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نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة الملك
محمد السادس نصره اهلل أمام أعضاء مجلسي البرلمان
بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة
من الوالية التشريعية العاشرة

نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة الملك
محمد السادس ،نصره اهلل ،أمام أعضاء مجلسي البرلمان،
بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة
من الوالية التشريعية العاشرة
 -الجمعة  11أكتوبر - 2019

«الحمد هلل ،والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين؛

يسعدنا أن نترأس افتتاح السنة التشريعية الرابعة ،من هذه الوالية

النيابية ،وأن نجدد التواصل مع ممثلي األمة.

وهي سنة تشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد،

ألنها تأتي في منتصف الوالية الحالية.

وبذلك ،فهي بعيدة عن فترة الخالفات ،التي تطبع عادة

االنتخابات.

لذا ،ينبغي استثمارها في النهوض باألمانة التي تتحملونها،

بتكليف من المواطنين ،والتنافس اإليجابي على خدمة

مصالحهم ،والدفاع عن قضايا الوطن.

كما تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة

الجديدة ،التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش األخير.

وإذا كنا قد ركزنا على أهم التحديات والرهانات االقتصادية

والتنموية ،لهذه المرحلة ،فإن الطبقة السياسية ،حكومة وبرلمانا

وأحزابا سياسية ،بصفة خاصة ،مسؤولون ،عن توفير شروط النجاح
لها.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين؛

إن المرحلة الجديدة تبدأ من اآلن ،وتتطلب انخراط الجميع،

بالمزيد من الثقة والتعاون ،والوحدة والتعبئة واليقظة ،بعيدا عن

الصراعات الفارغة ،وتضييع الوقت والطاقات.

ويأتي في صدارة أولوياتها ،تنزيل اإلصالحات ،ومتابعة

القرارات ،وتنفيذ المشاريع.

وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي ،بالدرجة

األولى.

ولكنها أيضا مسؤولية القطاع الخاص ،السيما في ما يتعلق

بالتمويل ،فضال عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة.

فالحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة ،تضمن التحضير

الجيد ،والتنفيذ الدقيق ،والتتبع المستمر ،لمختلف القرارات

والمشاريع ،سواء على المستوى الوطني ،أو الجهوي أو المحلي.

وبما أن اإلدارة موضوعة تحت تصرفها ،فإن عليها أن توظف

كل الوسائل ،ال سيما المعطيات اإلحصائية ،واآلليات المتعلقة

بالتفتيش والمراقبة ،بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات ،في

إطار الشفافية والتعاون واالنسجام ،بين مختلف المتدخلين.

وال مجال هنا للتهرب من المسؤولية ،في ظل التطبيق الصارم،

لربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما البرلمان ،فقد منحه الدستور صالحيات واسعة ،في مجال

التشريع ،ومراقبة عمل الحكومة ،وتقييم السياسات العمومية.

فأنتم حضرات البرلمانيين ،مسؤولون على جودة القوانين ،التي

تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات ،على أرض الواقع ،وجعلها تعكس

نبض المجتمع ،وتلبي تطلعات وانشغاالت المواطنين.

كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة ،في كل

ما يخص تدبير الشأن العام ،في مختلف المجاالت ،ومراعاة مدى

استجابته لالنشغاالت الحقيقية للمواطنين.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين؛

مهما بلغ صواب القرارات المتخذة ،وجودة المشاريع المبرمجة،

فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها.

لذا ،ما فتئت أشدد على ضرورة اإلعداد الجيد ،لمختلف

البرامج والمشاريع ،وخاصة التمويل وتصفية وضعية العقار.

من المعروف أن جهود الدولة وحدها ال تكفي في هذا المجال.

وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي ،الذي نعتبره حجر

الزاوية ،في كل عمل تنموي.

فتنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات ،ال يقتصر فقط على توقيع

العقود واالتفاقيات على األوراق؛ وإنما هو عقد أخالقي ،قبل كل

شيء ،مصدره العقل والضمير.

والمسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين ،وعلى

كل طرف الوفاء بالتزاماته ،والقيام بواجباته.

وهذا العقد ال يهم مؤسسات الدولة والمنتخبين فقط ،وإنما يشمل

أيضا القطاع الخاص ،السيما مؤسسات التمويل ،والقطاع البنكي .

والمغرب يتوفر ،والحمد هلل ،على قطاع بنكي ،يتميز بالقوة

والدينامية والمهنية ،ويساهم في دعم صمود وتطور االقتصاد

الوطني.

ويخضع النظام المالي المغربي لمراقبة مضبوطة ،تختص بها

هيآت وطنية مستقلة ،ذات كفاءة عالية.

وهو ما يعزز الثقة والمصداقية ،التي يحظى بها القطاع البنكي،

وطنيا وخارجيا.

وقد بلغ درجة من التقدم ،مكنته من االستثمار في عدد من

الدول األجنبية ،وخاصة بإفريقيا.

ورغم ذلك ،فإنه اليزال يعطي أحيانا ،انطباعا سلبيا ،لعدد

من الفئات ،وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون.

وهو ما يتجلى مثال ،في صعوبة ولوج المقاولين الشباب

للقروض ،وضعف مواكبة الخريجين ،وإنشاء المقاوالت الصغرى

والمتوسطة.

أعرف جيدا أنه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية؛

كما سبق أن أكدت على ضرورة تغيير العقليات اإلدارية،

ووضع حد لبعض التصرفات ،التي تعيق التنمية واالستثمار.

لذا ،نحث القطاع البنكي الوطني على المزيد من االلتزام،

واالنخراط اإليجابي في دينامية التنمية ،التي تعيشها بالدنا ،السيما

تمويل االستثمار ،ودعم األنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.

وفي هذا اإلطار ،ندعو األبناك ،إضافة إلى الدعم والتمويل

الذي توفره للمقاوالت الكبرى ،لتعزيز دورها التنموي ،وخاصة
من خالل تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض ،واالنفتاح أكثر

على أصحاب المقاوالت الذاتية ،وتمويل الشركات الصغرى

والمتوسطة .

ولهذه الغاية ،نوجه الحكومة وبنك المغرب ،للتنسيق مع

المجموعة المهنية لبنوك المغرب ،قصد العمل على وضع برنامج
خاص بدعم الخريجين الشباب ،وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل

الذاتي.

وذلك على غرار التجارب الناجحة ،التي قامت بها عدة

مؤسسات ،في مجال تمويل المشاريع ،التي يحملها الشباب ،وتسهيل

إدماجهم المهني واالجتماعي.

وهو ما كانت له نتائج إيجابية عليهم ،وعلى أسرهم ،وعلى

المجتمع.

وإننا نتطلع أن يقوم هذا المخطط ،الذي سأتابع مع الحكومة

وكل المنخرطين فيه ،مختلف مراحله ،على التوجهات التالية:

• أوال :تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل ،حاملي

المشاريع ،المنتمين لمختلف الفئات االجتماعية ،من الحصول

على قروض بنكية ،إلطالق مشاريعهم ،وتقديم الدعم لهم ،لضمان

أكبر نسبة من النجاح؛

• ثانيا :دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،العاملة في مجال

التصدير ،وخاصة نحو إفريقيا ،واالستفادة من القيمة المضافة،

لالقتصاد الوطني.

• ثالثا :تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية،

واالستفادة من فرص االندماج المهني واالقتصادي ،خاصة

بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم.

وال داعي للتذكير بأن الرواج االقتصادي ،يمر بالخصوص

عبر تطوير العمليات البنكية.

وأود أن أشيد هنا ،بالنتائج التي تحققت في هذا المجال ،خالل

العقدين األخيرين ،حيث ارتفع عدد المواطنين ،الذين فتحوا

حسابا بنكيا ،ثالث مرات.

وهو ما يتطلب من األبناك مواصلة الجهود ،باستثمار

التكنولوجيات الحديثة ،واالبتكارات المالية ،من أجل توسيع
قاعدة المغاربة ،الذين يلجون للخدمات المصرفية والتمويلية ،بما
يخدم مصالح الطرفين ،بشكل متوازن ومنصف ،ويساهم في

عملية التنمية.

غير أن هذا المخطط لن يحقق أهدافه ،إال باالنخراط اإليجابي

للمواطنين ،وتحمل مسؤولياتهم ،والوفاء بالتزاماتهم ،بخصوص القروض

التي استفادوا منها.

كما أن مؤسسات وآليات الضبط والمراقبة المالية ،مطالبة بتتبع

مختلف العمليات ،والسهر على إقامة عالقة متوازنة تطبعها الثقة،

بين هيآت التمويل ،وأصحاب القروض.

وال يفوتني هنا ،أن أذكر بالمسؤولية االجتماعية للمقاولة المالية،

وبضرورة مساهمتها في المبادرات اإليجابية ،سواء على الصعيد

االجتماعي واإلنساني ،أو في مجال الحفاظ على البيئة ،والنهوض

بالتنمية المستدامة.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين؛
إن بناء مغرب التقدم والتنمية ،والتجاوب مع انشغاالت وتطلعات

المواطنين ،يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع.

ومن هذا المنبر ،أدعو المؤسسة التشريعية ،التي تمثلونها ،والجهاز

التنفيذي ،وكذا القطاع الخاص ،والسيما القطاع البنكي،
لالنخراط في هذا المجهود الوطني التنموي ،والمساهمة في إنجاح

المرحلة الجديدة ،التي ندخلها.

فكونوا رعاكم اهلل ،في مستوى ما تقتضيه هذه المرحلة من

مسؤولية والتزام ،وتغليب للمصلحة العليا ،لما فيه خير البالد والعباد.

قال تعالى« :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول ،وال

تبطلوا أعمالكم» .صدق اهلل العظيم.

والسالم عليكم ورحمه اهلل تعالى وبركاته».

تقديـــــــــم

تقدمي
تمثل الجلسات العامة أبرز األدوات الدستورية ملمارسة مهام البرملان ،سواء تعلق األمر بالجلسات
األسبوعية لألسئلة الشفوية والجلسات الشهرية لألسئلة الخاصة بتقديم األجوبة املتعلقة بالسياسة
العامة من املنعقدة طبقا للفصل  100من الدستور ،التي تمثل أبرز أداة متاحة لدى البرملان من أجل
مراقبة وتتبع عمل الحكومة ،وإما بجلسات التشريع التي تعتبر وسيلة التعبير على إرادة األمة وسن
القانون طبقا للفصل  6من دستور اململكة ،أم باألصناف األخرى من الجلسات التي يمكن أن يعقدها
املجلس أو مجلسا البرملان مجتمعين.
وتكت�سي أشغال الجلسات العامة بمختلف أصنافها ،خاصة تلك املذكورة ،أهمية كبرى إذ
تقع في محور أشغال مجلس املستشارين وفي صميم اهتمام الرأي العام الوطني ،وقد شهد مجلس
املستشارين ،خالل السنة الحالية من الوالية التشريعية الجارية ،عقد سبع وعشرين جلسة لألسئلة
الشفوية األسبوعية وست جلسات شهرية خاصة بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على األسئلة املتعلقة
بالسياسة العامة ،إضافة إلى إثنتين وعشرين جلسة تشريعية ،شهدت زخما في حجم األشغال خالل
هذه السنة ،بالنظر خاصة إلى مستوى التحديات االقتصادية واالجتماعية والصحية التي اضطرت
بالدنا ملواجهتها ،تحت القيادة املتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،والتي نجمت
بصفة خاصة عن استمرارانتشاروباء فيروس كورونا «كوفيد.»19 -
ولقد تميزت الجلسات العمومية لألسئلة الشفوية األسبوعية والشهرية التي عقدها مجلس
املستشارين ،كما جلسات التشريع وباقي الجلسات سواء املشتركة مع مجلس النواب أوالخاصة ،خالل
السنة التشريعية  ،2020-2019بتجاوبها مع متغيرات أساسية همت العالقة مع الحكومة وظروف
اشتغال السلطة التشريعية ببالدنا خالل ظرفية حساسة ،وسمها التهديد املستمر الذي يمثله تزايد
انتشاروباء فيروس كورونا «كوفيد.»19 -
فمن جهة ،استطاع مجلس املستشارين ،خاصة في جلسات األسئلة الشفوية األسبوعية
املوجهة للحكومة ،تحقيق مساءلة متكاملة للقطاعات الحكومية ،شملت كافة القطاعات الوزارية
بحصص أسئلة محترمة لكل قطاع ،مستفيدا في ذلك من التعديل الحكومي املجرى في التاسع من
أكتوبر  ،2019الذي جاء استجابة للتوجيهات امللكية السامية بخطاب العرش في التاسع والعشرين
من يوليومن ذات السنة ،مفرزا تقليصا في عدد الحقائب الوزارية من  39إلى  23حقيبة ،خاصة بدمج
بعض القطاعات الوزارية ذات املهام املتقاطعة ،وحذف كتابات الدولة.
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ومن جهة ثانية ،افتتح مجلس املستشارين دورة أبريل من السنة التشريعية  2020-2019طبقا
للفصل  65من الدستور ،في ظل ظروف استثنائية تولدت عن انتشاروباء فيروس كورونا «كوفيد»19 -
وكان على املجلس إثر ذلك ،وتجاوبا مع التدابير املتخذة من قبل السلطات العمومية تنزيال للتوجيهات
امللكية السامية ،خاصة في مجال الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ،تنزيل منهجية لالشتغال
اآلمن ومالءمة نظام انعقاد وتسييرمختلف األشغال مع ما يقتضيه تنزيل تلك التدابيرداخل املجلس،
والتجاوب مع إكراهات املرحلة.
واعتبارا لذلك وضع مجلس املستشارين بتنسيق مع مجلس النواب ،بشكل خاص ،نظاما
استثنائيا مؤقتا للجلسات العمومية لألسئلة الشفوية األسبوعية والشهرية والجلسات التشريعية،
يتضمن تنزيل عدد من التدابيرالوقائية ،والتي مكنت املجلس من ضمان سالسة انعقاد وإتمام أشغال
الجلسات العمومية خالل دورة أبريل ،وكذا السالمة الصحية ألعضاء املجلس وأطره واملتعاملين معه
طيلة انعقاد الدورة.
ويعرض هذا الكتاب حصيلة مفصلة ألشغال الجلسات العامة املنعقدة خالل السنة التشريعية
 ،2020-2019ويقدم ملخصات عن وقائعها وإحصائيات حول كل صنف من هذه الجلسات ،ومرفق
بكلمات السيد رئيس مجلس املستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الثانية واختتام دورتي أكتوبروأبريل،
وكذا بمعطيات حول املجلس وأجهزته املقررة تضم أسماء أعضاء املكتب ورؤساء الفرق واملجموعة
البرملانية ورؤساء اللجان الدائمة ولوائح الفرق واملجموعة البرملانية واملستشارين غير املنتسبين ألي
فريق أو مجموعة ،ثم بأعضاء مجلس املستشارين املنتخبين برسم اقتراع  2أكتوبر  2015والتغييرات
التي لحقت بها.
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احل�صيلة الإجمالية لأ�شغال اجلل�سات العامة
خالل ال�سنة الت�شريعية
2020-2019

املجموع

جلسة تقديم عرض الرئيس األول للمجلس
األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم
املالية

الجلسات املشتركة مع مجلس النواب

الجلسات الشهرية الخاصة بتقديم األجوبة
املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس
الحكومة

جلسات التشريع

جلسات األسئلة الشفوية

الجلسات الخاصة

جلسات افتتاح واختتام الدورات

الجلسات العامة

32

1

1

3

9

15

1

2

عدد
الجلسات
املنعقدة

 57ساعة
و 45دقيقة

ساعة واحدة
و 9دقائق

 48دقيقة

 9ساعات و 46دقيقة

 11ساعة و 44دقيقة

 32ساعة و 26دقيقة

ساعة واحدة

 52دقيقة

املدة التي استغرقتها

دورة أكتوبر 2019

33

0

ساعة واحدة
و 58دقيقة

 45ساعة
و 19دقيقة

0

2

3

 10ساعات و 48دقيقة

 19ساعة و 57دقيقة

ساعتان و 7دقائق

 59دقيقة

 9ساعات و 30دقيقة

13

12

1

2

عدد
الجلسات
املنعقدة

املدة التي استغرقتها

دورة أبريل 2020

65

ساعة واحدة
و 9دقائق

ساعتان و 46دقيقة

 19ساعة و 16دقيقة

 22ساعة و 32دقيقة

 52ساعة و 23دقيقة

 3ساعات و 7دقائق

ساعة واحدة
و 51دقيقة

 103ساعة
و 4دقائق

1

3

6

22

27

2

4

عدد
الجلسات
املنعقدة

املدة التي استغرقتها

مجموع السنة التشريعية

الحصيلة اإلجمالية ألشغال الجلسات العامة ملجلس املستشارين خالل السنة التشريعية
2020-2019

23

رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب ﻧوﻋ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2020-2019

6,2%

3,1%

4,6%

العامة ﻧوﻋﯾﺗﮭﺎ
الجلسات ﺣﺳب
لتوزيعﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
املئويةزﯾﻊ اﻟﺟﻠ
النسبوﯾﺔ ﻟﺗو
يوضحﺳب اﻟﻣﺋ
بيانيوﺿﺢ اﻟﻧ
سمﺎﻧﻲ ﯾ
رﺳرم ﺑﯾ
41,5%
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2020-2019

حسب نوعيتها خالل السنة التشريعية 2020-2019
6,2%

3,1%

1,5%

4,6%
9,3%

41,5%

33,8%

ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ Uاﻟﺸﻔﻮﯾﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﴩﯾﻊ
33,8%

اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ]ﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ Uاﻟﺸﻔﻮﯾﺔ

ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺋﺮﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﺤﺴﺎ]ت
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﴩﯾﻊ

اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘاﻌﻠﻘﳉﺔﻠ]ﻟﺴﺴـﺎﻴﺎﺳتﺔ ااﻟﻌﳌﺎﻣﺔﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺋﺮﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﺤﺴﺎ]ت
اﳉﻠﺴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

اﳉﻠﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ

اﺟﳉﻠﻠﺴﺴﺎﺎت اتﳋﺎاﻓﺻﺘﺔﺘﺎح واﺧﺘﺘﺎم اNورات
ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺘﺘﺎح واﺧﺘﺘﺎم اNورات

رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب ﻧوﻋﯾ
11ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2020-2019
11

الزمنيﺔ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
بﻧوﻋﯾ
ﻧﻲ ﺣ ﺳ
النسبﻊ اﻟزﻣ
يوضحﺔ ﻟﻠﺗوزﯾ
بياني اﻟﻣﺋوﯾ
سمﻟﻧﺳب
رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿرﺢ ا
للتوزيع
املئوية
2020-2019
العامةﺗﺷرﯾﻌ
الجلساتﻟﺳﻧﺔ اﻟ
حسب نوعية ﺧﻼل ا
التشريعية 2020-2019
خاللﻲالسنة

6,2%

3,1%

4,6%

41,5%

1,8%

3%

2,7%

1,1%

18,7%

33,8%

50,8%

ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ Uاﻟﺸﻔﻮﯾﺔ

21,9%

ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﴩﯾﻊ
اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ]ﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟ ﺟﺋﺮﻠﻴﺴﺎﺲت ااﻷﻷﺳـوﺌل Uﻟاﻟﻠﻤﺸﻔﺠﻮﯾﻠﺔﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﺤﺴﺎ]ت
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﴩﯾﻊ

اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘاﺔﳉ]ﻟﻠﺴـﺴﻴﺎﺎﺳﺔت اﻟاﻌﺎﳌﻣﺔﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺋﺮﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﺤﺴﺎ]ت
اﳉﻠﺴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ت اﳋ
تﺎ اﺻﻓﺔﺘﺘﺎح واﺧﺘﺘﺎم اNورات
اﳉﻠﺟﻠﺴﺎﺴﺎ
ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺘﺘﺎح واﺧﺘﺘﺎم اNورات

اﳉﻠﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ

12

24
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ح�صيلة �أ�شغال اجلل�سات العامة
خالل دورة �أكتوبر 2019

الحصيلة اإلجمالية ألشغال الجلسات العامة خالل
دورة أكتوبر 2019

الحصيلة اإلجمالية ألشغال الجلسات العامة
خالل دورة أكتوبر2019
الجلسات العامة املنعقدة خالل دورة
أكتوبر 2019

عدد الجلسات
املنعقدة

املدة التي استغرقتها

جلسات افتتاح واختتام الدورات

2

52
دقيقة

الجلسات الخاصة

1

ساعة واحدة

جلسات األسئلة الشفوية

15

إثنان وثالثون ساعة
و 26دقيقة

جلسات التشريع

9

إحدى عشرساعة
و 44دقيقة

الجلسات الشهرية الخاصة بتقديم األجوبة املتعلقة
بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة

3

تسع ساعات
و 46دقيقة

الجلسات املشتركة مع مجلس النواب

1

48
دقيقة

جلسة تقديم عرض الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات حول أعمال املحاكم املالية

1

ساعة واحدة
و 9دقائق

املجموع

32

سبعة وخمسون
ساعة و 45دقيقة

29

رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2020-2019
العامة ﺣﺳب
الجلسات اﻟﻌﺎﻣﺔ
لتوزيعﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت
املئوية ﻟﺗوزﯾ
النسباﻟﻣﺋوﯾﺔ
يوضحاﻟﻧﺳب
بيانيﯾوﺿﺢ
سمﯾﺎﻧﻲ
رﺳ م ﺑ
ر
ﻧوﻋﯾﺗﮭﺎ ﺧﻼل دورة أﻛﺗوﺑر 2019

حسب نوعيتها خالل دورة أكتوبر2019

6,2%

3,1%

41,5%
7%

3%

3%

3%
9.5%

47.5%

33,8%

28%

ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ Uاﻟﺸﻔﻮﯾﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﴩﯾﻊ
اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ]ﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺋﺮﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﺤﺴﺎ]ت

ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ' اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ
بﻊ
تﻟﻨاﻟﺘﻮاﴩﯾ
اﳉﻠﺴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻠﺟﻠﺴﺎ
ﺲا
اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ nﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺴﻷﺎﻋﲆ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺋﺮﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤاﺠﻠﳉﻠﺲ ا
ت ﻟﻠاﺤﳋﺴﺎﺎnﺻتﺔ

اﳉﻠﺴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
تﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺘﺘﺎح واﺧﺘ اﺘﺎﳉﻠمﺴاﺎNتوارﳋاﺎﺻ
ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺘﺘﺎح واﺧﺘﺘﺎم اdورات

رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2020-2019

الزمنيﺳب ﻧوﻋﯾﺔ
للتوزيعﻣﻧﻲ ﺣ
املئويةزﯾﻊ اﻟز
النسبﯾﺔ ﻟ ﻠﺗو
يوضحب اﻟﻣﺋو
بيانيﺢ اﻟﻧﺳ
سمﯾوﺿ
رﺳم ﺑﯾﺎرﻧﻲ
11
اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل دورة أﻛﺗوﺑر 2019

حسب نوعية الجلسات العامة خالل دورة أكتوبر2019

6,2%
16

1,5%

1,7%
2% 1,4%

41,5%
17%
56%

20,4%

3,1%

3,8%
ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ Uاﻟﺸﻔﻮﯾﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﴩﯾﻊ
اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ]ﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺋﺮﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲﺟﻠاﺴﻷﺎﻋت اﲆﻷﻟﻠﺳـﺌﺤ' اﻟﺴﺎﺸﻔ]ﻮﯾﺔت
اﳉﻠﺴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﳎﻠﻠﺴﺎﺲت ااﻟﻟﺘﻨﻮاﴩﯾﻊب
اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ nﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺋﺮﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠ اﺲﳉاﻠﻷﻋﺴﺎﲆ ﻟﻠتﺤ اﺴﺎﳋnﺎتﺻﺔ
اﳉﻠﺴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺘﺘﺎح واﺧاﺘﳉﺘﻠﺎمﺴﺎ اتNاوﳋﺎراﺻﺔت
ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺘﺘﺎح واﺧﺘﺘﺎم اdورات

30
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الحصيلة التفصيلية ألشغال الجلسات العامة
خالل دورة أكتوبر 2019

ر.ت

تاريخ الجلسة

جدول أعمال الجلسة

رئيس
الجلسة

أمين
الجلسة

مدة
الجلسة

الجمعة 12
 1441صفر افتتاح السنة التشريعية
 2020-2019في جلسة برملانية مشتركة برئاسة صاحب الجاللة  16دقيقة
 11( 01أكتوبر  )2019امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
الثالثاء  16صفر
1441
02
( 15أكتوبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

عبد الصمد
قيوح الخليفة
األول للرئيس

اإلثنين  22صفر
1441
03
( 21أكتوبر )2019

جلسة عمومية مشتركة لتقديم عرض السيد وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة حول "مشروع
قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية ."2020

الحبيب املالكي
رئيس مجلس
النواب/
عبد الحكيم
بن شماش
رئيس مجلس
املستشارين

 48دقيقة

الثالثاء  23صفر
1441
04
( 22أكتوبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

حميد
كوسكوس
الخليفة الثالث
للرئيس

ساعتان
و 29دقيقة

الثالثاء  30صفر
1441
05
( 29أكتوبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

عبد اإلاله
الحلوطي
الخليفة الثاني
للرئيس

ي ساعتان
أحمد تويز و 20دقيقة

الثالثاء  07ربيع
األول 1441
06
( 05نونبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

عبد القادر
سالمة الخليفة
الرابع للرئيس

ساعتان
و 30دقيقة

الثالثاء  14ربيع
األول 1441
07
( 12نونبر )2019

الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة من قبل
رئيس الحكومة ملناقشة املحورين التاليين:
 السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاعالبنكي واملالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم
املقاوالت الصغرى والصغيرة جدا؛
 السياسة الحكومية املرتبطة باملسنين واألشخاصفي وضعية إعاقة.

عبد الحكيم بن
ي  03ساعات
شماش
رئيس أحمد تويز و 11دقيقة
املجلس

الثالثاء  21ربيع
األول 1441
08
( 19نونبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

عبد الحميد
الصويري
الخليفة
الخامس
للرئيس

33

أحمد
لخريف

أحمد
لخريف

إدريس
الرا�ضي

ساعتان

ساعتان
و 22دقيقة

جدول أعمال الجلسة

رئيس
الجلسة

أمين
الجلسة

الثالثاء  21ربيع
األول 1441
09
( 19نونبر )2019

جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع
قانون رقم  57.18بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15
القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك
واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
(اإلجماع)

عبد الحميد
الصويري
الخليفة
الخامس
للرئيس

إدريس
الرا�ضي

الثالثاء  28ربيع
األول 1441
10
( 26نونبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

عبد الحميد
الصويري
الخليفة
الخامس
للرئيس

ي ساعتان
أحمد تويز و 15دقيقة

الثالثاء  06ربيع
الثاني 1441
11
( 03دجنبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

عبد الصمد
قيوح الخليفة
األول للرئيس

ساعتان
و 10دقائق

الثالثاء  06ربيع
الثاني 1441
12
( 03دجنبر )2019

جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على:
 مشروع قانون رقم  76.18يغير ويتمم بموجبهامللحق األول من الظهير الشريف الصادر في  28من
جمادى اآلخرة  31( 1337مارس  )1919بمثابة مدونة
التجارة البحرية( .اإلجماع)
ن
 مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانو رقم 59.14املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها
وترميمها( .اإلجماع)

عبد الحميد
الصويري
الخليفة
الخامس
للرئيس

الخميس  08ربيع
الثاني 1441
13
( 05دجنبر )2019

 تقديم تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنميةاالقتصادية؛
 الشروع في املناقشة العامة ملشروع قانون املاليةرقم  70.19للسنة املالية 2020

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

ي ساعتان
أحمد تويز و 45دقيقة

الخميس  08ربيع
الثاني 1441
14
( 05دجنبر )2019

 مواصلة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية رقم 70.19للسنة املالية 2020؛
 -جواب السيد وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

ي ساعتان
أحمد تويز و 30دقيقة

ر.ت

تاريخ الجلسة

34

أحمد
لخريف

أحمد
لخريف

مدة
الجلسة

 08دقائق

 11دقيقة

جدول أعمال الجلسة

رئيس
الجلسة

أمين
الجلسة

مدة
الجلسة

الجمعة  09ربيع
الثاني 1441
15
( 06دجنبر )2019

الدراسة والتصويت على الجزء األول من مشروع
قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية 2020

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

أحمد
لخريف

 3ساعات
و 2دقائق

الجمعة  09ربيع
الثاني 1441
16
( 06دجنبر )2019

الدراسة والتصويت على الجزء الثاني ومشروع
قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020برمته.
(املوافقون 37 :املعارضون 24 :املمتنعون :ال أحد)
(تم تعديله)

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

إدريس
الرا�ضي

 52دقيقة.

الثالثاء  13ربيع
الثاني 1441
17
( 10دجنبر )2019

ر.ت

تاريخ الجلسة

الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة ملناقشة
من قبل رئيس الحكومة املحورين التاليين:
 السياسة العامة للحكومة في مجال حقوقاإلنسان ،التحديات واآلفاق؛
 سياسة الحكومة ملواجهة التغيرات املناخيةوالكوارث الطبيعية.

عبد الحكيم بن
شماش رئيس
املجلس

إدريس
الرا�ضي

 3ساعات
و 27دقيقة

الثالثاء  20ربيع
الثاني 1441
18
( 17دجنبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

حميد
كوسكوس
الخليفة الثالث
للرئيس

أحمد
لخريف

ساعتان
و 02دقائق

الثالثاء  27ربيع
الثاني 1441
19
( 24دجنبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

عبد اإلاله
الحلوطي
الخليفة الثاني
للرئيس

الثالثاء  04جمادى
األولى 1441
20
( 31دجنبر )2019

جلسة األسئلة الشفوية

عبد القادر
ي ساعتان
سالمة
الخليفة الرابع أحمد تويز و 35دقيقة
للرئيس

الثالثاء  04جمادى
األولى 1441
21
( 31دجنبر )2019

جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع
قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية( .في إطار قراءة ثانية)
(اإلجماع) (تم تعديله)

عبد القادر
سالمةالرابع أحمد تويزي  10دقائق
الخليفة
للرئيس

35

ي ساعتان
أحمد تويز و 16دقيقة

رئيس
الجلسة

أمين
الجلسة

الثالثاء  11جمادى
األولى 1441
22
( 07يناير )2020

جلسة األسئلة الشفوية

عبد الحميد
الصويري
الخليفة
الخامس
للرئيس

أحمد
لخريف

الثالثاء  18جمادى
األولى 1441
23
( 14يناير )2020

جلسة األسئلة الشفوية

عبد الصمد
قيوح الخليفة
األول للرئيس

الثالثاء  25جمادى
األولى 1441
24
( 21يناير )2020

الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة حول
محوري:
 االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؛ السياسة العامة للحكومة في مجال حماية املرأةواألسرة والطفولة.

عبد الحكيم بن
ي  3ساعات
شماش رئيس
تويز
أحمد
و 08دقائق
املجلس

الثالثاء  02جمادى
اآلخرة 1441
25
( 28يناير )2020

جلسة األسئلة الشفوية

حميد
كوسكوس
الخليفة الثالث
للرئيس

إدريس
الرا�ضي

الثالثاء  02جمادى
اآلخرة 1441
26
( 28يناير )2020

تقديم عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات حول اعمال املحاكم املالية برسم سنة
2018

الحبيب املالكي
رئيس مجلس
النواب/
عبد الحكيم
بن شماش
رئيس مجلس
املستشارين

إدريس
الرا�ضي

الثالثاء  09جمادى
اآلخرة 1441
27
( 04فبراير )2020

جلسة األسئلة الشفوية

عبد اإلاله
الحلوطي
الخليفة الثاني
للرئيس

ر.ت

تاريخ الجلسة

جدول أعمال الجلسة

36

مدة
الجلسة
ساعة
واحدة
و 35دقيقة

ي ساعتان
أحمد تويز و 33دقيقة

ساعتان
و 16دقيقة

ساعة
واحدة
و 9دقائق

ساعة
أحمد تويزي واحدة
و 43دقيقة

ر.ت

تاريخ الجلسة

الثالثاء  09جمادى
اآلخرة 1441
28
( 04فبراير )2020

جدول أعمال الجلسة
جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على:
 .1مشروع قانون رقم  37.17بتغيير وتتميم الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.211الصادر في 26
من محرم  2( 1393مارس  )1973املعينة بموجبه
حدود املياه اإلقليمية؛ (اإلجماع)
 .2مشروع قانون رقم  38.17بتغيير وتتميم القانون
رقم  1.81املنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة
على مسافة  200ميل بحري عرض الشواطئ
املغربية؛ (اإلجماع)
 .3مشروع قانون رقم  55.19يتعلق بتبسيط املساطر
واإلجراءات اإلدارية؛ (اإلجماع)
 .4مشروع قانون التصفية رقم  22.19املتعلق بتنفيذ
قانون املالية للسنة املالية 2017؛ (املوافقون24 :
املعارضون 04 :املمتنعون)07 :
 .5مشروع قانون رقم  46.18يق�ضي بتغيير وتتميم
القانون رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة
بين القطاعين العام والخاص؛ (املوافقون28 :
املعارضون 04 :املمتنعون)03:
 .6النظام الداخلي ملجلس املستشارين في ضوء قرار
املحكمة الدستورية رقم  96/19الصادر بتاريخ 02
شتنبر ( .2019املوافقون 28 :املعارضون :ال أحد
املمتنعون)04:

الثالثاء  16جمادى
اآلخرة 1441
29
( 11فبراير )2020

جلسة انتخاب عضو واحد باملحكمة الدستورية

الثالثاء  16جمادى
اآلخرة 1441
30
( 11فبراير )2020

جلسة األسئلة الشفهية

رئيس
الجلسة

عبد الحكيم بن
شماش رئيس
ساعة
املجلس /
ي
واحدة
عبد القادر أحمد تويز
و 11دقيقة
سالمة الخليفة
الرابع للرئيس

عبد الحكيم بن
شماش
أحمد تويزي
رئيس املجلس

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

37

أمين
الجلسة

مدة
الجلسة

ساعة
واحدة

ساعة
أحمد تويزي واحدة
و 20دقيقة

ر.ت

تاريخ الجلسة

16
الثالثاء
 31جمادى اآلخرة
1441
( 11فبراير )2020

جدول أعمال الجلسة

رئيس
الجلسة

جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على:
 .1مشروع قانون رقم  15.19يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة،
املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين اململكة
املغربية ومملكة إسبانيا؛
 .2مشروع 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؛
 .3مشروع قانون رقم  18.19يوافق بموجبه على
االتفاق اإلطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع،
املوقع بالرباط في  8فبراير  2019بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا؛
 .4مشروع قانون رقم  19.19يوافق بموجبه
على االتفاق اإلطار للتعاون االقتصادي ،املوقع
بالرباط في  4ديسمبر  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية؛
 .5مشروع قانون رقم  32.19يوافق بموجبه على
االتفاقية املوقعة بالرباط في  25مارس 2019
بين اململكة املغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي
االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
ومنع التهرب والغش الضريبيين؛
 .6مشروع قانون رقم  33.19يوافق بموجبه على
االتفاقية في مجال املالحة التجارية ،املوقعة
بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا؛
 .7مشروع قانون رقم  34.19يوافق بموجبه على
االتفاقية املوقعة بمراكش في  25مارس 2019
بين اململكة املغربية وجمهورية البنين لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون
املتبادل؛

عبد القادر
سالمة الخليفة
الرابع للرئيس

38

أمين
الجلسة

أحمد
تويزي

مدة
الجلسة

 55دقيقة

ر.ت

تاريخ الجلسة

16
الثالثاء
 31جمادى اآلخرة
1441
( 11فبراير )2020

جدول أعمال الجلسة
 .8مشروع قانون رقم  35.19يوافق بموجبه
على االتفاقية للتعاون القضائي في املادة املدنية
والتجارية واإلدارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس
 2019بين اململكة املغربية وجمهورية البنين؛
 .9مشروع قانون رقم  36.19يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي،
املوقع بالرباط في  6مارس  2019بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا؛
 .10مشروع قانون رقم  37.19يوافق بموجبه
على اتفاقية تسليم املجرمين ،املوقعة بالرباط في
 19مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية
رواندا.
 .11مشروع قانون رقم  38.19يوافق بموجبه على
االتفاقية في مجال املساعدة القضائية في امليدان
الجنائي ،املوقعة بالرباط في  19مارس  2019بين
اململكة املغربية وجمهورية رواندا.
 .12مشروع قانون رقم  42.19يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق
للمسافرين والبضائع ،املوقع بمراكش في 25
مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية البنين؛
 .13مشروع قانون رقم  43.19يوافق بموجبه على
االتفاق املوقع بمراكش في  25مارس  2019بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا
بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 .14مشروع 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؛
 .15مشروع قانون رقم  45.19يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
ليبيريا ،املوقع بمراكش في  25مارس 2019؛

39

رئيس
الجلسة

عبد القادر
سالمة الخليفة
الرابع للرئيس

أمين
الجلسة

أحمد
تويزي

مدة
الجلسة

 55دقيقة

ر.ت

تاريخ الجلسة

الثالثاء  16جمادى
اآلخرة 1441
31
( 11فبراير )2020

الثالثاء  16جمادى
اآلخرة 1441
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جدول أعمال الجلسة
 .16مشروع قانون رقم  47.19يوافق بموجبه على
البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�سي لالتحاد
اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي ،املعتمد بمالبو
(غينيا االستوائية) في  27يونيو .2014
 .17مشروع قانون رقم  48.19يوافق بموجبه على
اتفاقية التعاون الجمركي العربي ،املوقعة بالرياض
في  5ماي 2015؛
 .18مشروع 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؛
 .19مشروع 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؛
 .20مشروع قانون رقم  51.19يوافق بموجبه على
اتفاقية املساعدة القضائية في امليدان الجنائي
بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقعة ببرازيليا في  13يونيو 2019؛
 .21مشروع قانون رقم  52.19يوافق بموجبه على
االتفاقية بشأن تسليم املجرمين بين اململكة املغربية
وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في 13
يونيو 2019؛
 .22مشروع قانون رقم  56.19يوافق بموجبه على
اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان االستثمارات بين
اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقع
ببرازيليا في  13يونيو 2019؛
 .23مشروع قانون تنظيمي رقم  72.19يق�ضي بتتميم
القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين في
املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من
الدستور؛
 .24مشروع قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم ممارسة
مهام الطب الشرعي؛
 .25مشروع قانون رقم  39.19بتغيير وتتميم القانون
رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

جلسة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية
.2020-2019
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رئيس
الجلسة

أمين
الجلسة

مدة
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عبد القادر
ي
سالمة الخليفة أحمد تويز  55دقيقة
الرابع للرئيس

عبد الحكيم بن
شماش
رئيس املجلس

أحمد تويزي  36دقيقة

كلمة السيد رئيس مجلس املستشارين
بمناسبة اختتام دورة أكتوبر 2019

كلمة رئيس مجلس املستشارين في اختتام دورة أكتوبر 2019
  11فبراير - 2020السيد رئيس الحكومة املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارين املحترمون؛
الحضور الكريم؛
طبقا ألحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي يختتم مجلس املستشارين ،اليوم ،دورة أكتوبر
للسنة التشـريعية  ،2020-2019بحصيلة عمل هامة همت مجاالت التشريع ومراقبة العمل الحكومي
وتقييم السياسيات العمومية والديبلوماسية البرملانية وانفتاح املجلس على محيطه ،وهي ثمرة مجهود
جماعي شاركت في إنجازه كافة مكونات املجلس ،ستمكننا من تقييم ما أنجزناه واستشراف آفاق
العمل البرملاني لترجمة كل التزاماتنا كما جاءت في خطة العمل االستراتيجي للمجلس.
قبل استعراض حصيلة عمل املجلس خالل هذه الدورة ،البد أن نتوقف عند املضامين العميقة
والرسائل الدالة التي طبعت خطاب جاللة امللك محمد السادس نصـره هللا ،بمناسبة افتتاح السنة
التشريعية الجديدة ،إذ حث جاللته ممثلي األمة ،على مواصلة العمل الجماعي الجاد واملسؤول
انطالقا من موقعهم املؤسساتي ،للمساهمة في تعزيز الديناميات اإلصالحية التي تشهدها البـالد
«فأنتم حضرات البرملانيين ،مسؤولون على جودة القوانين ،التي تؤطر تنفيذ 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 ،ومراعاة مدى استجابته لالنشغاالت الحقيقية للمواطنين»( .انتهى النطق امللكي
السامي).
كما تميزخطاب جاللة امللك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتوجيهاته السامية في موضوع هام
يتعلق بتمويل املشاريع التي يحملها الشباب ،وتسهيل إدماجهم املنهي واالجتماعي من خالل العمل على
وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب ،وتمويل املشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي .وقد دعا
جاللته املؤسسة التشريعية ،والجهاز التنفيذي ،وكذا القطاع الخاص ،والسيما القطاع البنكي ،إلى
االنخراط في هذا املجهود الوطني التنموي ،واملساهمة في إنجاح املرحلة الجديدة التي دشنها جاللته.
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إن مجلس املستشارين يعي أهمية ودقة هذه املرحلة ،وما تحمله من رهانات كبرى ،تتطلب منا
جميعا االنخراط الفاعل من أجل مواكبة األوراش التنموية املفتوحة ومواجهة الجيل الجديد من
التحديات ضمن منظور إستراتيجي شامل ،يروم توطيد البناء املؤسساتي الديمقراطي الذي تعيشه
بالدنا.
حضرات السيدات والسادة أعضاء املجلس؛
قبل استعراض حصيلة األداء التشريعي والرقابي للمجلس ولجانه ،أود اإلشارة إلى بعض املتغيرات
التي تزامنت مع الدخول البرملاني الحالي ،ويأتي على رأسها التعديل الحكومي ،الذي تقلصت بموجبه
القطاعات الحكومية وتم حذف كلي لكتابات الدولة وتقليص في عدد الوزارات املنتدبة ،وتجميع
قطاعات أخرى ،وذلك وفقا للتعليمات امللكية السامية إلى السيد رئيس الحكومة في الخطاب امللكي
السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ  29يوليوز  .2019وقد ألقى هذا الواقع الجديد بظالله على أداء
مجلس املستشارين بصورة غيرمباشرة ،وسأشيرإلى البعض من نتائج ذلك الحقا.
وهكذا ،فعلى مستوى األداء التشريعي ،فقد وافق املجلس خالل هذه الدورة على  36نصا تشريعيا،
من بينها مقترحي قانونين ،ومشروعي قانونين تنظيميين و 22مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات
دولية ،وعشرة مشاريع قوانين عادية.
وهي حصيلة ،وإن كان يبدو من الوهلة األولى ،أهميتها من حيث حجمها الكمي وكذا من حيث قيمتها
النوعية ،فإنها تدعو ،مع ذلك ،إلى التمعن أكثر في وتيرة أداء املجلس لتحقيق هذه الحصيلة ،إذ أنه
خالل الفترة املمتدة من اختتام دورة أبريل املنصرمة في  02غشت  2019إلى غاية  25دجنبر ،2019
أي خالل فترة زمنية امتدت ألزيد من خمسة أشهر ،لم يتوصل املجلس إال بثالثة مشاريع قوانين،
منها اثنين محالين من رئيس الحكومة طبقا للفصل  78من الدستور ،إلى جانب مشروع قانون املالية
ّ
املرهون بعامل الزمن واملقيد باألجل املنصوص عليه دستوريا ،وهو ما أثر بشكل الفت على انتظام
البرمجة داخل اللجان الدائمة للمجلس والجلسات العامة ،بشكل جعل املجلس يوافق على  31نصا
تشريعيا في أقل من شهر واحد ،وفي ظروف تعبئة غير عادية ،قصد إتمام دراستها قبل نهاية الدورة
التي نختتمها اليوم.
حضرات السيدات والسادة أعضاء املجلس؛
إن الشروط املوضوعية ،لم تمنع املجلس ،في ظل مستوى عال من التعبئة ،من بذل مجهودات
تحسب لكافة مكونات املجلس ،لتقديم أداء تشريعي متميز ،إذ تدارس وصادق املجلس .ـوقبله اللجان
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الدائمة ـ على عدد من النصوص التشريعية في مجاالت مختلفة ،نذكرمنها على سبيل املثال مشروعي
القانونين املصادق عليهما باإلجماع سواء من الجلسة العامة أو لجنة الخارجية والحدود والدفاع
الوطني واملناطق املغربية املحتلة ،واملتعلقان بتحيين الترسانة القانونية الوطنية الخاصة باملجاالت
والحدود البحرية للمملكة.
ويندرج هذان املشروعان في إطارالتفاعل مع التوجيهات امللكية السامية الداعية إلى تدارك الفراغ
التشريعي الذي يعتري املنظومة القانونية الوطنية ،والسيما املتعلقة منها باملجاالت البحرية ،ومالءمتها
مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة املكتملة في دائرة حدودها الحقة :الترابية والبحرية والجوية،
تماشيا مع مقاربة الوضوح كأساس للسياسة الخارجية للمغرب.
وفي إطارتعزيزالترسانة القانونية املتعلقة بتكريس املكاسب املحققة على مستوى الحقوق الثقافية
واللغوية ،تمت املصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية،
وبالرغم من أن دراسة هذا املشروع تندرج ضمن القراءة الثانية ،التي انصبت باألساس على بعض
التعديالت ،فإن ذلك لم يمنع من اعتبار املناسبة محطة أخرى تعكس مدى تفاعل البرملان ومجلس
املستشارين على الخصوص مع القضايا الحيوية للبالد.
وفي إطار إرساء قواعد جديدة للعالقة القائمة بين اإلدارة واملرتفق تدارس وصادق املجلس،
باإلجماع ،على مشروع قانون يتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ،وهو القانون الذي يعول
عليه أن يشكل لبنة إضافية في بناء عالقة الثقة بين املرتفق واإلدارة العمومية والجماعات الترابية
ومجموعاتها وهيئاتها.
وفي نفس السياق ،تمت املصادقة على مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ،الذي يروم باألساس تنزيل التوجهات امللكية السامية املتعلقة بانفتاح اإلدارة على الشركاء
االقتصاديين املحليين والدوليين ،وكذا الرفع من جودة ومردودية االستثمار العمومي وفق مقاربة
منسجمة تلبي حاجيات املواطن وتوفراملناخ األنسب لالستثمار.
ومن جهة أخرى ،وبعد مسلسل طويل تخلله صدور قرارين للمحكمة الدستورية بشأن النظام
الداخلي للمجلس ومسطرة التصويت عليه ،تفاعل معهما املجلس بروح الثقة واالحترام للمؤسسات
الدستورية ،فقد قام املجلس بالتصويت على مقترح النظام الداخلي للمجلس.
وما ينبغي تسجيله ،كذلك على الصعيد التشريعي ،هو محدودية املبادرات البرملانية التي يكتب لها
تخطي حواجزاملساطرالتشريعية ،سواء من حيث املوقف الرافض للحكومة لألغلبية الساحقة منها،
أو حتى اإلعراض عن برمجة مناقشتها ،بل وإن لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان التي كان لها
سبق برمجة ثالث مقترحات قوانين مقدمة بمبادرة من أعضاء املجلس خالل هذه الدورة ،لم تتمكن ـ
ألسباب مختلفة ـ من البت نهائيا فيها.
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وبهذه املناسبة ،نخبر املجلس املوقر بإعداد قاعدة معطيات متكاملة حول تتبع االلتزام الحكومي
بنشر النصوص التنظيمية املنصوص عليها في القوانين الصادرة عن البرملان خالل الفترة املمتدة من
سنة  2011إلى تاريخه .وسنعمل على موافاة كافة مكونات املجلس بنتائج هذا املجهود غير املسبوق،
وكذا نشره على أوسع نطاق ،وهو ما سيشكل لنا جميعا أيضا مرجعا موثقا يساعد على مراقبة عمل
الحكومة.
حضرات السيدات والسادة أعضاء املجلس؛
إذا كانت الحصيلة على مستوى الدراسة واملصادقة على مشاريع القوانين مهمة كما ونوعا ،فإن ثمار
طموحنا ،كمجلس بمختلف مكوناته ،على مستوى الدور الرقابي في شقه املرتبط بدراسة ومناقشة
املواضيع العامة ذات األولوية والقيام باملهام االستطالعية لم تبلغ مداها ،وذلك لعدة أسباب ،منها
ضعف تجاوب الحكومة مع العديد من مبادرات اللجان باملجلس سواء تعلق األمرباملهام االستطالعية
أو دراسة املواضيع العامة.
فمن أصل  14طلبا تقدمت به مختلف مكونات املجلس ملناقشة مواضيع عامة تحظى باالهتمام
وردت على اللجان الدائمة خالل هذه الدورة ،لم تتفاعل الحكومة سوى مع طلب واحد مقدم من ستة
فرق باملجلس ،ناهيكم على كم الطلبات املتراكم على امتداد الدورات السابقة.
وهكذا ،فقد تدارست لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية في اجتماع مطول موضوع
اإلصالح البيداغوجي الجامعي الجديد ،بحضور الوزير الو�صي على القطاع .كما ناقشت في اجتماع
آخر مع وزير الصحة التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن الزيارة االستطالعية حول واقع الصحة بجهة
درعة -تافياللت.
من جهتها ،عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لقاء تشاوريا جمعها بالسيد وزيرالدولة
املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان حول إعداد التقريرالدوري الجامع للتقريرين الخامس
والسادس التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة.
وفي سياق الدور الرقابي ،ولكن من زاوية داخلية ،فقد بادر املكتب ،طبقا ألحكام النظام الداخلي،
إلى تشكيل اللجنة املؤقتة ملراقبة فحص صرف ميزانية املجلس للسنة الثالثة على التوالي ،كممارسة
حميدة هدفها تعزيز الشفافية والحكامة في أشغال املجلس وأجهزته ،وإن املكتب على أتم االستعداد
لتوفير كافة شروط أداء هذه اللجنة ملهامها ،السيما من خالل ّ
مدها بكل ما تطلبه من توضيحات
ووثائق.
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حضرات السيدات والسادة أعضاء املجلس؛
عقد املجلس خالل هذه الدورة  32جلسة عامة ،ملدة زمنية قاربت  55ساعة ،تميزت باألساس
بالجلسة املتعلقة بانتخاب عضو واحد باملحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث األول ألعضائها،
لثاني مرة منذ صدور الدستور الجديد ،إلى جانب ثالث جلسات مشتركة مع مجلس النواب ،وثالث
جلسات شهرية خاصة بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة ،وتسع
جلسات تشريعية و 15جلسة أسبوعية لألسئلة الشفهية.
وقد خضعت خالل جلسات األسئلة الشفوية الخمسة عشرجميع القطاعات الحكومية  -باستثناء
قطاع االقتصاد واملالية وتحديث اإلدارة -للمراقبة البرملانية للسادة املستشارين .وكعادته ظل مجلس
املستشارين متجاوبا مع القضايا املجتمعية الطارئة ،حيث طغت املواضيع ذات الطابع االجتماعي
واالقتصادي على األسئلة اآلنية املعالجة ،ومن أهمها :دعم تنافسية اإلنتاج الوطني ،تدبير املوارد
املائية وإشكالية ندرة املياه ،تقييم أداء استراتيجية «أليوتيس» وأثرها املباشر على االقتصاد الوطني،
االستعدادات املتخذة النطالق املوسم الفالحي ،معايير احتساب تسعيرات فواتير املاء والكهرباء،
االكتظاظ في السجون وبلورة برامج للتأهيل وإعادة اإلدماج ،اإلصالح البيداغوجي الجامعي الجديد ...
وغيرها.
كما عبر املجلس أيضا عن هذا التجاوب خالل الجلسات الشهرية الخاصة بـتقديم األجوبة على
األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل  100من
الدستور ،إذ همت السياسات التي تمت مساءلة رئيس الحكومة حولها املواضيع التالية:
الجلسة األولى تناولت محورين هما:
.1السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي واملالي في التنمية والتشغيل الذاتي
ودعم املقاوالت الصغرى والصغيرة جدا؛
 .2السياسة الحكومية املرتبطة باملسنين واألشخاص في وضعية إعاقة.
الجلسة الثانية تناولت محورين هما:
 .1السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق اإلنسان ،التحديات واآلفاق؛
 .2سياسة الحكومة ملواجهة التغيرات املناخية والكوارث الطبيعية.
الجلسة الثالثة تناولت محورين هما:
.1االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؛
 .2السياسة العامة للحكومة في مجال حماية املرأة واألسرة والطفولة.
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وبالنسبة لحضور السادة الوزراء لجلسات األسئلة الشفهية ،فقد تم تسجيل حضور السيد وزير
الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان لجميع أشغال جلسات األسئلة الخمسة عشر
التي عقدها املجلس خالل هذه الدورة ،متبوعا بقطاع العدل بـ  11مرة ،فوزارة الطاقة واملعادن والبيئة
والوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج بـ  10مناسبات؛ وبالنسبة للقطاعات الحكومية
األقل حضورا فنجد في املقام األول قطاع االقتصاد واملالية الذي اعتذرعن الحضور  15مرة من أصل
 15جلسة عقدها املجلس ،متبوعا بقطاع الفالحة والصيد البحري بـ  14مناسبة ،فقطاع الصحة 13
جلسة .علما بأن املعدل العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خالل الجلسات  15املخصصة لألسئلة
الشفهية بلغ حوالي .% 36
وعلى صعيد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية ،فقد تم حصر 20
التزاما ،تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من اإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية على املستويين
الحضري والقروي ،بما يسمح بتحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج للخدمات والتغلب
على الخصاص املسجل على عدة مستويات .وكما دأب على ذلك ،سيعمل املكتب على نشر وموافاة
مكونات املجلس بقائمة هذه االلتزامات لكل غاية مفيدة.
وقد بلغ عدد األسئلة الشفهية املتوصل بها خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر  2019ما
مجموعه  597سؤاال ،أجابت الحكومة على  264منها خالل  15جلسة عامة ،من ضمنها  25سؤاال آنيا
و 239سؤاال عاديا.

وبالنسبة للتوزيع املجالي القطاعي ركزت أسئلة السادة املستشارين على القطاع االجتماعي

بنسبة تعادل حوالي ( )% 38من مجموع األسئلة املطروحة ،فالقطاع االقتصادي بنسبة ( ،)% 31ثم
قطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة ( ،)% 18فاملجال الحقوقي واإلداري والديني بنسبة
( ،)% 09وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (.)% 04
بينما بلغ عدد األسئلة الكتابية املتوصل بها خالل نفس الفترة ما مجموعه  594سؤاال ،أجابت
الحكومة عن  206سؤاال منها ،أي بمعدل (.)% 35
أما على مستوى العالقة مع املؤسسات الدستورية ،فقد واصل املجلس تعبئة الدور االستشاري
لهذه املؤسسات ،والسيما تلك التي تربطه بها اتفاقيات تعاون وشراكة ،على غراراملجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،التي تعمل على تعميم اآلراء والدراسات الصادرة
عنها على مختلف مكونات مجلس املستشارين؛ وذلك بعد أن كانت للمجلس مساهمة معتبرة في تعيين
أعضاء من هذين املجلسين في صيغتهما الجديدة.
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وفي هذا الصدد ،فإنه مطلوب منا في الدورة القادمة أن نناقش مع الحكومة بعمق ،العرض الذي
ألقاه السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية .وإننا عازمون في
مكتب املجلس على توطيد عالقات التعاون مع جميع املؤسسات الدستورية ،في شتى املجاالت التي
تتيحها القوانين واألنظمة ذات الصلة.
ورغبة منه في تكريس الطابع الرسمي للغة األمازيغية في أشغال أجهزة املجلس ،طبقا ألحكام
القانون التنظيمي رقم  ،26.16بادراملكتب إلى التداول بشأن مخطط عملي لتنفيذ وأجرأة املقتضيات
القانونية خالل األجل ّ
املحدد في القانون التنظيمي املذكور ،وسنعلن قريبا عن اتخاذ مبادرة تشريعية
لتتميم النظام الداخلي للمجلس في هذا الصدد.
حضرات السيدات والسادة أعضاء املجلس؛
وبخصوص عملنا الدبلوما�سي ،فقد استقبل مجلسنا وفودا برملانية وحكومية وشخصيات
دبلوماسية ،ورؤساء اتحادات برملانية جهوية وقارية ودولية وعلى رأسها :رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية
الشيلي ،ورئيس مجلس الشيوخ باململكة العربية السعودية ،ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية
مدغشقر ،ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ،ورئيس الجمعية
الوطنية لجمهورية الغابون ،ورئيس املجلس األعلى للدولة بدولة ليبيا ،ورئيس الجمعية االستشارية
الشعبية بجمهورية إندونيسيا ،ورئيسة االتحاد البرملاني الدولي ،ورئيس برملان عموم إفريقيا ،ورئيس
االتحاد البرملاني العربي ،ورئيس برملان املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ،ورئيس
برملان أمريكا الالتينية والكاراييب ،ورئيس البرملان األنديني ،ورئيس برملان أمريكا الوسطى ،ورئيس
«لجنة الصداقة البرملانية السعودية – املغربية بمجلس الشورى السعودي» ،ورئيسة «مجموعة
الصداقة البرملانية املكسيكية – املغربية» ،ورئيسة «مجموعة الصداقة الصربية – املغربية» ،ورئيس
«مجموعة الصداقة الشيلية – املغربية بمجلس النواب الشيلي» ،ووفد برملاني عن مجلس النواب
الليبي ،ونائبة رئيس لجنة التنمية بالبرملان األوربي ،والوزيراملستشارالخاص لفخامة رئيس جمهورية
النيجر ،وممثلة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة باملغرب ،ومديرة الوكالة اإلسبانية للتعاون
والتنمية الدولية ،ووفد عن «مجموعة العمل مغرب – مشـرق» لدى مجلس االتحاد األوروبي ،ونائب
رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا ،وأعضاء عن «رابطة برملانيون ألجل القدس».
وعلى مستوى انخراط مجلس املستشارين في االتحادات الجهوية والقارية والدولية ،شاركت وفود
املجلس في أشغال :الدورة السنوية  65للجمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال األطل�سي ،ودورة برملان
عموم إفريقيا ،والدورة  141للجمعية العامة لالتحاد البرملاني الدولي ،واالجتماع البرملاني رفيع املستوى
ضمن االجتماعات السنوية ملجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،واملؤتمر البرملاني العالمي،
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واملؤتمر الدولي الخاص بقدرات التقييم الوطنية « ،»NEC 2019ودورة البرملان العربي ،والنسخة
الثالثة من املنتدى الدولي الفرانكفوني للتقييم ،واللجان الدائمة املتعلقة بقضايا الشؤون القانونية
وحقوق اإلنسان والقضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرملانية ملجلس أوروبا ،والجمعية
العامة للبرملان األنديني ،واملؤتمر  102ملؤتمر رؤساء املجالس املحلية ،والدورة  75للجنة التنفيذية
واملؤتمر  42لرؤساء البرملانات الوطنية باالتحاد البرملاني اإلفريقي ،ومهمة برملان عموم إفريقيا الخاصة
بمراقبة االنتخابات بجمهورية غينيا بيساو ،واملؤتمرالعالمي السابع للبرملانيين ضد الفساد ،واالجتماع
التنسيقي للجنة البرملانية الخاصة بمحاربة اإلرهاب التابعة للجمعية البرملانية للبحر األبيض
املتوسط ،ودورة البرملان األنديني بكولومبيا ،ومشاركة املجلس في زيارة وفد عن برملان عموم إفريقيا
لجمهورية كوبا ،وكذا اجتماع هيئة مكتب البرملان العربي ،أشغال اللجان الدائمة املتعلقة بقضايا
الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان والقضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرملانية ملجلس
أوروبا ،والدورة الرابعة للمنتدى البرملاني الفرن�سي -املغربي ،واالجتماع البرملاني الدولي بمناسبة مؤتمر
قمة األطراف في اتفاقية األمم املتحدة حول تغير املناخ كوب  ،25ولجنة الشؤون السياسية ،واألمن،
وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط ،والدورة الخامسة للمنتدى
العالمي «حوار رايسينا» ،واملؤتمر الخامس عشر التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ،واملرحلة األولى من الدورة  2020للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا ،والندوة البرملانية حول
«القيادة املستقبلية من أجل اندماج سيا�سي بمنطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا» ،واملؤتمر
الثالث لرابطة برملانيون ألجل القدس ،باإلضافة لثالث مهام إلى البرملان األوروبي ،في إطار اللجنة
البرملانية املشتركة املغربية األوروبية.
وعلى مستوى احتضان وتنظيم التظاهرات القارية والدولية ،نظم مجلس املستشارين :تحت
الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،بشراكة مع رابطة مجالس
الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
(الفاو) ،الندوة الدولية حول موضوع «البرملانات ورهانات األمن الغذائي» ،والتي جاءت في سياق إغناء
النقاش وإثراء الحوار والتشاور البرملاني حول القضايا املرتبطة باألمن الغذائي وتقديم التوصيات
واملقترحات التي من شأنها أن تساهم في تمهيد الطريق أمام العمل البرملاني املشترك إلى جانب الحكومات
والقطاعات املختلفة ذات الصلة ،حيث توجت الندوة باستكمال تشكيل الشبكة البرملانية لألمن
الغذائي بإفريقيا والعالم العربي والتي تم إسناد رئاستها باإلجماع ملجلس املستشارين ،كما تم بنفس
املناسبة عقد لقاء ألول مرة في تاريخ العمل البرملاني الدبلوما�سي جمع رؤساء كل االتحادات الجهوية
والقارية بكل من إفريقيا وأمريكا الالتينية والكراييب والتي توجت بالتوقيع على اإلعالن التأسي�سي
للمنتدى البرملاني للمنطقتين «أفروالت» باقتراح وتعبئة من مجلس املستشارين.
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كما نظم مجلس املستشارين مائدة مستديرة حول موضوع« :دور البرملانات في مكافحة العنف
ضد النساء» ،بمناسبة الحملة السنوية لألمم املتحدة لوقف العنف ضد النساء ،وفي إطار انخراط
املجلس الدائم للدفاع عن قضايا املرأة والفتيات وتكريس املكتسبات املحققة وتعزيزها.
وخالل هذه الدورة ،قمنا على رأس وفود برملانية عن املجلس بزيارتي عمل لكل من جمهوريتي
«كوستاريكا» و«بنما» ،حيث تميزت الزيارة األولى لجمهورية كوستاريكا بالكلمة التي ألقيناها أمام
الجمعية التشريعية لهذا البلد الصديق وكذا املباحثات املثمرة التي أجريناها مع رئيسها والتي أكد
خاللها على دعمه الكامل والصريح للوحدة الترابية للمملكة املغربية وملصداقية وجدية املبادرة املغربية
للحكم الذاتي باألقاليم الجنوبية تحت السيادة الترابية والوطنية للمملكة املغربية ،كما توجت الزيارة
بتوقيع اتفاقية تعاون بين مجلس املستشارين والجمعية التشريعية لجمهورية كوستاريكا.
وبخصوص زيارتنا الثانية لجمهورية بنما فقد تميزت بالكلمة التي ألقيناها أمام الجمعية العامة
لبرملان أمريكا الالتينية والكراييب بمناسبة االحتفاء بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس هذه الهيئة
البرملانية القارية الهامة ،والتي كانت مناسبة أيضا لعقد العديد من املباحثات الثنائية وخصوصا مع
رئيس الجمعية البرملانية للسوق املشتركة ألمريكا الجنوبية «البرالسور» ،وكذا مع رئاسة برملان أمريكا
الالتينية والكراييب والتي تمحورت باألساس حول أجندة تفعيل مضامين إعالن الرباط واستكمال
الهيكلة النهائية للمنتدى البرملاني لبلدان أفريقيا وأمريكا الالتينية والكراييب ،كمبادرة مغربية خالصة
استلزمت العمل ملدة تفوق ثالث سنوات من املشاورات والتنسيق والتعبئة من أجل إنشاء فضاء
برملاني للتعاون جنوب-جنوب بين بلدان املنطقتين وآلية للترافع عن القضايا العادلة لشعوبها وإسماع
صوتها باملنتظم الدولي.
حضرات السيدات والسادة؛
ارتباطا بانفتاح املجلس على محيطه والتفاعل مع أسئلة املجتمع وتطلعاته ،وفي سياق االحتفاء
باليوم العالمي لحقوق اإلنسان ،نظم املجلس بشراكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوما
دراسيا حول «إسهام البرملان في تتبع تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل» ،وذلك يوم األربعاء
 11دجنبر  .2019وكان الهدف من هذا اللقاء املنظم لفائدة مستشارات ومستشاري وأطر مجلس
املستشارين هو متابعة واستعراض الجهود الرسمية إلنفاذ توصيات االستعراض الدوري وإبراز
البرامج واألنشطة والفعاليات املنفذة ،وأيضا رفع الوعي واستكشاف سبل استثماراجتهادات اآلليات
األممية الخاصة بحقوق اإلنسان ،ومن ضمنها على الخصوص آلية االستعراض الدوري الشامل.
وفيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية ،احتضن املجلس أيضا ،يومي  22و 23يناير الجاري،
ورشة عمل لتقديم نتائج بحوث إجرائية أنجزتها جمعيات املجتمع املدني خالل سنتي  2017و2019
51

حول السياسات العمومية ،بمساندة من برنامج «دعم» املمول من طرف سفارة اململكة املتحدة
باملغرب .وتأتي هذه الورشة التي تنظم بشراكة مع مركزالدراسات والبحوث في الشؤون البرملانية التابع
للمجلس ،في إطار انفتاح مجلس املستشارين على املجتمع املدني ،تماشيا مع إستراتيجيته املتعلقة
باحتضان النقاش العمومي والحواراملجتمعي التعددي حول كل القضايا التي تهم انتظارات وتطلعات
املواطنات واملواطنين.
وتجدر اإلشارة إلى أن مجلسنا بصدد التحضير لتنظيم النسخة الخامسة للمنتدى البرملاني الدولي
للعدالة االجتماعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،حول
موضوع «توسيع الطبقة الوسطى :قاطرة للتنمية املستدامة واالستقرار االجتماعي» بشراكة مع
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وبدعم من شركائه الدوليين ،وذلك يوم  19فبراير .2020
حضرات السيدات والسادة؛
في الختام ،يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة املستشارين ،أعضاء مكتب
املجلس ،ورؤساء الفرق البرملانية واملجموعة البرملانية ،ورؤساء اللجان الدائمة ،على ما يقومون به من
عمل جاد ملواصلة تجويد أداء املجلس ،وعلى حضورهم الدائم ،وحرصهم على التفعيل األمثل لألدوار
الدستورية للمجلس.
كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة الوزراء وعلى رأسهم السيد رئيس
الحكومة املحترم ،ملا أبانوا عنه من روح التعاون مع مؤسستنا ،منوها بالجهود املتواصلة التي يبذلها
وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان لتيسيرعمل مجلسنا املوقر.
ويسعدني بنفس املناسبة ،أن أنوه بكافة أطروموظفات وموظفي مجلس املستشارين ،على تفانيهم
في العمل والرفع من إنتاجيته بما يخدم مجلسنا املوقر .وأشكرأيضا جميع املصالح الساهرة على أمن
املؤسسة التشريعية.
وال يفوتني بهذه املناسبة كذلك ،أن أتوجه بالشكر إلى شركاء املجلس الوطنيين والدوليين على
انخراطهم الفاعل في األوراش التي أطلقها املجلس ضمن خطة العمل اإلستراتيجية ،وأيضا الشكر
موصول إلى جمعيات املجتمع املدني على مساهمتهم ومتابعتهم وتفاعلهم الدائم مع أنشطة املجلس،
وكذا مختلف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية على مواكبتها ألنشطة املجلس ،ونقلها بمهنية لعموم
الرأي العام.
وشكرا على حسن اإلصغاء واملتابعة.
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كلمة رئيس مجلس املستشارين
بمناسبة افتتاح دورة أبريل 2020

كلمة السيد رئيس مجلس املستشارين بمناسبة افتتاح دورة أبريل
للسنة التشريعية 2020-2019
باسم هللا الرحمان الرحيم
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
حضرات السيدات والسادة؛
إننا نفتتح أشغال هذه الدورة في ظرف خاص واستثنائي ،ناجم عن تف�شي وباء كورونا على الصعيد
العالمي ،وإعالن حالة الطوارئ الصحية في مجموع التراب الوطني قصد مكافحته والحد من آثاره.
وبهذه املناسبة ،نتوجه بأحرعبارات التعازي وعميق مشاعراملواساة لعائالت وأقارب كل من انتقلوا
إلى عفو هللا ورحمته جراء تف�شي هذا الوباء ،ونسأل هللا تعالى أن يلهمهم وذويهم حسن العزاء وجميل
الصبر والسلوان ،وأن يتغمد الفقداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع النبيئين والصديقين
والشهداء والصالحين .كما ندعو لكافة املصابين بالشفاء العاجل.
وهي مناسبة أيضا ،للتعبير عن اعتزازنا بقيم التضحية والتضامن الوطني والتعبئة الجماعية التي
أبانت عليها مختلف مكونات املجتمع املغربي ،وبروح التكافل والتضامن التلقائي والالمشروط التي
ّ
عبرت عنها كافة مكونات مجلس املستشارين ،من خالل االنخراط الواسع في حملة املساهمة في تمويل
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا ،الذي دعا إلى إحداثه جاللة امللك محمد السادس نصره
هللا وأيده ،من أجل تعزيز وتأهيل اآلليات والوسائل الصحية ودعم االقتصاد الوطني والتخفيف
من التداعيات االجتماعية لهذه الجائحة ،كتجسيد حي لصورة من صور التالحم القوي بين العرش
ّ
ليتجدد ويترسخ اإليمان والثقة بقدرة املغرب على تخطي
والشعب ،وقيم املواطنة املغربية الحقة،
هذه األزمة ومواصلة املسيرة التنموية لبالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده.
وبنفس القدر من الفخر واالعتزاز ،نعبر عن سعادتنا بااللتفاتة املولوية السامية ملوالنا أعز هللا
أمره بإصدار عفوه السامي على  5654معتقل باملؤسسات السجنية واإلصالحية في هذه الظروف
االستثنائية ،وإصدارجاللته في وقت سابق لتعليماته السامية من أجل تعبئة وسائل الطب العسكري
لتعزيزالهياكل الطبية املخصصة لتدبيرهذا الوباء.
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ونغتنم هذه الفرصة كذلك ،للتنويه بالحس االستباقي الذي طبع عمل السلطات العمومية في
مواجهة هذا الوباء ،وتوجيه الشكر ،بشكل خاص ،إلى كافة األطر الطبية وشبه الطبية ومختلف
القوات األمنية والعسكرية التي ترابط بكل تفان ونكران للذات في مواجهة هذه الجائحة .دون أن نن�سى
التعبيرعن اعتزازنا وشكرنا لباقي الفئات ،التي تكافح ،من مختلف املواقع ،هذا الوباء اللعين.
حضرات السيدات والسادة؛
انخراطا من مجلسنا املوقر في التعبئة الوطنية ملكافحة جائحة كورونا ،فقد عقدت لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بتاريخ  18مارس  2020اجتماعا خصص لتقديم السيد وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ملشروع مرسوم بإحداث الحساب املرصد ألمور خصوصية تحت
اسم «الصندوق الخاص بتدبيرجائحة كورونا .»COVID-19
وفي نفس السياق ،وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية بتاريخ 23
مارس  2020على مرسوم بقانون رقم  2.20.292يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
وإجراءات اإلعالن عنها ،كما وافقت لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية بتاريخ  07أبريل
 2020على مرسوم بقانون رقم  2.20.320يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.
وعلى صعيد آخر ،فقد حال تف�شي وباء كورونا دون استكمال مسطرة مناقشة مجموعة من
النصوص التشريعية املهمة التي كانت اللجان الدائمة قد أحرزت تقدما في دراستها .وعلى رأسها:
 مشروع قانون رقم  72.18يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعيوبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت؛
 مشروع قانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدةرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛
 مشروع قانون رقم  60.18يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقايةاملدنية.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي ،فقد واصل السيدات والسادة أعضاء املجلس النهوض
بأدوارهم الرقابية ،السيما على مستوى تقديم األسئلة الشفوية والكتابية بغرض إيصال قضايا
املواطنات واملواطنين إلى الجهات املختصة والسعي إلى إيجاد الحلول املناسبة لها.
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وفي ارتباط بموضوع الرقابة ،فقد تميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين بحدث هام تجلى في تنظيم
مجلسنا املوقر ليوم درا�سي حول «املراقبة البعدية لتطبيق القوانين» ،وهو املوضوع الذي أضحى
يكت�سي اهتماما متزايدا على املستوى الدولي ،بحيث أن عدة برملانات أصبحت تنص في أنظمتها الداخلية
على عملية املراقبة البعدية للقوانين ،على غرارما تنص عليه املادة  117من النظام الداخلي ملجلسنا
املوقر.
وقد تميز اليوم الدرا�سي بالكشف عن إعداد مجلس املستشارين لدراسة بمثابة قاعدة معطيات
متكاملة ،حول تتبع التزام الحكومة بنشر النصوص التنظيمية املنصوص عليها في القوانين الصادرة
عن البرملان ،خالل الفترة املمتدة من صدور األمر بتنفيذ دستور  2011إلى غاية  31دجنبر ،2019
والتي ستشكل خالصاتها مداخل أساسية ملجلسنا املوقر في مساءلة الحكومة حول تنفيذ القوانين
وظروف تطبيقها ،بما يتيحه ذلك من إمكانيات للبحث يمكن استثمارها في مجال التقييم والتقويم
التشريعي.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية ،فقد واصلت املجموعة املوضوعاتية املكلفة بتقييم
اإلستراتيجية الوطنية للماء برنامج لقاءاتها مع القطاعات الحكومية املعنية باملوضوع ،من خالل عقد
لقاء مع السيد وزيرالفالحة والصيد البحري واملياه والغابات ،ركزباألساس على نتائج مخطط املغرب
األخضر واإلستراتيجية الجديدة «الجيل األخضر» في عالقتها بالبرنامج الوطني للماء الشروب ومياه
السقي وتحقيق األمن الغذائي .وإن املجموعة بصدد بلورة برنامج عمل ميداني ،بغاية دعم ما توصلت
إليه من معطيات خالل اللقاءات املباشرة مع املسؤولين الحكوميين ،بزيارات لبعض املناطق املتضررة
من مشكل املاء ،لالطالع عن كثب على اإلكراهات واستشراف البدائل.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرملانية ،فقد تميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين بشرف تمثيلنا لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،في الحفل الرسمي لتنصيب رئيس األوروغواي املنتخب
حديثا ،بتزامن مع زيارتنا للواليات املتحدة املكسيكية ومشاركتنا في افتتاح الجلسة الثامنة والثالثين
ملنتدى رئيسات ورؤساء املجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي «فوبريل» ،وذلك تكريسا
للخيار االستراتيجي لبلدنا ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا
وأيده ،لتعزيزالتعاون جنوب  -جنوب.
وعلى مستوى االضطالع بالتكليف الذي حظي به البرملان املغربي من طرف رؤساء االتحادات الجهوية
والقارية بإفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية والكراييب باستكمال الهيكلة التنظيمية ملنتدى «أفروالك»،
فقد عقدنا إلى جانب زميلنا السيد رئيس مجلس النواب ،لقاء مع رئيس برملان أمريكا الالتينية ،خلص
إلى االتفاق على تنظيم تظاهرتين نوعيتين ،األولى في شهر يوليوز القادم وتروم احتضان ندوة خاصة
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برؤساء البرملانات الجهوية والقارية في املنطقتين ،والثانية في شهر شتنبر املقبل ،وتهم تنظيم ندوة
دولية للتداول في القضايا املشتركة ،تكون بمثابة االنطالقة الفعلية للمنتدى البرملاني إفريقيا  -أمريكا
الالتينية والكراييب.
وعلى مستوى انخراط مجلس املستشارين في االتحادات الجهوية والقارية والدولية ،فقد شاركت
وفود املجلس في أشغال :الدورة الرابعة عشر للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط ،والدورة
الشتوية التاسعة عشر للجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا ،والدورة الخامسة
للمنتدى العالمي «حوار رايـسيــنا» املنظم من قبل مؤسسة الدراسات واألبحاث بجمهورية الهند،
وجلسة االستماع البرملانية التي نظمها االتحاد البرملاني الدولي بشراكة مع منظمة األمم املتحدة حول
موضوع« :التعليم باعتباره مفتاح للسالم والتنمية املستدامة :نحو تنفيذ الهدف  4من أهداف
التنمية املستدامة» ،وزيارة صداقة وعمل لجمهورية كوبا في إطاروفد رسمي رفيع املستوى من البرملان
اإلفريقي.
وعلى مستوى احتضان وتنظيم التظاهرات القارية والدولية ،فقد احتضن البرملان بمجلسيه،
فعاليات االجتماع املشترك لكل من اللجنة الدائمة املعنية بالتجارة والجمارك والهجرة واللجنة
الدائمة املعنية بالنقل والصناعة واالتصال والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بالبرملان اإلفريقي ،ونظم
خاللها ندوتين في موضوعين يكتسيان أهمية وراهنية كبيرتين ،وهما« :تشجيع التجارة البين  -إفريقية
في سياق إقرار اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية» و»حماية املعطيات ذات الطابع
الشخ�صي واالقتصاد الرقمي بإفريقيا».
وبمناسبة هذه املهام الدبلوماسية ،أجرى مجلسنا لقاءات ومباحثات ثنائية مع وفود برملانية
وحكومية وشخصيات دبلوماسية ،ورؤساء اتحادات برملانية جهوية وقارية ودولية.
على صعيد آخر ،وفي باب احتضان املجلس للنقاش العمومي والحوار املجتمعي التعددي حول
القضايا الراهنة التي تستأثرباهتمام املواطنات واملواطنين ،فقد شهدت الفترة الفاصلة بين الدورتين
تنظيم املجلس ،تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،لفعاليات
املنتدى البرملاني الدولي الخامس للعدالة االجتماعية تحت شعار «توسيع الطبقة الوسطى :قاطرة
للتنمية املستدامة واالستقرار االجتماعي» .وهو املوضوع الذي وجهنا في شأنه باملناسبة طلبا إلبداء
الرأي إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
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حضرات السيدات والسادة؛
ختاما ،وإذ أشيد بروح املسؤولية والحس الوطني الذي عبرت عنه اللجان البرملانية خالل الفترة
الفاصلة بين الدورتين ،من خالل التعاطي اإليجابي مع الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة األزمة
الصحية التي تمر بها بالدنا ،وااللتزام التام بالتدابير الصحية الوقائية في اجتماعاتها ،فإنني أدعو
السيدات والسادة أعضاء املجلس إلى توخي الحيطة والحذرخالل مزاولة مهامنا في ظل هذه الظروف
االستثنائية ،وفق ما تم االتفاق عليه بين مكتب املجلس والسيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعة
البرملانية ،املتمحورة باألساس حول تفعيل مجموعة من التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية في
جميع اجتماعاتها وأشغالها ،وجعل النصوص القانونية واملواضيع املرتبطة بتدبير جائحة كورونا
وتداعياته االقتصادية واالجتماعية في مقدمة أولويات أشغال املجلس وكافة أجهزته.
شكرا على حسن اإلصغاء.

61

الحصيلة اإلجمالية ألشغال الجلسات العامة خالل
دورة أبريل 2020
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الجلسات العامة املنعقدة خالل دورة أبريل
2020

عدد الجلسات
املنعقدة

املدة التي
استغرقتها

جلسات افتتاح واختتام الدورات

2

59
دقيقة

الجلسات الخاصة

1

ساعتان
و 7دقائق

جلسات األسئلة الشفوية

12

19
ساعة
و 57دقيقة

جلسات التشريع

13

10
ساعات
و 47دقيقة

الجلسات الشهرية الخاصة بتقديم األجوبة املتعلقة
بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة

3

9
ساعات
و 30دقيقة

الجلسات املشتركة مع مجلس النواب

2

ساعة واحدة
و 58دقيقة

33

45
ساعة
و 18دقيقة

املجموع

65

ر ﺳ م ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾو ﺿ ﺢ اﻟﻧﺳ ب اﻟﻣ ﺋو ﯾﺔ ﻟﺗوز ﯾﻊ اﻟ ﺟ ﻠ ﺳ ﺎ ت اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ
ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺗﮭﺎ ﺧﻼل دورة أﺑرﯾل 2020

رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2020-2019
3%

6%

6%

6,2%

9%

36,5%

3,1%

%

41,5%
39,5%

33,8%
ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ Uاﻟﺸﻔﻮﯾﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﴩﯾﻊ

ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ Mاﻟﺸﻔﻮﯾﺔ

اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ]ﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﴩﯾﻊ

ﲆﻣﻟﺔﻠﺤﺴﺎ]ت
ضﺎ اﻟتﺋﺮﻴاﻟﺸ
ﺲﺎ اﺳﻷﺔﻋاﻟﻌﺎ
ﺲﻬﺮﯾاﺔﻷ اوﳌﺘلﻌﻠﻟﻘﻠﺔﻤﺠÅﻟﻠﺴـﻴ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋاﺮﳉﻠﺴ
ﺲ اﳌﻷﻋﺸﲆﱰﻛﻟﻠﺔﺤﻣﻊﺴﺎÅﳎﻠتﺲ اﻟﻨﻮاب
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺋﺮﻴﺲ اﻷوالﳉﻟﻠﻤﺴﺠﺎﻠت
ﺲ اﳉﻟﻠﻨﻮاﺴﺎبت اﳋﺎﺻﺔ
اﳉﻠﺴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻠ ا
اﳉﻠﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ

ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺘﺘﺎح واﺧﺘﺘﺎم اNورات

ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺘﺘﺎح واﺧﺘﺘﺎم اkورات

11

43
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رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟزﻣﻧﻲ ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ
اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل دورة أﺑرﯾل 2020

رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب ﻧو
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2020-2019
2,2%
4,7%

4,3%

6,2%

21%

44%

3,1%

6%

41,5%
23,8%

33,8%
ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ Uاﻟﺸﻔﻮﯾﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﴩﯾﻊ
اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ]ﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳـﺌ Mاﻟﺸﻔﻮﯾﺔ

ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺋﺮﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺟﻠ
ﺲﺴاﺎﻷتﻋاﻟﺘﲆ ﻟ
ﴩﯾﻠﻊﺤﺴﺎ]ت
اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Åﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲا اﳉﻷﻠولﺴﻟﺎﻠﻤﺠتﻠ اﳌ
ﺲ اﺸﻷﻋﱰﻛﲆﺔﻟﻠﺤﻣﻊﺴﺎÅﳎﻠتﺲ اﻟﻨﻮاب
اﳉﻠﺴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻠ اﺲﳉاﻟﻠﻨﻮاﺴﺎبت اﳋﺎﺻﺔ
اﳉ ﻠﺴ ﺎت اﳋ ﺎﺻ ﺔ

تﺎ احﻓﺘواﺘﺎﺧﺘﺘحﺎم اواkﺧوﺘرﺘاﺎمت اNورات
ﺟﻠﺟﺴﻠﺎﺴ
تﺎاﻓﺘﺘ

11

44
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الحصيلة التفصيلية ألشغال الجلسات العامة
خالل دورة أبريل 2020

الحصيلة التفصيلية ألشغال الجلسات العامة خالل دورة أبريل 2020
ر.ت

تاريخ الجلسة

01

الجمعة  16شعبان
 1441هـ
( 10أبريل )2020

02

الثالثاء  20شعبان
 1441ه
( 14أبريل )2020

03

الخميس 22
شعبان 1441
( 16أبريل )2020

04

الثالثاء  27شعبان
1441
( 21أبريل )2020

05

الثالثاء  27شعبان
1441
( 21أبريل )2020

06

الثالثاء  04رمضان
1441هـ
( 28أبريل )2020

07

الثالثاء  11رمضان
1441هـ
( 05ماي )2020

جدول أعمال الجلسة

رئيس
الجلسة

مدة
أمين
الجلسة الجلسة

عبد الحكيم بن
شماش
رئيس املجلس

إدريس
الرا�ضي

مناقشة األسئلة الشفهية

عبد الصمد
قيوح
الخليفة األول
للرئيس

أحمد
تويزي

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

عبد الحكيم بن
شماش
رئيس املجلس

العربي
املحر�شي

 59دقيقة

جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس
الحكومة ،حول موضوع" :واقع وآفاق مواجهة
تداعيات فيروس كورونا".

عبد الحكيم بن
شماش
رئيس املجلس

إدريس
الرا�ضي

 3ساعات
ودقيقتين

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

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

إدريس
الرا�ضي

عبد اإلاله
الحلوطي
الخليفة الثاني
للرئيس

أحمد
تويزي

ساعة
واحدة
و15
دقيقة

حميد
كوسكوس
الخليفة الثالث
للرئيس

أحمد
تويزي

ساعة
واحدة
و 10دقائق

افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية
.2020-2019

مناقشة األسئلة الشفهية

مناقشة األسئلة الشفهية

71

 23دقيقة
ساعة
واحدة
و27
دقيقة

 10دقائق

ر.ت

تاريخ الجلسة

08

الثالثاء  11رمضان
1441هـ
( 05ماي )2020

09

الثالثاء  18رمضان
1441هـ
( 12ماي )2020

10

الثالثاء  18رمضان
1441هـ
( 12ماي )2020

11

الثالثاء  18رمضان
1441هـ
( 12ماي )2020

12

الثالثاء  25رمضان
1441هـ
( 19ماي )2020

13

الثالثاء  25رمضان
1441هـ
( 19ماي )2020

جدول أعمال الجلسة

رئيس
الجلسة

الدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التاليين:
 مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة علىاملرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر في  13من
شعبان  7( 1441أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف
التمويالت الخارجية؛
 مشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصةتتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة
وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان
حالة الطوارئ الصحية.

حميد
كوسكوس
الخليفة الثالث
للرئيس

أحمد
تويزي

مناقشة األسئلة الشفهية

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

أحمد
تويزي

الدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم
 23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.20.292الصادر في  28من رجب  23( 1441مارس
 )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها".

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

أحمد
تويزي

جلسة مشتركة لعرض رئيس الحكومة بيانات حول
"تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد  20ماي"
(الفصل  68من الدستور)

الحبيب املالكي،
رئيس مجلس
النواب/
عبد الحكيم
بن شماش،
رئيس مجلس
املستشارين

------

ساعة
واحدة
و23
دقيقة

الدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 30.20
بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات
السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين".

عبد القادر
سالمة الخليفة
الرابع للرئيس

أحمد
تويزي

 26دقيقة

عبد الحميد
الصويري
الخليفة
الخامس
للرئيس

أحمد
تويزي

مناقشة األسئلة الشفهية

72

مدة
أمين
الجلسة الجلسة

 21دقيقة

ساعة
واحدة
و 7دقائق

 56دقيقة

ساعة
واحدة
و16
دقيقة

ر.ت

تاريخ الجلسة

14

الثالثاء  25رمضان
1441هـ
( 19ماي )2020

15

الثالثاء  03شوال
1441هـ
( 26ماي )2020

16

الثالثاء  10شوال
1441هـ
( 02يونيو )2020

17

الثالثاء  17شوال
1441هـ
( 09يونيو )2020

18

الثالثاء  24شوال
1441هـ
( 16يونيو )2020

19

الثالثاء  24شوال
1441هـ
( 16يونيو )2020

20

الثالثاء فاتح ذو
القعدة 1441ه
( 23يونيو )2020

جدول أعمال الجلسة

رئيس
الجلسة

مناقشة بيانات رئيس الحكومة حول "تطورات تدبير
الحجر الصحي ما بعد  20ماي" (الفصل  68من
الدستور)

عبد الحكيم بن
شماش
رئيس املجلس

أحمد
تويزي

عبد اإلاله
الحلوطي
الخليفة الثاني
للرئيس

إدريس
الرا�ضي

عبد الصمد
قيوح
الخليفة األول
للرئيس

أحمد
تويزي

ساعة
واحدة
و16
دقيقة

مناقشة األسئلة الشفهية

حميد
كوسكوس
الخليفة الثالث
للرئيس

أحمد
تويزي

ساعة
واحدة
و50
دقيقة

جلسة مخصصة لتقديم األجوبة عن األسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس
الحكومة حول موضوع "سياسة الحكومة ملا بعد رفع
الحجر الصحي :أية خطة إقالع اقتصادي ملعالجة
اآلثاراالجتماعية لألزمة؟".

عبد الحكيم بن
شماش
رئيس املجلس

إدريس
الرا�ضي

الدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم
 72.18يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من
برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية
للسجالت".

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

إدريس
الرا�ضي

 50دقيقة

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

أحمد
تويزي

ساعتان
و21
دقيقة

مناقشة األسئلة الشفهية

مناقشة األسئلة الشفهية

مناقشة األسئلة الشفهية

73

مدة
أمين
الجلسة الجلسة
ساعتان
و 07دقائق

ساعة
واحدة
و11
دقيقة

 3ساعات
و 5دقائق

رئيس
الجلسة

مدة
أمين
الجلسة الجلسة

مناقشة األسئلة الشفهية

عبد الحميد
الصويري
الخليفة
الخامس
للرئيس

أحمد
تويزي

ساعتان
و 10دقائق

22

الثالثاء  8ذو
القعدة 1441هـ
( 30يونيو )2020

الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 50.17
يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

أحمد
تويزي

23

الثالثاء  15ذو
القعدة 1441ه
( 07يوليوز )2020

مناقشة األسئلة الشفهية

عبد اإلاله
الحلوطي
الخليفة الثاني
للرئيس

إدريس
الرا�ضي

24

الثالثاء  15ذو
القعدة 1441ه
( 07يوليوز )2020

الدراسة والتصويت على خمس ( )5مشاريع قوانين:
 .1مشروع قانون رقم  42.20بتغيير املرسوم بقانون
رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب 23( 1441
مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها (املحال
على املجلس من مجلس النواب)؛
 .2مشروع قانون رقم  37.18يتعلق بمؤسسة األعمال
االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابية
ومجموعاتها وهيئاتها؛
 .3مشروع قانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة
الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال
السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛
 .4مشروع قانون رقم  60.18يتعلق بمؤسسة األعمال
االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية.
(املودعة باألسبقية لدى مكتب املجلس من لدن
السيد رئيس الحكومة طبقا ألحكام الفصل  78من
الدستور)؛
ن
 .5مشروع قانو رقم  49.17يتعلق بالتقييم البيـئي
(املحال على املجلس من مجلس النواب).

ر.ت

تاريخ الجلسة

21

الثالثاء  8ذو
القعدة 1441هـ
( 30يونيو )2020

جدول أعمال الجلسة

74

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

إدريس
الرا�ضي

 18دقيقة

ساعتان
و20دقيقة

 45دقيقة

ر.ت

تاريخ الجلسة

جدول أعمال الجلسة

رئيس
الجلسة

25

األربعاء  16ذو
القعدة 1441هـ
( 08يوليوز )2020

جلسة مشتركة لتقديم السيد وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ملشروع قانون املالية املعدل رقم
 35.20للسنة املالية .2020

الحبيب املالكي،
رئيس مجلس
النواب /عبد
الحكيم بن
شماش،
رئيس مجلس
املستشارين

 35دقيقة

26

الثالثاء  22ذو
القعدة 1441هـ
( 14يوليوز )2020

مناقشة األسئلة الشفهية

عبد الصمد
قيوح
الخليفة األول
للرئيس

أحمد
تويزي

ساعتان
و33
دقيقة

27

الجمعة  25ذو
القعدة 1441هـ
( 17يوليوز )2020

 - 1تقديم تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية حول مشروع قانون املالية املعدل رقم
 35.20للسنة املالية 2020؛
 - 2املناقشة العامة ملشروع قانون املالية املعدل؛
 - 3رد السيد وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

أحمد
تويزي

28

الجمعة  25ذو
القعدة 1441هـ
( 17يوليوز )2020

الدراسة والتصويت على مشروعين:
 - 1مشروع قانون رقم  36.20يق�ضي بتحويل صندوق
الضمان املركزي إلى شركة مساهمة؛
 - 2مشروع رقم  44.20بتغيير وتتميم القانون رقم
 103.12املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات
املعتبرة في حكمها.

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

أحمد
تويزي
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الجمعة  25ذو
القعدة 1441هـ
( 17يوليوز )2020

الدراسة والتصويت على:
 - 1مشروع قانون  05.20يتعلق باألمن السيبيراني؛
 - 2مشروع قانون رقم  10.20يتعلق بعتاد وتجهيزات
الدفاع الوطني واألسلحة والذخيرة؛
ن
 -3مشروع قانون رقم  29.20بتتميم القانو رقم
 5.99املتعلق بالجيش الرديف في القوات املسلحة
امللكية؛
 - 4التصويت على مواد الجزء األول من مشروع
قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية 2020؛
 - 5الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من القانون
املالي املعدل.

عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس
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مدة
أمين
الجلسة الجلسة

 أحمدتويزي
 عزالدينزكري

ساعتان
و25
دقيقة

 14دقيقة

ساعة
واحدة
و37
دقيقة

ر.ت

تاريخ الجلسة
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الجمعة  25ذو
القعدة 1441هـ
( 17يوليوز )2020
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الجمعة  29ذو
القعدة 1441هـ
( 21يوليوز )2020
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الخميس  2ذو
الحجة 1441ه
( 23يوليوز )2020
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الخميس  2ذو
الحجة 1441ه
( 23يوليوز )2020

جدول أعمال الجلسة
الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع
قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية ،2020
وفق ما يلي:
 -1مناقشة الجزء الثاني؛
 -2التصويت على موارد الجزء الثاني؛
 -3التصويت على مشروع قانون املالية املعدل برمته.
جلسة مخصصة لتقديم األجوبة عن األسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس
الحكومة حول موضوع« :السياسات العمومية في
املجاالت االقتصادية واالجتماعية والرقمية ،في ضوء
الدروس املستخلصة من تداعيات أزمة كورونا».
الدراسة والتصويت على:
.1مشروع قانون رقم  04.20يتعلق بالبطاقة الوطنية
للتعريف اإللكترونية؛
.2مشروع قانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة
الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال
السلطة التابعين لوزارة الداخلية ،في إطار قراءة
ثانية؛
 .3مقترح يق�ضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي
ملجلس املستشارين كما وافقت عليه لجنة النظام
الداخلي ملجلس املستشارين.

الجلسة الختامية لدورة أبريل من السنة التشريعية
2020-2019
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رئيس
الجلسة
عبد القادر
سالمة
الخليفة الرابع
للرئيس

عبد الحكيم بن
شماش رئيس
املجلس

مدة
أمين
الجلسة الجلسة
 أحمدتويزي
 عزالدينزكري

إدريس
الرا�ضي

ساعة
واحدة
و22
دقيقة

ساعتان
و53
دقيقة

عبد القادر
سالمة الخليفة
الرابع للرئيس

إدريس
الرا�ضي

 24دقيقة

عبد الحكيم بن
شماش
رئيس املجلس

إدريس
الرا�ضي

 36دقيقة

كلمة السيد رئيس مجلس املستشارين
بمناسبة اختتام دورة أبريل 2020

كلمة رئيس مجلس املستشارين بمناسبة اختتام دورة أبريل 2020
الخميس  23يوليوز 2020
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
طبقا ملقتضيات الفصل  65من الدستور واملادة  21من النظام الداخلي ملجلس املستشارين،
نختتم اليوم ،دورة أبريل للسنة التشريعية  2020-2019في تزامن مع احتفاالت الشعب املغربي بعيد
العرش املجيد والذي يتوج هذه السنة استكمال  21سنة من حكم جاللة امللك محمد السادس نصره
هللا وأيده .وهي مناسبة لتجديد التهاني لجاللة امللك :أوال بمناسبة تماثل جاللته للشفاء إثر العملية
الجراحية التي أجريت لجاللته ،وثانيا بمناسبة حصول ولي العهد املحبوب موالي الحسن على شهادة
البكالوريا.
وإنها ملناسبة تبعث على االعتزاز واالطمئنان من حيث قدرة بالدنا على مجابهة التحديات املرتبطة
بالعشرية الثالثة من هذه األلفية .فإذا كانت العشريتان األولى والثانية من حكم جاللة امللك محمد
السادس نصره هللا قد شهدتا ثورة إصالحية هادئة تجسدت عناوينها الكبرى في األوراش املهيكلة ذات
البعد السيا�سي واملؤسساتي والحقوقي ،فإن هذه السنة قد دشنت العشرية الثالثة بعنوان عريض
وبارز مرتبط بمصالحة أشمل وأعمق ،أال وهي املصالحة االجتماعية واالقتصادية من خالل تجديد
جاللة امللك نصره هللا في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش يوم  30يوليوز  ،2019لدعوته إلى
مراجعة وتحيين النموذج التنموي الحالي ،من خالل الصياغة التشاركية ملشروع نموذج تنموي جديد
يرقى إلى تطلعات وطموحات املغاربة ويحقق اإلقالع االقتصادي والعدالة االجتماعية واملجالية ببالدنا.
وقبل استعراض حصيلة عمل املجلس خالل هذه الدورة ،البد من التوقف عند أهم حدث طبع
هذه الدورة العادية التي انطلقت ،وتختم ،في سياق وظرف وطني وعالمي استثنائي وغيرمسبوق مرتبط
بتف�شي وباء كورونا «كوفيد ،»19 -وتداعياته االجتماعية واالقتصادية والسياسية على املستوى
الوطني والدولي.
ونجدد بهذه املناسبة ،اعتزازنا بحكمة وتبصرجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ونظرته
االستباقية بدعوته إلى اعتماد تدابير وإجراءات حاسمة وسريعة ملواجهة تف�شي الوباء ،عبر مقاربة
ارتكزت على جعل صحة املواطنين واملواطنات وسالمة الوطن في صدارة األولويات ،بدءا من الدعوة
إلى إغالق الحدود البرية والجوية ،وإحداث صندوق خاص بتدبير ومواجهة فيروس كورونا ،وإصدار
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جاللته لتعليماته السامية من أجل تعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية املخصصة
لتدبيرهذا الوباء ،ومختلف اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات امللكية
السامية .وهي التدابير التي مكنت بالدنا من التحكم في الوباء ،والحد من انتشاره ،وتجنب خسائر
كبيرة على املستوى البشري ،قياسا بما تكبدته حتى أكبرالدول وأكثرها تقدما.
كما نعبر عن افتخارنا باملبادرة امللكية الرائدة لدعم  15دولة افريقية صديقة ،بمستلزمات طبية
وأدوية ملواجهة وباء كورونا ،والتي تندرج في سياق املبادرة امللكية السابقة بإطالق إطارعملياتي للتعاون
اإلفريقي -اإلفريقي ملواجهة وباء كورونا ،وهي املبادرات التي عكست قيم التضامن التي يبلورها املغرب
في تعاونه مع دول القارة ،وتجسد اإلرادة امللكية الراسخة لتأكيد التعاون والتضامن اإلفريقي.
وفي هذا الصدد ،يتقدم املجلس بالتعازي الحارة لعائالت كافة الضحايا التي وافتهم املنية بسبب
هذا الوباء ،متمنيين الشفاء العاجل لباقي املصابين ،سائلين املولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن
اإلنسانية جمعاء.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
ارتباطا بهذا الوضع ،كان من املنطقي أن يعمد مجلس املستشارين إلى مالءمة نظام اشتغاله خالل
هذه الدورة مع مستجدات الوضعية الوبائية لبالدنا وحالة الطوارئ الصحية املعلنة من قبل السلطات
العمومية ،وبما يضمن استمرار أداء مجلسنا املوقر لألدوار الدستورية املناطة به ،وتبعا لذلك وضع
املجلس نظاما استثنائيا لالشتغال خالل هذه الدورة ،حاول االستجابة لكل مرحلة من مراحل تطور
الحالة الوبائية .ويمكن اإلشارة إلى ذلك كاآلتي:
 املرحلة األولى :تركزت خاللها أشغال املجلس على القضايا الجوهرية وذات األولوية التي تطلبهاالتجاوب السريع والحازم مع تداعيات انتشار وباء كورونا بعد تزايد عدد الحاالت التي تم تسجيلها
ببالدنا ،بحيث تضمنت اتخاذ تدابير همت وضع نظام استثنائي للجلسات األسبوعية لألسئلة
الشفهية ،وإعطاء األولوية للنصوص التشريعية املرتبطة بتدبير جائحة كورونا والحد من آثارها ،مع
وضع نظام مؤقت للحضور في أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة ،وضمان مشاركة السيدات
والسادة املستشارين في املشاركة في األشغال من خالل اعتماد آلية التصويت اإللكتروني واملشاركة في
اجتماعات اللجان عن بعد.
 املرحلة الثانية :تم تليين التدابير االحترازية املتخذة ،بشكل يتما�شى مع تطور الحالة الوبائية،بهدف فسح املجال ملواكبة اإلجراءات الحكومية والحاجة التشريعية ملواجهة تداعيات الوباء ،خاصة،
على املستويات االجتماعية واالقتصادية.
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 املرحلة الثالثة :تم خاللها إقرارالرجوع إلى نظام االشتغال العادي ألجهزة املجلس بعد رفع الحجرالصحي ،مع اإلبقاء على جميع التدابيراملادية للوقاية من انتشارالوباء.
ولقد مكنت التدابير املتخذة خالل املراحل الثالثة املذكورة من تكريس دور مجلس املستشارين
كشريك أسا�سي وفاعل ،إلى جانب مجلس النواب والحكومة ،في مواجهة جائحة كورونا ومكافحة
مختلف تداعياتها .كما حظيت هذه اإلجراءات باإلشادة والتنويه من طرف املراقبين ،السيما بعد
اعتماد التجربة األولى من العمل البرملاني باملغرب ،واملتمثلة باعتماد آلية التصويت اإللكتروني عن
بعد.
وحرصا على تكريس الدور املحوري ملجلسنا املوقر في محاربة الوباء واستثمار كافة اآلليات
الدستورية لتتبع العمل الحكومي ذي الصلة شهدت وتيرة اجتماعات مكتب املجلس وندوة الرؤساء
كثافة وارتفاعا ملحوظا .كما اتسم عمل اللجان الدائمة بتعبئة وتفاعل مسؤول مع متطلبات تسريع
إقرار القوانين املرتبطة بتدبير الجائحة وتداعياتها ،ومواكبة دقيقة للعمل الحكومي ذي الصلة،
السيما عبرتقديم طلبات االستماع إلى املسؤولين الحكوميين املعنيين بشكل مباشربتدبيرالجائحة.
وبصفة عامة ،فقد اتسمت هذه الدورة البرملانية بروح املسؤولية والعمل الجاد وااللتزام الذي أبانت
عليه مختلف مكونات املجلس :مكتب املجلس ،ندوة الرؤساء ،اللجان الدائمة ،الفرق واملجموعة
البرملانية وباقي أعضاء املجلس ،وكافة األطراإلدارية باملجلس.
السيدات املستشارات والسادة املستشارون املحترمون؛
تميزت هذه الدورة على الصعيد التشريعي باعتماد مجلس املستشارين ألول مرة في تاريخ العمل
البرملاني باملغرب ،والثانية على صعيد إفريقيا والشرق األوسط ،آللية التصويت اإللكتروني عن بعد،
عبرمنصة معلوماتية مؤمنة ابتداء من الجلسة العامة املنعقدة يوم الثالثاء  12ماي  ،2020وقد جاء
اعتماد هذه اآللية بغية ضمان مشاركة أوسع للسيدات والسادة املستشارين في عملية التصويت ،بما
يتوافق مع مقتضيات الفصل  60من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخ�صي ال يمكن
تفويضه ومضمون املادة  175من النظام الداخلي للمجلس.
ولقد شهدت الحصيلة التشريعية للمجلس املوافقة على  20نصا تشريعيا ،كانت على درجة كبيرة
من األهمية ،من حيث استجابتها ملتطلبات الفترة الراهنة ،ومن أبرزها ،باإلضافة إلى مشروع قانون
املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  ،2020والنصوص التشريعية املرتبطة بتدبير جائحة كورونا
«كوفيد ،»19 -وهي:
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 مشروعي قانونين يرميان إلى املصادقة على مراسيم قوانين ،تم إصدارهما خالل الفترة الفاصلةبين دورتي أكتوبر وأبريل ،ويتعلق األمر بـ :مرسوم بقانون رقم  2.20.320املتعلق بتجاوز سقف
التمويالت الخارجية ،الذي تمت املصادقة عليه بالقانون رقم 26.20؛ ومرسوم بقانون رقم 2.20.292
املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،الذي تمت املصادقة
عليه بالقانون رقم 23.20؛ مشروع قانون رقم  25.20يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين
املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين من تداعيات
تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد»19 -؛
 مشروع قانون  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمةوكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية؛
 مشروع القانون رقم  72.18يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعيوبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت؛
 مشروع قانون رقم  42.20بتغييراملرسوم بقانون رقم  2.20.292يتعلق بسن أحكام خاصة بحالةالطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها؛
 ثالثة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم مؤسسات األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابيةوبعض الفئات التابعة لوزارة الداخلية؛
 مشروع القانون املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية؛ ثالثة مشاريع قوانين تتعلق باألمن والدفاع ،تتعلق على التوالي باألمن السيبراني ،وبعتاد وتجهيزاتالدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة ،ثم بتتميم القانون املتعلق بجيش الرديف في القوات املسلحة
امللكية؛
 مشروع القانون رقم  50.17املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.وعلى صعيد آخر ،عرفت هذه الدورة البرملانية تكوين املجلس للجنة النظام الداخلي طبقا للمادة
 368من النظام الداخلي ملجلس املستشارين ،من أجل دراسة مقترح لتغيير وتتميم النظام الداخلي
للمجلس ،والتي تمكنت بعد اجتماعات مطولة من إقرارتعديالت توافقية ترمي إلى إقرارقواعد خاصة
الشتغال املجلس في األحوال غيرالعادية ،وإقرارأحكام خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية
في عمل مجلس املستشارين ،وبكيفيات دراسة مشاريع قوانين املالية التعديلية.
وعلى الرغم من النظام االستثنائي لعمل اللجان الدائمة بغاية التكيف مع التطورات املرتبطة
بانتشار الوباء ،فإن وتيرة االجتماعات حافظت الى حد ما على نفس مستواها ،مع مالحظة تسجيل
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سالسة ومرونة واضحتين في برمجة النصوص القانونية ذات الصبغة االستعجالية ،في أجواء من
التضامن والوحدة عكست املجهود الوطني املتراص ملجابهة آثارالوباء.
وفي هذا الصدد ،فقد عقد املجلس ما مجموعه  33جلسة عامة بما يناهز  46ساعة عمل ،و32
اجتماعا للجان الدائمة بمعدل  75ساعة عمل ،وأربع اجتماعات للجنة النظام الداخلي بمدة زمنية
فاقت  7ساعات.
كما قدمت مختلف مكونات املجلس ما مجموعه  244تعديال على مختلف النصوص التي تدارستها
اللجان الدائمة ،قبلت الحكومة منها  37تعديال ،علما بأن أغلب التعديالت املقترحة تم سحبها أو
إدماجها في إطار صيغ توافقية ،عكست أجواء التعاون اإليجابي ملكونات املجلس مع الحكومة خالل
هذه الفترة الحساسة.
وباملقابل فقد بلغت عدد التعديالت املقترحة حول أرضية تعديل النظام الداخلي ملجلسنا 113
تعديال ،أدمجت األغلبية الساحقة منها في الصيغة النهائية التي وافقت عليها اللجنة املختصة ،والتي
ستحال على املحكمة الدستورية طبقا للمساطراملرعية.
ومن جهة أخرى ،فإن مكتب املجلس عازم على برمجة جميع مشاريع ومقترحات القوانين املحالة
على اللجان الدائمة باملجلس ،وقد راسل في هذا الصدد هذه اللجان ،كما الحكومة ،بغرض الوقوف
على األسباب الحقيقية التي تحول دون برمجة البعض من هذه النصوص ،وقد تبين له بأن هذه
األسباب ال تعود بالضرورة إلى تعثر اإلجراءات املرتبطة بالتنسيق واألجندة ،بقدر ما ترجع كذلك إلى
مدى تجاوب الفاعل الحكومي مع الحضور إلى أشغال اللجان للتعبيرعن املوقف من بعض املقترحات
التي يتعين على الحكومة أن تحدد املوقف منها ،إما لكونها ال تحظى باألولوية لديه أو لتغيير الوزراء
املشرفين على بعض القطاعات املعنية ببعض املشاريع ذات األهمية ،وأملنا أن يتم في الدورة املقبلة
البت في جميع النصوص العالقة لدى لجان املجلس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي ،فقد شكلت األسئلة الشفهية مناسبة للتفاعل بين أعضاء
املجلس والحكومة حول مستجدات الحالة الوبائية ببالدنا وكافة التدابير املتخذة ملكافحة تداعياتها،
وقد حظيت هذه الجلسات بمتابعة مهمة من قبل الرأي العام ووسائل اإلعالم ،لدرجة أصبحت منبرا
مهما للتعرف على املستجدات والتطورات املرتبطة بالحالة الوبائية ببالدنا.
وفي هذا الصدد ،فقد عقد املجلس خالل دورة أبريل  2020إثنى عشر ( )12جلسة لألسئلة
الشفهية ،عالج خاللها السادة املستشارين التدابير واإلجراءات التي اتخذتها القطاعات الحكومية
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املعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بتدبير آثار هذه الجائحة إن على املستوى االقتصادي واالجتماعي
بغية التخفيف من انعكاساتها ووقعها السلبي على االقتصاد الوطني وعلى مختلف الشرائح املجتمعية
املتضررة.
كما عقد املجلس ثالث ( )03جلسات شهرية خاصة بتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة
العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل  100من الدستور ،همت املواضيع
التالية:
 الجلسة األولى :تناولت محور «واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا»؛ الجلسة الثانية :تناولت محور «سياسة الحكومة ملا بعد رفع الحجر الصحي :أية خطة إقالعاقتصادي ملعالجة اآلثاراالجتماعية لألزمة؟»؛
 الجلسة الثالثة :تناولت محور «السياسات العمومية في املجاالت االقتصادية واالجتماعيةوالرقمية في ضوء الدروس املستخلصة من تداعيات أزمة كورونا».
كما عقد مجلسا البرملان طبقا ألحكام الفصل  68من الدستور جلسة عامة مشتركة خصصت
لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق «بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد  20ماي» ،وذلك يوم
اإلثنين  18ماي  ،2020أعقبها عقد مجلس املستشارين جلسة عامة يوم الثالثاء  19ماي 2020
ملناقشة هذه البيانات من قبل ممثلي الفرق واملجموعة البرملانية ،تفعيال ملقتضيات املادة  273من
النظام الداخلي ملجلس املستشارين ،ليشهد العمل البرملاني املغربي بذلك ألول مرة في تاريخه عقد
جلسات عمومية لتقديم ومناقشة البيانات املقدمة من قبل رئيس الحكومة.
وعلى صعيد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية ،فقد تم حصر
 18التزاما تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من اإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية التي خلفتها
جائحة كورونا من قبيل( :توفيرالكمامات الواقية وأجهزة التنفس الصناعي في السوق الوطنية -إعداد
خطة لضمان انطالقة جيدة للقطاعات االقتصادية وتعزيز مقومات الحماية االجتماعية -تعزيز
منظومة التعلم عن بعد -إرجاع املغاربة العالقين خارج أرض الوطن -تعزيز تقنية التقا�ضي عن بعد
وضمان املحاكمة العادلة -إعداد استراتيجيات مستقبلية على مستوى قطاعي الصحة وإعداد التراب
الوطني لتشجيع الطلب على السكن وتيسير الولوج إليه -القضاء على البناء املفكك وتوفير الوسائل
واإلمكانيات للولوج للتعلم -إعداد مخطط إلعادة إقالع القطاع السياحي يرمي الحفاظ على مناصب
الشغل وإنعاش السياحة الداخلية).
وبالنسبة إلحصاءات األسئلة الشفهية ،فقد بلغ عدد األسئلة الشفهية املتوصل بها خالل الفترة
الفاصلة بين دورتي أكتوبر  2019وأبريل  2020ما مجموعه  246سؤاال ،أجابت الحكومة على 163
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منها خالل  12جلسة عامة ،من ضمنها  124سؤاال محوريا ،و 17سؤاال آنيا و 22سؤاال عاديا.
وبالنسبة للتوزيع املجالي القطاعي ،فقد ركزت أسئلة السادة املستشارين على القطاع االجتماعي
بنسبة تعادل حوالي ( )% 38من مجموع األسئلة املطروحة ،فالقطاع االقتصادي بنسبة ( ،)% 32ثم
قطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة ( ،)% 18فاملجال الحقوقي واإلداري والديني بنسبة
( ،)% 06وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة ( )% 06أيضا.
بينما بلغ عدد األسئلة الكتابية املتوصل بها خالل نفس الفترة ما مجموعه  808سؤاال ،أجابت
الحكومة على  320سؤاال منها ،أي بمعدل (.)% 39
وعلى مستوى العمل الرقابي للجان الدائمة ،فقد تميزت أشغالها خالل هذه املرحلة بمواكبة دقيقة
للعمل الحكومي ذي الصلة بتدبيرجائحة كورونا ،وسعت الفرق واملجموعة البرملانية باملجلس دائما إلى
التعبير عن انشغاالت وتساؤالت املواطنين ،حيث طرحت الفرق واملجموعة البرملانية قضايا محورية
وطلبت االستماع للحكومة حول مستجدات التدبير الحكومي في شتى القطاعات السيما املتضررة
من الجائحة بلغت في مجموعها  14طلبا خالل هذه الدورة ،وتكلل ذلك ببرمجة ستة اجتماعات مع
املسؤولين الحكوميين املعنيين بشكل مباشرلدراسة املواضيع التالية:
 إحداث الصندوق الخاص بتدبيرجائحة فيروس كورونا «كوفيد»19 -؛ االنعكاسات االقتصادية واملالية لتف�شي فيروس كورونا «كوفيد »19 -على بالدنا؛ التدابيرواإلجراءات ذات الطابع االقتصادي التي اتخذتها الحكومة ملواجهة جائحة كورونا؛ وضعية الحرفيين التقليديين في ظل جائحة وباء كورونا؛ أوضاع املهنيين داخل مؤسسة الضمان االجتماعي ودورها في التداعيات االجتماعية التي أفرزتهاجائحة كورونا «كوفيد»19 -؛
 تطور وضعية الحالة الوبائية واإلجراءات الصحية ملا بعد رفع الحجرالصحي.وفي إطار تعزيز قدرات املجلس وحرصه على تمكين العموم من املعلومات وتيسير ولوج الباحثين
واملهتمين إلى املعلومات ذات الصلة بوظائف املجلس الدستورية ،فضال عن تطوير الخدمات
املعلوماتية املقدمة للباحثين والعموم ،تم توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس املستشارين واملندوبية
السامية للتخطيط بهدف تعبئة الدور الطالئعي للمركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية
للتخطيط في تثمين ما ينتجه مجلس املستشارين من وثائق في مجاالت التشريع ومراقبة العمل الحكومي
وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرملانية ،إضافة إلى األنشطة التي ينظمها املجلس في إطار
85

احتضانه للنقاش العمومي والحوار املجتمعي التعددي ونهجه لسياسة البيانات املفتوحة والبرملان
اإللكتروني.
وبغرض االرتقاء بمستوى التعاون املؤسساتي بين مجلس املستشارين واملجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،سيتم العمل على تحيين مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها سنة  2014على ضوء مقتضيات
النظام الداخلي الجديد ملجلس املستشارين والقانون الجديد املنظم للمجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،وإغنائها بواجهات عمل إضافية تهم بالخصوص مواضيع ذات الصلة بالعدالة االنتقالية
والعدالة االجتماعية ،ومتابعة تفعيل توصيات أجهزة املعاهدات ،وما يستلزمه ذلك من الرقي بمالءمة
التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،فضال عن تقوية الحضور واملساهمة
البرملانية في أشغال مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .كما سيهم تحيين مذكرة التفاهم
اعتباراألنشطة التي تندرج في نطاق احتضان مجلس املستشارين للنقاش العمومي والحواراملجتمعي
التعددي والسيما منها ذات الصلة بالعدالة املناخية وأجندة أهداف التنمية املستدامة.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
أما على الصعيد الدبلوما�سي ،فقد واصل مجلس املستشارين عمله في إطار خارطة طريق تمت
بلورتها من طرف مكتب املجلس حول تدبير العمل الدبلوما�سي في سياق حالة الطوارئ الصحية
املرتبطة بفيروس كورونا املستجد ومخطط وفترة رفع الحجر الصحي ببالدنا والخروج منها ،باإلضافة
إلى رقمنة العمل الدبلوما�سي ملجلس املستشارين عبر اتخاذ تدابير مكملة لإلجراءات القائمة وتطوير
وسائل العمل عن بعد ووضع اإلطارالتقني املناسب لألنشطة الدبلوماسية والذي أمن مشاركة أعضاء
الشعب الوطنية الدائمة للمجلس لدى االتحادات البرملانية الجهوية والقارية والدولية في االجتماعات
واملؤتمرات التي عقدتها هذه األخيرة عبرالتناظراملرئي.
وفي هذا اإلطار ،شاركت وفود مجلس املستشارين في أشغال كل من :لجنة القضايا القانونية وحقوق
اإلنسان التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا ،ولجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة
للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا ،وجلسة االستماع املنظمة من قبل لجنة القضايا القانونية وحقوق
اإلنسان التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا حول موضوع« :حقوق اإلنسان وجوانب سيادة
القانون ألزمة فيروس كورونا ،»واملؤتمراملنظم من طرف البنك الدولي حول موضوع« :اجتماع برملاني
افترا�ضي حول إستراتيجية البنك الدولي بشأن الهشاشة والصراع والعنف» ،واالجتماع البرملاني حول
موضوع« :مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في إطار وباء «كوفيد ،»19 -واالجتماع البرملاني الدولي
حول موضوع« :تأمين مستقبلنا املشترك :مشروع دليل للعمل البرملاني بشأن نزع السالح من أجل األمن
والتنمية املستدامة» ،واجتماع مجموعة البحر املتوسط والشرق األوسط التابعة للجمعية البرملانية
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لحلف شمال األطل�سي حول موضوعي «التنمية واألمن في منطقة الساحل» و«وباء «كوفيد »19 -في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا».
هذا ،وشارك املجلس أيضا في ندوة حول موضوع« :إعادة البناء بشكل أفضل :الدروس املستفادة
من وباء «كوفيد »19 -لتعزيز دور البرملانات في الحد من مخاطر الكوارث» ،والندوة الدولية حول
موضوع« :االستجابة لـ «كوفيد »19 -وأهداف التنمية املستدامة» املنظمة من قبل االتحاد البرملاني
الدولي وشبكة حلول التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة ،واللجنة الفرعية للشرق األدنى
واألوسط التابعة للجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرملانية ملجلس أوروبا.
فضال عن ذلك ،شارك مجلسنا املوقرفي اجتماعات هياكل االتحادات والشبكات البرملانية التي هو
عضو فيها والسيما :اللجن الدائمة والجلسة العامة للبرملان العربي ،واالجتماع املشترك للجنة الهجرة
والجمارك ولجنة النقل والتكنولوجيات التابعتين للبرملان اإلفريقي ،واملنتدى البرملاني املنعقد بمناسبة
املنتدى السيا�سي رفيع املستوى باألمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة.
وأود استغالل هذه الفرصة للوقوف عند مواقف اإلشادة والتنويه التي أصدرتها االتحادات
الجهوية والقارية والدولية حول اإلستراتيجية املتفردة التي اعتمدتها اململكة املغربية في مواجهة
فيروس كورونا املستجد والتي أجمعت كلها على التنويه بالنموذج املغربي وبإجراءاته االستباقية من
أجل محاصرة الوباء وبدعمها ملبادرة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده من أجل خطة
إفريقية موحدة وتضامنية لدعم الدول اإلفريقية في مكافحة فيروس كورونا املستجد ،وكذا مجموع
املبادرات واملساهمات املادية والتشريعية التي قام بها البرملان املغربي ضمن الجهود الوطنية ملواجهة
الوباء وتدبيرتداعياته ،ويتعلق األمربكل من االتحاد البرملاني الدولي ،والبرملان اإلفريقي ،وبرملان أمريكا
الالتينية والكراييب ،وبرملان أمريكا الوسطى ،والبرملان األنديني ،ومنتدى رئيسات ورؤساء املجالس
التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب «الفوبريل».
وفي نفس هذا اإلطار ،عملت مكونات مجلس املستشارين على مواصلة حشد الدعم لقضية وحدتنا
الترابية ،وتحقيق التضامن اإلفريقي ودعم مبادرة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده من أجل
خطة إفريقية موحدة وتضامنية لدعم الدول اإلفريقية في مكافحة فيروس كورونا املستجد ،والتعاون
جنوب-جنوب ،واالنخراط في الجهود العاملية الرامية للتصدي لوباء فيروس كورونا املستجد ،وذلك
عبر تطوير التعاون وتبادل التجارب واملمارسات الفضلى مع برملانات دول العالم في مجال التعاطي مع
فيروس كورونا ومعالجة انعكاسات الوباء على املستويات االقتصادية والتنموية واالجتماعية.
وتبعا لذلك ،عقدنا بصفتنا رئيسا لرابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا
والعالم العربي لقاء مع رئيسات ورؤساء كافة االتحادات البرملانية الجهوية والقارية بأمريكا الالتينية
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والكاراييب ،تمحور حول سبل تعزيزالتعاون البرملاني في ظل جائحة كورونا ،وتوج هذا اللقاء التواصلي
الهام باملصادقة على اإلعالن املشترك ،الذي نوه باملبادرة السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا الرامية إلى إرساء إطار عملي ملواجهة تداعيات هذا الوباء على املستوى اإلفريقي ،حيث اعتبر
رؤساء ورئيسات االتحادات البرملانية الجهوية والقارية بأمريكا الالتينية والكراييب أن «الركائزواملبادئ
والقيم املثلى ملبادرة جاللته تشكل أرضية صلبة لصياغة خطة عمل مشتركة بين كافة دول الجنوب
من أجل مواجهة هذا الوباء وتداعياته على جميع املستويات».
وضمن نفس التوجه ،عقدنا بصفتنا رئيسا للشبكة البرملانية لألمن الغذائي في إفريقيا والعالم
العربي اجتماع املكتب التنفيذي للشبكة لتدارس موضوع« :تأثير جائحة «كوفيد »19 -على األمن
الغذائي باملنطقتين اإلفريقية والعربية» بمشاركة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)
والذي توج بتوصيات نوعية جد هامة.
وتجدر اإلشارة ،ونحن نختتم هذه الدورة ،التذكير بأن ما حققته بالدنا وخصوصا في مجال توطيد
نموذجنا الديمقراطي والتنموي ،إلى جانب واقعية وجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي ،ومتانة
إجماعنا الوطني ،بقيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،قد ساهمت بقدر كبير
من االعتبار في تعزيز الوحدة الترابية وترسيخ السيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية ،وتوسيع دائرة
البلدان املقرة بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية ،حيث عشنا خالل السنة األخيرة ما يمكن أن
نسميه سنة اندحار الوهم وانهيار األطروحات التضليلية واالنفصالية ،وهو ما تجسد وترسخ من
خالل سحب العديد من البلدان اعترافها بالجمهورية الوهمية ،وفتح عدد من البلدان الصديقة
والشقيقة قنصليات وتمثيليات دبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية وخصوصا مدينتي العيون والداخلة
العزيزتين.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
في الختام ،يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة
املحترمين ،على تواصلهم وتعاونهم الدائم مع مجلسنا ،والشكر موصول كذلك للسيد وزير الدولة
املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان على ما يقوم به من جهود من أجل تيسير التعاون
والتنسيق بين مجلسنا والحكومة.
كما أتقدم بالشكر إلى السيدات والسادة املستشارين املحترمين ،وأعضاء مكتب املجلس ،ورؤساء
الفرق ومنسق املجموعة البرملانية ،ورؤساء اللجن الدائمة ،على عملهم الجاد واملسؤول وحرصهم
املتواصل من أجل االرتقاء بأداء مؤسستنا إلى مستوى متقدم.
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ويسعدني بنفس املناسبة ،أن أنوه بأطر وموظفات وموظفي مجلس املستشارين ،على تفانيهم في
العمل لخدمة مصلحة مؤسستنا التشريعية.
والشكر موصول أيضا لجميع األجهزة األمنية التي تسهر على أمن مقرات املجلس والحرص على
انسيابية الولوج إليها.
كما ال يفوتني بهذه املناسبة ،أن أتوجه بالشكر ملختلف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية على
مواكبتها املهنية ألنشطتنا ونقلها لعموم الرأي العام الوطني والدولي.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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امللحـــق:
 ملخص وقائع الجلسات العامة ملجلس املستشارينخالل السنة التشريعية 2020-2019
 الئحــة أعضــاء مجلــس املستشــارين املنتخبيــن برســماقتـراع  2أكتوبــر  2015والتغييـرات التــي لحقــت بهــا
أعضــاء مكتــب مجلــس املستشــارين ورؤســاء الفــرقواملجموعــة ورؤســاء اللجــان الدائمــة بمجلــس
املستشــا رين
 لوائــح الفــرق واملجموعــة البرملانيــة بمجلــساملستشارين كما تم اإلعالن عن تأسيسها في الجلسة
العامــة املنعقــدة يــوم األربعــاء  24أكتوبــر 2018
والتغيي ـرات التــي لحقــت بهــا

ملخص وقائع الجلسات العامة ملجلس
املستشارين خالل السنة التشريعية
2020-2019

ملخص جلسات دورة أكتوبر 2019
جلسة األسئلة الشفهية
الثالثاء  16صفر 1441هـ  /موافق  15أكتوبر 2019م
عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء  16صفر 1441هـ موافق  15أكتوبر 2019م ،طبقا ألحكام
الفصل  100من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ،خاصة املواد من  249إلى 254
منه ،أول جلسة عمومية من دورة أكتوبر  ،2019خصصت لألسئلة الشفوية ،انطلقت أشغالها على
الساعة الثالثة وسبع دقائق بعد الزوال ،برئاسة املستشار السيد عبد الصمد قيوح (الخليفة األول
للرئيس) ،وفق جدول أعمال برنامج أشغال الجلسة في محورين:
 - 1استأثرت في أول محور وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
بالحصة األوفر من األسئلة ( 14سؤاال) ،لتعكس اهتمام املؤسسة التشريعية بالقضايا املتعلقة
باملنظومة التربوية ببالدنا في اتجاه مالمسة وتقييم بعض التدابير أو تحيين بعض املعطيات التي
تعكس املجهودات التي تبذلها الوزارة.
رد باملناسبة السيد الوزيرالو�صي على القطاع على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين:
 يحفظه بنمبارك (الفريق الحركي) :حول الدخول املدر�سي؛ عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول الدخول املدر�سي؛ عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :حول ظاهرة تغييراملقررات الدراسية؛ محمد ريحان /محمد علمي (الفريق االشتراكي) :حول إنجاح املوسم الدرا�سي والجامعي الحالي()2020-2019؛
 املبارك الصادي (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :حول الدخول املدر�سي برسمالسنة الدراسية 2020-2019؛
 الحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :بخصوص ارتفاع معدل البطالة فيصفوف خريجي التكوين املنهي؛
 محمد اباحنيني (فريق التجمع الوطني لألحرار) :عن مدى مالءمة التكوين املنهي لسوق الشغل؛95

 مبارك السباعي (الفريق الحركي) :حول التكوين املنهي؛ موالي عبد الرحيم الكامل (فريق األصالة واملعاصرة) :عن إشكالية استفادة طلبة املناطق النائيةمن السكن باألحياء الجامعية؛
 علي العسري (فريق العدالة والتنمية) :حول التجاوزات التي تعرفها عمليات توزيع منح التعليمالعالي من طرف بعض اللجن اإلقليمية املختصة؛
 نجاة كمير (فريق األصالة واملعاصرة) :حول تعميم وتنمية التمدرس باألوساط القروية وشبهحضرية؛
 عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :عن الزيادات املتكررة في الرسوموالواجبات الشهرية املتعلقة بالتعليم الخصو�صي؛
 فاطمة الزهراء اليحياوي (فريق االتحاد املغربي للشغل) :عن وضعية التعليم ببالدنا؛ عبد الصمد مريمي (فريق العدالة والتنمية) :حول النظام األسا�سي ملوظفي وزارة التربية الوطنية. - 2اقتصرثاني محور من جدول أعمال الجلسة على ثالث أسئلة ،موجهة إلى قطاع الطاقة واملعادن
والبيئة ،أجاب عنها السيد الوزير ،تخص:
 اإلستراتيجية الطاقية للوزارة في األقاليم الجنوبية وانعكاس ذلك على تشغيل الشباب :وجههالسادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (الطيب املوساوي /عبد السالم اللبار)؛
 مآل مشروع إنجاز أنبوب لنقل الغاز من نيجيريا عبر املغرب :وجهه فريق التجمع الوطني لألحرار(لحسن ادعي)؛
 إجراءات وتدابير الحفاظ على سالمة العاملين باملناجم :وجهه فريق العدالة والتنمية (نبيلاألندلو�سي).
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جلسة األسئلة الشفهية
الثالثاء  23صفر 1441هـ /موافق  22أكتوبر 2019م
عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء  23صفر 1441هـ موافق  22أكتوبر 2019م ،طبقا ألحكام
الفصل  100من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ،خاصة املواد من  249إلى  254منه،
ثاني جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية من دورة أكتوبر  ،2019برئاسة السيد املستشار
حميد كوسكوس (الخليفة الثالث للرئيس) ،انطلقت أشغالها على الساعة الثالثة وست دقائق بعد
الزوال ،وفق جدول أعمال سطرأشغالها بتسعة عشرسؤاال في خمسة محاور تهم قضايا ذات أهمية
وراهنية:
 - 1لرفع التحديات وتفعيل اإلجراءات االستعجالية إلصالح وتأهيل قطاع النقل عبرالطرق والسالمة
الطرقية من جهة ،ومواكبة التطور في توفير األمن املائي للبالد ومواكبة تنميته من جهة أخرى ،ساءل
السادة املستشارون السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء حول املواضيع التالية:
 تدبيراملوارد املائية وإشكالية ندرة املياه :وجهه السيد املستشارعدي شجري؛ آلية مراقبة جودة الطرق :وجهه السيد املستشار امللودي العابد العمراني (الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي)؛
 آثار التغيرات املناخية على املوارد املائية :وجهه السيد املستشار محمد البكوري (فريق التجمعالوطني لألحرار)؛
 االنقطاعات املتكررة للماء الشروب الذي يعاني منه سكان عدد من املناطق :وجهه السيد املستشارعبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛
 تنظيم الولوج الى ميناء الداخلة :وجهه السيد املستشارامبارك حميا (الفريق الحركي)؛ مآل االلتزامات بتنفيذ االتفاقيات املوقعة لتطويرالبنية التحتية الطرقية :وجهه السيد املستشارمحمد الحمامي (فريق األصالة واملعاصرة)؛
 املتأخرات التي في ذمة املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب لفائدة املقاوالت :وجهه السيداملستشارعبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي)؛
 املخطط الوطني لضمان األمن املائي للبالد :وجهته السيدة املستشارة أمال ميصرة (فريق العدالةوالتنمية)؛
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 مواجهة الكوارث الطبيعية :وجهه السيد املستشارالحو املربوح (فريق األصالة واملعاصرة)؛ رصيف الحاويات بامليناء التجاري آلسفي :وجهه السيد املستشار يوسف محيي (فريق االتحادالعام ملقاوالت املغرب).
 - 2في محور ثان ،أجاب السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي على خمسة أسئلة تهم قضايا تحديث
منظومتي التشغيل والتكوين لجعلهما أكثرنجاعة وانسجاما وأكثرقابلية للتطور ،كما يلي:
 عبد الكريم لهوايشري (العدالة والتنمية) :حول تقييم برامج التشغيل؛ لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار) :االستراتيجية الوطنية للتشغيل؛ عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :تسريح العديد من العمال العاملينبمقالع الرمال واملعامل بدائرة أكوراي؛
 رجاء الكساب/عبد الحق حيسان (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :الدخولاالجتماعي؛
 أمال العمري (فريق االتحاد املغربي للشغل) :تراجع الحقوق والحريات النقابية ببالدنا. - 3في إطار تشخيص الوضع الثقافي املغربي في مناحيه األساسية ومعالجة إشكاليات تدبيره،
وتجديد موضوعات النقاش العمومي حول القضايا الفكرية ذات الصلة بالقطاع ،ناقش السيد وزير
الثقافة والشباب والرياضة إشكاليتين طرحهما السادة:
 الحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :مهرجان املوسيقى العريقة؛ عبد السالم �سي كوري (فريق العدالة والتنمية) :العناية باآلثارالتاريخية والثقافية لبالدنا. - 4في محور رابع ،تم توجيه سؤال فريد لقطاع التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة يهم
تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية ،تقدم به الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (رحال املكاوي).
 - 5حول آخر سؤال مبرمج في جدول أشغال الجلسة ،أجابت السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج
على سؤال الفريق الحركي (الطيب البقالي) حول عملية العبور لسنة  ،2019في أفق االستجابة
النتظارات مغاربة العالم ومواكبة احتياجاتهم ،واستيعاب التحديات والرهانات الجديدة التي تفرض
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ضرورة تحصين هويتهم ،وخاصة األجيال الصاعدة ،فضال عن التحوالت الكبيرة بخصوص تطلعاتهم
على مختلف املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

جلسة األسئلة الشفهية
الثالثاء  30صفر 1441هـ موافق  29أكتوبر 2019م
عقد مجلس املستشارين ،إعماال ألحكام الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي ،يوم الثالثاء 30
صفر 1441هـ موافق  29أكتوبر 2019م ،على الساعة الثالثة زواال وثالث دقائق ،برئاسة السيد عبد
اإلاله الحلوطي (الخليفة الثاني للرئيس) ،جلسته العمومية الثالثة من دورة أكتوبر  ،2019املخصصة
لألسئلة الشفوية ،املدرجة واملسطرة سلفا في جدول األعمال واملجمعة وفق القطاعات املسؤولة عنها،
وألجوبة الحكومة عليها.
وقد تميزت أشغال الجلسة بنقاش هام وموسع للمواضيع التي دأب على بسطها السادة ممثلي
الفرق واملجموعة واملتعلقة بالقضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات املواطنين وانشغاالتهم.
 - 1جدد السيد وزيرالداخلية ،في أول محاور جدول أعمال الجلسة ،تأكيد الحكومة على مضاعفة
الجهود للوفاء بااللتزامات التنموية املعلن عنها ،كتجسيد عملي ملسؤولياتها في االهتمام بشؤون
املواطنين في مختلف ربوع اململكة ،تنفيذا للتعليمات امللكية السامية ،من خالل جوابه على أحد
عشر سؤاال ترجمت بعض اإلشكاليات املتصلة بالقطاع ،والتي تفضل بطرحها السيدة والسادة
املستشارون:
 عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :عن بطاقة التعريف الوطنيةاإللكترونية؛
 أبوبكراعبيد (الفريق االشتراكي) :حول مشاكل النقل الحضري؛ لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار) :مدى انخراط الجماعات الترابية في عملية تحديثاإلدارة العمومية؛
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 محمد الحمامي (فريق األصالة واملعاصرة) :عن مدى االستعدادات للتخفيف من معاناة ساكنةاملناطق النائية بسبب موجات البرد؛
 املبارك الصادي (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :عن مآل تجميد الحواراالجتماعيبالجماعات؛
 لحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :برنامج الحكومة في إنجاز السجلاالجتماعي املوحد؛
 محمد حيتوم (فريق االتحاد املغربي للشغل) :عن سبب عدم تمكين املكاتب النقابية من الوصوالتالخاصة بامللفات القانونية؛
 مبارك السباعي /أحمد شد (الفريق الحركي) :برنامج الوزارة لتأهيل املوارد البشرية للجماعاتالترابية؛
 عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول الرسم املفروض على األرا�ضيغيراملبنية؛
 مبارك السباعي /عبد الرحمان الدري�سي (الفريق الحركي) :برنامج تقليص الفوارق املجاليةواالجتماعية؛
 سعيد السعدوني (فريق العدالة والتنمية) :وضعية املجازر ببالدنا وانتشارالذبيحة السرية. - 2في املحور الثاني ،أجابت السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي عن تساؤالت السادة املستشارين بشأن التدابيراملتخذة لتحسين وضعية الصناعة الحرفية
انطالقا من اإلستراتيجية الوطنية للصناعة التقليدية ،وعن اإلجراءات الكفيلة بإعادة إحياء الحرف
املندثرة أو في طريق االندثار بحكم املكانة املهمة لهذه الصناعة في النسيج االقتصادي الوطني ،وعلى
مجموعة من املشاكل واالختالالت التي يعرفها قطاع السياحة بعدد من جهات اململكة ،التي بسطها
السادة:
 عبد اإلاله املهاجري (فريق األصالة واملعاصرة) :حول مشاكل الصناعة التقليدية؛ مبارك جميلي (فريق العدالة والتنمية) :عن برنامج الوزارة للنهوض بالنشاط السياحي بأقاليمجهة درعة-تافياللت؛
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 محمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار) :حول كيفية النهوض بأوضاع السياحة في املناطقالجبلية والصحراوية.
 - 3تفاعل السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي مع السؤال الوحيد املوجه للقطاع ،حول حصيلة
صندوق التعويض عن فقدان الشغل .تقدم به املستشار محمذ البشير العبدالوي من فريق العدالة
والتنمية.
 - 4رد السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ،في آخر محور من أشغال
الجلسة ،وفق استراتيجية املخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية الجديد في أفق  2020على
أسئلة واستفسارات السادة املستشارين حول:
 تناسق وفعالية البرامج املوجهة للمقاولة الصغرى واملتوسطة :وجهه السيد املستشار سيديمحمد ولد الرشيد (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛
 حماية الصانع املغربي من تحديات املنافسة :وجهه السيد املستشار الحبيب بن الطالب (فريقاألصالة واملعاصرة)؛
 التدابير املعتمدة لحماية حقوق املستهلك :وجهه السيد املستشار الحو املربوح (فريق األصالةواملعاصرة)؛
 إخراج امليثاق الجديد لالستثمار ببعده الجهوي :وجهه السيد املستشار رحال املكاوي (الفريقاالستقاللي للوحدة والتعادلية).

جلسة األسئلة الشفهية
الثالثاء  07ربيع األول 1441هـ موافق  05نونبر 2019م
إلتأم أعضاء مجلس املستشارين ،طبقا ألحكام الفصل  100من الدستور واملواد من 249إلى
 254من النظام الداخلي للمجلس ،يوم الثالثاء  07ربيع األول 1441هـ موافق  05نونبر 2019م ،في
رابع جلسة مخصصة لألسئلة الشفوية من دورة أكتوبر  ،2019برئاسة السيد عبد القادر سالمة
(الخليفة الرابع للرئيس) ،على الساعة الثالثة زواال وست دقائق ،بنفس جديد يستجيب لرهانات
101

الوالية التشريعية الحالية في تنفيذ البرنامج الحكومي بناء على الهندسة الحكومية الجديدة التي
ضمت عددا من القطاعات املجمعة في وزارة واحدة في إطارالتنسيق وااللتقائية.
 - 1استعرض في مستهل أشغال الجلسة السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع
البرملان املجهودات التي بذلها املغرب من أجل تحقيق مكاسب حقوقية والتراكمات الهامة املسجلة في
مجال حقوق اإلنسان ،سواء على مستوى القوانين وتطويرها أو تطبيقها على أرض الواقع ،في معرض
جوابه على سؤالي السادة:
 أعضاء فريق العدالة والتنمية (الحسين العبادي) :حول مدى تنفيذ وتنزيل خطة العمل الوطنيةلتعزيزالحقوق والحريات املنصوص عليها في دستور اململكة؛
 أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (رجاء الكساب) :عن كيفية التصديللتراجعات الحقوقية الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان والتضييق على الحريات العامة.
 - 2ناقش في شق ثاني السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي ثالث إشكاليات تتعلق بملفات هامة تخص
القطاع ،تقدم بها السيدة والسادة:
 أعضاء فريق العدالة والتنمية (عبد العلي حامي الدين) :حول برامج التشغيل الجهوية؛ أعضاء فريق العدالة والتنمية (كريمة أفيالل) :حول التفاوت في األجور بين الرجل واملرأة بالقطاعالخاص؛
 أعضاء الفريق الحركي (يحفظه بنمبارك) مصيرمشروع القانون املتعلق بالصحة والسالمة املهنيةفي القطاعين العام والخاص.
 - 3وفق أفق اإلرتقاء باملنظومة الصحية بمختلف جهات اململكة وجعلها رافعة أساسية للتنمية
املجالية املندمجة املتضامنة املستدامة ،وفي إطار التنزيل السليم واألمثل ملخطط الصحة «رؤية
 ،»2025ساءل السيد وزيرالصحة في خمسة محاور ذات أهمية وراهنية ،السادة املستشارون:
 موالي عبد الرحيم الكامل (فريق األصالة واملعاصرة) :حول سبل تطوير واقع القطاع الصحيبالعالم القروي واملناطق النائية؛
 -العربي املحر�شي (فريق األصالة واملعاصرة) :عن خطة الوزارة لتجويد العرض الصحي؛
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 مبارك السباعي (الفريق الحركي) :عن برنامج وزارة الصحة للعناية بمراكز تصفية الدم واملعاييراملعتمدة لتنزيله؛
 محمد ريحان /محمد علمي (الفريق االشتراكي) :حول عقلنة رسوم االستشفاء داخل املصحاتالخاصة واملختبرات الطبية؛
 عزالدين زكري (فريق االتحاد املغربي للشغل) :حول مشاكل األداء والشيك والضمانات باملصحاتالخاصة ببالدنا.
 - 4بدوره تفاعل السيد وزير الطاقة واملعادن والبيئة مع االهتمامات واملخاوف التي حملتها
اإلشكاليات الخمسة موضوع أسئلة السادة:
 أحمد تويزي (فريق األصالة واملعاصرة) :عن التدابيراملتخذة لتشجيع الفالحين على الضخ بالطاقةالشمسية؛
 رحال املكاوي (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول تعميم معالجة وإعادة استعمال املياهالعادمة؛
 عبد اللطيف أبدوح (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول تلوث الفرشة املائية؛ محمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار) :حول الوضعية املتردية لشبكة األسالك الكهربائيةببعض مدن اململكة؛
 عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول سبل الحد من خطر مخلفاتمعاصرالزيتون على البيئة.
 - 5في آخر محور مبرمج في جدول أشغال الجلسة ،شرحت السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير
الخارجية املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج ،كيفية تنفيذ مجموعة من اإلجراءات وإنجاز مجموعة
من البرامج التي لها أثرمزدوج على املغاربة املقيمين بالخارج وعلى بلدهم األم ،بمناسبة ردها على أسئلة
السادة املستشارين:
 عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :حول االستثمارفي الوطن األم؛ امحمد احميدي (فريق األصالة واملعاصرة) :حول التدابير املعتمدة ملواكبة وتشجيع استثماراتالجالية املغربية؛
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 لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار) :حول مجهودات الوزارة لوقف نزيف هجرة الكفاءاتاملغربية نحو الخارج؛
 الحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :عن استراتيجية الحكومة للحد منهجرة الشباب.

الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة
الثالثاء  14ربيع األول 1441هـ موافق  12نونبر 2019م
عقد مجلس املستشارين ،يوم الثالثاء  14ربيع األول 1441هـ موافق  12نونبر 2019م جلسة
عمومية خصصت لألسئلة الشفهية الشهرية املوجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة،
برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش ،طبقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل  100من الدستور
ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ،انطلقت أشغالها على الساعة الثالثة وتسعة عشردقيقة بعد
الزوال ،وجه خاللها السادة أعضاء مجلس املستشارين ثالثة عشر سؤاال إلى السيد رئيس الحكومة،
موزعة على محورين:
 .1السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي واملالي في التنمية والتشغيل الذاتي
ودعم املقاوالت الصغرى والصغيرة جدا؛
 .2السياسة الحكومية املرتبطة باملسنين واألشخاص في وضعية إعاقة.
 - 1انطالقا من تأكيد جاللة امللك في دعوة صريحة ،في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة األولى من
السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية العاشرة ،للحكومة وللساهرين على القطاع البنكي على
ضرورة االنفتاح أكثر على أصحاب املقاوالت الذاتية واملساهمة في دعم املقاولة الصغرى واملتوسطة
ومساعدتها على تجاوز الصعوبات والعراقل التي تواجهها السيما التمويلية منها ،ملا لها من دور إيجابي
في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل ،فضال على كونها حاضنا مهما للطبقة املتوسطة ووجهة مفضلة
للمقاولين الشباب ،ساءل السيد رئيس الحكومة حول اإلطار اإلستراتيجي واآلليات املسخرة لتطوير
املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتوسيع ولوجها إلى الخدمات املالية ،السادة املستشارون:
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 الحبيب بن الطالب (فريق األصالة واملعاصرة)؛ رحال املكاوي (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛ عبد الصمد مريمي (فريق العدالة والتنمية)؛ مبارك السباعي /الطيب البقالي (الفريق الحركي)؛ محمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار)؛ عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي)؛ عبد اإلله حفظي (فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب)؛ أمال العمري (فريق االتحاد املغربي للشغل)؛ عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي)؛ عبد اللطيف أعمو (املستشارين عبد اللطيف أعمو وعدي شجري). - 2في إطار تجاوبه مع حاجيات املسنين املتصاعدة ووعيه بحجم االنتظارات والتحديات ،قام
املغرب بتوفير املرتكزات األساسية لالنتقال إلى معالجة قضايا األشخاص املسنين على أساس مبدأ
الحق وليس الرعاية ،وذلك في إطار االنسجام التام مع االلتزامات الدستورية لسنة  ،2011التي
حثت السلطات العمومية على وضع وتنفيذ سياسات لصالح الفئات االجتماعية الهشة ،بما فيهم
األشخاص املسنين وفق الفصل  34منه ،وفي هذا السياق أعطت الحكومة املغربية أولوية هامة لهذه
الفئة من املجتمع ،حيث نصت على مجموعة من اإلجراءات التي ستتخذ في مجال املسنين من خالل
البرنامج الحكومي ،2021-2016 ،توجت بإحداث املرصد الوطني ألوضاع األشخاص املسنين كاختيار
استراتيجي الغاية منه معرفة واقع املسنين باملغرب وآفاقهم املستقبلية.
وتقفيا آلثار مخطط العمل الوطني  2021-2017لتنزيل السياسة العمومية املندمجة للنهوض
بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة ،الذي خص مسألة اإلعاقة بتدابير ملموسة ومقاربة تراعي
التطورات التي يعرفها املجال ،بانخراط الجميع في إطار الديناميكية الوطنية لتحسين الخدمات
املقدمة لهذه الشريحة من املواطنين ،وذلك بالسهر على تطبيق املمارسات الفضلى في التعامل معها
وتمتيعها بحقوقها كاملة كما هو منصوص عليها دستوريا ،رد السيد رئيس الحكومةعن أسئلة السادة
املستشارين وتذكيرا بالحصيلة املنجزة على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين:
 عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛105

 مبارك جميلي (فريق العدالة والتنمية)؛ -ثريا لحرش (مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل).

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  21ربيع األول 1441هـ موافق  19نونبر 2019م
اجتمع أعضاء مجلس املستشارين ،برئاسة السيد عبد الحميد الصويري (الخليفة الخامس
للرئيس) ،طبقا ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي ،على الساعة الثالثة وخمس دقائق من زوال
يوم الثالثاء  21ربيع األول 1441هـ موافق  19نونبر 2019م ،في خامس جلسة مخصصة لألسئلة
الشفوية من دورة أكتوبر  ،2019ملناقشة إشكاليات هامة تهم قطاعات حيوية تستأثرباهتمام الرأي
العام وتمس باملصلحة واملتطلبات املباشرة للمواطن ،في خمسة محاور كاآلتي:
 - 1املحور األول يهم تدبير ملف املوارد البشرية بوزارة العدل والحريات ،حيث أجاب السيد وزير
العدل عن السؤال الفريد املوجه للقطاع في املوضوع ،تقدم به السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل (عبد الحق حيسان /املبارك الصادي).
ّ -2
قدم السيد وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات أهم إنجازات املوسم
الفالحي املنصرم ،واستعرض التدابير الكفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفالحي الحالي أمام
أنظار السادة املستشارين ،في معرض رده على سؤال محوري حول االستعدادات املتخذة من أجل
املوسم الفالحي الحالي ،على أسئلة السيدات والسادة املستشارين:
 فاطمة الحبو�سي /عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛ محمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار)؛ عبد اللطيف أعمو (املستشارين املحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجري)؛ عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي)؛ أبو بكراعبيد (الفريق االشتراكي).106

• تقييم أداء إستراتيجية «أليوتيس» وأثرها املباشرعلى االقتصاد الوطني ،على أسئلة السادة:
 محمد الرزمة (فريق التجمع الوطني لألحرار)؛ حمة أهل بابا (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛ امبارك حميا (الفريق الحركي)؛ يوسف بنجلون (فريق العدالة والتنمية).• دعم تنافسية اإلنتاج الوطني ،على سؤال السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة (الحبيب بن
الطالب).
• تقييم املخطط األخضرعلى مستوى الدعامة الثانية واإلجراءات املتخذة لدعم الفالحين الصغار،
على سؤال السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (عبد السالم �سي كوري).
 - 3شرح أيضا السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ،اإلجراءات االستباقية املتخذة من
طرف الوزارة للتصدي لبعض العراقيل واإلشكاليات التي تتعلق بتدبير القطاع ،بمناسبة جوابه على
أسئلة السيدات والسادة أعضاء:
 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (خديجة الزومي) :حول فك العزلة عن ساكنة بعضالدواويرالنائية بإقليم تازة؛
 فريق العدالة والتنمية (علي العسري) :حول تعثرجل املشاريع الطرقية بإقليم تاونات؛ الفريق الحركي (عبد الرحمان الدري�سي) :بخصوص اإلجراءات االستباقية املتخذة للتخفيف منآثارالبرد الذي تعرفه بعض املناطق موسميا؛
 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار) :حول ربط خط السكك الحديدية«تازة-تاونات» بالكهرباء بدل الفحم الحجري.
 - 4فيما يخص قطاع الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ،أجاب السيد الوزير على
األسئلة املوجهة للوزارة حول:
 اإلجراءات املتخذة إلعادة الثقة للمستثمرين باملؤهالت االستثمارية للمغرب في ظل تراجع نسبةاالستثماراملباشراملوجه نحو بالدنا (الحو املربوح عن فريق األصالة واملعاصرة)؛
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 التدابير املعتمدة لتحفيز القطاع الخاص على االستثمار في الجهات األقل مساهمة في الناتجالداخلي الخام (عبد الرحيم الكميلي عن فريق األصالة واملعاصرة)؛
 سبل تعزيزالسياسة التجارية عبرمراجعة االتفاقيات القائمة وتوقيع اتفاقيات تضمن التفضيليةالتنافسية ،تقدم به فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (العربي العرائ�شي).
 - 5وضمن آخر محور مبرمج في جدول أعمال الجلسة ،ردت السيدة وزيرة التضامن والتنمية
االجتماعية واملساواة واألسرة على أسئلة وتعقيبات السيدات والسادة:
 أعضاء فريق االتحاد املغربي للشغل (وفاء القا�ضي) :حول ظاهرة أطفال الشوارع؛ أعضاء فريق األصالة واملعاصرة (نجاة كمير) :عن آليات تتبع ومواكبة مراكزتأهيل وتقوية قدراتالنساء بالعالم القروي.

جلسة التشريع
الثالثاء  21ربيع األول 1441هـ موافق  19نونبر 2019م
صادق مجلس املستشارين باإلجماع يوم الثالثاء  21ربيع األول 1441هـ موافق  19نونبر 2019م
بعد جلسة األسئلة الشفهية ،في جلسة عامة تشريعية ،بعد الدراسة والتصويت على مشروع قانون
رقم  57.18بتغيير وتتميم القانون رقم  ،77.15القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك
واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
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جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  28ربيع األول 1441هـ موافق  26نونبر 2019م
عقد مجلس املستشارين ،وفق مقتضيات الدستور ومواد النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة،
برئاسة السيد عبد الحميد الصويري (الخليفة الخامس للرئيس) ،جلسة األسئلة الشفهية األسبوعية،
السادسة من دورة أكتوبر  ،2019يوم الثالثاء  28ربيع األول 1441هـ موافق  26نونبر 2019م ،على
الساعة الثالثة بعد الزوال وخمسة دقائق ،ناقش خاللها أعضاء املجلس مع أعضاء الحكومة املعنيين
املحاور الخمسة املبرمجة في جدول األعمال ،مساهمة في النقاشات الدائرة حول جملة من القضايا
النظرية واإلشكاالت العملية ذات الصلة بتدبيرالقطاعات الحكومية املختصة.
 - 1أجاب السيد وزير الطاقة واملعادن والبيئة في مستهل أشغال الجلسة على ثالث إشكاليات تهم
الطاقة والبيئة ،وجهها السادة املستشارون:
 محمد الحمامي (فريق األصالة واملعاصرة) :معاييراحتساب تسعيرات فواتيراملاء والكهرباء؛ عبد اإلاله الحلوطي (فريق العدالة والتنمية) :عائدات استغالل الغازالطبيعي لحقل تندرارة؛ أحمد تويزي (فريق األصالة واملعاصرة) :تأهيل املطارح العشوائية. - 2في املحور الثاني ،ساءل السادة املستشارون السيد الوزير املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات
مع البرملان ،في خمسة محاور تمت بلورتها كاآلتي:
 التدابير واإلجراءات املتخذة للحد من إكتظاظ السجون وبلورة برامج للتأهيل وإعادة اإلدماج،للسادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة (امحمد احميدي)؛
 واقع االكتظاظ بالسجون باملغرب :للسادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري)؛ ظروف العمل القاسية والالإنسانية للنساء املشتغالت في نقل البضائع بباب سبتة املحتلة:للسادة أعضاء فريق االتحاد املغربي للشغل (فاطمة الزهراء اليحياوي)؛
 عدم االستجابة لطلبات االستماع املوجهة ألعضاء الحكومة :للسادة أعضاء مجموعة الكونفدراليةالديمقراطية للشغل (عبد الحق حيسان)؛
 وضعية العاملين في املؤسسات السجنية :للسادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (مبارك جميلي).109

 - 3ولتدارس اإلكراهات املرتبطة بتنفيذ األوراش الكبرى التى تشتغل عليها وزارة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان ،استنادا الى مضامين الدستور والخطب والرسائل امللكية واالتفاقيات
الدولية والبرنامج الحكومي ،تفاعلت السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة مع ثمانية أسئلة ( 2منها آنية) تمحورت حول:
 االنتقال نحواملدن املستدامة :وجهه السادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (سيديالطيب املوساوي /عبد السالم اللبار)؛
 سكن الطبقة املتوسطة :وجهه السادة أعضاء الفريق الحركي (مبارك السباعي)؛ تقييم برنامج مدن بدون صفيح :وجهه السادة أعضاء الفريق االشتراكي (عبد الحميد فاتحي)؛ مراقبة الجودة بخصوص السكن املنخفض التكلفة :وجهه السادة أعضاء الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار)؛
 إدماج الصناعة التقليدية في املعمار املغربي :وجهه السادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية (أحمد بابا اعمرحداد)؛
 تنامي أحزمة السكن العشوائي بضواحي املدن :وجهه السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة(إبراهيم اشكيلي)؛
 إعطاء رخص البناء بالعالم القروي :وجهه السادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار (محمدالبكوري)؛
 تقييم برامج اإلسكان باملغرب :وجهه السادة أعضاء الفريق الحركي (الطيب البقالي /عبد الرحمانالدري�سي).
 - 4بحصة سؤال فريد مبرمج للقطاع ،استفسر السادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية (عبد السالم اللبار) السيد وزير العدل عن رؤية الوزارة لكتابة الضبط في ضوء إصالح
منظومة العدالة.
 - 5رد السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ضمن آخر محور من جدول أعمال الجلسة ،على
سؤالين موجهين للقطاع:
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 فريق العدالة والتنمية (نبيل األندلو�سي) :حول تأهيل وإصالح وتشجيع مدارس التعليم العتيقباململكة؛
 الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (امللودي العابد العمراني) :حول تصحيح الوضعيةاملادية للقيمين الدينيين واألئمة.

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  06ربيع الثاني 1441هـ موافق  03دجنبر 2019م
عقد مجلس املستشارين برئاسة السيد املستشارعبد الصمد قيوح (الخليفة األول للرئيس) ،طبقا
ملقتضيات الدستور ونظامه الداخلي ،يوم الثالثاء  06ربيع الثاني 1441هـ موافق  03دجنبر 2019م،
سابع جلسة مخصصة ألسئلة السادة املستشارين الشفوية وأجوبة الحكومة عليها من دورة أكتوبر
 ،2019في مناقشة همت أربعة محاور توزعت ضمنها األسئلة املدرجة في جدول األعمال تبعا للقطاعات
املسؤولة عنها ،وبعد تالوة الفاتحة على أرواح ضحايا فاجعة تازة إثر حادثة السير التي وقعت يوم
األحد فاتح دجنبر  2019بالطريق السياربين تازة وفاس:
 - 1ساءل بداية السادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (الحسن سليغوة) السيد
وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان عن اإلجراءات التي تتخذها الحكومة من
أجل إنصاف أطر املندوبية السامية للتخطيط ،التي ساهمت وتساهم بشكل كبير في تقديم عدة
معطيات دقيقة ومن قريب أو بعيد في رسم سياسات عمومية كان لها بالغ األثرعلى املواطن املغربي.
 - 2لتحديد بعض العقبات والعراقيل التي قد تقف أمام تفعيل امليثاق الوطني إلصالح منظومة
العدالة ،ومحاولة للتصدي للعيوب التي تصاحبه أثناء املمارسة ،أجاب السيد وزير العدل على ثالث
إشكاليات أثارها السيدات والسادة املستشارون أعضاء:
 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (رجاء الكساب) :حول عدم تنفيذ األحكام القضائية؛ الفريق الحركي (يحفظه بنمبارك) :حول عدم احتساب أتعاب املحامي ضمن املصاريف القضائية؛ -فريق العدالة والتنمية (كريمة أفيالل) :حول مأسسة الوساطة األسرية بقضاء األسرة.
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 - 3مواكبة للرؤية االستراتيجية إلصالح التعليم  ،2030-2015وتجسيدا لألهمية االستراتيجية التي
يحظى بها قطاع التربية والتكوين في عالقته مع مستقبل األجيال الصاعدة وكذا العناية الخاصة التي
يوليها جاللة امللك إلصالح هذا القطاع الحيوي والتزامه القوي بضمان شروط مالئمة للنجاح ،ناقش
في ثمانية محاور السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي أسئلة
وتعقيبات السيدات والسادة املستشارون أعضاء:
 الفريق الحركي (مبارك السباعي) :حول نقص املوارد البشرية بقطاع التعليم؛ فريق العدالة والتنمية (عبد السالم �سي كوري) :حول املركب الجامعي ملدينة تامنصورت؛ فريق التجمع الوطني لألحرار (عبد العزيزبوهدود /محمد البكوري) :حول آثارالبحث العلمي علىاالقتصاد الوطني للمملكة؛
 فريق االتحاد املغربي للشغل (محمد زروال) :حول تفعيل مدرسة العدالة االجتماعية؛ الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (عائشة آيتعال) :نسبة تغطية القرى والبواديبالداخليات واملطاعم في املؤسسات التعليمية؛
 فريق األصالة واملعاصرة (عبد الرحيم الكميلي) :حول معاييرتوزيع املنح الدراسية؛ فريق األصالة واملعاصرة (نجاة كمير) :حول جودة التغذية املقدمة باملطاعم املدرسية؛ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار) :حول الوضعية املهترئة لبعض الحجراتالدراسية.
 - 4وفي عالقة بتدبير ملفات تندرج ضمن اختصاص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء،
أجاب السيد الوزيرعن أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين:
 سيدي الطيب املوساوي /عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حولاستعدادات الحكومة خالل فصل الشتاء فيما يخص البنيات التحتية؛
 أمال ميصرة (فريق العدالة والتنمية) :حول تيسيرعمل أعوان شرطة املياه وحمايتهم؛ محمد اباحنيني (فريق التجمع الوطني لألحرار) :حول تحلية مياه البحرللشرب في املغرب؛ -محمد علمي (الفريق االشتراكي) :حول تأهيل قطاع النقل بالعالم القروي؛
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 العربي املحر�شي (فريق األصالة واملعاصرة) :حول االستثمار في مجال النقل بالوسط القرويوتدبيراملسالك الطرقية؛
 عبد اإلاله املهاجري (فريق األصالة واملعاصرة) :حول مشاكل الدراجات الثالثية العجالت؛ عبد اللطيف أبدوح (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول التدابير املتخذة لتزويد بعضالجماعات القروية باملاء الصالح للشرب.

جلسة التشريع
الثالثاء  06ربيع الثاني 1441هـ موافق  03دجنبر 2019م
صوت مجلس املستشارين باإلجماع يوم الثالثاء  06ربيع الثاني 1441هـ موافق  03دجنبر 2019م،
مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفهية ،في جلسة عامة تشريعية ،بعد الدراسة والتصويت على:
 مشروع قانون رقم  76.18يغيرويتمم بموجبه امللحق األول من الظهيرالشريف الصادرفي  28منجمادى اآلخرة  31( 1337مارس  ،)1919بمثابة مدونة التجارة البحرية؛
 مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  59.14املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرةبنائها وترميمها.

جلستا الدراسة واملناقشة على مشروع قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية 2020
الخميس  08ربيع الثاني 1441هـ موافق  05دجنبر 2019م

التأم أعضاء مجلس املستشارين ،طبقا ألحكام الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام
الداخلي للمجلس ،يوم الخميس  08ربيع الثاني 1441هـ موافق  05دجنبر 2019م ،في أولى الجلسات
العمومية املخصصة للتدارس والتصويت على مشروع قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية 2020
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(خالل جلستين :الصباحية واملسائية) ،انطلقت على الساعة العاشرة وسبعة وثالثون دقيقة صباحا،
برئاسة السيد املستشارعبد القادرسالمة (الخليفة الرابع للرئيس).
 - 1قدم السيد املستشارعبد الصمد مريمي ،مقرر لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية،
مستهال أشغال الجلسة ،نص التقرير الذي أعدته اللجنة بمناسبة انتهائها من دراسة وتعديل مشروع
قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020واملوافقة عليه ،حيث شملت محتوياته بشكل مفصل
القضايا الكبرى املرتبطة بالجوانب املالية واإلقتصادية واإلجتماعية التي تم التداول بشأنها في إطار
مناقشة مواد جزئه األول ،تمت ترجمتها إلى مقترحات تعديالت قدمت من طرف مختلف الفرق
واملجموعة البرملانية ومستشاري التقدم واالشتراكية والتي بلغ عددها  205تعديال.
 - 2وجديربالذكرأن مشروع قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020سعى في اتجاه استعادة
التوازنات املالية العمومية واملاكرو-اقتصادية ،كما استند على تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني عبر
مواصلة دعم الطلب وتشجيع العرض عن طريق تحفيز التصنيع وإنعاش االستثمار الخاص ودعم
املقاولة وتسريع املخططات القطاعية وتوفير فرص الشغل الالئق وتأهيل الرأسمال البشري ،بحيث
توقع مشروع هذا القانون املالي السنوي أن يسجل نمواالقتصاد الوطني ارتفاعا بنسبة  % 3.7ومعدل
عجزامليزانية يقدربـ  % 3,5سنة .2020
وقد ركزت تدخالت الفرق واملجموعة حول عدد من املواضيع وبصفة خاصة بعض املواد التي
تثير جدال كبيرا داخل قانون املالية ،خصوصا املادة  9والنقاش الحاصل حول إمكانيات الحجز على
األموال واملمتلكات العمومية ،والتي كانت محل رد من السيد وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
ولالشارة ،فإن املداخالت تقدم بها على التوالي السادة أعضاء:
 فريق األصالة واملعاصرة (أحمد تويزي /الحو املربوح)؛ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار)؛ فريق العدالة والتنمية (عبد الصمد مريمي)؛ الفريق الحركي (مبارك السباعي)؛ التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري)؛ الفريق االشتراكي (محمد علمي /عبد الحميد فاتحي)؛ فريق اإلتحاد املغربي للشغل (عزالدين زكري)؛114

 فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب (يوسف محيي)؛ الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (عائشة آيتعال)؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (املبارك الصادي)؛ املستشا ان عبد اللطيف أعمو ّوعدي شجري (عدي شجري).
ر

جلسات الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية 2020
الجمعة  09ربيع الثاني 1441هـ موافق  06دجنبر 2019م
 - 1صادق مجلس املستشارين باألغلبية ،في جلسة عمومية يوم الجمعة  09ربيع الثاني 1441هـ
موافق  06دجنبر 2019م ،على الساعة العاشرة صباحا وثالثون دقيقة ،طبقا للمواد  52 ،49و55
من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع
للرئيس) ،بعد الدراسة والتصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية
 ،2020إذ حظي بتأييد  38مستشارا ،فيما عارضه  21من املستشارين ،دون أن يسجل أي امتناع.
 - 2بعد البت في مرحلة ثانية ،في الجزء الثاني من مشروع قانون املالية من لدن لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية والتصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة،
ومناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية من لدن الفرق واملجموعة باملجلس أمام الجلسة العامة (تسليم
جميع املداخالت مكتوبة لرئاسة الجلسة) ،صوتت الجلسة باألغلبية على الجزء الثاني (تم التصويت
بشكل إجمالي على هذا الجزء تطبيقا ألحكام املادة  53من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية) وعلى مشروع القانون املالي  2020برمته ،بموافقة  37مستشارا ومعارضة  24مستشارا  ،دون
أي امتناع عن التصويت.
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الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة
الثالثاء  13ربيع الثاني 1441هـ موافق  10دجنبر 2019م
خصص مجلس املستشارين يوم الثالثاء  13ربيع الثاني 1441هـ موافق  10دجنبر 2019م جلسته
الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة ،في إطار الفصل  100من الدستور ،التي انطلقت على الساعة
الثالثة زواال وأربعة عشر دقيقة ،برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين،
ملوضوعين مختلفين تسمهما األهمية والراهنية ،استعرض من خاللهما رئيس الحكومة في معرض
جوابه أبرز التدابيروأهم املنجزات التي قامت بها حكومته في محورين:
 - 1السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق اإلنسان ،التحديات واآلفاق؛
 - 2سياسة الحكومة ملواجهة التغيرات املناخية والكوارث الطبيعية.
 - 1تزامنا مع االحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل
سنة ،والذي يشكل مناسبة للوقوف على ما تحقق ببالدنا من مكتسبات حقوقية وما يطرحه ذلك من
تحديات وانتظارات تتعلق أساسا بمالءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان،
وضمان الولوج إلى الحقوق خاصة بمختلف أجيال حقوق اإلنسان وتوطيد دولة الحق والقانون.
وملعرفة مسار تفعيل الحكامة األمنية والطابع املؤسساتي لخطة العمل الوطنية في مجال
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ( )2021 - 2018والتي تهدف إلى ترسيخ مسلسل اإلصالح السيا�سي
ومأسسة حقوق اإلنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم املبادرات املساهمة في انبثاق
ديمقراطية تشاركية ،وجه السادة املستشارون إلى السيد رئيس الحكومة ثمانية أسئلة حول حمولة
التحديات واآلفاق في السياسة العامة للحكومة بمجال حقوق اإلنسان ،وجهها السادة املستشارون
أعضاء:
 فريق األصالة واملعاصرة (نجاة كمير)؛ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (النعم ميارة)؛ فريق العدالة والتنمية (عبد اإلاله الحلوطي)؛ الفريق الحركي (يحفظه بنمبارك /مبارك السباعي)؛ فريق االتحاد املغربي للشغل (أمال العمري)؛116

 الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (عائشة آيتعال)؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (املبارك الصادي)؛ املستشارين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجري (عبد اللطيف أعمو). - 2أما املحور الثاني ،فيتعلق بسياسة الحكومة ملواجهة التغيرات املناخية والكوارث الطبيعية،
التي تعتبر إحدى التحديات الكونية التي تهدد البشرية جمعاء ،خصوصا أن املغرب انخرط مبكرا في
هذا القلق الدولي حول إشكالية املناخ ،حيث صادق على عدة اتفاقيات وإعالنات دولية وشارك في
مؤتمرات دولية ذات الصلة بالتغيرات املناخية والكوارث الطبيعية ،أهمها مؤتمر األطراف في اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيراملناخ .COP
وفي هذا اإلطار ،واستحضارا للتوجيهات امللكية السامية ،دعا السادة املستشارون إلى اإلسراع
بتنفيد استراتيجية مناخية ناجعة ،وتبني رؤية مبتكرة متوسطة وقصيرة املدى لتحويل التحديات
املناخية إلى فرص واعدة لالقتصاد الوطني ومسايرة طموح املغرب ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة
في أفق  ،2030من خالل تعبئة الفاعلين لتطوير منظومة صناعية للطاقات املتجددة والنجاعة
الطاقية وكل مسالك االقتصاد األخضر واألزرق ،من خالل خمسة أسئلة وتعقيبات وجهها إلى السيد
رئيس الحكومة السادة أعضاء:
 فريق األصالة واملعاصرة (الحبيب بن الطالب)؛ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد الصمد قيوح)؛ فريق التجمع الوطني لألحرار (لحسن ادعي /محمد البكوري)؛ الفريق االشتراكي (أبو بكراعبيد)؛ -فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (عمرمورو).

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  20ربيع الثاني 1441هـ موافق  17دجنبر 2019م
عقد مجلس املستشارين ثامن جلسة مخصصة لألسئلة الشفوية األسبوعية ،من دورة أكتوبر
 ،2019يوم الثالثاء  20ربيع الثاني 1441هـ موافق  17دجنبر 2019م ،برئاسة السيد حميد كوسكوس
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(الخليفة الثالث للرئيس) ،طبقا ألحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس ،لتدارس النقط املدرجة
في جدول األعمال حول مواضيع عدة ،توزعت حسب القطاعات املعنية وفق الترتيب اآلتي:
 - 1بناء على التزام السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي ،خالل جوابه عن سؤال شفوي بمجلس
املستشارين ،بعدم التخلي عن االستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق  ،2025كرافد لوضع املخطط
الوطني للنهوض بالتشغيل  2021-2017وفق مقاربة شاملة متكاملة بمشاركة جميع الفاعلين تضع
التشغيل في صلب السياسات العمومية ،على أساس تحيينها خالل سنة  2020وتمديدها إلى عام
 2030لتواكب مستجدات التطورات السوسيو اقتصادية وتغيرات سوق الشغل املتزايدة ،ساءله
السيدة والسيدان املستشاران:
 عبد اللطيف أبدوح (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول عالقة التكوين بسوق الشغل؛ وفاء القا�ضي (فريق االتحاد املغربي للشغل) :حول ارتفاع معدل البطالة بين الشباب؛ عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي) :حقوق العامالت الزراعيات بالضيعات. - 2وعلى اعتبار أن الرهان االستراتيجي األول إلصالح منظومة التربية والتعليم يكمن في تحقيق
اإلنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج املنظومة التربوية واالستفادة من خدماتها ،تبقى اآلفاق املنتظرة في
ظل تحديات كثيرة تضع غايات التجديد والجودة والنجاعة موضع تساؤالت جادة وحقيقية ،توجه بها
إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلميى في أحد عشر سؤاال،
السيدة والسادة املستشارون:
 لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار) :عن نتائج الحركتين االنتقاليتين الوطنية والجهوية؛ مبارك جميلي (فريق العدالة والتنمية) :عن أسباب ارتفاع سعر التأمين املدر�سي بمؤسساتالتعليم الخاص؛
 الطيب البقالي (الفريق الحركي) :حول التعليم الخصو�صي؛ رجاء الكساب /عبد الحق حيسان (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :حول الخدماتاالجتماعية للطلبة؛
 العربي املحر�شي (فريق األصالة واملعاصرة) :عن مآل االستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي في أفق2021؛
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 عدي شجري (السيدين املستشارين عبد اللطيف أعمو وعدي شجري) :حول مدى تنفيذ وتقييمبرنامج تيسير؛
 عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول الوضعية املادية املزرية لألساتذةالباحثين بالتعليم العالي؛
 الحو املربوح (فريق األصالة واملعاصرة) :حول تعميم تدريس اللغة األمازيغية بمختلف مناطقاملغرب وجميع املستويات الدراسية؛
 أحمد تويزي (فريق األصالة واملعاصرة) :حول دعم قدرات األساتذة املتعاقدين وتمكينهم منتكوين فعلي في مهن التربية والتكوين؛
 عبد العلي حامي الدين (فريق العدالة والتنمية) :عن مشروع دفترالضوابط البيداغوجية الوطنيةلنظام البكالوريوس.
 - 3تفاعل في آخرمحور من جدول أشغال الجلسة ،السيد وزيرالعدل مع:
 سؤال الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (خديجة الزومي) حول حصيلة تطبيق مدونة األسرةبعد مرور  15سنة على صدورها ،باعتبارها واحدة من أهم اإلصالحات التشريعية التي عرفها مغرب
األلفية الجديدة ،والتي خرجت الى حيزالوجود بعد مخاض عسير.
 سؤال فريق العدالة والتنمية (الحسين العبادي) ،بشأن تنزيل املحكمة الرقمية والتداولالالمادي بين الفاعلين في مجال العدالة ،حول مدى تفعيل اعتماد األداء اإللكتروني الستيفاء الرسوم
واملصاريف القضائية والغرامات.

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  27ربيع الثاني 1441هـ موافق  24دجنبر 2019م
اجتمع أعضاء مجلس املستشارين ،برئاسة السيد عبد اإلاله الحلوطي (الخليفة الثاني للرئيس)،
يوم الثالثاء  27ربيع الثاني 1441هـ موافق  24دجنبر 2019م ،في جلسة عمومية ،حول تسعة محاور
كأرضية للنقاش الجاد والهادف ،ترسيخا ألهمية العمل الرقابي البرملاني والدور الحقيقي املوكل له
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دستوريا ،املبنية على خاصية التفاعل البرملاني -الحكومي والحوار املباشر املبني على الحجج واألرقام،
في سبيل تحقيق الصالح العام وتقويم السياسات العمومية والرفع من وثيرة خدمة املواطنين.
تفضل السادة املستشارون ببسط اإلشكاليات موضوع املحاور املطروحة للمساءلة ،وفق جدول
األعمال املعد للجلسة والترتيب اآلتي:
 - 1نقل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (النعم ميارة) ،في أول سؤال مبرمج بجدول أعمال
الجلسة ،إلى السيد وزيرالعدل معاناة الصيادلة جراء صرف أدوية األمراض النفسية في انتظارإخراج
وصفات طبية مؤمنة على غرار مجموعة من الدول ،ومراجعة القوانين املتقادمة التي تضع الصيادلة
في خانة تجار املخدرات ،لتسوية هذا املشكل الذي بات يهددهم باملتابعة القضائية ،رغم صرفهم
ألدوية بناء على وصفة طبية وطبقا للقانون.
 - 2بعد مرور سنتين على املصادقة على خارطة الطريق  ،2021-2017والتي تتمحور حول تعزيز
التنسيق وتقوية تعبئة جميع الفاعلين من أجل تسريع وتيرة اإلنجازات الكمية والنوعية في برامج
محاربة األمية ،في أفق تقليص املعدل العام لألمية إلى  % 20سنة  2021وإلى أقل من  % 10سنة ،2026
ساءل السادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار (لحسن ادعي) السيد وزير الدولة املكلف بحقوق
اإلنسان والعالقات مع البرملان عن واقع برنامج الحكومة ملحاربة األمية في املغرب.
 - 3نظرا للجهود غير الرسمية للدبلوماسية املوازية املبذولة في املجال الدبلوما�سي ،والتي يعنى بها
الفاعلون غير الرسميون من منظمات غير حكومية وهيئات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم وغيرها،
والذين يتمتعون بدرجة معينة من التخصص في مجاالت مختلفة ،بهدف تنفيذ السياسة الخارجية عن
طريق االتصال والتعاون والحوار الدولي ،ساءل السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج (نيابة عن السيد وزير
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج) في محورين:
 السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (عبد الصمد مريمي) ،عن املبادرات الدبلوماسية التي تقومبها املؤسسات الدستورية االستشارية؛
 السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة (امحمد احميدي) ،عن إمكانية الدعم التقني واملادياملوجه للدبلوماسية املوازية العلمية والثقافية واملدنية.
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 - 4كذلك استفسرالسادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (الحسن سليغوة) السيدة
الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة
باملغاربة املقيمين بالخارج ،حول وضعية القاصرين املغاربة غير املصحوبين املتواجدين بطريقة غير
قانونية بالعديد من مدن أوروبا.
 - 5أجاب السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية على سؤالي السيدات والسادة أعضاء:
 فريق العدالة والتنمية (علي العسري) :حول نصيب العالم القروي من مشاريع بناء وترميماملساجد؛
 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (رجاء الكساب) :عن األوضاع االجتماعية واملاديةللقيمين الدينيين.
 - 6ناقش أيضا السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء خمسة إشكاليات تهم القطاع،
طرحها السيدتان والسادة املستشارون:
 عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :حول آثارالرسم على الرمال؛ فاطمة الحبو�سي (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول ضياع الطاقة االستيعابية للسدوداملائية بسبب التوحل؛
 محمد الحمامي (فريق األصالة واملعاصرة) :حول التدابيراملتخذة لصيانة القناطر؛ أحمد تويزي (فريق األصالة واملعاصرة) :حول انعكاسات عدم استقرار أسعار املحروقات علىقطاع النقل؛
 محمد علمي (الفريق االشتراكي) :عن مآل بناء الطريق املزدوج طنجة  -الحسيمة. - 7ساءل السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (عبد الكريم لهوايشري) السيدة وزيرة التضامن
والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة عن مدى وجود خطة واضحة تقوم على آليات تنسيق وتنفيذ
ومتابعة وتقييم بهدف محاصرة واحتواء ظاهرة أطفال الشوارع ،في ظل غياب املوارد املالية والبشرية
الالزمة للتصدي لهذه اآلفة.
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 - 8ردت بدورها السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة على أسئلة
وتعقيبات السيدة املستشارة والسيد املستشارحول موضوعي:
 السكن االجتماعي واالقتصادي :وجهته السيدة املستشارة فاطمة الزهراء اليحياوي (فريق االتحاداملغربي للشغل)؛
 تقييم سياسة املدينة والتقائية السياسات العمومية في هذا املجال :وجهه السيد املستشارالسيدمحمد العزري (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية).
 - 9ردت السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ،في آخر
محور من أشغال الجلسة ،على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين حول:
 تقييم استراتيجية الصناعة التقليدية :للسادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار (محمدالبكوري)؛
 تنظيم وتشجيع الصناعة التقليدية :للسادة أعضاء الفريق الحركي (مبارك السباعي)؛ تأهيل الوحدات السياحية والفندقية وتسويق وجهة املغرب في األسواق العاملية :للسادة أعضاءفريق األصالة واملعاصرة (عبد اإلاله املهاجري)؛
 غياب الربط الجوي بين األقاليم الجنوبية للمملكة والعمق اإلفريقي :للسادة أعضاء الفريقالحركي (يحفظه بنمبارك).

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  04جمادى األولى 1441هـ موافق  31دجنبر 2019م
أجاب أعضاء الحكومة على ما مجموعه  19سؤاال شفهيا في الجلسة العامة املخصصة لألسئلة
الشفهية ،التي عقدها مجلس املستشارين يوم الثالثاء  04جمادى األولى 1441هـ موافق  31دجنبر
2019م ،برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،طبقا ألحكام الدستور ونظامه
الداخلي ،وجهها السادة املستشارون في خمسة محاور تستجيب لنظام الحصص الذي تعتمده الفرق
واملجموعات بمجلس املستشارين في ترتيب جدول أعمال جلسات األسئلة الشفهية.
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 - 1تأكيدا على األهمية الخاصة التي تحظى بها مسألة تحسين الظروف املادية واالجتماعية ألفراد
أسرة املقاومة وجيش التحرير ،نظير الخدمات التي قدموها للوطن ،أجاب السيد وزير الدولة املكلف
بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان على أول سؤال مبرمج بجدول أعمال الجلسة ،الوحيد املوجه
للقطاع ،من السادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار (لحسن ادعي) ،حول دعم أسر املقاومة
وأعضاء جيش التحرير.
 - 2تفاعل السيد الوزيراملنتدب لدى وزيرالداخلية مع عشرة أسئلة في حصة نقاش مهمة للنظرفي
املشاغل واإلشكاليات التي تعاني منها بعض الفئات ،من خالل رده على السيدة والسادة املستشارين:
 الحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول موجات البرد القارس التي تعرفهااملناطق الجبلية؛
 محمد الحمامي (فريق األصالة واملعاصرة) :حول تنمية الكفاءات البشرية للجماعات الترابية؛ الحو املربوح (فريق األصالة واملعاصرة) :حول الجبايات املحلية؛ الحبيب بن الطالب (فريق األصالة واملعاصرة) :عن مشروع املخطط الوطني التوجيهي إلعادةهيكلة وتوزيع أسواق الجملة للخضروالفواكه؛
 املبارك الصادي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :حول وضعية مستخدمي قطاع النقل؛ عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :حول دعم تجديد حظيرة سياراتاألجرة؛
 عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول املشروع اإلصالحي للمراكزالجهوية لالستثمار؛
 محمد العزري (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :عن تطور الجريمة وأساليب مواجهتها؛ محمد حيتوم (فريق االتحاد املغربي للشغل) :حول تدبير املرحلة االنتقالية ومصير العمال بعدإنهاء عقد تدبيرمرفق النقل الجماعي مع شركة «نقل املدينة»؛
 عبد العلي حامي الدين (فريق العدالة والتنمية) :بخصوص اإلطار التوجيهي املتعلق بتفعيلممارسة الجهات الختصاصاتها.

123

 - 3حاول السادة املستشارون ،من خالل بسط خمس إشكاليات ،تشخيص الوضعية الصحية
وقوفا على بعض أسباب تدهور القطاع ،التطرق لبعض األسباب البنيوية األولى باملعالجة ،عالقة بـ:
 إحياء برامج الصحة املدرسية :للسادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري)؛ سبل تجاوز إشكاالت تأخر مواعيد الفحوصات الطبية :للسادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة(عادل البراكات)؛
 النقص الصارخ على مستوى البنية التحتية باملستشفيات :للسادة أعضاء الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية (النعم ميارة)؛
 أوضاع أقسام الوالدة داخل املستشفيات :للسادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (الحسينالعبادي)؛
 تردي الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة :للسادة أعضاء الفريق الحركي(امبارك حميا).
 - 4رد السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة ،حول موضوعين مختلفين متصلين بالقطاع ،على
أسئلة السيدين:
 محمد ريحان (الفريق االشتراكي) :حول دفترالتحمالت الخاص بمالعب القرب؛ عبد الكريم لهوايشري (فريق العدالة والتنمية) :حول األزمة املالية التي تعرفها شركة صورياددوزيم.
 - 5في ظل معاناة بالدنا من نزيف األدمغة الشابة ،ساءل الفريق الحركي (الطيب البقالي) السيدة
الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة
باملغاربة املقيمين بالخارج عن استراتيجية الحكومة للحد من هجرة األدمغة.
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جلسة التشريع
الثالثاء  04جمادى األولى 1441هـ موافق  31دجنبر 2019م
صادق مجلس املستشارين باإلجماع يوم الثالثاء  04جمادى األولى 1441هـ موافق  31دجنبر
2019م ،بعد جلسة األسئلة الشفهية ،في جلسة عامة تشريعية ،وبعد الدراسة والتصويت على مشروع
القانون التنظيمي رقم  04.16املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،في إطارقراءة ثانية.

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  11جمادى األولى 1441هـ موافق  07يناير 2020م
تكريسا لألهمية البالغة التي يكتسيها العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية وما يسهم به في تجويد
أداء مختلف القطاعات الحكومية ،عقد مجلس املستشارين جلسته األسبوعية العمومية ،الحادية
عشرمن دورة أكتوبر  ،2019املخصصة لتقديم األسئلة الشفوية ورد الحكومة عليها ،برئاسة السيد
عبد الحميد الصويري (الخليفة الخامس للرئيس) ،يوم الثالثاء  11جمادى األولى 1441هـ موافق 07
يناير 2020م ،ملناقشة ثالثة عشر إشكالية مدرجة سلفا في جدول األعمال ،احتوتها خمسة محاور
توزعت وترتبت تبعا للقطاعات املسؤولة عنها.
بعد تقدم السيدة املستشارة عائشة آيتعال رئيسة الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي
بنقطة نظام ،للتنبيه إلى إخالل بمسطرة مساءلة املجلس للحكومة ،املنصوص عليها بالفصل 100
من الدستور واملواد من  241إلى  256من النظام الداخلي ،والتي تقر بحق السؤال لكل برملاني على
أن تجيب الحكومة خالل العشرين يوما املوالية إلحالة السؤال عليها من طرف رئاسة املجلس ،مما
يخلق جوا من االضطراب يحرم على إثره بعض الفرق أو املجموعات من برمجة أسئلتها نظرا لغياب
القطاعات املعنية بها ،تفضل السادة املستشارون ببسط اإلشكاليات موضوع املحاور املطروحة
للمساءلة وفق اآلتي:
 - 1بحكم أن النظام اإلحصائي الوطني مدعو للعب دور أكثر حسما في إنتاج مؤشرات أهداف
التنمية املستدامة ،ومالءمته مع املعايير والقيم املعتمدة في هذا املجال من قبل املنظمات الدولية،
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خاصة املبادئ األساسية لإلحصائيات الرسمية لألمم املتحدة ،ساءل السادة املستشارون أعضاء
الفريق الحركي (مبارك السباعي) السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان عن
مدى تحيين اإلطارالقانوني في أفق إصالح النظام اإلحصائي الوطني واملساهمة في تطويره.
 - 2تأكيدا على منصوص الرسالة امللكية بضرورة اتخاذ كافة التدابيرواإلجراءات الالزمة للتصدي
لظاهرة الترامي على عقارات وممتلكات الغير ،ملا قد ينجم عنها من انعكاسات وسلبيات خطيرة قد
تؤدي إلى زعزعة ثقة الفاعلين االقتصاديين ،رد السيد وزير العدل على سؤال السادة املستشارين
أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (محمد العزري) ،حول اإلجراءات املسطرة لتحصين
األنظمة العقارية وحماية امللكية العقارية من التعدي والترامي واالستيالء.
 - 3استأثر مضمون األسئلة التسعة ،موضوع هذا املحور ،بمناقشة قضية التشغيل التي تحظى
بأولوية وطنية بامتياز تعني كل الدوائر االقتصادية واالجتماعية ،وتستدعي معالجتها تبني مقاربة
تتميز بالواقعية والجرأة والتجديد واالبتكار في االقتراحات ،وتأخذ بعين االعتبار السياق الذي يطبع
كل مجال ترابي على حدة.
وباملناسبة رد السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي على أسئلة وتعقيبات السيدتين والسادة
املستشارين:
 عز الدين زكري (فريق االتحاد املغربي للشغل) :عن مدى تطبيق القانون وتوفير الحمايةاالجتماعية للممرضين واملمرضات املتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛
 رجاء الكساب (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :حول التحايل على القانون للتعسفعلى حقوق العمال؛
 عدي شجري :حول البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للشغل؛ محمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار) :عن كيفية محاربة تشغيل األطفال؛ عبد الصمد مريمي (فريق العدالة والتنمية) :حول خفض نزاعات الشغل الجماعية؛ موالي عبد الرحيم الكامل (فريق األصالة واملعاصرة) :عن السياسات املتبعة لالنتقال إلى االقتصاداملهيكل؛
 أمال ميصرة (فريق العدالة والتنمية) :عن وضعية املرأة العاملة بالقطاع الفالحي؛126

 رحال املكاوي (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :بخصوص إشكالية التشغيل؛ الحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :عن وضعية حراس األمن لدى الشركاتالخاصة.
 - 4على إثراستمرارارتفاع مسلسل التوتربين مواطنين مغاربة ومكاتب منح تأشيرة شينغن ،أجابت
السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج
املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج ،على سؤال السادة أعضاء الفريق الحركي (الطيب البقالي) حول
مصيرمعاناة املواطنين املغاربة من تعقيدات طلب التأشيرة للولوج ملجال شنغن.
 5ترسيخا ملقتضيات دستور  2011التي خصصت حيزا هاما للتنصيص على حقوق مغاربة املهجرفي مشاركة ديمقراطية فعلية ،ساءل السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة (امحمد احميدي)،
أيضا في نفس القطاع السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج ،حول مدى إشراك مغاربة العالم في املؤسسات
الوطنية.

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  18جمادى األولى 1441هـ موافق  14يناير 2020م
عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء  18جمادى األولى 1441هـ موافق  14يناير 2020م ،برئاسة
السيد عبد الصمد قيوح (الخليفة األول للرئيس) ،الجلسة الثانية عشراملخصصة لألسئلة الشفوية
من دورة أكتوبر  ،2019ناقش خاللها السيدات والسادة املستشارون مع السادة أعضاء الحكومة
الجوانب التي تمس الحياة اليومية ،االجتماعية واالقتصادية والثقافية وأخرى ،توزعت على سبعة
محاور وتسعة عشر سؤاال (إضافة إلى سؤال شفوي ،تمسك السادة أعضاء الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي ببرمجته ،طبقا ألحكام املادة  256من النظام الداخلي ،واملوجه إلى السيد وزير
الصحة ،بسبب اعتذاره عن حضور أشغال الجلسة).
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 - 1رد السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق االنسان والعالقات مع البرملان في مستهل أشغال الجلسة،
على:
 سؤال السيد املستشار لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار) حول إقرار رأس السنةاألمازيغية يوم عطلة وطنية ،الذي يصادف  13ينايرمن كل سنة؛
 سؤال السيد املستشار املبارك الصادي وثريا لحرش (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطيةللشغل) حول الحق في الحياة بدون عنف.
 - 2اعتبارا للقيمة الحضارية والثقافية للمساجد القديمة التي تشكل بناياتها خطرا محدقا،
وألن مسألة ترميمها أصبحت ضرورة ملحة وأولوية ال يمكن تجاهلها ،ساءل السادة أعضاء الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد اللطيف أبدوح) السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،حول
مدى انسجام ضرورة ترميم املساجد اآليلة للسقوط مع البرنامج التأهيلي الذي سطرته الوزارة الهادف
إلى إعادة البناء والترميم واإلصالح.
 - 3رد السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على سؤالي
السيدات والسادة أعضاء:
 فريق العدالة والتنمية (علي العسري) ،عن ظروف وخدمات األقسام الداخلية باملؤسساتالتعليمية في إطار مواكبة برنامج الوزارة لتجويد خدمات األقسام الداخلية واملطاعم املدرسية
باملؤسسات التعليمية؛
 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (عبد اإلله حفظي) ،حول مدى مراعاة خصوصيات قطاعالتجارة من حيث تمويل التكوين.
 - 4رد أيضا السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء على أربعة إشكاليات تهم مختلف
الجوانب ،موضوع اختصاصات القطاع ،طرحها السادة املستشارون:
 عبد العزيزبوهدود ومحمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار) :حول مدى مساهمة البرنامجاملندمج لتزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب في تنمية األنشطة السوسيو اقتصادية؛
 -محمد ريحان /محمد علمي (الفريق االشتراكي) :عن مشكل استنزاف رمال الشواطئ؛
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 سيدي الطيب املوساوي وعبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول التوزيعالجهوي لالستثمارات في مجال التجهيزوالنقل؛
 مبارك جميلي (فريق العدالة والتنمية) :حول حصيلة إنجازالسدود. - 5على ستة محاور ناقشت بعض الثغرات التي تعيق سير القطاع بكل مكوناته ،رد السيد وزير
الثقافة والشباب والرياضة على أسئلة وتعقيبات السيدة والسادة:
 الحو املربوح (فريق األصالة واملعاصرة) :حول املعاييراملعتمدة في عمليات ترميم املآثرالتاريخية؛ الحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول تقييم اإلستراتيجية الوطنيةللرياضة؛
 سعيد السعدوني (فريق العدالة والتنمية) :حول تشجيع القراءة ودعم الكتاب والناشرين؛ خديجة الزومي (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول دعم الصحافة الورقية؛ أحمد تويزي (فريق األصالة واملعاصرة) :حول مراقبة دور الحضانة ورياض األطفال وتكوينالعاملين بها؛
 عبد الرحمان الدري�سي (الفريق الحركي) :حول املعايير املعتمدة في توزيع مالعب القرب علىالجماعات الترابية.
 - 6أيضا وحول السؤال الوحيد املوجه للمحور ،أجاب السيد وزيرالعدل على سؤال السادة أعضاء
الفريق الحركي (يحفظه بنمبارك) ،حول مآل انتشارظاهرة السطو على عقارات الغير.
 - 7على آخر محور مبرمج بأشغال جدول الجلسة ،تفاعل السيد وزير الطاقة واملعادن والبيئة مع
ثالث محاور مختلفة تهم مواضيع:
 املخاطر التي تهدد املنظومة البيئية ببالدنا :وجهتها السيدة أمال العمري (فريق االتحاد املغربيللشغل)؛
 تعميم مراكز تثمين النفايات على التراب الوطني :وجهها السيد محمد الحمامي (فريق األصالةواملعاصرة)؛
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 تحصيل فواتير املاء والكهرباء بالعالم القروي :وجهها السيد العربي املحر�شي (فريق األصالةواملعاصرة).

الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة
الثالثاء  25جمادى األولى 1441هـ موافق  21يناير 2020م
خصص مجلس املستشارين طبقا ملقتضيات الفصل  100من الدستور وأحكام املادتين  241و242
من نظامه الداخلي ،يوم الثالثاء  25جمادى األولى 1441هـ موافق  21يناير 2020م ،برئاسة السيد
عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين ،جلسة عمومية ،وهي الشهرية الثالثة املتعلقة
بالسياسة العامة من دورة أكتوبر  ،2019عقدها على الساعة الثالثة زواال وسبعة دقائق ،لتقديم
األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة التي تنهجها الحكومة ،والتي تتيح ألعضاء البرملان
متابعة وتتبع العمل الحكومي بشكل مستمروممارسة املراقبة البرملانية على الحكومة برمتها ممثلة في
شخص رئيسها.
رد السيد رئيس الحكومة على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين في املحورين املبرمجين ألشغال
الجلسة ،من خالل مناقشة موضوعي:
• االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؛
• السياسة العامة للحكومة في مجال حماية املرأة واألسرة والطفولة.
 - 1تشكل االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد مشروعا مجتمعيا يقوم على رؤية واضحة ،تروم
الحد من الفساد والقضاء على مسبباته بشكل ملموس في أفق  ،2025استندت على هدفين أساسيين
يتمثالن في تعزيز ثقة املواطنين وثقة املجتمع الدولي في صورة املغرب ،بأربع مرجعيات تتمثل في
التوجيهات امللكية السامية واملبادئ الدستورية والبرنامج الحكومي وااللتزامات الدولية وتقوم على
عدد من الركائز متمثلة في الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتوعية والتربية والتكوين ،خاصة في
ظل تقدم ترتيب املغرب في مؤشرمدركات الفساد لسنة .2018
مكنت حصة النقاش في هذا املحور من التطرق إلى الجوانب املتعلقة بمراقبة وتقييم خطة تنفيذ
االستراتيجية ،بالتحقق من بلوغ األهداف التي حددتها قبل تحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة
لتكييفها مع املتغيرات ،وقد كانت فرصة لتقييم حصيلة التأثيرالحقيقي للمعالم الكبرى لالستراتيجية
الوطنية ملحاربة الفساد من خالل مؤشرات ومقاربات ترجمتها أسئلة السادة أعضاء:
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 فريق األصالة واملعاصرة (العربي املحر�شي)؛ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (الحسن سليغوة)؛ فريق العدالة والتنمية (نبيل شيخي)؛ الفريق الحركي (مبارك السباعي)؛ فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري)؛ فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (نائلة مية التازي)؛ فريق االتحاد املغربي للشغل (محمد زروال)؛ الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (عائشة آيتعال)؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (عبد الحق حيسان)؛ املستشارين املحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجري (عبد اللطيف أعمو). - 2رغم كل اإلنجازات املحققة قانونيا ومؤسساتيا الداعمة لألسرة باعتماد سياسات عمومية
تستهدف تمكين األسرة والحفاظ على تماسكها ،إال أن مجال التنمية االجتماعية سيظل ورشا مفتوحا
ملزيد من العمل لتمكين األسرة من القيام بأدوارها في إعادة تثبيت معادلة الحقوق مقابل الواجبات
من جهة ،وتمكين النساء واألطفال وكبارالسن واألشخاص في وضعية إعاقة من كامل الحقوق وأوفر
الفرص لحياة كريمة خالية من التمييز والعنف من جهة ثانية ،وفي أفق صياغة التصور األنسب
إلصالح منظومة الحماية االجتماعية ،ما من شأنه تصنيف البرامج املرتبطة بكل مجال واملساهمة في
تنزيل مشروع السياسة العمومية املندمجة للحماية االجتماعية  ،2030-2020ساءل في محور ثاني
السيد رئيس الحكومة حول الخطوط العريضة للسياسة الحكومية في مجال دعم مكانة املرأة واألسرة
والطفولة السيدات والسادة أعضاء:
 فريق األصالة واملعاصرة (نجاة كمير)؛ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (خديجة الزومي)؛ الفريق الحركي (عبد الرحمان الدري�سي)؛ فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري /محمد اباحنيني)؛ الفريق االشتراكي (محمد علمي).131

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  02جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  28يناير 2020م
عقد مجلس املستشارين طبقا للفصل  100من الدستور ،واملادتين  249و 254من نظامه الداخلي،
برئاسة السيد حميد كوسكوس (الخليفة الثالث للرئيس) ،يوم الثالثاء  02جمادى اآلخرة 1441هـ
املوافق ل  28يناير 2020م ،انطالقا من الساعة الثالثة وسبع دقائق بعد الزوال ،جلسة عمومية
خصصت لألسئلة الشفوية ،وهي الثالثة عشرمن دورة أكتوبر  ،2019طرحت خاللها للمناقشة العامة
بين السادة أعضاء املجلس وممثلي الحكومة  20سؤاال ،منها  07آنية و 13عادية ،همت القطاعات
الحكومية التالية:
• التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي :بحصة ثمانية أسئلة؛
• الداخلية :بحصة سبعة أسئلة؛
• الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي :بحصة سؤال واحد؛
• التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء :بحصة سؤالين؛
• التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة :بحصة سؤالين.
ووزعت الحصة الزمنية ألشغال الجلسة والتي حددت في  136دقيقة في مدد مختلفة بين الفرق
واملجموعة وفق الترتيب اآلتي:
 - 1في أول محور من أشغال الجلسة ،وفي إطاروحدة املوضوع ،وجه السادة املستشارون إلى السيد
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،بخصوص التحديات الحقيقية
التي تواجه اإلصالح البيداغوجي الجديد على مستوى األهداف واملضمون ،مجموعة من األسئلة تتعلق
بتحديد مضامين هذا اإلصالح الجامعي الجديد ،وبيان ماذا أعدته الوزارة قصد تنزيله ومواكبة مراحله
االنتقالية ،خاصة ما يتعلق بمجال االستثمار في البنيات التحتية وتوفير املوارد البشرية الضرورية،
تقدم بها السيدتان والسادة:
 امللودي العابد العمراني (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي)؛ مبارك السباعي (الفريق الحركي)؛132

 محمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار)؛ عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛ عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي)؛ أمال العمري (فريق االتحاد املغربي للشغل)؛ نجاة كمير (فريق األصالة واملعاصرة).وساءل السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (نبيل األندلو�سي) في نفس القطاع ،السيد الوزير
عن مجهودات الوزارة إليجاد حلول جذرية لتوفير اإلطعام الجامعي لطلبة كلية العلوم والتقنيات
بالحسيمة.
 - 2ناقش السيد وزير الداخلية في املحور الثاني ،سبع إشكاليات تعالج مواضيع مختلفة تعيق
مسار تنزيل األوراش املهمة املرتبطة بالقطاع ،في معرض رده على أسئلة وتعقيبات السيدة والسادة
املستشارين بخصوص:
 تقوية دور املراكزالجهوية لالستثمار :وجهه السادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية(رحال املكاوي)؛
 مواجهة البرد والثلوج باملناطق صعبة الولوج :وجهه السادة أعضاء مجموعة الكونفدراليةالديمقراطية للشغل (عبد الحق حيسان /رجاء الكساب)؛
 ظاهرة ترويج املخدرات في صفوف التالميذ :وجهه السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (الحسينالعبادي)؛
 ضعف املوارد املالية للجماعات الترابية بالعالم القروي :وجهه السادة أعضاء الفريق الحركي(امبارك حميا)؛
 الفرص االستثمارية على ضوء التخطيط املجالي على املستوى الجهوي :وجهه السادة أعضاءفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (عبد الكريم مهدي)؛
 ضرورة مراجعة السياسات العمومية للحد من الفوارق االجتماعية واملجالية :وجهه السادةأعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (النعم ميارة)؛
 تداعيات منع الرحل من التنقل :وجهه السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة (عادل البراكات).133

 - 3في أفق تنزيل سلسلة من اإلجراءات األساسية موضوع مخطط تسريع التنمية الصناعية
 2020-2014لتعزيزموقع املغرب على خريطة الصناعة العاملية ،بوضع إجراءات تمكن من استقطاب
االستثمارات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات املغربية على املستوى القاري والدولي،
ساءل السادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار (لحسن ادعي) السيد وزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضروالرقمي عن نتائج ورش إحداث مناطق صناعية لتشجيع االستثمارالخاص.
 - 4أجاب السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء على:
 سؤل السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة (الحو املربوح) ،حول اإلجراءات التي تم اتخاذهالفك العزلة عن املناطق املحاصرة بالثلوج على إثر التعبئة االستثنائية الشاملة استجابة للتعليمات
امللكية ،املبنية على مخطط التدخل للحد من آثارموجة البرد والتساقطات الثلجية وتجاوز الصعوبات
التي تعترض التدخالت التي يتم القيام بها؛
 وعلى سؤال السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة (عبد الرحيم الكميلي) عن مصير ومدىفعالية منظومة الرقابة التقنية لحافالت نقل املسافرين ،في إطار التدابير املتخذة للتقليص والوقاية
من حوادث السير ،والتي تعود أسبابها في الكثير من األحيان إلى عدم الصالحية التقنية لبعض
الحافالت.
 - 5ردت في آخرمحور مبرمج بجدول أعمال الجلسة ،السيدة وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية
واملساواة واألسرة على:
 سؤال السادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد اللطيف أبدوح) عن الوضعيةالحقيقية ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية ،على إثر معالجة ما كشف عنه تقرير املجلس األعلى
للحسابات حول مؤسسات الرعاية االجتماعية لعدة أمور ومعطيات لنمط تدبيروتسيير مؤسسات
الحماية االجتماعية ،وعلى جودة خدمات اإليواء املقدمة للمستفيدين؛
 وعلى سؤال السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (عبد الكريم لهوايشري) عن وضعية املراكزاالجتماعية الكبرى ،بهدف رصد الصعوبات التي تواجهها تلك املؤسسات وبلورة تصور موحد ومشترك
إلصالح منظومة مراكزالرعاية االجتماعية ،بمشاركة مختلف الفاعلين واملتدخلين.
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جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  09جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  04فبراير 2020م
اجتمع أعضاء مجلس املستشارين ،برئاسة السيد عبد اإلاله الحلوطي (الخليفة الثاني للرئيس)،
وفق أحكام الدستور ونظامه الداخلي ،يوم الثالثاء  09جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  04فبراير
2020م ،على الساعة الثالثة زواال وخمس دقائق ،في الجلسة العمومية الرابعة عشر املخصصة
لألسئلة الشفوية من دورة أكتوبر  ،2019لتسليط الضوء على خمسة مجاالت حيوية ،تمت في سياقها
مناقشة سياسات وأعمال الحكومة من خالل تناول القضايا ذات االرتباط الوثيق بانشغاالت الرأي
العام الوطني.
تصدرت وزارة الشغل واإلدماج املنهي قائمة القطاعات الحكومية من حيث عدد األسئلة الشفهية
املوجهة إليها ب  06أسئلة ،تلتها الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان ب  04أسئلة،
ثم وزارة الطاقة واملعادن والبيئة ب  03أسئلة ،وبسؤال فريد لوزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.
 - 1أجاب السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان في أربعة محاور مختلفة
ذات الصلة بالقطاع ،على أسئلة السيدة والسادة املستشارين:
 امللودي العابد العمراني (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :بخصوص إشكالية املختلينعقليا املتابعين قضائيا؛
 العربي املحر�شي (فريق األصالة واملعاصرة) :حول التدابير املتخذة للتقيد بالثمن املرجعي للعقارفي حالة االعتداء املادي أو نزع امللكية؛
 كريمة أفيالل (فريق العدالة والتنمية) :حول حصيلة مراجعة وتحيين التشريعات القائمة؛ عبد الرحمان الدري�سي (الفريق الحركي) :حول دعم ومواكبة الجمعيات. - 2تمسكت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (عبد الحق حيسان) ببرمجة وطرح السؤال
املوجه إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج بالجلسة
العامة ،حول تحصين بالدنا من االختراقات اإلسرائيلية ،ألهميته وراهنيته ،رغم اعتذارالسيد الوزير
عن الحضور.
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 - 3ساءل الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار) السيد وزيرالعدل حول إصالح
املهن القضائية ،في سياق مسلسل تأهيلها وتطويرها ،حتى تصبح مواكبة للعصرولتطلعات املواطنين
واملهنيين وكفيلة بتحديات املستقبل.
 - 4شخص السادة املستشارون ،في معرض أسئلتهم املوجهة إلى السيد وزير الطاقة واملعادن
والبيئة ،بعض أعطاب قطاع الطاقة واملعادن والبيئة وقدموا مقترحات لتجويده ،في ثالث إشكاليات
متعلقة بشق:
 التأقلم مع التغيرات املناخية :وجهه السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة (الحبيب بن الطالب)؛ تدبير املطارح العمومية للنفايات :وجهه السادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية(عبد السالم اللبار)؛
 التنقيب على الغازالطبيعي :وجهه السادة أعضاء الفريق االشتراكي (عبد الحميد فاتحي). - 5وعيا بمدى مساهمة التشغيل في إنجاح التنمية االجتماعية واالقتصادية ومحاربة اإلقصاء
االجتماعي ،ولتيهئ بالدنا ملواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها الظرفية االقتصادية واالجتماعية
الراهنة ،وتقفيا لنتائج االستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اعتمدتها الحكومة سنة  2015في أفق
سنة  ،2025ناقش السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي في معرض رده على اسئلة وتعقيبات السادة
املستشارين ،ست إشكاليات تروم تثمين الرأسمال البشري وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل
والوساطة والحكامة في سوق الشغل ،تمحورت حول:
 الحماية االجتماعية للمستقلين وذوي املهن الحرة :وجهه السادة أعضاء الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية (موالي إبراهيم شريف)؛
 اتفاقيات الشغل الجماعية :وجهه السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (سعيد السعدوني)؛ مشكل التشغيل بالعالم القروي :وجهه السادة أعضاء فريق االتحاد املغربي للشغل (وفاءالقا�ضي)؛
 وضعية عمال املقاهي واملطاعم :وجهه السادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبدالسالم اللبار)؛
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 أهداف البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل :وجهه السادة أعضاء فريق العدالةوالتنمية (عبد السالم �سي كوري)؛
 -فتح حوارمع هيئة التنسيق بالوزارة :وجهه السادة أعضاء الفريق الحركي (يحفظه بنمبارك).

جلسة التشريع
الثالثاء  09جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  04فبراير 2020م
صادق مجلس املستشارين ،في جلسة عامة تشريعية ،يوم الثالثاء  09جمادى اآلخرة 1441هـ موافق
 04فبراير 2020م ،على الساعة الثالثة زواال وتسعة وأربعين دقيقة ،برئاسة السيد عبد الحكيم بن
شماش رئيس املجلس ثم السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،مباشرة بعد جلسة
األسئلة الشفهية ،بعد الدراسة والتصويت:
باإلجماع على:
 - 1مشروع قانون رقم  37.17بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.211الصادر
في  26من محرم  2( 1393مارس  )1973املعينة بموجبه حدود املياه اإلقليمية؛
 - 2مشروع قانون رقم  38.17بتغيير وتتميم القانون رقم  1.81املنشأة بموجبه منطقة اقتصادية
خالصة على مسافة  200ميل بحري عرض الشواطئ املغربية؛
 - 3مشروع قانون رقم  55.19يتعلق بتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية.
وباألغلبية على:
 - 4مشروع قانون التصفية رقم  22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2017؛
 - 5مشروع قانون رقم  46.18يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص؛
 - 6النظام الداخلي ملجلس املستشارين على ضوء قرار املحكمة الدستورية رقم  19/96الصادر
بتاريخ  02شتنبر ( 2019املوافقون /28 :املعارضون :ال أحد /املمتنعون.)04 :
137

جلسة انتخاب عضو واحد باملحكمة الدستورية
الثالثاء  16جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  11فبراير 2020م
طبقا للشروط املنصوص عليها باملادة  130من الدستور ومقتضيات املادتين  12و 13من القانون
التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة الدستورية ،ووفقا ملنصوص املادة  270من النظام الداخلي
ملجلس املستشارين ،ومداوالت مكتب مجلس املستشارين في شأن دراسة وقبول ملف الترشيح الوحيد
املتوصل به ،للسيد «خالد برجاوي» املقدم من الفريق الحركي باملجلس.
وفي إطارتجديد الثلث األول ألعضاء املحكمة الدستورية ،عقد مجلس املستشارين جلسة عمومية
خصصت النتخاب عضو واحد في هذه املحكمة ،يوم الثالثاء  16جمادى اآلخرة 1441هـ موافق 11
فبراير 2020م ،على الساعة الثانية بعد الزوال وإثنان وعشرون دقيقة ،برئاسة السيد عبد الحكيم
بن شماش رئيس مجلس املستشارين ،أعلن على إثرها بعد عملية التصويت والفرز السيد «خالد
برجاوي» عضوا باملحكمة الدستورية ،بما أفرزته الحصة التالية :عدد املصوتين /89 :األصوات امللغاة:
 /05األصوات املعبرعنها.84 :

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  16جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  11فبراير 2020م
عقد مجلس املستشارين ،برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،وفق أحكام
الدستور ونظامه الداخلي ،يوم الثالثاء  16جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  11فبراير 2020م ،انطالقا
من الساعة الثانية زواال واثنان وعشرون دقيقة ،في آخر جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية
من دورة أكتوبر  ،2019ملناقشة خمسة محاور ذات األهمية والراهنية ،موضوع قطاعات حكومية
حيوية ،تستأثرباهتمامات املواطن وانشغاالت الرأي العام الوطني ،تفاعل خاللها السادة املستشارون
والسادة ممثلو الحكومة من خالل الرد على  11سؤاال ،وزعت حصصها وفق اآلتي:
• العدل :بحصة  03أسئلة؛
• التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء :بحصة سؤالين؛
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• الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج :بحصة سؤال واحد؛
• التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي :بحصة سؤالين؛
• الطاقة واملعادن والبيئة :بحصة  03أسئلة.
 - 1تعرضت ثالث أسئلة لبعض معيقات قطاع العدل باملغرب ،ناقشها السيد وزيرالعدل بالوقوف
عند كل واحد منها في معرض جوابه على:
 عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي) :عن أسباب تأخرإخراج مشروع القانون الجنائي؛ أمال العمري (فريق االتحاد املغربي للشغل) :عن تنفيذ األحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدةالعمال في ملفات نزاعات الشغل؛
 عبد اإلله حفظي (فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب) :حول تحيين بعض النصوص القانونيةالجنائية.
 - 2في إطار توضيح بعض الصعوبات التي تعيق قطاع التجهيز والنقل الطرقي بالبالد ،من أجل
هيكلته وعصرنته وتطويره ،ساءل السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء السادة املستشارون
في محورين حول:
 تعثراألشغال بميناء الداخلة ،وجهه السادة أعضاء الفريق الحركي (امبارك حميا)؛ الطرق القروية :وجهه السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (عبد الكريم لهوايشري)؛ - 3في إطار تحسين التواصل مع أفراد الجالية املغربية املقيمة في الخارج ،وتقريب الخدمات منهم،
ساءل السيد املستشار الحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) السيدة الوزيرة
املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة
املقيمين بالخارج حول برامج ومخططات الحكومة املقدمة للمغاربة املقيمين بالخارج.
 - 4بدوره وضح السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي بعض
النقط املعروضة للنقاش إلغنائها ،موضوع السؤالين اللذين تقدمت بهما السيدتان املستشارتان:
 نجاة كمير (فريق األصالة واملعاصرة) :حول تقييم منظومة مسار؛139

 عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :حول عملية تعميم التعليم االولي. - 5حول آخر محور مبرمج في جدول أشغال الجلسة ،ساءلت السيدة املستشارة والسادة
املستشارون السيد وزيرالطاقة واملعادن والبيئة في ثالثة محاور ،همت كاآلتي مواضيع:
 معالجة النفايات السائلة بمدن اململكة :وجهه السادة أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار(لحسن ادعي)؛
 احتساب أتعاب الخدمات املقدمة من طرف املكتب الوطني للكهرباء :وجهه السيد املستشارعديشجري (عبد اللطيف أعمو وعدي شجري)؛
 تأهيل مطارح النفايات :وجهه السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (رجاءالكساب /املبارك الصادي).

جلسة التشريع
الثالثاء  16جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  11فبراير 2020م
صادق مجلس املستشارين يوم الثالثاء  16جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  11فبراير 2020م،
برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي،
مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفهية ،في جلسة عامة تشريعية ،باإلجماع على:
 .1مشروع قانون رقم  15.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة،
املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا؛
 .2مشروع 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؛
 .3مشروع قانون رقم  18.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع،
املوقع بالرباط في  8فبراير  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا؛
 .4مشروع قانون رقم  19.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطارللتعاون االقتصادي ،املوقع بالرباط
في  4ديسمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية؛
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 .5مشروع قانون رقم  32.19يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط في  25مارس 2019
بين اململكة املغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع
التهرب والغش الضريبيين؛
 .6مشروع قانون رقم  33.19يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال املالحة التجارية ،املوقعة
بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا؛
 .7مشروع 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؛
 .8مشروع قانون رقم  35.19يوافق بموجبه على االتفاقية للتعاون القضائي في املادة املدنية
والتجارية واإلدارية ،املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية البنين؛
 .9مشروع قانون رقم  36.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي،
املوقع بالرباط في  6مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا؛
 .10مشروع قانون رقم  37.19يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين ،املوقعة بالرباط في 19
مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا.
 .11مشروع قانون رقم  38.19يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال املساعدة القضائية في امليدان
الجنائي ،املوقعة بالرباط في  19مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا.
 .12مشروع قانون رقم  42.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي عبرالطرق للمسافرين
والبضائع ،املوقع بمراكش في  25مارس  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البنين؛
 .13مشروع قانون رقم  43.19يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بمراكش في  25مارس  2019بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 .14مشروع 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؛
 .15مشروع قانون رقم  45.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا ،املوقع بمراكش في  25مارس 2019؛
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 .16مشروع قانون رقم  47.19يوافق بموجبه على البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�سي لالتحاد
اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي،املعتمد بمالبو (غينيا االستوائية) في  27يونيو .2014
 .17مشروع قانون رقم  48.19يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي،املوقعة
بالرياض في  5ماي 2015؛
 .18مشروع 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؛
 .19مشروع 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؛
 .20مشروع قانون رقم  51.19يوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة القضائية في امليدان الجنائي
بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو 2019؛
 .21مشروع قانون رقم  52.19يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن تسليم املجرمين بين اململكة
املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو 2019؛
 .22مشروع قانون رقم  56.19يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان االستثمارات
بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في  13يونيو 2019؛
 .23مشروع قانون رقم  39.19بتغييروتتميم القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية.
وصادق املجلس باألغلبية على:
 .24مشروع قانون تنظيمي رقم  72.19يق�ضي بتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين
في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور؛
 .25مشروع قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.
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جلسة االختتام
الثالثاء  16جمادى اآلخرة 1441هـ موافق  11فبراير 2020م
اختتم مجلس املستشارين ،طبقا ألحكام الفصل  65من الدستور واملادة  6من النظام الداخلي
للمجلس ،دورة أكتوبر  2019من السنة التشـريعية  ،2020-2019يوم الثالثاء  16جمادى اآلخرة
1441هـ موافق  11فبراير 2020م ،برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس املجلس ،على الساعة
الخامسة بعد الزوال وتسعة وثالثون دقيقة ،مباشرة بعد الجلسة العامة التشريعية ،وفق حصيلة
مهمة مكنت املجلس من تعزيز موقعه في مختلف واجهات العمل البرملاني ،في حرص تام على ممارسة
صالحياته الدستورية بتفاعل وتجاوب مع القضايا الكبرى التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني،
مع استحضارالتوجيهات امللكية ،واملواكبة الفعلية واالنخراط الجاد في الديناميات اإلصالحية الكبرى
واالختيارات اإلستراتيجية واألوراش املفتوحة من املشاريع التنموية التي أطلقها جاللته لبناء مغرب
الغد.
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ملخص
الجلسات العامة املنعقدة في دورة أبريل 2020
جلسة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية2020/2019 :
الجمعة  16شعبان 1441هـ موافق  10أبريل 2020م
افتتح مجلس املستشارين ،برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش  ،بعد زوال يوم الجمعة 16
شعبان 1441هـ املوافق لـ  10أبريل 2020م ،دورته الربيعية وسط إجاراءات وقائية مشددة للحد من
انتشارات وباء كورونا ،طبقا ألحكام الفصل  65من الدستور ومقتضيات املادة  18من النظام الداخلي
للمجلس ،مستهال أشغال الجلسة بقراءة الفاتحة وتوجيه التعازي الحارة لكافة الضحايا الذين وافتهم
املنية بسبب هذا الوباء ،متمنين الشفاء العاجل لباقي املصابين ،معلنا عن وضع منهجية للمجلس
تتما�شى مع الوضعية االستثنائية التي تعيشها اململكة جراء تف�شي وباء كورونا املستجد وتداعياته
االقتصادية واالجتماعية ،للسيراآلمن ألشغاله خالل دورة أبريل  ،2020مع توجيه العمل نحو ضمان
التدبيرالجيد لهذه األزمة وتتبع تنفيذ كافة التدابيراملتخذة ملكافحتها.
شملت هذه التدابير باألولوية النظام االستثنائي املؤقت للجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية،
من خالل التنسيق مع الحكومة حول تنظيم جلسات املراقبة عبر مساءلة القطاعات الحكومية
ذات العالقة املباشرة بتدبير الجائحة ،وجلسات التشريع ،التزاما بالنصوص املرتبطة بالتجاوب مع
إكراهات املرحلة والحد من آثارها ،ثم الجلسات الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة ملناقشة «واقع
وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا» ،في حين تم إرجاء موعد الجلسة العامة املخصصة ملناقشة
تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنة  2018بتنسيق مع مجلس النواب ،وتأجيل تنظيم املهام
االستطالعية واملنتديات وامللتقيات البرملانية والندوات واأليام الدراسية والدورات التكوينية ومختلف
األنشطة اإلشعاعية للمجلس.
وخالل أشغال الجلسة ،تمت اإلشادة بقيم التضحية والتضامن الوطني والتعبئة الجماعية التي
أبانت عليها مختلف مكونات املجتمع املغربي ،وبروح التكافل والتضامن التلقائي والالمشروط التي
عبرت عنها كافة مكونات املجلس من خالل االنخراط الواسع في حملة املساهمة في تمويل الصندوق
الخاص بتدبير جائحة كورونا ،الذي دعا إلى إحداثه جاللة امللك محمد السادس ،من أجل تعزيز
وتأهيل اآلليات والوسائل الصحية ودعم االقتصاد الوطني والتخفيف من التداعيات االجتماعية
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لهذه الجائحة ،كتجسيد حي لصورة من صور التالحم القوي بين العرش والشعب وقيم املواطنة
املغربية الحقة.
كما أشارالخطاب االفتتاحي إلى تنويه مكتب املجلس بالعمل االستباقي وبالتدابيراإليجابية املتخذة
من قبل الدولة وجهود مختلف أجهزتها املرابطة في امليادين ،السيما قطاعات الصحة ،والتربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي ،ومختلف األجهزة والقوات األمنية ،والتي عززت من سبل مكافحة هذا
الوباء والوقاية من اإلصابة به والحد من انتشاره السريع.
كما تم التنويه كذلك بالدور اإليجابي الذي قامت به اللجان الدائمة باملجلس خالل الفترة
الفاصلة بين الدورتين ،للمساهمة في املجهود الوطني للتصدي للجائحة ،من خالل مناقشة لجنة
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ملشروع املرسوم بإحداث الحساب املرصد ألمور خصوصية
تحت اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا» ،ومصادقة لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية على املرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

جلسة األسئلة الشفهية
الثالثاء  20شعبان 1441هـ موافق  14أبريل 2020م
برئاسة السيد عبد الصمد قيوح (الخليفة األول للرئيس) عقد مجلس املستشارين أول جلسة
عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية من دورة أبريل  ،2020يوم الثالثاء  20شعبان 1441هـ موافق 14
أبريل 2020م ،على الساعة الثالثة بعد الزوال وأربعة دقائق ،طبقا ألحكام املادة  100من الدستور
ومقتضيات نظامه الداخلي ،خاصة املادة  ،293وفق جدول أعمال يستجيب للظروف االستثنائية
التي تعيشها بالدنا واملطبوعة بتكاثف جهود الجميع للتصدي النتشار وباء كورونا املستجد والحد من
تداعياته ،ويساهم في تنفيذ التدابير واإلجراءات االحترازية واالستثنائية املتعلقة بتنظيم سير أشغال
املجلس ،قصد توجيه عمل أجهزته نحو ضمان التدبير الجيد لهذه األزمة وااللتزام بعدد من التدابير
الصحية الوقائية ،الذي يحيل على االلتزام بنظام استثنائي مؤقت للجلسات األسبوعية لألسئلة
الشفوية.
تفاعل السيد وزير الصحة ايجابيا مع السؤال املحوري حول اإلجراءات الصحية واالقتصادية
واالجتماعية املتخذة ملواجهة هذه الجائحة ،وجهه السيدات والسادة املستشارون:
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 - 1عبد الكريم الهمس (فريق األصالة واملعاصرة)؛
 - 2عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛
 - 3عبد العلي حامي الدين (فريق العدالة والتنمية)؛
 - 4الطيب البقالي (الفريق الحركي)؛
 - 5لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار)؛
 - 6عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي)؛
 - 7نائلة مية التازي (فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب)؛
 - 8فاطمة الزهراء اليحياوي (فريق االتحاد املغربي للشغل)؛
 - 9امللودي العابد العمراني (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي)؛
 - 10املبارك الصادي /رجاء الكساب (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
حيث أوضح في معرض رده على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين ،بأن كل التدابيرالتي اتخذها
املغرب ملواجهة فيروس كورونا ،تفعيال للتعليمات امللكية التي تحث على االستباقية والجاهزية
وتنسيق الجهود ،جعلت املغرب من البلدان األولى التي كانت مستعدة للتصدي لهذا الوباء ،الذي
ينتشر في العالم بطريقة خيالية ،متحكما في تطور الحاالت املصابة بكورونا ،مؤكدا أن املنظومة
الوطنية للرصد وتتبع الحالة الوبائية ،تتابع الوضع الصحي عن كثب ،وتقدم توصياتها وتوجيهاتها
لعموم املغاربة باستمرار.

جلسة التشريع
الخميس  22شعبان  1441موافق  16أبريل 2020
صادق مجلس املستشارين يوم الخميس  22شعبان  1441موافق  16أبريل  ،2020على الساعة
الثانية زواال وعشرون دقيقة ،برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماس ،رئيس املجلس ،في جلسة
عمومية تشريعية دامت  58دقيقة ،باإلجماع على مشروع قانون رقم  ،25.20القا�ضي بسن تدابير
استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح
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بهم ،املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد ،»19 -من خالل وضع إطارقانوني
للتدبير الذي اتخذته الحكومة ملواكبة هذه الفئة من األجراء ،والذي جاء تنفيذا للتعليمات امللكية
السامية القاضية بمواكبة القطاعات اإلنتاجية التي تعرضت النعكاسات األزمة الناتجة عن تف�شي
الوباء ودعم االقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل.

الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة
الثالثاء  27شعبان 1441هـ موافق  21أبريل 2020م
برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس مجلس املستشارين ،وطبقا ملقتضيات الفصل 100
من الدستور ،عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء  27شعبان 1441هـ موافق  21أبريل 2020م،
ابتداء من الساعة الثانية عشر زواال وإثنا عشر دقيقة (امتدت إلى ثالث ساعات ودقيقتين) ،الجلسة
العامة األولى من دورة أبريل  2020املخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن األسئلة املتعلقة
بالسياسة العامة ،بحضور الحد األدنى من املستشارين في مراعاة تامة لإلجراءات والتدابير االحترازية
واالستثنائية املتخذة من قبل أجهزة املجلس درءا لتف�شي جائحة «كوفيد ،»19 -ونظرا للوضع الجديد
الذي تعيشه بالدنا بسبب الوباء ،وما يحتاجه من جهد واجتهاد كبيرين ،ارتباطا بالتدبير اآلني لألزمة
وكيفية التعاطي معها ميدانيا ثم التحضير ملا بعد األزمة ،استعرض السيد رئيس الحكومة السياسة
واإلجراءات الحكومية والتدابيراالحترازية والوقائية لتدبيرجائحة كورونا ،في معرض تفاعله مع محور:
«واقع وآفاق مواجهة تداعيات وباء كورونا» ،ردا على إحدى عشرسؤاال تقدم بها السادة املستشارون:
 - 1الحو املربوح /امحمد احميدي عن فريق األصالة واملعاصرة؛
 - 2رحال املكاوي عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛
 - 3نبيل شيخي عن فريق العدالة والتنمية؛
 - 4أحمد شد /مبارك السباعي عن الفريق الحركي؛
 - 5عبد القادرسالمة عن فريق التجمع الوطني لألحرار؛
 - 6عبد الحميد فاتحي عن الفريق االشتراكي؛
 - 7عبد اإلله حفظي عن فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب؛
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 - 8أمال العمري عن فريق االتحاد املغربي للشغل؛
 - 9إدريس الرا�ضي عن الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي؛
 - 10رجاء الكساب /املبارك الصادي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛
 - 11السيد املستشاررشيد املنياري.

جلسة التشريع
الثالثاء  27شعبان 1441هـ موافق  21أبريل 2020م
صادق مجلس املستشارين يوم الثالثاء  27شعبان 1441هـ موافق  21أبريل 2020م ،برئاسة
السيد املستشار عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال
وإحدى وثالثين دقيقة ،في جلسة عامة تشريعية ،وفي إطار قراءة ثانية ،باإلجماع على 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 -

جلسة األسئلة الشفهية
الثالثاء  04رمضان 1441هـ موافق  28أبريل 2020م
اجتمع أعضاء مجلس املستثارين برئاسة السيد عبد اإلاله الحلوطي (الخليفة الثاني للرئيس)،
في ثاني جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية من دورة أبريل  ،2020يوم الثالثاء  04رمضان
1441هـ موافق  28أبريل 2020م ،على الساعة الثانية زواال وخمسة دقائق ،طبقا ألحكام املادة
 100من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي ،خاصة املادة  ،293وفق جدول أعمال ملتزم بالنظام
االستثنائي املؤقت للجلسات األسبوعية لألسئلة الشفوية ،طرح عشرة محاور ،جمعتها وحدة موضوع
التدابير واإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي في مواجهة
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جائحة كورونا ،ساءل حولها السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ،السيدات
والسادة املستشارون أعضاء:
 - 1فريق األصالة واملعاصرة (عادل البراكات) :حول التدابيراملتخذة ملواجهة الصعوبات التي تعرفها
املقاولة في ظل محنة فيروس كورونا؛
 - 2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (خديجة الزومي) :حول تداعيات أزمة «كوفيد »19 -على
املقاوالت والشركات الوطنية؛
 - 3فريق العدالة والتنمية (الحسين العبادي) :عن التدابير واإلجراءات الحكومية ملنع انتشار وباء
كورونا في الوحدات الصناعية واملراكزالتجارية والتخفيف من تداعيات الوباء على االقتصاد الوطني؛
 - 4الفريق الحركي (عبد الرحمان الدري�سي) :عن اإلجراءات القطاعية املتخذة للحد من تداعيات
كورونا؛
 - 5فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري) :بخصوص التدابير واإلجراءات التي اتخذتها
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي في مواجهة جائحة كورونا؛
 - 6الفريق االشتراكي (عبد الحميد فاتحي) :حول التدابير املتخذة ملحاربة املضاربات على بعض
املواد االستهالكية؛
 - 7فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (عبد الحميد الصويري) :عن مدى مطابقة الكمامات
الواقية وأجهزة التنفس الصناعي للمعايير الدولية الصحية ومدى توفر هذه املنتجات بالشكل الكافي
في السوق الداخلي؛
 - 8فريق االتحاد املغربي للشغل (محمد حيتوم) :عالقة بالتدابير الوقائية لتلبية حاجيات السوق
الوطنية وضمان صحة وسالمة العاملين بالقطاعات اإلنتاجية؛
 - 9الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (امللودي العابد العمراني) :حول آثاروتداعيات كورونا
على الرواج التجاري واإلنتاج الصناعي؛
 - 10مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (املبارك الصادي /رجاء الكساب) :حول مدى
استجابة الصناعة الوطنية ملتطلبات املرحلة ووقاية االقتصاد الوطني من االنهيار.
في تفاعله مع أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين ،طمأن السيد موالي حفيظ العلمي ،وزير
الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ،املغاربة أن جاللة امللك يتابع كل امللفات املتعلقة
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بتدبير جائحة كورونا ،وأوامره وتعليماته في ذلك مباشرة ،تشدد على أن الصحة قبل االقتصاد،
مؤكدا وملواجهة هذه الظرفية ،أن الوزارة قامت باتخاذ عدة تدابير بهذا الشأن ،بوضع آليات لليقظة
والتتبع اليومي ،مهمتها تحديد واقتراح الحلول ألي تأثير ممكن لفيروس كورونا املستجد على سالسل
التموين واألسواق في قطاعي الصناعة والتجارة ،وبإحداث خمسة محطات ،كل واحدة منها مكلفة
بملف معين ،من بينها ملف التموين ،والذي يروم مراقبة وفرة وجودة املواد االستهالكية ومحاربة
املمارسات االقتصادية املخلة.
وأكد ردا على تخوفات واستفسارات بعض السادة املستشارين عالقة بموضوع «الكمامات» ،بأن
الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة وضعت جملة معايير لإلنتاج ،جعلت املغرب في ظل أزمة كورونا،
ينتقل من صناعة صفركمامة إلى سبعة ماليين وحدة محققا فائض إنتاج في صناعة الكمامات ،وبأن
مشكل الجودة الذي لوحظ في بعض الكمامات املنتجة ،يتم حله تدريجيا.
ثم أعلن عن صدور نسخة عالية الجودة من جهاز تنفس يتم تصنيعه ،وعن رقمنة عدد من
املعامالت والخدمات التي حققت تقدما كبيرا ،إضافة إلى الرفع من جودة اإلنترنيت ملواكبة احتياجات
املواطنين ،سواء للدراسة أو العمل عن بعد ،بشكل جيد وفي مستوى عال مقارنة مع بلدان أخرى.

جلسة األسئلة الشفهية
الثالثاء  11رمضان 1441هـ موافق  05ماي 2020م
عقد مجلس املستشارين على الساعة الثانية عشرزواال وعشرة دقائق من يوم الثالثاء  11رمضان
1441هـ موافق  05ماي 2020م ،طبقا ألحكام الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي ،مع مراعاة
اإلجراءات والتدابيراالحترازية واالستثنائية املتخذة من قبل أجهزته للوقاية من وباء كورونا املستجد،
برئاسة السيد حميد كوسكوس (الخليفة الثالث للرئيس) ،ثالث جلسة عمومية من دورة أبريل 2020م
مخصصة ألسئلة السادة املستشارين الشفوية وأجوبة الحكومة عليها ،في مناقشة عامة لوضعية
التشغيل في ظل أزمة كورونا كسؤال محوري ،موجه للسيد وزير الشغل واإلدماج املنهي ،تفرعت عنه
عشرإشكاليات طرحها على التوالي السيدتان املستشارتان والسادة املستشارون:
 .1عبد الكريم الهمس (فريق األصالة واملعاصرة) :عن التدابيراملتخذة لفائدة املشغلين واألجراء في
مواجهة تداعيات جائحة كورونا؛
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 .2عبد اللطيف أبدوح (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :التدابير املتخذة للتخفيف من
التداعيات االجتماعية لجائحة «كوفيد»19 -؛
 .3عبد اإلاله الحلوطي (فريق العدالة والتنمية) :حول الحصيلة املرحلية لإلجراءات التي اتخذتها
الحكومة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا على املستوى االجتماعي؛
 .4الطيب البقالي (الفريق الحركي) :عن استراتيجية الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا على
قطاع التشغيل وأوضاع املهنيين؛
 .5لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار) :عن اإلجراءات املتخذة لحماية املقاولة الوطنية
ودعم الشغيلة املغربية في ظل استمرارجائحة كورونا؛
 .6عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي) :حول االنعكاسات املادية واالجتماعية واملهنية على
األجراء جراء جائحة فيروس كورونا املستجد؛
 .7عبد اإلله حفظي (فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب) :عن التدابيرالحكومية لضمان انطالقة
جيدة للقطاعات االقتصادية وتعزيزمقومات الحماية االجتماعية؛
 .8فاطمة الزهراء اليحياوي (فريق االتحاد املغربي للشغل) :حول التدابير االستعجالية لحماية
مناصب الشغل وصون حقوق ومكتسبات العمال؛
 .9امللودي العابد العمراني (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :عن وضعية التشغيل في
ظل أزمة كورونا؛
 .10رجاء الكساب واملبارك الصادي (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :عن مدى إلزام
والتزام الشركات باإلجراءات والتدابيراالحترازية في أماكن العمل.
تفاعال مع أسئلة وانشغاالت السادة املستشارين ،في إطارالتداول الجماعي حول قضايا وإشكاليات
متعلقة أساسا بتدبير األزمة التي خلقتها جائحة كورونا «كوفيد »19 -ومن جانب مسؤوليات
واختصاصات قطاع الشغل واإلدماج املنهي ،استعرض السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي في معرض
رده مختلف اإلجراءات والتدابير وكذلك القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن بقيادة جاللة
امللك محمد السادس حفظه هللا ،بسبب الوضع االستثنائي الذي تجتازه البالد بأبعاده االقتصادية
واالجتماعية ،لفائدة األجراء واملقاوالت ،السيما املتوسطة والصغرى والصغيرة جدا ،املتضررة من
تداعيات حالة الطوارئ الصحية في سبيل الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية للعمال
الذين توقفت املؤسسات التي يشتغلون فيها عن العمل ،ودعم األسرالعاملة باملهن الحرة وفي القطاع
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غير املهيكل املتضررة بفعل تقلص أو توقف النشاط االقتصادي ،وما تم إنجازه من خالل الوقوف
بشراكة مع قطاعات وزارية أخرى ،عن طريق جهازمفتشية الشغل ،على مدى احترام املشغلين واألجراء
للتدابير االحترازية وشروط الصحة والسالمة للوقاية من تف�شي هذا الوباء ،ومواكبتهم لتفعيلها مع
اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة األزمة.

جلسة التشريع
الثالثاء  11رمضان 1441هـ موافق  05ماي 2020م
صادق مجلس املستشارين في جلسة عامة تشريعية ،يوم الثالثاء  11رمضان 1441هـ املوافق لـ 05
ماي 2020م ،مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفهية ،بعد الدراسة والتصويت باألغلبية على:
 مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر في 13من شعبان 1441هـ ( 7أبريل  ،)2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية؛
وباإلجماع على:
 مشروع قانون رقم  27.20القا�ضي بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركاتاملساهمة ،وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

جلسة األسئلة الشفهية
الثالثاء  18رمضان 1441هـ موافق  12ماي 2020م
في إطار الجلسة الرقابية األسبوعية ،اجتمع أعضاء مجلس املستشارين وفق أحكام الدستور
ومقتضيات النظام الداخلي خاصة املادة  293منه ،وجدول أعمال يراعي اإلجراءات والتدابيراالحترازية
واالستثنائية املتخذة من قبل أجهزة املجلس للوقاية من وباء كورونا ،في رابع جلسة من دورة أبريل
 ،2020برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،يوم الثالثاء  18رمضان 1441هـ
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موافق 12ماي 2020م ،على الساعة الثانية عشر زواال وسبعة عشر دقيقة ،لالستماع إلى أجوبة
الحكومة على أسئلة السادة املستشارين ،عبر مناقشتها وإغناء الحوار الديمقراطي بشأن مختلف
املواضيع والقضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
وانسجاما مع حرص املجلس على توضيح وضعية قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي في ظروف
مواجهة اململكة إلنتشار جائحة فيروس كورونا املستجد بمناسبة قرار توقيف الدراسة وتعويضها
بالتعليم عن بعد ،من خالل إبداء خطة الحكومة إلنقاذ املوسم الدرا�سي بعد تعثره بسبب وباء
كورونا ،ومناقشة مستقبل السنة الدراسية في ظل الحجر الصحي الذي سيمتد إلى غاية  20ماي
الجاري ،وتقديم املعطيات الضرورية حول ما تبقى من املوسم الدرا�سي الجاري وتنوير الرأي العام
بكل املستجدات ذات الصلة باملوضوع ،وتبديد شكوك وتساؤالت األسر حول مستقبل بناتها وأبنائها
املتمدرسين.
ما جسده إعالن السيد وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،قرار
الوزارة عدم التحاق التالميذ باملؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر املقبل ،باقتصار األمر فقط
على تنظيم امتحان البكالوريا ،من خالل إجراء االمتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خالل شهر
يوليوز ،واالمتحان الجهوي للسنة األولى بكالوريا خالل شهر شتنبر ،ورده على مختلف اإلشكاليات
واالستفسارات التي طرحها السادة ممثلو الفرق واملجموعات ،واملتعلقة باإلجراءات والتدابير الكفيلة
بالوقاية من انتشاروباء كورونا والتقييم األولي لها ،وكذا خطة الوزارة وأجندتها في ظل إجراءات حالة
الطوارئ الصحية ،من خالل عشرة أسئلة غنية الحمولة وذات أهمية وراهنية ،أدمجت في إطاروحدة
املوضوع ،تفضل ببسطها السيدات والسادة املستشارون أعضاء:
 - 1فريق األصالة واملعاصرة (نجاة كمير /أحمد تويزي) :حول التدابير التي اتخذها واقعيا قطاع
التعليم ملواجهة جائحة كورونا؛
 - 2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (الحسن سليغوة) :عن الخطة والتقييم األولي للتعليم
عن بعد في ظل «كوفيد»19 -؛
 - 3فريق العدالة والتنمية (عبد العلي حامي الدين) :بخصوص التعليم عن بعد وسيناريوهات
تدبيرما تبقى من الزمن املدر�سي في ظل جائحة كورونا؛
 - 4الفريق الحركي (أحمد شد) :عن واقع وآفاق منظومة التربية والتكوين في ظل جائحة كورونا؛
 - 5فريق التجمع الوطني لألحرار (لحسن ادعي) :حول اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة
ملواصلة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا «كوفيد »19 -؛
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 - 6الفريق االشتراكي (عبد الحميد فاتحي) :عن املخرجات إلنقاذ املوسم الدرا�سي الحالي؛
 - 7فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (عبد اإلله حفظي) :عن تدابيرإجراء االمتحانات اإلشهادية
وأدوارالتكوين املستمرفي مواكبة املقاوالت خالل مرحلة ما بعد الحجرالصحي؛
 - 8فريق االتحاد املغربي للشغل (أمال العمري) :حول اإلجراءات املتخذة لضمان االستفادة من
عملية التعليم عن بعد للجميع على قدم املساواة؛
 - 9الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (امللودي العابد العمراني) :عن كيفية تدبير القطاع
في ظل حالة الطوارئ الصحية؛
 - 10مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (املبارك الصادي /رجاء الكساب) :حول مدى
مساهمة اإلجراءات املتخذة في تعميق الفوارق بين املتعلمين.

جلسة التشريع
الثالثاء  18رمضان 1441هـ موافق  12ماي 2020م
صادق مجلس املستشارين وفق أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ،باعتماد آلية
التصويت اإللكتروني بالجلسات العامة ،في أول تجربة من نوعها بالبرملان املغربي ،في احترام ملقتضيات
الفصل  60من الدستور في فقرته األولى ،واملادة  175من النظام الداخلي للمجلس ،في جلسة عامة
تشريعية ،برئاسة السيد عبد القادرسالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،يوم الثالثاء  18رمضان 1441هـ
موافق  12ماي 2020م ،على الساعة الواحدة زواال وسبعة وعشرون دقيقة ،بعد الدراسة والتصويت،
باإلجماع ( 54صوت) على القانون رقم  23.20القا�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.292
الصادر في  28من رجب 1441هـ ( 23مارس 2020م) ،املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
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جلسة التشريع
الثالثاء  25رمضان 1441هـ موافق  19ماي 2020م
صادق مجلس املستشارين ،في جلسة عامة تشريعية يوم الثالثاء  25رمضان 1441هـ موافق 19
ماي 2020م ،طبقا لإلجراءات االحترازية املتخذة من طرف أجهزة املجلس في هذا الشأن ،على الساعة
الحادية عشر وإثنا عشر دقيقة صباحا ،برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس)،
على مشروع قانون رقم  30.20يق�ضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية
وعقود النقل الجوي للمسافرين ،بالنتيجة التالية:
 املادة األولى :املوافقون /43 :املعارضون /05 :املمتنعون00 :؛ باقي مواد املشروع ومشروع القانون برمته :املوافقون /54 :املعارضون /06 :املمتنعون.01 :ويأتي هذا النص التشريعي في سياق خاص تمر به بالدنا والعالم بأسره ،من جراء التداعيات
االقتصادية واالجتماعية التي نجمت عن تف�شي وباء فيروس كورونا املستجد «كوفيد ،»19 -بمقتضيات
محددة لفترة زمنية معينة وبشروط مبينة ،للمساهمة في الحد من اآلثارالسلبية للجائحة على قطاعي
السياحة والنقل الجوي في الظروف الحالية.

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  25رمضان 1441هـ موافق  19ماي 2020م
تفاعال مع تعاطي بالدنا مع هذه الظرفية الصعبة ،وضمن مقاربة استباقية ،ببذل من جهة جهود
استثنائية الحتواء انتشار الفيروس التاجي على مستوى مختلف ربوع أرضه ،ومن جهة ثانية العمل
على إنقاذ اقتصاده الوطني ،الذي تأثربطبيعة الجائحة وآليات تدبيرها وأصبح تحت رحمة تداعياته،
ساءل السيدات والسادة أعضاء مجلس املستشارين ،السيد وزير االقتصاد واملالية و إصالح اإلدارة
في جلسة عمومية خصصت لألسئلة الشفهية األسبوعية ،يوم الثالثاء  25رمضان 1441هـ موافق 19
ماي 2020م ،على الساعة الثانية عشر زواال وتسعة دقائق ،برئاسة السيد عبد الحميد الصويري
(الخليفة الخامس للرئيس) ،عن أهم التأثيرات االقتصادية لفيروس كورونا املستجد على اقتصاد
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املغرب وعن الخطط البديلة على املدى املتوسط والبعيد للحد من اآلثار الناتجة عن ذلك ،بعشرة
أسئلة محورية ،وفي إطار وحدة املوضوع ،ووفق املادة  293من النظام الداخلي للمجلس ،احتوتها
إشكاليات متعددة بمقاربات متنوعة ،طرحها للنقاش على التوالي السادة أعضاء:
 .1فريق األصالة واملعاصرة (عبد الرحيم الكميلي) :حول التدابيراملتخذة لدعم املقاولة املغربية في
ظل جائحة كورونا؛
 .2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (النعم ميارة) :عن مدى صمود االقتصاد الوطني أمام
أزمة كورونا وفعالية التدابيراملتخذة ملواجهتها؛
 .3فريق العدالة والتنمية (نبيل شيخي) :عن اإلجراءات الحكومية املعدة ملواجهة تداعيات جائحة
كورونا على االقتصاد الوطني؛
 .4الفريق الحركي (مبارك السباعي) :عن وضعية االقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا وما بعده؛
 .5فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري /لحسن ادعي) :بخصوص تأثيرات جائحة كورونا
على االقتصاد الوطني؛
 .6الفريق االشتراكي (عبد الحميد فاتحي) :ملعرفة االختيارات االقتصادية واملالية التي ستنهجها
الحكومة لتحريك الدورة االقتصادية في ظل وما بعد أزمة كورونا؛
 .7فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (يوسف محيي) :حول مدى تعزيز إنتاجية وتنافسية
املقاوالت الوطنية؛
 .8فريق االتحاد املغربي للشغل (محمد حيتوم) :استفسارا عن التدابير واإلجراءات االقتصادية
واملالية الحكومية ألجل حماية االقتصاد الوطني والطبقة العاملة من تداعيات جائحة كورونا «كوفيد-
»19؛
 .9الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (امللودي العابد العمراني) :عن مآل االقتصاد الوطني
في ظل تداعيات جائحة كورونا؛
 .10مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (رجاء الكساب /املبارك الصادي) :بخصوص
وضعية االقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا واإلجراءات املسطرة للحفاظ على مناصب الشغل
املتوقفة مؤقتا.
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أعلن على إثرها السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،في معرض رده ،عن مجموعة من
النقاط الرئيسية بخصوص التدابير املالية واالقتصادية ملجابهة األزمة الناتجة عن جائحة كورونا
«كوفيد »19 -ببالدنا ،سواء من حيث املبالغ املحصل عليها أو املدة املمكن تغطيتها بتلك املبالغ.
كما دعا كل الفاعلين االقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاوالتهم باستثناء تلك التي تم إيقافها
بقرارات إدارية صادرة عن السلطات املختصة ،وإلى مزيد من التعبئة واالنخراط من أجل توفير
الظروف املواتية لبلورة خطة إنعاش االقتصاد الوطني التي يتم العمل على تحديد دعائمها في إطار
مشروع قانون مالي ُم َع ِّدل ،مطالبا في ذات الوقت أرباب املقاوالت مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم
لإلجراءات االحترازية والوقائية لضمان سالمة املأجورين واملستخدمين واملتعاملين.

جلسة مناقشة بيانات السيد رئيس الحكومة حول «تطورات تدبيرالحجرالصحي ما
بعد  20ماي»
الثالثاء  25رمضان 1441هـ موافق  19ماي 2020م
بعد االستماع إلى البيانات التي تضمنها عرض رئيس الحكومة في جلسة مشتركة ملجل�سي البرملان
يوم اإلثنين  18ماي  2020حول «تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد  20ماي» ،طبقا ملقتضيات
الفقرة األولى من املادة  68من الدستور ،عقد مجلس املستشارين تفعيال ملقتضيات املادة  273من
النظام الداخلي للمجلس وبعد التنسيق مع السيد رئيس الحكومة في املوضوع ،يوم الثالثاء  25رمضان
1441هـ موافق  19ماي 2020م ،على الساعة الثانية بعد الزوال وخمسة عشردقيقة ،برئاسة السيد
عبد الحكيم بن شماش رئيس املجلس ،جلسة عامة ملناقشة هذه البيانات وخطة الحكومة لتدبير
تمديد الحجرالصحي ،وفق التوزيع الزمني املعمول به للمناقشة من طرف الفرق واملجموعة ،جسدتها
مداخالت السادة أعضاء املجلس كاآلتي:
 .1فريق األصالة واملعاصرة (أحمد تويزي)؛
 .2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار)؛
 .3فريق العدالة والتنمية (عبد العلي حامي الدين)؛
 .4الفريق الحركي (مبارك السباعي)؛
 .5فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري)؛
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 .6الفريق االشتراكي (عبد الحميد فاتحي)؛
 .7فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (عمرمورو)؛
 .8فريق االتحاد املغربي للشغل (أمال العمري)؛
 .9الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (امللودي العابد العمراني)؛
 .10مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (رجاء الكساب).
تالها تعقيب السيد رئيس الحكومة بنفس الحصة الزمنية اإلجمالية ،تفاعل خالله مع تساؤالت
واستفسارات السادة املستشارين والتعاطي مع اقتراحاتهم للسيطرة والخروج من هذه األزمة.

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  03شوال 1441هـ موافق  26ماي 2020م
في سياق حرصه على مواكبة تطورات الوضع الصحي العام السائد في البالد ،وانخراطه في تنوير
الرأي العام الوطني بمستجداته ،عبر مساءلته املتواصلة للحكومة حول عملها بشأن جهود تطويق
الجائحة ،وعلى تنزيل قرارتخصيص حيزهام من الجلسات الرقابية خالل الدورة التشريعية الحالية،
ملناقشة املواضيع اآلنية واملستعجلة التي فرضها تف�شي وباء كورونا ،من خالل مساءلة القطاعات
الحكومية األساسية املعنية بآثار الوباء خالل هذه الظرفية الخاصة ،خصص مجلس املستشارين،
طبقا ألحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس (خاصة املادة  293منه) ،جلسة عامة يوم الثالثاء 03
شوال 1441هـ موافق  26ماي 2020م ،برئاسة السيد املستشارعبد اإلاله الحلوطي (الخليفة الثاني
للرئيس)،على الساعة الثالثة بعد الزوال وخمس دقائق ،للكشف عن وقع تداعيات جائحة كورونا
على القطاع الفالحي ،بصفته محركا أساسيا ورافعة لالقتصاد الوطني املغربي ،ومدى انعكاساتها
على املجال الحيوي واألمن الغذائي والتوازن االجتماعي ،خاصة بالعالم القروي ،واإلطالع على جديد
التدابير واإلجراءات الحكومية للنهوض بالفالحة الوطنية في ظل إكراهات التساقطات املطرية وحالة
الطوارئ الصحية ،من خالل محاور طرحها للنقاش ،في إطار وحدة املوضوع ،السادة ممثلو الفرق
واملجموعة ،جسدتها عشرة أسئلة تلتها تعقيبات ،وجهها إلى السيد وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات السادة أعضاء:
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 .1فريق األصالة واملعاصرة (عادل البراكات)؛
 .2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار)؛
 .3فريق العدالة والتنمية (علي العسري)؛
 .4الفريق الحركي (الطيب البقالي)؛
 .5فريق التجمع الوطني لألحرار (لحسن ادعي /محمد البكوري)؛
 .6الفريق االشتراكي (أبو بكراعبيد)؛
 .7فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (العربي العرائ�شي)؛
 .8فريق االتحاد املغربي للشغل (محمد زروال)؛
 .9الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (إدريس الرا�ضي)؛
 .10مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (املبارك الصادي).
أكد السيد الوزير في معرض رده ،على األسئلة التي انصبت حول اإلجراءات الحكومية املتخذة
ملواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف على املوسم الفالحي ،بعد استعراض إنجازات وزارته،
على أن الفالحة املغربية مكنت األسواق الوطنية بتمويل من مختلف املنتجات النباتية والحيوانية،
بفضل املهنية العالية التي أصبحت عليها الفالحة الوطنية ،رغم ما تواجهه من أزمة مزدوجة ،تتعلق
األولى بالتداعيات االقتصادية واالجتماعية ألزمة كورونا ،والثانية بأزمة املاء بكل جهات اململكة
باستثناء الجهة الشرقية ،إضافة إلى أهمية املكننة ودورها في توسيع املساحة املزروعة باملغرب.
كما طمأن املجلس ومن خالله الرأي العام الوطني ،بأنه جارعمل مكثف بتنسيق مع وزارة الداخلية
وبفضل املجهودات التي يبذلها املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،لتقديم أحسن
األجوبة على اإلشكاليات املتعلقة بالتنظيم الجيد لألسواق في ظل جائحة كورونا ،بخصوص االستعداد
لعيد األضحى املبارك.
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جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  10شوال 1441هـ موافق  02يونيو 2020م
في إطار اعتماد مجلس املستشارين منذ بداية دورة أبريل  ،2020منهجية جديدة تقوم على
تخصيص جلساته الرقابية األسبوعية ملناقشة الحكومة في موضوع تداعيات جائحة كورونا على
مختلف القطاعات ،ساءل السادة أعضاء مجلس املستشارين ،وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي
للمجلس ،السيد وزير الداخلية في سابع جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية من أشغال
الدورة ،يوم الثالثاء 10شوال 1441هـ موافق  02يونيو 2020م ،برئاسة السيد املستشارعبد الصمد
قيوح (الخليفة األول للرئيس) ،ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وستة عشر دقيقة ،في إطار
وحدة املوضوع ،عن اإلجراءات املتخذة من طرف الوزارة على املستوى املركزي وعلى املستوى الترابي
الجهوي واإلقليمي واملحلي ،وكذا على املستوى األمني لتدبير تداعيات هذه الجائحة والتخفيف من
حدتها بمختلف مستويات التدخل ،وغيرها من املصالح التي تعبأت وتجندت إلنجاح املجهود الوطني
الرامي إلى تعزيز الوقاية والحماية واألمن والنظافة وتدبير األسواق ومحاربة االحتكار والغالء ،وكل
املجهودات املبذولة في هذا اإلطار ،إلى جانب التدابيراملزمع اتخاذها لضمان خروج تدريجي سلس وآمن
من هذه الحالة وضمان العودة إلى الحياة الطبيعية ،جسدتها عشر إشكاليات عالجت أهم العراقيل
والتعثرات التي يجابهها القطاع بمناسبة تدبيره لجائحة كورونا.
بعد قراءة الفاتحة على روح الفقيد األستاذ النقيب املجاهد عبد الرحمان يوسفي ،قبل مباشرة
جدول أعمال الجلسة ،في لحظة بالغة الداللة في عمقها الوطني والنضالي والحقوقي والسيا�سي ،وتعبيرا
عن مشاعر الحزن والتقدير لشخصية بصمت تاريخ املغرب الحديث ،تفضل السادة املستشارون
ببسط أسئلتهم على التوالي:
 .1العربي املحر�شي (فريق األصالة واملعاصرة) :بخصوص التدابير املعتمدة على مستوى اإلدارة
املركزية أو الترابية جهويا وإقليميا ومحليا لتدبيرجائحة كورونا؛
 .2الحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول التدابير املستقبلية في ظل
«كوفيد»19 -؛
 .3عبد اإلاله الحلوطي (فريق العدالة والتنمية) :ملعرفة حصيلة وخطة قطاع الداخلية في مواجهة
جائحة كورونا وتدبيرمرحلة الخروج من الحجرالصحي؛
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 .4مبارك السباعي /عبد الرحمان الدري�سي (الفريق الحركي) :عن استراتيجية الحكومة لتدبير
ومعالجة امللفات القطاعية أثناء الحجرالصحي وما بعده؛
 .5لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار) :عن اإلجراءات والتدابير املتخدة ملواجهة تداعيات
فيروس كورونا «كوفيد ،»19 -خاصة مرحلة ما بعد رفع الحجرالصحي؛
 .6عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي) :عالقة بالتدابير املعتزم القيام بها إلنجاح مرحلة ما بعد
الحجرالصحي؛
 .7عبد الكريم مهدي (فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب) :عن مآل االقتصاد الجهوي كرافعة
أساسية لإلنتاجية والتنافسية والحماية االجتماعية؛
 .8عزالدين زكري (فريق االتحاد املغربي للشغل) :بخصوص معالجة مشكل صعوبة التحاق العمال
بمقرات عملهم بفعل اإلجراءات االحترازية التي تحد من التنقل فيما بين مدن وقرى املغرب؛
 .9إدريس الرا�ضي (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :لإلستفسار عن إجراءات الطوارئ
ملواجهة «كوفيد»19 -؛
 .10املبارك الصادي /رجاء الكساب (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :حول تجاوزات
بعض رجال السلطة خالل حالة الطوارئ واستراتيجية الوزارة للرفع التدريجي للحجرالصحي.
بعد استعراض حصيلة الوزارة ابتداء من انتشار الوباء وإعالن حالة الطوارئ وبمناسبة تدبير
األزمة ،أكد السيد الوزير أن إصدار بعض القرارات في اآلونة األخيرة ال يعني بأي حال من األحوال
رفع حالة الطوارئ الصحية أو الخروج من العزل الصحي ،ما يوجب مواصلة االلتزام التام بالتدابير
الوقائية املتخذة بسبب استمرار خطر الفيروس ،وعلى أنه رغم بروز مؤشرات إيجابية تبعث على
األمل وتؤكد صوابية وفعالية اإلجراءات واملقاربات املعتمدة من طرف الدولة ،يبقى اتخاذ أي قرار
لتخفيف التدابير املعلن عنها أو اإلبقاء على الوضع القائم رهين بنهاية حالة الطوارئ الصحية يوم 10
يونيو الجاري ،وبإجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية وفق املؤشرات العلمية املعتمدة من
طرف السلطات الصحية ،ومجابهة التحديات االقتصادية واالجتماعية وكل ما يرتبط بالتداعيات
السلبية الناتجة عن هذا الفيروس.
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جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  17شوال 1441هـ موافق  09يونيو 2020م
سيرا على برنامج األسئلة الرقابية التي وحدت الفرق واملجموعات البرملانية ،أغلبية ومعارضة ،وهي
تسائل الحكومة عن استراتيجيتها وإنجازاتها بخصوص تدبير أزمة وباء «كوفيد ،»19 -عقد مجلس
املستشارين يوم الثالثاء  17شوال 1441هـ موافق  09يونيو 2020م ،الجلسة العمومية الثامنة
املخصصة لألسئلة الشفوية من دورة أبريل  ،2020على الساعة الثالثة بعد الزوال وأربعة عشردقيقة
 ،برئاسة السيد حميد كوسكوس (الخليفة الثالث للرئيس) ،ملناقشة ومعالجة أثر أزمة كورونا على
قطاع الشؤون الخارجية واملغاربة املقيمين بالخارج ،وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي ،بسؤالين محوريين في إطار وحدة املوضوع ،وفق مقتضيات الدستور
واملادة  293من النظام الداخلي للمجلس.
 - 1فبالنظرإلى ما يزال يثيره ملف املواطنين املغاربة العالقين خارج أرض الوطن ،منذ إغالق املغرب
لحدوده الجوية والبحرية والبرية في إطار التدابير االحترازية والوقائية من وباء «كوفيد ،»19 -وما يثيره
من جدل واهتمام في أوساط الهيئات الحقوقية والسياسية ،من خالل املناداة بعودتهم إلى وطنهم
ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها واإلسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير للتكفل بهم ثم إرجاعهم إلى
بلدهم املغرب ،في وقت أعلنت فيه عن أنه يتم تحضيرالظروف الضرورية لعودتهم لبلدهم األم بشكل
تدريجي.
ومساهمة في إيجاد بعض الحلول املمكنة لهذا املشكل اإلجتماعي رغم اإلكراهات املطروحة ،ناقش
في تسعة أسئلة السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج خطة
وترتيبات الوزارة إلعادة املغاربة العالقين خارج أرض الوطن جراء جائحة كورونا ومآل عملية «مرحبا»
لسنة  ،2020السادة املستشارون:
 .1عبد الكريم الهمس (فريق األصالة واملعاصرة)؛
 .2رحال املكاوي (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛
 .3نبيل شيخي (فريق العدالة والتنمية)؛
 .4موالي إدريس الحسني علوي /عبد الرحمان الدري�سي (الفريق الحركي)؛
 .5لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار)؛
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 .6عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي)؛
 .7فاطمة الزهراء اليحياوي (فريق االتحاد املغربي للشغل)؛
 .8امللودي العابد العمراني (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي)؛
 .9رجاء الكساب /املبارك الصادي (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
أكد السيد وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج في معرض رده على
األسئلة والتعقيبات ،أن عودة املغاربة العالقين حق ثابت وغير قابل للمساومة أو املزايدة والتحضير
له انطلق بمجرد تحسن الحالة الوبائية في املغرب ،وتدبيره بالطريقة التي اختارها املغرب ليست باألمر
الهين ،ألن اململكة اختارت أن تحيط عملية تدبيرالعودة بكافة الضمانات لحماية العائدين ومحيطهم
وكافة املواطنين ،حيث أن السلطات لن تحدد سقفا بالنسبة لعدد العائدين ،لكنها ستراعي في ذلك
وضعية العالقين في البلد وقدرة املغرب على توفيرحجرصحي منظم يوفرسالمة الجميع.
وأوضح أيضا بأن املغرب سيشرع في ظرف  48ساعة املقبلة في برنامج ترحيل العالقين بالخارج،
ابتداء من إسبانيا وتركيا وفرنسا ودول الخليج والدول اإلفريقية والعالقين بالنسبة للجار الشمالي
ستنطلق من الجنوب اإلسباني ثم مدريد وكتالونيا والباسك ،لتشمل بقية العالقين في الدول املشار
إليها ،في احترام لتدابير السالمة الصحية ،في مراعاة تامة من السلطات املغربية وضعية الهشاشة
االقتصادية واالجتماعية في عملية إعادة العالقين ،الذين غادروا املغرب ألسباب قصيرة األمد ،عائلية
أو عالجية أو مهنية ،وليس بالنسبة للذين يتوفرون على وثيقة اإلقامة الدائمة أو املؤقتة.
 - 2على اعتبارقطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والحرف اليدوية واملهن املرتبطة
بها من أكبر القطاعات املتأثرة بهذه األزمة ،خاصة قطاع السياحة الذي يعاني لعدة أشهر من عدم
وضوح الرؤية بشأن آفاق تطويره واإلجراءات املواكبة للعودة إلى نشاطه العادي ،ورغم ما اتخذته
الحكومة من تدابيرعاجلة هي اليوم قيد التنفيذ ،السيما التدابيرالتي اتخذتها لجنة اليقظة االقتصادية
لدعم املقاوالت املتضررة ،واملتمثلة في تأجيل االستحقاقات االجتماعية والضريبية واملالية ،واستفادة
األجراء املتوقفين عن العمل من تعويض بتمويل من الصندوق الخاص بتدبير جائحة «كوفيد،»19 -
ال زالت ضرورة تقديم الدعم املشترك للعرض والطلب واعتماد خطة خاصة بهذه القطاعات للحفاظ
على قدراتها اإلنتاجية ومناصب الشغل ملحة ،في ذات السياق شكل معرفة التدابير املتخذة إلنقاذ
املوسم السياحي ودعم الصناعة التقليدية في ظل تداعيات جائحة كورونا موضوع خمسة أسئلة
توجه بها إلى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ،السادة
املستشارون أعضاء:
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 .1فريق األصالة واملعاصرة (امحمد احميدي)؛
 .2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار)؛
 .3فريق العدالة والتنمية (عبد العلي حامي الدين)؛
 .4الفريق الحركي (موالي ادريس الحسني علوي /عبد الرحمان الدري�سي)؛
 .5فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري)؛
 .6فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب (نائلة مية التازي).
وجوابا على تدخالت الفرق واملجموعة البرملانية ،أكدت السيدة وزيرة السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات األكثرتضررا من
هذه األزمة ،وأن الوزارة أعدت مخططا للحد من تداعيات الجائحة وإعادة إقالع القطاع (مبرزة أنه
سيتم إدراج هذه اإلجراءات في قانون املالية املعدل مع مواصلة اإلصالحات في قانون املالية للسنة
املقبلة) ،يتمحور حول الحفاظ على مناصب الشغل وكفاءات وقدرات مهنيي القطاع ،مشددة على
ضرورة إعادة إقالع القطاع والتركيزعلى السياحة الداخلية في مرحلة أولى ،ووضع عرض بجودة عالية
يستجيب لحاجيات وانتظارات السياح ،بتقريب املنتوج السياحي من املواطن وكذا تشجيعه على
استهالك السياحة الداخلية كمنتوج وطني بمختلف مكوناته ،كقاطرة إستراتيجية إلنعاش القطاع
من جديد ،وذلك من خالل مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح املحليين.
استعرضت أيضا السيدة الوزيرة في محور ثاني ،عمل الوزارة على توفير أحسن الظروف إلعادة
انطالقة أنشطة الصناعة التقليدية ،وتسريع هيكلة القطاع لتطويره وتحسين ظروف عيش وعمل
الصناع التقليديين ،من خالل سعيها ملواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب اإلنتاج والتسويق والتمويل،
حيث تم توفير فضاءات للعاملين بالقطاع ،خاصة التعاونيات ،لتسويق منتوجاتها عبر التسويق
الرقمي والتسويق املباشر ،مع الحرص على مواصلة القيام بحمالت تواصلية وتحسيسية لتشجيع
الولوج إلى التجارة اإللكترونية وتقديم التأطير واملواكبة والدعم بشراكة مع الفاعلين في املنصات
املتخصصة ،وتوفيرمنصات إلكترونية ،من خالل إحداث أروقة أو فضاءات افتراضية لتسهيل عملية
بيع منتوجات الصناعة التقليدية عبراستغالل تلك املتواجدة منها على الصعيد الوطني.
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الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة
الثالثاء  24شوال 1441هـ موافق  16يونيو 2020م
وقوفا على الوضعية التي يعيشها االقتصاد الوطني جراء تداعيات جائحة كورونا ،واعتبارا لعدم
جاهزية تصور واضح لدى الحكومة للخروج من األزمة ،خصص مجلس املستشارين طبقا ألحكام املادة
 100من الدستور وبعض مواد النظام الداخلي للمجلس ،الجلسة العمومية الشهرية لتقديم األجوبة
عن األسئلة املوجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة ،يوم الثالثاء  24شوال 1441هـ موافق 16
يونيو 2020م ،برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس املجلس ،على الساعة الثالثة بعد الزوال
وإثنا عشر دقيقة ،لتطعيم هذا امللتقى الدستوري بأفكار واقتراحات السادة املستشارين ،باعتبارهم
مهنيين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين على وعي تام بطبيعة املرحلة التي تمر منها القطاعات
االقتصادية التي يمثلونها ،في سبيل التوصل إلى أهم اإلجراءات التي يتعين القيام بها من أجل تجاوز
هذه املرحلة الصعبة واملركبة ،والتي ستمتد تداعياتها ال محالة إلى مدد زمنية الحقة.
تم االتفاق لهذه الغاية ،على موضوع «سياسة الحكومة ملا بعد رفع الحجرالصحي :أية خطة إقالع
اقتصادي ملعالجة اآلثار االجتماعية لألزمة؟» ،كمحور للنقاش سطر بجدول أشغال الجلسة ،ساءل
من خالله السيد رئيس الحكومة من زوايا متعددة وبمقاربات مختلفة ،السيدات والسادة املستشارون
أعضاء:
 .1فريق األصالة واملعاصرة (نجاة كمير /عبد الكريم الهمس)؛
 .2الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (النعم ميارة)؛
 .3فريق العدالة والتنمية (عبد الصمد مريمي)؛
 .4الفريق الحركي (أحمد شد /مبارك السباعي)؛
 .5فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري)؛
 .6الفريق االشتراكي (عبد الحميد فاتحي)؛
 .7فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (عبد اإلله حفظي)؛
 .8فريق االتحاد املغربي للشغل (أمال العمري)؛
 .9الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (إدريس الرا�ضي)؛
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 .10مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (رجاء الكساب /املبارك الصادي)؛
 .11املستشارالسيد رشيد املنياري (عضو غيرمنتسب ألي فريق أو مجموعة).
أوضح السيد رئيس الحكومة في معرض رده على أسئلة وتعقيبات السادة أعضاء املجلس ،أن
بدء التخفيف من الحجر الصحي تم وفق منهجية واضحة ال تسمح بالتساهل في كل ما يتعلق بصحة
املواطنين ،وأن تمديد حالة الطوارئ الصحية أملته عدة عوامل على رأسها التوفر على غطاء قانوني
يمكن من املعالجة العاجلة لآلثار السلبية لهذا الوباء ،واستمرار الفيروس ببالدنا وظهور بؤر وبائية
بين الفينة واألخرى ،وأن أغلب أهدافه تحققت سواء في ما يتعلق بالتحكم في الوضعية الوبائية،
أو الحد من انتشار الفيروس أو التقليل من حدته أو تفادي عجز املنظومة الصحية عن معالجة
الوضعية الوبائية.
وبمناسبة التذكير بما قامت به الحكومة لتنزيل مجريات تخفيف الحجر الصحي ،وبعد تقييم
املرحلة األولى من التخفيف ،أعلن اقتراب املرحلة الثانية حيث ستتسع إجراءات التخفيف في
املنطقتين األولى والثانية ،تشمل الترخيص ألنشطة اقتصادية وثقافية مع إمكانية البدأ في النشاط
السياحي ،ليبقى الهدف األسا�سي إعادة تحريك االقتصاد واستعادة مختلف األنشطة االقتصادية
سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدماتية.
كما أبرز أن استراتيجية الحكومة في هذا املستوى تقوم على خطة اإلنعاش االقتصادي التي
ستمتد إلى غاية سنة  ،2021تهدف إلى إعادة النشاط االقتصادي إلى مستوى ما قبل الجائحة ،وخطة
لإلقالع االقتصادي على املدى املتوسط تتم بلورتها في انسجام تام مع ورش تجديد النموذج التنموي،
وترتيب األولويات على املستويين االقتصادي واالجتماعي ،واالستفادة من فرص التحول الجديدة التي
أفرزتها هذه األزمة ،معتبرا أن الظرفية صعبة في املغرب كسائر بلدان العالم بأسره وخاصة على
صعيد الشركاء االقتصاديين للمغرب ،وهو ما انعكس في مجموعة من املؤشرات وعلى رأسها البطالة.
ثم استعرض تفاصيل لتعزيز مجريات الخطة بمستوييها االقتصادي واالجتماعي ،أهمها إمكانية
مباشرة تصريح املقاوالت املتأثرة جراء الجائحة ،برسم شهر يونيوالجاري ،وكذا تقديم طلب لالستفادة
من تأجيل أداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،في انتظار اإلعالن عن الفئات
التي ستستفيد من الحصة الثالثة من الدعم ،مع مواصلة تنزيل السياسة العمومية املندمجة للحماية
االجتماعية برسم  ،2030-2020بالتركيز على توسيع التغطية الصحية ونظام املعاشات لفائدة املهن
الحرة والعمال املستقلين ولغيراألجراء املزاولين لنشاط خاص.
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كذلك ذكر بأهمية إصالح املنظومة الوطنية للتربية والتكوين باعتبارها رافعة أساسية لتثمين
الرأسمال البشري وتأهيله لالنخراط في دينامية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل عدد من
البرامج ،فضال عن استمرارالرصد واليقظة الوبائية ملواجهة فيروس كورونا بالنسبة لقطاع الصحة،
لتحسين حكامة القطاع والعمل على تطويرخدمات املنظومة الصحية ،من خالل عدد من التدخالت
التي هي أصال مبرمجة في مخطط قطاع الصحة  ،2025دون إغفال ضرورة مواصلة اإلصالحات
الهيكلية على رأسها اإلدارة ودعم التحول الرقمي وتنزيل الخطة الوطنية ملكافحة الفساد.

جلسة التشريع
الثالثاء  24شوال 1441هـ موافق  16يونيو 2020م
صادق مجلس املستشارين باألغلبية في جلسة عامة تشريعية عقدت مباشرة بعد جلسة األسئلة
الشهرية ،يوم الثالثاء  24شوال 1441هـ موافق  16يونيو 2020م ،برئاسة السيد عبد القادر سالمة
الخليفة الرابع للرئيس ،على مشروع قانون رقم  72.18املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من
برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت ،بعد الدراسة والتصويت الذي أفرز
النتيجة التالية:
 املوافقون55 :؛ املعارضون00 :؛ -املمتنعون.06 :

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  01ذو القعدة 1441هـ موافق  23يونيو 2020م
في إطارالجهود املشتركة للحكومة والبرملان ،من أجل الحد من خطرانتشاروباء فيروس «كوفيد-
 ،»19خصص مجلس املستشارين طبقا ألحكام الفصل  100من الدستور ومقتضيات نظامه
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الداخلي ،برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،على الساعة الثالثة بعد الزوال
وثالثة عشر دقيقة ،الجلسة التاسعة املخصصة لألسئلة الشفوية من دورة أبريل  ،2020ملناقشة
اإلستراتيجية املستقبلية للنهوض بثالث قطاعات حيوية خلف الوباء أثرا وأضرارا مباشرة على سير
تدبيرها ،بجدول أعمال تضمن عشرون سؤاال محوريا ،تم توزيعها كاآلتي:
• قطاع العدل :بحصة خمسة أسئلة؛
• قطاع الصحة :بحصة عشرة أسئلة؛
• التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء :بحصة خمسة أسئلة.
 - 1حول مدى جاهزية مرفق العدالة ملواكبة وضمان العودة التدريجية لنشاط املحاكم باململكة
بعد رفع حالة الحجر الصحي ،وبيان اإلجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها من طرف كل
املسؤولين القضائيين واملسؤولين اإلداريين ،باملحاكم واملديريات الفرعية وكذا من طرف املوظفين
واملرتفقين ،لتدبير املرحلة املقبلة ،توجه السادة املستشارون إلى السيد وزير العدل بخمسة أسئلة
حول:
 املنجزات املحققة للوزارة ملحاربة الفساد :للسيد املستشار الحو املربوح عن فريق األصالةواملعاصرة؛
 املعاناة التي طالت السيرالعام للمحاكم بسبب «كوفيد :»19 -للسيد املستشارعبد السالم اللبارعن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛
 تقنية التقا�ضي عن بعد وضمانات املحاكمة العادلة :للسيد املستشار عبد الحميد فاتحي عنالفريق االشتراكي؛
 آفاق التقا�ضي عن بعد :للسيد املستشار امللودي العابد العمراني عن الفريق الدستوريالديمقراطي االجتماعي؛
 إستراتيجية الوزارة املعدة للتنزيل لتنظيم تصريف القضايا على مستوى املحاكم :للسيد املستشارالحسين العبادي عن فريق العدالة والتنمية.
 - 2وملعالجة الصعوبات التي يعرفها قطاع الصحة ببالدنا ،دعا السيدات والسادة املستشارون
إلى وضع تصور استراتيجي شامل متعدد املدى يعيد إطالق األنشطة الصحية بعد احتواء جائحة
«كوفيد ،»19 -إلصالح القطاع حتى يكون في مستوى متطلبات املغاربة جميعا ،باالشتغال على أولويات
محددة أهمها العمل على إرجاع الثقة إلى املواطن في املنظومة الصحية من خالل تحسين جودة الرعاية
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الصحية العمومية باململكة والرفع من جاذبية القطاع ،من خالل عشرة أسئلة تقدم بها إلى السيد
وزيرالصحة السيدات والسادة أعضاء:
 فريق األصالة واملعاصرة (العربي املحر�شي) :بخصوص تحفيزاألطرالطبية والتمريضية؛ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (خديجة الزومي) :عن اإلستراتيجية املستقبلية للنهوضبقطاع الصحة؛
 فريق العدالة والتنمية (عبد الكريم لهوايشري) :حول الخطة االستشرافية لوزارة الصحة ملواجهةوتعزيزإمكانية تطور وباء كورونا؛
 الفريق الحركي (مبارك السباعي) :حول املعالم األساسية واالستعجالية لخطة الحكومة لتطويرقطاع الصحة؛
 فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري) :حول تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا«كوفيد »19 -ودور اللجنة العلمية املواكبة؛
 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب (يوسف محيي) :حول تبسيط املساطرللفاعلين االقتصاديينفي حلقات اإلنتاج والتجارة الخارجية للمنتجات الطبية والشبه الطبية ومستحضرات التجميل
والتعقيم؛
 فريق االتحاد املغربي للشغل (عزالدين زكري) :عن إجراءات الخروج التدريجي من الحجرالصحي؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (رجاء الكساب) :حول آخر تطورات الوباء باململكةوآثارها على األطرالصحية؛
 فريق األصالة واملعاصرة (عبد الكريم الهمس) :عن الخصاص في املوارد البشرية بالعالم القروي؛ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (محمد العزري) :عن الوضعية الصحية ببالدنا. - 3عن اإلجراءات التي اتخذتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء واملؤسسات العمومية
التابعة لها ،للحد من تف�شي جائحة «كوفيد »19 -وتدبير مخلفاتها ،حرصا على ضمان استمرارية
عمل املرفق العمومي عبر تعبئة كافة القطاعات التابعة له ،وحفاظا على سالمة املرتفقين واملوظفين
وكل العاملين بها ،ناقش السادة املستشارون من خالل خمسة أسئلة السيد وزير التجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء حول:
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 استراتيجية الحكومة لدعم أنماط النقل املتضررة من جائحة كورونا :وجهه السيد املستشارمحمد الحمامي عن فريق األصالة واملعاصرة؛
 التدابير املتخذة اتجاه املقاوالت التي لم تستطع إنجاز املشاريع في التاريخ املحدد :وجهه السيداملستشارعبد السالم اللبارعن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛
 خطة وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء ملا بعد رفع الحجرالصحي :وجهه السيد املستشارمحمذ البشيرالعبدالوي عن فريق العدالة والتنمية؛
 تدبير مخلفات جائحة كورونا على القطاع :وجهه السيد املستشار الطيب البقالي عن الفريقالحركي؛
 اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة ملواجهة تداعيات فيروس كورونا «كوفيد »19 -خاصةمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي من أجل إعادة انطالق القطاع ومؤسساته :وجهه السيد املستشار
محمد البكوري عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  08ذو القعدة 1441هـ موافق  30يونيو 2020م
عقد مجلس املستشارين استنادا إلى أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ،خاصة املادة
 293منه ،برئاسة السيد املستشار عبد الحميد الصويري (الخليفة الخامس للرئيس) ،يوم الثالثاء
 08ذو القعدة 1441هـ موافق  30يونيو 2020م ،ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وعشردقائق،
جلسته األسبوعية املخصصة لتقديم أسئلة املستشارين الشفوية وأجوبة الحكومة عليها ،العاشرة
من دورة أبريل  ،2020ملواصلة برنامج مناقشة تداعيات وباء كورونا على القطاعات الحكومية املعنية
باملوضوع ،بجدول أعمال تضمن تسعة عشر سؤاال ،همت مجاالت التضامن واألسرة والطاقة
واملعادن والبيئة ،احتوتها أشغال الجلسة في إطاروحدة املوضوع ،مجزأة على املحورين التاليين:
• التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة؛
• الطاقة واملعادن والبيئة.
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 - 1عالقة بقطاعات التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة ،وردا على األسئلة الذي
وجهها السيدات والسادة أعضاء:
 فريق األصالة واملعاصرة (نجاة كمير) :حول اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الفئات الهشةمن وطأة تأثيرات جائحة كورونا؛
 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (الحسن سليغوة) :حول التدابيرالوقائية من اإلصابة بداءفيروس كورونا؛
 فريق العدالة والتنمية (مبارك جميلي) :حول حصيلة اإلجراءات املتخذة ملواجهة تداعيات جائحةكورونا على الفئات الهشة؛
 الفريق الحركي (أحمد شد) :عن استراتيجية الحكومة للحد من اآلثار السلبية على األسر ذاتالدخل املتوسط والفئات الهشة؛
 فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري) :عن اإلجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارةإلنصاف الشريحة العريضة من ذوي االحتياجات الخاصة في ظل الحجر الصحي الذي رافق إقرار
حالة الطوارئ الصحية؛
 فريق االتحاد املغربي للشغل (فاطمة الزهراء اليحياوي) :العنف ضد النساء في زمن كورونا.أوضحت السيدة وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة أنه منذ اإلعالن عن
حالة الحجرالصحي ،اعتمدت الوزارة وكل مكونات القطب االجتماعي ،مقاربة للوقاية وحماية الفئات
الهشة ،عملت على توفير مناخ مؤسساتي للتفاعل والتجاوب مع حاجياتها ،بخطة عمل ملالءمة
عمل الوزارة مع ظروف الحجر الصحي ،والقدرة على االستجابة لحاجيات املواطنين ومالءمة ظروف
االشتغال ،وتعبئة كافة الفاعلين من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية وجمعيات وخبراء وأشخاص
وموارد ،ومالءمة سلة الخدمات االجتماعية مع ظروف الجائحة من حيث النوع وطريقة العرض
وابتكار أساليب جديدة لتحسين االستهداف ،والتواصل املؤسساتي مع الفاعلين من خالل بالغات
إعالمية وغيرها.
ثم أكدت أنه تم على مستوى األشخاص في وضعية الشارع ،تنظيم أكبر عملية إيواء وتتبع
لألشخاص في هذه الوضعية من أجل وقايتهم من انتشار الوباء ومن جهة أخرى حماية لكرامتهم
وصيانة لحقوقهم ،وعلى مستوى املرأة تم توفيرمراكزللتكفل بالنساء ضحايا العنف والتي هيئت فيها
الشروط الضرورية الستقبال وإيواء الحاالت ،وكذلك التنسيق مع الفاعلين املحليين لحماية النساء
والتبليغ واملواكبة ،حسب حاجيات كل حالة.
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كما أعلنت أنه انطالقا من تاريخ  6يوليوز ،سيكون بإمكان األشخاص في وضعية إعاقة الحصول
على شهادة اإلعاقة من مراكز توجيه ومساعدة األشخاص في وضعية إعاقة ،على امتداد التراب
الوطني وتعبئة أطرموزعين على املراكزالنموذجية لإلشراف على انطالق املشروع ،باإلضافة إلى دعم
مباشرفي إطارتنزيل برنامج دعم التماسك االجتماعي الخاص باألشخاص في وضعية إعاقة.
 - 2وحول ثالثة عشر إشكالية تالمس مباشرة املجاالت التي تقع تحت وصاية الوزارة ،وبمقاربات
مختلفة ،ساءل السيد وزيرالطاقة واملعادن والبيئة السيدة والسادة املستشارون:
 ابراهيم اشكيلي /عادل البراكات (األصالة واملعاصرة) :حول االرتفاع املهول لفواتيراملاء والكهرباء؛ عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول تأثيرات ارتفاع فواتير املاءوالكهرباء على األسرفي فترة الحجرالصحي؛
 أمال ميصرة (فريق العدالة والتنمية) :عن حصيلة وزارة الطاقة واملعادن والبيئة وخطتهااملستقبلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا؛
 مبارك السباعي (الفريق الحركي) :عن التدابيرالقطاعية املتخذة في ظل جائحة كورونا وتداعياتهااآلنية واملستقبلية؛
 محمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار) :عن اإلجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارةملواجهة تداعيات فيروس كورونا املستجد وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛
 محمد ريحان (الفريق االشتراكي) :عن وضعية املخزون الوطني من املحروقات؛ عبد اإلله حفظي (فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب) :حول التحول الطاقي والبيئي من أجلتنافسية اإلقتصاد الوطني؛
 امللودي العابد العمراني (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي) :حول تدبير الطاقة خاللأزمة كورونا؛
 عبد الحق حيسان (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :حول مستقبل مصفاة الساميرفي ظل جائحة كورونا؛
 محمد الحمامي (فريق األصالة واملعاصرة) :عن أثر تراجع أسعار النفط جراء جائحة كورونا علىأثمنة املحروقات ببالدنا؛

172

 عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :بخصوص وضعية العمال املنجميينخالل فترة الحجرالصحي؛
 علي العسري (فريق العدالة والتنمية) :عن مدى انعكاس انخفاض سعر املحروقات في السوقالعاملية على ثمنه بالسوق الوطنية؛
 عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول التدابير املتخذة للتخلص منالنفايات.
أوضح السيد وزير الطاقة واملعادن والبيئة في معرض رده ،مرتكزات الوزارة لتجاوز مخلفات
األزمة القائمة أساسا على التعبئة الجماعية وأولوية مصلحة املواطن واليقظة االقتصادية ثم تموين
السوق ،وحول ارتفاع فواتير املاء والكهرباء ،أقر بأن مشكل الفواتير املرتفعة املتدوالة ال يعدو إال
حاالت واختالالت استثنائية ،على أن املكتب الوطني للماء والكهرباء وباقي وكاالت توزيع الكهرباء ستمنح
مهلة ستة أشهر ألداء ما تراكم من فواتير ،دون أن يسبب التراكم انتقال املستهلك من شطر إلى آخر،
مع التزام املكتب بعدم اللجوء لقطع التيارالكهربائي في عالقة باألداء.
ثم أطلع املجلس على قرار الحكومة دعم املكتب الوطني للكهرباء و أداء ما بذمته ملئات الشركات
التي تلقت ضمانات من الحكومة ،وشروع املغرب في تصدير الكهرباء إلى الخارج ،إذ كان يستورد في
السابق  14في املائة من الطاقة الكهربائية ،فيما وصل الفائض اآلن إلى  28في املائة ،وأنه لغاية 2023
سيصل حجم اإلستثمارات في قطاع الكهرباء  25مليار درهم ،إذ سيتم بتنسيق مع وزارة الداخلية
ً
إحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء تتكفل بالتوزيع مع الشركات املوجودة حاليا ومستثمرين
وطنيين ،بينما يكون اإلنتاج مع القطاع الخاص والنقل يقوم به املكتب الوطني للكهرباء.
وبالنسبة للمحروقات والغاز ،أكد السيد الوزيرأنه لم يكن هناك أدنى خلل في هذا املجال بفضل
التنسيق بين وزارات الداخلية ،واالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،والصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضر والرقمي ،والوالة والعمال ،والقطاع الخاص ،وكذا بفضل تنظيم زيارات واجتماعات حول
املوضوع ،موضحا في ذات الوقت أن مسؤولية تحديد أسعارها تعود لكل من وزارة االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ومجلس املنافسة ،اللذين يتدارسانها في أفق إعداد خالصات محددة لألسعار
والتسقيف مستقبال.
مسجال ،كأثرملا خلفته جائحة كورونا على قطاع املحروقات ،تراجعا في البيع على مستوى املحطات
بنسبة تقارب  70في املائة ،وتوقفا ملحطات عن النشاط بسبب تراجع تنقل املواطنين تنفيذا لتدابير
حالة الطوارئ الصحية باململكة.
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جلسة التشريع
الثالثاء  08ذو القعدة 1441هـ موافق  30يونيو 2020م
صادق مجلس املستشارين باألغلبية في جلسة عامة تشريعية ،برئاسة السيد املستشارعبد القادر
سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) يوم الثالثاء  08ذو القعدة 1441هـ موافق  30يونيو 2020م ،مباشرة
بعد جلسة األسئلة الشفهية ،بعد الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم  50.17يتعلق بمزاولة
أنشطة الصناعة التقليدية ،والذي يتضمن مجموعة من املقتضيات املهمة واملكتسبات اإليجابية
لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية واالجتماعية ،بالنتيجة التالية:
 املوافقون 41 :صوت؛ املعارضون :ال أحد؛ -املمتنعون.05 :

جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  15ذو القعدة 1441هـ موافق  07يوليوز 2020م
برئاسة السيد عبد اإلاله الحلوطي (الخليفة الثاني للرئيس) ،عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء
 15ذو القعدة 1441هـ موافق  07يوليوز 2020م ،على الساعة الثالثة بعد الزوال وسبع دقائق،
الجلسة العمومية الحادية عشر من دورة أبريل  2020املخصصة لألسئلة الشفوية ،تطبيقا ألحكام
الفصل  100من الدستور ومقتضيات مواد نظامه الداخلي ،وفق جدول أعمال موجه للكشف عن
الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية ،وإتاحة حيز زمني مهم ومالئم يسمح بتوسيع
الحواروتعميقه بين الحكومة والبرملان ،من خالل التعاطي للقضايا املطروحة في نطاق األسئلة املحورية
التي تليها مناقشة عامة مرفقة ببيانات مستفيضة أشمل وأدق للمواضيع املثارة من خالل التساؤالت
والتعقيبات.
توزعت حصة األسئلة املبرمجة ،اإلحدى عشرآنية والثمانية عادية ،على القطاعات التالية:
 إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة؛174

 املغاربة املقيمين بالخارج؛ التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي. - 1أوضحت السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،أن الرهان
األسا�سي هو اعتماد خطة جديدة لإلقالع االقتصادي تحرص الحكومة على تنزيلها ،بخصوص
القطاعات املنضوية تحت وصاية الوزارة ،وفق التوجهات ذات األولوية ،منها تعزيز العرض الترابي
وتقليص التفاوتات االجتماعية وتقوية القدرات املجالية خاصة بين املدن واألرياف ،وتقوية اليقظة
الترابية من أجل إنتاج مؤشرات مجالية التخاذ القرارات ،والعمل على تدارك التأخر في إعداد وثائق
التخطيط الحضري وإرساء منظور جديد لتعمير مستدام وتبسيط مساطر الترخيص لتشجيع
االستثمار ،ودعم الطلب على السكن وتيسير الولوج إليه عبر دعم القدرة الشرائية لألسر التي تأثرت
خالل األزمة ،وتحفيز االستثمار وفق منظور جديد للشراكة مع القطاع الخاص عبر نموذج جديد
للتعاقد لضمان تحسين أداء السوق العقاري ورجوعه إلى مؤشراته الطبيعية ،في معرض ردها على
السؤال املحوري حول استراتيجية الوزارة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف ورفع الحجر
الصحي ،الذي تفضل ببسطه في خمسة نقاط السادة املستشارون أعضاء:
 فريق التجمع الوطني لألحرار (محمد البكوري)؛ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (محمد العزري)؛ فريق العدالة والتنمية (عبد السالم �سي كوري)؛ فريق األصالة واملعاصرة (امحمد احميدي)؛ الفريق الحركي (مبارك السباعي).وعلى سؤال السادة أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار) ،حول تدبير
سياسة إعداد التراب الوطني ببالدنا.
 - 2ناقشت السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج ،املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج أوضاع املغاربة بالخارج في ظل تداعيات جائحة
كورونا ،ردا على استفسارات وانتظارات السادة أعضاء فريقي العدالة والتنمية (نبيل األندلو�سي)،
واألصالة واملعاصرة (محمد الحمامي) ،بجواب مؤسساتي تشاركي ورؤية موحدة من طرف جميع
املتدخلين املعنيين ،من قطاعات ومؤسسات عمومية وخاصة ،بشأن مضامين مشروع مخطط عمل
استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير واإلجراءات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية واآلليات،
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على املدى القصير واملتوسط ،ملواكبة ودعم املغاربة املقيمين بالخارج املوجودين في وضعية صعبة أو
هشاشة ومساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم اآلن ،أو ستواجههم مستقبال بفعل التداعيات
الحالية واملحتملة لهذه الجائحة ،موجهة دعوة للتداول وتعميق النقاش حول أهم التدابير املتضمنة
في هذا املشروع وإبداء الرأي واملالحظات بخصوصها وإغنائها وإصدار توصيات بشأنها ،وذلك بالنظر
ملا تتطلبه هذه الظرفية من تدخالت قائمة على مقاربة تشاركية واستباقية وتضامنية.
 - 3من جانبه ،فإن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
الناطق الرسمي باسم الحكومة ،في إطار تنوير الرأي العام باملستجدات ذات الصلة باملوضوع،
وتبديد شكوك وتساؤالت األسر حول مستقبل بناتها وأبنائها املتمدرسين ،وأسر املترشحين الجتياز
االمتحان الوطني للبكالوريا  ،2020باعتباره محطة مفصلية تتوج مسارهم الدرا�سي ،أكد تنظيم
مجريات هذا االستحقاق في ظروف خاصة وآمنة ،وسط إجراءات وقائية وصحية متميزة ،من خالل
التنسيق الوطيد مع املصالح الصحية والسلطات املحلية ،منوها بالعمل التشاركي الحاصل بين جميع
القطاعات الوزارية ،سيما قطاعات الصحة والداخلية والشبيبة والرياضة.
وقد ورد ذلك في أجوبته على االستفسارات موضوع السؤال املحوري حول اإلجراءات والتدابير
املتخذة إلنجاح امتحانات البكالوريا في ظل جائحة فيروس كورونا ،والتي تقدم بها السادة املستشارون:
 . 1عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي)؛
 . 2محمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار)؛
 . 3الحسن سليغوة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛
 . 4سعيد السعدوني (فريق العدالة والتنمية)؛
 . 5عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي)؛
 . 6عبد الرحمان الدري�سي (الفريق الحركي).
رد السيد الوزير في شق ثاني كذلك ،على خمسة أسئلة إلشكاليات تهم أيضا التعليم والبحث
العلمي ،بخصوص:
 - 1وضعية املدارس بالعالم القروي :وجهه السيد املستشار الحبيب بن الطالب (فريق األصالة
واملعاصرة)؛
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 - 2تجويد الحركة االنتقالية في صفوف األسرة التعليمية :وجهه السيد املستشارعبد السالم اللبار
(الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛
 - 3وضعية البحث العلمي باملغرب :وجهه السيد املستشار محمد زروال (فريق االتحاد املغربي
للشغل)؛
 - 4وضعية التعليم الخصو�صي :وجهه السيد املستشار املبارك الصادي (مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل).

جلسة التشريع
الثالثاء  15ذو القعدة 1441هـ موافق  07يوليوز 2020م
صادق مجلس املستشارين خالل جلسة عامة تشريعية يوم الثالثاء  15ذو القعدة 1441هـ موافق
 07يوليوز 2020م ،برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،مباشرة بعد جلسة
األسئلة الشفهية ،باإلجماع ،على:
 مشروع القانون رقم  42.20بتغيير املرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصةبحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها؛
 مشروع قانون رقم  37.18يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان الجماعات الترابيةومجموعاتها وهيئاتها؛
 مشروع قانون رقم  38.18بخصوص إعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعيةلفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛
 -مشروع قانون رقم  49.17يتعلق بالتقييم البيـئي.
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جلسة األسئلة الشفوية
الثالثاء  22ذو القعدة 1441هـ موافق  14يوليوز 2020م
خصص مجلس املستشارين جلسة عمومية يوم الثالثاء  22ذو القعدة 1441هـ املوافق لـ 14
يوليوز 2020م ،برئاسة السيد عبد الصمد قيوح (الخليفة األول للرئيس) ،ألسئلة السادة املستشارات
واملستشارين وأجوبة الحكومة عنها ،وفق ما تقتضيه املادة  100من الدستور واملواد من  285إلى
 292من النظام الداخلي للمجلس ،حرصا على استثمار أهمية األسئلة الشفهية مقارنة بباقي اآلليات
الدستورية ملراقبة العمل الحكومي ،من أجل التعبير عن القضايا الوطنية الكبرى ذات األهمية
والراهنية ،وانشغاالت املواطنين وانتظاراتهم وتطلعاتهم ،انسجاما مع متطلبات املصلحة العليا للبالد،
ارتباطا بجدول أعمال ترجم محتواه  21سؤاال شفويا ( 06آنية و 15عادية) ،انصبت على القطاعات
التالية:
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء؛ الطاقة واملعادن والبيئة؛ الثقافة والشباب والرياضة. - 1عالقة بأهم اإلجراءات التنظيمية التي تضمنها بروتوكول أعلنت عنه وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،والذي حددت فيه اإلجراءات االحترازية والوقائية من فيروس كورونا بعد قرارها بإعادة فتح
ً
ابتداء من يوم األربعاء  15يوليوز ،بخصوص اإلجراءات املتعلقة بإقامة الشعائر اإلسالمية
املساجد
باملساجد وبتهيئتها ،ثم املتعلقة بالقيمين الدينيين وبتحسيس املصلين والتواصل معهم ،ساءل السادة
أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية (عبد السالم اللبار) السيد وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية عن التدابيراإلحترازية املتخذة من قبل الوزارة عند إعادة فتح املساجد.
 - 2وأجاب السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء في الشق األول من مشاركته بأشغال
الجلسة ،على سبعة أسئلة تمحورت حول إشكالية تدبيرالجفاف وندرة املوارد املائية ببعض املناطق
ببالدنا ،وجهها السادة املستشارون:
 عبد الرحمان الدري�سي (الفريق الحركي)؛178

 علي العسري (فريق العدالة والتنمية)؛ عبد اللطيف أبدوح (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛ عدي شجري (السيدين عبد اللطيف اعمو وعدي شجري)؛ فاطمة الزهراء بن الطالب (فريق األصالة واملعاصرة)؛ لحسن ادعي (فريق التجمع الوطني لألحرار)؛ محمد حيتوم (فريق االتحاد املغربي للشغل).ثم على خمسة أسئلة في الشق الثاني ،عالجت بمقاربات مختلفة إشكاليات تعيق مسار تدبير
القطاع ،بسطها للنقاش السادة املستشارون:
 عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية) :حول تفاقم مشاكل قطاع النقل فيظل جائحة «كوفيد»19 -؛
 عبد الحميد الصويري /يوسف محيي (فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب) :بخصوص طلبعروض دولي يتعلق بمشروع ورش إصالح السفن الجديد بميناء الدارالبيضاء؛
 محمد ريحان (الفريق االشتراكي) :عن النقل العمومي الخاص باملسافرين؛ عبد الكريم الهمس (فريق األصالة واملعاصرة) :عالقة بالبرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي؛ رجاء الكساب (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) :حول تأهيل قطاع النقل الطرقيوالنهوض بأوضاع املهنيين.
 - 3حول محوري الطاقة واملعادن ،قدم السيد وزير الطاقة واملعادن والبيئة توضيحات للسادة
أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي (عائشة آيتعال) حول معايير احتساب تسعيرة
استهالك املاء والكهرباء ،وللسادة أعضاء فريق العدالة والتنمية (عبد الصمد مريمي) بخصوص
االقتصاد التعاوني في مجال العمل املنجمي بجرادة.
 - 4رد السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة في آخر محور مبرمج بجدول أعمال الجلسة ،على
أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين حول ستة مواضيع ،عالجت باألساس وهمت:
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 تعهدات وزارة الثقافة والشباب والرياضة املتعلقة بتعزيز البنية التحتية :وجهه السيد املستشارأحمد تويزي (فريق األصالة واملعاصرة)؛
 توفير امتيازات تفضيلية للشباب :وجهه السيد املستشار الحسن سليغوة (الفريق االستقالليللوحدة والتعادلية)؛
 مآل اإلستراتيجية املندمجة للشباب :وجهه السيد املستشار عادل البراكات (فريق األصالةواملعاصرة)؛
 الخلل في تمويل الجامعات الرياضية :وجهه السيد املستشارعبد الكريم لهوايشري (فريق العدالةوالتنمية)؛
 دعم البنيات التحتية واملالعب الرياضية بالداخلة :وجهه السيد املستشار مبارك حميا (الفريقالحركي)؛
 إحداث منشآت رياضية وترفيهية للشباب باملناطق النائية :وجهه السيد املستشار لحسن ادعي(فريق التجمع الوطني لألحرار).

الجمعة  25ذو القعدة 1441هـ موافق  17يوليوز 2020م
جلسة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية املعدل
 - 1طبقا ألحكام الدستور والقانون التنظيمي لقانون املالية ،عقد مجلس املستشارين يوم الجمعة
 25ذو القعدة 1441هـ موافق  17يوليوز 2020م ،برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع
للرئيس) ،على الساعة العاشرة صباحا و 35دقيقة ،ملناقشة مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20
للسنة املالية  ،2020كأول مشروع قانون مالية معدل منذ دخول القانون التنظيمي رقم 130-13
املتعلق بقانون املالية حيزالتنفيذ سنة .2016
عرض بداية السيد مقرر لجنة املالية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية نص التقرير الذي أعدته
اللجنة ،بمناسبة انتهائها من دراسة وتعديل مشروع قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية 2020
واملوافقة عليه ،حيث شكلت القضايا الكبرى املرتبطة بالجوانب املالية واإلقتصادية واإلجتماعية
التي تم التداول بشأنها في إطار مناقشة مواد الجزء األول من مشروع قانون املالية املعدل بأشغال
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اللجنة ،تمت ترجمتها إلى مقترحات تعديالت قدمت من طرف مختلف الفرق واملجموعة البرملانية والتي
بلغ عددها  72تعديال قبلت اللجنـة  3منها ،ورفضت  ،19فيما تم سحب  50تعديال من طرف مقدميها،
وذلك قبل موافقتها على الجزء األول من املشروع معدال بالنتيجة التالية( :املوافقـون /9 :املعارضون:
 /3املمتنـعون.)2 :
 - 2انطلقت بعدها حصة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية املعدل ،بتدخل السادة املستشارين:
 الحو املربوح (فريق األصالة واملعاصرة)؛ عبد السالم اللبار (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛ عبد الصمد مريمي (فريق العدالة والتنمية)؛ مبارك السباعي (الفريق الحركي)؛ عبد الحميد فاتحي (الفريق االشتراكي)؛ يوسف محيي (فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب)؛ أمال العمري (فريق االتحاد املغربي للشغل)؛ املبارك الصادي (مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)؛ عبد اللطيف أعمو (السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجري)؛ - 3تالها رد السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على تدخالت الفرق واملجموعة ،املرتكز
حول االستراتيجية املنتهجة ملجابهة األزمة املستندة إلى فرضيات موضوعية واملبنية على دراسة
دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني ،أفضت إلى مشروع القانون يعطي كامل األولوية لتنزيل كل
االلتزامات في املجال االجتماعي ،على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق االجتماعية واملجالية
وتنمية العالم القروي ومحاربة آثارالجفاف.
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الجمعة  25ذو القعدة 1441هـ موافق  17يوليوز 2020م
جلسة التشريع
صادق مجلس املستشارين صباح يوم الجمعة  25ذو القعدة 1441هـ موافق  17يوليوز 2020م،
برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،على الساعة الواحدة زواال ودقيقتين،
باإلجماع على:
 مشروع قانون رقم  36.20يق�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة؛ مشروع قانون رقم  44.20يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمانوالهيئات املعتبرة في حكمها.

الجمعة  25ذو القعدة 1441هـ موافق  17يوليوز 2020م
جلسة التصويت على قوانين ذات صبغة أمنية ودفاعية وعلى الجزء األول من مشروع
قانون املالية املعدل
 - 1انطلقت الجلسة الثالثة ليوم الجمعة  25ذو القعدة 1441هـ موافق  17يوليوز 2020م،
برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،على الساعة الثالثة بعد الزوال وأربع
عشر دقيقة ،صادقت في الجزء األول من أشغال الجلسة بعد الدراسة والتصويت باإلجماع على
النصوص التشريعية التي تهم كال من:
• مشروع قانون رقم  :10.20املتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة؛
• مشروع قانون رقم  29.20بتتميم القانون رقم  ،5.99املتعلق بجيش الرديف في القوات املسلحة
امللكية؛
• مشروع قانون رقم  05.20يتعلق باألمن السيبراني.
• مشروع قانون رقم  36.20يق�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة؛
182

• مشروع قانون رقم  44.20يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان
والهيئات املعتبرة في حكمها.
 - 2ثم باشرت في الجزء الثاني من جدول األعمال ،بعملية التصويت على الجزء األول من مشروع
قانون املالية املعدل ،لتصادق عليه باألغلبية بحصة:
 املوافقون28 :؛ املعارضون14 :؛ -املمتنعون.04 :

الجمعة  25ذو القعدة 1441هـ موافق  17يوليوز 2020م
جلسة التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون املالية املعدل
استأنفت أشغال الجلسة الرابعة ليوم الجمعة  25ذو القعدة 1441هـ موافق  17يوليوز 2020م،
برئاسة السيد عبد القادر سالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،على الساعة الخامسة بعد الزوال وثالثة
وثالثون دقيقة ،بمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية املعدل من لدن السادة ممثلي الفرق
واملجموعة املتدخلين كالتالي:
 النعم ميارة (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛ علي العسري (فريق العدالة والتنمية)؛ الحو املربوح (فريق األصالة واملعاصرة)؛ عائشة آيتعال (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي)؛ رجاء الكساب (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)؛ عبد اللطيف أعمو (السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجري)؛وبعد تسليم باقي املداخالت مكتوبة إلى رئاسة الجلسة ،صوت مجلس املستشارين باألغلبية على
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الجزء الثاني وعلى مشروع قانون املالية املعدل برمته ،بحصة:
 املوافقون29 :؛ املعارضون13 :؛ -املمتنعون.04 :

الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة
الثالثاء  29ذو القعدة 1441هـ موافق  21يوليوز 2020م
وعيا بتحديات الظرفية االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي تجتازها بالدنا ،بفعل تداعيات
جائحة كورونا ،وما يقتضيه األمر من تعبئة للمؤسسات والكفاءات والقدرات الوطنية من أجل
التصدي ملخاطراألزمة الحالية ،واختطاط تصور جماعي للمرحلة املقبلة بكل إرادية وتطلع للمستقبل،
ومراجعة للعديد من االختيارات االستراتيجية في بناء مغرب جديد ،ومنها أساسا تقوية أدوار الدولة
وإعادة تكريس تموقع الدولة الوطنية الراعية ،وتأمين االكتفاء الذاتي من املوارد واملواد والخدمات
الحيوية وتقليص التبعية للخارج ،وتقوية السيادة الوطنية؛
ونظرا ملا أتاحته أزمة كورونا من فرصة إلجراء االنتقاالت الالزمة والتحوالت املنتظرة في السياسات
العمومية ببالدنا ،تروم بشكل أسا�سي تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية ،وضمان جودة املرفق
العام وحق الجميع في الولوج للخدمات العمومية األساسية (الصحة ،التعليم ،العدالة) بجودة
عالية ،وتوفيرالحماية االجتماعية والوقاية من املخاطر ،وكسب رهانات االنتقاالت الرقمية والطاقية
والبيئية؛
عقد مجلس املستشارين جلسة عامة ،تندرج في سياق الجلسات الشهرية املخصصة للسياسة
العامة ،يوم الثالثاء  29ذو القعدة 1441هـ موافق  21يوليوز 2020م ،في إطار أحكام الفصل 100
من الدستور ،برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس املجلس ،على الساعة الثالثة وإحدى
عشر دقيقة بعد الزوال ،لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على أسئلة املستشارين حول سياسة
حكومته بخصوص ثالث قطاعات أساسية التي تأثرت كثيرا بوباء كورونا ،في موضوع« :السياسات
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العمومية في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والرقمية في ضوء الدروس املستخلصة من تداعيات
أزمة كورونا» ،بسطها السيدات والسادة املستشارون:
• فاطمة الزهراء بن الطالب (فريق األصالة واملعاصرة)؛
• محمد العزري (الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية)؛
• الحسين العبادي (فريق العدالة والتنمية)؛
• يحفظه بنمبارك /مبارك السباعي (الفريق الحركي)؛
• محمد البكوري (فريق التجمع الوطني لألحرار)؛
• أبو بكراعبيد (الفريق االشتراكي)؛
• عمرمورو (فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب)؛
• فاطمة الزهراء اليحياوي (فريق االتحاد املغربي للشغل)؛
• إدريس الرا�ضي (الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي)؛
• عبد الحق حيسان (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).

الخميس  02ذو الحجة  1441هـ موافق  23يوليوز 2020م
جلسة التشريع
صادق مجلس املستشارين برئاسة السيد عبد القادرسالمة (الخليفة الرابع للرئيس) ،يوم الثالثاء
 02ذو الحجة 1441هـ موافق  23يوليوز 2020م ،في جلسة عامة بعد الدراسة والتصويت ،انطلقت
على الساعة الرابعة بعد الزوال وثالثة وثالثون دقيقة ،باإلجماع على:
 مشروع قانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجالالسلطة التابعين لوزارة الداخلية (في إطارقراءة ثانية)؛
 -مقترح بتغييروتتميم النظام الداخلي ملجلس املستشارين.
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وباألغلبية على:
 -مشروع قانون رقم  04.20يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية.

الخميس  02ذو الحجة  1441هـ موافق  23يوليوز 2020م
جلسة اإلختتام
طبقا ألحكام الفصل  65من الدستور ومقتضيات املادة  21من النظام الداخلي ،اختتم مجلس
املستشارين يوم الثالثاء  02ذو الحجة 1441هـ موافق  23يوليوز 2020م ،في جلسة عمومية ،دورة
سياق خاص وظروف
أبريل  ،2020الثانية من السنة التشريعية الحالية  ،2020-2019التي جاءت في ٍ
غير مسبوقة ناجمة عن انتشار وباء «كوفيد ،»19 -برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس
املجلس ،على الساعة الرابعة بعد الظهر وتسعة وخمسون دقيقة ،وفق حصيلة مكنت املجلس
من تعزيز موقعه في مختلف واجهات العمل البرملاني ،من تشريع ومراقبة للعمل الحكومي وتقييم
السياسيات العمومية والديبلوماسية البرملانية ثم انفتاح املجلس على محيطه ،وفق ما جاء في خطة
العمل االستراتيجي ،في إطارمنطق التفاعل مع املجتمع َ
وفق رؤية تلتقط دينامياته املتعددة.
والتداعيات التي تعيشها
االنعكاسات
ويأتي اختتام الدورة الربيعية ملجلس املستشارين ،في ظل
ِ
ِ
َ
اململكة ،على غر ِار باقي بلدان العالم ،حيث أملت هذه االنعكاسات تغيير أنماط اشتغ ِال املؤسسة
التشريعية وتكييف آليات عملها مع ما تستلزمه الوقاية من الجائحة ،فما كان على املجلس إال أن يعطي
الوقت االستمرار في أداء مهامه الدستورية
املثل في االنضباط لقواعد الوقاية من الوباء ،وفي نفس
ِ
جميع أجهزته رئاسة ومكتبا ورؤساء فرق ومجموعة ولجانا
ببذل جهد رقابي وتشريعي متميز ،وتعبئة ِ
وناجع وفعال في مختلف
متميز
نحو
ٍ
دائمة ،لتكون املؤسسة في قلب املعركة ضد الجائحة ،على ٍ
ٍ
الواجهات الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
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الئحة أعضاء مجلس املستشارين املنتخبين برسم
اقتراع  2أكتوبر  2015والتغييرات التي لحقت بها

الئحة أعضاء مجلس املستشارين املنتخبين برسم اقتراع  2أكتوبر
 2015والتغييرات التي لحقت بها
 - 1هيئة ممثلي املجالس الجهوية:
السيد(ة) املستشار(ة)
أحمد شد
1
امللودي العابد العمراني
عبد الكريم لهوايشري
فؤاد قديري
يحفظه بنمبارك
حمة اهل بابا
عدي شجري
عبد الرحمان الدري�سي
علي العسري
عبد الكريم الهمس
عبد الوهاب بلفقيه
محمد اباحنيني
محمد الرزمة
سيدي محمد ولد الرشيد
عزيزمكنيف
املصطفى الخلفيوي
أحمد تويزي
مبارك السباعي
عبد العلي حامي الدين
عبد الحكيم بن شماش
2
محمد سعيد كرام
عبد اللطيف أعمو
أحمد اإلدري�سي
محمذ البشيرالعبدالوي

االنتماء السيا�سي
حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد الدستوري
حزب العدالة والتنمية
حزب االستقالل
حزب الحركة الشعبية
حزب االستقالل
حزب التقدم واالشتراكية
حزب الحركة الشعبية
حزب العدالة والتنمية
حزب األصالة واملعاصرة
حزب االتحاد االشتراكي
حزب االصالح والتنمية
حزب التجمع الوطني لألحرار
حزب االستقالل
حزب االستقالل
حزب األصالة واملعاصرة
حزب األصالة واملعاصرة
حزب الحركة الشعبية
حزب العدالة والتنمية
حزب األصالة واملعاصرة
حزب االستقالل
حزب التقدم واالشتراكية
حزب األصالة واملعاصرة
حزب العدالة والتنمية

الجهة
بني مالل -خنيفرة
الدارالبيضاء -سطات
الداخلة -وادي الذهب
درعة -تافياللت
فاس -مكناس
كلميم -واد نون
العيون -الساقية الحمراء
الشرق
مراكش -آسفي
الرباط– سال -القنيطرة
سوس – ماسة
طنجة -تطوان – الحسيمة

 1أعلن عن انتخاب السيد محمد ّ
عدال عن حزب االتحاد الدستوري لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وصرحت املحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم  92.19الصادرفي  03أبريل  2019بتجريده
من العضوية بمجلس املستشارين ،وبشغور املقعد الذي يشغله ،وأمرها بإجراء انتخاب جزئي لشغل هذا املقعد الشاغر .وتم بعد إجراء االنتخاب الجزئي املذكور بتاريخ  11يوليوز  2019اإلعالن عن انتخاب السيد امللودي العابد العمراني
من حزب االتحاد الدستوري.

 2أعلن عن انتخاب السيد محمد سعيد كرام عن حزب االستقالل لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب
قراره رقم  16/1007الصادربتاريخ  10يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن إعادة انتخاب السيد محمد سعيد كرام.
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 - 2هيئة ممثلي املجالس الجماعية ومجالس العماالت واألقاليم
السيد(ة) املستشار(ة)
عادل البراكات
املختارصواب
رحال املكاوي
املهدي عتمون
3
مولود السقوقع
4
جمال بن ربيعة
عبد السالم بلقشور
5
العربي هرامي
6
عزيزمهدب
7
نجاة كمير
8
امبارك حميا
سيدي صلوح الجماني
الحو املربوح
ي9
فاطمة عمير
لحسن ادعي
مبارك جميلي
محمد عبو
الحسن بلمقدم
الحسن سليغوة
الحسين العبادي
حميد كوسكوس
10
محمود عبا
احمد بولون

االنتماء السيا�سي
حزب األصالة واملعاصرة
حزب االتحاد االشتراكي
حزب االستقالل
حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد االشتراكي
حزب االستقالل
حزب األصالة واملعاصرة
حزب األصالة واملعاصرة
حزب الحركة الشعبية
حزب األصالة واملعاصرة
حزب األمل
حزب الحركة الشعبية
حزب األصالة واملعاصرة
حزب االستقالل
حزب التجمع الوطني لألحرار
حزب العدالة والتنمية
حزب التجمع الوطني لألحرار
حزب األصالة واملعاصرة
حزب االستقالل
حزب العدالة والتنمية
حزب الحركة الشعبية
حزب االستقالل
حزب االتحاد االشتراكي

الجهة
بني مالل -خنيفرة

الدارالبيضاء -سطات

الداخلة -وادي الذهب

درعة -تافياللت

فاس -مكناس

كلميم -واد نون

 3أعلن عن انتخاب السيد حميد زاتني عن حزب العدالة والتنمية لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب قراره
رقم  1004/16الصادربتاريخ  04يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن انتخاب السيد مولود السقوقع من حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.
 4أعلن عن انتخاب السيد جمال بن ربيعة عن حزب االستقالل لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب قراره رقم
 1004/16الصادربتاريخ  04يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن إعادة انتخاب السيد جمال بن ربيعة.
 5أعلن عن انتخاب السيدة مينة عفان عن حزب االستقالل لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابها عضوا بمجلس املستشارين بموجب قراره رقم
 1004/16الصادربتاريخ  04يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن انتخاب السيد العربي هرامي من حزب األصالة واملعاصرة.
 6أعلن عن انتخاب السيد محمد مهدب عن حزب الحركة الشعبية لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب قراره
رقم  1004/16الصادربتاريخ  04يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن انتخاب السيد عزيزمهدب من حزب الحركة الشعبية.
 7أعلن عن انتخاب السيدة مليكة فالحي عن حزب األصالة واملعاصرة لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر ّ ،2015
وصرح املجلس الدستوري بشغور مقعدها بمجلس املستشارين إثر تقديم
استقالتها بموجب قراره رقم  984/16الصادربتاريخ  12يناير  ،2016وقد عوضت بالسيدة نجاة كميرعلى إثردعوتها من لدن السلطة املكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بموجب قرارمؤرخ في  28يناير .2016
 8أعلن عن انتخاب السيد افضيلي أهل أحمد إبراهيم عن حزب االستقالل لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين
بموجب قراره رقم  1005/16الصادربتاريخ  04يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن انتخاب السيد امبارك حميا من حزب األمل.
 9أعلن عن انتخاب السيد محمد األنصاري لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وقضت املحكمة الدستورية بموجب القرار رقـم  01/17بتاريخ 12أبريل  2017بتجريده من العضوية
باملجلس ،وصرحت بشغور مقعده ودعوة املترشح الذي ورد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر ،وقد توصل رئيس مجلس املستشارين بتاريخ  27أبريل 2017
بمراسلة من السيد رئيس الحكومة ،يحيط من خاللها املجلس علما بأن السلطة املكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح قامت بدعوة السيدة فاطمة عميري بصفتها املترشحة املوالية في الئحة الترشيح ،مللء هذا املقعد.
 10أعلن عن انتخاب السيد عثمان عيلة عن حزب االستقالل لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب قراره رقم
 1001/16الصادر بتاريخ فاتح يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن إعادة انتخاب السيد عثمان عيلة .وقد صدر بتاريخ  11دجنبر  2019قرار املحكمة الدستورية
رقم  98/19القا�ضي بتجريده من عضوية املجلس وشغور املقعد الذي كان يشغله .وبعد إجراء االنتخابات الجزئية بتاريخ  18يونيو  2020مللء املقعد الشاغرأعلن عن انتخاب السيد محمود عبا عن حزب االتحاد االشتراكي.
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السيد(ة) املستشار(ة)
محمد الشيخ بيد هللا
أحمد لخريف
11
عبد القادرسالمة
محمد مكنيف
الطيب البقالي
12
عبد هللا أشن
عبد اللطيف أبدوح
موالي عبد الرحيم الكامل
جمال الدين العكرود
أبوبكر أعبيد
عبد السالم �سي كوري
13
ابراهيم اشكيلي
نبيل شيخي
محمود عرشان
ادريس الرا�ضي
محمد العزري
سعيد السعدوني
عبد العزيز بوهدود
عبد الصمد قيوح
الحسين املخلص
ي 14
رجاء البقالي الطاهر
محمد البكوري
العربي املحر�شي
15
محمد الحمامي
نبيل األندلو�سي

االنتماء السيا�سي
حزب األصالة واملعاصرة
حزب االستقالل
حزب التجمع الوطني لألحرار
حزب األصالة واملعاصرة
حزب العهد الديمقراطي
حزب الحركة الشعبية
حزب االستقالل
حزب األصالة واملعاصرة
حزب التجمع الوطني لألحرار
حزب االتحاد االشتراكي
حزب العدالة والتنمية
حزب األصالة واملعاصرة
حزب العدالة والتنمية
حزب الحركة الديمقراطية
االجتماعية
حزب االتحاد الدستوري
حزب االستقالل
حزب العدالة والتنمية
حزب التجمع الوطني لألحرار
حزب االستقالل
حزب األصالة واملعاصرة
حزب االتحاد االشتراكي
حزب التجمع الوطني لألحرار
حزب األصالة واملعاصرة
حزب األصالة واملعاصرة
حزب العدالة والتنمية

الجهة
العيون -الساقية الحمراء

الشرق

مراكش -آسفي

الرباط– سال -القنيطرة

سوس – ماسة

طنجة -تطوان – الحسيمة

 11أعلن عن انتخاب السيد عبد القادرسالمة عن حزب التجمع الوطني لألحرارلشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين
بموجب قراره رقم  998/16الصادربتاريخ  11مايو  ،2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  18غشت  ،2016أسفرت عن إعادة انتخاب السيد عبد القادرسالمة.
 12أعلن عن انتخاب السيد الصبحي الجاللي عن حزب االستقالل لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب
قراره رقم  998/16الصادر بتاريخ  11مايو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  18غشت  ،2016أسفرت عن إعادة انتخاب السيد الصبحي الجاللي .وقد صدر بتاريخ  18دجنبر  2019قرار املحكمة
الدستورية رقم  100/16القا�ضي بتجريده من عضوية املجلس وشغور املقعد الذي كان يشغله .وبعد إجراء االنتخابات الجزئية بتاريخ  18يونيو  2020مللء املقعد الشاغر أعلن عن انتخاب السيد عبد هللا أشن عن حزب
الحركة الشعبية.
 13أعلن عن انتخاب السيد عابد شكيل عن حزب األصالة واملعاصرة لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب
قراره رقم  1002/16الصادربتاريخ فاتح يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن انتخاب السيد ابراهيم اشكيلي من حزب األصالة واملعاصرة.
 14أعلن عن انتخاب السيد محمد علمي عن حزب االتحاد االشتراكي لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وقضت املحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم  104الصادر بتاريخ  17ابريل
 2020باقرار تجريد السيد محمد علمي ،من صفة عضو باملجلس بعد تعيينه عضوا باملحكمة الدستورية ،وصرحت بشغور املقعد الذي كان يشغله ،مع دعوة املترشح الذي ورد اسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد
آخرمنتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر ،وقد توصلت رئاسة مجلس املستشارين بتاريخ  21ماي  2020بإخبارمن السيد رئيس الحكومة بدعوة السيدة رجاء البقالي الطاهري لشغل هذا املقعد الشاغر.
 15أعلن عن انتخاب السيد عصام الخملي�شي عن حزب االستقالل لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب قراره
رقم  1008/16الصادربتاريخ  10يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن انتخاب السيد محمد الحمامي من حزب األصالة واملعاصرة.
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 - 3هيئة ممثلي الغرف املهنية:
أ  -الغرف الفالحية:

السيد(ة) املستشار(ة)

االنتماء السيا�سي

عائشة ايتعال

حزب الحركة الديمقراطية
االجتماعية

عبد الرحيم اطمعي

حزب الحركة الديمقراطية
االجتماعية

محمد لشهب

حزب االستقالل

فاطمة الحبو�سي

حزب االستقالل

أحمد احميميد

حزب االستقالل

الحبيب بن الطالب

حزب األصالة واملعاصرة

فاطمة الزهراء بن الطالب

16

حزب األصالة واملعاصرة

الدائرة االنتخابية
الرباط– سال -القنيطرة
 /بني مالل -خنيفرة /
الدارالبيضاء -سطات
طنجة -تطوان – الحسيمة
 /الشرق/
فاس -مكناس
كلميم -واد نون
 /العيون -الساقية الحمراء/
الداخلة -وادي الذهب
مراكش -آسفي
 /درعة -تافياللت /
سوس – ماسة

ب  -غرف التجارة والصناعة والخدمات:
السيد(ة) املستشار(ة)

االنتماء السيا�سي

الجهة

سعيد زهير

حزب االتحاد الدستوري

عبدالرحيم الكميلي

حزب األصالة واملعاصرة

الرباط– سال -القنيطرة
 /بني مالل -خنيفرة/
الدارالبيضاء -سطات

حميد القميزة

حزب األصالة واملعاصرة

مراكش -آسفي /درعة -تافياللت

سيدي الطيب املوساوي

حزب االستقالل

سوس – ماسة  /كلميم -واد
نون /العيون -الساقية الحمراء/
الداخلة -وادي الذهب

محمد القندو�سي

حزب التجمع الوطني لألحرار

عمرمورو

بدون انتماء سيا�سي

طنجة -تطوان – الحسيمة
 /الشرق /فاس -مكناس

 16أعلن عن انتخاب السيدة فاطمة أيت مو�سى عن حزب األصالة واملعاصرة لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وانتقلت املرحومة الى عفو هللا ورحمته بتاريخ  07أكتوبر  .2019وقد
صدر بتاريخ  11دجنبر  2019قرار املحكمة الدستورية رقم  99/19القا�ضي بشغور املقعد الذي كانت تشغله وأمرت بموجبه إجراء انتخاب جزئي بخصوص املقعد الذي كانت تشغله ،عمال بمقتضيات البند السادس من
املادة  92من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين .وبعد إجراء االنتخابات الجزئية بتاريخ  18يونيو  2020مللء املقعد الشاغرأعلن عن انتخاب السيدة فاطمة الزهراء بن الطالب عن حزب األصالة واملعاصرة.
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ج  -غرف الصناعة التقليدية:
السيد(ة) املستشار(ة)

االنتماء السيا�سي

الجهة

االتحاد االشتراكي

بني مالل -خنيفرة
 /الدارالبيضاء -سطات

موالي ادريس الحسني علوي

حزب الحركة الشعبية

الشرق /فاس -مكناس

أحمد بابا اعمرحداد

حزب االستقالل

كلميم -واد نون /العيون-
الساقية الحمراء /الداخلة-
وادي الذهب

عبد االاله املهاجري

حزب األصالة واملعاصرة

مراكش -آسفي  /درعة-
تافياللت /سوس – ماسة

امحمد احميدي

حزب األصالة واملعاصرة

طنجة -تطوان – الحسيمة /
الرباط– سال -القنيطرة

محمد ريحان

17

د  -غرف الصيد البحري:
السيد(ة) املستشار(ة)

سيدي مختارالجماني

يوسف بنجلون

18

االنتماء السيا�سي

الجهة

حزب الحركة الشعبية

مراكش -آسفي  /سوس – ماسة
 /كلميم -واد نون /
العيون -الساقية الحمراء/
الداخلة -وادي الذهب

حزب العدالة والتنمية

طنجة -تطوان – الحسيمة/
الشرق /الرباط– سال-
القنيطرة /الدارالبيضاء-
سطات

 17أعلن عن انتخاب السيد مصطفى حركات عن حزب األصالة واملعاصرة لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب
قراره رقم  999/16الصادر بتاريخ  11مايو  ،2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  18غشت  ،2016أسفرت عن انتخاب السيد عبد السالم السالوي من حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية ،الذي
ق�ضي املجلس الدستوري ببطالن انتخابه عضوا باملجلس بموجب القرار رقم  1019/16الصادر بتاريخ  15نوفمبر  ،2016وهو املقعد الذي فاز به السيد محمد ريحان عن حزب االتحاد االشتراكي على إثر االنتخاب الذي
أجري في  23فبراير .2017
 18أعلن عن انتخاب السيد يوسف بنجلون عن حزب العدالة والتنمية لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب
قراره رقم  1006/16الصادربتاريخ  10يونيو  .2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  8شتنبر  ،2016أسفرت عن إعادة انتخاب السيد يوسف بنجلون.
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 - 4هيئة ممثلي املنظمات املهنية للمشغلين األكثرتمثيلية
السيد(ة) املستشار(ة)

االنتماء السيا�سي

عبد الحميد الصويري

بدون انتماء سيا�سي

نائلة مية التازي

بدون انتماء سيا�سي

عبد اإلله حفظي

بدون انتماء سيا�سي

يوسف محيي

بدون انتماء سيا�سي

موالي ابراهيم شريف

19

حزب االستقالل

محمد سالم بنمسعود

حزب االستقالل

عبد الكريم مهدي

بدون انتماء سيا�سي

العربي العرائ�شي

بدون انتماء سيا�سي

الجهة
الدارالبيضاء -سطات /بني مالل-
خنيفرة /مراكش -آسفي  /درعة-
تافياللت

سوس – ماسة  /كلميم -واد نون /
العيون -الساقية الحمراء /الداخلة-
وادي الذهب
طنجة -تطوان – الحسيمة

 - 5هيئة ممثلي املأجورين:
االنتماء النقابي

اإلسم الشخ�صي والعائلي
محمد زروال
امال العمري
عزالدين زكري
فاطمة الزهراء اليحياوي

االتحاد املغربي للشغل

رشيد املنياري
وفاء القا�ضي
محمد حيتوم

20

 19أعلن عن انتخاب السيد ياسين غنموني (بدون انتماء سيا�سي) لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين بموجب قرار
رقم  996/16الصادربتاريخ  28أبريل  ،2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  21يوليوز  ،2016أسفرت عن انتخاب السيد موالي ابراهيم شريف من حزب االستقالل.

 20أعلن عن انتخاب السيد محمد دعيدعة عن النقابة الوطنية الديمقراطية لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة  2أكتوبر  ،2015وق�ضى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين
بموجب قراره رقم  994/16الصادربتاريخ  26أبريل  ،2016وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ  21يوليوز  ،2016أسفرت عن انتخاب السيد محمد حيتوم من االتحاد املغربي للشغل.
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االنتماء النقابي

اإلسم الشخ�صي والعائلي
عبد االاله الحلوطي
أمال ميصرة

االتحاد الوطني للشغل باملغرب

عبد الصمد مريمي
كريمة افيالل
ثريا لحرش
عبد الحق حيسان

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

رجاء الكساب
املبارك الصادي
النعم ميارة

االتحاد العام للشغالين باملغرب

خديجة الزومي
عبد السالم اللبار
عبد الحميد فاتحي

الفيدرالية الديمقراطية للشغل

عبد العزيز بنعزوز

املنظمة الديمقراطية للشغل
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أعضاء مكتب مجلس املستشارين ورؤساء الفرق
واملجموعة ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس
املستشارين

أسماء السادة أعضاء مكتب مجلس املستشارين
برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين
املسؤولية باملكتب

االسم

الفريق

الخليفة األول

عبد الصمد قيوح

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

الخليفة الثاني

عبد اإلاله الحلوطي

فريق العدالة والتنمية

الخليفة الثالث

حميد كوسكوس

الفريق الحركي

الخليفة الرابع

عبد القادرسالمة

فريق التجمع الوطني لألحرار

الخليفة الخامس

عبد الحميد الصويري

فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

املحاسب

عبد الوهاب بلفقيه

الفريق االشتراكي

املحاسب

العربي املحر�شي

فريق األصالة واملعاصرة

املحاسب

عزالدين زكري

فريق االتحاد املغربي للشغل

األمين

إدريس الرا�ضي

الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

األمين

أحمد تويزي

فريق األصالة واملعاصرة

األمين

أحمد لخريف

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية
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أسماء السيدتين والسادة رؤساء الفرق ومنسق املجموعة البرملانية
بمجلس املستشارين
السيدتين والسادة رؤساء الفرق:
الرئيس (ة)

الفريق
فريق األصالة واملعاصرة
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

عبد الكريم الهمس
عبد السالم اللبار

فريق العدالة والتنمية

نبيل شيخي

الفريق الحركي

مبارك السباعي

فريق التجمع الوطني لألحرار

محمد البكوري

الفريق االشتراكي

عبد الحميد فاتحي

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

عبد االله حفظي
أمال العمري

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

عائشة آيتعال

فريق االتحاد املغربي للشغل

السيد منسق املجموعة البرملانية:
اسم املنسق

املجموعة
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

املبارك الصادي

أسماء السادة رؤساء اللجان الدائمة بمجلس املستشارين
اسم الرئيس

اللجنة الدائمة
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

عبد السالم بلقشور :فريق األصالة واملعاصرة

لجنة القطاعات اإلنتاجية

أبو بكرأعبيد :الفريق االشتراكي

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

عبد العلي حامي الدين :فريق العدالة والتنمية

لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

رحال املكاوي :الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين في الخارج

محمد الرزمة :فريق التجمع الوطني لألحرار

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية

أحمد شد :الفريق الحركي
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لوائح الفرق واملجموعة البرملانية بمجلس
املستشارين كما تم اإلعالن عن تأسيسها
في الجلسة العامة املنعقدة
يوم األربعاء  24أكتوبر 2018
والتغييرات التي لحقت بها

فريق األصالة واملعاصرة
عدد األعضاء25 :
رئيس الفريق :عبد الكريم الهمس

أعضاء الفريق:
حسن بلمقدم
امحمد احميدي
عبد اإلاله املهاجري
حميد القميزة
موالي عبد الرحيم الكامل
العربي هرامي
محمد الحمامي
إبراهيم اشكيلي

عبد الحكيم بن شماش
محمد الشيخ بيد هللا
العربي املحر�شي
أحمد تويزي
عبد السالم بلقشور
عبد الرحيم الكميلي
نجاة كمير
عادل البراكات
الحو املربوح
فاطمة الزهراء بن الطالب
الحبيب بن الطالب
الحسين املخلص
محمد مكنيف
املصطفى الخلفيوي
أحمد االدري�سي
عبد العزيز بنعزوز
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الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
عدد األعضاء23 :
رئيس الفريق:

عبد السالم اللبار

أعضاء الفريق:
عزيزمكنيف
محمد لشهب
فاطمة الحبو�سي
محمد سعيد كرام
محمد سالم بنمسعود
موالي إبراهيم شريف
فاطمة عميري

عبد الصمد قيوح
أحمد لخريف
رحال املكاوي
خديجة الزومي
سيدي محمد ولد الرشيد
فؤاد قديري
النعم ميارة
عبد اللطيف أبدوح
محمد العزري
جمال بن ربيعة
الحسن سليغوة
سيدي الطيب املوساوي
احمد احميميد
حمة أهل بابا
احمد بابا اعمرحداد
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فريق العدالة والتنمية
عدد األعضاء15 :
رئيس الفريق:

نبيل شيخي

أعضاء الفريق:
مبارك جميلي
آمال ميصرة
عبد الصمد مريمي
كريمة أفيالل
يوسف بنجلون

عبد اإلاله الحلوطي
عبد العلي حامي الدين
عبد الكريم لهوايشري
علي العسري
محمذ البشيرالعبدالوي
نبيل األندلو�سي
الحسين العبادي
عبد السالم �سي كوري
سعيد السعدوني
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الفريق الحركي
عدد األعضاء13 :
رئيس الفريق:

مبارك السباعي

أعضاء الفريق:
موالي ادريس الحسني علوي
سيدي املختارالجماني
الطيب البقالي
امبارك حميا
عبد هللا أشن

احمد شد
يحفظه بنمبارك
عبد الرحمان الدري�سي
املهدي عتمون
عزيزمهدب
سيدي صلوح الجماني
حميد كوسكوس
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فريق التجمع الوطني لألحرار
عدد األعضاء9 :
رئيس الفريق:

محمد البكوري

أعضاء الفريق:
جمال الدين العكرود
لحسن أدعي
محمد ابا حنيني

عبد القادرسالمة
محمد عبو
محمد القندو�سي
محمد الرزمة
عبد العزيزبوهدود
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الفريق االشتراكي
عدد األعضاء9 :
رئيس الفريق :عبد الحميد فاتحي

أعضاء الفريق:
أحمد بولون
عبد الوهاب بلفقيه
أبو بكراعبيد
محمد ريحان
املختارصواب

مولود السقوقع
رجاء الطاهري البقالي
محمود عبا
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فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
عدد األعضاء7 :
رئيس الفريق :عبد االله حفظي

أعضاء الفريق:
عبد الكريم مهدي
يوسف محيي

عمرمورو
العربي العرائ�شي
نائلة مية التازي
عبد الحميد الصويري
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فريق االتحاد املغربي للشغل
عدد األعضاء6 :
رئيسة الفريق:
محمد زروال
عزالدين زكري
محمد حيتوم

أمال العمري

أعضاء الفريق:

فاطمة الزهراء اليحياوي
وفاء القا�ضي
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الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي
عدد األعضاء6 :
رئيسة الفريق :عائشة آيتعال

أعضاء الفريق:
سعيد زهير
عبد الرحيم اطمعي

محمود عرشان
امللودي العابد العمراني
إدريس الرا�ضي
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مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
عدد األعضاء4 :
منسق املجموعة :املبارك الصادي

أعضاء املجموعة:
رجاء الكساب

ثريا لحرش
عبد الحق حيسان

املستشارون غيراملنتسبون ألي فريق أو مجموعة:
عبد اللطيف أعمو وعدي شجري (منتخبان باسم حزب التقدم واالشتراكية)
رشيد املنياري
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 21تم خالل الجلسة العامة املخصصة لتأسيس الفرق واملجموعات باملجلس اإلعالن عن السيد رشيد املنياري عضوا بفريق االتحاد املغربي للشغل ،وأطلع مكتب املجلس بموجب رسالة للفريق املذكور ،مؤرخة في 12
يوليوز  2019بتجريد املستشاررشيد املنياري من العضوية بهذا الفريق ،وقد تم اإلعالن عن ذلك في الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ  16يوليوز .2019
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