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أجواء  في   2014 أبريل  دورة  انطلقت 
إلى  االعتبار  أعادت  متميزة  سياسية 
األمة  لنواب  السياسي  االلتزام  أهمية 
والحرص على الوفاء بالعهود وضرورته 
العمل  عن  ايجابية  صورة  إرساء  في 
كل  من  الرغم  على  والحزبي،  البرلماني 
محاوالت  من  االنطالقة  هذه  شاب  ما 
اإلرباك  بهدف  األطراف  لبعض  بئيسة 
مسعاها  في  فشلت  وقد  أكثر،  وال  أقل  ال 

وعادت األمور إلى نصابها وخاب أملها وأمل من يقف وراءها.
التشريعية  السنة  أبريل من  لقد أكدت االنطالقة الصحيحة لدورة 
مجلس  أغلبية  انسجام  على  التاسعة،  الوالية  من  الثالثة 
بتصويتها  أحزابها،  قرارات  واحدا خلف  النواب، ووقوفها صفا 
وكان  المجلس،  لرئاسة  األغلبية  مرشح  على  واحد  اتجاه  في 
أن  األمر  يعنيهم  إلى من  لبعث رسائل  كافيا  االنسجام وحده  هذا 
حقيقية  ديمقراطية  جرعة  إلى  حاجة  في  البرلمانية  المؤسسة 
ما  أن  واحترام  الحزبي،  االصطفاف  احترام  مبدأ  على  تستند 
لمقتضيات  وفقا  للمعارضة،  للمعارضة  وما  لألغلبية  لألغلبية 

الفرقاء. جميع  بين  الوحيد  االفيصل  الدستورية  الوثيقة 
الدورة  هذه  انطالقة  صاحبت  التي  االيجابية  األجواء  كل  ومع 
تنتظر  تحديات  هناك  فإن  األهمية،  في  غاية  نعتبرها  التي 
مقدمتها  في  عام،  بشكل  التشريعية  والمؤسسة  النواب  مجلس 
مواصلة العمل على تنزيل الدستور بروح ديمقراطية، من خالل 
المبادئ  تمثل  خالل  ومن  وناجعة،  فّعالة  برلمانية  مبادرات 
برلماني   إلى سلوك  بها وترجمتها  التي جاء  الديمقراطية  والقيم 

األمة. ممثلي  جميع  فيه  ينخرط  أن  يجب 
وألن الزمن السياسي قصير بطبعه ويحتاج إلى تسريع في وتيرة 
ومرتبطة  بالتشريع  مرتبطة  أخرى  تحديات  هناك  فإن  االشتغال، 
الحزمة  وإعداد  الجهوية  إرساء  ومنها  الدستور،  بتنزيل  أيضا 
منظومة  إصالح  ميثاق  وإخضاع  لها،  المصاحبة  القانونية 
العدالة والقوانين المرتبطة به لنقاش تشريعي مكمل لما جاء في 
يفرضه  بات  وما  العمومية  المالية  ثم ورش  مبادئ،  الميثاق من 
واالقتصادية  السياسية  التحوالت  تفرضها  تغيرات  إحداث  من 

بأسره. والعالم  المغرب  يعرفها  التي 
وطبعا ينتظر مملثي األمة التفاعل الجدي والمسؤول مع مختلف 
في  التفريط  دون  الحكومي،  األصل  ذات  التشريعية  المبادرات 
االستمرار  مع  القوانين،  باقتراح  المتعلق  الحق/الواجب 
فيهما،  واإلبداع  أيضا  والدبلوماسي  الرقابي  األداء  في 
يُحاكم  التي  النمطية  الصورة  تغيير  في  للمساهمة 
البرلمان دون وجه حق في أحيان كثيرة. بها 

الدكتور عبدهللا بووانو
رئيس فريق العدالة

     والتنمية
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والتنمية  العدالة  لحزب  العام  األمين  بنكيران  اإلله  عبد  نّوه 
من  املاضية  الفترة  طيلة  الحزب  فريق  بذلها  التي  باملجهودات 

الوالية التشريعية الحالية.

وقال بنكيران في لقاء تواصلي مع أعضاء الفريق انعقد قبل انفتاح 
مهم جدا،  الفريق  به  قام  ما  إن  الحزب،  بمقر   2014 أبريل  دورة 
أجل  للحسابات من  األعلى  املجلس  إلى  قّدمه  الذي  الطلب  مثّمنا 

إعداد تقرير حول منظومة املقاصة.

أن  مهما  »ليس  أنه  والتنمية  العدالة  لحزب  العام  األمين  واعتبر 
أن  على  الحرص  يجب  وإنما  أنفسنا«،  إلى  به  نقوم  ما  كل  ننسب 
الوطن واملواطنين،  في مصلحة  به الحزب والفريق  يكون ما يقوم 
إلى على  في مجملها ال تظهر  العمل السيا�سي  نتائج  مؤكدا على أن 

املدى البعيد.

وأبرز بنكيران في اللقاء نفسه والذي مّر في أجواء ايجابية، أن نواب 
حزب العدالة والتنمية وكل مناضليه عليهم أن يستوعبوا دور الحزب الحقيقي في املجتمع حتى يكون عنصرا مهما في تقدم البالد، 
مشيرا إلى أن املغرب يتقدم منذ سنوات رغم التعثرات التي شابت مسيرته، وأن أمور كثيرة انطلقت منها مسار الدمقرطة الذي 
ساهم فيه الحزب بشكل بارز.وأضاف األمين العام أن هناك اقتناعا عاما بأن العدالة والتنمية حزب أسا�سي في الصورة والساحة 
السياسية املغربية ويوشك أن يكون هو املرجع، مشددا على أنه اليمارس السياسة بمنطق الرياضيات الذي يفترض في رئيس 

الحكومة أن يقوم بما يريد خاصة أن الدستور أعطاه صالحيات كثيرة.

وشرح بنكيران أن حزب العدالة والتنمية يؤمن بضرورة التعاون بين مختلف الفاعلين بمختلف مرجعياتهم، للسير باملغرب في 
اتجاه التقدم، موضحا أن في املجتمع كفاءات يجب التعاون معها ملصلحة الوطن.

قال محمد يتيم عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب والنائب األول لرئيس املجلس، إن املغرب ومن خالل السياسة 
الجديد للهجرة التي تبناها وما يواكبها من تشريعات، يعمل جاهدا على مواجهة ظاهرة االتجار في البشر.

8 أبريل ببروكسيل، أن  وأكد يتيم في مداخلة شارك بها في أشغال الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا  املنعقدة صباح االثنين 
املغرب صادق على العديد من االتفاقيات التي تستهدف الحد من هذه الظاهرة، ومنها اتفاقية باليرمو وبروتوكولها اإلضافي 
املتعلق باستغالل الغير في الدعارة، واتفاقيات أخرى تتعلق بحماية حقوق العمال املهاجرين، معبرا عن أمله في أن تصادق 

جميع دول مجلس أوروبا على هذه األخيرة.

من جهة أخرى أبدى يتيم موافقته على ما جاء في تقرير قدمه »مانديس بوتا« رئيس لجنة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء 
بفكرة  جاء  التقرير  أن  معتبرا  أوروبا،  ملجلس  البرملانية  بالجمعية 
والديمقراطية  للعقالنية  والتحديث  الحداثة  آثار  ان   مفادها 
وسيادة القانون ليس لهما وجه واحد يتمثل في العقالنية والتحديث 
ودولة الحق والثانون بل ان بها وجه اخر إلى استمرار مظاهر من 
من  بالرغم  أنه  إلى  اشار  كما  أيضا،  البشر  في  واالتجار  االستعباد 
ظاهرة  فإن  والوطنية،  الدولية  القانونية  اآلليات  من  العديد 

االتجار في البشر ما تزال تعرف انتشارا في عدد من دول العالم.

لجنة  رئيس  تقرير  في  الواردة  التوصيات  بعض  على  يتيم  وتوقف 
ملجلس  البرملانية  بالجمعية  والنساء  الرجال  بين  الفرص  تكافئ 
البشر  في  االتجار  ظاهرة  محاربة  في  إقرارها  أهمية  مبرزا  أوروبا، 
اإلشهار  ومنع  الجنسية،  الخدمات  شراء  تجريم  ومنها  والدعارة، 
املجتمع،  داخل  التوعية  خالل  من  املدني  املجتمع  وإشراك  لها، 
وإنشاء مراكز االستشارة لتوفير الدعم القانوني والصحي لضحايا 

الدعارة، فضال عن تعزيز التعاون الدولي في هذا املجال.

بنكريان ُينّوه ب�أداء فريق العدالة والتنمية

اأوروب�« جهود املغرب يف حم�ربة  يتيم ي�ستعر�ص ب »جمل�ص 
الب�سر« »االجت�ر يف 
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املسؤولية  طبعتها  أجواء  للديمقراطية في  واالمتثال  والجدية 
عليه  ينص  كما  لفريق الداخلية  الداخلي  النظام 
بمجلس  والتنمية  أعضاء العدالة  انتخب  النواب، 
أبريل  دورة  بداية  في  التشريعية الفريق  السنة  من 
التشريعية  للوالية  هللا الثالثة  عبد  الدكتور  التاسعة، 
للفترة  للفريق  رئيسا  املتبقية من هذه الوالية.بووانو 

الصمد  عبد  انتخاب  تم  مكلفا كما  للرئيس  نائبا  حيكر 
بنخلدون  ر�سى  ومحمد  بالتواصل، بالرقابة،  مكلفا  للرئيس  نائبا 

وأمنة ماء العينين نائبة للرئيس مكلفة بالتكوين ومحمد بن عبد الصادق نائبا للرئيس 
مكلفا بالتشريع، وحكيمة فصلي مكلفة بمالية الفريق.

إضافة إلى ذلك تم انتخاب كل من محمد يتيم نائبا أوال لرئيس مجلس النواب، وجميلة 
االقتصادية،  والتنمية  املالية  للجنة  رئيسا  خيرون  وسعيد  للمجلس،  أمينة  مصلي 

وادريس الصقلي عدوي رئيسا للجنة مراقبة املالية العمومية.

من جهة أخرى، انتخب عمر الفا�سي الفهري منسقا لشعبة البنيات األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة، وأمنة ماء العينين منسقة لشعبة العدل والتشريع وحقوق االنسان، 
االبراهيمي  ومصطفى  واالتصال،  والثقافة  التعليم  لشعبة  منسقا  القبيل  ورشيد 
منسقا لشعبة القطاعات االجتماعية، ويوسف غربي منسقا لشعبة الخارجية والدفاع 
لشعبة  منسقا  املسعودي  وجمال  االسالمية،  والشؤون  بالخارج  املقيمين  واملغاربة 
الترابية  والجماعات  الداخلية  لشعبة  منسقا  كرماط  وعزيز  االنتاجية،  القطاعات 
العمومية،  املالية  مراقبة  لشعبة  منسقة  بوشام  وصباح  املدينة،  وسياسة  والسكنى 

وحكيمة فصلي منسقة لشعبة املالية والتنمية االقتصادية.

الفريق ُيجّدد هي�كله يف اأجواء طبعته� امل�سوؤولية والدميقراطية الداخلية

رشيد  األغلبية  مرشح  انتخاب   ،2014 أبريل   11 يوم  تم 
لكريم  خلفا  النواب  ملجلس  جديدا  رئيسا  العلمي  الطالبي 

غالب مرشح املعارضة.

أصل  من  نائبا   225 اصوات  على  العلمي  الطالبي  وحصل 
غالب  حصل  بينما  االنتخاب،  لجلسة  حضروا  الذين   374

على 147 صوتا فقط.

العلمي،  الطالبي  رشيد  األغلبية  مرشح  انتخاب  وشكل 
تصويت  بعد  وانسجامها،  األغلبية  تماسك  أكدت  مناسبة 
قوة  واقع  واحدكرس  اتجاه  في  الحاضرين  نوابها  جميع 
عدد  على  غالب  حصول  كشف  كما  الحالية،  األغلبية 
على  الحاضرين،  املعارضة  نواب  عدد  عن  يقل  أصوات 
ارتباك املعارضة وعدم قدرتها على تجميع نوابها وإقناعهم 

غالب. لفائدة  بالتصويت 

حضورا  النواب،  مجلس  رئيس  انتخاب  جلسة  وعرفت 
العدالة  فريق  نوب  رأسهم  وعلى  األغلبية،  لنواب  مكثفا 

101 نائبا. والتنمية الذي حضر منهم 

للتحالف  لة 
ّ
املشك األربعة  لألحزاب  العامون  األمناء  ع 

ّ
وق

لقاء  خالل   ،2014 أبريل   10 الخميس  يوم  الحكومي، 
على  البرملان،  بمجل�سي  األغلبية  ومجموعات  لفرق  تواصلي 

األغلبية. مليثاق  النهائية  الصيغة 

العام  األمين  من  كل  وقعه  والذي  املعدل،  امليثاق  ويقوم 
لحزب العدالة والتنمية عبد اإلله ابن كيران، ورئيس حزب 
العام  واألمين  مزوار،  الدين  صالح  لألحرار  الوطني  التجمع 
العام  واألمين  العنصر،  امحند  الشعبية  الحركة  لحزب 
على  هللا،  بنعبد  نبيل  محمد  واالشتراكية  التقدم  لحزب 
في اإلنجاز  العمل والفعالية  في  التشارك  أربعة مرتكزات هي 

في املسؤولية. التدبير والتضامن  في  والشفافية 

الدستور  مقتضيات  تفعيل  إلى  األغلبية  ميثاق  ويهدف 
القانون  دولة  وبناء  اإلصالحات  من  مزيد  تحقيق  اتجاه  في 
والحرية واملواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة 
التقدم  من  مزيد  لتحقيق  الوطن  وجهات  الشعب  فئات 
عن  والدفاع  للوطن  العليا  املصالح  وخدمة  والتنمية، 

سيادته واستقالله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا. 

ملجل�ص  رئي�س�  العلمي  الط�لبي  انتخ�ب 
االأغلبية وان�سج�م  مت��سك  يوؤكد  النواب 

»ميث�ق  توّقع  احلكومي  التح�لف  اأحزاب 
ب�لربمل�ن لفرقه�  توا�سلي  لق�ء  يف  االأغلبية« 
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خالل  النواب  بمجلس  االنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  تناقش 
األسابيع املقبلة مقترح قانون لفريق العدالة والتنمية يق�سي بتعديل املادة 6 
من  القانون رقم 42.10 املتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.

شفوية  القرب  قضاء  أقسام  أمام  املسطرة  تصبح  أن  الفريق  ويقترح 
الطبيعيين  لألشخاص  بالنسبة  القضائية  الرسوم  من  ومعفاة  ومجانية 
وللمؤسسات املتمتعة بالشخصية املعنوية التي ال تستهدف تحقيق الربح 
كبيرة  أرباحا  تحقق  التي  التجارية  والشركات  املؤسسات  بخالف  فقط، 
النصوص  وفق  القضائية  الرسوم  بأداء  إللزامها  املقترح  هذا  جاء  حيث 

الجاري بها العمل ، تحت طائلة عدم قبول طلبها.

وأورد الفريق في حيثيات مقترح تعديل املادة 6 املذكورة، أن النص األصلي 
للمادة استهدف منه املشرع رفع العناء عن املتقا�سي البسيط، الذي يتعذر 
عليه أداء رسوم  القضاء، وليس الشركات واألشخاص املعنوية التي تستهدف تحقيق الربح وخاصة شركات الخدمات وقروض 
االستهالك وغيرها، التي تحقق أرقام معامالت ضخمة، وبالتالي فهي شركات ميسورة، وأن إعفائها من الرسوم القضائية، يتعارض مع 
الحكامة الجيدة لإلدارة القضائية، ومن شأنه حسب ما ورد في املقترح أن يؤثر على جودة الخدمة القضائية التي تتطلب مصاريفا كثيرة.

واعتبر املقترح املشار إليه أن إلزام  الشركات واألشخاص املعنوية بأداء الرسوم القضائية ال يتنافى مع مجانية املرفق القضائي، 
ألن أغلب النزاعات ذات الصبغة املدنية والتجارية تؤدى عنها الرسوم القضائية ولو كان مقدم الدعوى شخصا طبيعيا.

رئيس  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  طالب  
رأيه  إبداء  قصد  األعلى  العلمي  املجلس  بمراسلة  املجلس، 

من   20 املادة  مراجعة  بخصوص 
بزواج  باإلذن  وذلك  األسرة،  مدونة 
أي  سنة،   16 سن  في  والفتاة  الفتى 
دون سن األهلية املنصوص عليه في 

املادة 19 من نفس املدونة.

رئيس  إلى  مراسلته  في  الفريق  وقال 
القاصر  زواج  إن  النواب  مجلس 
التي دعت الحاجة  ُيعّد من القضايا 
للمستجدات  مواكبة  معالجتها،  إلى 
الحقوقية التي أتى بها دستور 2011، 
السياسية  للمتغيرات  واعتبارا 

املواثيق  مع  مالئمة  وكذا  والديمقراطية،  والحقوقية 
ع وصادق املغرب عليها، والتزم 

ّ
واالتفاقيات الدولية، التي وق

باحترامها. دستوريا 

ينص  املادة و تعديل  مقترح 
كما  األسرة،  مدونة  من   20
املستشارين،  مجلس  عليه  وافق 
وأحاله على مجلس النواب، على 
املكلف  األسرة  قا�سي  تمكين 
الفتى  بزواج  اإلذن  بالزواج، من 
املحدد  األهلية  والفتاة دون سن 
سن  يقل  أال  على  سنة،   18 في 

16 سنة. املـأذون عن 

عقد أعضاء شعبة القطاعات االنتاجية بفريق العدالة والتنمية، يوم الجمعة املا�سي، لقاء مع عزيز أخنوش وزير الفالحة 
البحري. والصيد 

إطار سلسلة  في  يندرج  والذي  املذكور  اللقاء  في  أخنوش  مع  الفريق  أعضاء  وتدارس 
القطاعات  لجنة  مع صالحيات  العالقة  ذات  الوزارات  من  عدد  مع  مبرمجة  لقاءات 
االنتاجية بمجلس النواب، عددا من القضايا وامللفات املرتبطة بوزارة الفالحة، ومنها 
الفالحية، وكذا إشكاالت  املناطق  املياة ببعض  الغابوي ونذرة  امللك  إشكاالت تحديد 

مرتبطة بقطاع الصيد البحري منها ما يطرح ما ُيعرف بسمك العبور من مشاكل.

كما تطرق أعضاء الشعبة في لقائهم بوزير الفالحة، والذي حضره أطر من الوزارة، 
باملؤسسة  املؤقتين  األعوان  ترسيم  وخاصة  البشرية،  املوارد  بتدبير  تتعلق  ملشاكل 

التصدير. وتنسيق  ملراقبة  املستقلة 

مقرتح ق�نون للفريق ي�ستثني املوؤ�س�س�ت الرّبحية من جم�نية ق�س�ء القرب

الق��سر بزواج  االإذن  يف  االأعلى  العلمي  املجل�ص  راأي  يطلب  الفريق 

اأع�س�ء من الفريق يتدار�سون مع اأخنو�ص اإ�سك�الت الفالحة وال�سيد البحري
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ق�فلة امل�سب�ح ال�س�بعة جتوب �سّت جه�ت ب�سع�ر »االإ�سالح..اإرادة وم�سوؤولية جم�عية«

بووانو  هللا  عبد  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  رئيس  خّص 
إدارة  بمقر  باستقبال  بهولندا  املهاجرين  جمعية  يمثل  وفدا  أيام،   قبل 
الجالية  منها  تعاني  التي  املشاكل  من  عدد  إلى  خالله  استمع  الفريق، 
املرتبطة  سواء  الخصوص،  وجه  على  وبهولندا  عموما  بأوروبا  املغربية 

ببلدان اإلقامة أو محطات العبور أو مع بعض اإلدارات داخل املغرب.

حزب  به  يقوم  الذي  الدور  على  باملناسبة،  كلمته  في  بووانو  وأكد 
العدالة والتنمية في الدفاع عن حقوق املهاجرين املغاربة، وبحث سبل 
السياسية  التجربة  من  جانبا  مبرزا  تواجههم،  التي  املشاكل  معالجة 
من  بالخارج  املغربية  الجالية  أفراد  بتمكين  املستمرة  ومطالبته  للحزب 
انخراط  على  مباشر  ع 

ْ
وق من  لذلك  سيكون  ملا  السياسية،  املشاركة 

األم. لوطنهم  والسياسية  االقتصادية  التنمية  في  الجالية  أفراد 

ُيشار إلى أن وفد الجمعية املذكورة، قام خالل األيام املاضية وبتنسيق مع عضو فريق العدالة والتنمية نور الدين البركاني، 
بزيارة عمل إلى املغرب، التقى خاللها بمسؤولين حكوميين ناقشوا معه سبل دعم املستثمرين املغاربة املقيمين بالخارج.

يعرف  ما  بالخارج ضحايا  املغاربة  اليهود  يمثل  بووانو وفدا  النواب عبد هللا  بمجلس  والتنمية  العدالة  رئيس فريق  استقبل 
البيضاء. الدار  بمدينة  العقار  بمافيا 

وطلب الوفد املذكور من الفريق التدخل لتمكين عدد من اليهود املغاربة من عقارات في ملكيتهم اتهموا عدد من األشخاص 
باالستيالء عليها، موجهين شكرهم لحزب العدالة والتنمية على ما قدمه من نصائح 

ألحد أعضاء الوفد حتى تمكن من استرداد أمالكه عن طريق القضاء.

من جهته عّبر رئيس الفريق عن استعداد الفريق والحزب للدفاع عن مصالح جميع 
املغاربة بدون استثناء، والوقوف معهم السترداد حقوقهم بكافة األشكال القانونية، 

خاصة املتعلقة بعقارات يتوفر أصحابها على ما يثبت ملكيتهم لها.

ُيشار إلى أن اللقاء حضره إلى جانب رئيس الفريق، كل من النائب محمد يتيم والنائبة 
نزهة الوفي عن الفريق.

بهولندا امله�جرين  جمعية  من  وفدا  ي�ستقبل  الفريق  رئي�ص 

البي�س�ء ب�لدار  العق�ر«  م�في�  »�سح�ي�  من  وفدا  ي�ستقبل  الفريق  رئي�ص 

مارس  نهاية  النواب،  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  نظم 
املصباح،  قافلة  السابعة من  الدورة   ،2014 أبريل  وبداية 

مدن  ونائباته،  نوابه  خاللها  جاب 
الساقية  بوجدور  العيون  جهة  وقرى 
درعة،  ماسة  سوس  وجهة  الحمراء، 
وجهة تادلة أزيالل، وجهة الرباط سال 
زمور زعير، وجهة الغرب الشراردة بن 
يحسن، وجهة طنجة تطوان، وشاركوا 
شمل  نشاطا   400 من  أزيد  تأطير  في 
تواصلية  ولقاءات  ميدانية  زيارات 
مع  واجتماعات  خطابية،  ومهرجانات 

محليين. وفاعلين  مسؤولين 

ظمت 
ُ
ن التي  القافلة  أنشطة  وعرفت 

إقباال  جماعية«،  ومسؤولية  إرادة  »اإلصالح...  شعار  تحت 
متميزا للمواطنين، وكانت مناسبة للحديث عن حصيلة الفريق 
ودبلمواسيا،  ورقابيا  تشريعيا 
أهم  لتوضيح  ومناسبة 
في مختلف  التي فتحتها  األوراش 
إلى جانب واإلكراهات  املجاالت، 

املوضوعية التي تواجهها.

القافلة  أنشطة  كانت  كما 
عملية  أن  على  للتأكيد  فرصة 
على  حكرا  ليست  اإلصالح 
جميع  وأن  اآلخر،  دون  طرف 
والرسمية  السياسية  املكونات 

باإلصالح.. معنية  والشعبية 
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إلى  بووانو  هللا  عبد  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  رئيس  دعا 
التفكير في صيغة لتخليد ذكرى وفاة الزعيم الوطني عالل الفا�سي.

النواب  ملجلس  الشفهية  األسئلة  جلسة  ختام  في  متحدثا  بووانو  وقال   
ليوم الثالثاء 13 ماي 2014، إن تاريخ هذا اليوم يذكر بـ 13 ماي من سنة 
يتم  أن  متمنيا  الفا�سي،  عالل  الراحل  فيه  توفي  الذي  اليوم  وهو   1974

اليوم. بهذا  لالحتفال  طريقة  في  التفكير 

واملعارضة،  األغلبية  نواب  من  العديد  عند  ترحيبا  بووانو  دعوة  ولقيت 
عّبروا عنه من خالل التصفيق ملدة طويلة.

بووانو يدعو اإىل التفكري يف �سيغة لتخليد وف�ة الزعيم عالل الف��سي

عنه  صادرة  برسالة  العمل  تعليق  بنكيران  اإلله  عبد  الحكومة  رئيس  قرر 
ألبناء  بموجب عقود  العمل  تمديد  بإيقاف  تق�سي   2013 18 شتنبر  بتاريخ 
السن  حد  بلوغ  عند  التقاعد  على  وإحالتهم  للمغرب،  الجنوبية  األقاليم 

بها. للتقاعد حسب األنظمة املعمول  القانوني 

 وجاء قرار رئيس الحكومة عقب ملتمس وجهه رئيس فريق العدالة والتنمية عبد 
هللا بووانو، بناء على طلبات في املوضوع تلقاها أثناء اجتماعه رفقة عدد من 
أعضاء الفريق، بفئة املوظفين واألعوان من أبناء األقاليم الجنوبية خالل أنشطة 

قافلة املصباح التي زارت مدينة العيون نهاية مارس وبداية أبريل املاضيين.

وقال رئيس الفريق في امللتمس املذكور إن رسالة رئيس الحكومة التي تقرر 
واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية  على  سلبا  انعكست  بها،  العمل  تعليق 
املتقاعدين  الجنوبية،  األقاليم  من  املنحدرين  واألعوان  املوظفين  لفئة 

واملحتفظ بهم ببعض اإلدارات والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية، وخلفت تذمرا واسعا في صفوفهم.

الوضعية  وتسوية   76.99 رقم  للقانون  الفعلية  األجرأة  حين  إلى  إليه،  املشار  القرار  في  النظر  إعادة  الفريق  رئيس  والتمس 
القانونية، لهذه الفئة، خاصة أن التأثير املالي لتمديد تعاقدهم مع اإلدارات العمومية ال يكاد ُيذكر.

خصص فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب جزًء من اجتماعه األسبوعي ليوم الثالثاء 13 ماي 2014، الستقبال السيدة فاطمة 
العوي�سي التي تقدم نفسها كأقدم محبة لكرة القدم في املغرب، وإحدى املشجعات الوفيات لفريق الدفاع الحسني الجديدي.

 وعّبر رئيس الفريق عبد هللا بووانو عن سعادة الفريق بزيارة شخصيات مثل العوي�سي، معتبرا أن هذا االستقبال يندرج في إطار 
انفتاح الفريق وتشجيعه لكل القطاعات الثقافية و الرياضية واالجتماعية.

63 سنة، عن شكرها  العمر  البالغة من  العوي�سي  من جانبها عّبرت فاطمة 
لفريق العدالة والتنمية على االستقبال الذي خصها به، موضحة أنها ألول 

مرة يتم االحتفاء بها داخل البرملان.

وأضافت مشجعة »الدفاع الحسني الجديدي«، أن حب كرة القدم يتملكها 
منذ سنوات صباها، مشيرة إلى أنها كانت تغادر فصول الدراسة لتتابع مباريات 
على  ذلك محرما  فيه  كان  وقت  في  املالعب  مدرجات  داخل  املفضل  فريقها 
النساء وفق تعبيرها، ومبرزة أنها التقت مع نساء أمثالها كن يشجعن فرقا 
لحضور  معهن  ونسقت  البيضاوي،  والوداد  والرجاء  امللكي  كالجيش  أخرى 

مباريات في كرة القدم خاصة التي يلعب فيها املنتخب الوطني.

"ع��سقة" الكرة املغربية وُم�سجعة الدف�ع احل�سني اجلديدي ـِ الفريق يحتفي ب

احلكومة ترتاجع عن اإح�لة �سحراويني على التق�عد بطلب من الفريق
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األربعاء  مساء  النواب،  بمجلس  العمومية  الجلسات  قاعة  احتضنت 
البنكي  القانون  موضوع  حول  مهما  دراسيا  لقاًء   ،2014 ماي   21

التشاركية«. والبنوك 

وشارك في تأطير اللقاء الدرا�سي الذي نظمته فرق ومجموعة األغلبية 
من  وعدد  واملالية،  االقتصاد  وزير  بوسعيد  محمد  النواب،  بمجلس 
البنكية،  التعامالت  مجال  في  واملتخصصين  واملهتمين  الباحثين 

والتدبير املالي، ومسؤولي عدد من املؤسسات البنكية واملالية.

الصحافة  ممثلي  من طرف  كبيرة  بمتابعة  الذي ح�سي  اللقاء  وعرف 
العلمي  الطالبي  رشيد  باملجال، حضور  واملهتمين  والدولية،  الوطنية 
رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد هللا رئيس مجلس املستشارين، 
النواب،  بمجلس  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  رئيس  جانب  إلى 
الحكوميين  املسؤولين  من  وعدد  النيابية،  الفرق  من  عدد  ورؤساء 
الجامعيين  االساتذة  من  عدد  وكذا  العمومية،  املؤسسات  وممثلي 

اللقاء. بموضوع  واملهتمين 

العمل  حصيلة  منهم  عدد  وقدم  التاريخ،  عبر  عرفها  التي  والتطورات  املغربي  البنكي  القانون  اللقاء  في  املشاركون  وناقش 
باملنتوجات البديلة ومدى تحقيقها لألهداف املسطرة، بينما أثار عدد من املشاركين املقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع 
والهيئات  االئتمان  النواب واملتعلق بمؤسسات  بمجلس  والتنمية االقتصادية  املالية  حال على لجنة 

ُ
امل  103.12 القانون رقم 

املعتبر في شأنها، خاصة القسم الثالث املتعلق بالبنوك التشاركية، ملعرفة وقعها على النظام االقتصادي واملالي املغربي.

احتضنت القاعة املغربية بمجلس النواب يوم 16 أبريل 2014 لقاء دراسيا حول القطاع الغابوي باملغرب، من تنظيم فرق األغلبية باملجلس.

وشارك في تأطير اللقاء الدرا�سي الذي اختير له شعار »إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع ...الحلول واألفاق«، ممثلين 
أقاليم  تنمية  إنعاش  ووكالة  البحري،  والصيد  الفالحة  ووزارة  التصحر،  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  عن 
الشمال، ووكالة إنعاش تنمية أقاليم الجنوب، باإلضافة إلى ممثلي بعض جمعيات املجتمع املدني العاملة في القطاع، فضال 

عن نواب برملانيون وأساتذة باحثين.

وأكد موح الرجدالي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على أن القطاع الغابوي باملغرب من القطاعات املهمة التي 
تحتاج الى اهتمام خاص لتنمية موارده واستثمارها، وحمايتها من التدهور.

قدر مساحتها بتسعة ماليين هكتار تدر على ميزانية الدولة 
ُ
وقال الرجدالي في بداية أشغال اللقاء الدرا�سي، إن الغابات التي ت

حوالي 7 ماليير درهم، وتوفر من 8 إلى 10 مليون عمل في السنة، وتمّول 60 وحدة صناعية وحوالي 600 صانع تقليدي، وتساهم 
تنتجه ويستفيد من املواطنون، مما يحتم حسب  الذي ينعكس على ما  الكأل  املائة من احتياجات املاشية من  في   70 بحوالي 

الرجدالي تأهيل قطاع الغابة وتجاوز كل ما السلبيات التي تؤثر على اسهاماتها في االقتصاد الوطني.

األهداف  من  تحقق  ما  على  الدرا�سي  اللقاء  في  املشاركون  ووقف 
السامية  للمندوبية   )2014/2004( العشري  البرنامج  في  املسطرة 
للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مشخصين واقع القطاع الغابوي 
املستوى  على  القطاع  أداء  تطوير  أفاق  مستشرفين  و  باملغرب، 

التشريعي و التنظيمي، والتقني واالقتصادي، واالجتماعي.

وأشارت معطيات تناولها املشاركون في اللقاء الدرا�سي، إلى أن املغرب 
أصيلة،  ايكولوجية  أنظمة  يأوي  شاسع  غابوي  غطاء  على  يتوفر 
العاملي،  الصعيد  على  الثانية  الرتبة  في  يجعله  بيولوجي  بتنوع  ويتميز 
تبقى  لكنها   ، 9 مليون هكتار  يناهز  ما  الغابة حسب األرضية  وتغطي 
 %  90 أن حوالي  باعتبار  املناخية  التقلبات  بالتصحر بسبب  مهددة 
من التراب الوطني يوجد تحت مناخ غير قار  جاف وشبه جاف، من 

شأنه املساهمة في تدهور الغطاء الغابوي.

فرق االأغلبية ت�سع »الق�نون البنكي والبنوك الت�س�ركية« حتت املجهر

فرق االأغلبية تثري اإ�سك�الت القط�ع الغ�بوي يف لق�ء درا�سي مبجل�ص النواب
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ال�سليم�ين

الذي  القدس«  إلى  »الطريق  مؤتمر  قّيد 
حضره علماء ودعاة وبرملانيون من مختلف 
الدول العربية ومن بينهم محمد السليماني 
بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  عضو 
دول  إلى  املنتمين  املسلمين  زيارة  النواب، 
غير عربية وإسالمية إلى املسجد األق�سى، 
بعدم التعامل مع وكاالت أسفار اسرائيلية، 
واملطاعم االسرائيلية واالقتصار في خدمات 
مع  التعامل  على  والشراء  والبيع  الفندقة 

الفلسطينين فقط.
ولقيت مداخلة ملحمد السليماني شارك بها 
في املؤتمر املذكور، استحسان العديد من 
الحاضرين، وذلك بعد أن أكد على مركزية 
قضية القدس لدى عموم املسلمين وأنها 
موضوع إجماع »فال ينبغي أن تكون سببا 
لالختالف«، بعد أن اقترح بعض املشاركين 
اعتبار زيارة األق�سى والقدس أمرا عاديا 
إلى  داعيا  اسرائيل،  مع  فيها  تطبيع  وال 
زيارة  يهم  قرار  أو  توصية  أية  في  الحذر 

القدس واملسجد األق�سى.
كما دعا السليماني إلى توسيع االستشارة 
إلى  املسلمين  زيارة  طبيعة  موضوع  في 
ملناقشته  االختصاص  ذوي  مع  القدس، 
في هدوء يمكن من اتخاذ القرار املناسب 
»درء  بقاعدة  والعمل  املسلمين،  لعموم 

املفاسد أولى من جلب املصالح«.

يشارك في »الطريق إلى القدس«

خريوناأوب�ري

فريق  عضو  خيرون  سعيد  استقبل 
النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة 
والتنمية  املالية  لجنة  ورئيس 
االثنين  مساء  باملجلس  االقتصادية 
مجموعة  يمثل  وفدا   ،2014 أبريل   7
البلغارية  البرملانية  الصداقة 

هافازوف. حسين  برئاسة  املغربية، 
االستقبال  هذا  أثناء  خيرون  وأكد 
الوطني  االقتصاد  يشهده  ما  على 
البرملاني  للوفد  مبرزا  تطور،  من 
التي  اإلجراءات  من  عددا  البلغاري 
مستوى  على  املغرب  عليها  أقدم 
وكيف  االقتصادية،  سياسته 
االقتصاد  خاللها  من  استطاع 
في  صعبة  مراحل  يجتاز  أن  الوطني 
تضرب  التي  االقتصادية  األزمة  ظل 
عدد  إلى  مشيرا  البلدان،  من  العديد 
يميز  التي  االقتصادية  املؤهالت  من 

املغربي. االقتصاد 
الذي  االستقبال  في  خيرون  أبرز  كما 
الفريق  عضو  زويتن  محمد  حضره 
والتنمية  املالية  لجنة  مكتب  وعضو 
التعاون  أهمية  االقتصادية، 
وبلغاريا، وسبل  املغرب  بين  االقتصادي 

البرملانية. الواجهة  من خالل  تعزيزه 

األساسية  البنيات  لجنة  نظمت 
مارس  والبيئة خالل  واملعادن  والطاقة 
مؤقتة  استطالعية  مهمة  املا�سي 
البنيات  وضعية  على  خالها  وقفت 
للمملكة. الجنوبية  باألقاليم  التحتية 

زيارات  االستطالعية  املهمة  وشملت 
ميناء  منها  املرافق  من  لعدد  تفقدية 
وميناء  طانطان،  بإقليم  الوطية 
العيون  بإقليم  املر�سى  وميناء  طرفاية 
الداخلة،  وميناء  بوجدور  وميناء 
األول  الحسن  زيارة مطار  إلى  باإلضافة 

الداخلة. ومطار  بالعيون 

ي فريق 
َ
وثّمن عبد هللا أوباري أحد ممثل

املكلفة  باللجنة  والتنمية  العدالة 
معتبرا  املبادرة  االستطالعية،  باملهمة 
حجم  على  للوقوف  فرصة  إياها 
على  الدولة  صرفتها  التي  االستثمارات 
أساسية  وبنيات  ومهمة  حيوية  مرافق 
تصريح  في  مؤكدا  الجنوبية،  باألقاليم 
مناسبة  ستكون  املهمة  إن  للموقع 
يطال  الذي  التشويش  على  للرد 
تنمية  في  الدولة  تبذلها  التي  الجهود 

املغرب. الجزء من  هذا 

استطالعية  برملانية  مهمة  في  يشارك 
الجنوبية لألقاليم 

ُيربز ل�فد برملاين بلغاري م�ؤهالت 
ال�طني االقت�صاد 

الفريق يطرح 
و�ضعية املكتب 
الوطني للماء 

والكهرباء للمناق�ضة

املالية  للجنة  اجتماع  بعقد  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  طالب 
بوسعيد،  محمد  واملالية  االقتصاد  وزير  بحضور  االقتصادية  والتنمية 
بحضور  واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  املالية  الوضعية  ملدارسة  وذلك 

الفهري. الفا�سي  علي  املكتب  مدير 
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العثم�ين

فريق  عضو  العثماني  محمد  دعا 
في  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة 
الثالثاء  ليوم  الشفهية  األسئلة  جلسة 
بالنبغاء  االهتمام  إلى   ،2014 ماي   6
وخارجه،  الوطن  داخل  املغاربة 
في  الوطن  لخدمة  نبوغهم  واستثماره 

تخصصهم. مجاالت 

جواب  على  تعقيب  في  العثماني  واقترح 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير 
للفريق  سؤال  حول  األطر،  وتكوين 
املغربي،  النبوغ  استثمار  موضوع  في 
النبغاء  لهؤالء  جمعية  تأسيس 
اللتقائهم،  فضاء  وتكون  تحتضنهم 

بهم. لالحتفاء  وطني  يوم  وتخصيص 

يدعو إلى االهتمام بالنبغاء املغاربة 
وتخصيص يوم وطني لهم

بالجي

فريق  عضو  بالجي  السالم  عبد  قال 
إن  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة 
من  حق  بأقدس  تتعلق  اإلعدام  عقوبة 
الحياة،  في  الحق  وهو  اإلنسان  حقوق 
موسع  وطني  نقاش  فتح  ينبغي  لذلك 
إخضاع  دون  عدمه،  من  إلغائها  بشأن 

السياسية.  للمزايدات  عنها  الحديث 

ماي   13 الثالثاء  يوم  بالجي  وأوضح 
جواب  على  إضافي  تعقيب  في   ،2014
سؤال  على  والحريات  العدل  لوزير 
بمجلس  االشتراكي  للفريق  شفهي 
اإلعدام،  عقوبة  إلغاء  حول  النواب 
يحكمه  العقوبة  هذه  من  املوقف  أن 
تعلق  فإذا  تقتضيها:  التي  الجرائم  نوع 
الدولة  ضد  السياسية  بالجرائم  األمر 
اإلعدام  عقوبة  من  التقليل  فينبغي 
بالقتل،  الدولة  معارضة  تقترن  لم  ما 
التي  اإلرهاب  جرائم  في  الشأن  وكذلك 
في  الشروع  أو  القتل  نية  فيها  تغيب 
حاالت  في  التضييق  إلى  وداعيا  القتل، 
العادية،  الجرائم  في  اإلعدام  تطبيق 
أو  العمد  القتل  حالة  في  عدا  ما 

بالجنايات. األمر  تعلق  كلما  الصريح، 

يدعو إلى فتح نقاش وطني موسع 
حول عقوبة اإلعدام

اأيتونة

العدالة  فريق  عضو  أيتونة  أحمد  انتقد 
الكاذبة  الوشايات  ظاهرة  تف�سي  والتنمية 
ضحيتها  يذهب  التي  املجهولة  والرسائل 
مواطنون أبرياء في اقاليم الشمال وإقليم 
شفشاون بصفة خاصة، داعيا وزير العدل 

والحريات إلى التدخل ملعالجة الظاهرة.
 وقال أيتونة في تعقيب على جواب لوزير 
على  الرميد  مصطفى  والحريات  العدل 
األسئلة  جلسة  خالل  للفريق  سؤال 
الشفهية ليوم الثالثاء 13 ماي 2014، إن 
ظاهرة الوشايات الكاذبة املرتبطة أساسا 
بزراعة القنب الهندي واالتجار في املخدرات 
وإن  شفشاون،  بإقليم  كبير  بشكل  تنتشر 
حسابات  لتصفية  يستغلونها  من  هناك 
شخصية وسياسية، للضغط على منتخبين 
سمعتهم  لتشويه  وابتزازهم  محليين 
الترشح  في  حقهم  ممارسة  من  وحرمانهم 

لالستحقاقات االنتخابية.
كما انتقد أيتونة ما رأى فيه تعامال انتقائيا 
مع الشكايات الكيدية والرسائل املجهولة، 
أن  االنتقائية  هذه  شأن  من  أن  معتبرا 
إلى  وداعيا  القضاء،  بمصداقية  تمس 
ايجاد طرق للتعامل معها لوقف الظاهرة 
لدى  اطمئنان  وعدم  قلق  من  تسببه  ملا 

العديد من األسر بشفشاون.

يدعو ملعالجة آثار الشكايات الكيدية 
املرتبطة بزراعة القنب الهندي

*

ح�ضيلة الفريق  
من الأ�ضئلة 

 من 8 دجنرب 2013 
اإىل حدود بداية ماي  

2014

االجتماعية           : 55
االنتاجية               : 45
البنيات األساسية :67
63 : التعليم واالتصال 

عدد األسئلةالشفوية املحالة على رئيس 
مجلس النواب : 448

الخارجية : 22
الداخلية : 87   

العدل      : 29
املالية       : 52 

رئاسة الحكومة :28

عدد األسئلة املحالة على رئاسة مجلس 
النواب : 1308

عدد األسئلة الجاهزة في انتظار موافاة إدارة 
الفريق بالوثائق املرفقة من قبل النواب   :5    

عدد األسئلة في طور التصحيح واملراجعة : 70      

األسئلة الشفهية األسئلة الكتابية 
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أدان عبد هللا بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس 
الطالب  وفاة  في  تسبب  الذي  االجرامي«  »االعتداء  النواب 
سماهم  من  يد  على  فاس  بجامعة  الحسناوي  الرحيم  عبد 

القاعديين. عصابة 

وزارة  وخاصة  الحكومة  للفريق،  اجتماع  في  بووانو  ودعا 
القاعدي  العنف  ازاء  مسؤوليتها  تحمل  إلى  الداخلية 
وإلقاء  القانون  بإعمال  واإلسراع  املغربية،  بالجامعة 

الجناة. على  القبض 

وأكد بووانو أن العنف ليس سبيال مناسبا لتدبير االختالف في 
الرأي واملشروع، مشيرا إلى أن الحسناوي والفصيل الطالبي 
الرأي  عن  للتعبير  وسيلة  بالعنف  يؤمن  ال  إليه  ينتمي  الذي 
باقي  وعلى  عليه  املعتدين  عكس  االختالف،  عن  وللتعبير 
زمالئه، وموضحا أن املعتدين معروفون ومعروف من يمولهم 

ومن يسمح لهم بممارسة جرائمهم داخل الحرم الجامعي.

وشدد رئيس الفريق على أن الجامعة فضاء للفكر وللمعرفة 
يسكت  لن  الفريق  أن  مؤكدا  والدموية،  لإلرهاب  وليس 
واالرهاب  العنف  مساحة  بانتشار  يقبل  ولن  حدث  ما  على 

املغربية. الجامعة  إلى  الزمن  عنها  أساليب عفى  وبعودة 

لجنة  رئيسة  إلى  موجهة  مراسلة  في  الفريق  دعا  ذلك   إلى 
للجنة  اجتماع  بعقد  باملجلس،  واالتصال  والثقافة  التعليم 

بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر.

من   65 املادة  إلى  تستند  التي  مراسلته  في  الفريق  ودعا 
االجتماع  بتخصيص  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام 
على  وذلك  املغربية،  بالجامعة  العنف  موضوع  ملناقشة 
حرم  داخل  الحسناوي  الرحيم  عبد  الطالب  مقتل  خلفية 
هللا  عبد  بن  محمد  سيدي  لجامعة  التابعة  الحقوق  كلية 
»النهج  عليه  ُيطلق  فصيل  إلى  ينتمون  طلبة  يد  على  بفاس، 

املرحلي«. القاعدي-البرنامج 

أو�سى املجلس األعلى للحسابات بإحداث لجنة لليقظة تتعلق 
باملقاصة وذلك من أجل تطوير التفاعل االيجابي بين مختلف 
األجهزة املعنية بها، مقترحا أن تتألف هذه اللجنة من املكتب 
بالطاقة  املكلفة  الوزارات  عن  وممثلين  للحبوب  الوطني 
العامة واملالية والصناعة والفالحة والنقل وممثلي  والشؤون 

الهيآت املعنية فضال عن صندوق املقاصة.

تقديم  بمهمة  املذكورة  الجنة  تقوم  أن  املجلس  واقترح 
الواجب  واآلليات  االستراتيجيات  حول  للحكومة  االستشارة 
وضعها من أجل ترشيد نظام املقاصة، وذلك بعد أن سّجل 
جطو  ادريس  رئيسه  قدمه  بالتاريخي  ُوصف  تقرير  في  املجلس 
والتشريع  والعدل  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنتي  أمام 
بمجلس   ،2014 مارس   31 االثنين  مساء  اإلنسان  وحقوق 
النواب، أن حكامة منظومة املقاصة تتسم بالتجزئة واالنغالق 
ال  املقاصة  بتدبير  املعنية  والهيآت  الوزارية  القطاعات  وأن 
بعض  إشراك  يتم  ال  وأنه  كاٍف،  بشكل  التنسيق  على  تعمل 
القطاعات منها الفالحة والنقل في تحديد آليات تدبير املقاصة.

قبلية  بمراقبة  الدولة  تقوم  بأن  جطو  مجلس  أو�سى  كما 
ن من تحفيز الفاعلين 

ّ
للواردات من املواد املدعمة بشكل يمك

االسعار  انخفاض  فترة  خالل  باالقتناءات  للقيام  املعنيين 
املتعلقة  املالية  املعلومات  شفافية  وتحسين  الدولية، 
باملقاصة، من خالل إفراد تحمالتها بتبويب مستقل في قانون 

املالية، وربط هذه التحمالت بالسنة املالية املتعلقة بها.

وكشف تقرير املجلس األعلى للحسابات، والذي جاء استنادا 
إلى املادة 148 من الدستور وبناء على طلب في املوضوع تقدم 
به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن املواد املدعمة 
مبالغ  الدولة  ميزانية  تكلف  املقاصة  صندوق  طرف  من 

مرتفعة، ومنها الغازوال الذي يستهلك ما يزيد عن 40 في املائة 
من تاكاليف املقاصة ويستأثر بنسب عالية من الدعم.

أكبر  يستهلك  البوطان  غاز  أن  أيضا  املذكور  التقرير  وكشف 
كبيرا  انحرافا   يعرف  الدعم  هذا  وأن  الدعم،  من  حصة 
صناعية  استعماالت  نحو  األصلية  االجتماعية  وظيفته  عن 
بترشيد  موصيا  املنخفضة،  أثمانه  من  تستفيد  ومهنية 
وطني  بعد  ذات  برامج  إطالق  خالل  من  البوطان  استعمال 
الغاز  استعمال  وتشجيع  الفالحي  القطاع  حاجيات  يغطي 

النقل العمومي. في  الطبيعي املسال 

مهمة،  متابعة  عرف  الذي  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير 
املكتب  تدبير  في  بالبنيوية  وصفها  اختالالت  عن  كشف 
في  بالشروع  موصيا  للشرب،  االصلح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
استعجالي  مخطط  ووضع  وماليا  مؤسساتيا  هيكلته  إعادة 

للمكتب. واملالية  التوازنات االقتصادية  إلعادة 

استراتيجية  تحديد  ضرورة  إلى  إليه،  املشار  التقرير  وخلص 
الطابع  تكريس  رؤية  وفق  وشامل  مندمج  مخطط  إطار  في 
من  معين  مستوى  واستهداف  املقاصة،  ملنظومة  االجتماعي 
تكاليف املقاصة يمكن تحمله دون اإلخالل بالتوازنات املاكرو 
اقتصادية، وانجاز البنية التحية الالزمة لتقليص كلفة الطاقة 

وتحديث االقتصاد الوطني والرفع من تنافسية املقاوالت.

املواد  دعم  بين  التمييز  ضرورة  إلى  أيضا  التقرير  وخلص 
الطابع  ذات  البوطان  وغاز  ودقيق  سكر  من  األولية 
املستمر  التحسين  مع  الدعم،  أنواع  وباقي  االجتماعي 
الطري  والقمح  السكر  خاصة  الفالحي  القطاع  ملردودية 

الوطني. املنتوج  تنافسية  أجل  من 

التعليم  جلنة  اجتم�ع  بعقد  ويط�لب  احل�سن�وي  مقتل  ُيدين  الفريق 
اجل�معي العنف  ملدار�سة 

الفريق وراء تقرير ت�ريخي للمجل�ص االأعلى للح�س�ب�ت حول اختالالت »املق��سة«






11


3

مراسلة  في  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  طالب 
اجتماع  بعقد  االقتصادية،  والتنمية  املالية  لجنة  رئيس  إلى 

للجنة وذلك ملناقشة الوضعية املالية لقناة ميدي1 تيفي.

 ودعا الفريق في مراسلته املذكورة، باستدعاء وزير االقتصاد 
االيداع  لصندوق  العام  واملدير  بوسعيد  محمد  املالية 

باعتبار  للتقاعد،  املغربي  املنهي  الصندوق  ومدير  والتدبير 
األخيرين مساهمين في رأس مال القناة.

ملدارسة  املالية  لجنة  اجتماع  بعقد  الفريق  طلب  ويأتي 
حول  ثير 

ُ
أ ما  عقب  تيفي،  ميدي1  لقناة  املالية  الوضعية 

االختالالت التي يعرفها تدبير القناة.

اإىل    CIMRوال CDG1 تي يف« وراء دعوة بو�سعيد ومديرا ال  »ميدي 
الربمل�نية امل�س�ءلة 

املتابعة اليومية لأن�شطة الفريق الربملانية اإىل حدود بداية ماي  2014
قوانني مقرتحات 

v تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
رفقة   2014 مارس   17 بتاريخ  النواب 
قانون  بمقترح  األغلبية  ومجموعتا  فرق 
من   10 الفصل  وتعديل  بتغيير  يق�سي 
الصادر   1.58.250 رقم  الشريف  الظهير 
 06 لـ  املوافق   1378 صفر  من   21 في 
الجنسية  قانون  بسن   1958 سبتمبر 

املغربية؛

رفقة  النواب  بمجلس  الفريق  اقترح   v
املادتين  بتعديل  فرق ومجموعتا األغلبية 
املتعلق   67.12 القانون رقم  65 و66 من 
املكري  بين  التعاقدية  العالقات  بتنظيم 
أو  للسكنى  املعدة  للمحالت  واملكتري 
في  خطأ  تضمنتا  حيث  املنهي  اإلستعمال 

الفقرة الثانية من كل مادة.

الدرا�شية واللقاءات  الأيام 
نظمت فرق األغلبية لقاءا دراسيا حول 
 : الغابوي  القطاع  تطور  »إشكالية 
الواقع واآلفاق« بتاريخ 16 أبريل 2014. 

الدبلوما�شية امل�شاركات 
حيكر  عبدالصمد  النائب  شارك   
للجمعية  السنوية  الدورة  أشغال  في 
البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا 

يومي 13 و14 فبراير 2014 بفيينا؛

في  بوشام  صباح  النائبة  شاركت   
املشتركة  البرملانية  اللجنة  اجتماع 

)املغرب – الكيبيك(؛

 شارك النائب موح الرجدالي في املؤتمر 
املناخ  حول  الثاني  العاملي  التشريعي 

 27 يومي  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
و28 فبراير 2014؛

في  العينين  ماء  أمينة  النائبة  شاركت   
أشغال الدورة 25 ملجلس حقوق اإلنسان 

بجنيف من 03 إلى 28 مارس 2014؛

في اجتماع  النائب محمد يتيم   شارك 
والديمقراطية  السياسية  القضايا  لجنة 
التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا 

بستوكهولم؛

بيناني  النائبة السعدية علمي   شاركت 
في الوفد البرملاني املغربي الذي قام بزيارة 
إلى الدانمارك وإسلندا بخصوص القضية 

الوطنية من 12 إلى 16 مارس 2014؛

 شاركت النائبة نزهة الوفي في اجتماع 
والنازحين  والالجئين  الهجرة  لجنة 
التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا 

بباريس يوم 13 مارس 2014؛

عماري  عبدالعزيز  النائب  شارك   
لالتحاد   130 الجمعية  أشغال  في 
إلى   16 من  جنيف  في  الدولي  البرملاني 

20 مارس 2014؛

في  بوسيف  سعادة  النائبة  شاركت   
ورشة عمل حول تأسيس شبكة البرملانيات 
العرب ملناهضة العنف ضد املرأة في عمان 

باألردن من 26 إلى 28 مارس 2014؛

 شارك النائب يوسف غربي في اجتماع 
اللجنة  عن  املنبثقة  املصغرة  اللجنة 
في  العربي  البرملاني  لالتحاد  التنفيذية 
بيروت بلبنان من 03 إلى 06 أبريل 2014؛

في  بالجي  عبدالسالم  النائب  شارك   
عن  املنبثقة  املصغرة  اللجنة  اجتماع 

اللجنة التنفيذية لالتحاد البرملاني العربي 
ببيروت من 03 إلى 06 أبريل 2014؛

في  البيهي  النائب محمد سالم   شارك 
وحقوق  البرملانات  حول  برملاني  مؤتمر 
الشعوب األصلية بسانتاكروز من 07 إلى 

09 أبريل 2014؛

والنائب  الوفي  نزهة  النائب  شاركت   
الثانية  املرحلة  أشغال  في  يتيم  محمد 
البرملانية  للجمعية  العادية  الدورة  من 
ملجلس أوروبا لسنة 2014 وذلك من 07 

إلى 11 أبريل 2014 بستراسبورغ؛

 شارك يوسف غربي في اجتماع لجنة 
للجمعية  التابعة  والتنمية  التعاون 
إلى   14 من  وذلك  للفرنكفونية  البرملانية 

16 أبريل 2014 بالطوغو ؛

في  عماري  عبدالعزيز  النائب  شارك   
البرملان  حول  الدولي  املؤتمر  أشغال 
 2014 ماي   10 إلى   08 من  اإللكتروني 

بسيول-كوريا؛

في  السليماني  محمد  النائب  شارك   
)الطريق  األول  الدولي  املؤتمر  أشغال 
إلى القدس( وذلك ما بين 28 و 30 أبريل 

2014 بعمان – األردن ؛

مؤتمر  في  يتيم  محمد  النائب  شارك   
للمجتمعات  واألمن  املعتقد  حرية  حول 
املسيحية في الشرق األوسط وفي جنوب 
القضايا  لجنة  واجتماع  املتوسط 
التابعة  والديمقراطية  السياسية 
وذلك  أوروبا  ملجلس  البرملانية  للجمعية 

يوم 07 ماي 2014 بأثينا – اليونان.
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املوضوعاللجنةالتاريخ
اإلتفاقية املوقعة بين املغرب وفرنسا بخصوص الباكلوريا الدوليةالتعليم والثقافة واالتصال21 فبراير 2014
الداخلية والجماعات الترابية 26 فبراير 2014

والسكنى
االختالالت التي تعرفها العديد من الجماعات الترابية على ضوء التقرير األخير للمجلس 

األعلى للحسابات
اختالالت تدبير ممتلكات ومشاريع االستثمارات العقارية ملكتب التكوين املنهي القطاعات اإلجتماعية26 فبراير 2014
التسيير املالي للمخيمات الصيفيةالقطاعات اإلجتماعية26 فبراير 2014
توصيات التقرير السنوي األخير للمجلس األعلى للحسابات في املجال املرتبط بقطاع القطاعات اإلجتماعية26 فبراير 2014

الصحة
الداخلية والجماعات الترابية 26 فبراير 2014

والسكنى
االختالالت التي تعرفها العديد من مشاريع السكن االجتماعي على ضوء التقرير األخير 

للمجلس األعلى للحسابات
حيثيات املوقف الفرن�سي وتداعيات التصريحات املسيئة للمغرب واملنسوبة إلى سفير الخارجية والدفاع الوطني26 فبراير 2014

فرنسا بواشنطن
مآل امللفات التي تمت إحالتها على وزارة العدل من قبل املجلس األعلى للحساباتالعدل والتشريع وحقوق اإلنسان28 فبراير 2014
تداعيات األحداث التي تعرفها دولة أوكرانيا على أوضاع الجالية املغربيةلجنة الخارجية والدفاع الوطني03 مارس 2014
الشراكة بين القطاع العام والخاص في القطاع الفالحيالقطاعات اإلنتاجية10 مارس 2014
أسباب حوادث البحارة بسواحل اململكةالقطاعات اإلنتاجية10 مارس 2014
تقييم مرور سنتين على تعميم نظام املساعدة الطبيةالقطاعات اإلجتماعية17 مارس 2014
االختالالت التدبيرية التي يعيشها املركز املغربي إلنعاش الصادراتالقطاعات اإلنتاجية21 مارس 2014
عملية اإلحصاء العام للسكنى والسكاناملالية والتنمية اإلقتصادية07 أبريل 2014

العنف بالجامعة املغربيةالتعليم والثقافة واالتصال02 ماي 2014
التقرير األممي األخير الخاص بتمديد مهام بعثة األمم املتحدة بالصحراء املغربيةالخارجية والدفاع الوطني12 ماي 2014
الوضع املالي لقناة ميدي 1TVاملالية والتنمية االقتصادية12 ماي 2014

موضوع املهمةاللجنةالتاريخ
وضعية املستشفى اإلقليمي بالسمارةالقطاعات اإلجتماعية11 فبراير 2014

الداخلية والجماعات الترابية 12 ماي 2014
والسكنى

اإلطالع على إشكالية التعويض عن املنشآت السطحية والبنايات بسيدي الطيبي 
بالقنيطرة

آليات استقبال املغاربة املقيمين بالخارجالخارجية والدفاع الوطني12 ماي 2014

اللجان عقد  طلبات 
طالب الفريق خالل الفترة املاضية بعقد اجتماعات للجان الدائمة للمجلس ملناقشة قضايا وملفات ذات راهنية:

الإ�شتطالعية املهام 
طالب الفريق خالل الفترة املاضية بالقيام بمهام استطالعية مؤقتة حسب الجدو ل التالي:

مهمة اإدارية  مرا�شالت 
vتوجه الفريق بمراسلة إلى السيد رئيس مجلس النواب لتوجيه 
بخصوص  رأيه  إبداء  قصد  األعلى  العلمي  املجلس  إلى  طلب 
20 من مدونة األسرة وذلك بزواج الفتى والفتاة  مراجعة املادة 
دون سن األهلية املنصوص عليه في املادة 19 من نفس املدونة في 

سن السادسة عشر من العمر.

الزويتن  - محمد  العماري  - عبدالعزيز  vانتداب حكيمة فصلي 
- عبدهللا بنحمو - عبدالكريم النماوي لتمثيله في أشغال ورشة 
العمل حول التعريف باللجنة الدائمة ملراقبة املالية العامة التي 
نظمت يوم الثالثاء 25 مارس 2014 في إطار برنامج التعاون بين 

مجلس النواب ومؤسسة وستمنيستر للديمقراطية.

vتوجه الفريق بمراسلة إلى السيد رئيس مجلس النواب لتوجيه 
دراسة  والبيئي إلعداد  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  إلى  طلب 
حول اآلثار التي سترتبها مبادرة الحكومة بتقديمها ملشروع لتحرير 
رأس املال الطبي على املنظومة الصحية وكذا على الجانب التنموي 

املرتبط بإمكانيات ومستويات تحسين معيشة املواطنين.

vتوجه الفريق بتاريخ 30 أبريل 2014 بمراسلة إلى السيد رئيس 
مجلس النواب من أجل توجيه طلب للمجلس األعلى للحسابات 
من أجل دراسة االستثمار العمومي من خالل املؤسسات واملقاوالت 
مدى  وتقييم  و2012،   2000 سنتي  بين  الفترة  خالل  العمومية 
نجاعة وفعالية التدبير املالي العمومي عبر هذه اآلليات امليزانياتية.

لتوجيه  النواب  مجلس  رئيس  من  بمراسلة  الفريق  vتوجه 
الحسابات  دراسة  أجل  من  للحسابات  األعلى  للمجلس  طلب 

الخصوصية للخزينة خالل الفترة بين سنتي 2000 و2012.

أمكراز  محمد  النائبين  والسيدين  العينين  ماء  آمنة  vانتداب 
وعبدالصمد اإلدري�سي للمشاركة في الدورة التكوينية حول آليات 
الوزارية  املندوبية  طرف  من  املنظمة  اإلنسان  لحقوق  األممية 
اإلنسان  لحقوق  جنيف  معهد  مع  بالتعاون  اإلنسان  لحقوق 

وذلك في الفترة ما بين 07 و 09 ماي 2014 بالرباط.


