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ُ
اسمحوا لي بداية أن أعرب لكم عن خالص امتناني ،وتقدير كافة العاملين باألمانة العامة للحكومة إلتاحتكم لنا
هذا اللقاء الهام ،الذي ال نريده لحظة تقديم حصيلة ما أنجزناه هذه السنة ،واستعراض ما نحن مقبلون عليه
من أعمال وأوراش برسم السنة القادمة فحسب ،بل نعتبره تمرينا تواصليا متميزا ،وفرصة سانحة لتوطيد جسور
التعاون مع لجنتكم املوقرة ،ومحطة أساسية للتعبير عن انشغاالتنا وتقاسم اهتماماتنا ،واستحضار اإلكراهات
التي تواجه عملناُ ،ومناقشة القضايا القانونية ذات االهتمام املشترك ،كما نعتبر هذا اللقاء أيضا مناسبة للتفكير
سويا في كل ما من شأنه تثمين منظومتنا القانونية الوطنية وتطويرها وتجويدها والرقي بها ،ال سيما وأن الطلب
العمومي على املعلومة القانونية في تزايد مستمر ،وتوفير منتوج قانوني ذي جودة أضحى مطلبا ملحا ملختلف
ً
خاصة منهم ُش َ
ركاءنا االقتصاديين واالجتماعيين ،كما أن ضمان األمن القانوني للمنظومة التشريعية
الفاعلين،
بات اليوم ،كما ال يخفى عليكم ،من مقومات التخطيط لكل مشروع تنموي.

السيد الرئيس املحترم،
حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحترمين،
إن الظرفية التي نعيشها اليوم ،كما يعلم الجميع ،تعد استثنائية بامتياز بفعل اجتياح فيروس كورونا كوفيد 19
مما استدعى تعبئة ُم ّ
كافة أنحاء العالم - ،كفانا هللا شر هذا الوباء ورحم موتانا َّ
وعجل بشفاء مرضانا – َّ
قدرات
ِ
الدولة وإمكانياتها ،واتخاذ حزمة من التدابير التشريعية والتنظيمية ،وإجراءات ظرفية واستعجالية ملقاومة
َّ
الجائحة كما سيأتي بيانه في هذه الكلمةُ ،مؤكدا لحضراتكم في هذا الصدد أن األمانة العامة للحكومة بجميع
أجهزتها ،واصلت عملها ،خالل فترة الحجرالصحي ،دون توقف أوتراجع ،في التزام تام بالشروط الصحية والضوابط
والتدابير االحترازية ،وذلك بحكم موقعها في ملتقى جميع مؤسسات الدولة ،وبالنظر كذلك إلى املسؤوليات امللقاة
على عاتقها ،واملتمثلة أساسا في تدبيروتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة ،وتأمين حسن سيره.
وسأركز في هذا التقديم على استعراض بعض املعطيات التركيبية واملؤشرات االستداللية ،ذات الصلة بالنشاط
التشريعي والتنظيمي الذي انصهرت فيه جهود األمانة العامة للحكومة خالل هذه السنة ،وبرنامج عملها التنموي،
وذلك من خالل املحاور الثالثة التالية:
املحور األول  :أوجه النشاط التشريعي والتنظيمي الذي أطرت األمانة العامة للحكومة إعداده وتنسيقه ؛
املحور الثاني  :التأطيرالقانوني للمهن املنظمة والجمعيات ،ومواكبة عمل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛
املحور الثالث  :مواصلة تفعيل البرنامج التنموي الخاص بتطويرآليات اشتغال األمانة العامة للحكومة
ثم ،تقديم مشروع امليزانية برسم السنة املالية .2021
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السيد الرئيس املحترم،
حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحترمين.
املحور األول :أوجه النشاط التشريعي والتنظيمي الذي أطرت األمانة العامة للحكومة إعداده
وتنسيقه
يجدر التذكير بادئ ذي بدء أنه انعقد هذه السنة إلى غاية شهر يوليو املنصرم مجلسان وزاريان ( ،)2تمت خاللهما
املصادقة على قانون تنظيمي واحد ،وأربعة ( )4قوانين ،وثالثة ( )3مراسيم تهم املجال العسكري ،وست عشرة ()16
دولية ثنائية ومتعددة األطراف ،منها أربع عشرة ( )14مدعومة بقوانين ،كما تم التداول في شأن مقترحات
اتفاقية ِ
ِ
ّ
املعدل للقانون املالي
تعيين عشرين ( )20سفيرا ،وتقديم عرضين يتعلقان بالتوجهات العامة ملشروع قانون املالية ِ
لسنة  ،2020ومشروع قانون املالية للسنة املالية ،2021
كما عقدت الحكومة ،خالل هذه السنة وإلى غاية  5نونبرالحالي ،تسعة وأربعين ()49مجلسا للحكومة ،تمت املصادقة
خاللها على مائة وواحد وأربعين ()141نصا قانونيا ،منها اثنان وخمسون  52مشروع قانون من بينها مشروع قانون
تنظيمي واحد ،وأربعة وثالثون ( )34مشروع قانون ،وسبعة عشر ( )17مشروع قانون باملوافقة على اتفاقيات دولية،
وستة ( )6مشاريع مراسيم بقانون ،وثالثة وثمانون ( )83مشروع مرسوم تنظيمي ،وكذا تسع عشرة ( )19اتفاقية
دولية ،وتم تقديم تسعة وعشرين ( )29عرضا ،ناهيك عن تقديم عدد من اإلفادات ومناقشة بعض القضايا،
باإلضافة إلى املصادقة على واحد وتسعين ( )91مقترح تعيين في املناصب العليا طبقا للفصل  92من الدستور.
وقد تم ،خالل الفترة نفسها ،إيداع مجموعة من مشاريع القوانين لدى مكتبي مجل�سي البرملان ،مازال منها إلى اليوم
ً
مشروعا قيد الدرس.
واحد وخمسون ()51
يستشف أن مجمل التدابير التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها ،انصبت باألساس على مواصلة
استكمال تنزيل أحكام الدستور ،ومالءمة التشريع الوطني مع التزامات املغرب الدولية ،عالوة على مواكبة األوراش
الهيكلية الكبرى ،واإلجراءات املتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية ،والوقوف على موضوعين هامين  :مقترحات
القوانين واملراسيم التطبيقية.

.Iاستكمال تنزيل أحكام الدستور والوفاء بالتزامات املغرب الدولية
في إطار مهام تنسيق عمليات إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية ،والسهر على تنفيذ السياسات
العمومية ،حرصت األمانة العامة للحكومة ،خالل هذه السنة ،على متابعة مسلسل استكمال تنزيل أحكام
الدستور ،والوفاء بااللتزامات الدولية للمملكة.
 .1فبخصوص مواصلة تفعيل أحكام الدستور ،تم العمل على نشرالقانون التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية.
وعالقة بهذا النص التشريعي ،وتفعيال ألحكام القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،تم إصدار النص
التنظيمي القا�ضي بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات سيرها.
ومواكبة لورش الجهوية املتقدمة وتوفيرالشروط الالزمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي،
يتم حاليا التنسيق على مستوى األمانة العامة للحكومة من أجل إعداد حزمة من النصوص التنظيمية املندرجة في
إطارتفعيل املرسوم رقم  2.17.618بمثابة ميثاق وطني لالتمركزاإلداري.
3

 .2وفي ما يتعلق بالوفاء بااللتزامات الدولية ،تحرص األمانة العامة للحكومة ،عند دراسة مشاريع النصوص
التشريعية والتنظيمية ،على استحضار بنود االتفاقيات الدولية امللتزم بها من قبل اململكة ،وقد شملت هذه
النصوص ،على الخصوص ،مجاالت البيئة واألمن والثقافة والتكوين املنهي وامليدان البحري.
فعلى الصعيد البيئي ،عزز املغرب ترسانته القانونية املتعلقة بحماية البيئة بالقانون رقم  49.17املتعلق بالتقييم
البيئي ،والذي يشكل خطوة نوعية في سياق ُّ
تقي ِد اململكة بالتزاماتها الدولية.
وضمن نفس السياق ،تمت مراجعة القانون رقم  77.15القا�ضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها
وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
ومن أجل تنفيذ التزامات اململكة املترتبة على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغيرات املناخية واتفاقية
التنوع البيولوجي وبروتوكوالتها واتفاق باريس ،تم إعداد مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات املناخية
والتنوع البيولوجي كهيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات املناخية
واملحافظة على التنوع البيولوجي.
وعلى الصعيد األمني ،وفي إطار تحديث وتطوير املنظومة القانونية الوطنية املتعلقة بمكافحة الفساد وحماية
النظام االقتصادي واملالي للمملكة ملواكبة ومسايرة التطور املتسارع لجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،تمت
مراجعة مجموعة القانون الجنائي والقانون املتعلق بمكافحة غسل األموال وفق املعايير الدولية املعتمدة في هذا
الشأن .
وتكريسا النخراط اململكة في جهود املجتمع الدولي من أجل نزع السالح وعدم انتشارأسلحة الدمارالشامل ،والتزاما
بتنفيذ االتفاقيات الدولية املتعلقة بمراقبة تصدير املواد ذات االستعمال املزدوج ،تم إعداد مشروع القانون
املتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج ،مدني وعسكري ،والخدمات املتصلة بها ،وهو
حاليا قيد النشربالجريدة الرسمية.
وفي امليدان البحري ،تم نشر بالجريدة الرسمية نصين تشريعيين بالغي األهمية يندرجان في إطار مالءمة التشريع
املغربي ذي الصلة باملجاالت البحرية مع بنود اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحاراملوقعة بمونتيغوباي (Montego
 )Bayفي  10ديسمير  ،1982وسن نظام قانوني يشمل مجموع املجاالت البحرية للمملكة بما فيها املجاالت البحرية
عرض أقاليمنا الجنوبية.
ويتعلق األمر بالقانون رقم  17-37الذي كرس امتداد سيادة الدولة املغربية التي تمارسها على أقاليمها ومياهما
الداخلية وبحرها اإلقليمي ،الذي يمتد عرضه إلى مسافة اثني عشر  12ميال بحريا ،إلى املجال الجوي ،وأرض وقعر
هذا البحرعلى امتداد عرضه.
أما القانون الثاني رقم  17-38فإنه يكرس مسافة املنطقة االقتصادية الخالصة في مائتي ( )200ميل بحري ،ويحدد
عرض الجرف القاري للمملكة إلى غاية ثالثمائة وخمسين ( )350ميال بحريا.
وقد أبرز جاللة امللك ،أيده هللا ونصره ،أهمية ومغزى هذين القانونين في الخطاب الذي ألقاه جاللته بمناسبة
الذكرى  45للمسيرة الخضراء املظفرة.
وفي نفس السياق ،ومن أجل حماية مجالنا البحري والدفاع عن مصالح اململكة ،واستنادا إلى الجزء الثالث عشر
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار السالفة الذكر ،تم إعداد نص تنظيمي يق�ضي بوضع نظام للترخيص
بالقيام بأنشطة البحث العلمي البحري ،وبتحديد الشروط املفروضة على طالبي التراخيص قبل وبعد إجراء أعمال
البحث.
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كما أفضت دراسة مشروع القانون املتعلق بشرطة املوانئ من لدن األمانة العامة للحكومة إلى مصادقة مجلس
الحكومة على هذا اإلصالح الهام الذي يندرج في إطار مواكبة املعايير الجديدة املعتمدة دوليا في هذا املجال ،وخلق
مناخ أعمال محفزومشجع لالستثمارالخاص في هذا القطاع.
وفي امليدان الثقافي ،سيودع لدى مجلسكم املوقر ،قريبا ،إطارقانوني جديد ومتميزيروم تنظيم املتاحف ببالدنا،
والسمو بهذه املؤسسات الثقافية التي تعكس غنى وتنوع حضارتنا ،وتدبيرها طبقا للمعايير املتعارف عليها دوليا،
وتحديد النظام القانوني للمتاحف والتحف واملجموعات املتحفية ،وإحداث عالمة التميز على غرار التجارب
املقارنة ،وإرساء نظام ملراقبة األنشطة املتحفية ،وزجراملخالفات املتعلقة باملجال املتحفي.
وإغناء للمنظومة الثقافية الوطنية ،فقد سبق أن تم إيداع مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة
املغربية لدى مكتب مجلسكم املوقر.
وفي قطاع التكوين املنهي ،صدراملرسوم رقم  2.19.998بتتميم املرسوم املتعلق بسن نظام عام ملؤسسات التكوين
املنهي وقراراته التطبيقية.

.IIالتدابيراملتخذة ملواكبة األوراش الهيكلية الكبرى
في هذا اإلطار ،أود أن أتقاسم مع حضراتكم بعض املؤشرات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي املتعلقة بمجال
السياسة االقتصادية واملالية والتنمية البشرية برسم السنة التي نحن بصددها.
.1ففي مجال السياسة االقتصادية واملالية ،وتنفيذا للتعليمات امللكية التي ما فتئ يوجهها جاللة امللك محمد
السادس نصره هللا ألجل بناء مقومات اقتصاد قوي وتناف�سي وخلق مناخ مالئم للتنمية وتحسين جاذبية
االستثمار من خالل تثبيت دعائم الشفافية والنزاهة واملساءلة ،تم اعتماد مجموعة من النصوص ذات
األهمية االستراتيجية في هذا الشأن ،منها ،على وجه الخصوص ،مراجعة اإلطار التشريعي املتعلق بالهيئة
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،والذي ال تخفى عليكم أهميته ومساهمته النوعية في تحسين
وتجويد مناخ األعمال واالستثمار.
ومن جهة أخرى ،تم نشر القانون املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ،الذي يرمي إلى تعزيز الثقة
والشفافية بين اإلدارة واملرتفقين ،السيما املستثمرين منهم ،كما تمت املصادقة على مشروع القانون املتعلق
بالتحكيم والوساطة االتفاقية ،وأحيل إلى مجلسكم املوقر ،حيث تم بموجب مشروع هذا القانون فصل املقتضيات
املنظمة للتحكيم والوساطة االتفاقية عن قانون املسطرة املدنية.
كما شمل هذا املجال إعداد واعتماد مجموعة من النصوص التشريعية من قبيل القانون الرامي إلى تعزيز تمكين
املقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة من الولوج إلى التمويل.
هذا فضال عن املرسوم بقانون رقم  2.20.690الذي أقر بشكل ظرفي ومؤقت أحكاما استثنائية تتعلق بالغرامات
املالية الواجب أداؤها السترجاع إمكانية إصدارالشيكات.
.2أما فيما يخص التشريعات ذات الصلة باملجال االجتماعي والتنمية البشرية ،فقد تم في إطار استكمال
اإلصالحات املؤسساتية والهيكلية الكبرى إعداد حزمة من التدابيرالتشريعية والتنظيمية ،لعل أبرزها إصدار
القانون املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية
للسجالت.
ُ
وفي إطاراالهتمام ببعض الفئات االجتماعية ،اتخذت تدابيرتشريعية وتنظيمية ،تهدف إلى تعزيزالتنمية االجتماعية
والتماسك االجتماعي ،من بينها القانون املتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
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كما تم اعتماد مشروع القانون املتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين ،وهو مودع حاليا بمجلس
املستشارين.
وتفعيال للورش الهام املتعلق بتوسيع التغطية الصحية لفائدة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء
الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فقد صدر هذه السنة املرسومان املتعلقان بفئتي املفوضين القضائيين واملرشدين
السياحيين ،بعد أن تم ،في السنة الفارطة ،إصداراملرسومين املتعلقين بفئة العدول والقوابل واملروضين الطبيين،
وذلك في أفق تعميم هذه التغطية على باقي الفئات املعنية.
وأخيرا تجدراإلشارة إلى القانون املنظم ملمارسة مهام الطب الشرعي الذي يأتي في إطارمواكبة ورش تحديث الترسانة
القانونية ببالدنا في شقها املتعلق بتعزيزضمانات املحاكمة العادلة ،حيث يتضمن مقتضيات متكاملة لتأطيرقطاع
الطب الشرعي باعتباره أحد املهن املساعدة للقضاء.

.IIIاإلجراءات التشريعية والتنظيمية املتخذة لتدبيرومكافحة جائحة كورونا.
السيد الرئيس املحترم،
حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحترمين.
إن لجنتكم املوقرة أدرى أكثر من أي كان ،بأهمية العامل القانوني في اإلعداد ملواجهة هذه الجائحة وتحديد شكل
اإلجراءات التي تقتضيها الحالة الوبائية .فهذه الجائحة لم تفرض علينا تحديا صحيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا
فقط ،بل وأيضا تحديا قانونيا يتمثل في البحث عن إطارقانوني مالئم يتيح التدخل السريع للسلطات العمومية في
احترام تام للشرعية واملشروعية.
وكما ال يخفى عليكم ،ففي غياب أي مقت�ضى دستوري أو نص تشريعي صريح ينظم حالة الطوارئ ،وفي انعدام تام
ألي اجتهاد صادر عن القضاء الدستوري أو العادي في هذا املوضوع ببالدنا ،كان لزاما على األمانة العامة للحكومة
التأسيس القانوني لحالة الطوارئ الصحية ،في صيغة قانونية مالئمة ،تمكن من التوفيق بين فعالية ونجاعة
اإلجراءات املتخذة من جهة ،ومشروعية تلك اإلجراءات من جهة أخرى ،خاصة التقيد الصارم بأحكام الدستور.
فمن هذا املنطلق بالذات عمدت الحكومة إلى االهتداء بالدستور واالسترشاد بأحكام الفصل  81منه بالنسبة
لإلجراءات التي ال تقبل االنتظار ،حيث صدرت خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين وباتفاق مع اللجان املعنية في كال
املجلسين جملة من املراسيم قوانين.
فيما لجأت الحكومة إلى املسطرة التشريعية العادية حيث انتظرت افتتاح الدورة العادية للبرملان إليداع مجموعة
ثانية من مشاريع القوانين بالنسبة لإلجراءات األخرى ،التي ال تستوجب اللجوء إلى املسطرة االستثنائية.
وفي هذا الصددَّ ،
البد من اإلشادة ،من هذا املنبر ،بالتعبئة املستمرة التي أبانت عنها لجنتكم املوقرة وسائر اللجان

املعنية ،وانخراطها الفاعل والبناء في إيالء مشاريع النصوص املعروضة للمصادقة ،خالل هذه الفترة االستثنائية،
ّ
من عناية وأهمية بالغتين ،مما مكن من إخراج مجموعة من املراسيم قوانين في الوقت املناسب ،وعلى رأسها طبعا
املرسوم بقانون املنظم لحالة الطوارئ الصحية.
في هذا السياق بالذات ،كان لزاما اعتماد قانون مالي معدل يروم إعادة التوازن لالقتصاد الوطني ،إضافة إلى
تشريعات أخرى همت على الخصوص سن تدابيراستثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم؛ وتجاوز سقف التمويالت الخارجية؛ وسن أحكام خاصة في شأن سير
أشغال أجهزة إدارة شركات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية؛
وكذا سن أحكام تتعلق بعقود األسفارواملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
كما ُّاتـخذت في هذا الصدد عدة تدابير تنظيمية تتعلق أساسا بإحداث حسابين خصوصيين للخزينة ،وهما:
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«الصندوق الخاص بتدبيرجائحة فيروس كورونا -كوفيد »-19و»صندوق االستثماراالستراتيجي» ،وبتحديد قائمة
القطاعات والقطاعات الفرعية التي ال يعتبر املشغل املمارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تف�شي الجائحة،
وبتمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية .عالوة على اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار املطهرات الكحولية
والكمامات الواقية ،وكذا سن أنظمة خاصة للدراسات واالمتحانات بمؤسسات التربية والتكوين.
وبلغة األرقام فقد صدر في هذه الفترة ما يناهز تسعة وستين ( )69نصا قانونيا ،منها سبعة ( )7قوانين وستة ()6
مراسيم قوانين وخمسة وعشرون ( )25مرسوما تنظيميا وستة ( )6مراسيم تتعلق باملوافقة على اتفاقيات قروض
باإلضافة إلى خمسة وعشرين ( )25قرارا وزاريا.

.IVمقترحات القوانين ودورها في تثمين العمل التشريعي
من املعلوم أن املبادرة التشريعية اختصاص موكول إلى رئيس الحكومة وأعضاء البرملان على حد سواء ،وذلك طبقا
ألحكام الفصل  78من الدستور ،غير أن عدد مقترحات القوانين التي تتم املوافقة عليها وإصدارها يظل ضئيال
باملقارنة مع مشاريع القوانين.
وإذ نسجل هذا األمر ،فإننا نقدر أيما تقدير ،محورية وأهمية الدور التشريعي املوكول إلى البرملان ،صاحب
االختصاص األصيل في ممارسة الوظيفة التشريعية.
كما نثمن املجهود الذي ما فتئ يبذله نواب األمة من أجل العمل على إغناء وتجويد املنظومة القانونية لبالدنا ،إما
من خالل تقديمهم ملقترحات قوانين أو من خالل التعديالت التي يدخلونها على مشاريع القوانين املحالة إليهم من
طرف الحكومة.
ومن تم ،فإننا مصرون أكثر من أي وقت م�ضى ،على البحث معكم ،عن السبل الكفيلة للرفع من عدد مقترحات
القوانين ،وكان بودنا أن نعقد ندوة خاصة في هذا املوضوع مع لجنتكم املوقرة ،غير أن الظروف الوبائية السائدة
حالت دون عرض هذه املبادرة عليكم ،ومع ذلك فإننا تواقون إلى التعاون البناء والوثيق معكم في ما ترونه جديرا
باهتمامكم وعنايتكم.
وفي انتظار ذلك ،أود أن أؤكد لكم مجددا مدى حرص األمانة العامة للحكومة على انتظام عمل اللجنة الدائمة
التقنية املكلفة بتتبع املبادرات التشريعية ،املحدثة بموجب منشور رئيس الحكومة ،وذلك من خالل التنسيق
املستمر مع مصالحه لتحضير اجتماعات هذه اللجنة التي تضطلع ،كما تعلمون ،بدراسة مقترحات القوانين التي
تحال إلى الحكومة من قبل البرملان ،واقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز التزام الحكومة بالتفاعل إيجابيا مع
املبادرات التشريعية .كما تحرص األمانة العامة للحكومة ،انطالقا من دورها التنسيقي ،على توزيع مقترحات
القوانين على القطاعات الحكومية وجمع املالحظات املتعلقة بها ،والعمل على دعوة أعضاء الحكومة إلى االجتماع
في نهاية كل شهر ،للبت فيها.
وهكذا ،وعمال بأحكام املادة  23من القانون رقم  065.13املتعلق بتنظيم وتسييرأشغال الحكومة والوضع القانوني
ألعضائها ،عقدت الحكومة هذه السنة إلى غاية يومه ،ستة اجتماعات خصصت لدراسة مقترحات القوانين
املقدمة من قبل أعضاء البرملان وتحديد موقف الحكومة منها ،وقد أثمرت هذه االجتماعات عن دراسة مائة وسبعة
عشر ( )117مقترحا ،تم قبول عشرة ( )10منها إلى حد اآلن ،في انتظار استكمال دراسة مجموعة من املقترحات تم
تأجيل البت فيها.
ونذكر حضراتكم أن عدد مقترحات القوانين التي تم قبولها برسم الوالية التشريعية الحالية بلغ ثمانية وثالثين
( )38مقترحا من أصل مائتين وثالثة وخمسين ( )253التي تمت دراستها ،أي بنسبة تناهز  ،15%همت على الخصوص
مدونة األسرة والقانون الجنائي واملسطرة الجنائية ومدونة الحقوق العينية ومدونة الشغل وقانون االلتزامات
والعقود والقانون التجاري والشركات التجارية ،وتم نشرعشرة ( )10مقترحات.
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.Vاملراسيم التطبيقية لدخول القوانين حيزالتنفيذ
يشكل استصدار املراسيم التطبيقية أحد أوجه رصد مدى «فعلية القوانين» املنشورة بالجريدة الرسمية ومدى
تجسيد مقتضياتها على أرض الواقع.
فاألمانة العامة للحكومة ،بحكم املهام املوكولة إليها ،تجد نفسها في قلب هذا التحدي املطروح ،وتعتبره في صلب
اهتماماتها وانشغاالتها.
ولن أكون مجازفا ،إذا أكدت من جديد أمام لجنتكم املوقرة أن استصدارالنصوص التطبيقية للقوانين ليس باألمر
الهين أواليسير ،ففي بعض الحاالت تكون اإلشكاالت القانونية التي تثاربمناسبة إعداد نص تنظيمي تتجاوز القطاع
الحكومي املعني لتالمس اختصاصات قطاعات حكومية أخرى ،وما يتطلبه األمر في بعض الحاالت من ضرورة
الفصل في بعض اإلشكاالت القانونية املستعصية.
هذا مع العلم أن بعض النصوص تتسم بطابع تقني معقد للغاية ،وتتطلب القيام بدراسات أو خبرات ومشاورات
موسعة ،أو تكون لها كلفة مالية مؤثرة بشكل واضح على التوازنات املالية للدولة ،أو تستوجب الحصول على رأي
جهات ينص الدستور أو النصوص القانونية ضرورة استشارتها ،ولن أخفي عنكم أنه في كل هذه الحاالت يستع�صى
التحكم بدقة في أجل استصدارهذا الصنف من النصوص.
فبقدرما يجب إثارة االنتباه إلى هذه اإلكراهات املوضوعية ،بقدرما نحرص على عدم التذرع بها أو االختفاء وراءها.
لذا ،نعمل في األمانة العامة للحكومة جاهدين على تسريع وتيرة إصدارالنصوص التطبيقية الالزمة لدخول القوانين
حيز التنفيذ ،وذلك ليس فقط من خالل مراسلة القطاعات الحكومية املعنية بشكل منتظم ،قصد لفت انتباهها
وتحسيسها بأهمية التعجيل بإعداد هذه النصوص ،بل بالسهر أيضا على عقد اجتماعات متوالية ومنتظمة معها
لدراسة مشاريع هذه النصوص وإعادة صياغتها النهائية إن اقت�ضى الحال ،وذلك بعد النظرفي النقاط التي استدعت
تدخل األمانة العامة للحكومة.
ًّ
وبفضل هذه املجهودات ،فإن عددا مهما من النصوص التطبيقية للقوانين قد تم نشره في الجريدة الرسمية ،حيث
بلغ عددها برسم سنوات  2017و 2018و 2019ما مجموعه مائتان وأربعة وأربعون ( )244نصا تطبيقيا ،وتم ،منذ
بداية سنة  2020إلى يومنا هذا ،إصدار اثنين وأربعين ( )42نصا تطبيقيا من أصل ثالثة وثمانين ( )83مرسوما
تنظيميا ،أي أنه خالل الوالية التشريعية الحالية صدرمائتان وستة وثمانون ( )286نصا تطبيقيا من أصل أربعمائة
وتسعة وسبعين ( )479مرسوما تنظيميا ،أي بنسبة  .59.70%علما أن مجموعة من النصوص هي اآلن مبرمجة
للتداول بشأنها في مجلس الحكومة ،وأخرى قيد اإلعداد بتنسيق مع القطاعات الحكومية املعنية ،وقد همت هذه
املراسيم التطبيقية على الخصوص مجاالت الحماية االجتماعية والبيئة ومنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
والتأمينات وتبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية ،إضافة إلى ميدان التعميروالبناء والطاقة واملعادن.
ولذا فإنني أريد أن يكون السيدات والسادة أعضاء هذه اللجنة املحترمون على يقين على أن هذه األرقام املشجعة ال
ينبغي أن تحجب عنا ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحسين هذه النسب وتمكين التشريعات من التطبيق الفعلي
على أرض الواقع وذلك في آجال معقولة.
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السيد الرئيس املحترم،
حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحترمين،
املحور الثاني :التأطيرالقانوني للمهن املنظمة والجمعيات ،ومواكبة عمل اللجنة الوطنية
للطلبيات العمومية
.Iأوال ،البد من التذكيربأنه في إطاراملهام املوكولة إليها ،تتولى األمانة العامة للحكومة مهام البت في طلبات الحصول
على األذون الالزمة ملزاولة بعض املهن الطبية والتقنية وشبه الطبية ،ومنح الترخيص ،عند االقتضاء ،بشأن
مزاولتها ،وكذا منح اإلذن بفتح واستغالل وتسييراملؤسسات الصحية ومؤسسات املنتوجات الصيدلية.
ففي مجال منح التراخيص ،تم تسليم ما مجموعه ألف ومائتان وأربع وأربعون ()1244رخصة خالل الفترة املمتدة
بين فاتح يناير ومتم أكتوبر  ،2020علما أن عدد الرخص التي تم منحها طيلة السنة الفارطة بلغ ألفا وأربعمائة
وسبعا وثمانين ( )1487رخصة.
ويالحظ بأنه ،برسم هذه السنة ،بلغ عدد الرخص املتعلقة بمزاولة املهن شبه الطبية ستمائة وسبعا وسبعين
()677رخصة من مجموع الرخص املمنوحة.
وفي مجال السهر على حسن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املنظمة لسير املؤسسات الصحية ،وفي إطار
دورها الرقابي ،قامت األمانة العامة للحكومة ،خالل هذه السنة ،بإنذار:
• أربع عشرة ( )14مؤسسة صيدلية لعدم تقيدها باملعاييرالتقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل؛
• وخمسة (ُ )5مديري مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية ،ألجل حثهم على وجوب التقيد بالضوابط
القانونية الجاري بها العمل.

عالوة على ذلك ،وفي إطاراملواكبة القانونية وتتبع نشاط الهيئات املهنية املعنية ،تم القيام بما يلي:
• تقديم خمس عشرة ( )15استشارة قانونية لفائدة مختلف الجهات من سلطات حكومية وهيئات مهنية
وسلطات محلية؛
• واإلجابة عن سبع ( )7شكايات أدرجت على املوقع اإللكتروني للشكايات.
وفي إطارتنسيق العمل بين األمانة العامة للحكومة والقطاعات الحكومية املعنية بخصوص تنظيم املهن ،صدرهذه
السنة نصان تطبيقيان في غاية األهمية وهما:
• املرسوم املتعلق بمزاولة مهن التمريض؛
• واملرسوم املتعلق بمزاولة مهنة القبالة.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم حاليا االشتغال على مشروع مدونة أخالقيات مهنة الهندسة املعمارية ومشروع مدونة أخالقيات
مهنة الطب ،بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات املهنية املعنية ،في أفق التوافق على الصيغة النهائية للمشروعين
وعرضهما على مسطرة املصادقة .فضال عن مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة املودع بالبرملان.

أيها السيدات والسادة؛
يطيب لي في معرض الحديث عن دور األمانة العامة للحكومة في مجال املهن املنظمة ،التذكير بأن هذه األخيرة لم
تعد ،منذ سنوات ،مختصة بممارسة مجموعة من االختصاصات التدبيرية والتقنية املتصلة بتسليم الرخص،
وذلك في عدد من املجاالت التي تم نقلها إما إلى إدارات أخرى أو إلى الهيئات املهنية املعنية ،مع االكتفاء باملواكبة
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القانونية لهاته األخيرة ومصاحبتها في اضطالعها باملهام املوكولة إليها.
وفي هذا املضمار ،سبق أن صرحت أمام لجنتكم املوقرة أن هذا التوجه ال رجعة فيه وأنه سيعزز مستقبال.
وسعيا منا إلى استثمار التجربة التي اكتسبتها األمانة العامة للحكومة منذ فجر االستقالل في تدبير عدد من املهن
الطبية وشبه الطبية والتقنية ،فإن التصور الجديد ملهامها في هذا املجال يتجه نحو االنتقال من الدور التقليدي
املتمثل في منح التراخيص إلى دور جديد يجعل منها مرصدا للتتبع واليقظة القانونيين ،ليس فقط بالنسبة للمهن
الطبية وشبه الطبية والتقنية املعهودة ،ولكن ليتسع هذا الدور ليشمل كل املهن الحرة وهيئاتها ،بتنوع مجاالت
تدخلها وذلك بهدف بلورة قاعدة موحدة للمبادئ واألحكام واملساطر املشتركة ،توخيا لالنسجام والتناغم بين
فصائل هذه املنظومة املهنية الهامة.
 .IIأما على مستوى حق تأسيس الجمعيات والتماس اإلحسان العمومي ،ومواكبة للتطور الذي يعرفه النسيج
الجمعوي ،فقد تم ،خالل هذه السنة ،منح ثالث عشرة ( )13رخصة اللتماس اإلحسان العمومي من أجل جمع
التبرعات من العموم ،كما تم تلقي ما مجموعه سبعمائة وسبعة وثمانون ( )787تصريحا ،تقدمت به مائتان وثالثة
وسبعون ( )273جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية ،بلغ حجمها ،حسب التصريحات املتوصل بها ،أكثرمن
ثالثمائة وعشرة ( )310ماليين درهم.
وخالل الفترة نفسها ،تم تمتيع جمعيتين ( )2بصفة املنفعة العامة ،ليبلغ العدد اإلجمالي للجمعيات املتمتعة بصفة
املنفعة العامة حاليا مائتين وثالثا وثالثين ( )233جمعية.
واستئناسا بالتجارب الدولية الرائدة ،واصلت األمانة العامة للحكومة هذه السنة ،اجتماعاتها واستشاراتها مع
القطاعات الحكومية والهيئات املعنية ،بهدف مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ،قصد
مالءمتها مع أحكام الدستور ،وجعلها أكثر انسجاما ومواكبة للتحوالت العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي،
والتطورات التكنولوجية املرتبطة بها ،وكذا لسد الفراغ القانوني في بعض املجاالت ،ولقد أفضت هذه املجهودات
إلى إعداد صيغة جد متقدمة ملشروعي قانونين هما:
 مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي ،الذي سيعرض الحقا على مسطرة املصادقة ،ويهدفإلى تحديد شروط منح االعتماد لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي ،وشروط الولوج إليه ،وقواعد تنظيمه
ومراقبته ،وتحديد حقوق والتزامات الجهة املنظمة للعمل التطوعي التعاقدي واملتطوع.
 مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  3جمادى األولى 15( 1378نوفمبر )1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ،قصد مراجعة وتحيين املقتضيات القانونية املتعلقة بتلقي
الجمعيات للمساعدات األجنبية والتصريح بها لدى اإلدارة.
وستمكن هذه املقتضيات الجديدة من ضبط مسار عملية التمويل األجنبي للجمعيات ليشمل جميع املراحل التي
تمر منها هذه العملية ،وكذا وضع آلية لتتبع ومراقبة األنشطة والبرامج واملشاريع التي تنجز منها ،بهدف إضفاء
الشفافية والوضوح على العمليات املالية الناجمة عن هذه اإلمكانية املتاحة أمام الجمعيات ،وتمكين اإلدارة من
تتبع مختلف املراحل التي تمر منها هذه العمليات ،ومراقبة مدى انسجامها مع أهداف الجمعية املعنية ،واملجاالت
التي تشتغل فيها طبقا لنظامها األسا�سي ،وكذا انسجامها مع املقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
 .IIIوأختتم هذا املحور باستعراض حصيلة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ،التي واظبت على تقديم
االستشارات لفائدة مختلف اإلدارات ،والبت في شكايات وطلبات الرأي املقدمة إليها من طرف املقاوالت وشركات
القطاع الخاص ،إذ توصلت خالل الفترة املمتدة بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر من هذه السنة بحوالي مائة
وسبعين ()170شكاية وطلب استشارةُ ،عقد بشأنها ثالثون  30اجتماعا لجهازها التداولي ،وعدد مماثل للجن
التقنية الدائمة ،أصدرت على إثرها عددا ال يستهان به من اآلراء املبدئية الهادفة إلى تكريس مبادئ الشفافية
واملنافسة الحرة ،وتجويد منظومة الطلبيات العمومية.
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كما تم االنتهاء من إرساء النظام املعلوماتي الخاص بهذه اللجنة ،والذي سيتم إعطاء انطالقته الرسمية في غضون
ّ
األسابيع القليلة القادمة ،وسيمكن هذا النظام املعلوماتي من تيسير الولوج إلى خدمات هذه اللجنة الوطنية ومن
نزع الصبغة املادية عن مساطرتقديم الشكايات وطلبات االستشارة.
ً
أساسا بمشروع التقييم الذاتي ملنظومة الطلبيات
أما فيما يخص املشاريع التي مازالت في طور التنفيذ ،فتتعلق
العمومية ببالدنا وفق منهجية ( )MAPS IIاملعتمدة من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEبهدف
إعداد خارطة الطريق لتأهيل اإلطار القانوني واملؤسساتي لهذه الطلبيات ،ليرقى إلى مستوى املعايير واملرجعيات
الدولية في هذا املجال.
هناك كذلك مشروعان ال يقالن أهمية ،يتعلق األول بتنميط مشاريع بناء املؤسسات التعليمية.
أما املشروع الثاني فيتعلق بإعداد برنامج للتكوين من أجل الرفع من مؤهالت املشترين العموميين لبلوغ درجة االحترافية.
َّ
هذا ،ومن أجل تكريس التوجه نحو العمق اإلفريقي الذي تبنته بالدنا ،فإن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
أسهمت في تأسيس الشبكة اإلفريقية لخبراء الصفقات العمومية التي تضم حوالي  45بلدا إفريقيا ،وتعنى بدراسة
قضايا الطلبيات العمومية في القارة اإلفريقية ،وتسهيل التعاون بين هيئات النوظمة واملؤسسات املماثلة لها،
وتبادل التجارب بينها .وقد حظيت التجربة املغربية في مجال الصفقات العمومية وكذا منظورها االستراتيجي
بإشادة جميع الهيئات اإلفريقية ،وأعرب معظمها عن رغبتها في االستفادة من التجربة املغربية.

السيد الرئيس املحترم،
حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحترمين،
املحور الثالث :مواصلة تفعيل البرنامج التنموي الخاص بتطويرآليات اشتغال
األمانة العامة للحكومة
انطالقا من مخطط عملها املتعدد السنوات ،وتنزيل رؤيتها االستراتيجية الهادفة إلى تثمين منظومتنا القانونية
الوطنية وتطويرها ،فإن األمانة العامة للحكومة آخذة في تحديث آليات اشتغالها لتحسين جودة العمل التشريعي
والتنظيمي ،ووضع اآلليات املؤسسية الكفيلة بتحقيق ذلك من أجل تقريب القانون من املواطنين ،واإلسهام في
ضمان األمن القانوني في مجال املعامالت.
ففي هذا اإلطار ،تعمل األمانة العامة للحكومة على ما يلي:
أوال :العمل على تجويد املنتوج القانوني ،وذلك بنهج مقاربة جديدة ملختلف العمليات املرتبطة بإعداد النصوص
القانونية ،وتتبع مسطرة املصادقة عليها إلى حين نشرها بالجريدة الرسمية.
فبخصوص القضايا ذات الطابع القانوني املعروضة عليها من قبل السلطات الحكومية وسائراإلدارات العمومية،
ضاعفنا من وتيرة االجتماعات مع السيدات والسادة أعضاء الحكومة ،من أجل الوقوف بدقة على وضعية مشاريع
النصوص التي ينوون تمريرها ،وتحديد األولويات املتعلقة بها ،والبت في الصعوبات التي قد تعترض مسارها ،هذا
باإلضافة إلى تكوين لجان مشتركة إلعداد الصيغ النهائية للنصوص املعروضة على مسطرة املصادقة ،وحث هذه
القطاعات على إرفاق مشاريع النصوص التشريعية بمشاريع النصوص التنظيمية التطبيقية.
أما االستشارات القانونية املنجزة ،فقد تجاوز عددها  35استشارة وفتوى همت مختلف املواضيع والقطاعات،
وشملت على الخصوص :اتفاقيات القروض وضمان القروض املبرمة مع بعض املنظمات واملؤسسات الدولية،
وتفسيرمقتضيات بعض التشريعات واألنظمة الجاري بها العمل.
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هذا واقتناعا ّ
منا بأهمية دراسة أثر التشريعات قبل عرضها على مسطرة املصادقة ،باعتبارها من آليات الحكامة
القانونية الجيدة ،الرامية إلى إرساء منظومة تشريعية ذات جودة عالية ،وعلى إثر استكمال اإلطار القانوني لهذه
اآللية ،فقد تم الشروع في تنزيل مقتضيات املادة  19من القانون التنظيمي املتعلق بتنظيم وتسييرأشغال الحكومة
والوضع القانوني ألعضائها ومرسومه التطبيقي ،حيث اقترحت األمانة العامة للحكومة إخضاع مشروعي قانونين
لهذه الدراسة من قبل السلطة الحكومية املعنية ،وتم اتخاذ قرارين لرئيس الحكومة في هذا الشأن ،وستليهما
مشاريع قوانين أخرى بالنظر إلى األهمية التي يكتسيها كل مشروع والقضايا التي يطرحها ،وحجم التأثيرات املرتقبة
على مختلف األصعدة القانونية واالقتصادية واملالية واالجتماعية والبيئية وغيرها ،وسنشرع بحول هللا في استئناف
هذا املساركلما اقتضت الضرورة ذلك.
وعالقة بموضوع تجويد اإلنتاج القانوني ،أود أن أطلع حضراتكم على املراحل املتقدمة التي وصلنا إليها بخصوص
إعداد دليل املساطر التشريعية والتنظيمية املنصوص عليه في املادة  20من القانون التنظيمي املتعلق بتنظيم
وتسييرأشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها .حيث شرعت األمانة العامة للحكومة في وضع اللبنات األساسية
لهذا املشروع الهام ،بتنسيق وثيق مع باقي السلطات الحكومية املعنية ،وسيعرض قريبا هذا الدليل على الحكومة،
بعد استكمال دراسة جميع العناصر املرتبطة به ،والذي من املؤمل جدا أن يساعد على ترشيد منهجية إعداد
التشريعات ،واالرتقاء بجودة العمل التشريعي.
ْ
وكما ال يخفى عليكم ،فإن بل َورة املساطرالتشريعية والتنظيمية في نص تنظيمي ستمكن من إبرازجملة من القواعد
املرجعية املؤطرة ،منها ما يكت�سي طابعا دستوريا ويحدد مبادئ العمل الحكومي في مجال تنسيق النشاط التشريعي
للحكومة ،ومنها ما كرسته اجتهادات القضاء الدستوري والنصوص املنظمة الختصاصات السلطات الحكومية،
باإلضافة إلى املمارسة اإلدارية املتواترة.

وصلة بهذا املوضوع ،قمنا بإحالة مشروع مرسوم على مجلس الحكومة املنعقد مؤخرا ،يق�ضي بتطبيق املادة 13
من القانون التنظيمي السالف الذكر والذي يحدد األجل الذي يتولى خالله األمين العام للحكومة توزيع مشاريع
النصوص التشريعية والتنظيمية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية على أعضاء الحكومة ،قبل عرضها على مجلس
الحكومة للتداول في شأنها.
ثانيا :تأهيل املوارد البشرية واالهتمام باليقظة والذكاء القانونيين
َّ
تطلب َّ
منا االنفتاح على محيطنا املؤس�سي ،والحرص الشديد على
إن طبيعة املهام املوكولة لألمانة العامة للحكومة،
ُّ
تتبع ومواكبة املستجدات القانونية في مختلف الفروع والتخصصات ،والتمكن من املعلومة القانونية الدقيقة
واملوثوقة ،واالطالع بشكل دائم ومنتظم على االجتهادات القضائية والفقهية ،واإلملام بالتجارب األجنبية واملمارسات
الفضلى ،واستيعاب التوجهات الحديثة في صناعة التشريع.
وكنا في السنة املاضية قد فاتحناكم بخصوص هذا الورش .ونؤكد لكم اليوم من جديد أن موضوع الذكاء واليقظة
القانونيين يندرج ضمن االنشغاالت اليومية لألمانة العامة للحكومة ،بل يعد ّ
مكونا أساسيا من مكونات البرامج
املعتمدة لتأهيل مواردها البشرية ،والسيما هيئة املستشارين القانونيين املحدثة لديها ،بهدف السهر على جودة
التشريع ،واإلسهام في األمن القانوني ،وضمان إعداد التشريعات في ظل وحدة النظام القانوني الوطني ،ومالءمته
مع الصكوك الدولية امللتزم بها من قبل اململكة.
فبرسم هذه السنة ،وفي إطار تأهيل املوارد البشرية ،تم استكمال التكوين لفائدة الفوج الخامس من املستشارين
َّ
القانونيين الذين التحقوا بمختلف الشعب لتعزيز العمل القانوني الذي يقوم به زمالؤهم .وتركز االهتمام بشكل
خاص على إعداد برنامج طموح الستكمال الخبرة والتكوين املستمر ،كان من محاوره األساسية موضوع الذكاء
واليقظة القانونيين.
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كما تم ،برسم هذه السنة ،اتخاذ العديد من املبادرات لتأمين حضور ممثلين عن األمانة العامة للحكومة في بعض
املنتديات واللقاءات الدولية القانونية الرفيعة املستوى.
أما برنامج عملنا املستقبلي ،في هذا الصدد ،فيتضمن مشروعين في إطارالتعاون الدولي خالل الفترة ،2021-2022
سيتم تفعيل املشروع ّ
األول منهما مع االتحاد األروبي في إطار برنامج إنجاح الوضع املتقدم للمغرب لدى االتحاد
األروبي ،ويهدف إلى تعزيز قدرات اإلنتاج التشريعي لألمانة العامة للحكومة ،ويشمل  7محاور رئيسية من أهمها:
تقنيات اليقظة والذكاء القانونيين وإنجازدراسات األثرواإلعالميات القانونية والتدوين.
أما املشروع الثاني فيتعلق بتحديث وتبسيط آليات نشر القانون والولوج إلى التشريع والتنظيم ،وسيتم تفعيله
بمساهمة من برنامج  SIGMAللتعاون التقني ،وهي مبادرة مشتركة بين منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
واالتحاد األروبي.
ثالثا :استحضارمستلزمات التقارب القانوني مع منظومة االتحاد األروبي عند إعداد مشاريع النصوص
تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي أكد على مواصلة تعزيز وتجديد الشراكة مع االتحاد األروبي وفق مقاربة تقوم على
مبادئ الشفافية واالحترام املتبادل ،ومراعاة املصالح االستراتيجية العليا للطرفين ،وتحقيق املنفعة املتبادلة
إلرساء شراكة حقيقية ومتوازنة ،فإن األمانة العامة للحكومة تحرص ،عند إعداد مشاريع النصوص التشريعية
والتنظيمية ،على مراعاة متطلبات تقارب النظام القانوني الوطني مع املنظومة القانونية الجاري بها العمل باالتحاد
األروبي ،على اعتبار أن هذه العملية تندرج في إطار تطوير الوضع املتقدم للمملكة مع االتحاد األروبي ومؤسساته،
والهادف إلى تيسيراالندماج الكامل والتدريجي للمغرب بالسوق الداخلي لالتحاد األروبي.
وبرسم هذه السنة ،تمحور التقارب القانوني حول مجاالت مختلفة ،والسيما الفالحة وحماية املستهلك واملالية
واملجال الرقمي.
ففي املجال الفالحي ،تم إيداع مشروعي قانونين في غاية األهمية لدى مجلسكم املوقر ،أولهما مشروع القانون
املتعلق بمنتجات حماية النباتات ،وثانيهما مشروع القانون املتعلق باملواد املخصبة ودعائم النباتات.
وعلى صعيد حماية املستهلك ،وسعيا لتحيين اإلطارالقانوني املعمول به في هذا الشأن منذ فترة الحماية ،تم إعداد
مشروع مرسوم يتعلق بالجودة والسالمة الصحية للمصبرات وشبه املصبرات النباتية التي يتم تسويقها ،طبقا
ألحكام القانون املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
أما في املجال املالي ،فقد تمت مراجعة اإلطارالقانوني للقطب املالي للدارالبيضاء ،قصد مالءمته مع املعاييرالدولية
التي أو�صى بها االتحاد األروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
وفي املجال الرقمي ،وبالنظرإلى األهمية القصوى التي أصبحت تحظى بها املعامالت اإللكترونية والخدمات الرقمية،
وسعيا إلى مراجعة اإلطار القانوني املنظم للتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية ،أحيل على املجلس الوزاري
األخير مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت اإللكترونية ،يهدف باألساس إلى تحصين الخدمات
الرقمية وتأمينها ،وبث الثقة في التعامالت اإللكترونية ،وقد تم إيداع هذا املشروع لدى مكتب مجلسكم املوقر.
رابعا :متابعة الورش الهام املتعلق بإحداث آلية ملراجعة التشريعات وتحيينها وتدوينها ،لقد سبق لي ،بمناسبة
تقديم مشروع امليزانية الفرعية برسم سنة  ،2020أن أنهيت إلى علم هذه اللجنة املوقرة ،أن األمانة العامة للحكومة
منكبة على تحديد اإلطار املنهجي ،واملحددات التقنية والعملية ،وتوفير املوارد البشرية املؤهلة ،واإلمكانات
اللوجستيكية الضرورية الشتغال اآللية التي ستتكلف بمراجعة التشريعات القائمة وتحيينها وتدوينها ومالءمتها مع
االلتزامات الدولية للمملكة في أحسن الظروف.
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وأؤكد لحضراتكم اليوم ،أننا بلغنا مراحل متقدمة للغاية خالل منتصف هذه السنة بالنسبة لهذه النقاط ،كما
أعددنا تصورا متكامال يحدد األهداف املرحلية والبعيدة املدى لهذا الورش وكذا آليات االشتغال ويراعي التقاطعات
بين البنية التي ستتولى مراجعة التشريعات وتحيينها وتدوينها ،والهيكلة العامة لألمانة العامة للحكومة نظرا
الرتباطهما العضوي والوظيفي ،مما يعبد الطريق أمام مراجعة شاملة لهذه الهيكلة.
هذا ،وإني واثق من أنكم سوف تشاطرونني الرأي بأن مراجعة التشريعات وتحيينها وتدوينها ،وضمان فعاليتها
ّ
ونجاعتها واستقرارها ،عملية دقيقة جدا ،تتميزباستمراريتها وتكراريتها نظرا للحاجة املستمرة إلى سن تشريع جديد
أو مراجعة تشريع قائم أو معالجة ظاهرة معينة أو سد فراغ تشريعي أو مالءمة التشريع الجاري به العمل مع
االلتزامات الدولية ،وهي مجهودات تمليها باستمرارضرورة العمل على تأهيل وتجويد املنظومة القانونية الوطنية.
لذا ،فإن اآللية التي ستتولى هذه املهمة البد وأن تكون مدعومة بسند وانخراط القطاعات واملؤسسات والهيئات
املعنية ،مما يضفي أهمية خاصة على قواعد تنظيمها وتسييرها وعلى مآل مخرجاتها ومداوالتها.
وتشكل هذه النقاط جانبا مهما من التصور الذي أعددناه بغرض إخراج هذه اآللية إلى حيزالوجود.
ومع ذلك ،ال ينبغي االعتقاد أن عملية مراجعة التشريعات وتحيينها مجمدة ،أو معطلة ،بل البد من استحضار
املجهودات املبذولة لحد اآلن في سبيل تحيين ومراجعة وتنقيح عدد من التشريعات الصادرة منذ عهد الحماية،
يمكن أن نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر :قانون االلتزامات والعقود وقانون املسطرة املدنية ،ومجموعة
القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية وقانون التحفيظ العقاري ومدونة التجارة وكذا التشريعات الخاصة
باألوقاف والتعميرواألسرة واملاء والنظام الغابوي واملقالع واملحاماة والتوثيق والطب والصيدلة ،ومجاالت أخرى ال
يتسع الوقت لذكرها كلها ،وأنتم شاهدون على هذه التغييرات ،بل إنكم فاعلون أساسيون في بلورتها.
خامسا :مواصلة تفعيل مسلسل الرقمنة والنشراالستباقي وتقوية النظام املعلوماتي
أ -وجب التذكيربأن األمانة العامة للحكومة انخرطت في مسلسل التحول الرقمي ،باعتباره مدخال رئيسيا لتحسين
جودة الخدمات العمومية.
حيث عملنا في هذا الصدد ،على إرساء مشروعين رقميين في غاية األهمية ،يتعلق األول منهما بمواصلة تنفيذ
مشروع  OPENالهادف إلى رقمنة مسلسل إعداد وتتبع النصوص التشريعية والتنظيمية ،والذي سبق أن أطلعتكم
عليه السنة الفارطة ،وكان من املتوقع استكماله خالل هذه السنة ،غيرأن الظرفية االستثنائية التي فرضها تف�شي
جائحة كوفيد 19أجبرتنا على إرجاء عملية انتقاء مكتب الدراسات الذي ستعهد إليه مهمة توفيراملساعدة التقنية
إلنجازهذا املشروع .وقد تم مؤخرا استئناف العمل بخصوص هذا الورش الهام.
ويتعلق املشروع الثاني برقمنة الجريدة الرسمية الذي نعتزم من خالله وضع محتوى رقمي للجريدة الرسمية
(النشرة العامة) بصيغة «نص» رهن إشارة املواطنين واملرتفقين ،مما سيتيح البحث في متون النصوص الكاملة
للجريدة الرسمية منذ سنة  .1912هذا فضال عن تيسيره لعمل اآللية التي سيناط بها تحيين النصوص التشريعية
والتنظيمية وتدوينها.
ب -وفي ما يتعلق بالنشر االستباقي ملشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية على املوقع اإللكتروني لألمانة العامة
للحكومة ،يمكن القول أن هذه العملية تعد مظهرا من مظاهر االنفتاح على مختلف الفاعلين ،وتعكس تشبث
األمانة العامة للحكومة بنهج املقاربة التشاركية في سن القوانين واألنظمة .ففيما يتعلق بمشاريع النصوص التي يتم
نشرها في املوقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة عمال بمقتضيات املرسوم رقم  2.08.229الصادر في  21ماي
 2009بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ،فقد بلغ عددها اإلجمالي منذ بداية هذه
السنة عشرة ( )10نصوص.
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أما بالنسبة ملشاريع النصوص التي تنشرها األمانة العامة للحكومة في موقعها اإللكتروني باملوازاة مع توزيعها على
أعضاء الحكومة ،فيتعلق األمربمشاريع نصوص مكتملة العناصروتكون تبعا لذلك قابلة للنشر.
وقد بلغ عددها هذه السنة  67مشروعا أي بنسبة  9.5نصا شهريا.
ج -وعالقة بالنشر وتوفير املعلومة القانونية ،واصلت األمانة العامة للحكومة مجهوداتها لتطوير أداء املطبعة
الرسمية في أفق التحويل الرقمي لخدماتها .وقد همت اإلنجازات املحققة خالل هذه السنة ما يلي:
.1املصادقة على اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية الرقمية في شأن منصة لرقمنة مكتب الضبط من أجل
ُّ
التدبيراإللكتروني لتدفقات املراسالت؛
.2إبرام اتفاقية مع بريد املغرب تتعلق بتتبع املراسالت عن طريق خدمة «إ-برقية» وإمداد بريد املغرب
باملعطيات والبيانات الالزمة ،قصد معالجتها تمهيدا الستعمالها في إطارهذه الخدمة؛
.3وضع نشرة الجريدة الرسمية املتعلقة باإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ،والنشرة الخاصة
بالتحفيظ العقاري رهن إشارة العموم على املوقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة ،من أجل تمكين
املواطنين من كافة أرجاء اململكة من االطالع على إعالناتهم في ميدان اإلشهار القانوني وتحميلها في وقت وجيز
دون الحاجة إلى التنقل؛
.4االنخراط في مشروع إحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
وفي إطار تقوية نظامها املعلوماتي ،ستتابع األمانة العامة للحكومة ،خالل سنة  ،2021تنفيذ املخطط املتعدد
السنوات الهادف إلى تطويراستعمال تكنولوجيا املعلومات والتواصل في ميدان النشر ،وتوحيد النصوص القانونية
والطباعة الرقمية.
وارتباطا بمشروع رقمنة الجريدة الرسمية ،قررنا تمكين األشخاص من ذوي اإلعاقة البصرية من النصوص
القانونية املنشورة بالجريدة الرسمية ،من خالل معالجتها في صيغ تتيح استغاللها بواسطة التطبيقات التكنولوجية
املستعملة من طرف هذه الفئة من املهتمين باملادة القانونية.

السيد الرئيس املحترم،
حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحترمين،
تقديم امليزانية الفرعية
في ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها بالدنا جراء تف�شي جائحة كورونا ،وما خلفه من ركود اقتصادي أدى إلى
اختالالت مهمة على مستوى توازن املالية العمومية ،أفرز قانون املالية املعدل الذي اعتمدته الحكومة ملواجهة
تداعيات األزمة عن تراجع مليزانية األمانة العامة للحكومة بنسبة خمسة في املائة ( )% 5مقارنة مع قانون املالية .2020
وسعيا ملسايرة هذا الوضع الجديد ،اتخذنا كافة التدابير الوقائية واالحترازية التي اعتمدتها السلطات الصحية،
وذلك لضمان استمرارية مختلف املصالح في ظروف مالئمة تستجيب لجميع معايير السالمة الصحية ،حيث تم
توفيرالوسائل الضرورية ملواجهة الجائحة من اقتناء أجهزة قياس الحرارة ،وتوفيرالكمامات واملواد املطهرة بالقدر
الكافي لجميع املوظفين ،وكذا تعقيم كافة املكاتب واملرافق التابعة لألمانة العامة للحكومة بشكل منتظم.
وفي نفس السياق ،حرصنا أيضا على توفيرجميع الوسائل التقنية لتمكين مختلف املديريات من االستمرارفي عقد
اجتماعاتها ،سواء الداخلية أو مع شركائها الخارجيين ،عبرتقنية املناظرة املرئية.
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وفيما يخص حصيلة تدبير ميزانية األمانة العامة للحكومة ،فقد بلغ مجموع النفقات التي صرفت إلى حدود شهر
سبتمبرما يناهزاثني عشرمليونا ومائة وواحدا وأربعين ألف وستمائة وأربعة وسبعين درهما ()12.141.674,31؛ أي
بنسبة ستة وسبعين في املائة  76%من مجموع ميزانية املعدات والنفقات املختلفة واالستثمار.
وبالنسبة ملشروع امليزانية الفرعية لألمانة العامة للحكومة برسم السنة املالية  ،2021فإنكم تدركون أن إعداد
مشروع قانون املالية لسنة  ،2021جاء في ظروف وطنية ودولية استثنائية فرضها انتشارفيروس كورونا ،وخلفت
انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على الصعيد العالمي ،وبالتالي فإن مشروع امليزانية الفرعية ،وعلى غرار
مشروع القانون املالي برمته ،قد خضع بدوره لإلسقاطات الناتجة عن الظروف سالفة الذكر.
وهكذا فإن مجموع االعتمادات التي تم رصدها برسم سنة  ،2021بغض النظرعن التقليص الذي عرفته بمناسبة
صدور القانون التعديلي للسنة الجارية  ،2020قد سارت في املنحى العام للميزانيات الفرعية ملختلف القطاعات؛
ً
وهكذا فقد بلغت مائة وستة ماليين وسبعمائة وواحدا وثمانين ألف درهم ( )106.781.000بزيادة تبلغ  ٪13عن
ً
سنة  ،2020وبقيمة مطلقة تبلغ اثني عشر مليونا ومائتين وستة وثمانين ألف درهم ()12.286.000؛ وهي موزعة
على ميزانية التسيير التي تبلغ مائة وثالثة ماليين وخمسمائة وثالثة وخمسين ألف درهم ( )103.553.000؛ بزيادة
تناهز  ،٪10,60وقيمة مطلقة تبلغ تسعة ماليين وتسعمائة واثنين وثالثين ألف درهم ( .)9.932.000ويحظى باب
ً
املعدات والنفقات املختلفة بحصة سبعة عشرمليونا وستمائة وتسعة وأربعين ألف درهم ( ،)17.649.000بزيادة
تبلغ مليونين وخمسمائة وخمسة وستين ألف درهم ( ،)2.565.000ونسبة ٪17؛ فيما يحظى باب املوظفين بمبلغ
ً
خمسة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة آالف درهم ( ،)85.904.000بزيادة تبلغ سبعة ماليين وثالثمائة وسبعة
ً
وستين ألف درهم ( ،)7.367.000ونسبة ال تتجاوز  ،٪9،38موجهة أساسا للترقيات العادية لألطرواملوظفين ،دون
إحداث وظائف جديدة خالل هذه السنة.
وإذا ما أخذنا ميزانية االستثمار ،فإنها ستعرف زيادة مهمة بالنسبة للسنة الجارية  ،2020ملواجهة الحاجات امللحة
ملختلف املديريات ،وال سيما اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ،وذلك فيما يخص التجهيزات واآلليات املعلوماتية
التي أصبحت ضرورية للعمل الرقمي بصفة عامة ،وللعمل عن بعد بصفة خاصة في نطاق الظرفية الحالية .وهكذا
فإن االعتمادات املرصودة لالستثمار تصل إلى ثالثة ماليين ومائتين وثمانية وعشرين ألف درهم ()3.228.000
مقابل مبلغ ثمانمائة وأربعة وسبعين ألف درهم ( )874.000في السنة الجارية .2020
وستحرص األمانة العامة للحكومة على حسن تدبير هذه املبالغ والعمل في إطار خطة الترشيد التي قررتها الحكومة
بالنسبة ملختلف القطاعات.

السيد الرئيس املحترم،
حضرات السيدات والسادة أعضاء اللجنة املحترمين،
وفي ختام هذا التقديم ،أجدد لكم اعتزازي بالتواصل مع لجنتكم املوقرة ،شاكرا لكم حسن اإلصغاء ومعربا لكم
عن تقديرنا العميق ملا تقومون به من أعمال جليلة ومجهودات محمودة لتطويرمنظومتنا القانونية ،كما نعبرلكم
عن سعادتنا الستضافتكم بمقر األمانة العامة للحكومة متى توفرت الظروف املالئمة لذلك ،حتى نعمل سويا على
االرتقاء بعالقة الجهازين التشريعي والتنفيذي ملا فيه خير بلدنا ومواطنينا ،خدمة للصالح العام في ظل القيادة
الرشيدة والنيرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس أيده هللا ونصره.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

