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حصيلة مجلس المستشارين في مجال المراقبة وتقييم
السياسات العمومية
خالل الوالية التشريعية
2021 - 2015

الوالية التشريعية2021 - 2015 :

تقديم
تعتبرالوظيفة التشريعية أساس وجود البرملان ،غيرأن دوره في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم
السياسات العمومية ال يقل أهمية في طرح قضايا املواطنين والدفاع عنها.
وقد نص الدستور على عدة آليات ترمي إلى تكريس الدور الرقابي ملجلس املستشارين في إطارالتوازن
مع الحكومة.
وعلى الرغم من أن مجلس املستشارين ال يملك وسائل لتحريك مسؤولية الحكومة وإسقاطها ،فإنه
يتوفر باملقابل على عدد من اآلليات التي تسمح له باملراقبة املستمرة للعمل الحكومي ،أسبوعيا وشهريا
وسنويا ،إن على مستوى الجلسة العامة أو في إطاراللجان الدائمة أو املؤقتة.
وتعتبرجلسات األسئلة الشفهية أهم نشاط برملاني رقابي للمجلس ملا تحظى به من متابعة من طرف
الرأي العام (من خالل البث التلفزي املباشر) ،وكذا املندوبين الصحافيين (بحكم عالنية الجلسات)،
وهي أيضا أهم أداة رقابية يمكن للبرملان من خاللها الحصول على البيانات واملعلومات الالزمة ملباشرة
مراقبته على أعمال الحكومة ،كما يسمح هذا األسلوب بنقل مشاكل الدوائر أو القطاعات التي يمثلها
البرملانيون مباشرة للوزراء املعنيين ،مما يسهل معالجة بعضها أوعلى األقل انتزاع وعود بإعطائها األولوية
في مشاريع الوزارة املستقبلية مما يسهم في تقريب البرملان من ناخبيه ومن اهتماماتهم.
ولتطويرهذه اآللية اعتمد مكتب املجلس نظام التبادل االلكتروني لألسئلة مع القطاعات الحكومية
مما ساهم في عقلنة الزمن البرملاني وتزايد إقبال السادة املستشارين على طرحها ،حيث تضاعف عدد
األسئلة املطروحة بشقيها الشفوي والكتابي مرتين مقارنة بالوالية السابقة.
ولئن كان النظام الداخلي ملجلس املستشارين يحصراألسئلة املمكن طرحها خالل جلسات األسئلة في
ساعتين ونصف (ما يعادل  20سؤاال) ،فقد ساهم تتبع التزامات وتعهدات السادة الوزراء إلى ديمومة
الرقابة خارج الدورات من خالل بلورة مراقبة بعدية عبر اللجان الدائمة واللجان االستطالعية أو حتى
لجان تق�صي الحقائق.
وفي ظل الظروف العصيبة التي عاشها العالم عموما وبالدنا على وجه الخصوص بسبب تداعيات
تف�شي فيروس كورونا ،استطاع مجلس املستشارين التأقلم سريعا مع هذه الظرفية من خالل اعتماد
نظام جديد لبرمجة األسئلة الشفهية بالتوافق مع القطاعات الحكومية تم خالله إعطاء األولوية
للقطاعات التي لها عالقة مباشرة بالجائحة وبالوضعية االجتماعية واالقتصادية لشرائح املجتمع
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املختلفة املتضررة ،ما جعل مجلس املستشارين في محطات عديدة منبرا ومصدرا رسميا لتقديم
الحكومة للعديد من املعطيات والسياسات املتعلقة بتدبيرهذه الجائحة.
كما واصل املجلس خالل هذه الوالية عقد الجلسات الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة والتي يتولى
اإلجابة عنها السيد رئيس الحكومة والتي مرت بمخاضات متعددة بدءا ببرمجة ثالث محاور في البداية
فمحورين فمحور واحد ،كما طرأ على طريقة تسييرها بعض التغييرات ليستقراألمربتولي رئيس الجلسة
عرض محور الجلسة ربحا للوقت ،يتلوذلك تناول رئيس الحكومة الكلمة لتقديم عرضه املفصل ثم بعد
ذلك يتدخل ممثلوا الفرق واملجموعة للمناقشة ليختم رئيس الحكومة الجلسة من خالل توليه الرد
على تعقيبات الفرق.
وكما هو الحال بالنسبة للجلسات األسبوعية فقد طغت املواضيع املتعلقة بتف�شي فيروس كورونا
وسياسات الحكومة ملواجهتها على أغلب الجلسات خالل النصف الثاني من هذه الوالية.
وعموما يسجل خالل هذه الوالية تحسن ملموس في كم األسئلة املطروحة وكذا املجابة ،مقابل
ضعف تجاوب الحكومة على مستوى الحضور للجلسات األسبوعية ،إضافة إلى طغيان األسئلة املرتبطة
بالقطاعات االجتماعية واالقتصادية والتي تستأثربأكثرمن  70%من مجموع األسئلة املطروحة.
وفي هذا الصدد ،تتمثل أهم العالمات البارزة للنشاط الرقابي للمجلس خالل الوالية التشريعية
 2021-2015بما يلي:
 عقد مجلس املستشارين خالل الوالية التشريعية  2021-2015ما مجموعه  384جلسة عامة ،منها 177جلسة خالل نصف واليته األولى ،و 207جلسة خالل نصف واليته الثانية؛
– تقديم ومناقشة البرنامج الحكومي؛
 الرصد املنتظم اللتزامات وتعهدات رئيس وأعضاء الحكومة في جلسات األسئلة الشفهية؛ اعتماد نظام تناول الكلمة في نهاية جلسات األسئلة الشفهية حول موضوع طارئ ،طبقا ملقتضياتاملادة  168من النظام الداخلي الجديد ملجلس املستشارين ،ابتداء من دورة أبريل  ،2020في أول
تنزيل ملقتضيات هذه املادة من النظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة بعد صدور قرار املحكمة
الدستورية رقم  20/102بتاريخ  02مارس 2020؛
 تقديم ومناقشة عروض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكماملالية ،عمال بمقتضيات الفصل  148من الدستور والنظام الداخلي ملجلس املستشارين؛
 مناقشة تصريحات السيد رئيس الحكومة طبقا ألحكام الفصل  68من الدستور الذي ينص علىإمكانية عقد البرملان لجلسات مشتركة بمجلسيه ،لالستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة،
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بحيث عرفت الوالية التشريعية  2021-2015تفعيل هذا املقت�ضى ألول مرة في ظل الدستور الجديد في
سنة  2016خالل دورة استثنائية طارئة تعلقت بموضوع وطني هام يتعلق بمستجدات الوحدة الترابية
للمملكة.
 مناقشة بيانات السيد رئيس الحكومة حول قضايا وطنية تكت�سي طابعا وطنيا هاما ،وقد تم اللجوءلهذه اآللية ملرتين اثنتين خالل الوالية التشريعية  ،2021-2015خالل سنتي  2020و ،2021تم خاللها
تناول الوضعية الوبائية في ظل التدابير املتخذة من طرف السلطات العمومية ملواجهة جائحة كورونا
والحد من تداعياتها.
 تقديم الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة في جلستين مشتركتين في ماي  2019ويوليوز 2021تضمنت الخطوط العريضة للحصيلة الحكومية املرحلية النصفية والحصيلة املرحلية قبل الختامية في
مختلف املجاالت ،والتي كانت محل مناقشة مستفيضة من أعضاء كال مجل�سي البرملان في يونيو 2019
ويوليوز 2021؛
 تقديم ملتمس مساءلة الحكومة ،إذ تميزت الوالية التشريعية  2021 - 2015بتطبيق مقتضياتالفصل  106من الدستور ألول مرة في ظل الدستور الجديد ،على إثر تقديم فريق األصالة واملعاصرة
باملجلس مللتمس مساءلة الحكومة ،بعد الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بولعالم بالصويرة والتي
أودت بحياة  15سيدة وإصابة أخريات؛
 استماع اللجان الدائمة للعدد من أعضاء الحكومة حول قضايا مجتمعية مختلفة ،وتنظيمهامجموعة من مهام استطالعية ولقاءات دراسية؛
 -تشكيل ثالث لجان لتق�صي الحقائق حول مواضيع ذات راهنية؛

 عقد أربع جلسات عامة سنوية لتقييم السياسات العمومية ،تناولت مجموعة من املواضيع،تتعلق بإنتاج الثروة ،املرفق العمومي ،االستراتيجية الوطنية للماء ،ثم السياسات العمومية حول
التشغيل.
ويضم الكتاب التالي رصدا للمواضيع واإلحصائيات املتعلقة بمراقبة العمل الحكومي وتقييم
السياسات العمومية على امتداد السنوات التشريعية الست للوالية التشريعية .2021 - 2015
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المعالم البارزة لحصيلة مجلس المستشارين
خالل الوالية التشريعية 2021-2015
في مجال مراقبة العمل الحكومي

اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021-2015

املعالم البارزة لحصيلة مجلس املستشارين على مستوى مراقبة العمل
الحكومي:

بادرت مختلف مكونات املجلس إلى استثمارالوسائل القانونية املتاحة لتسليط الضوء على القضايا
وامللفات التي تستأثرباهتمام املجتمع ،علما بأن األسئلة تبقى هي الوسيلة األكثراستعماال ،نظرا لسهولتها
ولطابعها الدوري وملتابعتها من طرف املواطنين ،وال سيما األسبوعية منها ،والشهرية التي يجيب عنها
السيد رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد ،تتمثل أهم العالمات البارزة للنشاط الرقابي للمجلس خالل الوالية التشريعية
 2021-2015بما يلي:
على مستوى الجلسات العامة:
عقد مجلس املستشارين خالل الوالية التشريعية  2021-2015ما مجموعه  384جلسة عامة ،منها
 177جلسة خالل نصف واليته األولى ،و 207جلسة خالل نصف واليته الثانية ،وذلك على امتداد:
•ست دورات عادية ،وثالث دورات استثنائية خالل النصف األول للوالية خصصت األولى منها
بتاريخ  12مارس  2016لالستماع إلى تصريح السيد رئيس الحكومة بخصوص آخر مستجدات
القضية الوطنية بطلب من كافة أعضاء مجلس النواب وكافة أعضاء مجلس املستشارين ،والثانية
ما بين  13و 15مارس  2017لتقديم ومناقشة تقريرلجنة تق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي
للتقاعد بطلب من أغلبية أعضاء مجلس املستشارين ،والثالثة ابتداء من  27مارس  2018بناء
على مرسوم لرئيس الحكومة للبت في خمسة مشاريع قوانين.
•ست دورات عادية ،ودورتين استثنائيتين خالل النصف الثاني للوالية ،وقد عقدت الدورتان
االستثنائيتان بمرسوم ابتداء من فاتح أبريل  ،2019ومن  2مارس  ،2021تضمن جدول أعمالهما
على التوالي  4مشاريع قوانين ومشروع قانون إطار ،ثم خمسة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروع
قانون إطاروثالثة مشاريع قوانين عادية.
وفيما يلي ملحة عن مختلف الجلسات الرقابية التي عقدها مجلس املستشارين منذ انتخابه في صيغته
الجديدة في أكتوبر :2015
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الحصيلة اإلجمالية للجلسات العامة خالل الوالية التشريعية 2021-2015
الجلسات العامة

2019 2018 2017 2016 2015
 2020املجموع
2021 2020 2019 2018 2017 2016

جلسات التشريع

26

11

22

21

24

33

137

جلسات األسئلة

31

14

27

23

27

28

150

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

04

03

06

05

06

05

29

الجلسات املخصصة لتقديم
ومناقشة عروض الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات (الفصل
 148من الدستور)

02

02

--

02

01

--

07

الجلسات املخصصة لعرض
ومناقشة الحصيلة املرحلية لعمل
الحكومة

--

--

--

03

--

02

05

08

11

09

08

07

09

52

01

--

--

01

--

02

04

72

41

64

63

65

79

384

118
ساعة
و19
دقيقة

74
ساعة
و40
دقيقة

103
ساعة
و39
دقيقة

109
ساعة
و21
دقيقة

100
ساعة
و16
دقيقة

117
ساعة
و42
دقيقة

623
ساعة
و57
دقيقة

جلسات مختلفة
الجلسات السنوية ملناقشة
وتقييم السياسات العمومية
املجموع

املدة الزمنية

وبصفة عامة ،يمكن تلخيص أهم املبادرات الرقابية التي قام بها مجلس املستشارين خالل
الوالية التشريعية  2021-2015كالتالي:
 - 1تقديم ومناقشة البرنامج الحكومي:
تطبيقا ألحكام الفصل  88من الدستور ،عقد مجلسا البرملان بتاريخ  19أبريل  2017جلسة عامة
مشتركة خصصت لالستماع لعرض السيد سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة املعين ،قصد
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تقديم البرنامج الحكومي ،والذي نوقش في كل مجلس على حدة طبقا للمقتضيات الدستورية ذات
الصلة ،بحيث كان مجلس املستشارين على موعد مع مناقشة مكونات املجلس للبرنامج الحكومي
املذكور في الجلسة املنعقدة بتاريخ  25أبريل  ،2017والتي كانت محل رد من طرف رئيس الحكومة في
الجلسة املنعقدة بتاريخ  26أبريل  ،2017وذلك قبل تصويت باملوافقة من قبل مجلس النواب على هذا
البرنامج الحكومي.

 - 2األسئلة:
تمثل األسئلة آلية رقابية مهمة في املتابعة املستمرة لعمل الحكومة ،وذلك سواء كانت ذات صبغة
شفهية مرتبطة بأجل أسبوعي كل يوم ثالثاء خالل الدورات البرملانية العادية ،أم كانت ذات صبغة
كتابية يمكن طرحها في كل وقت خالل الدورات وما بينها.
وعليه ،فقد سجلت الحصيلة اإلجمالية لألسئلة الشفهية خالل السنوات الست من الوالية
التشريعية ،طرح  7033سؤاال شفهيا أجابت الحكومة على  2603منها في الجلسات املبرمجة أسبوعيا،
مع العلم بأن عدد األسئلة الشفهية املبرمجة في الجلسة الواحدةّ ،
محدد بموجب قرار ملكتب مجلس
املستشارين في  20سؤاال شفهيا في ّ
كل جلسة ،موزعة وفق مبدأ التمثيل النسبي للفرق واملجموعات
وباقي أعضاء املجلس.
وقد تميزت السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية  2021-2015بإعطاء رئيس مجلس
املستشارين االنطالقة الرسمية للتطبيق املتعلق بالتدبير اإللكتروني لألسئلة الشفهية والكتابية،
بحضور السيدات والسادة أعضاء مكتب املجلس ورؤساء الفرق واملجموعات البرملانية ورؤساء اللجن
الدائمة ،وذلك في إطار البرنامج املندمج للبرملان اإللكتروني ملسايرة مستجدات األنظمة املعلوماتية من
خالل استخدام تقنيات التواصل الحديثة ،ويسمح هذا النظام من جهة بتقليص استهالك الورق وحسن
تخزين املعطيات ،ومن جهة ثانية بتقليص اآلجال التي يستغرقها التبادل الورقي لألسئلة واألجوبة.
وقبل عرض الخطوط العريضة ألهم املحاور املثارة في جلسات األسئلة الشفهية في الوالية ،2021-2015
فمن الجديرذكره تأثرحصيلة أشغال هذه الجلسات ببعض الظروف غيرالعادية في غضون هذه الوالية
التشريعية ،التي ّ
حدت من ممارسة املجلس الختصاصه الرقابي عن طريق األسئلة ،أو وجهت جهوده
نحو مواضيع ذات أولوية قصوى في جدول أعمال بالدنا ،فرضتها ظروف انتشارجائحة كورونا.
وهكذا ،لم يتمكن مجلس املستشارين من عقد أية جلسة لألسئلة الشفهية خالل دورة أكتوبر
 2016التي أعقبت االنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر ،بعد طرح نقاش فقهي حول عقد جلسات
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األسئلة الشفهية بحضور السادة الوزراء املكلفين بتصريف األمور الجارية ،وذلك إثر دعوة املجلس
للحكومة لحضور أشغال الجلسة األسبوعية لألسئلة الشفهية ليوم الثالثاء  18أكتوبر  ،2016طبقا
ملقتضيات الفصل  100من الدستور ومقتضيات املادة  243من النظام الداخلي ،وقد دفعت الحكومة
آنذاك بكونها «في وضعية تصريف األمور الجارية طبقا للفقرة األخيرة من الفصل  47من الدستور ،وأن
حضور أعضاءها في الجلسة األسبوعية للجواب على أسئلة السادة املستشارين ال يندرج ضمن اتخاذ
القرارات والتدابير املشار إليها في املادة  37من القانون التنظيمي رقم  65.13املتعلق بتنظيم وتسيير
أشغال الحكومة ،بل يدخل في إطاراالختصاص الرقابي للمجلس على أعمال الحكومة في تدبيرها للشأن
العام ،وعليه فإن عقد الجلسات األسبوعية يبقى مرتبطا بتعيين حكومة جديدة من قبل جاللة امللك،
ثم تنصيبها من قبل مجلس النواب» ،وتبعا لذلك تعذرعقد جلسات األسئلة الشفهية ،مع إصدارمكتب
املجلس لبيان توضيحيّ ،بين فيه األسس القانونية التي استند إليها لدعوة الحكومة ،وأخلى بموجبه
مسؤولية مجلس املستشارين عن تعطل آلية الرقابة على أشغال الحكومة.
كما انطلقت دورة أكتوبر  2019على وقع تعديل حكومي تقلصت على ضوئه عدد القطاعات الحكومية
من  38قطاعا إلى  23قطاعا حكوميا ،مع حذف كلي لكتابات الدولة وتقليص في عدد الوزارات املنتدبة،
وتجميع قطاعات أخرى ،مما أثر إلى حد ما في مستوى حضور بعض القطاعات الحكومية والقضايا
املرتبطة بتدبيرها ،ضمن أشغال الجلسات األسبوعية.
وتميزت أيضا السنة التشريعية  2020-2019بافتتاح مجلس املستشارين لدورته العادية ألبريل
 ،2020في ظل ظرفية استثنائية مرتبطة بانتشار فيروس كورونا املستجد كوفيد  ،19مما ّ
حتم تكييف
ّ
والحد من آثارها على جميع املستويات.
جدول أعماله وفق متطلبات املرحلة ،في التصدي للجائحة
وعلى هذا األساس ،فقد تم تكثيف آليات املراقبة املخولة للمجلس على عمل الحكومة ،إن على
مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة ،وفق البرامج والتدابير الوقائية املوضوعة من لدن املكتب
وندوة الرؤساء ،بحيث تم تسطيربرنامج لألسئلة الشفهية األسبوعية بالتنسيق مع الحكومة خالل فترة
سريان حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي ،بحيث تقرر إعطاء األولوية ملساءلة القطاعات
الحكومية املرتبطة بشكل مباشربتدبيرآثارهذه الجائحة من خالل آلية األسئلة املحورية خالل مجموعة
من الجلسات.
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الحصيلة االجمالية لألسئلة الشفهية
خالل والية مجلس املستشارين ()2021-2015
انسجاما مع تركيبة املجلس التي تتشكل أساسا من ممثلي الجماعات املحلية وممثلي الغرف املهنية
وممثلي املأجورين ،فقد شكلت األسئلة املوجهة للقطاعات االقتصادية ما مجموعه  2087سؤاال
وللقطاعات االجتماعية  2401سؤاال والشؤون الداخلية  1488سؤاال من مجموع األسئلة املطروحة
من طرف السيدات والسادة أعضاء املجلس البالغة  7033سؤاال ،كما هو مبين في الجدولين التاليين:
السنة التشريعية

مجموع األسئلة
الشفهية املطروحة

مجموع األسئلة
الشفهية املبرمجة

2016 - 2015

1481

481

2017 - 2016

828

242

2018 - 2017

1386

502

2019 - 2018

1443

438

2020 - 2019

850

427

2021 - 2020

1045

513

املجموع

7033

2603

املجال القطاعي

األسئلة الشفهية املطروحة

األسئلة الشفهية املبرمجة

املجال االقتصادي

2087

556

املجال االجتماعي

2401

1006

املجال الحقوقي واإلداري والديني

807

315

مجال الشؤون الداخلية

1483

557

مجال الشؤون الخارجية

255

169

املجموع

7033

2603

وبالنسبة لألسئلة الكتابية ،فقد بلغت الحصيلة اإلجمالية لألسئلة املطروحة خالل نفس
الفترة (الوالية التشريعية  )2021 - 2015طرح  4786سؤاال كتابيا ،أجابت القطاعات الوزارية
املختلفة على  2659منها ،وفق التفاصيل الواردة في الجدول أدناه ،مع مراعاة أن الفرق بين عدد
األسئلة املطروحة واملجابة خالل بعض الدورات ،يعزى إلى إجابة الحكومة على أسئلة متبقاة من
الدورات السالفة.
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السنة التشريعية

مجموع األسئلة
الكتابية املطروحة

مجموع األسئلة
الكتابية املجابة

2016 - 2015

438

174

2017 - 2016

203

247

2018 - 2017

803

382

2019 - 2018

1008

635

2020 - 2019

1556

566

2021 - 2020

778

655

املجموع

4786

2659

وبالنسبة للتوزيع القطاعي لألسئلة الكتابية ،فقد سجلت النتائج التالية:
املجال القطاعي

األسئلة الكتابية املطروحة

األسئلة الكتابية املجابة

املجال االقتصادي

1013

604

املجال االجتماعي

1806

1126

املجال الحقوقي واإلداري والديني

348

251

مجال الشؤون الداخلية

1563

650

مجال الشؤون الخارجية

56

28

املجموع

4786

2659

وبجانب جلسات األسئلة الشفهية األسبوعية ،واصل مجلس املستشارين خالل الوالية
 2021 - 2015عقد جلسات األسئلة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة التي يتولى السيد رئيس
الحكومة الجواب عنها ،بناء على الرصيد املهم الذي حققه املجلس بعد تنصيص دستور 2011
على هذه اآللية الرقابية الجديدة ،وما صاحب ذلك من نقاشات قانونية في بداية تفعيل هذا
املقت�ضى ،والتي فصل القضاء الدستوري في عدد مهم منها.
واعتبارا للمناسبة الشهرية التي تمثلها هذه الجلسات ،فقد اعتمد مكتب املجلس بالتشاور مع
ندوة الرؤساء منهجية واضحة الختيارمحاور هذه الجلسات ،من خالل تجميع املقترحات املقدمة
من لدن مكونات املجلس ،ودراستها ثم اختيارمواضيع منها تستجيب ملجموعة من املعايير ،تستند
أوال ملبدأ الراهنية ،واألفقية غير القطاعية ،ومراعاة تركيبة املجلس في تحديد املواضيع ،بالتركيز
على قضايا اقتصادية وأخرى اجتماعية تأخذ بعين االعتبار املكون النقابي ،فضال عن مراعاة
مقترحات فرق ومجموعات املعارضة.
وفيما يلي الئحة الجلسات الشهرية التي عقدها املجلس ومحاورها خالل الوالية :2021 - 2015
16
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الجلسات الشهرية املنعقدة
خالل والية مجلس املستشارين ()2021 - 2015
محاور الجلسة

ر.ت

الدورة

تاريخ الجلسة

.1

أكتوبر 2015

 01دجنبر 2015

.2

أكتوبر 2015

 12يناير 2016

 السياسة الطاقية في عالقتها مع مؤتمراألطراف في االتفاقيةاإلطارحول التغيرات املناخية cop 22؛
 -الحواراالجتماعي.

.3

أبريل 2016

 31ماي 2016

 تنمية املناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية؛ -تحديات املبادالت بين املغرب واالتحاد األوروبي.

.4

أبريل 2016

 19يوليوز 2016

 آفاق إصالح قطاع التربية والتكوين املنهي ومدى استجابتهللمتطلبات الجديدة لالقتصاد الوطني وتطلعات الشباب
املغربي؛
 تدبير السياسة العمومية في مجال الدين الخارجي وأثره علىاالستثمارالعمومي والرهانات الجهوية.

.5

أبريل 2017

 07يونيو 2017

 نجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرةالشرائية للمواطنين؛
 استراتيجية النهوض بالعالم القروي واملناطق الجبليةوالغابوية.

.6

أبريل 2017

 05يوليوز 2017

 إصالح اإلدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة؛ السياسة الحكومية في التنمية الصناعية وتحسين مناخاألعمال.

.7

أبريل 2017

 01غشت 2017

 حصيلة السياسات العمومية املتعلقة بمغاربة العالم؛ التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذاالستراتيجيات القطاعية.

.8

أكتوبر 2017

 14نونبر 2017

.9

أكتوبر 2017

 26دجنبر 2017

 سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولةلفائدة االستثمار ،ومعالجة اإلشكاالت املرتبطة باألرا�ضي
الساللية ،أرا�ضي الجموع ونزع امللكية؛
 سياسة الحكومة في تنزيل الالتركيز اإلداري ملواكبة ورشالجهوية املتقدمة.
 السياسات العمومية املرتبطة بمعالجة التفاوتات املجالية -السياسة األجرية في املغرب.

.10

أكتوبر 2017

 23يناير 2018

 -حصيلة الحكومة في السياسة االجتماعية.

 الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية املحلية؛ سياسة الحكومة في تدبير صندوق املقاصة وانعكاساته علىالقدرة الشرائية للمواطنين.
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 النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؛ -السياسة العامة املرتبطة بحماية املستهلك.

.11

أبريل 2018

 15ماي 2018

.12

أبريل 2018

 19يونيو 2018

.13

أبريل 2018

 10يوليوز 2018

 نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة؛ -الغرف املهنية ورهان التنمية.

.14

أكتوبر 2018

 18دجنبر 2018

 السلم االجتماعي ومتطلبات اإلقالع االقتصادي؛ -تحديات تأهيل الرأسمال البشري.

.15

أكتوبر 2018

 15يناير 2019

 السياسات العمومية ملواجهة الفقر والهشاشة خصوصا فيالعالم القروي؛
 الجهوية املتقدمة وإشكاالت إدماج الشباب وتثمين قدراتالقطاع الفالحي.

.16

أكتوبر 2018

 12فبراير 2019

 التدابيرالجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة؛ -برنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية.

.17

أبريل 2019

 21ماي 2019

 سياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهيوالبحث العلمي ببالدنا؛
 سياسة الحكومة في تدبيرالتوظيف في القطاع العام ورهاناتتحديث اإلدارة العمومية.

.18

أبريل 2019

 09يوليوز 2019

 سياسة الحكومة في تدبير االستثمار العمومي في أفق تحسيننجاعته؛
 -وضعية املتقاعد ومكانته في السياسات العمومية.

.19

أكتوبر 2019

 12نونبر 2019

 السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكيواملالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم املقاوالت الصغرى
والصغيرة جدا؛
 السياسة الحكومية املرتبطة باملسنين واألشخاص في وضعيةإعاقة.

.20

أكتوبر 2019

 10دجنبر 2019

 السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق اإلنسان،التحديات واآلفاق؛
 سياسة الحكومة ملواجهة التغيرات املناخية والكوارثالطبيعية.

.21

أكتوبر 2019

 21يناير 2020

 االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؛ السياسة العامة للحكومة في مجال حماية املرأة واألسرةوالطفولة.

.22

أبريل 2020

 21أبريل 2020

 اتفاقيات التبادل الحروأثرها على امليزان التجاري وتنافسيةاملقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
 السياسة العامة املتعلقة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافيةالوطنية.

 واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا18
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.23

أبريل 2020

 16يونيو 2020

 سياسة الحكومة ملا بعد رفع الحجر الصحي :أية خطة إقالعاقتصادي ملعالجة اآلثاراالجتماعية لألزمة.

.24

أبريل 2020

 21يوليوز 2020

 السياسات العمومية في املجاالت االقتصادية واالجتماعيةوالرقمية في ضوء الدروس املستخلصة من تداعيات أزمة
كورونا.

.25

أكتوبر 2020

 03نونبر 2020

 السياسات الحكومية ملعالجة تحديات الوضع االقتصاديواالجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا.

.26

أكتوبر 2020

 15دجنبر 2020

 الحماية االجتماعية :أية مقاربة لربح رهانات التوحيدوالجودة والحكامة؛
 استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعةفي ظل تداعيات جائحة كورونا.

.27

أكتوبر 2020

 19يناير 2021

.28

أبريل 2021

 25ماي 2021

 الحوار االجتماعي وتدابير احتواء التداعيات االقتصاديةواالجتماعية ألزمة كوفيد .19

.29

أبريل 2021

 22يونيو 2021

 تدابير استقبال ومواكبة الجالية املغربية املقيمة بالخارج فيظل اإلكراهات الناتجة عن وباء كوفيد .19

 -االستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا.

19

اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021-2015

التزامات وتعهدات رئيس وأعضاء الحكومة في جلسات األسئلة الشفهية:
بغاية إضفاء نوع من االستمرارية في العمل الرقابي على مدارالسنة ،تم رصد مختلف االلتزامات
والتعهدات التي يقدمها أعضاء الحكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية ،سواء تعلق األمربالسيد
رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية أم بالسيدات والسادة الوزراء خالل الجلسات األسبوعية،
وذلك اعتبارا لكون البرملان شريك أسا�سي في بلورة وترجمة هذه االلتزامات على أرض الواقع ،من
خالل إقرارومناقشة مشاريع القوانين من جهة ،وكذا بغية االنتقال من الرقابة العددية املبنية على
كم األسئلة املطروحة إلى الرقابة املبنية على تحديد األهداف ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع،
بحيث بلغت هذه االلتزامات والتعهدات في مجموعها  271التزاما خالل والية مجلس املستشارين
.2021 - 2015
وبعد تجربة إرساء مجلس املستشارين آللية متابعة التزامات وتعهدات السادة الوزراء املعبر
عنها خالل جلسات األسئلة الشفهية ،وجدت هذه املبادرة صداها خالل اجتماع املجلس الحكومي
ليوم الخميس  06يوليوز  ،2017بحيث دعا السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء
«إلى ضرورة احترام جميع االلتزامات املقدمة أمام البرملان والوفاء بالتعهدات املرتبطة بها ،وأشار
السيد رئيس الحكومة إلى أن االلتزامات املقدمة من قبل أعضاء الحكومة أثناء األسئلة الشفوية أو
اجتماعات اللجان أو أثناء املناقشات يجب تدوينها وااللتزام بها ،مضيفا أن هذه االلتزامات ينبغي
أن تكون الحكومة في مستواها وال ينبغي أن تلتزم ب�شيء حتى تكون هناك ضمانات إلمكانية تنفيذه
وفق اآلجال التي التزم بها عضو الحكومة».
وقد مكنت هذه اآللية الفرق واملجموعات البرملانية بمجلس املستشارين من االطالع على
مجموع االلتزامات الحكومية في نهاية كل دورة عادية ،من أجل االستئناس وترتيب أشكال رقابية
على ضوئها من قبيل تشكيل لجان استطالع ،أو استدعاء الوزراء للجان الدائمة أو صياغة أسئلة
شفهية وكتابية.
وما ينبغي االشارة إليه في األخير ،أن مستوى تعبير السيدات والسادة الوزراء عن استعدادهم
لحضور جلسات األسئلة الشفهية األسبوعية قد اتسم بالتباين والتفاوت طيلة الدورات البرملانية
العادية للفترة  ،2021 - 2015مما اضطررئاسة املجلس -في عدة مرات -بناء على طلب مجموعة من
مكونات املجلس ومداوالت مكتب املجلس وندوة الرؤساء إلى إثارة انتباه الحكومة كتابة للغيابات
املتكررة للوزراء عن حضور جلسات األسئلة الشفهية ،بل وطرح ذلك أثناء انعقاد الجلسات
ّ
العامة من قبل بعض أعضاء املجلس ،ال سيما أن ذلك أثر على ممارسة أعضاء املجلس لدورهم
الرقابي لعمل الحكومة طبقا ألحكام الفصل  100من الدستور.
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وقد تم الحرص املستمرعلى توثيق حصيلة حضور كل وزيرلجلسات األسئلة الشفهية في ختام
كل سنة تشريعية ،ومحاولة إبداع طرق جديدة مبتكرة لتجويد وعقلنة الجلسات األسبوعية
للرقابة البرملانية ،انطالقا من خصوصية تركيبة املجلس ،بحيث تم تخصيص في فترة من الفترات
الجزء األول من جلسة األسئلة الشفهية لقطاع حكومي واحد وتخصيص الجزء الثاني لباقي األسئلة
القطاعية وفق قاعدة املرونة املعمول بها ،من أجل إتاحة الفرصة لجميع الفرق واملجموعات
بمساءلة الحكومة وفق قناعاتها وتوجهاتها السياسية.
كما أنه في ظل الظرفية االستثنائية املرتبطة بانتشارفيروس كورونا املستجد كوفيد  19ابتداء من
دورة أبريل  ،2020أقرمكتب املجلس بالتنسيق مع الحكومة برنامجا لألسئلة الشفهية األسبوعية
كما أقره خالل فترة تطبيق الحجرالصحي ،بإعطاء األولوية ملساءلة القطاعات الحكومية املرتبطة
بشكل مباشر بتدبير آثار هذه الجائحة ،من خالل آلية األسئلة املحورية خالل الجلسات العشر
األولى.
وفي خضم التأقلم مع الظرفية االستثنائية املرتبطة بانتشارفيروس كورونا املستجد كوفيد ،19
اعتمد مكتب مجلس املستشارين في خطوة أولى خالل الجلسات األولى من دورة أكتوبر  2020نظام
التحديد املسبق للقطاعات الحكومية التي تخضع للمساءلة ،مما ساهم في حسن تدبير مشاركة
القطاعات الحكومية خالل جلسات األسئلة الشفهية ،والحد من ظاهرة الغياب املتكرر لبعضها.
ومن جهة أخرى ،وطبقا لقرار ندوة الرؤساء ومكتب املجلس ،فقد تم السعي إلى تقليص املدة
الزمنية املخصصة للجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة من ثالث ساعات إلى ساعتين فقط،
لضمان متابعة أحسن ألطوار هذه الجلسات ،ولكن لجلسة واحدة فقط تمت العودة بعدها إلى
الحصة العادية ،مع االتفاق على تعديل في طريقة عرض األسئلة بتولي رئيس الجلسة مهمة تقديم
محور الجلسة وإعطاء الكلمة مباشرة للسيد رئيس الحكومة من أجل تقديم عرضه ،لتشرع بعدها
الفرق واملجموعة في مناقشة محتويات عرض السيد رئيس الحكومة.
 - 3طلب تناول الكلمة في نهاية جلسات األسئلة الشفهية:
طبقا ملقتضيات املادة  168من النظام الداخلي الجديد ملجلس املستشارين ،توصلت رئاسة
املجلس خالل دورة أبريل  2020بطلب تناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسة األسئلة
الشفهية ،في أول تنزيل ملقتضيات هذه املادة من النظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة
بعد صدور قرار املحكمة الدستورية رقم  102/20بتاريخ  02مارس  ،2020التي أصبحت تنص
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على برمجة املواضيع باتفاق مع الحكومة بعد إشعارها أربع وعشرون ( )24ساعة على األقل قبل
افتتاح الجلسة.
وعلى الرغم من الطلبات املقدمة من أحد مكونات املجلس لتناول الكلمة في ظل هذا النظام،
ملرة واحدة في دورة أكتوبر  2020وألكثرمن خمس مرات في دورة أبريل  ،2021حول مواضيع آنية
من وجهة مقدميها ،فإن استجابة الحكومة مع هذه اآللية لم تكن دائما في مستوى تطلعات أعضاء
املجلس ،بحيث عبرت في أغلب ردودها الكتابية عن عدم استعدادها للتجاوب مع الطلبات ،إال في
مناسبتين اثنتين في جلسة  11ماي  ،2021عندما أجابت الوزيرة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج حول املوضوع املتعلق باقتحام املسجد األق�صى واالعتداء على املصلين فيه ،وفي الجلسة
العامة املنعقدة بتاريخ  6يوليوز  ،2021عندما قدم وزير الشغل واإلدماج املنهي معطيات حول
موضوع انتخابات مندوبي األجراء برسم سنة .2021
ولالشارة ،فإن طلبات تناول الكلمة همت مواضيع معينة ،تم طرحها ألكثرمن مرة ،رغم إعراب
الحكومة عن عدم التجاوب معها عند تقديمها ألول مرة.
 - 4تقديم ومناقشة عروض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال
املحاكم املالية
عمال بمقتضيات الفصل  148من الدستور واملادة  279من النظام الداخلي ملجلس
املستشارين ،التي تنص على تقديم الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات عرضا أمام البرملان
عن أعمال املحاكم املالية ،الذي يكون موضوع مناقشة من قبل كل من مجل�سي البرملان على
حدةّ ،
قدم السيد إدريس جطو بصفته الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،خالل الوالية
التشريعية  ، 2021-2015في جلسات عامة مشتركة بين مجل�سي البرملان ،عقدت على التوالي في04 :
ماي  04 ،2016يوليوز  23 ،2017أكتوبر  ،2018و 28يناير  ،2020عروضا عن أنشطة املحاكم
املالية بعد صدور التقارير السنوية للمجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية سنوات ،2014
 2017-2016 ،2015و ،2018وقد نوقشت هذه العروض والتقاريرالتي توفرمادة غنية عن تدبير
عدد من اإلدارات واملؤسسات ،بحضور عدد من الوزراء املعنيين بمضامين التقارير املذكورة،
في إطار توزيع للمحاور بتنسيق وتكامل مع مجلس النواب ،باالرتكاز إلى خالصات لجنة التنسيق
البرملانية ،وفي انسجام مع االختصاصات املوكولة ملجلس املستشارين وفق أحكام دستور ،2011
وذلك في جلسات مجلس املستشارين املنعقدة تواريخ 7 :يونيو  2 ،2016غشت  ،2017و 18دجنبر
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 ،2018في حين تم إرجاء موعد الجلسة العامة املخصصة ملناقشة تقريراملجلس األعلى للحسابات
لسنة  2018بتنسيق مع مجلس النواب.
وتأتي هذه الجلسات العامة تفعيال لالختصاصات التي أسندها دستور اململكة لهذه املؤسسة،
بحيث كانت فرصة ّ
قدمت املؤسسة العليا للرقابة من خاللها نظرة حول تدبيراملالية العمومية من
طرف الجهاز التنفيذي ،بما يساعد املؤسسة التشريعية على القيام بأدوارها الرقابية إزاء العمل
الحكومي .وذلك عقب إصداراملجلس األعلى للحسابات تقاريره السنوية املتعلقة بأنشطة املحاكم
املالية التي ترفع إلى جاللة امللك نصره هللا ،وتوجه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس
النواب ورئيس مجلس املستشارين،ثم تنشر بالجريدة الرسمية وباملوقع اإللكتروني للمجلس
األعلى للحسابات ،وذلك عمال بمقتضيات الفصل  148من الدستور.
وعلى سبيل املثال ،فقد ناقش املجلس عروض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
حول أعمال املحاكم املالية مع قطاعات الداخلية ،التربية الوطنية والتكوين املنهي ،السكنى
وسياسة املدينة والوظيفة العمومية ،برسم التقريرالسنوي ل.2015
كما انصبت املناقشة حول تقرير سنتي  2017-2016على املجاالت املتعلقة بالشؤون الداخلية،و
حصيلة تنفيذ قوانين املالية سنتي  2016و ،2017و نظام الوظيفة العمومية ووضعية الصندوق
املغربي للتقاعد ،والفالحة ،والسكن االجتماعي ،والتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي ،وقضايا الصحة ،والطاقة واملعادن ،والعرض الثقافي املوجه للمغاربة املقيمين
بالخارج.
 - 5تصريحات السيد رئيس الحكومة:
طبقا ألحكام الفصل  68من الدستور الذي ينص على إمكانية عقد البرملان لجلسات مشتركة
بمجلسيه ،لالستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة ،فقد عرفت الوالية التشريعية
 2021-2015تفعيل هذا املقت�ضى ألول مرة في ظل الدستور الجديد في سنة  2016خالل دورة
استثنائية طارئة تعلقت بموضوع وطني هام يتعلق بمستجدات الوحدة الترابية للمملكة.
تصريح السيد رئيس الحكومة بتاريخ  12مارس  2016بخصوص آخر مستجدات القضية
الوطنية
تفاعال مع القضايا الوطنية ذات األولوية ،عقد مجلسا البرملان ،بناء على طلب كافة أعضاء
مجلس النواب وكافة أعضاء مجلس املستشارين ،دورة استثنائية في  12مارس  ،2016استمع
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وناقش خاللها أعضاء املجلسين تصريح السيد رئيس الحكومة حول آخرمستجدات قضية وحدتنا
الترابية في ضوء تصريحات األمين العام السابق لألمم املتحدة في املوضوع.
قرار عقد هذه الدورة جاء بعيد تطورات خطيرة عرفتها القضية الوطنية األولى ،على إثر الزيارة
التي قام بها األمين العام السابق لألمم املتحدة إلى كل من الجزائروموريتانيا ما بين  04و 06مارس
 2016مع ما تخللها من تصريحات وتعبيرات ّ
مست بحقوق املغرب وبمشاعر املغاربة ،ثم بصورة
ومصداقية األمم املتحدة ذاتها ،بفعل االنزياح الخطيرعن اختصاصات املنظمة األممية والتزاماتها
وتقاليدها.
ولقد شكلت الجلسة العامة املشتركة للمجلسين مناسبة ّ
عبر من خاللها البرملان املغربي
بمجلسيه ،بمختلف مكوناته وأطيافه ،وقوفه وقفة الجسد الواحد باليد الواحدة والصوت
الواحد ،إلى جانب املواطنين واملؤسسات واألحزاب السياسية والنقابات واملجتمع املدني ،وذلك
كلما تعلق األمربالوحدة الوطنية.
وتم التأكيد على تشبث املغرب بقضيته األولى من خالل استحضارالعبارات القوية من الخطاب
امللكي السامي بمناسبة ذكرى املسيرة الخضراء املؤكدة على عدم استعداد املغرب تقديم أي
تنازالت جديدة بعد مقترح الحكم الذاتي ،واملكاملة الهاتفية بين صاحب الجاللة والسيد «بان كي
مون» التي تؤكد حرص املغرب على ضرورة تجنب املقاربات املنحازة والخيارات املحفوفة باملخاطر
في التعاطي مع ملف الصحراء املغربية.
 - 6بيانات السيد رئيس الحكومة حول قضايا وطنية تكت�سي طابعا وطنيا هاما:
باإلضافة إلى التصريحات التي يقدمها السيد رئيس الحكومة في جلسات مشتركة ملجل�سي البرملان،
يخول الدستور لهذا األخير الحق في تقديم بيانات حول قضايا وطنية تكت�سي طابعا وطنيا هاما،
وهي اآللية التي تم اللجوء إليها ملرتين اثنتين خالل الوالية التشريعية  ،2021-2015خالل سنتي
 2020و ،2021تم خاللها تناول الوضعية الوبائية في ظل التدابير املتخذة من طرف السلطات
العمومية ملواجهة جائحة كورونا والحد من تداعياتها.
 - 1.6تطورات تدبيرالحجرالصحي ما بعد  20ماي :2020
تفعيال ألحكام الفصل  68من الدستور ،اجتمع مجلسا البرملان في جلسة مشتركة يوم اإلثنين 24
رمضان  1441املوافق ل  18مايو  ،2020لالستماع إلى بيانات السيد رئيس الحكومة حول موضوع
«تطورات تدبير الحجرالصحي ما بعد  20ماي  ،»2020وقد مثلت هذه الجلسة فرصة للتواصل مع
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السيدات والسادة نواب األمة واملستشارين ومن خاللهم مع كافة املواطنات واملواطنين ،كمحطة
لإلعالن عن رؤية الحكومة بخصوص تدبير الحجر الصحي ما بعد  20ماي ،أخذا بعين االعتبار
آثار أي إجراء على املستويات الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،بغاية التعبئة وتوحيد الصف
الوطني واالنخراط الجماعي في مواجهة هذه الجائحة خالل كافة أطوارها ،بتضافر جهود وتنسيق
جميع املتدخلين وتكامل أدواراملؤسسات.
وبعد االستماع إلى البيانات التي تضمنها عرض رئيس الحكومة في الجلسة املشتركة ملجل�سي
البرملان ،عقد مجلس املستشارين تفعيال ملقتضيات املادة  273من النظام الداخلي للمجلس يوم
الثالثاء  25رمضان  1441املوافق ل  19ماي  2020جلسة عامة ملناقشة هذه البيانات وخطة
الحكومة لتدبيرتمديد الحجرالصحي.
 - 2.6الحالة الوبائية باململكة :التطورات والتدابيراالحترازية واإلجراءات املواكبة
بتاريخ  12أبريل  ،2021عقد االجتماع املشترك ملجل�سي البرملان في إطارالفصل  68من الدستور
واملادة  177من النظام الداخلي ملجلس النواب واملادة  273من النظام الداخلي ملجلس املستشارين،
لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بـ «الحالة الوبائية باململكة :التطورات والتدابير االحترازية
واإلجراءات املواكبة» ،في سياق االستعداد الستقبال شهررمضان املبارك.
وشكلت الجلسة العامة مناسبة لتجديد التواصل مع املؤسسة التشريعية ،ومن خاللها مع
الرأي العام الوطني بشأن الحالة الوبائية التي تعرفها بالدنا ،ومجهودات املواجهة املستمرة ضد
جائحة كورونا وتداعياتها على املستويات الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،مع توضيح القرارات
املتخذة وبسط حيثياتها وسياقاتها ،انطالقا من ضرورة التفاعل السريع واملالئم ،واتخاذ القرارات
الضرورية ملواجهة هذه الظرفية الصعبة وتداعياتها ،للحفاظ على صحة املواطنات واملواطنين،
وتقديم الدعم االجتماعي للمتضررين منهم ،وتوفيرشروط اإلقالع االقتصادي ببالدنا.
وقد تناول السيد رئيس الحكومة املوضوع استنادا إلى الوضعية الوبائية واستقراء مؤشراتها،
مستعرضا التدابير املتخذة ملواجهتها ،واإلجراءات املواكبة لضمان حسن تنزيلها والتخفيف من
تداعياتها.
ولهذا الغرض ،خصص مجلس املستشارين يوم الثالثاء  30شعبان  1442موافق  13أبريل
 ،2021جلسة عمومية ملناقشة البيانات التي قدمها السيد رئيس الحكومة حول مستجدات
الوضعية الوبائية باململكة والتطورات والتدابيراالحترازية واإلجراءات املواكبة ،من خالل تدخالت
ممثلي الفرق واملجموعة ،التي تعرضت للموضوع من مختلف جوانبه ،بحيث تفاعل السيد رئيس
الحكومة مع املداخالت املذكورة ،معتبرا طبيعة الوباء املتقلبة واملباغتة أحد دوافع تشديد
اإلجراءات االحترازية خالل رمضان املبارك.
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 - 7الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة:
على الرغم من إصدار الحكومة والقطاعات الوزارية املختلفة لتقارير متعددة عن حصيلة
أشغالها في مناسبات مختلفة ،سواء في إطارمناقشة قوانين املالية السنوية ،أوفي شكل وثائق ورقية
ورقمية ،أو تقديم معطيات في إطار ندوات صحفية ،كحصيلة  120يوما األولى من عمر الحكومة
وحصيلة السنة األولى ،وحصيلة السنة الثالثة ،فإن تقديم الحصيلة املرحلية التي تنطبق عليها
أحكام الفصل  101من الدستور ،لم تتمثل إال في مناسبتين قدم خاللهما السيد رئيس الحكومة
خالل جلستين مشتركتين في ماي  2019ويوليوز  2021الخطوط العريضة للحصيلة الحكومية
املرحلية النصفية والحصيلة املرحلية قبل الختامية في مختلف املجاالت ،والتي كانت محل مناقشة
مستفيضة من أعضاء كال مجل�سي البرملان في يونيو  2019ويوليوز  ،2021تجسيدا ملبدأ الشفافية
وتفعيال للحق في الحصول على املعلومة.
 - 1.7الحصيلة املرحلية ملنتصف الوالية الحكومية:
تميزت السنة التشريعية  2019-2018بمناقشة مجلس املستشارين يوم اإلثنين  28رمضان
 1440املوافق ل  03يونيو  ،2019للحصيلة املرحلية لعمل حكومة السيد سعد الدين العثماني،
عمال بأحكام الفقرة األولى من الفصل  101من الدستور واملادة  237من نظامه الداخلي ،الذي
ينص على أن يعرض رئيس الحكومة أمام البرملان الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة ،إما بمبادرة
منه ،أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ،أو من أغلبية أعضاء مجلس املستشارين.
وقد شكل تقديم الحصيلة ومناقشتها محطة دستورية وسياسية مهمة ،باعتبارها فرصة
لتقريب الرأي العام من عمل الحكومة وتيسير متابعته لألداء العمومي ،ارتباطا بما تضمنته هذه
الحصيلة من مؤشرات ومنجزات وإكراهات في مباشرة مختلف األوراش.
ولإلشارة ،فقد عرض السيد رئيس الحكومة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة في الجلسة
املشتركة ملجل�سي البرملان بتاريخ  13ماي  ،2019تطرق فيها للسياق العام لتقديم الحصيلة،
ومستجدات القضية الوطنية األولى ،مع التذكير بظروف تشكيل الحكومة وصياغة البرنامج
الحكومي ،واملنهجية املعتمدة في تنزيل البرنامج املذكور.
وتناول السيد رئيس الحكومة هذه الحصيلة من خالل خمسة محاور أساسية تتعلق ب :دعم
الخيار الديمقراطي ودولة القانون وترسيخ الجهوية ،تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة
وترسيخ الحكامة الجيدة ،تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة،
تعزيز التنمية البشرية والتماسك املجالي واالجتماعي ،تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة
قضاياه العادلة في العالم ،ومحاور أخرى فرعية ،حظيت جميعها بمناقشة مستفيضة من لدن
جميع مكونات مجلس املستشارين.
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 - 2.7الحصيلة املرحلية ملا قبل نهاية الوالية الحكومية:
بعد أربع سنوات وبضعة أشهر من تحمل الحكومة ملسؤوليتها ،عرض السيد سعد الدين
العثماني رئيس الحكومة في الجلسة املشتركة ملجل�سي البرملان املنعقدة يوم الثالثاء  25ذي القعدة
 6( 1442يوليوز  )2021حصيلة عمل الحكومة للفترة .2021 - 2017
وقد عقدت الجلسة املذكورة بطلب من رئيس الحكومة بناء على الفصل  101من الدستور،
على أساس ومرجعية البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ  26أبريل ،2017
تفعيال ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.
واستهل رئيس الحكومة عرضه بالسياق السيا�سي واالقتصادي الدولي والوطني الذي تشكلت
فيه الحكومة في أبريل  ،2017التي جاءت في خضم أزمة مالية واقتصادية عاملية ،وتراجع نسب
النمو في أغلب البلدان الشريكة اقتصاديا للمغرب؛ وتزايد تأثيرات الجفاف وقلة التساقطات
املطرية؛ والصعود املتزايد لسعرالبترول منذ 2016؛ ووضع إقليمي وجهوي متسم بعدم االستقرار
السيا�سي واألمني.
وتعد هذه الوالية الحكومية ،بحسب السيد رئيس الحكومة ،والية استثنائية بجميع املقاييس
بما عرفته في بحرهذه الوالية من محطات صعبة ،وأبرزها جائحة كورونا على مدارأكثرمن سنة،
وما تزال تداعياتها مستمرة ،وال يعرف أحد في العالم مآالتها ،خاصة بعد ظهور عدد من املتحورات
والسالالت الجديدة والخطيرة للفيروس.
وقد مكن تدبير بالدنا بقيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا للجائحة ،من
تحقيق نجاحات جماعية ،وقد واصلت الحكومة رغم ذلك تنفيذ اإلصالحات املهيكلة الكبرى ،وتنزيل
مختلف األوراش املفتوحة ،مع إرساء مقومات وأسس إعادة إطالق دينامية جديدة لالقتصاد
الوطني ،باملوازاة مع استمراراليقظة والحذرفي مواجهة الجائحة إلى متم الوالية الحكومية.
وقد تناول عرض السيد رئيس الحكومة عناصر تنزيل البرنامج الحكومي من حيث املنهجية
املعتمدة ومؤشرات اإلنجاز ،ملقاربة مدى تحقيق األهداف املرقمة امللتزم بها في البرنامج الحكومي،
ثم من خالل الحصيلة حسب املحاور الخمسة للبرنامج الحكومي ،املذكورة في نهاية الفقرة
السابقة ،قبل التأكيد على عناصر التدبير الجماعي لجائحة كوفيد  ،19والدروس املستخلصة
منها في شتى املجاالت الصحية واالقتصادية واالجتماعية والرقمية ،وبصفة خاصة أهمية إنجاح
الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.
وقد كانت هذه املحاور وغيرها ،محل مناقشة عميقة من قبل كافة مكونات مجلس املستشارين
في جلسته العامة املنعقدة بتاريخ  14يوليوز .2021
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 - 8ملتمس مساءلة الحكومة:
تميزت هذه الوالية التشريعية  2021 - 2015بتطبيق مقتضيات الفصل  106من الدستور ألول
مرة في ظل الدستور الجديد ،على إثر تقديم فريق األصالة واملعاصرة باملجلس مللتمس مساءلة
الحكومة ،بعد الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بولعالم بالصويرة والتي أودت بحياة  15سيدة
وإصابة أخريات.
وقد تم إيداع امللتمس من طرف خمس أعضاء املجلس الذين ينتمون للفريق السالف الذكر
خالل الجلسة املنعقدة بتاريخ  21نونبر  ،2017وتم عرض امللتمس على التصويت وفقا ألحكام
الدستور والنظام الداخلي بتاريخ  27نونبر  ،2017إال أن امللتمس لم يحصل على األغلبية املطلقة
ألعضاء مجلس املستشارين.
 - 9جلسات مختلفة:
باإلضافة إلى األصناف املشارإليها من الجلسات العامة املذكورة سابقا ،تميزت الوالية التشريعية
ملجلس املستشارين بعقد جلسات أخرى ،تعلقت باختتام وافتتاح الدورات العادية واالستثنائية،
وجلسة انتخاب ثالثة أعضاء باملحكمة الدستورية بتاريخ  4يونيو  ،2016وكذا انتخاب عضو
واحد بهذه املحكمة بتاريخ  11فبراير  ،2020ثم جلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني مشتركة
مع مجلس النواب بتاريخ  11دجنبر  2017على إثرالتطورات املقلقة التي عرفتها مدينة القدس.
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الدور الرقابي للجان الدائمة:
أوال :مؤشرات رقمية عامة حول أشغال اللجان الدائمة
خالل الوالية التشريعية :2021 - 2015
عدد
االجتماعات
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية
لجنة الداخلية والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة
املقيمين في الخارج
لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية
لجنة القطاعات اإلنتاجية
اجتماعات مشتركة بين لجنة العدل
والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة
التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
لجنة النظام الداخلي
املجموع

عدد ساعات
اجتماعات
اللجنة

137

 268ساعة
و 25دقيقة

181

 629ساعة
و 40دقيقة

85

 220ساعة
و 15دقيقة

61

 131ساعة
و 45دقيقة

175

 585ساعة
و 35دقيقة

106

 288ساعة
و 40دقيقة

03

 11ساعة
و 30دقيقة

04

 13ساعة

752

 2148ساعة
و 50دقيقة

29

عدد التعديالت
عدد
املقدمة حول
النصوص
املوافق عليها النصوص املحالة
على اللجنة
47

802

65

1719

44

518

188

41

54

1835

56

268

02

87

01

134

457

5404
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ثانيا :مؤشرات رقمية تفصيلية بحسب اللجان الدائمة خالل الوالية التشريعية :2015-2021
عدد ساعات
اجتماعات اللجان
الدائمة

السنة
التشريعية
2015
2016

السنة
التشريعية
2016
2017

السنة
التشريعية
2017
2018

السنة
التشريعية
2018
2019

السنة
التشريعية
2019
2020

السنة
التشريعية
2020
2021

املجموع

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

30

12

22

27

30

16

137

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

35

22

28

30

27

39

181

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

23

6

14

8

15

19

85

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

09

10

14

11

7

10

61

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

55

12

23

36

19

30

175

لجنة القطاعات
اإلنتاجية

31

08

19

17

14

17

106

اجتماعات مشتركة بين
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان ولجنة
التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

03

3
04

لجنة النظام الداخلي
املجموع

183

73

120

30

129

116

04
131

752
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عدد ساعات
اجتماعات اللجان
الدائمة

السنة
التشريعية
2015
2016

السنة
التشريعية
2016
2017

السنة
التشريعية
2017
2018

السنة
التشريعية
2018
2019

السنة
التشريعية
2019
2020

السنة
التشريعية
2020
2021

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

 71ساعة
و 41دقيقة

 29ساعة
و 8دقائق

 59ساعة
و 33دقيقة

 57ساعة
و 30دقيقة

 27ساعة
و 50دقيقة

 22ساعة  268ساعة
و 43دقيقة و 25دقيقة

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 156ساعة
و 20دقيقة

 80ساعة
و 45دقيقة

 81ساعة
و 25دقيقة

 96ساعة
و 5دقائق

 89ساعة
و 30دقيقة

 125ساعة
و 35دقيقة

 629ساعة
و 40دقيقة

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

 48ساعة
و 40دقيقة

 17ساعة
و 20دقيقة

ساعة
و 25دقيقة

 26ساعة
و 10دقائق

 41ساعة  52ساعة
و 05دقائق و 35دقيقة

 220ساعة
و 15دقائق

لجنة الخارجية والدفاع
املقيمين  24ساعة
الوطني واملغاربة
و 40دقيقة
في الخارج

 22ساعة

 24ساعة
و 40دقيقة

 20ساعة  18ساعة
و 25دقيقة و 20دقيقة

 21ساعة
و 40دقيقة

 131ساعة
و 45دقيقة

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 180ساعة
و 45دقيقة

 51ساعة

 97ساعة  126ساعة
و 10دقائق و 50دقيقة

 57ساعة
و 45دقيقة

 72ساعة
و 5دقائق

 585ساعة
و 35دقيقة

لجنة القطاعات
اإلنتاجية

 84ساعة
و 40دقيقة

 31ساعة

 54ساعة
و 30دقيقة

 42ساعة

 36ساعة

 40ساعة  288ساعة
و 30دقيقة و 40دقيقة

اجتماعات مشتركة بين
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان ولجنة
التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 11ساعة
و 30دقيقة

 11ساعة
و 30دقيقة

لجنة النظام الداخلي
املجموع

 13ساعة
 566ساعة  242ساعة
و 46دقيقة و 43دقيقة

املجموع

 351ساعة
دقيقة  369ساعة
و43
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 282ساعة
و 30دقيقة

 13ساعة
 335ساعة  2146ساعة
و 8دقائق و 50دقيقة
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عدد النصوص املوافق عليها (مشاريع ومقترحات
القوانين ،ومشاريع مراسيم القوانين)

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2020
2021

املجموع

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

11

2

8

11

5

10

47

لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

11

5

5

13

10

21

65

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية

10

1

8

4

9

12

44

لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة
املقيمين في الخارج

43

35

27

36

27

20

188

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

21

2

6

7

03

15

54

لجنة القطاعات اإلنتاجية

16

01

07

08

06

18

56

لجنة النظام الداخلي

01

01

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة
التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

02
01

01

املجموع

113

47

61

79

61

96

457

عدد التعديالت املقترحة على النصوص
املحالة إلى اللجان الدائمة

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2020
2021

املجموع

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

296

108

-

205

193

-

802

لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

251

324

188

339

284

333

1719

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية

149

-

97

-

120

152

518

16

25

لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة
املقيمين في الخارج

41

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

721

98

282

688

3

43

1835

لجنة القطاعات اإلنتاجية
مشروع قانون درس بصفة مشتركة بين لجنتي
العدل والتعليم (مشروع املناصفة)

52

19

58

28

57

54

268

لجنة النظام الداخلي

03

املجموع

1472

87

87
131

32

636

641

1416

134
657

582

5404
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ثالثا :جلسات استماع اللجان الدائمة ألعضاء الحكومة:
اللجنة الدائمة

املوضوع
الدخول املدر�سي والجامعي للموسم الدرا�سي
.2018/2017
االستراتيجية الوطنية للشباب.
الوضعية االجتماعية للعامالت والعمال الزراعيين
وظروف عملهم وتنقلهم إلى أماكن عملهم
بالضيعات الفالحية ،إثر حادثة السير التي أودت
بحياة مجموعة من العامالت الزراعيات بالطريق
الرابطة بين العرائش وموالي بوسلهام الغرب
وحادثتي أكاديروطنجة.
اإلصالح البيداغوجي الجامعي الجديد.

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

التاريخ
الخميس  19أكتوبر 2017
األربعاء  1نونبر 2017
اإلثنين  13ماي 2019

األربعاء  15يناير 2020

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

األربعاء  17يونيو 2020

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

الثالثاء  7يوليوز 2020

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

الخميس  27غشت 2020

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

 21يناير 2021

مناقشة تقرير املهمة االستطالعية حول الوضع
الصحي بجهة فاس-مكناس بحضور وزيرالصحة.

 30يونيو 2021

اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتنمية
االقتصادية بمجلس النواب ولجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس
املستشارين لتقديم اإلطار العام إلعداد مشروع
قانون املالية لسنة .2017

الخميس  21يوليوز 2016

اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتنمية
االقتصادية بمجلس النواب ولجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس
املستشارين لتقديم عرض السيد وزير االقتصاد
واملالية حول اإلطار العام إلعداد مشروع قانون
املالية لسنة .2018

الخميس  27يوليوز 2017
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لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية بمجلس املستشارين ولجنة
املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب حول
موضوع نظام صرف الدرهم ،بحضور السيد وزير
االقتصاد واملالية والسيد والي بنك املغرب.

األربعاء  17يناير 2018

مناقشة العرض الذي قدمه وزير االقتصاد
واملالية ووالي بنك املغرب حول موضوع نظام
صرف الدرهم ،بحضور السيد والي بنك املغرب.

اإلثنين  22يناير 2018

اجتماع مشترك مع لجنة املالية والتنمية
االقتصادية بمجلس النواب لالستماع لعرض
السيد وزير االقتصاد واملالية حول حصيلة تنفيذ
الستة أشهر األولى من قانون املالية واإلطار العام
ملشروع ميزانية .2019
مناقشة عرض السيد وزيراالقتصاد واملالية حول
حصيلة تنفيذ الستة أشهر األولى من قانون املالية
واإلطارالعام ملشروع ميزانية .2019

الخميس  19يوليوز 2018

اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية بمجلس املستشارين ولجنة
املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب
لتقديم عرض السيد وزير االقتصاد واملالية حول
حصيلة تنفيذ الستة أشهر األولى من قانون املالية
واإلطارالعام ملشروع ميزانية سنة .2020

اإلثنين  23يوليوز 2018
الخميس  25يوليوز 2019

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

 18مارس 2020

تدارس التدابيرواإلجراءات ذات الطابع االقتصادي
التي اتخذتها الحكومة ملواجهة جائحة كورونا.

اإلثنين  11ماي 2020

تقديم اإلطار العام إلعداد مشروع قانون املالية
لسنة  2021من طرف السيد وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة.

األربعاء  22يوليوز 2020

االستماع لعرض السيد وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ،يهم إخبار اللجنة بخصوص
إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى
صندوق االستثماراالستراتيجي.

الثالثاء  11غشت 2020

االستماع ومناقشة عرض السيد وزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة حول تنفيذ ميزانية سنة
 ،2020وإعداد مشروع قانون املالية لسنة 2021
والبرمجة امليزانياتية للثالث سنوات القادمة.

اإلثنين  28شتنبر 2020
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لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة القطاعات
االنتاجية

لجنة الخارجية

االستماع ملمثلي صندوق اإليداع والتدبيرلالحتياط
لتقديم بعض البيانات التقنية املرتبطة بمقترحي
قانونين يقضيان بإلغاء وتصفية نظام معاشات
أعضاء مجلس النواب ونظام معاشات أعضاء
مجلس املستشارين.

األربعاء  13يناير 2021

اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتنمية
االقتصادية بمجلس النواب ولجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس
املستشارين لتقديم عرض السيد وزير االقتصاد
واملالية حول اإلطار العام إلعداد قانون املالية
للسنة املوالية .2022

األربعاء  28يوليوز 2021

مناقشة حصيلة استراتيجية رؤية  2020للسياحة
وخطة الوزارة إلنعاش القطاع السياحي وتقوية
تنافسية الفاعلين السياحيين وتسهيل ولوج
الشركات السياحية للتمويل ،وسياسة الوزارة
للترويج للمنتوج املغربي وباقي املواضيع ذات
الصلة.

 02ماي 2016

دراسة موضوع تداعيات استيراد املواد الطاقية
البديلة.

 20يوليوز 2016

وضعية املكتب الوطني املغربي للسياحة.

 25يوليوز2017

وضعية الحرفيين التقليديين في ظل جائحة وباء
كورونا.

 16يونيو 2020

اجتماع مشترك طارئ للجنتي الخارجية بمجل�سي
البرملان لتدارس مستجدات القضية الوطنية
في ضوء الزيارة التي قام بها األمين العام األممي
ملخيمات تندوف واملنطقة املغاربية وبعض الدول
االفريقية.

 11مارس 2016

تدارس موضوع الشراكة بين اململكة املغربية
واالتحاد األوروبي.

اإلثنين  12مارس 2018

اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجل�سي
البرملان لتدارس آخر تطورات القضية الوطنية
بحضورالسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي والسيد وزيرالداخلية.

اإلثنين  01أبريل 2018

تدارس آخرمستجدات القضية الوطنية.

الثالثاء  27أبريل 2021
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رابعا :املهام االستطالعية والزيارات امليدانية للجان الدائمة:
اللجان الدائمة
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لجنة الداخلية

املهام االستطالعية والزيارات امليدانية
واللقاءات الدراسية
املهمة االستطالعية للسجن املحلي آليت ملول ()2

من  20إلى  23فبراير 2019

مهمة استطالعية حول واقع الصحة بجهة درعة
تافياللت.

من  1إلى  7يوليوز 2018

لجنة التعليم

زيارة ميدانية لالطالع عن قرب على أهم املشاريع
الفالحية التي أطلقت في إطارمخطط املغرب األخضر
بكل من جتهي مراكش آسفي وسوس ماسة درعة.
زيارة ميدانية للمستشفى العسكري بالرباط.

لجنة الخارجية

لجنتي الخارجية
والداخلية

 23يناير 2018

املهمة االستطالعية للطريق الوطنية رقم  9الرابطة
بين مدينة مراكش وورزازات.

مهمة استطالعية حول الوضع الصحي بجهة فاس-
مكناس.

لجنة القطاعات
اإلنتاجية

تاريخها

زيارة ميدانية مشتركة بين لجنتي الخارجية بمجل�سي
البرملان للحزام األمني باألقاليم الجنوبية.
زيارة ميدانية لوفد برملاني مشترك عن لجنة
الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية
ولجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج بمجلس املستشارين للمعبرالحدودي
الكركرات.
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الفترة األولى :من  10إلى  15نونبر
2020
الفترة الثانية  :من  6إلى  12دجنبر
2020
مالحظة :نوقش التقريرالعام
الذي أنجزته اللجنة حول املهمة
االستطالعية بحضور ممثل
عن الحكومة في الجلسة العامة
املنعقدة بتاريخ  13يوليوز .2021
أيام  4.5.6أبريل 2018
 17مايو 2016
من  14إلى  06مارس2020

من  17إلى  19دجنبر2020
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خامسا :لقاءات دراسية وتشاورية:
اللجان الدائمة

املوضوع

اجتماع مشترك للجنة املالية
والتخطيط والتنمية

االستماع لعرض السيد الرئيس األول للمجلس

اجتماع مشترك للجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية
ولجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان ولجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

األعلى للحسابات حول تقريرهذا املجلس املتعلق
بالصندوق املغربي للتقاعد.

اجتماع مشترك بين لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية
ولجنة املالية والتنمية االقتصادية
بمجلس النواب
اجتماع مشترك بين كل من
لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية ولجنة الفالحة
والقطاعات اإلنتاجية ،ولجنة
التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية ،ولجنة الداخلية
والجماعات الترابية
اجتماع مشترك بين لجنة الفالحة
ولجنة املالية ولجنة التعليم ولجنة
الداخلية ولجنة العدل
لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان

التاريخ
اإلثنين  23يناير 2017

لقاء تواصلي حول خالصة الدراسة املنجزة من
طرف وزارة االقتصاد واملالية املتعلقة بإعادة
قراءة املدونة العامة للضرائب.

األربعاء  25أكتوبر 2017

االستماع لعرض السيد رئيس املجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي بخصوص الدراسة التي
أنجزها هذا املجلس حول «الرأسمال غير املادي
عامل لخل ــق الثروة وتوزيعـها املنصف.

األربعاء  10يناير 2018

االستماع لتقديم السيد الرئيس األول للمجلس
األعلى للحسابات للتقرير املوضوعاتي للمجلس
حول «مدى جاهزية املغرب لتنفيذ أهداف
التنمية املستدامة .»2030/2015
يوم درا�سي حول مشروع قانون رقم  45.18يتعلق
بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين.
لقاء تشاوري مع السيد وزير الدولة املكلف
بحقوق اإلنسان حول التقرير الوطني الجامع
للتقارير  21،20،19املتعلق بإعمال االتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري.
لقاء تشاوري مع السيد وزير الدولة املكلف
بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان حول
إعداد التقريرالدوري الجامع للتقريرين الخامس
والسادس التفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييزضد املرأة.
عرض ومناقشة «مشروع التقرير األولي بشأن
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري».
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اإلثنين  20يوليوز 2020

 17يوليوز 2019

 7يناير 2020

 22يونيو 2021
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اللجان المؤقتة:
لجان لتق�صي الحقائق:
عمال بأحكام الفصل  67من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم  85.13املتعلق
بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي الحقائقّ ،
تقدم مجموعة من أعضاء مجلس املستشارين
بأربع طلبات ترمي إلى تشكيل لجان لتق�صي الحقائق ،وبعد القيام باالجراءات املسطرية الضرورية
املتمثلة في التثبت من توفر نصاب تقديم الطلب الذي هو «ثلث أعضاء املجلس» ،وإشعارالسيد
رئيس الحكومة بالطلب داخل أجل ثالثة أيام على أبعد تقدير ،وانتظار أجل الجواب من لدن
هذا األخير ،باشراملجلس مسطرة تأليف هذه اللجان النيابية من كافة الفرق واملجموعات املكونة
له ،ووضع رهن إشارتها االمكانات البشرية والوسائل املادية للقيام بمهمتها ،بحيث تمكنت ثالث
لجان منها من إنجاز تقارير عن املواضيع املعنية بها ،بعد إجرائها ملجموعة من جلسات االستماع
وقيامها بدراسة عدد من الوثائق وامللفات ،بل وأحيانا القيام بزيارات ميدانية لالطالع عن كثب
على معطيات إضافية ودقيقة.
ويلخص الجدول التالي طلبات تشكيل لجان التق�صي خالل والية مجلس املستشا رين
 ،2021 - 2015ومآلها:
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املوضوع

عدد
تاريخ تقديم طلب
ّ
تشكيل لجنة املوقعين على
الطلب
التق�صي

تاريخ تقديم ومناقشة تقريرلجنة
التق�صي

 23يونيو 2016

 45عضوا

عرض ومناقشة املجلس تقرير لجنة تق�صي
الحقائق التي شكلها حول الصندوق املغربي
للتقاعد بتاريخ  13و 15مارس  ،2017في إطار
دورة استثنائية بطلب من أعضاء املجلس،
تطبيقا لألجل املحدد في املادة  17من القانون
التنظيمي املتعلق بطريقة تسيير لجان تق�صي
الحقائق.

ترخيص
الحكومة  15يوليوز 2016
باستيراد النفايات.

 42عضوا

تقديم ومناقشة تقرير لجنة التق�صي أمام
الجلسة العامة يومي  17و 18يونيو .2018

وضعية الصندوق
املغربي للتقاعد.

وضعية
الوطني
للسياحة.

املكتب
املغربي  3غشت 2016

االتفاقية
مآل
املوقعة
الجماعية
بتاريخ  17فبراير
والبرنامج
1998
االقتصادي املصاحب
لها ،املرتبطين
بإغالق  16يناير 2018
مفاحم
شركة
بجرادة
املغرب
وتصفية ممتلكاتها،
وعالقة ذلك بتدهور
األوضاع االقتصادية
واالجتماعية باملدينة.

 47عضوا

 41عضوا
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أعلن مكتب املجلس في الجلسة العامة
املنعقدة بتاريخ  28ماي  2019عن حل اللجنة،
ّ
املحدد بموجب
لتعذر إيداع تقريرها في األجل
املادة  16من القانون التنظيمي رقم 085.13
املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي
الحقائق.
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اللجان املؤقتة املكلفة باملراقبة الداخلية:
تطبيقا ألحكام النظام الداخلي ملجلس املستشارين املتعلقة بتشكيل لجنة مؤقتة لفحص
صرف ميزانية مجلس املستشارين ،تمكن املجلس من تشكيل هذه اآللية الداخلية للمراقبة لثالث
مرات ،أودعت اثنتان منها تقاريرها لدى مكتب املجلس ،في حين تعذرعلى اللجنة الثالثة استكمال
أشغالها في األجل املحدد بموجب النظام الداخلي ،لتزامنها مع ظروف الحجرالصحي املعلن في إطار
تطبيق حالة الطوارئ الصحية.
وقد مثلت أشغال هذه اللجان والوثائق املنبثقة عنها رصيدا هاما لتجويد التدبيراإلداري واملالي
للمجلس ،بحيث تم األخذ بعدد من التوصيات واملالحظات املعبرعنها في إطارهذه اللجان املؤقتة.
وبجانب هذه اللجان ،ينص النظام الداخلي ملجلس املستشارين املؤرخ في مارس  2020على
صنف جديد من الهيئات املؤقتة املتمثلة في املجموعات املوضوعاتية ،التي تصنف هي األخرى إلى
صنفين مختلفين ،تتعلق األولى منهما بالتحضير للجلسات السنوية ملناقشة وتقييم السياسات
العمومية التي تشكل بالضرورة في مستهل كل سنة تشريعية لدراسة املحور املختار للجلسات
املذكورة ،وعلى أساس التمثيل النسبي وتخصص األعضاء املشكلين للمجموعة للمقاربة بالكفاءة
املطلوبة ملواضيع التقييم ،في حين يعتبر الصنف الثاني من هذه املجموعات املؤقتة وسيلة يلجأ
إليها املجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،لتناول مواضيع تدخل ضمن اختصاص لجنتين أو أكثر.
وقد تم تشكيل لجنة من هذا الصنف في السنة التشريعية األخيرة من والية املجلس 2021-2020
حول إصالح التغطية االجتماعية.
ونظرا لكون العمل الذي تقوم به هذه املجموعات املؤقتة أقرب إلى تقييم السياسات العمومية،
فإن الفقرة املوالية ستقدم صورة ملخصة عن العمل الذي قامت به خالل والية املجلس.
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ملخص حصيلة مجلس املستشارين
في مجال تقييم السياسات العمومية
تعتبر وظيفة تقييم السياسات العمومية إحدى أهم اآلليات التي منحتها الوثيقة الدستورية لـ
 29يوليوز  2011للمؤسسة التشريعية ،وذلك بمقت�ضى الفصلين  70و  101من الدستور .وقد
حقق مجلس املستشارين خالل الوالية التشريعية  2021-2015تراكما هاما على هذا املستوى،
طبقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ،وباستثمار إمكانياته الذاتية ،بهدف اإلسهام في حسن
تدبير الفعل العمومي انطالقا من استخدام آليتي التشخيص والتقييم للسياسات العمومية،
اللتان تشكالن أداة التدخل الرئيسة للحكومات لقياس مدى فعالية وجدوى السياسات املعتمدة
بناء على مؤشرات أداء واضحة.
كذلك ،حاول املجلس املحافظة على انتظامية عقد الجلسات العامة السنوية املخصصة
للتقييم ،بحيث تمكن خالل الفترة املذكورة من تحضير أربع جلسات سنوية تناولت مجموعة من
املواضيع ،ويتعلق األمر بموضوع إنتاج الثروة ،املرفق العمومي ،االستراتيجية الوطنية للماء ،ثم
السياسات العمومية حول التشغيل.
وهكذا ،ففي السنة التشريعية  ،2016 - 2015بادر مجلس املستشارين بعد انتخابه في صيغته
الجديدة الى القيام بأول تمرين في هذا الخصوص خالل دورة أبريل  ،2016يوم الجمعة 5
غشت  ،2016من خالل عرض تقرير املجموعة املوضوعاتية املكلفة بالتحضير للجلسة السنوية
ملناقشة وتقييم السياسات العمومية ،ومناقشته مع أعضاء الحكومة املعنيين بنتائج املخططات
اإلستراتيجية التي تم االشتغال عليها ،واملتمثلة في :
 مخطط املغرب األخضر؛ مخطط التسريع الصناعي؛ استراتيجية املغرب الرقمي؛ مخطط الطاقات املتجددة؛ -املخطط األزرق للسياحة.

43

اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021-2015

كما اشتغل املجلس خالل السنتين  2017 - 2016و 2018 - 2017على موضوع السياسات
العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة ،بحيث تم حصر محاور الدراسة بالرهانات والتحديات التي
تمثلها السياسات العمومية للتأهيل االجتماعي واالقتصادي خالل السنوات األخيرة ،وتنامي ولوج
املواطنين إلى الخدمات االجتماعية األساسية.
وفي هذا اإلطار ،تم اختيار قطاعات الصحة ،التعليم ،واملراكز الجهوية لالستثمار ،ملا لها من
دور حيوي ومهم في حياة السكان واالقتصاد الوطني ،وملا تسعى املراكز املذكورة إلى تحقيقه من
أهداف تتعلق أساسا باملساعدة في إنشاء املقاوالت ودعم االستثمار.
وقد تناولت املجموعة املوضوعاتية دراسة كل قطاع من القطاعات السالفة الذكر ،انطالقا
من املعاييرالتالية:
 حكامة القطاع ؛ البنية التحتية؛ املوارد البشرية؛ اختيارسياسة نموذجية في القطاع؛ خريطة الخدمات املقدمة.وألن عمل املجموعة املوضوعاتية يتجاوز الرصد والتشخيص إلى التحليل ومحاولة تحديد
مكامن النجاعة أو التعثر في تنفيذ السياسات العمومية املراد تقييمها ،فقد كان البد أن يوازي
عمل هذه املجموعة املوضوعاتية رصد وتتبع أثرهذه السياسات على أرض الواقع من خالل تنظيم
زيارات ميدانية ومهام استطالعية تمكن من املقارنة بين ّ
املعبرعنه واملنجز منه ،مما اقت�ضى إرجاء
تقديم ومناقشة تقريرها إلى السنة التشريعية املوالية  2018 - 2017في الجلسة العامة املنعقدة
يوم اإلثنين  11فبراير .2019
وخالل السنة التشريعية الثالثة ،اختاراملجلس االستراتيجية الوطنية للماء كموضوع للتقييم،
اعتبارا للرهانات التي أصبحت تطرحها املوارد املائية بمختلف تنويعاتها ،التي ما فتئت تتضاءل
بسبب تغيراملناخ ،ضعف تثمين استخدام املياه في الزراعة ،واالستغالل املفرط الحتياطيات املياه
الجوفية.
ولتعزيزاإلنجازات ورفع التحديات املقبلة ،تضمنت االستراتيجية املذكورة ست محاور أساسية،
وهي كاآلتي:
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 تدبيرالطلب وتنمية املوارد املائية؛ تدبيروتطويرهذا العرض؛ املحافظة على موارد املياه والوسط الطبيعي واملناطق الهشة؛ الحد من املخاطرالطبيعية املتعلقة باملياه والتأقلم مع تغيرات املناخ؛ مواصلة اإلصالحات التنظيمية واملؤسساتية ؛ تحديث أنظمة املعلومات وتقوية القدرات والوسائل.وعلى ضوء مداوالت املجموعة املوضوعاتية املعنية ،تم اعتماد مقاربة منهجية تتوخى:
أوال :اعتماد الفترة  2019 - 2009لتقييم تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للماء؛
ثانيا :اعتماد املحاور الستة الكبرى لإلستراتيجية كموضوع للتقييم؛
ثالثا :تملك الرصيد الوثائقي املتعلق بقطاع املاء عموما ،واإلستراتيجية الوطنية للماء على
وجه الخصوص ،من خالل االستثمار في محاضر العمل الرقابي للبرملان بمجلسيه ،التشريعات
القانونية ،التقاريرالوطنية والدولية ،الدراسات واألبحاث العلمية... ،؛
رابعا :اعتماد برنامج للزيارات اإلستطالعية ،امليدانية ،واملقابالت مع مختلف الجهات للوقوف
على مدى تحقق أهداف اإلستراتيجية؛
خامسا :االستماع للمسؤولين عن القطاعات املعنية باملاء ،وكذا عقد لقاءات مع فعاليات
املجتمع املدني والهيئات املهنية وخبراء في املجال؛
سادسا :اعتماد برنامج لإلطالع على التجارب املقارنة الناجحة بغية استلهام توصيات عملية
وذات فاعلية.
وقد تمت إحاطة عملية التقييم انطالقا من معالجة إشكالية محورية تتعلق بمدى اعتماد
املقاربة التشاركية والحقوقية في وضع اإلستراتيجية الوطنية للماء ،وتنزيل الحكومات املتعاقبة
ملحاور اإلستراتيجية وفق التوقعات املنتظرة ،تجليات مظاهر عدم تحقيق أهداف اإلستراتيجية،
واآلثار السوسيو  -اقتصادية والسوسيو -اجتماعية املترتبة عن تطبيق اإلستراتيجية الوطنية
للماء.
وبعد سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل ،أصدرت املجموعة املوضوعاتية املؤقتة جملة
من التوصيات لتثمين وإغناء مرتكزات املخطط الوطني للماء  ،2050 - 2020وتمت مناقشة
مختلف هذه املعطيات والتوصيات مع أعضاء الحكومة املعنيين مباشرة بامللف في الجلسة العامة
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ليوم الثالثاء  09فبراير  ،2021وذلك بعد التأجيل الذي استوجبته ظروف مواجهة انتشارجائحة
كورونا في دورة أبريل .2020
وبالنسبة للسنة األخيرة من والية مجلس املستشارين  ،2021-2015فقد تم ،في هذا الباب،
تشكيل لجنة موضوعاتية جديدة مكلفة باإلعداد للجلسة السنوية  ،2021-2020حول تقييم
السياسات العمومية املرتبطة بالتشغيل ،في رغبة ملواكبة التحديات القائمة على هذا املستوى،
ال سيما في السياق املرتبط بتداعيات األزمة الصحية غير املسبوقة ومتعددة األبعاد التي يعيشها
العالم منذ ظهور جائحة كوفيد  19 -في نونبر  ،2019والتي كانت لها انعكاسات بالغة على صحة
املواطنين وعلى االقتصـاد الوطنــي ،وتأثــر ســوق الشــغل خصوصــا بالنســبة للقطــاع الخــاص
والقطــاع غيــر املهيــكل ،ممــا طــرح عــدة تحديــات اجتماعيــة باألساس ،نتيجة للعواقب الوخيمة
الناجمة عن التوقف الكلي أوالجزئي لألنشطة االقتصادية الوطنية ،خاصة االختالالت في سالسل
اإلنتاج والقيود على حركة اليد العاملة وعلى السفروإغالق الحدود.
وقد عملت املجموعة املوضوعاتية املعنية على تفحص برامج الحكومات املتعاقبة خالل الفترة
ما بين  ،2021 - 2012وما تضمنته من إجراءات ومبادرات تسعى ملعالجة إشكالية التشغيل،
واستراتيجيات تنزيلها ،من خالل االستراتيجية الوطنية للتشغيل  2025 - 2015أو املخطط الوطني
للنهوض بالتشغيل ( .)2021 - 2017
وملحاولة رصد مكامن القوة والضعف في تنزيل سياسات التشغيل ،اعتمدت املجموعة
املوضوعاتية منهجية عمل استندت على املؤشرات االتية:
 تتبع معدالت مناصب الشغل وتحليلها واستنتاج دالتها اإلحصائية واإلجرائية وأثرها علىاالقتصاد الوطني؛
 الوقوف على التباينات الجهوية بخصوص ملف التشغيل والبطالة والنقص في اليد العاملة؛ رصد تطور مؤشرات الحكامة ،من خالل الوقوف على اللجن والهيئات املحدثة في هذا الشأنواختصاصاتها في مجال الحكامة التي تعتمدها وزارة التشغيل كمقياس للتتبع والتدبيرمع املواكبة
للقوانين املؤطرة لها.
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 - 1السنة التشريعية :2016 - 2015
أوال  :ملخص حصيلة العمل الرقابي
َ َ
باإلضافة إلى وظيفته التشريعية ،أ ْوفى مجلس املستشارين بمهام مراقبة العمل الحكومي على
نحو جعل املجلس في قلب املجتمع بكل ما يخترقه ويعتمل فيه من مشاكل وانشغاالت وهواجس
وتطلعات مشروعة نحو أوضاع وشروط معيشية أفضل .فقد مكنت آليات الرقابة املخولة
دستوريا ،سيما األسئلة الشفهية والكتابية والجلسات الشهرية الخاصة باألجوبة على األسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة ،من عرض هموم املواطنين ومشاكلهم الوطنية
والجهوية واملحلية وكبريات القضايا املتعلقة بتطلعات الرأي العام.
وبخصوص املبادرات الرقابية للسنة التشريعية  ،2016-2015فقد اتسمت بالتنوع والتعدد،
وفق ما تسمح به املقتضيات القانونية ذات الصلة ،والتي يمكن اإلشارة إليها كالتالي:

 - 1األسئلة الشفوية :
 بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل السنة التشريعية األولى  1481سؤاال؛ عدد األسئلة التي كانت موضوع جواب خالل الجلسات األسبوعية 481 :سؤاال (مع مراعاة أنمكتب املجلس ّ
حدد  20سؤاال كعدد أق�صى لألسئلة خالل كل جلسة)؛
الدورة

عدد األسئلة الشفهية
املطروحة

عدد األسئلة الشفهية املبرمجة

دورة أكتوبر 2015

822

217

الفترة الفاصلة

250

00

دورة أبريل 2016

402

264

الفترة الفاصلة

07

00

املجموع

1481

481
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وبالبرجوع إلى أهم القضايا التي تناولتها جلسات األسئلة الشفهية ،وبحكم طبيعة املرحلة
االنتقالية لعمل املجلس خالل األسابيع األولى الفتتاح املجلس لدورته الخريفية من السنة
التشريعية األولى ،تم في بداية األمر عقد جلسات استثنائية بالتنسيق مع الحكومة ،خصصت
ملناقشة محاور آنية تحظى باهتمام الرأي العام ،وبعد تكوين رصيد من األسئلة واستيفاء األجل
الدستوري للجواب ،اتسمت جلسات األسئلة بعرض مجموعة هامة من األسئلة من قبيل :برنامج
الخدمة الصحية الوطنية ،إستراتيجية الحكومة إلصالح التعليم العالي ،النظام الجديد لتسعيرة
وفوترة املاء والكهرباء ،احتجاجات األساتذة املتدربين باملراكز الجهوية للتربية والتكوين ،مشروع
املرسوم القا�ضي بإعادة انتشار موظفي اإلدارات واملؤسسات العمومية ،مشروع قانون الصحافة
والنشر ،أزمة شركة سامير ،تحرير أسعار املحروقات ،قرار املحكمة األوروبية بإلغاء اتفاقية
الفالحة والصيد البحري املبرمة بين االتحاد األوروبي واملغرب ،برنامج الحكومة ملحاربة الفساد في
اإلدارة العمومية.
توزيع األسئلة الشفهية املطروحة حسب املجاالت القطاعية:
ّ
غطت الرقابة خالل جلسات األسئلة اإلحدى والثالثون التي عقدها املجلس 33 ،قطاعا حكوميا
من أصل  37املشكلة للحكومة ،وتوزعت مواضيعها على املجاالت التالية:
• القطاع االقتصادي بنسبة ( )31%من مجموع األسئلة،
• القطاع االجتماعي بنسبة (،)30%
• قطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة (،)22%
• املجال الحقوقي واإلداري والديني بنسبة (،)12%
• قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (.)% 04
تعهدات أعضاء الحكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية:
• تم رصد  14التزاما خالل الدورتين األولى والثانية ،همت باألساس :الخدمة الصحية
الوطنية ،النظام الجديد لتسعيرة وفوترة املاء والكهرباء ،تقليص وفيات األمهات واملواليد
خصوصا في املناطق املهمشة ،التشغيل ،إحداث داخليات جديدة ،برنامج الحكومة
ملحاربة الفساد في اإلدارة العمومية ،األوضاع االجتماعية للصناع التقليديين ،غياب
املرافق العمومية في املدن الجديدة ،مآل الطريق السيار آسفي الجديدة ،معايير تفويت
الوعاء العقاري الغابوي ،محاربة زحف الرمال حماية للواحات ،إحداث مؤسسة لألعمال
االجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ،الخدمات الصحية بجهة فاس مكناس
وأقاليمها التسعة.
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 - 2األسئلة الكتابية:
 بلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة خالل السنة التشريعية األولى 438 :سؤاال كتابيا. بلغ عدد األسئلة الكتابية التي كانت موضوع جواب  174سؤاال منها.الدورة
دورة أكتوبر 2015
الفترة الفاصلة
دورة أبريل 2016
الفترة الفاصلة
املجموع

األسئلة الكتابية املطروحة
165
66
204
03
438
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األسئلة الكتابية املجابة
12
59
75
28
174
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 - 3الجلسات الشهرية ملناقشة األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة:
عقد املجلس خالل السنة التشريعية  2016 - 2015أربع جلسات شهرية ملناقشة األسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة التي يتولى اإلجابة عنها السيد رئيس الحكومة ،خصصت ملناقشة املحاور
التالية:
الدورة

التاريخ
 01دجنبر 2015

أكتوبر 2015

دورة أبريل 2016

محور الجلسة الشهرية
محور الجلسة :حصيلة الحكومة في السياسة االجتماعية

 12يناير 2016

املحور األول :السياسة الطاقية في عالقتها مع مؤتمر
األطراف في االتفاقية اإلطارحول التغيرات املناخي
()cop 22
املحور الثاني :الحواراالجتماعي.

 31ماي 2016

املحور األول :تنمية املناطق القروية والجبلية في ضوء
الحكامة الجهوية.
املحور الثاني :تحديات املبادالت بين املغرب واالتحاد
األوروبي.

 19يوليوز 2016

املحور األول :آفاق إصالح قطاع التربية والتكوين املنهي
ومدى استجابته للمتطلبات الجديدة لالقتصاد الوطني
وتطلعات الشباب املغربي.
املحور الثاني :تدبير السياسة العمومية في مجال الدين
الخارجي وأثره على االستثمارالعمومي والرهانات الجهوية.
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وبصفة عامة ،توزعت الجلسات العامة املنعقدة في السنة التشريعية األولى كما يلي:
دورة أكتوبر 2015
الجلسات العامة

الدورة
االستثنائية

دورة أبريل 2016
عدد
الجلسات
املنعقدة

املدة التي
استغرقتها

عدد
الجلسات
املنعقدة

املدة التي
استغرقتها

 30ساعة
و 42دقيقة

31

 55ساعة
و 08دقائق

 10ساعات
و 6دقائق

26

 30ساعة
و 59دقيقة

عدد
الجلسات
املنعقدة

املدة التي
استغرقتها

14

 24ساعة و26
دقيقة

17

جلسات التشريع

13

 20ساعة و53
دقيقة

13

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

02

الجلسات املخصصة
ومناقشة
لتقديم
املؤسسات
تقارير
والهيئات املشار إليها
في الدستور (ف148 .
و )160

--

جلسات
الشفوية

األسئلة

جلسة 12
 5ساعات و 46مارس 2016
لالستماع إلى
دقيقة
تصريح السيد
رئيس الحكومة
بخصوص آخر
مستجدات
القضية
الوطنية،
---بطلب من كافة
أعضاء مجلس
النواب وكافة
أعضاء مجلس
املستشارين

مجموع السنة التشريعية

02

 5ساعات
و 27دقيقة

04

 11ساعة
و 13دقيقة

 3ساعات
و 52دقيقة

02

مخصصة
جلسة
ملناقشة السياسات
العمومية وتقييمها
(ف 101 .من الدستور)

--

----

01

 3ساعات
و 23دقيقة

01

 3ساعات
و 23دقيقة

جلسات مختلفة

04

 7ساعات و35
دقيقة

03

 3ساعات
و 24دقيقة

07

 10ساعات
و 59دقيقة

33

 58ساعة و40
دقيقة

 56ساعة
و 54دقيقة

72

املجموع

 3ساعات
و 05دقائق

53

02

38

 3ساعات
و 52دقيقة

 118ساعة
و 19دقيقة
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الحصيلة االجمالية ألشغال اللجان الدائمة:

اللجان الدائمة

عدد
التعديالت
عدد
عدد النصوص املقدمة
اجتماعات
املوافق عليها
مجموع
حول
اللجان
ومقترحات
(مشاريع
ساعات
النصوص
الدائمة
القوانين ،ومشاريع
االجتماعات
املحالة
القوانين)
مراسيم
على اللجنة

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

30

 71ساعة
و 41دقيقة

11

296

لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية

35

 156ساعة
و 20دقيقة

11

251

لجنة الداخلية والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

23

 48ساعة
و 40دقيقة

10

149

لجنة الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة
املقيمين في الخارج

09

 24ساعة
و 40دقيقة

43

--

لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

55

 180ساعة
و 45دقيقة

21

721

31

 84ساعة
و 40دقيقة

16

52

--

--

01

--

--

--

--

03

183

 566ساعة
و 46دقيقة

113

1472

لجنة القطاعات اإلنتاجية
اجتماعات مشتركة بين لجنة العدل
والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة النظام الداخلي
املجموع
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جلسات استماع اللجان الدائمة ألعضاء الحكومة:
اللجنة الدائمة

املوضوع

التاريخ

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتنمية
االقتصادية بمجلس النواب ولجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس
املستشارين لتقديم اإلطار العام إلعداد مشروع
قانون املالية لسنة .2017

 21يوليوز 2016

لجنة القطاعات اإلنتاجية

لجنة الخارجية

مناقشة حصيلة استراتيجية رؤية 2020
للسياحة وخطة الوزارة إلنعاش القطاع
السياحي وتقوية تنافسية الفاعلين السياحيين
وتسهيل ولوج الشركات السياحية للتمويل،
وسياسة الوزارة للترويج للمنتوج املغربي وباقي
املواضيع ذات الصلة.

 02ماي 2016

دراسة موضوع تداعيات استيراد املواد الطاقية
البديلة.

 20يوليوز 2016

اجتماع مشترك طارئ للجنتي الخارجية
بمجل�سي البرملان لتدارس مستجدات القضية
الوطنية في ضوء الزيارة التي قام بها األمين العام
األممي ملخيمات تندوف واملنطقة املغاربية وبعض
الدول اإلفريقية.

 11مارس 2016

الزيارات امليدانية للجان الدائمة:
اللجنة الدائمة
لجنة الخارجية

املهام االستطالعية والزيارات امليدانية
واللقاءات الدراسية
زيارة ميدانية للمستشفى العسكري بالرباط.
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ثانيا :تقييم السياسات العمومية
عقد مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية  2016-2015الجلسة السنوية ملناقشة وتقييم
السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة ،وهي الجلسة الثانية من نوعها في ظل أحكام دستور ،2011
وقد عرض خاللها تقرير املجموعة املوضوعاتية املختصة ،والذي تمت مناقشته مع أعضاء الحكومة
بخصوص املخططات اإلستراتيجية املتعلقة بمخطط املغرب األخضر ،ومخطط التسريع الصناعي،
واستراتيجية املغرب الرقمي ،ومخطط الطاقات املتجددة ،واملخطط األزرق للسياحة.
وقد انكبت املجموعة املوضوعاتية املذكورة على معالجة موضوع هذه الجلسة السنوية عبرتحديدها
محاور االشتغال السابقة الذكر ،وفق عناصرالتقييم ،تمثلت في:
 تحديد اإلطارالزمني الخاص بكل مخطط؛ عرض الخطوط العريضة للمخطط؛ استعراض الوسائل واإلمكانيات املوجودة؛ قياس أثرها على التشغيل والتعليم واللوجيستيك والحكامة.ومعلوم بأن موضوع خلق الثروة وحسن تدبيرها والعدالة في توزيعها ،شكل على ّ
مر التاريخ ،انشغاال
أساسيا للفالسفة واملفكرين وعلماء االقتصاد وأهل السياسة ،في سياق مسعاهم للبحث عن أنجع
الوسائل وآليات الحكم لضمان ذلك املبتغى ،باعتبار أن تقدم الدول وتلبية حاجيات مواطنيها رهين
بمقدارالثروة التي تنتجها وبكيفية توزيعها.
وتبرز الثروة املادية كعنوان بارز يعكس واقع التقدم في الدول ،والتي تسعى جاهدة العتماد أشكال
التدبير التي بمقدورها التوظيف األمثل للموارد املتاحة ،بغية الحصول على أعلى مستويات املردودية،
ولعل أبرز ما توصل إليه علم التدبير الحديث في هذا الصدد هو اعتماد املخططات اإلستراتيجية التي
تمكن من مواكبة مسارالتنفيذ بدقة ،وكذا قياس مدى نجاعتها وفقا ملؤشرات مضبوطة.
وقد عملت بالدنا في سياق تحديث املنظومة التدبيرية للشأن العام على اعتماد عدد من املخططات
في مجموعة من املجاالت الحيوية التي تنتج الثروة.
ونظرا لألهمية التي تمثلها هذه االستراتيجيات فقد وقع االختيار على خمس استراتيجيات أساسية،
وهي :املخطط األخضر ،امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي ،املغرب الرقمي ،الطاقات املتجددة ،املخطط
األزرق ورؤية  .2020وذلك من أجل محاولة رصد مدى استجابتها ملتطلبات التنمية ،وآثارها االقتصادية
واالجتماعية.
وقد أدمجت الخالصات والتوصيات في تقريراملجموعة املوضوعاتية ،الذي عرض ونوقش في الجلسة
السنوية مع القطاعات الحكومية املعنية ،والتي عمد البعض منها إلى موافاة الرئاسة بمعطيات إضافية
مكتوبة حول املخططات السالفة الذكر ،والتي نشرت جميعها في محضر الجلسة السنوية املنشور في
نشرة املداوالت الرسمية للمجلس.
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 - 2حصيلة السنة التشريعية 2017-2016
تأثرت حصيلة أشغال مجلس املستشارين للسنة التشريعية  2017/2016خاصة في دورة
أكتوبر  2016التي أعقبت االنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر  2016بتعثرمشاورات تشكيل
الحكومة ،وكون الحكومة املوجودة مكلفة بتصريف األمور الجارية ،مقيدة تصرفاتها بأحكام
الفقرة األخيرة من الفصل  47من الدستور ،واملادة  37من القانون التنظيمي رقم  65.13املتعلق
بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة ،مما جعل االختصاص التشريعي للمجلس مكبال خالل الدورة
األولى بانتظارتعيين حكومة جديدة من قبل جاللة امللك ،وتنصيبها من قبل مجلس النواب.

أوال  :ملخص حصيلة مراقبة العمل الحكومي
خالل دورة أكتوبر  2016لم يعقد خاللها املجلس أي جلسة لألسئلة الشفهية بسبب تعثر
مشاورات تشكيل الحكومة ،استأنف املجلس دوره الرقابي ،على إثر تنصيب الحكومة الجديدة
برئاسة السيد سعد الدين العثماني ،بحيث عقد  14جلسة لألسئلة الشفهية ،تم التركيز خاللها
على أسئلة وقضايا محورية تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
وفي مقابل األسئلة الشفهية ،تم التوصل أيضا بعدد من األسئلة الكتابية ،كما عقد املجلس
ثالث جلسات شهرية خاصة بـتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل
السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل  100من الدستور ،إضافة إلى العمل الرقابي للجان
الدائمة واملتمثل في طلبات الزيارات امليدانية واملهام االستطالعية ،وطلبات االستماع إلى أعضاء
الحكومة ،وكذا أشغال لجنة لتق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد.

 - 1أشغال الجلسات العامة:
تميزت حصيلة أشغال الجلسات العامة ملجلس املستشارين خالل السنة التشريعية
 2017-2016بعقد  41جلسة عامة ،توزعت كما يلي:
  4جلسات عامة خالل دورة أكتوبر 2016؛ جلستين عامتين خالل الدورة االستثنائية ملارس ( 2017مناقشة تقرير لجنة تق�صي الحقائق57
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حول الصندوق املغربي للتقاعد)؛
  35جلسة عامة في دورة أبريل .2017باإلضافة إلى الجلسات التشريعية والرقابية املتعلقة باألسئلة الشفهية ،تناولت الجلسات
العامة خالل هذه السنة التشريعية على الخصوص:
 تقديم ومناقشة البرنامج الحكومي؛ تقديم مشروع قانون املالية للسنة املالية 2017؛ االستماع إلى عرض الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املاليةومناقشته بحضور أعضاء من الحكومة.
 الحصيلة اإلجمالية ألشغال الجلسات العامة:الجلسات العامة

عدد الجلسات
املنعقدة

املدة الزمنية

جلسات األسئلة الشفوية

14

 29ساعة و 14دقيقة

جلسات التشريع

10

 15ساعة و 11دقيقة

الجلسات الخاصة

08

 12ساعة و 43دقيقة

الجلسات املشتركة مع مجلس النواب

04

 3ساعات و 51دقيقة

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

03

 9ساعات و 43دقيقة

جلسات مناقشة تقاريرلجن تق�صي الحقائق

02

 3ساعات و 45دقيقة

املجموع

41

 74ساعة و 40دقيقة
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 - 2الجلسات الشهرية الخاصة بـتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة
العامة:
عقد املجلس ثالث جلسات شهرية ( )03خاصة بـتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة
العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل  100من الدستور.
 الجلسة األولى ،تناولت محورين: نجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقروحماية القدرة الشرائية للمواطنين؛ استراتيجية النهوض بالعالم القروي واملناطق الجبلية والغابوية. الجلسة الثانية ،تناولت محورين: إصالح اإلدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة؛ السياسة الحكومية في التنمية الصناعية وتحسين مناخ األعمال. الجلسة الثالثة ،تناولت محورين : حصيلة السياسات العمومية املتعلقة بمغاربة العالم؛-التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ االستراتيجيات القطاعية.

 - 3جلسات األسئلة الشفهية:
بعد دورة أكتوبر  2016التي لم يعقد خاللها املجلس أي جلسة بسبب تعثر مشاورات تشكيل
الحكومة ،استأنف املجلس دوره الرقابي ،على إثرتنصيب الحكومة الجديدة برئاسة السيد سعد
الدين العثماني ،بحيث عقد خالل دورة أبريل  ،2017أربعة عشر جلسة لألسئلة الشفهية ،تم
التركيز خاللها على أسئلة وقضايا محورية تحظى باهتمام الرأي العام من قبيل :مقاربة الحكومة
في تدبير االحتجاجات االجتماعية بعدد من املدن املغربية والسيما بإقليم الحسيمة ،تغيير نظام
صرف الدرهم املغربي ،حصيلة املوسم الفالحي ،السياسة الحكومية في مجال التشغيل ،وضعية
الطرق بالعالم القروي ،تحسين مناخ األعمال ،حصيلة املخطط األزرق  ،2020التدبيراملفوض ...
 الحصيلة العامة لألسئلة الشفوية: بلغ عدد األسئلة الشفهية املتبقاة من الدورات السابقة دون برمجة 993 :سؤاال شفهيا. أضيف إلى املجموع السابق األسئلة الشفهية املتوصل بها خالل الفترات الفاصلة بين الدورتينودورة أبريل  2017بما مجموعه  828سؤاال؛
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 أجابت الحكومة على  242منها خالل  14جلسة عامة ،من ضمنها  51سؤاال آنيا و 191سؤاالعاديا.
الدورة

عدد األسئلة الشفهية
املطروحة

عدد األسئلة الشفهية املبرمجة

دورة أكتوبر 2016

--

--

الفترة الفاصلة

88

--

دورة أبريل 2017

661

242

الفترة الفاصلة

79

--

املجموع

828

242

 توزيع األسئلة الشفوية املطروحة حسب املجاالت القطاعية: املجال االقتصادي :حوالي ()33% املجال االجتماعي)27%( : مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية)24%( : املجال الحقوقي واإلداري والديني)13%( : مجال الشؤون الخارجية)03%( :تعهدات أعضاء الحكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية:
دورة أبريل  :2017تم رصد  41التزاما من القطاعات الحكومية التالية :الداخلية ،إعداد التراب
الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة ،الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة ،الصحة ،التجهيز
والنقل واللوجيستيك ،الشغل واإلدماج املنهي ،إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ،العالقات مع
البرملان ،التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،حقوق اإلنسان ،الثقافة
واالتصال ،األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،كتابة الدولة املكلفة باملاء.
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وتمحورت أهم االلتزامات حول النقط التالية:
 مراجعة املرسوم  2.92.832خصوصا في الشق املتعلق بتحديد املساحة الدنيا ،بالتشاور معاملعنيين باألمرورؤساء الجماعات.
 إنتاج  600وثيقة تعميرخالل  5سنوات بمعدل  120وثيقة تعميرفي كل سنة. توقيع عقد برنامج يتضمن التزامات من جانب املكتب الوطني للكهرباء تخص الترشيد،االستثمار ،ومراجعة منظومة نقل الكهرباء واملاء ،مقابل التزام الدولة بدعم هذا البرنامج ماليا
ب  % 50تقريبا؛ وإعادة النظر في طريقة التوزيع التي ستصبح جهوية عوض محلية؛ ثم مراجعة
التعريفة لتمكين الفقراء من أداء ثمن أقل من كلفة اإلنتاج؛
 مواجهة تغيبات األطر اإلدارية والتربوية بكل مسؤولية من خالل إدراج آلية خاصة بتدبيرالزمن املدر�سي في منظومة «مسار» ،تمكن من تتبع غياب التالميذ واألساتذة واألطر اإلدارية على
حد سواء ،وتكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية لرصد التغيبات غيراملبررة.
 االنكباب على دعم أسطول النقل املدر�سي ،والرفع من عدد املستفيدين منه ،والسعي إلى الرفعمن عدد املدارس الجماعاتية خالل السنوات املقبلة ،مع االلتزام بتوفيرالنقل املدر�سي كشرط أولي
قبل إنجازأي مؤسسة.
 فتح الفرصة أمام القطاع الخاص لالستثمار في مجال اإلقامات الطالبية بحوالي  7000سريرجديد.
 االلتزام بتوحيد عملية التنقيط ما بين املراكزالجهوية ملهن التربية والتكوين. إخضاع األساتذة املتعاقدين لتكوين بيداغوجي ملدة شهر، التزام بضمان مبدأ االستقرار في الشغل. تكوين عدد من مستشاري التشغيل في مجال التوجيه واملساعدة وإرشاد األشخاص في وضعيةإعاقة ،والسهر على تطبيق املرسوم الذي ينص على تخصيص مباريات خاصة بهذه الفئة تفعيال
لاللتزام الحكومي بالقانون املالي لسنة .2017
 االلتزام بمأسسة وفتح الحوار االجتماعي بعد استكمال الحوارات القطاعية؛ ودعوةاملركزيات النقابية لالتفاق على منهجية ودورية االجتماعات؛ وبلورة ميثاق اجتماعي.
 االلتزام بمراجعة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية بمشاركة كافة الفرقاء االجتماعييناملعنيين.
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 إصدارمرسوم يتعلق بكيفية تلقي مالحظات وشكايات واقتراحات املرتفقين وكيفية معالجتها،ومرسوم يق�ضي بإنشاء ومأسسة اللجنة الوطنية ملحاربة الفساد.
 وضع برنامج تنموي مندمج متعدد األبعاد يهم التنمية املجالية إلقليم الحسيمة بين2015و 2019والذي أطلق علیه اسم «الحسيمة منارة املتوسط» بغالف مالي قدره  6.5ملياردرهم.
 إعداد سجل اجتماعي موحد يمكن من تقييم األسرحسب مستواها السوسيو اقتصادي. تخصيص  220مليارسنتيم لكهربة حوالي  1200دوارخالل سنوات  2017و 2018و.2019العمل على توفيرسبعة مراكزنموذجية للطمروالتثمين والفرز خالل الفترة ما بين .2021-2017 إنجاز  30سد في أفق  ،2030وبناء  15سد كبيرما بين  ،2021-2017بمعدل  3سدود كبرى فيالسنة ،مع إنجاز  10سدود صغرى في السنة.
 إعداد مشروع قانون حول إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب. إخراج العديد من القوانين وإعادة النظر في الترسانة القانونية املتعلقة بالتراث الثقافيالالمادي ،وجرد وتوثيق التراث الثقافي الالمادي من خالل ثالثة برامج :برنامج تارودانت ،برنامج أسا
الزاك ،وبرنامج جرد وتوثيق التراث الشفوي الحساني ،مع ترتيب وتقييد التراث الثقافي الالمادي في
الالئحة الوطنية ،وكذلك في الالئحة العاملية املتعلقة بالئحة التراث العالمي.
 وضع برنامج إلعادة هيكلة األسواق األسبوعية لتلعب لدورها في تنمية الجماعات الترابيةبغالف مالي يصل تقريبا إلى  4ملياردرهم.
 العمل على توفير كل اإلمكانيات ملعالجة الوحدات املتبقية لتحقيق هدف معالجة 43000وحدة سكنية املهددة باالنهيارالتي أحصيت سنة  ،2012خالل الخمس السنوات القادمة.
 إصدار املراسيم التطبيقية للقانون رقم  66.12املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجالالتعميروالبناء.
 وضع سياسة عمومية حول الحماية االجتماعية بإشراك مختلف الشركاء املعنيين ستفعلانطالقا من سنة .2018
 الشروع في بناء  5مؤسسات سجنية سنة .2018 -تحيين القانون رقم  23.98املتعلق بتنظيم وتسييراملؤسسات السجنية.
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 - 4األسئلة الكتابية:
 الحصيلة اإلجمالية لألسئلة الكتابية: بلغ عدد األسئلة الكتابية املتبقاة من الدورات السابقة دون جواب 209 :سؤاال كتابيا. بلغ عدد األسئلة الكتابية املتوصل بها خالل الفترات الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2017ما مجموعه  203سؤاال ،أجابت الحكومة على  247سؤاال ،منها أسئلة تعود لدورات سابقة.
الدورة

عدد األسئلة الكتابية املطروحة

عدد األسئلة الكتابية املجابة

دورة أكتوبر 2016

00

55

الفترة الفاصلة

45

12

دورة أبريل 2017

141

135

الفترة الفاصلة

17

45

املجموع

203

247

 توزيع األسئلة الكتابية املطروحة حسب املجاالت القطاعية: مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية% 37,55 : املجال االجتماعي% 28,67 : املجال االقتصادي% 20,81 : املجال الحقوقي واإلداري والديني% 10,77 : -مجال الشؤون الخارجية% 2,18 :

63

اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021-2015

 - 5إرساء مجلس املستشارين آللية متابعة التزامات وتعهدات السادة الوزراء
املعبرعنها خالل جلسات األسئلة الشفهية:
تم إحداث هذه اآللية بغاية تمكين الفرق واملجموعات البرملانية من االطالع على مجموع
االلتزامات الحكومية املعبر عنها خالل الجلسات العامة ،وذلك من أجل االستئناس بها وترتيب
أشكال رقابية على ضوئها ،من قبيل تشكيل لجان استطالع ،أو استدعاء الوزراء للجان الدائمة أو
صياغة أسئلة شفهية وكتابية .أو تقديم مقترحات قوانين.

 - 6العمل الرقابي للجان الدائمة:
عدد
االجتماعات

مجموع
ساعات
االجتماعات

عدد
عدد
النصوص
املوافق عليها التعديالت
ومقترحات املقدمة حول
(مشاريع
القوانين ،ومشاريع النصوص
املحالة
مراسيم القوانين)

لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان

12

 29ساعة
و 8دقائق

2

108

لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية

22

 80ساعة
و 45دقيقة

5

324

لجنة الداخلية والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

6

 17ساعة
و 20دقيقة

1

-

لجنة الخارجية والدفاع الوطني
واملغاربة املقيمين في الخارج

10

 22ساعة

35

لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

12

 51ساعة

2

98

لجنة القطاعات االنتاجية

08

 31ساعة

01

19

اجتماعات مشتركة بين لجنة
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
ولجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

3

 11ساعة
و 30دقيقة

01

لجنة النظام الداخلي
املجموع

87

 242ساعة
و 43دقيقة

73

64

47

636

اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021-2015

جلسات استماع اللجان الدائمة ألعضاء الحكومة:
املوضوع

اللجنة الدائمة

اجتماع مشترك للجنة املالية والتخطيط
االستماع لعرض السيد الرئيس األول
والتنمية االقتصادية ولجنة العدل
التعليم للمجلس األعلى للحسابات حول تقريرهذا
والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة
املجلس املتعلق بالصندوق املغربي للتقاعد.
والشؤون الثقافية واالجتماعية

التاريخ
 23يناير 2017

لجنة القطاعات االنتاجية

وضعية املكتب الوطني املغربي للسياحة.

 25يوليوز2017

لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية

اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتنمية
االقتصادية بمجلس النواب ولجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس
املستشارين لتقديم عرض السيد وزير
االقتصاد واملالية حول اإلطارالعام إلعداد
مشروع قانون املالية لسنة .2018

 27يوليوز 2017

 - 7لجن تق�صي الحقائق:
بعد إيداع ومناقشة تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد في دورة
استثنائية في مارس  ،2017اتخذت خالل السنة التشريعية  2017-2016الترتيبات اإلجرائية
لتشكيل لجنتي تق�صي الحقائق حول املكتب الوطني املغربي للسياحة وترخيص الحكومة باستيراد
النفايات.
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ثانيا :ملخص حصيلة تقييم السياسات العمومية:
تحضيرا للجلسة السنوية املخصصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية للسنة التشريعية
 ،2017-2016اشتغل املجلس عن طريق املجموعة املوضوعاتية املختصة على السياسات
العمومية املتعلقة باملرفق العمومي ،والتي حصرت نطاق هذا التقييم في محاور ذات عالقة
بالرهانات والتحديات الجسيمة التي تمثلها السياسات العمومية للتأهيل االجتماعي واالقتصادي
خالل السنوات األخيرة ،وتنامي ولوج املواطنين إلى الخدمات االجتماعية األساسية.
وتبعا لذلك ،فقد ركزت املجموعة املوضوعاتية في عملها على القطاعات التي ّ
تقدم خدمات قريبة
للمواطنين ،وتلعب دورا مهما في تحسين ظروف عيشهم .وذلك ،قصد تحديد الوضعية الحقيقية
لواقع عيش املواطنين ،الوقوف على مستوى الخدمات املقدمة ،رصد املنجزات واملكاسب التي
تحققت ،وتحديد مكامن الخلل بها.
وفي هذا اإلطار ،تم اختيار قطاع الصحة ،إلى جانب قطاع التعليم ملا لهم من دور حيوي ومهم
في حياة السكان ،ووفقا ملا يعرفانه من مشاكل وإكراهات ،منها ما هو مرتبط بالنمو الديمغرافي
املتزايد ،واتساع رقعة الفوارق االجتماعية ،ومنها ما هو مرتبط باإلمكانيات املحدودة املرصودة له
من طرف الحكومة.
كما تم اختيار محور املراكز الجهوية لالستثمار ،اعتبارا لألهمية البالغة التي تكتسيها ،وملا
تسعى إلى تحقيقه من أهداف تتعلق أساسا باملساعدة في إنشاء املقاوالت ودعم االستثمار ،خاصة
ّ
في ظل غياب إستراتيجية مشتركة للمراكزالجهوية لالستثمار ،مما أثرعلى حسن سيرهذه املرافق
وإيجاد حلول للعقبات التي تعترضها خصوصا ما يتعلق بإنشاء الشبابيك الوحيدة املشرفة على
إنشاء املقاوالت ومصاحبة االستثمارات وتتبعها.
وقد تناولت املجموعة املوضوعاتية املحاور املعتمدة انطالقا من املعاييرالتالية:
 حكامة القطاع ؛ البنية التحتية؛ املوارد البشرية؛ اختيارسياسة نموذجية في القطاع؛ خريطة الخدمات املقدمة.66
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وألن عمل املجموعة املوضوعاتية يتجاوز الرصد والتشخيص إلى التحليل ومحاولة تحديد
مكامن النجاعة أوالتعثرفي تنفيذ السياسات العمومية املراد تقييمها ،الى جانب االستماع لعروض
السادة الوزراء واالطالع على املعطيات الواردة في الوثائق الخاصة باملخططات واالستراتيجيات،
كان البد أن يوازيه عمل في أرض الواقع من خالل تنظيم زيارات ميدانية ومهام استطالعية تمكن
من املقارنة بين ّ
املعبرعنه واملنجزمنه.
وألجل ما سبق ،التمست املجموعة املوضوعاتية من مكتب املجلس املوافقة على تمديد أجل
تقديم تقريرها إلى حين استكمال جميع مراحل عملية التقييم ،وهو ما تمت االستجابة له.
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 - 3السنة التشريعية 2018-2017
أوال  :ملخص مراقبة العمل الحكومي
توزعت أهم األنشطة الرقابية للمجلس وأجهزته خالل السنة التشريعية  2018-2017على
امتداد دورتي أكتوبر  2017وأبريل  2018كاآلتي:
ملتمس مساءلة الحكومة:
 تم تطبيق مقتضيات الفصل  106من الدستور ألول مرة في ظل الدستور الجديد ،على اثرتقديم فريق األصالة واملعاصرة مللتمس مساءلة الحكومة بعد الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي
بولعالم بالصويرة والتي أودت بحياة  15سيدة وإصابة أخريات؛
 عدم تصويت املجلس على امللتمس باألغلبية املطلقة ألعضاء مجلس املستشارين.جلسات األسئلة الشهرية:
عقد املجلس خالل هذه السنة ست جلسات شهرية ( )06خاصة بـتقديم األجوبة على األسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل  100من
الدستور ،كالتالي:
 ثالث جلسات شهرية ( )03خالل دورة أكتوبر  ،2017همت املواضيع التالية:•الجلسة األولى تناولت محورين هما :سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري
للدولة لفائدة االستثمار ،ومعالجة اإلشكاالت املرتبطة باألرا�ضي الساللية ،أرا�ضي
الجموع ونزع امللكية ،سياسة الحكومة في تنزيل الالتركيز اإلداري ملواكبة ورش الجهوية
املتقدمة؛
•الجلسة الثانية تناولت محورين هما :السياسات العمومية املرتبطة بمعالجة التفاوتات
املجالية ،والسياسة األجرية في املغرب.
•الجلسة الثالثة تناولت محوري :الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية املحلية،
وسياسة الحكومة في تدبيرصندوق املقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.
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 ثالث جلسات شهرية ( )03خالل دورة أبريل  ،2018همت املواضيع التالية:•الجلسة األولى تناولت محورين هما :النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية ،السياسة
العامة املرتبطة بحماية املستهلك.
• الجلسة الثانية تناولت محورين هما :اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على امليزان
التجاري وتنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،السياسة العامة املتعلقة بتنمية
اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية.
• الجلسة الثالثة تناولت بدورها محورين هما :نظام الصفقات العمومية ورهان
الحكامة الجيدة ،الغرف املهنية ورهان التنمية.
األسئلة الشفهية والكتابية:
 أجابت الحكومة في نطاق الحصص املخولة للفرق واملجموعات وعدد األسئلة املبرمجة في كلجلسة التي ال تتجاوز  20سؤاال على  502سؤاال شفهيا 296 :سؤاال منها خالل دورة أكتوبر 2017
و 206خالل دورة أبريل  ،2018من ضمنها  76سؤاال آنيا ( 53خالل الدورة األولى و 23خالل
الدورة الثانية).
الدورة

عدد األسئلة الشفهية
املطروحة

عدد األسئلة الشفهية
املبرمجة

دورة أكتوبر 2017

512

296

الفترة الفاصلة

244

--

دورة أبريل 2018

499

206

الفترة الفاصلة

131

--

املجموع

1386

502
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 األسئلة املتبقاة من الدورات السابقة دون جواب248 : بلغ عدد األسئلة الكتابية التي أجابت عنها القطاعات الحكومية املختلفة  382سؤاال ،وفقالتفاصيل الواردة في الجدول أدناه:
الدورة

عدد األسئلة الكتابية املطروحة عدد االسئلة الكتابية املجابة

دورة أكتوبر 2017

232

102

الفترة الفاصلة

74

83

دورة أبريل 2018

319

116

الفترة الفاصلة

178

81

املجموع

803

382

 عقد مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية ما مجموعه  64جلسة عامة ،بمدة زمنيةاستغرقت  103ساعة و 39دقيقة ،توزعت كما يلي:
 جلسات التشريع 22 :جلسة؛ الجلسات الشهرية الخاصة بتقديم األجوبة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة: 06جلسات
 جلسات مختلفة09 :  27جلسة عامة لألسئلة الشفهية ،تعرضت على إمتداد دورتي أكتوبر  2017وأبريل 2018لقضايا مهمة ،يمكن اإلشارة إليها كالتالي:
فخالل دورة أكتوبر  ،2017عقد املجلس ستة عشرجلسة عامة لألسئلة ،تميزت بمعالجة عدد
من القضايا اآلنية الهامة مثل :الحادث املأساوي الذي شهده السوق األسبوعي بجماعة سيدي
بولعالم بمدينة الصويرة ،أحداث منجم الفحم بجرادة ،وضعية الشباب املغاربة العالقين بليبيا،
اإلجراءات الحكومية لفك العزلة عن املناطق املتضررة من التساقطات الثلجية ،حادث تلوث مياه
سد سيدي محمد بن عبد هللا ،الوضعية األمنية باملغرب في ظل التنامي املتزايد للجريمة ،مواجهة
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الخصاص الحاد في مياه الشرب في عدد من مناطق البالد ،اإلجراءات الحكومية الجديدة لدعم
خطة العدالة من القدرات النسائية...
وفي دورة أبريل  ،2018عقد املجلس  11جلسة عامة لألسئلة الشفهية األسبوعية ،عالجت
مجموعة من املواضيع يرتبط أهمها ب :إضرابات األطباء واملمرضين ،توفير املاء الصالح للشرب
باملناطق الجافة ،تجدد ظاهرة العنف بالجامعات املغربية ،املوسم الفالحي ،معايير إحداث
الجامعات بالجهات ،عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة عن مختلف محاكم اململكة ،عملية
مرحبا . ....2018
التزامات أعضاء الحكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية:
• دورة أكتوبر  :2017تم رصد  33التزاما تعلقت في عمومها ،بمضاعفة القدرة الكهربائية للحد
من االنقطاعات الكهربائية ،زيادة الطاقة االستيعابية للمستشفيات ،إعداد مشروع قانون يتعلق
بحماية التراث الثقافي واملحافظة عليه ،اعتماد تدابيرتشريعية جديدة في مشروع املسطرة املدنية
تهدف إلى اختصار الزمن القضائي ،ووضع آليات جديدة ملساعدة املقاولة على تخطي الصعوبات
التي تعترض سبيلها ،التزام الوزارة واملهنيين باحترام دفتر تحمالت يشترط استعمال قطع الغيار
املصادق عليها فقط ،إعداد تصور جديد وإصالح جديد للقانون اإلطار  ،01.00إطالق ورش
اإلصالح البيداغوجي بشراكة مع مجالس الجامعات واألساتذة املعنيين والنقابات ،تحيين اإلطار
التشريعي املتعلق باألمراض املهنية ومالءمته مع االتفاقيات الدولية الصادرة في هذا املجال،
وضع اإلطارالقانوني لتأطيراإلحسان العمومي وتوزيع املساعدات ،إعداد السجل الوطني للسكان
لتحديد الفئة املستهدفة من خالل رقم وطني يمكنها من االستفادة من مختلف املساعدات ،تضمين
االعتمادات الالزمة لبرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي للبضائع في مقتضيات القانون املالي لسنة
 ،2018إعداد سجل اجتماعي وحيد يمكن من استهداف الفئات املعنية بالبرامج الحكومية لفائدة
الفقراء ،اإلعالن عن تنظيم مباراة إلدماج فئة املرشدين السياحيين غير الحاصلين على الرخصة
الرسمية ،تعزيز شبكة محطات الرصد الجوي ملراقبة ورصد الحاالت الجوية وعناصر الطقس
املختلفة .........
• دورة أبريل  :2018تم حصر  39التزاما تهم في مجملها تحسين األوضاع االجتماعية لفئات
عريضة من الشرائح سواء الطلبة ،األساتذة ،املمرضين ،األطباء ،السجناء ،الباعة املتجولين،
األرامل ،إضافة إلى مراجعة بعض السياسات الرامية إلى تحسين املناخ االقتصادي واالجتماعي
عبرإنعاش االستثمارات الخاصة ،تقوية التنافسية ،النهوض بالتشغيل ،إصالح منظومة التعليم،
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النهوض باألوضاع االقتصادية بعدد من املناطق املهمشة ،توفيراملاء الشروب باملناطق املعزولة.

الدور الرقابي اللجان الدائمة:
عدد
االجتماعات

عدد
عدد النصوص
املوافق عليها التعديالت
مجموع
(مشاريع ومقترحات املقدمة حول
ساعات
النصوص
القوانين ،ومشاريع
االجتماعات
املحالة
مراسيم القوانين)

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

22

 59ساعة
و 33دقيقة

8

-

28

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

14

 81ساعة
و 25دقيقة
 34ساعة
و 25دقيقة

5

188

8

97

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

14

 24ساعة
و 40دقيقة

27

16

23

 97ساعة
و 10دقائق

6

282

لجنة القطاعات اإلنتاجية

19

 54ساعة
و 30دقيقة

07

58

املجموع

120

 351ساعة
و 43دقيقة

61

641
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جلسات إستماع اللجان الدائمة ألعضاء الحكومة:
اللجنة الدائمة
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

املوضوع

التاريخ

الدخول املدر�سي والجامعي للموسم الدرا�سي
.2018/2017

الخميس  19أكتوبر
2017

االستراتيجية الوطنية للشباب.

األربعاء  1نونبر 2017

اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية بمجلس املستشارين ولجنة
املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب حول
موضوع نظام صرف الدرهم ،بحضور السيد
وزيراالقتصاد واملالية والسيد والي بنك املغرب.

األربعاء  17يناير 2018

مناقشة العرض الذي قدمه وزير االقتصاد
واملالية ووالي بنك املغرب حول موضوع نظام
صرف الدرهم ،بحضور السيد والي بنك املغرب.

اإلثنين  22يناير 2018

اجتماع مشترك مع لجنة املالية والتنمية
االقتصادية بمجلس النواب لالستماع لعرض
السيد وزير االقتصاد واملالية حول حصيلة
تنفيذ الستة أشهراألولى من قانون املالية واإلطار
العام ملشروع ميزانية .2019

الخميس  19يوليوز
2018

مناقشة عرض السيد وزير االقتصاد واملالية اإلثنين  23يوليوز 2018
حول حصيلة تنفيذ الستة أشهراألولى من قانون
املالية واإلطارالعام ملشروع ميزانية .2019
تدارس موضوع الشراكة بين اململكة املغربية اإلثنين  12مارس 2018
واالتحاد األوروبي.
لجنة الخارجية

اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجل�سي اإلثنين  01أبريل 2018
البرملان لتدارس آخر تطورات القضية الوطنية
بحضورالسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي والسيد وزيرالداخلية.
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مهام استطالعية وزيارات ميدانية:
املهام االستطالعية والزيارات امليدانية

تاريخها

اللجنة الدائمة

املهمة االستطالعية للسجن املحلي آليت ملول ()2

 23يناير 2018

لجنة التعليم

مهمة استطالعية حول واقع الصحة بجهة
درعة تافياللت.

من  1إلى  7يوليوز
2018

لجنة القطاعات اإلنتاجية

زيارة ميدانية لالطالع عن قرب على أهم املشاريع
الفالحية التي أطلقت في إطار مخطط املغرب
األخضر بكل من جتهي مراكش آسفي وسوس
ماسة درعة.

أيام  4.5.6أبريل
2018

لجنة العدل
وحقوق اإلنسان

والتشريع

لقاءات دراسية:
اللجان الدائمة

املوضوع

اجتماع مشترك بين لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية
ولجنة املالية والتنمية االقتصادية
بمجلس النواب.

لقاء تواصلي حول خالصة الدراسة املنجزة من
طرف وزارة االقتصاد واملالية املتعلقة بإعادة
قراءة املدونة العامة للضرائب.

اجتماع مشترك بين كل من
لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية ولجنة الفالحة
والقطاعات اإلنتاجية ،ولجنة
التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية ،ولجنة الداخلية
والجماعات الترابية.

االستماع لعرض السيد رئيس املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي بخصوص
الدراسة التي أنجزها هذا املجلس حول "الرأسمال
غيراملادي عامل لخلـق الثروة وتوزيعـها املنصف.
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التاريخ
األربعاء
اكتوبر 2017

األربعاء
يناير 2018

25

10

اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021-2015

اللجان النيابية لتق�صي الحقائق:
 تميزت السنة التشريعية  2018-2017بتشكيل ثالث لجان تق�صي الحقائق ،تم تقديمومناقشة تقريري اللجنتين النيابيتين حول املكتب الوطني املغربي للسياحة وترخيص الحكومة
باستيراد النفايات خالل دورة أبريل .2018
 تمت هيكلة لجنة للتق�صي حول «مآل االتفاقية االجتماعية املوقعة بتاريخ  17فبراير 1998والبرنامج االقتصادي املصاحب لها ،املرتبطين بإغالق شركة مفاحم املغرب بجرادة وتصفية
ممتلكاتها وعالقة ذلك بتدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية باملدينة».

ثانيا :ملخص حصيلة تقييم السياسات العمومية
اشتغل املجلس خالل السنتين التشريعيتين  2017 - 2016و 2018 - 2017على السياسات
العمومية املتعلقة باملرفق العمومي ،والتي تم حصرها في محاور ذات عالقة مباشرة بالرهانات
والتحديات التي تمثلها السياسات العمومية للتأهيل االجتماعي واالقتصادي خالل السنوات
األخيرة ،وتنامي ولوج املواطنين إلى الخدمات االجتماعية األساسية ،بحيث عقد مجلس املستشارين،
يوم اإلثنين  11فبراير  ،2019جلسته السنوية املخصصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية
التي خصصت للسياسات املرتبطة باملرفق العمومي».
وقد عالج السيدات والسادة املستشارون القضايا املرتبطة باملرفق العمومي انطالقا من التقرير
الذي أعدته اللجنة املوضوعاتية املكلفة بالتحضيرللجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية،
بعد حصرها ملوضوع املرفق العمومي في املحاورالتالية:
*املراكزالجهوية لالستثمار؛
*الخدمات الصحية؛
* منظومة التربية والتعليم.
وقد كان حصر التقييم في املحاور اآلنف ذكرها تجسيدا للوعي الراسخ بالرهانات والتحديات
الجسيمة التي تمثلها السياسات العمومية للتأهيل االجتماعي واالقتصادي خالل السنوات
األخيرة ،وتنامي ولوج املواطنين إلى الخدمات االجتماعية األساسية ،لهذه االعتبارات تم التركيزعلى
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القطاعات التي ّ
تقدم خدمات قريبة للمواطنين ،وتلعب دورا مهما في تحسين ظروف عيشهم،
وذلك قصد تحديد الوضعية الحقيقية التي تعيشها ،والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها،
ورصد املنجزات واملكاسب التي تحققت وتحديد مكامن الخلل بها.
وفي هذا اإلطار ،تم اختيار قطاع الصحة ،إلى جانب التعليم ملا لهما من دور حيوي ومهم في حياة
السكان ،ونظرا ملا يعرفانه من مشاكل وإكراهات ،منها ما هو مرتبط بالنمو الديمغرافي املتزايد،
واتساع رقعة الفوارق االجتماعية ،ومنها ما هو مرتبط باإلمكانيات املحدودة املرصودة له من طرف
الحكومة.
كما تم اختيار محور املراكز الجهوية لالستثمار ،اعتبارا لألهمية البالغة التي تكتسيها  ،وملا
تسعى إلى تحقيقه من أهداف تتعلق أساسا باملساعدة في إنشاء املقاوالت ودعم االستثمار ،خاصة
في ظل غياب إستراتيجية مشتركة للمراكزالجهوية لالستثمار ،مما أثرعلى حسن سيرهذه املرافق
وإيجاد حلول للعقبات التي تعترضها خصوصا ما يتعلق بإنشاء الشبابيك الوحيدة املشرفة على
إنشاء املقاوالت ومصاحبة االستثمارات وتتبعها ،وتحديد وضعيتها القانونية وكذا ضبط املوارد
البشرية واملالية املرصودة لها.
وقد تناول التقييم املحاور املعتمدة انطالقا من املعاييرالتالية:
 حكامة القطاع ؛ البنية التحتية؛ املوارد البشرية؛ اختيارسياسة نموذجية في القطاع؛ -خريطة الخدمات.
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 - 4السنة التشريعية 2019 - 2018
أوال  :ملخص مراقبة العمل الحكومي
عقد مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية  2019-2018ما مجموعه  63جلسة عامة،
بمدة زمنية بلغت  109ساعة و 21دقيقة ،توزعت كما يلي:
الجلسات العامة

العدد

جلسات التشريع

21

جلسات األسئلة

23

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

05

الجلسات املخصصة لتقديم ومناقشة عروض الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات (الفصل  148من الدستور)

02

الجلسات املخصصة لعرض ومناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة

03

جلسات مختلفة

08

الجلسات السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية

01

مناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة
تميزت السنة التشريعية  2019-2018بمناقشة الحصيلة املرحلية لعمل حكومة السيد سعد
الدين العثماني ،طبقا ألحكام الفصل  101من الدستور ،حيث تناول السيد رئيس الحكومة هذه
الحصيلة من خالل خمسة محاور أساسية تتعلق ب :دعم الخيار الديمقراطي ودولة القانون
وترسيخ الجهوية ،تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة ،تطوير
النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة ،تعزيز التنمية البشرية والتماسك
املجالي واالجتماعي ،تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم ،ومحاور
أخرى فرعية ،حظيت جميعها بمناقشة مستفيضة من لدن جميع مكونات مجلس املستشارين.
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مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية
ناقش املجلس مع عدد من القطاعات الحكومية عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات حول أعمال املحاكم املالية خالل سنتي  ،2017-2016طبقا ألحكام الفصل 148
من الدستور ،بحيث انصبت املناقشة على املجاالت التالية :الشؤون الداخلية ،حصيلة تنفيذ
قوانين املالية سنتي  2016و ،2017نظام الوظيفة العمومية ووضعية الصندوق املغربي للتقاعد،
الفالحة ،السكن االجتماعي ،التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،قضايا
الصحة ،الطاقة واملعادن ،والعرض الثقافي املوجه للمغاربة املقيمين بالخارج.
الجلسات الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة:
عقد املجلس خمس جلسات شهرية خاصة بـتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة
العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل  100من الدستور ،ثالثة ( )03منها
خالل دورة أكتوبر ّ ،2018
همت املحاور التالية:
أما الجلستان الشهريتان ( )02اللتان عقدهما املجلس خالل دورة أبريل  ،2019فتناولتا املحاور
التالية:
املحاور

تاريخ الجلسة الشهرية
الجلسة األولى 18 :دجنبر 2018

الجلسة الثانية 15 :يناير 2019

الجلسة الثالثة 12 :فبراير 2019

املحور األول :السلم االجتماعي ومتطلبات اإلقالع االقتصادي.
املحور الثاني :تحديات تأهيل الرأسمال البشري.
املحور األول :السياسات العمومية ملواجهة الفقر والهشاشة
خصوصا في العالم القروي.
املحور الثاني :الجهوية املتقدمة وإشكاالت إدماج الشباب وتثمين
قدرات القطاع الفالحي.
املحور األول :التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع
التجارة.
املحور الثاني :برنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية.
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املحاور

تاريخ الجلسة الشهرية
الجلسة األولى 21 :ماي 2019

الجلسة الثانية 09 :يوليوز 2019

املحور األول :سياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين
املنهي والبحث العلمي ببالدنا.
املحور الثاني :سياسة الحكومة في تدبير التوظيف في القطاع
العام ورهانات تحديث اإلدارة العمومية.
املحور األول :سياسة الحكومة في تدبيراالستثمارالعمومي في أفق
تحسين نجاعته.
املحور الثاني :وضعية املتقاعد ومكانته في السياسات العمومية.

األسئلة الشفهية:
عقد مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية  2019-2018ثالثة وعشرون ( )23جلسة
لألسئلة الشفهية ،عشر ( )10جلسات منها في دورة أكتوبر  2018وثالثة عشر ( )13في دورة
أبريل  ،2019عالج خاللها السيدات والسادة املستشارات واملستشارون في الدورة األولى عددا
من القضايا اآلنية املهمة في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والخارجية ،متفاعلين
مع النقاشات املجتمعية واإلعالمية الهامة التي واكبتها .وفي مقدمتها :االستقالة الجماعية ألطباء
القطاع العام من بعض مستشفيات اململكة ،االرتباك الحكومي في تغيير الساعة القانونية،
استعدادات انطالق املوسم الفالحي في ظل عدم انتظام التساقطات املطرية ،وضعية مستخدمي
اإلنعاش الوطني وسبل تحسينها ،تفاعل الحكومة مع توصيات املنتدى العالمي للهجرة والتنمية
بمراكش ،استراتيجية محاربة الرشوة ،تفاعل الحكومة مع خطرانتشاروباء انفلونزا الخنازير....
كما واصل املجلس خالل دورته الثانية عبر الجلسات الثالثة عشر ( )13لألسئلة الشفهية
طرح عدد من القضايا املهمة ،ومن أبرزها :مستجدات الحواراالجتماعي ،إصالح النظام الجبائي،
الحكامة في تدبير الجامعات الرياضية ،اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة ،حصيلة املوسم
الفالحي ،دعم مستعجالت القرب ،الزيادة في أسعار األدوية ،تقوية العرض التربوي للمخيمات،
اإلجراءات الحكومية الستقبال أمثل ألفراد الجالية املغربية ،تداعيات إخفاق املنتخب املغربي
لكرة القدم في منافسات كأس إفريقيا لألمم ....
أجابت الحكومة على  193سؤاال شفهيا خالل الدورة األولى ضمن  10جلسات عامة ،منها 42
سؤاال آنيا و 151سؤاال عاديا .وبلغ عدد األسئلة املتوصل بها خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين
ودورة أبريل  2019ما مجموعه  707سؤاال ،أجابت الحكومة على  245منها خالل  13جلسة عامة،
من ضمنها  45سؤاال آنيا و 200سؤاال عاديا.
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الدورة

األسئلة الشفهية املطروحة

األسئلة املبرمجة

دورة أكتوبر 2018

633

193

الفترة الفاصلة

96

--

دورة أبريل 2019

611

245

الفترة الفاصلة

103

--

املجموع

1443

438

وبالنسبة للتوزيع املجالي القطاعي ،فقد ركزت أسئلة السادة املستشارين خالل الدورة األولى
من السنة التشريعية على القطاع االجتماعي بنسبة تعادل حوالي ( )35%من مجموع األسئلة
املطروحة ،فالقطاع االقتصادي بنسبة ( ،)27%ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية
بنسبة ( ،)21%فاملجال الحقوقي واإلداري والديني بنسبة ( ،)13%وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية
بنسبة (. )04%
بينما سجل التوزيع املوضوعاتي لألسئلة في الدورة الثانية من نفس السنة بقاء املجال االجتماعي
في صدارة اهتمام أعضاء املجلس بنسبة تعادل حوالي ( )43%من مجموع األسئلة املطروحة،
ويليه القطاع االقتصادي بنسبة ( ،)28%ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة
( ،)16%فاملجال الحقوقي واإلداري والديني بنسبة ( ،)10%وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة
(.)03%
تعهدات السادة أعضاء الحكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية:
• دورة أكتوبر  :2018تم رصد  24التزاما همت في مجملها تفاعل الحكومة مع عدد من املطالب
االجتماعية لفئات عريضة من املجتمع عبر تحسين ظروف عملها وعيشها وتيهئ الظروف املناسبة
الشتغالها كاألطباء ،عمال اإلنعاش ،أرباب املقاهي واملطاعم ،سائقي الشاحنات ،سكان القرى
املعزولة ،أو من خالل تحسين الخدمات باملرافق اإلدارية والصحية خصوصا أقسام املستعجالت
والقضاء على مشكل املطارح العشوائية ،فضال عن تنمية العرض املائي وااللتزام بتقنين وضبط
أسعار مؤسسات التعليم الخصو�صي من خالل مراجعة النظام األسا�سي للتعليم املدر�سي
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الخصو�صي.
• دورة أبريل  :2019تم حصر  26التزاما تهم في مجملها تفاعل الحكومة مع بعض املطالب
االجتماعية املستعجلة من قبيل :العمل على إجراء تمييزإيجابي لفائدة األوساط في العالم القروي
والشبه الحضرية واملناطق النائية ودعم تمدرس الفتيات إلى جانب األطفال في وضعيات هشة
وفي وضعية إعاقة خالل املوسم الدرا�سي املقبل وعلى تعميم التعليم األولي ،تيسير ولوج األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة إلى التعليم العمومي والخاص ،فتح إجازات متخصصة وماستر لتكوين
مستشارين نفسيين واجتماعيين ،توفيرتكوين للمتخصصين في داء التوحد أو في اإلعاقة الذهنية،
تجهيز  5مستعجالت للقرب مع تعزيز عدد وقدرات األطر الطبية والشبه الطبية العاملة بهذه
الوحدات ما بين  ،2020-2019وبتأهيل  120مركزا لالستفادة من تقنية الطب عن بعد في أفق
 ،2023إعداد قانون إطار لإلصالح الضريبي يكون ملزما للجميع وملزما للقوانين املالية املقبلة،
إعداد مشروع قانون ينظم ويؤطر عملية التخييم للقضاء على الخصاص في البنية التحتية
للتخييم في أفق ...2020
األسئلة الكتابية:
بلغ عدد األسئلة الكتابية املتوصل بها خالل دورة أكتوبر  2018ما مجموعه  552سؤاال ،أجابت
الحكومة على  178سؤاال منها بمعدل  33في املائة ،بينما بلغ عدد األسئلة الكتابية املتوصل بها
خالل الفترات الفاصلة بين الدورات ودورة أبريل  2019ما مجموعه  456سؤاال ،أجابت الحكومة
على  457سؤاال منها بمعدل  85في املائة.
الدورة

األسئلة الكتابية

األسئلة املجابة

دورة أكتوبر 2018

552

178

الفترة الفاصلة

19

163

دورة أبريل 2019

363

197

الفترة الفاصلة

74

97

املجموع

1008

635

81
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الدور الرقابي للجان الدائمة:
 - 1الحصيلة االجمالية ألشغال اللجان الدائمة خالل السنة التشريعية 2019 - 2018
عدد
االجتماعات

عدد
عدد
النصوص التعديالت
عليها
املوافق
مجموع
(مشاريع ومقترحات املقدمة حول
ساعات
النصوص
القوانين ،ومشاريع
االجتماعات
مراسيم القوانين) املحالة على
اللجنة

لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان

27

 59ساعة
و 33دقيقة

11

205

لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية

30

 81ساعة
و 25دقيقة

13

339

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

8

 34ساعة
و 25دقيقة

4

-

لجنة الخارجية والدفاع الوطني
واملغاربة املقيمين في الخارج

11

 24ساعة
و 40دقيقة

36

25

لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

36

 97ساعة
و 10دقائق

7

688

لجنة القطاعات اإلنتاجية

17

 54ساعة
و 30دقيقة

08

28

لجنة النظام الداخلي
املجموع

131
 351ساعة
و 43دقيقة

129

82

79
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 - 2جلسات االستماع ألعضاء الحكومة:
اللجنة الدائمة

املوضوع

التاريخ

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

الوضعية االجتماعية للعامالت والعمال الزراعيين
وظروف عملهم وتنقلهم إلى أماكن عملهم بالضيعات
الفالحية ،إثرحادثة السيرالتي أودت بحياة مجموعة
من العامالت الزراعيات بالطريق الرابطة بين العرائش
وموالي بوسلهام الغرب وحادثتي أكاديروطنجة.

اإلثنين  13ماي 2019

اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتخطيط والتنمية
لجنة املالية والتخطيط االقتصادية بمجلس املستشارين ولجنة املالية والتنمية
والتنمية االقتصادية االقتصادية بمجلس النواب لتقديم عرض السيد وزير
االقتصاد واملالية حول حصيلة تنفيذ الستة أشهراألولى
من قانون املالية واإلطارالعام ملشروع ميزانية سنة .2020

الخميس  25يوليوز
2019

 - 3املهام االستطالعية والزيارات امليدانية للجان الدائمة:
اللجنة الدائمة

املهام االستطالعية والزيارات امليدانية واللقاءات
الدراسية

تاريخها

لجنة الداخلية

املهمة االستطالعية للطريق الوطنية رقم  9الرابطة بين
مدينة مراكش وورزازات.

من  20إلى  23فبراير
2019

 - 4لقاءات دراسية وتشاورية:
املوضوع

اللجان الدائمة

التاريخ

االستماع لتقديم السيد الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات للتقرير
اجتماع مشترك بين لجنة الفالحة ولجنة
املالية ولجنة التعليم ولجنة الداخلية املوضوعاتي للمجلس حول "مدى جاهزية اإلثنين  29أبريل 2019
املغرب لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
ولجنة العدل
." 2030/2015
لقاء تشاوري مع السيد وزيرالدولة
املكلف بحقوق اإلنسان حول التقرير
الوطني الجامع للتقارير 21،20،19
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
املتعلق بإعمال االتفاقية الدولية للقضاء
على جميع أشكال التمييزالعنصري.
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ثانيا  :ملخص حصيلة تقييم السياسات العمومية
الجلسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية حول اإلستراتيجية الوطنية للماء
اعتبارا لخصوصية مناخ املغرب املتنوع ،وطبيعة التساقطات املطرية املتسمة بعدم االنتظام
حسب الفصول واملناطق ،انخرطت بالدنا منذ فترة طويلة في سياسة التحكم في املوارد املائية
لدعم التنمية في البالد ،حيث تم إنجاز العديد من البنيات التحتية املائية الهامة ،والتي أمنت
نسبيا الحاجيات من املياه.
إال أن هذه املوارد املائية بمختلف تنويعاتها ما فتئت تتضاءل بسبب تغيراملناخ ،وضعف تثمين
استخدام املياه في الزراعة واالستغالل املفرط الحتياطيات املياه الجوفية .باإلضافة إلى ما يالحظ
من تدهور في جودة هذه املوارد املائية بسبب التأخرالحاصل في معالجة مياه الصرف الصحي.
ولتعزيز اإلنجازات ورفع التحديات املقبلة ،تم وضع استراتيجية وطنية للماء تضمنت ستة
محاور أساسية :
 تدبيرالطلب وتنمية املوارد املائية؛ تدبيروتطويرهذا العرض؛ املحافظة على موارد املياه والوسط الطبيعي واملناطق الهشة؛ الحد من املخاطرالطبيعية املتعلقة باملياه والتأقلم مع تغيرات املناخ؛ مواصلة اإلصالحات التنظيمية واملؤسساتية ؛ تحديث أنظمة املعلومات وتقوية القدرات والوسائل.وعلى ضوء مداوالت أعضاء املجموعة املوضوعاتية ،تم اعتماد مقاربة منهجية تتوخى:
أوال :اعتماد الفترة  2019 - 2009لتقييم تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للماء؛
ثانيا :اعتماد املحاور الستة الكبرى لإلستراتيجية كموضوع للتقييم ؛
ثالثا :تملك الرصيد الوثائقي املتعلق بقطاع املاء عموما  ،واالستراتيجية الوطنية للماء على
وجه الخصوص  ،واالستثمار في محاضر العمل الرقابي للبرملان بمجلسيه ،التشريعات القانونية،
التقاريرالوطنية والدولية ،الدراسات واألبحاث العلمية ....؛
رابعا :اعتماد برنامج للزيارات اإلستطالعية امليدانية واملقابالت في مختلف الجهات للوقوف على
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مدى تحقق أهداف اإلستراتيجية؛
خامسا :االستماع للمسؤولين عن القطاعات املعنية باملاء ،وكذا مباشرة لقاءات مع فعاليات
املجتمع املدني والهيئات املهنية وخبراء في املجال؛
سادسا :اعتماد برنامج لإلطالع على التجارب املقارنة الناجحة بغية استلهام توصيات عملية
وذات فاعلية.
وباملوازاة مع ذلك ،استقر رأي أعضاء املجموعة على أن تتم إحاطة عملية التقييم من خالل
طرح إشكالية محورية ،تضمنت جملة من األسئلة نقدمها في الشكل االتي:
أوال :مدى اعتماد املقاربة التشاركية والحقوقية في وضع اإلستراتيجية الوطنية للماء ؟
ثانيا :هل استطاعت الحكومات املتعاقبة تنزيل محاور اإلستراتيجية وفق التوقعات املنتظرة ؟
ثالثا :هل تم استثمار فرص وممكنات النجاح املتاحة لإلستراتيجية ؟ وأين تتجلى فرص إنجاح
أهداف اإلستراتيجية؟
رابعا :أين تتجلى مظاهرعدم تحقيق أهداف اإلستراتيجية ؟ وهل كان باإلمكان تجاوزها؟
خامسا :ما هي اآلثار السوسيو -اقتصادية والسوسيو-اجتماعية املترتبة على تطبيق
اإلستراتيجية الوطنية للماء ؟
سادسا :اقتراح توصيات ناجعة وفعالة لتثمين وإغناء مرتكزات املخطط الوطني للماء
2050 - 2020؟
وبعد سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل ،أصدرت املجموعة املوضوعاتية املؤقتة جملة من
التوصيات ،يمكن اإلشارة إلى أهمها كالتالي:
 الحرص على ضمان االلتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج املتعلقة باملاء؛ وضع خطط إلدارة املوارد املائية على مستوى كل جهة ،مع مراعاة خصوصياتها لتمكينها منرصد التحديات التي تواجهها حاليا ومستقبليا ،مع تحديد اإلجراءات املطلوب اتخاذها ملواجهة
تلك التحديات وتحديد أدوارومسؤوليات كل جهة في تنفيذ تلك اإلجراءات؛
 تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادراملياه ملواجهة جميع التحديات املطروحة في هذااملجال وابتكارأساليب جديدة وغيرتقليدية لتوفيراملاء؛
 الحد من املزروعات املستنزفة للفرشة املائية ،وتشجيع املزروعات املجالية املتكيفة مع85
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التغيرات املناخية؛
 حماية املوارد املائية من التلوث للتطبيق الصارم للقوانين املتعلقة بمنع تلوث املياه ،وإلزاماملنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقاييس الصحية قبل إلقائها في املجاري
املائية؛
 وضع إجراءات مالئمة وقابلة للتنفيذ للرفع من قدرة املغرب على اجتذاب االستثماراتالخضراء واملشاريع؛
 تفعيل مبدأ التضامن املائي الوارد في قانون املاء لتلبية حاجيات األقاليم التي تعاني من نقصحاد في املاء؛
 دعم وكاالت األحواض املائية باملوارد البشرية الالزمة ،لتمكينها من أداء مهمتها على أحسنوجه ،نظرا للدور الفعال الذي تقوم به على مستوى كل جهة ....
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 - 5السنة التشريعية 2020 - 2019
ملخص حصيلة مراقبة العمل الحكومي
تميزت السنة التشريعية  2020-2019بافتتاح مجلس املستشارين لدورته العادية ألبريل
 ،2020في ظل ظرفية استثنائية مرتبطة بانتشار فيروس كورونا املستجد كوفيد  ،19مما ّ
حتم
ّ
والحد من آثارها على جميع
تكييف جدول أعماله وفق متطلبات املرحلة ،في التصدي للجائحة
املستويات.
وعلى هذا األساس ،فقد تم تكثيف آليات املراقبة املخولة للمجلس على عمل الحكومة ،إن على
مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة ،وفق البرامج والتدابير الوقائية املوضوعة من لدن
األجهزة ّ
املقررة باملجلس ،وفي مقدمتها املكتب وندوة الرؤساء.
وفي هذا السياق ،تم تسطير برنامج لألسئلة الشفهية األسبوعية بالتنسيق مع الحكومة خالل
فترة سريان حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي ،بحيث تقرر إعطاء األولوية ملساءلة
القطاعات الحكومية املرتبطة بشكل مباشر بتدبير آثار هذه الجائحة من خالل آلية األسئلة
املحورية خالل مجموعة من الجلسات.
وبطبيعة الحال ظلت األسئلة سواء كانت شفهية أم كتابية ،اآللية الرقابية األكثراستعماال خالل
هذه الفترة من السنة التشريعية ،بالنظر إلى املرونة التي تتسم بها ،ولطابعها املنتظم األسبوعي
والشهري ،وال تباطها بآجال ّ
محددة ،مما جعل من جلسات األسئلة محطة لطرح القضايا اآلنية
ر
ذات العالقة بالحياة اليومية للمواطنين ،في ظل جهود السلطات العمومية في التصدي للجائحة،
وقد شكلت فرصة الطالع الرأي العام بمستجدات الوضعية الوبائية والتدابيراملتخذة ّ
للحد منها.
الجلسات العامة الرقابية:
عقد مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية  2020-2019ما مجموعه  65جلسة عامة
بمدة زمنية بلغت  100ساعة و 16دقيقة ،توزعت كما يلي:
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الجلسات العامة

العدد

جلسات التشريع

24

جلسات األسئلة

27

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

06

الجلسة املخصصة لتقديم عرض الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال
املحاكم املالية برسم سنة ( 2018الفصل  148من الدستور)

01

جلسات مختلفة

07

الجلسات الشهرية الخاصة بـتقديم األجوبة عن األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل
السيد رئيس الحكومة :
ّ
همت الجلسات الشهرية املنعقدة خالل دورة أكتوبر  2019املواضيع التالية:
 الجلسة األولى :بتاريخ  12نونبر  ،2019تناولت محوري السياسة العامة للحكومة لتفعيلمساهمة القطاع البنكي واملالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم املقاوالت الصغرى والصغيرة
جدا ،والسياسة الحكومية املرتبطة باملسنين واألشخاص في وضعية إعاقة.
 الجلسة الثانية :بتاريخ  10دجنبر  ،2019تناولت موضوعي السياسة العامة للحكومة فيمجال حقوق اإلنسان التحديات واآلفاق ،وسياسة الحكومة ملواجهة التغيرات املناخية والكوارث
الطبيعية.
 الجلسة الثالثة :بتاريخ  21يناير  ،2020تناولت االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد،والسياسة العامة للحكومة في مجال حماية املرأة واألسرة والطفولة.
أما الجلسات الشهرية املنعقدة في دورة أبريل  ،2020فتناولت:
 الجلسة األولى :واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا؛ ( 21أبريل ) 2020 الجلسة الثانية :سياسة الحكومة ملا بعد رفع الحجرالصحي :أية خطة إقالع اقتصادي ملعالجةاآلثاراالجتماعية لألزمة؟ ( 16يونيو )2020
 الجلسة الثالثة :السياسات العمومية في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والرقمية في ضوء88
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الدروس املستخلصة من تداعيات أزمة كورونا 21( .يوليوز )2020
األسئلة الشفهية:
أجابت الحكومة خالل  15جلسة عامة لألسئلة الشفهية في الدورة األولى العادية على 264
سؤاال شفهيا ،من ضمنها  24سؤاال آنيا ،بينما أجابت الحكومة على  163سؤاال شفهيا خالل 12
جلسة عامة خالل الدورة الثانية ،توزعت على  124سؤاال محوريا و 17سؤاال آنيا و 22سؤاال
عاديا.
الدورة

عدد األسئلة الشفهية
املطروحة

عدد األسئلة الشفهية املبرمجة

دورة أكتوبر 2019

477

264

الفترة الفاصلة

63

--

دورة أبريل 2020

183

163

الفترة الفاصلة

127

--

املجموع

850

427

وقد خضعت جميع القطاعات الحكومية –باستثناء قطاع واحد -للمراقبة خالل جلسات
األسئلة الشفهية الخمسة عشر ( )15التي عقدها املجلس في دورة أكتوبر ،2019والتي تناولت
القضايا املجتمعية الطارئة خالل تلك الدورة ،والتي طغت عليها املواضيع ذات الطابع االجتماعي
واالقتصادي ،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 ....
وباملقابل ،فإن جلسات األسئلة الشفهية اإلثنى عشر ( )12التي عقدها املجلس في دورة أبريل
 ،2020عالج خاللها السيدات والسادة املستشارون التدابير واإلجراءات التي اتخذتها القطاعات
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الحكومية املعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بتدبير آثار جائحة كورونا ،إن على املستوى الصحي
أو االقتصادي واالجتماعي ،بغية التخفيف من انعكاساتها ووقعها السلبي على االقتصاد الوطني
وعلى مختلف الشرائح املجتمعية املتضررة ،وقد حظيت هذه الجلسات بمتابعة مهمة من قبل
الرأي العام ووسائل اإلعالم لدرجة أصبحت منبرا مهما للحصول على املعلومة من املصدر.
وبالنسبة للتوزيع املجالي القطاعي لألسئلة ،فقد ركزت أسئلة السادة املستشارين بالتوالي خالل
الدورتين معا على القطاع االجتماعي ،فيليه القطاع االقتصادي ،ثم قطاع الشؤون الداخلية
والبنيات األساسية ،فاملجال الحقوقي واإلداري والديني ،وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية.
التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية:
•دورة أكتوبر  :2019تم حصر  20التزاما 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 وذلك من خالل على سبيل املثال :تطوير نموذج املدرسة الدامجة لتيسير
ولوج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لألقسام العادية ،الرفع من نسبة إدماج خريجي
التكوين املنهي ،إحداث حيين جامعيين كل سنة ،تدبيرمرفق النقل الحضري بمدينة الدار
البيضاء ،إعادة النظر في مضامين القانون املتعلق بجبايات الجماعات املحلية في إطار
إصالح الجبايات العمومية ،إعداد خارطة الطريق للنهوض بقطاع السكن في أفق ،2030
تنزيل مشروع تحلية مياه البحر للشرب في مدينة الدار البيضاء ،إعداد تصور جديد
حول املخطط الوطني التوجيهي ألسواق الجملة للخضر والفواكه بشراكة مع القطاعات
الحكومية املعنية ،فتح ورش مراجعة مدونة الشغل بإشراك النقابات العمالية واالتحاد
العام ملقاوالت املغرب ،بلورة استراتيجية جديدة في أفق  2030تستهدف جميع أصناف
الصناعة التقليدية املتعلقة بالحرف اإلنتاجية النفعية والكمية والحرف الخدماتية...
•دورة أبريل  :2020تم رصد  18التزاما تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من
اإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا من قبيل :توفير الكمامات
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
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التراب الوطني لتشجيع الطلب على السكن وتيسيرالولوج إليه -القضاء على البناء املفكك
وتوفير الوسائل واإلمكانيات للولوج للتعلم -إعداد مخطط إلعادة إقالع القطاع السياحي
يرمي الحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش السياحة الداخلية.
األسئلة الكتابية:
بلغ عدد األسئلة الكتابية املتوصل بها خالل الدورة األولى ما مجموعه  536سؤاال ،أجابت
الحكومة على  206سؤاال منها بمعدل ( ،)39%وبلغ عدد هذه األسئلة  808سؤاال خالل الدورة
الثانية ،أجابت الحكومة على  320سؤاال منها ّ
بمعدل ( )39%كذلك.
الدورة

األسئلة الكتابية املطروحة

األسئلة الكتابية املجابة

دورة أكتوبر 2019

520

109

الفترة الفاصلة

220

118

دورة أبريل 2020

421

201

الفترة الفاصلة

395

138

املجموع

1556

566

بيانات رئيس الحكومة حول قضية وطنية تكت�سي طابعا وطنيا هاما:
بجانب األسئلة ،فقد عقد البرملان بمجلسيه طبقا ألحكام الفصل  68من الدستور جلسة عامة
مشتركة خصصت لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق ب«تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد
 20ماي» ،وذلك يومين فقط قبل املوعد الذي كان مقررا لرفع حالة الطوارئ الصحية ،أعقبتها
ألول مرة جلسة عامة ملناقشة هذه البيانات من قبل ممثلي الفرق واملجموعة البرملانية بمجلس
املستشارين.
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طلب تناول الكلمة في نهاية جلسة األسئلة الشفهية:
طبقا ملقتضيات املادة  168من النظام الداخلي الجديد ملجلس املستشارين ،توصلت رئاسة
املجلس بطلب تناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسة األسئلة الشفهية من منسق
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،في أول تنزيل ملقتضيات هذه املادة في صيغتها الجديدة.
الدور الرقابي للجان الدائمة:
- 1الحصيلة اإلجمالية ألشغال اللجان الدائمة:
عدد
عدد النصوص التعديالت
مجموع
عدد
املوافق عليها املقدمة حول
ساعات
اجتماعات
(مشاريع ومقترحات
النصوص
القوانين،
اللجان الدائمة االجتماعات
ومشاريع املحالة على
القوانين)
مراسيم
اللجنة
لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان

30

 57ساعة
و 30دقيقة

5

193

لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية

27

 96ساعة
و 5دقائق

10

284

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

15

 26ساعة
و 10دقيقة

9

120

لجنة الخارجية والدفاع الوطني
واملغاربة املقيمين في الخارج
لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

7

27

19

لجنة القطاعات االنتاجية

14

 20ساعة
و 25دقيقة
 126ساعة
و 50دقيقة

03

3

 42ساعة

06

57

اجتماعات مشتركة بين لجنة
العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان ولجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

01

لجنة النظام الداخلي

04

املجموع

116

 368ساعة

92

61
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 - 2جلسات استماع اللجان الدائمة ألعضاء الحكومة:
اللجنة الدائمة

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة القطاعات اإلنتاجية

املوضوع

التاريخ

اإلصالح البيداغوجي الجامعي الجديد.

األربعاء  15يناير 2020

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

األربعاء  17يونيو 2020

مناقشة موضوع وضعية الحالة الوبائية
واإلجراءات الثالثاء  7يوليوز 2020
الصحية ملا بعد رفع الحجرالصحي.
اإلجراءات والتدابيرالوقائية التي سترافق الدخول
املدر�سي والجامعي لسنة  2021/2020وكذا
مستجدات هذا املوسم في ظل إكراهات جائحة
كورونا.

الخميس  27غشت
2020

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

 18مارس 2020

تدارس التدابيرواإلجراءات ذات الطابع االقتصادي
التي اتخذتها الحكومة ملواجهة جائحة كورونا.

اإلثنين  11ماي 2020

تقديم اإلطارالعام إلعداد مشروع قانون املالية
لسنة  2021من طرف السيد وزيراالقتصاد واملالية األربعاء  22يوليوز 2020
وإصالح اإلدارة.
االستماع لعرض السيد وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ،يهم إخباراللجنة بخصوص
إحداث الثالثاء  11غشت 2020
حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى صندوق
االستثماراالستراتيجي.
االستماع ومناقشة عرض السيد وزيراالقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة حول تنفيذ ميزانية سنة
 ،2020وإعداد مشروع قانون املالية لسنة 2021
والبرمجة امليزانياتية للثالث سنوات القادمة.

اإلثنين  28شتنبر 2020

وضعية الحرفيين التقليديين في ظل جائحة وباء
كورونا.

 16يونيو 2020
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 - 3املهام االستطالعية والزيارات امليدانية للجان الدائمة:
اللجنة الدائمة

املهام االستطالعية والزيارات امليدانية
واللقاءات الدراسية

تاريخها

لجنة الخارجية

زيارة ميدانية مشتركة بين لجنتي الخارجية بمجل�سي
البرملان للحزام األمني باألقاليم الجنوبية.

من  14إلى 06
مارس2020

 - 4لقاءات دراسية وتشاورية:
اللجان الدائمة

املوضوع

التاريخ

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

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

اإلثنين  20يوليوز 2020

لقاء تشاوري مع السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان حول إعداد التقرير
الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس
اإلنسان
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة.
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 - 6السنة التشريعية 2021 - 2020
أوال  :ملخص حصيلة مراقبة العمل الحكومي
عقد مجلس املستشارين ما مجموعه  79جلسة عامة بمدة زمنية بلغت  117ساعة و 42دقيقة،
توزعت كما يلي:
2021 - 2020

الجلسات العامة

33

جلسات التشريع

27

جلسات األسئلة
الجلسات الشهرية الخاصة بتقديم األجوبة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل
رئيس الحكومة
الجلسات املخصصة لعرض ومناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة

05
02
09

جلسات مختلفة
الجلسات السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية

02

مناقشة بيانات رئيس الحكومة حول قضية وطنية تكت�سي طابعا وطنيا هاما:
تطبيقا ألحكام الفصل  68من الدستور واملادة  273من النظام الداخلي ملجلس املستشارين،
عقد املجلس جلسة عامة لتقديم تدخالت الفرق واملجموعة البرملانية في إطار مناقشة البيانات
التي قدمها السيد رئيس الحكومة حول« :الحالة الوبائية باململكة :التطورات والتدابير االحترازية
واإلجراءات املواكبة» أمام مجل�سي البرملان في الجلسة العامة املشتركة التي انعقدت يوم اإلثنين
 12أبريل .2021
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عرض ومناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة:
عقد البرملان طبقا ألحكام الفصل  101من الدستور جلسة عامة مشتركة خصصت لتقديم
حصيلة عمل الحكومة  ،2021-2017استعرض خاللها السيد رئيس الحكومة حصيلة حكومته
من خالل ثالث أبواب:
• تناول الباب األول :تنزيل البرنامج الحكومي ،املنهجية ومؤشرات اإلنجاز،
• وخصص الباب الثاني الستعراض حصيلة الحكومة حسب محاور البرنامج الحكومي،
• بينما تناول الباب الثالث التدبيرالجماعي الناجح لجائحة كوفيد .19
وقد كان العرض املذكور محل مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء املجلس في جلسة خاصة
خصصت لهذا الغرض.
الجلسات الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة:
عقد املجلس خالل الدورة األولى من السنة التشريعية السادسة ثالث ( )03جلسات شهرية
خاصة بـتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة
طبقا ملقتضيات الفصل  100من الدستور ،همت املواضيع التالية:
•الجلسة األولى تناولت محورا واحدا هو :السياسات الحكومية ملعالجة تحديات الوضع
االقتصادي واالجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا.
•الجلسة الثانية تناولت محورين هما :الحماية االجتماعية :أية مقاربة لربح رهانات التوحيد
والجودة والحكامة ،واستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل
تداعيات جائحة كورونا.
• الجلسة الثالثة تناولت محورا واحدا هو :االستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا.
•كما عقد املجلس خالل دورة أبريل  2021جلستين شهريتين ( )02همت املحورين التاليين:
•الجلسة األولى :الحواراالجتماعي وتدابيراحتواء التداعيات االقتصادية واالجتماعية ألزمة
كوفيد .19
•الجلسة الثانية :تدابيراستقبال ومواكبة الجالية املغربية املقيمة بالخارج في ظل اإلكراهات
الناتجة عن وباء كوفيد .19
وطبقا لقرارندوة الرؤساء ومكتب املجلس تم تعديل طريقة عرض األسئلة بتولي رئيس الجلسة
96

اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021-2015

مهمة تقديم محور الجلسة وإعطاء الكلمة مباشرة للسيد رئيس الحكومة من أجل تقديم عرضه،
تم تشرع الفرق واملجموعة بعد ذلك في مناقشة محتويات عرض السيد رئيس الحكومة.
األسئلة الشفهية:
عقد مجلس املستشارين خالل دورة أكتوبر  2020خمسة عشر ( )15جلسة لألسئلة الشفهية،
حضرت خاللها األسئلة املتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات االقتصادية
واالجتماعية بقوة خصوصا في ظل تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتمديدها ،وانعكاس ذلك على
مناحي الحياة اليومية ملختلف الشرائح املجتمعية ،ومن أهم املواضيع املثارة نذكر على سبيل
املثال ال الحصر ،مستجدات املوسم الدرا�سي  2021-2020في ظل وباء كورونا ،أثرفيروس كورونا
على املجال السياحي والفندقي ببالدنا ،تراجع عدد مناصب الشغل بسبب جائحة كورونا ،وضعية
الشأن الثقافي والفني في ظل جائحة كورونا ،تداعيات جائحة كورونا ووطأة الجفاف على الفالحين
والعمال الزراعيين ،ارتفاع فواتير املاء والكهرباء في ظل تف�شي كورونا ،مآل استمرارية منظومة
الدعم االجتماعي ومختلف البرامج االجتماعية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها ،وضعية املنظومة
الصحية في ظل األزمة الوبائية املتفاقمة ،ضمان حقوق األجراء في ظل التداعيات االقتصادية
واالجتماعية املترتبة عن أزمة كورونا....
كما تميزت الجلسات اإلثنى عشر ( )12لألسئلة الشفهية في دورة أبريل  ،2021باستمرارالحضور
القوي لألسئلة املتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية،
ومن أهم املواضيع املثارة نذكر :اآلثار السلبية التي خلفها فيروس كورونا على قطاعي السياحة
والصناعة التقليدية ،دعم قطاع املقاهي واملطاعم خالل أزمة كورونا ،تدبير الحملة الوطنية
للتلقيح ضد كوفيد  ،19عملية مرحبا  2021في ظل التطورات الوبائية التي تعرفها بالدنا ،فرص
التحول الطاقي باملغرب بعد جائحة كورونا ....
وبالنسبة للتوزيع املجالي القطاعي لألسئلة ،فقد ركزت أسئلة السادة املستشارين في الدورتين
العاديتين معا على القطاع االجتماعي بنسبة تعادل على التوالي حوالي ( )39%و( )43%من مجموع
األسئلة املطروحة ،فالقطاع االقتصادي بنسبة ( )33%و( )30%في الدورة الثانية ،ثم قطاع
الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة ( )18%و( ،)15%فاملجال الحقوقي واإلداري والديني
بنسبة ( )07%و( ،)06%وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة ( )03%و( )06%في دورة أبريل
.2021

97

اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021-2015

التزامات السادة أعضاء الحكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية
•دورة أكتوبر  :2020تم رصد  22التزاما تعهدت بموجبها القطاعات الحكومية بمعالجة
عدد من اإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية وتهم باألساس قطاعات التعليم ،الصحة،
السياحة ،الداخلية ،إعداد التراب الوطني ،الجالية ،الطاقة من قبيل :مواصلة إصالح
التعليم العالي من خالل مباشرة اعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لنظام
البكالوريوس ،تحيين ومراجعة القانون قم  06.00بمثابة النظام األسا�سي للتعليم املدر�سي
الخصو�صي ،تفعيل مخطط مستقبلي لتحسين جودة الرعاية الصحية باالشتغال على
ّ
أولويات محددة سيما ما تعلق منها بتعميم التغطية االجتماعية وإصالح املنظومة الصحية
 ،إعداد استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بشراكة مع غرف الصناعة
التقليدية وفيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية والشركاء اآلخرين ،إعداد برنامج خاص
لتأهيل بعض الحرف الواعدة يشمل تطوير جميع املكونات والتقنيات ومراحل اإلنتاج
من توفير املواد األولية إلى التسويق ،إخراج مجموعة من االختصاصات الذاتية للجهات،
مراجعة آليات التعاقد الخاصة بإنتاج السكن االجتماعي وسكن الطبقة الوسطى لدعم
وتعزيز القدرة الشرائية ،الرفع من نسبة الطاقات املتجددة في املزيج الطاقي للمغرب إلى
 ،52%تعبئة عشرة آالف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في إطار البرنامج الوطني الجديد
لتعبئة الكفاءات...
•دورة أبريل  :2021تم حصر  18التزاما تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من اإلشكاالت
االجتماعية واالقتصادية ،وتهم باألساس قطاعات إعداد التراب الوطني ،الصحة ،الطاقة
واملعادن والبيئة ،العدل ،التضامن والتنمية االجتماعية ،التربية الوطنية ،الثقافة
والشباب والرياضة من قبيل :إخراج خطة عمل لتقليص العجز السكني وتنويع العرض
الدورة

األسئلة املطروحة

األسئلة املبرمجة في الجلسات
األسبوعية

دورة أكتوبر 2020

670

292

الفترة الفاصلة

147

00

دورة أبريل 2021

228

221

املجموع

1045

513

98

اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021-2015

ومالئمته مع القدرة الشرائية ملختلف شرائح املواطنين ،صرف الشطر الثاني من منحة
كوفيد ملهنيي الصحة ،تجاوز نسبة  52%من التحول الطاقي سنة  ،2030تعميم االتصال
بشبكة اإلنترنيت ذات الصبيب العالي في كل املؤسسات واألحياء الجامعية ،إعادة هيكلة
وتأهيل  50دارللشباب...
طلب تناول الكلمة في نهاية جلسة األسئلة الشفهية:
طبقا ملقتضيات املادة  168من النظام الداخلي ملجلس املستشارين توصلت رئاسة املجلس
خالل دورة أكتوبر  2020بطلب تناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسة األسئلة الشفهية
من منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،في ثاني تنزيل ملقتضيات هذه املادة في
صيغتها الجديدة.
وقد توالت طلبات تناول الكلمة في دورة أبريل  ،2021لم تستجب منها الحكومة سوى ملوضوعين
اثنين.
األسئلة الكتابية:
بلغ عدد األسئلة الكتابية التي توصلت بها رئاسة املجلس خالل السنة التشريعية 2021 - 2020
ما مجموعه  778سؤاال كتابيا ،أجابت الحكومة  655سؤاال منها أسئلة مقدمة في دورات سابقة،
وذلك وفق التفاصيل التالية:
الدورة

األسئلة الكتابية املطروحة

األسئلة الكتابية املجابة

دورة أكتوبر 2020

547

316

الفترة الفاصلة

123

178

دورة أبريل 2021

108

161

املجموع

778

655
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الدور الرقابي للجان الدائمة:
 - 1حصيلة إجمالية ألشغال اللجان الدائمة خالل السنة التشريعية :2021 - 2020

عدد
اجتماعات
اللجان الدائمة

مجموع
ساعات
اجتماعات
اللجان

عدد
عدد
النصوص التعديالت
املوافق عليها
ومقترحات املقدمة حول
(مشاريع
النصوص
القوانين ،ومشاريع
القوانين)) املحالة على
مراسيم
اللجنة

لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان

16

 22ساعة
و 43دقيقة

10

-

لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية

39

 125ساعة
و 35دقيقة

21

333

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

19

 52ساعة
و 35دقيقة

12

152

لجنة الخارجية والدفاع الوطني
واملغاربة املقيمين في الخارج

10

 21ساعة
و 40دقيقة

20

لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

30

 72ساعة
و 5دقائق

15

43

لجنة القطاعات اإلنتاجية

17

 40ساعة
و 30دقيقة

18

54

املجموع

131

 335ساعة
و 8دقائق

96

582
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 - 2جلسات االستماع ألعضاء الحكومة:
اللجنة الدائمة

التاريخ

املوضوع

مناقشة تقريرالزيارة االستطالعية التي قامت بها
اللجنة حول الواقع الصحي بجهة درعة تافياللت
لجنة التعليم والشؤون الثقافية خالل الفترة املمتدة ما بين  1إلى  7يوليوز .2018
واالجتماعية
مناقشة تقرير املهمة االستطالعية حول الوضع
الصحي بجهة فاس-مكناس بحضور وزير
الصحة.
االستماع ملمثلي صندوق اإليداع والتدبير
لالحتياط لتقديم بعض البيانات التقنية
املرتبطة بمقترحي قانونين يقضيان بإلغاء
وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب
ونظام معاشات أعضاء مجلس املستشارين.
لجنة املالية والتخطيط والتنمية
اجتماع مشترك بين لجنة املالية والتنمية
االقتصادية
االقتصادية بمجلس النواب ولجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس
املستشارين لتقديم عرض السيد وزيراالقتصاد
واملالية حول اإلطار العام إلعداد قانون املالية
للسنة املوالية .2022
لجنة الخارجية

تدارس آخرمستجدات القضية الوطنية.

 21يناير 2021
 30يونيو 2021

األربعاء  13يناير 2021

األربعاء  28يوليوز 2021

الثالثاء  27أبريل 2021

 - 3املهام االستطالعية والزيارات امليدانية للجان الدائمة:
اللجنة الدائمة

املوضوع

التاريخ

مهمة استطالعية حول الوضع
الصحي بجهة فاس-مكناس.

الفترة األولى :من  10إلى  15نونبر 2020
الفترة الثانية  :من  6إلى
 12دجنبر
مالحظة :نوقش التقريرالعام الذي أنجزته اللجنة حول
املهمة االستطالعية بحضور ممثل عن الحكومة في
الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ  13يوليوز .2021

لجنة التعليم

زيارة ميدانية لوفد برملاني مشترك
عن لجنة الداخلية والجماعات
لجنتي الخا جية الترابية والبنيات األساسية ولجنة
ر
الخارجية والدفاع الوطني واملغاربة
والداخلية
املقيمين في الخارج بمجلس
املستشارين للمعبرالحدودي
الكركرات.
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 - 4لقاءات دراسية وتشاورية:
اللجنة الدائمة

املوضوع

التاريخ

لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان

عرض ومناقشة «مشروع التقريراألولي بشأن
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري».

 22يونيو 2021

ثانيا :تقييم السياسات العمومية
الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول التشغيل 2021-2012
تكمن أهمية املوضوع الذي خضع للمناقشة والتقييم برسم السنة التشريعية 2021 - 2020
في كونه يتعلق بالتشغيل ،في سياق خاص يتسم بالتسارع واملشاورات نحو البدء في تنزيل النموذج
التنموي الجديد ،وتداعيات األزمة الصحية غير املسبوقة ومتعددة األبعاد التي يعيشها العالم منذ
ظهور جائحة «كوفيد  « 19 -في نونبر  ،2019وانتشارها السريع في جميع مناطق العالم ،والتي كانت
لها انعكاسات بالغة على صحة املواطنين وعلى االقتصـاد الوطنــي ،وتأثــر ســوق الشــغل خصوصــا
بالنســبة للقطــاع الخــاص والقطــاع غيــر املهيــكل ،ممــا طــرح عــدة تحديــات اجتماعيــة باألساس،
نتيجة للعواقب الوخيمة الناجمة عن التوقف الكلي أو الجزئي لألنشطة االقتصادية الوطنية،
خاصة االختالالت في سالسل اإلنتاج والقيود على حركة اليد العاملة وعلى السفروإغالق الحدود.
غني عن البيان أن موضوع التشغيل يكت�سي أهمية في ضمان اإلستقرار والسلم اإلجتماعي،
حيث شكل هذا املوضوع على الدوام مصدر عناية خاصة من طرف صاحب الجاللة امللك محمد
السادس منذ اعتالء عرش أسالفه املنعمين ،والذي حث في العديد من خطبه السامية إلى ضرورة
وضع رهان التشغيل بشكل عام وتشغيل الشباب في صلب التوجهات الكبرى والسياسات العمومية
ببالدنا.
كما تضمنت برامج الحكومات املتعاقبة إجراءات ومبادرات تسعى ملعالجة إشكالية التشغيل،
والتي اضطلعت ما بين  2012و 2021بتفعيل عدة مبادرات في هذا الصدد ،انطالقا من توجهات
البرامج الحكومية وتنزيلها سواء من خالل االستراتيجية الوطنية للتشغيل  2025 - 2015أو
املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل .2021 - 2017
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ولقد اتسمت الظرفية اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية ما بين  2012و ،2021بما يلي:
 تبعات وآثاراألزمة اإلقتصادية واملالية التي عرفها العالم سنة 2008؛ الحراك اإلجتماعي والسيا�سي الذي عرفته بالدنا ،وما رافقه من موجة اإلحتجاجات في ربوعاملغرب تطالب بإصالحات سياسية وبعدالة اجتماعية؛
 التعديل الدستوري لسنة 2011؛ االنتخابات التشريعية السابقة ألوانها نونبر 2011؛وباملوازاة مع ذلك ،تشهد البيانات بشأن سوق الشغل والبطالة على واقع مثقل بارتفاع نسبة
البطالة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات من مختلف التخصصات ،واتساع رقعة ودائرة
الشغل الغيراملؤدى عنه وغيراملستقر.
إن محاولة رصد مكامن القوة والضعف في تنزيل سياسات التشغيل ،دعا املجموعة املوضوعاتية
املكلفة إلى اعتماد منهجية عمل استندت إلى املؤشرات االتية:
 تتبع معدالت مناصب الشغل وتحليلها واستنتاج دالتها اإلحصائية واإلجرائية وأثرها علىاالقتصاد الوطني ،من خاللها مساراتها من سنة  2012إلى سنة 2021؛
 الوقوف على التباينات الجهوية بخصوص ملف التشغيل والبطالة والنقص في اليد العاملةومدى أثر ثقل النسب املرتفعة في بعض الجهات لدالة البطالة وانحسارها في بعض الجهات،
واالمكانيات التي تتيحها بعض الفرص بالرغم من ارتفاع منسوب البطالة في صفوف حاملي
الشهادات؛
 رصد تطور مؤشرات الحكامة وذلك من خالل الوقوف على اللجن والهيئات املحدثة في هذاالشأن واختصاصاتها في مجال الحكامة التي تعتمدها وزارة التشغيل كمقياس للتتبع والتدبير مع
املواكبة للقوانين املؤطرة لها.

املجموعة املوضوعاتية املؤقتة الخاصة بإصالح التغطية اإلجتماعية
تفاعال مع التوجيهات امللكية السامية الواردة بخطب صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وأيده ،وال سيما خطاب عيد العرش بتاريخ  29يوليوز  ،2020وخطاب جاللته بمناسبة
الذكرى السابعة والستين لثورة امللك والشعب يوم  20غشت  ،2020وخطاب جاللته السامي
املوجه للبرملان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية العاشرة
بتاريخ  9أكتوبر .2020
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ومن منطلق تركيبته املتنوعة والغنية بالكفاءات والخبرات من ممثلي املشغلين واألجراء
والجماعات الترابية والغرف املهنية ،وكذا األسبقية املخولة له دستوريا في مناقشة القضايا
االجتماعية .وذلك ،وفقا ألحكام الفقرة الثانية الفصل  78من الدستور ،يتحمل مجلس املستشارين
مسؤولية مؤسساتية مباشرة للمساهمة في إعداد ومواكبة كل التغييرات املزمع إدخالها على
مستوى السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة بالتغطية االجتماعية.
وبمبادرة من مجلس املستشارين ،وبتجاوب سريع مع توجيهات جاللة امللك ودعوته إلرساء
بناء جديد ملنظومة الحماية االجتماعية ،فقد قرر مجلس املستشارين إحداث مجموعة عمل
موضوعاتية مؤقتة يعهد إليها إعداد تقريرفي موضوع إصالح التغطية االجتماعية باملغرب ،إسهاما
منه في النقاش املؤسساتي والتفكير الجماعي في إيجاد الحلول الناجحة واملقترحات التي يمكن أن
تكون استرشاد السلطات العمومية في تنزيل هذا الورش املجتمعي الكبير.
وفي هذا السياق ،فقد اعتمدت املجموعة املوضوعاتية املؤقتة مرجعيات مؤطرة ،وهي كاالتي:
 خطب جاللة امللك في جميع املناسبات التي حثت جميع الفاعلين واملؤسسات لالنخراط فيورش الحماية االجتماعية؛
 األحكام الدستورية املؤطرة للحقوق األساسية والسيما الحماية االجتماعية؛ مقتضيات النظام الداخلي ملجلس املستشارين.كما تم تحديد املحاور التي اشتغلت عليها مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة ،حيث تم
االتفاق على املحاور اآلتية:
 .1تعميم التغطية الصحية اإلجبارية؛
 .2تعميم االستفادة من التعويضات العائلية؛
 .3توسيع االنخراط في نظام التقاعد؛
 .4تعميم االستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل.
وبعد عقد مجموعة من االجتماعات ،همت التداول بشأن أطوار ومراحل عمل اللجنة ،تم
تحديد منهجية االشتغال في ثالث مستويات ،وهي كاآلتي:
 املستوى األول :يتجلى في االشتغال على دراسة وتحليل مجموعة من التقارير والدراساتاملتعلقة بالحماية االجتماعية؛
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 املستوى الثاني :تنظيم جلسات استماع للقطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية بموضوعالحماية االجتماعية ،وكذا توجيه طلب للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إلعداد دراسة
حول منظومة التعويض عن فقدان الشغل وطرق إعادة تنظيمها وآليات توسيع االستفادة منها
والصيغ املمكنة لتمويلها ،وتوجيه طلب رأي للمجلس األعلى للحسابات إلعداد دراسة حول طرق
واليات توسيع التغطية االجتماعية «التقاعد» على جميع فئات املواطنين والصيغ املمكنة لتمويل
واستدامة عملية التوسيع.
 املستوى الثالث :يتمثل في اجتماعات اللجنة املخصصة للدراسة والتحليل التي همت خالصاتالتقاريرومضامين مداوالت جلسات اإلنصات التي تعقدها اللجنة ،ووضع املقترحات والتوصيات.
كذلك ،وفي إطار الشراكة بين مجلس املستشارين ومجلس الشيوخ الفرن�سي ،تم عقد بعض
الجلسات مع لجنة الشؤون االجتماعية بمجلس الشيوخ الفرن�سي خصصت للمواضيع االتية:
 عرض عام واليات تمويل نظام الحماية االجتماعية؛ أنظمة التقاعد؛ التأمين عن املرض؛ التعويض عن فقدان الشغل؛ تمويل الحماية االجتماعية ودور لجنة الشؤون االجتماعية بمجلس الشيوخ الفرن�سي.وقد خلصت املجموعة املوضوعاتية املؤقتة الى اقرار مجموعة من التوصيات ،وعددها خمس
وخمسين ( )55توصية ،جاءت على النحو االتي:
 توصيتان ( )2ضمن التوصيات العامة؛ سبع ( )7توصيات على صعيد الحكامة؛ ثالثة عشر ( )13توصية على صعيد تمويل الحماية االجتماعية؛ أربع ( )4توصيات على صعيد التشريع؛ عشر ( )10توصيات تهم التغطية الصحية األساسية؛ توصيتان ( )2على صعيد التعويضات العائلية؛ أربع ( )4توصيات همت مجال التقاعد؛ خمس ( )5توصيات حول التعويض عن فقدان الشغل؛105
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 توصية واحدة ( )1حول مراجعة منظومة حوادث الشغل واألمراض املهنية؛ ثالث ( )3توصيات تهم املمارسة االتفاقية للمغرب وتفعيل الحقوق االقتصادية واالجتماعية؛ توصية واحدة ( )1متعلقة بفعلية حقوق الفئات؛ توصية واحدة ( )1على مستوى تطبيق تشريع الشغل والتقليص من هشاشة الحمايةاالجتماعية ألجراء القطاع الخاص؛
 -توصيتان ( )2على صعيد مجلس املستشارين.

106

