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تقديم

استثنائيا  برملانيا  حراكا  التاسعة  التشريعية  الوالية  من  الثالثة  التشريعية  السنة  عرفت 
 ،1963 بجميع املقاييس نكاد نجزم بعدم حدوثه منذ انطالق الحياة البرملانية املغربية سنة 
وللتذكير فبعد أحداث الربيع املغربي والتصويت على دستور جديد للبالد جاءت انتخابات 
َل حزب العدالة والتنمية قيادة أغلبية مشكلة من أربعة أحزاب وطنية  ِلُتَحّمِ  2011 25 نونبر 
ذلك  بعد  ِلَتتبعه  واألهداف،  املعالم  برنامج حكومي واضح  بتقديم  اشغالها  انطالقة  كانت 
هاجسها  منسجمة  األغلبية  تلك  أن  بعده  تأكد  للمالية  قانون  أول  على  التصويت  محطة 
مواجهة التحديات الكبرى التي فرضتها املرحلة آنذاك بداية بمواجهة اإلكراهات االقتصادية 
ثم بعد ذلك برسم معالم خطة تنزيل اإلصالح الدستوري في  الناجمة عن األزمة العاملية، 
وبعد  السابقة،  املمارسات  خلفتها  التي  األعطاب  تجاوز  شانها  من  ومراسيم  قوانين  شكل 
سنة من املثابرة لوضع لبنات إنجاح التجربة الديمقراطية الحت للعيان عدم قبول البعض 
ذلك حسابات انتخابوية ضيقة ضيعت على املغاربة  وهاجسهم وراء  بالسماح بهذا النجاح، 
، وبذلك سادت 

ّ
سنة سياسية بأكملها جاء ذلك بعد تغيير قيادة أحد أحزاب األغلبية األربعة

االنتظارية وتأخرت العديد من األوراش الحكومية. 

وبعد سنتين من العمل وسط العراقيل تغلبت إرادة اإلصالح وخابت أماني مقاومي التغيير 
ترتيب  وإعادة  التجربة  هذه  وأد  أملهم  كان  والذين  أجنداتهم  األخير  هذا  يخدم  لم  الذين 
االستقالل  حزب  خرج  وبذلك   ،2011 حراك  مكتسبات  عن  والتراجع  بالنكوص  األوراق 
للمعارضة وتم تعويضه بحزب التجمع الوطني لألحرار الذي غلب مصلحة البالد على املصالح 
وتم تدشين مرحلة جديدة بتشكيل حكومة ثانية مسنودة بأغلبية متراصة وقوية،  الضيقة، 
2014 والذي تم  وكانت أول التحديات أمامها مناقشة ثالث مشروع قانون مالية برسم سنة 

إيداعه في آجاله الدستورية رغم االكراهات املوضوعية املذكورة أعاله.

مباشرة اإلصالحات  في  القصوى  السرعة  إلى  املرور  إال  كان من خيار  ما  الواقع  هذا  وأمام 
بأهم االلتزامات املحددة  للوفاء   2014 بأهمها مشروع قانون املالية لسنة  الكبرى والتي جاء 
بتعبأة مختلف  في البرنامج الحكومي لتحقيق التنمية املستدامة وتقوية التماسك االجتماعي، 
االمكانيات والتنسيق بين مختلف السياسات العمومية لتسريع وثيرة االصالحات الهيكلية، 
االقتصاديين  الفاعلين  ثقة  وتعزيز  االستقرار  لدعم  االقتصادية  التوازنات  واستعادة 

واالجتماعيين املغاربة منهم واألجانب.

نعود لنؤكد بأن الظرفية املالية واالقتصادية وحتى السياسية الصعبة وطنيا وإقليميا ودوليا 
لم تثبط من عزم األغلبية شيئا، يقينا من هذه األخيرة بأن االكراهات والتحديات كبيرة ولكن 
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لذلك لم  في مقابل ذلك كانت العزيمة والرغبة في إنجاح التجربة الديمقراطية الحالية أكبر، 
 2014 يكن فريق العدالة والتنمية مزايدا على أحد حينما وصف مشروع قانون املالية لسنة 
ب”قانون التحدي” ألن هذا القانون مزج بين الجرأة والواقعية واستشراف مستقبل مشرق 
وقدم مجموعة فرضيات مبنية على توجهات واقعية وحلول عملية،  وآمن لألجيال القادمة، 
الستعادة التوازنات املالية ودعم االستقرار. وجاءت لحظة التصويت على املشروع لتؤكد قوة 

95 صوتا.  164 صوتا مقابل معارضته ب  األغلبية وتماسكها حيث تمت املصادقة عليه ب 

املجلس  هذا  املشروع حيث حقق  لهذا  املستشارين  مناقشة مجلس  وبعد  ثانية  وفي جولة 
عليه  والتصويت  عليه  التعديالت  عشرات  مستشاريه  بإدخال  نوعها  من  فريدة  سابقة 
ثانية  األمر الذي أعاد املشروع ملجلس النواب في قراء  بالرفض بعد ذلك في جلسة عامة، 
–ممهورا بعبارة غير مسبوقة “كما عدله وعارضه”- أكدت خالله األغلبية على يقضتها وقوة 

59 صوتا. 186 صوتا مقابل معارضته ب  تماسكها بتصويتها لفائدته ب 

لم يقف األمر عند هذا الحد بل سعى الفريق إلى تبني منهجية جديدة على مستوى تقوية 
الوالية،  هذه  عمر  من  والثانية  األولى  السنتين  عراقيل  لتجاوز  األغلبية  فرق  مع  التنسيق 
تغييرات على مستوى مساطره الداخلية  مما دفعه إلى تبني عدد من القرارات املهمة بإجراء 
مشاريع  مناقشة  على مستوى  األغلبية  فرق  بين  والتنسيق  التعاون  أواصر  تمتين  في سبيل 
وتقديم  القوانين،  مقترحات  إعداد  عند  وكذا  بشأنها،  تعديالت  صياغة  حين  أو  القوانين 
تتعلق  أسئلة  نصوص  صياغة  وحتى  استطالعية  مهام  وتنظيم  دائمة  لجان  عقد  طلبات 

العامة. بالسياسة 

وحتى نباشر تفصيل املعطيات االحصائية والرقمية بخصوص حصيلة الفريق برسم السنة 
2014 ال ضير من التذكير  2013 إلى متم دورة أبريل  التشريعية الثالثة منذ مطلع دورة أكتوبر 
لتؤكد قوتها  باليقين  الحالية الشك  التي قطعت فيها األغلبية  بعدد من املحطات املفصلية 
وتماسكها وانسجامها رغم محاوالت االرباك والتشويش التي قام بها البعض ممن كانوا يحنون 
من هذه السنة جدد املجلس هياكله   2014 فمع مطلع دورة أبريل  إلى عودة سلطة التحكم، 
املسيرة وعلى رأسها رئيس املجلس إذ تم انتخاب السيد راشيد الطالبي العلمي-مرشح األغلبية- 

147 صوتا ملنافسه الرئيس السابق للمجلس.  رئيسا ملجلس النواب ب225 صوتا مقابل 

وفي وقت الحق لهذا االنتخاب استقبل ملك البالد مكتب مجلس النواب حيث قدم جاللته 
توجيهاته السامية بتفعيل أداء املؤسسة التشريعية على جميع املستويات لتحسين صورتها أمام 

الرأي العام والرقي بأدائها التشريعي والرقابي والدبلوما�سي كما نص على ذلك دستور 2011.

وفي ظل جملة االكراهات والظروف االستثنائية التي عاشتها املؤسسة التشريعية بداية بتغيير 
وصوال إلى تجديد هياكل مجلس النواب   ،2013 مواقع أغلبية/معارضة مطلع دورة أكتوبر 
فإن  محترم،  لفريق  الداخلية  املشاكل  نتيجة  تعثر  من  واكبها  وما   2014 أبريل  دورة  بداية 
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النتيجة االجمالية ألشغال مجلس النواب كانت مشرفة إلى حد كبير بالتصويت واملصادقة 
 ،)2014 49 نصا خالل دورة أبريل  2013 و  95 نص تشريعي)46 نصا خالل دورة أكتوبر  على 
القانون التنظيمي لتق�سي  )القانون التنظيمي للمالية،  5 قوانين تنظيمية وهي  كان من أهمها 
التنظيمي  القانون  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  التنظيمي  القانون  الحقائق، 
للمحكمة الدستورية والقانون التنظيمي املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع 
القانوني ألعضاءها (، كما صادق على6 مقترحات قوانين. وقد بلغ عدد التعديالت التي تقدم 
تعديال   412 بها الفريق بمعية فرق األغلبية على هذا العدد الهام من النصوص التشريعية 

كان لها األثر البالغ في تحسين وتجويد النصوص املصادق عليها.

مجلس  أشغال  في  قيمة  مساهمة  والتنمية  العدالة  لفريق  كانت  فلقد  العادة  جرت  وكما 
النواب على يد مختلف هياكله بداية برئاسة الفريق ومكتبه وممثليه بمكتب مجلس النواب 
ورئي�سي اللجنتين الدائمتين وكافة نائباته ونوابه وممثليه بالشعب البرملانية الدولية ولجان 
الصداقة البرملانية، حيث كانت مساهماتهم فعالة وفاعلة في إغناء حصيلة العمل التشريعي 
وذلك   ،2014/2013 والرقابي والدبلوما�سي ملجلس النواب خالل السنة التشريعية الثالثة 
من خالل تقديم975 سؤاال شفويا و3031 سؤاال كتابيا، وتوجيه58 طلبا لعقد لجان دائمة 
وتقديم سبعة مقترحات قوانين أربعة منها باسم  14طلبا للقيام بمهام استطالعية مؤقتة،  و 
مقترح قانون الزال النقاش بشأنها داخليا   14 كما أعد الفريق ما يزيد على  فرق األغلبية، 
لقاءات دراسية   6 إضافة إلى هذا األمر بادر الفريق إلى تنظيم  لتقديمها رفقة فرق األغلبية، 
بتنسيق وتعاون مع فرق ومجموعة األغلبية كان لها أثر بالغ في التواصل مع عدد من الهيآت 

املتخصصين في مجاالت مواضيع هذه اللقاءات. والفعاليات املدنية وكذا األطر والخبراء 

وفي سياق تقديم هذه الحصيلة ال بد من التنويه بانضباط نواب الفريق وحضورهم وأدائهم 
محاوالت  رغم  عزيمتهم  تفتر  لم  حيث  العامة  والجلسات  اللجان  اجتماعات  خالل  املتميز 
وبذلك سجل  االرباك والتشويش التي دأب البعض على القيام بها ألسباب سياسوية ضيقة، 
أعضاء الفريق حضورا نوعيا في عدد من املحطات التي مكنت من التعريف بمكتسبات املغرب 
السنة  على  محافظتهم  إلى  إضافة  الترابية،  وحدتنا  لخصوم  والتصدي  املجاالت  مختلف  في 
التواصلية الحميدة التي خطها أسالفهم من برملانيي العدالة والتنمية بمشاركتهم الفاعلة في 
جهات من جهات اململكة وتجاوز صداها   6 التي جابت  “قافلة املصباح”  الدورة السابعة من 
حدود املغرب، وهو ما ترجمه التنويه األوروبي بعدد من أنشطتها خاصة باألقاليم الصحراوية، 
وفي إطار دعم القضايا العادلة كان الفريق أول املطالبين بعقد جلسة تضامنية عاجلة ملناقشة 
العدوان االسرائيلي الغاشم على قطاع غزة حيث استنكر هذا العدوان وكذا الصمت املريب 

للمنتظم الدولي مع تنويهه باملبادرة امللكية للتضامن مع ساكنة القطاع.

الفريق واستمرارية عطائهم ال بد من التذكير بمشاركتهم  وفي سياق التنويه بصمود أعضاء 
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املتميزة خالل محطات دستورية مهمة تم تفعيلها ألول مرة في حياة املؤسسة التشريعية منذ 
2011؛ ويتعلق األمر ب: التصديق على دستور 

 تقديم ومناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة املرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 	 
101 من الدستور.

 تقديم ومناقشة تقرير الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات عن أشغال هذا املجلس 	 
برسم سنة 2012 في إطار الفصل 148 من الدستور، 

 تقديم ومناقشة رأي استشاري أعده املجلس األعلى للحسابات حول سير وتدبير نفقات 	 
صندوق املقاصة، مع التذكير بأن فريق العدالة والتنمية كان صاحب طلب هذا الرأي.

أشغال 	  حول  السنوي  التقرير  االنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  السيد   عرض 
املجلس أمام البرملان.

 عقد لقاء مشترك بين لجنتي الخارجية والدفاع ملناقشة تطورات قضية وحدتنا الترابية 	 
وكذا لجنتي املالية بمجل�سي النواب واملستشارين ملناقشة حصيلة تنفيذ ستة )6( أشهر 

من ميزانية سنة 2014.

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن سالسة التنسيق بين غرفتي البرملان والتغلب على عدد من املشكالت 
املفتعلة في املرحلة السابقة مكن من تفعيل عدد من املقتضيات الدستورية املذكورة أعاله 
مما َيِعُد بآفاق واعدة في تطوير العمل املشترك على املستوى التشريعي والرقابي والدبلوما�سي، 

وبما يتجه بقوة نحو تكريس برملان موحد بمجلسين.

الفريق أنها حصيلة  وقبل الدخول في تفاصيل هذه الحصيلة نؤكد لألخوات واإلخوة أعضاء 
لن تعكس كافة الجهود التي بذلوها خالل سنة تشريعية كاملة والتي نرجو هللا أن يتقبلها منا 
فحضورهم ومواظبتهم داخل مجلس النواب لم يؤثر على حضورهم وأدائهم  ومنهم جميعا، 
إنما رجاؤنا ورجاؤهم من هذه الحصيلة أن  داخل دوائرهم رغم بعد الشقة على غالبيتهم، 
الطالب  الباحث  محالة  ال  منها  سينهل  التشريعية  املؤسسة  تاريخ  في  وشهادة  بصمة  تبقى 

والتابعين من البرملانيين واملهتمين واملناضلين.. واألستاذ، 

وسنقدم هذه الحصيلة كما جرت العادة في أربعة محاور وهي:

تدبير الشأن الداخلي للفريق؛ املحور األول: 
النيابي للفريق؛ األداء  املحور الثاني: 

التواصلي واإلعالمي للفريق. األداء  املحور الثالث: 

الفريق في ختام هذه الحصيلة ملحقا يشمل تقرير ممثلي  وسيجد األخوات واإلخوة أعضاء 
وتقريري رئي�سي اللجنتين اللتين يترأسهما الفريق. الفريق بمكتب مجلس النواب، 

وهللا املوفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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الفريق اجتماعات   احدى 

العامة  اجلل�سات  اثناء  متميز  ح�سور 

الفريق هياكل  جتديد  ا�سغال 
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المحور األول:

التدبري الإداري والداخلي 
للفريق
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1. أجهزة الفريق
املنتخبة  الفريق  استمرت أجهزة  للفريق،  الداخلي  النظام  من   63 املادة  تطبيقا ملقتضيات 
 ،2014 بداية الوالية التشريعية التاسعة في ممارسة املهام املنوطة بها إلى بداية دورة أبريل 
يوم  وصبيحة  أبريل   04 الجمعة  يوم  التشريعية  الوالية  لنصف  لقاءه  الفريق  عقد  حيث 
11و19 من هذا النظام الداخلي تمت  وبإعمال مقتضيات املادتين   ،2014 أبريل   05 السبت 
عملية تجديد هياكل الفريق بانتخاب رئيسه وممثليه بأجهزة مجلس النواب وأسفرت هذه 
العملية التي دامت لساعات طوال على الئحة من االقتراحات التي تمت إحالتها على األمانة 
جملة  الفريق  أعضاء  اختيارات  باعتماد  األمر  حسمت  حيث  بشأنها،  للبت  للحزب  العامة 
التي   107 مقاعده  من  ملقعدين  الفريق  فقدان  بأن  التذكير  وجب  الشأن  وبهذا  وتفصيال، 
مجلس  النسبي ألعضاء  التوزيع  باعتماد  أفقده  التشريعية  الوالية  هذه  بداية  عليها  حصل 
النواب ممثال بمكتب مجلس النواب، في حين تمكن من رئاسة لجنة ثانية تم إحداثها بموجب 
وممثليه  الفريق  رئاسة  تركيبة  أصبحت  وبذلك  النواب  ملجلس  الجديد  الداخلي  النظام 

بمجلس النواب على الشكل اآلتي:

الصفةاالسم

رئيس للفريقعبد هللا بووانو

النائب األول رئيس مجلس النوابمحمد يتيم

محاسب مجلس النوابعبد اللطيف بروحو

أمينة مجلس النوابجميلة املصلي

رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصاديةسيعد خيرون 

رئيس لجنة مراقبة املالية العامةادريس صقلي عدوي

الصفةاالسم

نائب رئيس الفريق مكلف بالتشريع محمد بن عبد الصادق

نائب رئيس الفريق مكلف بالرقابة عبد الصمد حيكر

نائب رئيس الفريق مكلف بالتواصل والدبلوماسية  محمد الر�سى بنخلدون

مكلفة بالتكوينءامنة ماء العيين 

أمينة املالحكيمة فصلي 

الفريق  2014 صوت أعضاء  أبريل   25 الفريق املنعقد بمقر الحزب يوم الجمعة  وخالل لقاء 
والدبلوماسية،  والتواصل  والرقابة  بالتشريع  املكلفين  نوابه  بشأن  رئيسه  مقترحات  لفائدة 
وكذا املكلفة بالتكوين وأمينة املال وبذلك اكتملت تركيبة هياكل الفريق وفق النتائج التالية:
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وبتنصيص النظام الداخلي الجديد ملجلس النواب على إضافة لجنة نيابية دائمة تاسعة    
اعتمدها  التي  املعايير  بمراعاة  الدائمة  اللجان  مختلف  على  نوابه  انتشار  إعادة  لزاما  صار 
الفريق دائما حيث يكون الختيار النواب وتكوينهم وتخصصاتهم دور في هذا التوزيع ثم بعد 
ثم الئحة الشباب وكذا  األهمية املطلوبة لالئحة النساء  ذلك تتحكم ضرورة املصلحة بإيالء 
 11 ينضاف إلى ذلك ضغط الحصيص حيث صار الفريق ممثال ب  االنتماء حسب الجهات، 

14 كما كان سابقا. 13 نائب أو  نائبا بدل 

وبعد اتمام عملية االنتشار هذه وبعد مراعاة مبدأ املناصفة املنصوص عليه دستوريا وفي 
في عمليات التصويت السابقة املذكورة أعاله،  متن النظام الداخلي الجديد ملجلس النواب  
بمكاتب  الفريق  تمثيلية  مسؤولية  يتقلدون  الذين  منسقيها  انتخاب  على  الشعب  عملت 

اللجان الدائمة حيث أسفرت هذه العملية على التشكيلة اآلتية:

تقديم  بعد  الدولية  البرملانية  بالشعب  ممثليه  تجديد  عملية  الفريق  مكتب  ذلك  بعد  تابع 
من  األول  النصف  برسم  مشاركاتهم  عن  وتقارير  لعروض  الشعب  بهذه  السابقين  ممثليه 
وسنأتي على التذكير بنتائج هذه العملية في املحور املتعلق بالعمل  هذه الوالية التشريعية، 

للفريق. الدبلوما�سي 

حال  التقرير  هذا  صياغة  حدود  إلى  الفريق  يجد  فلم  الجهوية  املجموعات  بخصوص  أما 
لتفعيل أدائها بمستوى ذلك الشكل الذي تم رسمه بداية هذه الوالية التشريعية مما يستلزم 
من كافة األخوات واإلخوة تكثيف الجهود ملعالجة هذا الخلل ورفع هذا التحدي الذي من 
اهدافه األساسية ربط املركز باملحيط وجعل العمل بالدائرة في قلب العمل البرملاني للفريق.

 

الصفةاالسم

منسق شعبة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارجيوسف غربي

منسق شعبة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينةعزيز كرماط

منسقة شعبة العدل والتشريع وحقوق اإلنسانءامنة ماء العينين

منسقة شعبة املالية والتنمية االقتصاديةحكيمة فصلي

منسق شعبة القطاعات االجتماعيةمصطفى ابراهيمي

منسق شعبة القطاعات االنتاجيةجمال املسعودي

منسق شعبة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئةعمر فا�سي فهري

منسق شعبة التعليم والثقافة واالتصالرشيد القبيل

منسق شعبة مراقبة املالية العامةصباح بوشام
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2. التدبير الداخلي للفريق
جميع  خاللها  ناقش  اجتماعا   36 الثالثة  التشريعية  السنة  خالل  الفريق  مكتب  عقد 
الجلسات  ملتابعة جدولة  الفريق حيث شكلت اجتماعاته مناسبة  املعروضة على  القضايا 
العديد  ومدارسة  الستقبال  فضاء  شكلت  كما  التشريعية،  او  الرقابية  سواء  العامة 
العام  الشأن  تدبير  تهم  التي  القضايا  كافة  ملناقشة  وكذا  واملواطنين  الهيآت  ملفات  من 
والندوات  امللتقيات  من  بالعديد  الفريق  ممثلي  اختيار  في  البت  عن  ناهيك  الوطني، 
واتخذ مكتب الفريق خالل اجتماعاته العشرات  الوطنية والدولية داخل وخارج اململكة. 
من   18 املادة  التي تهم شؤون الفريق وفقا ملقتضيات  التنظيمية والتدبيرية  من القرارات 

للفريق. الداخلي  النظام 

الفريق على عقد  حرص  النظام   بعدها من هذا  وما   4 املادة  إطار  وفي  السياق  وفي نفس 
اجتماعا   29 حيث بلغ عددها   2014 وأبريل   2013 اجتماعاته الراتبة خالل دورتي أكتوبر 
شكلت مناسبة لعرض ومناقشة املستجدات السياسية واالقتصادية االجتماعية واستقبال 
عدد من الهيآت والشخصيات التي سنعود على ذكرها في املحور التواصلي من هذه الحصيلة، 
وإلى جانب هذه االجتماعات عقد الفريق اجتماعين شهريين ناقش فيها عددا من القضايا 
التي تهم سير وعمل الفريق وشكلت مناسبة للتواصل مع األخ األمين العام للحزب وكذا إطارا 

لتجميع مالحظات ومقترحات األخوات واإلخوة نواب الفريق بشأن تدبير شؤون الفريق.

للشعب حيث واظبت على عقد لقاءاتها الراتبة   )6( أفرد النظام الداخلي للفريق فرعا كامال 
ألدائها  وكان  النواب،  بمجلس  الدائمة  اللجان  داخل  وحضورها  الفريق  شؤون  ملناقشة 
الفريق سواء  النقاش داخل اجتماعات مكتب  إغناء  في  البالغ  األثر  ومخرجات اجتماعاتها 
عقد  طلبات  بتقديم  الرقابية  مقترحاتها  تقديم  حين  أو  الشفوية  األسئلة  برمجة  لحظة 
أو عند  اللجان الدائمة أو تنظيم مهام استطالعية، وكذا حين مناقشة املبادرات التشريعية، 

التواصل مع الهيآت املتخصصة.

ويجب التذكير بأن السنة التشريعية الثالثة شكلت سنة لتنزيل مقتضيات النظام الداخلي 
 21 املوافق ل   1434 ذي القعدة   14 للفريق الذي صادقت عليه األمانة العامة للحزب في 
الفريق  سير  حسن  تهم  التي  مقتضياته  كافة  تفعيل  الالزم  من  بات  وبذلك   ،2013 شتنبر 
وللرفع وحكمنة أدائه التشريعي والرقابي والتواصلي والتمثيلي ومن قبيل ذلك تفعيل عمل 
وكذا قيام نواب الرئيس بوظائفهم فيما يخص تجميع ممثلي الشعب  املجموعات الجهوية، 
املجموعة  عملت  فقد  التشريع  أما  والتواصل  الدبلوماسية  ومجموعة  الرقابة  في مجموعة 

أفضل ومتميز للفريق. املعنية على عقد لقاءين اثنين وينتظر منها املزيد ألداء 
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 3. املواظبة والحضور
حافظ الفريق وكما جرت العادة على حضوره القوي واملتميز بالجلسات العامة التشريعية 
وقد بلغت متوسط نسبة حضوره بالجلسات العامة  والرقابية وخالل اجتماعات اللجان، 
 98% الثانية  القراءة   2014 لسنة  املالية  قانون  مشروع  على  التصويت  )جلسة   %  82
75 % وشكل هذا الحضور دعما وسندا  أما حضوره باللجان الدائمة فقد تعدى   نموذجا(، 

مهما للحكومة في تنفيذ برنامجها وكذا مخططها التشريعي.

حافظ على  وفي سياق وضوح الخطاب الذي عرف به الفريق وإيمانا منه بمبدأ الشفافية، 
وقد سجلت نسبة  سنة نشر لوائح حضور أعضاءه بالجلسات العامة بموقعه االلكتروني، 
مكتبه  وكذا  الفريق  واجتماعات  الدائمة  واللجان  العامة  الجلسات  مستوى  على  الحضور 

خالل هذه السنة التشريعية الثالثة النسب التالية: 

4.  إدارة الفريق  
أولى النظام الداخلي للفريق إلدارته أهمية بالغة حيث أفرد لها الباب السادس كامال إيمانا 
بأن لإلدارة البرملانية دور مهم في إسناد األخوات واإلخوة  من الفريق رئيسا ومكتبا وأعضاء 
سلكها  التي  املساطر  فإن  وللتذكير  والتواصلية،  والرقابية  التشريعية  مهامهم  في  النواب 
الخبرات  من  متنوعا  مزيجا  أثمرت  مختلفة  وزارية  قطاعات  من  موظفين  إللحاق  الفريق 

نسبة حضور اجتماعات مكتب الفريق

االعتذارالغيابالحضور

71.50%0%28.50%

نسبة حضور أعضاء الفريق باجتماعات الفريق

االعتذارالغيابالحضور

74%14%12%

نسبة حضور أعضاء الفريق  بالجلسات العامة

االعتذارالغيابالحضور

82%7%11%

نسبة حضور أعضاء الفريق  باللجان الدائمة

االعتذارالغيابالحضور

75%15%10%
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والكفاءات املناضلة حيث ال تتوانى عن تقديم األفضل لديها في سبيل خدمة ممثلي األمة 
.27 وبذلك وبعد استكمال الفريق لحصته من املوظفين 

وبعد صدور قرار ملكتب املجلس للرقي بمصالح الفرق إلى مديريات، وتخصيصه للفريق ستة 
مصالح إدارية باشر هذا األخير عملية اإلعالن عن باب الترشيح لشغل منصب مدير وستة 
الفريق  إدارة  داخل  من  الطلبات  من  العشرات  استقبال  عنها  نتج  إدارية،  مصالح  رؤساء 
وبعد استيضاح وضعية املناصب املالية املخصصة لهذه املسؤوليات من رئاسة  وخارجها، 
املصالح اإلدارية تحتسب ضمن حصيص  املجلس أوضحت هذه األخيرة بأن مناصب رؤساء 
األمر  وكل إلحاق من خارجه يستوجب التخلي عن مقابله من هذه اإلدارة،  إدارة الفريق، 
الذي استدعى مراسلة رئاسة املجلس بقرار من لجنة املباراة املعينة من قبل مكتب الفريق 
لهذا األمر كافة املرشحين من خارج إدارة الفريق و إخبارهم بهذا املعطيات واالعتذار لهم عن 
وبذلك تم إخضاع موظفي الفريق الختبارات على يد لجينة  عدم إشراكهم في هذه املباراة، 
محمد الزويتن و سليمان  محمد يتيم،  مكونة من رئاسة الفريق واإلخوة عبد العزيز عماري، 

وأسفرت النتائج النهائية على ما يلي: العمراني، 

5. التنسيق مع فرق األغلبية
اتضح جليا قوة  وقد  الحالية،  التجربة  أمرا حيويا إلنجاح  األغلبية  التنسيق مع فرق  بات 
ومتانة هذا التنسيق من خالل مختلف املبادرات املشار إليها أعاله وحتى من خالل الفقرات 
التجمع  بحزب  وتعويضه  للمعارضة  حزب  بخروج  األغلبية  تشكيلة  تغيير  وبعد  الالحقة، 
الوطني لألحرار عمدت رئاسة أحزاب األغلبية إلى توقيع ميثاق جديد لألغلبية حدد األولويات 
والتزامات كافة األطراف كما لم يغفل أهمية التنسيق على مستوى غرفتي البرملان، وهو األمر 
الحركي  الفريق  بتنسيق من رئيس  النواب  األغلبية بمجلس  فرق  الذي حرص عليه رؤساء 
التناوب السنوي  الثالثة بموجب  الذي تحمل هذه املسؤولية منذ بداية السنة التشريعية 

الصفةاالسم

مدير الفريق الصديق نخلي

رئيسة مصلحة الشؤون العامة واملالية نادية الـملحاوي

رئيس مصلحة التشريع  جالل حرمي

رئيس مصلحة اإلعالم والتواصلمحمد العسري 

رئيسة مصلحة املراقبةعزيزة طلبي 

رئيس مصلحة البحث والتوثيق والربائدمحمود أمري 

رئيس مصلحة شؤون النواب والعالقات العامةجواد بن عصمان



142014 -  2013 الثالثة   التشريعية  للسنة  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  حصيلة 

ولقد كان للفريق ورئاسته دور  فرق األغلبية طيلة الوالية التشريعية الحالية،  بين رؤساء 
مهم في إنجاح هذا التنسيق الذي اتضحت معامله جلية على كافة مستويات العمل البرملاني 

تشريعيا ورقابيا وتواصليا من خالل تنظيم لقاءات دراسية عرفت نجاحا كبيرا.

6. التكوين وإعداد الدراسات واللقاءات الدراسية   

أ- التكوين والدراسات

رفيع  لضمان مستوى  يدخر جهدا  ولم  الفريق  برامج  في  مهمة  بمكانة  التكوين  ملف  حظي 
لتكوين أعضائه وإدارته،  وبعد التفاوض مع هيآت علمية مختلفة من بينها مدرسة الحكامة 
استقر رأي الفريق على ابرام   ،  laval وبعدها ممثلين عن جامعة الفال  واالقتصاد بالرباط، 
بإكراه  اصطدمت  املبادرة  هذه  أن  إال  أكدال،  الخامس  محمد  جامعة  رئاسة  مع  اتفاقية 
إال ان هذا األمر لن يقف حجرة عثرة في وجهه حيث  التكلفة التي فاقت إمكانيات الفريق، 
من  عدد  إجراء  على  بالتكوين  املكلفة  العينين  ماء  آمنة  األخت  مع  بتنسيق  رئيسه  يعمل 
االتصاالت في هذا الشأن بعدد من املعاهد واملتخصصين في مجاالت الخصاص في التكوين 
العمومية  السياسات  تقييم  مواضيع  في  أو  اللغات  في  سواء  الفريق  مكتب  حددها  الذي 
عملية  مباشرة  الفريق  مكتب  قرر  وقد  املؤسساتي،  التواصل  أو  البرملانية  الدبلوماسية  أو 

التكوين بداية دورة أكتوبر املقبلة.

من  له  املخصصة  االعتمادات  إطار  في  الفريق  لجأ  فقد  الدراسات  إعداد  يخص  فيما  أما 
حيث  »ريجيس«  إلى خبرة وخدمات مكتب استشاري متخصص  قبل مكتب مجلس النواب 
ولقد تم  للقيام بدراسة في موضوع«نحو رؤية مندمجة لالقتصاد املغربي«  وقع معه عقدا 
إنجاز ثالثة مراحل من هذه الدراسة ولم يتبق إال املرحلة الرابعة واألخيرة والتي تهم تصريف 
العدالة  فريق  فإن  وللتذكير  وتشريعية،  رقابية  مبادرات  شكل  في  الدراسة  هذه  خالصات 
والتنمية قد تفرد بمبادرته هذه بالتعاقد مع مكتب متخصص مقارنة ببقية الفرق النيابية، 
وقد قرر مكتب الفريق تجميع مقترحات األخوات واإلخوة النواب ألجل اختيار أهمها للقيام 
مع إمكانية االنفتاح على جهات أخرى كتوقيع اتفاقية مع منتدى  بإعداد دراسات بشأنها، 

األطر لتقديم خدماته للفريق سواء على مستوى تقديم االستشارة والخبرة أو التكوين.

ب- اللقاءات الدراسية

واألكاديمية  الجامعية  النخب  وخبرات  آراء  على  االنفتاح  على  والتنمية  العدالة  فريق  دأب 
التشاور  قاعدة  توسيع  مع  توجهاتها،  اختالف  على  السياسية  الفعاليات  كل  وإشراك 
واإلنصات لهيئات املجتمع املدني، وذلك في سبيل تحقيق أداء برملاني متميز تشريعيا ورقابيا، 
دراسية  لقاءات  ستة  التاسعة  الوالية  من  الثالثة  التشريعية  السنة  خالل  الفريق  م 

ّ
نظ و 

بتنظيم  قامت  الشعب  جميع  بأن  التذكير  مع  هذا  األغلبية،  فرق  مع  بتنسيق  منها  خمسة 
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أو  الحزب  داخل  من  سواء  عالية  علمية  وكفاءات  أطر  خاللها  استقبلت  داخلية  لقاءات 
خارجه وشكلت فترة مناقشة امليزانيات الفرعية ملختلف القطاعات الحكومية فرصة مهمة 

إلنجاح هذه اللقاءات الداخلية.

وفيما يلي نعرض جدوال بأهم اللقاءات الدراسية التي نظمها الفريق أو شارك في تنظيمها، مع 
وفي هذا الباب وجب اإلشادة بعملية  تقديم أهم خالصات وتوصيات تلك األيام الدراسية، 
الدرا�سي الذي نظمه الفريق  التوثيق التي تختتم بها هذه األيام الدراسية فبعد كتيب اللقاء 
الفريق  أصدر  للفنان«،  القانونية  املنظومة  »من أجل تطوير  في موضوع  املاضية  السنة  في 
الواقع،  الغابوي:  القطاع  تطور  »اشكالية  موضوع  في  جديدا   كتيبا  األغلبية  فرق  بمعية 
الدرا�سي املنظم في املوضوع بتاريخ  لخصت فيه خالصات وتوصيات اللقاء  الحلول واآلفاق« 

.2014 16 أبريل 

مالحظاتالتاريخموضوع اللقاء الدرا�سيالرقم

دورة أكتوبر 2013

بتنسيق مع 24 أكتوبر2013مشروع قانون املالية لسنة -2014اآلفاق والتحديات-1
األغلبية

خاص 28 أكتوبر2013مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2014 2
بالفريق

3
السياسة الجديدة للهجرة باملغرب : املغرب من بلد عبور إلى 

بلد إقامة
بتنسيق مع 07 يناير 2014

األغلبية

دورة أبريل 2014

بتنسيق مع 16 أبريل  2014اشكاليات تطور القطاع الغابوي : الواقع الحلول واآلفاق4
األغلبية

بتنسيق مع 21 ماي 2014القانون البنكي واألبناك التشاركية5
األغلبية

بتنسيق مع 26 يونيو 2014املناطق الجبلية باملغرب : أية مقاربة تنموية6
األغلبية

خالصات وتوصيات أهم اللقاءات الدراسية:

2014 اللقاءان الدراسيان املتعلقان بمدارسة مشروع قانون املالية 

يومين دراسيين   ،2014 نظم الفريق في إطار االستعداد ملناقشة مشروع قانون املالية لسنة 
والثاني داخلي للفريق نظمه   2013 أكتوبر   24 األول بمعية فرق ومجموعتي األغلبية بتاريخ 
2013 استعرض خالله أهم مستجدات املشروع وأهم املالحظات الواجب  28 أكتوبر  بتاريخ 

تضمينها به في شكل تعديالت. 
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2014 »اآلفاق  أما بخصوص اللقاء األول املنظم تحت عنوان »مشروع قانون املالية لسنة 
باألعمال  للنهوض  السادس  محمد  بمؤسسة  بلفقيه  مزيان  املرحوم  بقاعة  والتحديات« 
األحزاب  قادة  حضور  عرف  فقد  بالرباط  العرفان  بمدينة  والتكوين  للتربية  االجتماعية 
هذا  العامين ورؤساء  املشكلة للتحالف الحكومي الجديد وتضمن برنامج مداخالت لألمناء 
لسنة  املالية  قانون  مشروع  حول  عرضين  الدرا�سي،  اللقاء  برنامج  شمل  كما  التحالف، 
و األستاذ إدريس  السيد محمد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية،  أطرهما كل من    ،2014
تلتهما  بامليزانية،  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  اإلدري�سي  األزمي 

عامة. مناقشة 

أما اللقاء الدرا�سي الثاني فكان داخليا ونظمه الفريق بمجلس النواب حيث استضاف خالله 
األستاذ الجامعي والخبير االقتصادي د.نجيب أقصبي لعرض قراءة تحليلية ملشروع قانون 
عرض أهم مستجدات املشروع من قبيل  اللقاء  وتم خالل هذا   .2014 املالية برسم سنة 
وإعادة النظر في  وإصالح الضريبة على القيمة املضافة،  إخضاع القطاع الفالحي للضريبة، 
القطاع غير املهيكل، وحذف الضريبة على املداخيل الكرائية، وإقرار إجراءات هامة بالنسبة 
كما تم تسجيل عدد من املالحظات الواجب مراعاتها في  للسكن املوّجه للطبقة املتوسطة. 
واملديونية  املتوقعة  التضخم  نسبة  إشكالية  استحضار  قبيل  من  العمومية  املالية  إصالح 
اإلجمالية للدولة، وضرورة الحرص على تحقيق التوازنات ماكرو اقتصادية، مع مراعاة مبدأ 

العدالة االجتماعية في السياسات الحكومية.

فريق العدالة والتنمية مع العرض الذي تقّدم به الخبير االقتصادي بشكل  و تفاعل أعضاء 
إيجابي مثمنين أهمية دور النخبة االقتصادية في التأطير ومواكبة عمل الحكومة.

الدرا�سي املتعلق بالسياسة الجديدة للهجرة باملغرب اللقاء 

لقاء  املغربية  بالقاعة   2014 يناير   7 الثالثاء  يوم  النواب،  بمجلس  األغلبية  فرق  نظمت 
املغرب من بلد عبور  »السياسة الجديدة للهجرة باملغرب:  تحت شعار  دراسيا حول الهجرة، 
التي أعلن عنها ملك  امللكية  املبادرة  التفاعل مع  في إطار  اللقاء  ويأتي هذا  بلد إقامة«،  إلى 
انطالقا  باملغرب،  للهجرة  بلورة سياسة جديدة  إلى  بالدعوة  بداية شهر شتنبر2013  البالد 
من توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان التي ضمنها في تقريره بعنوان«األجانب وحقوق 
اإلنسان في املغرب: من أجل سياسة جديدة للجوء والهجرة في املغرب«. كما تأتي هذه املبادرة 
وجمعيات  واالجتماعيين،  السياسيين  الفاعلين  مختلف  وتشجيع  لدعوة  األغلبية  فرق  من 
في  الجديدة  السياسة  حول  واألفكار  الرؤى  وتبادل  للنقاش  والباحثين،  املدني،  املجتمع 
الستقبال  تحضيري  استباقي  تصور  بلورة  من  األمة  ممثلو  يتمكن  وحتى  الهجرة،  ميدان 
تقوية  وألجل  االستراتجية،  لهذه  الجيد  التنزيل  أفق  في  تعديالت  وتقديم  القوانين،  مشاريع 

التعاون بين كافة الفاعلين في هذا امليدان.
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م�ساركة فعالة للفريق يف ا�سغال اليوم الدرا�سي حول م�سروع قانون املالية 2014 املنظم من طرف االغلبية 

2014 مب�ساركة اخلبري االقت�سادي د. جنيب اق�سبي ا�سغال اليوم الدرا�سي الداخلي للفريق حول م�سروع قانون املالية 
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وقد حضر هذا اللقاء وشارك في عروضه، السيد أنيس بيرو الوزير املكلف باملغاربة املقيمين 
بالخارج وشؤون الهجرة، وعدد من ممثلي املنظمات الدولية من أبرزهم سفير االتحاد األوربي 
بالرباط وممثل مجلس أوربا وممثلتي املفوضية السامية لالجئين و املنظمة الدولية للهجرة 
باإلضافة إلى مجموعة من الباحثين في  باملغرب وعدد هام من فعاليات من املجتمع املدني، 

ونخبة كبيرة من املهاجرين من ضمنهم ممثلي الجالية اإلفريقية باملغرب. موضوع الهجرة، 

الدرا�سي حول:   تمحور اللقاء 
 قانون اللجوء والهجرة باملغرب :الواقع واآلفاق،	 
 واقع املهاجرين والعمالة األجنبية باملغرب،	 
 البعد اإلفريقي في الرؤية املؤطرة للسياسة الجديدة للهجرة.	 

استعدادهم ملواكبة املغرب تفعيال  ونوه ممثلو املنظمات الدولية باملبادرة امللكية مع إبداء 
فعاليات  ثمنت  كما  والخبرات.  التجارب  وتبادل  الالزم  الدعم  وتقديم  السياسة،  لهذه 
وأبدوا  املجتمع املدني وممثلو الجاليات اإلفريقية املنضوين في إطار جمعيات هذه املبادرة، 
استعدادهم للتعاون مع السلطات املعنية إلنجاحها، وطرحت خالل اللقاء بعض اإلشكاليات 

التي تعترض تسوية وضعية املهاجرين.

الدرا�سي: ومن اهم التوصيات التي خلص إليها اللقاء 
 توحيد اإلطار التشريعي والقانوني إلشكالية الهجرة،	 
 تقوية التواصل واإلعالم بكل أشكاله،	 
 اعتماد املقاربة التشاركية مع املنظمات الدولية واملجتمع املدني لتفعيل هذه السياسة،	 
 اعتماد اجتماعات ومنتديات دورية لتتبع وتقييم العملية.	 

الواقع الحلول واآلفاق  : اليوم الدرا�سي حول اشكاليات تطور القطاع الغابوي 

نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتنسيق مع فرق األغلبية يوم 16 أبريل 2014 لقاءا 
دراسيا همت محاوره تحليل الوضعية الراهنة للقطاع الغابوي واستشراف آفاقه املستقبلية، 
للمياه  السامية  باملندوبية  مسؤولين  من  الشأن  بهذا  املهتمة  الفعاليات  مختلف  حضرته 

 ... والغابات وأساتذة باحثين وهيآت وجمعيات مدنية مختصة بالبيئة وطلبة جامعيين 

والسادة  السيدات  من  مهم  عدد  جانب  إلى  املستشارين  مجلس  رئيس  اللقاء  هذا  وحضر 
إثارة مجموعة من االشكاليات والتساؤالت من قبيل: البرملانيين وتم خالل اللقاء 

 ما جدوى السياسات املتبعة في تدبير القطاع منذ قرن من الزمن؟	 
وهل من ضرورة ماسة 	   ماهي االختالالت والنواقص التي تشوب التشريعات املوجودة، 

إلى تحيينها أو سن قوانين جديدة ملواكبة املستجدات الطبيعية والبشرية وكذا مالءمتها 
ملستجدات الواقع وللمصطلحات القضائية للمملكة؟ 
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وما 	  البيئية،  واملنظومة  الغابوية  األنظمة  مع  التعامل  في  املطبقة  التقنيات  عن   ماذا 
أوجه قصورها وما مدى مالئمتها لواقع بلدنا في مجاالت تهيئة الغابات، وطرق التشجير 

ووسائل وأنماط االستغالل وعمليات التخليف ونماذج الرعي وغيرها؟
ومحور 	  الرحى  قطب  كونه  حيث  من  املسؤولين  اهتمام  في  البشري  العنصر  موقع   ما 

تنمية القطاع، وما نصيبه في اإلصالحات املتخذة من ناحية التكوين والتأهيل والتحفيز 
واملحاسبة؟

 ماهو موقع البحث العلمي في مجال الغابات والتنوع البيولوجي في اهتمامات الحكومة 	 
وإلى أي مدى يتم دعم الكفاءات والفعاليات العلمية في هذا  باعتباره قاطرة للتنمية؟ 
املجال؟ وماذا عن اإلمكانات املرصودة إلجراء األبحاث والدراسات التي تمكن من النهوض 

بالقطاع؟

بمجموعة من التوصيات من أهمها: وكنتيجة لهذه التساؤالت واإلشكاليات خرج اللقاء 

على املستوى التشريعي:
مواصلة تحيين التشريع الغابوي عموما و ظهير 10/10/1917 تحديدا املتعلق باملحافظة 	 

على الغابات واستغاللها بمواصلة إغنائه بمقتضيات جديدة تمليها مستجدات املحافظة 
على املوارد الغابوية .

مالئمة النصوص القانونية املعمول بها في هذا املجال مع االتفاقيات الدولية التي صادق 	 
عليها املغرب؛

ومقتضيات 	  مالئمتها  قصد  للمملكة  القضائي  بالتنظيم  املتعلقة  املصطلحات  تحيين 
قضاء اململكة وحذف بعض املسميات التي أصبحت غير ذات جدوى أو معنى؛

على 	  و  املنظم  اإلجرام  مظاهر  بعض  استفحال  مواجهة  من  تمكن  مقتضيات  سن 
الخصوص التنصيص على الحماية القانونية ملهند�سي وأعوان املياه والغابات في ظل 
الظروف الصعبة التي يعملون فيها وضمان سالمتهم أمام ظاهرة الجريمة املنظمة التي 

بدت بوادرها في بعض املناطق؛
استكمال تحديد وتحفيظ امللك الغابوي باعتباره أساسا لكل عمل تنموي داخل امللك 	 

تصاميم  وضع  ومعرفتها،  املوارد  )جرد  املوالية  التنموية  للعمليات  ومرتكزا  الغابوي 
واستقرار  امللكية  تطهير  زيادة على  االشهادي،  التصديق  في مساطر  االنخراط  التهيئة، 

املعامالت العقارية(.

بأهمية  الساكنة  لدى  التحسيس  جهود  مضاعفة  هي  األساسية  التوصية  تكون  وهكذا 
البعض على  التحديد وحتمية إنهائه في أقرب اآلجال ضمانا لحقوق الجميع وتالفيا الستيالء 

. حقوق الكل وتعزيزا للمقتضيات القانونية في هذا املجال 
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: على املستوى التدبيري 
إن معضلة املوارد الغابوية تكمن في كونها تشكل في عدة مناطق موردا أساسيا يرتبط 	 

وأي حل ال يأخذ بعين االعتبار ضرورة فك هذا  به نمط عيش الساكنة بصفة حيوية، 
في إطار تضامن جهوي ووطني يخلق مصادر  االرتباط من خالل مشاريع تنموية محلية، 

بديلة للدخل ال يمكن أن يكون مجديا.

غير أن هذا الطرح ال يمكن أن يشمل ممارسات اإلجرام املنظم والذي يمارس غالبا من غير 
ذوي الحقوق حيث يبقى الزجر الفعال هو الحل. 

)السياحة والفالحة 	  العمل على استحضار التقائية البرامج واملشاريع املتعلقة بالغابات 
والبيئة( وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات املعنية بهذا املجال.

املستقبلية 	  اآلفاق  وكذا  الحالية  والوضعية  يتالءم  بما  الغابوي  القطاع  هيكلة  إعادة 
العمل  لفائدة  الغابوية  باملناطق  الفردي  العمل  جدوى  في  النظر  مراعاة  مع  لتطويره 

الجماعي بطرق فعالة وشفافة .

: على املستوى اللوجيستيكي 
توفير التجهيزات اللوجيستيكة الضرورية والكافية من زيادة عدد حراس الغابة وتزويد 	 

كافة أقاليم اململكة بالتجهيزات واآلليات الالزمة للعمل وخاصة تلك املتعلقة بالتدخل 
عند اندالع الحرائق..

: على مستوى البحث العلمي 
دعم وتطوير البحث العلمي في مجال حماية الغابة وتنميتها بهدف إبداع حلول عملية 	 

للمشاكل الراهنة والقيام باألبحاث الالزمة قصد استشراف وبناء مستقبل أفضل للغابة.

: على مستوى املوارد البشرية 
الرقي بمستوى عمل األطر الغابوية على صعيد التكوين والتحفيز ليكونوا أمناء ومسؤولين 	 

مهام  لهم  تكون  بحيث  التوعوي  الجانب  على  باعتمادهم  ومحيطها  الغابة  تنمية  عن 
املواطنين  مع  االيجابي  التواصل  خالل  من  املطلوب،  الردع  تحقق  ووقائية  تنموية 
التجهيزات  وكذا من خالل تحفيزهم وتمكينهم من  بالدرجة األولى،  للغابات  املجاورين 

الكافية خاصة وسائل النقل ووسائل االتصال .
اإلسراع في إخراج مؤسسة األعمال االجتماعية للموظفين العاملين باملياه والغابات. 	 
سن قانون خاص بموظفي املياه والغابات يراعي خصوصية ظروف عملهم ويخلق اإلطار 	 

املالئم ملمارسة مهامهم بشكل يكرس الفعالية والشفافية من جهة ويربط النتائج على 
أساس التعاقد؛

إعداد خارطة طريق  إلى  التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامة  املندوبية  دعوة  وأخيرا 
لتنزيل هذه التوصيات على أرض الواقع وكذا حرص مجلس النواب على تتبع وتقييم ما يتم 

انجازه من خالل اللجنة املعنية بهذا القطاع.



21 2014 -  2013 الثالثة   التشريعية  للسنة  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  حصيلة 

ا�سغال اليوم الدرا�سي املتعلق بال�سيا�سة "اجلديدة للهجرة باملغرب" املنظم من طرف االغلبية

ا�سغال اليوم الدرا�سي املتعلق ب"ا�سكالية تطور القطاع الغابوي : الواقع احللول واالفاق" املنظم من طرف االغلبية 
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اليوم الدرا�سي حول القانون البنكي واألبناك التشاركية

استعدادا ملناقشة مشروع قانون مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبر في شأنها، نظم الفريق 
لقاءا دراسيا حضره ممثلون عن الحكومة   2014 ماي   21 بمعية فرق األغلبية يوم األربعاء 
والبنوك  البديلة  بالتمويالت  الصلة  ذات  واملؤسسات  الهيئات  ومختلف  بغرفتيه،  والبرملان 
األطر  من  كبير  عدد  حضور  اللقاء  عرف  واملالية  االقتصاد  وزير  جانب  فإلى  التشاركية. 
كما حضره عدد من الشخصيات األجنبية وثلة من  واملسؤولين عن القطاع البنكي واملالي، 
االقتصاد  في  ومتخصصين  البنكية  التعامالت  مجال  في  واملتخصصين  واملهتمين  الباحثين 

اإلسالمي..

مداخالت  وألهمية اللقاء حضره السيدان رئيسا مجل�سي النواب واملستشارين وعرف اللقاء 
بلدان  تجارب  على  مباشر  وبشكل  دوليين  خبراء  عبر  لإلطالع  حقيقية  مناسبة  وشكل  قيمة 
رائدة في مجال البنوك التشاركية، لتقييم أثر هذه البنوك على االقتصاد املحلي، وكان فرصة 
ملدارسة أثار العمل باملنتوجات البديلة ومدى تحقيقها لألهداف املسطرة من قبل املشروع. 

وشريحة  املستثمرين  لتطلعات  االستجابة  يروم  سياق  في  املشروع  هذا  تقديم  جاء  وقد 
بما  الوطني  البنكي  النظام  لتطوير  كذا  و  ناجعة،  بنكية  لخدمات  املواطنين  من  مهمة 
األمر الذي سيكون له األثر اإليجابي في جلب  يستجيب لحاجيات السوق واملنافسة الدولية. 
الذي يسعى املغرب لجعله قطبا  االستثمارات األجنبية وإنعاش القطب املالي للدار البيضاء 

ماليا رائدا على املستوى اإلفريقي واإلقليمي.

مدى  على  مستميت  نضال  ثمرة  هو  التشاركية  األبناك  قانون  أن  املشاركين  بعض  واعتبر 
من  واسعة  لشريحة  البنكية  الحاجيات  تلبية  إلى  يطمح  بنكي  بنظام  للعمل  سنة  ثالثين 
واملستتمرين لم يجدوا ضالتهم في الخدمات املقدمة من طرف األبناك التقليدية  املواطنين  
حيث أصبحت الحاجة ماسة إلى قوانين وأنظمة بنكية تبدأ مما انتهت إليه التجارب األخرى، 
التحديات االجتماعية  مكن من مواجهة 

ُ
ت وتستفيد مما تحّقق من تراكمات في هذا املجال 

والتشارك  التكامل  مبادئ  على  التشاركية  البنوك  أنظمة  تتأسس  أن  على  واالقتصادية، 
والتضامن.

أية مقاربة تنموية  : اليوم الدرا�سي حول املناطق الجبلية باملغرب 

فرصة   2014 يونيو   26 الدرا�سي الذي نظمه الفريق يوم الخميس  شكل تنظيم هذا اللقاء 
الجبلية  املناطق  لتنمية  نجاعة  أكثر  بدائل  وطرح  والتوصيات  واملقترحات  االفكار  لتبادل 
وتوفير محيط مالئم يحسن ظروف عيش الساكنة ويحفز االستثمار و يقوي فعالية التدبير 

تعلق االمر باالختيارات املعتمدة أو بهياكل التدخل أو أساليب العمل. العمومي سواء 

كل هذا ومن خالل اإلشكاالت السالفة الذكر والتي مازالت تعوق املساعي الرامية إلى تنمية 
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: مناطق الجبال  نستخلص مجموعة من التساؤالت أهمها 

القروي 	  العالم  لتنمية  املرصودة  االعتمادات  في  للزيادة  املمكنة  الحلول  هي  ما   : أوال 
واملناطق الجبلية ؟

ثانيا : كيف يمكن تحقيق التشاركية وااللتقائية بين البرامج املوجهة للعالم القروي؟	 
ثالثا : ما هي التدابير املقترحة لتمكين املناطق  الجبلية من نصيبها من برامج الحكومة ؟	 
رابعا : كيف يمكن إنشاء مؤسسة خاصصة يمكنها مواكبة تنفيذ البرامج املوجهة للعالم 	 

مستوى  على  وانعكاساتها  جدواها  وتقييم  التقائيتها  وضمان  الجبال  ومناطق  القروي 
عيش الساكنة ؟

خامسا : كيف يمكن تفعيل البرامج املوجهة للمناطق الجبلية كي تستهدف تنمية املجال 	 
بدل الحرص على التعامل مع القطاعات مثل الفالحة وغير ذلك مما ساهم بشكل كبير 

في تشتيت الجهود ...؟
: ما هي السبل الكفيلة بإشراك الساكنة في صياغة وتطبيق البرامج املوجهة إلى 	  سادسا 

املناطق الجبلية ؟
كيف يمكن جعل تنمية املناطق الجبلية وتمكين الساكنة من شروط العيش 	   : سابعا 

الكريم  وظروف الكسب  ضمن مخططات الدولة الرامية إلى الحفاظ على البيئة ؟

الدرا�سي إلى تحقيق األهداف التالية: وبذلك سعى هذال اللقاء 

تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد القروي ؛	 
تحسين جاذبية املجاالت  القروية وجودة حياة السكان ؛	 
ضمان ظروف االستدامة البيئية ؛	 
السياسات 	  وتقييم  الهش،  املجال  هذا  في  املتعاقبة  الحكومات  انجازات  على  الوقوف 

والبرامج املعتمدة ؛
تشخيص التحديات واالكراهات التي ما تزال تقف حجر عثرة أمام تنمية املجال القروي ؛ 	 
إيجاد مقترحات حلول فعلية وكفيلة بتغيير الواقع املعتل لهذه املناطق بمستقبل أفضل.	 
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ا�سغال اليوم الدرا�سي حول "القانون البنكي واالبناك الت�ساركية" املنظم من طرف االغلبية

ا�سغال اليوم الدرا�سي حول "املناطق اجلبلية اأية مقاربة تنموية " املنظم من طرف االغلبية
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المحور الثاني:

الأداء النيابي للفريق
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الحصيلة التشريعية : حصيلة جيدة في ظروف استثنائية

تقييم الحصيلة التشريعية للفريق يستدعي بالضرورة استحضار السياق االستثنائي املشار 
بارزة  بقيت  للفريق  املتميز  التشريعي  إال أن معالم املجهود  الحصيلة،  في مقدمة هذه  إليه 
مقترح   25 الثانية  السنة  في  الفريق قدم  بأن  قائل  يقول  فقد  السابقتين  بالسنتين  مقارنة 
قانون في حين اكتفى في السنة الثالثة بتقديم سبعة مقترحات فقط)أربعة منها بتنسيق مع 
فرق األغلبية(، نعود لنؤكد بأن منهجية العمل التشريعي ونظرة الفريق بشأنه تغيرت ايجابيا 
في اتجاه إسناد الحكومة وحثها على تفعيل مخططها التشريعي الذي لم يسبق ألي حكومة 
وبذلك صار هذا املخطط خارطة طريق لتنفيذ مقتضيات البرنامج الحكومي  وضعه قبلها، 
وحتى ال تكون فرق األغلبية متناقضة مع نفسها وجهت  الحالية،  به األغلبية  الذي جاءت 
امكانياتها البشرية وخبرتها البرملانية في اتجاه تنزيل املخطط املذكور بإدخال التعديالت على 

النصوص املحالة على املؤسسة التشريعية قصد تجويدها وضبط عدد من مقتضياتها.

مقترحات  إعداد  مسطرة  مستوى  على  تغييرا  أجرى  الفريق  بأن  نذكر   السياق  هذا  وفي 
رأيها بشأنها وإدخال  القوانين وذلك بإحالة جميع مقترحاته على فرق األغلبية قصد إبداء 
التعديالت التي تراها مناسبة عليها وذلك لتمتين أواصر التعاون والتنسيق بين هذه الفرق، 
بغية  اعتمادها  تستكمل مسطرة  لم  قانون  مقترح   14 إعداد  الفريق  أتم  الصدد  هذا  وفي 

تحقيق إجماع فرق األغلبية حولها كما سلف بيانه.

األغلبية  فرق  بقية  مع  واملطلق  الكامل  التنسيق  على  الفريق  التميز حرص  هذا  وفي سياق 
عند تقديم التعديالت على النصوص القانونية املعروضة على اللجان للمناقشة وأثمر هذا 

412 تعديالت كان لها أثر بالغ في تجويد النصوص وضبطها. الحرص على تقديم 

داخل  الحضور  في  الفريق  نواب  واإلخوة  األخوات  انضباط  دور  هو  إغفاله  يجب  ال  ومما 
حيث  اللجان الدائمة والجلسات العمومية املخصصة للتصويت على النصوص القانونية، 
يشكل هذا العامل دورا أساسيا في إسناد الحكومة والذود عن األهداف التي سطرتها األغلبية 

بقيادة العدالة والتنمية داخل برنامجها الحكومي.

إن فلسفة العمل والتنسيق املشترك بين فرق األغلبية كان لها الدور املؤثر في حصيلة متميزة 
ملؤسسة  التشريعي  األداء  مستوى  على  نتائجها  توضحت  حيث  املقاييس،  بكل  واستثنائية 
مجلس النواب الذي صادق خالل السنة التشريعية الثالثة رغم الظروف االستثنائية على 
وهو رقم جيد مقارنة بالسنوات املاضية في هذه  منها في قراءة ثانية(   11( نص قانوني   95
6 مقترحات قوانين و5  الوالية أو ما قبلها، ومن أهم ما شملته هذه الحصيلة املصادقة على 
فضال عن عدد من القوانين املهمة التي لها آثار إيجابية اجتماعيا  مشاريع قوانين تنظيمية، 

واقتصاديا وبيئيا وثقافيا ومنها ما يدخل في باب هيآت ومؤسسات الحكامة. 
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إن أي تقييم للحصيلة التشريعية ال يستقيم إال بالرجوع إلى املرجعيات وااللتزامات املعلن 
عنها في بداية الوالية ومطابقتها بما تم تنفيذه، وكذا مراعاة الظرفية التي تمت فيها، ومحاولة 
الثالثة  التشريعية  السنة  بأن  املتغيرات أمكن الجزم  وباستحضار كافة هذه  دراسة اآلثار، 

من الوالية التشريعية التاسعة كانت استثنائية بجميع املقاييس.

إن املرجعية األساسية لتقييم الحصيلة التشريعية هو ما تم االلتزام به في املخطط التشريعي 
تشريعية  تدابير  بإعداد  فيه  الحكومة  التزمت  مخطط  الحكومي،  البرنامج  إلى  استنادا 
13 منها تهم إعداد وتقديم  40 مشروعا،  لتفعيل أحكام الدستور، حيث يضم في جزئه األول 
عليها  املنصوص  الحكامة  مؤسسات  تخص  قوانين  مشاريع  و10  تنظيمية،  قوانين  مشاريع 
القائمة مع أحكام الدستور،  تدبيرا تشريعيا ملالئمة التشريعات   17 في الدستور،إلى جانب 
الثاني نصوص تشريعية  ثم في الجزء  باإلضافة إلى النص املتعلق بميثاق املرافق العموميةـ 
فاملجموع  وبذلك  قانونيا،  نصا   203 وعددها  والقطاعية  العمومية  السياسات  لتنفيذ 
يتم اعتمادها وفق مقاربة مؤسساتية تشاركية عبر وضع  نصا تشريعيا،   243 امللتزم به هو 
مع اإلشارة إلى  خارطة طريق واضحة املعالم وضمان تواصل أفضل مع املؤسسة البرملانية، 
خاصة  لجان  تشكيل  تقت�سي  حيث  الدستور  بتفعيل  املرتبطة  املشاريع  بعض  خصوصية 
لتحضير األرضية والتصور العام واالختيارات كما هو الشأن بالنسبة ألربعة قوانين تنظيمية 
منها حق اإلضراب وتقديم امللتمسات من طرف املواطنين وتفعيل الطابع األمازيغي وإحداث 
الهيآت واملجالس  تهم  قانونا عاديا ذا طبيعة خاصة  املغربية و11  للغات والثقافة  مجلس 
وأعضاء  الحكومة  بين  املقتسمة  املسؤولية  حجم  يتضح  وبذلك  الدستورية.  واملؤسسات 

78 من الدستور في إنتاج تشريع جيد للبالد. البرملان بموجب الفصل 

وفيما يلي نستعرض أهم مالمح الحصيلة التشريعية للفريق خالل السنة التشريعية الثالثة 
املقدمة على هامش عرض  الفريق  في ذلك بمالحظات األخوات واإلخوة أعضاء  مستعينين 
مقاربة  باعتماد  الشهرية  الفريق  اجتماعات  خالل  أو  الثانية  التشريعية  السنة  حصيلة 
واألهداف  للمساطر  وفقا  التقييم  مرجعية  ضبط  وكذا  املبادرات  جميع  سياق  تستحضر 

املحددة في النظام الداخلي للفريق والوثائق املرجعية للحزب أو املشتركة بين األغلبية.

االنتاج التشريعي للفريق باألرقام

أ - مقترحات القوانين

كما تمت اإلشارة إليه سابقا فإن عدد مقترحات القوانين الصادرة عن فريق العدالة والتنمية 
منها بتنسيق كامل مع فرق األغلبية،   4 7 خالل السنة التشريعية الثالثة  بمجلس النواب بلغ 
خمسة منها في الدورة الخريفية و مقترحان في الدورة الربيعية علما أن القوانين التي تنتظر 
14 مقترح  الرأي وصلت إلى  استكمال املسطرة التشريعية أو املحالة على فرق االغلبية إلبداء 
وتجدون أسفله جدوال باملقترحات املحالة على مجلس النواب وبعده ملخصا بشأنها. قانون. 
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عنوان املقترحتاريخ اإلحالةاللجنة املختصةالرقم

1
لجنة القطاعات 

االجتماعية
2013/10/23

مقترح قانون يق�سي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.03.194 
املؤرخ ب 14 من رجب 1424 /11 سبتمبر 2003 الصادر 

بتنفيذ القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة الشغل.

2
لجنة التعليم 

والثقافة واالتصال
الوطنية 2014/01/27 التعاضدية  بإحداث  يق�سي  قانون  مقترح 

للصحفيين 

3
لجنة التعليم 

والثقافة واالتصال
مقترح قانون يق�سي بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة 2014/02/05

العربية

4
لجنة العدل 

والتشريع وحقوق 
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بتغيير و تعديل الفصل 10 من الظهير 2014/03/17
الشريف رقم 1.58.250 املتعلق بقانون الجنسية املغربية

5
لجنة العدل 

والتشريع وحقوق 
اإلنسان

2014/03/17
مقترح قانون يق�سي بتعديل املادتين 65 و 66 من القانون 
رقم 67.12 املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري 

واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال املنهي

6
لجنة التعليم 

والثقافة واالتصال
مقترح قانون يق�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال 2014/07/15

االجتماعية للصحافة

7

لجنة الداخلية 
والجماعات الترابية 
والسكنى وسياسة 

املدينة

القانون 2014/09/17 من  و72  و23   2 املواد  لتعديل  قانون  مقترح 
التنظيمي املتعلق بمجلس النواب رقم 27.11

ملخص ملضامين مقترحات القوانين الصادرة عن الفريق

1.  مقترح قانون يق�سي بتعديل املادة 65و66 من القانون رقم 67.12 املتعلق بتنظيم العالقات 
التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى او لالستعمال املنهي الصادر بتنفيذه 

الظهير الشريف رقم 1.13.111 في 15  محرم 1435 )19 نونبر 2013(

رقم  قانون  من  65و66  املادتين  من  لكل  الثانية  الفقرة  في  الوارد  الخطأ  تصويب  إطار  في 
 « »بمعالجة حالة استرجاع حيازة املحالت املهجورة أو املغلوقة  67.12  والسيما فيما يتعلق 
بمقترح قانون يق�سي بتعديل املادتين السالفتي الذكر من  تقدم الفريق بمعية فرق األغلبية  
وذلك لكون الترخيص للمكري باسترجاع حيازة محله املهجور وتسلمه   ،67.12 القانون رقم 
يطرح إشكالية إمكانية تواجد منقوالت يكون املكتري قد تركها باملحل، حيث في هذه الحالة 
تبقى املنقوالت في عهدة املكري وليس للمكتري كما جاء خطأ  في النص األصلي. هذا إلى جانب 
كون الجهة التي يمكن أن تتعرض للمتابعة في هذه الحالة هو املكري وليس املكتري كما ورد 

.66 في الفقرة الثانية مـــن املادة 
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مقترح قانون يق�سي بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين  .2

ألسرهم  اجتماعية  خدمات  وتقديم  للصحفيين  االجتماعية  باألوضاع  النهوض  إطار  في 
لها  يتعرض  أن  يمكن  التي  األخطار  لتغطية  والتعاضد  والتكافل  التعاون  أعمال  ومباشرة 
تقدم الفريق بمعية فرق األغلبية بمقترح قانون يق�سي  أي شخص من هذه الفئة املهنية، 
بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين، حيث تضمن املقترح ستة أقسام تناولت: التأسيس 
يليه  في قسم ثان  التعاضدية   القبول كقسم أول ثم تسيير  واألهداف والتشكيل وشروط 
التنظيم املالي ثم قسم خاص بالتزامات اتجاه الشركة التعاضدية ثم التزامات التعاضدية 

اتجاه املساهمين يتبعه أخيرا قسم متعلق بمقتضيات ختامية.

هذا ويكت�سي املقترح أهمية كبرى خاصة على مستوى معالجة عدد من اإلشكاالت االجتماعية 
للصحفيين والسيما في مجال التأمين واملخاطر والتقاعد الخاصة بالصحفيين، كذلك شمول 
واملسموعة  املكتوبة  الوطنية  اإلعالم  وسائل  في  والعاملين  املهنيين  الصحفيين  استفادة 
من  باملغرب  دولية   إعالم  وسائل  لدى  املعتمدين  املغاربة  الصحفيين  وكذا  وااللكترونية 
املجلس  في  القطاع   لتمثيلية مهنيي  املقترح  إلى جانب تضمين  باإلضافة  املختلفة،  خدماتها 

للتعاضدية. اإلداري 

مقترح قانون يق�سي بحماية وتطوير تنمية اللغة العربية   .3

في  اللغة العربية من قبل الفريق  القانون املتعلق بحماية وتطوير تنمية  يأتي تقديم مقترح 
تمديد  انتظار   في  العربية  اللغة  استعمال  وتنمية  وتطوير  لحماية  عام  إطار  وضع  سياق 
متعلق  باب  رئيسية:  أبواب  أربعة  على  التنصيص  عبر  وذلك  األمازيغية   اللغة  إلى  مفعوله 
بتحديد تعريف دقيق للغة العربية ثم باب ثان يتعلق بحماية اللغة العربية عبر التنصيص 
يليه باب ثالث حول تنمية استعمال اللغة العربية  على مجموعة من اإلجراءات واآلليات، 
العربية  اللغة  بمجال  متعلق  رابع  باب  ثم  العامة.  الحياة  و  اإلعالم  و  التعليم  على صعيد 

وأخيرا باب يتطرق للمخالفات والعقوبات. وعالقات الشغل  

هذا وتجدر اإلشارة إلى تأكيد مضامين هذا املقترح على عدم املساس بتفعيل الطابع الرسمي 
للغة األمازيغية وكذا التدابير الخاصة بتشجيع التعليم والتمكن من اللغات األجنبية.

4. مقترح قانون يق�سي بتغيير وتعديل الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 
21 من صفر 1378)6 سبتمبر 1958( بسن قانون الجنسية املغربية 

دعما لقيم االنفتاح وااللتزام بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا والسيما في مجال 
االجتماعي أو اللغة  مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو االنتماء 
أو اإلعاقة وكذا تفعيال ملجموعة من املقتضيات الدستورية والسيما املتعلقة بتمتيع األجانب 
ما  وتحديدا  للقانون  وفقا  املغاربة  واملواطنين  للمواطنات  بها  املعترف  األساسية  بالحريات 
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تقدم الفريق بمعية فرق األغلبية بمقترح  من قانون الجنسية املغربية،   10 يتعلق بالفصل 
عن طريق الزواج،  قانون يرمي إلى معالجة قصور مسألة الحصول على الجنسية املغربية  
على املرأة األجنبية املتزوجة من مغربي دون األجنبي املتزوج من مغربية وهو ما يشكل نوعا 
من التمييز في مسألة منح الجنسية املغربية على أساس الزواج املختلط من مغربي أو مغربية.

ولهذا وانطالقا من التحوالت التي عرفها املجتمع املغربي من جهة وما رافقها من تطور على 
في  بما  املثلى  ومقاصده  السمحة  اإلسالمي  الدين  وأحكام  يتالءم  بما  األسرة  مدونة  صعيد 
ذلك أحكام الزواج. وكذا لحل عدد من الصعوبات التي تواجه بعض األسر املكونة من زواج 
كما  يأتي هذا املقترح كواحد من أوجه تفعيل مبدأ املساواة بين املواطنين املغاربة   مختلط، 
كفلها الدستور وذلك بإضافة حق االجنبيى املتزوج من مغربية بالتقدم بتصريح الكتساب 

حق الجنسية املغربية.

 2003 11 سبتمبر   /1424 14 رجب  1.03.194 املؤرخ ب  5. مقترح بتغيير الظهير الشريف رقم 
املتعلق بمدونة الشغل  65.99 الصادر بتنفيذه القانون رقم 

في إطار تكريس الحق في الشغل والعمل وفق املبادئ األساسية للدستور بما يتالءم واملعايير 
لكون  واعتبار  املغرب،  عليها  التي صادق  االتفاقيات  مع  وكذا  بالعمل  الصلة  ذات  الدولية 
في  من الحق  لتمكين جميع املواطنين على السواء  القانوني الضامن   مدونة الشغل اإلطار 
الشغل في إطار يكفل االلتزام بالحقوق والواجبات كما هي منصوص عليها بمقت�سى القانون، 
من مدونة الشغل  و270   269  ،152  ،03 تقدم الفريق بمقترح قانون يق�سي بتعديل املواد 
رخصة  ويرفع  حقوقهم  من  باملغرب  املعتمدة  الدبلوماسية  الهيئات  أعوان  تمكين  بهدف 

الوالدة للزوجين األجيرين.

العاملين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية  هذا وينص املقترح بإضافة فئة األعوان واألجراء 
الخاضعة ألحكام األنظمة األساسية  واملنظمات الدولية املعتمدة باملغرب ضمن فئة األجراء 
3 من مدونة الشغل نظرا لغياب نص تشريعي واضح.  املطبقة عليها واملنصوص عليها في املادة 
من مدونة الشغل بالتنصيص  و270  152و259  تضمين املقترح تعديل املواد  باإلضافة إلى  
على تمتيع األجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية أو الكافلة بموجب حكم قضائي لرضيع لم 
يتجاوز عمره سنة شمسية واحدة برخصة والدة آو كفالة مدتها أربعة عشر أسبوعا ما لم 
تكن هناك مقتضيات أخرى في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي 
الرخصة  تتعدى  آن ال  واحد على  توأم  كل  الكفالة عن  أو  الوالدة  لرخصة  إضافي  بأسبوع 
كل  تمتيع  ثم  السنوية،  من رخصتها  الرخصة  هذه  تحتسب  وال  أسبوعا  إجماال ستة عشر 
أجير رزق بمولود من إجازة مدتها عشرة أيام على أن تكون مدة اإلجازة متصلة تبتدئ وجوبا 

من تاريخ الوالدة أو الكفالة.
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مقترح قانون إحداث مؤسسة األعمال االجتماعية للصحفيين  .6

التي  األهمية  إطار  في  املقترح  لهذا  األغلبية  فرق  بمعية  والتنمية  العدالة  فريق  تقديم  يأتي 
يكتسيها مجال الصحافة والسيما بالنظر للمكانة التي أوالها الدستور لهذا القطاع من جهة 
عدد من القطاعات   النهوض باألوضاع املهنية واالجتماعية للصحفيين على غرار   وضرورة 

املهنية من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد يسعى املقترح إلى إحداث مؤسسة األعمال االجتماعية للصحفيين بهدف   
النهوض واالرتقاء بخدماتهم االجتماعية والترفيهية بغية تحسين ظروف ومناخ اشتغالهم عبر 

إحداث وتنمية عدد من الخدمات.

هذا وسيستفيد من خدمات املؤسسة الصحفيون ومن يدخل في حكمهم وباقي املستخدمين 
إلى  كذلك  للمنخرطين  باإلضافة  خدماتها  تقدم  أن  يمكن  كما  الصحافة  منشات  داخل 

أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم.

التنظيم  ثم  واملهام  باإلحداث  يتعلق  أولها  فصول  أربعة  من  املقترح  هذا  يتكون  وإجماال 
يليه التنظيم املالي واملراقبة ثم أخيرا فصل متعلق باملستخدمين. والتسيير، 

النواب  التنظيمي املتعلق بمجلس  القانون  من  و72  و23   2 مقترح قانون لتعديل املواد   .7
27.11 رقم 

17من الدستور والذي نص بشكل واضح على حق الجالية املغربية املقيمة  تفعيال للفصل 
تلبية ملطالب  بالخارج في الترشيح والتصويت املباشر انطالقا من بلدان اإلقامة والذي جاء 
النواب،  رأسها مجلس  وعلى  املنتخبة  باملجالس  لتمثيلها  بالخارج   املقيمة  املغربية  الجالية 
وذلك ملشاركتها في اتخاذ القرارات التي تهم الجالية  بصفة خاصة والوطن ككل بصفة عامة، 
الذي دعا   ،2005 نونبر   6 بتاريخ   للقرار امللكي   يأتي هذا املقت�سى الدستوري تفعيال  كما 
أو  ناخبين  يكونوا  وبأن  النواب  بمجلس  تمثيليتهم   من  املهاجرين  املغاربة  تمكين  إلى  فيه  
والواليات  واملكسيك  وبلجيكا  وفرنسا  كايطاليا  الدول  من  بمجموعة  أسوة  وذلك  منتخبين 
التمثيلية  باملجالس  ممثليهم   اختيار  حق  بالخارج  ملواطنيها  أعطت  التي  األمريكية  املتحدة 

داخل هذه الدول.

بمقترح  تقدم  الدستوري   املقت�سى  هذا  تفعيل  إلى  والتنمية  العدالة  فريق  إطار سعي  وفي 
 27.11 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب رقم  و72  و23   2 قانون لتعديل املواد 
وذلك من أجل تمكين أفراد الجالية املقيمة بالخارج من ممارسة حقها الدستوري بأن تكون 
لها تمثيلية  بمجلس النواب  تمكنها من املشاركة في اتخاذ القرار سواء تلك التي تهما مباشرة 

أو تلك التي تهم الوطن ككل.
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االنتخابي  ببرنامجه  للوفاء  الحزب  ورائه  ومن  الفريق  من  كمساهمة  املقترح  هذا  يأتي  كما 
مجلس  انتخاب  في  املشاركة  من  بالخارج  املقيمة  املغربية  الجالية  بتمكين  فيه  تعهد  الذي 

النواب تصويتا وترشيحا. 

ب - التعديالت على مشاريع القوانين 

بلغت تعديالت فريق العدالة والتنمية بمعية فرق األغلبية على مشاريع القوانين املصادق 
 18 همت  تعديال،   412 عليها خالل السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة 
وما دامت األعراف التشريعية جرت بعدم تقديم تعديالت  نص،   57 نصا قانونيا من أصل 
التعديالت  بتوزيع  و  اتفاقية.   38 عددها  بلغ  التي  الدولية  االتفاقيات  على  التصديق  حين 
46 %  من مجموع  193 تعديال  أي  على مشاريع القوانين حسب اللجان الدائمة، نالحظ أن 
العدل  لجنة  تلتها  االقتصادية،  والتنمية  باملالية  املرتبطة  النصوص  همت  التعديالت  هذه 
فيها  حظي  التعديالت،  من مجموع    %  32 أي  تعديال   132 اإلنسان ب  والتشريع وحقوق 
فرق  تقدمت  حين  في  تعديال،  ب85  لوحده  العسكري  بالقضاء  الخاص  القانون  مشروع 
وجه  وعلى  االجتماعية  القطاعات  بلجنة  املرتبطة  النصوص  في  تعديال  ب26  األغلبية 
تعديال في النصوص املرتبطة بلجنة التعليم واالتصال   50 و ب  الخصوص قطاع الصحة، 
املتعلق  القانون  مشروع  همت  االساسية  البنيات  لجنة  في  دمت 

ُ
ق تعديال   11 و  والثقافة، 

بالسالمة في املجالين النووي واإلشعاعي.

منها   85 على مشاريع القوانين التنظيمية،  تعديل   وفي سياق نوعي تقدمت األغلبية ب105 
مشروع  شأن  في  املقدمة  بالتعديالت  متبوعة  للمالية،  التنظيمي  القانون  مشروع  همت 
13 تعديال بخصوص مشروع القانون  القانون الخاص باملحكمة الدستورية ب34 تعديال ثم 

التنظيمي الخاص بتسيير اللجان النيابية لتق�سي الحقائق.

وبصفة عامة فالتعديالت املقدمة كلها كانت جوهرية أخذت الحكومة بأغلبها نظرا ألهميتها 
وللقيمة املضافة التي أضافتها لتلك النصوص في سبيل تجويدها ونستعرض فيما يلي جدوال 

: بعدد التعديالت املقدمة على النصوص التشريعية املصادق عليها 
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عدد التعديالتعنوان مشروع القانونالرقم

85مشروع قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري1

18مشروع قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات2

مشروع قانون رقم 29.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 املنشأة بموجبه 3
13مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد

4
مشروع قانون رقم 28.14 بتغيير وتتميم الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون 
رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع األول 1414 )10 سبتمبر 1993( بإنشاء 

مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان
13

58مشروع قانون تنظيمي 130.13 لقانون املالية5

 مشروع قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في 6
41حكمها

مشروع قانون رقم 142.12 يتعلق باألمن والسالمة في املجالين النووي 7
11واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املكلفة بمراقبتهما

مشروع قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي 8
16والبحث العلمي

مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 املتعلق بحقوق املؤلف 9
13والحقوق املجاورة

مشروع قانون رقم 68.12 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 املتعلق 10
08بصفة  القطب املالي للدار البيضاء

مشروع قانون رقم 105.12 يتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين و البحث 11
21العلمي

مشروع قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية 12
13لتق�سي الحقائق 

12مشروع قانون رقم 20.13 يتعلق بمجلس املنافسة14

15مشروع قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية األسعار و املنافسة15

34مشروع قانون تنظيمي رقم.66.13 يتعلق باملحكمة الدستورية.16

مشروع قانون رقم 82.12 يق�سي بإحداث وتنظيم "مؤسسة األعمال 17
19االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة املالية"

22مشروع قانون املالية رقم 110.13 للسنة املالية 2014 القراءة األولى 18

412               مجوع النصوص التي قدمت فيها تعديالت من طرف فرق االغلبية
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قراءة في نوعية مشاريع القوانين  املصادق عليها

بالنوعي واملتميز رغم   2013-2014 التشريعية  السنة  التشريعي خالل  يمكن وصف اإلنتاج 
وبالنظر لطبيعة النصوص التشريعية  الظرفية االستثنائية التي طبعته كما تم تبيانه أعاله، 
حيث  املستويات،  جميع  على  جدا  باإليجابية  ها  اعتبار  فيمكن  عددها  أو  عليها  املصادق 
عرفت  فقد  وعليه  التشريعي.   املخطط  في  املسطرة  وااللتزامات  التطلعات  إلى  تستجيب 

: 95 نص تشريعي منها  السنة التشريعية الحالية املصادقة على 

: 05 مشاريع قوانين تنظيمية بما فيها القانون املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي   
130.13 لقانون املالية،	  مشروع قانون تنظيمي رقم 
066.13 يتعلق باملحكمة الدستورية،	  مشروع قانون تنظيمي رقم 
لتق�سي 	  النيابية  اللجان  تسيير  بطريقة  يتعلق   085.13 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 

الحقائق،
يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع 	   065.13 مشروع قانون تنظيمي رقم 

القانوني ألعضائها،
128.12 يتعلق باملجلس االقتصادي و االجتماعي والبيئي.	  مشروع قانون تنظيمي رقم 

02 مشاريع قوانين في باب  هيآت الحكامة الجيدة 
105.12 يتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي، 	  مشروع قانون رقم 
20.13 يتعلق بمجلس املنافسة.	  مشروع قانون رقم 

املؤسسة  تاريخ  الفائتة من  بالسنوات  مقترحات قوانين وهي حصيلة جد مهمة مقارنة   06
لفريق التجمع الوطني لألحرار  01 02 من اقتراح فريق العدالة والتنمية و  منها  البرملانية  

املتعلق ببيع السمك بالجملة. 	   14.08 مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 
»فريق التجمع الوطني لألحرار«

546 من القانون رقم 	  مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس واملادة 
95.15 املتعلق بمدونة التجارة. » فريق العدالة والتنمية« 

2-1من الظهير الشريف املعتبر 	  مقترح قانون يرمي إلى تصحيح و تغيير وتتميم الفصل 
بالتبادل  املتعلق   05-53 رقم  القانون  أضافه  كما  والعقود  االلتزامات  قانون  بمثابة 

اإللكتروني للمعطيات القانونية،
 	 16( 1395 10 شوال  بتاريخ   1.75.398 مقترح قانون يق�سي بتغيير الظهير الشريف رقم 

1975 املعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث جامعات. عدل العنوان مقترح قانون  أكتوبر 
بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات.« فريق العدالة والتنمية«
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475 من القانون الجنائي،	  مقترح قانون يق�سي بتعديل الفصل 
القرب 	  بتنظيم قضاء  املتعلق   42.10 رقم  القانون  من   6 املادة  بتعديل  قانون  مقترح 

 16 في  املؤرخ   1.11.151 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  وتحديد اختصاصاته والصادر 
رمضان 1432 املوافق ل 17 أغسطس 2011.

بعد  ذات  قوانين  ومجموعة  املستدامة   والتنمية  للبيئة  وطني  ميثاق  بمثابة  إطار  قانون 
اقتصادي واجتماعي وثقافي وازنة سيتم تحليلها وفق القطاعات املعنية بها.

توزيع النصوص املصادق عليها حسب اللجان

على  الدائمة  النيابية  اللجان  حسب  عليها  املصادق  التشريعية  النصوص  توزيع  ويمكن 
التالي: الشكل 

في حين  منها،    81% نصا باإلجماع أي   77 أما طبيعة التصويت عليها فقد تم التصويت على 
%19 من مجموع النصوص املصوت عليها. 18 نصا باألغلبية أي ما نسبته  تم التصويت على 

قرائة تقييمية لحصيلة السنة التشريعية الثالثة 

بما أن السنة التشريعية الثالثة جاءت في منتصف الوالية التشريعية التاسعة فقد عرفت 
ومن أهم ما أفرزه هذا  في منتصفها تجديد هياكل مجلس النواب مطلع الدورة الربيعية، 
التجديد كما سلف ذكره انتخاب السيد رشيد الطالبي العلمي مرشح األغلبية رئيسا ملجلس 
لحصيلة  جزئية  وبمقارنة  األغلبية.  ملكونات  قويا  انتصارا  الحدث  هذا  عد  حيث  النواب 
بينهما  الكبير  الفارق  للعيان  يتبين  التشريعية  السنة  لهذه  والربيعية  الخريفية  الدورتين 

عدد التعديالتعدد النصوصاللجنة

19193املالية والتنمية االقتصادية

13132العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

1000القطاعات اإلنتاجية

726القطاعات االجتماعية

550التعليم والثقافة واالتصال

311البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة

3800الخارجية والدفاع الوطني والشؤون االسالمية

95412املجموع
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النواب من طرف رئيسيه  تدبير شؤون مؤسسة مجلس  في  حيث وجود سرعتين مختلفتين 
10 جلسات تشريعية عمومية خالل مدة دامت  السابق والحالي، فدورة أكتوبر عرفت تنظيم 
في  اتفاقية ومقترحي قانونين.   18 نصا تشريعيا و   46 يوم عمل وكان من نتائجها   120 قرابة 
حين عرفت دورة أبريل التي انطلقت متأخرة بسبب تجديد هياكل املجلس وبسبب الظروف 
حيث لم تعقد أول جلسة تشريعية إال في  االستثنائية التي تخبط فيها فريق برملاني محترم، 
بسبب مناسبة عيد   2014 من شهر يوليوز   24 من شهر أبريل وأغلقت هذه الدورة في   29
إال ان النتائج كانت  يوم عمل،   90 الفطر وعيد العرش وبذلك اشتغلت املؤسسة أقل من 
جلسة تشريعية أي بوثيرة أسرع   11 نصا تشريعيا في   49 حيث صادق املجلس على  فارقة. 
اتفاقية   20 من الدورة الخريفية وبإنتاج أوفر وفي مدة زمنية أقل،كما تمت املصادقة على 

وأربعة مقترحات قوانين.

إن أي مقارنة لألرقام ولنوعية مشاريع القوانين املصادقة عليها تمنح لهذه السنة كل معاني 
مقارنة مع الوالية  بالرجوع إلى باقي السنوات التشريعية السابقة لهذه الوالية أو   التميز سواء 
التشريعية السابقة 2007-2011 حيث يتبين في هذا الصدد الفرق الشاسع في االنتاج التشريعي  

بين الدورات نقتصر فيه على اإلنتاج في السنة الثالثة من كل والية في الجدول التالي :

وهنا ال بد من التذكير بأن الفرق ليس كميا فقط بل أيضا نوعيا ونستعرض فيما يلي هذا األمر:

تقييم الحصيلة واإلنتاج التشريعي من منطلق املخطط التشريعي والبرنامج 
الحكومي

دور أسا�سي في حجم  قبل الخوض في التقييم البد من التأكيد أن لفريق العدالة والتنمية  
من حيث تجويد النصوص املقترحة من طرف الحكومة  الحصيلة التشريعية ونوعيتها سواء 
أو تقديم مقترحات القوانين التي حظيت باملصادقة،وكذا من خالل حضوره القوي في اللجان 
النيابية والجلسات العامة، والتنسيق في هذا الشأن مع جميع مكونات األغلبية كوحدة متجانسة 

مساندة للفريق للحكومي. وفيما يلي تفصيل بنوعية النصوص املصادق عليها وأهميتها.

الوالية 
التشريعة

السنة 
التشريعية 

الثالثة
الدورة

عدد 
مشاريع 
القوانين

عدد 
مقترحات 
القوانين

املجموع املجموع
السنوي

الثامنة
2011-2007

2010-2009
230124 اكتوبر 2009 

51
250227أبريل 2010

التاسعة
2016-2011

2014-2013
440246أكتوبر 2013

95
450449أبريل 2014
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1.  القوانين التنظيمية 

كما سبق ذكره فإن الحكومة في إطار تنزيل الدستور التزمت في مخططها التشريعي بتقديم 
وبكون  سابقا  عليها  املصادقة  تمت  تنظيمية  قوانين   05 ألن  اعتبارا  تنظيمي  قانون   13
القانون التنظيمي املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي اعتبرته جاهزا عند وضع 
القوانين  إصدار جميع  تقت�سي  الضرورة  فإن  الدستور  من   86 الفصل  وبحكم  مخططها، 
وبالتالي فإن وثيرة اإلنتاج   ،2016 التنظيمية خالل الوالية التشريعية الحالية التي تمتد إلى 

14 نص إلى حدود نهاية الوالية. تكمن في إصدار 

04 نصوص قانونية إضافة إلى  في هذا الصدد عرفت السنة التشريعية الثالثة املصادقة على 
التشريع  والبيئي مما يجعلها سنة  باملجلس االقتصادي واالجتماعي  املتعلق  القانوني  النص 
املجال  الذي عرفه  للبطء  كسرا  السواء  والبرملان على  الحكومة  أن  القول  ويمكن  بامتياز. 
مشاريع   05 التشريعي في هذا الباب بعد املصادقة إلى حدود نصف الوالية التشريعية على 
قوانين تنظيمية تستوجب التنزيل إلى حدود   09 وتبقى  قانون تنظيمي.   14 قوانين من أصل 
نهاية الوالية التشريعية منها أربعة قوانين تكونت فيها لجان خاصة لتحضير أرضيتها والتصور 

العام لها بمقاربة تشاركية.

2.  القوانين املتعلقة بمؤسسات الحكامة 

وتقت�سي إصدار 07 قوانين جديدة داخل هذا الباب كمراجعة للنصوص املتعلقة باملؤسسات 
على مشروعين في   2013-2014 ولإلشارة فقد تمت املصادقة في السنة التشريعية  القائمة، 
هذا الصدد. كما يستوجب على الحكومة والبرملان إصدار القوانين الجديدة في باب الحكامة 
و  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة  من  بكل  األمر  ويتعلق  الدستور  بمقت�سى 
الجمعوي،  للشباب والعمل  ثم املجلس االستشاري  املجلس االستشاري لألسرة والطفولة، 
التي  التحضيرية  اللجان  عمل  عن  الناتجة  التوصيات  بلورة  الحكومة  على  املنحى  هذا  وفي 
بادرت في فتح باب النقاش واألرضية في هذه النصوص بمقاربة تشاركية واسعة مع مختلف 

واملتدخلين. الفاعلين 

3.  النصوص التشريعية العادية 

املجال املالي والتنمية االقتصادية:

يالحظ  التاسعة  التشريعية  الوالية  من  الثالثة  للسنة  التشريعية  الحصيلة  إلى  بالرجوع 
الكم الهائل ملشاريع القوانين التي تمت املصادقة عليها في املجال املالي والتنمية االقتصادية 
نصوص ذات طبيعة   07 في لجنة املالية والتنمية االقتصادية و  نصا    19 حيث بلغ عددها 
نص تشريعي في هذا   26 مما يرفع العدد إلى  اقتصادية محضة بلجنة القطاعات اإلنتاجية، 
وبالرجوع إلى املخطط التشريعي  الباب إضافة إلى االتفاقيات ذات البعد االقتصادي واملالي. 
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مشروع قانون   16 فإن عدد النصوص املقترحة من طرف وزارة االقتصاد واملالية لم يتعد 
ٌخطط  مما  كّما  أكثر  السنة  لهذه  الحصيلة  يجعل  مما  السنوية،  املالية  قوانين  إلى  إضافة 
وباعتبار أن من املالحظات التي اشار إليها املخطط كون عناوين النصوص املقترحة فيه  له، 

مؤقتة ويمكن تعديلها في الصياغة النهائية.

وبتحليل النصوص التي تمت املصادقة عليها والتي كان لفريق العدالة والتنمية إسهاما متميزا 
يتضح جليا مالئمتها مع تصور  فيها بفضل الحضور القوي ومبادراته في تجويد النصوص، 
اقتصاد وطني قوي ومتنوع الروافد القطاعية،  الحكومة في برنامجها وخاصة ما يتعلق ببناء 
وعلى  الصدد  هذا  في  إنجازات  من  تحقق  ملا  مواكبة  فهي نصوص  للثروة.  ومنتج  وتناف�سي 
والتي مكنت من تحسين مناخ األعمال وتنويع االستثمار  الخصوص في البعد االقتصادي، 
والرفع من شفافية املعامالت وتعزيز ثقة املستثمرين الدوليين إلى جانب  وتسهيل مساطره، 

معالجة االختالالت والتوازنات املاكرواقتصادية. 

قراءة في نوعية النصوص املصادق عليها بخصوص الجانب االقتصادي  وال شك أن إجراء 
واملالي يالحظ مدى تطابق التشريع الحالي والرؤية املستقبلية بأبعادها التنموية التي يسعى 
ونذكر في هذا الصدد املصادقة على القانون التنظيمي للمالية والذي سيمكن  إليها املغرب، 
الحكومة من تمويل السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة وفعالية وشفافية وترشيد أمثل 
وكذا  والعام  الخاص  القطاع  بين  الشراكة  أثار مشروع  كما سيالحظ  العمومية،  للنفقات 
مشروع التعاونيات و قانون مجلس املنافسة وحريات األسعار على االقتصاد الوطني، والشك 
برنامج  ضمن  ويدخل  البرملان  عليه  صادق  والتي  البيضاء  للدار  املالي  القطب  مشروع  أن 
إشعاع  وتعزيز  املالي  القطاع  وتطوير  الوطني  لالقتصاد  رافعة  محالة  ال  سيشكل  الحكومة، 
الوطنية  الشركات  أكبر  وجلب  املالية،  التعامالت  مستوى  على  حيوي  كمركز  املدينة  هذه 

والدولية وتحريك الدورة االقتصادية.

كما يتضح وجود التقائية بين النصوص املصادقة عليها بينها وبين املبادرات القوية التي يتتبعها 
ونذكر منها االهتمام  املجتمع الدولي في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية للمملكة، 
بفلسفة اإلصالح في ظل االستقرار والذي يقوي ثقة الهيآت الدولية وُيحسن من تصنيف املغرب 
في املراتب الدولية في مختلف املجاالت. إصالحات وأوراش كبرى واكبها إنتاج تشريعي منسجم مع 
املخطط التشريعي والبرنامج الحكومي في القطاع البنكي باملصادقة على قانون مؤسسات االئتمان 
واملؤسسات املعتبرة في حكمها والذي سيكفل مزيدا من االنفتاح واستيعاب أفضل ملؤسسات 
ن القطاع البنكي بالقيام بدوره التنموي وإسهامه بشكل فاعل في 

ّ
جديدة وملنتوجات مبدعة وٌيمك

تمويل املقاوالت وتعبئة اإلدخار، ينضاف إلى املجهودات املبذولة في قطاع التأمينات بما يعكس 
إيجابا جودة خدماته وتنوعها وإثراء السوق الوطنية بمنتوجات جديدة وما يفرضه ذلك من تعزيز 
وهو ما تضمنه مشروع القانون  املنظومة الرقابية في هذا القطاع عبر اعتماد قواعد احترازية  

التي تم املصادقة عليه في هذا الباب بإحداث هيأة مراقبة التأمينات كإطار مرجعي.
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بالتزامات الحكومة في برنامجها  ويمكن القول أن تقييم الحصيلة السنوية بمرجعية الوفاء 
على  عرف  الذي  واملالي  االقتصادي  الجانب  في  الوعود  استوفت  قد  التشريعي  ومخططها 
املستوى التشريعي إضافة إلى ما ذكر وضع اللبنات واإلطار القانوني لتعزيز دور الفالحة في 
التنمية بتنظيم مهنة املستشار الفالحي والذي سيخول ولوج الفالحين إلى املعرفة والتقنيات 
املجال  في  التشريع  إلى حصيلة  ينضاف  القطاع،  يعرفها  التي  التطورات  ومواكبة  الحديثة 
السياحي والصيد البحري واإلقالع الصناعي بعد التصويت في هذه السنة على مشاريع ذات 
امللكية الصناعية وتنظيم مهنة املرشد السياحي  نذكر منها حماية  القطاعات،  الصلة بهذه 
وتنظيم الصيد البحري مما سيمكن من تعزيز املناخ التجاري برمته الذي توج تشريعيا خالل 

الدورة الربيعية لهذه السنة باملصادقة على إحداث منطقة حرة بميناء طنجة.

: املجال الحقوقي والحريات العامة 

16 مشروع قانون في املخطط التشريعي على أن يتم اقتراح  اقترحت وزارة العدل والحريات 
التقرير الذي سيصدر عن الهيئة العليا للحوار من أجل إصالح  مجموعة أخرى على ضوء 
والتشريع  العدل  لجنة  أن    2013-2014 السنوية  الحصيلة  خالل  من  ويتضح  العدالة، 
13 مشروع قانون انضاف إلى االنتاج التشريعي املكثف لهذه  وحقوق اإلنسان صادقت على 
املصادقة على  إلى  فباإلضافة  التشريعية.  الوالية  والثانية من هذه  األولى  السنة  في  اللجنة 
وانسجاما مع املخطط التشريعي تم التصويت باإليجاب على مجموعة  القوانين التنظيمية، 
كما  دوليا  املغرب  مكانة  وتعزز  الحقوقي  الجانب  في  كبيرة  أهمية  تكت�سي  التي  القوانين  من 
بالقضاء  املتعلق  القانون  على  املصادقة  بعد  الدولي  للمنتظم  اإليجابية  بالردود  الحال  هو 
العسكري الذي انضاف إلى مجموعة من القوانين التي صادق عليها املجلس النواب وساهم 
الفريق  وفي هذا الصدد نذكر مقترح  في تجويده،  العدالة والتنمية بشكل كبير   فيه فريق 
القرب الذي حظي باملصادقة وكذا ونوعية مداخالته في املشروع الخاص  في تنظيم قضاء 
في مجال املحاكم التجارية إضافة إلى النصوص التي تمت املصادقة عليها في  بمسطرة األداء 

الجنائي. القانون 

: على الصعيد االجتماعي والثقافي 

هذا  في  باإليجابية  التشريعي  املخطط  في  الحكومة  التزامات  بمرجعية  الحصيلة  تعتبر 
التصويت  بعد  الباب  في هذا  عليه  قانون صودق  مشروع   12 يمكن تسجيل  املجال،حيث 
عليهم من طرف لجنة القطاعات االجتماعية ولجنة التعليم والثقافة واالتصال إضافة إلى 
التغطية  يهم  قانون  مشروع  على  بالتصويت  الصحي  املجال  حظي  دولية،حيث  اتفاقيات 
التشريعي  املخطط  في  املتضمن  واملشروع  االجتماعي  الضمان  نظام  ومشروع  الصحية 
الخاص بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وكذا ما التزمت به الحكومة في 
شأن مراجعة التشريع املتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة وبمشروعي قانونين خاصين بإنشاء 
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مؤسسات الشيخ زايد ابن سلطان و مؤسسة الشيخ خليفة ابن زايد في إطار تفعيل املسطرة 
تم  التي  النصوص  إلى  تنضاف  حصيلة  والخاصة.  العمومية  الصحية  باملؤسسات  املتعلقة 
املصادقة عليها في مجال التربية والتكوين بعد املصادقة في قراءتين على القانون التنظيمي 
ثم املصادقة على مشروع الوكالة الوطنية  املتعلق باملجلس األعلى للتربية والبحث العلمي، 
كما تمت باملصادقة  لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي املضمن في املخطط التشريعي، 

على مقترح الفريق بخصوص تجميع بعض الجامعات.

على الصعيد البيئي:

املصادقة على مشروع القانون اإلطار بمثابة ميثاق البيئة والتنمية املستدامة،  وذلك عبر  
الوكالة  وبإحداث  واإلشعاعي  النووي  املجالين  في  والسالمة  باألمن  يتعلق  قانون  مشروع  و 

بمراقبتهما. املكلفة 

 قراءة في بعض النصوص التشريعيةاملصادق عليها خالل السنة التشريعية 2013-
 2014

املؤسسة  تهم مبادراته بشأن عمل  التي  التفاصيل  توثيق بعض  الفريق بضرورة  إيمانا من 
إليها كلما دعت الضرورة ذلك نستعرض فيما يلي معطيات بخصوص  التشريعية وللرجوع 

بعض النصوص التشريعية املصادق عليها وذلك ألهميتها. 

 2014 110.13 للسنة املالية  مشروع قانون املالية رقم 

السيا�سي  السياق  باستحضار   ،2014 لسنة  املالية  قانون  ملشروع  العامة  املناقشة  تميزت 
التي  السياسية  بالردة  وصفها  يمكن  املتغيرات  من  مجموعة  عرف  الذي  والدولي  اإلقليمي 
وأيضا  وسوريا،  وليبيا  وتونس  مصر  مقدمتها  وفي  العربية،  الدول  من  مجموعة  شهدتها 
وعاشتها الحكومة في  بتحليل الوضعية السياسية الصعبة والحساسة التي شهدها املغرب، 
ودينامية  والتي كانت عنوانا للصراع بين دينامية اإلصالح ومحاربة الفساد،  نسختها األولى، 

والتبرير. الجمود 

فهذه األخيرة تسعى إلى الرجوع إلى الوراء واإلجهاز على املكتسبات، مما نتج عنه خروج حزب 
لألحرار  الوطني  التجمع  مع حزب  مفاوضات  في  الدخول  وتطلب  الحكومة،  من  االستقالل 
لتشكيل حكومة جديدة بعد التوافق بين كل مكونات األغلبية الحكومية على شروط عمل 
ترتيب  وإعادة  واضحة،  اشتغال  ومنهجية  أقطاب  وفق  الحكومة  هيكلة  إعادة  في  تمثلت 

األولويات الحكومية في الفترة املتبقية من عمر الحكومة.

هذه الظرفية السياسية غير العادية التي عرفتها الحكومة املغربية، تحكمت في مرحلة إعداد 
2014، والتي انخرط فيها أربع وزراء تعاقبوا على قطاع املالية في  مشروع قانون املالية لسنة 
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نزار بركة وعزيز أخنوش ومحمد بوسعيد وادريس األزمي اإلدري�سي،  تلك الفترة وهم السادة: 
وتم تتويج مجهوداتهم باحترام اآلجال الدستورية لوضع املشروع والوثائق املرفقة به لدى 

وفي ذلك نجاح للحكومة. البرملان، 

حكمتها وضعية اقتصادية ومالية   ،2014 كما أن مرحلة إعداد مشروع قانون املالية لسنة 
واختالل  وارتفاع أسعار املحروقات على املستوى العالمي،  تميزت باستمرار األزمة العاملية، 
%7.2،  مع محدودية املوارد املالية للدولة، إذ أن أزيد  التوازن املالي حيث بلغت نسبة العجز 

70 %  من هذه املوارد هي عبارة عن موارد ضريبية.  من 

الصعوبات  كل  تحدي  من  الحكومة  تمنع  لم  واالقتصادية  السياسية  الظرفية  هذه  لكن 
قدرته  ودعم  املواطن  عيش  بمستوى  للرقي  االجتماعية  املنجزات  من  مجموعة  لتحقيق 

الشرائية وذلك من خالل: 

التعويض عن فقدان الشغل.	 
الزيادة في املنح الجامعية. 	 
تطوير الخدمات الجامعية.	 
إطالق صندوق التماسك العائلي. 	 
دعم التشغيل بالقطاع الخاص. 	 
الزيادة في منح التقاعد. 	 
تقليص عجز السكن.	 
تطوير برنامج » راميد »وتعميمه. 	 
برنامج دعم العالم القروي.	 

وبالرغم من هذه املنجزات سجل الفريق مجموعة من املالحظات بخصوص بعض اإلجراءات 
ومن بينها: املتخذة، 

محاولة إفشال برنامج راميد في بعض املناطق باململكة. 	 
تعقيد مساطر صندوق التكافل العائلي. 	 

وقد كانت مناقشة مشروع قانون املالية مناسبة ثّمن فيها الفريق واقعية املشروع، وحفاظه 
وكّرس االستمرار في إنجاز  فضال عن كونه تضّمن مجهودا استثماريا ضخما،  على التوازن، 

18 ألف منصب شغل. األوراش الكبرى، وبرمجة حوالي 

على  والتصويت  املالية  بلجنة  للمشروع  والتفصيلية  العامة  املناقشة  استكمال  وبعد 
تم عرضه  التعديالت املعروضة بشأنه والتي قبلت الحكومة بعضها ورفضت البعض منها، 
وتم اعتماده بأغلبية األصوات  على الجلسة العامة ملجلس النواب للمناقشة والتصويت، 
أعيد ملجلس  ثم  والتصويت،  الدراسة  املستشارين قصد  وإحالته على مجلس  املعبر عنها، 

»كما عدله وعارضه بالتصويت«. النواب في إطار قراءة ثانية بصيغة 
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اعتماد  تم  املالية  لجنة  اجتماع  أثناء  النواب  مجلس  فرق  رؤساء  بين  عميق  نقاش  وبعد 
اللجنة،  داخل  عليها  والتصويت  للدراسة  املستشارين  مجلس  طرف  من  املحالة  الصيغة 
وتم التصويت على املواد املعدلة من طرف مجلس املستشارين مادة مادة وكذا التعديالت 
املقدمة من طرف الحكومة وصودق عليه بأغلبية األصوات املعبر عنها في إطار قراءة ثانية 

ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة وتتم املصادقة عليه باألغلبية. داخل لجنة املالية، 

وبعد حوالي نصف ساعة من التصويت على مشروع قانون املالية بالجلسة العامة بمجلس 
 2014 تقدمت بعض فرق املعارضة بطعن في دستورية مشروع قانون املالية لسنة  النواب، 
بالرفض نظرا  أيام من تاريخ التوصل بالطعن،   5 الذي أجاب بعد  لدى املجلس الدستوري، 
»املعطيات التي يستند عليها الطعن غير مبنية على أساس دستوري صحيح مما يجعل  ألن 
وبذلك اعتمد القانون املالي لسنة  القانون موضوع الطعن ليس فيه ما يخالف الدستور« 

بالصيغة املصوت عليها في مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.  2014

لقانون املالية  130.13 مشروع قانون تنظيمي رقم 

أعضاء  طرف  من  ومتميزا  حادا  نقاشا  للمالية  التنظيمي  القانون  مشروع  مناقشة  عرفت 
تعديال، وشكلت مناسبة مناقشته من قبل الفريق   58 الفريق وقدمت في شأنه فرق األغلبية 
فرصة إلبراز إشكاالت تدبير املالية العمومية التي كانت سببا في تفاقم األزمات املالية التي 
إشكاالت  وهي  امليزانية،  وعجز  املالي  العجز  وتعميق  االستدانة  حجم  ورفع  املغرب،  عرفها 

ترتبط أساسا بطرق تدبير البرامج والسياسات العمومية وطرق اإلنفاق العمومي.

ويهم جميع  فإصالح القانون التنظيمي للمالية يطال في واقع األمر مختلف مفاصل الدولة، 
املؤسسات الدستورية، خاصة وأن تدبير السياسات العمومية باملغرب يعتبر إحدى املعضالت 
فيما يتعلق بطرق التدبير املالي  الكبرى التي استعصت على جميع الحكومات السابقة، سواء 
واالستراتيجيات  السياسات  هذه  تعد  التي  الهيآت  بطبيعة  أو  العمومية،  السياسات  لهذه 
أو بالتكاليف املالية لهذه السياسات التي تتم ترجمتها إلى برامج ومشاريع  واألوراش الكبرى، 
التي توجد بدورها  العمومية  الوكاالت واملؤسسات  أو  يوكل أمر تنفيذها لألجهزة الحكومية 

لحد اآلن في وضعية غموض مالي وتدبيري.

وأوضح أن القانون املالي بشكله العادي ال يمكن أن يسمح بتجميع البرامج متعددة السنوات 
الكبرى  لألوراش  املالي  القالب  تكون  أن  يجب  والتي  الجديد،  الدستور  عليها  نص  التي 
األخضر،  املغرب   ( األخيرة  السنوات  خالل  اململكة  تعرفها  التي  االستراتيجية  واملخططات 

الصناعة...(. الصيد البحري،  التصدير،  التعليم، 

في  يتسبب  املتعددة  والصناديق  الخصوصية  الحسابات  من  الضخم  العدد  وجود  أن  كما 
تشتيت املوارد املالية للدولة، والتي يبقى فيها سنويا أزيد من 50 مليار درهم من الفائض الذي 
يتم ترحيله دون أية رؤية واضحة لضبط االستثمارات العمومية وطرق برمجتها وتنفيذها. 
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العمومية  االستثمارات  ثلثي  من  أزيد  تمثل  التي  العمومية  املؤسسات  استثمارات  أن  كما 
مقتضيات  مع  يتناقض  مما  الحكومية  القطاعات  وخارج  امليزانياتي  التدبير  خارج  زالت  ال 

الدستور الجديد ومع مبادئ الحكامة املالية.

هذا وقد عرف موضوع املوارد املرصودة للحسابات الخصوصية ومدى ادراجها في امليزانية 
الذي  النقاش  في  التراكم  مستثمرا  املالية  لجنة  داخل  ومطوال  حادا  نقاشا  للدولة  العامة 
،حيث تقدمت فرق األغلبية بتعديل   2013 مكرر من قانون املالية لسنة   18 عرفته املادة 
القانون  من   8 املادة  يهم  »صناديق سوداء«   تاريخ تدبير الحسابات الخصوصية  في  جريء 

التنظيمي للمالية تمثل في اعتماد ثالث مبادئ أساسية: 

تنفيذ التزام الحكومة بتطبيق املادة 18 مكرر من قانون املالية 2013 والتنصيص عليه في 	 
القانون التنظيمي للمالية 

احداث حساب خصو�سي شامل وموحد بامليزانية العامة يشمل جميع املوارد الناجمة 	 
عن حسابات الخزينة لوزارة املالية و الضرائب والجمارك والخزينة العامة للمملكة بدون 

استثناء 
تدقيق استعماالت الحساب ضمانا للعدالة والشفافية في تدبير األموال العمومية 	 
حصر االمر بالصرف لوزير االقتصاد واملالية	 

... كما يجب ان تدرج بامليزانية   «  : الفقرة اآلتية     )8( فقد شمل التعديل على املادة الثامنة 
األموال  بتدبير  املرتبطة  الخزينة  وعمليات  الخزينة  حسابات  وتكاليف  موارد  جميع  العامة 
وتخضع لنفس قواعد املحاسبة العمومية ويقصد بها جميع حسابات وعمليات  العمومية، 
الدولة  ضرائب  تحصيل  ونفقات  وموارد  النهائي  التنزيل  تنتظر  التي  والعمليات  الخزينة 
باستثناء  العمومية،  األموال  بتدبير  تتعلق  أخرى  نفقات  أو  موارد  وأية  الجمركية  والرسوم 
الداخلي  الدولة  بأمن  املرتبطة  والعمليات  النهائي  التنزيل  تنتظر  التي  املؤقتة  العمليات 

 »...... والخارجي وتحدد هذه الفئات بنص تنظيمي 

املالية،   لجنة  داخل  املناقشة  خالل  وتفصيال  جملة  التعديل  لهذا  الحكومة  رفض  ورغم 
األمر   ، بعد تالوته شفويا من طرف رئيس فريق العدالة والتنمية  صودق عليه باإلجماع،  
واستدعى توقف أشغالها ألزيد من ثالث ساعات   ، الذي أربك السير العادي الجتماع اللجنة 

بعد التماس السيد الوزير التوقف لبضع دقائق.

العامة حيث عرضته فرق  الجلسة  باألغلبية خالل  التعديل  هذا  املصادقة على  تمت  وقد 
األغلبية كتابيا وتقدمت بمرافعة توضيحية له.
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وقد جاء املشروع بمقتضيات هامة تصب في اتجاه تقوية دور البرملان بدءا من مواكبة إعداد 
حيث تم التنصيص صراحة  )وخاصة دور لجنة املالية باملجلسين(،  مشاريع قوانين املالية 
اللجان  تمكين  مع  السنوية،  املالية  قوانين  مشاريع  إعداد  محطة  في  البرملان  إشراك  على 

املعنية من املعطيات الضرورية ملواكبة عملية اإلعداد.

كما تم تعزيز املناقشة البرملانية ملشاريع قوانين املالية عبر عدة مقتضيات ضمن املشروع، 
وقوانين  السنوية  املالية  بقوانين  إرفاقها  الواجب  الوثائق  ونوعية  بحجم  األمر  تعلق  سواء 
الخصوصية  الحسابات  بتقديم مشاريع عمليات  الحكومة  إلزام  أو على مستوى  التصفية، 
القطاعية  امليزانيات  مناقشة  بمناسبة  خصوصية(  ألمور  املرصودة  )الحسابات  للخزينة 

املرتبطة بها، وهو األمر الذي كنا نطالب به منذ سنوات طويلة.

وتقرير حول الحسابات  و تم التنصيص صراحة على تقديم تقارير الفعالية ونجاعة التدبير، 
مشاريع  رفقة  سنويا  تقريرا   14 بتقديم  الحكومة  يلزم  أصبح  مما  العام.  للقطاع  املجمعة 
نجاعة  حول  السنوي  بالتقرير  التصفية  قوانين  مشاريع  إرفاق  إلى  إضافة  املالية،  قوانين 
افتحاص  تقرير  إلى  إضافة  الترابية،  للجماعات  املخصصة  املوارد  حول  وتقارير  األداءت 
فهذه املعطيات تعتبر آلية أساسية لتمكين البرملان من التوفر على املعلومات  نجاعة األداء.  
تعزز  كما  املستوى،  هذا  على  التشريعية  وظيفته  ملمارسة  الضرورية  والبيانات  والوثائق 
البرامج  ومختلف  السنوية  امليزانية  وتنفيذ  إعداد  مواكبة  على  التشريعية  املؤسسة  قدرة 

االستراتيجية. واملخططات 

عوض  هذا وسيمكن القانون التنظيمي الجديد للمالية اعتماد قواعد التدبير االستراتيجي، 
في حين أن أزيد من  التدبير الشكالني الصرف ملالية الدولة واملعتمد على سنوية امليزانية، 
وتعتبر  والطويل،  املتوسط  املدى  على  العمومية محددة سلفا  االستثمارات  من  باملائة   80
البرمجة املالية متعددة السنوات بالفعل أهم آليات التدبير االستراتيجي للمالية العمومية، 
وتحتاج فقط للمتابعة والتقييم املواكب والبعدي من قبل مختلف الفاعلين املؤسساتيين 

ولتقويم االختالالت التي ترافق تطبيق هذه املقتضيات. لتقييم السياسات بشكل عام، 

وتعتبر طرق تدبير اعتمادات االستثمار أيضا من أهم املقتضيات الواردة في املشروع، سواء فيما 
يتعلق بالقواعد والشروط املتعلقة بترحيل االعتمادات من سنة إلى أخرى، والتي كانت تتسبب في 
إشكاالت تدبيرية كبيرة، وتصل مبالغها إلى أزيد من 20 مليار درهم؛ أو على مستوى حصر عمليات 
تحويل االعتمادات داخل البرامج واملشاريع، والتي تعتبر بدورها احتراما للترخيص البرملاني املمنوح.

ويبقى من أهم التدابير ملشروع القانون التنظيمية للمالية ضبط عمليات إحداث الحسابات 
الرغبة  بإيجابية  الفريق  مستقلة حيث سجل  بطريقة  املسيرة  الدولة  ومرافق  الخصوصية 
والحسابات  الصناديق  هذه  مثل  إلحداث  اللجوء  حاالت  عدد  من  التقليص  في  الجماعية 

وامليزانيات. 
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فوضع الشروط امليزانياتية يمكن من تفادي تناسل الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة 
كما يفسح املجال أمام تصفية الحسابات واملؤسسات املوجودة  املسيرة بطريقة مستقلة، 
السياسات  انسجام  من  قدر  أكبر  تحقيق  يتيح  بما  القانونية،  وضعيتها  ومراجعة  حاليا 

الحكومية.

والتنصيص  النص،  لتجويد  املمكنة  التعديالت  وضع  االغلبية  فرق  بمعية  للفريق  وسبق 
على بعض املالحظات تتعلق بالبرمجة متعددة السنوات وتدبير الدين العمومي في ظل غياب 
مقتضيات قانونية تمكن من تأطير االختيارات في ما يخص املديونية على املدى املتوسط و 

البعيد إضافة إلى الدور الذي أنيط باملجلس األعلى للحسابات. 

ساهم فريق  مادة من مواد املشروع،   19 الحكومة قبلت تعديالت على  أن  وتجدر اإلشارة 
كبير من مضامين  العدالة والتنمية إلى جانب فرق األغلبية األخرى في صياغة وتقديم جزء  
وهي كلها مقتضيات تهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على مواد املشروع  هذه التعديالت، 

بهدف تحسين وتجويد النص القانوني وتفادي إشكاالت تطبيقه.

من  عدد  بخصوص  الحكومة  موقف  مع  بإيجابية  بدورها  األغلبية  فرق  تفاعلت  وباملقابل 
وقامت بسحب تعديالتها عليها، خاصة فيما يتعلق بدور املجلس األعلى للحسابات  القضايا، 
وعالقته بمجلس النواب بعدما تم االتفاق على تأجيل مناقشة مقتضياته بمناسبة مراجعة 

اإلطار القانوني املنظم للمحاكم املالية.

يتعلق باملحكمة الدستورية  66.13 مشروع قانون تنظيمي رقم 

يتعلق باملحكمة الدستورية في إطار املبادرات   66.13 يندرج مشروع القانون التنظيمي رقم 
الذي ارتقى باملجلس الدستوري  التشريعية الرامية إلى تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، 

إلى محكمة دستورية لها اختصاصات وصالحيات واسعة.

املتعلق باملجلس الدستوري مع أحكام   26.93 فباإلضافة إلى مالءمة القانون التنظيمي رقم 
تمت إضافة بعض االختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية، وأصبح بإمكانها  الدستور، 
والبت في الخالفات التي  البت في نوعية النصوص التشريعية أو التنظيمية املعروضة عليها، 
تدفع فيها الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ال يدخل في مجال القانون، و إتاحة اإلمكانية 
لرئيس الحكومة في طلب الفتوى بشأن تفسير أو تأويل مقت�سى دستوري، باإلضافة إلى مهمة 

مراقبة االتفاقيات الدولية.

فاتح  دستور  من   131 الفصل  في  القانوني  سنده  فيجد  الدستورية  املحكمة  تنظيم  أما   
    .2011 يوليوز 
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وقد خصصت لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ثالث اجتماعات لدراسة هذا املشروع 
الفريق  أعضاء  مناقشة  وكانت  والحريات،  العدل  وزير  الرميد  مصطفى  السيد  بحضور 

متميزة. للمشروع 

34 تعديل على هذا املشروع. وتقدم الفريق بمعية فرق األغلبية ب 

يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني   65.13 مشروع قانون تنظيمي رقم 
ألعضائها 

الحكومة  أشغال  وتسيير  بتنظيم  املتعلق   65.13 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  يندرج 
وإعداد  الدستور  مقتضيات  بتفعيل  الحكومة  التزامات  ضمن  ألعضائها  القانوني  والوضع 
في  عليه  التنصيص  وتم  الحكومة،  عمل  ببرنامج  ن  ُضّمِ التزام  وهو  التطبيقية،  نصوصه 

التشريعي. املخطط 

وتحديد  الحكومة  عمل  وترشيد  عقلنة  إلى   65.13 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  ويهدف 
يعد  كونه  إلى  باإلضافة  ومنسجمة،  فعالة  بطرق  أشغالها  وتدبير  لتنظيم  مرجعية  قواعد 
إطارا تشريعيا ستتمكن الحكومة ومكوناتها من خالله من ممارسة الصالحيات الدستورية 

والقانونية والتنظيمية واإلدارية املوكولة لها.

وقد نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بخصوص هذا املشروع خمس اجتماعات 
كما حضر االجتماع الثاني للجنة السيد الحبيب  حضرها وزير الدولة السيد عبد هللا باها، 

الشوباني الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.

اللجنة سعيا  وقد أبدى السيد وزير الدولة استعداده ملناقشة أي تعديل يتقدم به أعضاء 
لتجويد النص التشريعي.

وبعد إجماع السادة النواب أعضاء لجنة العدل على األهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص 
2011 بإحداث مرجعية قانونية ألول مرة تعنى بتنظيم  خاصة أنه يأتي في إطار تفعيل دستور 
تم الشروع في املناقشة التفصيلية لنصوص  أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، 
مركزين على املواد املتعلقة بحاالت التنافي والحد من الجمع  املشروع بكاملها دون استثناء، 
بين املناصب ووضعية األمين العام للحكومة وصالحيات رئيس الحكومة، باإلضافة إلى بعض 

املالحظات بخصوص الصياغات واملصطلحات اللغوية.

يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�سي الحقائق  85.13 مشروع قانون تنظيمي رقم 

النيابية لتق�سي  اللجان  املتعلق بطريقة تسيير   85.13 التنظيمي رقم  القانون  يندرج مشروع 
الحقائق في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 67 من دستور 2011 الذي وّسع اختصاصات اللجان 
بوقائع  املتعلقة  املعلومات  يقتصر دورها على جمع  يعد  لم  والتي  الحقائق،  لتق�سي  النيابية 
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معينة، بل تعّداه إلى جمع املعلومات املتعلقة بتدبير املصالح واملؤسسات واملقاوالت العمومية.

وفي هذه الحالة يلزم  شكل اللجان النيابية لتق�سي الحقائق إما بمبادرة من جاللة امللك، 
ُ
وت

لتشتغل وفقا  رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس املستشارين تشكيل هذه اللجان فورا، 
ملقتضيات هذا القانون التنظيمي لترفع تقريرها إلى جاللة امللك، أو تشكل بناء على طلب من 

ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس املستشارين.

ويتضمن مشروع القانون التنظيمي املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�سي الحقائق 
التالية: املحاور 

مقتضيات تتعلق بهيكلة اللجان النيابية لتق�سي الحقائق؛	 
مقتضيات تتعلق بتنظيم أشغال هذه اللجان؛	 
مقتضيات تتعلق بالتقارير التي تنجزها وكيفيات دراستها؛	 
خالف بين الحكومة 	  مقتضيات تخص اإلحالة على املحكمة الدستورية في حالة نشوء 

وأحد مجل�سي البرملان حول كيفية تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي.

اجتماعين  املشروع  هذا  ملناقشة  اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  خصصت  وقد 
املدني،  واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  الشوباني  الحبيب  السيد  بحضور 
وخالل االجتماع الثاني تم التصويت  وتم خالل االجتماع األول تقديم املشروع ومناقشته، 
تم  حيث  برمته،  املشروع  والتصويت على  األغلبية  املقدمة من طرف فرق  التعديالت  على 

التصويت على مشروع القانون التنظيمي باإلجماع كما عدلته اللجنة. 

العسكري يتعلق بالقضاء   108.13 مشروع قانون رقم 

والتشريع  العدل  لجنة  على  العسكري  بالقضاء  يتعلق   108.13 رقم  قانون  مشروع  أحيل 
وحقوق االنسان، وقد عقدت بشأنه ستة اجتماعات وتم تقديمه من طرف السيد املصطفى 
رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  لوديي  اللطيف  عبد  والسيد  والحريات،  العدل  وزير  الرميد 

الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني.

108.13، أوضح السيد  وعن أهداف املشروع واملستجدات التي أتى بها مشروع القانون رقم 
عبد اللطيف لوديي أن هذا املشروع يعد خطوة رائدة ونقلة نوعية في مسار إصالح منظومة 
وترجمة حقيقية لتعميق ثقافة حماية حقوق االنسان وتقوية لبنات دولة الحق  العدالة، 

والقانون وتعزيز املسار الديموقراطي الذي انخرطت فيه اململكة.

 1956 في  الصادر  العسكري  القضاء  لقانون  شامل  اصالح  الى  أيضا  املشروع  يهدف  كما   
2011.  وتأتي أهمية النص من كونه نتيجة عمل مشترك بين  ومالئمته مع مقتضيات دستور 

وزارة العدل والحريات واألمانة العامة للحكومة و إدارة الدفاع الوطني.
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وتعزيز  العسكرية،  املحكمة  اختصاص  مجال  تقليص  في  املشروع  مستجدات  وتجسدت 
العسكري. ضمانات املحاكمة العادلة أمام القضاء 

أما مرجعية النص فتأخذ سندها من املواثيق الدولية لحقوق االنسان والدستور الجديد 
املجال  خصوصية  عن  التغا�سي  دون  الجنائي  والقانون  الجنائية  املسطرة  قانون  وأحكام 

العسكري. 

املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها  103  .12 مشروع القانون رقم  

املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات   103  .12 عند مناقشة الفريق ملشروع القانون رقم  
املؤسسات  مختلف  بها  اعترفت  التي  التشاركية  البنوك  ودور  أهمية  أعضاءه  أبرز  املعتبرة 
العالمي  اإلسالمي  االقتصادي  املنتدى  إحصائيات  وتؤكدها  والدولية،  والوطنية  املالية 
وينتظر أن يصل  مليار أورو،   1400 األخيرة باإلشارة إلى أن حجم التمويالت اإلسالمية يناهز 

2015 وهي اعتمادات ضخمة تفتح شهية املستثمرين.  1870 مليار اورو بحلول سنة   إلى 

كحلقة في سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة من قبيل  ونوهوا باملشروع الذي جاء 
إلى تسهيل  والرامية  البيضاء،  للدار  املالي  القطب  قانون  املنافسة،  قانون  التسنيد،  قانون 
مناخ  وتحسين  والدوليين  الوطنيين  الفاعلين  أمام  االستثمار  وشروط  ظروف  وتبسيط 
للمغرب،  املالية  املنظومة  وعصرنة  تدعيم  إلى  الرامية  اإلصالحات  تعزيز  أساسه  األعمال، 
من  للوقاية  إطار  وضع  عبر  املالي  لالستقرار  ضمانا  املرجعيات،  من  العديد  على  باالعتماد 
وتوسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة  املخاطر واألزمات املالية، 
من شأنها أن تحقق نقلة نوعية من منتجات بديلة إلى بنوك تشاركية تقوم بعرض منتجات 
وُيمكن املشروع من  مالية متنوعة مطابقة للشريعة اإلسالمية ومناسبة للمرجعية املغربية. 
إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور املنتوجات والخدمات املالية التشاركية 
فيما يخص تعبئة االدخار وتحسين معدل اإلستبناك، وجلب االستثمارات األجنبية املباشرة، 
واملساهمة في التمويل اإلضافي لالقتصاد الوطني من جهة، ومساعدة املغرب في إحداث قطب 

مالي يتميز بإشعاع على املستوى الجهوي والعالمي.

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة   99.12 إطار رقم  ــ  مشروع قانون 

قدم ممثلو فريق العدالة والتنمية أداءا متميزا عند مناقشة مشروع امليثاق الوطني للبيئة 
والتنمية املستدامة بلجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة التي عقدت في هذا 
 ،)  2013 دجنبر   24 إلى   2013 أبريل   30 )من  املوضوع ست اجتماعات خالل ثمانية أشهر 
لها 

ّ
وتخل وبناء،  بشكل مستفيض  ساعة عمل   26 من  يقرب  ملا  اللجنة  أعضاء  فيها  اشتغل 

تنظيم لقاء درا�سي في املوضوع لقاء درا�سي.
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كما   ،75% حيث فاقت نسبة الحضور  ا وكيفا، 
ّ
الشعبة كمـ وعرفت حضورا قويا ألعضاء   

يعتبر ورشا  كانت املداخالت وازنة وبناءة أوضح فيها السادة النواب أن هذا القانون اإلطار  
السياسات  ملختلف  والبيئيين  واالجتماعيين  واالقتصاديين  والفاعلين  املواطنين  لتملك 
اإلنتاجية  العمليات  بين  التوازن  تحقيق  نحو  مكوناته  بجميع  املغرب  يسير  حتى  العمومية 
مع مالءمته مع  وبين املحافظة على موروثه الحضاري والثقافي وموارده الطبيعية،  التنموية  
والتطور الدولي الذي شهده  املعايير والقوانين الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية، 

البيئي. املجال 

قانون ليس بالعادي  له ميزات خاصة، ويرسخ مكانة املغرب باعتماده ترسانة تشريعية ذات 
الحالية بعدما  العمومية  السياسة  نتيجة ملستجدات  يأتي  الدولي،   بيئي على املستوى  بعد 

لوحظ إفالس في املجاالت املرتبطة بالبيئة.

نصا طموحا يتضمن مبادئ وحقوق والتزامات مختلف الفاعلين مع ما  ويعتبر هذا القانون، 
الواسع  للمفهوم  ويستجيب  البيئي،  املجال  في  واملراقبة  والتتبع  املسؤولية  قواعد  تقتضيه 

ويؤطر الرؤية املستقبلية لها.  لحماية البيئة والتنمية املستدامة، 

مدارسة هذا القانون مجموعة من املالحظات لتجويده تم  الشعبة أثناء  وقد قدم أعضاء 
النواب  السادة  أو�سى  كما  املعدل،  النص  في  الوصية  الوزارة  طرف  من  معظمها  اعتماد 
التكامل  تحقيق  إلى  وتهدف  املتدخلين  تعدد  تراعي  التنزيل  في  مقاربة شمولية  نهج  بضرورة 
التحديات مما يكفل  امليثاق لرفع  التطبيقية لهذا  القوانين  إنجاز  في  واإلسراع  وااللتقائية، 
االعتبار للبحث العلمي لكونه قاطرة التنمية،  ورّد  االستغالل العقالني والتنمية املستدامة، 
ورصد  وصّمام األمان لالستعمال املستدام للبيئة عبر دعم الكفاءات والفعاليات العلمية، 

امليزانيات الالزمة إلجراء األبحاث والدراسات في هذا املجال.

 20.13 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ومشروع قانون رقم   104.12 مشروع قانون رقم 
املنافسة املتعلق بمجلس 

يندرج هذان املشروعان في إطار اإلصالحات االستراتيجية الهيكلية لتأهيل االقتصاد الوطني 
الحفاظ  في  املساهمة  شأنه  من  الذي  الشريف  التنافس  بتحقيق  الكفيلة  اآلليات  لوضع 
من خالل ما يتيحه من إمكانيات لتنويع السلع والخدمات،  على القدرة الشرائية للمواطن، 

وعرض أسعار تنافسية تقدم للمستهلك موازنة أفضل بين الثمن والجودة«.

ويهدف املشروعان إلى إصالح اإلطار التشريعي املنظم ملجلس املنافسة واملتمثل في:

االنتقال من الدور االستشاري ملجلس املنافسة إلى الدور التقريري كما هو الحال بالنسبة 	 
وهو ما يمنح مجلس املنافسة قوة ملحاربة الريع  ملجالس املنافسة بعدد من البلدان، 
االقتصادي، وضمان منافسة شريفة وحرة من شأنها تحسين مناخ األعمال واملساهمة 
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في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
وتمكينه من 	  الذاتية،  فيها اإلحالة  بما  تعزيز استقاللية املجلس وتوسيع اختصاصاته، 

كافة الوسائل البشرية واملادية الالزمة واآلليات القانونية الناجعة لالضطالع بالصالحيات 
املخولة له على الوجه األكمل، وذلك في أفق االرتقاء به إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات.

التفعيل األمثل ملجلس املنافسة للقيام باملهام املنوطة به في مراقبة التركزات االقتصادية 	 
ومكافحة  الفرص  وتكافؤ  املبادرة،  ولحرية  الشريفة  للمنافسة  املالئم  املناخ  وتوفير 
اقتصاد الريع ومختلف أشكال االحتكار واالمتيازات غير املشروعة، وذلك ضمن منظومة 

مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة االقتصادية«. 

املتعلق بصفة »القطب   44.10 68.12 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم  مشروع قانون رقم 
املالي للدار البيضاء«

يأتي مشروع قانون رقم 68.12 في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الذي جعل في صلب اهتمامات 
املالي  باعتباره رافعة لتطوير القطاع  البيضاء  للدار  املالي  إنجاح مشروع القطب  الحكومة، 
القطب وتعزيز إشعاع  إنجاح هذا  واعتبار  والتنافسية،  العالية  الجودة  ببالدنا وفق معايير 
العربي  والعالم  اإلفريقية  الدول  اتجاه  خاصة  ودولي،  إقليمي  مالي  كمركز  البيضاء  الدار 
وعلى  واملؤسساتي  القانوني  املستويين  على  محليا  املالية  السوق  بتطور  رهين  واإلسالمي، 
هذا  في  التشريعي  اإلنتاج  وثيرة  بتسريع  وذلك  األعمال.  مناخ  و  املالية  التعامالت  مستوى 

القطاع مراعاة لتطوره السريع ولضرورة التأقلم مع هذا التطور.

ويضم هذا املشروع مجموعة من املقتضيات نجملها فيما يلي:

»الهيئة . 1 عوض  البيضاء«  للدار  املالي  القطب  »هيئة  لتصبح  التسمية االجتماعية  تغيير 
املغربية«. املالية 

توسيع مجال األنشطة املؤهلة للحصول على صفة »القطب املالي للدار البيضاء« ليشمل . 2
كتدبير األدوات املالية والتنقيط املالي والهندسة املالية  مقدمي الخدمات في االستثمار، 
والتوظيف بكل أشكاله، إلى جانب خدمات الوساطة في البورصة، والشركات التي تزاول 

أنشطة تدبير املحافظ والخدمات املرتبطة بهذا التدبير.

صفة . 3 من  املستفيدة  املالية  وغير  املالية  املقاوالت  وفروع  التمثيلية  للمكاتب  السماح 
املالية  املقاوالت  بهدف جلب  القطب،  بهذا  باالستقرار  البيضاء«،  للدار  املالي  »القطب 

وغير املالية الدولية الكبرى لالستقرار التدريجي.
من تلقي . 4 »القطب املالي للدار البيضاء«  تمكين مؤسسات االئتمان الحاصلة على صفة 

مع تحديد طبيعة هذه  الودائع من األشخاص املعنوية املقيمة أوغير املقيمة باملغرب، 
بنص تنظيمي.  الودائع و سقفها، 
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وضع مسطرة تكفل حقوق وواجبات جميع األطراف في حالة سحب صفة »القطب املالي . 5
للدار البيضاء« من أي مقاولة.

بدفع عمولة . 6 البيضاء«  املالي للدار  »القطب  التي تطلب اكتساب صفة  إلزام املقاوالت 
املقاوالت  تلزم  بينما  طلباتها،  إيداع  عند  البيضاء«  للدار  املالي  القطب  »هيئة  لفائدة 
املستفيدة من هذه الصفة بدفع عمولة سنوية عن الخدمات التي تقدمها الهيئة لتنمية 

املنطقة املالية للدار البيضاء.
بمدونة األخالقيات . 7 »القطب املالي للدار البيضاء«  إلزام املقاوالت املستفيدة من صفة 

التي تضعها الهيئة.
إدارتها . 8 مجلس  وأعضاء  البيضاء  للدار  املالي  القطب  هيئة  مستخدمي  جميع  إخضاع 

الذين  األشخاص  جميع  وكذالك  الصفة  سحب  أو  بمنح   املكلفة،  اللجنة  وأعضاء 
يتعاونون مع الهيئة لواجب كتمان السر املنهي.

املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص  86.12 مشروع قانون رقم 

والخاص،  العام  القطاعين  بين  التعاون  ترسيخ  إطار  في  أساسية  لبنة  املشروع  هذا  يعتبر 
وتشجيع املقاوالت الوطنية والدولية على االستثمار في مجاالت بقيت لزمن طويل حكرا على 

السلطة العامة التي تجسدها الدولة.

فالشراكة في جوهرها تمثل نوعا من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص إلقامة مشاريع 
واستثمارات، تهدف لتقديم خدمات عمومية وتسيير املرفق العام بمفهومه وبمجاله الواسع.

يستهدف باألساس تمكين الدولة من آليات قانونية ومالية ومن قدرات استثمارية على  فهو  
وتساهم إقامة البنيات األساسية  مستوى برامج ومشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
مالئمة  بتكلفة  عالية  ذات جودة  وتقديم خدمات  العام  املرفق  تطوير  إلى  إضافة  الكبرى، 

تطبيقا لقواعد الفعالية والنجاعة.

ن هذا اإلطار القانوني من االستفادة بشكل واضح من القدرات االستثمارية وقدرات 
ّ
وسيمك

االبتكار والتدبير لدى القطاع الخاص، كما سيسمح بتجاوز سلبيات باقي أشكال تدبير وتسيير 
نت محدوديته وإشكاالته،  تبيَّ الذي  املفوض  التدبير  وبشكل خاص  الكبرى،  العامة  املرافق 
باإلضافة إلى اعتماد مبادئ الشفافية واملنافسة الحرة في التعاقدات على هذا املستوى، وهي 
املجال ملن سيقدم خدمات  ومن شأنها فسح  العمومي،  التدبير  لحكامة  الرئيسية  القواعد 
أفضل بتكلفة أقل، خاصة وأن املشروع يربط بشكل صريح أداء املستحقات بتحقيق أفضل 
خدمة وفق مؤشرات واضحة ومحددة في عقد الشراكة، وبناء على تقييم قبلي وتتبع مواكب 

ومراقبة دقيقة لتنفيذ املشاريع والبرامج املتعاقد بشأنها.
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القا�سي بسن إجراءات   01.07 80.13 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم  مشروع قانون رقم 
 61.00 رقم  القانون  وتتميم  وبتغيير  السياحي  لإلنعاش  العقارية  باإلقامات  تتعلق  خاصة 

بمثابة النظام األسا�سي للمؤسسات السياحية

السياحي  اإليواء  إنعاش  بهدف  جديدة  مبادرة  السياحي  لإلنعاش  العقارية  اإلقامات  تعتبر 
واستنادا  تبعا ملتطلبات السياح املغاربة واألجانب،  وتنويع العرض والرفع من طاقة اإليواء 
نجاعتها  أثبتت   التي  السياحية  العقارية  اإلقامات  قطاع  في  األجنبية  التجارب  من  للعديد 

وغيرها. كفرنسا وإسبانيا  

ومن شأن التعديل املقترح أن يضمن التوازن االقتصادي ملشاريع اإلقامات العقارية لإلنعاش 
السياحي وتفعيل االستثمارات لهذا املنتوج وفق امتيازات تحفيزية لالنتقال من نظام عقاري 

إلى نظام منهي. 

01.07 القا�سي بسن إجراءات خاصة تتعلق باإلقامات  كما جاءت فكرة تعديل القانون رقم 
األسا�سي  النظام  بمثابة   61.00 رقم  القانون  وتتميم  وبتغيير  السياحي،  لإلنعاش  العقارية 
في  املتمثل  الهدف  تحقيق  وقصد   ،2020 رؤية  أهداف  تماشيا مع  السياحية،  للمؤسسات 

40.000 سرير. بلوغ 

وغير  به  املصرح  وغير  القانوني  غير  الصيد  من  بالوقاية  يتعلق   15.12 رقم  قانون  مشروع 
 27 الصادر في   1.73.255 املنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

املتعلق بتنظيم الصيد البحري  )1973 نونبر   23( 1393 من شوال 

يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم   15.12 قانون رقم  جاء 
من شوال   27 الصادر في   1.73.255 ومحاربته يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
بعد دخول القانون األوروبي رقم  املتعلق بتنظيم الصيد البحري،   ،)1973 نونبر   23(  1393
1005/2008 حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2010، والذي يضع نظاما لتتبع الوقاية من الصيد 
غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم، وكذلك في إطار  االلتزام باملبادئ الدولية املتعارف 
خدمة للمنتوج البحري املغربي ورفعا ملستوى تنافستيه في  عليها في مجال الصيد البحري، 

األسواق العاملية.

إلى   15.12 القانون  يهدف  البحري،  الصيد  مجال  في  الدولية  باملعايير  االلتزام  عن  وفضال 
املحافظة على الثروات البحرية املغربية وحمايتها من االستنزاف واالستغالل غير القانوني.

املتعلق بتنظيم مهنة املستشار الفالحي  62.12 مشروع قانون رقم 

استراتيجية  مواكبة  إطار  في  الفالحي  املستشار  مهنة  بتنظيم  املتعلق   62.12 قانون  يندرج 
املغرب األخضر بغية النهوض بالقطاع الفالحي.
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ويهدف إلى إعادة تأهيل الفالحين عبر وضع جهاز جديد للمواكبة واالستشارة، في إطار سياسة 
القرب من الفالحين وتقريب االستشارة وتوسيعها على أكبر نطاق.

ويأتي إحداث هيئة لالستشارة الفالحية لجعل النشاط الفالحي أكثر احترافية ومهنية وتأطير 
وكذلك بغية تأطير املنتجين واملنظمات املهنية الفالحية.   القطاع الفالحي قانونيا، 

امللكية  بحماية  املتعلق   17.97 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   23.13 رقم  قانون  مشروع 
الصناعية

تتطلب مصادقة املغرب على عدد من املعاهدات تهم حماية حقوق امللكية الصناعية وفقا 
تنزيال على مستوى  األوروبي،  االتحاد  للمغرب مع  املتقدم  للوضع  إضافة  الدولية،  للمعايير 
23.13 في هذا السياق، لتأكيد التزام املغرب باملعايير  التشريع الداخلي، ويأتي مشروع قانون 

الدولية في مجال حماية امللكية الصناعية.

ويهم املشروع باألساس:

تحسين نظام براءات االختراع؛    	 
توطيد النظام الوطني املتعلق بالعالمات التجارية؛	 
إصالح النظام الوطني للرسوم والنماذج الصناعية؛	 
تعزيز إنفاذ حقوق امللكية الصناعية؛	 
تحديث مسطرة إيداع طلبات سندات امللكية؛	 

املعتبر   1395 شوال   10 بتاريخ   1.75.398 مقترح قانون يق�سي بتغيير الظهير الشريف رقم 
بمثابة قانون يتعلق بإحداث جامعات

يعد هذا املقترح من بين املقترحات التي تكت�سي أهمية خاصة، وذلك بالنظر إلى أهمية املوضوع 
وأكاديميين  وباحثين  متتبعين  الكل،  يجمع  بمجال  يتعلق  كونه  إلى  باإلضافة  وراهنيته، 
منها،  يعاني  التي  االختالالت  ملحاصرة  بنيوية  إصالحات  سن  ضرورة  على  مدنيا،  ومجتمعا 

ويتعلق األمر باملنظومة التعليمية وتحديدا باإلصالح الجامعي. 

ويروم املقترح املقدم من لدن الفريق وضع حد لتفريخ العديد من الجامعات والكليات في 
تتوزع على  السلبيات  وتجاوز مجموعة من  أو بوصلة محددة،  غياب أي رؤية استراتيجية 

الشكل اآلتي:

تزايد عدد الطلبة في مختلف املؤسسات الجامعية في غياب إجراءات لضمان ولوج أفضل.	 
التفاوت في حجم الجامعات املغربية.	 
ضعف االستثمار في البحث العلمي.	 
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في  الكبرى  يتمثل في تجميع الجامعات املغربية  ولتجاوز هذه املعيقات يطرح املقترح بديال، 
أجل  من  وذلك  بالبيضاء،  الثاني  الحسن  وجامعة  بالرباط  الخامس  محمد  جامعتي  إطار 
بالبحث  النهوض  عن  فضال  البشرية،  املوارد  تدبير  وتيسير  واملوارد  للنفقات  أفضل  ترشيد 

العلمي واملساهمة في إشعاع وازن للجامعة املغربية. 

مجلس  من  أحيل  كما  الجنائي  القانون  من   475 الفصل  بتعديل  يق�سي  قانون  مقترح 
املستشارين

الجنائي املصادق عليها  القانون  من مجموعة   475 الفصل  املغربي من خالل  توخى املشرع 
نونبر   26( 1382 28 جمادى الثانية  الصادر بتاريخ   1.59.413 بمقت�سى الظهير الشريف رقم 
الجن�سي على القاصرين من قبيل التغرير  زجر األفعال التي تكون وسيلة لالعتداء   ،)1962

واالختطاف.

وقد خول هذا الفصل في فقرته الثانية السماح بزواج القاصر املغرر بها، وما يمكن التأكيد 
عليه في هذا املجال أن هذا النص ال عالقة له باالغتصاب.

وفي قراءة ثانية لهذا النص الذي أحيل من مجلس املستشارين بعد أن صادق عليه باإلجماع 
بحذف الفقرة الثانية وإضافة ثالث فقرات، والذي تفاعلت معه الحكومة إيجابيا، إال أن ما 
تّمت مؤاخذته عليه هو أنه ظل معلقا باللجنة إلى أن تم التوافق بشأنه من طرف األغلبية 

واملعارضة، وهذا املوقف حكمه منطق إخراج النص إلى حيز الوجود.

واقتصر التعديل على حذف الفقرات الثالث املضافة.

وقد خصص لهذا املقترح اجتماعين بلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان األول لتقديمه 
العدل  وزير  الرميد  السيد مصطفى  التعديالت بحضور  للتصويت على  والثاني  ومناقشته، 
اللجنة الحاضرين على املقترح قانون كما عدلته اللجنة بحذف  بإجماع أعضاء  والحريات، 

الفقرات الثالث. 

من الظهير الشريف املعتبر بمثابة   2.1 مقترح قانون يرمي الى تصحيح وتغيير وتتميم الفصل 
االلكتروني  بالتبادل  املتعلق   53-05 رقم  القانون  أضافه  كما  والعقود  االلتزامات  قانون 

القانونية  للمعطيات 

من الظهير الشريف املعتبر   2-1 نظم املشرع املغربي الكتابة االلكترونية من خالل الفصل 
بمثابة قانون االلتزامات والعقود كما أضافه القانون رقم 53-05 املتعلق بالتبادل االلكتروني 

حيث اعتمد الصيغة الفرنسية للمعطيات القانونية، 

 » lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique il peut être établi 
et conservé sous forme électronique… «  
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وثيقة  بمحرر مطلوبا إلثبات صحة  االدالء  يكون  »عندما   : التالي  النص  الى  بترجمتها  وقام 
يمكن إعداد هذا املحرر وحفظه بشكل إلكتروني...« قانونية، 

فيه  استعملت  التي  الفرن�سي  للنص  املعيبة  الترجمة  تصحيح  الى  القانون   مقترح  ويرمي 
وعبارة االثبات كترجمة   ،acte juridique عبارة وثيقة قانونية كترجمة للمصطلح الفرن�سي 

.la validité ملصطلح 

: »عندما تشترط الكتابة النعقاد )أو لصحة( تصرف  ليكون التعديل املقترح على النحو التالي 
يمكن إعدادها وحفظها بشكل الكتروني وفق الشروط...« قانوني، 

1-2 من   وتم التصويت في االخير على مقترح قانون الرامي الى تصحيح وتغيير وتتميم الفصل 
 05-53 رقم  القانون  أضافه  كما  والعقود  االلتزامات  قانون  بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير 
املتعلق بالتبادل االلكتروني ملعطيات القانونية باإلجماع كما عدلته اللجنة بالصيغة التالية 
إلكتروني  بشكل  وحفظها  إعدادها  يمكن  قانوني،  تصرف  لصحة  الكتابة  تشترط  عندما   «

2-417 ادناه«  1-417 و  وفق الشروط املنصوص عليها في الفصلين 

من  باألداء  املتعلق بمسطرة األمر  الثالث  الباب  ينسخ ويعوض   1.13 القانون رقم  مشروع 
القا�سي   53.95 رقم  القانون  من   22 واملادة  املدنية   املسطرة  قانون  من  الرابع  القسم  

بإحداث محاكم تجارية

عملت وزارة العدل والحريات على تطوير اآلليات القانونية التي تمكن من تطوير املساطر 
ق بمسطرة 

ّ
وخاصة فيما يتعل الرامية إلى تحصيل الديون ضمانا لتحريك عجلة االقتصاد، 

األمر باألداء التي تمكن من استيفاء الديون ملا تتميز من بساطة في اإلجراءات وقلة التكاليف.

165 من قانون املسطرة  155 إلى  وتعد مسطرة األمر باألداء كما هي منظمة بمقت�سى الفصول 
املدنية، استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى، كونها تمكن الدائن من استيفاء الدين 

بأمر من رئيس املحكمة وفي غياب الخصم. املستحق بموجب سند، 

واملالحظ أن املمارسة القضائية ملسطرة األمر باألداء قد أظهرت منذ سنها سواء على مستوى 
املحاكم االبتدائية أواملحاكم التجارية، عدة اختالالت بنيوية حالت دون تمكينها من تحقيق 
املقتضيات  في  النظر  إعادة  في  التفكير  استدعى  الذي  ال�سيء  سنها،  من  التشريعية  الغاية 
املنظمة لهذه املسطرة حتى تكون أداة ناجعة لتحصيل الديون املستحقة خاصة في امليدان 

توفيرا للوقت. مرحلة الطعن باالستئناف وتعويضها بالطعن بالتعرض،  بإلغاء  التجاري، 

: 1.13 فيما يلي  ويمكن تلخيص مستجدات مشروع القانون رقم 

اختزال مسطرة األمر باألداء في ثالث مراحل أساسية؛	 
توحيد املسطرة املعمول بها في إطار األمر باألداء بين محاكم اململكة؛	 
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القرارات الثابتة بمقت�سى سندات عرفية الصادرة عن التجار ستصبح قابلة ملسطرة 	 
األمر باألداء أمام املحاكم التجارية.

وقد عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان بخصوص هذا املشروع ثالث اجتماعات 
وتم التصويت عليه بإجماع أعضاء  بحضور السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، 

اللجنة الحاضرين كما عدلته اللجنة.

يناير   22 بتاريخ  العامة  بالجلسة  باإلجماع    1.13 رقم  قانون  التصويت على مشروع  ليتم 
وقد أحيل هذا املشروع من مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية بإضافة تعديل   2014
بسيط لكنه في محله كونه سينضم إلى القواعد العامة التي تنظم قانون املسطرة املدنية، 
ويتعلق األمر بالشركات كإحدى األطراف التي يحق لها رفع مقال األمر باألداء مع بيان اسمها 
الفصل  من  الثانية  الفقرة  في  وتضمينها  بالنسبة لألشخاص  األمر  كما هو  ومركزها  ونوعها 

156 من مشروع القانون.

كما تمت املصادقة عليه بالجلسة العامة بتاريخ  وتم التصويت على هذا التعديل باإلجماع، 
2014  باإلجماع. 12 فبراير 

والجنوب  الشمال  لصيادلة  الجهويين  املجلسين  بحل  يق�سي   115.13 رقم  قانون  مشروع 
وإحداث لجنة

املجلس  يعيشها  التي  والتسيير  التدبير  في  واالرتجال  للفو�سى  حد  وضح  إلى  املشروع  يرمي 
فضال عن الوضعية غير القانونية والتمثيلية غير الشرعية ألعضائه. املذكور، 

املسألة املتعلقة بعملية  والتي أثارت عدة نقاشات،  ومن بين األسباب التي أفضت إلى الحل، 
وما شابها من  أو تجديد األعضاء  املجالس  بتشكيل  األمر  تعلق  باملراسلة سواء  االنتخابات 
املغربية  املحاكم  ولعل  املهنة،  وأخالقيات  الصيدلي  للجسم  أساءت  وسلوكات  خروقات 
عرفت الكثير من الطعون على مستوى السلوك االنتخابي أو بعض املمارسات املشينة، ولهذه 
األسباب ينص املشروع املذكور على اعتبار حق التصويت حقا شخصيا ال يمكن تفويته، كما 
21 عضوا تناط بها مهمة تحضير االنتخابات وتصريف  ينص على إحداث لجنة خاصة تضم 

أعمال املجلس املذكور.

املتعلق بالتبرع   16.98 11 من القانون رقم  يق�سي بتتميم املادة   109.13 مشروع قانون رقم 
واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها باألعضاء 

إن أخذ وزرع األعضاء البشرية باملغرب يؤطره القانون رقم 16.98 الذي وضع شروطا وقواعد 
البشرية غير قابلة للمتاجرة وأن  مضبوطة بل وصارمة في بعض األحيان وأهمه أن األعضاء 

أخذها ال يتم إال بناء على املوافقة القبلية للمتبرع وفق مسطرة خاصة.
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على  تنطوي  كونها  املمارسة،  خالل  من  الذكر،  السالف  القانون  من   11 املادة  وتبّين 
الحل  مقتضيات صارمة وتفوت فرص العالج على بعض املر�سى الذين يبقى زرع األعضاء 
وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة ملراجعتها األمر الذي سيمكن من أخذ  الوحيد بالنسبة لهم، 
وبالتالي إنقاذ حياة العديد من  الخاليا املكونة للدم من شخص قاصر لفائدة أخيه أو أخته، 

األطفال الذين يتهددهم شبح املوت.

 إن اإلجراء السالف الذكر مقترن بأربعة شروط أساسية:

 موافقة الوالدين معا، وفي حالة غيابهما موافقة القا�سي أو الو�سي، أو أحد الوالدين مع 	 
مراعاة أحكام املادتين 8و10 من القانون املذكور.

تفادي أي خطر محتمل على نمو القاصر.	 
أن ال يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق مع املتبرع له.	 
ضرورة إخبار املتبرع القاصر للتعبير عن إرادته في القبول أو الرفض.	 

 1.72.184 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  بتتميم  يق�سي   117.12 رقم  قانون  مشروع 
املتعلق بنظام الضمان االجتماعي  )1972 27يوليو   (1392 15 من جمادى اآلخرة  بتاريخ 

مكرر  53و77  يرمي مشروع القانون املتعلق بنظام الضمان االجتماعي إلى تعديل الفصلين 
املتعلق بشروط منح راتب الشيخوخة وأجل املطالبة بالتعويض،إن الهدف من هذا التعديل 
راتب  من  لالستفادة  االشتراك  من  يوما  شرط3240  استيفاء  عدم  إشكالية  معالجة  هو 

التقاعد.

تكون قد ساهمت في وضع حد إلشكال قانوني واجتماعي بل  إن الحكومة بسنها هذا اإلجراء 
السابقة  الحكومات  تستطع  لم  السياسية  اإلرادة  غياب  طويال،وفي  عمر  بامتياز   وإنساني 
شرط  استيفاء  ضرورة  أن  ترى  كانت  التي  واألصوات  النداءات  من  بالرغم  له  االستجابة 
هكذا سيسمح هذا  يوما يعد حيفا كبيرا في حق العديد من املؤمنين،   3240 الحصول على 
 2013 نهاية  إلى     2000 من سنة   ألف مؤمن ابتداء   436 على مراحل من استفادة  اإلجراء 
 456 بتكلفة مالية قدرها:   2014 56306 مؤمن سنة  و  906 مليون درهم   بغالف مالي يناهز 
1 درهم بالرغم من سيادة   058  443  247 152 درهم وعليه ستتكلف الحكومة بتوفير    425
مناخ األزمة على املستوى العالمي وبداية تعافي الشريك األوروبي واملشاكل املرتبطة باملالية 
والصعوبات  ككل  االجتماعية  الحماية  بأنظمة  املرتبطة  اإلشكاالت  على  العمومية،عالوة 
التي تعرفها،من هذا املنطلق البد من التأكيد على أن هذا التدبير املتخذ سيكون له آثار ا 

اجتماعية غير مسبوقة بلمسة حكومية أقل مايمكن أن يقال عنها أنها متفردة.
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بإنشاء   1.93.228 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  بتتميم  رقم28.14  قانون  مشروع 
القانون  وتتميم  بتغيير   29.14 رقم  قانون  ومشروع  سلطان،   ابن  زايد  الشيخ  مؤسسة 

املنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد  رقم12.07 

اإلمارات  دولة  تربط  التي  املتميزة  التاريخية  والروابط  واألخوة  الصداقة  عالقات  إطار  في 
إسم  تحمل  التي  االستشفائية  املؤسسات  إحداث  تم  املغربية  واململكة  املتحدة  العربية 
مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان ومؤسسة خليفة بن زايد وهي مؤسسات ال تهدف إلى الربح 
للسيد وزير  والتأكيد  املنظم وتقدم خدمات طبية على مستوى رفيع  القانون  حسب نص 

الصحة باعتباره املمثل للسلطة الحكومية املكلفة بالصحة.

عنها  عبر  التي  املشروعة  والتخوفات  األسئلة  من  جملة  املذكورة  القوانين  مشاريع  أثارت 
خاصة وأن املؤسسات املشار إليها ولجت بموجب هذا القانون مجاال ال يعد ضمن  الفريق، 

اختصاصها ويتعلق األمر بمجال البحث العلمي في امليدان الطبي.

أهداف املشروع:
إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في املجال الطبي وشبه الطبي.	 
تشجيع أعمال البحث في امليدانين الطبي والبيوطبي واملشاركة فيها.	 
عالج 	  مصاريف  تحمل  في  املساهمة  عبر  االجتماعي  بالدور  للقيام  املؤسسة  تمكين 

األشخاص في وضعية صعبة.

لقد عبر الفريق من خالل التعديالت املقدمة عن دور هذه املؤسسات وخدماتها الصحية،لكن 
في املقابل لفت االنتباه إلى ضرورة تحصين املؤسسات الصحية خاصة على مستوى املوارد 
املستوى  على هذا  العمومية   الصحة  تعرفه منظومة  الذي  الخصاص  إلى  بالنظر  البشرية 

واألعطاب املرتبط بها،والتي يشكل العنصر البشري أبرز سماتها.  

بمثابةمدونة التغطية  يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم65.00  مشروع قانون رقم120.13 
األساسية الصحية 

: موجبات التعديل 
65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية على أنه  114 من القانون رقم  تنص املادة 
اليجوز االستمرار في التغطية الصحية املدبرة من طرف شركات التأمين،أو التعاضديات،أو 
من  5سنوات قابلة للتجديد ابتداء  الصناديق الداخلية،وذلك بصفة انتقالية وطوال مدة 

إصدار املراسيم التنظيمية املتعلقة بالقانون املذكور.

طرف  من  املدبر  التأمين  نظام  في  باالنخراط  املشغلون  املذكور،يلزم  األجل  انصرام  وعند 
االجتماعي  االحتياط  ملنظمات  الوطني  الصندوق  أو  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
حسب الحالة وبتسجيل مأجوريهم،وعند االقتضاء،بتسجيل أصحاب املعاشات كذلك،الذي 

سبق أن تمتعوا بالتغطية املذكورة.
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ملراقبة  مؤسة وشركة عمومية خاضعة   37 تهم   114 املادة  بتطبيق  املعنية  املؤسسات  إن 
مستخدمو  مطلب  يندرج  السياق  هذا  خاصة،في  وشركة  مؤسسة   4170 وبحوالي  الدولة 
الوطني  للصندوق  املكونة  التعاضديات  إلى  باالنضمام  الحديدية  للسكك  الوطني  املكتب 

ملنظمات االحتياط االجتماعي،وعليه فإن الهدف األسا�سي من هذه التعديالت:
السماح للتعاضديات املحدثة بالقطاع العام بتدبير التأمين اإلجباري عن املرض.	 
إسناد مهمة تدبير التأمين للتعاضديات بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين عن املرض.	 
ضرورة توقيع اتفاقيات مع الصندوق لتدبير التأمين عن املرض.	 
ضرورة تطبيق التعاضديات املعنية لنفس الشروط املفروضة على التعاضديات املتألف 	 

منها الصندوق.

يتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي   105.12 مشروع قانون رقم 

     طبقا ملقتضيات الفصل 168و 171 من الدستور التي تحدد صالحيات املجلس األعلى للتربية 
وفي هذا السياق يأتي  وقواعد سيره،  والتكوين والبحث العلمي وكذا تأليفه وكيفية تنظيمه، 
وبتعدد  بالتعقيد،  يتميز  الحساسية  بالغ  بحقل  املرتبط  األهمية  البالغ  املشروع  هذا  تنزيل 
املنظومة  اعتالل  السامي حول  امللكي  الخطاب  بعد  خاصة  ناظمة  رؤية  وغياب  املتدخلين 

ولهذه األسباب فإن املجلس املذكور يناط به ممارسة الصالحيات التالية: التربوية، 

إبداء الرأي في كل القضايا املتعلقة باملنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي 	 
التي يعرضها عليه امللك.

الصلة 	  ذات  والبرامج  العامة  والتوجهات  الكبرى  الوطنية  االختيارات  في  الرأي   إبداء 
بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي التي تحيلها عليه الحكومة. 

إعداد دراسات وأبحاث إما بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو السلطة الحكومية 	 
املعنية.

الرأي لفائدة الحكومة والبرملان بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، 	  إبداء 
النواب  مجلس  رئيس  أو  الحكومة  رئيس  عليه  يعرضها  التي  القوانين  مقترحات  وكذا 

أورئيس مجلس املستشارين.

ثانية بعد إحالته من مجلس املستشارين وحظي باملصادقة عليه  عرض املشروع في قراءة 
والثانية هو  األولى  القراءة  بعد  املشروع  به  ما جاء  اهم  فإن  القول  وفي مجمل  باإلجماع، 
حيث  والتكوين،  التربية  غير  مجال  لتشمل  باملجلس  املنوطة  االختصاصات  دائرة  توسيع 
أهداف  بشأن  وكذا  العلمي  البحث  بمجال  يتعلق  فيما  الرأي  إبداء  املجلس  بإمكان  أصبح 
جانب  إلى  هذا  بسيرها،  وكذا  العلمي  والبحث  والتكوين  بالتربية  املكلفة  العمومية  املرافقة 
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برأيه بخصوص مشاريع النصوص التشريعية املقترحة من طرف  تمكين املجلس من اإلدالء 
رأيه بخصوص النصوص التنظيمية   البرملان بعد أن كان األمر يقتصر سابقا فقط على إبداء 
الشمولية والقطاعية او املوضوعاتية  ومشاريع القوانين باإلضافة إلى مهام انجاز التقويمات  
كما  نتائجها،  نشر  مع  العلمي  والبحث  والتكوين  بالتربية  الصلة  ذات  والبرامج  للسياسات 
الخبراء  فئة  لتضم  األعضاء  تمثيلية  قاعدة  بتوسيع  تركيبته  مستوى  على  املجلس  تميز 
أوهيئات  الحكومية  للقطاعات  كممثلين  بصفتهم  املعينين  األعضاء  وفئة  واملتخصصين 
املمثلين  األعضاء  فئة  ثم  والتكوين  التربية  ملؤسسات  ممثلين  جانب  الى  معينة  ومؤسسات 

التعليمية. للنقابات 

يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي  80.12 مشروع قانون رقم 

والبحث  العالي  التعليم  لتقييم  الوطنية  بالوكالة  املتعلق   80.12 رقم  قانون  يهدف مشروع 
كآلية  املالي  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة  إحداث  إلى   العلمي. 
تقييم مؤسسات  في  مهم   دور  لعب  عبر   العالي   التعليم  ملنظومة  لحكامة جيدة  أساسية 
جميع  ويشمل  والخارجية  الداخلية  مردوديتها  على  ينصب  منتظم  بشكل  العالي  التعليم 
الجوانب البيداغوجية واإلدارية والبحث،في أفق خلق بيئة مالئمة ووضع أسس نظام تعليم 

عال يتصف بالجودة ويرتكز على التنافسية.

بأهمية هدا املشروع الذي يندرج من جهة في  وفي هذا اإلطار نوه فريق العدالة والتنمية  
إطار توجه عالمي متصاعد نحو ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي  ومن 
14 سنة  عندما تم إقراره في قانون التعليم العالي  جهة أخرى فهو  مشروع طال انتظاره مند 
01.00.مساهمين في ذات الوقت  في إغناء نص هدا املشروع  وتجويده بتعديالت همت جعل 
الجودة في صلب مهام الوكالة واألثر املطلوب من عملها على التعليم العالي والبحث العلمي، 
الكفاءات  استقطاب  في  الفرص  وتكافئ  الشفافية  لدعم  املقدمة  التعديالت  جاءت  كما 

والخبرات التي ستحتاجها هده الوكالة للقيام باملهام املنوطة بها. 

هدا وستضطلع هده املؤسسة بعدة مهام منها تقييم أنشطة مؤسسات التعليم العالي العام 
والخاص ومؤسسات البحث العلمي، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية كل مؤسسة، السيما 
االعتماد  على  الحصول  قصد  التكوين  مسالك  وتقييم  والعملية،  البيداغوجية  مشاريعها 
وبرامج  بنياته  وفعالية  العلمي  البحث  »تقييم  بـ  أيضا  أنها ستقوم  جانب   إلى  تجديده،  أو 
عالوة على تقييم أنشطة  ومخططات التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي، 

وإعداد حصيلة أعمال البحث املنجزة. مراكز الدراسات في الدكتوراه، 
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عليها  املصادق  القوانين  ومقترحات  مشاريع  جرد 

موضوع النص املصادق عليهالرقم
تاريخ 

املصادقة 
عليه

نتيجة 
التصويت

اللجنة

1

مشروع قانون رقم 033.14 بتغيير وتتميم القانون 
رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 ) 30 
ديسمبر 1971 ( املحدث بموجبه نظام املعاشات 

املدنية

23 يوليوز 
2014

باألغلبية  
املوافقون 

 131
املعارضون  1 
املمتنوعون : 

ال أحد

املالية 
والتنمية 

االقتصادية

مشروع قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء 2
اإلجماعالعسكري

العدل 
والتشريع 
و حقوق 
اإلنسان

باإلجماعمشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل3

البنيات 
االساسية 
والطاقة 
واملعادن 
والبيئة

4
مشروع قانون رقم 120.13 يق�سي بتغيير وتتميم 
التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 رقم  القانون 

الصحية األساسية
القطاعات باإلجماع

االجتماعية

5

يق�سي بتغيير وتتميم   03.14 مشروع قانون رقم 
 1.72.184 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 
الصادر في 15 من جمادى اآلخرة 1392 )27 يوليو 

1972( املتعلق بنظام الضمان االجتماعي

القطاعات باإلجماع
االجتماعية

مشروع قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات6
16يوليوز 

2014

باألأغلبية 
ملوافقون :82 
املعارضون: 

ال أحد 
املمتنعون: 21

املالية 
والتنمية 

االقتصادية

7

باملصادقة  يق�سي   105.14 رقم  قانون  مشروع 
في  الصادر   2.14.200 رقم  بقانون  املرسوم  على 
بنسخ   )  2014 أبريل   4(  1435 جمادى اآلخرة   4
من   22 بتاريخ   1.61.426 رقم  الشريف  الظهير 
رجب 1381 )30 ديسمبر 1961( املتعلق بإحداث 

منطقة حرة بميناء طنجة

15يوليوز 
2014

القطاعات باإلجماع
اإلنتاجية
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موضوع النص املصادق عليهالرقم
تاريخ 

املصادقة 
عليه

نتيجة 
التصويت

اللجنة

8

مشروع قانون رقم 60.12 يق�سي بإحداث وتنظيم 
لفائدة  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  مؤسسة 
العاملين بوزارة الفالحة والصيد البحري ـ قطاع 

الفالحة

15يوليوز 
2014

باإلجماع
القطاعات 
اإلنتاجية

9

مشروع قانون رقم 90.12 يق�سي بتغيير وتتميم 
الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي 

الحجة 1388 )21 فبراير 1969( في شأن املكتب 
الوطني للصيد البحري

باإلجماع
القطاعات 
اإلنتاجية

رقم 10 القانون  وتتميم  بتغيير  ق�سي  قانون  مقترح 
باإلجماع14.08 املتعلق ببيع السمك بالجملة

القطاعات 
االنتاجية

11

مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب 
 95.15 رقم  القانون  من   546 واملادة  الخامس 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  التجارة  بمدونة  املتعلق 
الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع األول 1417 

املوافق ل )01 غشت 1996 (

باإلجماع
القطاعات 
االنتاجية

12

من القانون رقم   6 مقترح قانون بتعديل املادة   
وتحديد  القرب  قضاء  بتنظيم  املتعلق   42.10
الشريف  الظهير  بتنفيذه  والصادر  اختصاصاته 
 1432 رمضان   16 في  املؤرخ   1.11.151 رقم 

املوافق ل 17 أغسطس 2011

09 يوليوز 
2014

باإلجماع
العدل 

والتشريع و 
حقوق اإلنسان

13

يوافق بموجبه على   123.13 مشروع قانون رقم 
بين   2013 يونيو   6 في  ببلغراد  املوقع  االتفاق 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا 
التجاري  للتعاون  مشتركة  لجنة  إنشاء  بشأن 

واالقتصادي والعلمي والتقني

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

14

مشروع قانون رقم 99.13 يوافق بموجبه على 
 2013 يونيو   6 االتفاقية املوقعة ببلغراد في 
بين اململكة املغربية وجمهورية صربيا لتجنب 
على  الضرائب  ميدان  في  الضريبي  االزدواج 

الدخل

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

15

يوافق بموجبه على   124.13 مشروع قانون رقم 
اتفاقية التعاون القضائي في املادة املدنية،املوقعة 
ببرازيليا في 18 سبتمبر 2013 بين اململكة املغربية 

والجمهورية الفيدرالية للبرازيل

باالجماع

ا الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....
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موضوع النص املصادق عليهالرقم
تاريخ 

املصادقة 
عليه

نتيجة 
التصويت

اللجنة

16

على  بموجبه  يوافق   46.13 رقم  قانون  مشروع 
بحماية  املتعلقة   108 رقم  األوروبية  االتفاقية 
اآللية  املعالجة  تجاه  الذاتيين  األشخاص 
الشخ�سي،املوقعة  الطابع  ذات  للمعطيات 

بستراسبورغ في 28 يناير 1981

09 يوليوز 
2014

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

17
بموجبه  يوافق   118.13 رقم  قانون  مشروع 
على االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال 

العربية في الدول العربي
باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

18

يوافق بموجبه على   54.13 مشروع قانون رقم 
األموال  غسل  بشأن  أوروبا  مجلس  اتفاقية 
املتحصلة  األموال  ومصادرة  وحجز  وتجميد 
اإلرهاب،املوقعة  تمويل  وبشأن  الجريمة  من 

بفارسوفيا في 16 ماي 2005

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

19

مشروع قانون رقم 08.14 يوافق بموجبه على 
تعديل االتفاقية بين اململكة املغربية وجمهورية 
التهرب  الهند لتفادي االزدواج الضريبي ومنع 
الدخل،  على  الضرائب  ميدان  في  الجبائي 

8 أغسطس 2013 املوقع بنيودلهي في 

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

20

يوافق بموجبه على   17.14 مشروع قانون رقم 
بين   2013 سبتمبر   5 االتفاق املوقع بالرباط في 
الجمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة 
الغابونية بشأن الغاء تأشيرات الدخول لجوازات 

السفر العادية

باالجماع

ا الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

21

بموجبه  يوافق   14.14 رقم  قانون  مشروع 
على االتفاق الثنائي حول املساعدة املتبادلة 
اإلدارية في املجال الجمركي،املوقع بالرباط في 
2013 بين حكومة اململكة املغربية  5 سبتمبر 

وحكومة الجمهورية الغابونية

باالجماع

ا الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

22

بموجبه  يوافق   02.14 رقم  قانون  مشروع 
 2013 6 يونيو  على االتفاق املوقع ببلغراد في 
بين اململكة املغربية وجمهورية صربيا بشأن 
تشجيع وحماية االستثمارات على وجه التبادل

باالجماع

ا الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....
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23

يوافق بموجبه على   10.14 مشروع قانون رقم 
مذكرة تفاهم في مجال الخدمة املدنية )الوظيفة 
العمومية(، املوقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 
اململكة  حكومة  بين  أكتوبر2013(   29(1434

املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية

09 يوليوز 
2014

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

24

يوافق بموجبه على   11.14 مشروع قانون رقم   
في  بالرباط  املوقعة  الجمركي  التعاون  اتفاقية 
بين  أكتوبر2013(   29(1434 23 من ذي الحجة 
حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية 

السعودية

باالجماع

ا الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

25
وتتميم  بتغيير   29.14 رقم  قانون  مشروع 
القانون رقم 12.07 املنشأة بموجبه مؤسسة 

الشيخ خليفة بن زايد
باالجماع

القطاعات 
االجتماعية

26

وتتميم  بتغيير   28.14 رقم  قانون  مشروع 
رقم  قانون  بمثابة  املعتبر  الشريف  الظهير 
1.93.228 الصادر في 22 من ربيع األول 1414 
مؤسسة الشيخ  بإنشاء   )1993 سبتمبر   10(

زايد ابن سلطان

باالجماع
القطاعات 
االجتماعية

مشروع قانون تنظيمي 130.13 لقانون املالية27

08 يوليوز
2014 

باألغلبية 
املوافقون 11، 
املعارضون 45، 
املمتنعون: ال 

احد

املالية والتنمية 
االقتصادية

باالجماعمشروع قانون 05.14 املتعلق بتسنيد األصول28
املالية والتنمية 

االقتصادية

29
بتأسيس  املتعلق   85.12 قانون  مشروع 

صندوق وطني للتقاعد والتأمين.
باالجماع

املالية والتنمية 
االقتصادية

30
 مشروع قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات 

االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها.
25 يونيو 

2014

باألغلبية 
املوافقون: 75، 

املعارضون: 
الاحد، 

املمتنعون: 19

املالية والتنمية 
االقتصادية

31
باألمن  يتعلق   142.12 رقم  قانون  مشروع 
واإلشعاعي  النووي  املجالين  في  والسالمة 

وبإحداث الوكالة املكلفة بمراقبتهما

باألغلبية 
املوافقون: 52، 

املعارضون: 11،   
املمتنعون: 

الاحد

البنيات 
األساسية 
والطاقة 

واملعادن والبيئة
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املصادقة 
عليه

نتيجة 
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اللجنة

بالوكالة 32 يتعلق   80.12 رقم  قانون  مشروع 
الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي

24 يونيو 
2014

باألغلبية 
املوافقون: 51، 

املعارضون: 
الاحد، 

املمتنعون: 18

التعليم 
والثقافة 
واالتصال

33
يتعلق   066.13 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 

باملحكمة الدستورية

باألغلبية 
املوافقون: 97، 

املعارضون: 
الاحد، 

املمتنعون: 27

العدل 
والتشريع و 

حقوق اإلنسان

34

يوافق بموجبه   129.13 مشروع قانون رقم 
سبتمبر   6 في  بالرباط  املوقع  االتفاق  على 
بين حكومة اململكة املغربية واملجلس   2013
التقني  التعاون  بشأن  السويسري  الفيدرالي 

واملالي واملساعدات اإلنسانية

17 يونيو
2014 

باالجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

35

يوافق بموجبه   132.13 مشروع قانون رقم 
على البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األوروبية 
تجاه  الذاتيين  األشخاص  حماية  حول 
الطابع  ذات  للمعطيات  اآللية  املعالجة 
الشخ�سي،املتعلق بسلطات املراقبة والتبادل 
 8 املوقع بستراسبورغ في  الدولي للمعطيات، 

نوفمبر 2001

باالجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

36

مشروع قانون رقم 75.13 يوافق بموجبه على 
 2013 فبراير   22 االتفاق باملوقع بالرباط في 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات 
املدارس  نظام  حول  األمريكية  املتحدة 

األمريكية باملغرب

باالجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

37

يوافق بموجبه   119.13 مشروع قانون رقم 
أكتوبر   2 على اتفاق املقر املوقع بالرباط في 
اململكة املغربية ومنظمة  بين حكومة   2013

وقاية النباتات للشرق األدنى )النيبو(

باالجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

والشؤون 
االسالمية....
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نتيجة 
التصويت

اللجنة

38

على  بموجبه  يوافق  رقم87.13  قانون  مشروع 
املهاجرين  العمال  بشأن   97 رقم  االتفاقية 
)مراجعة( 1949، املعتمدة من قبل املؤتمر العام 
ملنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثالثين 

املنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949

17 يونيو
2014 

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

39

بموجبه  يوافق   116.13 رقم  قانون  مشروع 
املوقع  على االتفاق بشأن الخدمات الجوية، 
حكومة  بين   2013 مارس   19 في  بأبيدجان 
الكوت  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 

ديفوار

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

40

بموجبه  يوافق   62.13 رقم  قانون  مشروع 
على االتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم 
أبريل   24 في  بنواكشوط  املوقعة  عليهم، 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة   2013

الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

باالجماع

ا الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

41

بموجبه  يوافق   02.14 رقم  قانون  مشروع 
 2013 6 يونيو  على االتفاق املوقع ببلغراد في 
بين اململكة املغربية وجمهورية صربيا بشأن 
تشجيع وحماية االستثمارات على وجه التبادل

باالجماع

ا الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

42

بتتميم  يق�سي   117.12 رقم  قانون  مشروع 
 1.72.184 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
بتاريخ 15 من جمادى اآلخرة 1392 )27 يوليو 

1972( املتعلق بنظام الضمان االجتماعي

11 يونيو
2014 

باالجماع
القطاعات 
االجتماعية

43
بتغيير  يق�سي   133.13 رقم  قانون  مشروع 
مهنة  بتنظيم  املتعلق   05.12 رقم  القانون 

املرشد السياحي
2014 

القطاعات 
االنتاجية

44
يتعلق   085.13 مشروع قانون تنظيمي رقم   
لتق�سي  النيابية  اللجان  تسيير  بطريقة 

الحقائق..)قراءة ثانية(

)املوافقون: 55، 
املعارضون: 
الاحد،   

املمتنعون: 30(

العدل 
والتشريع و 

حقوق اإلنسان

45
بحرية  يتعلق   104.12 رقم  قانون  مشروع 

األسعار و املنافسة

باألغلبية 
املوافقون: 

56،املعارضون: 
30،املمتنعون: 

الاحد(

املالية والتنمية 
االقتصادية
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46
بمجلس  يتعلق   20.13 رقم  قانون  مشروع 

املنافسة
11 يونيو

2014 

باألغلبية 
املوافقون: 55، 

املعارضون: 
الاحد، 

املمتنعون: 29 

املالية والتنمية 
االقتصادية

47
باملجلس  يتعلق   105.12 مشروع قانون رقم 
األعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي.)قراءة 

ثانية(

13 ماي 
2014

باالجماع
التعليم 
والثقافة 
واالتصال

48
يتعلق   128.12 مشروع قانون تنظيمي رقم 
والبيئي.  واالجتماعي  االقتصادي  باملجلس 

)قراءة ثانية(

29 ابريل 
2014

باالجماع
العدل 

والتشريع و 
حقوق اإلنسان

49

مقترح قانون يرمي إلى تصحيح و تغيير وتتميم 
الفصل 1-2 من الظهير الشريف املعتبر بمثابة 
قانون االلتزامات والعقود كما أضافه القانون 
اإللكتروني  بالتبادل  املتعلق   05-53 رقم 
للمعطيات القانونية املنفذ بالظهير الشريف 
رقم 129-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 

1428 املوافق ل )30 نوفمبر 2007(.

باالجماع
العدل 

والتشريع و 
حقوق اإلنسان

50

الشريف  الظهير  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح 
 16(  1395 شوال   10 بتاريخ   1.75.398 رقم 
يتعلق  قانون  بمثابة  املعتبر   1975 أكتوبر 
مقترح  العنوان  عدل  جامعات.  بإحداث 
قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض 

الجامعات
12 فبراير 

2014

ألغلبية  با
 92 املوافقون 
املعارضون 

ال أحد 
37 املمتنعون 

التعليم 
والثقافة 
واالتصال

51

مشروع قانون رقم 105.13يق�سي باملصادقة 
الصادر   2.13.657 على املرسوم بقانون رقم 
 )2013 سبتمبر   13(  1434 ذي القعدة   6 في 
بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 املتعلق 
الزيادات والغرامات والذعائروصوائر  بإلغاء 
والحقوق  بالرسوم  املتعلقة  التحصيل 
لفائدة  املستحقة  واألتاوى  واملساهمات 

الجماعات والعماالت واألقاليم والجهات

باإلجماع

املالية 
والتنمية 

االقتصادية
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مشروع قانون رقم 23.13 بتغيير وتتميم القانون 52
17.97 املتعلق بحماية امللكية الصناعية رقم 

12 فبراير 
2014

باإلجماع
القطاعات 
االنتاجية

53

مشروع قانون رقم 1.13 ينسخ ويعوض الباب 
الثالث املتعلق بمسطرة األمر باألداء من القسم 
الرابع من قانون املسطرة املدنية واملادة 22 من 
القا�سي بإحداث محاكم   53.95 القانون رقم 

تجارية

باإلجماع
العدل و 

التشريع و 
حقوق اإلنسان

54
بعقود  يتعلق   86.12 رقم  قانون  مشروع 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص
باإلجماع

املالية والتنمية 
االقتصادية

55
بإحداث  يق�سي   64.12 رقم  قانون  مشروع 
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي: 

قراءة ثانية
باإلجماع

املالية والتنمية 
االقتصادية

56

يوافق بموجبه   126.13 مشروع قانون رقم 
 18 في  ببروكسيل  املوقع  البروتوكول  على 
املغربية واالتحاد  اململكة  بين   2013 نوفمبر 
واملقابل  الصيد  إلمكانية  واملحدد  األوروبي 
املالي املنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في 
املغربية  اململكة  بين  البحري  الصيد  مجال 

واالتحاد األوروبي.

10 فبراير 
2014

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

57
املادة  بتتميم   109.13 رقم  قانون  مشروع 
بالتبرع  املتعلق   16.98 رقم  القانون  من   11

باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها
باإلجماع

القطاعات 
االجتماعية

58

مشروع قانون رقم 98.13 يوافق بموجبه على 
للمحميات  العربي  لالتحاد  األسا�سي  النظام 
مجلس  طرف  من  عليه  املوافق  الطبيعية، 
جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري 

بالقاهرة في 10 مارس 2012.

باإلجماع

الخارجية و 
الدفاع الوطني 

والشؤون 
األسالمية...

59
بحل  يق�سي   115.13 رقم  قانون  مشروع 
الشمال  لصيادلة  الجهويين  املجلسين 

والجنوب وإحداث لجنة خاصة.

باألغلبية 
املوافقون 

 83:
املعارضون :ال 

أحد
املمتنعون : 45

القطاعات 
االجتماعية
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60

باملصادقة  يق�سي   104.13 رقم  قانون  مشروع 
على املرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 
ذي القعدة 1434 )11 سبتمبر 2013( بحل وكالة 

الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.

10 فبراير 
2014

باإلجماع
املالية والتنمية 

االقتصادية

61

على  بموجبه  يوافق   55.13 رقم  قانون  مشروع 
 15 في  بلندن  املوقعة  املطلوبين  تسليم  اتفاقية 
أبريل 2013 بين اململكة املغربية واململكة املتحدة 

لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

62

على  بموجبه  يوافق   29.13 رقم  قانون  مشروع 
البصري،  السمعي  األداء  بشأن  بيجين  معاهدة 
املنظمة  في  األعضاء  الدول  قبل  من  املعتمدة 
العاملية للملكية الفكرية خالل املؤتمر الدبلوما�سي 

املنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012.

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

63

يوافق بموجبه على   64.13 مشروع قانون رقم 
الساحل  دول  تجمع  إلنشاء  املنقحة  املعاهدة 
 16 في  بأنجمينا  املوقعة  )س.ص(،  والصحراء 

.2013 فبراير 

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

64

على  بموجبه  يوافق   56.13 رقم  قانون  مشروع 
امليدان  في  املتبادلة  القانونية  املساعدة  اتفاقية 
 2013 أبريل   15 في  بلندن  املوقعة  الجنائي، 
لبريطانيا  املتحدة  واململكة  املغربية  اململكة  بين 

العظمى وإيرلندا الشمالية.

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

65

على  بموجبه  يوافق   21.13 رقم  قانون  مشروع 
االتفاقية اإلقليمية حول قواعد املنشأ التفضيلية 
أبريل   18 األورومتوسطية، املوقعة ببروكسيل في 

.2012

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

66
القانون رقم  بتتميم   79.12 قانون رقم  مشروع 

2.00 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.
باإلجماع

التعليم 
والثقافة 
واالتصال

67

يوافق بموجبه على   144.12 مشروع قانون رقم 
السنوية  اإلجازات  بشأن   132 رقم  االتفاقية 
مدفوعة األجر )مراجعة( 1970، املعتمدة بجنيف 
1970 من قبل املؤتمر العام ملنظمة  يونيو   24 في 

العمل الدولية في دورته الرابعة والخمسين

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....
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موضوع النص املصادق عليهالرقم
تاريخ 

املصادقة 
عليه

نتيجة 
التصويت

اللجنة

68

بموجبه  يوافق   136.12 رقم  قانون  مشروع 
املوقعة  املعلوماتيـــــــة،  الجرائم  اتفاقية  على 
ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول 
في  بستراسبورغ  االتفاقية،املوقع  لهذه  اإلضافي 

28 يناير 2003.

10 فبراير 
2014

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

69
بموجبه  يوافق   146.12 رقم  قانون  مشروع 
حقوق  ممارسة  بشأن  األوروبية  االتفاقية  على 
األطفال، املوقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996.

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

70

يوافق بموجبه على   148.12 مشروع قانون رقم 
األطفال  حماية  حول  أوروبا  مجلس  اتفاقية 
املوقعة  الجن�سي،  واالعتداء  االستغالل  من 

بالنزاروت في 25 أكتوبر 2007.

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

71
يق�سي بتغيير وتتميم   68.12 مشروع قانون رقم 
44.10 املتعلق بصفة  القطب املالي  القانون رقم 

للدارالبيضاء
املالية والتنمية باإلجماع

االقتصادية

72

يوافق بموجبه على   147.12 مشروع قانون رقم 
للطفل  الشخصية  العالقات  بشأن  االتفاقية 
)مجلس أوروبا(، املوقعة بستراسبورغ في 15 ماي 

2003

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

مشروع قانون رقم 105.12 يتعلق باملجلس األعلى 73
للتربية والتكوين و البحث العلمي.

05 فبراير 
2014

باإلجماع
التعليم 
والثقافة 
واالتصال

74
يتعلق   065.13 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 
بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني 

ألعضائها
باإلجماع

العدل و 
التشريع و 

حقوق اإلنسان

75
يتعلق   085.13 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 
لتق�سي  النيابية  اللجان  تسيير  بطريقة 

الحقائق

باألغلبية: 
 94 املوافقون 
املعارضون 

ال أحد 
22 املمتنعون 

العدل و 
التشريع 
و حقوق 
اإلنسان

املتعلق بتنظيم مهنة 76  62.12 مشروع قانون رقم 
القطاعات باإلجماعاملستشار الفالحي.

االنتاجية

بمجلس 77 يتعلق   20.13 رقم  قانون  مشروع 
املنافسة

باألغلبية 
 95 املوافقون: 
املعارضون: 

الاحدا 
38 ملمتنعون:

املالية 
والتنمية 

االقتصادية
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موضوع النص املصادق عليهالرقم
تاريخ 

املصادقة 
عليه

نتيجة 
التصويت

اللجنة

مشروع قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية األسعار 78
و املنافسة

05 فبراير 
2014

باألغلبية 
 89 املوافقون: 
املعارضون: 

املمتنعون:   38
الأحد

املالية والتنمية 
االقتصادية

79

من  بالوقاية  يتعلق   15.12 رقم  قانون  مشروع 
الصيد غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم 
بمثابة  الشريف  الظهير  ويتمم  ويغير  ومحاربته 
من شوال   27 الصادر في   1.73.255 قانون رقم 
بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393
قانون  العنوان(مشروع  البحري.)عدل  الصيد 
غير  الصيد  من  بالوقاية  يتعلق   15.12 رقم 
القانوني وغير املصرح به وغير املنظم ومحاربته 
ويتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
 23(  1393 من شوال   27 الصادر في   1.73.255

1973( املتعلق بتنظيم الصيد البحري نونبر 

القطاعات باإلجماع
االنتاجية

يتعلق 80 رقم.66.13  تنظيمي  قانون  مشروع 
باملحكمة الدستورية.

22 يناير 
2014

باإلجماع
العدل و 

التشريع و 
حقوق اإلنسان

81

الباب  ينسخ ويعوض   1.13 مشروع قانون رقم 
من القسم  الثالث املتعلق بمسطرة األمر باألداء 
22 من  الرابع من قانون املسطرة املدنية واملادة 
محاكم  بإحداث  القا�سي   53.95 رقم  القانون 

تجارية

باإلجماع
العدل و 

التشريع و 
حقوق اإلنسان

من 82  475 الفصل  بتعديل  يق�سي  قانون  مقترح 
باإلجماعالقانون الجنائي.

العدل و 
التشريع و 

حقوق اإلنسان

ميثاق 83 بمثابة   99.12 رقم  إطار  ــ  قانون  مشروع 
وطني للبيئة والتنمية املستدامة.

08 يناير 
2014

باإلجماع

البنيات 
األساسية 
والطاقة 

واملعادن والبيئة

84

بموجبه  يوافق   37.13 رقم  قانون  مشروع 
على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري، 
املوقع بأكادير في 14 فبراير 2013 بين حكومة 

اململكة املغربية وحكومة فيدرالية روسيا.

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

والشؤون 
االسالمية....
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املصادقة 
عليه

نتيجة 
التصويت
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85

على  بموجبه  يوافق   61.13 رقم  قانون  مشروع 
عبر  والعبور  والبضائع  األشخاص  لنقل  االتفاق 
الطرقات، املوقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 
اإلسالمية  والجمهورية  املغربية  اململكة  بين 

املوريتانية

08 يناير 
2014

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

86

بموجبه  يوافق   58.13 رقم  قانون  مشروع 
 13 في  بالرباط  املوقع  التعاون  اتفاق  على 
املغربية  اململكة  حكومة  بين   2012 ديسمبر 
تطوير  أجل  من  الفرنسية  الجمهورية  وحكومة 

االستخدامات السلمية للطاقة النووية.

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

87

يوافق بموجبه على   63.13 مشروع قانون رقم 
 2013 أبريل   19 االتفاقية املوقعة بواشنطن في 
املغربية وحكومة جمهورية  اململكة  بين حكومة 
التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب  ليتوانيا 

الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

88

على  بموجبه  يوافق   49.13 رقم  قانون  مشروع 
اتفاقية املتر املن�سئ بموجبها املكتب الدولي لألوزان 
ماي   20 في  بباريس  )BIPM(،املوقعة  واملقاييس 

1875 واملعدلة في 6 أكتوبر 1921.

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

89

بموجبه  يوافق   57.13 رقم  قانون  مشروع 
الطرق  عبر  الدولي  النقل  بشأن  االتفاق  على 
16 مارس  املوقع بدكار في  للمسافرين والبضائع، 
2013 بين اململكة املغربية وجمهورية السنغال.

باإلجماع

الخارجية 
والدفاع الوطني 

والشؤون 
االسالمية....

90
110.13 للسنة املالية  مشروع قانون املالية رقم 

2014 القراءة الثانية
25 دجنبر 

2013

باألغلبية 
املوافقون: 186 
املعارضون   

   ،59:
املمتنعون 

:الأحد.

املالية والتنمية 
االقتصادية

91

يق�سي بتغيير وتتميم   80.13 مشروع قانون رقم 
القانون رقم 01.07 القا�سي بسن إجراءات خاصة 
السياحي  لإلنعاش  العقارية  باإلقامات  تتعلق 
وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام 

األسا�سي للمؤسسات السياحية.
24 دجنبر 

2013

القطاعات باإلجماع
االنتاجية

92
بإحداث  يق�سي   82.12 رقم  قانون  مشروع 
وتنظيم "مؤسسة األعمال االجتماعية لفائدة 

موظفي وأعوان وزارة املالية"
باإلجماع

املالية 
والتنمية 

االقتصادية
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93
يتعلق   128.12 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 
باملجلس االقتصادي و االجتماعي والبيئي" قراءة 

ثانية"

17 دجنبر 
2013

باإلجماع
العدل و 

التشريع و 
حقوق اإلنسان

للسنة املالية 94  110.13 مشروع قانون املالية رقم 
2014 القراءة األولى

20 نونبر 
2013

باألغلبية 
: املوافقون: 

 164
واملعارضون 

95،املمتنعون 
ال أحد.

املالية والتنمية 
االقتصادية

بتصفية 95 يتعلق   139.12 رقم  قانون  مشروع 
.2010 ميزانية السنة املالية 

29 أكتوبر 
2013

باألغلبية: 
 52 املوافقون 
املعارضون 

املمتنعون          15
36

املالية والتنمية 
االقتصادية

الحصيلة  الرقابية : حضور وازن وأداء نوعي
أ-طلبات عقد اجتماعات اللجان

تقتضيه  ما  وفق  القطاعية  اإلشكاليات  لطرح  املثلى  الفرصة  اللجان  اجتماعات  تشكل 
اللجنة او الفرق  والتي تنص على حق أعضاء  من النظام الداخلي ملجلس النواب،   65 املادة 
الذي  بالقطاع  يرتبط  موضوع  دراسة  أجل  من  اجتماع  عقد  بطلب  النيابية  واملجموعات 

يدخل في اختصاص اللجنة.

 دقائق محدودة لطرح اإلشكالية أو التعقيب 
ّ
وخالفا لألسئلة الشفوية التي ال تمنح للنائب إال

يالمس فيه النائب  فإن مجال الرقابة عن طريق اجتماع اللجنة،  على رد الوزير املعني بها، 
السياسات  بتفعيل  املتعلقة  أو  الراهنية  واملواضيع ذات  القطاعية  وبكل حرية اإلشكاليات 
اللجان  اجتماعات  تتميز  كما  الحال،  اقت�سى  إذا  املحلية  األوضاع  فيه  ويطرح  العمومية. 
عبر  الرؤيا  لتوضيح  لها،  اإلدارية  باألطر  معززة  الوزارية  القطاعات  تقدمها  الني  بالعروض 

البرامج القطاعية واالستشرافية للمستقبل وتحليل املعطيات املتوفرة.

على قضايا تكت�سي أهمية  ووعيا بما تمكنه هذه اآللية في املجال الرقابي من تسليط الضوء 
 58 فقد قدم فريق العدالة والتنمية  قصوى الرتباطها بمدى تفعيل السياسات العمومية، 
طلبا في هذا املجال تشمل قطاعات مختلفة وقضايا ذات راهنية ونعرض فيما يلي طلبات 

الفريق في هذا الشأن:
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122/10/2013
لجنة البنيات 

األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

واآلفاق  املطروحة  اإلشكاالت   : املغرب  مر�سى  وضعية 
املستقبلية

222/10/2013
لجنة البنيات 

األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

واآلفاق  املطروحة  اإلشكاالت   : املغرب  الطرق  وضعية 
املستقبلية

331/10/2013
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

األحداث التي عرفتها كل من آسا والزاك

415/11/2013
لجنة املالية 

والتنمية 
االقتصادية

تقرير  ملناقشة  واملالية  العدل  للجنتي  مشترك  اجتماع 
املجلس األعلى للحسابات حول نظام التقاعد

525/11/2013
لجنة التعليم 

والثقافة 
واالتصال

تتبع اتفاقية جبر الضرر الجماعي الخاصة بقطاع التعليم 
اإلنسان  لحقوق  االستشاري  املجلس  بين  املوقعة  العالي 
 23 بتاريخ  العالي  التربية الوطنية والتعليم  )سابقا( ووزارة 

دجنبر 2013

602/12/2013
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

واقع وكيفية اشتغال مجموعة التهيئة العمران، واإلشكاالت 
املرتبطة بمجال تدخل هذه األخيرة

702/12/2013
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

واقع الوكاالت الحضرية، تصاميم التهيئة، رخص االستثناء

804/12/2013
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

جراء  هللا  معطى  حي  ساكنة  منها  تعاني  التي  اإلشكاالت 
األحداث األخيرة التي عرفتها جهة العيون بوجدور الساقية 

الحمراء

913/12/2013
لجنة الخارجية 
والدفاع الوطني

الحملة الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة املنتدبة لدى رئيس 
الحكومة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 

لتسوية وضعية املهاجرين ببالدنا

1023/12/2013
لجنة القطاعات 

اإلجتماعية

"نظام  حول  األول  الوطني  اللقاء  وتوصيات  خالصات 
تموين املؤسسات الصحية العمومية باألدوية واملنتوجات 

الصيدالنية"

1110/01/2014
لجنة املالية 

والتنمية 
اإلقتصادية

الوضعية املالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء
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1217/01/2014
لجنة املالية 

والتنمية 
اإلقتصادية

وضعية وكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
لألقاليم الجنوبية والشمالية والشرقية باململكة

1317/01/2014
لجنة املالية 

والتنمية 
اإلقتصادية

وضعية الدين العمومي وسبل التقليص منه

1421/01/2014
لجنة املالية 

والتنمية 
اإلقتصادية

العمومية  الديون  تحصيل  غرامات  من  اإلعفاء  حصيلة 
املنصوص عليها في قانون املالية 2013

1530/01/2014
لجنة املالية 

والتنمية 
اإلقتصادية

قرار الحكومة املتعلق بإلغاء الدعم الذي يخصصه صندوق 
املقاصة ملادتي البنزين املمتاز والفيول الصناعي

لجنة القطاعات 1624/01/2014
اإلجتماعية

التقرير  ضوء  على  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  وضعية 
األخير للوزارة في هذا الصدد

لجنة القطاعات 1724/01/2014
االختالالت واملشاكل التي تعرفها مؤسسة القرض الفالحياإلنتاجية

1824/01/2014
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

املرتبطة  اإلشكاليات  وكذا  األجرة  سيارات  قطاع  واقع 
باستمرار منح املأذونيات في بعض العماالت واألقاليم

1924/01/2014
لجنة العدل 

والتشريع وحقوق 
اإلنسان

نتائج التمديد املرتبط بتنزيل مقتضيات املادة 16 من مدونة 
األسرة بخصوص سماع دعوى الزوجية ومبادريات الوزارة 
املعنية بعد انقضاء اآلجال املرتبطة بتنفيذ مقتضيات املادة 

املذكورة

لجنة الخارجية 2024/01/2014
والدفاع الوطني

وأنغوال  الوسطى  إفريقيا  بجمهوريتي  األخيرة  املستجدات 
وانعكاساتها على جاليتنا هناك

2127/01/2014
لجنة العدل 

والتشريع وحقوق 
اإلنسان

موضوع تنفيذ األحكام القضائية في مواجهة الدولة وشركات 
التأمين

لجنة القطاعات 2231/01/2014
االختالالت واملشاكل التي تعرفها مؤسسة بريد املغرباإلنتاجية

2311/02/2014
لجنة البنيات 

األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

البرنامج العشري الذي يخص الفترة 2015-2024 للمندوبية 
السامية

2421/02/2014
لجنة التعليم 

والثقافة 
واالتصال

بخصوص  وفرنسا  املغرب  بين  املوقعة  اإلتفاقية  محتوى 
الباكالوريا الدولية
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مواضيع طلبات عقد اللجاناللجنة املختصةتاريخ اإلحالةالرقم

2526/02/2014
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

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

لجنة القطاعات 2626/02/2014
اإلجتماعية

العقارية  االستثمارات  ومشاريع  ممتلكات  تدبير  اختالالت 
للمكتب الواردة في التقرير األخير الصادر عن املجلس األعلى 

للحسابات

لجنة القطاعات 2726/02/2014
اإلجتماعية

التسيير املالي للمخيمات الصيفية على ضوء التقرير األخير 
الصادر عن املجلس األعلى للحسابات

لجنة القطاعات 2826/02/2014
اإلجتماعية

خالصات وتوصيات التقرير السنوي اآلخير للمجلس األعلى 
للحسابات في املجال املرتبط بقطاع الصحة

2926/02/2014
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

االختالالت التي تعرفها العديد من مشاريع السكن االجتماعي 
على ضوء التقرير األخير للمجلس األعلى للحسابات

لجنة الخارجية 3026/02/2014
والدفاع الوطني

املسيئة  التصريحات  وتداعيات  الفرن�سي  املوقف  حيثيات 
للمغرب واملنسوبة إلى سفير فرنسا بواشنطن

3128/02/2014
لجنة العدل 

والتشريع وحقوق 
اإلنسان

مآل امللفات التي تمت إحالتها على الوزارة من قبل املجلس 
األعلى للحسابات حسب ما ورد في التقرير الصادر عنه 

لجنة الخارجية 3203/03/2014
والدفاع الوطني

أوضاع  على  أوكرانيا  دولة  تعرفها  التي  األحداث  تداعيات 
الجالية املغربية بهذا البلد وخاصة فئة الطلبة منهم

لجنة القطاعات 3310/03/2014
اإلنتاجية

القطاع  في  والخاص  العام  القطاع  بين  الشراكة  حصيلة 
الفالحي

لجنة القطاعات 3410/03/2014
اإلنتاجية

وسبل  ونتائجها  اململكة  بسواحل  البحارة  حوادث  أسباب 
الحد منها

لجنة القطاعات 3517/03/2014
اإلجتماعية

تقييم مرور سنتين على تعميم نظام املساعدة الطبية لدوي 
الدخل املحدود

لجنة القطاعات 3621/03/2014
اإلنتاجية

إلنعاش  املغربي  املركز  يعيشها  التي  التدبيرية  االختالالت 
الصادرات

3707/04/2014
لجنة املالية 

والتنمية 
اإلقتصادية

عملية  إلنجاح  بها  القيام  تم  التي  والتدابير  االستعدادات 
اإلحصاء العام للسكنى والسكان املزمع القيام به هذه السنة

لجنة القطاعات 3808/04/2014
اإلنتاجية

الوقوف على الوضعية التدبيرية ملكتب معارض الدارالبيضاء 
واملشاكل التي يعيشها

3902/05/2014
لجنة التعليم 

والثقافة 
واالتصال

موضوع العنف بالجامعة املغربية
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لجنة الخارجية 4012/05/2014
والدفاع الوطني

التقرير األممي األخير الخاص بتمديد مهام بعثة األمم املتحدة 
بالصحراء املغربية لسنة أخرى

4112/05/2014
لجنة املالية 

والتنمية 
اإلقتصادية

TV 1 الوضع املالي لقناة ميدي

4228/05/2014
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

االستعداد لالنتخابات الجماعية املقبلة

4328/05/2014
لجنة التعليم 

والثقافة 
واالتصال

التربية  املنظمة من طرف وزارة  التشاورية  اللقاءات  نتائج 
الوطنية والتكوين املنهي حول املدرسة املغربية

لجنة مراقبة 4430/05/2014
املالية العامة

ثالثة مواضيع:
- مراقبة صرف ميزانيات الجماعات الترابية من حيث تدبير 

املوارد املرصودة في باب الضريبة على القيمة املضافة 
- مراقبة الحسابات الخصوصية للخزينة

- مراقبة الدعم الداخلي والخارجي املوجه لجمعيات املجتمع املدني

4504/06/2014
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

الوضعية املادية لفئة أعوان السلطة : الشيوخ واملقدمين

لجنة مراقبة 4604/06/2014
املالية العامة

آثار التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة واملكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب للفترة ما بين 2014 و2017

لجنة الخارجية 4718/06/2014
والدفاع الوطني

املتعلقة  واملوازية  الرسمية  الدبلوماسية  االستعدادات 
بقضيتنا الوطنية

لجنة الخارجية 4818/06/2014
والدفاع الوطني

اإلجراءات والتدابير املقرر اتخاذها الستقبال شهر رمضان 
وموسم الحج لهذه السنة

لجنة الخارجية 4918/06/2014
والدفاع الوطني

التعاون جنوب  في إطار  أبرمها املغرب  التي  آثار االتفاقيات 
جنوب

5023/06/2014
لجنة املالية 

والتنمية 
اإلقتصادية

للمملكة وتحليلها ودراسة  النقدية  السياسة  الوقوف عند 
االستراتيجية املعتمدة بخصوصها

5123/06/2014
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

معايير توزيع الضريبة على القيمة املضافة على الجماعات 
الترابية

5223/06/2014
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

معايير استفادة الجماعات الترابية من االقتراض من صندوق 
التجهيز الجماعي
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5326/06/2014
لجنة التعليم 

والثقافة 
واالتصال

ورش إصالح التعليم

لجنة القطاعات 5426/06/2014
اإلنتاجية

حصيلة املوسم الفالحي واإلجراءات املتخذة لدعم الفالحين 
املتضررين من آثار ضعف املحصول ببعض املناطق

5526/06/2014
لجنة التعليم 

والثقافة 
واالتصال

موضوع واقع األقسام التحضيرية

5622/07/2014
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

وضعية الدور اآليلة للسقوط

5725/07/2014
لجنة البنيات 

األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

برنامج إحداث وتجديد محطات السكك الحديدية

5825/07/2014
لجنة البنيات 

األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

املرتبطة  واإلشكاليات  للمسافرين  الطرقية  املحطات  واقع 
بكيفية تسيير وتدبير هذه األخيرة

حيث  والتنمية  العدالة  فريق  بها  تقدم  التي  املواضيع  من  عدد  اللجان  مختلف  وناقشت 
ذلك  ومن  مختلفة  قطاعات  في  ومناقشتها  مهمة  معطيات  على  لإلطالع  مناسبة  كانت 

اآلتية: املواضيع 

1.  وضعية املكتب الوطني للسكك الحديدية: 

2013طلب الفريق عقد اجتماع للجنة البنيات األساسية والطاقة واملعان  فبراير   22 بتاريخ 
وفي هذا الشأن عقدت اللجنة  والبيئة ملدارسة وضعية املكتب الوطني للسكك الحديدية، 
2013، ناقشت خاللهما املوضوع بشكل  30 أكتوبر  2013 والثاني في  14 ماي  لقاءين األول في 
واملدير  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  كل  بها  تقدم  قيمة  عروض  بعد  مستفيض 
والتطور  العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية اللذان أبرزا أهمية قطاع النقل السككي، 
وتنويع األسعار لتتما�سى مع مختلف  الذي عرفه خالل العشرية األخيرة من تعزيز العرض، 
بمجالي  والعناية  واللوجستيك،  للبضائع  السككي  النشاط  عرفها  التي  واالنتعاشة  الفئات، 
والسهر على تسريع وثيرة تنفيذ املشاريع وااللتزام بآجال أشغال  السالمة وجودة الخدمات، 

ورش القطار فائق السرعة...
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ومن أهم النقاط التي تمت مناقشتها بهذا الصدد الحرص على احترام املواقيت الذي يعتبر 
عنصرا أساسيا في معيار الجودة، والعمل على  ضمان الراحة على متن القطارات بتخصيص 
األولى  للدرجتين  اإللكتروني  الحجز  نظام  عبر  وذلك  االكتظاظ  وتدبير  مسافر،  لكل  مقعد 
وبالتجهيزات  الالزمة  بالنظافة  واالهتمام  املقاعد،  لعدد  وفقا  التذاكر  وتحديد  والثانية، 
وإبالغ  بالصوتيات،  واالعتناء  واملعدات لضمان السالمة والراحة من قبيل التكييف الالزم، 
الدولية  املعايير  وفق  الحظيرة  وتجديد  األمازيغية،  فيها  بما  الالزمة  باللغات  املسافرين 
النواب  السادة  طالب  كما  للبيئة.  الجديدة  املستلزمات  االعتبار  بعين  تأخذ  وباستراتيجية 
بالعدالة املجالية في مجال النقل السككي وربط املدن غير املشمولة بالخطوط السككية، 
حذف  عبر  السككية  بالسالمة  واالعتناء  للقطار«،  التابعة  »الحافالت  سوبراتور  بحافالت 
في  إنذار  املمرات غير املحروسة بجهاز   وتجهيز   النقط السوداء،  املمرات املستوية خاصة 

انتظار حذفها نهائيا، ووضع أجهزة الوقاية الالزمة.

بالعديد من املناطق باململكة واملعايير املرتبطة بتحديد  والكهرباء  الزيادة في تسعيرة املاء   .2
األثمان في عقد التدبير املفوض.

طلب الفريق بعقد اجتماع للجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة ملناقشة هذا 
على إثر    2013 يناير   18 والثانية   2012 دجنبر   11 املوضوع في مناسبتين اثنتين األولى في 
والصحف  مجموعة من األحداث التي عرفتها بعض املدن املغربية وتناولتها وسائل اإلعالم  
وإعالن  باملدينة.  الكهرباء  فواتير  أحداث مراكش و االحتجاج على غالء   : بينها  الوطنية من 
والكهرباء،  املاء  أسعار  في  الزيادة  إمكانية  على  البيضاء  بالدار  ليديك  لشركة  العام  املدير 
في حوار مع بعض الجرائد الوطنية أن ملف أسعار   2012 وتأكيد وزير االتصال في أواخر 
في طاولة النقاش ملعالجته  بمقاربة شمولية بعد دراسة مفصلة خلصت إلى ضرورة  الكهرباء 
اللجنة  عقدت   2013 دجنبر   25 األربعاء  يوم  وفي  بها،  املعمول  األسعار  تركيبة  مراجعة 
اجتماعا بحضور السيد محمد الوفا الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون 
واملاء  والسيد علي الفا�سي الفهري املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء  العامة والحكامة، 

ملناقشة املوضوع. الصالح للشرب، 

الفريق بتساؤالتهم ومطالبتهم تقديم شروحات  عرف االجتماع حضورا قويا ومتميزا ألعضاء 
معايير تحديد األثمان املعتمدة من طرف  بشأن صحة الزيادة مع إعطاء  ومعطيات مفصلة  
في هذا  املفوض  التدبير  وثائق  تشمله  ما  و  للشرب،  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب 
الصدد السيما وأن الفريق يتوصل يوميا بمجموعة من التساؤالت من طرف املواطنين، حيث 
تتكلم عدد من املصادر  على أن الحكومة تعتزم إقرار زيادة في أسعار الكهرباء واملاء والتطهير 
وأن  الصالح للشرب،  واملاء  بهدف تقليص األزمة املالية التي يعيشها املكتب الوطني للكهرباء 
الزيادة ستعتمد في إطار مخطط شمولي إلعادة هيكلة هذا املكتب واستعادة توازناته دون 

املساس بالقدرة الشرائية للفئات الهشة. 
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من خالل العروض والتفسيرات املقدمة من قبل السيد الوزير واملدير تم التأكيد على أن 
1997 من طرف املكتب الوطني للكهرباء أو  املغرب لم يشهد زيادة في الضغط املنخفض مند 
من طرف الوكاالت مبينا أن هناك تسعيرتين األولى تخرج في الشبكة ينفذها املكتب الوطني 
التدبير  في مجال  فرض 

ُ
ت والثانية  الوكاالت،  أيضا  بها  وتعنى  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

على ما هو متفق عليه في دفاتر  خبر فقط بها الحكومة حيث تحدد التسعيرة بناء 
ُ
املفوض وت

استفادة  في  اإلكراهات  وتتلخض  الشركات.   بهذه  املنتخبة  املجالس  تربط  التي  التحمالت 
وعدم فعالية  جميع املستهلكين من الشطر االجتماعي بغض النظر عن مستواهم املعي�سي، 
املنظومة  كفاءة  عدم  مع  االستهالك  ترشيد  في  حاليا  به  املعمول  التعريفة  نظام  ونجاعة 
التعريفية الحالية ملواكبة ومسايرة املستجدات، مما يجعل الوضعية املالية للمكتب الوطني 
واملاء، صعبة وتستدعي التدخل وتضامن الجميع للخروج من األزمة حيث أصبحت  للكهرباء 
حاجيات  وتراعي  العدالة  مبادئ  تكرس  جديدة  تعريفية  منظومة  العتماد  ملحة  الحاجة 
 ،13.09 الطبقات املحدودة الدخل وتتالءم مع فتح سوق الطاقات املتجددة في إطار قانون 
آليات ملحاربة التبذير  واعتبار املادتين حيويتين تقتضيان عقلنة وترشيد االستهالك وإرساء 

.  7% يفوق  بعد تسجيل ارتفاع سنوي مستمر على الكهرباء 

العقاري  واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  تعيشها  التي  االختالالت  مناقشة   .3
والخرائطية.

عقدت   ،2013 يونيو   14 بتاريخ  والتنمية  العدالة  فريق  به  تقدم  الذي  الطلب  على  بناء 
اجتماعا مع مدير الوكالة الوطنية   2014 يناير    21 لجنة القطاعات اإلنتاجية يوم الثالثاء 
السيد وزير الفالحة والصيد  بحضور   للمحافظة العقارية واملسح الطبوغرافي و الخرائطية  
وذلك ملناقشة االختالالت واملشاكل التي تعيشها الوكالة على مستوى  البحري عزيز اخنوش، 
طويلة  زمنية  لفترة  ركودا  العقاري  التحفيظ  عملية  عرفت  كما  ومرافقها،  مصالحها  تدبير 
املدة  طيلة  الحدود  رسم  بعملية  املكلفون  التقنيون  بها  قام  التي  اإلضرابات  بعد  خاصة 
مداخيل  تفويت  وكذا  واملستثمرين  املواطنين  مصالح  تعطيل  عنه  نتج  ما  وهذا  السابقة، 

مهمة على خزينة الدولة.

ب- املهام االستطالعية 

بمهمة  للقيام  ب14طلبا  الثالثة  التشريعية  السنة  خالل  والتنمية  العدالة  فريق  تقدم 
64 من القانون الداخلي ملجلس النواب، حيث تنصان  63 و  استطالعية مؤقتة وفق املادتين 
على إمكانية القيام بمهمة استطالعية مؤقتة داخل االختصاصات الرقابية املناطة باللجان 
من  نشاط  أو  املجتمع  يهم  موضوع  أو  تشريعي  مشروع  تطبيق  من حسن  للـتأكد  النيابية، 
دراسة  إعداد  يتم  حيث  العمومية.  واملقاوالت  واملؤسسات  اإلدارات  أو  الحكومة  أنشطة 
القطاع الوزاري املعني  أوتقرير حول نتائج املهمة من طرف اللجنة التي يخول لها استدعاء 
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إضافة إلى حق رفع التقرير إلى  واالختالالت التدبيرية عند االقتضاء  ملناقشة هذا التقرير  
التساؤالت  على  للجواب  الحكومة  أعضاء  حضور  إمكانية  مع  ملناقشته،  العامة  الجلسة 

التقرير. بمناقشة  املرتبطة 

وكسابقتها عرفت هذه السنة حركية مهمة في استعمال هذه املهمة الرقابية املنوطة باللجان 
واملواضيع  القضايا  من  مجموعة  والتنمية  العدالة  فربق  نواب  اقترح  خاللها  من  والتي 
من خالل مراقبة وتقييم أنشطة اإلدارات واملؤسسات  املرتبطة بالدرجة األولى باملواطنين، 
على  النيابية  اللجان  بعض  عمدت  كما  أسفله.  الجدول  في  مواضيعها  نلخص  العمومية. 
وفيما يلي جدول بطلبات  برمجة بعض املهام التي سبق للفريق وأن وجه طلبات في شأنها، 

املهام االستطالعية التي تقدم بها الفريق.

املوضوعاللجنة املختصةالتاريخالرقم

لجنة القطاعات 12013/12/02
االجتماعية

الخامس  محمد  الجهوي  املستشفى  وضعية  على  الوقوف 
بآسفي نتيجة تردي الخدمات الصحية التي تقدمها فضال 

عن االختالالت التدبيرية التي تعاني منها

22013/12/04
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

بمدن:   القديمة  التاريخية  األحياء  واقع  على  الوقوف 
الدارالبيضاء، الصويرة وبني مالل للوقوف على املشاكل التي 

تعاني منها هذه األحياء التاريخية

لجنة القطاعات 32013/12/06
اإلنتاجية

نتيجة  بفاس،  العقارية  املحافظة  وضعية  على  الوقوف 
املشاكل واالختالالت التدبيرية التي تعاني منها

لجنة القطاعات 42013/12/27
االجتماعية

بوملان  فاس  جهة  مستشفيات  وضعية   على  الوقوف 
الجهوي  واملستشفى  الغساني  اإلقليمي  املستشفى  وخاصة 
الثاني  الحسن  الجامعي  االستشفائي  واملركز  الخطيب  ابن 
واالطالع على منظومة العالجات بهذه املؤسسات  والخدمات 

الصحية التي تقدمها 

لجنة القطاعات 52014/01/24
االجتماعية

الوقوف على حجم الخصاص املهول في اإلمكانات املادية والبشرية 
وسوء التدبير الذي يعاني منه املستشفى الجهوي محمد الخامس 

بطنجة

62014/01/30
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

الوقوف على اإلشكاالت والتجاوزات التي تعاني منها املفتشية 
الجهوية للتعمير بفاس

لجنة القطاعات 72014/02/11
اإلجتماعية

نتيجة  بالسمارة  اإلقليمي  املستشفى  الوقوف على وضعية 
اختالالت منظومة العالجات بهذه املؤسسة وتردي الخدمات 

الصحية التي تقدمها

لجنة الخارجية 82014/05/12
والدفاع الوطني

الوقوف على آليات استقبال املغاربة املقيمين بالخارج وكذا 
التحقق من املساطر اإلدارية املعمول بها حاليا واإلجراءات 

املتخذة للتخفيف من معاناة هذه الفئة
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ج. رصيد هام من األسئلة الكتابية والشفوية وامللتمسات:

البد  والشفوية  الكتابية  األسئلة  من  والتنمية  العدالة  فريق  حصيلة  مناقشة  بمناسبة 
املواطنين  تقريب  في  الرقابية  اآللية  هذه  بأهمية  الفريق  أعضاء  إيمان  بأن  التذكير  من 
وانشغاالتهم وهمومهم اليومية من السلطة الحكومية هو الدافع األساس النتاجاتهم الغزيرة 
1997 في  من األسئلة، وللباحث واملتخصص أن يجري قراءة في مسار الفريق منذ نشأته سنة 
هذا عكس بعض املنافسين الذين دفعهم هوسهم باملنافسة الرقمية  استعمال هذه اآللية، 
إلى خدمات أشخاص بعيدين عن أحوال املواطنين لصياغة اآلالف من األسئلة  إلى اللجوء 
املكررة املعتمدة على تقنية الحاسوب قص/لصق حتى يتبجحوا بأرقام لن يحركو بها شيئا 
لدى الرأي العام الذي أيقن بأن نواب العدالة والتنمية متواصلين دائمين معهم منفتحين 
ملختلف  بها  يقومون  التي  امليدانية  والزيارات  املحلية  مكاتبهم  خالل  من  مشاكلهم  على 
املواطنين  من قضايا  الدائم  لقربهم  إضافة  بدونها،  أو  مناسبات  بوجود  والجهات  األقاليم 
وتقديم حصيالت  والتوضيح  والشرح  واإلنصات  للتواصل  سنوية  لقوافل  تنظيمهم  كذا  و 
املواطنين  الفريق، مستعدين في ذلك لكل محاسبة ومراقبة، وألي كان أن يستطلع أراء  أداء 
الفريق كلما حلوا أو ارتحلوا بأي جهة من  حيث لم تتغير حفاوة استقبالهم وترحيبهم ألعضاء 

املوضوعاللجنة املختصةالتاريخالرقم

92014/05/12
لجنة الداخلية 

والجماعات 
الترابية والسكنى

على  لإلطالع  القنيطرة  إقليم  الطيبي  سيدي  منطقة  زيارة 
إشكالية التعويض عن املنشآت السطحية والبنايات

لجنة القطاعات 102014/05/30
اإلنتاجية

البحري  الصيد  فيها  يتخبط  التي  املشاكل  على  الوقوف 
معاناة  ورصد  والحسيمة  والدريوش  الناظور  بمناطق 

الصيادين واملهنيين بها

112014/06/17
لجنة البنيات 

األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

الوقوف على الخروقات التي تعرفها عملية استغالل املقالع 
وفو�سى نهب الرمال بالجماعة

122014/06/26
لجنة التعليم 

والثقافة 
واالتصال

والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  الوقوف على وضعية 
لجهة الدارالبيضاء الكبرى

132014/06/26
لجنة التعليم 

والثقافة 
واالتصال

الوقوف على وضعية األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
دكالة عبدة

142014/07/25
لجنة البنيات 

األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

الوقوف على سير األشغال بورش محطة القطار امليناء بالدار 
البيضاء وأسباب التأخر الحاصل في إتمام هذا الورش
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فكما كان الفريق في املعارضة الزال في األغلبية لم ينضب معينه وسالحه في  جهات اململكة، 
ذلك صدق الخطاب وقوة األداء واالستماتة في الذود عن قضايا املواطنين.

الثالث من هذه  ونستعرض فيما يلي حصيلة مقارنة لألسئلة الشفوية والكتابية للسنوات 
الوالية التشريعية والتي يتبين من خاللها محافظة الفريق على غزارة انتاجه وتطوره بمعدل 
دون أن يكون ألي اعتبارات  يبين مدى استئناس نوابه مع استعمال هذه اآللية الرقابية، 
اليومي  للمعيش  مالمستها  وكذا  ومحتواها  األسئلة  نوعية  حساب  على  حضور  رقمية 

للمواطنين والقضايا التي تشغلهم محليا ووطنيا.

975 سؤاال شفويا و3031  وبذلك تقدم الفريق خالل السنة التشريعية الثالثة بما مجموعه 
سؤاال كتابيا و907 ملتمسا*، وجهت إلى جميع القطاعات الوزارية، وبالنسبة للتوزيع الزمني 
بين  و154    2013 466 سؤاال خالل دورة أكتوبر  بالنسبة لألسئلة الشفوية فقد تم توجيه  
أبريل  بين دورتي  و31   2014 أبريل  خالل دورة  و324   2014 وأبريل   2013 أكتوبر  دورتي 

.2014 2014 وأكتوبر 

 154 أما بالنسبة لألسئلة املجاب عليها والتي برمجت خالل هذه السنة التشريعية فعددها 
وبالنسبة   ،2014 79  خالل دورة أبريل  و   2013 منها خالل دورة أكتوبر    75 سؤاال  شفويا 
لطبيعتها فوزعت بين 141 سؤاال ذا طابع وطني و 9 أسئلة ذات طابع محلي و 4 أسئلة متعلقة 
الخاصة  الشهرية  الجلسة  إطار  في  األغلبية  فرق  من طرف  توجيهها  تم  العامة  بالسياسات 

بمساءلة السيد رئيس الحكومة.  

1453 سؤاال كتابيا خالل هذه السنة وهو  كما تجدر االشارة إلى توصل الفريق باإلجابة على 
تجاوب لم يسبق للحكومات السابقة االلتزام بمثله.

السنة  خالل  للفريق  الرقابية  الحصيلة  بخصوص  تفصيلية  جداول  يلي  فيما  ونستعرض 
الثالثة. التشريعية 

السنة التشريعية 
عدد األسئلة 

الكتابية
النسبة 
املئوية

عدد األسئلة 
الشفوية

النسبة 
املئوية

عدد 
امللتمسات

النسبة 
املئوية

%61220,70%91331,45%142119,7السنة األولى 2012-2011

%143748,61%101534,96%277838,4السنة الثانية 2013-2012

%90730,68%97533,59%303141,9السنة الثالثة 2014-2013

%2956100%2903100%7230100املجموع

2014 15 شتنبر  * -حصرت هذه االحصائيات بتاريخ 
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األسئلة الشفوية التي تمت اإلجابة عنها موزعة  وبشكل تفصيلي،  يستعرض الجدول اآلتي، 
 : حسب تاريخ الجلسة مع بيان القطاع الوزاري املعني واسم السائل واملعقب 

املعقبالسائلالوزارةاملوضوعتاريخ الجواب

26/11/2013
والدفاع  لبالدنا  الخارجية  السياسة 

عن الوحدة الترابية
محمد الر�سى عزوها العراكرئاسة الحكومة

بنخلدون

سعيد بنحميدةاألغلبيةرئاسة الحكومةبرنامج تحدي األلفية31/12/2013

31/12/2013
بخصوص  املتبعة  العامة  السياسة 
تجميد الحوار االجتماعي وانعكاساته 

على السلم االجتماعي
محمد يتيماملعارضةرئاسة الحكومة

عبد اللطيف األغلبيةرئاسة الحكومةإصالح وتأهيل القطاع املالي باملغرب28/01/2014
بروحو

محمد يتيماألغلبيةرئاسة الحكومةالحوار االجتماعي27/05/2014

املعقبالسائلالوزارةاملوضوع

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 15 أكتوبر  2013

محمد نجيب التجهيز والنقلارتفاع حوادث السير
حسن الحارسعمور

الشؤون العامة تأثير العمل بنظام املقايسة
عبد اللطيف حكيمة فصليوالحكامة

بروحو

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 22 أكتوبر  2013

نور الدين رشيد القبيلالتعليم العاليمالءمة التعليم العالي مع احتياجات القطاع الخاص
البركاني

عبد الرحمان إدريس الثمريالسكنى والتعميرالوضع العمراني للبادية املغربية
رابح

الهام واليالهام واليالصحةتدبير املصالح الحيوية باملستشفيات الجامعية

أحمد جدارعبد الصمد حيكرالتشغيلالتشغيل الذاتي

زيارة  هامش  على  العيون  مدينة  شهدتها  الي  األحداث 
محمد الر�سى الداخليةمبعوث األمين العام لألمم املتحدة

بنخلدون
محمد سالم 

البيهي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 29 أكتوبر  2013

وضعية األئمة والقيمين الدينيين العاجزين عن االستمرار 
محمد عصاممحمد السليمانياألوقاففي أداء مهامهم

األسئلة الشفوية املجاب عنها من طرف رئيس الحكومة
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املعقبالسائلالوزارةاملوضوع

عبد اللطيف الداخليةمشروع تصميم التهيئة للدار البيضاء
الناصري

عبد الصمد 
حيكر

اإلجراءات املتخذة لتمكين املرأة املغربية من منح جنسيتها 
ءامنة ماء السعدية زاكيالعدل والحرياتلزوجها األجنبي

العينين

يوسف غربيعبد هللا مو�سىالخارجيةالدبلوماسية املوازية ودور الحكومة

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 12 يونيو  2013

رضوان زيديعبد هللا اوباريالتجهيز والنقلمآل االستراتيجية اللوجيستيكية

العالقات مع حماية الثروة الغابوية
عبد هللا بنحمومحمد بوشنيفالبرملان

مو�سى الغالضجمال مسعوديالصناعة والتجارةحصيلة االستثمارات الصناعية باملغرب وآفاق تطويرها

الصناعة التغطية الصحية والسكن االجتماعي للصناع التقليديين
عبد الحليم حسن لغشيمالتقليدية

عالوي

عزوها العراكمحمد الزويتناالقتصاد واملاليةمشروع التعويض عن فقدان الشغل

عمر فا�سي فهريبلعيد أعلواللالتجهيز والنقلصيانة الطرق الجبلية والقروية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 19 يونيو  2013

سعيد خيرونعبد الوهاب راجيالتضامن واملرأة اندماجية والتقائية البرامج الحكومية في املجال االجتماعي 

محمد يتيمعبد هللا اوباريالتربية الوطنيةواقع تدريس األمازيغية

موالي رشيد الشباب والرياضةوضعية الجامعة امللكية لكرة القدم
يونس مفتاحسليماني

محمد العربي السكنى والتعميرإجراءات التصدي للوبيات املضاربة في العقار
بلقائد

عبد املجيد ايت 
العديلة

الصعوبات التي تعترض طلبة الجامعات واملعاهد في إجراء 
رشيد القبيلمحمد العثمانيالتعليم العاليالتدريب املنهي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 3  دجنبر  2013

الشؤون العامة حكامة تدبير صندوق املقاصة
والحكامة

عبد هللا بووانوعبد هللا عبدالوي

التعريف بضامين التقارير التي يقدمها املغرب أمام 
ءامنة ماء العراقي محمدالعدل والحرياتاملنتظم الدولي بخصوص وضعية حقوق اإلنسان

العينين

تقييم أداء خاليا التكفل بقضايا النساء واألطفال ضحايا 
السعدية زاكيمينة زنيبرالعدل والحرياتالعنف داخل املحاكم املغربية

عبد الرحمان نور العدل والحرياتمعالجة ملفات الفساد
الدين

عبد العزيز 
عماري

عبد السالم عبد السالم بالجياألوقافاالرتقاء باملساجد في العالم القروي
بالجي

محمد يتيممحمد يتيمالداخليةظاهرة املهاجرين األفارقة
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 10 دجنبر  2013

السعدية علمي الصحةضحايا تلوث بئر بطاطا
محمد ادعماربيناني

مو�سى الغالضأحمد أيتونةالتجهيز والنقلالطرق بالجماعات القروية املجاورة للمدار الحضري

عي�سى امكيكيحسن لغشيمالفالحةمآل إصدار مدونة الصيد البحري

عبد الرحمان أحمد أدراقالفالحة     إشكالية ارتباط الفالحة بالقطاع الصناعي
رابح

محمد خييسعيد بنحميدةاالقتصاد واملاليةاألزمة املالية لصناديق التقاعد

اإلجراءات املتخذة لضمان التنافسية والديمومة للبنيات 
عبد هللا آيت محمد لشكرالتجهيز والنقلالتحتية الوطنية

شعيب

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 17 دجنبر  2013

باملجال  سكن  لبناء  هكتار  مساحة  على  التوفر  اشتراط 
عبد اللطيف العراقي محمدالتعميرالقروي

رشيد

محمد الديازعبد املجيد جوبيجالتعميرمستجدات مرسوم ضابطة التعمير

باملناطق  القروي  بالعالم  ونساء  رجال  اشتغال  ظروف 
مينة زنيبرجميلة املصليالتربية الوطنيةالجبلية

محمد نجيب عمر فا�سي فهريالتجهيز والنقلإلغاء إعالن عن مباراة للمتصرفين
عمور

عبد اللطيف ابن سعاد شيخيالتشغيلخروقات بالتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية
يعقوب

مصطفى يونس مفتاحالصحةاإلجراءات املصاحبة لقرار خفض ثمن األدوية
ابراهيمي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 24 دجنبر  2013

العالقات مع سبل تحسين وضعية السجون
محمد امكرازعزيزة القندو�سيالبرملان

عبد الصمد احمد بوخبزةاالتصالتنفيذ دفاتر التحمالت
حيكر

في  االنتخابوية  واالعتبارات  واملحسوبية  الفو�سى  تف�سي 
عبد املجيد ايت الداخليةتوزيع املنح على الجمعيات من طرف املجالس املنتخبة

العديلة
ربيعة طنين�سي

محمد الر�سى الخارجيةسياسة الخارجية لدعم القضية الفليسطينية
بنخلدون

عبد العزيز 
عماري

عبد الرحمان نور يونس بن سليمانالوظيفة العموميةمستجدات مرسومي وضعية رهن إشارة واإللحاق
الدين

عمر بنيطوامحمد خيريالداخليةوضعية حقوق األشخاص رهن الحراسة النظرية
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 7 يناير  2014

معاناة املواطنين مع مراكز التسجيل وتأخر مهول في إعداد 
عبد هللا آيت التجهيز والنقلواستالم وثائقهم

عي�سى امكيكيشعيب

مناطق األنشطة االقتصادية في املدن الصغرى واملتوسطة 
أحمد أدراقعبد الحليم عالويالصناعة والتجارةواملجال القروي

الحسن عبد الرحمان رابحالصناعة والتجارةنظام الحكومة االلكترونية 
بومشيطة

أحمد أيتونةأحمد صدقيالتجهيز والنقلإصالح الطرق املتأثرة بالفيضانات

عرقلة جلسات املحكمة االبتدائية ببرشيد والتأثير على سير 
عبد الصمد السعدية زاكيالعدل والحرياتالعدالة ومصالح املواطنين

االدري�سي

الشؤون العامة مجهود الحكومة في دعم تنافسية املغرب
عبد اللطيف محمد الزويتنوالحكامة

بروحو

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 21 يناير  2014

رشيد القبيلاحمد بوخبزةالتعليم العاليوضعية البحث العلمي وسبل الرقي به

األشخاص  لفائدة  واالستعجالية  االستثنائية  اإلجراءات 
صباح بوشاممحمد ادعمارالتضامن واملرأةبدون مأوى خالل فصل الشتاء

محمد العربي محمد الديازالسكنىالسكن االجتماعي
بلقائد

عبد املجيد ايت عبد املجيد جوبيجالسكنىوضعية برنامج محاربة الصفيح بالبيضاء
العديلة

محمد بوشنيفمحمد العثمانيالتربية الوطنيةإصالح نظام الباكلوريا

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 4 فبراير  2014

محمد العربي الداخليةمباراة ولوج السلك العادي للمعهد امللكي لإلدارة الترابية
بلقائد

عبد املجيد 
جوبيج

محمد الر�سى األوقافالتنشئة الدينية لفئة الصم والبكم
عبد هللا مو�سىبنخلدون

للعمل  املحدد  األجل  انتهاء  قرب  مع  املتخذة  اإلجراءات 
عزيزة القندو�سيعزيزة القندو�سيالعدل والحرياتبمقتضيات املادة16 من مدونة األسرة

بإقليم  القليعة  الحضرية  بالجماعة  األمنية  الوضعية 
رمضان بوعشرةأحمد أدراقالداخليةإنزكان أيت ملول

عبد اللطيف ابن العدل والحرياتتحسين الوضعية املادية للسادة القضاة
يعقوب

عبد الرحمان نور 
الدين

املخاوف التي يثيرها تطبيق املادة 145 مكررة من قانون 
عبد هللا بووانورضوان زيدياالقتصاد واملاليةاملالية لسنة2014

املحلية  بالجماعات  واألقسام  املصالح  رؤساء  تمتيع 
أحمد صدقيربيعة طنين�سيالداخليةبالتعويضات عن املسؤولية
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 11 فبراير  2014

عبد العزيز عماريعبد الوهاب راجياالقتصاد واملاليةحصيلة صندوق التماسك االجتماعي

الشؤون العامة الحوار مع أرباب املخابز
والحكامة

عبد العزيز افتاتيعبد هللا عبدالوي

الصناعة تأهيل املقاوالت الصغرى واملتوسطة
مراد لكورشحسن لغشيموالتجارة

عمر فا�سي فهرياخليفة الصيريالطاقة واملعادنتسريع وثيرة إنجاز البرنامج الوطني لتطهير السائل

الشؤون العامة وضعية الباحث اإلحصائي باملندوبية السامية للتخطيط
والحكامة

عبد الكريم 
محمد الزويتنالنماوي

عبد هللا صغيريالعراقي محمدالتجهيز والنقلمطار موالي علي الشريف بالرشيدية

سعيد خيرونعزوها العراكاالقتصاد واملاليةتحسين الوضع االقتصادي واملالي املغربي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 29 أبريل  2014

الرحيم  عبد  الطالب  واستشهاد  بالجامعة  العنف 
القاعدي  النهج  اثر هجوم مسلح لطلبة  الحسناوي على 

بجامعة فاس
عبد الصمد سعيد بنحميدةالتعليم العالي

االدري�سي

والفواكه  الخضر  صادرات  دخول  أسعار  نظام  تعديل 
نور الدين الفالحةاملغربية أسواق االتحاد األوربي

البركاني
إدريس صقلي 

عدوي

عبد الحق التشغيلالحوار االجتماعي
الناجحي

عبد العزيز عماري

محمد ادعمارحسن الحارسالتجهيز والنقلتفعيل البطاقة املهنية لسائقي سيارات األجرة

واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  ولوج  تسهيل  إجراءات 
عزوها العراكحكيمة فصلياالقتصاد واملاليةللصفقات العمومية

من  مباشرة  واألشخاص  املقاوالت  ضرائب  استخالص 
عبد هللا عبدالويعبد هللا بنحمواالقتصاد واملاليةاملنبع من الحسابات البنكية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 6 ماي  2014

موالي رشيد االتصالحق رجال ونساء اإلعالم في الولوج إلى املعلومة
عبد الصمد حيكرسليماني

محمد العثمانيعبد الحق كسارالتعليم العالياستثمار النبوغ الوطني

ءامنة ماء العينينمينة زنيبرالتربية الوطنيةسياسة تلقين اللغات األجنبية في املدرسة املغربية

عمر فا�سي فهريعبد هللا عبدالويالسكنىمآل االتفاقية املتعلقة بالدور اآليلة للسقوط

عبد اللطيف رشيدمحمد الديازالسكنىمآل برنامج السكن املخصص للطبقة الوسطى

يونس مفتاحالهام واليالصحةاختالالت في طب األسنان

ياسين احجامحسن لغشيماالتصالنتائج العمل بدفاتر التحمالت في قطاع السمعي البصري
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 13 ماي  2014

حماية الضحايا والشهود والخبراء واملبلغين فيما يخص 
سليمان العمرانيالسعدية زاكيالعدل والحرياتجرائم الفساد

أحمد أيتونةأحمد أيتونةالعدل والحريات            استغالل الوشايات في ابتزاز األبرياء

عبد السالم بالجيحمزة الكنتاوياألوقافحماية الشباب من التطرف

القرار املشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الداخلية 
الى  بالدخول  املحلية  للسلطات  يسمح  بموجبه  الذي 

الجامعات واألحياء الجامعية
خالد البوقرعيعبد هللا اوباريالتعليم العالي

العالقات مع عراقيل تأسيس الجمعيات بالعالم القروي
حسن لغشيمعمر بنيطواالبرملان

محمد الر�سى األوقافالنداءات املتحرشة بالثوابت الدينية للمغاربة
ءامنة ماء العينينبنخلدون

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 20 ماي  2014

جمال مسعوديياحي عبد القادرالصناعة والتجارةسبل تطوير القطاع الصناعي باملغرب

الشؤون العامة استعجالية إصالح صندوق املقاصة
حكيمة فصليمحمد خييوالحكامة

عبد الحليم عالويعبد الرحمان رابحالتجارة الخارجيةحكامة تدبير املركز املغربي إلنعاش الصادرات

نور الدين البركانيعي�سى امكيكيالسياحةالترويج السياحي وبرامج املكتب الوطني للسياحة

مراجعة شروط االستفادة من الربط بالشبكة الكهربائية 
اخليفة الصيريأحمد أيتونةالطاقة واملعادنبالعالم القروي

حقيقة ادعاءات منظمة حقوقية دولية باستمرار ظاهرة 
محمد بن عبد العدل والحرياتالتعذيب باملغرب

الصادق
عبد الصمد 

االدري�سي

حسن الحارسموح رجداليالطاقة واملعادنحصيلة دمج املكتبين الوطنيين للماء والكهرباء

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 3  يونيو  2014

محمد سالم البيهيحمزة الكنتاويالسكنىمآل آالف البقع األرضية املوجهة للقبائل الصحراوية

جميلة املصليعبد الحق كساراالتصالالتعددية في اإلعالم العمومي

عبد هللا آيت التعميرتبسيط مسطرة رخص البناء واإلصالح بالعالم القروي
شعيب

ربيعة طنين�سي

املقرئ اإلدري�سي عبد هللا اوبارياالتصالالبرمجة الرمضانية في كل من القناتين األولى والثانية
أبو زيد

مشكل املنح الجامعية باألقاليم املشمولة بجبر الضرر 
أحمد صدقيالعراقي محمدالتعليم العاليالجماعي

محمد حيليةأحمد جدارالشباب والرياضةنصيب الوسط القروي من برامج الوزارة

تف�سي ظاهرة الدعاية للسيجارة اإللكترونية وتأخر املغرب 
مصطفى ابراهيميمصطفى ابراهيميالصحةفي املصادقة على االتفاقية الدولية ملحاربة التدخين

موالي رشيد سعد حازمالشباب والرياضةمصير بعض املخيمات الجبلية املهجورة
سليماني
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 10  يونيو  2014

عبد الرحمان نور عزيزة القندو�سيالعدل والحرياتتبسيط املساطر اإلدارية في صندوق التكافل العائلي
الدين

مراقبة  وإجراءات  الرمال  ملقالع  الترخيص  ضوابط 
إدريس الثمريعزيز بنبراهيمالداخليةاالستغالل

عبد اللطيف يونس بن سليمانالعدل والحرياتالتحقيق القضائي في الجرائم املالية بالجماعات الترابية
بروحو

محمد الديازالحسين الحنصاليالداخليةاختيار وعزل نواب الجماعات الساللية

السعدية علمي الخارجيةقرار مجلس األمن عدد 2152 حول الصحراء
بيناني

محمد الر�سى 
بنخلدون

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 17  يونيو  2014

األعمال  مناخ  لتعزيز  األخيرة  الحكومية  اإلجراءات 
سعيد بنحميدةعبد السالم بالجياالقتصاد واملاليةوالتوازنات املالية واالقتصادية

مدى مصداقية التخفيضات التي يتم الترويج لها من 
رمضان بوعشرةالحسن بومشيطةالصناعة والتجارةطرف الفاعلين في االتصاالت

محمد السليمانياحمد املتصدقالطاقة واملعادنحكامة تدبير املكتب الوطني للماء والكهرباء

سعيد خيرونمحمد الزويتناالقتصاد واملاليةمعضلة املديونية

اعتماد الزاهديرضوان زيديالصناعة والتجارةخطورة بعض املنتوجات األجنبية على الصحة العامة

عمر فا�سي فهريمحمد لشكرالتجهيز والنقلمقالع الغاسول

عبد الرحمان رابحعبد الرحمان رابحالتجهيز والنقلمشكل النقل القروي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 24  يونيو  2014

عبد الكريم النماويمحمد حيليةالصحةانعدام الخدمات الصحية ببعض الجماعات القروية

أسباب عدم تطبيق مقتضيات املادة 77 من قانون 25-
الحسين الحنصاليعبد هللا مو�سىالتعمير90 لتشجيع البناء والتجمعات العمرانية بالعالم القروي

عبد الوهاب راجيخديجة ابال�سيالتضامن واملرأةتعزيز اإلدماج االجتماعي لذوي االحتياجات

رشيد القبيلمحمد العثمانيالتعليم العاليالجيل الجديد من اإلصالحات البيداغوجية

سعاد بولعيش التربية الوطنيةمآل تقارير مفت�سي مصالح املالية 
الحجراوي

رشيد عبد اللطيف

محمد العربي السكنىتسريع إنجاز السكن االجتماعي مع املنعشين العقاريين
محمد العربي بلقائدبلقائد

عبد اللطيف الصحةالتغطية الصحية للحرفيين وأصحاب املهن الحرة
أحمد جدارالناصري
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املعقبالسائلالوزارةاملوضوع

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 1  يوليوز  2014

نور الدين البركانيمحمد العثمانيالداخليةحريق املركب التجاري بالناظور

اإلجراءات املتخذة الستقبال مغاربة العالم خالل العطلة 
محمد اوريشسعادة بوسيفالجالية املغربيةالصيفية 2014

التحايل على العقد النموذجي في مجال مأذونيات سيارات 
محمد نجيب الداخليةاألجرة

محمد ادعمارعمور

عبد املجيد جوبيجعبد هللا صغيريالداخليةتغطية جماعات حضرية بدوائر األمن الوطني

الوظيفة استعمال اللغة العربية واألمازيغية داخل اإلدارة
محمد امكرازالسعدية زاكيالعمومية

السعدية علمي الخارجيةالتمثيلية السياسية للمغاربة املقيمين بالخارج
يوسف غربيبيناني

الوظيفة مآل اقتراحات وتظلمات مرتفقي املرافق العمومية
عزيزة القندو�سيأحمد أدراقالعمومية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 8  يوليوز  2014

للملك  بعقارات  الخواص  ألحد  فالحي  عقار  مقايضة 
عبد الكريم االقتصاد واملاليةالخاص للدولة باملدارات الحضرية بإقليم بركان

مصطفى ابراهيميالنماوي

للنساء  املخصص  الدعم  االستفادة من  ومعايير  شروط 
عزوها العراكمحمد خيياالقتصاد واملاليةاألرامل في وضعية هشة

عمر فا�سي فهرياخليفة الصيريالطاقة واملعادنالنتائج املحققة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول

احمد املتصدقبلعيد أعلواللالطاقة واملعادنتشجيع استعمال الطاقات املتجددة في امليدان الفالحي

سعيد خيرونعي�سى امكيكيالفالحةإلغاء العمل بمقدار االستهالك األدنى الستعمال ماء السقي

الحسن الفالحةالشراكة بين القطاع الخاص والعام في القطاع الفالحي
جمال مسعوديبومشيطة

ياحي عبد القادرعبد هللا اكفاسالفالحةمشكل تسويق املنتوجات الفالحية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 15  يوليوز  2014

ءامنة ماء العينينرشيد القبيلالتربية الوطنيةمباراة ولوج املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين

محمد حيليةعبد هللا مو�سىالصحةالتدابير الوقائية والعالجية ملشكل السموم ملوسم الصيف

جميلة املصلياحمد بوخبزةاالتصالتحسين صورة املرأة في اإلعالم

عبد الصمد التربية الوطنيةالزيادات في أثمنة املدارس الخاصة
حيكر

ربيعة طنين�سي

عبد الحق التشغيلإشكالية إدماج الشباب في املشاريع التنموية باألقاليم القروية
الناجحي

سعاد بولعيش 
الحجراوي

عبد هللا صغيريإدريس الثمريالداخليةالتهديدات التي يتعرض لها الوزراء

نور الدين السكنى والتعمير  استفادة املهاجرين من برنامج"فوغالوج"
الحسين الحنصاليالبركاني
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املعقبالسائلالوزارةاملوضوع

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 22  يوليوز  2014

عبد العزيز افتاتيعزيزة القندو�سيالعدل والحرياتدور العدالة في تشجيع االستثمار

الوظيفة حصيلة مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية
العمومية

محمد خيريمحمد خيري

تحسين أداء املراكز القنصلية وعصرنة بنياتها وتقريب 
سعاد شيخيخالد البوقرعيالخارجيةخدماتها بما يتما�سى مع تطلعات املغاربة بالخارج

عبد الرحمان نور العدل والحرياتالسطو على أمالك األجانب
الدين

عبد اللطيف ابن 
يعقوب

للحكومة  اأثناء مناق�سة احل�سيلة املرحلية  ح�سور متميز الأع�ضء الفريق 
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األسئلة الشفوية املطروحة حسب الشعب

املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية

16التشغيل
23التضامن واملرأة

29الشباب والرياضة
76الصحة

144املجموع

االنتاجية

3التجارة الخارجية
8السياحة

5الصناعة التقليدية
32الصناعة والتجارة

56الفالحة
2املقاوالت الصغرى

106املجموع

البنيات األساسية

15البيئة
70التجهيز والنقل
49الطاقة واملعادن

21املاء
4النقل

160املجموع

التعليم والثقافة 
 واالتصال 

 

26االتصال
60التربية الوطنية
34التعليم العالي

8الثقافة
128املجموع

الخارجية

18األوقاف
13الجالية املغربية

15الخارجية
1الدفاع الوطني

47املجموع

الداخلية
6التعمير
162الداخلية
23السكنى

191املجموع

العدل

1األمانة العامة للحكومة
35العدل والحريات

8العالقات مع البرملان
19الوظيفة العمومية

63املجموع

املالية
73االقتصاد واملالية

20الشؤون العامة والحكامة
93املجموع

44رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة
44املجموع

975املجموع الكلي

توزيع األسئلة الشفوية املطروحة حسب الشعب
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األسئلة الشفوية املجاب عنها

املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية

4التشغيل

3التضامن واملرأة

3الشباب والرياضة

8الصحة

18املجموع

االنتاجية
 

1التجارة الخارجية

1السياحة

1الصناعة التقليدية

7الصناعة والتجارة

6الفالحة

16املجموع

البنيات األساسية

1البيئة

11التجهيز والنقل

5الطاقة واملعادن

1النقل

18املجموع

التعليم والثقافة 
 واالتصال

 

1االتصال

7التربية الوطنية

8التعليم العالي

21املجموع

الخارجية

5األوقاف

1الجالية املغربية

5الخارجية

11املجموع

الداخلية
 

4التعمير

15الداخلية

9السكنى

28املجموع

العدل

14العدل والحريات

3العالقات مع البرملان

4الوظيفة العمومية

21املجموع

املالية
 

11االقتصاد واملالية

6الشؤون العامة والحكامة

17املجموع

4           رئاسة الحكومة

154املجموع الكلي

توزيع األسئلة الشفوية املجاب عنها حسب الشعب
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الوزارةاللجنة
املجموع 
حسب 
الوزارة

املجموع 
حسب 
الشعب

النسبة 
االجمالية

%92923رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة

الداخلية

703الداخلية

81327%
2و,م لدى وزير الداخلية 

29التعمير

79السكنى

التعليم والثقافة 
واالتصال

225التربية الوطنية

41214%

12و,م لدى وزير التربية الوطنية

106التعليم العالي

4و,م لدى وزير التعليم العالي

38الثقافة

27االتصال

االجتماعية

168الصحة

38213%
60التشغيل

59التنمية االجتماعية

95الشباب والرياضة

املالية

114االقتصاد واملالية

1655% 7املكلف بامليزانية

44الشؤون العامة والحكامة

البينات األساسية

299التجهيز والنقل

55418%

5النقل

177الطاقة واملعادن

49املاء

24البيئة

توزيع األسئلة الكتابية املطروحة خالل السنة التشريعية الثالثة:
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الوزارةاللجنة
املجموع 
حسب 
الوزارة

املجموع 
حسب 
الشعب

النسبة 
االجمالية

الخارجية

26الخارجية

1495%

87األوقاف

2و,م لدى وزير الخارجية

16و,م باملغاربة املقمين بالخارج

18 الدفاع الوطني

اإلنتاجية

33 الصناعة التقليدية

28810%

36السياحة

146الفالحة

63الصناعة والتجارة

9و,م باملقاوالت الصغرى

1و,م التجارة الخارجية

العدل

27و.م. الوظيفة العمومية

1766%
28العالقات مع البرملان

4األمانة العامة للحكومة

117العدل

%3031100املجموع اإلجمالي
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توزيع األسئلة الكتابية املجاب عنها حسب الشعب

األسئلة الكتابية املجاب  عنها

املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية

52التشغيل

49التضامن واملرأة

80الشباب والرياضة

150الصحة

331املجموع

االنتاجية
 

16السياحة

3التجارة الخارجية

30الصناعة التقليدية

45الصناعة والتجارة

112الفالحة

206املجموع

البنيات األساسية

198التجهيز والنقل

5النقل

122الطاقة واملعادن

13البيئة

21املاء

359املجموع

التعليم والثقافة 
 واالتصال

 

8االتصال

155التربية الوطنية

25التعليم العالي

188املجموع

الخارجية

18 الدفاع الوطني

29الخارجية

91األوقاف

12الجالية املغربية

150املجموع

الداخلية
 

133الداخلية

6التعمير

33السكنى

162املجموع

العدل

4األمانة العامة للحكومة

102العدل والحريات

59العالقات مع البرملان

19الوظيفة العمومية

184املجموع

املالية
 

115االقتصاد واملالية

26الشؤون العامة والحكامة

141املجموع

1721املجموع الكلي
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3. أداء وحضور دبلوما�سي وازن
إن تميز أعضاء فريق العدالة والتنمية بروح االنضباط واملسؤولية في أداء املهام املنوطة بهم 
ينعكس على مستوى مشاركاتهم الدبلوماسية البرملانية وحضورهم القوي والوازن في الدفاع 
عن القضايا الوطنية والتعريف بالتجربة الديمقراطية املغربية، فإلى جانب العمل من داخل 
تلبية دعوات لحضور االستقباالت  الفريق على  يحرص  الدائمة،  الدولية  البرملانية  الشعب 
ملناقشة  الفريق  ملقر  بعضها  دعوة  مع  باملغرب،  األجنبية  الدبلوماسية  للبعثات  الرسمية 
الفريق املترئسين  ويجب التذكير بأن أعضاء  ومدارسة عدد من القضايا الوطنية والدولية، 
لقاءات لهذه املجموعات  الدعوة لعقد  إلى  بادروا  البرملانية  لعدد من مجموعات الصداقة 
لتفعيل أدائها دون انتظار مناسبات الزيارات التي تقوم بها بعض الوفود األجنبية لتجميعها 

وفضها مباشرة بعد مغادرة هذه الوفود ملجلس النواب.

الفريق الدبلوماسية خالل السنة التشريعية  ونستعرض فيما يلي جدوال بمشاركات أعضاء 
الثالثة:

املشاركوناملكانالتاريخالتظاهرةر.ت
إنجاز 
التقرير

مالحظات

1
اللجنة البرملانية املشتركة 

بين البرملان املغربي 
والبرملان األوروبي

22 إلى 26 
ستراسبورغأكتوبر  2013

إدريس 
صقلي 
عدوي

 نعم

2

أشغال املؤتمر 36 
لرؤساء البرملانات والدورة 

63 للجنة التنفيذية 
لالتحاد البرملاني االفريقي

من 4 إلى 8 
نونبر 2013

ليبروفيل/
الغابون

موح 
الرجدالي-
محمد 
سالم 
البيهي

 نعم

اجتماعات الجمعية 3
البرملاينة ملجلس اوروبا

 من 6 إلى 8 
نونبر 2013

لشبونة/
البرتغال

 نعممحمد يتيم

4

اجتماع لجنة القضايا 
السياسية واألمن وحقوق 
االنسان التابعة للجمعية 
البرملانية لالتحاد من أجل 

املتوسط

7 نونبر 2013
بروكسيل/

بلجيكا
خالد 

 نعمالبوقرعي

5

أشغال القمة التشريعية 
اإلفريقية األولى  

"املؤسسات التشريعية 
الناشئة في أفريقيا : 

تحديات ورهانات"

من11 إلى 13 
نونبر 2013

أبوجا/
نيجيريا

عبد 
اللطيف 
بروحو

نعم
باسم 
مكتب 
املجلس
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املشاركوناملكانالتاريخالتظاهرةر.ت
إنجاز 
التقرير

مالحظات

6

زيارة وفد عن مجموعة 
الصداقة البرملانية 

املغربية-الرومانية إلى 
رومانيا

من11 إلى14 
رومانيانونبر 2013

رشيد 
 نعمالقبيل

7
زيارة للجمعية الوطنية 

14 نونبر 2013الفرنسية
باريس/
فرنسا

اعتماد 
 نعمالزهيدي

8

اجتماع لجنة الهجرة 
والالجئين والنازحين 

التابعة للجمعية البرملانية 
ملجلس أوروبا

20 نونبر 2013
باريس/
فرنسا

 نعمنزهة الوفي          

9

القضايا  لجنة  اجتماع 
واملالية  االقتصادية 
االجتماعية  والشؤون 
للجمعية  التابعة  والتربية 
من  لالتحاد  البرملانية 

اجل املتوسط

22 نونبر 2013
اسطنبول/

تركيا
حكيمة 
 نعمفصلي

10
الحلقة التطبيقية 

االقليمية لبرملانيي بلدان 
املشرق واملغرب العربي

يومي 26 و27 
سعيد الكويتنونبر 2013

نعمخيرون

بصفته 
رئيسا 
للجنة 
املالية

منتدى البرملانيين من أجل 11
التحرك العالمي

يومي 09 و10 
دجنير 2013

بوكوتا/
كلومبيا

جميلة 
 نعماملصلي

12

اجتماع لجنة القضايا 
السياسية والديمقراطية 
التابعة للجمعية البرملانية 

ملجلس أوروبا

10 و11 دجنبر 
2013

باريس/
فرنسا

 نعممحمد يتيم

13

الدورة التاسعة ملؤتمر 
اتحاد مجالس الدول 

األعضاء في منظمة 
التعاون االسالمي

ما بين 14 و19 
فبراير 2014

طهران/
إيران

سليمان 
 - العمراني

14

اشغال  اجتماعات 
الثانية  الجلسة 

لدور االنعقاد الثاني 
2014/2013 للبرملان 

العربي

يومي 18 و19 
دجنبر 2013

عمان/
األردن

محمد 
 نعمالسليماني

15

أشغال املؤتمر العشرون 
لالتحاد البرملاني العربي 
والدورة الثالثة عشرة 

للجنة التنفيذية

ما بين 18 و20 
الكويتيناير 2014

عبد السالم 
بالجي- عبد 

الصمد 
اإلدري�سي

 نعم



1002014 -  2013 الثالثة   التشريعية  للسنة  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  حصيلة 

املشاركوناملكانالتاريخالتظاهرةر.ت
إنجاز 
التقرير

مالحظات

16

الدورة الثامنة للجمعية 
البرملانية للبحر األبيض 
املتوسط واجتماعات 

لجانها الدائمة

ما بين 20 و22 
يناير 2014

مرسيليا/
فرنسا

محمد ر�سى 
 نعمبنخلدون

17

أشغال املرحلة األولى من 
الدورة العادية لسنة 

2014 للجمعية البرملانية 
ملجلس أوروبا

من 27 إلى 31 
ستراسبورغيناير 2014

محمد 
يتيم-نزهة 

الوفي
 نعم

18

ورشة عمل حول تعزيز 
دور املرأة في البرملان 

والعالقة مع مؤسسات 
املجتمع املدني

يومي 28 و29 
خديجة لندنيناير 2014

 نعمأبال�سي

19

ورشة عمل حول الروابط 
السياسات  مجال  في 
العامة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

يومي 28 و29 
محمد لندنيناير 2014

 نعمجودار

20

أشغال الدورة العامة 
العاشرة للجمعية 

البرملانية لالتحاد من أجل 
املتوسط

يومي 8 و9 
األردنفبراير 2014

سعيد 
خيرون-
خالد 

البوقرعي- 
حكيمة 
فصلي

 - 

21
اشغال الدورة السنوية 

للجمعية البرملانية ملنظمة 
األمن والتعاون باوروبا

يومي 13 و14 
فيينافبراير 2014

عبد 
الصمد 
حيكر

 نعم

اجتماع اللجنة البرملانية 22
املشتركة املغرب - الكيبيك

من 18 و20 
فبراير 2014

الكيبيك/
كندا

صباح 
 نعمبوشام

املؤتمر التشريعي العالمي 23
الثاني حول املناخ

من 27 إلى 28 
فبراير 2014

الواليات 
املتحدة 
األمريكية

موح 
 نعمالرجدالي

أشغال الدورة 25 24
ملجلس حقوق اإلنسان

من 03 إلى 28 
أمينة ماء جنيفمارس 2014

  -العينين

25

اجتماع لجنة 
السياسية  القضايا 

التابعة  والديمقراطية 
البرملانية  للجمعية 

ملجلس أوروبا

من 11 و12 
مارس 2014

ستوكهولم/
السويد

  -محمد يتيم

26
زيارة وفد برملاني إلى 

الدانمارك وإيسالندا 
بخصوص القضية الوطنية

من 12 إلى 16 
مارس 2014

دانمارك/
ايسالندا

السعدية 
  -علمي بيناني
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املشاركوناملكانالتاريخالتظاهرةر.ت
إنجاز 
التقرير

مالحظات

27

اجتماع لجنة الهجرة 
والالجئين والنازحين 

التابعة للجمعية البرملانية 
ملجلس أوروبا

13 مارس 
2014

باريس/
فرنسا

 نعمنزهة الوفي

أشغال الجمعية 130 28
لالتحاد البرملاني الدولي

من 16 إلى 20 
عبد العزيز جنيفمارس 2014

 نعمعماري

29

ورشة عمل حول تأسيس 
شبكة البرملانيات العرب 

ملناهضة العنف ضد 
املرأة

من 26 إلى 28 
مارس 2014

عمان/
األردن

سعادة 
  -بوسيف

30

لرؤساء  السادس  املؤتمر 
جهة  وشعب  البرملانات 
للجمعية  التابعة  افريقيا 

للفرنكفونية البرملانية 

من 03 إلى 05 
أبريل 2014

بوجمبورا/
بوروندي

يوسف 
 نعمغربي

31

اجتماع اللجنة املصغرة 
املنبثقة عن اللجنة 
التنفيذية لالتحاد 

البرملاني العربي

من 03 إلى 06 
أبريل 2014

بيروت/
لبنان

عبد السالم 
 نعمبالجي

32
مؤتمر برملاني حول 
البرملانات وحقوق 
الشعوب األصلية

من 07 إلى 09 
أبريل 2014

سانتا كروز/
بوليفيا

محمد 
سالم 
البيهي

 - 

33

اشغال املرحلة الثانية من 
الدورة العادية للجمعية 

البرملانية ملجلس أوروبا 
لسنة 2014

من 07 إلى 11 
ستراسبورغأبريل 2014

محمد 
يتيم-نزهة 

الوفي
 نعم

34
اجتماع لجنة التعاون 

والتنمية التابعة للجمعية 
البرملانية للفرنكوفونية

من 14 إلى 16 
أبريل 2014

لومي/
الطوغو

يوسف 
 نعمغربي

أشغال املؤتمر الدولي األول 35
)الطريق إلى القدس(

من 28 إلى 30 
ابريل 2014

عمان/
األردن

محمد 
 نعمالسليماني

36

مؤتمر حول حرية املعتقد 
واألمن للمجتمعات 
املسيحية في الشرق 

األوسط وفي جنوب املتوسط 
واجتماع لجنة القضايا 

السياسية والديمقراطية 
التابعة للجمعية 

البرملانية ملجلس أوروبا

07 ماي 2014
أثينا/

اليونان
 نعممحمد يتيم
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املشاركوناملكانالتاريخالتظاهرةر.ت
إنجاز 
التقرير

مالحظات

املؤتمر الدولي حول 37
البرملان االلكتروني

من 08 إلى 10 
ماي 2014

سيول/
كوريا

عبد العزيز 
 نعمعماري

38

املنتدى العالمي للبرملانيين 
االسالميين لألحزاب 

امللتزمة بالدفاع عن إدراة 
الشعوب 

يومي 21 و22 
مايو 2014

اسطنبول/
تركيا

محمد 
  -الزويتن

39

اجتماع لجنة الشؤون 
القانونية وحقوق 

اإلنسان التابعة للجمعية 
البرملانية ملجلس أوروبا

يومي 26 و27 
ماي 2014

هلسنكي / 
فنلندا

 نعمنزهة الوفي

40

للجمعية   22 الدورة 
التابعة  إلفريقيا  الجهوية 
البرملانية  للجمعية 

للفرنكفونية

يومي 27 و28 
ماي 2014

برازافيل/
الكونغو

يوسف 
  -غربي

41
أشغال الدورة 64 للجنة 

التنفيذية لالتحاد 
البرملاني االفريقي 

من 28 إلى 29 
ماي 2014

لواندا/
انجوال

موح 
 نعمالرجدالي

42

اجتماع لجنة الهجرة 
والالجئين والنازحين 

التابعة للجمعية البرملانية 
ملجلس أوروبا

03 يونيو 
2014

باريس/
فرنسا

 نعمنزهة الوفي

43
أشغال الدورة الرابعة 

عشرة للجنة التنفيذية 
لالتحاد البرملاني العربي

يومي 5 و6 
يونيو 2014

مراكش/
املغرب

عبد السالم 
  -بالجي

املؤتمر الثاني للقمة 44
العاملية للمشرعين

من 06 إلى 08 
يونيو 2014

آمنة ماء 
العينين

  -املكسيك

45

اجتماع لجنة الطاقة 
والبيئة واملاء التابعة 

للجمعية البرملانية لالتحاد 
من أجل املتوسط

يومي 12 و13 
يونيو 2014

برشلونة/
إسبانيا

سعيد 
 - خيرون

أشغال املنتدى اإلفريقي 46
للماء

من 12 إلى 14 
يونيو 2014

واكادوكو/
بوركينافاصو

عمر فا�سي 
 - فهري

47

أشغال املرحلة الثالثة من 
الدورة العادية للجمعية 

البرملانية ملجلس أوروبا 
لسنة 2014

من 23 إلى 27 
ستراسبورغيونيو 2014

-محمد يتيم

-نزهة الوفي
 - 
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املشاركوناملكانالتاريخالتظاهرةر.ت
إنجاز 
التقرير

مالحظات

48
أشغال الدورة السنوية 23 
للجمعية البرملانية ملنظمة 

األمن والتعاون بأوروبا

من 28 يونيو 
إلى 02 يوليوز 

2014

باكو/
أدربيجان

عبد 
الصمد 
حيكر

-  

أشغال الدورة 26 ملجلس 49
حقوق االنسان بجنيف

من 17 إلى 21 
 - رقية الرميدجنيفيونيو 2014

50
اجتماع تشاوري اقليمي 

حول التماسك االجتماعي 
في البلدان العربية

من 22 إلى 23 
يونيو 2014

أربيل/
العراق

سعادة 
 - بوسيف

51
زيارة لجنة مراقبة املالية 
العامة إلى مجلس العموم 

البريطاني

من 22 إلى 27 
بريطانيايونيو 2014

ادريس 
صقلي 
عدوي-

أحمد ادراق

 نعم

52

مشاركة وفد عن مجلس 
النواب في زيارة السيد 

وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون للبيرو

من 23 إلى 25 
سعاد البيرويونيو 2014

  -الشيخي

ندوة حول مدونة سلوك 53
البرملانيين والوقاية من الرشوة

فاتح يوليوز 
 - محمد خييروما2014

الدورة 40 للجمعية 54
البرملانية للفرنكفونية

من 04 إلى 08 
يوسف أوتاوا/كندايوليوز 2014

غربي

55

اجتماع لجنة القضايا 
السياسية والديمقراطية 
التابعة للجمعية البرملانية 

ملجلس أوروبا

يومي 4 و5 
شتنبر 2014

باريس/
محمد يتيمفرنسا

56

اجتماع لجنة الهجرة 
والالجئين والنازحين 

التابعة للجمعية 
البرملانية ملجلس أوروبا

باريس/9 شتنبر 2014
  نزهة الوفيفرنسا

أشغال الدورة 27 ملجلس 57
حقوق االنسان

من 09 إلى 16 
عبد الصمد جنيفشتنبر 2014

  االدري�سي

58

اجتماع لجنة الطاقة 
والبيئة واملاء التابعة 

للجمعية البرملانية لالتحاد 
من أجل املتوسط

يومي 6 و7 
أكتوبر 2014

زغرب/
كرواتيا

سعيد 
  خيرون

59

املشاركة في أشغال املرحلة 
الرابعة من الدورة العادية 
للجمعية البرملانية ملجلس 

أوروبا لسنة 2014

من 29 شتنبر 
إلى 03 أكتوبر 

2014
ستراسبورغ

محمد 
يتيم-نزهة 

الوفي
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وتطبيقا ملقتضيات النظام الداخلي للفريق سهر مكتب الفريق على تجديد تمثيلية أعضائه 
2014 بعد االستماع  22 ماي  بالشعب البرملانية الدولية وذلك خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ 
املعتمدة  املسطرة  إلى  اللجوء  تم  التقييم  وبعد  ممثليه سابقا،  واإلخوة  األخوات  تقارير  إلى 

بالترشيح والتصويت حيث تم التصويت على اإلخوة اآلتية أسماؤهم:

اسماء ممثلي الفريقحصة الفريقالشعبة

عبد العزيز عماري1االتحاد البرملاني الدولي

5مجلس الشورى املغاربي

مصطفى إبراهيمي

املقرئ االدري�سي  أبوزيد

خديجة أبال�سي

سعادة بوسيف

جمال املسعودي

الجمعية البرملانية لالتحاد من أجل 
املتوسط

3

حكيمة فصلي

سعيد خيرون

اعتماد الزاهدي

2الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا
محمد يتيم

نزهة الوفي

اتحاد مجالس الدول األعضاء في 
منظمة املؤتمر االسالمي

سليمان العمراني1

اللجنة البرملانية املشركة املغربية 
األوروبية

محمد الر�سى بنخلدون1

الجمعية البرملانية للبحر األبيض 
املتوسط

عزوها العراك1

الجمعية البرملانية ملنظمة األمن 
والتعاون بأوروبا

عبد الصمد حيرك1

يوسف غربي1الجمعية البرملانية للفرنكوفونية

اللجنة البرملانية املشتركة الكندية 
املغربية

صباح بوشام1

محمد السليماني1البرملان العربي

2االتحاد البرملاني العربي
عزيزة القندو�سي

عزيز كرماط

2االتحاد البرملاني االفريقي
موح الرجدالي

ءامنة ماء العينين

محمد الزويتن1منتدى البرملانيين االسالميين
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وفي اطار استقباله لعدد من الشخصيات األجنبية سعى الفريق كما سلف بيانه إلى التعريف 
كما شكلت هذه االستقباالت  االقتصادية،  السياسية  في جميع مجاالتها  املغربية  بالتجربة 
ويلخص  ومبادراته  أعماله  على  الفريق  وإطالع ضيوف  والتجارب  الخبرات  لتبادل  مناسبة 

الجدول التالي أهم استقباالت الفريق؛

الدولةالوفدالتاريخ

اندونيسيا أطر مجلس النواب األندوني�سي برئاسة الكاتب العام19 نونبر 2013

دول مختلفةمجلس إدارة الهيأة العربية الدولية إلعمار غّزة27 نونبر 2013

ليبياحزب العدالة والبناء الليبي10 دجنبر 2013

االتحاد األوروبيالسيد "CAPILAIN" 11 دجنبر 2013

النيجررئيس حزب العدالة والتنمية النيجر     30 دجنبر 2013

منظمة دوليةمنظمة IFES املنظمة الدولية لشفافية االنتخابات08 يناير 2014

11 يونيو 2014
إسحاق عي�سى يوسف عضو لجنة الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي بالجمعية الوطنية لجمهورية تشاد

التشاد

ممثلي الفريق مبكتب املجل�ض اثناء ت�سيري ا�سغال احدى اجلل�سات العمومية
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  ا�ستقبال اأطر جمل�ض النواب االأندوني�سي برئا�سة الكاتب العام

ا�ستقبال ممثل حزب العدالة والبناء الليبي

االأوروبي االحتاد   ا�ستقبال  ال�سيد "CAPILAIN"  ممثل 

ا�ستقبال اع�ساء جمل�ض اإدارة الهياأة العربية الدولية الإعمار غّزة

ا�ستقبال اإ�سحاق عي�سى يو�سف ع�سو جلنة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون 
الدويل باجلمعية الوطنية جلمهورية ت�ساد

رئي�ض حزب العدالة والتنمية النيجر  ا�ستقبال 
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المحور الثالث:

الأداء التوا�صلي والإعالمي 
للفريق
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اإلعالمية،  الساحة  على  املتميز  حضوره  الثالثة  التشريعية  السنة  خالل  الفريق  واصل 
العربية واألجنبية  القنوات  إلى عدد من  القنوات واإلذاعات الوطنية إضافة  حيث قامت 
ملناقشة العديد من القضايا وامللفات السياسية  الفريق،  باستضافة عدد مهم من أعضاء 

لتشريعية. وا

من خالل  والورقية،  اإللكترونية  الجرائد  البارز على صفحات  الفريق حضوره  كما سّجل 
تصريحات أعضائه في مواضيع مختلفة، ومن خالل مقاالت رأي تحليلية لعدد من املواضيع 

ذات العالقة بالحياة البرملانية.

التعرف  في  والعربي،  املغربي  اإلعالمي  الفاعل  لدى  للفريق رغبة  اإلعالمي  الحضور  وعكس 
باعتبار أن أخبار الفريق حاسمة في القرارات  ونقلها إلى الجمهور،  على مبادراته وأنشطته، 
املصيرية في تدبير الشأن العام الوطني وباتت تشكل مادة إعالمية مهمة تستقطب املشاهدين 

وتوفر لهم املعلومة الصحيحة والصادقة. والقراء، 

ونستعرض فيما يلي أهم املبادرات التواصلية واإلعالمية للفريق:

1.  التواصل الداخلي بمجلس النواب
إلى ما  فباإلضافة  النواب بمختلف هيآته،  التواصلي مع مكونات مجلس  الفريق نهجه  تابع 
رئاسة  الفريق  راسل  ولقاءات،  اتصاالت  من  النواب  مجلس  داخل  اليومي  العمل  يفرضه 
املجلس في عدد كبير من املواضيع املهمة التي تهم تدبير الشان الداخلي للمجلس أو في عالقة 
هذا األخير بمؤسسات الحكامة كاملجلس األعلى للحسابات واملجلس االقتصادي واالجتماعي 
القضايا  إثارة عدد من  في  كبيرا  ملبادراته صدى  كان  األعلى حيث  العلمي  واملجلس  والبيئي 
كإصالح صندوق املقاصة أو تحرير رأسمال الطبي أو تحديد سن  وامللفات املهمة واملصيرية، 

الزواج الشرعي وغيرها من املواضيع الحساسة..

وإلى جانب هذا كان لرئاسة الفريق وممثليه بمكتب املجلس وكذا عضويه رئي�سي اللجنتين 
الدائمتين دور كبير في انجاح عدد من املبادرات التي تهم التدبير الداخلي ملجلس النواب، 

2.  التواصل مع رئيس الحكومة وأعضائها
خالل  الفريق سواء  وزراء  العام وعدد من  األمين  األخ  الفريق  استقبل  العادة  كما جرت 
لعرض  تواصلية  مناسبة  اللقاءات  هذه  شكلت  حيث  االستثنائية  أو  الراتبة  اجتماعاته 
هذه  وجاء  الحكومية  املبادرات  من  عدد  وشرح  والدولية  الوطنية  القضايا  من  عدد 

كاآلتي: اللقاءات 
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ضيف الفريقالتاريخ

عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة11 أكتوبر 2013

املحجوب الهيبة املندوب الوزاري لحقوق اإلنسان10دجنبر2013

ادريس األزمي اإلدري�سي الوزير املنتدب املكلف بامليزانية28 يناير 2014

مصطفى الخلفي وزير االتصال28 يناير 2014

عبد القادر اعمارة وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة10 يونيو2014

املوضوعالضيفالتاريخ

االقتصاد الوطنينجيب أقصبي29 اكتوبر 2013

26نونبر2013
نبذة عن منجزاته ومسار بحثه العلمياملخترع الشاب عبدهللا شقرون

التعريف بالهيأةوفد الهيأة الدولية إلعمار غزة

04فبراير2014
رشيد فرح الخبير الدولي املتخصص في 

ذوي االحتياجات الخاصة
واقع ذوي االحتياجات الخاصة باملغرب

مستجدات قضية الوحدة الترابيةسعدالدين العثماني13ماي2014

مقاصد الشريعة االسالميةأحمد الريسوني22 يوليوز 2014

3.  التواصل مع شخصيات دعوية وفكرية وسياسية واقتصادية
خّصص الفريق حّيزا مهما من أجندته التواصلية الستقبال عدد من الوجوه املعروفة في عالم 
بهم فرصة للتواصل معهم ولتبادل وجهات النظر  وكان اللقاء  الفكر والسياسة واالقتصاد، 
في قضايا مختلفة حسب اختصاص الضيوف، ويوضح الجدول التالي أهم الشخصيات التي 

الفريق:  استقبلها 

4.  استقباالت راتبة
الهيآت  من  عددا  الفريق  رئيس  استقبل  املدني،  املجتمع  مع  التواصل  تعميق  على  حرصا 
التي  اللقاءات  عدد  وتجاوز  منها،  أوبطلب  الفريق  من  بدعوة  والنقابية  الجمعوية  املدنية 
ُيلخص  اجتماعا،  خمسين  الفريق،  نواب  أو  املكتب  أعضاء  صحبة  الفريق  رئيس  عقدها 

الجدول التالي أهمها:
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باإحدى  حلقوق  الوزاري  املندوب  الهبة  املحجوب  ا�ستقبال 
الفريق اجتماعات 

ا�ستقبال االخ الوزير ادري�ض االزمي الوزير املنتدب يف امليزانية واالخ 
الوزير  م�سطفى اخللفي وزير االت�سال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة

ا�ستقبال العامل املقا�سدي  د. احمد الري�سوين 

احدى لقاءات الفريق املوؤطرة  من طرف االخ االمين العام

ا�ستقبال االخ الوزير عبد القادر عمارة وزير الطاقة واملعادن

ا�ستقبال االخ د �سعد الدين العثماين رئي�ض املجل�ض الوطني للحزب
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التاريخ الهيئة

31 أكتوبر 2013 KHOSSE LOUIS NAVAZO الصحفي

فاتح نونبر 2013 مستثمرين الشاي )موضوع التعريفة الجمركية(

استقبال ممثل رجال األعمال CGEM 11 نونبر 2013

مستثمرين صينيين باملغرب )مصطفى الباهي-األستاذ العلوي(  27 نونبر 2013

لقاء مع السيد اسيدون )يهودي ضد التطبيع( برفقة مجموعة   04 دجنبر 2013
من الفلسطينيين

"حركة انطالقة جديدة" )موضوع قضايا الهجرة(  04 دجنبر 2013

مجموعة من جمعيات املجتمع املدني بإقليم برشيد  04 دجنبر 2013

رئيس "AMPDM" )املستلزمات الطبية( 11 دجنبر 2013

لقاء مع أعضاء الجامعة الوطنية لوزارة العدل 11 دجنبر 2013

لقاء مع وكالء األعمال محرري العقود ثابتة التاريخ  18 دجنبر 2013

6 مارس 2014 ضحايا مافيا العقار

16يناير  2014 وفد عن وزارة العدل اإليطالية

7 يوليوز 2014 املنتخب الوطني للبيلياردو املتوج بطال للعالم

22 يوليوز 2014 الغرف املهنية للصيد البحري

5.  قافلة املصباح في دورتها السابعة
 ،2014 مارس   30 إلى   27 التي نظمها الفريق من  عرفت النسخة السابعة لـ»قافلة املصباح« 
الست  بالجهات  املدني  املجتمع  وفعاليات  املواطنين  قبل  من  متميزا  وتفاعال  كبيرا  نجاحا 
الحمراء  الساقية  والعيون  تطوان  وطنجة  زعير  زمور  الرباط  وهي  أنشطتها،  احتضنت  التي 

بوجدور، وتادلة أزيالل والغرب الشراردة بني يحسن، وسوس ماسة درعة.

بين  ما  مهمة،  إعالمية  متابعة  القافلة   هذه  بمناسبة  املنظمة  األنشطة  عشرات  ولقيت 
مهرجانات خطابية ولقاءات تواصلية وزيارات ميدانية وندوات فكرية وسياسية. 

والدليل على نجاح القافلة املنظمة خالل هذه السنة التشريعية تحت شعار »اإلصالح.. إرادة 
من طرف  الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة  بأنشطتها  وخاصة  بها  التنويه  من  ومسؤولية«، 
املصباح  قافلة  بمبادرة  االتحاد  ترحيب  فيه  جاء  والذي  األوربي،  لالتحاد  السنوي  التقرير 
الحاملين  املواطنين  شكاوى  إلى  واالستماع  االنسان،  حقوق  جمعيات  مع  للحوار  وفتحها 
لوجهات نظر مختلفة، وااللتزام بمواصلة الحوار من خالل اجتماعات داخل مجلس النواب.

ولن نخوض في تفاصيل حصيلة هذه القافلة ألن الفريق أصدر بمناسبة الدخول التشريعي 
وحفاظا  ملفا املتوصل بها خالل هذه القافلة،   631 من تصفية  وبعد االنتهاء   2014 أكتوبر 
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العقود  حمرري  االأعمال  وكالء  ا�ستقبال 
التاريخ ثابتة 

لل�سيد  املهنية  الغرف  ممثلي  ا�ستقبال 
البحري

)يهودي  ا�سيدون  ال�سيد  ا�ستقبال 
من  جمموعة  برفقة  التطبيع(  �سد 

لفل�سطينيني ا
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على سنته التي رسمها السنة الفائتة كتيبا عبارة عن قراءة نوعية تحليلية لخالصات ونتائج 
وتكون  الدورة السابعة من هذه القافلة حتى يستأنس بها نواب الفريق والباحث األكاديمي، 
رسالة للمواطنين عن مدى اهتمام الفريق بمشاكلهم وانشغاالتهم وما تم القيام به لصالحهم 

عند معالجة ملفاتهم ومطالبهم بطرق علمية مهنية رصينة.

برسم  املقدمة  الكتابية  أسئلته  عن  جوابا   331 والتنمية  العدالة  فريق  تلقى  وباملناسبة 
وتوصل في  سؤاال كتابيا في مواضيع مختلفة،   527 ب  حيث بعث حينها   قافلته السادسة، 
402 ملتمسا تقدم بها في نفس الفترة )للمزيد االطالع على كتيب  نفس اإلطار ب58 جوابا على  

)6 الفريق حصيلة القافلة 

امللفات املتوصل بها واإلجراءات املتخذة بشأنها خالل الدورة  تعداد   ويلخص الجدول اآلتي  
السابعة من قافلة املصباح

6.  الزيارات امليدانية ومكاتب االتصال
لذلك يحرص  مهامهم،  يعتبر الفريق أن تواصل القرب من بين أسس نجاح أعضائه في أداء 
واالختالالت  املشاكل  على  والوقوف  املواطنين  مع  للتواصل  ميدانية  زيارات  تنظيم  على 
وهكذا  التدبيرية التي قد تكون وراءها أسباب قابلة للمعالجة من خالل املبادرات البرملانية، 
ومرافق  وقرى  بواّد  من  مختلفة،  مناطق  إلى  امليدانية  الزيارات  من  العشرات  الفريق  نظم 

عمومية.

في  عليه  منصوص  هو  كما  االتصال  مكاتب  عبر  التواصلي  عملهم  الفريق  أعضاء  تابع  كما 
مكاتب االتصال هاته تعد صلة وصل دائمة  ميثاق النائب البرملاني لحزب العدالة والتنمية، 
بين النواب واملواطنين لالنصات لهم ونقل مظاملهم إلى الجهات املعنية وفق ما هو متاح عبر 

البرملانية. اآلليات 

الفريق في دوائرهم، ومزودة  وتكفي اإلشارة إلى أن رئاسة الفريق ظلت مواكبة لعمل أعضاء 
إدارة  الكافية عن طريق  املعلومة  لهم  رة 

ّ
وموف املواطنين،  مع  للتواصل  يلزم  ما  بكل  إياهم 

.2014 يناير   4 الشهري للفريق املنعقد يوم  تنفيذا لتوصيات اللقاء  الفريق، 

النسبةالعدداالجراء املتخذ

%10,2األسئلة الشفوية 

%31449,8االسئلة الكتابية

%12519,8امللتمسات

%20,3طلبات انعقاد اللجنة

%18930,0ملفات للحفظ

%631100مجموع امللفات
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ا�سغال انطالق قافلة امل�سباح يف ن�سختها ال�سابعة من مدينة القنيطرة

جانب من احل�سور ا�سغال انطالق قافلة امل�سباح يف ن�سختها ال�سابعة 
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سبل وضع تصور واضح للعمل  املذكور،  وتبعا لتوصيات اللقاء  كما تدرس رئاسة الفريق، 
البرملاني من  العمل  يتطلبه  وما  املحلية  االلتزامات  بين  التوفيق  االنتخابية وكيفية  بالدوائر 
الفريق  وسبل الدعم اإلعالمي ألعضاء  حضور ومشاركة فاعلة في االجتماعات والجلسات، 

من خالل توثيق وتسويق مبادراتهم التواصلية املحلية.

7.  االحتفاء باملتفوقين في الدراسة
بات تكريم التالميذ املتفوقين في الباكالوريا ُسّنة تواصلية راتبة عند فريق العدالة والتنمية، 
النيبي  هدى  للتلميذة  استقباال  الثالثة،  التشريعية  السنة  خالل  الفريق  خصص  حيث 
وصاحبة أعلى معدل في االمتحانات الوطنية للباكالوريا  املنحدرة من مدينة الدار البيضاء 

.19,54 بـ  لسنة 2014/2013 

8.  التواصل االلكتروني

- املوقع الرسمي للفريق

حقق موقع الفريق باعتباره واجهة رسمية يطّل من خاللها على رواد االنترنيت، تراكما نوعيا 
وارتقائه في ترتيب املواقع االليكترونية باملغرب،  في ارتفاع عدد متتبعيه،  برز بشكل كبير  

وبلوغه مراتب متقدمة مقارنة مع مواقع شبيهة ومواقع رسمية أخرى.

 ،)2014-2013( بشكل الفت خالل السنة التشريعية الثالثة  وازداد عدد متصفحي املوقع، 
بحيث بات مصدر معلومة وخبر للمنابر الصحافية وللعموم أيضا، وهو ما ترجمه نشر أخبار 

عن الفريق وعن البرملان نقال عن املوقع.

وتعمل إدارة الفريق تحت إشراف رئيسه، على تجويد املوقع من خالل نسخة جديدة، بمعايير 
وهكذا انطلق العمل بالنسخة  اإلعالمي للفريق،  تقنية وإعالمية بات يستوجبها تطور األداء 
بداية  نهائيا مع  الجديدة  النسخة  يتم إطالق  أن  على  تجريبيا خالل شهر شتنبر،  الجديدة 

الرابعة. التشريعية  السنة 

نوافذ متميزة ستمكن من تقديم خدمة  وتتضمن النسخة الجديدة للموقع الرسمي للفريق، 
الفريق تشريعيا  املعنية بنشر مستجدات  الثابتة  النوافذ  إلى  باإلضافة  لقرائه ومتصفحيه، 
الفريق ولوائح حضورهم وغيابهم عن  وكذا توفير معطيات حول أعضاء  ورقابيا وتواصليا، 
األحداث  من  الفريق  مواقف  بإبراز  سُتعنى  نوافذ  املوقع  كما سيتضمن  العامة،  الجلسات 
املكتب  أعضاء  مع  راتب  بشكل  حوارات  بإجراء  خاصة  ونافذة  واملستجدات،  والقضايا 

ومنسقي الشعب وغيرهم.
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ا�ستقبال املخرتع ال�ساب عبداهلل �سقرون

2014 ا�ستقبال املتفوقة  هدى النيبي احلا�سلة على اعلى معدل بالباكالوريا �سنة 

ا�ستقبال م�سجعة فريق كرة القدم الدفاع احل�سني اجلديدي 
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بنشر  سواء  للصوت والصورة،  بنوافذ إضافية  املوقع  تأهيل  الفريق على  إدارة  تعمل  كما 
وتصريحاتهم  العامة  الجلسات  في  الفريق  أعضاء  بتدخالت  الخاصة  الفيديو  مقاطع 
برامج  بإنتاج  وذلك  بالفريق،  خاصة  في«  تي  لـ«ويب  نواة  إنشاء  على  بالعمل  أو  املستقلة، 
تلفزية، وبحث إمكانية الشروع في تقديم خدمة البث املباشر للجلسات العامة وكذا ألنشطة 

أخرى كاللقاءات التواصلية واأليام الدراسية.

- التواصل عبر  مواقع التواصل اإلجتماعي

نظرا ملا تتيحه مواقع التواصل االجتماعي من سرعة في نشر املعلومة وسرعة في التواصل 
والتفاعل، فقد حرص الفريق على استغاللها في أجرأة خطته التواصلية، فأنشأ قناة خاصة 
وكذا  الفايسبوك،  موقع  على  وصفحة  التويتر  موقع  على  وحسابا  اليوتوب  موقع  على  به 

حسابا على موقع فليكر.

- الفايسبوك
إلى  يرَق  لم  الفايسبوك  والتنمية على موقع  العدالة  املعجبين بصفحة فريق  أن عدد  رغم 
أخباره  ونقل  الفريق،  التعريف بمستجدات  في  أنها تشكل وسيلة مهمة  إال  املأمول،  العدد 
التواصل  الذي يضمن استمرار  للحد األدنى  بوثيرة تستجيب  ويجري تحيينها  نوابه،  وأخبار 
أو من  وذلك من خالل نشر روابط املواد الصحافية الجديدة على املوقع الرسمي،  عبرها، 

أو نشر مقتطفات من مداخالت الفريق ورئيسه. خالل نشر صور وتعاليق، 

- تويتر

حيث انتقل عدد  حساب الفريق على موقع التويتر االجتماعي عرف هو اآلخر تطورا الفتا، 
286 في نهاية السنة، بزيادة  كبيرة  الى  37  في بداية السنة التشريعية الثالثة،  املنخرطين من 

في املائة؛ مما يؤشر على تتبع مستعملي هذا املوقع الخبار  وأشغال الفريق.  770 قدرها  

460 تغريدة  وبلغ عدد املواد املدرجة )التغريدات مكتوبة او على شكل مقاطع فيديو ( حوالي 
تغريدة.  856 من اجمالي 

 - اليوتوب

2014، وقد عرفت  1068 مقطع إلى حدود شتنبر  تجاوز عدد مقاطع الفيديو على قناة الفريق 
بينما بلغ مجموع  متابع جديد لقناة الفريق؛   60 اضافة أكثر من  السنة التشريعية الثالثة، 
292.528 مشاهدة، وهو رقم داّل بالنسبة ملقاطع  2014 أكثر من  املشاهدات إلى حدود شتنبر 
الفيديو ذات املحتوى السيا�سي، ومن املنتظر  أن يتعزز موقع قناة الفريق مع انطالق خدمة 

البث املباشر.
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9.  منشورات الفريق
1-   قانون املالية لسنة 2014: التحدي واإلصالح والتوازن؛

ويضم   ،2014 لسنة  املالية  قانون  مناقشة  أثناء  الفريق  أعضاء  مداخالت  يتضمن  كتاب 
الكتاب ملخصا بأهم التعديالت التي اقترحها الفريق بمعية فرق األغلبية سواء خالل القراءة 

األولى أو القراءة الثانية.

2-   إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع الحلول واآلفاق؛

الدرا�سي الذي نظمه الفريق بمعية فرق األغلبية يوم  كتاب يتضمن االشغال الكاملة للقاء 
2014 حول موضوع إشكاليات تطور القطاع الغابوي. أبريل   16

3-   كتاب قافلة املصباح في دورتها السابعة؛

كتاب يتضمن جميع األنشطة املنظمة بمناسبة قافلة املصباح في دورتها السابعة مع دراسة 
مع سرد لجميع االجراءات واملبادرات التي تم  كمية ونوعية للملفات والقضايا املتوصل بها، 

القيام بها.

4-   كتاب مداخلتي الفريق خالل الجلستين العامتين ملناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات 
عن سنة 2012، ومناقشة الحصيلة املرحلية للحكومة؛

5-   كتاب التقرير السنوي حول حصيلة الفريق برسم السنة التشريعية الثالثة،
وهو املعروض بين أيديكم ويلخص مجموع مبادرات الفريق التواصلية التمثيلية والتشريعية 

والدبلوماسية؛ والرقابية 

10.  النشرة الداخلية
عملت إدارة الفريق تحت إشراف رئاسته خالل السنة التشريعية الثالثة، على إصدار أربعة 
أعداد للنشرة الداخلية طبعت ثالثة منها، تضمنت مواد صحافية عن أهم املبادرات الرقابية 

إلى جانب افتتاحيات ومقاالت رأي. والتشريعية والديبلوماسية، 

11.  واردات وصادرات وملتمسات وبالغات وبيانات  

يعبر من  البيانات والبالغات من وسائل التواصل املعتمدة لدى فريق العدالة والتنمية،  تعّد 
املستجدات التي يحفل بها املشهد السيا�سي والبرملاني. خاللها على مواقفه إزاء 
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وهكذا أصدر الفريق بالغات عن اجتماعاته االسبوعية، وكذا بالغات وبيانات هّمت أحداث 
من بينها:

 بيان حول الحملة املسعورة ضد عضو الفريق املقرئ االدري�سي أبو زيد؛	 
 بيان حول دستورية تنصيب الحكومة الثانية؛	 
 بالغ حول قافلة املصباح السابعة؛	 
 بيان حول نهاية السنة التشريعية الثالثة؛	 

وغيرها،حيث  الرسمية  املؤسسات  مع  للتواصل  أداة  الفريق  وصادرات  واردات  وتشكل 
إليها  أشير  التي  امللتمسات  إلى  إضافة  منها،  املئات  ويصدر  املراسالت  من  املئات  يستقبل 
ملتمسا    907 باالضافة  مراسلة   483 وأصدر  واردا،   1168 الفريق  واردات  وبلغت  سابقا، 

ويوضح الجدول التالي إحصائيات بخصوص هذه األداة:
1 إحصائيات مفصلة بخصوص صادرات الفريق 

-حصرت إحصائيات الصادرات بتاريخ29شتنبر2014  1

عدد املراسالتاملرسل إليه

158رئاسة املجلس

21الكتابة العامة للمجلس

158مراسالت داخلية ملجلس النواب

20الحكومة

18الهيئات املدنية واملهنية

25الهيئات الرسمية

03مختلفات

27أعضاء الفريق

38هيئات موازية للحزب

14الفرق النيابية

01موظفو الفريق

546املجموع
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رسم بياني موضح لصادرات الفريق

إحصائيات مفصلة بخصوص واردات الفريق2 

عدد املراسالتاملرسل 

190رئاسة املجلس

01الكتابة العامة للمجلس

107مراسالت داخلية ملجلس النواب

78الحكومة

265الهيئات املدنية واملهنية

66الهيئات الرسمية

303أعضاء الفريق

31فرق نيابية

152مختلفات

08موظفو الفريق

59الهيئات املوازية للحزب

1260املجموع

-حصرت إحصائيات الواردات بتاريخ29شتنبر2014  2
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رسم بياني موضح لواردات الفريق
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على سبيل الختم
على  هكذا إذن أنهى فريق العدالة والتنمية السنة الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة، 
واصل بها  من خالل حصيلة ُمشّرفة،  ايقاع التميز واالستمرار في خدمة الوطن واملواطنين، 
تمّيزه في الطرح وفي املقاربة وفي املعالجة، وعّبر خاللها موقعه عن حرصه على تنزيل الدستور 
واملساهمة في تأهيل الحياة البرملانية وتحسين صورة املؤسسة التشريعية لدى الرأي العام.

وإن كان البد من تقييم أداء الفريق ملعرفة نقط القوة لتعزيزها ونقط الخلل لتجاوزها، فإن 
املوضوعية واإلنصاف يقتضيان أن يكون التقييم ُمراعيا للسياق العام الذي اشتغل فيه 
الفريق خالل هذه السنة، والتي تميزت باالنتقال من أغلبية إلى أغلبية جديدة بعد املحاوالت 
مجلس  هياكل  لتجديد  الدستوري  باملوعد  أيضا  وتميزت  وإفشالها،  لتفكيكها  اليائسة 
النواب، وما صاحبه من محاوالت إرباك، وما نتج عنها من تأخر في انطالق أشغال دورة أبريل.

أن يضع لبنة إضافية في  لقد استطاع فريق العدالة والتنمية طيلة هذه السنة التشريعية، 
ُيجمع الجميع على تفردها وأخذها القسط األوفر  عتيد،  صرح تجربة برملانية لحزب وطنّي 
لة من 

ّ
مشك أغلبية  االشتغال ضمن  التي طرحها  اإلكراهات  كل  رغم  والرصد،  املتابعة  من 

105 نواب ونائبة،  أربعة فرق نيابية، وفرضها توسع الفريق عدديا بعد وصول عدد نوابه إلى 
مما ُيصّعب من مهمة التنسيق املحكم، خاصة مع الصرامة والحزم املعروف بهما الفريق في 

تطبيق مساطره الداخلية.

ولن يفوتنا التأكيد على أن مجهود الفريق وأدائه لن يفتر إن شاء هللا خالل السنة الشتريعية 
يتعلقان باالنتخابات  إقبال البالد على استحقاقين انتخابيين متتاليين،  خاصة مع   املقبلة، 
إنتاجا  ستتطلبان  واللتان   ،2016 لسنة  البرملانية  واالنتخابات   2015 لسنة  الجماعية 

تشريعيا يوازي حجم الرهان عليهما لتعزيز اإلصالحات السياسية.

كما سيواكب الفريق خالل السنة الرابعة من الوالية التشريعية التاسعة مختلف السياسات 
تثمين  على  املبنية  املعتمدة  املنهجية  وفق  واملراقبة،  والتتبع  بالتقييم  للحكومة،  العمومية 
البرنامج  يجد  حتى  املمكنة،  الواقعية  البدائل  واقتراح  السلبيات  إلى  والتنبيه  االيجابيات 
ملقتضيات  والتام  السليم  للتنزيل  وفقا  للتنفيذ،  طريقهما  التشريعي  واملخطط  الحكومي 

.2011 دستور 

السنة  حصيلة  يخص  فيما  الفريق،  نواب  واإلخوة  اإلخوات  على  عرضه  وجب  ما  هذا 
وندعو هللا أن يوفق الجميع لصالح   ،2014 خالل لقائهم السنوي لسنة  التشريعية الثالثة، 
أجوبة  عاديا  أو  للعلم  طالبا  أو  باحثا  أكان  مواطن سواء  كل  فيه  يجد  أن  ونرجو  األعمال 

الفريق. لألسئلة التي يطرحها عن أداء 

وهللا املوفق وهو الهادي إلى سواء السبيل
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مالحق
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- تقرير ممثلي فريق العدالة والتنمية بمكتب مجلس النواب

- تقرير السيد سعيد خيرون رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية

- تقرير السيد ادريس الصقلي عدوي رئيس لجنة مراقبة املالية العامة

تقارير
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-محمد يتيم، النائب األول لرئيس مجلس النواب
-عبد اللطيف بروحو،  محاسب مجلس النواب

جميلة املصلي،  أمينة مجلس النواب

هذا التقرير يلخص أهم األشغال التي قام بها مكتب مجلس النواب، وقد 
أعده نواب فريق العدالة والتنمية أعضاء هذا املكتب بصفتهم يشكلون 
مكوننا أساسيا في اتخاذ القرارات بمجلس النواب وذلك لعرضه بين يدي 

الفريق لتقييم مجهود ممثليه داخل مكتب املجلس ولكل غاية مفيدة

 تقرير ممثلي فريق العدالة 
والتنمية 

مبكتب جمل�س النواب
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مقدمــــــــة

2011، ووفقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب  62 من دستور  طبقا ألحكام الفصل 
يعتبر مكتب مجلس النواب الجهاز املسير للمجلس،  األول،  الجزء  الواردة بالباب الرابع من  
إضافة إلى اإلشراف  والساهر على حسن سيره وممارسته ملهامه واختصاصاته الدستورية، 
التشريعية  املؤسسة  إشارة  رهن  املوضوعة  واملالية  واملادية  البشرية  املوارد  على  املباشر 

والسهر على ممتلكاته.

باإلضافة إلى  سابقا(،   16 )املادة   14 ويتألف مكتب مجلس النواب حسب مقتضيات املادة 
يتم انتخابهم عند بداية  وثالث أمناء،  ومحاسبين اثنين،  من ثمانية نواب للرئيس،  الرئيس، 

الوالية التشريعية وفي منتصفها بالتمثيل النسبي للفرق.

وعلى إثر إعادة تشكيل الفرق واملجموعات  من النظام الداخلي،   32 على أحكام املادة  وبناء 
داخل  الفرق  تمثيلية  نسبة  احتساب  إعادة  تمت  التشريعية،  الوالية  منتصف  في  النيابية 
املكتب مع بداية دورة أبريل 2014، والتي منحت فقط ثالثة مناصب لفريق العدالة والتنمية، 
ومحاسب  األستاذ محمد يتيم،  ويتعلق األمر بالنائب األول للرئيس،  وفق حصته النسبية، 

والدكتورة جميلة املصلي أمينة املجلس. املجلس الدكتور عبد اللطيف بروحو، 

ويعتبر مكتب املجلس الجهاز الساهر على ممارسة البرملان ملهامه واختصاصاته الدستورية، 
21 من النظام الداخلي الجديد، فإن املكتب يتولى تدبير وتسيير شؤون مجلس  فحسب املادة 
والرقابية  التشريعية  املهام  ممارسة  وتنظيم  املجلس،  وتأهيل  تطوير  على  ويعمل  النواب، 
البشرية،  املوارد  وتدبير  النواب  شؤون  على  السهر  إلى  إضافة  البرملانية،  والدبلوماسية 

وتوثيق أشغال البرملان. والحفاظ على ممتلكات املجلس، 

على  به  والتنمية  العدالة  فريق  ممثلو  يحرص  النواب،  مجلس  مكتب  ومهام  دور  وألهمية 
والحرص على ترجيح  الحضور الدائم واملساهمة الفعالة في ممارسته ملهامه واختصاصاته، 
الدستور ومقتضيات  الفريق وتعزيزها وفق أحكام  والحفاظ على حقوق  العامة،  املصلحة 

وانسجاما مع مبادئ الحزب. النظام الداخلي، 

 07 اجتماعا بين   45 وهكذا فقد عقد مكتب مجلس النواب خالل السنة التشريعية الثالثة 
2014، واشتغل بالتالي بمعدل ساعتين ونصف إلى ثالث ساعات  2013 ونهاية شتنبر  أكتوبر 

110 ساعة عمل فعلية.  لكل  اجتماع، بمعنى أن املكتب اشتغل ألزيد من 

وقد تميزت هذه السنة بشكل خاص بتشرف املكتب باالستقبال امللكي الرسمي الذي خص 
10 يونيو بعد الزوال بقاعة العرش. به مكتب مجلس النواب، وذلك يوم الثالثاء 



127 2014 -  2013 الثالثة   التشريعية  للسنة  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  حصيلة 

املكتب  به  يتشرف  الذي  االستقبال  بهذا  واعتزازهم  امتنانهم  عن  املكتب  أعضاء  عبر  وقد 
املسير ملجلس النواب، خاصة وأن االستقبال كان مصاحبا لتعليمات ملكية أعطيت لرئاسة 
املجلس بخصوص تطبيق الدستور ورفع األداء التشريعي، ويذكر أن آخر استقبال ملكي كان 

مع بداية الوالية التشريعية املاضية.  2007 سنة 

التشريعية  السنة  لخصوصية  واستحضارا  املكتب،  لعمل  فعالية  أكثر  تنظيم  أجل  ومن 
البرملاني  للدخول  لإلعداد  شتنبر  شهر  خالل  املكتب  بادر  فقد  مواعيدها،  وتزاحم  املقبلة 
ويعتزم وضع برنامج عمل للسنة التشريعية  للسنة التشريعية الرابعة بشكل أكثر تنظيما، 

حتى تكون الصورة واضحة، وعلى هذا األساس سيتم استحضار املحاور التالية:

22 مشروع قانون مودعة لدى اللجان؛	 
)الجماعات 	  القوانين التنظيمية املنتظر إحالتها على مجلس النواب خالل دورة أكتوبر 

إضافة إلى القراءة الثانية للقانون  السلطة القضائية...(  مجلس املستشارين،  الترابية، 
التنظيمي للمالية؛

مسطرة تقييم السياسات العمومية؛	 
مسطرة مراقبة ملالية العامة؛	 
عرض تقرير لجنة مراقبة املالية العامة حول املقاصة؛	 
أربع جلسات ملساءلة رئيس الحكومة خالل كل دورة؛	 
االجتماع املشترك بين لجان املالية ومراقبة ملالية العامة باملجلسين لعرض تقرير املجلس 	 

على  شتنبر وتم تأجيله بناء   19 مقررا يوم  )كان اللقاء  األعلى للحسابات حول التقاعد 
طلب املجلس االقتصادي واالجتماعي انتظار تقريره لعرضه ما معا(؛

الجلسة السنوية لعرض تقرير املجلس األعلى للحسابات خالل دورة أبريل؛	 
... إضافة إلى الوظائف التشريعية والرقابية العادية.	 

فقد حرص ممثلو الفريق باملكتب على الحضور الدائم  وعلى مستوى سير مكتب املجلس، 
ولم يتم  واملساهمة الفعالة في مناقشة امللفات وطرح القضايا التي تهم عمل املؤسسة، 
أو  التغيب الفردي عن حضور اجتماعات املكتب إال ملهمة برملانية داخل الوطن أو خارجه، 
، وكان الحرص على حضور اجتماعات املكتب يوازيه الحرص على  أو لعذر قاهر آخر  ملرض، 
املشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وفق أسس املصلحة العامة ومبادئ الحزب واملواقف 

للفريق. العامة 

وعلى هذا األساس فإن أداء ممثلي الفريق بمكتب املجلس يعد جزءا ال يتجزأ من حصيلة أداء 
فقد حرص ممثلو الفريق على الحضور الدائم واملساهمة  مكتب مجلس النواب بحد ذاته، 
يتعلق  فيما  القبلي  التشاور  إلى  إضافة  املكتب،  داخل  القرار  اتخاذ  في  واملشاركة  الفعالة، 

بالقضايا الكيرى التي يناقشها املكتب ويقرر بشأنها.
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كما حرص ممثلو الفريق على التشاور مع رئاسة الفريق فيما يخص مختلف القضايا التي 
وخاصة القضايا ذات الطابع السيا�سي أو  تطرح داخل املكتب التخاذ التدابير املتعلقة بها، 

االستراتيجي.

وعلى هذا األساس يتضمن هذا التقرير السنوي في جزئه األول أهم املحاور املتعلقة بعمل 
وضمنه مساهمة ممثلي الفريق في   ،2013  –  2012 املكتب خالل السنة التشريعية الثانية 
وذلك على مختلف املستويات املتعلقة باملهام واالختصاصات الدستورية ملجلس  التدبير، 

وعلى مستوى الدبلوماسية البرملانية والعالقة باملؤسسات الدستورية األخرى.  النواب، 

الثاني أهم محاور التنسيق مع مجلس املستشارين؛ في حين يتضمن الجزء 

أما الجزء الثالث من هذا التقرير  فيتعلق بأهم محاور اشتغال مكتب املجلس على القضايا 
وهي القضايا التي حرص ممثلو  وشؤون الفرق والنواب،   املتعلقة بتدبير وتسيير املجلس، 
على تتبعها بشكل دقيق وضمان تنفيذها على  وخاصة مجلس املحاسبة،  باملكتب،  الفريق  

أحسن وجه.

الجزء األول: حصيلة عمل مكتب املجلس

عرف منتصف هذه السنة التشريعية الثالثة انتخاب رئيس مجلس النواب وتجديد جميع 
وذلك طبقا ألحكام الدستور. هياكله وعلى رأسها مكتب املجلس، 

الجديدة  األغلبية  املجلس من  رئيس  انتخاب  السنة  لهذه  أبريل  دورة  افتتاح  بعد  تم  وقد 
كما تم إعادة تشكيل املكتب وفق التمثيل  بعد إعادة تشكيل الحكومة في نسختها الثانية، 
بما يعني أن السنة التشريعية الحالية عرفت تدبيرا بين مكتبين للمجلس ورئيسين،  النسبي، 
املكتب  داخل  للفريق  ممثلين  أربعة  وجود  التشريعية  السنة  من  األول  النصف  كما عرف 
في حين تقلص العدد لثالثة بعد  الحاليين باملكتب(  عبد الصمد حيكر إضافة لألعضاء  )ذ. 

افتتاح دورة أبريل لهذه السنة الثالثة.

وقد حرص ممثلو الفريق داخل املكتب، على طول السنة التشريعية، على التنسيق والتشاور 
الدائم واملستمر مع رئيس الفريق ومع الحكومة فيما يخص حسن تسيير وتدبير املؤسسة، 
وذلك على الرغم من بعض اإلشكاالت الناتجة عن وجود رئيس للمجلس من املعارضة خالل 

النصف األول من السنة التشريعية.

الرئيس  حياد  ضمان  في  وفاعل  جدي  بشكل  املجلس  بمكتب  الفريق  ممثلوا  ساهم  وقد 
السابق وعذم تأثير وجوده في املعارضة على حقوق األغلبية والحكومة ورئيسها وعلى السير 

للمجلس.   العادي والطبيعي 
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التشريعية  للمهام  الدقيق  التتبع  على  املكتب  داخل  الفريق  ممثلو  حرص  ذلك  وبمقابل 
تعلق  سواء  والرقابية للمجلس وعلى ضمان ممارسته لوظائفه الدستورية على أكمل وجه، 
أو على مستوى  األمر ببرمجة الجلسات العامة للمصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين، 

ضمان الحقوق الدستورية للحكومة ولألغلبية البرملانية.

لجنة  لتشكيل  بالنظر  استثنائية  السنة  هذه  تعتبر  الدائمة،  اللجان  عمل  املستوى  وعلى 
على  الدولة،  تهم   كبرى  وإشكاالت  ملفات  على  اشتغالها  وبداية  العمومي  اإلنفاق  مراقبة 

رأسها إصالح نظام املقاصة.

فقد عمل املكتب على دعم الفرق واملجموعات  وفيما يخص تدبير وتسيير مجلس النواب، 
النيابية ماديا وبشريا، وعلى ضمان السير العادي والطبيعي ملختلف مرافق وهياكل املجلس، 
التدبير  شفافية  على ضمان  وحرص  املجلس،  ملوظفي  األسا�سي  النظام  بمراجعة  قام  كما 

اإلداري واملالي للمجلس على عدة مستويات.

أوال : التشريع

مشاريع  لجميع  الفورية  اإلحالة  على  األسبوعية  اجتماعاته  خالل  املجلس  مكتب  حرص 
ومقترحات القوانين على اللجان الدائمة للمجلس، وفق أحكام الدستور وباستحضار طلبات 
وذلك من أجل  الحكومة املتعلقة بحاالت االستعجال أو ترتيب مشاريع ومقترحات القوانين، 
ضمان دراستها ومناقشة مضامينها والبت فيها من قبل اللجان الدائمة والجلسة العامة في 

أفضل اآلجال.

على  يقف  كان  ما  وعادة  باملجلس،  التشريعي  العمل  أسبوعي سير  بشكل  املكتب  تتبع  وقد 
وكان  في عدد من اللجان الدائمة على مستوى برمجة املشاريع واملقترحات،  التأخر الكبير  
فيها من  والبت  واملقترحات ودراستها  املشاريع  لبرمجة  اللجان  لدفع  الالزمة  املبادرات  يتخذ 

أجل عرضها على الجلسة العامة خالل الدورات العادية أو االستثنائية.

1.  تتبع عمل اللجان الدائمة

حرص املكتب بشكل أسبوعي على تتبع املساطر التشريعية على مستوى اللجان الدائمة وعلى 
في عدد  ضمان حسن سير العمل التشريعي باملجلس، وعادة ما كان يقف على التأخر الكبير  
وكان يتخذ املبادرات الالزمة  من اللجان الدائمة على مستوى برمجة املشاريع واملقترحات، 
لدفع اللجان لبرمجة املشاريع واملقترحات ودراستها والبت فيها من أجل عرضها على الجلسة 

العامة خالل الدورات العادية أو االستثنائية.

الدائمة لحثها على عقد  اللجان  املراسالت لرؤساء  على ذلك توجيه عدد من  بناء  تم  وقد 
تعلق  سواء  اجتماعات مكاتبها واإلسراع ببرمجة مشاريع ومقترحات القوانين املحالة عليها، 
وبشكل خاص مقترحات الفرق واملجموعات النيابية.  األمر بالقوانين العادية أو التنظيمية، 
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اللجان الدائمة خالل  الفرق ورؤساء  كما تم عقد اجتماع موسع بين مكتب املجلس ورؤساء 
صص ملناقشة اإلشكاالت املرتبطة بالتأخر املسجل على 

ُ
خ  ،2013 بداية شهر نونبر من سنة 

وتم خالل هذا االجتماع استحضار جميع املعطيات  مستوى التشريع بجل اللجان الدائمة، 
املتعلقة بهذا املجال، خاصة ما يتعلق بضبط املساطر التشريعية وبرمجة مشاريع ومقترحات 
القوانين، وتفعيل مكاتب اللجان ووضع برنامج فصلي يمتد على مدى الدورة البرملانية لعمل 

اللجان. جميع 

تبينت آثاره   ،2013 على ذلك تسريع واضح لعملية التشريع خالل دورة أكتوبر  وقد تم بناء 
47 مشروع  في عدد النصوص التشريعية املصادق عليها خالل تلك الدورة، والذي وصل إلى 
 2014 ومقترح قانون، ضمنه ثالث قوانين تنظيمية، ومقترحي قانون، إضافة إلى قانون املالية 

الذي يتطلب عادة مدة شهر ونصف ملناقشته واملصادقة عليه.

إعالن  تأخر  عن  نتج  الذي  السيا�سي  اإلشكال  إثر  وعلى   ،2014 أبريل  دورة  افتتاح  وبعد 
الجلسات  تأخرت  فقد  الفريق االشتراكي،  النيابية بسبب تصدع  الفرق واملجموعات  لوائح 
وقد حرص املكتب بعدها على تسريع وتيرة عمل اللجان   ،2014 العمومية لغاية بداية ماي 

بشكل غير مسبوق.

الدراسة  وتمت  املتوقع،  يفوق  تشريعي  عمل  إنجاز  تحقيق  من  النواب  مجلس  تمكن  وقد 
51 نص تشريعي، من ضمنها مقترحات قوانين وقوانين تنظيمية وعلى رأسها  والتصويت على 

للمالية.  التنظيمي  القانون 

2.  ضبط املسطرة التشريعية بين مجل�سي البرملان

التشريعية  باملسطرة  املتعلقة  املساءل  من  عدد  الحالية  التشريعية  السنة  خالل  أثيرت 
التي جعلت من  وذلك في ظل أحكام الدستور  النواب واملستشارين،  الجديدة بين مجل�سي 
بالجماعات  يتعلق  ما  )باستثناء  النواب  مجلس  لدى  القوانين  مشاريع  وضع  أولوية  جهة 
ومن جهة ثانية وبشكل خاصة بتخويل مجلس النواب حق  الترابية والحماية االجتماعية(، 

البت النهائي في مشاريع ومقترحات القوانين بعد تداولها في مجل�سي البرملان.

التدبير  في  باختصاصاته  املكتب  اضطالع  على  املجلس  بمكتب  الفريق  ممثلو  حرص  وقد 
السيا�سي والحرص على التطبيق السليم للدستور على هذا املستوى، وتمت مناقشة كيفيات 
ومقترحات  بمشاريع  تعلقت  سواء  التشريعية،  املساطر  مستوى  على  األحكام  هذه  تطبيق 
والذي عرف التصويت عليه في مجلس   2014 القوانين أو على مستوى مشروع قانون املالية 

املستشارين إشكاال قانونيا ودستوريا غير مسبوق.

 2014 وعلى هذا األساس فقد تم من جهة قيام مكتب املجلس بإحالة مشروع قانون املالية 
الدستور،  أحكام  وفق  املستشارين  مجلس  من  بها  توصل  التي  بالصيغة  املالية  لجنة  على 
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الدستورية والقانونية التي رافقت التصويت عليه في الغرفة  وذلك بغض النظر عن األخطاء 
الثانية للبرملان، وهو ما أكده املجلس الدستوري في قراره املتعلق برفض الطعن في دستوريته.

ومن جهة ثانية، حرص مكتب املجلس على التنفيذ السليم واإليجابي ألولوية مجلس النواب 
التداول فيها من قبل  العادية والتنظيمية بعد  القوانين  النهائي في مشاريع ومقترحات  وبته 
)بما فيها مقترحات القوانين التي يكون مصدرها  مجلس املستشارين بقراءة واحدة وفريدة 
مجلس املستشارين(، وهو ما تأكد أيضا عبر قيام باقي السلط واملؤسسات الدستورية )مقترح 

475 من القانون الجنائي(. قانون تعديل املادة 

التوضيح،  البرملان مزيدا من  بين مجل�سي  التشريعية  العالقة  فقد عرفت  ثانية،  ومن جهة 
2014 تطلب  فقد توصل مجلس النواب بمراسلة من مجلس املستشارين خالل شهر يوليوز  
إعادة مقترح قانون تم إيداعه أوال بالغرفة الثانية وتم التصويت عليه بمجلس النواب من 
املستشارين،  الجديد ملجلس  الداخلي  النظام  وذلك طبقا ملقتضيات  الثانية،  القراءة  أجل 

والذي أقر املجلس الدستوري بدستورية مقتضياته املتعلقة بهذا املجال.

هذا  على  بالغة  أهمية  تكت�سي  البرملان  مجل�سي  بين  التشريعية  املسطرة  وتوضيح  فضبط 
مجلس  وأن  خاصة  الخصوص،  بهذا  املسجل  القانوني  للفراغ  نظرا  وذلك  املستوى، 

.2011 املستشارين يتوفر حاليا على نظام داخلي جديد مطابق ألحكام دستور 

ومن شأن ضبط املسطرة التشريعية على مستوى مشاريع قوانين أن تمكن من تفادي عدة 
القانوني  األساس  للمالية  التنظيمي  القانون  يعتبر  ثم  ومن  الغموض،  بهذا  تتعلق  إشكاالت 
خالل  بوضوح  برزت  التي  القانونية  والفراغات  االختالالت  هاته  من  جزء  ملعالجة  املالئم 

بمجل�سي البرملان.   2014 دراسة مشروع قانون املالية 

اإلجمالية: التشريعية  الحصيلة 

مهمة   2013-2014 الثالثة  التشريعية  السنة  خالل  للمجلس  التشريعية  الحصيلة  تعتبر 
هذه  السنوات خالل  بباقي  مقارنة  قياسيا  عليها  املصادق  النصوص  ويعتبر عدد  وإيجابية، 

الوالية وحتى خالل الواليات التشريعية السابقة.

قانونيا،  نصا   95 الثالثة  التشريعية  السنة  عليها خالل  املصادق  النصوص  بلغ عدد  فقد 
وخمسة  مقترحات قوانين،   6 وتضمنت    ،2014 وأبريل    2013 بين دورتي أكتوبر  توزعت 

وثالث نصوص تتعلق بهيآت الحكامة املنصوص عليها في الدستور. قوانين تنظيمية، 

للمبادرة  تعزيزا  التشريعية  السنة  هذه  خالل  قوانين  مقترحات   10 على  املصادقة  وتعتبر 
غير أن العدد الكبير ملقترحات القوانين التي ال  البرملانية وتدعيما للدور التشريعي للبرملان، 
زالت مودعة لدى لجان البرملان يدفعنا للتفكير في طرق أكثر نجاعة لترشيد املبادرة التشريعية 

للبرملان.
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واملحالة  النيابية  الفرق  من  املقدمة  والتنظيمية  العادية  القوانين  مقترحات  بلغ عدد  فقد 
في مناقشته والتداول في مواده،  مقترحا منها ما تم البدء   150 على اللجان لدراستها حوالي 

والجزء األكبر ال زال غير مبرمج.

 ثانيا: املراقبة البرملانية

هذا  وعلى  للبرملان،  املخولة  الدستورية  االختصاصات  أهم  الحكومة  العمل  مراقبة  تعتبر 
األساس فقد حرص مكتب املجلس على ضمان ممارسة مجلس النواب الختصاصاته الرقابية 
بشكل طبيعي وبفعالية أكبر، على الرغم من العوائق السياسية والعملية التي كانت تواجهه.

 7155 فقد وافق مكتب املجلس منذ بداية الوالية التشريعية على إحالة  وكحصيلة رقمية، 
وتم بموجب ذلك تنظيم جلسات األسئلة الشفوية األسوعية  سؤاال شفويا على الحكومة، 
1996 سؤاال خالل هذه الجلسات  بشكل منتظم طبقا ألحكام الدستور، وبالتالي تمت برمجة 

وتمت اإلجابة عنها من قبل الحكومة.

املكتب على  فقد وافق  الحكومة وألعضائها،  لرئيس  املوجهة  الكتابية  وفيما يخص األسئلة 
وبذلك تصل حصيلة األسئلة الكتابية املوجهة للحكومة منذ  سؤاال كتابيا،   12.221 إحالة 
2014 التوصل  18.159 سؤاال كتابيا، وتم لحد نهاية شتنبر  بداية الوالية التشريعية ملا عدده 
6950 جوابا على األسئلة، وقد حرص املكتب على إحالة األجوبة املتوصل بها على الفرق  ب 

املعنية. النيابية 

فقد حرص ممثلوا الفريق بمكتب املجلس على ضمان السير الطبيعي للجلسات األسبوعية 
والشهرية ملساءلة الحكومة، كما حرصوا على قيام املكتب بدوره الكامل على مستوى تنظيم 
تنظيم  بتسهيل  أو  اللجان،  اجتماعات  بانعقاد  األمر  تعلق  سواء  األخرى،  الرقابة  عمليات 

أو باالستعانة بمؤسسات دستورية أخرى لتسهيل املهام الرقابية. املهام االستطالعية، 

الجلسات العمومية

الجلسات  انعقاد  ضمان  عبر  للمجلس  الرقابية  للمهام  الطبيعي  السير  على  املكتب  حرص 
األسئلة الشفوية األسبوعية والجلسات الشهرية املخصصة ملساءلة رئيس الحكومة.

الدستور  أحكام  احترام  ضمان  وعلى  الجلسات  جميع  تنظيم  على  املكتب  أشرف  وقد 
وحرص أيضا على تفادي كل ما يؤدي إلى اختالل  ومقتضيات النظام الداخلي املتعلقة بها، 

انعقادها أو تعطيل أحكام الدستور املتعلقة بها.

 ،2014 2013 تنظيم أربع جلسات للمساءلة، أما خالل دورة أبريل  وقد عرفت دورة أكتوبر 
فقد أدى تزاحم أشغال املجلس وكثرة الجلسات العمومية التي حضرها رئيس الحكومة أما 

مجلس النواب لالقتصار على تنظيم جلسة واحدة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة.
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أو  بجلسات منفردة  إما  النواب،  سبع جلسات دستورية من قبل مجلس  تنظيم  تم  فقد 
وذلك وفق احكام الدستور: بجلسات مشتركة مع مجلس املستشارين، 

جلسة مشتركة مع مجلس املستشارين لتقديم الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 	 
لعرض حول أنشطة املجلس عن سنة 2012؛

جلسة منفردة للمناقشة العامة لعرض الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بحضور 	 
السيد رئيس الحكومة؛

جلسة لالستماع لجواب الحكومة على مداخالت الفرق واملجموعات النيابية بخصوص 	 
عرض املجلس األعلى للحسابات؛

جلسة مشتركة مع مجلس املستشارين لتقديم السيد رئيس الحكومة للحصيلة املرحلية 	 
101 من الدستور؛ لعمل الحكومة، طبقا ألحكام الفصل 

جلسة مشتركة للمناقشة العامة للحصيلة املرحلية بحضور السيد رئيس الحكومة؛	 
واملجموعات 	  الفرق  مداخالت  على  الحكومة  رئيس  لجواب  لالستماع  مشتركة  جلسة 

النيابية بخصوص الحصيلة املرحلية؛
جلسة مشتركة مع مجلس املستشارين لتقديم رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 	 

لعرض حول أنشطة املجلس عن سنة 2013.

التحدث في موضوع طارئ – املادة 104

طارئ  موضوع  في  بالتحدث  املتعلقة   104 املادة  تطبيق  بداية  األخيرة  أكتوبر  دورة  عرفت 
الشفوية  لألسئلة  مكملة  آلية  وتعتبر  علما(،  باإلحاطة  واملتعلقة  سابقا   66 املادة  )عوضت 
باتفاق  الطارئة  القضايا  بعرض  بالسماح  أساسا  تتعلق  بخصوصية  وتمتاز  األسبوعية، 
من الجواب على كل موضوع على حدة وبنفس املدة  الوزراء  وتمكين  مسبق مع الحكومة، 

الزمنية املحددة في النظام الداخلي.

وفق  ضبطها  أجل  ومن  املكتب،  على  الواردة  التحدث  لطلبات  الكبير   العدد  إثر  وعلى 
فقد حدد املكتب مجموعة من الضوابط التي يتعين احترامها  مقتضيات النظام الداخلي، 

ويتعلق األمر بالشروط التالية: قبل املوافقة على توجيهها للحكومة، 

أن يكون املوضوع عاما وليس خاصا أو محليا؛	 
أن يكون املوضوع وقع فعليا ويحتاج لتسليط الضوء عليه وليس متوقعا أو احتماليا؛	 
أن يكون طارئا وال يمتاز بصفة الديمومة؛	 
أن يكون موضوع إحاطة وال يندرج في استفسار الحكومة عن اإلجراءات التي ستتخذها،  	 

كي ال يصبح سؤاال شفويا؛
أن يتجنب أي طلب من الحكومة التخاذ أية إجراءات. 	 
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أو  األخرى  للدول  ت�سيء  عبارات  أية  استعمال  عن  االبتعاد  ضرورة  على  التأكيد  تم  كما 
للمؤسسات الدستورية أو ألية هيأة رسمية أخرى.

املهام االستطالعية

على  املجلس  مكتب  داخل  الفريق  ممثلوا  فقد حرص  الرقابية،  اآللية  بالنظر ألهمية هذه 
من منطلق أن  بغض النظر عن الفرق التي تطلب عقدها،  تيسير تنظيم هذه املهام ودعمها، 
الحكومة  ومساعدة  العام  الشأن  بتدبير  بالرقي  كفيل  وتفعيله  للبرملان  الرقابي  الدور  تعزيز 

على الوقوف على مكامن الخلل.

وقد أدى حرص ممثلي الفريق على تفعيل هذه اآللية الرقابية إلى تنوع املهمات االستطالعية 
استحضارا ألهمية تفعيل الرقابة البرملانية على هذا املستوى،  حسب مواضيعها وأهدافها، 

وانسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي.

ولتفادي بعض اإلشكاالت املتعلقة إما بتنظيم املهام االستطالعية أو بطرق اشتغالها وبمآالت 
فقد أقر املكتب عددا من الضوابط اإلجرائية والعملية الكفيلة بحل إشكاالتها. تقاريرها، 

الوالية،  بداية  ومنذ  اآلن  لحد  مهمة   80 يفوق  ملا  االستطالعية  املهام  لوصول عدد  ونظرا 
وباعتبار أن عددا قليال من املهام اسُتكملت مساطرها القانونية وتم تقديم تقارير بشأنها، 
من  املقترحة  االستطالعية  للمهام  الترخيص  توقيف   2014 شتنبر  خالل  املكتب  قرر  فقد 
وإعداد ورقة تقنية  اللجان الدائمة لحين الوقوف على مآل املهام وعددها ومآل تقاريرها، 

حسب كل لجنة من اللجان الدائمة.

أنجزت  استطالعية،  مهمة   43 على  املكتب  وافق  وحدها  الثالثة  التشريعية  السنة  فخالل 
تقارير فقط لدى اللجان املعنية، وتمت إحالة تقرير واحد   6 25 مهمة، وتم إيداع  منها فقط 
ويتعلق األمر باملهمة االستطالعية حول الصيد البحري باألقاليم  فقط على مكتب املجلس، 

الجنوبية.

خاصة بعض اللجان التي تعرف ضغطا كبيرا على  وبقي عدد كبير من املهام بدون متابعة، 
النظام  القانونية وفق  تتمكن من استكمال مراحلها  أن  اللجان دون  مستوى طلبات عقد 

الداخلي:
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التقاريراملنجزةاملهام املوافق عليهااللجنة

222الداخلية

110الخارجية

221العدل والتشريع

000املالية

1460القطاعات االجتماعية

211اإلنتاجية

111التعليم والثقافة واالتصال

21121البنيات األساسية

تقييم السياسات العمومية

وقد  تعتبر هذه اآللية من أهم مستجدات الدستور الجديد املتعلقة بالدور الرقابي للبرملان، 
ألح ممثلو الفريق بمكتب املجلس على ضرورة تفعيلها، وهو ما دفع مكتب املجلس إلى اعتماد 

التصور الذي جاءت به لجينة مراجعة النظام الداخلي.

وقد كان الهدف من إفراد باب خاص في النظام الداخلي لتتبع وتقييم السياسات العمومية 
غير أن مالحظة املجلس الدستوري بخصوص طبيعة  تفعيل هذه اآللية الرقابية الحديثة، 
الجلسة العمومية املتعلقة بهذا املجال ألزمت املكتب بضرورة مراجعة بعض املواد لتصبح 

للدستور.  مطابقة 

فقد تداول مكتب املجلس مرارا في موضوع عقد جلسة عامة ملناقشة  وعلى أساس ذلك، 
101 من الدستور، وقرر إجراء تشاور  السياسات العمومية وتقييمها تطبيقا ألحكام الفصل 
في شأنها مع كل من السيد رئيس الحكومة رئيس مجلس املستشارين، وذلك بعد تعديل املواد 

املعنية بمالحظة املجلس الدستوري.

وقد تقرر خالل شهر شتنبر 2014 البدء فعليا في املرحلة األولية لتقييم السياسات العمومية، 
من  املكتب  يتمكن  حتى  املوضوع،  في  اقتراحاتها  لتقديم  النيابية  الفرق  مراسلة  عبر  وذلك 

.2014 إعداد البرمجة املنصوص عليها في النظام الداخلي خالل شهر أكتوبر 

االستعانة باملجلس األعلى للحسابات

املجلس  بطلب مراسلة  واملتعلقة  والتنمية،  العدالة  عليها فريق  أقدم  التي  املبادرة  إثر  على 
األعلى للحسابات من أجل افتحاص صندوق املقاصة ومراقبة وتدقيق طرق صرف أموال 
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بمراسلة من الرئيس   2014 فقد توصل مكتب املجلس خالل شهر فبراير  دعم املحروقات، 
األول للمجلس األعلى للحسابات يخبر فيها بجاهزية الدراسة واستعداده شخصيا لتقديمها 

أمام املجلس.

تنظيم  تم  فقد  العامة،  املالية  مراقبة  لجنة  تشكيل  انتظار  وفي  املوضوع،  ألهمية  ونظرا 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات  املالية والعدل لتمكين  جلسة مشتركة بين لجنتي 

.2014 من تقديم التقرير حول املقاصة، وهو ما تم قبيل افتتاح دورة أكتوبر 

في دراسة التقرير  تمت إحالة املوضوع عليها للبدء  وبعد تشكيل لجنة مراقبة املالية العامة، 
في  تقريرا  وأعدت  دراستها  اللجنة  أنهت  وقد  املوضوع،  فس  واملجلس  للحكومة  واالستماع 

املوضوع، وقرر املكتب أن تتم إحالته على جلسة عمومية في أول دورة برملانية مقبلة.

وإضافة إلى موضوع املقاصة، فقد وافق املكتب على طلب فريق العدالة والتنمية وأحال على 
وموضوع  »الحسابات الخصوصية وحسابات الخزينة«،  املجلس األعلى للحسابات موضوع 
املؤسسات  »استثمارات  وموضوع  الترابية«،  بالجماعات  للتنمية  الجماعية  »املخططات 
األول  محمد   لجامعتي  املالي  »التدبير  موضوع  ثم  و2012«،   2000 سنتي  بين  العمومية 

بوجدة وعبد امللك السعدي بطنجة تطوان«.

فيها  يخبر  للتنمية،  الجماعية  املخططات  موضوع  في  بمراسلة  املجلس  مكتب  توصل  وقد 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات باستحالة دراسة املوضوع في الوقت الراهن لوجود 
التنفيذ  حيز  املخططات  دخول  بحداثة  املرتبطة  والعملية  القانونية  العوائق  من  مجموعة 

وشمولها للخمس سنوات القادمة.

البرملانية  الدبلوماسية  ثالثا: 

يعتبر ترشيد وتفعيل الدبلوماسية البرملانية من أهم انشغاالت ممثلي الفريق داخل املكتب، 
الدور  في  والضعف  الخلل  مكامن  من  مجموعة  على  الوقوف  الخصوص  بهذا  تم  وقد 
الدبلوما�سي  األداء  تطوير  على  باملكتب  الفريق  ممثلو  حرص  كما  للمجلس،  الدبلوما�سي 

وعلى فعالية الوفود والشعب ومجموعات الصداقة البرملانية. للمجلس، 

على مستوى  فقد أشرف مكتب املجلس على ضمان حقوق الفرق سواء  وفي هذا السياق، 
التمثيل النسبي في الشعب الدبلوماسية للبرملان، أو على مستوى املهام الدبلوماسية العارضة 

التي ترد على مجلس النواب.

الشعب  في  لحصته  الفريق  استيفاء  ضمان  على  باملكتب  الفريق  ممثلو  حرص  وقد 
يعادل نسبة الفريق داخل  وذلك بما   الدبلوماسية وعلى مستوى الوفود النيابية للخارج، 
املستوى،  هذا  على  الفريق  واجهت  التي  السياسية  الصعوبات  من  الرغم  وعلى  املجلس، 
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فقد تم الحفاظ على مكتسبات الفريق وعلى حصته الكاملة في  خاصة مع بعض حلفائه، 
البرملانية. الدبلوماسية 

ومن أجل تطوير األداء الدبلوما�سي للبرملان، فقد حرص ممثلو الفريق على إثارة مسألة ترشيد 
وعلى هذا  املهام الدبلوماسية وتركيزها على خدمة املصالح السياسية واالقتصادية للمغرب، 
وقرر اعتماد ورقة إطار تنظم  األساس فقد استحضر مكتب املجلس أهمية هذه املعطيات، 

النشاط الدبلوما�سي للبرملان، كما قرر اإلعداد ليوم درا�سي حول الدبلوماسية البرملانية.

فقد عمل املكتب على جعل  وفي إطار تدبيره ملجال الدبلوماسية البرملانية،  ومن جانب آخر، 
على  املوزعة  للمهام  كبرى  أهمية  أعطى  كما  الدبلوما�سي،  العمل  أساس  البرملانية  الشعب 

الفرق البرملانية حسب حصتها املباشرة خارج الشعب الدبلوماسية. 

اللجان الدائمة بشكل مستمر في املهام الدبلوماسية،  كما حرص املكتب على إشراك رؤساء 
في  وبصفتهم  مباشر  بشكل  الفرق  لرؤساء  فعال  بإشراك  يسمح  نظاما  املكتب  اعتمد  كما 
حين  في  املجلس،  داخل  خاص  اعتباري  سيا�سي  وضع  من  لهم  بما  الدبلوما�سي،  النشاط 
بتفعيل  املتعلقة  الورقة  في  البت  لتأخر  نظرا  مجمد  شبه  الصداقة  مجموعات  دور  بقي 

والتي توجد هذه املجموعات ضمن محاورها. الدبلوماسية البرملانية، 

 66 2014، فقد قامت الشعب الدبلوماسية بما يفوق  2013 ونهاية شتنبر  فبين بداية أكتوبر 
والجمعية  وتعتبر اللجنة املشتركة مع االتحاد األوربي،  من املهام الدبلوماسية بالخارج،    %
في  املحوري  والدور  الحضور  حيث  من  الدبلوماسية  الشعب  أهم  أوربا  ملجلس  البرملانية 
ثم باقي  متبوعين بالبرملان الفرنكوفوني واالتحاد البرملاني الدولي،  عالقات البرملان الخارجية، 

البرملانية. الشعب 

فيها،  والتنمية  العدالة  فريق  أعضاء  وألهمية عدد  البرملانية،  الشعب  وبالنظر ألهمية هذه 
وعلى متابعة أدائها   ،

ّ
فقد حرص ممثلو الفريق في مكتب املجلس على تفعيل أدوارها ومهامها

كما حرصوا على إثارة جميع الصعوبات واإلشكاالت  الدبلوما�سي من داخل مكتب املجلس، 
بها. املرتبطة 

فقد قام مكتب املجلس بتوزيع املهام  وعلى مستوى حصص الفرق خارج الشعب البرملانية، 
واملعارضة من جهة،  األغلبية  بين  التنوع  وباستحضار  النسبي  التمثيل  الدبلوماسية حسب 

وبضمان حد أدنى من التمثيلية النسوية.

وتمثل املهام الدبلوماسية املنظمة في إطار التمثيليات املباشرة لحصص الفرق ما يوفق 25 %، 
مما يمكن من مساهمة أكبر عدد من النواب والنائبات في املهام الدبلوماسية ملجلس النواب.

وتوزع النسبة الباقية على املهام الخاصة بتمثيل رئاسة مجلس النواب، واملهام الخاصة التي 
اللجان الدائمة باملجلس بصفاتهم تلك. الفرق ورؤساء  تضم رؤساء 
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مستوى  دون  بقيت  فقد  السياسية،  أهميتها  من  الرغم  وعلى  الصداقة،  مجموعات  أما 
رومانيا...(. )فلسطين،  ولم تشارك إال في مهام دبلوماسية محدودة  التطلعات، 

فقد حرص ممثلو الفريق بمكتب املجلس على ترشيد تدبير الدبلوماسية  ومن جانب آخر، 
أو على مستوى  تعلق األمر بالوفود التي يبعثها املجلس لتمثيله خارج الوطن،  البرملانية، سواء 
اللقاءات التي يتم تنظيمها من قبل املجلس ويتم خاللها استقبال الوفود البرملانية األجنبية.

والدور  وعلى هذا األساس فقد أعد ممثلو الفريق باملكتب ورقة إطار هامة تتعلق باألداء 
كال  تضم  لجينة  أعدت  فقد  املجلس  مكتب  من  تكليف  على  وبناء  للبرملان،  الدبلوما�سي 
من األستاذ محمد يتيم والدكتورة جميلة مصلي وثيقة وأرضية عمل تتعلق بتطوير العمل 

والتي تتضمن العناصر التالية: الدبلوما�سي للمجلس، 

األهداف املتوخاة من النشاط الدبلوما�سي والنتائج املتوقعة؛   	
السياق العام املؤطر للعمل الدبلوما�سي الوطني على الصعيدين الوطني والدولي؛   	

؛ اإلطار القانوني والسيا�سي للعمل الدبلوما�سي    	
؛ 	  نقط الضعف في العمل الدبلوما�سي البرملاني 

؛ 	  أسس تحقيق دبلوماسية برملانية محترفة 
: األهداف، املحاور والفاعلون ؛ 	  الرؤية االستراتيجية 

آليات تفعيل الدبلوماسية البرملانية.   	

العمل  على  الداخلي،  النظام  ومقتضيات  الدستور  أحكام  تطبيقا  املجلس،  مكتب  حرص 
بين  وتكامل  تعاون  عالقات  ربط  على  حرص  كما  املستشارين،  مجلس  مع  منسجم  بشكل 

املجلسين عوض مظاهر الصراع والتنافر التي كانت سائدة في السابق.

2014 تم االتفاق مع مكتب مجلس املستشارين على تشكيل لجنة التنسيق  وخالل شهر ماي 
برئاسة رئي�سي مجل�سي البرملان، وتم تعيين عضوين من مكتب كل مجلس، إضافة إلى الكاتب 

وأصبحت اللجنة تضم السادة:   العام ملجلس النواب واألمين العام ملجلس املستشارين، 

عبد اللطيف وهبي، عضو مكتب مجلس النواب )األصالة واملعاصرة(؛	 
عبد اللطيف بروحو، عضو مكتب مجلس النواب )العدالة والتنمية(؛	 
محمد الفضيلي، عضو مكتب مجلس املستشارين )الحركة الشعبية(؛	 
عبد الحمن أوشن، عضو مكتب مجلس املستشارين )االتحاد االشتراكي(؛	 

الجزء الثاني: التنسيق مع مجلس املستشارين
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التنسيق  وضمان  القضايا  ملعالجة  عمل  برنامج  بوضع  األول  لقائها  في  اللجنة  قامت  وقد 
الفعال والدائم مع مجلس املستشارين، ووضعت جدول أعمال يتم تنفيذه على ثالثة مراحل 
حسب راهنية كل محور وقابلية تنفيذه واملدة الزمنية الالزمة لذلك، ويتضمن برنامج العمل 

التالية: املحاور 

1. الصنف األول

الجريدة الرسمية للبرملان )البدء بنسخة إلكترونية(؛	 
البث البيني التلفزي للجلسات ضمن الدائرة التلفزية الداخلية؛	 
اال لجلسات املشتركة بين مجل�سي البرملان )الحصيلة املرحلية، التقارير...(؛ 	 
جلسات مساءلة رئيس الحكومة؛	 
تنظيم مشترك لأليام الدراسية؛	 
الدبلوماسية البرملانية؛	 
املجموعات ولجان الصداقة البرملانية؛	 
السيارات، 	  مواقف  وإقامتهم،  البرملانيين  )تنقل  النواب  بشؤون  املتعلقة  االتفاقيات 

املطعم...(؛
التدبير الولوج لقاعات البرملان.	 

2. الصنف الثاني

املوقع االلكتروني املشترك؛	 
التعامل مع الصحافة؛	 
االلتهام االستطالعية املشتركة بين املجلسين؛	 
االجتماعات املشتركة بين اللجان الدائمة للمجل�سي البرملان؛	 

3. الصنف الثالث

التوثيق واألرشفة وتعيين محافظ للبرملان؛	 
القناة البرملانية؛	 
املكتب موحد للعالقات الخارجية.	 

وقد تقدمت أشغال لجنة التنسيق بشكل سريع وفعال نظرا لعودة الثقة بين املجلسين، وتم 
في معالجة املحاور املتفق عليها، إضافة إلى اقتراح محاور وقضايا أخرى تهدف لتطوير  البدء 
وتم أيضا حل بعض اإلشكاالت التي  وتنظيم اجتماعات وجلسات مشتركة،  عمل املجلسين، 

بقيت عالقة بين املجلسين منذ الواليات التشريعية السابقة.
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أوال:  توقيت جلسات األسئلة الشفوية

كانت تمثل هذه النقطة إشكاال سياسيا عميقا بين مجل�سي البرملان منذ أكثر من والية تشريعية، 
وقد تم العمل على معالجته عبر عدة اجتماعات للجنة التنسيق برئاسة رئي�سي مجل�سي البرملان، 

وفي نهاية املطاف تم  االتفاق رسميا على تقسيم مساء يوم الثالثاء بين املجلسين:

مجلس النواب من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة والربع بعد الزوال؛	 
مجلس املستشارين من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة السادسة والنصف مساء.	 

فقد تم االتفاق على توقيت خاص واستثنائي لجلسات  وعلى مستوى شهر رمضان املبارك، 
األسئلة الشفوية وذلك على الشكل التالي:

مجلس النواب من الساعة الحادية عشر زواال إلى الساعة الواحدة زواال؛	 
مجلس املستشارين: من الساعة الواحدة زواال إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.	 

ثانيا:  عقد اجتماع مشترك بين هيآت املجلسين

داخل  املوضوع  على  االشتغال  وبعد  عمليا،  والتنسيق  التعاون  ترسيخ  في  للرغبة  تجسيدا 
لجنة التنسيق  يضم أعضاء   2014 تم عقد اجتماع موسع خالل شهر ماي  لجنة التنسيق، 
املشتركة  الجلسة  لعقد  للتحضير  وذلك  باملجلسين،  النيابية  واملجموعات  الفرق  ورؤساء 

لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات.

وخالل شهر يونيو 2014، تم عقد اجتماع مشترك ملكتبي املجلسين، وكان االجتماع مناسبة لعرض 
حصيلة التنسيق واالتفاق على الخطوط العريضة والقضايا الجاهزة ألجرأة عملية التنسيق.

ثالثا: الجلسات املشتركة بين املجلسين

بين  املشتركة  الدستورية  الجلسة  عقد  من  املكتبين  تمكن  فقد  التنسيق،  عملية  على  بناء 
املجلسين لعرض تقرير عمل املجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2012، طبقا ألحكام الفصل 

148 من الدستور، وتم عقد االجتماع بقاعة الجلسات بمجلس النواب يوم األربعاء 21 ماي.

كما تم االتفاق باملقابل على عقد جلسة مشتركة أخرى بقاعة الجلسات بمجلس املستشارين 
2014  لعرض تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان. شهر يونيو 

كما تم التهييئ لتنظيم جلسة تقديم رئيس الحكومة للحصيلة املرحلية لعمل الحكومة أمام 
101 من الدستور. البرملان، وذلك تطبيقا ألحكام الفصل 

 ،2014 18 يوليوز  وتم بالفعل تنظيم الجلسة املشتركة بقاعة الجلسات بمجلس النواب يوم 
مناقشة  من  البرملان  فرق  لتمكين  اللجنة  داخل  مشترك  عملي  تصور  صياغة  تمت  وبعده 

موحدة للحصيلة الحكومية داخل الجلسة املشتركة. 
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رابعا: الدبلوماسية البرملانية

اللجنة  داخل  وتم  البرملانية،  الدبلوماسية  مستوى  على  املشترك  بالعمل  فعليا  البدء  تم 
بالشيلي وكولومبيا  الدول مثل  ببعض  خاصة  املشترك،  للتحرك  برنامج عملي  االتفاق على 
وتم التفاق على العمل على تنظيم وفود برملانية مشتركة بين املجلسين  وإيطاليا وإسلندا، 

لزيارة هذه البلدان في أقرب وقت.

كما تم باملقابل فتح النقاش حول رئاسة الشعب الدبلوماسية وتبادلها بين مجل�سي البرملان؛

ومن اجل تمكين مجل�سي البرملان من العمل بشكل مشترك على هذا املستوى، فقد تم االتفاق 
على توحيد األرضيتين اللتين يشتغل مكتبا املجلسين عليها، وجمعهما من أجل صياغة تصور 

مشترك بين املجلسين يتضمن املحاور التالية:

الشعب البرملانية املشتركة واالتفاق على تداول رئاساتها؛	 
تنظيم الوفود الدبلوماسية املشتركة؛	 
بين 	  مشتركة  مجموعات  تشكيل  وإمكانية  الصداقة  ملجموعات  جديد  شكل  صياغة 

املجلسين.

خامسا: التعامل مع الصحافة

تم االتفاق على اإلسراع بصياغة ورقة مشتركة بين املجلسين لضبط عمل الصحافة داخل 
املجلس.

سادسا: القناة البرملانية

تم إخبار اللجنة بوجود مقترح قانون يتم إعداده من قبل ديوان رئاسة مجلس املستشارين 
حول مشروع قناة برملانية )من إعداد صالح الوديع وبوزردة(؛

في اإلجراءات التشاورية مع الحكومة  وسيتم عرض امللف كامال على مكتبي املجلسين للبدء 
والهاكا.

سابعا: شؤون النواب

االتفاق على التفكير في إحداث وحدة طبية مشتركة بين املجلسين ومتكاملة التجهيزات 	 
والتعاقد مع وزارة الصحة لوضع أطباء رهن إشارة الوحدة؛

االتفاق على التعاقد بشكل مشترك بين مجل�سي البرملان مع شركة متخصصة في التغذية 	 
ملجموع النواب واملستشارين وموظفي املجلسين؛

إمكانية التعاقد بشكل مشترك مع مؤسسة Supratour لتدبير بعض شؤون النواب؛	 
أخبر رئيس مجلس املستشارين اللجنة بإعداد فرق الغرفة الثانية ملقترح قانون حول 	 

تقاعد البرملانيين يسمح بتحويله لذوي الحقوق.
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ثامنا: اختتام دورة أبريل

نظرا لتزامن نهاية شهر يوليوز مع نهاية شهر رمضان املبارك وعطلة عيد الفطر وعيد للعرش 
اقتراح  فقد تم االتفاق على  من الدستور،   65 أحكام لفصل  وباستحضار   الوالء،  وحفل 
2014، وتم رفع االقتراح ملكتبي املجلسين للمصادقة  24 يوليوز  اختتام الدورة يوم الخميس 

في االجتماع املقبل.

تاسعا: التنسيق في التعيينات في املؤسسات الدستورية

تم االتفاق على إدراج هذا املوضوع في جدول أعمال لجنة التنسيق لتفادي ما وقع بالنسبة 
عملية  إجراءات  اقتراح  وسيتم  والتكوين،  للتربية  األعلى  باملجلس  املجلسين  ممثلي  لتعيين 

املحكمة الدستورية بعد صدور القانون التنظيمي املتعلق بها. قبيل انتخاب أعضاء 

عاشرا: لجريدة الرسمية للبرملان

بعقد  للمجلسين  العامين  الكاتبين  تكليف  وتم  املشترك،  القرار  مشروع  على  االطالع  تم 
اجتماع تقني مع مديرية املطبعة الرسمية لضبط اإلجراءات التقنية والعملية.  

الجزء الثالث: تدبير وتسيير املجلس وشؤون النواب

حرص مكتب املجلس على ضمان السير العادي والطبيعي للمجلس، وأشرف على مختلف التدابير 
املتعلقة بالتسيير اإلداري واملالي لتمكين املؤسسة التشريعية من أداء مهامها على أكمل وجه.

فقد عمل  فإضافة إلى املهام الدستورية التي حرص املكتب على سيرها العادي والطبيعي، 
مكتب املجلس على توفير  اإلمكانات املادية والبشرية التي تتيح ملجلس النواب ممارسة أدواره 
استمرارية  ضمان  على  عمل  كما  فاعلية،  أكثر  بشكل  والدبلوماسية  والرقابية  التشريعية 
نشاط جميع مرافق ومكونات املجلس، وعمل على دعمها بالوسائل املادية والبشرية املتاحة.

مع  لقاء  عقد  على  املكتب  حرص  فقد   والبشرية،  املالية  املوارد  نقص  تجاوز  أجل  ومن 
ومن  من أجل ضمان تمكين املجلس من وسائل العمل الضرورية،  السيد رئيس الحكومة، 
تفادي  إلى  إضافة  بالحكومة،  البرملان  بعالقات  املرتبطة  اإلشكاالت  مختلف  مناقشة  أجل 
مع السيد رئيس الحكومة جد إيجابي  وقد كان اللقاء  اإلشكاالت املرتبطة بشؤون النواب، 

ن املجلس من تجاوز مجموعة من اإلشكاالت والعوائق املادية والبشرية.
َّ
ومك

ففي هذا الصدد وافقت الحكومة على تخصيص اعتمادات مالية إضافية للمجلس من أجل 
املاضية،  السنوات  كانت متوقفة خالل  التي  الكبرى  املشاريع  بإنجاز مجموعة من  اإلسراع 

)الخزينة العامة سابقا(. وبشكل خاص البناية الجديدة 
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مجموعة  مناقشة  على  املكتب  فقد حرص  والحيوية،  الهامة  املجاالت  هذه  إلى  وباإلضافة 
مواجهة  البداية  منذ  الهدف  وكان  وإيوائهم،  النواب  تنقل  بدعم  املتعلقة  املقترحات  من 
دون أن يعني ذلك بأي حال  الصعوبات التي يعاني منها النواب املمثلين للمناطق البعيدة، 

من األحوال الزيادة في تعويضات النواب أو تعميم االستفادة بشكل غير موضوعي.

1. دعم الفرق النيابية 

إضافة إلى الدعم السنوي الذي يوزع على الفرق النيابية حسب تمثيلها النسبي، والذي كان 
 2013 فقد برمج مكتب املجلس برسم سنة   ، مليون درهم   2,5 يقدر بمبلغ سنوي إجمالي 
مليون درهم أخرى لتمكين الفرق النيابية من االستعانة بالخبرات   3,5 اعتمادات مالية تبلغ 

واالستشارة التقنية التي تتطلب أمواال باهضة وترهق ميزانية الفرق.

وعلى هذا األساس اعتمد مكتب املجلس نظاما لتوزيع شطري هذا الدعم على الفرق حسب 
كما اعتمد نظاما ملراقبة صرف  مع األخذ بعين االعتبار حدا أدنى جزافي،  حصتها النسبية، 

الفرق.  هذه االعتمادات، وذلك وفق مسطرة تشاركية مع رؤساء 

املكتب،  قبل  من  املحددة  املسطرة  احترام  في  الفرق  تجدها  التي  الكبيرة  للصعوبة  ونظرا 
لعدم قدرة املكتب على التحقق من الوجود الفعلي لهذه الدراسات من أساسه،  وبالنظر  
فقد تقرر حذف هذا الفصل في امليزانية وتحويل االعتمادات املالية مباشرة لدعم الفرق 
حسب  املستمر  والتكوين  والخبرة  وللدراسة  للتدبير  مبالغها  استعمال  في  حرة  تبقى  التي 

الداخلية. برامجها 

بمبلغ  إجمالي  مالي  باعتماد   2014 لسنة  الفرق  دعم  فصل  تدعيم  تم  األساس  هذا  وعلى 
مليوني درهم، توزع حسب مقتضيات النظام الداخلي، وهو اعتماد ينضاف لالعتماد األصلي 

2,5 مليون درهم الذي تم توزيعه منتصف هذه السنة. املحدد في مبلغ 

برسم  كما تقرر رفع املبلغ اإلجمالي لالعتمادات املخصصة لدعم الفرق واملجموعة النيابية، 
6 ماليين درهم. 2015  بما مجموعه  السنة  املالية 

2. دعم اإليواء والنقل 

وبطرق  قام مكتب املجلس بدراسة مختلف الجوانب املتعلقة بدعم تنقل النواب وإيوائهم، 
وتم  وقد استغرقت مناقشة هذا املوضوع عدة اجتماعات،  صرف االعتمادات املتعلقة بها، 
استعراض مجموعة من املقترحات املتعلقة بهذا الدعم الذي يجب أن يندرج في إطار توفير 

شروط العمل للنواب والنائبات.
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فقد تم البدء  الفرق على الصيغة النهائية لبرنامج الدعم،  وبعد االتفاق بين املكتب ورؤساء 
خالل شهر رمضان األخير بعد توقيع  وتمت تجربة دعم اإليواء  فعليا في تطبيق مقتضياته، 
Supratour، وقد نجحت العملية في عمليات حجز الفندق للنواب  اتفاقية إطار مع مؤسسة 

وسيم العمل باالتفاقية مع بداية شهر أكتوبر الحالي. والنائبات، 

كما تقرر توسيع االتفاقية مع هذه املؤسسة لتشمل حجز  تذاكر الطائرات للنواب والنائبات 
املصاريف  بكافة  املجلس  ميزانية  وستتكفل  ونائبة(،  نائبا   25 )حوالي  البعيدة  باملناطق 

املتعلقة بها واملرتبطة بسفر النواب عبر الخطوط امللكية املغربية خالل دورات املجلس.

املحروقات  مصاريف  لتغطية  بطاقة  عبر  الفئات  لباقي  دعم  برنامج  تمت صياغة  وباملقابل 
والطريق السيار، وذلك عبر تحديد حد أدنى في 1000 درهم شهريا ملدة عشرة أشهر في السنة، 
4800 درهم شهريا ألبعد دائرة ال يشملها النقل الجوي، كما تم حصر  وحد أق�سى في حدود 
الوسيلتين  الذين لن يستفيدوا من  النواب  لدى  نائبا ونائبة(   120 )حوالي  القطار   بطاقة 

للنقل. السابقتين 
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 تقرير ال�صيد �صعيد خريون 
رئي�س جلنة املالية والتنمية 

القت�صادية

يعرض هذا التقرير حصيلة أشغال لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس 
النواب حيث يلخص مجهود كافة نواب األمة أعضاء هذه اللجنة، وقد أعده 

األخ سعيد خيرون بصفته رئيسا لهذه اللجنة لعرضه
على أعضاء الفريق خالل إجتماعه السنوي للتقييم

ولكل غاية مفيذة
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مقدمـة
صادقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس   ،2014-2013 خالل السنة التشريعية 
طرف  ومن  أو  الحكومة  من  محالة  سواء  القانونية  النصوص  من  مجموعة  على  النواب 
وانخرط  نصا همت املجاالت االقتصادية واملالية،   19 مجلس املستشارين وقد بلغ عددها 
الفرق  التصويت عليها من مختلف  في دراستها وتعديل موادها قبل  اللجنة  السادة أعضاء 

واملجموعات املمثلة داخل اللجنة.

 112.13 كما أن اللجنة أنهت دراستها وتنتظر وضع التعديالت بخصوص مشروع قانون رقم 
يق�سي بتغيير وتتميم القانون   18.14 مشروع قانون رقم  يتعلق برهن الصفقات العمومية، 
114.13 يتعلق  41.05 املتعلق بهيئات توظيف األموال املجازفة وكذا مشروع قانون رقم  رقم 

بنظام املقاول الذاتي.

خصوصا بمناسبة  وقد حظي املجال املالي والتأميني بقسط وافر من الزمن البرملاني للجنة، 
2014، ومشروع قانون املتعلق بصفة القطب املالي للدار  مشروع قانون املالية للسنة املالية 
األسعار  بحرية  يتعلق  قانون  ومشروع  املنافسة،  بمجلس  يتعلق  قانون  ومشروع  البيضاء، 
ومشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين  ومشروع القانون التنظيمي للمالية،  واملنافسة. 
القطاعين العام والخاص ومشروع يتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، 

ومشروع قانون يتعلق بتسنيد األصول.

باإلضافة إلى دراستها ملشروع قانون هم املجال االجتماعي ويتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة 
ومشروع قانون يتعلق  األعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة االقتصاد واملالية، 

بالتعاونيات ومشروع قانون يغير ويتمم نظام املعاشات املدنية.

أما على مستوى املراقبة، فقد اتسمت هذه الدورة بإجراء يوم درا�سي حول مجلس املنافسة 
واملعادن  والطاقة  األساسية  البنيات  لجنة  مع  باالشتراك  اللجنة  بها  قامت  ميدانية  وزيارة 
وبطلب من الحكومة وذلك لتفقد مراحل إنشاء محطة جديدة بمطار فاس سايس، باإلضافة 
أعضاء  والسادة  السيدات  مع  للمغرب  الفالحي  القرص  مؤسسة  عقدته  تواصلي  لقاء  إلى 

املالية.  لجنة 

تشاوري بين لجنتي املالية بمجلس النواب ومجلس املستشارين حول تفعيل توصيات  لقاء 
املناظرة الوطنية حول الجبايات.

وزير  السيد  عرض  إلى  لالستماع  املذكورتين  اللجنتين  بين  مشترك  اجتماع  عقد  تم  كما 
2014 خالل الستة أشهر األولى. االقتصاد واملالية حول حصيلة تنفيذ ميزانية 
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والتنمية  املالية  لجنة  رئيس  السيد  عقد  فقد  البرملانية،  الدبلوماسية  مستوى  وعلى 
االقتصادية، سلسلة من اللقاءات همت على الخصوص اجتماعا مع بعثة من صندوق النقد 
االقتصادية.  الدبلوماسية  إطار  في  الشقيقة  الدول  من  مجموعة  إلى  زيارات  وكذا  الدولي، 
البرملانيات  النساء  عن  ووفود  للتنمية  اإلفريقي  البنك  عن  وفود  استقبال  إلى  باإلضافة 
السينغاليات، ولقاء مع مجموعة الصداقة البلغارية املغربية وكذلك وفد برملاني عن مجلس 

مع رئيس مجموعة الصداقة البرملانية التشادية املغربية. النواب بجمهورية جيبوتي لقاء 

واألنشطة  لللجنة  البرملانية  الرقابة  عمل  حول  ملخصات  التقرير  هذا  ضمن  وستجدون 
السنة  خالل  االقتصادية،  والتنمية  املالية  لجنة  عمل  جداول حصيلة  وكذا  الدبلوماسية 

  .2014-2013 التشريعية 

وستجدون رفقة هذا التقرير جداول حصيلة عمل لجنة املالية والتنمية االقتصادية، خالل 
.2014-2013 السنة التشريعية 

البرملانية الرقابة 

املنافسة  مجلس  حول  درا�سي  يوم  بعقد  الدورة  هذه  اتسمت  فقد  املراقبة  مستوى  وعلى 
برئاسة السيد سعيد خيرون وحضور السيد عبد العالي بنعمور   ،2013 دجنبر   10 بتاريخ 
 20.13 الذي قدم عرضا قيما بمناسبة تدارس مشروع قانون رقم  رئيس مجلس املنافسة، 
الوطني،  الصعيد  على  املجلس  يكتسيها  التي  املكانة  بسط خالله  املنافسة،  بمجلس  يتعلق 

كما تطرق لألدوار الهامة املنوطة به، وهي:

التوعية والتحسيس	 
االختصاص العام في قضايا املنافسة	 
االستقاللية إزاء السلطات التنفيذية	 
اإلحالة الذاتية	 
حق التحري	 
حق املرافعة	 

  .2003 كما عرض أيضا إنجازات املجلس منذ بدء عمله سنة 

لجنة املالية والتنمية االقتصادية بزيارة ميدانية باالشتراك مع لجنة  كما قام بعض أعضاء 
والنقل  التجهيز  وزير  الرباح  عزيز  السيد  من  وبدعوة  واملعادن  والطاقة  األساسية  البنيات 
وذلك بتاريخ  محطة جديدة بمطار فاس سايس،  وذلك لتفقد مراحل إنشاء  واللوجيستيك، 
الوقوف على  تم  وقد   . اللجنة  النواب أعضاء  السادة  شارك فيها بعض   ،  2014 فبراير   8

اإلنجازات التي تتلخص فيما يلي:
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نظرا 	  األهمية القصوى لقطاع النقل الجوي الذي يعتبر من أولويات العمل الحكومي، 
الجهوي  املستويين  على  واالقتصادية  السياحية  الحركة  إنعاش  في  املحوري  لدوره 
استراتيجية  دراسة  يتضمن  الذي  للمطارات  املديري  املخطط  إلى  باإلضافة  والوطني. 
توفر معطيات محينة حول املطارات والبنيات التحتية والقدرات التنموية للمطارات بما 

يمكن من تحديد االستثمارات املالئمة. 
توسيع املنشآت املطارية ملطار فاس سايس، الذي قطع أشواطا كبرى والذي يأتي إنجازه 	 

استجابة للنمو الهام الذي تعرفه حركة النقل الجوي للمسافرين بهذه املنشأة، وملواكبة 
التطور الهام الذي يشهده القطاع السياحي بالجهة. 

وفي إطار  املشاريع املستقبلية، تم التطرق إلى مشروع  بموجبه يعمل على بناء محطة جديدة 
22 متر مربع   600 17000متر مربع، وهو ما سيرفع املساحة اإلجمالية للمطار إلى  على مساحة 
مليون مسافر في السنة،   2,5 حيث سيمكن من معالجة حركة إجمالية للنقل الجوي تقارب 
كما سيتم في إطار هذا املشروع توسيع موقف الطائرات واملسلك الطرقي للربط مع املدرج 
وإنجاز موقف جديد للسيارات وتجهيز املحطة الجوية بكل التجهيزات الضرورية لتشغيلها في 

أحسن ظروف السالمة واألمن وجودة الخدمات. 

والسادة النواب لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية ولجنة البنيات  وقد وقف السيد الوزير  
الجوية  املحطة  مرافق  مختلف  عبر  التفقدية  جولتهم  خالل  واملعادن،  والطاقة  األساسية 
الجديدة واملنشآت املتصلة بها، على وضعية تقدم أشغال هذا املشروع الهام ، كما استمعوا 
للشروحات والتوضيحات التي قدمت إليهم بعين املكان من طرف السيد املدير العام للمكتب 

الوطني للمطارات واملهندسين املشرفين على إنجاز املشروع. 

 479 غالفا ماليا قدره   2014 هذا وسيكلف هذا املشروع املرتقب أن يكون جاهزا في شتنبر 
بتمويل مشترك من املكتب الوطني للمطارات والبنك اإلفريقي للتنمية.  مليون درهم، 

تواصلي عقدته مؤسسة القرص الفالحي للمغرب مع السيدات والسادة  باإلضافة إلى لقاء 
لجنة املالية.  أعضاء 

تشاوري بين لجنتي املالية بمجلس النواب ومجلس املستشارين حول تفعيل توصيات  لقاء 
املناظرة الوطنية حول الجبايات.

وزير  السيد  عرض  إلى  لالستماع  املذكورتين  اللجنتين  بين  مشترك  اجتماع  عقد  تم  كما 
2014 خالل الستة أشهر األولى. االقتصاد واملالية حول حصيلة تنفيذ ميزانية 
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البرملانية الدبلوماسية 

والتنمية  املالية  لجنة  رئيس  السيد  عقد  فقد  البرملانية،  الدبلوماسية  مستوى  على  أما 
االقتصادية، سلسلة من اللقاءات همت على الخصوص اجتماعا مع بعثة من صندوق النقد 
الدولي، حيث عرف هذا االجتماع مباحثات مع السيد »جان فرانسوا دوفان« همت مجموعة 
وخط االئتمان االحترازي والسيولة،  من االستفسارات حول السياسة العمومية للحكومة، 
2014، هذا من جهة، ومن جهة  2013، وما هي تطلعات سنة  واألداء االقتصادي خالل سنة 
أخرى نوه السيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بصمود االقتصاد املغربي في وجه الظرفية 
 2014 بالنسبة لالقتصاد لسنة  التوقعات  إن   « قال:  حيث  الصعبة،  العاملية  االقتصادية 
أما على مستوى عجز   .4% حيث يرجح تحقيق معدل نمو يصل حوالي  آخذة في التحسن، 
بفضل اإلجراءات التي جرى  فيرجح أن يعرف تراجعا طفيفا،   4,9% امليزانية الذي وصل إلى 
اتخاذها على صعيد النفقات واملداخيل، لكن مع ضرورة التقليص من اإلعفاءات الضريبية، 
وتكاليف املقاصة، من أجل الحفاظ على نجاعة املالية العمومية وتحديث إطار امليزانية عبر 

إخراج القانون التنظيمي للمالية إلى حيز الوجود.

وأحد السيد رئيس البعثة على املجهودات التي تقوم بها الحكومة لتقليص العجز العمومي، 
وبالتالي فإنه يو�سي املغرب  معتبرا أن نظام سعر الصرف الراهن ضمن استقرار األسعار، 
ومن أن يكون  الصدمات،  باعتماد نظام صرف أكثر مرونة لكي يمكن االقتصاد من إحتواء 

أكثر تنافسية لتحقيق مزيد من اإلصالحات املالية واالقتصادية واالجتماعية.

البرملانيات  النساء  عن  ووفود  للتنمية  اإلفريقي  البنك  عن  وفود  استقبال  إلى  باإلضافة 
السينغاليات، ولقاء مع مجموعة الصداقة البلغارية املغربية وكذلك وفد برملاني عن مجلس 

مع رئيس مجموعة الصداقة البرملانية التشادية املغربية. النواب بجمهورية جيبوتي لقاء 
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جداول حصيلة عمل لجنة المالية والتنمية االقتصادية، 
خالل السنة التشريعية 2014-2013

2013 أكتوبر  دورة  حصيلة 

ر.ت
تاريخ وساعة 

االجتماع
مالحظاتاملدة موضوعه

1

األربعاء23أكتوبر2013
الجلسة  بعد  مباشرة 
العامة املخصصة لتقديم 
املالية  قانون   مشروع 

برسم سنة 2014

واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  لعرض  االستماع 
بخصوص مشروع قانون املالية رقم 110.13 برسم 

السنة املالية 2014
2س

2 2013 30أكتوبر األربعاء
العاشرة صباحا

املالية  قانون  ملشروع  العامة  املناقشة  في  الشروع 
3سبرسم سنة 2014 

3 2013 30أكتوبر األربعاء
الثالثة بعد الزوال

متابعة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية برسم 
6سسنة 2014

31أكتوبر2013 4 الخمس 
العاشرة صباحا

متابعة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية برسم 
3سسنة 2014

الخميس31أكتوبر52013
الثالثة بعد الزوال

برسم  املالية  قانون  ملشروع  العامة  املناقشة  إنهاء 
9سسنة 2014

6
الجمعة1نونبر2013

الثالثة بعد الزوال

واملالية  االقتصاد  وزير  جواب  إلى  االستماع   -
املالية  قانون  ملشروع  العامة  املناقشة  بخصوص 

برسم سنة 2014
املالية  قانون  مشروع  مواد  مناقشة  في  الشروع   -

برسم سنة 2014

5س

7
الخميس7نونبر2013

الثانية بعد الزوال
- إنهاء مناقشة مواد مشروع قانون املالية برسم سنة 

7س2014

8
االثنين 11 نونبر 2013

العاشرة  صباحا

دراسة مشاريع امليزانية الفرعية لسنة2014:
- البالط امللكي

- رئاسة الحكومة
املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة   -

بالشؤون العامة والحكامة

3س

9
االثنين 11 نونبر 2013

الثالثة بعد الزوال
دراسة مشروع ميزانية وزارة االقتصاد واملالية برسم 

سنة 2014
2س

الثالثاء 12 نونبر 102013
الثالثة بعد الزوال

دراسة مشاريع امليزانيات الفرعية  برسم سنة 2014 التالية:
. املندوبية السامية للتخطيط 

. املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
. مجلس النواب 

. مجلس املستشارين

7 س 
و30د
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2013 أكتوبر  دورة  حصيلة 

ر.ت
تاريخ وساعة 

االجتماع
مالحظاتاملدة موضوعه

األربعاء 13 نونبر 112013
الثانية بعد الزوال

التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية 
برسم سنة 2014، وكذا التعديالت املقدمة من طرف 

الفرق واملجموعات النيابية

11س 
و30د

الثالثاء 19 نونبر 122013
الثانية و30 د بعد الزوال

التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون املالية 
التي  الفرعية  امليزانيات  وكذا   ،2014 سنة  برسم 

تدخل في اختصاصات اللجنة

4س 
و20د

ألربعاء 4 دجنبر 132013
الثالثة بعد الزوال

املتعلق   20.13 متابعة دراسة  مشروع قانون رقم 
6سبمجلس املنافسة

الثالثاء 10 دجنبر 142013
3س يوم درا�سي حول موضوع »مجلس املنافسة«الرابعة بعد الزوال

و30د

15         2013 دجنبر   11 األربعاء 
الثالثة بعد الزوال

املتعلق   20.13 رقم  قانون  مشروع  دراسة   إنهاء 
3سبمجلس املنافسة                  

16           2013 دجنبر   16 اإلثنين 
1سلقاء مع وفد رفيع املستوى من صندوق النقد الدوليالثالثة و30د بعد الزوال

17            2013 دجنبر   17 الثالثاء 
الثالثة بعد الزوال

اجتماع اللجينة املكلفة بدراسة التعديالت املقدمة 
يق�سي   82.12 رقم  القانون  مشروع  بخصوص 
بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال اإلجتماعية لفائدة 

موظفي وأعوان وزارة االقتصاد واملالية

3س 
و30د

18        2013 دجنبر   18 األربعاء 
الحادية عشرة صباحا

بإحداث  يق�سي   82.12 رقم  م.ق  على  التصويت 
وتنظيم مؤسسة األعمال اإلجتماعية لفائدة موظفي 

وأعوان وزارة االقتصاد واملالية
1س

19        2013 دجنبر   24 الثالثاء 
الرابعة و30د بعد الزوال

برسم   110.13 رقم  املالية  قانون  مشروع  دراسة 
مجلس  من  أحيل  كما   ،2014 املالية  السنة 

املستشارين، في قراءة ثانية     
3س

20      2013 دجنبر   25 األربعاء 
التاسعة و30د صباحا

 110.13 رقم  املالية  قانون  على مشروع  التصويت 
مجلس  من  أحيل  2014،كما  املالية  السنة  برسم 

املستشارين، في قراءة ثانية
2س

21       2014 يناير   8 األربعاء 
العاشرة صباحا

يتعلق   104.12 رقم  قانون  مشروع  دراسة  متابعة 
3سبحرية األسعار واملنافسة

22 2014 يناير   21 الثالثاء 
الرابعة و30د بعد الزوال

يتعلق   20.13 رقم  قانون  على مشروع  التصويت 
بمجلس املنافسة.

3 س 
و30د

23 2014 يناير   28 الثالثاء 
الرابعة و30د بعد الزوال

التصويت على مشروع قانون رقم 104.12 يتعلق 
بحرية األسعار واملنافسة.

3س

24
 2014 يناير   29 األربعاء 

العاشرة صباحا
68.12 يق�سي  متابعة دارسة مشروع قانون رقم 
بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 املتعلق بصفة “ 

القطب املالي للدارالبيضاء”.

3 س
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2013 أكتوبر  دورة  حصيلة 

ر.ت
تاريخ وساعة 

االجتماع
مالحظاتاملدة موضوعه

25 2014 يناير   29 األربعاء 
الثالثة بعد الزوال

يتعلق   86.12 رقم  قانون  مشروع  دراسة  متابعة 
بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

3 س

26 2014 فبراير   4 الثالثاء 
الرابعة و30 د بعد الزوال

رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  املناقشة  1ــ 
بقانون  املرسوم  على  باملصادقة  يق�سي   104.13
رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 )11 
سبتمبر 2013( بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية 

وتصفيتها.
2ــ التصويت على  مشروع قانون رقم 68.12 يق�سي 
بصفة  املتعلق   44.10 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 

»القطب املالي للدار البيضاء«

2 س 
و30د

27 2014 فبراير   5 األربعاء 
الخامسة مساء

البرملان  رئيس   ،PER WESTBERG لسيد  مع  لقاء 
السويدي.

2س 
و30د

السبت 8 فبراير 282014
املالية والتنمية  زيارة ميدانية لبعض أعضاء لجنة 

االقتصادية  لـمطار فاس سايس
طيلة 
اليوم

29 2014 فبراير   11 الثالثاء 
الخامسة مساء

- التصويت مشروع قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 64.12 رقم  قانون  مشروع  والتصويت  الدراسة   -
واالحتياط  التأمينات  هيئة  بإحداث  يق�سي 

االجتماعي، كما أحيل من مجلس املستشارين.

3س

األربعاء 12 فبراير 302014

- التصويت على مشروع قانون رقم 105.13 يق�سي 
 2.13.657 رقم  بقانون  مرسوم  على  باملصادقة 
بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 املتعلق بإلغاء 
التحصيل  وصوائر  والذعائر  والغرامات  الزيادات 
واألتاوى  واملساهمات  والحقوق  بالرسوم  املتعلقة 
واألقاليم  والعماالت  الجماعات  لفائدة  املستحقة 

والجهات، كما أحيل من مجلس املستشارين.

- تقديم مشروع قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات 
االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها.

- تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون 
املالية.

2س

األربعاء 19 فبراير 2014 31
العاشرة صباحا

لقاء اليوم التواصلي مع نواب لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية بمقر مؤسسة القرض الفالحي للمغرب.

طيلة 
اليوم
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2014 أبريل  ودورة   2013 أكتوبر  بين دورة  ما  حصيلة 

ر.ت
تاريخ وساعة 

االجتماع
مالحظاتاملدة موضوعه

1 2014 14 مارس  الجمعة 
الثالثة و30 د بعد الزوال

1سلقاء مع وفد عن البنك اإلفريقي للتنمية.

2 2014 مارس   19 األربعاء 
العاشرة صباحا

دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون 
املالية.

3 س 
15د

3 2014 مارس   19 األربعاء 
الثالثة بعد الزوال

متابعة دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 
4 سلقانون املالية.

الخميس 20 مارس 2014 4
العاشرة صباحا

متابعة دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 
6سلقانون املالية.

الخميس 27 مارس 2014 5
1سلقاء مع وفد من النساء البرملانيات السنغاليات.العاشرة صباحا

6 2014 مارس   31 االثنين 
الثالثة بعد الزوال

اجتماع مشترك بين لجنتي املالية والتنمية االقتصادية 
تقرير  لدراسة  اإلنسان  وحقوق  والتشريع  والعدل 

املجلس األعلى للحسابات حول صندوق املقاصة .

3 س 
و30د

7 2014 أبريل   3 الخميس 
العاشرة صباحا

رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  دراسة  متابعة 
3س130.13 لقانون املالية. 

8 2014 أبريل   7 االثنين 
الخامسة مساء

لقاء أعضاء مكتب اللجنة مع عن مجموعة الصداقة 
1سالبرملانية البلغاريةـ  املغربية 

9 2014 أبريل   30 األربعاء 
الحادية عشرة صباحا

لقاء أعضاء مكتب اللجنة بوفد برملاني من مجلس 
2 سالنواب بجمهورية جيبوتي.

2014 أبريل  دورة  حصيلة 

ر.ت
تاريخ وساعة 

االجتماع
مالحظاتاملدة موضوعه

1  2014 ماي   6 الثالثاء 
مباشرة بعد جلسة األسئلة

والتنمية  املالية  لجنة  مكتب  أعضاء  انتخاب 
االقتصادية بمجلس النواب.

30 د

2 2014 ماي   19 االثنين 
الرابعة بعد الزوال

التعديالت  بصياغة  املكلفة  اللجينة  اجتماع 
 130.13 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  بخصوص 

لقانون املالية.
30د

3 2014 ماي   20 الثالثاء 
الرابعة بعد الزوال

الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.13 
مجلس  من  أحيل  كما  املنافسة،  بمجلس  يتعلق 

4 ساملستشارين، في قراءة ثانية.
2 س

تم التصويت 
باإلجمــــــاع

الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 104.12 
من  أحيل  كما  واملنافسة،  األسعار  بحرية  يتعلق 

مجلس املستشارين، في قراءة ثانية.

تم التصويت 
باإلجمـــــــاع
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2014 أبريل  دورة  حصيلة 

ر.ت
تاريخ وساعة 

االجتماع
مالحظاتاملدة موضوعه

4 2014 ماي   27 الثالثاء 
الرابعة بعد الزوال

التعديالت  بصياغة  املكلفة  اللجينة  اجتماع 
 130.13 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  بخصوص 

لقانون املالية.

1س

5 2014 ماي   28 األربعاء 
العاشرة صباحا

بتغيير  يق�سي   78.12 رقم  قانون  مشروع  تقديم 
بشركات  املتعلق   17.95 رقم  القانون  وتتميم 

املساهمة. 
 103.12 رقم  قانون  مشروع  دراسة  وإنهاء  متابعة 
في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  بمؤسسات  يتعلق 

حكمها. 

4س 
و30د

6 2014 يونيو   2 االثنين 
التاسعة و30 د

ووزارة  بالبرملان  املالية  لجنتي  بين  تشاوري  لقاء 
املناظرة  توصيات  تفعيل  حول  واملالية  االقتصاد 

الوطنية حول الجبايات.

2س 
30د

7 2014 يونيو   4 األربعاء 
العاشرة صباحا

يتعلق   112.12 رقم  قانون  مشروع  تقديم 
بالتعاونيات.

8س

نتيجة التصويت:  
املوافقون:  9   
املعارضون  :ال أحد
 املمتنعون:   7 

البث في التعديالت بخصوص مشروع قانون تنظيمي 
رقم 130.13 لقانون املالية، والتصويت عليه.

8 2014 يونيو   11 األربعاء 
العاشرة صباحا

يتعلق   112.12 رقم  قانون  مشروع  مناقشة 
4سبالتعاونيات.

9
 2014 يونيو   17 الثالثاء 
جلسة  بعد  مباشرة 

األسئلة

1 ـ تقديم مشروع قانون رقم 05.14 بتغيير القانون 
رقم 33.06 املتعلق بتسنيد األصول. 

2ـ تقديم مشروع قانون رقم 69.13 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 13.97 املتعلق باملجموعات ذات النفع 

االقتصادي.
3ـ تقديم مشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم 
املهنية  املنظمة  وبإحداث  معتمد  محاسب  مهنة 

للمحاسبين املعتمدين.

4 س 
و30د

10 2014 يونيو   18 األربعاء 
العاشرة صباحا

البث في التعديالت املقدمة بخصوص مشروع قانون 
والهيئات  االئتمان  بمؤسسات  يتعلق   103.12 رقم 

املعتبرة في حكمها والتصويت عليه. 
4س

نتيجة التصويت:  
  1 0 : فقون ملوا ا
املعارضون  :ال أحد 

املمتنعون:   5  
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2014 أبريل  دورة  حصيلة 

ر.ت
تاريخ وساعة 

االجتماع
مالحظاتاملدة موضوعه

11
الثالثاء  1 يوليوز 2014 
مباشرة بعد جلسة 
األسئلة

 85.12 رقم  قانون  مشروع  والتصويت  الدراسة 
يق�سي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 
الصادر في 24 ربيع اآلخر 1379 ، 27 أكتوبر 1959 في 
تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، كما احيل 

من مجلس املستشارين.

1س
و30د

تم التصويت 
باإلجماع

برهن  يتعلق   112.13 رقم  قانون  مشروع  تقديم 
الصفقات العمومية.

مناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 05.14 
بتغيير القانون رقم 33.06 املتعلق بتسنيد األصول.

تم التصويت 
باإلجماع

بتغيير   69.13 رقم  قانون  مشروع  مناقشة  إنهاء 
وتتميم القانون رقم 13.97 املتعلق باملجموعات ذات 

النفع االقتصادي

12 2014 يوليوز   2 األربعاء 
الحادية عشرة صباحا

بتغيير  يق�سي   78.12 رقم  قانون  مشروع  تقديم 
بشركات  املتعلق   17.95 رقم  القانون  وتتميم 

4س املساهمة.
يتعلق و30د  127.12 رقم  قانون  مشروع  مناقشة  إنهاء 

املنظمة  وبإحداث  معتمد  محاسب  مهنة  بتنظيم 
املهنية للمحاسبين املعتمدين.

13 2014 يوليوز   9 األربعاء 
الثانية بعد الزوال

يتعلق   112.12 رقم  قانون  على مشروع  التصويت 
3سبالتعاونيات، املحال من مجلس املستشارين. 

نتيجة التصويت:
املوافقون: 9 

املعارضون  :ال أحد
ملمتنعون:  3

14 2014 14 يوليوز  الثالثاء 
الثالثة بعد الزوال

السيد  برئاسة  تشادي  برملاني  وفد  مع  لقاء 
Abderahmane AHMAT، رئيس مجموعة الصداقة 

البرملانية التشادية املغربية.
1س

الجمعة 18 يوليوز 2014 15
الثالثة بعد الزوال

عرض السيد وزير االقتصاد واملالية حول حصيلة 
في  األولى،  أشهر  ستة  خالل   2014 ميزانية  تنفيذ 
النواب   املالية بمجل�سي  اجتماع مشترك بين لجنتي 

واملستشارين.

2س 
و30د 

16
 2014 23 يوليوز  األربعاء 
د  و30  عشرة  الحادية 

صباحا

مادة فريدة من مشروع  والتصويت على  الدراسة  
رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   033.14 رقم  قانون 
011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 
1971( املحدث بموجبه نظام املعاشات املدنية، كما 

أحيل من مجلس املستشارين

تم التصويت 30 د 
باإلجماع
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2014 أكتوبر  ودورة   2014 أبريل  بين دورة  ما  حصيلة 

ر.ت
تاريخ وساعة 

االجتماع
مالحظاتاملدة موضوعه

1 2014 شتنبر   1 االثنين 
العاشرة صباحا

بقانون  والتصويت على مشروع مرسوم  الدراسة 
الصادر   012.71 القانون  بتتميم   2.14.596 رقم 
في 12 من ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 1971( 
فيها  يحال  أن  يجب  التي  السن  بموجبه  املحدد 
والبلديات  الدولة  وأعوان  موظفو  التقاعد  على 
واملؤسسات العامة املنخرطون في نظام املعاشات 
بموجبه  املحددة   05.89 رقم  والقانون  املدنية، 
بلوغها  عند  التقاعد  إلى  يحال  التي  السن 
الجماعي ملنح  النظام  في  املنخرطون  املستخدمون 

رواتب التقاعد.

1س

نتيجة التصويت:  
املوافقون:9

املمتنعون:ال أحد 
املعارضون:5

2 2014 شتنبر   16 الثالثاء 
1ساجتماع مكتب لجنة املالية والتنمية االقتصادية.الحادية عشرة صباحا

3 2014 شتنبر   22 االثنين 
العاشرة صباحا 

بتغيير   69.13 رقم  قانون  مشروع  على  التصويت 
وتتميم القانون رقم 13.97 املتعلق باملجموعات ذات 

2سالنفع االقتصادي.
برهن  يتعلق   112.13 رقم  قانون  مشروع  مناقشة 

الصفقات العمومية.

4 2014 شتنبر   22 االثنين 
الثالثة بعد الزوال

الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 125.13 
يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 2011.

2س 
و30د

نتيجة التصويت:  
املوافقون:  7   
املمتنعون:ال أحد 
املعارضون:2

بتغيير  يق�سي   18.14 رقم  قانون  مشروع  تقديم 
وتتميم القانون رقم 41.05 املتعلق بهيئات توظيف 

األموال املجازفة.

بنظام  يتعلق   114.13 رقم  قانون  مشروع  تقديم 
املقاول الداتي.

5 2014 شتنبر   24 األربعاء 
العاشرة صباحا

بتغيير  يق�سي   18.14 رقم  قانون  مشروع  تقديم 
وتتميم القانون رقم 41.05 املتعلق بهيئات توظيف 

األموال املجازفة.

بنظام  يتعلق   114.13 رقم  قانون  مشروع  تقديم 
املقاول الداتي.
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 تقرير ال�صيد ادري�س ال�صقلي 
عدوي رئي�س جلنة مراقبة 

املالية العامة

يعرض هذا التقرير حصيلة أشغال لجنة مراقبة املالية العمومية بمجلس 
النواب حيث يلخص مجهود كافة نواب األمة أعضاء هذه اللجنة، وقد أعده 

األخ ادريس الصقلي عدوي بصفته رئيسا لهذه اللجنة لعرضه
على أعضاء الفريق خالل إجتماعه السنوي للتقييم

ولكل غاية مفيذة
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اجتماعات مكتب اللجنة

جدوا األعمالالتاريخالرقم

13 ماي 12014

-برمجة مناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات حول منظومة املقاصة  
باملغرب؛ 

-تسطير عمل اللجنة خالل دورة أبريل.
-منهجية عمل اللجنة.

20 ماي 22014

-برمجة مناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات حول منظومة املقاصة  
باملغرب؛

-اإلعداد لليوم الدرا�سي؛ 
-برنامج عمل اللجنة خالل دورة أبريل 2014.

28 ماي 32014
-اإلعداد لليوم الدرا�سي حول مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي ؛ 

- برمجة اللقاءات املقبلة حول مناقشة منظومة املقاصة  باملغرب.

11  يونيو  42014
-املهمة املزمع القيام بها إلى مجلس العموم البريطاني؛

-اليوم الدرا�سي حول مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي ؛ 
- طلبات الفرق بخصوص  دراسة بعض املواضيع من طرف اللجنة.

09 يوليوز 52014
-برمجة أنشطة اللجنة ملا تبقى من دورة أبريل 2014؛

-برمجة زيارة مقر املجلس األعلى للحسابات ؛ 
- فتح نقاش حول البرنامج السنوي للمراقبة.

17 يوليوز 62014
النظر في منهجية مناقشة ومصادقة اللجنة على التقرير الذي أعدته حول  

منظومة املقاصة باملغرب.

17 شتنبر 72014

-البرنامج السنوي للمراقبة.
-برمجة موضوع » مراقبة صرف ميزانيات الجماعات الترابية من حيث 

املوارد املرصودة في باب الضريبة على القيمة املضافة. 
-برمجة زيارة مقر املجلس األعلى للحسابات.

للديمقراطية  وستمنستر  مؤسسة  طرف  من  عمل  ورشة  تنظيم  -حول 
بهدف تقييم تجربة عمل اللجنة منذ تشكيلها، وذلك يوم األربعاء 24 شتنبر 

.2014
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جدول األعمالالتاريخالرقم

الوزير 04 يونيو 12014 السيد  بحضور   باملغرب،  املقاصة  منظومة  موضوع   مناقشة 
املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة.

11 يونيو 22014
موضوع   حول  للحسابات  األعلى  املجلس  أعده  الذي  التقرير  مناقشة 

منظومة املقاصة باملغرب، بحضور هذا األخير.

10 يوليوز 32014
الوزير  السيد  بحضور   باملغرب،  املقاصة  منظومة  موضوع   مناقشة 

املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة. 

املصادقة على تقرير اللجنة حول منظومة املقاصة .21 يوليوز 42014

22 يوليوز 52014
مناقشة التوصيات التي ستلتزم الحكومة بتفعيلها حول منظومة املقاصة 

وكذا جدولتها، بحضور السيد الوزير املكلف بالشؤون العامة والحكامة.

23 يوليوز 62014
االستماع إلى عرض السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع 
املدني، حول موضوع "مراقبة الدعم الداخلي املوجه لجمعيات املجتمع 

املدني "

17 شتنبر 72014
واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  السيد  عرض  مناقشة 
املدني، حول موضوع "مراقبة الدعم الداخلي املوجه لجمعيات املجتمع 

املدني " )اللقاء الثاني(

جدول األعمالالتاريخالرقم

تنظيم يوم درا�سي حول موضوع "مراقبة  وتتبع اإلنفاق العمومي" 18 يونيو 12014

2
22 إلى 27 يونيو 

2014

السادة  البريطاني مكون من  العموم  إلى مجلس  اللجنة  وفد عن  زيارة 
النواب : إدريس صقلي عدوي ، رحو الهيلع، حفيظ الترابي ، حسناء أبو 
زيد ، علي كبيري، سعيد ضور، أم البنين لحلو ، وديع بنعبدهللا ، أحمد 

أدراق  إضافة إلى السيد محمد ملعامري عن إدارة اللجنة.

اجتماعات اللجنة

أنشطة أخرى
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ومقرتحات  تو�صيات 
اللقاء ال�صهري  للفريق 
 املنعقد مبقر احلزب  يوم 
الثنني 03 فرباير 2014
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1. على املستوى التشريعي

ضرورة تفعيل عمل خلية التشريع كما ينص على ذلك النظام الداخلي للفريق.	 
إعداد رؤية واضحة بخصوص العمل التشريعي .	 
إعداد تصور واضح ورؤية سياسية في مناقشة االتفاقيات الدولية وفق مرجعية الحزب 	 

وبرنامجه.
املطروحة 	  القضايا  كافة  قوانين بخصوص  مقترحات  بصياغة  الفريق  أعضاء  مطالبة 

»خلق بنك مقترحات قوانين كقاعدة للمبادرات التشريعية للفريق ».
الحرص على حضور اإلخوة لعمل اللجان بإعتباره أهم عمل واإلستماتة في الدفاع عن 	 

أفكاره وتصورات الفريق والحزب في مناقشة املقترحات واملشاريع املطروحة.

2. على املستوى الرقابي

تفعيل  خلية الرقابة  كما ينص على ذلك النظام الداخلي للفريق .	 
بالرقابة 	  املكلف  وعمل  الشفوية  األسئلة  إجازة  في  املعتمدة  املنهجية  في  النظر  إعادة 

خصوصا ما يتعلق باملعايير واألولويات.
مع 	  بالتنسيق  األسئلة  على  باإلجابة  يتعلق  فيما  اآلجال  إشكالية  لحل  الية  في  التفكير 

الجهات املختصة.
عدم االستهانة  بآلية األسئلة الكتابية ألنها وسيلة من وسائل التواصل مع املواطنين.	 
الطرقات، 	  للشرب     الصالح  املاء   ، الكهربة   : القروي  العالم  أسئلة خاصة  برمجة  

الفالحة.... التعليم، الصحة، 

3.التدبير اإلداري والعالقة بمجلس النواب

الحرص على تفعيل عمل الشعب واملجموعات الجهوية بما يضمن التكامل والفعالية.	 
التفكير في ترشيد العمل وتوفير كافة الوسائل اللوجستيكية للنواب بالفريق.	 
التفكير في تدبير أمثل للفريق البرملاني بما يضمن مشاركة كافة النواب وإشراكهم في كافة 	 

القضايا والقرارات التي يتخذها الفريق.
التفكير في تصور واضح لتدبير املوارد البشرية للفريق و استثمارها كقوة فاعلة ومنتجة.	 
االجتهاد لتكوين فريق عمل ناجح وصناعة قيادات وكفاءات مستقبلية للفريق.	 
صياغة  برنامج متكامل مبني على تعاقدات واضحة وبمسؤوليات محددة .	 
تجميع كافة امللفات املطروحة والتعاون من أجل دراستها وتعميق املناقشة بشأنها. 	 
مراعاة ظروف البعد عن املركز بالنسبة ملجموعة من النواب والتفكير في آلية جديدة 	 

لتدبير هذا اإلشكال.
اتخاذ قرار عاجل لحل إشكالية التنسيق بين الجهات الجنوبية الثالث.	 
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اعتبار التكوين والتأهيل والتواصل أهداف كل نائب في هذه املرحلة.	 
اإلبداع والتميز والحضور الفعال أساسيات يجب استحضارها دائما.	 
الوظيفة 	  تفعيل  قصد  نائب  لكل   ) قضية   / ملف  حول  /بحث  دراسة  )شعار  تفعيل 

اإلقتراحية ألعضاء الفريق.

البرملانية  4.الدبلوماسية 

التفكير في وجوه جديدة لتمثيل الفريق في العمل الدبلوما�سي.	 
تفعيل الدبلوماسية الشعبية وتوسيع قاعدة الشركاء.	 
عقد شراكات مع برملانات مشابهة وتبادل التجارب.	 
تقييم العمل الدبلوما�سي للفريق ووضع خطة إستراتيجية مستقبلية .	 
 مراعاة التوازن بين الجميع خصوصا ما يتعلق بالسفريات الخارجية.	 

5.اإلعالم والتواصل

التواصل الجماعي الدائم بين املجموعة ضمان  للنجاعة والفاعلية .	 
توحيد الخطاب �سيء ضروري وأسا�سي ملواجهة كافة التحديات املطروحة.	 
الحرص على توفير املعلومة الكافية في مختلف القضايا املطروحة لضمان مرافعة جيدة. 	 
التفكير في بناء خطاب قوي ومتوازن  .	 
فتح نقاش حول املشاريع اإلصالحية.	 
تعيين مكلف بالتواصل داخل الشعب.	 
تكليف أحد اإلخوة بمتابعة اإلتصال بالوزراء حسب كل شعبة.	 

6.دعم عمل النائب )ة(، داخل الدائرة 

االهتمام بعمل الدائرة باعتباره من أهم األعمال في حياة النائب التشريعية.	 
تفعيل التنسيق مع الهيآت املجالية للحزب والنواب داخل الدوائر.	 
العامة 	  والعالقات  التدخل  مجاالت  كافة  يشمل  بالدائرة  للعمل  واضح  تصور  وضع 

والخاصة.
استحضار الهاجس الزمني ووضع خطة واضحة  لتدبير الزمن البرملاني بين املركز واملجال« 	 

الدائرة اإلنتخابية ».
التفكير في منهجية للحضور املركزي بالبرملان بما يضمن التوازن بين عمل الدائرة واملركز.	 
إجراء تقييم  شامل لعمل النائب بالدائرة من أجل تطويره وتجويده.	 
تنظيم ابواب مفتوحة خاصة بعمل النائب بالدائرة.	 
التفكير في دعم التجارب الناجحة بخصوص العمل بالدائرة وتحقيق تبادلها بين النواب.	 
تفعيل دور املجموعات الجهوية وفق مخطط واضح من أجل تجاوز حالة الشلل الحالية.	 
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7.العالقة مع أعضاء الحكومة ودعم التجربة الحكومية الحالية

وكذا  	  الحالية  اإلصالح  مقتضيات  وتوجهاتها،وشرح  الحكومة  اختيارات  عن  الدفاع 
اإلجراءات املصاحبة املزمع اتخاذها مستقبال . 

تتبع آثار السياسات العمومية على املواطن البسيط وعلى الواقع االجتماعي  بشكل عام.	 
التفكير  املشترك في إجابات  حقيقية عن مطالب املواطنين واملرتبطة بمشاكلهم اليومية.	 
منجزات 	  لتسويق  واسع  نطاق  على  وتوزيعه  الحكومي  للعمل  رقمية   حصيلة  إعداد 

الحكومة الحالية.
خلق آليات جديدة للتواصل مع الجهاز الحكومي وخاصة وزراء الحزب.	 
اقتراح إجراءات حكومية عاجلة ذات طابع اجتماعي والحرص على تنزيلها.	 
التفكير في بلورة تصور خاص بالعالم القروي واملناطق النائية بالتنسيق مع الحكومة.	 
اقتراح آلية لتشجيع االستثمار واإلنصات لقضايا املستثمرين والعراقيل التي تواجههم.	 
متابعة الحكومة فيما يتعلق بمعالجة اإلشكاالت املرتبطة بإعالن املباريات ونتائجها.	 
من 	  مجموعة  معالجة  في  خصوصا  والحكومة  الفريق  بين  مسافة  وضع  على  الحرص 

القضايا والحفاظ على نوع من االستقاللية التي تضمن حرية املناقشة وإبداء اآلراء بكل 
موضوعية. 

8.العالقة مع األمانة العامة للحزب ومؤسساته

التعبئة 	  أكبر قدر من  بالفريق لضمان  املتعلقة  األنشطة  كافة  في  الحزب  التنسيق مع 
والنجاح. 

دعم التواصل بين الفريق وبقية مؤسسات الحزب )املجالية، الوظيفية واللجان املركزية 	 
واملوازية.....(

الحرص على تحقيق االندماج والتكامل بين هيئات الحزب والفريق النيابي.	 
تفعيل االشتغال من داخل مؤسسات الحزب وتطوير العالقة بين املجاليات والنواب.	 
لتحصين 	  األولى  النواة  باعتبارها  وتقويتها  الحزبية  املؤسسة  اداء  تطوير  على  الحرص 

املكتسبات  

9.الشأن االنتخابي 

الهاجس االنتخابي يجب ان يكون حاضرا في كل األنشطة التي نقوم بها.	 
بخصوص 	  للحزب  العامة  واإلدارة  جمعة  وجمعية  الفريق  بين  للتنسيق  خلية  خلق 

االنتخابات 
االنتخابات يجب ان تكون على أساس دفتر تحمالت مبني على أسس واضحة.	 
وضع خطة واضحة بخصوص انتخابات الغرفة الثانية.	 
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الحرص على مشروعية اإلنجاز من أجل التحضير الجيد للإلنتخابات.	 
الشأن االنتخابي يجب أن ينظر إليه من زاوية مختلفة عن الحكومة.	 
اللوائح االنتخابية يجب اتخاذ موقف واضح بخصوصها.	 
التفكير في إعداد البرنامج االنتخابي يجب ان ينطلق من اآلن.	 
مراعاة الزمن التشريعي والزمن السيا�سي في اإلعداد �سيء أسا�سي.	 
التفكير في حملة مدروسة ومنظمة وبوسائل أكثر تطورا وتأثيرا .	 

10. قافلة املصباح 

القيام بقوافل جهوية نظرا للقرب وتواجد اإلخوة بالجهات.	 
إعداد ملف لكل إقليم بالنسبة لقافلة املصباح بكل جهة من الجهات املستهدفة.	 
التحضير الجيد  للقافلة عبر إعداد اجوبة للقضايا املتعلقة بالجهات التي ستتم زيارتها.	 
زيارة األخ األمين العام لجهات الصحراء في إطار قافلة املصباح.	 

11. التكوين املستمر 

 سيتم التكوين داخل الجامعة وبإشراف مجموعة من املختصين.	 
التكوين في اللغات يتم التفكير فيه مع إدارة املجلس بعد توقيع اتفاقية شاملة مع املعاهد.	 
 ضرورة عقد مناظرة وطنية حول التقاعد.	 
 فتح أوراش تكوينية بخصوص املشاريع اإلصالحية الكبرى.	 
 االستمرار في التعاقد مع مكاتب دراسات من أجل إنجاز دراسات شاملة.	 
 تكليف السادة النواب بإعداد دراسات حول مواضيع محددة من اختيارهم او بتكليف 	 

من الفريق 

الفهرس
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