  :4دعم املقاولة املغربية وحاميتها من اإلفالس
 2018/11/26محور وحيد :اإلصالحات املتعلقة مبناخ األعامل
املحور  :1تقييم أداء االسرتاتيجيات القطاعية
املحور  :2أية سياسة حكومية لتحسني القدرة الرشائية للمواطنني؟
 2019/01/07املحور  :3اسرتاتيجية الحكومة لتأهيل ساكنة املناطق الباردة ملواجهة
الظروف املناخية القاسية

السنة
الترشيعية
املحور  :1السياسة الصحية
الثالثة
 2019/05/27املحور  :2السياسة الحكومية الرامية إىل تخفيض معدل البطالة
املحور  :3السياسة التعاقدية بني الجهة والدولة
املحور  :1السياسة الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة العامل
املحور  :2الالمتركز اإلداري والحكامة الرتابية
2019/06/24
املحور  :3التحكم يف الدين العمومي
املحور  :4مخطط تنمية املناطق البعيدة واملعزولة
املحور  :1الربامج الجهوية يف مجال التنمية
2019/07/22
املحور  :2السياسة املائية
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املحور األوىل :مناخ األعامل
 2019/10/28املحور الثاين :أولويات السياسة الحكومية ملا تبقى من الوالية
الترشيعية الحالية
 2019/11/25محور وحيد :تنمية املناطق النائية يف إطار الجهوية املتقدمة
 2019/12/30محور وحيد :اسرتاتيجيات القطاعية يف مجال التصنيع
السنة
الترشيعية  2020/01/27محور وحيد :السياسة املائية
الرابعة
محور وحيد :التداعيات الصحية واالقتصادية واالجتامعية النتشار
2020/04/13
وباء فريوس كورونا واإلجراءات املتخذة ملواجهة هذه الجائحة
 2020/06/20محور وحيد :الخطة الحكومية يف أفق رفع حالة الطوارئ الصحية
محور وحيد :السياسة العامة املوجهة للشباب للتخفيف من آثار
2020/07/20
جائحة كورونا عليهم
 2020/10/19محور وحيد :السياسة الحكومية يف ظل تطورات الوضعية الوبائية
 2020/11/30محور وحيد :الربامج التنموية باألقاليم الجنوبية
2020/12/28

السنة
الترشيعية 2021/02/01
الخامسة
2021/05/10
2021/06/07

محور وحيد :الحصيلة الدبلوماسية للملكة يف ملف القضية الوطنية
وآفاق حسم نزاع الصحراء املغربية
محور وحيد :السياسة الحكومية لدعم املنتوج الوطني
محور وحيد :التدابري الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحامية
االجتامعية
محور وحيد :إصالح املراكز الجهوية لالستثامر وأثره عىل التنمية
االقتصادية واالجتامعية للجهات
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الجدول  :82الجلسات الشهرية ملجلس املستشارين ملساءلة رئيس الحكومة عن السياسات
العمومية
السنة
محاور الجلسة
تاريخ الجلسة
الترشيعية
املحور  :1نجاعة سياسات التشغيل ،ومحاربة الفقر ،وحامية القدرة
الرشائية للمواطنني
 7يونيو 2017
املحور  :2اسرتاتيجية النهوض بالعامل القروي واملناطق الجبلية
والغابوية
السنة
املحور  :1إصالح اإلدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة
 5يوليوز
الترشيعية
املحور  :2السياسة الحكومية يف التنمية الصناعية ،وتحسني مناخ
2017
األوىل
األعامل
املحور  :1حصيلة السياسات العمومية املتعلقة مبغاربة العامل
 1غشت
املحور  :2التقائية السياسات العمومية وأثرها عىل تنفيذ
2017
االسرتاتيجيات القطاعية
 14نونرب
2017
السنة
الترشيعية
الثانية

 26دجنرب
2017

املحور  :1سياسة الحكومة يف مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة
لفائدة االستثامر ،ومعالجة اإلشكاالت املرتبطة باألرايض الساللية،
أرايض الجموع ونزع امللكية
املحور  :2سياسة الحكومة يف تنزيل الالتركيز اإلداري ملواكبة ورش
الجهوية املتقدمة
املحور  :1السياسات العمومية املرتبطة مبعالجة التفاوتات املجالية
املحور  :2السياسة األجرية باملغرب
املحور  :1الحكامة الرتابية وانعكاساتها عىل التنمية املحلية

 23يناير
املحور  :2سياسة الحكومة يف تدبري صندوق املقاصة وانعكاساته
2018
عىل القدرة الرشائية للمواطنني
املحور  :1النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية
 15ماي 2018
املحور  :2السياسات العامة املرتبطة بحامية املستهلك
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 19يونيو
2018
 10يوليوز
2018
2018/12/18

السنة
الترشيعية
الثالثة

السنة
الترشيعية
الرابعة
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املحور  :1اتفاقيات التبادل الحر وأثرها عىل امليزان التجاري
وتنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة
املحور  :2السياسة العامة املتعلقة بتنمية اللغات والتعبريات
الثقافية والوطنية
املحور  :1نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة
املحور  :2الغرف املهنية ورهان التنمية
املحور  :1السلم االجتامعي ومتطلبات اإلقالع االقتصادي
املحور  :2تحديات تأهيل الرأسامل البرشي
املحور  :1السياسات العمومية ملواجهة الفقر والهشاشة خصوصا يف
العامل القروي

2019/01/15
املحور  :2الجهوية املتقدمة وإشكاالت إدماج الشباب وتثمني
قدرات القطاع الفالحي
املحور  :1التدابري الجمركية والرضيبية وأثرها عىل قطاع التجارة
2019/02/12
املحور  :2برنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتامعية
املحور  :1سياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين
املهني والبحث العلمي ببالدنا
2019/05/21
املحور  :2سياسة الحكومة يف تدبري التوظيف يف القطاع العام
ورهانات تحديث اإلدارة العمومية

املحور  :1سياسة الحكومة يف تدبري االستثامر العمومي يف أفق
 2019/07/09تحسني نجاعته
املحور  :2وضعية املتقاعد ومكانته يف السياسات العمومية
املحور األول :السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع
البنيك واملايل يف التنمية والتشغيل الذايت ودعم املقاوالت الصغرى
 2019/11/12والصغرية
املحور الثاين :السياسة الحكومية املرتبطة باملسنني واألشخاص يف
وضعية إعاقة
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2019/12/19

2020/01/21
2020/04/21
2020/06/16
2020/07/21
2020/11/03

السنة
الترشيعية
الخامسة

2020/12/15
2021/01/19
2021/05/25
2021/06/22

املحور األول :سياسة الحكومة ملواجهة التغريات املناخية والكوارث
الطبيعية
املحور الثاين :السياسة العامة للحكومة يف مجال حقوق اإلنسان:
التحديات واآلفاق
املحور األول :السياسة العامة للحكومة يف مجال حامية املرأة
واألرسة والطفولة
املحور الثاين :االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة الفساد
محور وحيد :واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا
محور وحيد :سياسة الحكومة لفرتة ما بعد رفع الحجر الصحي :أية
خطة لإلقالع االقتصادي ومواجهة اآلثار االجتامعية لألزمة؟
محور وحيد :السياسات العمومية يف املجاالت االقتصادية
واالجتامعية والرقمية يف ضوء الدروس املستخلصة من تداعيات
أزمة كورونا
محور وحيد :السياسات الحكومية ملعالجة تحديات الوضع
االقتصادي واالجتامعي يف ظل تداعيات جائحة كورونا
املحور األول  -الحامية االجتامعية :أية مقاربة لربح رهانات
التوحيد والجودة والحكامة
املحور الثاين  -اسرتاتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة
والصناعة يف ظل تداعيات جائحة كورونا
محور وحيد :االسرتاتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا
محور وحيد :الحوار االجتامعي وتدابري احتواء التداعيات االقتصادية
واالجتامعية لجائحة كورونا
محور وحيد :تدابري استقبال ومواكبة الجالية املغربية بالخارج يف
ظل اإلكراهات الناتجة عن وباءكوفيد-19
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املبحث السادس:
الجلسة السنوية ملناقشة السياسات العمومية
طبقا للفصل  70من الدستور ،فإن الربملان يقوم بوظيفة تقييم السياسات العمومية،
ويهدف التقييم إىل إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف عىل نتائج السياسات والربامج
العمومية ،وقياس آثارها عىل الفئات املعنية وعىل املجتمع ،كام يهدف إىل معرفة مستوى
اإلنجاز الذي تم تحقيقه قياسا باألهداف املرسومة ،وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ
تلك األهداف .وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقرتاحات بشأن التحسينات التي ميكن
إدخالها عىل السياسة العمومية موضوع التقييم (املادة  288من النظام الداخيل ملجلس
النواب).
وقد نص الدستور أنه «تُخصص جلسة سنوية من قبل الربملان ملناقشة السياسات
العمومية وتقييمها» (الفصل  101من الدستور) ،ويوضح النظام الداخيل ملجلس املستشارين
تدابري تنفيذ عملية تقييم السياسات العمومية يف املادة  264وما يليها ،وميكن تحديدها يف
ثالث مراحل:
 تحديد املوضوع( :املادة  265من ن د م م) حيث تقرتح املجموعات الربملانيةاملواضيع املراد تقييمها .ويتوىل مكتب مجلس املستشارين تحديد واختيار هذه املواضيع
بتنسيق من مجلس النواب كام تتم إحاطة رئيس الحكومة علام بذلك.
 التقييم( :املادتان  266و )269حيث يتم إحداث مجموعة موضوعاتية مكونة من 10إىل  20عضوا حسب املوضوع املحدد .تشكل هذه املجموعات يف أكتوبر وتقوم بإعداد
مذكرة حول السياسة العمومية موضوع التقييم ،وبتحديد األسئلة والتحاليل املراد الحصول
عليها ،وتحيلها عىل رئيس مجلس املستشارين .بعد مداوالت مجلس املستشارين ،يخول
لرئيس املجلس أن يوجه طلبات إبداء الرأي أو أعادة الدراسة أو البحث حول السياسات
املراد تقييمها إىل املجلس األعىل للسلطة القضائية أو املجلس األعىل للحسابات أو املجلس
االقتصادي واالجتامعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة واملؤسسات الدستورية املنصوص
عليها يف الدستور املغريب .وميكن للحكومة حضور اجتامعات مجموعات العمل .ثم تنتهي
أعامل املجموعات املوضوعاتية املؤقتة بإيداع تقاريرها لدى مكتب مجلس املستشارين شهر
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أبريل ،الذي يتوىل تعميمها عىل املجموعات والفرق الربملانية يف املجلس.
 املناقشة( :املادتان  267و )268حيث تناقش استنتاجات هذا التقرير يف الجلسةالعامة خالل الجلسة السنوية املخصصة لتقييم السياسات العمومية ،والتي يتم خاللها إعطاء
الكلمة بالتوايل للفرق واملجموعات الربملانية ثم للحكومة.
وأخريا ،تضبط أعامل الجلسة يف محرض يتضمن وقائع املناقشة ،وتوجه نسخة منه
إىل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب .وقد عرفت التجربة الربملانية العارشة  7جلسات
سنوية خصصت ملناقشة وتقييم السياسات العمومية ( 3جلسات يف مجلس النواب ،و4
جلسات يف مجلس املستشارين) ،ومواضيع هذه الجلسات السنوية ومحاورها مدرجة يف
الجدولني أدناه:
الجدول  :83الجلسة السنوية املخصصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية مبجلس النواب
محاورها
تاريخ الجلسة موضوعها
الطرق القروية؛
تقييم
الربامج الخاصة بتزويد العامل
السياسة
العمومية القروي باملاء الصالح للرشب
2016/08/03
والكهربة القروية؛
املرتبطة
بالتنمية
االسرتاتيجيات املوجهة لخدمة
القروية
التنمية القروية
مالءمة وتناسق مكونات
الربنامج الوطني للطرق
فك العزلة القروية الثاين؛
عن العامل فعالية وفعلية الربنامج لوطني
للطرق القروية الثاين؛
 2018/04/24القروي
دميومة املشاريع القروية
واملناطق
املنجزة يف إطار هذا الربنامج؛
الجبلية
التوزيع املجايل بعمليات
لوطني للطرق القروية الثاين.

الوزارة املعنية
•االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة
•لتجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء
•الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة
•الداخلية
•الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه
والغابات
•التجهيز والنقل
واللوجستيك والبيئة
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مجال
 2021/06/15التعليم
األويل

تدبري القطاعات الحكومية
للتعليم األويل

•األوقاف والشؤون
اإلسالمية
•الرتبية الوطنية والتعليم
العايل والبحث العلمي
•الثقافة والشباب والرياضة
•التضامن ولتنمية
االجتامعية واملساواة
واألرسة

الجدول  :84الجلسة السنوية املخصصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية مبجلس املستشارين
تاريخ
الجلسة

موضوعها

محاورها

املخططات االسرتاتيجية
باالستناد إىل دعامات :التعليم
والتكوين والتشغيل والحكامة
واللوجستيك وأثرها عىل
السياسات
الجهوية
 2016/08/05العمومية املرتبطة
مخطط املغرب األخرض؛
بإنتاج الرثوة
مخطط املغرب األزرق؛
مخطط املغرب الرقمي؛
مخطط الترسيع الصناعي؛
مخطط الطاقات املتجددة.

 2019/02/11املرفق العمومي

اإلطار القانوين والتنظيمي
للمراكز الجهوية لالستثامر؛

الوزارة املعنية
الفالحة والصيد البحري
التجارة والصناعة
واالستثامر واالقتصاد
الرقمي
الطاقة واملعادن والبيئة
السياحة
التعليم العايل والبحث
العلمي وتكوين األطر
وزارة الداخلية
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي
وزارة الصحة
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اسرتاتيجيات املراكز الجهوية
لالستثامر إنعاش االستثامر؛
حصيلة عمل املراكز اجهوية
لالستثامر منذ  2009إىل غاية
،2017
حكامة املراكز الجهوية
لالستثامر.
البنية التحتية التعليمية حسب
الجهات؛
تدبري املوارد البرشية للقطاع؛
السياسة التعليمية؛
الخريطة املدرسية؛
الحكامة يف قطاعر الرتبية
والتعليم.
البنية التحتية الصحية؛
تدبري املوارد البرشية للقطاع؛
السياسة الدوائية؛
الخريطة الصحية؛
الحكامة يف قطاع الصحة.
االسرتاتيجية
2021/02/09
الوطنية للامء

السياسات
 2021/07/14العمومية حول
التشغيل

إعداد وتنفيذ مضامني
االسرتاتيجية الوطنية للامء

وزارة الداخلية – وزارة
الفالحة والصيد البحري
– وزارة التجهيز والنقل -
وزارة الطاقة واملعادن

وزارة الرتبية الوطنية
السياسة الحكومية يف مجال
التشغيل خالل الفرتة املمتدة والتكوين املهني والتعليم
من  2012إىل  :2021املخططات العايل والبحث العلمي
وزارة الشغل واإلدماج
واالسرتاتيجيات لتنفيذ هذه
املهني
السياسة
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املبحث السابع:
جلسات الربملان املشرتكة مع رئيس الحكومة لتقييم السياسات العمومية
وتتبع الحصيلة الحكومية
نص الدستور أن رئيس الحكومة يعرض «أمام الربملان الحصيلة املرحلية لعمل
الحكومة ،إما مببادرة منه ،أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ،أو من أغلبية أعضاء
مجلس املستشارين» (الفصل  ،)101وقد انعقدت جلسة عمومية مشرتكة بني مجليس
الربملان برئاسة رئيس مجلس النواب يف السنة الثالثة من التجربة الربملانية العارشة ،وذلك
يوم االثنني  13ماي .2019
قدم السيد سعد الدين العثامين رئيس الحكومة الحصيلة املرحلية لحكومته
باعتبارها «إيجابية ومطمئنة» ،ما راكمته بالدنا خالل سنتني من عمل الحكومة يتضمن
«مكتسبات عديدة لفائدة املواطنني ولصالح الوطن ،وكثريا من اإلنجاز ومن اإلصالحات ،ومن
املؤرشات اإليجابية املتعددة ،وهذا دليل عىل نجاح مقدر» ،مع االعرتاف بارتفاع منسوب
الطلب االجتامعي وتزايد انتظارات املواطنني.
وجه رئيس الحكومة انتقاداته اتجاه «حمالت التبخيس والتشويه املمنهجني ،بغية
التأثري عىل ثقة املواطنني يف العمل العام ويف العمل السيايس» .لذلك اتجه جزء من جهود
الحكومة ،يؤكد رئيسها ،إىل «رد االعتبار للمؤسسات والعمل الحكومي والسيايس ،ورفع
منسوب األمل لدى عموم املواطنني .فبالدنا تسري يف املسار الصحيح عىل الرغم من قساوة
اإلكراهات واملؤامرات».
إىل ذلك ،توقف رئيس الحكومة عند جملة من اإلصالحات واإلنجازات من وجهة
نظر حكومته ،وآخرها اتفاق الحوار االجتامعي ثاليث األطراف املوقع يوم  25أبريل ،2019
تنضاف إىل مجموعة من األوراش واإلصالحات الكربى واالسرتاتيجيات التي حظيت بعناية
ودعم ملكيني ساميني ،من قبيل الطاقات املتجددة واملاء وإصالح املراكز الجهوية لالستثامر
والربامج االجتامعية والتعليم والتكوين املهني والصحة والفالحة...
وعب رئيس الحكومة عن أمله يف أن تحقق الحكومة إنجازات أكرث خالل نصف
ّ
الوالية املتبقية ،استكامال اللتزامات برنامجها الحكومي ،وتجاوزا للتحديات والصعوبات التي
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ال زالت تواجه بالدنا ،واستجابة الحتياجات وتطلعات املواطنات واملواطنني.
بتاريخ  22ماي  ،2019انعقدت الجلسة التاسعة والخمسني بعد املائة مبجلس النواب تحت
رئاسة السيد الحبيب املاليك رئيس املجلس ،وذلك ملناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة
املرحلية لعمل الحكومة من قبل الفرق واملجموعة النيابية ،والتي وقفت عند مجموعة من
االختالالت يف مختلف املجاالت ،وقدمت رؤاها النقدية للترصيح الحكومي (تراجع تفاصيل
املداخالت يف الجريدة الرسمية للربملان ،نرشة مداوالت مجلس النواب ،السنة الثالثة عدد
 29 ،89ماي .)2019
خصص مجلس املستشارين جلسته العامة بتاريخ  3يونيو  ،2019برئاسة املستشار
السيد عبد الحكيم بن شامش رئيس املجلس ،ملناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة،
حيث أعطيت الكلمة ملكونات مجلس املستشارين لتقدم تقييمها للترصيح الحكومي
ومناقشته (تراجع تفاصيل املداخالت يف الجريدة الرسمية للربملان ،نرشة مداوالت مجلس
املستشارين ،السنة الترشيعية  ،2019-2018عدد  1 ،74يوليوز .)2019
إذا كان (الفصل  )100من الدستور قد حدد طبيعة الجلسة الشهرية التي يتوىل
فيها رئيس الحكومة اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة يف إحدى غرف الربملان ،فإن
(الفصل  )68من الدستور حدد حيثيات انعقاد جلسات مشرتكة مبجليس الربملان ،وعىل وجه
الخصوص يف الحاالت التالية:
•افتتاح امللك للدورة الترشيعية يف الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ،واالستامع إىل
الخطب امللكية املوجهة للربملان؛
•املصادقة عىل مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174؛
•االستامع إىل الترصيحات التي يقدمها رئيس الحكومة؛
•عرض مرشوع قانون املالية السنوي؛
•االستامع إىل خطب رؤساء الدول والحكومات األجنبية.
وبذلك ميكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئييس مجليس النواب واملستشارين
عقد اجتامعات مشرتكة للربملان ،لالستامع إىل بيانات تتعلق بقضايا تكتيس طابعا وطنيا هاما،
وهو ما حصل مع الجلسة العمومية املشرتكة بني مجليس الربملان التي خصصت لتقديم السيد
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رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بـ «الحالة الوبائية باململكة :التطورات والتدابري االحرتازية
واإلجراءات املواكبة» يوم االثنني  12أبريل .2021
وقد ترأس الجلسة املشرتكة السيد الحبيب املاليك رئيس مجلس النواب ،والسيد
حكيم بنشامس رئيس مجلس املستشارين ،وقد تال عرض رئيس الحكومة جلسة عمومية لكل
مجلس خصصت ملناقشة بيانات رئيس الحكومة حول الحالة الوبائية باململكة.
منحت الوثيقة الدستورية لسنة  2011إمكانية عقد الربملان لجلسة مشرتكة حيث
يعرض رئيس الحكومة «الحصيلة لعمل الحكومة ،إما مببادرة منه ،أو بطلب من ثلث أعضاء
مجلس النواب ،أو من أغلبية أعضاء مجلس املستشارين» (الفصل  .)101كام منح (الفصل
 )68إمكانية جمع مجليس الربملان يف جلسة مشرتكة قصد االستامع إىل الترصيحات التي
يقدمها رئيس الحكومة.
جدول  :85الجلسات املشرتكة ملجليس الربملان بطلب من رئيس الحكومة يف التجربة الربملانية
العارشة
األسئلة املحورية للجلسة
تاريخ
محور مداخالت رئيس الحكومة
املشرتكة
الجلسة
املحور األول :دعم الخيار الدميقراطي ودولة الحق
والقانون وترسيخ الجهوية
املحور الثاين :تعزيز قيم النزاهة والعمل عىل
إصالح الدارة وترسيخ الحكامة
عرض للحصيلة املرحلية
املحور الثالث :تطوير النموذج االقتصادي والنهوض
 2019/05/13لعمل الحكومة (الفصل 101
بالتشغيل والتنمية املستدامة
من الدستور)
املحور الرابع :تعزيز التنمية البرشية والتامسك
االجتامعي واملجايل
تعزيز اإلشعاع الدويل للمغرب وخدمة قضاياه
العادلة يف العامل
تطورات تدبري الحجر
أوال :الحجر الصحي بعد  20مايو 2020
 2020/05/18الصحي ما بعد  20ماي
(الفصل  68من الدستور)
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الحالة الوبائية باململكة:
التطورات والتدابري
 2021/04/12االحرتازية واإلجراءات
املواكبة (الفصل  68من
الدستور)
الجلسة املشرتكة للربملان
لعرض حصيلة عمل
2021/07/06
الحكومة (الفصل  101من
الدستور)
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ثانيا :رؤية الحكومة لتخفيف الحجر الصحي
ثالثا :أولوية إنعاش االقتصاد الوطني يف املرحلة
املقبلة
أوال :الوضعية الوبائية الحالية واستقراء مؤرشاتها
ثانيا :التدابري االحرتازية الخاصة بشهر رمضان
ثالثا :اإلجراءات املصاحبة واملواكبة
الباب األول  -تنزيل الربنامج الحكومي :املنهجية
ومؤرشات اإلنجاز
الباب الثاين -حصيلة عمل الحكومة حسب محاور
الربنامج الحكومي
الباب الثالث :التدبري الجامعي الناجح لجائحة
كوفيد19-
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املبحث الثامن:
تقييم السياسات املالية من قبل املجلس األعىل للحسابات
يعترب املجلس األعىل للحسابات «الهيأة العليا ملراقبة املالية العمومية باململكة»
(الفصل  147من الدستور) ،و» يقدم املجلس األعىل للحسابات مساعدته للربملان يف املجاالت
املتعلقة مبراقبة املالية العامة؛ ويجيب عن األسئلة واالستشارات املرتبطة بوظائف الربملان
يف الترشيع واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة» (الفصل  148من الدستور) ،ويف كل
سنة « يُقدم الرئيس األول للمجلس عرضا عن أعامل املجلس األعىل للحسابات أمام الربملان،
ويكون متبوعا مبناقشة» (الفصل  148من الدستور) ،وبذلك يعترب املجلس األعىل للحسابات
مساعدا للربملان يف رقابة وتقييم املرافق العمومية طبقا للقوانني الجاري بها العمل (الفصل
 156من الدستور) ،بحيث تقدم املؤسسة العليا للرقابة نظرة حول تدبري املالية العمومية من
طرف الجهاز التنفيذي ،مبا يتيح للمؤسسة الترشيعية القيام بدورها الدستوري املتمثل يف
املساءلة والتقييم ومامرسة الرقابة إزاء العمل الحكومي.
إذا كان الدستور قد نص عىل أن الرئيس األول للمجلس األعىل للحسابات ملزم
بتقديم عرض عن أعامله سنويا ،فإنه من املالحظ أنه يف التجربة الربملانية العارشة التي
امتدت لخمس سنوات ،مل يتم عرض تقرير املجلس األعىل للحسابات إال ثالث مرات :مرة
أوىل يف دورة ابريل من السنة الترشيعية  ،2016- 2017ومرة أخرى يف دورة أكتوبر من السنة
الترشيعية  ،2020 2019-ومرة ثالثة يف دورة أكتوبر من السن الترشيعية .2020-2021

املطلب األول :عرض املجلس األعىل للحسابات يف السنة األوىل من الوالية
العارشة

بتاريخ  4يوليوز  ،2017انعقدت جلسة عمومية مشرتكة ملجليس النواب
واملستشارين لتقديم عرض من طرف الرئيس األول للمجلس األعىل للحسابات حول أعامل
املجلس والتي همت أساسا تقريره السنوي عن سنة  .2015وهو التقرير الذي كان من بني
القضايا التي تابعها القيام مبراقبة بعض الحسابات الخصوصية للخزينة ،وكيفية التعامل مع
تصاعد الدين العمومي ،وتقييم نظام املعاشات.
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لقد خلصت املراقبة عىل مجموعة من الحسابات الخصوصية إىل الوقوف عند
مجموعة من االختالالت ،من بينها:
•تنامي هذه الحسابات التي يبلغ عددها اليوم  74حسابا؛
•تشمل بعض حسابات حسابات الخزينة جزء من نفقات االستثامر والتسيري املتعلقة
باختصاصات الوزارات املعنية وهي متثل يف الواقع وسائل ميزانياتية إضافية تتوخى
اإلدارات املعنية من خاللها االستفادة من املرونة التي تتيحها مساطر الحسابات
الخصوصية؛
•يتوفر جزء من هذه الحسابات عىل أرصدة مرتفعة بصفة بنيوية ،متأتية أساسا من
األرصدة املرحلة من سنة ألخرى،
•ومن املفارقات التي سجلت بهذا الخصوص ،أن هناك حسابات ذات طابع اجتامعي
تتوفر عىل أرصدة مهمة لكنها غري مستعملة.
من القضايا التي وردت يف تقرير السيد إدريس جطو ،وضعية الدين ،حيث واصل
دين الخزينة وتريته التصاعدية ،إذ ارتفع من  270مليار درهم عند نهاية  7982إىل  222مليار
درهم سنة  .7982مسجال مديونية إضافية بأكرث من  71مليار درهم ،وقد تم اكتتاب هذا
املبلغ أساسا عىل مستوى السوق الداخلية يف حدود  72مليار درهم.
يف موضوع التقاعد ،فإن اهم عوامل اختالل نظام املعاشات املدنية تتمثل يف:
•تدهور املؤرش الدميوغرايف حيث بلغ عدد النشيطني  2,24بالنسبة لكل متقاعد واحد
خالل سنة  ،2016يف حني كان هذا املؤرش  6مقابل متقاعد واحد سنة 2000؛
•كام مل يتم التوجه إىل توحيد سن التقاعد يف القطاع العام ،حيث أصبح السن القانوين
لإلحالة عىل التقاعد محددا يف  63سنة مبوجب اإلصالح بالنسبة ملوظفي الدولة ،يف
حني سيظل مستخدمو املؤسسات العمومية يحالون عىل التقاعد يف  60سنة وهو ما
سيشكل أمرا غري طبيعي داخل مكونات نفس القطاع العام؛
•كام مل يتضمن اإلصالح إمكانية منح األشخاص الذين يلتحقون بأسالك الوظيفة
العمومية يف سن متأخر نسبيا ويرغبون يف متديد حياتهم املهنية ،وبالتايل الزيادة يف
عدد سنوات مساهامتهم يف النظام قصد االستفادة من معاش كامل.
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إن اإلصالح املعتمد لنظام املعاشات املدنية للصندوق املغريب للتقاعد ،وإن كان
ملحا ومستعجال ،إال أنه يظل غري كاف ،وال ميكن أن يشكل سوى مرحلة أولية يف إطار إصالح
شمويل .ولهذا ،فإن املجلس يؤكد عىل أهمية توسيع مجال اإلصالحات ليك تشمل مجموع
أنظمة التقاعد ،وذلك من خالل تبني مقاربة شمولية من خالل اعتامد قانون إطار بالتوافق
مع مختلف الجهات املعنية.

املطلب الثاين :عرض املجلس األعىل للحسابات يف السنة الثالثة من الوالية
العارشة

بتاريخ  23أكتوبر  ،2018انعقدت جلسة عمومية مشرتكة ملجليس النواب
واملستشارين لتقديم عرض من طرف الرئيس األول للمجلس األعىل للحسابات حول أعامل
املجلس برسم سنتي  ،2017-2016والذي اهتم مبجموعة من املوضوعات التي متس املالية
العمومية ،من خالل رصد إيجابياتها وسلبياتها ،وتقديم مقرتحات لتجاوز العقبات ،ومن أبرز
هذه املوضوعات التي تناولها العرض:
•التحسن امللموس يف آجال التقدم مبرشوع قانون التصفية من طرف وزارة االقتصاد
واملالية التي يفرضها القانون التنظيمي للاملية.
•دعوة املجلس للحكومة لوضع تصور جديد لالستثامر العمومي ينبني أساسا عىل
معايري النجاعة واملردودية والحكامة الجيدة ،والترسيع باعتامد امليثاق الجديد
لالستثامر.
•تجاوز وضعية التشتت يف برامج الدم االجتامعي ،وتوحيدها من خالل إحداث
«السجل االجتامعي املوحد» املرتكز عىل مبادئ االستحقاق وتكافئ الفرص وتقييم
األثر املبارش عىل املواطن.
•يسجل املجلس التزام الحكومة بوضع تدابري عملية للرشوع يف تسديد متأخرات
الديون املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة لفائدة مقاوالت القطاع الخاص والعام،
من خالل رشاكة مع القطاع البنيك.
•قصد تحسني وضعية الحسابات الخارجية للمغرب ،دعا املجلس إىل تنويع وتجويد
العرض التصديري ،والرفع من نسب االندماج الصناعي.
•التوقف عند الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق املغريب للتقاعد الرتفاع نسبة
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حجم املعاشات مقارنة مع مجموع املساهامت املستوفاة ،وهو ما يجعل من
الخطوات اإلصالحية لنظام التقاعد التي اتخذت غري كافية لتجاوز األزمة.
•تقديم تصور عن املهامت الرقابية التي قام بها املجلس األعىل للحسابات ااتجاه بعض
املؤسسات العمومية الكربى ات األبعاد االسرتاتيجية ،ومن بينها صندوق اإليداع
والتدبري ،حيث كان من بني التوصيات إعادة النظر يف متوقع الصندوق يف بعض املهن
كقطاع الخدمات ،ومجال األنظمة والربمجيات املعلوماتية ،والتخيل عن الوحدات
التي تؤثر سلبا وبصفة دامئة عىل النتائج املالية للمجموعة ،وخاصة تلك التي تعمل
يف املجاالت التنافسية.
•كام قام املجلس مبهمة مراقبة األنشطة املرتبطة باستخراج الفوسفاط ومعالجته عن
طريق الغسل والتعويم ،وكذا نقله عرب القطار أو األنبوب من مواقع االستخراج إىل
الوحدات الكياموية لتثمينه أو ألجل التصدير .وقد ركز املجلس يف هذه املهمة عىل
تقييم مدى نجاعة الطرق والوسائل واملعدات املستعملة يف سلسلة اإلنتاج ومدى
احرتامها للبيئة.
•التوقف عند االختالالت البنيوية يف حكامة تنزيل مضامني اإلصالحات املتتالية
وافتقادها لالستمرارية ومراكمة املامرسات والتدابري الجيدة يف قطاع التعليم ،وقد
قام املجلس األعىل للحسابات بتقييم الربنامج االستعجايل للفرتة املمتدة من 2009
إىل  ،2012ليخلص إىل غياب رؤية مؤطرة لتنزيل اإلصالح ،واالستعجال يف برمجة
املشاريع ،والتخيل عن عدة مشاريع بعد البدء يف تنفيذها ،وعدم التزام جميع الرشكاء
من إدارات ومؤسسات عمومية بتعهداتهم من أجل متويل الربنامج االستعجايل ،وعدم
توفر الوزارة عىل معطيات مالية مضبوطة ،وعدم تنزيل امليزانية املخصصة للربنامج
االستعجايل عىل حدة ،واستمرارية وضعية التعليم عىل مستوى الجودة جد مقلقة
من خالل العديد من املؤرشات.
•القيام بتقييم مؤسسات تابعة لقطاع الصحة ،حيث ضاعف املجلس من وترية مراقبة
املؤسسات االستشفائية التي بلغ عددها  7مؤسسات استشفائية جهوية إقليمية.
وسجل املجلس نفس املالحظات السابقة يف السنوات السابقة والتي تتعلق أساسا
بالحكامة االستشفائية ،وتدبري الخدمات الطبية واألدوية واملستلزمات الطبية ،وكذا
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الفوترة وتحصيل املداخيل .وهو ما يتعني معه إعادة النظر يف الطرق املعتمدة لوضع
الخريطة الصحية مبا يتالءم مع الحاجيات األكيدة وامللحة للساكنة ،طبقا ملعايري
موضوعية داخل آجال معقولة ،كام أن التعاون والتكامل بني القطاعني العام والخاص
واالنفتاح عىل الخربة األجنبية ،ميكن أن يساعد يف تحسني مردودية املؤسسات
االستشفائية وجودة خدماتها.
وقد خصصت جلسة عمومية بكل من مجلس النواب ومجلس املستشارين ملناقشة
تقرير املجلس األعىل للحساب لسنتي  2017-2016بتاريخ  12دجنرب .2018

املطلب الثالث :عرض املجلس األعىل للحسابات يف السنة الخامسة من
الوالية العارشة

بتاريخ  28يناير  ،2020انعقدت جلسة عمومية مشرتكة ملجليس النواب واملستشارين
مخصصة لتقديم الرئيس األول للمجلس األعىل للحسابات لعرض حول أعامل املجلس لسنة
 ،2018والذي اهتم مبجموعة من املوضوعات التي تتعلق بتدبري املالية العمومية من طرف
الجهاز التنفيذي ،مبا يساعد املؤسسة الترشيعية عىل القيام بأدوارها الرقابية إزاء العمل
الحكومي .وحسب عرض السيد إدريس جطو فقد أنجز املجلس األعىل للحسابات سنة 2018
لـ  50مهمة رقابية يف ميادين مراقبة تسيري األجهزة العمومية وتقييم الربامج العمومية ،بينام
تولت املجالس الجهوية للحسابات تنفيذ  224مهمة رقابية عىل مستوى بعض الجامعات
الرتابية واملؤسسات العمومية املحلية ،وكذا بعض رشكات التدبري املفوض .ومن أبرز ما جاء
يف العرض:
•ارتفع حجم االستثامر العمومي إىل  195مليار درهم مقابل  160مليار سنة ،2017
وهو ما ميثل %17.5من الناتج الداخيل الخام ،ورغم أن هذا االستثامر مكن البالد
من التوفر عىل بنيات تحتية وتجهيزات أساسية إال مل متكن من الحد من الفوارق
االجتامعية والتفاوتات املجالية ،وكذا تحسني م ٔورشات التنمية البرشية ،وهو ما
يستدعي وضع تصور جديد لالستثامر.
•ميكن إجامل التحديات التي تواجه تدبري املالية العمومية عىل املديني القصري
واملتوسط يف أربع فئات من املخاطر:
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1.التحكم يف مستوى عجز الخزينة ،فقد سجل املجلس تفاقم هذا العجز الذي
وصلت سنة  2012إىل  41.80مليار أي ما يعادل  8.7%من الناتج الداخيل الخام.
2.ضبط الوترية التصاعدية للدين العمومي نتيجة تفاقم عجز الخزينة ،حيث تزايد
حجم دين الخزينة بأكرث من الضعف يف العرش سنوات األخرية منذ  ،2009حيث
انتقل من  345.20مليار درهم ليبلغ مستوى  750.12مليار درهم مع نهاية
 ،2019مبا ميثل  65.3%من الناتج الداخيل الخام وبزيادة تناهز  27.4مليار درهم
مقارنة مع .2018
3.الحد من عجز امليزان الذي يعرف تفاقام متزايدا نتيجة ارتفاع الواردات ،خاصة
تزايد الفاتورة الطاقية ملشرتيات من سلع التجهيز .وهو ما يستدعي تنويع وتجويد
العرض التصديري ،ومساعدة النسيج املقاواليت عىل االندماج ،والزيادة يف القيمة
املضافة املحلية للصادرات ،وتحفيز املقاوالت الصغرى والصغرية جدا وتبسيط
ولوجها إىل التمويل البنيك.
4.إصالح أنظمة التقاعد التي تعرف استدامة يف مخاطرها ،حيث بلغ العجز التقني
للنظام املدين ملعاشات الصندوق املغريب للتقاعد مع متم سنة  2019ما مجموعه
 5,24مليار درهم بعد أن سجل  6مليار درهم سنة  5,6 ،2018مليار درهم برسم
سنة  ،2017كام تراجعت احتياطاته إىل ما يقرب  76مليار درهم .وهو ما يستدعي
الرشوع يف اإلصالح يف اتجاه إحداث قطب موحد للقطاع العمومي يستجيب
لرشوط التوازن واالستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة.
قام املجلس األعىل للحسابات بعدة مهام رقابية كام ورد يف تقريره السنوي ،وآثر
السيد إدريس جطو الرتكيز يف عرضه عىل موضوعني أساسيني يكتسيان طابعا موضوعاتيا:
•يتعلق املوضوع األول بنظام التأمني اإلجباري عىل املرض ،ويتبني من خالل املهمتني
الرقابيتني للمجلس أن نظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض قد استغرق آجاال
طويلة لتفعيل كل مكوناته ،باإلضافة إىل أن تدبريه يعاين من مجموعة من االختالالت
املتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العالج ،والتوازن املايل للنظام.
•ويتعلق املوضوع الثاين بالقطاع السمعي البرصي العمومي حيث انكبت  3مهامت
رقابية عىل تقييم تدبري كل من الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  SNRTورشكة
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الدراسات واإلنجازات السمعية البرصية SOREAD ،دوزيم .ويتبني أن الوضعية
املالية للرشكتني العموميتني جد حرجة ،ورغم هذ الوضعية وكون هاتني الرشكتني
العموميتني تتوفران عىل نفس الرئيس املدير العام ،فإنهام ال تشكالن قطبا موحدا
ميكنهام من التنسيق والتكامل واالقتصاد يف تدبري املوارد ،وهو ما يوجب عىل وجه
االستعجال إعادة هيكلة القطاع السمعي البرصي.
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املبحث التاسع:
تأثريات جائحة كورونا عىل املؤسسة الترشيعية
تم تأطري مختلف مناحي الحياة باملغرب يف ظل جائحة كورونا كوفيد ،19 -مبا
فيها العمل الربملاين ،بضوابط مرسوم بقانون رقم  2.20.292صادر يف  28من رجب 1441
( 23مارس  )2020يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن
عنها .والذي أصبح فيام بعد القانون رقم القانون رقم  23.20القايض باملصادقة عىل املرسوم
بقانون املشار إليه بعد متام املوافقة عليه من قبل الربملان ،ودون الدخول يف تفاصيل التأصيل
الدستوري والقانوين للمرسوم بقانون املشار إليه أعاله ،نشري أن الترشيع بواسطة مرسوم
بقانون يجد سنده الدستوري يف الفصل  81من الدستور الذي ينص عىل« :ميكن للحكومة
أن تصدر ،خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات ،وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر يف كال
املجلسني ،مراسيم قوانني ،يجب عرضها بقصد املصادقة عليها من طرف الربملان ،خالل دورته
العادية املوالية .يودع مرشوع املرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب ،وتناقشه بالتتابع
اللجان املعنية يف كال املجلسني ،بغية التوصل داخل أجل ستة أيام ،إىل قرار مشرتك بينهام يف
شأنه .وإذا مل يحصل هذا االتفاق ،فان القرار يرجع إىل اللجنة املعنية يف مجلس النواب».
إذا كان هناك اختالف حول الطبيعة القانونية للمرسوم بقانون قبل املصادقة عليه
من طرف الربملان ،وبعد املصادقة عليه ،حيث اتجهت آراء الفقهاء إىل اتجاهني يف تفسري هذه
الطبيعة:
•اتجاه أول يرى أن املرسوم بقانون قبل املصادقة عليه من طرف الربملان يبقى قرارا
إداريا ،ميكن الطعن فيه أمام القايض اإلداري ،لكن بعد املصادقة عليه من طرف
الربملان يصبح قانونا يتحصن من رقابة القايض اإلداري ،وهو االجتهاد الذي تبناه
القضاء اإلداري الفرنيس.
•اتجاه ثان يرى أن املراسيم بقانون تقع بني منزلة القرار اإلداري باملعيار العضوي،
والعمل الترشيعي باملعيار املادي .وبالتايل فالحكومة عند مامرستها لهذا االختصاص
الذي خوله إياها الدستور يف مجال تشرتك فيه مع الربملان يكون العمل الصادر عنها
ترشيعا باملعيار املادي يتحصن من رقابة القضاء اإلداري.
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إن الترشيع مبراسيم قوانني ال يثري أي إشكال دستوري أو أي اختالف بني الفقهاء،
عىل الرغم التباين الطفيف بني االجتهادين السالف ذكرهام ،لكن اإلشكال الجوهري الذي
بقي بني جل الباحثني يف ظل حالة الطوارئ الصحية هو االختالف حول األساس الدستوري
والسند القانوين املرجعي لحالة الطوارئ الصحية ،والتي أحال املرسوم بقانون رقم 2.20.292
إليها عىل الفصلني « :21لكل فرد الحق يف سالمة شخصه وأقربائه ،وحامية ممتلكاته .تضمن
السلطات العمومية سالمة السكان ،وسالمة الرتاب الوطني ،يف إطار احرتام الحريات والحقوق
األساسية املكفولة للجميع» ،والفصل ( 24الفقرة  )4من الدستور «حرية التنقل عرب الرتاب
الوطني واالستقرار فيه ،والخروج منه ،والعودة إليه ،مضمونة للجميع وفق القانون».
كل من مكتبي مجليس النواب واملستشارين
قبل الوقوف عىل البالغني الصادرين عن ٍّ
ملناقشة ترتيبات الدورة الربيعية من السنة الترشيعية  ،2020-2019والنظر يف الرشوط
االستثنائية لتنظيم أشغال املجلسني خالل فرتة الطوارئ الصحية ،نشري بداية إىل أنه بتاريخ
 2020-03-17صدر بالغ للديوان املليك ،ورد فيه أن العاهل املغريب ترأس يف نفس هذا اليوم
بالقرص املليك بالدار البيضاء جلسة عمل خصصت لتتبع تدبري انتشار وباء فريوس كورونا،
بغرض مواصلة اتخاذ مزيد من اإلجراءات ملواجهة أي تطور محتمل ،حيث اندرج هذا
االجتامع يف إطار املتابعة امللكية لتطورات هذا الوباء منذ بداية انتشاره عىل الصعيد العاملي،
ومبارشة بعد ظهور الحاالت األوىل يف الرتاب الوطني.
لقد أكد البالغ أنه «بهذه املناسبة ،تم استعراض مدى تنفيذ اإلجراءات التي تم
اتخاذها ،بتوجيهات سامية من جاللته ،والتي تهم إغالق املجال الجوي والبحري املغريب أمام
املسافرين ،وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية ،وإحداث صندوق
خاص بتدبري جائحة فريوس كورونا «كوفيد  ،»19وتوقيف الدراسة باملدارس والجامعات،
واإلغالق املؤقت للمساجد ،وتعليق الجلسات مبختلف محاكم اململكة ،إضافة إىل مجموعة
من اإلجراءات التي بادرت التخاذها السلطات املختصة ،يف مجاالت النقل العمومي ،وإغالق
املحالت العمومية غري الرضورية .كام وجه جاللة امللك ،نرصه الله ،السلطات املختصة للسهر
عىل حسن تطبيق التدابري الناجعة املتخذة يف مجال ضامن تزويد األسواق عرب الرتاب الوطني،
بجميع املواد الغذائية واالستهالكية ،ومبواد التطهري والتعقيم ،بصفة منتظمة ومتواصلة،
ومحاربة مختلف أشكال االحتكار والزيادة يف األسعار .ويف نفس السياق ،أصدر جاللة امللك

294

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

تعليامته السامية لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات املعنية ،باتخاذ جميع اإلجراءات
الالزمة ،واإلعداد ملرحلة جديدة ،إن اقتىض الحال ذلك».
فيام يتعلق بتفاعل الربملان مع تداعيات جائحة كوفيد  19عىل وظائفه ،فقد صدر
بالغ عن اجتامع مكتب مجلس النواب يوم  ،2020-03-30من أهم ما ورد أن مكتب مجلس
النواب عقد اجتامعا برئاسة رئيس املجلس من أجل التداول حول:
•تنظيم عمل املجلس وسري أشغاله :أكد مكتب املجلس أن مجلس النواب سيواصل
بشكل منتظم مامرسة صالحياته الدستورية عىل النحو الذي يجعل من سياق املرحلة
ومستلزماتها ترشيعا ورقابة
•عالقة املجلس بالحكومة :قرر مكتب املجلس مراسلة السيد رئيس الحكومة بخصوص
مامرسة النشاط الرقايب ،وطرق تكييف مامرسته مع وضعية الوقاية االحرتازية املعمول
بها ،عنوانا بارزا يف كل خطواته املقبلة.
•برنامج عمل املجلس الترشيعي :اطلع املكتب وأحال عىل اللجن املختصة مشاريع
قوانني تخص البيئة وتنظيم مهنة املحاسب ومكافحة غسل األموال ومقرتحات قوانني
تتعلق بالسكنى والضامن االجتامعي ودور الحضانة والحالة املدنية ومؤسسات
األعامل االجتامعية لكل من موظفي وزارة العدل واألمن الوطني وقطاع الصحة
وقدماء العسكريني وقدماء املحاربني ومقرتح قانون يتعلق باملناطق الجبلية.
•عمل اللجن الرقايب :مثن مكتب املجلس الجهود التي بدلتها اللجن خالل الفرتة الفاصلة
بني الدورتني خاصة ما تعلق مبتابعة جهود القطاع الصحي يف احتواء الوباء والحد من
انتشاره الذي كان موضوع اجتامع هام عقدته لجنة القطاعات االجتامعية بحضور
السيد وزير الصحة ،ومواكبة القطاع الفالحي بخصوص التدابري املتعلقة بالجفاف
ودعم صغار الفالحني الذي كان موضوع اجتامع لجنة القطاعات اإلنتاجية بحضور
السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،والقطاع املايل
بخصوص مناقشة املرسوم املتعلق بإحداث الحساب املرصد ألمور خصوصية املتعلق
بتدبري جائحة فريوس كورونا ،والذي كان موضوع اجتامع هام عقدته لجنة املالية
والتنمية االقتصادية بحضور السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،وقد متخض
عن هذا النقاش مجموعة من التوصيات بلغت  44توصية تخص الجانب االجتامعي
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واالقتصادي واملايل والصحي والتدابري االحرتازية الخاصة بالوباء والوقاية منه.
وبخصوص جداول الجلسات الرقابية قرر مكتب املجلس وضع برنامج عمل مؤقت
للجلسات األسبوعية لشهري أبريل وماي وحددها يف مجموعة من القطاعات تربمج بحسب
تطور األوضاع امليدانية ويتعلق األمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفالحة واملالية
والصناعة والتجارة والرتبية الوطنية ،كام حدد جلستني مخصصتني لألسئلة الشهرية الخاصة
برئيس الحكومة خالل  13أبريل و 25ماي .2020
بناء عىل ما سلف ،وطبقا ملقتضيات الفصل  65من الدستور ،تم افتتاح الدورة
الترشيعية الربيعية يوم الجمعة  10أبريل  2020وفق اإلجراءات التنظيمية املشار إليها أعاله،
والتي تم تحديدها من قبل مكتب املجلس بالتشاور مع الحكومة ،ومجلس املستشارين،
والفرق واملجموعة النيابية.
أما فيام يتعلق مبجلس املستشارين ،فقد صدر بالغ عن مكتبه بتاريخ  6أبريل
 ،2020خصص ملناقشة الرتتيبات املالمئة لعقد الدورة الربملانية من السنة الترشيعية الرابعة
من الوالية العارشة ،والنظر يف الرشوط االستثنائية لتنظيم أشغال املجلس انسجاما مع
إكراهات جائحة كورونا ،حيث تم اتخاذ التدابري االستثنائية التالية:
•النظام املؤقت للحضور يف أشغال الجلسات العامة :حيث تقرر حضور أشغال
الجلسات العامة من السيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعة أو من ينوب عنهم،
باإلضافة إىل عضوين اثنني من الفريق واملجموعة كح ّد أقىص.
•تحديد معامل النظام االستثنايئ املؤقت للجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية :وذلك
بغرض التنسيق مع الحكومة حول تنظيم جلسات املراقبة ،عرب مساءلة القطاعات
الحكومية ذات العالقة املبارشة بتدبري الجائحة ،وهي قطاعات :الصحة ،الداخلية،
الشغل واإلدماج املهني ،الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي ،االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ،الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي .وذلك عىل أساس
برمجة قطاع حكومي واحد كل أسبوع ملناقشة موضوع محوري ،بحصة سؤال كل
فريق ومجموعة.
•الجلسات الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة :عقد أول جلسة شهرية مخصصة
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ألجوبة السيد رئيس الحكومة عن األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة يوم الثالثاء 21
أبريل  2020عىل الساعة الحادية عرشة صباحا ملناقشة محور «واقع وآفاق مواجهة
تداعيات أزمة كورونا».
•النظام الخاص بالجلسات الترشيعية :إعطاء األولوية ،باالتفاق مع الحكومة ،للنصوص
املرتبطة بالتجاوب مع إكراهات املرحلة والحد من آثارها.
•النظام الخاص باللجان الدامئة واملؤقتة:
−جعل حضور اجتامعات اللجان الدامئة مقترصا عىل ممثل واحد عن كل فريق
ومجموعة برملانية؛
−دعوة مكاتب اللجان إىل إتاحة الفرصة ألعضاء املجلس للمساهمة يف املناقشة
بتقنيات التواصل عن بعد؛
−إرجاء األنشطة الربملانية غري املستعجلة إىل حني اتخاذ األجهزة التقريرية
لقرار بشأنها؛
−تأجيل تنظيم املهام االستطالعية واملنتديات وامللتقيات الربملانية والندوات
واأليام الدراسية والدورات التكوينية ومختلف األنشطة اإلشعاعية للمجلس.
•ضبط الولوج إىل مقر املجلس يف الفرتة االستثنائية:
−عدم السامح بالدخول إىل مقر املجلس إال للسيدات والسادة املستشارين
واملسؤولني اإلداريني واملوظفني املداومني؛
−إيقاف الزيارات امليدانية إىل مقر املجلس.
−تدابري وقائية أخرى ...
ومن بني اإلشكاالت التي اعرتضت العمل الربملاين خلل فرتة الجائحة ،مسألة انعقاد
الربملان يف دورته الربيعية العادية ،والتي انطلقت يوم  10أبريل  ،2020حيث توزعت اآلراء
إىل اتجاهني .ذلك أنا اتجاها عارض انعقاد هذه الدورة يف فرتة الجائحة أخذا بعني االعتبار
رضورة احرتام التدابري االحرتازية املتعلقة بحالة الطوارئ الصحية ،أما االتجاه الثاين فريى أنه
ال يوجد سند دستوري يحول دون انعقاد الربملان ،وقد دعم أطروحته مبا نص عليه الفصل 65
من الدستور ،الذي يجعل من انعقاد الربملان يف هذه الدورة العادية التزاما دستوريا ال ميكن
التحلل منه ،ألنه ال يوجد أي سند دستوري ميكن االستناد إليه للقول بإمكانية عدم انعقاد
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الربملان ،أو تأجيل هذه الدورة الترشيعية ،خاصة وان الربملان يظل قامئا حتى عند اإلعالن عن
حالة االستثناء (الفصل  59من الدستور) ،أو عند اإلعالن عن حالة الحصار (الفصل  )74الذي
ينص عىل أن متديد حالة الحصار يجب أن تكون بقانون.
إضافة إىل مسألة انعقاد الربملان يف دورته العادية طرح مشكل التصويت اإللكرتوين
حيث أثري الجدل حول التصويت عىل مشاريع أو مقرتحات القوانني إلكرتونيا بسبب
اإلجراءات االحرتازية املرتبط بجائحة كوفيد  .19يف هذا الصدد اعترب السيد الحبيب املاليك،
رئيس مجلس النواب أن « ...التصويت اإللكرتوين غري دستوري ،لذلك مل نفعله يف مجلس
النواب خالل دورة كورونا» ،كام شدد يف نفس ترصيحه الصحفي عىل أن التصويت يجب أن
يكون شخصيا وحضوريا كام تنص عىل ذلك القوانني ،معتربا أن التصويت اإللكرتوين ال يضمن
التأكد من أن النائب الربملاين هو من صوت فعال عن بعد.
يف املقابل ،نجد أن اجتهاد مجلس املستشارين كان مناقضا ملا ذهب إليه مجلس
النواب يف املوقف من التصويت اإللكرتوين ،ذلك أنه بعدما تقرر تقليص حضور املستشارين
للجلسات إىل أدىن املستويات ضمن تدابري جائحة كورونا ،وعىل خطى الربملان التونيس،
اعتمد مجلس املستشارين ألول مرة تقنية التصويت اإللكرتوين عن بعد للمصادقة عىل
مرشوع القانون رقم  20.23املتعلق باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف
 28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
وإجراءات اإلعالن عنها .وهو التصويت الذي تم يف ظل انتقاد نواب برملانيني عدم اعتامد
الغرفة األوىل للربملان عىل التصويت اإللكرتوين ،وتفويض أصوات الربملانيني الغائبني لألعضاء
الحارضين ،وهو ما اعترب خرقا رصحا وواضحا للدستور ومقتضياته الذي جعل من التصويت
حقا شخصيا غري قابل للتفويض (الفصل  60من الدستور).
ويف عالقة بتأثريات جائحة كورونا كوفيد  19عىل الوظيفة التمثيلية للربملان،
صدر مرسوم رقم  2.20.282صادر يف  22من رجب  17( 1441مارس  )2020بتأجيل تاريخ
االنتخابات الجزئية املقرر إجراؤها مللء ثالثة ( )3مقاعد شاغرة مبجلس املستشارين (الجريدة
الرسمية ،عدد  6865مكرر مرتني بتاريخ  18مارس  ،)2020حيث اعتبارا للظرفية االستثنائية
التي تعيشها البالد بسبب ظهور جائحة فريوس كورنا املستجد كوفيد  ،19والتدابري االحرتازية
التي اتخذتها السلطات العمومية بهدف الحد من انتشارها واستفحالها يف أوساط السكان تم
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تأجيل تاريخ االنتخابات الجزئية التي كان مقررا إجراؤها يوم الخميس  19مارس  2020إىل
تاريخ الحق حدد يوم الخميس  18يونيو  2020كام نص عىل ذلك منطوق املرسوم الحكومي،
والدوائر التي كانت معنية بتلك االنتخابات الجزئية هي:
•مقعد شاغر برسم هيأة ممثيل الغرف الفالحية لجهة مراكش آسفي ،درعة تفياللت،
سوس ماسة ،وقد فاز به مرشحة حزب األصالة واملعارصة السيدة فاطمة الزهراء
بنطالب.
•ومقعد شاغر برسم هيأة ممثيل املجالس الجامعية ،ومجالس العامالت ،واألقاليم
لجهة كلميم وادنون ،وقد فاز به مرشح حزب االتحاد االشرتايك السيد محمود عبا عن
هيئة الجامعات الرتابية بجهة كلميم واد نون.
•ومقعد شاغر برسم هيأة ممثيل املجالس الجامعية ،ومجالس العامالت ،واألقاليم يف
جهة الرشق ،وقد فاز به مرشح حزب الحركة الشعبية السيد عبد الله أوشن عن هيئة
الجامعات الرتابية بجهة الرشق.
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خامتة
اهتم هذا التقرير برصد حصيلة التجربة الربملانية العارشة السنوية للسنة
الترشيعية ( )2021-2016فيام يتعلق بالوظائف الرباعية الدستورية املخولة إىل الربملان:
التمثيل ،والترشيع ،والرقابة ،وتقييم السياسات العمومية .وميكن التوقف عند مجموعة من
املحطات الكربى التي وسمت هذه الوظائف ،مع إيالء االهتامم إىل تأثريات جائحة كورونا
عىل العمل الربملاين الذي ميز هذه الوالية الترشيعية.
يف املجال التمثييل:
•فيام يتعلق بالوظيفة التمثيلية ،فإنه يحسب للمؤسسة الترشيعية احرتام اآلجال
الدستورية سواء يف إجراء االنتخابات املتعلقة باقرتاع  7أكتوبر  ،2016أو يف إجراء
االنتخابات املتعلقة تجديد هياكل كل من مجلس النواب ومجلس املستشارين مع
انتهاء منتصف الوالية الترشيعية لكل مجلس عىل حدة.
•تعترب االنتخابات لحظة يفوض فيها الشعب صاحب السيادة سلطته ملمثلني عنه
عرب صناديق االقرتاع ،وهو ما وجب معه تجاوز االختالالت البنيوية التي رافقت
اقرتاع  7أكتوبر  ،2016والتي وقف عندها التقرير واملتعلقة بالهيئة التي ينبغي لها
اإلرشاف عىل التقطيع االنتخايب ،ومعايري التقطيع غري القابلة للتأويل ،مع املراجعة
الدورية للتقطيع االنتخايب ليساير آخر التطورات اإلحصائية لعدد السكان لتحقيق
رشط املساواة بني الناخبني يف اختيار ممثليهم  ،والعتبة االنتخابية ...وذلك من أجل
إنتاج أقطاب حزبية متثل حقيقة صوت الناخب املغريب ،وتحوز عىل مقاعد مبعياري:
العدالة ،والفعالية.
•من املالحظ يف هذه التجربة الربملانية العارشة أنها أسست لسابقة انتخاب رئيس
ملجلس النواب (السيد الحبيب املاليك) قبل التوافق عىل تشكيل حكومة االئتالف
الحكومي ،والتي جعلت رئاسة املجلس تؤول دون توافق إىل حزب االتحاد االشرتايك
رغم أنه مل يفز إال ب  20مقعدا من مجموع  395مقعدا ،أي بنسبة .4.81%
•عرفت األغلبية الربملانية املساندة لالئتالف الحكومي تصدعات متعددة ،ومن تجلياتها
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عىل املستوى التمثييل ما تعلق بانتخاب رئيس مجلس املستشارين يف الجلسة العامة
بتاريخ  15أكتوبر  ،2018حيث ظهر تفكك تحالف األغلبية ،وعزلة حزب العدالة
والتنمية الذي مل يحظ مرشحه لرئاسة املجلس مبساندة مستشاري األحزاب املؤلفة
للحكومة ،فخرس رهان رئاسة املجلس ،والذي فاز به مرشح املعارضة املنتمي لحزب
األصالة واملعارصة بعد دعمه من طرف أربعٍ من املكونات الحزبية املشكلة لتحالف
األغلبية.
•إذا كان الدستور املغريب قد نص يف (الفصل  )19عىل سعي الدولة إىل تحقيق مبدأ
املناصفة بني الرجال والنساء ،فإن هذا املبدأ ظل بعيدا عن متثله عند انتخاب أجهزة
املؤسسة الربملانية يف منتصف الوالية الترشيعية ،رغم أن الربملان يعد الواجهة األوىل
التي ينبغي أن تتمثل ما يصدر عنه من ترشيعات ،وقد بدا غياب مبدأ املناصفة
بشكل كبري جدا مع مجلس املستشارين مقارنة مع مجلس النواب ،وهو ما ميكن
مالحظته من خالل األرقام الدالة املرفقة يف الجدول أدناه.
جدول  :86نسبة متثيلية النساء يف أجهزة مجليس الربملان
مجلس املستشارين
مجلس النواب
األجهزة
مجموع األعضاء متثيلية النساء مجموع األعضاء متثيلية النساء
0
12
4
14
مكتب املجلس
0
6
1
9
اللجان الدامئة
1
10
1
7
رؤساء الفرق واملجموعات
1
28
6
30
املجموع
3.57 %
20 %
النسبة املئوية

•فيام يتعلق بالتشكيلة الحكومية ،فمن املعلوم أن االنتخابات مع دستور  2011أصبحت
اآللية الوحيدة لرشعنة سلطة الحكومة ،ذلك أن الفقرة األوىل من الفصل  47تعترب
دستوريا وسياسيا مبثابة تفويض للحكومية ملامرسة صالحياتها املنبثقة سلطتها عن
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صناديق االقرتاع ،أي أن مضامني تلك الفقرة تتعارض مطلقا مع عدم انبثاق السلطة
التنفيذية عن االقرتاع العام .وما يالحظ يف سنوات هذه التجربة الربملانية الربملانية
العارشة أن الحكومة مل تعرف استقرارا بسبب كرثة اإلعفاءات التي لحقت أعضاءها،
سواء تعلق األمر باإلعفاءات التي ارتبطت بربنامج الحسيمة «منارة املتوسط» مام
أدى إىل تعديل تشكيلة الحكومة بظهري صدر بتاريخ  24يناير  .2018ثم حصول
تعديل حكومي جزيئ آخر يف نفس السنة الترشيعية  2018 2017-حيث تم إعفاء
السيد محمد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية بتاريخ فاتح غشت  ،2017ويف  20من
نفس الشهر أقيلت السيدة رشفات اليدري أفيالل من مهام كاتبة الدولة لدى وزير
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة باملاء .ثم وقع تعديل جذري للتشكيلة
الحكومية يف  9أكتوبر  2019حيث تقلص عددها من  39عضوا إىل  24عضوا مبن
فيهم رئيس الحكومة ،بعد حذف كتاب الدولة ودمج بعض القطاعات الحكومية .كام
أصبح التحالف الحكومي يتكون من خمسة أحزاب بدل ستة بعد قرار حزب التقدم
واالشرتاكية التحول إىل املعارضة .يضاف إىل سلسلة هذه التعديالت الجزئية أو الكلية
التعديل الذي عرفته التشكيلة الحكومية يف أبريل  2020بإعفاء السيد الحسن عبيابة
من مهام وزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة ،وتعيني
السيد عثامن الفردوس من نفس الحزب وزيرا للثقافة والشباب والرياضة .كام كلف
السيد سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي ،مبهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.
يف املجال الترشيعي:
•عرفت الحصيلة الترشيعية للتجربة الربملانية العارشة إصدار  331نصا قانونيا ،مع
تباين يف كم الترشيع من سنة إىل أخرى ،ذلك إذا كان هناك تقارب بني السنة الثانية
والسنة الرابعة من حيث املصادقة عىل القوانني ( ،)57 – 54فإن السنة الثانية عرفت
متيزا كميا (املصادقة عىل  79قانونا) ،أما حصيلة السنة األخرية فكانت أكرث من ضعف
السنة األوىل ( 95مقابل  ،)46وذلك لتأثر الزمن الترشيعي للسنة األوىل من هذه
الوالية الترشيعية بالتعرثات التي رافقت مسار تشكيل الحكومة ،وتداعيات ذلك
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عىل تشكيل أجهزة الربملان من أجل ضامن السري العادي للربملان .كام تأثرت عىل
األخص دورة أبريل من السنة الترشيعية الرابعة من آثار جائحة كورونا عىل الوظيفة
الترشيعية ملجليس الربملان.
• من الثوابت القارة يف اإلنتاج الترشيعي للربملان املغريب ،والتي مل يستطع دستور
 2011التخلص من أسبابها وآثارها ،هيمنة السلطة التنفيذية عىل املبادرة الترشيعية،
وهو التقليد الراسخ الذي كرسته التجربة الربملانية العارشة التي بلغ مجموع القوانني
املصادق عليها  331قانونا 19 ،منها فقط كانت مقرتحات قوانني .أي نسبة املبادرة
الربملانية مقارنة مع تلك التي للحكومة مل تتجاوز .5.74%
•نص الدستور يف (الفصل  )87أنه تعرض مشاريع القوانني التنظيمية املنصوص عليها
يف الدستور «يف أجل ال يتعدى مدة الوالية الترشيعية األوىل التي تيل صدور األمر
بتنفيذ هذا الدستور» ،وهي الوالية التاسعة التي امتدت من  2011إىل  ،2016حيث
متت املصادقة فيها عىل  18قانونا تنظيميا .والذي بقي ينتظر املصادقة عليه من
الربملان بغرفتيه يف السنة الترشيعية الثالثة من الوالية الترشيعية العارشة أربعة
مشاريع قوانني تنظيمية .وبالفعل فقد متت املصادقة يف هذه الوالية الترشيعية
عىل كل من القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة
ذات األولوية ،والقانون التنظيمي رقم  04.16واملتعلق باملجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية ،أما فيام يتعلق مبرشوع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط
وإجراءات تطبيق الفصل  133من الدستور ،واملقصود به رشوط وإجراءات الدفع
بعدم دستورية قانون ساري املفعول ،فإنه ما زال ينتظر النظر يف التعديالت الخاصة
برتتيب اآلثار القانونية لقرار املحكمة الدستورية .ومل يرشع بعد يف مدارسة مرشوع
القانون التنظيمي رقم  97.15املتعلق باإلرضاب.
•تم التنصيص يف الدستور ألكرث من عرشين فصال ملبادئ ومظاهر الدميقراطية التشاركية،
وورد لفظ «املشاركة» يف الدستور أكرث من اثني عرشة مرة ،وكان من أبرز تجلياتها
عىل املستوى الوطني إمكانية تقديم ملتمسات يف مجال الترشيع من قبل املواطنات
املواطنني (الفصل  ،)14أو التقدم بالعرائض إىل السلطات العمومية يف مجال الرقابة
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(الفصل  ،)15لكن تجربة ما بعد دستور  2011أثبتت إىل حد الساعة قصور هذه
اآللية سواء من خالل تبنيها من قبل املواطنني واملواطنات بديال عن اللجوء إىل
التظاهر يف الشارع أو الالمباالة ،أو ملحدودية آثارها باعتبار أن امللتمسات ال ترقى إىل
اعتبارها مبادرة شعبية ،لذلك كان مآل العرائض وامللتمسات التي قدمت عىل ندرتها
يف هذه السنة الترشيعية مخيبا آلمال الذين تقدموا بها ،وهو ما يتطلب رصد أسباب
فشل هذه اآللية التشاركية لتجاوز تعرثاتها القانونية واالجتامعية واإلدارية.
•أثارت مضامني مجموعة من مشاريع القوانني الرأي العام ،وشكلت نقاطا خالفية
حتى داخل االئتالف الحكومي ،وأعادت االصطفاف بني األغلبية واملعارضة ،وكان من
أبرز مخرجاتها أنها قوانني صدرت رغم معارضة الحزب القائد لالئتالف الحكومي
لبعض مضامينها جزئيا (مرشوع القانون-اإلطار املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين
والبحث العلمي ،ومرشوع القانون التنظيمي رقم  04-21القايض بتغيري وتتميم
القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب) ،أو كليا (مرشوع قانون رقم
 13.21يتعلق باالستعامالت املرشوعة للقنب الهندي).
•عادة يف التقارير ما يتم االهتامم مبا تم إنجازه واقعا ال ما ظل يف حيز التداول ،لذلك
يتم إغفال الكثري من النقاشات التي تدور حول مشاريع قوانني أو مقرتحات قوانني
تربز التجاذبات السياسية ،وطبيعة التحالفات الهشة بني مكونات الحكومة وأغلبيتها
الربملانية التي تهدر الوقت والجهد دون التمكن من إخراج قوانني مصريية ،ولعل من
أبرز األمثلة عىل ذلك التوقف عند منوذج« :مرشوع قانون رقم  10.16يقيض بتغيري
وتتميم مجموعة القانون الجنايئ» .والذي أبان عن اختالفات جوهرية بني مكونات
التحالف الحكومي وال سيام حول املادة املتعلقة مبوضوع «اإلثراء بال سبب» .وقد
دافع وزير العدل األسبق السيد املصطفى الرميد عن فصل تجريم اإلثراء بال سبب،
ألنه فصل سيمكن من الوقوف عند مستوى تطور ثروات األشخاص املعنيني ومعاقبة
كل من مل يستطع تربير الزيادة امللحوظة برثوته بصورة معقولة .يف حني أكد السيد
محمد بنعبد القادر وزير العدل «أن الحكومة مل يسبق لها أن ناقشت هذا القانون
نهائيا منذ تأسيسها يف  5أبريل  .»2017ومن املؤكد أن ترصيحات كل من وزيري
العدل يف الوالية العارشة ووزير العدل يف الوالية التاسعة إمنا تخفي هشاشة التحالف
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بني مكونات األغلبية الحكومية ،والتي تجلت يف أكرث من قضية يف التجربة الربملانية
الترشيعية العارشة.
•قامت املحكمة الدستورية للمرة الثالثة يف هذه الوالية الترشيعية بإصدار قرار يهم
التعديالت التي همت النظام الداخيل ملجلس املستشارين ،وهو قرار نص عىل إنه
«يتعذر البت ،عىل الحال ،يف مطابقته للدستور» ،وهو ما يعيد النظام الداخيل للنقاش
يف نصوصه داخل مجلس املستشارين ،وهو نقاش ال ينبغي أن يسقط من حساباته
الوضعيات املستجدة التي وجد الربملان مبجلسيه نفسه فيها مع جائحة كوفيد ،19
وهو ما يلزم معه مراجعة النظام الداخيل لكال املجلسني ال سيام ما تعلق منه من
مسألة «تفويض» الحضور لبعض األعضاء كممثلني عن باقي الفرق واملجموعات،
والتصويت عن بعد ،وتجاوز صمت النظام الداخيل ملجلس النواب عن تنظيم جلسة
مناقشة بيانات وترصيحات رئيس الحكومة التي تقدم أمام الربملان يف إطار الفصل
 68من الدستور عىل عكس ما ذهب إىل ذلك النظام الداخيل ملجلس املستشارين،
وغري ذلك من القضايا العينية التي عايشها الربملان بغرفتيه.
يف املجال الرقايب وتقييم السياسات العمومية:
•تتنوع آليات الرقابة املخولة للربملان وتتعدد ،لكنها يف التجربة الربملانية العارشة
اقترصت عىل آليات ال تثري املسؤولية السياسية للحكومة ،وذلك رغم االختالالت
الكثرية التي عرفها تدبري مجموعة من القطاعات الحكومية ،والتي كانت من األسباب
يف إقالة مجموعة من أعضاء الحكومة يف أكرث من مناسبة .والحالة الوحيدة التي
أثريت فيها مسؤولية الحكومة السياسية كان من خالل تقدم حزب األصالة واملعارصة
يف مجلس املستشارين يوم الثالثاء  22نونرب  2017مبلتمس مساءلة الحكومة الذي
ينص عليه الفصل  106من الدستور ،وح َّمل امللتمس الحكومة مسؤولية الفاجعة،
جامعة «سيدي بولعالم» بالصويرة بتاريخ  19نونرب  ،2017والتي راح ضحيتها 15
امرأة وأصيبت فيها العديد من النساء بجروح متفاوتة الخطورة ،بسبب التدافع
لتسلم مساعدات غذائية .ومل يكن امللتمس املقدم بالجدية واإلعداد املطلوبني ،وهو
ما تجىل يف الجلسة العامة يوم االثنني  27نونرب  2017للحسم فيه ،حيث قاطعت
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الجلسة فرق ومجموعة األغلبية وحزب االستقالل ،كام مل يحرض من الحزب املعني،
أي حزب األصالة واملعارصة ،سوى  14مستشارا من أصل  ،25وقد رفضوا املشاركة يف
التصويت بعد احتجاجهم عىل رئيس الجلسة لعدم تأجيله الجلسة ،وهو ما أدى يف
النهاية إىل رفض امللتمس الذي يفرتض قبوله حصوله عىل األغلبية املطلقة ألعضاء
املجلس ( أي  61مستشارا).
•ظلت الرقابة التي ميارسها الربملان عىل الحكومة رقابة ضعيفة بآليات تقليدية ،وما
يربز ضعفها هو مقارنتها مثال يف السنة الترشيعية الثالثة من الوالية الترشيعية
العارشة مع التقرير السنوي الذي يصدره املجلس األعىل للحسابات ،والذي يقدم
أرقاما صادمة عن حجم الفساد أو سوء التدبري الذي ميس مجموعة من القطاعات
التي تخضع لرقابته ،يف حني يفشل الربملان بكل أجهزته عن رصد تلك االختالالت،
أو يظل حبيس مهام استطالعية ال تتجاوز كونها فعال استطالعيا محضا ،يقدم
توصيات غري ملزمة .وميكن التوقف مليا عند الوضع املفارق عند مقارنة حجم إطراء
الحكومة لعملها عند تقديم رئيسها للحصيلة املرحلية لعملها ،والدعوة امللكية إىل
تأهيل العمل الحكومي من خالل تكليف «رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا ،يف أفق
الدخول املقبل ،مقرتحات إلغناء وتجديد مناصب املسؤولية ،الحكومية واإلدارية،
بكفاءات وطنية عالية املستوى ،وذلك عىل أساس الكفاءة واالستحقاق» (الخطاب
املليك مبناسبة عيد العرش بتاريخ  29يوليوز  ،)2019وهي رسالة واضحة ومشفرة
عن محدودية العمل الحكومي ،وقصور جهوده عن التعامل مع مرحلة تستقبل
جيال جديدا من املشاريع .وهي محدودية قابلتها رقابة برملانية محدودة بدورها
يفرتض مراجعة آلياتها ومخرجاتها لتؤدي الوظائف املنوطة بها دستوريا ،وتستعيد
ثقة املواطن املؤسسة الترشيعية.
يف تأثريات جائحة كورونا عىل العمل الربملاين:
•لقد كان ممكنا تجاوز االرتباك الشديد يف تدبري التداعيات القانونية للجائحة ما
قبل إصدار مرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف  23مارس  ،2020والذي يتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،من خالل لجوء
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الحكومة إىل الترشيع مبرسوم بقانون منذ ظهور أول حالة إصابة يف املغرب .وقد
كانت الظرفية مساعدة سواء تعلق األمر بالسياق الدويل حيث استبقت مجموعة من
الدول تدبري تداعيات الجائحة من خالل تدابري قانونية سليمة ،يضاف إىل ذلك فرتة
الجائحة صادفت الفرتة الفاصلة بني الدورتني الخريفية والربيعية ،مام ميكن الحكومة
بسهولة أن تصدر املرسوم بقانون باتفاق مع اللجان املعنية يف كال املجلسني .هذا مع
التذكري أن مثل هذه املراسيم بقانون إمنا الغرض من اللجوء إليها هو مواجهة ظرفية
استثنائة أو طارئة ،ومتكني السلطة التنفيذية من اتخاذ إجراءات عاجلة وناجعة،
ولعل غياب الرؤية االسرتاتيجية للسلطة التنفيذية يف كيفية تدبري حالة الطوارئ –ال
سيام عىل املستوى القانوين -هو ما يفرس االرتباك القانوين الذي وقعت فيها الحكومة
يف بداية تدبري الجائحة.
•انعكست تداعيت الجائحة عىل سري الدورة الربيعية للربملان ،ومن بني اإلشكاالت
التي اعرتضت العمل الربملاين خالل فرتة كوفيد 19-مسألة انعقاد الربملان يف دورته
الربيعية العادية أو تأجيلها ،إضافة إىل مسألة التصويت اإللكرتوين ،وإشكالية تفويض
أعضاء الربملان ملمثيل فرقهم ومجموعاتهم الحضور والتصويت نيابة عنهم ...كل ذلك
وغريه يفرض إعادة النظر يف النظام الداخيل لكل من مجليس املؤسسة الترشيعية
ملالءمته مع مثل هذه الوضعية االستثنائية.
•فيام يتعلق بالوظيفة الترشيعية ،فقد تركت جائحة فريوس كوفيد  19آثارها عىل
األداء الترشيعي للربملان يف دورة أبريل  ،2020ويكفي مثاال عىل ذلك مالحظة أنه
بالنسبة لوزارة «الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني يف الخارج»
متت املصادقة عىل  24قانون يهم هذا القطاع الوزاري جميعها يف دورة أكتوبر من
السنة الترشيعية الرابعة ،أما يف دورة أبريل فقد كانت الحصيلة الترشيعية التي
تخص هذه الوزارة منعدمة .وميكن اعتبار أن التوجه عامليا بالنسبة للربملان هو:
«قليل من الترشيع مقابل رقابة وتقييم أقوى» ،لكن العمل الربملاين املغريب يف ظروف
الجائحة متيز بالضعف الشديد سواء تعلق األمر بالترشيع ،أو الرقابة ،او تقييم
السياسات العمومية.
•من املؤكد أن الوظيفة الرقابية عىل السلطة التنفيذية كانت يف أضعف مستوياتها
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مع ظروف جائحة كوفيد  ،19فالربملان «فوض» سلطاته للحكومة بعد مصادقته عىل
املرسوم بقانون مرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف ( 23مارس  )2020املتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،وهو املرسوم
بقانون الذي منح للحكومة يف مادته الخامسة سلطة «شبه مطلقة» يف اتخاذ أي
إجراء «ذي طابع اقتصادي أو مايل أو اجتامعي أو بيئي يكتيس صبغة االستعجال»
دون العودة إىل الربملان ،وهي وضعية مفارقة ملا عاشته الدميقراطيات الراسخة من
تجاذبات حادة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف مسألة املواءمة بني حرية
املواطنني والحفاظ عىل األمن العام ،الذي تشكل الصحة أحد أضالع مثلثه.
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الخطب امللكية يف افتتاح الدورات األوىل من الوالية الترشيعية العارشة
الخطاب املليك يف السنة الترشيعية األوىل من الوالية الترشيعية العارشة
نص الخطاب املليك يف افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية األوىل
من الوالية الترشيعية العارشة ( 14أكتوبر )2016
« الحمد لله ،والصالة والسالم عىل موالنا رسول الله وآله وصحبه.
السيدات والسادة الربملانيني املحرتمني،
إن افتتاح السنة الترشيعية ليس مجرد مناسبة دستورية ،للتوجه ألعضاء الربملان،
وإمنا هو منرب أتوجه من خالله ،يف نفس الوقت للحكومة ولألحزاب ،وملختلف الهيآت
واملؤسسات واملواطنني.
كام أنه أيضا ال يشكل فقط ،فرصة لتقديم التوجيهات ،والنقد أحيانا ،بخصوص
العمل النيايب والترشيعي ،بل هو منرب أستمع من خالله لصوت املواطن ،الذي متثلونه.
ويسعدنا يف البداية ،أن نتقدم بالتهاين ،ألعضاء مجلس النواب ،عىل الثقة ،التي
وضعها فيهم املواطنون ،لتمثيلهم باملؤسسة الترشيعية.
كام نعرب عن تقديرنا ،ملا أبانت عنه السلطات العمومية ،من التزام بروح املسؤولية
الوطنية ،يف كل مراحل االنتخابات.
وبصفتنا الساهر عىل صيانة االختيار الدميقراطي ،فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية
الحزبية ،التي وضع أسسها جدنا املقدس جاللة امللك محمد الخامس ،ورسخها والدنا املنعم
جاللة امللك الحسن الثاين ،طيب الله مثواهام وناضلت من أجلها األجيال السابقة.
لقد انتهت الوالية الترشيعية األوىل ،بعد إقرار دستور  ،2011والتي كانت والية
تأسيسية ،ملا ميزها من مصادقة عىل القوانني املتعلقة بإقامة املؤسسات.
فاملرحلة التي نحن مقبلون عليها أكرث أهمية من سابقاتها ،فهي تقتيض االنكباب الجاد
عىل القضايا واالنشغاالت الحقيقية للمواطنني ،والدفع قدما بعمل املرافق اإلدارية ،وتحسني
الخدمات التي تقدمها.
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السيدات والسادة الربملانيني املحرتمني،
إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل املؤسسات ،هو خدمة املواطن .وبدون
قيامها بهذه املهمة ،فإنها تبقى عدمية الجدوى ،بل ال مربر لوجودها أصال.
وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم ،ومن خاللكم لكل الهيآت املعنية ،وإىل عموم
املواطنني ،يف موضوع بالغ األهمية ،هو جوهر عمل املؤسسات.
وأقصد هنا عالقة املواطن باإلدارة ،سواء تعلق األمر باملصالح املركزية ،واإلدارة
الرتابية ،أو باملجالس املنتخبة ،واملصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.
كام أقصد أيضا ،مختلف املرافق املعنية باالستثامر وتشجيع املقاوالت ،وحتى قضاء
الحاجيات البسيطة للمواطن ،كيفام كان نوعها.
فالغاية منها واحدة ،هي متكني املواطن من قضاء مصالحه ،يف أحسن الظروف
واآلجال ،وتبسيط املساطر ،وتقريب املرافق والخدمات األساسية منه.
أما إذا كان من الرضوري معالجة كل امللفات ،عىل مستوى اإلدارة املركزية بالرباط،
فام جدوى الالمركزية والجهوية ،والالمتركز اإلداري ،الذي نعمل عىل ترسيخه ،منذ مثانينيات
القرن املايض.
إن تدبري شؤون املواطنني ،وخدمة مصالحهم  ،مسؤولية وطنية ،وأمانة جسيمة ،ال
تقبل التهاون وال التأخري.
ولكن مع كامل األسف  ،يالحظ أن البعض يستغلون التفويض ،الذي مينحه لهم
املواطن ،لتدبري الشأن العام يف إعطاء األسبقية لقضاء املصالح الشخصية والحزبية ،بدل
خدمة املصلحة العامة ،وذلك لحسابات انتخابية.
وهم بذلك يتجاهلون بأن املواطن هو األهم يف االنتخابات ،وليس املرشح
أو الحزب ،ويتنكرون لقيم العمل السيايس النبيل.
فإذا كانوا ال يريدون القيام بعملهم وال يهتمون بقضاء مصالح املواطنني ،سواء عىل
الصعيد املحيل أو الجهوي ،وحتى الوطني ،فلام ذا يتوجهون إذن للعمل السيايس؟
إن االلتزام الحزيب والسيايس الحقيقي  ،يجب أن يضع املواطن فوق أي اعتبار،
ويقتيض الوفاء بالوعود التي تقدم له ،والتفاين يف خدمته  ،وجعلها فوق املصالح الحزبية
والشخصية.
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وألن النجاعة اإلدارية معيار لتقدم األمم  ،وما دامت عالقة اإلدارة باملواطن مل
تتحسن ،فإن تصنيف املغرب يف هذا امليدان ،سيبقى ضمن دول العامل الثالث  ،إن مل أقل
الرابع أو الخامس.
حرضات أعضاء الربملان املحرتمني،
يقال كالم كثري بخصوص لقاء املواطنني مبلك البالد ،والتامس مساعدته يف حل
العديد من املشاكل والصعوبات.
وإذا كان البعض ال يفهم توجه عدد من املواطنني إىل ملكهم من أجل حل مشاكل
وقضايا بسيطة ،فهذا يعني أن هناك خلال يف مكان ما.
أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل املبارش مع أبناء شعبي ،وبقضاء حاجاتهم البسيطة،
وسأظل دامئا أقوم بذلك يف خدمتهم .
ولكن هل سيطلب مني املواطنون التدخل لو قامت اإلدارة بواجبها ؟
األكيد أنهم يلجؤون إىل ذلك بسبب انغالق األبواب أمامهم  ،أو لتقصري اإلدارة يف خدمتهم ،
أو للتشيك من ظلم أصابهم.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن املرافق واإلدارات العمومية ،تعاين من عدة نقائص  ،تتعلق بالضعف يف األداء،
و يف جودة الخدمات ،التي تقدمها للمواطنني.
كام أنها تعاين من التضخم ومن قلة الكفاءة  ،وغياب روح املسؤولية لدى العديد من
املوظفني.
إن اإلدارة تعاين ،باألساس ،من ثقافة قدمية لدى أغلبية املغاربة.
فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ ،يضمن لهم راتبا شهريا ،دون محاسبة عىل
املردود الذي يقدمونه.
غري أن املسؤولية تتطلب من املوظف ،الذي ميارس مهمة أو سلطة عمومية ،تضع
أمور الناس بني يديه ،أن يقوم عىل األقل بواجبه يف خدمتهم والحرص عىل مساعدتهم .
والواقع أن الوظيفة العمومية ال ميكن أن تستوعب كل املغاربة .كام أن الولوج
إليها يجب أن يكون عىل أساس الكفاءة واالستحقاق وتكافؤ الفرص.
السيدات والسادة الربملانيني املحرتمني،
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إن الصعوبات التي تواجه املواطن يف عالقته باإلدارة كثرية ومتعددة ،تبتدئ من
االستقبال ،مرورا بالتواصل ،إىل معالجة امللفات والوثائق؛ بحيث أصبحت ترتبط يف ذهنه
مبسار املحارب.
فمن غري املعقول أن يتحمل املواطن ،تعب وتكاليف التنقل إىل أي إدارة ،سواء
كانت قنصلية أو عاملة ،أو جامعة ترابية ،أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان يسكن بعيدا
عنها ،و ال يجد من يستقبله ،أو من يقيض غرضه .
ومن غري املقبول ،أن ال تجيب اإلدارة عىل شكايات وتساؤالت الناس وكأن املواطن
ال يساوي شيئا ،أو أنه مجرد جزء بسيط من املنظر العام لفضاء اإلدارة.
فبدون املواطن لن تكون هناك إدارة .ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله ،وحلوال ملشاكله،
املعروضة عليها .وهي ملزمة بأن تفرس األشياء للناس وأن تربر قراراتها التي يجب أن تتخذ
بناء عىل القانون .
و عىل سبيل املثال  ،فالعديد من املواطنني يشتكون من قضايا نزع امللكية ،ألن
الدولة مل تقم بتعويضهم عن أمالكهم ،أو لتأخري عملية التعويض لسنوات طويلة ترض
مبصالحهم ،أو ألن مبلغ التعويض أقل من مثن البيع املعمول به ،وغريها من األسباب.
إن نزع امللكية يجب أن يتم لرضورة املصلحة العامة القصوى ،وأن يتم التعويض
طبقا لألسعار املعمول بها ،يف نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول
عليه.
وال ينبغي أن يتم تغيري وضعية األرض التي تم نزعها ،وتحويلها ألغراض تجارية ،أو
تفويتها من أجل املضاربات العقارية.
كام أن املواطن يشتيك بكرثة ،من طول و تعقيد املسا طر القضائية ،ومن عدم
تنفيذ األحكام ،وخاصة يف مواجهة اإلدارة.
فمن غري املفهوم أن تسلب اإلدارة للمواطن حقوقه ،وهي التي يجب أن تصونها
وتدافع عنها .وكيف ملسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضايئ نهايئ؟
كام أنه من غري املعقول ،أن ال تقوم اإلدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ،بدل دعمها وتشجيعها ،اعتبارا لدورها الهام يف التنمية
وا لتشغيل .
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كام أن املواطنني يشتكون أيضا من الشطط يف استعامل السلطة والنفوذ ،عىل
مستوى مختلف اإلدارات ،ومن تعقيد املساطر ،وطول آجال منح بعض الوثائق اإلدارية.
إذ ال يعقل أن يسافر املواطن لطلب وثيقة ،و يقدم كل الوثائق الرضورية ،وينتظر
أياما و أحيانا أسابيع للحصول عليها.
ففي العديد من القنصليات مثال ،ال يتم إخبار املواطنني باألخطاء ،التي تقع يف
الوثائق ،بسبب غياب آلية ملتابعة امللفات ،إضافة إىل التعقيدات اإلدارية التي يتطلبها
تصحيح أي خطإ.
وهو ما يكلف املواطن عناء وتكاليف التنقل إىل املغرب إلحضار وثائق اإلثبات
الالزمة لتصحيح هذا الخطإ ،إضافة إىل غياب التنسيق بني اإلدارات املعنية مام يعطل عملية
تسليم الوثائق .
ومن بني القضايا اإلدارية ،األكرث انتشارا ،تلك التي تتعلق بتطبيق مدونة األرسة ،وما
ينتج عن ذلك من مشاكل عائلية واجتامعية .
فبعد مرور أكرث من  12سنة ،عىل إطالق هذا اإلصالح املجتمعي ،هناك من ال
يعرف لحد اآلن ،مضمون هذا القانون ،وما له من حقوق وما عليه من واجبات ،وخاصة يف
أوساط املغاربة بالخارج.
لذا ،ندعو الحكومة وكافة املؤسسات املعنية ،اإلدارية والقضائية ،لحسن تفعيله،
ومواصلة التوعية مبضامينه ،ومواكبته باإلصالح والتحيني ،لتجاوز املشاكل التي أبانت عنها
التجربة واملامرسة.
حرضات السيدات والسادة أعضا ء الربملان،
إن املشاكل التي تواجه املواطن يف اإلدارة تتجسد بشكل واضح يف العراقيل التي
تعيق االستثامر ،رغم إحداث املراكز الجهوية واستعامل الشباك الوحيد لتبسيط املساطر و
ترسيع عملية اتخاذ القرار.
صحيح أن بعض املستثمرين ،يف بعض الحاالت ،يقدمون ملفات غري كاملة ،إال أنه
بدل أن يقوم الشباك مبساعدتهم وعرض قامئة من الحلول لتشجيعهم ،يالحظ أنه يتم تعقيد
األمور عليهم وتكبيلهم بسلسلة من القيود والعراقيل.
وبهذه العقلية والتامدي يف مثل هذه الترصفات ،فإن الشباك الوحيد سيبقى دون
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وقد أكدت أكرث من مرة  ،عىل رضورة حل املشاكل  ،ومعالجة امللفات يف عني
املكان .كام أعطيت تعلياميت للحكومة ،ووجهتها التخاذ اإلجراءات اإلدارية بهذا الخصوص.
فام جدوى الرسالة التي وجهتها إىل الوزير األول منذ  2002وما فائدة الجهوية
والالمركزية والالمتركز ،إذا استمر الوضع القديم واستمرت املشاكل السابقة ؟
إن هذا الوضع غري مقبول ،وال ينبغي أن يستمر .فاملستثمر عندما ال يتلقى جوابا
وإذا مل يتم حل املشكل الذي يواجهه ،فإنه يرجع أمواله إىل البنك ،إذا كان مقيام يف املغرب.
أما إذا كان من أبناء الجالية ،وفضل االستثامر يف وطنه ،فإنه يكون مجربا عىل
العودة بأمواله إىل الخارج .
وبذلك يتم حرمان الوطن من فرص االستثامر والتنمية ،و حرمان املواطنني من
فرص الشغل.
إن الشباك الوحيد ليس إال واحدا من األوراش ،ملعالجة العراقيل التي تواجه
االستثامر .
وإذا مل يتم إيجاد الحلول الناجعة لها ،بعد كل هذه السنوات ،فكيف سيتم تطبيق
باقي النقط املهمة الواردة يف رسالتنا إىل الوزير األول والتي تخص عالقة املواطن باإلدارة
وتبسيط املساطر وتشجيع االستثامر؟
السيدات والسادة الربملانيني املحرتمني،
رغم السلبيات والنقائص التي تعاين منها بعض املرافق العمومية ،فهذا ال يعني أن
الوضع أسود ،وأن اإلدارة ال تقوم بواجبها ،بل إنها تتوفر عىل مؤهالت مهنية وتقنية عالية ،و
تعرف تحسنا ملحوظا.
وخري دليل عىل ذلك ،األوراش الكربى التي يتم إنجازها والسياسات القطاعية
والوطنية الناجحة التي غريت وجه املغرب وكان لها دور كبري يف تحقيق تقدم ملموس يف
مختلف املجاالت.
ولكن طموحنا أكرب ،وتطلعات املواطن تفوق ما تقدمه اإلدارة .كام أن التطور الذي
يعرفه املغرب ،يقتيض الرفع من مردوديتها .
إننا نؤمن بأن النجاعة اإلدارية تساهم يف النهوض بالتنمية ،ويف جلب االستثامر
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الوطني واألجنبي ،وتعزيز الثقة التي يحظى بها املغرب.
لذا ،ندعو الجميع ،حكومة وبرملانا ،أحزابا ونقابات ،جمعيات وموظفني ،للتحيل
بروح الوطنية واملسؤولية ،من أجل بلورة حلول حقيقية لالرتقاء بعمل املرافق اإلدارية،
والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنني.
إن إصالح اإلدارة يتطلب تغيري السلوكات والعقليات ،وجودة الترشيعات ،من أجل
مرفق إداري عمومي فعال ،يف خدمة املواطن .
فالوضع الحايل ،يتطلب إعطاء عناية خاصة ،لتكوين وتأهيل املوظفني ،الحلقة
األساسية يف عالقة املواطن باإلدارة ،ومتكينهم من فضاء مالئم للعمل ،مع استعامل آليات
التحفيز واملحاسبة والعقاب.
كام يتعني تعميم اإلدارة اإللكرتونية بطريقة مندمجة ،تتيح الولوج املشرتك
للمعلومات بني مختلف القطاعات واملرافق.
فتوظيف التكنولوجيات الحديثة ،يساهم يف تسهيل حصول املواطن ،عىل الخدمات،
يف أقرب اآلجال ،دون الحاجة إىل كرثة التنقل واالحتكاك باإلدارة  ،الذي يعد السبب الرئييس
النتشار ظاهرة الرشوة ،واستغالل النفوذ.
وهو ما سبق أن أكدنا عىل رضورة محاربته يف مفهومنا للسلطة .
وتعترب الجهوية املتقدمة التي أصبحت واقعا ملموسا ،حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز
عليه اإلدارة ،يف تقريب املواطن من الخدمات واملرافق ،ومن مركز القرار.
كام نشدد يف نفس السياق ،عىل رضورة بلورة وإخراج ميثاق متقدم لالمتركز
اإلداري ،يستجيب ملتطلبات املرحلة .
فعىل الجميع مواكبة التطور ،واالنخراط يف الدينامية املؤسسية والتنموية ،التي
نقودها ببالدنا.
والكل مسؤول عىل نجاعة اإلدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عامد أي
إصالح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم ،الذي نريده ألبناء شعبنا الويف.
«إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال بالله ،عليه توكلت وإليه أنيب،
صدق الله العظيم».
والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته
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الخطاب املليك يف السنة الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية العارشة
نص الخطاب املليك يف افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الثانية
من الوالية الترشيعية العارشة ( 13أكتوبر )2017
الحمد لله ،والصالة والسالم عىل موالنا رسول الله وآله وصحبه.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني املحرتمني،
مبشاعر الفرح واالعتزاز ،أجدد اللقاء بكم اليوم ،ككل سنة ،يف افتتاح السنة
الترشيعية للربملان.
وتأيت هذه الدورة بعد خطاب العرش ،الذي وقفنا فيه عىل الصعوبات ،التي تواجه
تطور النموذج التنموي ،وعىل االختالالت ،سواء يف ما يخص اإلدارة ،بكل مستوياتها ،أو يف ما
يتعلق باملجالس املنتخبة والجامعات الرتابية.
إال أن إجراء هذه الوقفة النقدية ،التي يقتضيها الوضع ،ليس غاية يف حد ذاته ،وال
نهاية هذا املسار.
وإمنا هو بداية مرحلة حاسمة ،تقوم عىل ربط املسؤولية باملحاسبة ،والعمل عىل
إيجاد األجوبة والحلول املالمئة ،لإلشكاالت والقضايا امللحة للمواطنني.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إننا ال نقوم بالنقد من أجل النقد ،ثم نرتك األمور عىل حالها .وإمنا نريد معالجة
األوضاع ،وتصحيح األخطاء ،وتقويم االختالالت.
إننا نؤسس ملقاربة ناجعة ،وملسرية من نوع جديد .فام نقوم به يدخل يف صميم
صالحياتنا الدستورية ،وتجسيد إلرادتنا القوية ،يف امليض قدما يف عملية اإلصالح ،وإعطاء
العربة لكل من يتحمل مسؤولية تدبري الشأن العام.
وبصفتنا الضامن لدولة القانون ،والساهر عىل احرتامه ،وأول من يطبقه ،فإننا
مل نرتدد يوما ،يف محاسبة كل من ثبت يف حقه أي تقصري ،يف القيام مبسؤوليته املهنية أو
الوطنية.
ولكن الوضع اليوم ،أصبح يفرض املزيد من الرصامة ،للقطع مع التهاون والتالعب
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مبصالح املواطنني.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن املشاكل معروفة ،واألولويات واضحة ،وال نحتاج إىل املزيد من التشخيصات .بل
هناك تضخم يف هذا املجال …
وقد وقفنا ،أكرث من مرة ،عىل حقيقة األوضاع ،وعىل حجم االختالالت ،التي يعرفها
جميع املغاربة.
أليس املطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية املربمجة ،التي تم إطالقها،
ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق ،للمشاكل الحقيقية ،وللمطالب املعقولة ،والتطلعات
املرشوعة للمواطنني ،يف التنمية والتعليم والصحة والشغل وغريها؟
ومبوازاة ذلك ،يجب القيام باملتابعة الدقيقة واملستمرة ،لتقدم تنفيذ الربامج
االجتامعية والتنموية ،ومواكبة األشغال بالتقييم املنتظم والنزيه.
ولهذه الغاية ،قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون
اإلفريقية ،وخاصة االستثامر ،وخلية للتتبع ،بكل من وزاريت الداخلية واملالية.
كام نوجه املجلس األعىل للحسابات ،للقيام مبهامه يف تتبع وتقييم املشاريع
العمومية ،مبختلف جهات اململكة.
إن املغاربة اليوم ،يحتاجون للتنمية املتوازنة واملنصفة ،التي تضمن الكرامة للجميع
وتوفر الدخل وفرص الشغل ،وخاصة للشباب ،وتساهم يف االطمئنان واالستقرار ،واالندماج يف
الحياة املهنية والعائلية واالجتامعية ،التي يطمح إليها كل مواطن.
كام يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات االستشفائية
الجيدة يف إطار الكرامة اإلنسانية.
واملغاربة اليوم ،يريدون ألبنائهم تعليام جيدا ،ال يقترص عىل الكتابة والقراءة فقط،
وإمنا يضمن لهم االنخراط يف عامل املعرفة والتواصل ،والولوج واالندماج يف سوق الشغل،
ويساهم يف االرتقاء الفردي والجامعي ،بدل تخريج فئات عريضة من املعطلني.
وهم يحتاجون أيضا إىل قضاء منصف وفعال ،وإىل إدارة ناجعة ،تكون يف خدمتهم،
وخدمة الصالح العام ،وتحفز عىل االستثامر ،وتدفع بالتنمية ،بعيدا عن كل أشكال الزبونية
والرشوة والفساد.
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حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إذا كان املغرب قد حقق تقدما ملموسا ،يشهد به العامل ،إال أن النموذج التنموي
الوطني أصبح اليوم ،غري قادر عىل االستجابة للمطالب امللحة ،والحاجيات املتزايدة للمواطنني،
وغري قادر عىل الحد من الفوارق بني الفئات ومن التفاوتات املجالية ،وعىل تحقيق العدالة
االجتامعية.
ويف هذا الصدد ،ندعو الحكومة والربملان ،ومختلف املؤسسات والهيئات املعنية،
كل يف مجال اختصاصه ،إلعادة النظر يف منوذجنا التنموي ملواكبة التطورات التي تعرفها
البالد.
إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج ،كفيلة بإعطائه نفسا جديدا ،وتجاوز
العراقيل التي تعيق تطوره ،ومعالجة نقط الضعف واالختالالت ،التي أبانت عنها التجربة.
وسريا عىل املقاربة التشاركية ،التي نعتمدها يف القضايا الكربى ،كمراجعة الدستور،
والجهوية املوسعة ،فإننا ندعو إىل إرشاك كل الكفاءات الوطنية ،والفعاليات الجادة ،وجميع
القوى الحية لألمة.
كام ندعو للتحيل باملوضوعية ،وتسمية األمور مبسمياتها ،دون مجاملة أو تنميق،
واعتامد حلول مبتكرة وشجاعة  ،حتى وإن اقتىض األمر الخروج عن الطرق املعتادة أو
إحداث زلزال سيايس.
إننا نريدها وقفة وطنية جامعية ،قصد االنكباب عىل القضايا واملشاكل ،التي تشغل
املغاربة ،واملساهمة يف نرش الوعي برضورة تغيري العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق
التقدم الشامل الذي نطمح إليه.
وإذ نؤكد حرصنا عىل متابعة هذا املوضوع ،فإننا ننتظر االطالع عن كثب ،عىل
املقرتحات ،والتدابري التي سيتم اتخاذها ،من أجل بلورة مرشوع منوذج تنموي جديد.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن النموذج التنموي مهام بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى  ،ما مل يرتكز عىل
آليات فعالة للتطور  ،محليا وجهويا.
لذا  ،ما فتئنا ندعو لترسيع التطبيق الكامل للجهوية املتقدمة ،ملا تحمله من حلول
وإجابات للمطالب االجتامعية والتنموية ،مبختلف جهات اململكة.
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فالجهوية ليست مجرد قوانني ومساطر إدارية ،وإمنا هي تغيري عميق يف هياكل
الدولة ،ومقاربة عملية يف الحكامة الرتابية.
وهي أنجع الطرق ملعالجة املشاكل املحلية ،واالستجابة ملطالب سكان املنطقة ،ملا
تقوم عليه من إصغاء للمواطنني ،وإرشاكهم يف اتخاذ القرار ،ال سيام من خالل ممثليهم يف
املجالس املنتخبة.
وإدراكا منا بأنه ليس هناك حلوال جاهزة ،لكل املشاكل املطروحة يف مختلف
املناطق ،فإننا نشدد عىل رضورة مالءمة السياسات العمومية ،لتستجيب النشغاالت املواطنني
حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة.
وإلضفاء املزيد من النجاعة عىل تدبري الشأن العام املحيل نلح عىل رضورة نقل
الكفاءات البرشية املؤهلة واملوارد املالية الكافية للجهات ،مبوازاة مع نقل االختصاصات.
لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط الستكامل تفعيل الجهوية املتقدمة.
ونهيب باملجالس املنتخبة وخاصة عىل مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها يف تدبري
شؤون كل منطقة واتخاذ املبادرات للتجاوب مع ساكنتها واالستجابة ملطالبها املرشوعة.
كام ندعو إلخراج ميثاق متقدم لالمتركز اإلداري ،الذي طاملا دعونا إىل اعتامده
وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن التقدم الذي يعرفه املغرب ال يشمل مع األسف كل املواطنني وخاصة شبابنا،
الذي ميثل أكرث من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتاممنا ورعايتنا.
فتأهيل الشباب املغريب وانخراطه اإليجايب والفعال يف الحياة الوطنية يعد من أهم
التحديات التي يتعني رفعها .وقد أكدنا أكرث من مرة والسيام يف خطاب  20غشت  2012بأن
الشباب هو ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها.
والواقع أن التغريات املجتمعية التي يشهدها املغرب قد أفرزت انبثاق الشباب
كفاعل جديد له وزنه وتأثريه الكبري يف الحياة الوطنية.
ورغم الجهود املبذولة فإن وضعية شبابنا ال ترضينا وال ترضيهم ،فالعديد منهم
يعانون من اإلقصاء والبطالة ومن عدم استكامل دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات
االجتامعية األساسية.
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كام أن منظومة الرتبية والتكوين ال تؤدي دورها يف التأهيل واإلدماج االجتامعي
واإلقتصادي للشباب.
أما السياسات العمومية القطاعية واالجتامعية فرغم أنها تخصص مجاال هاما
للشباب إال أن تأثريها عىل أوضاعهم يبقى محدودا لضعف النجاعة والتناسق يف ما بينها
وعدم مالءمة الربامج لجميع الرشائح الشبابية.
واعتبارا لالرتباط الوثيق بني قضايا الشباب وإشكالية النمو واالستثامر والتشغيل
فإن معالجة أوضاعهم تحتاج إىل ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم
الشغل والدخل القار وتضمن لهم االستقرار ومتكنهم من املساهمة البناءة يف تنمية الوطن.
وأخص بالذكر هنا ،عىل سبيل املثال ،وضعية الشباب الذين يعملون يف القطاع غري
املهيكل ،والتي تقتيض إيجاد حلول واقعية قد ال تتطلب وسائل مادية كبرية ،ولكنها ستوفر
لهم وسائل وفضاءات للعمل يف إطار القانون مبا يعود بالنفع عليهم وعىل املجتمع.
وعىل غرار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ،فإننا ندعو لبلورة سياسة جديدة
مندمجة للشباب تقوم باألساس عىل التكوين والتشغيل ،قادرة عىل إيجاد حلول واقعية
ملشاكلهم الحقيقية ،وخاصة يف املناطق القروية واألحياء الهامشية والفقرية.
ولضامن رشوط النجاعة والنجاح لهذه السياسة الجديدة ،ندعو الستلهام مقتضيات
الدستور ،وإعطاء الكلمة للشباب ،واالنفتاح عىل مختلف التيارات الفكرية ،واإلفادة من
التقارير والدراسات التي أمرنا بإعدادها ،وخاصة حول “الرثوة اإلجاملية للمغرب” و”رؤية
 2030للرتبية والتكوين” ،وغريها.
ويف أفق بلورة واعتامد هذه السياسة ،ندعو لإلرساع بإقامة املجلس االستشاري
للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن االختالالت التي يعاين منها تدبري الشأن العام ليست قدرا محتوما .كام أن
تجاوزها ليس أمرا مستحيال ،إذا ما توفرت اإلرادة الصادقة وحسن استثامر الوسائل املتاحة.
وهذا األمر من اختصاصكم ،برملانا وحكومة ومنتخبني .فأنتم مسؤولون أمام الله،
وأمام الشعب وأمام امللك عن الوضع الذي تعرفه البالد.
وأنتم مطالبون باالنخراط يف الجهود الوطنية ،بكل صدق ومسؤولية ،لتغيري هذا
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الوضع ،بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية .فالوطن للجميع ،ومن حق كل املغاربة
أن يستفيدوا من التقدم ،ومن مثار النمو.
فكونوا ،رعاكم الله ،يف مستوى املسؤولية الوطنية الجسيمة ،امللقاة عىل عاتقكم،
ملا فيه صالح الوطن واملواطنني.
قال تعاىل “ :فإذا عزمت فتوكل عىل الله ،إن الله يحب املتوكلني” .صدق الله العظيم.
والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته
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الخطاب املليك يف السنة الترشيعية الثالثة من الوالية الترشيعية العارشة
نص الخطاب املليك يف افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الثالثة
من الوالية الترشيعية العارشة ( 12أكتوبر )2018
الحمد لله ،والصالة والسالم عىل موالنا رسول الله وآله وصحبه.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني املحرتمني،
إن تجديد اللقاء بكم ،باعتباركم ممثيل األمة ،يف هذه املناسبة الدستورية السنوية،
يعد دامئا مبعث رسور واعتزاز.
ومام يضفي عىل هذه السنة الترشيعية طابعا خاصا ،كونها تأيت يف مرحلة شعارها
“روح املسؤولية والعمل الجاد”.
فالتوجهات والتدابري التي دعونا إليها ،خاصة يف خطايب العرش وذكرى  20غشت،
تقتيض التعبئة الشاملة ،والعمل الجامعي ،وقيام كل واحد بدوره كامال ،يف ظل احرتام
القناعات واالختالفات.
وإنكم ،معرش الربملانيني ،بصفة خاصة ،يف األغلبية واملعارضة ،تتحملون مسؤولية
ثقيلة ونبيلة ،يف املساهمة يف دينامية اإلصالح ،التي تعرفها بالدنا.
فأنتم داخل هذه املؤسسة املوقرة ،تشكلون أرسة واحدة ومتكاملة ،ال فرق بينكم،
مثلام يعرب عن ذلك لباسكم املغريب املوحد ،رغم اختالف انتامءاتكم الحزبية واالجتامعية.
فاملصلحة الوطنية واحدة ،والتحديات واحدة .ويبقى األهم هو نتيجة عملكم الجامعي.
وإننا حريصون عىل مواكبة الهيآت السياسية ،وتحفيزها عىل تجديد أساليب عملها،
مبا يساهم يف الرفع من مستوى األداء الحزيب ومن جودة الترشيعات والسياسات العمومية.
لذا ،ندعو للرفع من الدعم العمومي لألحزاب ،مع تخصيص جزء منه لفائدة
الكفاءات التي توظفها ،يف مجاالت التفكري والتحليل واالبتكار.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن التعبئة الوطنية ،والعمل الجامعي يتطلبان توفر مناخ سليم ،وتعزيز التضامن
بني مختلف الرشائح االجتامعية.

التجربة الربملانية املغربية العارشة2021-2016 :

323

وهو ما نهدف إىل تحقيقه من خالل اإلصالحات والتدابري االقتصادية واالجتامعية،
التي نعتمدها ،من أجل تحسني ظروف العيش املشرتك بني جميع املغاربة ،والحد من
الفوارق االجتامعية واملجالية.
فاملغرب ،كان وسيظل ،إن شاء الله ،أرض التضامن والتامسك االجتامعي ،داخل
األرسة الواحدة ،والحي الواحد ،بل ويف املجتمع بصفة عامة.
فداخل املدن العتيقة ،مثال ،كان وال يزال كل يشء متشابها ،يف واجهات البيوت
وأبوابها ،حيث ال ميكن التفريق بني الوضعية املادية لألرس ،إال بعد الدخول إىل املنازل.
ذلك أن روابط الوحدة والتامسك بني املغاربة ال تقترص فقط عىل املظاهر ،وإمنا
تنبع من قيم األخوة والوئام ،املتجذرة يف القلوب ،والتضامن يف األحزان واملرسات.
وإننا حريصون عىل تعزيز هذه الروابط ،التي تجمع املغاربة عىل الدوام ،سواء من
خالل اعتامد سياسات اجتامعية ناجعة ،أو عرب تسهيل وتشجيع املساهامت التضامنية عىل
مختلف املستويات.
ولهذه الغاية ،ندعو لتبسيط املساطر لتشجيع مختلف أشكال التربع والتطوع
واألعامل الخريية ،ودعم املبادرات االجتامعية ،واملقاوالت املواطنة.
كام ينبغي وضع آليات جديدة إلرشاك القطاع الخاص يف النهوض بامليدان
االجتامعي ،واملساهمة يف تحسني الخدمات املقدمة للمواطنني ،سواء يف إطار املسؤولية
املجتمعية للمقاولة ،أو من خالل إطالق رشاكات بني القطاعني العام والخاص يف هذا املجال.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني املحرتمني،
إن التوجيهات الهامة ،التي قدمناها بخصوص قضايا التشغيل ،والتعليم والتكوين
املهني ،والخدمة العسكرية ،تهدف للنهوض بأوضاع املواطنني ،وخاصة الشباب ،ومتكينهم
من املساهمة يف خدمة وطنهم.
فالخدمة العسكرية تقوي روح االنتامء للوطن.
كام متكن من الحصول عىل تكوين وتدريب يفتح فرص االندماج املهني واالجتامعي
أمام املجندين الذين يربزون مؤهالتهم ،وروح املسؤولية وااللتزام.
وهنا يجب التأكيد أن جميع املغاربة املعنيني ،دون استثناء ،سواسية يف أداء
الخدمة العسكرية ،وذلك مبختلف فئاتهم وانتامءاتهم االجتامعية وشواهدهم ومستوياتهم
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ا لتعليمية .
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إننا نضع النهوض بتشغيل الشباب يف قلب اهتامماتنا ،ونعترب أن هناك العديد من
املجاالت التي ميكن أن تساهم يف خلق املزيد من فرص الشغل.
ويعد التكوين املهني رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها
وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد.
وهو ما يقتيض العمل عىل مد املزيد من املمرات والجسور بينه وبني التعليم العام
يف إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بني التكوين النظري والتداريب
التطبيقية داخل املقاوالت.
وعالوة عىل دور التكوين يف التأهيل لسوق الشغل ،فإن القطاع الفالحي ميكن أن
يشكل خزانا أكرث دينامية للتشغيل ،ولتحسني ظروف العيش واالستقرار بالعامل القروي.
لذا ندعو لتعزيز املكاسب املحققة يف امليدان الفالحي ،وخلق املزيد من فرص
الشغل والدخل ،وخاصة لفائدة الشباب القروي.
غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فالحية ،وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية
االقتصادية واالجتامعية عىل غرار الدور الهام للطبقة الوسطى يف املدن.
وإننا ندرك ما تعرفه األرايض الفالحية من تقسيم متزايد مع ما ينتج عن ذلك من
ضعف يف اإلنتاجية .كام أن استقرار الشباب بأرضهم يبقى رهينا بتمكينهم من فرص الشغل.
لذا نوجه الحكومة لبلورة آليات مبتكرة ملواصلة تحفيز الفالحني عىل املزيد من
االنخراط يف تجمعات وتعاونيات فالحية منتجة ومتابعة تكوين يف املجال الفالحي.
ومبوازاة ذلك ندعو لتعزيز وتسهيل الولوج للعقار ،وجعله أكرث انفتاحا عىل
املستثمرين ،سواء األشخاص أو املقاوالت ،مبا يرفع من اإلنتاج واملردودية ،ويحفز عىل
التشغيل مع الحفاظ عىل الطابع الفالحي لألرايض املعنية.
كام يتعني التفكري يف أفضل السبل إلنصاف الفالحني الصغار ،خاصة يف ما يتعلق
بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء.
ومن جهة أخرى ،فإن تعبئة األرايض الفالحية اململوكة للجامعات الساللية قصد
إنجاز املشاريع االستثامرية يف املجال الفالحي ال ميكن إال أن تشكل رافعة قوية لتحسني
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املستوى االقتصادي واالجتامعي وخاصة لذوي الحقوق.
وهو ما قد ميكن من تعبئة ،عىل األقل ،مليون هكتار إضافية من هذه األرايض.
وعىل غرار ما يتم بخصوص متليك األرايض الجامعية الواقعة داخل دوائر الري ،فإنه
أصبح من الرضوري إيجاد اآلليات القانونية واإلدارية املالمئة لتوسيع عملية التمليك لتشمل
بعض األرايض الفالحية البورية لفائدة ذوي الحقوق.
ويجب القيام بذلك وفق رشوط محددة تجمع بني اإلنجاز الفعيل للمشاريع،
والحد من التجزئة املفرطة لالستغالالت الفالحية ،وتوفري املواكبة التقنية واملالية املطلوبة.
ويف نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل ،ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض
القطاعات واملهن غري املرخصة حاليا لألجانب ،كقطاع الصحة ،أمام بعض املبادرات النوعية
والكفاءات العاملية ،رشيطة أن تساهم يف نقل الخربات ،ويف خلق فرص شغل للشباب املغريب
حسب مؤهالتهم.
ومام يزيك هذا التوجه ،االهتامم املتزايد الذي تعرب عنه العديد من املصحات
واملستشفيات العاملية ،املشهود لها بالتميز ،من أجل االستثامر يف بالدنا.
وإذا كانت التحفيزات املغرية ،تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج ،بعد استكامل
دراستهم ،فإن من شأن املبادرة التي نقدم عليها ،أن توفر الظروف املالمئة للكفاءات املغربية،
قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن ،إضافة إىل تشجيع املنافسة اإليجابية والسليمة،
مبا يساهم يف الرفع من جودة الخدمات.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
لقد دعوت ،من هذا املنرب ،يف السنة املاضية ،إىل إعادة النظر يف النموذج التنموي
الوطني ،وبلورة منظور جديد ،يستجيب لحاجيات املواطنني ،وقادر عىل الحد من الفوارق
والتفاوتات ،وعىل تحقيق العدالة االجتامعية واملجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعاملية.
وتبعا لذلك ،بادرت مشكورة ،بعض املؤسسات والهيآت املعنية وعدد من الفعاليات
والكفاءات الوطنية ،بإعداد بعض املساهامت والدراسات.
ومن جهتنا ،فقد سعينا ،من خالل املبادرات واإلصالحات التي أطلقناها ،هذه
السنة ،لوضع بعض اللبنات ،ورسم بعض التوجهات ،واعتامد نفس جديد ،ال سيام بالرتكيز
عىل القضايا املستعجلة التي ال تقبل االنتظار ،والتي تعد موضوع إجامع وطني ،كالرتبية
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والتكوين ،والتشغيل وقضايا الشباب ،ومسألة الدعم والحامية االجتامعية.
وإذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا املوضوع املصريي ،بالنسبة ملستقبل املغرب،
وقتا كافيا من التفكري والحوار ،فإننا نعتقد أن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة متقدمة من
النضج تقتيض اإلرساع بتقديم املساهامت ،وذلك يف غضون الثالثة أشهر املقبلة.
لذا قررنا تكليف لجنة خاصة ،مهمتها تجميع املساهامت ،وترتيبها وهيكلتها،
وبلورة خالصاتها ،يف إطار منظور اسرتاتيجي شامل ومندمج؛ عىل أن ترفع إىل نظرنا السامي،
مرشوع النموذج التنموي الجديد ،مع تحديد األهداف املرسومة له ،وروافد التغيري املقرتحة،
وكذا سبل تنزيله.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن الرهانات والتحديات التي تواجه بالدنا ،متعددة ومتداخلة ،وال تقبل االنتظارية
والحسابات الضيقة.
فاملغرب يجب أن يكون بلدا للفرص ،ال بلدا لالنتهازيني .وأي مواطن ،كيفام كان،
ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ ،لخدمة بالده ،وأن يستفيد عىل قدم املساواة مع جميع
املغاربة ،من خرياته ،ومن فرص النمو واالرتقاء.
والواقع أن املغرب يحتاج ،اليوم ،وأكرث من أي وقت مىض ،إىل وطنيني حقيقيني،
دافعهم الغرية عىل مصالح الوطن واملواطنني ،وهمهم توحيد املغاربة بدل تفريقهم؛ وإىل
رجال دولة صادقني يتحملون املسؤولية بكل التزام ونكران ذات.
فكونوا ،رعاكم الله ،يف مستوى هذه املرحلة ،وما تتطلبه من خصال الوطنية
الصادقة ،ومن تعبئة جامعية ،وحرص عىل جعل مصالح الوطن واملواطنني فوق كل اعتبار.
قال تعاىل “ :ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ،وما يخفى عىل الله من يشء يف
األرض وال يف السامء” .صدق الله العظيم.
والسالم عليكم ورحمه الله تعاىل وبركاته
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الخطاب املليك يف السنة الترشيعية الرابعة من الوالية الترشيعية العارشة
نص الخطاب املليك يف افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الرابعة
من الوالية الترشيعية العارشة ( 11أكتوبر )2019
« الحمد لله ،والصالة والسالم عىل موالنا رسول الله وآله وصحبه.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني املحرتمني،
يسعدنا أن نرتأس افتتاح السنة الترشيعية الرابعة ،من هذه الوالية النيابية ،وأن
نجدد التواصل مع ممثيل األمة .وهي سنة ترشيعية يجب أن تتميز بروح املسؤولية والعمل
الجاد ،ألنها تأيت يف منتصف الوالية الحالية .وبذلك ،فهي بعيدة عن فرتة الخالفات ،التي تطبع
عادة االنتخابات .لذا ،ينبغي استثامرها يف النهوض باألمانة التي تتحملونها ،بتكليف من
املواطنني ،والتنافس اإليجايب عىل خدمة مصالحهم ،والدفاع عن قضايا الوطن .كام تتطلب
منكم العمل عىل إدراجها يف إطار املرحلة الجديدة ،التي حددنا مقوماتها يف خطاب العرش
األخري .وإذا كنا قد ركزنا عىل أهم التحديات والرهانات االقتصادية والتنموية ،لهذه املرحلة،
فإن الطبقة السياسية ،حكومة وبرملانا وأحزابا سياسية ،بصفة خاصة ،مسؤولون ،عن توفري
رشوط النجاح لها.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن املرحلة الجديدة تبدأ من اآلن ،وتتطلب انخراط الجميع ،باملزيد من الثقة
والتعاون ،والوحدة والتعبئة واليقظة ،بعيدا عن الرصاعات الفارغة ،وتضييع الوقت والطاقات.
ويأيت يف صدارة أولوياتها ،تنزيل اإلصالحات ،ومتابعة القرارات ،وتنفيذ املشاريع .وهي من
اختصاص الجهازين التنفيذي والترشيعي ،بالدرجة األوىل .ولكنها أيضا مسؤولية القطاع
الخاص ،السيام يف ما يتعلق بالتمويل ،فضال عن الدور الهام لهيآت املجتمع املدين الجادة.
فالحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة ،تضمن التحضري الجيد ،والتنفيذ
الدقيق ،والتتبع املستمر ،ملختلف القرارات واملشاريع ،سواء عىل املستوى الوطني ،أو
الجهوي أو املحيل .ومبا أن اإلدارة موضوعة تحت ترصفها ،فإن عليها أن توظف كل الوسائل،
ال سيام املعطيات اإلحصائية ،واآلليات املتعلقة بالتفتيش و املراقبة ،مبا يضمن النجاعة يف
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تنفيذ القرارات ،يف إطار الشفافية والتعاون واالنسجام ،بني مختلف املتدخلني .وال مجال هنا
للتهرب من املسؤولية ،يف ظل التطبيق الصارم ،لربط املسؤولية باملحاسبة.
أما الربملان ،فقد منحه الدستور صالحيات واسعة ،يف مجال الترشيع ،ومراقبة
عمل الحكومة ،وتقييم السياسات العمومية .فأنتم حرضات الربملانيني ،مسؤولون عىل جودة
القوانني ،التي تؤطر تنفيذ املشاريع والقرارات ،عىل أرض الواقع ،وجعلها تعكس نبض
املجتمع ،وتلبي تطلعات وانشغاالت املواطنني .كام أنكم مسؤولون عىل متابعة ما تقوم به
الحكومة ،يف كل ما يخص تدبري الشأن العام ،يف مختلف املجاالت ،ومراعاة مدى استجابته
لالنشغاالت الحقيقية للمواطنني.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
مهام بلغ صواب القرارات املتخذة ،وجودة املشاريع املربمجة ،فإن تنفيذها يبقى
رهينا بتوفر املوارد الكافية لتمويلها .لذا ،ما فتئت أشدد عىل رضورة اإلعداد الجيد ،ملختلف
الربامج واملشاريع ،وخاصة التمويل وتصفية وضعية العقار.
من املعروف أن جهود الدولة وحدها ال تكفي يف هذا املجال .وهو ما يقتيض
انخراط القطاع الخاص يف عملية التنمية .وأخص بالذكر هنا القطاع البنيك واملايل ،الذي
نعتربه حجر الزاوية ،يف كل عمل تنموي .فتنزيل ومواكبة املشاريع والقرارات ،ال يقترص فقط
عىل توقيع العقود واالتفاقيات عىل األوراق؛ وإمنا هو عقد أخالقي ،قبل كل يشء ،مصدره
العقل والضمري .واملسؤولية مشرتكة بني جميع الفاعلني املعنيني ،وعىل كل طرف الوفاء
بالتزاماته ،والقيام بواجباته .وهذا العقد ال يهم مؤسسات الدولة واملنتخبني فقط ،وإمنا
يشمل أيضا القطاع الخاص ،السيام مؤسسات التمويل ،والقطاع البنيك.
واملغرب يتوفر ،والحمد لله ،عىل قطاع بنيك ،يتميز بالقوة والدينامية واملهنية،
ويساهم يف دعم صمود وتطور االقتصاد الوطني .ويخضع النظام املايل املغريب ملراقبة مضبوطة،
تختص بها هيآت وطنية مستقلة ،ذات كفاءة عالية .وهو ما يعزز الثقة واملصداقية ،التي
يحظى بها القطاع البنيك ،وطنيا وخارجيا .وقد بلغ درجة من التقدم ،مكنته من االستثامر
يف عدد من الدول األجنبية ،وخاصة بإفريقيا .ورغم ذلك ،فإنه اليزال يعطي أحيانا ،انطباعا
سلبيا ،لعدد من الفئات ،وكأنه يبحث فقط عن الربح الرسيع واملضمون .وهو ما يتجىل مثال،
يف صعوبة ولوج املقاولني الشباب للقروض ،وضعف مواكبة الخريجني ،وإنشاء املقاوالت
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الصغرى واملتوسطة.
أعرف جيدا أنه من الصعب تغيري بعض العقليات البنكية؛ كام سبق أن أكدت عىل
رضورة تغيري العقليات اإلدارية ،ووضع حد لبعض الترصفات ،التي تعيق التنمية واالستثامر،
لذا ،نحث القطاع البنيك الوطني عىل املزيد من االلتزام  ،واالنخراط اإليجايب يف دينامية
التنمية ،التي تعيشها بالدنا ،السيام متويل االستثامر ،ودعم األنشطة املنتجة واملدرة للشغل و
الدخل.
ويف هذا اإلطار ،ندعو األبناك ،إضافة إىل الدعم والتمويل الذي توفره للمقاوالت
الكربى ،لتعزيز دورها التنموي ،وخاصة من خالل تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض،
واالنفتاح أكرث عىل أصحاب املقاوالت الذاتية ،ومتويل الرشكات الصغرى واملتوسطة.
ولهذه الغاية ،نوجه الحكومة وبنك املغرب ،للتنسيق مع املجموعة املهنية لبنوك
املغرب ،قصد العمل عىل وضع برنامج خاص بدعم الخريجني الشباب ،ومتويل املشاريع
الصغرى للتشغيل الذايت .وذلك عىل غرار التجارب الناجحة ،التي قامت بها عدة مؤسسات،
يف مجال متويل املشاريع ،التي يحملها الشباب ،وتسهيل إدماجهم املهني واالجتامعي ،وهو
ما كانت له نتائج إيجابية عليهم ،وعىل أرسهم ،وعىل املجتمع.
وإننا نتطلع أن يقوم هذا املخطط ،الذي سأتابع مع الحكومة وكل املنخرطني فيه،
مختلف مراحله ،عىل التوجهات التالية:
•أوال :متكني أكرب عدد من الشباب املؤهل ،حاميل املشاريع ،املنتمني ملختلف الفئات
االجتامعية ،من الحصول عىل قروض بنكية ،إلطالق مشاريعهم ،وتقديم الدعم لهم،
لضامن أكرب نسبة من النجاح؛
•ثانيا :دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،العاملة يف مجال التصدير ،وخاصة نحو
إفريقيا ،واالستفادة من القيمة املضافة ،لالقتصاد الوطني.
•ثالثا  :تسهيل ولوج عموم املواطنني للخدمات البنكية ،واالستفادة من فرص االندماج
املهني واالقتصادي ،خاصة بالنسبة للعاملني يف القطاع غري املنظم.
وال داعي للتذكري بأن الرواج االقتصادي ،مير بالخصوص عرب تطوير العمليات
البنكية .وأود أن أشيد هنا ،بالنتائج التي تحققت يف هذا املجال ،خالل العقدين األخريين،
حيث ارتفع عدد املواطنني ،الذين فتحوا حسابا بنكيا ،ثالث مرات .وهو ما يتطلب من األبناك
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مواصلة الجهود ،باستثامر التكنولوجيات الحديثة ،واالبتكارات املالية ،من أجل توسيع قاعدة
املغاربة ،الذين يلجون للخدمات املرصفية والتمويلية ،مبا يخدم مصالح الطرفني ،بشكل
متوازن ومنصف ،ويساهم يف عملية التنمية ،غري أن هذا املخطط لن يحقق أهدافه ،إال
باالنخراط اإليجايب للمواطنني ،وتحمل مسؤولياتهم ،والوفاء بالتزاماتهم ،بخصوص القروض
التي استفادوا منها ،كام أن مؤسسات وآليات الضبط واملراقبة املالية ،مطالبة بتتبع مختلف
العمليات ،والسهر عىل إقامة عالقة متوازنة تطبعها الثقة ،بني هيآت التمويل ،وأصحاب
القروض.
وال يفوتني هنا ،أن أذكر باملسؤولية االجتامعية للمقاولة املالية ،وبرضورة مساهمتها
يف املبادرات اإليجابية ،سواء عىل الصعيد االجتامعي واإلنساين ،أو يف مجال الحفاظ عىل
البيئة ،والنهوض بالتنمية املستدامة.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن بناء مغرب التقدم والتنمية ،والتجاوب مع انشغاالت وتطلعات املواطنني،
يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع .ومن هذا املنرب ،أدعو املؤسسة الترشيعية ،التي
متثلونها ،والجهاز التنفيذي ،وكذا القطاع الخاص ،والسيام القطاع البنيك ،لالنخراط يف هذا
املجهود الوطني التنموي ،واملساهمة يف إنجاح املرحلة الجديدة ،التي ندخلها.
فكونوا رعاكم الله ،يف مستوى ما تقتضيه هذه املرحلة من مسؤولية والتزام،
وتغليب للمصلحة العليا ،ملا فيه خري البالد والعباد.
قال تعاىل” :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ،وال تبطلوا أعاملكم”.
صدق الله العظيم.
والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته».
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الخطاب املليك يف السنة الترشيعية الخامسة من الوالية الترشيعية العارشة
جاء يف بالغ لوزارة القصور امللكية والترشيفات واألوسمة «أنه مبناسبة افتتاح الدورة
األوىل من السنة الترشيعية الخامسة من الوالية العارشة ،سيوجه امللك محمد السادس خطابا
للربملان ،من القرص املليك بالرباط ،وسيتم نقله مبارشة داخل قبة الربملان ،ويبث عىل أمواج
اإلذاعة وشاشة التلفزة ،ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة» .وأضاف البالغ أنه
«أخذا بعني االعتبار للتدابري االحرتازية التي أقرتها السلطات العمومية ،للحد من انتشار وباء
كوفيد  ،19سيوجه امللك خطاب افتتاح الربملان من القرص املليك بالرباط» .وتابع البالغ ،أن
امللك ،أعطى توجيهاته ،قصد ضامن سالمة الربملانيني ،السيام من خالل االلتزام بجميع التدابري
الوقائية املعتمدة .وهذا نص الخطاب املليك يف افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية
الخامسة من الوالية الترشيعية العارشة ( 9أكتوبر )2020الذي ألقي «عن بعد» بسبب
تداعيات الجائحة.
نص الخطاب املليك يف افتتاح الدورة األوىل من
السنة الترشيعية الخامسة من الوالية الترشيعية العارشة ( 9أكتوبر )2020
« الحمد لله ،والصالة والسالم عىل موالنا رسول لله وآله وصحبه.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني املحرتمني،
نفتتح هذه السنة الترشيعية ،يف ظروف استثنائية ،وبصيغة مختلفة .فهي مليئة
بالتحديات ،خاصة يف ظل آثار األزمة الصحية ،التي يعرفها املغرب والعامل ،كام أن هذه السنة،
هي األخرية يف الوالية الترشيعية الحالية ،حيث تتطلب منكم املزيد من الجهود ،الستكامل
مهامكم يف أحسن الظروف ،واستحضار حصيلة عملكم ،التي ستقدمونها للناخبني .وكام
تعلمون ،فإن هذه األزمة ما زالت مستمرة ،بانعكاساتها الصحية واالقتصادية واالجتامعية
والنفسية .ويبقى األهم ،هو التحيل باليقظة وااللتزام ،للحفاظ عىل صحة وسالمة املواطنني،
ومواصلة دعم القطاع الصحي ،مبوازاة مع العمل عىل تنشيط االقتصاد ،وتقوية الحامية
االجتامعية.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
لقد أبانت هذه األزمة عن مجموعة من االختالالت ومظاهر العجز ،إضافة إىل
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تأثريها السلبي عىل االقتصاد الوطني والتشغيل .لذا ،أطلقنا خطة طموحة إلنعاش االقتصاد،
ومرشوعا كبريا لتعميم التغطية االجتامعية ،وأكدنا عىل اعتامد مبادئ الحكامة الجيدة،
وإصالح مؤسسات القطاع العام .ومن شأن هذه املشاريع الكربى أن تساهم يف تجاوز آثار
األزمة  ،وتوفري الرشوط املالمئة لتنزيل النموذج التنموي  ،الذي نتطلع إليه.
وإننا نضع خطة إنعاش االقتصاد ،يف مقدمة أسبقيات هذه املرحلة .فهي تهدف
لدعم القطاعات اإلنتاجية ،خاصة نسيج املقاوالت الصغرية واملتوسطة ،والرفع من قدرتها
عىل االستثامر ،وخلق فرص الشغل ،والحفاظ عىل مصادر الدخل .وقد شددنا عىل رضورة أن
يتم تنزيلها يف إطار تعاقد وطني بناء ،بني الدولة والرشكاء االقتصاديني واالجتامعيني ،من أجل
ضامن رشوط نجاحها ،انطالقا من تالزم الحقوق والواجبات.
ففي إطار الجهود املبذولة لدعم املقاوالت ،من خالل آلية القروض املضمونة من
طرف الدولة ،فقد استفاد منها ،إىل حدود اآلن  ،ما يزيد عن  20ألف مقاولة مغربية ،مبا
يقارب  26مليارا و 100مليون درهم .وهو ما مكن هذه املقاوالت ،من الصمود أمام هذه
األزمة ،وتخفيف حدة آثارها ،ومن الحفاظ عىل مناصب الشغل .لذا ،ينبغي مواصلة الجهود
يف هذا املجال ،سواء من طرف القطاع البنيك ،وصندوق الضامن املركزي ،أو من جانب
املقاوالت وجمعياتها املهنية.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
ترتكز خطة إنعاش االقتصاد عىل صندوق االستثامر االسرتاتيجي ،الذي دعونا
إلحداثه .وقد قررنا أن نطلق عليه اسم ” صندوق محمد السادس لالستثامر “ .وإننا نتطلع
ألن يقوم بدور ريادي ،يف النهوض باالستثامر ،والرفع من قدرات االقتصاد الوطني ،من خالل
دعم القطاعات االنتاجية ،ومتويل ومواكبة املشاريع الكربى ،يف إطار رشاكات بني القطاعني
العام والخاص.
ولتوفري الظروف املالمئة لقيام هذا الصندوق مبهامه ،عىل الوجه األمثل ،فقد وجهنا
بأن يتم تخويله الشخصية املعنوية ،ومتكينه من هيآت التدبري املالمئة ،وأن يكون منوذجا من
حيث الحكامة والنجاعة والشفافية .كام وجهنا بأن ترصد له  15مليار درهم ،من ميزانية
الدولة ،مبا يشكل حافزا للرشكاء املغاربة والدوليني ،ملواكبة تدخالته ،واملساهمة يف املشاريع
االستثامرية ،دعام لخطة االنعاش ،وتوسيع أثرها االقتصادي واالجتامعي والبيئي.
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وسريتكز يف تدخالته عىل صناديق قطاعية متخصصة ،تابعة له ،حسب املجاالت
ذات األولوية ،التي تقتضيها كل مرحلة ،وحسب حاجيات كل قطاع .ومن بني هذه املجاالت،
نذكر إعادة هيكلة الصناعة ،واالبتكار والقطاعات الواعدة ،واملقاوالت الصغرى واملتوسطة،
والبنيات التحتية ،والفالحة والسياحة.
ونود التأكيد هنا ،عىل األهمية التي يجب أن تعطى للفالحة والتنمية القروية،
ضمن عملية اإلنعاش االقتصادي .ففي الظروف الحالية ،يتعني دعم صمود هذا القطاع
الوازن ،وترسيع تنفيذ جميع الربامج الفالحية .وهو ما سيساهم يف تحفيز االستثامر
والتشغيل ،وتثمني اإلنتاج الفالحي الوطني ،وتسهيل االندماج املهني بالعامل القروي ،وفقا
لالسرتاتيجية الفالحية الجديدة .وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار ،من األرايض الفالحية
الجامعية ،لفائدة املستثمرين وذوي الحقوق ،رافعة أساسية ضمن هذه االسرتاتيجية .ويقدر
حجم االستثامرات املنتظرة ،يف إطار هذا املرشوع ،مبا يقارب  38مليار درهم ،عىل املدى
املتوسط .وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة ،لتمثل حوايل نقطتني إضافيتني سنويا ،من
الناتج الداخيل الخام ،وإحداث عدد هام من مناصب الشغل ،خالل السنوات القادمة .لذا،
يجب تعزيز التنسيق والتعاون بني القطاعات املعنية ،مع العمل عىل تحفيز الشباب يف العامل
القروي ،عن طريق خلق املقاوالت ،ودعم التكوين ،السيام يف املهن والخدمات ،املرتبطة
بالفالحة.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إننا نحرص دامئا عىل تالزم تحقيق التنمية االقتصادية ،بالنهوض باملجال االجتامعي،
وتحسني ظروف عيش املواطنني.
لذلك ،دعونا لتعميم التغطية االجتامعية لجميع املغاربة .وهو مرشوع وطني كبري
وغري مسبوق ،يرتكز عىل أربعة مكونات أساسية:
•أوال :تعميم التغطية الصحية االجبارية ،يف أجل أقصاه نهاية  ،2022لصالح  22مليون
مستفيد إضايف ،من التأمني األسايس عىل املرض ،سواء ما يتعلق مبصاريف التطبيب
والدواء ،أو االستشفاء والعالج.
•ثانيا :تعميم التعويضات العائلية ،لتشمل ما يقارب سبعة ماليني طفل يف سن
الدراسة ،تستفيد منها ثالثة ماليني أرسة.
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•ثالثا :توسيع االنخراط يف نظام التقاعد ،لحوايل خمسة ماليني من املغاربة ،الذين
ميارسون عمال ،وال يستفيدون من معاش.
•رابعا :تعميم االستفادة من التأمني عىل التعويض عىل فقدان الشغل ،بالنسبة
للمغاربة الذين يتوفرون عىل عمل قار.
ولهذه الغاية ،ندعو للتشاور الواسع ،مع جميع الرشكاء ،واعتامد قيادة مبتكرة
وناجعة لهذا املرشوع املجتمعي ،يف أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق واإلرشاف ،عىل
أنظمة الحامية االجتامعية.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن نجاح أي خطة أو مرشوع ،مهام كانت أهدافه ،يبقى رهينا باعتامد مبادئ
الحكامة الجيدة ،وربط املسؤولية باملحاسبة .ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة واملقاوالت
العمومية ،املثال يف هذا املجال ،وأن تكون رافعة للتنمية ،وليس عائقا لها .ونظرا لألهمية
االسرتاتيجية لهذه املؤسسات ،فإننا نجدد الدعوة للقيام مبراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا
القطاع .كام نتطلع للدور الهام ،الذي ستقوم به ،يف هذا املجال ،الوكالة التي سترشف عىل
مساهامت الدولة ،وتتبع أدائها .ذلك أن نجاح خطة اإلنعاش االقتصادي ،والتأسيس لعقد
اجتامعي جديد ،يقتيض تغيريا حقيقيا يف العقليات ،ويف مستوى أداء املؤسسات العمومية.
ولهذه الغاية ،ندعو الحكومة للقيام مبراجعة عميقة ملعايري ومساطر التعيني ،يف املناصب
العليا ،مبا يحفز الكفاءات الوطنية ،عىل االنخراط يف الوظيفة العمومية ،وجعلها أكرث جاذبية.
حرضات السيدات والسادة الربملانيني،
إن مواجهة هذه األزمة غري املسبوقة ،تتطلب تعبئة وطنية شاملة ،وتضافر جهود
الجميع ،لرفع تحدياتها .ونغتنم هذا املوعد الدستوري الهام ،لندعو كل املؤسسات والفعاليات
الوطنية ،ويف مقدمتها الربملان ،لالرتقاء إىل مستوى تحديات هذه املرحلة ،وتطلعات املواطنني.
فاملسؤولية مشرتكة ،والنجاح إما أن يكون جامعيا ،لصالح الوطن واملواطنني ،أو ال يكون.
وإنني واثق بأننا سرنفع جميعا هذا التحدي ،يف إطار الوحدة الوطنية ،والتضامن االجتامعي.
قال تعاىل “ :وال تيأسوا من روح الله ،إنه ال ييأس من روح الله إال القوم الكافرون”.
صدق الله العظيم.
والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته”.

