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تقديـــــــــم

تقدمي
انطلقت السنة التشريعية  2020-2019بالخطاب امللكي السامي الذي ألقاه جاللة امللك أيده
هللا خالل جلسة االفتتاح يوم الجمعة  11أكتوبر  ،2019حيث خاطب جاللته البرملانيين قائال «أما
البرملان ،فقد منحه الدستور صالحيات واسعة ،في مجال التشريع ،ومراقبة عمل الحكومة،
وتقييم السياسات العمومية.
فأنتم حضرات البرملانيين ،مسؤولون على جودة القوانين ،التي تؤطرتنفيذ املشاريع والقرارات،
على أرض الواقع ،وجعلها تعكس نبض املجتمع ،وتلبي تطلعات وانشغاالت املواطنين.
كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة ،في كل ما يخص تدبير الشأن العام ،في
مختلف املجاالت ،و مراعاة مدى استجابته لالنشغاالت الحقيقية للمواطنين».
وفي إطارهذه التوجيهات السامية باشرمجلس املستشارين وظائفه الدستورية في الرقابة والتشريع
وتقييم السياسات العمومية ،خالل السنة التشريعية  2020-2019التي عرفت ظروفا استثنائية بكل
املقاييس خالل الحيز الزمني األكبر من عمرها ،بسبب الجائحة التي يعرفها املغرب كباقي دول العالم،
إذ أن وقعها كان جليا على مختلف مستويات اشتغاله ،غير أنها لم تؤثر سلبا على أداء املؤسسة،
بحيث ظلت وثيرة اشتغالها كميا ونوعيا في مستواها املعتاد.
فبالرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة ،فإن املجلس تفاعل سريعا مع املستجدات من خالل
اتخاذ حزمة من التدابير االستعجالية مست أساليب وطرق عمله ،بما يضمن التوازن بين الحفاظ
على وتيرة االشتغال في ممارسة مختلف الوظائف وبين الحفاظ على صحة أعضاء املجلس والعاملين
به والوافدين عليه.
وعلى غرارباقي مكونات املجلس ،انخرطت اللجان الدائمة من جهتها في هذه الدينامية الجديدة
بكل جد ومسؤولية ،من خالل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات همت تنظيم أشغالها بما يناسب شروط
االشتغال املستجدة ،حيث كثفت من التدابير الوقائية واالحترازية في اجتماعاتها ،كما اعتمدت
مجموعة منها صيغة املشاركة عن بعد كتدبير احتزاري وكآلية ضامنة لحق الجميع في املشاركة
واملساهمة في أشغالها.
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وباعتبارها أحد املكونات األساس للمؤسسة التشريعية فإن اللجان الدائمة للمجلس ذات املرجعية
الدستورية تشكيال واختصاصا ،قد استمرت بدون انقطاع وعلى مدارالسنة التشريعية ،سواء خالل
الدورتين أو في الفترتين الفاصلتين ،في أداء مهامها التشريعية والرقابية ،حيث عقدت ما مجموعه 98
اجتماعا ،استغرقت  273ساعة عمل بمعدل يقارب ثالث ساعات في كل اجتماع ،وصادقت خاللها
على  61نصا تشريعيا من مقترحات قوانين ومشاريع قوانين ومراسيم قوانين واتفاقيات دولية ثنائية
ومتعددة األطراف.
وعلى مستوى العمل الرقابي للجان الدائمة ،فبالرغم من املنحى التصاعدي لعدد الطلبات املقدمة
من طرف الفرق واملجموعة البرملانية الرامية إلى دراسة مواضيع ذات األهمية ،والذي يعكس بصورة
جلية تفاعل مجلس املستشارين مع القضايا املجتمعية ذات األولوية ،أو تلك الرامية إلى مواكبة
وتتبع مشاريع البنى التحتية طور اإلنجاز أو تلك الرامية إلى استطالع األوضاع في عدد من املؤسسات
العمومية ،فإن املنجز من هذه املهام يظل دون املبتغى لعدم التجاوب مع هذه الطلبات ،بحيث تم
تقديم  43طلبا جديدا خالل هذه السنة التشريعية لالستماع إلى أعضاء في الحكومة أو ملسؤولين
عن مؤسسات عمومية ولم ينعقد منها سوى ثمانية اجتماعات خالل هذه الفترة بينما دفعت وزارتان
اثنتان بعدم االختصاص بخصوص طلبي لجنتين دائمتين ،وهذا مؤشر آخرينضاف إلى عدم التفاعل
مع املبادرة التشريعية للسيدات والسادة أعضاء املجلس ،إذ ال يزال أزيد من  68مقترح قانون حبيس
رفوف مكاتب اللجان الدائمة باملجلس وباللجان املختصة بمجلس النواب بالنسبة ملقترحات القوانين
التنظيمية.
إن املهام التشريعية للجان الدائمة ال تنحصر فقط في مناقشة ودراسة مشاريع القوانين ،بل
يسعى أعضاؤها جاهدين إلى تجويد هذه النصوص من خالل ممارسة صالحياتهم في تقديم تعديالت
جوهرية حول موادها ،وقد بلغ مجموع التعديالت التي تقدمت بها الفرق واملجموعة من خالل
أعضائها باللجان الدائمة  541تعديال ( 285منها في الدورة األولى و 256في الدورة الثانية) ،وذلك دون
احتساب التعديالت املقدمة من الحكومة مباشرة أمام الجلسة العامة التي لم تعرض من قبل على
اللجان الدائمة ،وكذلك التعديالت املقدمة أمام اللجان املؤقتة مثل لجنة النظام الداخلي التي بلغت
لوحدها  113تعديال.
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ولعل ما ميز أشغال اللجان الدائمة خالل السنة التشريعية  2020-2019هي الدراسة والتصويت
على عدة مشاريع ذات طبيعة نوعية ،لسد الفراغ التشريعي في بعض مناحي الحياة املرتبطة بظروف
الجائحة وسبل مواجهتها.
وارتباطا بهذا السياق الوطني االستثنائي ،فإنه وألول مرة تكون اللجان الدائمة مضطرة إلى إعمال
مقتضيات قانونية ذات طبيعة استعجالية ،بالصورة التي تمكن السلطات العمومية من أدوات
قانونية تتيح لها التدخل اآلني ملواجهة التحديات التي تفرضها محاصرة الوباء وآثاره.
وهكذا صادقت اللجان الدائمة على مجموعة من مراسيم القوانين أبرزها املرسوم بقانون املتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،الذي جاءت به الحكومة في
إطار التدابير االحترازية ملواجهة انتشار جائحة كورونا ،ومشروع قانون يتعلق باألمن السيبراني الذي
يهدف لسد الخصاص التشريعي في حماية املعطيات خاصة املتعلقة منها باإلدارة العمومية مع تنامي
استعمال تقنية التواصل عن بعد أثناء قيام اإلدارة بممارسة مهامها.
كما تم تدارس واملصادقة على مشروع قانون املالية املعدل الذي فرضته الظرفية االستثنائية
الناتجة عن الجائحة ،طبقا ملقتضيات املادة  51من القانون التنظيمي لقانون املالية ،فضال عن تفعيل
الفقرة الثالثة من املادة  26من نفس القانون التنظيمي ،والتي تجيز للحكومة في حالة االستعجال
والضرورة امللحة وغير املتوقعة أن تحدث خالل السنة املالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب
مراسيم وإخبارلجنتي املالية بالبرملان مسبقا بذلك.
وعليه ،فقد تم إخبار لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية باملجلس بإحداث الحساب
املرصد ألمور خصوصية تحت اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا »covid-19
وبإحداث الحساب املرصد ألمور خصوصية يسمى «صندوق االستثماراالستراتيجي».
وفي إطار دفع الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها ،ولضمان تطبيق فعال ملختلف النصوص املصادق
عليها ،فإن اللجان الدائمة حرصت في هذه الحصيلة على إبراز النصوص التي يتوقف تطبيقها مواد
واردة فيها على صدور نصوص تنظيمية.
و إذا كانت املؤسسة التشريعية تعتمد في جزء كبير بمناسبة ممارسة اختصاصاتها الدستورية
وأساسا في مجال التشريع على مكون اللجان الدائمة لدورها املركزي في تهييئ األعمال التحضيرية
ملختلف النصوص ،فإنها كذلك ،وطبقا ملقتضيات أخرى ينص عليها النظام الداخلي ،تعتمد في
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ممارسة بعض الصالحيات على إحداث لجن مؤقتة يعهد إليها بمهام من طبيعة تشريعية أو رقابية أو
تقييمية.
ففي إطار االستمرار في تفعيل صالحية مناقشة وتقييم السياسات العمومية املنصوص عليها
في الفصل  101من الدستور ومواد النظام الداخلي ،وتفاعال مع التوجهات امللكية السامية حول
تثمين الثروات املائية وعقلنة استغاللها ،فقد أحدث املجلس املجموعة املوضوعاتية للماء عهد إليها
بإنجاز تقرير عام قصد تقديمه إلى املجلس ملناقشته ،وقد عقدت املجموعة سلسلة من االجتماعات
تمحورت حول تنظيم عملها وإرساء آليات اشتغالها ووضع الخطوط العريضة التي ستعتمد عليها
إلنجازتقريرها.
وفي إطارالتفاعل السريع مع التوجهات امللكية السامية الواردة في الخطابين الساميين لعيد العرش
املجيد وذكرى ثورة امللك والشعب واللذين حث فيهما جاللة امللك حفظه هللا على إطالق عملية
التغطية االجتماعية لجميع املغاربة خالل الخمس سنوات املقبلة ،اتخذ مكتب املجلس قرارا يق�ضي
بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة يعهد إليها بإعداد تقرير شامل حول إصالح التغطية
االجتماعية باملغرب.
وعلى صعيد آخر ،فقد شكل املجلس لجنة النظام الداخلي وذلك من أجل ضمان فاعلية أكبر
لورش املراجعة الشاملة التي عرفها النظام الداخلي للمجلس ،بغية تدارك القصور الذي أبان عنه
تطبيق عدد من مواد النص الساري املفعول ،أو لسد الفراغ التنظيمي الذي كشفت عنه املمارسة،
وباألخص مالئمة بعض مقتضياته مع األوضاع االستثنائية ومع الحاالت الطارئة التي قد تفرضها قوة
قاهرة .
ويرصد الكتاب التالي الحصيلة املفصلة للجان الدائمة الست التي يتألف منها مجلس املستشارين،
وفق مقاربة موحدة تحاول إعطاء نظرة وافية عن أشغال كل منها على مستوى التشريع ومراقبة العمل
الحكومي ،بناء على مؤشرات موضوعية مبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة تحيط بتفاصيل أعمالها
املنجزة ،وتلك التي ال تزال مطروحة على جدول أعمالها.
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 طلب وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان عقد لقاء تشاوري مع أعضاء اللجنة حولإعداد التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس التفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييزضد املرأة( .عقد اللقاء بحضور السيد وزيرالدولة بتاريخ  07يناير )2020
 طلب االستماع إلى السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة لدراسة جدوى الساعةاإلضافية على الحياة االقتصادية واالجتماعية والصحية.
 طلب االستماع إلى السيد وزير العدل لتدارس موضوع استفحال ظاهرة االستيالء علىالعقارات ،واملس بممتلكات الغير.

مضمون الطلبات الجديدة

 تقديم «خالصة تقريراملجلس األعلى للحسابات املتعلق بمراقبة تسييراملجمع الشريفللفوسفاط والنشاط املنجمي».
 تدارس موضوع «تداعيات ما بات يعرف بفضيحة «باب دارنا» ،وكذا الكيفية التي تمبها منح القروض من طرف بعض األبناك للشركة املعنية( .دفعت وزارة االقتصاد واملالية
بعدم االختصاص)
 دراسة االنعكاسات االقتصادية واملالية لتف�شي فيروس كوفيد  19على بالدنا (نوقش فياجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  4ماي )2020
 طلب عقد اجتماع اللجنة لتدارس دور األبناك في املجهود الوطني ملواجهة جائحةكورونا.
 تدارس التدابير واإلجراءات ذات الطابع االقتصادي التي اتخذتها الحكومة ملواجهةجائحة كورونا (نوقش في اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  11ماي )2020

03

الطلبات الجديدة
الواردة خالل السنة
التشريعية
2020-2019

 - 2طلبات تنظيم مهام استطالعية واالستماع إلى أعضاء الحكومة

21
21

لجنة القطاعات اإلنتاجية

لجنة الخارجية والحدود والدفاع
الوطني واملناطق املغربية املحتلة

اللجنة الدائمة

01

01

الطلبات املتبقية
من السنة
التشريعية
2019-2018

08

 تداعيات التدخل التركي على دول املغرب العربي. اإلجراءات الحكومية املتخذة من أجل إرجاع املغاربة العالقين بالخارج بسبب انتشارجائحة كورونا إلى أرض الوطن.
 اإلجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إرجاع املغاربة العالقين بالخارج بسببجائحة كوفيد  19إلى أرض الوطن.
 أوضاع املغاربة العالقين بالخارج جراء ما فرضته جائحة كورونا. تدبيرقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية في ظل جائحة كورونا. -أوضاع املغاربة بالخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا.

مضمون الطلبات الجديدة

 تنوير الرأي العام بحقيقة اكتشاف الغاز الطبيعي بمجموعة من املناطق ببالدنا،وبالحصيلة األولية لعمليات التنقيب على الغازالطبيعي.
 مناقشة وضعية امليزان التجاري بين املغرب والبلدان التي تربطه معها اتفاقيات للتبادلالحر.
 طلب االستماع إلى السيد املدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط بحضور السيد وزيرالطاقة واملعادن والبيئة في موضوع حكامة املكتب ومساهمته في االقتصاد الوطني على
ضوء خالصات وتوصيات تقريراملجلس األعلى للحسابات.
 دراسة استراتيجية الجيل األخضر  2030-2020واستراتيجية غابات املغرب . طلب مناقشة اإلجراءات الحكومية املتخذة ملواجهة آثار وتداعيات شح التساقطاتاملطرية خالل هذا املوسم على االقتصاد الوطني
 وضعية الحرفيين التقليديين في ظل جائحة وباء كورونا (تم تدارسه في اجتماع اللجنةبتاريخ  16يونيو )2020
 طلب مناقشة موضوع الفالحين املتضررين من العواصف الرعدية. -طلب تنظيم مهمة استطالعية حول مركزية الشراء للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج.

06

الطلبات الجديدة
الواردة خالل السنة
التشريعية
2020-2019

22
22

لجنة الداخلية والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

اللجنة الدائمة

05

الطلبات املتبقية
من السنة
التشريعية
2019-2018

08

الطلبات الجديدة
الواردة خالل السنة
التشريعية
2020-2019

والنقل واللوجستيك واملاء ،ومدير الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية ،واملدير العام
للطرق السيارة باملغرب.

 مناقشة تداعيات حادثة السيراملميتة التي وقعت مساء األحد فاتح دجنبر  2019بالطريقالسياربين تازة وفاس.
 مناقشة مجمل املشاكل التي أثارها مشروع باب دارنا وضحاياه من املواطنين الذيناستثمروا أموالهم في أمل امتالك سكن الئق بهذا املشروع.
 تدارس وضعية الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية (.)AMDL تدارس وضعية شركة الخطوط امللكية املغربية ومدى مساهمتها في التنمية مناقشة اإلجراءات الحكومية املتخذة ملواكبة تداعيات واثار قرار منع التهريب عبر معبريسبتة ومليلية.
 مناقشة عزم السلطات العمومية اعتماد تطبيق «وقايتنا» اإللكتروني بغرض تتبع ورصدحاالت األشخاص املصابين بفيروس كوفيد  ،19ومخالطيهم( .دفعت وزارة الداخلية بعدم
االختصاص).
 مناقشة قضايا تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع واملسافرين؛ وتدارس تحديد العالقةبين مستويات تعرفة الطرق السيارة وتنافسية النقل الطرقي .بحضور وزير التجهيز

مضمون الطلبات الجديدة

23
23

املجموع

لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

22

08

43

13

عدد االجتماعات املنعقدة 08 :ودفعت وزارتين اثنتين بعدم االختصاص

 طلب عقد اجتماع اللجنة ملناقشة مستجدات الدخول املدر�سي والجامعي ملوسم2020/2019؛ (طلبان)
 اإلصالح البيداغوجي الجامعي الجديد (نوقش املوضوع في اجتماع اللجنة بتاريخ  15يناير)2020
 طلب عقد اجتماع اللجنة من أجل دراسة وضعية موظفي قطاع الشباب والرياضة؛ طلب عقد اجتماع اللجنة من أجل مناقشة موضوع تأثير انتشار فيروس «كوفيد  »19علىاملنظومة التربوية والتعليمية؛
 طلب عقد اجتماع اللجنة قصد دراسة موضوع تداعيات إقصاء مجموعة من املهنيين مناالستفادة من التعويضات املمنوحة من صندوق تدبيرجائحة كورونا؛
 طلب عقد اجتماع للجنة ملناقشة موضوع التدابيراملتخذة من طرف وزارة التضامن والتنميةاالجتماعية واملساواة واألسرة خالل فترة الحجرالصحي وأثرها على مختلف الفئات الهشة؛
 مناقشة أوضاع املهنيين داخل مؤسسة الضمان االجتماعي ودورها في مواجهة التداعياتاالجتماعية التي أفرزتها جائحة كورونا كوفيد 19؛ (نوقش في اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 17
يونيو )2020
 مناقشة موضوع وضعية الحالة الوبائية واإلجراءات الصحية ملا بعد رفع الحجر الصحي؛(نوقش في اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  07يوليوز )2020
 طلب االستماع الى السيد وزيرالصحة حول اخرمستجدات تطور الوضعية الوبائية املرتبطةبتف�شي وباء كورونا املستجد؛
 تطورات الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد  19ببالدنا والتدابيراملتخذة ملحاصرته؛ طلب عقد اجتماع اللجنة ملناقشة موضوع التطورات املقلقة والخطيرة للحالة الوبائيةببالدنا ،واملتعلقة بعدم التحكم في املرحلة الثانية من تف�شي وانتشارجائحة كورونا كوفيد 19؛
 مناقشة موضوع اإلجراءات والتدابير الوقائية التي سترافق الدخول املدر�سي والجامعي لسنة 2021/2020وكذا مستجدات هذا املوسم في ظل إكراهات جائحة كورونا( .عقد االجتماع يوم
الخميس  27غشت ) 2020

اللجنة الدائمة

مضمون الطلبات الجديدة

الطلبات املتبقية
من السنة
التشريعية
2019-2018

الطلبات الجديدة
الواردة خالل السنة
التشريعية
2020-2019

24
24

 - 3توزيع مشاريع ومقترحات القوانين املصادق
عليها حسب اللجان الدائمة

املجموع

لجنة القطاعات اإلنتاجية

01
مشروع قانون
تنظيمي

 2مشروعي قانونين
تنظيميين
و 32مشروع قانون
و 3مقترحات

 02مشاريع قوانين
و 01مقترح

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة
املقيمين في الخارج

--

03
مشاريع قوانين

 01مشروع قانون
تنظيمي و 03مشاريع
قوانين و 01مقترح

24
مشروع قانون

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية

لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

اللجنة الدائمة
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 - 3توزيع مشاريع ومقترحات القوانين املصادق عليها حسب اللجان الدائمة:
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 - 4توزيع النصوص قيد الدرس حسب اللجان
الدائمة
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05
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 1يضاف إلى املقترحات املشارإلى عددها أعاله ثمانية مقترحات قوانين تنظيمية محالة على مجلس النواب لدراستها باألسبقية طبقا للفصل  85من الدستور.

املجموع

لجنة القطاعات اإلنتاجية

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية

لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

اللجنة الدائمة

مشاريع القوانين

مقترحات القوانين

 - 4توزيع مقترحات ومشاريع القوانين التي ما زالت قيد الدرس حسب اللجان الدائمة:

31
31

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء
الحكومة الجتماعات اللجان الدائمة

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات
اللجان الدائمة:
عدد الحضور
ألشغال اللجان الدائمة

السيدات والسادة أعضاء الحكومة
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6
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لجنة القطاعات اإلنتاجية
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

1

وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي

3

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي
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1
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لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج
وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج

2

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج

1

السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية

1

الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني

2

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان
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 - 6مسؤوليات الفرق واملجموعة في مكاتب اللجان
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(قرارمكتب مجلس املستشارين الصادربتاريخ  29أكتوبر )2018

 - 6مسؤوليات الفرق واملجموعة البرملانية في مكاتب اللجان الدائمة
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الجزء الثاني :الحصيلة املفصلة لكل لجنة دائمة

الحصيلـة املفـصلـة ألشغال
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

الحصيلة العامة
ألشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان خالل السنة
التشريعية 2020-2019
عدد النصوص املصوت
عليها
عدد االجتماعات
مجموع ساعات العمل

دورة
أكتوبر 2019

دورة
أبريل 2020

 01مشروع قانون
تنظيمي و 03مشاريع
قوانين و 01مقترح

--

05

15

01

16

 26ساعة
و 50دقيقة

ساعة واحدة

 27ساعة
و 50دقيقة
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السنة التشريعية
2020- 2019

 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2019
مشاريع القوانين:
 مشروع قانون رقم  55.19يتعلق بتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية؛ مشروع قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم مهام الطب الشرعي؛ مشروع قانون تنظيمي رقم  72.19يق�ضي بتتميم القانون التنظيمي رقم  02.012املتعلق بالتعيينفي املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور؛
 مشروع قانون رقم  39.19بتغييروتتميم القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية. -مقترح النظام الداخلي ملجلس املستشارين.
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 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها
دورة اكتوبر دورة أبريل
2020
2019
الحكومة

-

--

مجلس النواب

4

--

مجلس املستشارين

1

--

اإلجماع

3

--

األغلبية
ّ
املعدلة

2

--

1

--

غير ّ
املعدلة

4

--

مشاريع قوانين تنظيمية

1

--

مشاريع القوانين العادية

3

--

مقترحات القوانين

1

--

توزيع النصوص حسب مصدر اإلحالة على
املجلس
توزيع النصوص حسب مآل التصويت
توزيع النصوص حسب التعديل

توزيع النصوص حسب طبيعتها القانونية

 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة اكتوبر 2019
عدد التعديالت
املقدمة

عدد
التعديالت
املقبولة

عدد
التعديالت
املسحوبة

عدد
التعديالت
املرفوضة

مقترح النظام الداخلي ملجلس املستشارين

66

66

--

--

مشروع قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم ممارسة
مهام الطب الشرعي

14

--

07

07

النص القانوني
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 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
الرقم

تاريخ االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

دورة أكتوبر 2019
1

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الدولة املكلفة
بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان برسم السنة
املالية .2020

 19نونبر 2019

2

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمحاكم املالية برسم
السنة املالية .2020

 21نونبر 2019

ساعة
و 35دقيقة

3

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج برسم السنة املالية .2020

 22نونبر 2019

ساعتان
و 25دقيقة

4

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمجلس الوطني
لحقوق اإلنسان برسم السنة املالية .2020

 22نونبر 2019

ساعة واحدة

5

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة العدل واملجلس
األعلى للسلطة القضائية برسم السنة املالية .2020

 28نونبر 2019

ساعتان
و 35دقيقة

6

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لألمانة العامة للحكومة
برسم السنة املالية .2020

 29نونبر 2019

ساعتان
و 30دقيقة

7

التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية املندرجة
ضمن اختصاص اللجنة.

 06دجنبر 2019

15
دقيقة

50

ساعة
و 20دقيقة

الرقم

موضوع االجتماع

8

لقاء تشاوري حول إعداد التقرير الدوري الجامع
للتقريرين الخامس والسادس التفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييزضد املرأة.

9

10

11

12

13

تاريخ االجتماع

دراسة مقترحات القوانين التالية:
 مقترح قانون يتعلق بإحداث محاكم رياضية؛ مقترح قانون لتعديل مقتضيات الفصلين  76و 77منالقانون الجنائي؛
 مقترح قانون العفو العام على مزارعي الكيف.اقتراح تعديالت توافقية بشأن مقترح قانون لتعديل
مقتضيات الفصلين  76و 77من القانون الجنائي
(لجنة فرعية /ممثل عن كل فريق ومجموعة برملانية).
التصويت على مقترح النظام الداخلي ملجلس
املستشارين.
دراسة مشروع قانون رقم  55.19يتعلق بتبسيط
املساطرواإلجراءات اإلدارية.
 دراسة مشروع قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم مهامالطب الشرعي؛
 مواصلة دراسة مقترح قانون لتعديل مقتضياتالفصلين  76و 77من القانون الجنائي ( في ضوء أشغال
اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة)؛
 مواصلة دراسة مقترح قانون يق�ضي بإحداث محاكمرياضية.
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 07يناير 2020

 08يناير 2020

مجموع املدة
الزمنية
3
ساعات

ساعة
و 10دقائق

 14يناير 2020

ساعة
و 30دقيقة

 27يناير 2020

40
دقيقة

 29يناير 2020

 05فبراير 2020

ساعتان
و 30دقيقة

ساعتان
و 55دقيقة

الرقم

14

15

تاريخ االجتماع

موضوع االجتماع
 دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم  72.19يق�ضيبتتميم القانون التنظيمي رقم  02.012املتعلق بالتعيين
في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من
الدستور؛
 دراسة مشروع قانون رقم  39.19بتغيير وتتميمالقانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية؛
 مواصلة دراسة مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 10من ظهير  4فبراير  1958بشأن النظام األسا�سي العام
للوظيفة العمومية.
البت في التعديالت والتصويت على:
 مشروع قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم ممارسةمهام الطب الشرعي؛
 مشروع قانون رقم  39.19بتغييروتتميم القانون رقم 62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

 05فبراير 2020

 10فبرابر 2020

مجموع املدة
الزمنية

ساعة
و 30دقيقة

ساعة
و 55دقيقة

دورة أبريل 2020
16

دراسة مشروع قانون رقم  54.19بمثابة ميثاق املرافق
العمومية.
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 16يوليوز 2020

ساعة واحدة

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
دورة أبريل 2020

دورة أكتوبر 2019
السادة أعضاء الحكومة

عدد
االجتماعات

السادة أعضاء الحكومة

عدد
االجتماعات

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرملان

4

وزير العدل

1

وزيرالعدل

5

األمين العام للحكومة

1

الوزيراملنتدب في الداخلية

1
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 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة
مشاريع القوانين قيد الدرس
 -مشروع قانون رقم  54.19بمثابة ميثاق املرافق العمومية.

مقترحات القوانين قيد الدرس
 .1مقترح قانون يق�ضي بتعديل القانون  15نونبر  1958املتعلق بحق تأسيس الجمعيات( .تقدم به أعضاء الفريق
االشتراكي .أحيل على اللجنة في  13يناير ( ).2016موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .2مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة  02من القانون رقم  39.08كما تم تتميمه بموجب القانون رقم  22.13املتعلق
بمدونة الحقوق العينية( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على اللجنة في  13يناير ( ).2016موقف الحكومة:
مقبول مع إعادة الصياغة  -يوجد مقترح في نفس املوضوع بمجلس النواب وشرع في دراسته).
 .3مقترح قانون يتعلق بإحداث محاكم رياضية( .تقدم به أعضاء الفريق الحركي .أحيل على اللجنة في  13يناير ).2016
(موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .4مقترح قانون العفو العام على مزارعي الكيف( .تقدم به أعضاء فريق األصالة واملعاصرة .أحيل على اللجنة في  26يناير
( ).2016موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .5مقترح قانون يق�ضي بتغييراملادة  10من ظهير  24فبراير  1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية( .تقدم
به أعضاء فريق العدالة والتنمية .أحيل على اللجنة في فاتح فبراير ( ).2016موقف الحكومة :مقبول)
 .6مقترح قانون يتعلق بإحداث املسؤولية املدنية عن األضرار التي تلحق بالبيئة ،بإضافة الفصل  78مكرر في قانون
العقود وااللتزامات( .تقدم به املستشار عبد اللطيف أوعمو .أحيل على اللجنة في  10مارس ( ).2016موقف الحكومة:
غيرمقبول)
 .7مقترح قانون لتعديل مقتضيات الفصلين  76و 77من القانون الجنائي( .تقدم به السيد عبد اللطيف أوعمو .أحيل
على اللجنة بتاريخ  31غشت ( ).2016موقف الحكومة :مقبول مع إعادة الصياغة وفقا ملا خلصت إليه اللجنة التقنية
في املوضوع)
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 .8مقترح قانون يرمي إلى نسخ الفصل  288من مدونة القانون الجنائي( .تقدم به السيدات والسادة أعضاء فريق االتحاد
املغربي للشغل .أحيل على اللجنة بتاريخ  31غشت ( ).2016موقف الحكومة :ما زال في طور الحواربين الحكومة والنقابات
لعالقته بالقانون التنظيمي لإلضراب)
 .9مقترح قانون يرمي إلى نسخ الفصل  288من مجموعة القانون الجنائي( .تقدم به السيدات والسادة اعضاء مجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .أحيل على اللجنة في  28غشت ( ).2017موقف الحكومة :ما زال في طور الحوار بين
الحكومة والنقابات لعالقته بالقانون التنظيمي لإلضراب)
 .10مقترح قانون يتعلق باملجلس األعلى للحسابات يغيرويتمم القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية الصادر
بتنفيذه الظهيرالشريف رقم  1.02.124بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  13( 1423يونيو ( .)2002تقدم به السادة أعضاء الفريق
االشتراكي .أحيل على اللجنة في  11شتنبر ( ).2017موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .11مقترح قانون يق�ضي بتعديل الفصول  24 ،22 ،21 ،3و 41من الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  3جمادى
األولى  1378املوافق ل 15نونبر  1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات( .تقدم به أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار.
أحيل على اللجنة في  30نونبر ( ).2017موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .12مقترح قانون بتغيير وتتميم املادة  2من القانون رقم  39.08املتعلق بمدونة الحقوق العينية( .تقدم به أعضاء
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .أحيل على اللجنة في  11شتنبر ( ).2017مقبول مع إعادة الصياغة يوجد
مقترح قانون في نفس املوضوع بمجلس النواب وشرع في دراسته)
 .13مقترح قانون حول التصريح باملمتلكات( .تقدم به أعضاء فريق األصالة واملعاصرة .أحيل على اللجنة في  12مارس
( ).2018موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .14مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم املادة  26من القانون رقم  02.03املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية
وبالهجرة غير املشروعة( .تقدم به السادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار .أحيل على اللجنة في  08نونبر ).2018
(موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .15مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي فيما يتعلق بتوقيع عقوبات من جنس العمل( .تقدم
به السادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار .أحيل على اللجنة في  08نونبر ( ).2018موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .16مقترح قانون يق�ضي بتعديل وتتميم الفصلين  491و 492من الظهير الشريف رقم  1.59.413الصادر في  28من
جمادى الثانية  26( 1382نونبر  )1962املتعلق باملصادقة على مجموعة القانون الجنائي( .تقدم به السادة أعضاء فريق
التجمع الوطني لألحرار .أحيل على اللجنة في  08نونبر ( ).2018موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .17مقترح قانون يرمي إلى تتميم املادة  317من مدونة الحقوق العينية ( .39.08تقدم به السادة أعضاء فريق
التجمع الوطني لألحرار .أحيل على اللجنة بتاريخ  30نونبر ( )2018موقف الحكومة :غيرمقبول)
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 .18مقترح قانون يتعلق بالتصريح اإلجباري باملمتلكات( .تقدم به السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية .أحيل على
اللجنة بتاريخ  24يونيو ( .)2019موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .19مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم املادة  431من قانون املسطرة املدنية( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي بتاريخ
 07غشت  .2020أحيل على اللجنة بتاريخ  31غشت )2020
 .20مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم املادتين  81و  82من مدونة األسرة( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي بتاريخ
 07غشت  .2020أحيل على اللجنة بتاريخ  31غشت )2020
 .21مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم املادة  15من مدونة األسرة( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي بتاريخ  07غشت
 . 2020أحيل على اللجنة بتاريخ  31غشت )2020
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الجدول رقم  : 2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة خالل السنة التشريعية
2020-2019
الرقم

1

املوضوع
طلب عقد لقاء تشاوري حول إعداد
التقرير الدوري الجامع للتقريرين
الخامس والسادس التفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييزضد املرأة.

مقدم الطلب

وزير الدولة املكلف
بحقوق اإلنسان

2

طلب االستماع إلى السيد وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
لدراسة جدوى الساعة اإلضافية
على الحياة االقتصادية واالجتماعية
والصحية.

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

3

طلب االستماع إلى السيد وزير العدل
لتدارس موضوع استفحال ظاهرة
االستيالء على العقارات ،واملس
بممتلكات الغير.

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل
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تاريخ اإلحالة تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة
إلى اللجنة
ورد الطلب في  06دجنبر
 2019وعقد اللقاء بتاريخ 07
يناير 2020

 08يناير
2020

 23يناير
2020

 10يناير 2020

 29يناير 2020

ملخصات حول أهداف مشاريع ومقترحات القوانين املصادق عليها
من طرف اللجنة:
مشروع قانون رقم  55.19يتعلق بتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية.
يحدد مشروع هذا القانون املبادئ والقواعد املنظمة للمساطر واإلجراءات اإلدارية املتعلقة
بطلبات املرتفقين ،ويروم إلى إعادة إرساء قواعد جديدة للعالقة القائمة بين اإلدارة واملرتفق ،من
خالل التنصيص على املستجدات التالية:
 - 1تحديد املبادئ العامة املنظمة للعالقة الجديدة بين اإلدارة واملرتفق ،والتي تتأسس على الثقة
والشفافية في املساطر واإلجراءات ،مع تبسيطها ،وتحديد اآلجال القصوى لدراسة طلبات املرتفقين
املتعلقة بالقرارات اإلدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل اإلدارة ،ومراعاة التناسب بين موضوع القرار
اإلداري واملعلومات والوثائق واملستندات املطلوبة للحصول عليه ،وتقريب اإلدارة من املرتفق ،مع
تعليل اإلدارة لقراراتها السلبية ،والحرص على التحسين املستمرلجودة الخدمات املقدمة للمرتفقين،
وعدم مطالبتهم باإلدالء بوثيقة أو بمستند أكثرمن مرة واحدة.
 - 2إلزام اإلدارات بتوثيق القرارات اإلدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات؛
 - 3تبسيط املساطراإلدارية؛
 - 4إلزام اإلدارات بتحديد آجال للرد على طلبات املرتفقين في مدة أقصاها  60يوما ،ويقلص
إلى  30يوما كحد أق�صى فيما يتعلق بمعالجة طلبات املرتفقين املتعلقة بالقرارات اإلدارية الضرورية
إلنجازمشاريع االستثمار ،والتي ستحدد بنص تنظيمي؛
 - 5اعتبار سكوت اإلدارة بعد انقضاء اآلجال املحددة بخصوص الطلبات املتعلقة بالقرارات
اإلدارية املحددة الئحتها بنص تنظيمي ،بمثابة موافقة؛
 - 6إرساء حق املرتفق في تقديم الطعون اإلدارية ،حتى يتسنى الحفاظ على حقوقه وتوفيرجميع
الضمانات اإلدارية له؛
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 - 7تعميم اإلدارات لرقمنة املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية التي تدخل في مجال
اختصاصها ،ورقمنة أداء املصاريف اإلدارية ذات الصلة ،وذلك في أجل أقصاه خمس ( )5سنوات
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيزالتنفيذ؛
 - 8إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية ،يعهد إليها خصوصا املصادقة
على مصنفات القرارات اإلدارية ،باستثناء تلك املتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي
تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

مقترح النظام الداخلي ملجلس املستشارين بعد ترتيب اآلثارالقانونية لقرار
املحكمة الدستورية رقم  19/96الصادربتاريخ  02شتنبر 2019
يرمي املقترح إلى مالءمة طريقة التصويت على النظام الداخلي ملجلس املستشارين ومواده مع
قراراملحكمة الدستورية رقم  19/96الصادرفي  9شتنبر  ،2019ترتيبا لآلثارالقانونية للقراراملذكور،
بحيث اعتمد املجلس في جلسته العامة املنعقدة بتاريخ  4فبراير  2019صيغة جديدة ملقترح النظام
الداخلي تراعي منطوق ومضامين القرارالسالف الذكر.
وبناء عليه ،ضم املقترح بين ثناياه ،الصيغ التعديلية للمواد املصرح بعدم مطابقتها للدستور
التي سبقت مالءمتها في الجلسة العامة املنعقدة في  2غشت  ،2019ومواد تم بموجبها تبني مالحظات
املحكمة الدستورية املتعلقة بمقتضيات الواردة في  21مادة ،إذ اعتمد التفسيرفي صلب  15مادة منها،
بينما تم إرفاق باقي التفسيرات في هامش ست مواد ،وذلك عمال بأحكام الفقرة الثانية من املادة 277
من النظام الداخلي ملجلس املستشارين.
وقد حظيت التعديالت املذكورة بموافقة املحكمة الدستورية التي صرحت بمطابقة النظام
الداخلي في صيغته الجديدة للدستور ،بموجب قرارها رقم  102-20بتاريخ  02شتنبر .2020
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مشروع قانون تنظيمي رقم  72.19يق�ضي بتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق
بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور
يهدف مشروع القانون التنظيمي إلى تتميم الئحة املؤسسات العمومية واملناصب العليا الواردة
بامللحق رقم  2بالقانون التنظيمي  02.12املتعلق بالتعيين في املناصب العليا؛ وذلك على النحو التالي:
إضافة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة املحدثة بموجب القانون رقم  ،48.17إلى الئحةاملؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة؛
 إضافة منصبي «رؤساء التمثيليات اإلدارية الجهوية القطاعية» و»رؤساء التمثيليات اإلداريةالجهوية املشتركة» املحدثين بموجب املرسوم رقم  2.17.618الصادر في  26دجنبر  2018بمثابة
ميثاق وطني لالتمركز اإلداري إلى الئحة املناصب العليا باإلدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها
في مجلس الحكومة.

مشروع قانون رقم  39.19بتغييروتتميم القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة
املحاكم املالية
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق املالءمة مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم  106.13املتعلق
بالنظام األسا�سي للقضاة ،والسيما فيما يخص «حد السن القانوني لإلحالة على التقاعد» و»مدة
الرخصة اإلدارية السنوية» وكذا «مدة رخصة الوالدة ،بالنسبة للمرأة القاضية» ،عالوة على تحقيق
االنسجام مع مقتضيات القانون رقم  038.13املتعلق بإحداث املدرسة الوطنية لإلدارة ،من خالل
استعمال تسمية «املدرسة الوطنية العليا لإلدارة» ،عوض «املعهد العالي لإلدارة» في املادتين 172
و 174من املدونة.
كما يتوخى مشروع القانون مراجعة بعض الجوانب املتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض
أصناف املترشحين لسلك املحاكم املالية ،بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية املتوفرة لدى
املؤسسات واملقاوالت العمومية.
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مشروع قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي
يهدف هذا املشروع قانون إلى وضع إطارقانوني متكامل ملمارسة مهام الطب الشرعي ،والتنصيص
على املقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض
على القضاء ،مما سيساهم في تعزيز ضمانات املحاكمة العادلة ،وتطويرها وتعزيز سياسة بالدنا في
مناهضة التعذيب وفقا للمعاييراألممية.
كما يتوخى هذا املشروع إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ،والرفع من مستوى العاملين
بهذا املجال ،بغية تشجيع اإلقبال على هذا التخصص بالجامعات املغربية ،وذلك من خالل استقطاب
األطباء الداخليين ،وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه ،وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق
مهنية محفزة لهم.
ويتضمن مشروع القانون أيضا ،ما يلي:
 تحديد الجهات الطبية املخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي ،عن طريق تحديد املقصودبالطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي ،وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته ،وكيفية انتدابه
والجهات املخول لها انتدابه؛
 تحديد كيفية انتداب الطبيب املمارس ملهام الطب الشرعي والجهات املخول لها انتدابه ،عالوةعلى تنظيم العالقة بين األطراف؛
 إقرار مبدأ استقاللية الطبيب املمارس لهذه املهام في شأن القضايا املوكلة إليه من قبلالسلطات القضائية؛
 تمتيع الطبيب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته ملهامه وبمناسبتها ،مقابل إلزامهبواجب كتمان السراملنهي ،والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.
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مقترح يق�ضي بتغييروتتميم النظام الداخلي ملجلس املستشارين
(صادقت عليه لجنة النظام الداخلي)
تميز افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية  2020-2019بالعمل في ظل ظرف استثنائي
تعيشه بالدنا كباقي دول العالم ،جراء تف�شي وباء كورونا املستجد سريع العدوى واالنتشار ،وما أعقب
ذلك من تدابير وقائية اتخذتها بالدنا للحد من انتشاره ،ثم اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية في
مجموع التراب الوطني ،ليتخذ مجلسنا املوقرعلى إثرها ،بعد تشاور بين كافة أجهزته وهيئاته ،مجموعة
من التدابير االحترازية واالستثنائية لتدبير املرحلة ،وفق تصور عملي يسمح لكافة أعضاء املجلس من
ممارسة حقوقهم الدستورية املستمدة من تمثيليتهم لألمة ،ويساير التدابير واإلكراهات الناجمة عن
اإلعالن الرسمي لحالة الطوارئ الصحية ،وقد أبرز التدبير التشاركي لهذه املرحلة االستثنائية حتمية
ملء الفراغات املوجودة على مستوى النظام الداخلي للمجلس ،من منطلق التراكم املهم املحقق،
بغرض تبني الخيارات القانونية والتنظيمية املمكنة ،تحسبا لوضعيات مماثلة مستقبال ،داعين هللا
عزوجل أن يحفظ بلدنا العزيز ،وأن يتم علينا نعمة األمن واالستقرارواالزدهارتحت القيادة الرشيدة
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
وإن هذا التعديل يجد مسعاه أيضا في تتميم األحكام املتعلقة بمناقشة القوانين املالية املعدلة
والتصويت عليها ،ووضع آلية قانونية لإلخبارالوارد التنصيص عليه في املادة  26من القانون التنظيمي
رقم  130.13املتعلق بقانون املالية ملا ّ
تميزت هذه املرحلة بلجوء الحكومة إلى إحداث صندوق خصو�صي
ملواجهة تداعيات تف�شي وباء فيروس كورونا ،تنزيال للتعليمات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده ،كما أن خيار تعديل النظام الداخلي أملته كذلك الرغبة في إتمام التزامات
املجلس الدستورية ،املتمثلة أساسا في تفعيل املجلس للقانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد
مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة
العامة ذات األولوية.
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ومن هذه املنطلقات التأسيسية ،فإن الخطوط العريضة للمقترح تتجلى فيما يلي:
 مالءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال املجلسوضوابط سيره في الظروف الخاصة غير العادية ،بإضافة الباب الحادي عشر إلى الجزء الثاني من
النظام الداخلي؛
 تفصيل األحكام الخاصة بمناقشة قوانين املالية املعدلة والتصويت عليها؛ شرح طريقة إخبار لجنة املالية باملجلس بإحداث أي حساب خصو�صي للخزينة خالل السنةاملالية بمرسوم ،تطبيقا ألحكام املادة  26من القانون التنظيمي  130.13يتعلق بقانون املالية.
 إدراج مقتضيات قانونية ترتبط بالتزامات املجلس إزاء قضايا جوهرية ،والواردة في قوانينتنظيمية واجبة التطبيق داخل آجال ّ
محددة ،وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت
الحياة العامة ذات األولوية.
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 - 7مشاريع ومقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة وتحيل على
نصوص تنظيمية
دورة أكتوبر 2019
املادة :38
«يستفيد األطباء العاملون باملكاتب الجماعية لحفظ الصحة وباملرافق
الصحية التابعة لقطاع الصحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ ،من التكوين املشار إليه في أحكام املادة  37أعاله ،قصد
مطابقة وضعيتهم مع أحكام هذا القانون ،وذلك داخل أجل ال يتعدى
أربع سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ،مع مراعاة
مشروع قانون رقم  77.17يتعلق أحكام الفقرة الثانية بعده.
غير أن األطباء املشار إليهم في الفقرة األولى والحاصلين ،في تاريخ دخول
بممارسة مهام الطب الشرعي
هذا القانون حيزالتنفيذ ،على شهادات للتكوين في إحدى مجاالت الطب
الشرعي يخضعون لتقييم التكوين املتوفرين عليه ،ولهذا الغرض،
تحدث لجنة خاصة تتولى التصديق على التكوين الذي استفادوا منه،
وعند االقتضاء ،تمكينهم من تكوين تكميلي ،حسب الحالة.
يحدد تأليف وكيفيات سيرهذه اللجنة بنص تنظيمي».

64

املادة 5
«طبقا للمبادئ املنصوص عليها في املادة  4أعاله ،يجب على اإلدارات ،كل
فيما يخصها ،أن تقوم بجرد جميع القرارات اإلدارية التي تدخل في مجال
اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات يحدد نموذجها بنص
تنظيمي.
تنشر هذه املصنفات بالبوابة الوطنية املشار إليها في املادة  26من هذا
القانون ،مع مراعاة أحكام املادة  9أدناه».
املادة 11
«يحدد بنص تنظيمي نموذج الوصل املشار إليه في املادة  10أعاله وكيفيات
تسليمه للمرتفق».

مشروع قانون رقم 55.19
يتعلق بتبسيط املساطر
واإلجراءات اإلدارية

املادة 15
«تحتفظ اإلدارة بحق عدم الرد على الطلبات املقدمة بصورة متكررة من قبل
نفس املرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق البت فيه سلبيا ،مالم
يطرأ تغييرفي شروط تسليم القراراملذكور أو في وثائق ومستندات امللف.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بنص تنظيمي».
املادة 17
«ال يمكن تمديد األجل املشار إليه في املادة  16أعاله املحدد لتسليم القرار
اإلداري إال مرة واحدة عندما تقت�ضي معالجة طلب املرتفق ،إنجازخبرة تقنية
أو بحث عمومي .وال يمكن أن تتعدى مدة هذا التمديد املدة الالزمة إلنجاز
الخبرة أو البحث املذكورين.
وفي هذه الحالة ،تبلغ اإلدارة املعنية املرتفق ،بكل وسيلة من وسائل التواصل
املالئمة ،باألجل الجديد لتقديم جوابها.
تحدد بنص تنظيمي الئحة القرارات اإلدارية املعنية بتمديد األجل املذكور».
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املادة 19
«بالرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية املخالفة ،يعتبر بمثابة
موافقة ،سكوت اإلدارة ،بعد انقضاء اآلجال املنصوص عليها في املادة 16
أعاله ،بخصوص الطلبات املتعلقة بالقرارات اإلدارية التي يحدد الئحتها نص
تنظيمي.
وفي هذه الحالة ،يجب على املسؤول التسلسلي لإلدارة العمومية املعنية
أو املسؤول التسلسلي عن املؤسسة العمومية أو عن الشخص االعتباري
الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة املكلفة بمهام املرفق العام املعنيين
أو رئيس الجماعة الترابية املعنية أو رئيس مجموعة الجماعات الترابية أو
هيئة الجماعة الترابية املعنية أن يسلم للمرتفق ،بطلب منه ،القرار اإلداري
موضوع الطلب داخل أجل أقصاه  7أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب»

مشروع قانون رقم  55.19يتعلق
بتبسيط املساطر واإلجراءات
اإلدارية

املادة 23
«طبقا ملبدأ التبسيط املشارإليه في املادة  4أعاله ومع مراعاة أحكام املادة 24
بعده ،يجب على اإلدارات أن تحدد في مصنفات القرارات اإلدارية ،الوثائق
واملستندات اإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها أو التي يمكنها الحصول
عليها من إدارات أخرى ،والتي تعتبرضرورية ملعالجة طلبات القرارات اإلدارية،
دون أن تطلب من املرتفق املعني اإلدالء بها عند تقديمه هذه الطلبات.
يراعى مبدأ التدرج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة ،مع إعطاء األولوية
للقرارات اإلدارية الالزمة إلنجازاملشاريع االستثمارية.
تحدد بنص تنظيمي الئحة الوثائق واملستندات املشار إليها في الفقرة األولى
أعاله».
املادة 26
«تحدث بوابة وطنية للمساطرواإلجراءات اإلدارية ،ينشرفيها على الخصوص
ما يلي:
 مصنفات القرارات اإلدارية املنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون؛ املؤشرات املتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات اإلدارية املشار إليها في املادة 28أدناه؛
 كل معلومة مفيدة تتعلق بتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية.يتم تدبيرالبوابة الوطنية وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي».
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املادة 27
تحدث ،تحت رئاسة رئيس الحكومة ،لجنة وطنية لتبسيط املساطر
واإلجراءات اإلدارية تتولى ،على الخصوص:
 تحديد االستراتيجية الوطنية لتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية والسهرعلى تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
 املصادقة على مصنفات القرارات اإلدارية باستثناء تلك املتعلقة بالجماعاتالترابية ومجموعاتها وهيئاتها ؛
 تتبع تقدم ورش رقمنة املساطرواإلجراءات اإلدارية ؛ اإلشراف على إنجازدراسات لقياس مدى ر�ضى املرتفقين.يحدد تأليف اللجنة املذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي».
املادة 28
مشروع قانون رقم  55.19يتعلق يجب على اإلدارات القيام سنويا ،بإعداد املؤشرات املتعلقة بمعالجة وتسليم
بتبسيط املساطر واإلجراءات القرارات اإلدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة
اإلدارية
الوطنية.
تحدد بنص تنظيمي الئحة املؤشرات املذكورة وكيفيات إعدادها».
املادة 32
«يحدد بنص تنظيمي كل تدبيرالزم للتطبيق التام ألحكام هذا القانون».
املادة 33
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية
املشارإليها في املواد  5و 11و 27منه في الجريدة الرسمية.
ويتعين نشر النصوص التنظيمية املذكورة في هذه املادة داخل أجل أقصاه
ستة أشهرابتداء من تاريخ نشرهذا القانون في الجريدة الرسمية.
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السيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
املهمة

الفريق أو املجموعة البرملانية

االسم

رئيس اللجنة

السيد عبد السالم بلقشور

فريق األصالة واملعاصرة

الخليفة األول

السيد عبد اللطيف أبدوح

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

الخليفة الثاني

السيد الحسين العبادي

فريق العدالة والتنمية

الخليفة الثالث

السيد محمد حيتوم

فريق االتحاد املغربي للشغل

الخليفة الرابع

السيد لحسن أدعي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الخليفة الخامس

السيد عبد اإلله حفظي

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الخليفة السادس

السيد أحمد االدري�سي

فريق األصالة واملعاصرة

األمينة

السيدة رجاء البقالي الطاهري

الفريق االشتراكي

مساعد األمين

السيدة ثريا لحرش

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

املقرر

السيد امبارك السباعي

الفريق الحركي

مساعد املقرر

السيد امللودي العابد العمراني

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
الفريق أو املجموعة البرملانية

االسم
السيد العربي املحر�شي

فريق األصالة واملعاصرة

السيد الحسن بلمقدم
السيد سيدي محمد ولد الرشيد

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

السيد عزيزمكنيف
السيد نبيل شيخي

فريق العدالة والتنمية

السيدة كريمة أفيالل

الفريق الحركي

السيد حميد كوسكوس
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الحصيلـة املفـصلـة ألشغال
لجنة القطاعات اإلنتاجية

الحصيلة العامة
ألشغال لجنة القطاعات اإلنتاجية خالل السنة التشريعية
2020-2019

عدد النصوص املصوت عليها
عدد االجتماعات
مجموع ساعات العمل

دورة
اكتوبر 2019

دورة
أبريل 2020

 02مشروعي
قانونين و01
مقترح قانون

03
مشاريع قوانين

مرسوم بقانون
واحد

07

08

05

01

14

 22ساعة
و 30دقيقة

 13ساعة
و 30دقيقة

 30دقيقة

36
ساعة
و 30دقيقة

71

الفترة الفاصلة السنة التشريعية
بين الدورتين 2020- 2019

 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2019
مشاريع القوانين:

مشروع قانون رقم  57.18بتغييروتتميم القانون رقم  77.15القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة
البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
مشروع قانون رقم  76.18يغيرويتمم بموجبه امللحق األول من الظهيرالشريف الصادرفي  28من
جمادى اآلخرة  31( 1337مارس  )1919بمثابة مدونة التجارة البحرية.
مقترحات القوانين:

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  59.14املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة
بنائها وترميمها.
دورة أبريل 2020
مشاريع القوانين:

مشروع قانون رقم  30.20بسن احكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود
النقل الجوي للمسافرين.
مشروع قانون رقم  50.17يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
مشروع قانون رقم  49.17يتعلق بالتقييم البيئي.
الفترة الفاصلة بين الدورتين
مراسيم القوانين:

مشروع مرسوم بقانون رقم  2.20.690بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات املالية الواجب
أداؤها السترجاع إمكانية إصدارالشيكات.
72

 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر
2019
توزيع النصوص حسب
مصدراإلحالة على املجلس
توزيع النصوص حسب مآل
التصويت
توزيع النصوص حسب
التعديل

توزيع النصوص حسب
طبيعتها القانونية

دورة أبريل الفترة الفاصلة
بين الدورتين
2020

الحكومة

---

----

----

مجلس النواب

3

3

1

اإلجماع

3

3

1

األغلبية

--

----

----

ّ
املعدلة

--

1

---

غير ّ
املعدلة

3

2

1

مشاريع قوانين تنظيمية

--

----

----

مشاريع القوانين العادية

2

3

----

مقترحات القوانين

1

----

----

مراسيم القوانين

--

--

1

 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة أبريل 2020
النص القانوني

عدد
التعديالت
املقدمة

عدد
التعديالت
املقبولة

عدد
التعديالت
املسحوبة

عدد
التعديالت
املرفوضة

مشروع قانون رقم  50.17يتعلق بمزولة أنشطة
الصناعة التقليدية.

28

--

14

14

مشروع قانون رقم  49.17يتعلق بالتقييم البيئي.

29

15

14

--
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 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
الرقم

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

دورة أكتوبر 2019
1

دراسة مشروع قانون رقم  57.18بتغيير وتتميم القانون
رقم  77.15القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة
البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

الثالثاء  05نونبر
2019

ساعة
و  30دقيقة

2

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة
.2020

األربعاء  20نونبر
2019

3

دراسة مشروع قانون رقم  76.18يغير ويتمم بموجبه
امللحق األول من الظهير الشريف الصادر في  28من
جمادى اآلخرة  31( 1337مارس  )1919بمثابة مدونة
التجارة البحرية.

األربعاء  20نونبر
2019

30
دقيقة

4

دراسة مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم
 59.14املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها
وترميمها.

األربعاء  20نونبر
2019

30
دقيقة

5

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الطاقة واملعادن
والبيئة برسم سنة .2020

الخميس  21نونبر
2019

4
ساعات
و  30دقيقة

6

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة السياحة
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي برسم سنة .2020

الخميس  28نونبر
2018

5
ساعات
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6
ساعات

الرقم

موضوع االجتماع

تاريخ
االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

7

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضروالرقمي برسم سنة .2020

الثالثاء
 03دجنبر 2019

4
ساعات

8

التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية برسم سنة
.2020

الجمعة
 06دجنبر 2019

30
دقيقة

دورة أبريل 2020
9

دراسة مشروع قانون رقم  30.20بسن أحكام خاصة
تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل
الجوي للمسافرين.

االثنين
 18ماي 2020

ساع ــات ــان

10

 دراسة مشروع قانون رقم  50.17يتعلق بمزاولة أنشطةالصناعة التقليدية.
 مناقشة وضعية الحرفيين التقليديين في ظل جائحةوباء كورونا

الثالثاء
 16يونيو 2020

11

البت في التعديالت والتصويت على مشروع قانون رقم
 50.17يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

الثالثاء
 23يونيو 2020

ساعــات ــان ونصف

12

دراسة مشروع قانون رقم  49.17يتعلق بالتقييم البيئي.

الثالثاء
 23يونيو 2020

3
ساع ــات

13

البت في التعديالت والتصويت على مشروع قانون رقم
 49.17يتعلق بالتقييم البيئي.

الثالثاء
 30يونيو 2020

ساعتان
و  30دقيقة

14

الدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم
 2.20.690بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات املالية
الواجب أداؤها السترجاع إمكانية إصدارالشيكات.

الثالثاء
 29شتنبر 2020

 30دقيقة
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3
ساعات
و  30دقيقة

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات
لجنة القطاعات اإلنتاجية
دورة أكتوبر 2019
أعضاء الحكومة

عدد االجتماعات

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات

01

السيد وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي

02

السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي

01

السيد وزيرالطاقة واملعادن والبيئة

01

دورة أبريل 2020
السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي.

03

السيد وزيرالطاقة واملعادن والبيئة.

02

الفترة الفاصلة بين الدورتين
السيد وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي
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01

 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة القطاعات اإلنتاجية
الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة
مقترحات القوانين قيد الدرس
 .1مقترح قانون يتعلق بإحداث املجلس الوطني للمناطق القروية والجبلية( .تقدم به أعضاء مجموعة العمل
التقدمي .أحيل على اللجنة في  5يناير ( ).2015موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .2مقترح قانون بتعديل املادة  19من القانون  07.14املغير واملتمم للظهير الشريف الصادر في  09رمضان 1391
( 12أغسطس  )1913املتعلق بالتحفيظ العقاري( .تقدم به أعضاء الفريق الحركي .أحيل على اللجنة في  13يناير
).2016
 .3مقترح قانون بشأن تقنين زراعة الكيف باملغرب( .تقدم به فريق األصالة واملعاصرة .أحيل على اللجنة في 26
يناير ( ).2016موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .4مقترح قانون يرمي إلى إحداث غرف للسياحة(.تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على اللجنة في  15فبراير
( ).2016موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .5مقترح قانون يرمي إلى إحداث املجلس الوطني للسياحة( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على اللجنة
في  15فبراير ( ).2016موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .6مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم  31.96املتعلق بالنظام األسا�سي لوكاالت األسفار( .تقدم به
أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على اللجنة في  15فبراير ( ).2016موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .7مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم  1.74.16املؤرخ في  12ربيع الثاني  12( 1396أبريل )1976
املتعلق باملكتب الوطني املغربي للسياحة( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على اللجنة في  15فبراير ).2016
 .8مقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية للجيولوجية( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على اللجنة في 02
مارس ( ).2016موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .9مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  18.09بمثابة النظام األسا�سي لغرف الصناعة التقليدية
مضان  17( 1432أغسطس ّ .)2011
(تقدم به
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.89الصادر في  16ر
فريق األصالة واملعاصرة .أحيل على اللجنة في  31ماي ( ).2016موقف الحكومة :مقبول جزئيا)
 .10مقترح قانون يق�ضي بإحداث صندوق لتمويل الصناع التقليديين( .تقدم به السادة املستشارون عبد السالم
اللبار ،اعمر حداد أحمد بابا ،أحمد لخريف من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية .أحيل على اللجنة في 26
مارس ( ).2018موقف الحكومة :غيرمقبول)
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 .11مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم وتحيين الظهيرالشريف رقم  1.69.174بتاريخ  10جمادى األولى 25( 1389
يوليوز  )1969بشأن التحفيظ العقاري الجماعي لألمالك القروية( .تقدم به السادة أعضاء فريق التجمع الوطني
لألحرار .أحيل على اللجنة بتاريخ  30نونبر ( ).2018موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .12مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم املادة  78-2من القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة كما تم تتميمه
وتعديله( .تقدم به السيد عبد االله حفظي عن فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب .أحيل على اللجنة بتاريخ 09
يناير ( ).2018أخبرت الحكومة مكتب املجلس بأنها ّ
حددت موقفها بشأن مقترح القانون)
 .13مقتـرح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم املادة  202من القانون رقم  31.08الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.11.03بتاريخ  14من ربيع األول  18( 1432فبراير  ) 2011القا�ضي بتحديد تدابير لحماية املستهلك( .ورد من
مجلس النواب .أحيل على اللجنة بتاريخ  24يناير )2020
 .14مقترح قانون يغير القانون رقم  133.13يق�ضي بتغيير القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم مهنة املرشد
السياحي( .تقدم به فريق التجمع الوطني لألحرار .أحيل على اللجنة بتاريخ  19مارس )2020
 .15مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة املغربية( .تقدم
به أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على اللجنة بتاريخ  21يوليوز )2020
 .16مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار املحروقات باملغرب( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على اللجنة
بتاريخ  21يوليوز )2020
 .17مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم الفصل  24من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  9من رمضان 12( 1331
أغسطس  )1913املتعلق بالتحفيظ العقاري( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي بتاريخ  07غشت  .2020أحيل
على اللجنة بتاريخ  31غشت )2020

مشاريع القوانين قيد الدرس
 .1مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري
والخدمات املتصلة بها( .محال على اللجنة بتاريخ  15يوليوز )2020
 .2مشروع قانون رقم  08.19يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  38.12املتعلق بالنظام األسا�سي لغرف التجارة
والصناعة والخدمات( .محال على اللجنة بتاريخ  24يوليوز )2020
 .3مشروع قانون رقم 93.17يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة املوظفين
واألعوان العاملين بالقطاع الوزاري املكلف بالصيد البحري( .محال على اللجنة بتاريخ  03غشت )2020
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الجدول رقم  :2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام
استطالعية خالل السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

1

2

3

4

املوضوع
تنوير الرأي العام بحقيقة
اكتشاف الغازالطبيعي بمجموعة
من املناطق ببالدنا ،وبالحصيلة
األولية لعمليات التنقيب على
الغازالطبيعي.
مناقشة وضعية امليزان التجاري
بين املغرب والبلدان التي تربطه
معها اتفاقيات للتبادل الحر.

مقدم الطلب

الفريق االشتراكي

فريق العدالة
والتنمية

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

 08يناير 2020

 21يناير 2020

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

 15يناير 2020

 28يناير 2020

طلب االستماع إلى السيد
املدير العام للمكتب الشريف
للفوسفاط بحضور السيد
وزير الطاقة واملعادن والبيئة
مجموعة الكونفدرالية
 29يناير  04 2020فبراير 2020
في موضوع حكامة املكتب
الديمقراطية للشغل
ومساهمته في االقتصاد الوطني
على ضوء خالصات وتوصيات
تقريراملجلس األعلى للحسابات.
 فريق التجمع الوطنيلألحرار
دراسة استراتيجية الجيل األخضر  -الفريق الدستوري
 2030-2020واستراتيجية غابات الديمقراطي االجتماعي  10مارس  10 2020مارس 2020
االتحاد العام ملقاوالتاملغرب .
املغرب
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الجدول رقم  :2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام
استطالعية خالل السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

املوضوع

5

طلب مناقشة اإلجراءات
الحكومية املتخذة ملواجهة آثار
وتداعيات شح التساقطات
املطرية خالل هذا املوسم على
االقتصاد الوطني

6

وضعية الحرفيين التقليديين في
ظل جائحة وباء كورونا
(تم تدارسه في اجتماع اللجنة
بتاريخ  16يونيو )2020

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

 الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية
 فريق العدالة والتنميةالفريق الدستوري  10مارس 2020الديمقراطي االجتماعي
 فريق االتحاد املغربيللشغل

فريق
األصالة واملعاصرة

7

طلب مناقشة موضوع الفالحيين
العواصف
املتضررين من
الرعدية.

فريق
األصالة واملعاصرة

8

طلب تشكيل لجنة فرعية
للقيام بمهمة استطالعية حول
مركزية الشراء والتنمية للمنطقة
املنجمية لتافياللت وفجيج

فريق
األصالة واملعاصرة
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 21أبريل  21 2020أبريل 2020

 09يونيو  16 2020يونيو 2020

 16يونيو 2020
أحيل الطلب على
املكتب و 24يونيو
 02يونيو 2020
 2020أحيل من
رئيس املجلس على
الحكومة

ملخصات حول أهداف مقترحات ومشاريع القوانين املصادق
عليها من طرف اللجنة:
مشروع قانون رقم  57.18بتغييروتتميم القانون رقم  77.15القا�ضي بمنع صنع
األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
يهدف هذا املشروع قانون إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على األكياس
البالستيكية ،وتتمحور أهم مستجداته حول النقط التالية:
 تدقيق تعاريف األكياس البالستيكية من أجل رفع أي لبس على املستوى التقني؛ ضمان تتبع األكياس البالستيكية غيراملمنوعة وكذلك املواد األولية؛ّ
املصنع ،وذلك من خالل تصريح يودعه لدى الوزارة
 إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاطاملكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛
 إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام األعوان املكلفين باملراقبة فيما يخص التفتيشوالحجزواملعاينة ،وتحريراملحاضرومنحهم صالحيات جديدة؛
 حصرتداول بعض األكياس البالستيكية بين املصنع واملستورد ومستعملها الذين يستعملونهالألغراض املوجهة إليها؛
 تعزيزالشفافية بين األشخاص املكلفين باملراقبة واألشخاص املراقبين؛ تقوية نظام املراقبة ؛ -ردع املخالفين ألحكام هذا القانون.
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مشروع قانون رقم  76.18يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من الظهيرالشريف
الصادرفي  28من جمادى اآلخرة  31( 1337مارس  )1919بمثابة مدونة التجارة
البحرية.
جاء هذا املشروع قانون في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني،
وضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية وذلك من خالل تتميمها بمقتضيات
جديدة تأخذ بعين االعتبار بعض املستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن
الصيد البحري.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير
القانوني وغير املصرح به وغير املنظم ،من خالل تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثالث
( )3وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات الراديو كهربائية باإلضافة إلى التشديد
في اإلجراءات املتعلقة به .ولذلك ينص املشروع على إلزامية توفر هذه السفن على نظام التعريف
بالترددات الراديو كهربائية املشار إليه ،كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات
هذا القانون.

مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  59.14املتعلق باقتناء سفن
الصيد ومباشرة بنائها وترميمها
جاء هذا املقترح استدراكا لعدم إشارة النص األصلي من القانون رقم  59.14إلى إلزامية تحديد
آجال تقديم طلب رفض استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم املغربي أو طلب ترميمها ،وأن
الهدف من ذلك يروم تحيين بعض التعاريف املتعلقة بترميم سفينة الصيد أو البيع الكلي أو الجزئي
لها.
وذلك من خالل تعديل املقتضيات املتعلقة بتعريف الترميم وما ينتج عنه من تغييرفي الخصائص
األساسية املبينة في وثيقة جنسية السفينة ،أو ما يتطلبه من إزالة للمحرك ألسباب معينة دون تغيير
في الخصائص ،أو ما ينتج عن الترميم من تغييرفي نوع الصيد الذي تمارسه السفينة.
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ألجل ذلك يهدف النص إلى وجوب تقديم طلب الرخصة املذكورة أعاله داخل آجال يحددها
نص تنظيمي ،وعند انصرام األجل يرفض الطلب.

مشروع قانون رقم  30.20بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفارواملقامات
السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين
يندرج مشروع هذا القانون ضمن التدابير املتخذة تطبيقا للمادة  5من املرسوم بقانون رقم
 2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،الذي خول
للحكومة أن تتخذ بصفة استثنائية ،اإلجراءات الالزمة ،والتي من شأنها اإلسهام بكيفية مباشرة في
مواجهة اآلثار السلبية املترتبة عن إعالن حالة الطوارئ الصحية .ويتعلق األمر بوضع إطار قانوني
يسمح ملقدمي خدمات األسفاروالسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض املبالغ
املستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة ،دون أي زيادة في السعر،
وذلك بهدف:
 الحد من جميع أشكال توقف النشاط االقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خاللتخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات؛
 تجنب خطرإفالس مقدمي الخدمات املغاربة وحماية مصالح الدائنين ال سيما الزبناء؛ تحفيزالطلب والحفاظ على قيمة املعامالت باملغرب ،وذلك من خالل تجنب األداءات املرتقبدفعها بالعملة الصعبة.
ولإلشارة ،فإن مقتضيات مشروع هذا القانون محددة لفترة زمنية وبشروط مبينة ،وتخص
عقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين املبرمجة في الفترة ما بين فاتح
مارس  2020وإلى غاية  30شتنبر  2020والتي تم إلغاؤها نتيجة تف�شي جائحة فيروس كورونا.

83

مشروع قانون رقم  50.17يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
يهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي واملؤسساتي لقطاع الصناعة
التقليدية كي ينخرط في مسلسل التحوالت التشريعية التي تعرفها بالدنا ويستجيب لالنتظارات
الحقيقية للفاعلين فيه ،وذلك من أجل تحسين جودة منتجاته وجعله أكثرمهنية.
كما يهدف مشروع القانون الى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي
املعاشات والتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.
املساهمة في هيكلة وتنظيم النسيج اإلنتاجي بالقطاع وتأطير أمثل للفاعلين وتسهيل عمليات
املواكبة والتأهيل وبالتالي الرفع من جودة املنتوجات والخدمات وتلميع أفضل لسمعة املنتوج الحرفي
وتوسيع رواجه مما سيساهم في تحسين أوضاع الحرفيين الحقيقيين
وينص املشروع على املقتضيات التالية:
 وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع املعلم وتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليدية،وتحديد شروط الحصول على الصفة ،والتنصيص على وضع الئحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة
التقليدية بصنفيها اإلنتاجي والخدماتي.
 إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاوالت وتعاونيات الصناعة التقليدية ،يتمالتقييد به من خالل بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض ،وذلك انسجاما مع التوجه الحالي الذي
يعتمد في قطاعات حكومية أخرى ،سيمكن من تسهيل عملية التسجيل ،وتوفيراملعطيات واملعلومات.
وفي هذا السياق ،تم نسخ السجل املنصوص عليه في املادة  3من القانون رقم  18.09بمثابة
النظام األسا�سي لغرف الصناعة التقليدية ،لكون هذا السجل في الوقت الراهن أصبح متجاوزا ،بحيث
أثبتت التجارب الحالية نجاعة تدبيرالسجالت بكيفية إلكترونية.
 تشجيع العمل ضمن تكتالت مهنية بالقطاع ،باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية املحليةوفاعال في التنظيم والتأطير ،حيث تم التنصيص على إحداث هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل
مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية ،وتخضع عند تأسيسها ألنظمة أساسية نموذجية ،ويعتبر
رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية اإلقليمية ،أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها.

84

 إعادة تنظيم املجلس الوطني للصناعة التقليدية ،وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كلما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها.
 التنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاوالت الصناعة التقليدية املعترف لهمبهذه الصفة واملسجلين بسجل الصناعة التقليدية؛
 سن مقتضيات زجرية تهم كل شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة ،وكل شخص لميرجع لإلدارة البطاقة املهنية بعد حذفه من السجل الوطني.

مشروع قانون رقم  49.17يتعلق بالتقييم البيـئي
أتى مشروع القانون تفعيال ألحكام الدستور الذي نص بشكل صريح في الفصل  31منه على حق
املواطن في بيئة سليمة وأقرمبدأ التنمية املستدامة.
وتطبيقا ملقتضيات القانون اإلطار رقم  12-99بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة،
وذلك لتجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم  12.03املتعلق بدراسات التأثير على
البيئة ،ومن بينها عدم خضوع بعض املشاريع امللوثة لدراسات التأثير على البيئة ،وعدم تالؤم نظام
املراقبة مع التطور املؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية .كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم
التأثير البيئي للممارسات العمومية واالستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية ،مما سيسمح
بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد االجتماعي والبيئي واالقتصادي بكيفية مسبقة
في مسلسل اتخاذ القرارفي مجال التخطيط االستراتيجي.
ومن أهم املستجدات التي جاء بها مشروع القانون :إخضاع السياسات واالستراتيجيات والبرامج
واملخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية املحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم
االستراتيجي البيئي ،وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي االستراتيجي واللجوء إلى االستشارة
العمومية ،وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية ،باإلضافة إلى إقرار االفتحاص البيئي
املنصوص عليه في القانون اإلطارالسالف الذكر.
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مشروع مرسوم بقانون رقم  2.20.690بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات املالية الواجب
أداؤها السترجاع إمكانية إصدارالشيكات.
يندرج مشروع املرسوم بقانون ضمن اإلجراءات املتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية املعلن
عنها ملواجهة وباء كورونا املستجد والحد من آثاره االقتصادية واالجتماعية ،وذلك عبر وضع استثناء
خاص على أحكام املادة  314من القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة ،بغاية التخفيف من
الغرامات املالية الواحب على أصحاب الحسابات أداؤها قصد الحصول على إمكانية استرجاع إصدار
الشيكات.
ويأتي هذا املشروع املرسوم بقانون ملعالجة إشكالية االرتفاع املستمرالذي يعرفه عدد عوارض
األداء منذ بداية تف�شي جائحة فيروس كورونا ببالدنا ،وإيجاد حل لهذه اإلشكالية التي قد تتفاقم
مستقبال ،وتهدد مصداقية الشيك كوسيلة لألداء في املعامالت التجارية ،وذلك بالنظر لألسعار
الباهظة املطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح املعنية من املواطنين
إلى الدائرة املصرفية.
وتدخل أحكام التحفيف املذكورة حيزالتنفيذ ابتداء من تاريخ نشراملرسوم بقانون في الجريدة
الرسمية وإلى غاية  31مارس  ،2021مع إمكانية تمديد هذا األجل بمرسوم خالل مدة سريان حالة
الطوارئ الصحية املعلن عنها.
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 - 7مشاريع ومقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة وتحيل على نصوص
تنظيمية
مشروع قانون رقم
 76.18يغير ويتمم
بموجبه امللحق األول من
الظهير الشريف الصادر
في  28من جمادى اآلخرة
 31( 1337مارس )1919
بمثابة مدونة التجارة
البحرية)1( .

الفصل : 47
تحدد بنص تنظيمي املواصفات التقنية لنظام التعريف بالترددات الراديو
كهربائية أو أي نظام آخريمكن من تعريف سفينة صيد ذات سعة إجمالية تقل
أو تعادل ثالث وحدات.
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 - 7مشاريع ومقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة وتحيل على نصوص
تنظيمية
املادة الثانية:
املادة 4
تحدد بنص تنظيمي العالمة أو الوسم املطبوع الذي يجب أن تحمله األكياس
البالستيكية ،حسب الغرض املوجهة إليه ،أو حسب الفئة.

مشروع قانون 57.18
بتغييروتتميم القانون
رقم  77.15القا�ضي بمنع
صنع األكياس من مادة
البالستيك واستيرادها
وتصديرها وتسويقها
واستعمالها.

()5

املادة الثالثة:
املادة 4-1
• تحدد بنص تنظيمي الخصائص التقنية لألكياس البالستيكية ذات االستعمال
الصناعي والتي يمنع على املصنع أو املستورد لها أن يزود بها أشخاص غير األشخاص
الذين يستعملونها لألغراض املوجهة لها.
املادة 4-1
• يحدد بنص تنظيمي نموذج ونوع املعلومات التي يتضمنها السجالن اللذان يتعين
مسكهما من قبل األشخاص الذين يستعملون األكياس البالستيكية ذات االستعمال
الصناعي ،حصريا لألغراض املوجهة إليها ،وتضمن في السجل املعلومات املتعلقة
بكل عملية تزويد بهذه األكياس ،وباملعلومات املتعلقة باألشخاص وبكمية األكياس
البالستيكية ذات االستعمال الصناعي وخصائصها التي تم التزويد بها.
ا ملادة 4-2
• يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح وكيفيات إيداعه لدى اإلدارة ،من طرف
كل مستورد للمواد األولية البالستيكية وكل وحدة لتدوير البالستيك أو تصنيع أو
استيراد وتصديراألكياس البالستيكية املنصوص عليها في البنود  5و 6و 7و 8و 9و10
في املادة .1
املادة 4-3
• يحدد بنص تنظيمي نموذج السجل الذي يجب مسكه من طرف كل مستورد
للمواد األولية وكل وحدة لتدوير البالستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير األكياس
البالستيكية واملنصوص عليها في البنود  5و 6و 7و 8و 9و 10من املادة  .1والذي
يتضمن كل البيانات املتعلقة بنشاطه سواء حامل ورقي أو إلكتروني.
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 - 7مشاريع ومقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة وتحيل على نصوص
تنظيمية
مقترح قانون يق�ضي
بتغييروتتميم القانون
رقم  59.14املتعلق
باقتناء سفن الصيد
ومباشرة بنائها
وترميمها.
()01

«املادة  »1-1من القانون:
• تحدد بنص تنظيمي اآلجال والشروط املرتبطة بتقديم طلب الرخصة املسبقة
املتعلقة ببناء السفن أو اقتنائها أو ترميمها ،أو ترميم سفن الصيد املسجلة تحت
العلم املغربي.
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 - 7مشاريع ومقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة وتحيل على نصوص
تنظيمية
 .1املادة :2
تحدد بموجب نص تنظيمي قائمة أنشطة الصناعة التقليدية حسب
مدلول هذا القانون.
 .2املادة :4
تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تولي اإلدارة تدبير ومسك قاعدة
املعطيات املتعلقة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية.
 .3املادة :6
يحدد بموجب نص تنظيمي نموذج الشهادة املسلمة في إحدى أنشطة
الصناعة التقليدية التي يزاولها املعني باألمر.

مشروع قانون رقم  50.17يتعلق
بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
()08

 .4املادة :7
يحدد بموجب نص تنظيمي ممثلو اإلدارة داخل لجنة التأهيل الحرفي
وكذا كيفيات سيرهذه اللجنة.
 .5املادة :12
تحدد بموجب نص تنظيمي أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية
التي يمكن إحداث هيئات حرفية خاصة بها.
 .6املادة :13
يحدد بموجب نص تنظيمي نموذج األنظمة األساسية الخاصة بالتجمعات
الحرفية املنتظمة في شكل هيئات حرفية.
 .7املادة 21
يحدد بموجب نص تنظيمي عدد ممثلي اإلدارة وكيفيات اختيار ممثل
تعاونيات الصناعة التقليدية ومدة عضويته داخل املجلس الوطني
للصناعة التقليدية.
 .8املادة 31
يحدد بموجب نص تنظيمي أجل إحداث اللجنة الخاصة التي يعهد إليها
بإعداد اإلطارالتعاقدي االستراتيجي.
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 - 7مشاريع ومقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة وتحيل على نصوص
تنظيمية
 .1املادة 2
تحدد بموجب نص تنظيمي قائمة مشاريع السياسات والبرامج واملخططات
والتصاميم القطاعية والجهوية الخاضعة للتقييم االستراتيجي البيئي.
 .2املادة 4
تحدد بموجب نص تنظيمي قائمة مشاريع السياسات والبرامج واملخططات
والتصاميم القطاعية والجهوية الخاضعة للتقييم االستراتيجي البيئي.
 .3املادة 5
تحدد بموجب نص تنظيمي الئحة املشاريع الخاضعة لدراسة التأثيرعلى البيئة
وتوصيفها.
 .4املادة 7
تحدد بموجب نص تنظيمي الشروط والكيفيات املعتمدة في إنجاز دراسة
التأثيرعلى البيئة ودفترالتحمالت من طرف مكتب الدراسات املعتمد.
 .5املادة 8
تحدد بموجب نص تنظيمي مسطرة الحصول على قراراملوافقة البيئية.

مشروع قانون
رقم  49.17يتعلق بالتقييم البيئي.
()12

 .6املادة 9
تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات إجراء البحث العمومي.
 .7املادة 12
تحدد بموجب نص تنظيمي الئحة املشاريع الخاضعة لبطاقة التأثير على
البيئة.
 .8املادة 13
تحدد بموجب نص تنظيمي شروط وكيفيات إنجاز بطاقة التأثير البيئية من
طرف مكتب الدراسات املعتمد.
 .9املادة 15
تحدد بموجب نص تنظيمي مسطرة الحصول على قراراملوافقة البيئية.
 .10املادة 17
تحديد أجل إجراء االفتحاص البيئي للوحدات واألنشطة الصناعية بموجب
نص تنظيمي ،من طرف مكتب دراسات معتمد طبقا للشروط والكيفيات
املحددة أيضا بنص تنظيمي.
 .11املادة 19
تحدد بموجب نص تنظيمي شروط وكيفية إجراء االفتحاص البيئي ،ومسطرة
الحصول على قرار املطابقة البيئية ،وكذا كيفية مواكبة الوحدات الصناعية
واألنشطة القائمة.
 .12املادة 20
تحدد اختصاصات وتأليف كيفية سير اللجنة الوطنية للتقييم البيئي بنص
تنظيمي.
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السيدات والسادة أعضاء لجنة القطاعات االنتاجية
املهمة

الفريق أو املجموعة البرملانية

االسم

رئيس اللجنة

أبو بكر أعبيد

الفريق االشتراكي

الخليفة األول

العربي العراي�شي

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الخليفة الثاني

محمد زروال

فريق االتحاد املغربي للشغل

الخليفة الثالث

أمال ميصرة

فريق العدالة والتنمية

الخليفة الرابع

سيدي الطيب املوساوي

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

الخليفة الخامس

عبد اإلله املهاجري

فريق األصالة واملعاصرة

الخليفة السادس

عبد الوهاب بلفقيه

الفريق االشتراكي

األمين

عبد الرحيم أطمعي

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

مساعد األمين

امبارك حمية

الفريق الحركي

املقرر

محمد عبو

فريق التجمع الوطني لألحرار

مساعد املقرر

إبراهيم شكيلي

فريق األصالة واملعاصرة

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
الفريق أو املجموعة البرملانية

االسم
محمد احميدي
حميد قميزة
أحمد بابا اعمر حداد
محمد لشهب
محمد العزري
أحمد احميميد
يوسف بنجلون
سيدي املختار الجماني
محمد القندو�سي
عدي شجري

فريق األصالة واملعاصرة

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
فريق العدالة والتنمية
الفريق الحركي
التجمع الوطني لألحرار
التقدم واالشتراكية
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الحصيلـة املفـصلـة ألشغال
لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

الحصيلة العامة
ألشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية خالل
السنة التشريعية 2020 - 2019

عدد النصوص املصوت عليها
عدد االجتماعات
مجموع ساعات اجتماعات
اللجنة

دورة
اكتوبر 2019

دورة
أبريل 2020

الفترة الفاصلة
بين الدورتين

السنة
التشريعية
2020- 2019

 01مشروع
قانون تنظيمي

 01مشروع
قانون

 01مرسوم
بقانون

03

09

08

02

19

 39ساعة
و 35دقيقة

 13ساعة
و 10دقائق

5
ساعات

57
ساعة
و 45دقيقة
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2019
مشاريع القوانين:
مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية (في إطارقراءة ثانية للمواد
 26 ،17 ،10 ،6 ،3و)45

دورة أبريل 2020
مشاريع القوانين:
مشروع قانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد.»-19
(القراءة األولى والقراءة الثانية).

الفترة الفاصلة بين الدورتين
مراسيم القوانين:
مشروع مرسوم بقانون رقم  2.20.605بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق
الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء
املؤمنين لدى الصندوق ،املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد.»19 -
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 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها
الفترة
دورة
دورة
 2020الفاصلة بين
أكتوبر  2019أبريل
الدورتين
توزيع النصوص حسب مصدر
اإلحالة على املجلس

توزيع النصوص حسب مآل
التصويت

النصوص

حسب

توزيع
التعديل

توزيع النصوص
طبيعتها القانونية

حسب

الحكومة

--

1

--

مجلس النواب

1

--

1

اإلجماع

1

1

--

األغلبية

--

--

1

ّ
املعدلة

--

1

--

غير ّ
املعدلة

1

--

1

مشاريع قوانين تنظيمية

1

--

--

مشاريع القوانين العادية

--

1

--

مقترحات القوانين

--

--

--

مراسيم قوانين

--

--

1
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 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة أبريل 2020
النص القانوني

عدد
التعديالت املقدمة

مشروع قانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية
لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد.»19 -

03

98

عدد
التعديالت املقبولة

03

 - 4إحصاءات حول اجتماعات اللجنة بحسب ترتيبها الكرونولوجي
الرقم

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

دورة أكتوبر 2019
1

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الشغل واإلدماج الخميس  21نونبر
2019
املنهي
(الفترة الصباحية)

6
ساعات

2

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية الخميس  21نونبر
2019
االجتماعية واملساواة واألسرة
(الفترة املسائية)

4
ساعات
و 20دقيقة

3

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصحة

الجمعة
 22نونبر 2019

6
ساعات
و 40دقيقة

4

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الثقافة والشباب
والرياضة

األربعاء
 27نونبر 2019

7
ساعات
و 5دقائق

5

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

الجمعة
 29نونبر 2019

9
ساعات

6

التصويت على مجموع مشاريع امليزانيات الفرعية التي
تدخل ضمن اختصاصات اللجنة

الجمعة
 6دجنبر 2019

15
دقيقة

7

دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية (في إطارقراءة ثانية)

الثالثاء
 24دجنبر 2019

20
دقيقة

99

الرقم

8

9

موضوع االجتماع
دراسة موضوع "اإلصالح البيداغوجي الجامعي الجديد"
تقدم به الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،فريق
العدالة والتنمية ،الفريق االشتراكي ،الفريق الحركي ،فريق
االتحاد املغربي للشغل والفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي.
مناقشة تقرير الزيارة االستطالعية التي قامت بها اللجنة
حول الواقع الصحي بجهة درعة تافياللت خالل الفترة
املمتدة ما بين  1إلى  7يوليوز .2018

تاريخ
االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

األربعاء
 15يناير 2020

3
ساعات
و 45دقيقة

الثالثاء
 21يناير 2020

ساعتان
و 10دقائق

دورة أبريل 2020
10

مشروع قانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية
لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا "كوفيد."-19

11

مشروع قانون رقم  25.20بسن تدابير استثنائية
لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا "كوفيد( ."-19في
إطارقراءة ثانية).

12

دراسة مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية.

الثالثاء
 14أبريل 2020

ساعتان

الثالثاء
 21أبريل 2020

20
دقيقة

الثالثاء
 5ماي 2020

45
دقيقة

13

مناقشة أوضاع املهنيين داخل مؤسسة الضمان
االجتماعي ودورها في مواجهة التداعيات االجتماعية التي
أفرزتها جائحة كورونا كوفيد.-19

األربعاء
 17يونيو 2020

3
ساعات

14

مناقشة موضوع وضعية الحالة الوبائية واإلجراءات
الصحية ملا بعد رفع الحجرالصحي.

الثالثاء
 7يوليوز 2020

3
ساعات

100

الرقم

موضوع االجتماع

تاريخ
االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

15

يوم درا�سي حول مشروع قانون رقم  45.18يتعلق بتنظيم
مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين.

اإلثنين
 20يوليوز 2020

ساعتان

اجتماع اللجنة لإلطالع على خالصات ونتائج االجتماع
املشترك بين مجل�سي البرملان حول برمجة مقترح قانون
يتعلق بإحداث القناة البرملانية.

اإلثنين
 20يوليوز 2020

ساعة واحدة

املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية ملقترح قانون يتعلق
بإحداث القناة البرملانية.

الثالثاء
 21يوليوز 2020

ساعة
و 5دقائق

16

17

الفترة الفاصلة بين الدورتين

18

مناقشة موضوع اإلجراءات والتدابير الوقائية التي
سترافق الدخول املدر�سي والجامعي لسنة 2021/2020
وكذا مستجدات هذا املوسم في ظل إكراهات جائحة
كورونا.

الخميس
 27غشت
2020

19

الدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون
رقم  2.20.605بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض
املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات
العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء املؤمنين لدى
الصندوق ،املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس
كورونا «كوفيد.»19 -

االثنين
 14شتنبر 2020
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ثالث ساعات
و 30دقيقة

ساعة واحدة
و 30دقيقة

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات لجنة
التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
دورة أكتوبر 2019
عدد االجتماعات

أعضاء الحكومة
وزيرالثقافة والشباب والرياضة

2

وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

2

وزيرالصحة

1

وزيرالشغل واإلدماج املنهي

1

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

1

دورة أبريل 2019
عدد االجتماعات

أعضاء الحكومة
وزيرالشغل واإلدماج املنهي

3

وزيرالصحة

1

وزيرالثقافة والشباب والرياضة

2

الفترة الفاصلة بين الدورتين
عدد االجتماعات

أعضاء الحكومة
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

1

وزيرالشغل واالدماج املنهي

1
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 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية
الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة
مشاريع القوانين قيد الدرس
 .1مشروع قانون رقم  143.12بتغيير املادة  44من القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية( .في إطار
قراءة ثانية)( .محال على اللجنة بتاريخ  12غشت )2013
 .2مشروع قانون رقم  25.14يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي املنتجات الصحية( .محال على اللجنة بتاريخ  16فبراير
)2016
 .3مشروع قانون رقم  63.16بتغييروتتميم القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية( .محال على اللجنة
بتاريخ  27يوليوز )2016
 .4مشروع قانون رقم  16.18يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  77.03املتعلق باالتصال السمعي البصري( .محال على اللجنة
بتاريخ  19فبراير )2019
 .5مشروع قانون رقم  23.19بتغيير وتتميم القانون رقم  51.15القا�ضي بإعادة تنظيم «املسرح الوطني محمد الخامس».
(محال على اللجنة بتاريخ  17فبراير )2020
 .6مشروع قانون رقم  45.18يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين( .محال على اللجنة بتاريخ  25يونيو )2020

مقترحات القوانين قيد الدرس
 .1مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين واإلشهاروالدعاية للتبغ في بعض األماكن العمومية( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي.
أحيل على اللجنة في  14يناير ).2016
 .2مقترح قانون يق�ضي بتتميم القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي( .تقدم به فريق األصالة واملعاصرة .أحيل
على اللجنة في  26يناير ( ).2016موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .3مقترح قانون يتمم الظهيرالشريف رقم  1.63.071الصادرفي  25من جمادى اآلخرة  13( 1383نوفمبر  )1963بشأن التعليم
األسا�سي( .ورد على املجلس من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير  .2016أحيل على اللجنة بتاريخ  16فبراير ( ).2016موقف
الحكومة :مقبول)
 .4مقترح قانون يق�ضي بتعديل الفقرة األولى من املادة  6من القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.
(أحيل على املجلس من مجلس النواب بتاريخ  15يوليوز  .2011أحيل على اللجنة بتاريخ  18يوليوز ( ).2011موقف الحكومة:
مقبول)
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 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية
 .5مقترح قانون بتغيير وتتميم املواد  6و 22و 23من القانون رقم  12.01املتعلق باملختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية
الطبية( .تقدم به السيدات والسادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية .أحيل على اللجنة في  11شتنبر ).2017
 .6مقترح قانون حول إنشاء هيئة وطنية لإلحيائيين( .تقدم به السيدات والسادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
أحيل على اللجنة في  11شتنبر ( ).2017موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .7مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة  17من الظهير الشريف رقم  1.99.208الصادر في  13جمادى األولى 25( 1420
أغسطس  )1999بتنفيذ القانون رقم  16.98املتعلق بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزراعتها( .السادة أعضاء
فريق التجمع الوطني لألحرار .أحيل على اللجنة في  08نونبر ( ).2018موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .8مقترح قانون يتعلق بإحداث املجلس الوطني للحوار االجتماعي( .تقدم به فريق األصالة واملعاصرة .أحيل على اللجنة بتاريخ
 13فبراير ( ).2019موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .9مقترح قانون يتعلق بإحداث مؤسسة موحدة لألعمال االجتماعية ملوظفي الوزارات واإلدارات ذات الطابع املركزي( .تقدم به
فريق العدالة والتنمية .أحيل على اللجنة في  05غشت )2019
 .10مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية( .ورد على املجلس من مجلس النواب بتاريخ  26يوليوز  .2019أحيل على اللجنة
بتاريخ  29يوليوز ).2019
 .11مقترح قانون بتتميم القانون رقم  105.12املتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي( .تقدم به فريق العدالة
والتنمية .أحيل على اللجنة بتاريخ  30يناير )2020
 .12مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة  9من الظهير الشريف رقم  1.03.194صادر في  14من رجب  11( 1424سبتمبر)2003
بتنفيذ القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل( .ورد من مجلس النواب بتاريخ  16فبراير  .2018سحب من لجنة العدل
والتشريع وحقوق اإلنسان وأعيدت إحالته على اللجنة بتاريخ  10يناير ( )2020موقف الحكومة :مقبول)
 .13مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم مقتضيات املادتين  269و 270من القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل( .تقدم
به أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار بتاريخ  20أكتوبر  . 2017سحب من لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان وأعيدت
إحالته على لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بتاريخ  10يناير ( )2020موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .14مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة  19من القانون رقم  15.01املتعلق بكفالة األطفال املهملين( .تقدم به أعضاء الفريق
االشتراكي .أحيل على اللجنة بتاريخ  31غشت )2020
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الجدول رقم  :2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام استطالعية
خالل السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

1

طلب عقد اجتماع اللجنة قصد
االستماع إلى السيد وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والبحث العلمي لدراسة
الدخول املدر�سي والجامعي للموسم
الدرا�سي 2020/2019

مجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

2

طلب عقد اجتماع اللجنة ملناقشة
مستجدات الدخول املدر�سي والجامعي
ملوسم ()2020/2019

فريق
العدالة والتنمية

3

طلب مناقشة اإلصالح البيداغوجي
الجامعي الجديد

 الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية،
 فريق العدالة والتنمية، الفريق االشتراكي، الفريق الحركي، فريق االتحاد املغربيللشغل
 الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي

4

مناقشة تقرير الزيارة االستطالعية التي
قامت بها اللجنة حول الواقع الصحي بجهة
درعة تافياللت خالل الفترة املمتدة ما بين 1
إلى  7يوليوز 2018

5

طلب عقد اجتماع اللجنة من أجل
دراسة وضعية موظفي قطاع الشباب
والرياضة

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

6

طلب عقد اجتماع اللجنة من أجل
مناقشة موضوع تأثير انتشار فيروس
"كوفيد "-19على املنظومة التربوية
والتعليمية

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

أحيل الطلبان إلى اللجنة بتاريخ 15
أكتوبر  2019ووجها للحكومة بتاريخ
 16أكتوبر .2019

ناقشت اللجنة املوضوع في اجتماعها
املنعقد بتاريخ  15يناير .2020

نوقش التقريرفي اجتماع اللجنة بتاريخ  21يناير 2020
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26
نونبر 2019

15
أبريل 2020

26
نونبر 2019

15
أبريل 2020

الجدول رقم  :2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام استطالعية
خالل السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

7

8

9

10

املوضوع الع ـ ــام
طلب عقد اجتماع اللجنة قصد دراسة
موضوع "تداعيات إقصاء مجموعة من
املهنيين من االستفادة من التعويضات
املمنوحة من صندوق تدبير جائحة
كورونا
طلب عقد اجتماع للجنة ملناقشة
موضوع التدابير املتخذة من طرف وزارة
التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة خالل فترة الحجر الصحي وأثرها
على مختلف الفئات الهشة.
مناقشة أوضاع املهنيين داخل
مؤسسة الضمان االجتماعي ودورها
في مواجهة التداعيات االجتماعية
التي أفرزتها جائحة كورونا كوفيد 19؛
(نوقش في اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ
 17يونيو )2020

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

فريق
األصالة واملعاصرة

20
أبريل 2020

21
أبريل 2020

فريق
األصالة واملعاصرة

6
يوليوز 2020

6
يوليوز 2020

فريق
التجمع الوطني لألحرار

 04يونيو 2020

 04يونيو 2020

 فريق األصالة واملعاصرة؛ الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية؛
مناقشة موضوع وضعية الحالة
 فريق العدالة والتنمية؛الوبائية واإلجراءات الصحية ملا بعد
 الفريق الحركي؛ 02يونيو 2020
رفع الحجر الصحي؛ (نوقش في اجتماع
 الفريق االشتراكي؛اللجنة املنعقد بتاريخ  07يوليوز )2020
 فريق االتحاد املغربي للشغل؛ الفريق الدستوري الديمقراطياالجتماعي.

 04يونيو 2020

106

الجدول رقم  :2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام استطالعية
خالل السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

11

 فريق األصالة واملعاصرة؛طلب االستماع الى السيد وزير الصحة  -الفريق االستقاللي للوحدة
حول آخر مستجدات تطور الوضعية والتعادلية؛
الوبائية املرتبطة بتف�شي وباء كورونا  -فريق العدالة والتنمية؛
 الفريق الحركي؛املستجد
 -الفريق االشتراكي.

 11غشت 2020

12

 فريق األصالة واملعاصرة؛ الفريق االستقاللي للوحدةتطورات الوضعية الوبائية لفيروس
والتعادلية؛
كوفيد  19ببالدنا والتدابير املتخذة
 فريق العدالة والتنمية؛ملحاصرته
 الفريق الحركي؛ -الفريق االشتراكي؛

 11غشت 2020

13

بطلب من :
 - 1فريق العدالة والتنمية،
الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،وفريق التجمع
الوطني لألحرار ،والفريق
الحركي.
 - 2فريق االتحاد املغربي
ومجموعة
للشغل
الكونفدرالة الديمقراطية
للشغل.

 25غشت 2020

مناقشة موضوع اإلجراءات والتدابير
الوقائية التي سترافق الدخول املدر�سي
والجامعي لسنة  2021/2020وكذا
مستجدات هذا املوسم في ظل إكراهات
جائحة كورونا.
(عقد االجتماع يوم الخميس  27غشت
) 2020
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تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

 12غشت 2020

 11غشت 2020

 25غشت 2020

الجدول رقم  :2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام استطالعية
خالل السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

املوضوع الع ـ ــام

14

طلب عقد اجتماع اللجنة ملناقشة موضوع
التطورات املقلقة والخطيرة للحالة
الوبائية ببالدنا ،واملتعلقة بعدم التحكم في
املرحلة الثانية من تف�شي وانتشار جائحة
كورونا كوفيد 19

مقدم الطلب
 فريق األصالة واملعاصرة؛ الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية؛
 فريق العدالة والتنمية؛ الفريق الحركي؛ فريق التجمع الوطنيلألحرار؛
 الفريق االشتراكي؛ فريق االتحاد العام ملقاوالتاملغرب؛
 فريق االتحاد املغربيللشغل؛
 الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي؛
 مجموعة الكونفدرالةالديمقراطية للشغل
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تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

 28غشت 2020

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

 28غشت 2020

ملخصات حول أهداف مشاريع القوانين املصادق عليها من طرف
اللجنة:
مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية .في إطارقراءة ثانية.
يدخل هذا املشروع قانون في إطارتطبيق أحكام الفقرة األخيرة من الفصل الخامس من الدستور
لتحديد صالحيات املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية وكيفيات سيره باعتباره مؤسسة دستورية
وطنية مستقلة في مجال السياسة اللغوية والثقافية ،وشخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام
يتمتع باالستقالل اإلداري واملالي.
ويضطلع هذا املجلس بمهمة اقتراح التوجهات االستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية
والثقافية والسهر على انسجامها وتكاملها ،خاصة ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين
العربية واألمازيغية ،وكذا الحسانية وباقي اللهجات والتعبيرات الثقافية املغربية ،وتنمية الثقافة
الوطنية ،والنهوض بها في مختلف تجلياتها وحفظ التراث الثقافي املغربي وتثمينه وتيسير تعلم اللغات
األجنبية األكثر تداوال في العالم ،واملساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق مع السلطات
والهيئات املعنية.
وقد عرف هذا املشروع قانون في إطار القراءة الثانية ،تعديل املواد  ،26 ،17 ،10 ،6 ،3و45
منه بغاية االنفتاح على اللغات املتداولة واالنسجام بما فيها الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات
األجنبية والترجمة ،لنشر آرائه من خالل وسائل للتواصل دونما الحاجة إلى التنصيص عن ذلك
بمقت�ضى القانون.
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مشروع قانون رقم  25.20بسن تدابيراستثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد.»-19
يهدف مشروع هذا القانون إلى سن تدابيراستثنائية ملواكبة املشغلين الذين يوجدون في وضعية
صعبة والعاملين لديهم املتضررين من تداعيات هذا الفيروس.
وتتمثل هذه التدابير في :القيام ،خالل الفترة املمتدة من  15مارس  2020إلى غاية  30يونيو
 ،2020بصرف تعويض لفائدة األجراء واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج الذين توقفوا مؤقتا
عن عملهم واملصرح بهم برسم شهر فبراير  2020لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ واعتبار
الفترة املذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون وبالتالي ،تظل
العالقة التعاقدية قائمة؛ وتعليق أداء االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
خالل الفترة املمتدة من فاتح مارس  2020إلى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي ،كشرط لفتح الحق في
التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق ،وكذا في نظام الـتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ،وذلك
بالنسبة للمشمولين بهذا القانون؛ كما يتعين على املشغل ،حسب هذا املشروع قانون ،إرجاع املبالغ
التي تم صرفها بناء على تصريح كاذب منه ،إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحت طائلة
تطبيق العقوبات الجاري بها العمل.
وقد نص مشروع القانون على إمكانية تمديد الفترة املشار إليها أعاله بنص تنظيمي إذا دعت
الضرورة إلى ذلك.
كما تم التنصيص على خضوع العمليات املذكورة للمراقبة املالية التي تقوم بها األجهزة املختصة
وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،ال سيما املفتشية العامة للمالية واملديرية
العامة للضرائب وذلك في إطار عملية التتبع واملواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي القيام بها.

110

مشروع مرسوم بقانون رقم  2.20.605يتعلق بسن تدابيراستثنائية لفائدة بعض
املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح
بهم وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء املؤمنين لدى الصندوق
املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد »19
يندرج املرسوم بقانون في إطارالجهود الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو املقاوالت املتضررة
من نتائج تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد ،»19وكذا الحفاظ على مناصب الشغل ،بهدف صرف
تعويض ،خالل فترة تحدد بنص تنظيمي ،لفائدة:
 األجراء واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج ،املصرح بهم برسم شهر فبراير  2020لدىالصندوق الوطني للضمان االجتماعي من قبل املشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات
أو القطاعات الفرعية املحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل
تف�شي الجائحة املذكورة؛
 العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء املؤمنين لدى الصندوق املذكور ،بمقت�ضى القانونرقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا ،الذين تأثرنشاطهم بفعل التدابيراملتخذة في إطارمواجهة الجائحة املذكورة.
ويتضمن مشروع هذا املرسوم بقانون تدابيراستثنائية تق�ضي على الخصوص بما يلي:
 تأجيل آجال االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي من قبل املشغليناملعنيين برسم الفترة املذكورة؛
 عدم احتساب التعويضات واملساعدات العائلية املنصوص عليها في املادة ( 57البند )2مناملدونة العامة للضرائب ،املمنوحة لألجراء واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج ،ضمن وعاء
واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،إذا كان مجموع هذه التعويضات واملساعدات
و كذا التعويض الذي سيصرف خالل الفترة املشار إليها أعاله ،ال يتجاوز  % 50من متوسط األجر
الصافي ،بعد خصم الضريبة ،املقبوض برسم شهري ينايروفبراير 2020؛
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 إلزام املشغل وكذا العامل املستقل والشخص غيراألجيربإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفهبناء على تصريح كاذب منه ،إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،تحت طائلة تطبيق العقوبات
املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وعالوة على ذلك ،يحيل مشروع املرسوم بقانون على نص تنظيمي لتحديد فئات املشغلين
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء املعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات االستفادة من
التعويض السالف الذكر.
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 - 7مشاريع ومقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة وتحيل على
نصوص تنظيمية
دورة أبريل 2020
مشروع قانون رقم  25.20بسن
تدابير استثنائية لفائدة املشغلين
املنخرطين بالصندوق الوطني
للضمان االجتماعي والعاملين
لديهم املصرح بهم ،املتضررين
من تداعيات تف�شي جائحة
فيروس كورونا «كوفيد-
()2
مشروع مرسوم بقانون
رقم  2.20.605بسن تدابير
استثنائية لفائدة بعض املشغلين
املنخرطين بالصندوق الوطني
للضمان االجتماعي والعاملين
لديهم املصرح بهم وبعض فئات
العمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء املؤمنين لدى
الصندوق ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس
كورونا «كوفيد.»-19

املادة  : 7ألجل تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر في وضعية صعبة كل
مشغل يستجيب للمعاييروالشروط املحددة بنص تنظيمي.
املادة  : 8يمكن ،إذا دعت الضرورة إلى ذلك ،أن يتم بنص تنظيمي
تمديد الفترة املنصوص عليها ............

املادة األولى:
يصرف ،خالل فترة ووفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي ،تعويض
لفائدة:
أ -األجراء واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج ،املصرح بهم برسم
شهر فبراير  2020لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من ِق َبل
املشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أوالقطاعات الفرعية
املحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثرنشاطهم بفعل
تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد»-19؛
َ
َ
ب -بعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء املؤمنين لدى
الصندوق املذكور ،بمقت�ضى القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات
الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير املتخذة في إطار
مواجهة الجائحة املذكورة .تحدد هذه الفئات بنص تنظيمي .
املادة الثانية:
يعتبر في وضعية صعبة كل مشغل يستجيب للمعايير والشروط املحددة
بنص تنظيمي.
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السيدات والسادة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
املهمة

االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

رئيس اللجنة

فريق العدالة والتنمية

املستشارعبد العلي حامي الدين

الخليفة األول

الفريق الحركي

املستشارعبد الرحمان الدري�سي

الخليفة الثاني

فريق األصالة واملعاصرة

املستشارة نجاة كمير

الخليفة الثالث

الفريق االشتراكي

املستشارمحمد ريحان

الخليفة الرابع

الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

املستشار إدريس الرا�ضي

الخليفة الخامس

فريق التجمع الوطني لألحرار

املستشارجمال الدين العكرود

الخليفة السادس

فريق العدالة والتنمية

املستشارعبد الكريم لهوايشري

األمين
مساعد األمين

فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب
الكونفدرالية
مجموعة
الديمقراطية للشغل

املستشارة نائلة مية التازي
املستشارة رجاء الكساب

املقرر

الفريق االستقاللي

املستشارة خديجة الزومي

مساعد املقرر

فريق االتحاد املغربي للشغل

املستشارة أمال العمري

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
الفريق أو املجموعة البرملانية

االسم
املستشارأحمد تويزي

فريق األصالة واملعاصرة

املستشارعادل بركات
املستشارة فاطمة الحبو�سي
املستشارة فاطمة عميري

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

املستشارعبد الصمد قيوح
املستشارمبارك جميلي

فريق العدالة والتنمية

املستشار عزيز مهدب

الفريق الحركي

114

الحصيلـة املفـصلـة ألشغال
لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

الحصيلة العامة
ألشغال لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية خالل السنة
التشريعية 2020-2019
الفترة
الفترة
الفاصلة بين السنة التشريعية
دورة
الفاصلة بين
دورة
2020- 2019
أكتوبر  2019الدورتين أبريل  2020الدورتين
عدد النصوص املصوت
عليها
عدد االجتماعات

مجموع ساعات العمل

 3مشاريع
قوانين

مرسوم
بقانون
واحد

 5مشاريع
قوانين

مرسوم
بقانون
واحد

10
نصوص

13
اجتماع

اجتماعان

10
اجتماعات

اجتماعان

27
اجتماع

 57ساعة
و 30دقيقة

4
ساعات
و 30دقيقة

22
ساعة

5
ساعات
و 30دقيقة

 89ساعة
و 30دقيقة
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2019
مشاريع القوانين:
 مشروع قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية 2020 مشروع قانون التصفية رقم  22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2017 مشروع قانون رقم  46.18يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العاموالخاص

الفترة الفاصلة بين الدورتين
مراسيم القوانين:
 -مرسوم بقانون رقم  2.20.320يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.

دورة أبريل 2020
مشاريع القوانين:
 مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر في  13من شعبان 7( 1441أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية
 مشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقادجمعياتها خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية
 مشروع قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية 2020 مشروع قانون رقم  36.20املتعلق بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة مشروع قانون رقم  44.20القا�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرةفي حكمها

الفترة الفاصلة بين الدورتين
مراسيم القوانين:
 -مشروع مرسوم بقانون رقم  2.20.665يتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدارالبيضاء.
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 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها
الفترة
دورة
اكتوبر الفاصلة بين
2019
الدورتين

توزيع النصوص حسب
مصدراإلحالة على املجلس
توزيع النصوص حسب
مآل التصويت
توزيع النصوص حسب
التعديل

توزيع النصوص حسب
طبيعتها القانونية

دورة أبريل
2020

الفترة
الفاصلة بين
الدورتين

الحكومة

--

--

--

--

مجلس النواب

3

1

5

1

اإلجماع

1

--

4

1

األغلبية

2

--

1

--

ّ
املعدلة

1

--

1

--

غير ّ
املعدلة

2

1

4

1

مشاريع قوانين تنظيمية

--

--

--

--

مشاريع القوانين العادية

3

--

5

--

مقترحات القوانين

--

--

--

--

مراسيم بقوانين

--

1

--

1
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 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة أكتوبر 2019
النص القانوني

عدد التعديالت
املقدمة

عدد
التعديالت
املقبولة

عدد
التعديالت
املسحوبة

عدد
التعديالت
املرفوضة

مشروع قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية
2020

205

44

100

61

دورة أبريل 2020
النص القانوني

عدد التعديالت
املقدمة

عدد
التعديالت
املقبولة

عدد
التعديالت
املسحوبة

عدد
التعديالت
املرفوضة

مشروع قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة
املالية 2020

76

03

53

20
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 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
الرقم

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

دورة أكتوبر 2019
1

تقديم السيد وزيراالقتصاد واملالية ملشروع قانون املالية
رقم  70.19للسنة املالية 2020

 15نونبر 2019

ساعة واحدة

2

املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة 2020

 23نونبر 2019

10
ساعات

3

االستماع لجواب السيد الوزير والشروع في مناقشة مواد
مشروع قانون املالية لسنة 2020

 25نونبر 2019

9
ساعات

4

مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون املالية لسنة 2020

 27نونبر 2019

5
ساعات
ونصف

5

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة

 27نونبر 2019

3
ساعات

6

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي

 28نونبر 2019

4
ساعات

7

 دراسة مشروع امليزانية الفرعية للبالط امللكي؛ -دراسة مشروع امليزانية الفرعية لرئيس الحكومة؛

 28نونبر 2019

ساعة ونصف

8

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية السامية
للتخطيط

 29نونبر 2019

3
ساعات

9

البت في التعديالت والتصويت على الجزء األول من
مشروع القانون املالي لسنة 2020

اإلثنين  2دجنبر
2019

10
ساعات
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الرقم

موضوع االجتماع

تاريخ
االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

10

دراسة مشروع امليزانية الفرعية ملجلس النواب ومشروع
امليزانية الفرعية ملجلس املستشارين

األربعاء
 4دجنبر 2019

5
ساعات ونصف

11

12

13

 الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانوناملالية لسنة 2020؛
 التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل فياختصاص اللجنة.
 تقديم مشروع قانون التصفية رقم  22.19املتعلقبتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2017؛
 تقديم مشروع قانون رقم  46.18يق�ضي بتغيير وتتميمالقانون رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين
العام والخاص .
 مواصلة دراسة مشروع قانون التصفية رقم 22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2017؛
 مواصلة دراسة مشروع قانون رقم  46.18يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص .

الجمعة
 6دجنبر 2019

ساعة واحدة

األربعاء
 22يناير 2020

ساعة واحدة

األربعاء
 29يناير 2020

3
ساعات

الفترة الفاصلة بين الدورتين
14

15

إخبار اللجنة بإحداث الحساب املرصد ألمور خصوصية
تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس
كورونا Covid 19

 18مارس 2020

ساعتان ونصف

الدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم
 2.20.320يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية

 7أبريل 2020

ساعتان

122

الرقم

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

دورة أبريل 2020

16

 الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.320
الصادر في  13من شعبان  7( 1441أبريل  )2020املتعلق
بتجاوز سقف التمويالت الخارجية؛
 دراسة االنعكاسات االقتصادية واملالية لتف�شي فيروسكوفيد  19على بالدنا.

اإلثنين
 4ماي 2020

17

الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم  27.20بسن
أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات
املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها خالل مدة سريان
حالة الطوارئ الصحية.

اإلثنين
 4ماي 2020

30
دقيقة

18

تدارس التدابير واإلجراءات ذات الطابع االقتصادي التي
اتخذتها الحكومة ملواجهة جائحة كورونا.

اإلثنين
11ماي 2020

ساعتان

الثالثاء
14يوليوز2020

3
ساعات ونصف

19

20

21

22

 تقديم مشروع قانون املالية املعدل للسنة املالية 2020؛ الشروع في املناقشة العامة. مواصلة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية املعدلللسنة املالية 2020؛
 جواب السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.الشروع في املناقشة التفصيلية ملشروع قانون املالية
املعدل للسنة املالية 2020
 دراسة مشروع قانون رقم  36.20املتعلق بتحويلصندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة؛
 دراسة مشروع قانون رقم  44.20القا�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان
والهيئات املعتبرة في حكمها .
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ساعة واحدة

الثالثاء
14يوليوز2020

ساعتان ونصف

األربعاء
15يوليوز2020

ساعتان ونصف

األربعاء
 15يوليوز 2020

ساعة ونصف

الرقم

موضوع االجتماع

تاريخ
االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

23

البت في التعديالت والتصويت على مواد الجزء األول من
مشروع قانون املالية املعدل.

الخميس
 16يوليوز2020

7
ساعات

الجمعة
 17يوليوز 2020

30
دقيقة

24

25

الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون
املالية املعدل ،وعلى مشروع قانون املالية املعدل برمته
تقديم اإلطار العام إلعداد مشروع قانون املالية لسنة
 2021من طرف السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة( .اجتماع مشترك مع لجنة املالية بمجلس النواب)

األربعاء
 22يوليوز 2020

ساعة واحدة

الفترة الفاصلة بين الدورتين
26

إخبار اللجنة بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية
يسمى صندوق االستثماراإلستراتيجي.

27

 مناقشة عرض السيد وزيراالقتصاد واملالية حول تنفيذالستة أشهر من ميزانية سنة  ،2020وكذا اإلطار العام
اإلثنين
إلعداد مشروع قانون املالية برسم سنة .2021
 28شتنبر 2018
 الدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665يتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدارالبيضاء.
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الثالثاء
 11غشت 2020

ساعة واحدة
وخمسون دقيقة
3
ساعات
و 40دقيقة

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات لجنة
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
الفترة الفاصلة بين الدورتين

دورة أكتوبر 2019
أعضاء
الحكومة

عدد االجتماعات

أعضاء
الحكومة

عدد
االجتماعات

السيد وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة

0ّ9

السيد وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة

01

السيد وزير الدولة املكلف بحقوق
اإلنسان والعالقات مع البرملان

01
الفترة الفاصلة بين الدورتين

دورة أبريل 2020
أعضاء
الحكومة

عدد االجتماعات

أعضاء
الحكومة

عدد
االجتماعات

السيد وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة

09

السيد وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة

02

السيد وزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضروالرقمي

02
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 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية
الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة
مقترحات القوانين قيد الدرس
 .1مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة  301واملادة  306من القانون رقم  17.99يتعلق بمدونة التأمينات كما تم تتميمه
بالقانون رقم ( .09.03تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على اللجنة في  13يناير ( ).2015موقف الحكومة :غير
مقبول)
 .2مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم  89.15املنظم ملهنة الخبير املحاسب واملحدث لهيئة الخبراء
املحاسبين (كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ  10ربيع الثاني  1421موافق  13يوليوز ( .)2000أحيل من مجلس
النواب في  .2000/07/13أحيل على لجنة املالية في  .2000/07/13تم إرجاعه من طرف املجلس إلى اللجنة خالل
الجلسة العمومية املنعقدة بتاريـخ  2002/01/10بطلب من رئـيس فريق التجمع الوطني لألحرار).
 .3مقترح قانون بإحداث نظام املعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس املستشا ينّ .
(تقدم به عضو فريق
ر
األصالة واملعاصرة السيد عبد العزيزبنعزوز .أحيل على اللجنة في  9يونيو ).2017
 .4مقترح قانون يرمي إلى تغيير القانون رقم  43.95الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر ّقم  1.96.106صادر في  21ربيع
األول  7( 1417غشت  )1996القا�ضي بإعادة هيكلة الصندوق املغربي للتقاعد( .تقدم به فريق العدالة والتنمية.
أحيل على اللجنة في  15غشت ( ).2017موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .5مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم الفصول  223و 224و 242من مدونة الجمارك والضرائب غيراملباشرة املصادق
عليها بمقت�ضى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم  1.77.339الصادر بتاريخ  09أكتوبر  1977املوافق ل 25
شوال ( .1397تقدم به أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار .أحيل على اللجنة في  30نونبر ( ).2017موقف الحكومة:
غيرمقبول)
 .6مقترح قانون يغيرويتمم القانون رقم  72.14املحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد املوظفون
واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.110بتاريخ  16ذي
القعدة  20( 1437أغسطس ( .)2016تقدم به أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار .أحيل على اللجنة في  30نونبر
( ).2017موقف الحكومة :مقبول مع اقتراح تعديله)
 .7مقترح قانون يق�ضي بإحداث مؤشر خاص بالكازوالّ .
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب .أحيل على
(تقدم به
ّ
اللجنة بتاريخ  9يوليوز ( ).2018أخبرت الحكومة مكتب املجلس بأنها حددت موقفها بشأن مقترح القانون)

 .8مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم  011.71بتاريخ  12ذي القعدة  30( 1391ديسمبر  )1971يحدث
بموجبه نظام لرواتب التقاعد املدنية؛ ّ
(تقدم به فريق العدالة والتنمية .أحيل على اللجنة في  09مارس )2020
ّ

(أخبرت الحكومة مكتب املجلس بأنها حددت موقفها بشأن مقترح القانون)
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 .9مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون قم  112.12املتعلق بالتعاونياتّ .
(تقدم به فريق العدالة والتنمية.
ر
ّ
أحيل على اللجنة في  09مارس ( )2020أخبرت الحكومة مكتب املجلس بأنها حددت موقفها بشأن مقترح القانون)
 .10مقترح قانون بتتميم القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات الجماعات املحلية( .تقدم به فريق العدالة
والتنمية باملجلس بتاريخ  12يونيو  ،2020أحيل على اللجنة بتاريخ  26يونيو )2020

مشاريع القوانين قيد الدرس
 .1مشروع قانون رقم  109.12بمثابة مدونة التعاضد (في إطار قراءة ثانية)( .محال على اللجنة بتاريخ  04غشت
)2016

 .2مشروع قانون رقم  15.18يتعلق بالتمويل التعاوني( .محال على اللجنة بتاريخ  17فبراير )2020
 .3مشروع قانون رقم  53.19يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  127.12املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد
وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة
محاسب معتمد( .محال على اللجنة بتاريخ  21يوليوز )2020
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الجدول رقم  :2طلبات االستماع الى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام استطالعية
خالل السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

1

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

الفرق واملجموعة التالية:
 فريق األصالة واملعاصرة؛ الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية؛
تقديم "خالصة التقرير  -فريق العدالة والتنمية؛
املتعلق بمراقبة تسيير  -الفريق الحركي؛
املجمع الشريف للفوسفاط  -الفريق االشتراكي؛
 فريق االتحاد املغربي للشغل؛والنشاط املنجمي".
الدستوري
 الفريقالديمقراطي االجتماعي؛
الكنفدرالية
 مجموعةالديمقراطية للشغل.

2

تدارس موضوع "تداعيات
ما بات يعرف بفضيحة
"باب دارنا" ،وكذا الكيفية
التي تم بها منح القروض من
طرف بعض األبناك للشركة
املعنية".

3

االنعكاسات
دراسة
االقتصادية واملالية لتف�شي
فيروس كوفيد  19على بالدنا.
(نوقش في اجتماع اللجنة
بتاريخ  4ماي )2020

4

دور األبناك في املجهود الوطني
ملواجهة جائحة كورونا

الفريق االشتراكي

تاريخ اإلحالة إلى
اللجنة

 8يناير 2020

 8يناير 2020

تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة

 15يناير 2020

 15يناير 2020

(دفعت وزارة االقتصاد
واملالية بعدم
االختصاص)

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

 23أبريل 2020

 23أبريل 2020

فريق العدالة والتنمية

 28أبريل 2020

 29أبريل 2020
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الجدول رقم  :2طلبات االستماع الى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام استطالعية
خالل السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

املوضوع الع ـ ــام

5

التدابير
تدارس
واإلجراءات ذات الطابع
االقتصادي التي اتخذتها
الحكومة ملواجهة جائحة
كورونا( .نوقش في اجتماع
اللجنة بتاريخ  11ماي
)2020

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة إلى
اللجنة

تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة

بطلب من أعضاء اللجنة في اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  04ماي 2020
بحضور السيد وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي,
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 - 7مشاريع ومقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة وتحيل على نصوص
تنظيمية
دورة أبريل 2020
املادة  03من مشروع قانون املالية املعدل( ،املادة  57من املدونة
العامة للضرائب) :نص تنظيمي يحدد كيفية اإلعفاء من الضريبة على
مشروع قانون املالية املعدل رقم
الدخل كاالمتيازات والعالوات املمنوحة للمستخدمين على شكل شيكات
 35.20للسنة املالية 2020
سياحية.
()1

 املادة  :02يحدد مبلغ رأس مال الشركة بنص تنظيمي املادة  :07تحدد شروط وكيفيات استفادة إلتزامات الشركة املتعلقةمشروع قانون رقم  36.20يق�ضي بالضمان التي تتخذها لحسابها الخاص أو لحساب الدولة من ضمان
بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى الدولة.
 املادة  :08تحديد النظام األسا�سي األول للشركةشركة مساهمة
 املادة  :11تحديد كيفيات استفادة األصول والخصوم املتعلقة()4
بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان املركزي لحساب الدولة
واملنقولة للشركات من ضمان الدولة.
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 املادة األولى :يفتح القطب املالي الذي يتم تحديد مجاله بنص تنظيميللمقاوالت املالية وغيراملالية كما هي معرفة في املادتين  4و 5من املرسوم
بقانون.
 املادة  :7تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة ،املتعلقة بالشروط الواجباستيفاؤها من لدن املقاوالت قصد التأهل الكتساب صفة القطب
املالي.
مشروع مرسوم بقانون رقم  -املادة  :18تلزم املقاوالت التي تطلب اكتساب صفة القطب املالي بدفع
 2.20.665يتعلق بإعادة تنظيم عمولة الدراسة لفائدة هيئة القطب املالي للدار البيضاء عند ايداع
القطب املالي للدارالبيضاء.
طلبها برسم حدمة جراسة الطلب .وتحدد كيفيات حساب وأداء عمولة
الدراسة والعمولة السنوية ،وكذا نسبة الزيادة املطبقة في حالة تأخير
()4
األداء بنص تنظيمي.
 املادة  :19يجب على املقاوالت املكتسبة صفة القطب املالي أن تعدتقريرا سنويا ترسله إلى هيئة القطب املالي للدار البيضاء ،داخل أجل
ثالثة أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية .ويترتب على عدم ارسال
التقرير السنوي في اآلجال املحددة أداء غرامة .تحدد كيفيات احتسابها
وأدائها بنص تنظيمي.
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ملخصات حول أهداف مشاريع القوانين املصادق عليها من طرف
اللجنة:
مشروع قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية 2020
ارتكزمشروع قانون املالية للسنة املالية  2020وفق مذكرته التقديمية على أربع أولويات:
أوال :الشروع في التنزيل الفعلي للقانون اإلطارإلصالح منظومة التربية والتكوين :باعتباره مرتكزا
لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ،وتعزيز الدعم االجتماعي للتمدرس ،إضافة إلى تفعيل
خارطة الطريق لتطوير التكوين املنهي ،خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات واملهن،
وتحديث املناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج ،ومالءمة وتطوير روح املقاولة
خاصة بالنسبة للشباب املنتمين للقطاع غيراملهيكل.
ثانيا :إرساء آليات الحماية االجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيزاستهداف الفئات املعوزة:
وذلك من خالل تحسين وتعميم الخدمات االستشفائية ،وتوسيع التغطية الصحية ،وتفعيل التأمين
الصحي ،إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار االجتماعي ،وتحسين استهداف الفئات في وضعية
هشة ،والتطوير التدريجي للمساعدات املباشرة لفائدتهم ،وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من
الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي ،ومواكبة املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية.
ثالثا :تسريع تنزيل الجهوية باعتبارها رافعا أساسيا ملعالجة الفوارق املجالية ،وتحقيق التوازن
املنشود بين املجهود التنموي العام ،وبين خصوصية كل جهة ،ومن خالل الرفع من موارد الجهات،
وتسريع تفعيل ميثاق الالتمركزاإلداري.
رابعا :إعطاء دينامية جديدة لالستثمارودعم املقاولة :وذلك بالتركيزعلى تنزيل توصيات املناظرة
الوطنية الثالثة حول الجبايات ،ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة املضافة ،مع تقليص
آجال األداء ،باإلضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم املالي للمقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا
واملتوسطة.
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أهم التدابيرالواردة في مشروع قانون املالية : 2020
التربية والتكوين والبحث العلمي:
 تفعيل القانون اإلطارملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. تخصيص  72.4ملياردرهم لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي. إحداث  16096منصب مالي منها  15000لفائدة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.الصحة:
 مواصلة تفعيل مخطط «الصحة .»2025 تخصيص 18.6ملياردرهم لقطاع الصحة. إحداث  4000منصب مالي. اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة بالداخل وعند االستيراد بالنسبة للقاحات.تقليص الفوارق ودعم القدرة الشرائية:
 تخصيص ما يناهز  18ملياردرهم لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية. تخصيص حوالي  11.3مليارلتنزيل التزامات اتفاق الحواراالجتماعي. مواصلة دعم املواد األساسية في إطار صندوق املقاصة بتخصيص مبلغ  14,6مليار درهم بمافي ذلك اإلجراءات املواكبة (مقابل  15,7ملياردرهم سنة .)2019
مواصلة تفعيل الجهوية املتقدمة:
 تخصيص  9.6ملياردرهم لهذا الورش ،بزيادة حوالي  13%مقارنة مع .2019إعطاء دينامية جديدة لالستثمارودعم املقاولة:
 مواصلة دينامية االستثمارالعمومي بتخصيص  198ملياردرهم كغالف مالي ،مقارنة ب 195سنة  ،2019أي بزيادة حوالي .1.5%
 دعم املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة عبر إحداث صندوق ترصد له  6مالييردرهم على مدى ثالث سنوات.
 الشروع في تنزيل توصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات. مواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة املضافة ،وهو ما سيكلف  10ملياردرهم.133

 تقليص آجال األداء ،خاصة تلك املتعلقة باملؤسسات واملقاوالت العمومية.ولتحمل االلتزامات املالية الناتجة عن هذه التدابير دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة العجز
بالنسبة للناتج الداخلي الخام ،فإن مشروع قانون املالية لسنة  2020اتخذ عددا من اإلجراءات
الضرورية للتحكم في نسبة العجز ،تتمثل في:
 ترشيد النفقات املرتبطة بتسييراإلدارة ،بحوالي ملياردرهم. اللجوء الى آليات التمويل املبتكرة في إطار الشراكة املؤسساتية ،واعتماد التدبير النشيطألمالك الدولة واملؤسسات العمومية ،لتوفيرحوالي  12ملياردرهم.
 مواصلة عمليات الخوصصة ،التي ستمكن من تحصيل  3ملياردرهم.أما فيما يخص فرضيات مشروع قانون املالية لسنة  2020فتتمثل في:
 نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7% نسبة عجزامليزانية 3.5% املحصول الزراعي من الحبوب يبلغ  70مليون قنطار. متوسط سعرالبترول  67دوالرللبرميل. متوسط سعرغازالبوتان  350دوالرللطن. -سعرصرف الدوالرمقابل الدرهم9.5 :

مشروع قانون التصفية رقم  22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2017
يهدف مشروع قانون التصفية إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية لسنة ،2017
وذلك على مستوى كل من امليزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة.
كما يهدف إلى التأكد من تحقيق األهداف األساسية الواردة في قانون املالية لسنة  ،2017حيث
وضعت الحكومة ضمن أولوياتها سنة  ،2017تسريع التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني عبرالتركيزعلى
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التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال
البشري وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وكذا تعزيزآليات الحكامة املؤسساتية.
وقد حقق االقتصاد الوطني خالل سنة  2017معدل نمو يقدر بـ  4.1%ونسبة عجز للميزانية في
حدود  3.5%من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص املوارد ،فقد بلغت تقديرات امليزانيـة العامة للسنة املالية  2017ما قدره
 292.281.622.000,00درهم .وتـم تحصيل مـا قدره 307.856.622.904,47درهم أي بنسبة مئوية
تعادل  .105,33 %وشكلت املوارد العادية نسبة  76,20 %من مجموع املوارد املحصلة.
وفيما يخص النفقات املتعلقة بالدين العمومي فقد سجلت السنة املالية  2017فتح اعتمادات
بمبلغ  73.356.000.000,00درهم منها  45.882.000.000,00درهم برسم استهالكات الدين العمومي
املتوسط والطويل األجل ،ومبلغ  27.474.000.000,00درهم برسم الفوائد والعموالت .وفي هذا
اإلطار ،تم إنفاق مبلغ  71.367.179.436,00درهم.
أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم امليزانية العامة خالل السنـة املاليـة  2017فقد بلغت
 187.734.785.000,00درهم ،أضيف إليها مبلغ  98.314.583,68درهم كاعتماد برسم أموال
املساعدة ،وكذا مبلغ  1.903.907.745,00درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير االقتصاد واملالية ،لتبلـغ
االعتمادات النهائية  191.572.255.286,21درهم ،في حين بلغت النفقات املنجزة عند نهاية السنـة
 189.168.805.083,52درهم ،أي ما يعادل  %100,97بالنسبة لالعتمادات النهائية.
وبلغ مجموع االعتمادات املفتوحة النهائية برسم السنة املالية  2017بالنسبة لنفقات املوظفين
ما مجموعه  106.830.776.680,00درهم ،وبلغت النفقات 104.901.197.094,58درهم ،بنسبة
.98.19%
وفيما يتعلق بنفقات االستثمار ،بلغت االعتمادات املفتوحة بموجب قانون املالية للسنة املالية
 2017ما قدره  63.571.846.000,00درهم .وإذا أخذنا بعين االعتباراعتمادات األداء املرحلة من السنة
املالية  2016والتي بلغت  15.746.627.895,35درهم وأموال املساعدة التي بلغت816.637.444,91
درهم ،باإلضافة إلى مبلغ  4.744.620.212,00درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير االقتصاد واملالية،
فإن مجموع االعتمادات النهائية برسم نفقات االستثمار واملوضوعة رهن إشارة مختـلف القطاعات
الوزارية أواملؤسسات ،بلغت  84.879.731.552,26درهم ،إذ استعمل منها مبلـغ 67.011.661.506,52
درهم أي ما يعادل  78,95 %من االعتمادات النهائية.
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مشروع قانون رقم  46.18يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  86.12املتعلق بعقود
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يهدف مشروع القانون إلى معالجة بعض اإلشكاالت ،املتعلقة ببطء تفعيل الشراكات بين
القطاعين العام والخاص التي من شأنها توفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية
إلعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين عيش املواطن.
وقصد معالجة هذه اإلشكاالت ،فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى إدخال جملة من التعديالت
على القانون رقم  ، 86.12أهمها:
 توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل كل أشخاص القانون العام خاصة الجماعات الترابيةومجموعاتها وهيئاتها؛
إحداث «لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص» برئاسة السيد رئيس الحكومة،يعهد إليها ،وضع استراتيجية وطنية في مجال الشراكة وسن برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات؛
إحداث «لجنة دائمة ملشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص» لدى اللجنة الوطنية،تتعلق بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها يعهد إليها ،وضع استراتيجية مجالية في مجال
الشراكة ،تراعي خصوصيات الشأن الجهوي واملحلي يترأسها السيد وزيرالداخلية ،مع تعزيزالحكامة
الالمركزية ،تحديد برنامج عمل جهوي سنوي أو متعدد السنوات؛
تبسيط مسطرة العرض التلقائي وتوضيح شروط اللجوء الى املسطرة التفاوضية؛ -الحرص على انسجام أحكام القانون املنظم للشراكة مع القوانين القطاعية في هذا الصدد.
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مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.320
الصادرفي  13من شعبان  7( 1441أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت
الخارجية
يق�ضي مشروع هذا القانون ،باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.320املتعلق بتجاوز
سقف التمويالت الخارجية ،الرامي إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويالت الخارجية،
املحدد بموجب املادة  43من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  ،2020وذلك لتمكين بالدنا من
توفير حاجياتها من العملة الصعبة ،خاصة عبر اللجوء إلى األسواق الدولية لالقتراض في ظل تأثر
مجموعة من القطاعات من تداعيات جائحة كوفيد  ،19كقطاع السياحة واالستثمارات األجنبية
املباشرة والقطاعات املصدرة ،باإلضافة إلى تحويالت املغاربة القاطنين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى استكمال املسطرة املنصوص عليها في الفصل  81من
الدستور ،وذلك بعرض املرسوم بقانون السالف الذكر على البرملان للمصادقة عليه خالل دورته
العادية الحالية.

مشروع قانون رقم  44.20يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  103.12املتعلق
بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها
يهدف مشروع هذا القانون الى تغييرأحكام املواد  11و 19و 61من القانون رقم  103.12املتعلق
بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193
بتاريخ فاتح ربيع األول  24( 1436ديسمبر  )2014وتتميمه باملادة  19املكررة ،وذلك بهدف مالءمة
أحكامه ألحكام مشروع القانون رقم  36.20املتعلق بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة
مساهمة وذلك من خالل:
 استبدال تسمية «صندوق الضمان املركزي» في املادتين  11و 61من القانون رقم 103.12سالف الذكر ،بالتسمية الجديدة للشركة ،وهي البنك العمومي للمقاولة؛
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 إخضاع الشركة لجميع مقتضيات القانون رقم  103.12سالف الذكر على إثر توسيع مهامها،لتشمل مزاولة أنشطة جديدة من بينها عمليات منح القروض لفائدة املقاوالت ،وذلك وفق شروط
خاصة محددة بمنشور لوالي بنك املغرب بعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان.

مشروع قانون رقم  36.20يق�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي
إلى شركة مساهمة
يهدف هذا املشروع ،إلى إصالح اإلطارالقانوني املنظم للصندوق وتمكينه من مواكبةاالستراتيجيات
والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل ،خاصة بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا
والصغرى واملتوسطة ،واملقاوالت واملؤسسات العمومية وباقي الفئات املستهدفة من طرف الدولة.
وتهم املقتضيات األساسية ملشروع القانون املذكور ما يلي:
 تحويل الطبيعة القانونية لصندوق الضمان املركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة،عبر إحداث إطار قانوني يسمح بإدخال املمارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة
واملسؤولية؛
 توسيع مهام صندوق الضمان املركزي وإعادة تحديد وتعريف أهدافه ،لتشمل تنفيذ ومواكبةالتوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة املقاوالت وباقي الفئات
املستهدفة من قبل الدولة؛
 تعزيز نظام الحكامة ،حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير املكلفباملالية ،ويضم أعضاء مستقلين؛
 تعزيز واستدامة السالمة املالية لنظام الضمان عبر دمج الصناديق التي يديرها الصندوقلحساب الدولة ،في الحصيلة املالية للشركة؛
 تحديد إطارتعاقدي جديد بين الدولة والشركة يحدد أولويات هذه األخيرة ،واألطراف املستهدفةمن دعم الدولة ،واألهداف النوعية واملسطرة ،وإطارالتتبع والتقييم ،وكذا مصادرالتمويل.
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مشروع قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية 2020
يعتبر مشروع قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  2020أول مشروع قانون مالية
ُم َع ِّدل تم تقديمه في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية ،وفي السياق الدولي والوطني الحالي،
املتسم بتداعيات جائحة كوفيد ،-19والتي فرضت اللجوء إلى اتخاذ تدابير تهدف باألساس إلى تجاوز
آثاراألزمة املرتبطة بالجائحة املذكورة على املستويين االقتصادي واالجتماعي.
وفي هذا اإلطار ،فإن املرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة ملشروع قانون املالية
املعدل لسنة  ،2020تروم مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي،والحفاظ على مناصب
الشغل ،وكذا تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية ،وذلك من خالل :
• تنزيل تدابير تأخذ بعين االعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة ،ارتباطا بحجم الضرر الذي
تكبده جراء األزمة ،والفترة الالزمة الستعادة نشاطه .على أن يتم ذلك في إطاراتفاقيات قطاعية؛
• رصد االعتمادات الالزمة لتغطية مخاطر القروض املضمونة لفائدة كل أصناف الشركات
بما في ذلك املقاوالت العمومية .حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خالل سعر فائدة أق�صى
ال يتعدى  ،3,5%ومدة سداد تعادل  7سنوات ،مع فترة إعفاء ملدة سنتين وضمان من طرف الدولة
يتراوح بين  80%و ،90%ويصل إلى  95%بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا؛
• دعم االستثمارالعمومي بما يمكن من تسريع استعادة االقتصاد الوطني لديناميته؛
• تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا ،إلى غاية نهاية السنة الجارية،
لالستمرارفي املواكبة االجتماعية واالقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر
الصحي؛
• تفعيل املواكبة الخاصة ملختلف القطاعات ،في إطار تعاقدي ،مع الفاعلين االقتصاديين
املعنيين ،مع ربط االستفادة من الدعم املخصص الستئناف النشاط االقتصادي ،بالحفاظ على أكثر
من  80%من األجراء املسجلين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،والتسوية السريعة لوضعية
املستخدمين غيراملصرح بهم؛
• تفعيل مقتضيات القانون املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية خاصة فيما يتعلق
باحترام اآلجال القصوى لرد اإلدارة على الطلبات املتعلقة باالستثمار؛
• تسريع تنزيل ميثاق املرافق العمومية؛
• تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين واملستثمرين ،من خالل دعم
التحول الرقمي لإلدارة ،وتعميم الخدمات الرقمية ؛
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• تسريع تفعيل االستراتيجية الوطنية لإلدماج املالي ،وخاصة عبرتشجيع وتعميم األداء بالهاتف
النقال.
وبالنسبة لفرضيات مشروع قانون املالية املعدل لسنة  ،2020فمن املتوقع أن يعرف الناتج
الداخلي الخام تراجعا بـ  ،%5كما سيصل عجزامليزانية إلى .– 7,5 %

مشروع مرسوم بقانون رقم  2.20.665يتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي
للدارالبيضاء
يرمي مشروع هذا املرسوم بقانون إلى تأهيل القطب املالي للدارالبيضاء كمنطقة مالية ذات بعد
إقليمي ودولي ،يتما�شى مع املعاييرالدولية.
كما يسعى املشروع املذكور لتعزيز شفافية ومضمون األنشطة املزاولة داخل القطب املالي
للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب ،السيما فيما يتعلق باملقاوالت املؤهلة للحصول على صفة
القطب املالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.
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السيدات والسادة أعضاء لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
الفريق أو املجموعة البرملانية

املهمة

االسم

رئيس اللجنة

السيد رحال املكاوي

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

الخليفة األول

السيد محمد الحمامي

فريق األصالة واملعاصرة

السيد موالي ادريس العلوي الحسني

الخليفة الثاني

الفريق الحركي

الخليفة الثالث

السيد محمد البكوري

فريق التجمع الوطني لألحرار

الخليفة الرابع

السيد يوسف محيي

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الخليفة الخامس

السيد عبد الحميد فاتحي

الفريق االشتراكي

الخليفة السادس

السيد جمال بن ربيعة

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

األمين

السيد عزالدين زكري

فريق االتحاد املغربي للشغل

مساعد األمين

السيدة عائشة أيتعال

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

املقرر

السيد عبد الصمد مريمي

فريق العدالة والتنمية

مساعد املقرر

السيد عبد الحق حيسان

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
الفريق أو املجموعة البرملانية

االسم
السيد عبد العزيزبنعزوز

فريق األصالة واملعاصرة

السيد عبد الرحيم الكميلي
السيد الحو املربوح
السيد عبد السالم اللبار
السيد فؤاد قديري

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

السيد علي العسري

فريق العدالة والتنمية

السيد سعيد السعدوني
السيد املهدي عتمون

الفريق الحركي

السيد عبد هلل أشن
السيد عبد القادرسالمة

فريق التجمع الوطني لألحرار

السيد محمود عبا

الفريق االشتراكي

السيد عبد الحميد الصويري

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
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الحصيلـة املفـصلـة ألشغال
لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

الحصيلة العامة
ألشغال لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج
خالل السنة التشريعية 2020-2019

عدد النصوص املصوت عليها
عدد االجتماعات

مجموع ساعات العمل

دورة
أكتوبر 2019

دورة
أبريل 2020

السنة التشريعية
2020- 2019

24
مشروع قانون

03
مشاريع قوانين

27
مشروع قانون

06

01

07

 15ساعة
و  20دقيقة

 3ساعات

 18ساعة
و  20دقيقة

145

 - 1الئحة النصوص املصوت عليها من لدن لجنة الخارجية
دورة أكتوبر 2019
مشاريع القوانين:
1.1مشروع قانون رقم  : 37.17بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.211الصادر في  26من محرم
 2( 1393مارس  )1973املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية.
2.2مشروع قانون رقم  : 38.17بتغييروتتميم القانون رقم  1.81املنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة
 200ميل بحري عرض الشواطئ املغربية.
3.3مشروع قانون رقم  15.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة ،املوقع بالرباط في
 13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
4.4مشروع قانون رقم  16.19يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة ال رجعة فيها خاصة بملكية «املسرح الكبير
ثيرفانتيس» بطنجة ،املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
5.5مشروع قانون رقم  18.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع ،املوقع بالرباط في 8
فبراير  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا.
6.6مشروع قانون رقم  19.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون االقتصادي ،املوقع بالرباط في  4ديسمبر
 2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية.
7.7مشروع قانون قم  32.19يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط في  25مارس  2019بين اململكة املغربية
وجمهورية ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل و منع التهرب والغش الضريبيين.
8.8مشروع قانون رقم  33.19يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال املالحة التجارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس
 2019بين حكومة اململكة املغربية و حكومة جمهورية ليبيريا.
9.9مشروع قانون رقم  34.19يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين اململكة املغربية
وجمهورية البنين لتجنب االزدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد
التعاون املتبادل.
1010مشروع قانون رقم  35.19يوافق بموجبه على االتفاقية للتعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية واإلدارية،
املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية البنين.
1111مشروع قانون رقم  36.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي ،املوقع بالرباط في 6
مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية و حكومة جمهورية صربيا.
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها من لدن لجنة الخارجية
دورة أكتوبر 2019
مشاريع القوانين:
1212مشروع قانون رقم  37.19يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين ،املوقعة بالرباط في  19مارس  2019بين
اململكة املغربية وجمهورية رواندا.
1313مشروع قانون رقم  38.19يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال املساعدة القضائية في امليدان الجنائي ،املوقعة
بالرباط في  19مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا.
1414مشروع قانون رقم  42.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي عبرالطرق للمسافرين و البضائع ،املوقع
بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية و حكومة جمهورية البنين.
1515مشروع قانون رقم  43.19يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع و الحماية املتبادلة لالستثمارات.
1616مشروع قانون رقم  44.19يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي االزدواج الضريبي على األرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري ،املوقع
ببرازيليا في  13يونيو .2019
1717مشروع قانون رقم  45.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا ،املوقع بمراكش في  25مارس .2019
1818مشروع قانون رقم  47.19يوافق بموجبه على البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق
بالبرملان اإلفريقي،املعتمد بمالبو (غينيا االستوائية) في  27يونيو .2014
1919مشروع قانون رقم  48.19يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي،املوقعة بالرياض في  5ماي .2015
2020مشروع قانون رقم  49.19يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .2019
2121مشروع قانون رقم  50.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن التعاون في مجال الدفاع بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في  13يونيو .2019
2222مشروع قانون رقم  51.19يوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة القضائية في امليدان الجنائي بين اململكة املغربية
وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .2019
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها من لدن لجنة الخارجية
2323مشروع قانون رقم  52.19يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن تسليم املجرمين بين اململكة املغربية وجمهورية
البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو 2019
2424مشروع قانون رقم  56.19يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان االستثمارات بين اململكة املغربية
وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في  13يونيو 2019

دورة أبريل 2020
مشاريع القوانين:
1.1مشروع قانون رقم  05.20يتعلق باألمن السيبراني.
2.2مشروع قانون رقم  10.20يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة.
3.3مشروع قانون رقم  29.20بتتميم القانون رقم  5.99املتعلق بجيش الرديف في القوات املسلحة امللكية.
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 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها

توزيع النصوص حسب مصدر اإلحالة
على املجلس

دورة
اكتوبر 2019

دورة
أبريل 2020

الحكومة

--

--

مجلس النواب

24

03

اإلجماع

24

03

توزيع النصوص حسب مآل التصويت

توزيع النصوص حسب التعديل

توزيع النصوص
القانونية

حسب طبيعتها

األغلبية

--

--

ّ
املعدلة

--

--

غير ّ
املعدلة

24

03

مشاريع قوانين باملوافقة على
اتفاقيات دولية

22

--

مشاريع القوانين العادية

02

03

مقترحات القوانين

--

--
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 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
الرقم

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

دورة أكتوبر 2019
1

الثالثاء
دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى
رئيس الحكومة املكلفة بإدارة الدفاع الوطني
 19نوفمبر2019

3
ساعات

2

األربعاء
دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون
 20نوفمبر 2019
االسالمية

ساعتان
و  15دقيقة

3

الخميس
دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية السامية
 28نوفمبر 2019
للمقاومين وأعضاء جيش التحرير

ساعتان
و 5دقائق

4

الخميس
دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الشؤون
الخارجية و التعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج  28نوفمبر 2019

5
ساعات
و 40دقيقة
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الرقم

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
 مشروع قانون رقم  37.17بتغيير وتتميم الظهير الشريفبمثابة قانون رقم  1.73.211الصادرفي  26من محرم 1393
( 2مارس  )1973املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية.
 مشروع قانون رقم  38.17بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81املنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على
مسافة  200ميل بحري عرض الشواطئ املغربية.
 مشروع قانون رقم  15.19يوافق بموجبه على االتفاقبشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة ،املوقع بالرباط في
 13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.

5

 مشروع قانون رقم  16.19يوافق بموجبه على بروتوكولحول هبة ال رجعة فيها خاصة بملكية «املسرح الكبير
ثيرفانتيس» بطنجة ،املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين
اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
 مشروع قانون رقم  18.19يوافق بموجبه على االتفاقاإلطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع ،املوقع بالرباط في 8
فبراير  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
كرواتيا.
 مشروع قانون رقم  19.19يوافق بموجبه على االتفاقاإلطار للتعاون االقتصادي ،املوقع بالرباط في  4ديسمبر
 2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية
التشيكية.
 مشروع قانون رقم  32.19يوافق بموجبه على االتفاقيةاملوقعة بالرباط في  25مارس  2019بين اململكة املغربية
وجمهورية ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين.
 مشروع قانون رقم  33.19يوافق بموجبه على االتفاقية فيمجال املالحة التجارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس 2019
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا.
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الثالثاء
 04فبراير 2020

ساعتان

الرقم

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

 مشروع قانون رقم  34.19يوافق بموجبه على االتفاقيةاملوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين اململكة املغربية
وجمهورية البنين لتجنب االزدواج الضريبي و منع التهرب
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد
التعاون املتبادل.
 مشروع قانون رقم  35.19يوافق بموجبه على االتفاقيةللتعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية واإلدارية،
املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين اململكة املغربية
وجمهورية البنين.
 مشروع قانون رقم  36.19يوافق بموجبه على االتفاقبشأن التعاون التجاري واالقتصادي ،املوقع بالرباط في 6
مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
صربيا.
 مشروع قانون رقم  37.19يوافق بموجبه على اتفاقيةتسليم املجرمين ،املوقعة بالرباط في  19مارس  2019بين
اململكة املغربية وجمهورية رواندا.
5

الثالثاء
 -مشروع قانون رقم  38.19يوافق بموجبه على االتفاقية  04فبراير 2020

في مجال املساعدة القضائية في امليدان الجنائي ،املوقعة
بالرباط في  19مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية
رواندا.
 مشروع قانون رقم  42.19يوافق بموجبه على االتفاقبشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين و البضائع،
املوقع بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة
املغربية و حكومة جمهورية البنين.
 مشروع قانون رقم  43.19يوافق بموجبه على االتفاقاملوقع بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.
 مشروع قانون رقم  44.19يوافق بموجبه على االتفاق علىشكل تبادل رسائل بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي االزدواج الضريبي على
األرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري ،املوقع ببرازيليا
في  13يونيو .2019
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الرقم

تاريخ
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موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

 مشروع قانون رقم  45.19يوافق بموجبه على االتفاقبشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا ،املوقع بمراكش
في  25مارس .2019
 مشروع قانون رقم  47.19يوافق بموجبه على البروتوكولامللحق بالقانون التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق
بالبرملان اإلفريقي،املعتمد بمالبو (غينيا االستوائية)في 27
يونيو .2014
 مشروع قانون رقم  48.19يوافق بموجبه على اتفاقيةالتعاون الجمركي العربي،املوقعة بالرياض في  5ماي .2015
 مشروع قانون رقم  49.19يوافق بموجبه على االتفاقيةبشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة
ببرازيليا في  13يونيو .2019
5

الثالثاء
 -مشروع قانون رقم  50.19يوافق بموجبه على االتفاق  04فبراير 2020

اإلطار بشأن التعاون في مجال الدفاع بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقع
ببرازيليا في  13يونيو .2019
 مشروع قانون رقم  51.19يوافق بموجبه على اتفاقيةاملساعدة القضائية في امليدان الجنائي بين اململكة املغربية
وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو
.2019
 مشروع قانون رقم  52.19يوافق بموجبه على االتفاقيةبشأن تسليم املجرمين بين اململكة املغربية وجمهورية
البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .2019
 مشروع قانون رقم  56.19يوافق بموجبه على اتفاقالتعاون والتسهيل في ميدان االستثمارات بين اململكة
املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في 13
يونيو .2019
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دورة أبريل 2020
دراسة:
ن
 مشروع قانو رقم  05.20يتعلق باألمنالسيبراني؛
6

 مشروع قانون رقم  10.20يتعلق بعتاد وتجهيزاتالدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة؛
 مشروع قانون رقم  29.20بتتميم القانون رقم 5.99املتعلق بجيش الرديف في القوات املسلحة
امللكية.
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الخميس 16
يوليوز2020

3
ساعات

حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات
لجنة الخارجية
دورة أكتوبر 2019
أعضاء
الحكومة

دورة أبريل 2020
عدد
االجتماعات

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج

2

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج
املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج

1

وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية

1

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة
الدفاع الوطني

1

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع
البرملان

1
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أعضاء
الحكومة
الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإدارة الدفاع
ا لو طني

عدد
االجتماعات

1

 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة الخارجية
الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة
مقترحات القوانين قيد الدرس
 .1مقترح قانون يق�ضي بإعادة تنظيم مجلس الجالية املغربية بالخارج( .تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي .أحيل على
اللجنة بتاريخ  31غشت )2020
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الجدول رقم  :2طلبات االستماع الى أعضاء الحكومة خالل السنة
التشريعية 2020-2019
الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

1

تداعيات التدخل التركي على
دول املغرب العربي.

مجموعة الكنفدرالية
الديمقراطية للشغل

 14يناير 2020

 15يناير 2020

2

اإلجراءات الحكومية إلرجاع
املغاربة العالقين بالخارج
بسبب انتشار فيروس كورونا
املستجد إلى أرض الوطن.

فريق االتحاد املغربي للشغل

3

اإلجراءات التي تعتزم الحكومة
اتخاذها من أجل إرجاع
املغاربة العالقين بالخارج
بسبب جائحة كوفيد  19إلى
أرض الوطن.

4

 فريق االتحاد املغربي للشغلالفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية
 فريق األصالة واملعاصرة-فريق العدالة والتنمية

 22أبريل 2020

 29ماي 2020

 الفريق الحركي فريق التجمع الوطني لألحرارفريق االتحاد العام ملقاوالتأوضاع املغاربة العالقين
املغرب
بالخارج جراء ما فرضته
 02يونيو 2020
 الفريق االشتراكيجائحة كورونا.
 الفريق الدستوري الديمقراطياالجتماعي
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 24أبريل 2020

 01يونيو 2020

 02يونيو 2020

الجدول رقم  :2طلبات االستماع الى أعضاء الحكومة خالل السنة
التشريعية 2020-2019
الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

5

 الفريق الحركيتدبير قطاع األوقاف والشؤون
 فريق التجمع الوطني لألحراراإلسالمية في ظل الشروط
 الفريق االشتراكي 09يونيو  09 2020يونيو 2020
االستثنائية التي فرضتها
 الفريق الدستوري الديمقراطيجائحة كورونا.
االجتماعي

6

 فريق العدالة والتنمية الفريق الحركي فريق التجمع الوطني لألحرارأوضاع املغاربة بالخارج في ظل
الفريق االشتراكي 30يونيو  01 2020يوليوز 2020
تداعيات جائحة كورونا.
فريق االتحاد املغربي للشغل الفريق الدستوري الديمقراطياالجتماعي
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تنظيمية
دورة أبريل 2020
املادة 2
تحدد بنص تنظيمي الئحة أنواع عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن األسلحة والذخيرة التي
تندرج ضمن كل فئة من الفئات أ و ب و ج.
تحدد أيضا بنص تنظيمي الئحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج املعلوماتية
املندرجة في الفئتين أ و ب والتي يمكن أن تخصص لالستخدام العسكري واملدني على
حد سواء.
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون املعدات واألجهزة والنظم والبرامج
املعلوماتية ومكوناتها املخصصة لالستخدام املدني.
املادة 11
يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يقوم ،وفق الكيفيات املحددة بنص
تنظيمي ،بوسم األسلحة النارية والذخيرة بشكل يمكن من تتبع مسارها.
يجب أن تتم عمليات الوسم داخل وحدات التصنيع.
املادة 12
مشروع قانون رقم  10.20يتعلق يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل خاص يضمن فيه عتاد
بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة املصنعة أو التي تم إصالحها أو تحويلها أو
شراؤها أو بيعها أو إتالفها.
واألسلحة والذخيرة.
يجب حفظ السجل الخاص املذكور وكذا الوثائق املتعلقة بكل عملية تصنيع طيلة
خمس عشرة  15سنة على األقل ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية .في
حالة توقف نشاط التصنيع ،يرسل السجل الخاص فورا إلى اإلدارة التي يمكنها أن
تسلمه إلى حاصل جديد على ترخيص التصنيع عند استئنافه للنشاط املذكور.
يحدد بنص تنظيمي مضمون وشكل السجل الخاص وكيفيات مسكه.
املادة 13
يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يعد كل ستة أشهر ،تقريرا عن األنشطة
التي يزاولها وأن يرسله إلى اإلدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة.

املادة 21
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح تراخيص االستيراد أو التصدير أوتعديلها أو
إيقافها أو سحبها.
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املادة 22
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح تراخيص االستيراد أو التصدير أوتعديلها أو
إيقافها أو سحبها.
املادة 23
يجب على الحاصلين على تراخيص التصنيع إعداد تقارير بشأن عمليات
االستيراد والتصديرالتي أنجزوها وفق أحكام هذا القانون ،وإرسالها إلى اإلدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة.
املادة 24
دون اإلخالل بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة ،يمكن لإلدارة أن
ترخص بعمليات عبور عتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة املندرجة
ضمن الفئتين أ و ب وبعمليات منافستها في املوانئ واملطارات.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة وكذا تدابير السالمة واألمن التي
يجب احترامها إلنجازالعمليات املذكورة.
املادة 30
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص النقل وتعديله وإيقافه وسحبه وكذا
مشروع قانون رقم  10.20يتعلق تدابيرالسالمة واألمن التي يجب احترامها.

بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن
واألسلحة والذخيرة.

املادة 33
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية ولجنة املراقبة وكيفيات سيرهما.
املادة 35
تتم املراقبة في عين املكان ومن خالل االطالع على الوثائق ،وذلك من أجل التأكد
من مدى احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا
شروط دفتر التحمالت املطبقة على الحاصلين على التراخيص املنصوص عليها
في هذا القانون.
ولهذا الغرض ،يؤهل أعضاء لجنة املراقبة للقيام بما يلي :
 الولوج إلى األماكن أو امللحقات أو املنشآت أو املؤسسات ،وملحقاتها التي تتمفيها ممارسة األنشطة املرخص بها ،وكذا إلى وسائل النقل املستعملة في إطار
األنشطة املذكورة وإلى كل مكان يمكن أن تنجزفيه هذه املراقبة ؛
 الولوج إلى نظم معلومات الحاصل على الترخيص ؛ طلب االطالع على السجالت أو على أي وثيقة ،وأخذ نسخة منها ؛ الحصول على كل املعلومات والتبريرات املفيدة ؛ حجز كل منتوج أو مادة أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة باملخالفة التي تمتمعاينتها .وتكون كل املنتوجات أو املواد أو الوثائق أو وسائل النقل التي تم حجزها
موضوع جرد يلحق بمحضرمعاينة املخالفة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات املراقبة.
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املادة 5
يجب على كل هيئة أن تقوم بتصنيف أصولها املعلوماتية ونظم معلوماتها
حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية والتوافر،كما يتعين أن
تكون تدابير حماية األصول املعلوماتية ونظم املعلومات متناسبة مع مستوى
التصنيف املخصص لها.
يجب على كل هيئة أن تحدد إجراءات تأهيل األشخاص الذين يمكنهم الولوج
إلى املعلومات املصنفة وشروط معالجة هذه املعلومات أو تبادلها أو تخزينها أو
نقلها.
يحدد بنص تنظيمي الدليل املرجعي لتصنيف أصول املعلومات ونظم
املعلومات.
املادة 15
تحدد بنص تنظيمي الئحة قطاعات األنشطة ذات األهمية الحيوية وكذا
السلطات الحكومية واملؤسسات العمومية وباقي األشخاص االعتباريين
الخاضعين للقانون العام املشرفين على تنسيق هذه القطاعات.

مشروع قانون رقم  05.20يتعلق
باألمن السيبراني

املادة 20
يجب على املسؤولين عن البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية ،بناء على طلب
من السلطة الوطنية،إخضاع نظم املعلومات الحساسة الخاصة بها إلى افتحاص
تقوم به هذه السلطة أو متعهدي االفتحاص املؤهلين من قبلها.
تحدد بنص تنظيمي معايير تأهيل متعهدي االفتحاص وكذا كيفيات إجراء
االفتحاص.
املادة 26
يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصالت ومزودي خدمات اإلنترنت
ومقدمي خدمات األمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات
اإلنترنت التقيد بتوجيهات السلطة الوطنية،ال سيما تلك املتعلقة باملحافظة على
املعطيات التقنية الالزمة لتحديد أي حادث أمن سيبراني.
تتضمن هذه املعطيات التقنية على الخصوص ،بيانات الربط والنشرات
املعلوماتية وآثار أحداث األمن املحصل عليها بواسطة نظم االستغالل
والتطبيقات ومنتوجات األمن.
تحدد مدة االحتفاظ باملعطيات التقنية الالزمة لتحديد وتحليل الحادث في سنة
واحدة ،ويمكن تغييرهذه املدة بنص تنظيمي.
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املادة 35
تحدث لجنة استراتيجية لألمن السيبراني ،يعهد إليها بالقيام بما يلي :
إعداد التوجهات االستراتيجية للدولة في مجال األمن السيبراني والسهر علىضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية
واملتعهدين املشارإليهم في الفرع الثالث من الفصل الثاني من هذا القانون ؛
 التقييم السنوي ألنشطة السلطة الوطنية ؛ تقييم عمل اللجنة الوطنية إلدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة،املنصوص عليها في املادة  36بعده ؛
 حصرنطاق افتحاصات أمن نظم املعلومات التي تنجزها السلطة الوطنية ؛ تشجيع البحث والتطويرفي مجال األمن السيبراني ؛ تشجيع برامج وأنشطة التحسيس وتعزيز القدرات في مجال األمن السيبرانيلفائدة الهيئات والبنيات التحتية ذات األهمية الحيوية؛
مشروع قانون رقم  05.20يتعلق  -إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية املتعلقة بمجال األمن
السيبراني.
باألمن السيبراني
يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات سيراللجنة اإلستراتيجية لألمن السيبراني.
املادة 36
تحدث لدى اللجنة اإلستراتيجية لألمن السيبراني ،لجنة إلدارة األزمات
واألحداث السيبرانية الجسيمة ،تكلف بضمان تدخل منسق في مجال الوقاية
وتدبيراألزمات على إثروقوع حوادث أمن سيبراني.
ولهذا الغرض ،يتعين على مستغلي الشبكات العامة للمواصالت ومزودي
خدمات اإلنترنت ومقدمي خدمات األمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية
االمتثال لألوامر الصادرة عن لجنة إدارة األزمات واألحداث السيبرانية الجسيمة
واالستجابة لطلباتها املتعلقة بالدعم واملساعدة التقنية.
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وكيفيات اشتغالها ومجال تدخل كل عضو
من أعضائها.
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ملخصات حول أهداف مشاريع القوانين املصادق عليها من
طرف اللجنة:
مشروع قانون رقم  37.17بتغييروتتميم الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211
الصادرفي  26من محرم  2( 1393مارس  )1973املعينة
بموجبه حدود املياه اإلقليمية
يهدف مشروع القانون إلى إدماج مالءمة أحكام هذا النص مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة
حول قانون البحار املوقعة بمونتيغوباي في  10ديسمبر  ،1982وهو ما سيمكن الدولة املغربية من
خالل االعتماد على التكنولوجيا املتطورة من إنجازالعمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط األساس
الضرورية عرض البحر اإلقليمي للمملكة وعرض املنطقة االقتصادية الخالصة ،والجرف القاري،
والتي تعتبرمرجعا لها.
ويعد القانون ذا بعد سيادي باعتبارأنه يدمج املجاالت البحرية قبالة سواحل الصحراء املغربية
بشكل صريح في املنظومة القانونية الوطنية ،وذلك لتثبيت الوالية القانونية للمملكة على هذه املجاالت
البحرية.
وقد تم بموجب مشروع هذا القانون إدراج مقتضيات تهدف الى:
 إدراج املجاالت البحرية قبالة سواحل الصحراء املغربية بشكل صريح في املنظومة القانونيةالوطنية ،وذلك لتثبيت الوالية القانونية للمملكة عليها ،وسد الباب أمام كل االدعاءات املشككة في
أنها ال تدخل في نطاق السيادة املغربية.
 تحيين وتتميم اإلحداثيات الجغرافية املتعلقة بخطوط األساس وخطوط انسداد الخلجانعلى الشواطئ املغربية ،على أساس املعطيات العلمية الجديدة ،بما يمكن املغرب من تحديد مجاالته
البحرية بشكل أكثر دقة ومالئمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار ،في أفق تقديم امللف النهائي
لتمديد الجرف القاري.
 ترسيم املنطقة االقتصادية الخالصة في عرض سواحل األقاليم الجنوبية للمملكة ،وإدراجهاصراحة ضمن املنظومة القانونية الوطنية.
163

 حذف اإلحالة إلى الخط األوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية ،والتنصيص على مبدأاإلنصاف الذي يعتبرأكثرتجاوبا مع مصالح اململكة وأكثرمسايرة للممارسة والقانونين الدوليين.

مشروع قانون رقم  38.17بتغييروتتميم القانون رقم  1.81املنشأة بموجبه منطقة
اقتصادية خالصة على مسافة  200ميل بحري عرض الشواطئ املغربية
يهدف مشروع هذا القانون إلى مالءمة أحكام القانون رقم  1.81مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة
حول قانون البحار املوقعة بمونتيغوباي ،وكذا مع املمارسات الدولية في مجال رسم حدود املجاالت
البحرية ،من خالل مراجعة الفصلين األول والحادي عشر وذلك للسماح بتوسيع اإلمكانيات املتاحة
للتوصل الى رسم الحدود عن طريق املزج بين كل اإلمكانيات التي توفرها هذه االتفاقية .ومن شأن هذا
القانون في صيغته الجديدة أن يكون أساسا شامال ألي تفاوض حول أي اتفاق .كما نص مشروع هذا
القانون على تغييرعنوان القانون رقم  1.81ليصبح على النحو التالي :قانون رقم  1.81يتعلق باملنطقة
االقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة املغربية.

مشروع قانون رقم  15.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون
في مجال محاربة الجريمة ،املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين اململكة املغربية
ومملكة إسبانيا
يروم هذا االتفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة ،وعلى وجه الخصوص
الجريمة املنظمة بجميع أشكالها وذلك وفقا لتشريعات كلتا الدولتين.
كما يهدف الى تعزيز التعاون في مجال محاربة االتجار الغير املشروع في املأثورات الثقافية ذات
القيمة التاريخية ،كما يشمل التعاون بين الطرفين أيضا تبادل املعلومات واملساعدة في العمل امليداني
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للتحقيق في مجال تحديد هوية األشخاص املفقودين والبحث عنهم ،والبحث عن األشخاص الذين
ارتكبوا جرائم فوق تراب الطرف اآلخر.

مشروع قانون رقم  16.19يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة
ال رجعة فيها خاصة بملكية «املسرح الكبيرثيرفانتيس» بطنجة ،املوقع بالرباط في 13
فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.

يندرج هذا البرتوكول في إطار تعزيز األواصر الثقافية بين املغرب وإسبانيا ،اعتبارا للرصيد
التاريخي والثقافي الذي يجمع البلدين وبموجب هذا البروتكول تنقل الحكومة اإلسبانية ملكية املسرح
الكبيرثيرفانتيس املتواجد بمدينة طنجة لفائدة اململكة املغربية على شكل هبة الرجعة فيها.

مشروع قانون رقم  18.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطاربشأن التعاون في ميدان
الدفاع ،املوقع بالرباط في  8فبراير  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية كرواتيا
يهدف هذا االتفاق الى وضع إطارالتعاون العسكري والتقني بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية كرواتيا ،وتعزيزالتعاون بينهما في ميدان الدفاع في املجاالت ذات االهتمام املشترك .ويشمل
التعاون في هذا اإلطار عدة مجاالت ،ويتخذ عدة أشكال من بينها زيارة وفود رسمية ولقاءات عمل
وتبادل الخبرات والتداريب والتجارب في مجال التكوين العسكري.
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مشروع قانون رقم  19.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطارللتعاون االقتصادي،
املوقع بالرباط في  4ديسمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية
التشيكية

يهدف هذا االتفاق إلى تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية والصناعية متعددة األبعاد بين
الطرفين وإعطائها دفعة جديدة على أساس املنفعة املتبادلة .كما يروم هذا االتفاق أيضا تشجيع
التقارب بين الفاعلين االقتصاديين للدولتين وتطوير واندماج املقاوالت الصغرى واملتوسطة قصد
توسيع العالقات االقتصادية املتبادلة وتطوير االستثمارات ووضع مشاريع شراكة في القطاعات ذات
االهتمام املشترك.

مشروع قانون رقم  32.19يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط في  25مارس
 2019بين اململكة املغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين
تهدف هذه االتفاقية إلى تنمية وتعزيزالعالقات االقتصادية بين الطرفين وتوطيد التعاون بينهما
في ميدان الضرائب ،وتقوية جهودهما ملواجهة ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين.
وتنص االتفاقية على التزام الطرفين باحترام االلتزامات املالية لكل منهما ،سواء تلك الناتجة
عن الفوائد أو االتاوات أو تكاليف الخدمات ،أو تلك املرتبطة بأرباح رأس املال ،إلى جانب املكافآت
والتعويضات واملعاشات واإليرادات.
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مشروع قانون رقم  33.19يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال املالحة
التجارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية ليبيريا
تهدف هذه االتفاقية إلى دعم وتطوير العالقات الودية وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجاالت
التدريب البحري والسالمة البحرية والتلوث البحري وإدارة املوانئ ،واملساهمة في تنمية العالقات
التجارية البحرية ،وكذا تشجيع وتسهيل النقل البحري بين الطرفين ،وتعزيز العالقات في مجال
الشحن التجاري واملسائل البحرية ذات الصلة ،وذلك في إطار التقيد بمبادئ املساواة واملنفعة
املتبادلة واالحترام الكامل للسيادة ،واملبادئ املنصوص عليها في القانون الدولي وخاصة االتفاقيات
البحرية الدولية.

مشروع قانون رقم  34.19يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بمراكش في  25مارس
 2019بين اململكة املغربية وجمهورية البنين لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل
تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز العالقات االقتصادية للبلدين وتوطيد تعاونهما في ميدان
الضرائب ومكافحة التهرب والغش الضريبيين.
وتنظم هذه االتفاقية مجاالت متعددة للتعاون مرتبطة باملادة الضريبية ،وتحدد نوع الضرائب
التي تدخل في نطاقها ،وهي بالنسبة للمملكة املغربية ،الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات،
وبالنسبة لجمهورية البنين ،الضريبة على الشركات والضريبة على دخل األشخاص الذاتيين.
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مشروع قانون رقم  35.19يوافق بموجبه على االتفاقية للتعاون القضائي
في املادة املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين اململكة
املغربية وجمهورية البنين

تهدف هذه االتفاقية إلى تنمية وتقوية التعاون القضائي بين املغرب والبنين ،وإقرار نظام
االعتراف وتنفيذ املقررات القضائية من أجل تعزيزالثقة املتبادلة بين املؤسسات القضائية للبلدين.
ويتم بموجب هذه االتفاقية تحديد آليات التعاون القضائي في املادة املدنية والتجارية واإلدارية،
خصوصا فيما يتعلق بتبليغ األوراق القضائية وغيرالقضائية واإلنابات ،كما تتطرق هذه االتفاقية إلى
آليات تنفيذ األحكام القضائية واملقررات التحكيمية والعقود الرسمية.

مشروع قانون رقم  36.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون التجاري
واالقتصادي ،املوقع بالرباط في  6مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية صربيا
يهدف هذا االتفاق إلى تسهيل وتطوير تجارة السلع والخدمات بين البلدين على املدى البعيد
وعلى أسس مستقرة ،وبموجبه ،يمنح الطرفان املتعاقدان لبعضهما البعض معاملة الدولة األكثر
رعاية في التجارة املتبادلة للسلع والخدمات ذات املنشأ في تراب بلديهما .كما يمنح كل طرف متعاقد
حرية عبور السلع القادمة من أو املتوجهة إلى تراب الطرف املتعاقد وفقا لقوانين وأنظمة البلدين.
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مشروع قانون رقم  37.19يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين ،املوقعة
بالرباط في  19مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا

فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة ،ويلتزم
تهدف هذه االتفاقية إلى إقامة تعاو ٍن ٍ
بموجبها الطرفان املتعاقدان بأن يسلما بعضهما البعض ،بناء على طلب ،أي شخص مطلوب قصد
متابعته أو إصدارحكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.

مشروع قانون رقم  38.19يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال
املساعدة القضائية في امليدان الجنائي ،املوقعة بالرباط في  19مارس 2019
بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا
تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيزاألسس القانونية لتبادل التعاون القضائي في امليدان الجنائي بين
البلدين.
وتضمن هذه االتفاقية للطرفين املتعاقدين منح بعضهما البعض املساعدة القضائية في امليدان
الجنائي ،بالنسبة لألفعال التي قدم بشأنها الطلب ومجرمة بمقت�ضى قوانينهما.
ويخرج من نطاق تطبيق هذه االتفاقية تنفيذ مقررات االعتقال ومخالفات القوانين العسكرية
التي ال تعد من جرائم الحق العام ،وتنفيذ قرارات اإلدانة.
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مشروع قانون رقم  42.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي
عبرالطرق للمسافرين والبضائع ،املوقع بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية البنين
يندرج هذا االتفاق في إطار توطيد عالقات التعاون بين املغرب والبنين وتشجيع مبادالتهما
التجارية وتعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع ،وكذا العبور عبر أرا�ضي البلدين مما يساهم في
تطويرعالقاتهما االقتصادية.

مشروع قانون رقم  43.19يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بمراكش
في  25مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن
التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات
يهدف هذا االتفاق إلى تقوية التعاون االقتصادي بين البلدين ،عبرخلق الظروف املواتية إلنجاز
االستثمارات من مستثمري أحد الطرفين فوق تراب الطرف اآلخر ،وكذا إلى تكثيف اتصاالت األعمال
وتعزيزالثقة في مجال االستثمارات ،وذلك لتشجيع االزدهاراالقتصادي لدى الطرفين.
ينظم هذا االتفاق مجاالت متعددة مرتبطة بمادة االستثمار تتجلى أساسا في تشجيع وحماية
االستثمارات وطبيعة املعاملة التي يمنحها أحد الطرفين ملستثمري الطرف اآلخر.
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مشروع قانون رقم  52.19يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن تسليم
املجرمين بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في 13
يونيو 2019
تهدف هذه االتفاقية الى إرساء تعاون أكثرفعالية بين البلدين في ميدان تسليم املجرمين ،بحيث
يلتزم الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض أي شخص متواجد فوق تراب إحدى الدولتين ،متابع منهم
أو املحكوم عليه من طرف السلطات املختصة للدولة الطالبة من أجل فعل موجب للتسليم.
وتنظم هذه االتفاقية شروط التسليم واألفعال املوجبة له واألسباب اإللزامية واالختيارية
لرفضه ،كما تحدد شكل طلب التسليم والوثائق املعززة له واملسطرة التي يمر بها هذا الطلب ،وكافة
املعلومات بما فيها املعلومات التكميلية التي يمكن للطرف املطلوب طلبها من الطرف الطالب متى
دعت الضرورة لذلك.

مشروع قانون رقم  51.19يوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة القضائية
في امليدان الجنائي بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقعة ببرازيليا في  13يونيو 2019
تروم هذه االتفاقية الى تحسين فعالية السلطات املكلفة بتطبيق القانون في كل من اململكة
املغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية في مجال البحث واملتابعات املتعلقة بالجريمة ،بطريقة فعالة
لحماية مجتمعيهما الديمقراطيين وقيمهما املشتركة .وتشمل هذه االتفاقية طلبات املساعدة ومجال
تطبيقها وشكلياتها واإلجراءات التي تمر منها تلك الطلبات سواء فوق تراب الطرف املطلوب أو فوق
تراب الطرف الطالب ،كما تتطرق أيضا إلجراءات التفتيش واملساعدة في امللفات املتعلقة بالتتبع
والتجميد والحجزوإرجاع الوثائق واملمتلكات.
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مشروع قانون رقم  50.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطاربشأن التعاون
في مجال الدفاع بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقع ببرازيليا في  13يونيو 2019
يندرج هذا االتفاق في إطارتعزيزالتعاون في مجاالت الدفاع والبحث والتطويروالدعم اللوجستي
والعسكري وتبادل املعرفة والتجارب في ميدان حفظ السلم والتكنولوجيا ،إضافة الى املشاركة في
التعليم والتدريب العسكري املتبادل وفي التمارين العسكرية املشتركة وتبادل املعلومات املتصلة بها،
الى جانب التعاون في قضايا ذات الصلة بالنظم واملعدات في مجال الدفاع.
كما يشمل هذا االتفاق جملة من آليات التعاون ،نذكرمنها :تبادل زيارات الوفود رفيعة املستوى
ولقاءات ممثلي مؤسسات الدفاع لكال البلدين ،وتبادل املؤطرين والطلبة من املؤسسات التعليمية
العسكرية ،واملشاركة في الدورات التكوينية النظرية والعملية واملؤتمرات واملحاضرات والنقاشات
والندوات.

مشروع قانون رقم  49.19يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل
األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل
الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .2019
تندرج هذه االتفاقية في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين ،بنقل األشخاص املدانين مع
تمكينهم من قضاء بقية العقوبات السالبة للحريات الصادرة ضدهم في بلدهم األصلي ،وذلك بهدف
تسهيل عملية إعادة اإلدماج االجتماعي.
وتتطرق االتفاقية الى اآلثار الناجمة عن النقل بكل من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ ،والى النتائج
املترتبة عن هذا النقل .كما تنص االتفاقية على اللغة التي يجب أن تحرر بها طلبات النقل ،وعلى
االلتزامات املالية الناتجة عن النقل.
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مشروع قانون رقم  56.19يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان
االستثمارات بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في 13
يونيو 2019

يندرج هذا االتفاق في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تسهيل وتشجيع االستثمارات
املتبادلة ،وخلق آلية للحواروتخفيف املخاطروالوقاية من النزاعات .كما نظم هذا االتفاق اإلجراءات
التنظيمية والتخفيف من املخاطر عبر تشجيع وخلق الظروف املواتية ملستثمري الطرف اآلخر من
أجل إنجاز استثماراتهم فوق ترابه وقبول دخول تلك االستثمارات .وكذا عبر ضمان معاملة غير
تمييزية ال تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ،في ظروف مشابهة ،الستثمارات مستثمريه أو الستثمارات
مستثمري دولة ثالثة ،ويؤخذ باملعاملة األكثرأفضلية.

مشروع قانون رقم  48.19يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي،
املوقعة بالرياض في  5ماي 2015
تروم هذه االتفاقية الى تعزيزالتعاون بين اإلدارات الجمركية العربية لتبادل املعلومات والتحريات
لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول األطراف في جامعة الدول العربية ،التي
تضر بمصالحها من النواحي واملجاالت األخرى ذات العالقة ،وتلتزم األطراف املتعاقدة بموجب هذه
االتفاقية بتقديم املساعدة اإلدارية والفنية املتبادلة فيما بينها من خالل إدارات الجمارك لديها ،من
أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي ،وكذا تبادل جميع املعلومات والوثائق الجمركية املتعلقة
بالبضائع املتبادلة بين الدول األطراف ،مع ضرورة االلتزام بسرية املعلومات التي تم الحصول عليها في
إطارالتعاون اإلداري.
وتسلط هذه االتفاقية الضوء على أهمية اتخاد الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق
اإلجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين األطراف املتعاقدة،ومن أجل مكافحة الغش
التجاري والتقليد ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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مشروع قانون رقم  47.19يوافق بموجبه على البروتوكول امللحق بالقانون
التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي ،املعتمد بمالبو (غينيا
االستوائية) في  27يونيو 2014
يأتي هذا البروتوكول تنفيذا ملقتضيات املادتين 5و17من امليثاق التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي التي
يتم بموجبها إنشاء برملان إفريقي كجهاز لالتحاد االفريقي تكون تشكيلته وصالحيته وسلطاته وكيفية
تنظيمه محددة في بروتكول .ويحق ،بموجب هذا البروتكول ،لكل برملان من برملانات دول األعضاء
انتخاب  5أعضاء في البرملان اإلفريقي من غيرأعضاء برملانها الوطني ملدة ( )5سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة ( )1فقط لوالية أخرى ،على أن يكون عضوان ( )2على األقل من األعضاء املنتخبين من النساء.
ويجب أن يعكس تمثيل كل دولة طرف مختلف اآلراء السياسية في البرملان الوطني أو هيئة تداولية
أخرى مع األخذ في االعتبار عدد األعضاء من كل حزب سيا�سي ممثل في البرملان الوطني .وتتعارض
العضوية في البرملان اإلفريقي مع شغل أي منصب تنفيذي أو قضائي في الدولة.

مشروع قانون رقم  45.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف
املتبادل برخص السياقة بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا،
املوقع بمراكش في  25مارس 2019
يندرج هذا االتفاق في إطار تعزيز أواصر التعاون بين اململكة املغربية وجمهورية ليبيريا ،ويهدف
بذلك الى تسهيل السيرالطرقي فوق تراب البلدين ،وذلك من خالل االعتراف املتبادل برخص السياقة
الوطنية الصالحة املسلمة من طرف سلطات البلدين ،ويخول هذا االتفاق لحامل رخصة السياقة
سارية الصالحية ،مسلمة من طرف احدى الدولتين ،قيادة العربات من األصناف التي تصلح تلك
الرخصة لقيادتها ،فوق تراب الدولة األخرى ،ملدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على حق اإلقامة من
قبل صاحبها لدى الدولة املعنية.
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مشروع قانون رقم  44.19يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تبادل
رسائل بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي
االزدواج الضريبي على األرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري،
املوقع ببرازيليا في  13يونيو 2019
يهدف هذا االتفاق إلى تفادي االزدواج الضريبي ،على أساس املعاملة باملثل على األرباح الناتجة
عن النقل الجوي والبحري وتشجيع النقل البحري واملالحة التجارية البحرية بين اململكة املغربية
وجمهورية البرازيل الفدرالية ،وبمقت�ضى هذا االتفاق  ،تستفيد شركات الطيران وشركات النقل البحري
التابعة للبلدين من إعفاءات ضريبية تهم الضريبة على الدخل واملساهمة االجتماعية بالنسبة لألرباح
الناتجة عن استغالل طائرة أو سفينة في نقل دولي واألرباح الناتجة عن نقل ملكيو سفينة تستغل في
النقل الدولي الجوي أو البحري وعن املنقوالت املخصصة الستغالل تلك السفينة أو الطائرة.

مشروع قانون رقم  05.20يتعلق باألمن السيبراني
يهدف هذا املشروع قانون إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيزالثقة
ودعم االقتصاد الرقمي ،من خالل تقوية القدرات الوطنية في مجال األمن السيبيراني.
ويحدد مشروع القانون ،قواعد ومقتضيات األمن املطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة
والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية وكل شخص اعتباري آخرخاضع للقانون العام؛
وقواعد ومقتضيات األمن املطبقة على البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية؛ وقواعد ومقتضيات
األمن املطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصالت ومزودي خدمات األنترنت ومقدمي خدمات
األمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات األنترنت.
كما يحدد املشروع اإلطارالوطني لحكامة األمن السيبراني ،وإطار التعاون وتبادل املعلومات بين
السلطة الوطنية لألمن السيبراني املحددة بنص تنظيمي ،واملصالح املختصة للدولة املكلفة بمعالجة
الجرائم املاسة بنظم املعالجة اآللية للمعطيات؛ واملساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات
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الوطنية املختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة الخدمات املقدمة من طرف الدولة
وحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي؛ واختصاصات السلطة الوطنية السيما فيما يتعلق بتطوير
الخبرة الوطنية والتحسيس في مجال األمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص
واألفراد وتقوية التعاون مع املؤسسات الوطنية واألجنبية.

مشروع قانون رقم  10.20يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن
واألسلحة والذخيرة
يهدف هذا املشروع قانون إلى تجميع وعصرنة التشريعات املتعلقة بعملية استيراد وتصدير
ونقل العتاد والتجهيزات العسكرية واألمنية ،وملء الفراغ القانوني بإدماج مقتضيات جديدة تخص
صناعة الدفاع داخل التراب الوطني ،عبر تقنين أنشطة التصنيع والتجارة واالستيراد والتصدير ونقل
وعبور هذه املعدات والتجهيزات ،من خالل إحداث نظام ترخيص ملمارسة هذه األنشطة ،ونظام
للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا املجال.

مشروع قانون رقم  29.20بتتميم القانون رقم  5.99املتعلق بجيش الرديف
في القوات املسلحة امللكية
يرمي مشروع القانون الى تعديل القانون املتعلق بجيش الرديف في القوات املسلحة امللكية،
بهدف التنصيص على اعتبار مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص االعتباريين
الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين استفادوا من تكوين عسكري داخل إحدى املؤسسات
التابعة للقوات املسلحة امللكية كأحد مكونات هيئة الضباط الرديف بإدماجهم في سلك ضباط
االحتياط.
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السيدات والسادة أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في
الخارج
املهمة

الفريق أو املجموعة البرملانية

االسم

رئيس اللجنة

السيد محمد الرزمة

فريق التجمع الوطني لألحرار

الخليفة األول

السيد عمرمورو

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الخليفة الثاني

السيد سعيد زهير

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

الخليفة الثالث

السيد موالي ابراهيم الشريف

الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية

الخليفة الرابع

السيد الحسين املخلص

فريق األصالة و املعاصرة

الخليفة الخامس

السيد نبيل األندلو�سي

فريق العدالة والتنمية

الخليفة السادس

السيد عبد العزيزبوهدود

فريق التجمع الوطني لألحرار

األمين

السيد بنمبارك يحفظه

الفريق الحركي

مساعد األمين

السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي

فريق االتحاد املغربي للشغل

املقرر

السيد أحمد بولون

الفريق االشتراكي

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
عضو اللجنة

السيد محمد الشيخ بيد هللا

عضو اللجنة

السيد الحبيب بنطالب

عضو اللجنة

السيد العربي الهرامي

عضو اللجنة

السيد حمة أهل بابا

عضو اللجنة

السيد أحمد لخريف

عضو اللجنة

السيد عبد اإلله الحلوطي

فريق العدالة والتنمية

عضو اللجنة

السيد سيدي صلوح الجماني

الفريق الحركي

عضو اللجنة

السيد عبد اللطيف أعمو

التقدم واالشتراكية

فريق األصالة و املعاصرة

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
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الحصيلـة املفـصلـة ألشغال
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية

الحصيلة العامة ألشغال لجنة الداخلية
والجماعات الترابية والبنيات األساسية خالل السنة التشريعية
2020-2019
دورة
اكتوبر 2019

الفترة
الفاصلة بين
الدورتين

دورة
أبريل 2020

الفترة
الفاصلة بين
الدورتين

السنة
التشريعية
2020- 2019

عدد النصوص املصوت عليها

--

مرسوم
بقانون واحد

07
مشاريع
قوانين

مرسوم
بقانون واحد

09

عدد االجتماعات

04

03

07

01

15

 12ساعة
و 55دقيقة

 8ساعات
و 25دقيقة

مجموع ساعات العمل
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 19ساعة ساعة واحدة
و 45دقيقة و 15دقيقة

 42ساعة
و20
دقيقة

 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر  2019وأبريل 2020
مشروع مرسوم بقانون  2.20.292يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

دورة أبريل 2020
مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28رجب  23(1441مارس
 )2020يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
مشروع قانون رقم  72.18يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية
للسجالت.
مشروع القانون رقم  37.18يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها
وهيئاتها.
مشروع قانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين
لوزارة الداخلية( .في إطارقراءتين)
مشروع قانون رقم  60.18يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية.
مشروع قانون رقم  42.20بتغيير املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28رجب 23( 1441مارس  )2020املتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
مشروع قانون رقم  04.20يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية

الفترة الفاصلة بين دورة أبريل  2020ودورة أكتوبر 2020
مشروع مرسوم بقانون  2.20.503يتعلق بتتميم املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28رجب  23( 1441مارس
 )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
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 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها

توزيع النصوص حسب
مصدراإلحالة على املجلس

توزيع النصوص حسب
مآل التصويت

توزيع النصوص حسب
التعديل

توزيع النصوص حسب
طبيعتها القانونية

دورة اكتوبر
2019

الفترة
الفاصلة بين
الدورتين

دورة أبريل
2020

الفترة
الفاصلة بين
الدورتين

الحكومة

--

-

4

-

مجلس النواب

--

1

4

1

اإلجماع

--

1

5

1

األغلبية

--

-

3

-

ّ
املعدلة

--

-

4

-

غير ّ
املعدلة

--

1

4

1

مشاريع قوانين
تنظيمية

--

-

-

-

مشاريع القوانين
العادية

--

-

8

-

مراسيم بقوانين

--

1

-

1

مقترحات
القوانين

--

-

-

-
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 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة أبريل 2020
النص القانوني

عدد التعديالت
املقدمة

عدد
التعديالت
املقبولة

عدد
التعديالت
املسحوبة

عدد
التعديالت
املرفوضة

77

10

45

22

مشروع قانون رقم  72.18يتعلق بمنظومة
استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي
وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت
مشروع قانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة
الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال
السلطة التابعين لوزارة الداخلية

08

مشروع قانون رقم  60.18يتعلق بمؤسسة
األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة
للوقاية املدنية

05

مشروع القانون رقم  37.18يتعلق بمؤسسة
األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
مشروع قانون رقم  04.20يتعلق بالبطاقة
الوطنية للتعريف اإللكترونية
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02

04

06

01

--

--

27

21

06

--

03

--

--

--

 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
الرقم

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

دورة أكتوبر 2019
1

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء

 22نونبر 2019

 04ساعات
و 05دقائق

2

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية

 27نونبر 2019

 04ساعات
و 05دقائق

3

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب
الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة

 29نونبر 2019

 04ساعات
و 15دقيقة

4

التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل
ضمن اختصاص لجنة الداخلية

 6دجنبر 2019

30
دقيقة

الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر  2019دورة أبريل 2020
5

دراسة مشروع قانون رقم  72.18يتعلق بمنظومة
استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي
وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.
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 27فبراير 2020

ساعتان
و 30دقيقة

الرقم

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

مجموع املدة
الزمنية

	•مواصلة دراسة مشروع قانون رقم  72.18يتعلق
بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم
االجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.
	•تقديم مشاريع القوانين التالية:
6

7

 مشروع قانون رقم  37.18يتــعلق بمؤسسة األعمالاالجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعــات التـرابية
ومجموعاتها وهيئاتها؛
 مشروع قانــون رقم  38.18بإعادة تـنظيم مؤسسةالحسن الثــاني لألعمــال االجتماعية لفائدة رجال السلطة
التابعين لوزارة الداخلية؛
 مش ــروع قـانــون رقم  60.18يتعلق بمـؤسسة األعمـالاالجتماعـية للعاملين باملــديرية الـعام ــة للوقاية املدنية.

الدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون
 2.20.292يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

 09مارس 2020

 23مارس 2020

 04ساعات
و 40دقيقة

ساعة واحدة
و 15دقيقة

دورة أبريل 2020
8

9

10

دراسة مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على
مرسوم بقانون رقم 2.20.292يتعلق بسن أحكام خاصة
بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
مواصلة دراسة مشروع قانون رقم  72.18يتعلق
بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم
االجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.
البت في التعديالت والتصويت على مواد مشروع قانون
رقم  72.18يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين
من برامج الدعم االجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية
للسجالت.
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 6ماي 2020

 4يونيو 2020

 11يونيو 2020

ساعة و 45دقيقة

 05ساعات و15
دقيقة

 04ساعات و30
دقيقة

الرقم

11

12

13

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع
مواصلة دراسة:
* مشروع قانون رقم  37.18يتــعلق بمؤسسة األعمال
االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعــات التـرابية
ومجموعاتها وهيئاتها؛
* مشروع قانــون رقم  38.18بإعادة تـنظيم مؤسسة
الحسن الثــاني لألعمــال االجتماعية لفائدة رجال
السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
* البت في التعديالت والتصويت على مواد مشروع قانون
رقم  37.18يتــعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي
وأعوان الجماعــات التـرابية ومجموعاتها وهيئاتها،
ومشروع قانــون رقم  38.18بإعادة تـنظيم مؤسسة
الحسن الثــاني لألعمــال االجتماعية لفائدة رجال
السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛
* مواصلة دراسة مش ــروع قـانــون رقم  60.18يتعلق
بمـؤسسة األعمـال االجتماعـية للعاملين باملــديرية الـعام ــة
للوقاية املدنية.
* دراسة مشروع قانون رقم  42.20بتغيير مرسوم بقانون
رقم  2.20.292يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها؛
* البت في التعديالت والتصويت على مواد مش ــروع قـانــون
رقم  60.18يتعلق بمـؤسسة األعمـال االجتماعـية للعاملين
باملــديرية الـعام ــة للوقاية املدنية؛
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 23يونيو 2020

 2يوليوز 2020

 7يوليوز 2020

مجموع املدة
الزمنية

3
ساعات

ساعتان و 15دقيقة

ساعة واحدة

الرقم

14

تاريخ
االجتماع

موضوع االجتماع

* دراسة مشروع قانــون رقم  38.18بإعادة تـنظيم مؤسسة
الحسن الثــاني لألعمــال االجتماعية لفائدة رجال السلطة
التابعين لوزارة الداخلية في إطارقراءة ثانية؛
 21يوليوز 2020
* دراسة مشروع قانون رقم  04.20يتعلق بالبطاقة الوطنية
للتعريف اإللكترونية.

مجموع املدة
الزمنية

ساعتان

الفترة الفاصلة بين دورة أبريل  2020وأكتوبر 2020
15

مشروع مرسوم بقانون رقم  2.20.503بتغيير مرسوم
بقانون رقم  2.20.292يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  07غشت 2020
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
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ساعة واحدة
و 15دقيقة

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات لجنة الداخلية
والجماعات الترابية والبنيات األساسية
أعضاء
الحكومة

دورة أكتوبر الفترة الفاصلة
بين الدورتين
2019

وزيرالداخلية

1

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجستيك
واملاء

1

وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة

1

1

الوزير املنتدب لدى وزير
الداخلية

2
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دورة أبريل
2020

الفترة الفاصلة بين
الدورتين

1

1

6

- 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس
بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية
الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة
مقترحات القوانين قيد الدرس
 .1مقترح قانون بتعديل املادة  16من الظهيرالشريف رقم  1.02.239الصادرفي  25رجب ( 1423املوافق ل  3أكتوبر
 )2002بتنفيذ القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية( .تقدم به أعضاء الفريق الحركي .أحيل على اللجنة في 13
يناير ( ).2016موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .2مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.02.239بتاريخ  25من رجب  03( 1423أكتوبر ( .)2002تقدم به أعضاء فريق العدالة والتنمية .أحيل على اللجنة
في  13غشت ( ).2018موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .3مقترح قانون يق�ضي بإحداث مؤسسة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملين بالجماعات الترابية( .تقدم
به أعضاء فريق العدالة والتنمية .أحيل على اللجنة بتاريخ  14دجنبر ( ).2018موقف الحكومة :غيرمقبول)
 .4مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم املادة  8من القانون رقم  116.14يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05
يتعلق بمدونة السير على الطرق ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.07بتاريخ  26من صفر 11( 1431
فبراير ( .)2010تقدم به السيد عبد اإلله حفظي رئيس فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب .أحيل على اللجنة بتاريخ
 09يناير ( ).2018أخبرت الحكومة مكتب املجلس بأنها ّ
حددت املوقف بشأنه)
 .5مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة  17من القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية( .تقدم به أعضاء
الفريق االشتراكي( .أحيل على اللجنة بتاريخ  31غشت )2020

مشاريع القوانين قيد الدرس
 .1مشروع قانون رقم  13.16يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال االجتماعية للسكنى وسياسة املدينة( .محال
على اللجنة بتاريخ  15غشت )2016
 .2مشروع قانون رقم  18.18بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية( .محال
على اللجنة بتاريخ  11فبراير )2019
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الجدول رقم  :2طلبات االستماع الى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام استطالعية خالل
السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

1

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

مناقشة تداعيات حادثة السير املميتة
التي وقعت مساء األحد فاتح دجنبر
 2019بالطريق السياربين تازة وفاس.

فريق األصالة
واملعاصرة

مناقشة مجمل املشاكل التي آثارها
مشروع باب دارنا وضحاياه من
املواطنين الذين استثمروا أموالهم في
أمل امتالك سكن الئق بهذا املشروع.

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة
 02دجنبر 2019

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة
 14يناير 2020

فريق األصالة
واملعاصرة

 09يناير 2020

 14يناير 2020

3

تدارس وضعية الوكالة املغربية لتنمية
األنشطة اللوجستيكية ()AMDL

الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية

 27يناير 2020

 19فبراير 2020

4

تدارس وضعية شركة الخطوط امللكية
املغربية ومدى مساهمتها في التنمية

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

 29يناير 2020

 19فبراير 2020

5

مناقشة اإلجراءات الحكومية املتخذة
ملواكبة تداعيات واثار قرار منع التهريب
عبرمعبري سبتة ومليلية

 الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية
 فريق العدالةوالتنمية
 فريق االتحاد املغربيللشغل

 13مارس 2020

2

6

مناقشة عزم السلطات العمومية
اعتماد تطبيق "وقايتنا" اإللكتروني
بغرض تتبع ورصد حاالت األشخاص
املصابين بفيروس كوفيد ،19
ومخالطيهم.

فريق العدالة
والتنمية
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 18ماي 2020

 19مارس 2020

 19ماي 2020
(دفعت وزارة
الداخلية بعدم
االختصاص)

الجدول رقم  :2طلبات االستماع الى أعضاء الحكومة وتنظيم مهام استطالعية خالل
السنة التشريعية 2020-2019
الرقم

املوضوع الع ـ ــام

8-7

* مناقشة قضايا تأهيل قطاع النقل
الطرقي للبضائع واملسافرين؛
* تدارس تحديد العالقة بين مستويات
تعرفة الطرق السيارة وتنافسية النقل
الطرقي.
بحضور وزير التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء ،ومدير الوكالة
الوطنية للسالمة الطرقية ،واملدير
العام للطرق السيارة باملغرب.

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

 فريق التجمع الوطنيلألحرار؛
 فريق االتحاد العامملقاوالت املغرب؛
 فريق االتحاد  17يونيو  23 2020يونيو 2020املغربي؛
 الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي
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ملخصات حول مشاريع القوانين التي صادقت عليها اللجنة خالل
السنة التشريعية 2020-2019
مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.292
الصادرفي  28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها
يهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال املسطرة املنصوص عليها في الدستور ،وال سيما الفصل
 81منه ،وذلك بعرض املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب  23( 1441مارس
 )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،على البرملان قصد
املصادقة عليه.
ويأتي بعد أن أصدرت الحكومة املرسوم بقانون املذكور ،املنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867
مكرر بتاريخ  24مارس  2020بعد موافقة اللجنتين املعنيتين باألمر في مجلس النواب ومجلس
املستشارين باإلجماع ،وذلك في إطار التدابير الوقائية االستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية
من أجل الحد من تف�شي جائحة فيروس ‘’كوفيد .’’19
ويشكل هذا املرسوم بقانون السند القانوني للسلطات العمومية التخاذ كافة التدابير املناسبة
واملالئمة وكذا اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر،
أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند االقتضاء ،كلما كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة من
جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية ،واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه
األمراض ،والحد من انتشارها ،تفاديا لألخطارالتي يمكن أن تنتج عنها.
كما ينص املرسوم بقانون على إمكانية اتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها الحالة املذكورة،
خالل الفترة املحددة لذلك ،بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية ،أو بواسطة مناشيروبالغات،
من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض ،وتعبئة جميع الوسائل
املتاحة لحماية حياة األشخاص وضمان سالمتهم.
ويعاقب ،بموجب هذا املرسوم بقانون ،كل شخص يخالف األوامروالقرارات الصادرة عن السلطات
العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهرإلى ثالثة أشهروبغرامة تتراوح بين  300و 1300درهم أو بإحدى
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هاتين العقوبتين ،وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد ،علما أن التدابيراملتخذة ال تحول دون
ضمان استمرارية املرافق العمومية الحيوية ،وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
ويخول املرسوم بقانون للحكومة كذلك ،إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك أن تتخذ بصفة
استثنائية ،أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكت�سي صبغة االستعجال ،والذي
من شأنه اإلسهام بكيفية مباشرة في مواجهة اآلثارالسلبية املترتبة على إعالن حالة الطوارئ املذكورة.

مشروع قانون رقم  72 .18املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم
االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت
يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات امللكية السامية الواردة في الخطاب السامي
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جاللته على
عرش أسالفه املنعمين بتاريخ  29يوليوز  ،2018حول تحسين مردودية البرامج االجتماعية ،والذي جاء
فيه « أن املبادرة الجديدة إلحداث «السجل االجتماعي املوحد» بداية واعدة ،لتحسين مردودية
البرامج االجتماعية ،تدريجيا وعلى املدى القريب واملتوسط.
وهونظام وطني لتسجيل األسر ،قصد االستفادة من برامج الدعم االجتماعي ،على أن يتم تحديد
تلك التي تستحق ذلك فعال ،عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية ،وباستعمال التكنولوجيات
الحديثة .» ...
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل األسر واألفراد
الراغبين في االستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تشرف عليها اإلدارات العمومية والجماعات
الترابية والهيئات العمومية تستند على معاييردقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة
لتوفيرها.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم االجتماعي ،من
خالل وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف .وتجاوز اإلشكاليات التقنية التي
تعيق إيصال االستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا ،باإلضافة إلى ضمان
التنسيق وااللتقائية في برامج الدعم االجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.
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وتقوم هذه املنظومة على أربع مرتكزات أساسية هي:
 - 1إحداث السجل الوطني للسكان:
يهدف هذا السجل إلى توفير املعطيات ذات الطابع الشخ�صي املتعلقة باملغاربة واألجانب املقيمين
بالتراب املغربي بطريقة إلكترونية ،من خالل تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها ،وتغييرها عند
االقتضاء ،باإلضافة إلى توفيرهذه املعطيات من أجل تيسيرالولوج إلى الخدمات التي تقدمها اإلدارات
العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين املغاربة واألجانب املقيمين بالتراب املغربي ،وتكلل عملية
التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية املعطيات الشخصية
املدلى بها من قبل األشخاص الراغبين في التقييد في السجل االجتماعي املوحد من أجل االستفادة من
برامج الدعم االجتماعي.
 - 2إحداث السجل االجتماعي املوحد:
يعتبرالسجل االجتماعي املوحد بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل األسرقصد االستفادة من
برامج الدعم االجتماعي التي تشرف عليها اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية،
وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص املصرح باسم األسرة ،كما يهدف إلى معالجة املعطيات االجتماعية
واالقتصادية لألسربطريقة إلكترونية ،من خالل تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها ،وتغييرها عند
االقتضاء.
وسيشكل هذا السجل املنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم االجتماعي من خالل تحديد مدى
قابلية االستفادة منها ،عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية ،تتم وفق عملية تنقيط مبنية على
املعطيات االجتماعية واالقتصادية املتوفرة ،وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
ويشترط مشروع القانون للتقييد في السجل االجتماعي املوحد أن يكون كل فرد منتم إلى األسرة
الراغبة في االستفادة من الدعم االجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
 - 3ضمان حماية املعطيات الشخصية لألشخاص املقيدين في السجالت:
من أجل ضمان حماية املعطيات الشخصية لألشخاص املقيدين في السجالت ،فإن مشروع هذا
القانون نص على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم  09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه
معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�صي فيما يخص معالجة هذه املعطيات واستغاللها في مختلف
تطبيقات املنظومة الوطنية لتسجيل األسر واألفراد ،وذلك بإلزام الوكالة على الحرص على معالجة
املعطيات املضمنة بسجالتها بطريقة نزيهة ومشروعة ،والقيام بتجميعها ألجل تحقيق األهداف
املنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
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 - 4إحداث الوكالة الوطنية للسجالت:
من أجل تدبيرالسجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي املوحد ،أحدث مشروع القانون مؤسسة
عمومية تتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقالل املالي ،تتولى مهمة السهر على ضمان حماية
املعطيات الرقمية وسالمة املنظومة املعلوماتية املتعلقة باملسجلين فيهما .كما تتولى مهمة منح معرف
مدني واجتماعي رقمي لألشخاص املقيدين بالسجل الوطني للسكان ،باإلضافة إلى تقديم خدمات
التحقق من صدقية املعطيات املضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي املوحد ،ومنح
االعتماد للهيئات الوسيطة في هذا املجال ،والعمل على مراقبتها.
من جهة أخرى ،ألزم مشروع القانون الوكالة بمعالجة املعطيات املدنية واالجتماعية الرقمية التي
يتم تدبيرها من قبل الوكالة ،وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض يتم التقيد في إعداده وتحديد
مضامينه بأحكام القانون رقم  09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات
ذات الطابع الشخ�صي.
ومن أجل االضطالع باملهام املخولة لها ،فإن مشروع هذا القانون نص على أن هذه الوكالة يديرها
مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط واالختصاصات الالزمة لتدبيرالوكالة ويسيرها مديرعام يتم تعيينه
وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

مشروع قانون رقم  42.20بتغييراملرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادرفي  28من
رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
وإجراءات اإلعالن عنها
يرمي هذا املشروع قانون إلى نسخ أحكام املادة السادسة من املرسوم بقانون رقم  2.20.292واملتعلقة
بوقف جميع اآلجال التشريعية والتنظيمية املنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعالن حالة
الطوارئ الصحية باستثناء اآلجال املتعلقة بالطعن باالستئناف الخاصة باألشخاص املتابعين في حالة
اعتقال ،وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية وباالعتقال االحتياطي ،على أن يستأنف احتساب هاته
اآلجال ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
وينص مشروع القانون على تعويض األحكام املذكورة بأحكام أخرى تخول للحكومة خالل فترة
حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها ،وقف سريان مفعول هذه اآلجال املنصوص عليها في النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا تبين أن سريان مفعولها يحول دون ممارسة األشخاص
املعنيين به بحقوقهم أوالوفاء بالتزاماتهم خالل هذا األجل بسبب اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات
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املختصة للحد من تف�شي الوباء ،كما أن هذه املقتضيات الجديدة تنص على اإلحالة على نص تنظيمي
لتحديد حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة.
وقد جاء هذا املشروع قانون لدرء ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بااللتزامات امللقاة على عاتقهم
وحماية ملصالحهم ،بسبب عدم تمكنهم من التنقل ملمارسة حقوقهم ،وكذا تنفيذ التزاماتهم اتجاه
الدولة أو اإلدارات بسبب اإلجراءات املتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة
«كوفيد ،»19وباألخص منع التنقل وإجراءات الحجرالصحي.
وتم إعداد مشروع هذا القانون استنادا للمادة الثالثة من املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر
في  23من مارس  2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،
والتي تجيز للحكومة ،بالرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،صالحية
اتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية ،الذي يرمي إلى نسخ أحكام املادة
السادسة من املرسوم بقانون املذكور ،وتعويضها بأحكام سيستأنف بموجبها سريان مفعول اآلجال
املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمجرد نشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية.
وسيتم استثناء اآلجال التي تقرر الحكومة وفق سريان مفعولها إذا تبين لها أن استمرارسريانها يحول
دون ممارسة األشخاص املعنيين بها لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم ،بالنظر إلى ما تتخذه السلطات
العمومية من إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء ،السيما تلك املتعلقة بالحجر الصحي .على أن
تحدد حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة بموجب نص تنظيمي.

مشروع قانون رقم  37.18يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
أحدث بموجب مشروع هذا القانون مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية
ومجموعاتها وهيئاتها ذات املنفعة العامة ،يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد
الجماعات الترابية الكبرى.
وتسعى املؤسسة املحدثة إلى تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية املنخرطين
فيها وأزواجهم وأبنائهم ،حيث ستضطلع املؤسسة باملهام واألعمال واألنشطة االجتماعية التالية:
• تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي املؤسسة؛
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• إبرام االتفاقيات مع املؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة لتمكين املنخرطين من
التطبيب ،العالج ،الدواء ،التأمين ،الحج ،تملك وسائل النقل ،متابعة التعليم العالي لألبناء،
التخييم ،االصطياف واإلقامة السياحية؛
• التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي؛
• إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى؛
• إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي املؤسسة من االستفادة من
القروض االستهالكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛
• تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي املؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.
وينص مشروع القانون على أن ينخرط في املؤسسة وجوبا موظفو الجماعات الترابية وهيئاتها
ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم ،وكذا موظفو الجماعات الترابية املنخرطون حاليا
بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون االجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية،
ويستفيد من خدمات املؤسسة املنخرطون املشار إليهم أعاله وكذا أزواجهم وأبناؤهم ،كما يستفيد
من خدماتها أزواج وأبناء وأرامل املنخرطين املصرح بهم.
وتتكون أجهزة املؤسسة من مجلس التوجيه والتتبع ومدير املؤسسة ،ونص مشروع القانون على
كيفية تأليف املجلس واختصاصاته وكذا اختصاصات مديراملؤسسة ومواردها.
كما ينص املشروع على أن املؤسسة تخضع ملراقبة كل من املفتشية العامة للمالية ،وكذا املجلس
األعلى للحسابات وذلك عمال بمقتضيات القانون رقم  62.99املتعلق مدونة املحاكم املالية ،كما يمكن
للمفتشية العامة لإلدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات املالية أو املحاسبية للمؤسسة وكذا
افتحاص تدبيرها.

مشروع قانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية
لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية
يهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة وتحديث اإلطار القانوني املنظم ملؤسسة الحسن الثاني
لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ،الذي تم إقراره بداية الثمانينات؛
وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة املؤسسة في االرتقاء بالخدمات االجتماعية التي
تقدمها لفائدة منخرطيها.
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كما يتوخى مشروع هذا القانون مالءمة اإلطار القانوني السالف الذكر مع املستجدات القانونية
التي عرفتها بالدنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق األعمال االجتماعية ،فضال عن مواكبة الحياة
املهنية والعائلية ألطراإلدارة الترابية.
وبمقت�ضى هذا املشروع ،أصبحت املؤسسة مفتوحة في وجه كافة املوظفين العاملين بوزارة الداخلية
بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم ،عوض االقتصار على رجال السلطة ،ولذلك تم تحديد تسمية
جديدة لها وهي «مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة واملوظفين التابعين
لوزارة الداخلية».
كما ينص مشروع القانون على املقتضيات التالية:
اعتماد مبدأ االنخراط اإللزامي ملوظفي وزارة الداخلية املزاولين مهامهم ،مع فتح باب االنخراطأمام املوظفين املوضوعين رهن إشارتها أو امللحقين لديها أو املتعاقدين معها ،وكذا استمراراملنخرطين
املحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في االستفادة من خدمات املؤسسة؛
 توسيع مجال الخدمات التي تقدمها املؤسسة ملواكبة املنخرطين في حياتهم املهنية والعائلية،لتشمل التغطية الصحية ،والتأمين الصحي ،وتشجيع السكن ،والترفيه واالصطياف وكذا التواصل
والشراكة.
 إمكانية إحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها ،يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيقأهداف املؤسسة وتطويرمهامها السيما في املجاالت االجتماعية والصحية والترفيهية.
 توفر املؤسسة على جهازين ،يتمثالن في مجلس التوجيه والتتبع ورئيس املؤسسة ،ويعد مجلسالتوجيه والتتبع أعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة يتولى التقرير في القضايا االستراتيجية فضال عن اتخاذ
القرارات الكفيلة بتنمية األعمال االجتماعية لفائدة املنخرطين وعائالتهم.
 يتم تعيين رئيس املؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل .كما يتم تعيين مديراملؤسسة ،من لدنوزيرالداخلية ،ملساعدة الرئيس في االضطالع بمهامه؛
 إحداث فروع للمؤسسة على صعيد جهات اململكة بهدف تقريب إدارة املؤسسة من املنخرطين،ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات إحداث هذه الفروع وتنظيمها وتسييرها ،وكذا إحداث
لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل جهة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ومهامها في النظام الداخلي.
 إمكانية تعزيز قدرات املؤسسة بموارد بشرية عن طريق اإللحاق أو الوضع رهن اإلشارة ،فضالعن تخويلها إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام محددة وكذا اللجوء
إلى التعاقد مع أطرمختصة أو أعوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
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 تخضع املؤسسة ملراقبة املفتشية العامة للمالية وألحكام القانون رقم  62.99املتعلق بمدونةاملحاكم املالية ،كما يمكن للمفتشية العامة لإلدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات املالية أو
املحاسبية للمؤسسة وكذا الفتحاص تدبيرها.
 إخضاع املؤسسة الفتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقريرفي شأن ذلكملجلس التوجيه والتتبع.
وأخذا بعين االعتبار إحداث مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها
وهيئاتها ،والتي ينخرط فيها لزوما موظفوالجماعات الترابية ،فإن مشروع القانون ينص على أنه سيتم
بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية
املنخرطين ،في تاريخ صدور هذا القانون ،في مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة
رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ،إلى مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية
ومجموعاتها وهيئاته.

مشروع قانون رقم  60.18يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية
العامة للوقاية املدنية
يهدف مشروع القانون إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية الالزمة للعاملين باملديرية العامة
للوقاية املدنية سواء املزاولين منهم أو املحالين على التقاعد ،والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016
خاضعين لقواعد االنضباط العسكري.
وتتمثل أهم مقتضيات مشروع هذا القانون في تيسيرعملية اقتناء السكن ،وتعميم االستفادة من
التغطية الصحية التكميلية ،وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية ،وتوفيروسائل نقل
املوظفين ،وتقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية الحاجات املستعجلة والطارئة للمنخرطين،
تحفيزا لهم على القيام باملهام امللقاة على عاتقهم.
كما ينص مشروع القانون على خضوع املؤسسة ملراقبة املفتشية العامة للمالية والقانون املتعلق
بمدونة املحاكم املالية ،تكريسا ملبادئ الحكامة املالية ،وكذا خضوع حساباتها لتدقيق سنوي من
طرف خبراء محاسبين ،لتقييم نظام املراقبة الداخلية لهذه املؤسسة.
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مشروع قانون رقم  04.20يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية
يهدف مشروع هذا القانون ،الذي ينسخ ويعوض القانون رقم  35.06املحدثة بموجبه البطاقة
الوطنية للتعريف ،إلى إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية بمعايير أمان
متطورة ،تمكن من حماية املواطن ،والحد من مظاهرالتزويرأو انتحال محتمل للهوية.
كما يروم مشروع القانون إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها
اململكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجازمشاريعها الرقمية  ،كما يدرج عددا من املستجدات املتعلقة
بإنجازالبطاقة خاصة بالنسبة للقاصرين.
وستشكل البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ،التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها املديرية العامة
لألمن الوطني ،جسرا سريعا وآمنا نحو الخدمات عبر اإلنترنيت ،حيث تضمن للمواطنين املغاربة
إمكانية الولوج اآلمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر اإلنترنيت ،مع حماية
املعطيات الشخصية.
وتتلخص التغييرات األساسية التي يتضمنها مشروع هذا القانون ،في خفض السن اإللزامي للحصول
على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية من  18إلى  16سنة ،وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب
من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن  12سنة ألخد البصمات.
ويق�ضي مشروع القانون كذلك بتعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية باملساحة املقروءة آليا
“ ”MRZوإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة ،ويسمح هذان العنصران بالولوج إلى النسخة املسجلة
في الرقاقة اإللكترونية والتي تشمل املعلومات املطبوعة على الوجهين األمامي والخلفي للبطاقة.
كما تضمن أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة ،وذلك
بطلب من صاحب البطاقة ،تتعلق بإتمام بعض اإلجراءات اإلدارية (من قبيل العنوان اإللكتروني،
رقم الهاتف ،اسم وهاتف الشخص الذي يمكن االتصال به في حالة الطوارئ)”.
وفي ما يخص استغالل وظائف البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية من قبل املؤسسات األخرى،
فإن مشروع القانون يوفر األرضية القانونية التي تسمح للمديرية العامة لألمن الوطني بأن تخول
لهيئات عامة وخاصة استغالل البطاقة عبر آليات تقنية معينة ،أو أن تضيف معلومات جديدة على
مستوى الرقاقة اإللكترونية للبطاقة ،مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات ،وذلك مع االمتثال للنصوص
التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع
الشخ�صي.

201

 - 7مشاريع ومقترحات القوانين التي وافقت عليها اللجنة وتحيل على نصوص
تنظيمية
دورة أبريل 2020

مشروع قانون رقم  72.18يتعلق
بمنظومة استهداف املستفيدين
من برامج الدعم االجتماعي
وإحداث الوكالة الوطنية
للسجالت
()4

 املادة  :8تحدد بنص تنظيمي خصائص املعرف الرقمي وكيفياتمنحه.
 املادة  :12تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييد األسر في السجلاالجتماعي املوحد وتحيين املعطيات املتعلقة بها.
 املادة  :17يمكن لكل فرد من أفراد األسرة املقيدة في السجلاالجتماعي املوحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل في أي وقت،
طبقا للكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
 املادة  :30يصرح لدى الوكالة كل فرد مقيد بالسجل الوطني للسكانوالسجل االجتماعي املوحد بكل تغيير يطرأ على املعطيات التي سبق
التصريح بها أثناء التقييد ،داخل أجل خمسة عشر ( )15يوما ،ابتداء
من تاريخ حصول التغيير املذكور ،وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص
تنظيمي.

مشروع قانون رقم  42.20بتغيير
املرسوم بقانون رقم 2.20.292
الصادر في  28رجب 1441
(23مارس  )2020املتعلق بسن
أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها
()1

 املادة  : 6يحدد نص تنظيمي حاالت وقف سريان مفعول اآلجالاملنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة األشخاص املعنيين
به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم.

مشروع قانون رقم  04.20يتعلق
بالبطاقة الوطنية للتعريف
اإللكترونية
()4

 املادة  :6تغييرأو تتميم املعطيات املدرجة في الرقاقة بنص تنظيمي؛ املادة  :7يحدد نص تنظيمي قائمة املعطيات والهيئات املختصة التيتتولى تدبيرها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير؛
 املادة  :11إمكانية تتميم قائمة الوثائق التي تعفي البطاقة الوطنيةللتعريف اإللكترونية من اإلدالء بها نص تنظيمي؛
 املادة  :14يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية بنصتنظيمي.
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السيدات والسادة أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية
املهمة

الفريق أو املجموعة البرملانية

االسم

رئيس اللجنة

السيد احمد شد

الفريق الحركي

الخليفة األول

السيد محمد البشيرالعبدالوي

فريق العدالة والتنمية

الخليفة الثاني

السيد الحسن سليغوة

الفريق االستقاللي

الخليفة الثالث

السيدة وفاء القا�ضي

فريق االتحاد املغربي للشغل

الخليفة الرابع

السيد املختارصواب

الفريق االشتراكي

الخليفة الخامس

السيد محمود عرشان

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

الخليفة السادس

السيد الطيب البقالي

الفريق الحركي

األمين

السيد محمد باحنيني

فريق التجمع الوطني لألحرار

مساعد األمين

السيد املبارك الصادي

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

املقرر

السيد عبد الرحيم الكامل

فريق األصالة واملعاصرة

مساعد املقرر

السيد عبد الكريم مهدي

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
الفريق أو املجموعة البرملانية

االسم
السيد محمد مكنيف

فريق األصالة واملعاصرة

السيد عبد الكريم الهمس
السيد مصطفى الخلفيوي
السيد محمد سعيد كرام

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

السيد النعم ميارة
السيد محمد سالم بنسمعود
السيد عبد السالم �سي كوري

فريق العدالة والتنمية

السيد مولود السقوقع

الفريق االشتراكي

السيد رشيد املنياري

غيرمنتسب ألي فريق أو مجموعة
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