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مقدمة عامة 

بعــد مــرور ســنة مــن الواليــة التشــريعية التاســعة، اســتطاع فريــق العدالــة والتنميــة بنوابــه الجــدد وتخصصاتهــم 
املتنوعة وقدراتهم االستيعابية العالية لوظائف املؤسسة البرملانية من تحقيق التميز والتفوق على جميع األصعدة، 
وفــي مختلــف املجــاالت واملهــام التشــريعية والرقابيــة والدبلوماســية والتواصليــة وغيرها،وتأتــي هــذه الحصيلــة لتؤكــد 

ذلــك.

فقد تقّدم الفريق هذه السنة بـ25 مقترح قانون، وألول مرة في تاريخ مجلس النواب يتقدم فريق العدالة والتنمية 
بمبــادرة تشــريعية مشــتركة مــع فــرق األغلبيــة واملعارضــة، و تهــم مقتــرح قانــون ُيجــرم التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، 
زيادة على حرصه على التنسيق الدائم مع فرق ومجموعتي األغلبية فيما يتعلق بتقديم التعديالت، حيث قدم أزيد 
من 402 تعديل على مشــاريع القوانين التي جاءت بها الحكومة خالل هذه الســنة التشــريعية وعلى رأســها التعديالت 

علــى مشــروع قانــون املاليــة الــذي تــم تقديمهــا بمعيــة فــرق األغلبية.

وعلــى املســتوى الرقابــي حافــظ الفريــق علــى الصــدارة التــي تبوأهــا خــالل الســنة التشــريعية األولــى، حيــث تقــّدم 
فــي مــا يخــص األســئلة بـــ 1015 ســؤال شــفوي، و 2778  ســؤاال كتابيــا، كمــا وّجــه نــواب الفريــق 1473 ملتمســا مكتوبــا 

ملختلــف القطاعــات الحكوميــة.

وينضــاف إلــى هــذا املجهــود الرقابــي تقديــم عــدد مهــم مــن طلبــات انعقــاد اللجــان الدائمة بمجلس النواب ملناقشــة 
قضايــا وطنيــة حساســة ومهمــة بلــغ عددهــا 74 طلبــا ، وكــذا املطالبــة بتنظيــم مهــام اســتطالعية مؤقتــة بلــغ عددهــا 24 

طلبــا،  إضافــة إلــى قيــام نائبــات ونــواب الفريــق بزيــارات ميدانيــة أهّمهــا زيــارة مراكــز عبــور الجاليــة املقيمة بالخارج. 

أما على املستوى التواصلي فقد استقبل الفريق العشرات من الهيآت املدنية والنقابية الوطنية واألجنبية، كما 
اســتضاف عــددا مــن الفعاليــات الدبلوماســية ممــا يبيــن أهميــة الجانــب التواصلــي التمثيلــي لــدى نــواب الفريــق الذيــن 
فتــح أغلبهــم مكاتــب للتواصــل بالدوائــر التــي انتخبــوا بهــا؛ ولعــل أهــم األنشــطة التواصليــة التــي دأب الفريــق علــى القيــام 
ــت أنشــطة القافلــة فــي دورتهــا السادســة 

ّ
فــت صــدى طيبــا خــالل هــذه الســنة، حيــث غطـ

ّ
بهــا »قافلــة املصبــاح« التــي خل

10 جهــات باململكــة،  وتواصلــت مــع اآلالف مــن املواطنيــن مــن خــالل تجمعــات ولقــاءات خطابيــة، فضــال عــن تجميــع 
املئات من ملفات املواطنين التي تهم املشاكل والعراقيل التي يعانون منها مع مختلف القطاعات الحكومية واملصالح 

اإلداريــة املحليــة واملركزيــة.

و تفعيال لدور الدبلوماسية البرملانية في التعبير والدفاع عن مجموعة من القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية 
الوحــدة الترابيــة، شــارك نــواب الفريــق فــي العشــرات مــن امللتقيــات واملؤتمــرات واملنتديــات الدوليــة التــي عكســوا مــن 

خاللهــا الصــورة اإليجابيــة ملمثلــي األمــة املغربيــة.

وتعد اللقاءات الدراسية من أهم األنشطة التي قام بها الفريق خالل هذه السنة التشريعية الثانية من الوالية 
التشــريعية التاســعة، حيــث نظــم تســع لقــاءات مهمــة عرفــت نجاحــا باهــرا وخرجــت بخالصــات وتوصيــات تــم تصريفهــا 
تشــريعيا ورقابيــا، وشــكلت مناســبة للتواصــل مــع مجموعــة مــن الخبــراء فــي مختلــف القضايــا التــي تالمــس تطلعــات 

املواطنيــن. 

التشــريعية  الســنة  خــالل  ألدائــه  مفصلــة  رقميــة  حصيلــة  الوثيقــة  هــذه  خــالل  مــن  الفريــق  ويقــدم 
بالغــزارة  وســمه  إال  يمكــن  ال  الــذي  العمــل  لهــذا  وتوثيقــا  الفريــق،  ونائبــات  نــواب  لجهــود  تقديــرا  املنقضيــة، 
يشــكل  بــات  الــذي  الفريــق  عمــل  لتقييــم  تيســيرا  الوثيقــة  هــذه  تأتــي  كمــا  املســتويات،  كافــة  علــى  والجديــة 
عــن  ناهيــك  املجلــس،  أنشــطة  غالبيــة  فــي  الصــدارة  باحتاللــه  النــواب  مجلــس  ملؤسســة  النابــض  القلــب 
تعــدت        نوابــه  حضــور  فنســبة  العامــة  والجلســات  اللجــان  اجتماعــات  فــي  الحضــور  علــى  واملواظبــة   االلتــزام 

% 84 خالل كافة االجتماعات.
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 ومما ال يجب إغفاله أن الفريق كان دائم الحرص على رّص صف األغلبية، وعلى التنسيق مع مختلف مكوناتها 
في مجموع مبادراته، والتفاعل اإليجابي مع فرق املعارضة في كل القضايا التي تهم الشأن العام، ومن ذلك كما سبق 

بيانه، تقديم مقترح قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وختامــا نرجــو أن يجــد اإلخــوة واألخــوات أعضــاء الفريــق فــي هــذا التقريــر الســنوي مــادة مهمــة تعكــس مجهودهــم، 
وتوثــق مبادراتهــم بمــا يتــرك بصمتهــم فــي تاريــخ هــذه املؤسســة التشــريعية، حتــى ينهــل منهــا الطالــب والباحــث األكاديمــي، 
وتشكل أداة للرقي بوظائف ممثلي األمة، وتعيد للمؤسسة التشريعية مكانتها كما هو متعارف عليه في الديمقراطيات 

العريقــة.

وهللا املوفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

حضور متميز داخل الجلسات العامة

إحدى اجتماعات الفريق



المحور األول:
تدبير الشأن

الداخلي للفريق 
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أجهزة الفريق . 1

بعــد انتخــاب األخ عبــد العزيــز عمــاري مديــرا عامــا للحــزب العدالــة والتنميــة علــى هامــش املؤتمــر الســابع للحــزب، 
قــام الفريــق خــالل لقائــه الســنوي قبيــل افتتــاح الســنة التشــريعية الثانيــة، والــذي عقــده بمؤسســة محمــد الســادس 
لألعمــال االجتماعيــة ملوظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة بمدينــة الربــاط يــوم الخميــس 11 أكتوبــر 2012، بإجــراء عمليــة 
االقتــراع الختيــار األســماء املرشــحة ملنصــب رئيــس الفريــق، وعضــوي مكتــب مجلــس النــواب )املحاســب واألميــن(، 
وتبعــا ملقتضيــات النظــام الداخلــي للفريــق تــم رفــع ثالثــة أســماء عــن كل منصــب لألمانــة العامــة الختيــار مــن تــراه 
مناســبا وأهــال للقيــام باملســؤوليات املطلوبــة، حيــث صادقــت علــى األخ عبــد هللا بووانــو رئيســا للفريــق، واألخ عبــد 
اللطيــف بروحــو محاســبا بمكتــب مجلــس النــواب، واألخ عبــد الصمــد حيكــر أمينــا لهــذا املجلــس. وبذلــك اكتملــت 

تركيبــة هيــاكل الفريــق بمجلــس النــواب كاآلتــي:

رئيسا للفريقعبد هللا بووانو

نائبا لرئيس مجلس النوابمحمد يتيم

محاسبا ملجلس النوابعبد اللطيف برحو

أمينة ملجلس النوابجميلة املصلي 

أمينا للمجلسعبد الصمد حيكر 

رئيسا للجنة املالية والتنمية االقتصاديةسعيد خيرون

أمــا بخصــوص تنظيــم الشــعب فقــد حافظــت أربعــة منهــا علــى منســقيها، الذيــن اختارهــم أعضاؤهــا بدايــة هــذه 
البنيــات  اإلنتاجيــة، وشــعبة  القطاعــات  القطاعــات االجتماعيــة، وشــعبة  الداخليــة، وشــعبة  وهــي: شــعبة  الواليــة 
األساســية. فــي حيــن قامــت الشــعب األربعــة املتبقيــة وهــي شــعبة الخارجيــة، وشــعبة العــدل، وشــعبة املاليــة، وشــعبة 
التعليــم بتغييــر منســقيها نظــرا اللتزامــات منســقيها بمســؤوليات  أخــرى، وبذلــك صــارت الئحــة منســقي الشــعب علــى 

الشــكل التالــي:

منسقا لشعبة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون اإلسالمية و املغاربة املقيمين في الخارج خالد البوقرعي

 منسقا لشعبة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة املدينة عزيز الكرماط

 منسقا لشعبة العدل و التشريع و حقوق اإلنسان عبد اللطيف بنيعقوب

 منسقا لشعبة املالية والتنمية االقتصاديةسعيد بنحميدة

 منسقا لشعبة القطاعات االجتماعيةمصطفى ابراهيمي
 منسقا لشعبة القطاعات اإلنتاجيةإدريس صقلي عدوي

 منسقا لشعبة البنيات األساسية و الطاقة و املعادن و البيئةموح الرجدالي

 منسقا لشعبة التعليم و الثقافة و االتصال محمد بوشنيف

وبعــد تولــي األخ عبــد هللا بووانــو لرئاســة الفريــق اقتــرح األخ عبــد الصمــد حيكــر ملنصــب نائــب الرئيــس مكلــف 
بالرقابــة وهــو مــا صــادق عليــه الفريــق خــالل اجتماعاتــه األولــى مــن دورة أكتوبــر الســابقة، فــي حيــن إســتمر األخ محمــد 
بن عبدالصادق في تحمل مســؤولية نائب الرئيس املكلف بالتشــريع واألخ محمد ر�ضى بنخلدون في تحمل مســؤولية 

نائــب الرئيــس املكلــف بالتواصــل.
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تطوير منهجية عمل الفريق. 2

مراجعة النظام الداخلي للفريق أ. 

ملســايرة املســتجدات الدســتورية والنظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، صــادق مكتــب الفريــق علــى نظامــه الداخلــي 
خــالل اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ  18 شــتنبر 2013، ليرفعــه لنظــر األمانــة العامــة التــي صادقــت عليــه خــالل اجتماعهــا 
املنعقد بتاريخ 21 شتنبر 2013، ويستجيب هذا النظام في مجموع فصوله ملتطلبات الفريق التنظيمية واملؤسساتية، 
ويشــكل لبنــة أساســية لتطويــر أدائــه، إذ يتفــرد الفريــق عــن غيــره مــن الفــرق بمســتوى مضمــون نظامــه الداخلــي، علــى 
مستوى شكله وموضوعه وتفصيل مواده ابتداء من نشأة الفريق وتكوين هياكله وتنظيم وظائف ومهام ومسؤوليات 

أعضائــه، وتدبيــر ماليتــه، وضمــان تكويــن نوابــه، وتحديــد حقوقهــم وواجباتهــم وانتهــاء  بتنظيــم إدارتــه. 

 لقاءات واجتماعات أجهزة الفريق ب. 

حافــظ الفريــق علــى منهجيتــه الديمقراطيــة فــي تدبيــر كافــة شــؤونه ســواء داخــل مكتبــه أو علــى مســتوى الفريــق 
ككل، و إلــى حــدود أكتوبــر 2013 ، عقــد مكتــب الفريــق 41 اجتماعــا اتخــذ خاللهــا كمــا هائــال مــن القــرارات تهــم تدبيــر 
شــؤون الفريــق فــي كافــة املناحــي املرتبطــة باملهمــة البرملانيــة املنوطــة بممثلــي األمــة، وســيتم تذكيــر أعضــاء الفريــق واحــدا 
واحــدا بمحتويــات محاضــر تلــك االجتماعــات لحصــر مــا تــم إنجــازه وتذكيــر املكلفيــن بمــا لــم يتــم إنجــازه لســبب أو آلخر.

هذا مع تتبع دقيق ملجموع املراسالت وامللفات التي تتم إحالتها على املنسقين ملعرفة اإلجراءات التي تم اتخاذها 
بشــأنها، وبهــذا الصــدد قامــت اإلدارة بإعــداد مراســالت إلحالتهــا علــى املعنييــن مــن الفريــق حتــى ينجــزوا التكليفــات 

املنوطــة بهــم فــي أقــرب اآلجــال.

إحدى اجتماعات مكتب الفريق

كمــا عقــد الفريــق 34 اجتماعــا دوريــا خــالل دورتــي أكتوبــر 2012 وأبريــل 2013، اســتقبل خاللهــا العديــد مــن 
الشــخصيات املهمة من عالم الفكر واالقتصاد والسياســة حيث شــكلت فقرة االســتقباالت تلك مادة تكوينية مهمة 
ســيتم اإلشــارة إليهــا فيمــا بعــد؛ وإضافــة إلــى هــذه اللقــاءات الدوريــة عقــد الفريــق العديــد مــن اللقــاءات االســتثنائية 
داخــل املجلــس أو خارجــه بتأطيــر مــن األخ األميــن العــام رئيــس الحكومــة أو اإلخــوة وزراء الحــزب ملناقشــة جملــة مــن 

القضايــا واملواضيــع الطارئــة.
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وشــكلت الشــعب إطــارا مهمــا لدعــم مبــادرات الفريــق حيــث تقــوم بتحضيــر  العشــرات مــن املقترحــات وتقديمهــا 
ملكتبــه، وكــذا اســتقبال الهيــآت املرتبطــة أو ذات الصلــة واالهتمــام بالقطاعــات التــي تراقبهــا وتشــرع لهــا، وإذا كانــت 
حصيلــة الفريــق نوعيــة علــى مســتوى األرقــام واملوضوعــات فباإلمــكان الجــزم بــأن الفضــل يرجــع إلــى مجهــود الشــعب 
ومبادراتهــا أساســا، أمــا بخصــوص املجموعــات الجهويــة فالزالــت تعانــي مــن ســوء التنســيق وضبــط مواعيــد انعقادهــا 

رغــم الحاجــة امللحــة لهــا، األمــر الــذي يتطلــب تداركــه فــي املقبــل مــن هــذه الواليــة حتــى تقــوم باملطلــوب منهــا.

ودعمــا للمزيــد مــن التنســيق بيــن أعضــاء الفريــق لتقويــة أدائــه ومضاعفــة إنتاجــه نظــم الفريــق لقــاءا دراســيا 
تقييميــا ب »ضايــة رومــي«  أيــام 15 و16 و17 مــارس 2013، أطــره األخ األميــن العــام  وعــدد مــن وزراء الحــزب، كمــا 
تم استعراض الحصيلة الجزئية لدورة أكتوبر ومختلف التقارير التي دأب الفريق على مناقشتها، وخرج هذا اللقاء 
بالعديــد مــن التوصيــات التــي ســيتم إلحاقهــا بخاتمــة هــذه الحصيلــة، ونؤكــد فــي هــذا اإلطــار بأنــه قــد تــم إنجــاز وتنزيــل 

غالبيتهــا إن لــم نقــل كلهــا.

إحدى االجتماعات األسبوعية للفريق

تخليق العمل البرملاني - املواظبة على الحضور . 3

حافــظ الفريــق علــى بريقــه وتميــزه علــى مســتوى حضــور نوابــه داخــل اللجــان النيابيــة الدائمــة أو خــالل الجلســات 
العامــة، األمــر الــذي شــكل دعمــا مســتمرا وقويــا لــوزراء الحكومــة حيــن تقديــم مشــاريع القوانيــن التــي تخــص قطاعاتهــم 
أو مناقشــتها، أو خــالل اســتجابتهم لطلبــات انعقــاد اللجــان التــي تقدمــت بهــا مختلــف الفــرق النيابيــة ملناقشــة مواضيــع 

وقضايــا مهمــة وحساســة همــت مختلــف القطاعــات.

وقد كان فريق العدالة والتنمية سباقا في تفعيل مسطرة ضبط حضور ممثلي األمة، وكان له الفضل بعد مناقشة 
األمر داخل مكتبه أو خالل اجتماعاته األسبوعية في عدم تبني تعميم التعويض عن الحضور ملا يشكله من زيادة غير 

مبررة ،كما حرص وال زال في الدفاع عن تمكين النواب والنائبات األباعد من الوسائل واإلمكانيات للحضور. 

وقــد كســب الفريــق رهــان الشــفافية بنشــره لكافــة لوائــح حضــور نوابــه بالجلســات العامــة علــى مســتوى موقعــه 
اإللكتروني، وشكلت نسبة 84 باملائة من الحضور بمختلف تلك الجلسات الحد األدنى الذي مكنه من البقاء في املرتبة 

األولــى مــن حيــث املواظبــة مقارنــة بباقــي الفــرق النيابيــة.

وبعــد أن صــار الفريــق يســتند علــى قاعــدة للمعطيــات مضبوطــة أعدتهــا إدارتــه، نســتعرض جــدوال مفصــال بنســب 
الحضــور داخــل مكتــب واجتماعــات الفريــق، وكــذا الجلســات العامــة.
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كمــا عملــت إدارة الفريــق علــى إعــداد  لوائــح إســمية مفصلــة لكافــة النائبــات والنــواب تســلم لهــم خــالل اللقــاء 
الســنوي.

نسبة حضور اجتماعات مكتب الفريق خالل السنة التشريعية الثانية

االعتذارالغيابالحضور

72%10%18%

نسبة  حضور أعضاء الفريق الجتماعات الفريق خالل السنة التشريعية الثانية

االعتذارالغيابالحضور

78%9%13%

نسبة حضور أعضاء الفريق بالجلسات العامة خالل السنة التشريعية الثانية

االعتذارالغيابالحضور

84%3%13%

إحدى إجتماعات الفريق

الحضور إلتزام ومسؤولية
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اإلصرار على إنجاح التنسيق مع فرق األغلبية . 4

رغــم أن مهمــة التنســيق بيــن مكونــات فــرق األغلبيــة  أســندت برســم الســنة التشــريعية الثانيــة لرئاســة الفريــق 
االســتقاللي للوحــدة والتعادليــة تبعــا ملقتضيــات ميثــاق األغلبيــة، إال أن الــدور الــذي لعبــه فريــق العدالــة والتنميــة 
ورئاســته خــالل الســنة التشــريعية األولــى لــم ينقــص إن لــم نقــل انــه زاد، وشــكل دفعــة قويــة لجميــع مبــادرات األغلبيــة 
التــي كان الفريــق ومنســقو الشــعب يحرصــون علــى إنجاحهــا علــى مســتوى االتصــال وإعــداد التعديــالت والحــرص علــى 
تعبئــة نــواب األغلبيــة إلســناد الحكومــة والتصويــت إيجابــا علــى مبادراتهــا خــالل الجلســات العامــة واجتماعــات اللجان.

 ورغــم ذلــك نؤكــد علــى أن الخــالف الــذي كان قائمــا داخــل اآلليــة السياســية لألغلبيــة طيلــة الســنة التشــريعية 
الثانيــة لــم يؤثــر علــى التنســيق  بيــن مكوناتهــا النيابيــة، وســيتم إبــراز كافــة جوانــب التنســيق املذكــور مــن خــالل هــذه 

الحصيلــة ضمــن فقراتهــا وحســب املبــادرات التــي تــم القيــام بهــا.

تكوين مستمر ولقاءات دراسية . 5

التكوين أ. 

نظــرا ألهميــة التكويــن فــي دعــم األداء التشــريعي والرقابــي ملمثلــي األمــة، عملــت رئاســة الفريــق ومكتبــه علــى صياغــة 
اســتراتيجية للتكويــن لهــذه الواليــة، وتــم تكليــف األخ إدريــس صقلــي عــدوي بمتابعتهــا، وفــي هــذا الســياق دخــل الفريــق 
فــي مفاوضــات مــع مســؤولي مدرســة الحكامــة واالقتصــاد بالربــاط إلعــداد برنامــج متكامــل لتكويــن نــواب الفريــق فــي 
عــدة تخصصــات تنتهــي بمنــح نائبــات ونــواب الفريــق شــهادات بخصوصهــا، وبعــد اكتمــال صياغــة البرنامــج بشــكل 

مدقــق لــم يكتــب لهــذا اإلتفــاق النجــاح بســبب مواقــف غيــر مفهومــة إلدارة املدرســة املذكــورة.

هــذا األمــر لــم يثــن رئاســة الفريــق ومكتبــه عــن البحــث عــن روافــد لعقــد شــراكات ألجــل تكويــن نــواب الفريــق علــى 
مســتوى عــال حيــث بوشــرت االتصــاالت مــع إحــدى الشــعب بكليــة الحقــوق بجامعــة محمــد الخامــس أكــدال، فــي أفــق 

إيجــاد صيغــة إلبــرام شــراكة فــي املوضــوع.

ونظــرا للــدور املهــم الــذي تلعبــه الوســائط اللغويــة واملعلوماتيــة، قــام الفريــق بتنظيــم دورة تكوينيــة فــي املعلوميــات 
املكتبية لعدد من أعضاءه بإشراف أستاذ متخصص، و سيتم إبرام اتفاق مع مدرسة متخصصة في اللغات إلعداد 

برنامج متكامل في تعليم اللغة اإلنجليزية لفائدة أعضاء الفريق في انتظار فتح املجال للغات أخرى.

وباملــوازاة مــع كل مــا ســلف بيانــه فقــد اســتغل الفريــق مناســبة لقاءاتــه األســبوعية لدعــوة رئيــس مجلــس النــواب 
ومجموعة من وزراء الحزب وعدد من رجال الفكر والسياسة واالقتصاد لتقديم مداخالت تمت مناقشة محتواها 

مــن قبــل أعضــاء الفريــق، وهمــت كافــة املجــاالت الفكريــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، ونذكــر مــن ذلــك: 
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املوضوعضيف الفريقتاريخ االجتماع

عرض استراتيجية املجلسكريم غالب )رئيس مجلس النواب(10/12/2012

عرض حول التزامات وواجبات نواب األمةمحمد الحمداوي ) رئيس حركة التوحيد واإلصالح(17/12/2012

21/01/2013
تذكير وتواصل تربويحسن العلمي )أستاذ جامعي(

عرض حول التنزيل الديمقراطي للدستورحامي الدين عبد العالي  )أستاذ جامعي(

أحمد عماري )نائب سابق(28/01/2013
قراءة في كاتبه حول نظريات اإلصالح 
بين منطق األصالة والحداثة في املغرب

تذكير وتواصل تربويموالي عمر بن حماد )استاذ جامعي(04/02/2013

15/04/2013

عرض استراتيجية الوزارةعزيز رباح )وزير التجهيز والنقل(

مداخلة حول تدبير الوزارةلحسن الداودي )وزير التعليم العالي(

تذكير وتواصل تربويحسن مو�ضى )استاذ(

تذكير وتواصل تربويعبد هللا بوغوتة29/04/2013

عرض حول الوضع السيا�ضي باملغربعبد الصمد بلكبير )أستاذ جامعي(06/05/2013

مناقشة مستجدات الوضع السيا�ضيعبد هللا بها )وزير الدولة(13/05/2013

20/05/2013
عرض حول الحكامة البرملانيةنور الدين قربال )نائب سابق(

مستجدات الوضع السيا�ضيلحسن الداودي )وزير التعليم العالي(

قراءة في املشهد السيا�ضيكريم التازي )رجل أعمال(27/05/2013

تذكير وتواصل تربويالعربي غزال )داعية(03/06/2013

عرض استراتيجية الوزارةعبد القادر اعمارة )وزير الصناعة والتجارة  والتكنولوجيات الحديثة(10/06/2013

تذكير وتواصل تربويشكيب الرمال )أستاذ(17/06/2013

24/06/2013
تذكير وتواصل تربويعبد هللا اشبابو )أستاذ جامعي(

محمد حوراني )رئيس اتحاد مقاوالت املغرب سابقا(
عرض حول الظرفية االقتصادية واألزمة 

الدولية

تذكير وتواصل تربويرشيد سودو )أستاذ(01/07/2013

08/07/2013

تذكير وتواصل تربويمحمد األمين بوخبزة )نائب سابق(

عبد هللا بها) وزير الدولة(
مناقشة مستجدات الوضع السيا�ضي

لحسن الداودي) وزير التعليم العالي(

22/07/2013
سعد الدين العثماني )وزير الشؤون الخارجية والتعاون(

مناقشة مستجدات الوضع العام
املصطفى الرميد )وزير العدل(

مناقشة مستجدات الوضع السيا�ضيعبد اإلله بنكيران )األمين العام للحزب/رئيس الحكومة(29/07/2013
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اللقاءات الدراسيةب. 

قــام الفريــق بتنظيــم تســعة لقــاءات دراســية كان لهــا دور كبيــر فــي دعــم األداء الرقابــي والتشــريعي ألعضــاء الفريــق 
بدايــة بمناقشــة مشــروع قانــون املاليــة لســنة 2013، ونظــام  املقاصــة وحتميــة اإلصــالح، ووصــوال إلــى الوقــوف علــى 
إشــكاالت وقضايــا تعانــي منهــا بعــض شــرائح املجتمــع، كمناقشــة وضعيــة الفنــان فــي املنظومــة القانونيــة باملغــرب، أو 
مواضيــع مرتبطــة بالهويــة املغربيــة كمدارســة واقــع اللغــة العربيــة ومحاولــة صياغــة مقتــرح قانــون لتنزيلــه، أو مناقشــة 
مــع  تنظيمهــا  تــم  التــي  الدراســية  باأليــام  يلــي جــدوال  املعــادن واملوانــئ. ونســتعرض فيمــا  قطاعــات حيويــة كقطاعــي 

ملخصــات عــن أهــم التوصيــات والخالصــات التــي خرجــت بهــا.

دورة أكتوبر 2012

خاص بالفريق12-11 أكتوبر 2012اللقاء الدرا�ضي السنوي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2012 بالرباط1

خاص بالفريق30 أكتوبر 2012مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 22013

بتنسيق مع األغلبية04 نونبر 2012مشروع قانون املالية لسنة 32013

بتنسيق مع األغلبية05 فبراير 2013نظام املقاصة وحتمية اإلصالح4

لقاء درا�ضي تقييمي ألداء الفريق ب«ضاية رومي« 5
 17/16/15
مارس 2013

خاص بالفريق

دورة أبريل 2013

خاص بالفريق30 أبريل 2013قطاع املعادن باملغرب : الواقع واآلفاق6

خاص بالفريق28 ماي 2013من أجل تطوير املنظومة القانونية للفنان7

بحضور هيأة دولية03 يوليوز 2013قانون اللغة العربية وآليات التنزيل8

لقاء درا�ضي داخلي23 يوليوز 2013قطاع املوانئ باملغرب : الواقع واآلفاق9

	 اليوم الدرا�سي حول إصالح صندوق املقاصة

نظم الفريق بتنسيق مع فرق ومجموعتي األغلبية يوم الثالثاء 5 فبراير 2013 بالرباط، لقاءا دراسيا في موضوع 
»نظــام املقاصــة وحتميــة اإلصــالح«، حضــره مجموعــة مــن الــوزراء والشــخصيات االقتصاديــة واألكاديميــة واملتتبعيــن 
للشــأن العــام املغربــي، وتــم  خاللــه مدارســة آليــات وســبل االنتقــال مــن نظــام يكلــف الدولــة نفقــات باهظــة إلــى نظــام 
جديد يتسم بالنجاعة والعقلنة في دعم املواد األساسية ودعم الفئات املعوزة املستهدفة، خاصة وأن الصندوق لم 
يعد يؤدي األهداف التي أحدث من أجلها، واإلبقاء على النظام الحالي يتنافى مع مطلب اإلصالح وبرنامج الحكومة في 
هــذا املجــال، وال يســاهم فــي إحــداث العدالــة االجتماعيــة، كمــا أن عــدم إصــالح الصنــدوق ســيكلف الدولــة 200 مليــار 

درهــم مــا بيــن 2013 و2016.

وشكل هذا اللقاء الدرا�ضي فرصة لبلورة تصور حول رؤية الحكومة لهذا اإلصالح وطرح مجموعة من التساؤالت 
املهمة التي تقدم بها عدد من املهتمين والفاعلين الذين حضروا اللقاء وقد أجمعت في مجملها على: 

ضرورة فتح نقاش وطني حول موضوع إصالح صندوق املقاصة بهدف تقديم تصور مشترك بشأنه وتجنب 	 
أية آثار سلبية لتطبيقه على الفئات املعوزة واملتوسطة؛

تحديد معايير تعريف تلك الفئات املعوزة واملتوسطة، وكذا أشكال الدعم التي تخطط الحكومة لتقديمها؛	 

إبقاء ورش إصالح نظام املقاصة بعيدا عن كل املزايدات والحسابات الضيقة؛	 

التحذير من إشاعة ثقافة اإلتكالية داخل املجتمع.	 
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	 اليوم الدرا�سي حول قطاع املعادن باملغرب: الواقع واآلفاق

عــرف هــذا اللقــاء حضــور الســيد فــؤاد الدويــري وزيــر الطاقــة واملعــادن واملــاء والبيئــة والســيدة أمينــة بنخضــرة 
ومكتــب  واملعــادن  الطاقــة  وزارة  مــدراء  والســادة  واملعــادن،  للهيدروكاربــورات  الوطنــي  للمكتــب  العامــة  املديــرة 
الهيدروكاربــورات، والســيد رئيــس لجنــة البنيــات األساســية والطاقــة واملعــادن والبيئــة وعــدد مــن النــواب البرملانييــن، 
إلى جانب فعاليات من املجتمع املدني والقطاع الخاص واألساتذة الباحثين، وأطر حزب العدالة والتنمية واملهتمين 

بالقطــاع.

وخالل املناقشــة تم طرح مجموعة من التســاؤالت واإلشــكاليات التي شــخصت نقط الضعف الخاصة بالقطاع 
واإلكراهــات التــي تســتوجب معالجــة فوريــة، كمــا وقــف املتدخلــون علــى مجموعــة مــن اإلختــالالت  والعراقيــل التــي 
تقت�ضــي املراجعــة الفوريــة لدفاتــر التحمــالت وإعــادة النظــر فــي التراخيــص املمنوحــة فــي القطــاع، مــع طــرح  إشــكالية 

إغــالق بعــض املناجــم خاصــة فــي الجهــة الشــرقية، وخــرج اللقــاء بالخالصــات و التوصيــات اآلتيــة :

التعجيل بتحيين الترسانة القانونية والتشريع املرتبط بالقطاع؛	 

إعادة تصنيف املعادن كملك عام وليس كملك خاص؛	 

إعداد إستراتجية وطنية للمعادن؛	 

احترام مبادئ البيئة بمفهومها الواسع في مجال التنقيب والبحث واالستغالل؛	 

تحديد شروط االستغالل وفق دفتر تحمالت محين؛	 

نهج عدالة اجتماعية في استغالل الثروات مع التضامن الترابي ووفق فلسفة جديدة لالستغالل واالستثمار 	 
تعترف بذوي الحقوق واملتدخلين في القطاع.

	اليوم الدرا�سي حول تطوير املنظومة القانونية للفنان
باإلمكان القول بأن هذا اللقاء الدرا�ضــي حقق نجاحا على مســتوى التنظيم والحضور الوازن من الســاحة الفنية 
املغربيــة إضافــة إلــى توقيتــه الــذي تزامــن مــع تنظيــم مهرجــان موازيــن حيــث شــكل كل ذلــك إشــارات دالــة علــى األوضــاع 
املزرية التي يعيش في ظلها الفنان املغربي،  وقد اهتمت وسائل اإلعالم بكافة أنواعها  بهذا اللقاء الذي حضره أزيد من 
ثمانين فنانة وفنانا، إذ وألول مرة في تاريخ البرملان املغربي ينجح فريق نيابي في تجميع كافة هيآت الفنانين من مسرحيين 
وممثلين ومخرجين وموسيقيين، إضافة إلى عدد هام من البرملانيين والباحثين واألكاديميين املهتمين باملوضوع، وشكل 
هذا اللقاء الذي بدأ بتالوة الفاتحة على أرواح شهداء الفن فرصة للتعريف بمشاكل هذه الفئة وآمالها وآالمها أيضا، 
وخــرج هــذا اللقــاء بعــدد مــن التوصيــات نقــوم بســردها أســفله، مــع التذكيــر بــأن الفريــق قــام بتوثيــق محكــم لهــذا اللقــاء، 
وأفــرد لــه إصــدارا خاصــا لالســتعانة بــه مــن قبــل نــواب األمــة عنــد إعدادهــم ملقتــرح قانــون يصــون حقــوق فئــة الفنانيــن، 
ويشكل مرجعا مهما للباحثين واألكاديميين واملهتمين باملوضوع. وجاءت هذه التوصيات التي تمت تالوتها في نهاية اللقاء 

كاآلتــي:

التأكيد على أهمية هذه املبادرة باعتبارها تســير في اتجاه اإلنصات للفاعلين من أجل  تعزيز التشــريع املغربي 	 
تفاعال مع اإلطار الدستوري الذي يؤكد على أهمية اإلبداع والفن كتعبير ثقافي وامتداد من امتدادات الهوية الثقافية 
بمختلف مكوناتها،  وعلى قاعدة التأسيس الدستوري  الذي ينص على حرية التعبير،  وباعتبار الثقافة حقا وخدمة 

وجــب أن تســعى السياســات العموميــة لتوفيرهــا.

التأكيد على أهمية هذه املبادرة باعتبارها مبادرة لتفكير تشاركي بين التنظيمات والجمعيات والنقابات الفنية 	 
املهنيــة مــع البرملــان املغربــي مــن أجــل تطويــر التشــريع املغربــي ووضــع اإلطــار القانونــي لدعــم املمارســة الفنيــة واالرتقــاء 

بالقضايــا املاديــة واملعنويــة.
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الحاجة إلى تعزيز املكتسبات التي تم تحقيقها في املجال التشريعي )قانون الفنان وقانون املؤلف وما يرتبط 	 
بهما من مكتسبات كالبطاقة املهنية وإنشاء التعاضدية الوطنية للفنانين والتغطية االجتماعية والتغطية الصحية 
ومعــاش العجــز ومعــاش ذوي الحقــوق( والحاجــة  إلــى تطويــر املكتســبات مــن خــالل تدخــل تشــريعي يتجــاوز جوانــب 

القصــور والنقــص.

الحاجة املاسة إلى تطوير قانون الفنان بما يمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ التدابير اإلجرائية والهيكلية 	 
والبرنامجية واملؤسسية الكفيلة بتفعيل األحكام القانونية الواردة في قانون الفنان.

مالءمــة قانــون الفنــان مــع التشــريعات الدوليــة علــى أســاس تدقيــق مفاهيــم املقاولــة الفنيــة ووكاالت العمــال 	 
الفنيــة ومبــدأ الحمايــة الجديــدة والتدابيــر الوقائيــة،  وعلــى أســاس الفصــل بيــن املهــن الفنيــة ومبــدأ الحمايــة االجتماعيــة 

والتدابير الوقائية .

وضع اآلليات الوقائية الجماعية التي تمنح للفنانين موارد مالية وخدمات عينية ملواجهة املخاطر االجتماعية 	 
ومواجهة الفقر واإلقصاء االجتماعي.

إنشــاء مؤسســات للخدمات االجتماعية للفنانين مع تمكينها من مصادر دخل قارة من أجل التدخل العاجل 	 
ملعالجــة األوضــاع االجتماعيــة للفنانيــن الذيــن يعانــون مــن صعوبــات اجتماعيــة مــن أجل حفظ صــورة وكرامة الفنان. 

حمايــة حقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة مــن خــالل وضــع إطــار قانونــي يتوافــق مــع املنظومــة الدوليــة فــي هــذا 	 
املجال وضرورة التكامل بين هذا القانون وقانون الفنان مع تحيين مقتضيات قانون الشغل بما يتالئم وآخر التعديالت.

التأكيــد علــى أهميــة اإلرادة السياســية لتنزيــل النصــوص القانونيــة مــن خــالل العمــل علــى اإلســراع بإخــراج 	 
التطبيقيــة. املراســيم 

 التأكيد على أهمية التواصل املستمر بين الفنانين وهيئاتهم وبين املؤسسة التشريعية من أجل مواصلة تطوير 	 
الترسانة التشريعية والعمل على تنزيلها.

الحاجة إلى االستثمار في املجال الثقافي ودوره في التنمية وخلق مناصب شغل ضمن سياسة عمومية تنطلق 	 
 بيــن  مختلــف القطاعــات الحكوميــة والجماعات املحلية والقطــاع الخاص.

ً
مــن مقاربــة تكامليــة

الحاجة إلى الربط بين الفن والتربية وفتح الجامعة للتعليم والبحث في املجال الفني.	 

التأكيد على أهمية البعد الثقافي للمجلس األعلى للثقافة.	 

الحاجة إلى هيكلة السوق في إطار مقاوالتي يضمن حقوق األطراف. 	 

صورة من اللقاء الدرا�ضي حول تطوير املنظومة القانونية للفنان باملغرب
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	اليوم الدرا�سي حول اللغة العربية

تفعيــال للمقتضيــات الدســتورية ورغبــة فــي مواكبــة البرنامــج الحكومــي الــذي ينــص علــى تطويــر وتنميــة اســتعمال 
اللغة العربية، وفي إطار مبادرات الفريق للمساهمة في إعادة االعتبار لهذه اللغة عبر اإلعالم وداخل منظومة التعليم 
والبحــث العلمــي، نظــم الفريــق يــوم األربعــاء 3 يوليــوز 2013، يومــا دراســيا فــي موضــوع »قانــون اللغــة العربيــة وآليــات 
التنزيل«، وحضر هذا اللقاء السيد علي بن مو�ضى املنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية، وعرف مشاركة عدد 
من الوزراء )وزير التربية الوطنية، وزير الثقافة وزير العالقات مع البرملان واملجتمع املدني(. إضافة إلى عدد هام من 

الباحثيــن واألكاديمييــن، إلــى جانــب أعضــاء الفريــق وعــدد مــن البرملانيــن واملهتميــن. 

واســتعرض املشــاركون فــي اليــوم الدرا�ضــي واقــع اللغــة العربيــة فــي السياســة اللغويــة باملغــرب، وأوصــوا بضــرورة 
إيالئهــا املزيــد مــن العنايــة التــي تســتحقها، وتمحــورت توصيــات وخالصــات هــذا اللقــاء الدرا�ضــي حــول:

التأكيد على ضرورة تنزيل مضامين الدستور خاصة وأنه أعاد االعتبار للروافد الثقافية للحضارة املغربية 	 
وتأكيده على أهمية اللغة العربية كلغة رســمية ترتبط بســيادة األمة.

الدعــوة إلــى تفعيــل القوانيــن واملراســيم والدوريــات ذات الصلــة والراميــة إلــى إلزاميــة اســتعمال اللغــة العربيــة 	 
في كافة مناحي الحياة اليومية بما في ذلك اإلدارة واملرافق العمومية واملعامالت اليومية وفق إرادة سياسية واضحة 

املعالــم.

الدعوة إلى فتح حوار جاد حول اللغة العربية واستعماالتها في أفق إحداث املجلس الوطني للغات والثقافات 	 
األمازيغية.

الدعــوة إلــى ســن سياســة لغويــة جديــدة بالنظــر إلــى غنــى الحقــل اللغــوي باملغــرب وتعقــد مجاالتــه مــع اإلقــرار 	 
بوجــود اختــالالت وارتجــال علــى صعيــد املشــهد اللغــوي املغربــي.  

الدعوة إلى ضرورة انسجام السياسة اللغوية والثقافية لالنخراط في مجتمع املعرفة.	 

الدعوة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني للثقافة واللغة العربية.	 

الدعــوة إلــى تحديــد مجــاالت اســتعمال اللغــات األجنبيــة والنــص علــى ذلــك فــي القانــون، وعدم الســماح بترويج 	 
أية منتجات غير مدبجة باللغة العربية.

التأكيد على أن إصالح املنظومة التعليمية منطلقه األساس هو االهتمام باللغة العربية وتقويتها.	 

الدعوة إلى إحداث هيئة أو مؤسسة للبت في الخالفات اللغوية وتوظيفها واستعمالها بشكل أمثل.	 

التأكيــد علــى ضــرورة تفعيــل القانــون رقــم 10.02 املتعلــق بإنشــاء أكاديميــة محمــد الســادس للغــة العربيــة إلــى 	 
حيز الوجود.

الدعوة إلى إحداث جائزة عاملية للغة العربية.	 

التأكيــد علــى الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه املجتمــع املدنــي لصــد كل اللوبيــات واملحــاوالت الراميــة إلــى إجهــاض 	 
اســتعمال اللغــة العربيــة كلغــة ســيادية.



16

إدارة الفريق. 6

عرفــت إدارة الفريــق تطــورا نوعيــا وعدديــا علــى مســتوى تركيبتهــا،  فبعدمــا كانــت اإلدارة مكونــة مــن طاقــم يتألــف 
مــن ثمانيــة موظفيــن فقــط،  صــار اآلن يتشــكل مــن 24 موظفــا مــن تخصصــات علميــة وتقنيــة مختلفــة، وحائزيــن علــى 
خبــرات مهنيــة جيــدة، وقــد انعكــس أداؤهــم علــى مردوديــة الفريــق علــى املســتوى التدبيــري للمهــام البرملانيــة املنوطــة 
بنائبــات ونــواب الفريــق، ولعــل حجــم الــواردات مــن املراســالت التــي يســتقبلها الفريــق وكــذا صادراتــه منهــا ناهيــك عــن 

حجــم مبــادرات نوابــه ونشــاطهم لدليــل علــى أهميــة املجهــود الــذي تقــوم بــه هــذه اإلدارة.

ذكــر مــرة أخــرى بــأن مكتــب الفريــق شــكل لجنــة مــن أعضائــه ملباشــرة إتمــام عمليــة انتقــاء موظفيــن إللحاقهــم 
ُ
ون

بإدارتــه وتدعيــم طاقمــه )اجتماعــي مكتــب الفريــق 18 أبريــل 2013 و2 مــاي 2013( حيــث شــكلت املنهجيــة املشــار 
إليها في تقرير حصيلة الســنة األولى ســندا للتأكيد على اعتماد الكفاءة والشــفافية النتقاء األجود من الكفاءات التي 
قدمت ترشيحها، وبذلك يكون الفريق قد أنهى عملية سد الخصاص حيث تمت صياغة تقرير مفصل في املوضوع 

يلخــص كافــة املراحــل التــي مــرت بهــا العمليــة علــى مــدار ســنتين وتــم توزيعــه إلكترونيــا علــى كافــة أعضــاء الفريــق.

و بخصــوص منهجيــة العمــل، نذكــر بــأن مكتــب الفريــق قــد صــادق خــالل اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 27 دجنبــر 
2012  على هيكلة إدارته، وتوصيف املساطر التي تؤطر عمل أطر الفريق ودعمهم ومساندتهم لنوابه، وتشكل هذه 
العمليــة قفــزة نوعيــة مقارنــة ببقيــة الفــرق، بــل وحتــى بــإدارة مجلــس النــواب التــي تتوفــر علــى إمكانيــات ماديــة وبشــرية 

مهمة. 

وفي أفق تجويد أداء إدارة الفريق وتطوير مؤهالت موظفيه بإخضاعهم لتكوينات متخصصة ومراكمة التجربة 
املقــدرة بالنســبة للملتحقيــن الجــدد بــاإلدارة البرملانيــة يمكــن القــول  بــأن إدارة الفريــق ال يمكــن إال نعتهــا كمــا جــاء فــي 

تقريــر الســنة األولــى  بــاإلدارة املناضلــة التــى تتفانــى فــي خدمــة وإســناد نــواب األمــة.



المحور الثاني:
األداء النيابي
للفريق 
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أداء تشريعي جيد. 1

إذا كان فريق العدالة والتنمية قّدم خالل الســنة التشــريعية األولى حصيلة تشــريعية متوســطة تعود باألســاس 
إلــى  بالنظــر  متأخــرة  بــدأت  التشــريعية  الواليــة  كــون  عــن  فضــال  النيابــي،  بالعمــل  النــواب  غالبيــة  عهــد  حداثــة  إلــى 
إجــراء انتخابــات ســابقة ألوانهــا، حيــث كانــت الســنة التشــريعية األولــى مبتــورة زمنيــا اســتأنس خاللهــا النــواب الجــدد 
بالوظائــف التشــريعية والرقابيــة املنوطــة بهــم، فــإن الســنة الثانيــة أبانــت حصيلتهــا عــن ســرعة اســتيعاب نــواب فريــق 
العدالــة والتنميــة الجــدد لحجــم املســؤولية امللقــاة علــى عاتقهــم، ويتضــح ذلــك جليــا مــن خــالل حضورهــم الدائــم 
واملســتمر والفاعــل خــالل اجتماعــات اللجــان والجلســات العامــة، ناهيــك عــن تقديــم 25 مقتــرح قانــون، وهــو رقــم 
يعكــس القــوة االقتراحيــة للفريــق علــى املســتوى التشــريعي، ليــس فقــط علــى مســتوى الكــم، بــل علــى مســتوى النــوع 

أيضــا، وهــو مــا ســيتم بيانــه الحقــا.

ولعــل الحديــث عــن حصيلــة فريــق العدالــة والتنميــة علــى املســتوى التشــريعي ال يســتقيم دون اســتحضار محطــات 
أساســية ودالــة، ويتعلــق األمــر بتنزيــل دســتور2011 باعتبــاره وثيقــة مرجعيــة ُموجهــة وحاســمة، وبالبرنامــج الحكومــي 

كتعاقــد بيــن البرملــان والحكومــة، ممــا يجعــل موقــع الفريــق يؤهلــه ملمارســة دوره فــي الرقابــة واملبــادرة التشــريعية.

وكعادته، تفاعل فريق العدالة والتنمية بشكل إيجابي مع املشاريع املقدمة من لدن الحكومة في إطار مساندة بناءة 
تعتمد التقييم والتصحيح واملراجعة من خالل تقديم تعديالت جوهرية على النصوص املحالة.

واتسمت هذه السنة التشريعية باملصادقة على 76 نص تشريعي  52 منها خالل دورة أكتوبر ) ويتعلق األمر بـ 48 
مشــروع قانــون و04 مقترحــات قوانيــن(، و 22 نــص خــالل دورة أبريــل )21 مشــروع قانــون إضافــة إلــى النظــام الداخلــي 
للمجلــس(، باإلضافــة إلــى مشــروعي قانونيــن خــالل الــدورة االســتثنائية التــي افتتحــت مســتهل شــهر أبريــل 2013، بعــد 

مناقشــات بنــاءة ومســتفيضة ســاهم فيهــا الفريــق بشــكل إيجابــي وفعــال بمعيــة فــرق األغلبيــة.

كما تميزت هذه السنة باملصادقة على عدد من االتفاقيات التي تروم تعزيز التعاون املتبادل بين اململكة املغربية 
وبعض الدول الصديقة في إطار التعاون االقتصادي أو في جانب املبادالت التجارية، أو على  صعيد التعاون القضائي.

إن أي قراءة في الحصيلة التشريعية للفريق خالل هذه السنة التشريعية تستدعي الوقوف بكثير من التأمل حول 
محطة مناقشة القانون املالي باعتبارها محطة محددة ملتابعة وإعطاء االنطالقة لكل املبادرات واإلصالحات واألوراش 

التنموية وتنزيل البرنامج الحكومي في مستوياته االقتصادية واالجتماعية.

هــذا باإلضافــة إلــى كــون مشــروع قانــون املاليــة لســنة 2013 جــاء بإشــراف كامــل، ومســؤولية مباشــرة لألغلبيــة 
الحاليــة. الحكوميــة 

وقــد كان للفريــق، بمعيــة فــرق األغلبيــة، دور مهــم فــي تجويــد هــذا املشــروع بعــدد مهــم مــن التعديــالت التــي أخــذت بهــا 
الحكومة بالنظر إلى صوابها وتأثيرها اإليجابي على مستوى الواقع املعي�ضي اليومي للمواطنين.

وفــي ســياق متصــل، عرفــت الســنة التشــريعية الثانيــة إنتاجــا تشــريعيا جيــدا، بخصــوص مقترحــات القوانيــن، إذ تــم 
تسجيل ما مجموعه 25 مقترحا كما سلف ذكره. وهكذا حاول فريق العدالة والتنمية من خالل هذه املقترحات بسط 
العديد من اإلشكاليات في مجاالت تعرف فراغا تشريعيا وقانونيا واضحا كما هو الحال بالنسبة للمقترحات الخاصة 
باســتكمال عدد من املؤسســات الدســتورية، أو في مجال السياســة الجنائية، أو امليثاق الجماعي، وغيرها من القضايا 

الهاّمة.

ونستعرض فيما يلي تفصيال بمجهود الفريق على املستوى التشريعي.
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مقترحات القوانين - أداء متميز يعكس إملام أعضاء الفريق بحاجيات املواطنينأ. 

إذا كانــت الســنة التشــريعية األولــى قــد عرفــت تقديــم الفريــق لثالثــة مقترحــات قوانيــن فقــط، حيــث يرجــع ســبب 
ذلــك كمــا ســبق توضيحــه فــي تقريــر حصيلــة الســنة التشــريعية األولــى إلــى بحــث الفريــق الدائــم عــن آليــات للتنســيق 
مــع بقيــة فعاليــات األغلبيــة مــن أجــل إنتــاج مبــادرات تشــريعية مشــتركة، إضافــة إلــى عامــل تأخــر الدخــول التشــريعي 
برســم الواليــة التشــريعية الحاليــة، فــإن هــذه الســنة عرفــت طفــرة نوعيــة علــى مســتوى تقديــم الفريــق ملقترحــات 
قوانيــن بلغــت فــي مجموعهــا 25 مقترحــا، إضافــة إلــى مجموعــة أخــرى مــن املقترحــات الزالــت قيــد الــدرس وفــق املســطرة 

الداخليــة املعتمــدة لــدى الفريــق.

وهــي  واملجــاالت،  القطاعــات  كافــة  فــي  الفريــق  نــواب  انشــغاالت  مختلــف  الـــ25  املقترحــات  هــذه  عكســت  وقــد 
حصيلــة مهمــة ال يســع أي باحــث أو مهتــم بالشــأن البرملانــي إال أن يثمنهــا إذا مــا أخــذ بعيــن االعتبــار قلــة اإلمكانيــات مــن 
املــوارد البشــرية املتخصصــة فــي الصياغــة القانونيــة املوضوعــة رهــن إشــارة ممثلــي األمــة مــن جهــة، وضعــف املعطيــات 

والدراســات اإلحصائيــة واملقارنــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي إعــداد أي مبــادرات تشــريعية.

ونســتعرض فيما يلي مجموع املقترحات التي تقدم بها الفريق خالل الســنة التشــريعية الثانية، ونقدم بعد ذلك 
ملخصا ملواضيع هذه املقترحات حتى يتبين لقارئ هذه الحصيلة أهميتها.

تاريخ اإلحالةاملوضوعالرقم

19/09/2012مقترح قانون متعلق بتعديل مقتضيات املادة 4 من القانون رقم 9.97 املتعلق بمدونة االنتخابات1

19/09/2012مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادتين 6 و 28 من القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق الجماعي2

07/11/2012مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور3

4
مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.11 يق�ضي بتحديد شروط وكيفيات املالحظة املستقلة واملحايدة 

لالنتخابات
07/11/2012

5
مقترح قانون يق�ضي بتغيير الظهير املؤرخ في 26 رجب 1337 املوافق ل 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية 

على الجماعات الساللية وضبط تدبير األمالك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه
07/11/2012

13/11/2012مقترح قانون تنظيمي يتعلق باملحكمة الدستورية6

7
مقترح قانون يغير ظهير شريف رقم 150.10.1 صادر في 13 من رمضان 1431 )24 أغسطس 2010( بتنفيذ القانون رقم 

09.30 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة
13/11/2012

13/11/2012مقترح قانون يق�ضي بالتصريح اإلجباري باملمتلكات8

9
مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة 475 من مجموعة القانون الجنائي املصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 

الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 املوافق ل 26 نونبر 1962 كما تم تعديله وتتميمه
13/11/2012

10
مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادتين 20 و 21 من القانون رقم 70,03 بمثابة مدونة األسرة، الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 )3 فبراير 2004( كما تم تعديله وتتميمه
13/11/2012

11
مقترح قانون حول تعديل املادة 2 من القانون رقم 73.00 يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض 

باألعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه
05/12/2012

04/01/2013مقترح قانون يق�ضي بتحديد طريقة تسيير اللجان النيابية لتق�ضي الحقائق12

13
مقترح قانون يق�ضي بتعديل القانون رقم 01-15 املتعلق بكفالة األطفال املهملين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

172-02-1 بتاريخ فاتح ربيع اآلخر 1423 املوافق ل 13 يونيو 2002
01/02/2013
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تاريخ اإلحالةاملوضوعالرقم

07/02/2013مقترح قانون يغير ويتمم القانون رقم 69,00 املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى14

07/02/2013مقترح قانون يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 269-59-1 بشأن التفتيش العام للمالية15

12/03/2013مقترح قانون يق�ضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية16

17
مقترح قانون يق�ضي بتعديل الفرع األول من الباب الثاني من القسم األول من الكتاب الثاني من القانون رقم 22.01 

املتعلق باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255-02-1 في 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( كما 
تم تعديله وتتميمه إلحالته على اللجنة املختصة

12/03/2013

13/03/2013مقترح قانون يتعلق باملجلس األعلى للحسابات يغير ويتمم القانون رقم 62,99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية18

19
مقترح قانون يتعلق بتفويت القطع األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة 

منتظمة
14/05/2013

20
مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أق�ضى لألجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل 

املنافع املالية والعينية بمختلف تسمياتها املمنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف املدنية في اإلدارات العمومية 
والوظائف السامية في املؤسسات واملقاوالت العمومية

07/06/2013

21
مقترح قانون يق�ضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 )16 أكتوبر 1975( املعتبر بمثابة 

قانون يتعلق بإحداث جامعات
07/06/2013

11/06/2013مقترح قانون يق�ضي بتنظيم عقوبة اإلعدام22

23
مقترح قانون بتعديل املادة 6 من القانون 42.10 املتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته والصادر بتنفيذه 

الظهير الشريف رقم 1.11.151 املؤرخ في 16 رمضان 1432 املوافق ل 17 أغسطس 2011
06/07/2013

24
مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون رقم 12.08 املتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.13.16 بتاريخ فاتح جمادى األولى 1434 )13 مارس 2013(
22/07/2013

29/07/2013مقترح قانون يق�ضي بتجريم التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي25

وفيمايلي ملخص بأهم مضامين املقترحات التي تقدم بها الفريق:

	مقترح قانون يق�سي بتجريم التطبيع مع الكيان االسرائيلي

واملناهضــة  التحرريــة  الفلســطيني  الشــعب  معركــة  فــي  واملبدئــي  العــام  املغربــي  الشــعب  النخــراط  اســتحضارا 
لالحتــالل، واستشــعارا للخطــورة البالغــة التــي أصبــح يكتســيها موضــوع التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، باســتهداف 
النســيج االجتماعــي الوطنــي مــن خــالل محــاوالت اختــراق مكوناتــه األساســية وبنياتــه الثقافيــة، تقــدم فريــق العدالــة 
والتنمية، في مبادرة نوعية، بالتنسيق مع الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية وفريق التقدم الديمقراطي والفريق 
االشــتراكي بمقتــرح قانــون يق�ضــي بتجريــم التطبيــع مــع الكيــان اإلســرائيلي، ويحــدد التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي فــي 

ارتــكاب أو املســاهمة فــي األفعــال التاليــة: 

انجاز أي عملية من العمليات املالية و التجارية املنصوص عليها في مدونة التجارة مع الكيان اإلسرائيلي- 

جميع الخدمات املهنية أو الحرفية - 

جميــع أنــواع األنشــطة التــي يســاهم أو يشــارك أو يحضرهــا أشــخاص ذاتيــون أو معنويــون و تقــام بالكيــان - 
اإلســرائيلي أو باملغــرب ســواء كانــت منظمــة مــن جهــات رســمية أو غيــر رســمية

جميع أنواع التبادل والتعاون مع الكيان اإلسرائيلي- 
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وقد حدد املقترح عقوبة من يشــارك أو يحاول ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان اإلســرائيلي الحبس ملدة تتراوح 
بين اثنين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم ويجوز للمحكمة باإلضافة إلى العقوبة األصلية 

الحكم بعقوبات إضافية منصوص عليها في املادة 36 من القانون الجنائي.

	مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون  املتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء

تنــص املــادة 37 مــن القانــون رقــم 08-12 املتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للطبيبــات واألطبــاء علــى أن يحــدث مجلــس 
جهــوي للهيئــة فــي كل جهــة مــن جهــات اململكــة .

وتحدد اإلدارة، باقتراح من املجلس الوطني مقر كل مجلس من املجالس الجهوية التابعة للهيئة.

غيــر أنــه تبيــن أن عــدد الطبيبــات واألطبــاء املزاوليــن بثــالث جهــات جنوبيــة قليــل جــدا إذ ال يتجــاوز فــي جهــة كلميــم 
الســمارة 267 و197s فــي جهــة العيــون بوجــدور الســاقية الحمــراء، و 70 طبيبــا فــي جهــة وادي الذهــب لكويــرة وهــذه 
أرقــام ال تبــرر إطالقــا إحــداث مجلــس جهــوي فــي كل واحــدة مــن هــذه الجهــات مــع مــا يتطلبــه كل مجلــس مــن تجهيــزات 
وتكاليــف ومــوارد بشــرية، مــع العلــم أن الحــاالت التــي تتطلــب رجــوع الطبيــب إلــى املجلــس الجهــوي محــدودة قانونيــا 
كالتسجيل في جدول الهيئة واالنتقال وغيره مما ينص عليه القانون رقم 94.10 املتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر 

بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 123-96-1 فــي 5 مــن ربيــع الثانــي 1417 )21 أغســطس 1996(.

ويرمي هذا املقترح القانون إلى تغيير املادة 37 من القانون 12.08 املذكور أعاله بالتنصيص على إحداث مجلس 
جهــوي فــي كل جهــة يفــوق عــدد األطبــاء املزاوليــن بهــا 400 طبيــب، وهــو مــا يترتــب عنــه إحــداث مجلــس جهــوي واحــد 
يضــم جهــات كلميــم الســمارة والعيــون بوجــدور – الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب لكويــرة إذ ال يتجــاوز عــدد األطبــاء 

املزاوليــن فيهــا كلهــا حاليــا 534 طبيبــا.

وهذا التعديل يؤثر على الفقرة األولى من املادة 38 التي وجب مالئمتها مع التعديل الجديد، وبما أن تغيير هذه 
املــادة 37 ســيتطلب وقتــا وبالتالــي ســيؤدي إلــى تأخيــر الشــروع فــي مســطرة إجــراء انتخابــات الهيئــة، فــإن األمــر يقت�ضــي 

أيضــا تمديــد األجــل املنصــوص عليــه فــي الفقــرة األولــى مــن املــادة 96 مــن القانــون 12.08 املذكــور أعــاله بثالثــة أشــهر.

	 مقترح قانون يق�سي بتعديل القانون املتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

أقــرت املــادة 6 مــن القانــون 42.10 املتعلــق بقضــاء القــرب مجانيــة املســطرة أمــام قضــاء القــرب، علــى ســبيل 
العمــوم واإلجمــال، ودون تمييــز بيــن األشــخاص الطبيعييــن واألشــخاص املعنويــة التــي تســتهدف تحقيــق الربــح.

علمــا أن االختصــاص القيمــي والنوعــي لقضــاء القــرب يتحــدد فــي املــادة 10 منــه فــي الدعــاوى الشــخصية واملنقولــة 
والتــي ال تتجــاوز قيمتهــا خمســة آالف درهــم. ويهــدف املشــرع مــن هــذا النــص إلــى رفــع العنــاء عــن املتقا�ضــي البســيط.

التــي تســتهدف تحقيــق الربــح وخاصــة شــركات  إلــزام الشــركات واألشــخاص املعنويــة  إلــى  ويهــدف هــذا املقتــرح 
الخدمات وقروض االســتهالك، وان كانت مجمل ديونها في مواجهة األشــخاص الطبيعيين أو املعنويين تدخل ضمن 
االختصاص القيمي لقضاء القرب ) 5000 درهم( فإنها تحقق رقم معامالت ضخم وبالتالي فإن إعفاءها من الرسوم 
القضائية يتعارض مع الحكامة الجيدة لإلدارة القضائية ويؤثر على جودة الخدمة القضائية التي تتطلب مصاريف 

كثيــرة، كمــا أن إلزامهــا ال يتنافــى مــع مجانيــة املرفــق القضائــي.
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	مقترح قانون يق�سي بتنظيم عقوبة اإلعدام

فــي إطــار تغييــر وتتميــم مجموعــة القانــون الجنائــي واملســطرة الجنائيــة وقانــون القضــاء العســكري تقــدم فريــق 
العدالــة والتنميــة بمقتــرح قانــون يتعلــق بـــ« تنظيــم عقوبــة اإلعــدام«، باعتمــاد  عقوبــة الســجن املؤبــد ضــد كل مــن 
ارتكب جريمة إضرام النار في بيت أوفي مسكن أو في باخرة أو سفينة أو في متجر إذا كانت هذه املحالت مسكونة، وإذا 

ترتــب عــن الحريــق العمــد مــوت شــخص أو أكثــر، فــإن مرتكــب الحريــق ينــال عقوبــة اإلعــدام.

وبخصــوص املســطرة الجنائيــة، تــم التنصيــص فــي املقتــرح علــى إجمــاع هيئــة الحكــم القضائيــة فــي حكــم اإلعــدام 
وتبطــل مثــل هــذه األحــكام فــي حالــة عــدم التنصيــص علــى إجمــاع الهيئــة، كمــا ال يمكــن تنفيــذ حكــم اإلعــدام إال بعــد 
رفض طلب العفو ومرور 10 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم باإلعدام نهائيا، مع األخذ بعين االعتبار ما 

ينــص عليــه قانــون القضــاء العســكري.  

ويق�ضــي املقتــرح بــأن تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام يتــم بأمــر مــن وزيــر العــدل رميــا بالرصــاص، وتقــوم بذلــك الســلطة 
العســكرية التــي تطلبهــا لهــذه الغايــة النيابــة العامــة لــدى املحكمــة التــي أصــدرت القــرار.

	..مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أق�سى لألجور والتعويضات بمختلف أنواعها

 إلرادتنــا فــي اإلصــالح وتخليــق الحيــاة العامــة وتحقيــق العدالــة اإلجتماعيــة 
ً
تقــدم فريقنــا بهــذا املقتــرح تجســيدا

و  ترســيخ مبــادئ الشــفافية و أســس الحكامــة الجيــدة وكــذا ملحاربــة الريــع بمختلــف أوجهــه وتجلياتــه.

واملبلغ املقترح كسقف أق�ضى ملا يمكن أن يتقاضاه هؤالء املسؤولون هو مليون و مائتي ألف درهم سنويا، أي 
10 ماليين سنتيم صافية شهريا، وهذا املبلغ يعادل تقريبا 36 مرة األجر األدنى داخل الوظيفة العمومية. 

لإلشارة فإن مقترح القانون هذا ال يشمل املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلستراتيجي. نظرا لطبيعة أنشطة 
هذه املؤسسات وكذا محيط تدخلها، لذلك فضلنا التريث بشأنها.   

وأهم ما يهدف إليه هذا املقترح هو: 

وضع حد للتعويضات الخيالية والغير املبررة التي يستفيد منها بعض املسؤولين دون حدود و دون ضوابط، - 
وفي بعض األحيان بطرق ملتوية ومتحايلة على القانون، وأحيانا أخرى في خرق سافر له.  

تكريــس الشــفافية فيمــا يخــص هــذه التعويضــات و غيرهــا مــن املنافــع  واالمتيــازات  العينيــة واملاليــة التــي - 
تضخمــت بشــكل كبيــر وتحــت مســميات مختلفــة ) عــالوات، منــح، مكافــآت، تعويضــات جزافيــة، تحفيــزات...(... و مــن 
املفارقات العجيبة أننا أصبحنا نرى مؤسسات راكدة في الجمود بينما مسؤولوها يغدقون على أنفسهم بشتى أنواع 

املكافــآت، ويتمتعــون فــي ذلــك بســلطات تقديريــة ال تخضــع ســوى ملزاجهــم. 

 الحد من التفاوتات الصارخة  بين الحدين األدنى واألق�ضى لألجور والتعويضات داخل مؤسسات القطاع - 
العام، وكذا قطع الطريق على بعض املسؤولين الذين يجعلون من اإلدارة العمومية مصدرا لالغتناء الفاحش.  فال 
يعقــل أن يحصــل مســؤول عمومــي علــى دخــل يضاعــف أكثــر مــن مائــة مــرة األجــر األدنــى بالوظيفــة العموميــة. وليــس 

هناك ما يمكن أن يبرر ذلك سواء من الناحية األخالقية أو من الناحية االقتصادية.   

وخالفــا ملــا يمكــن أن يقــال مــن كــون  تبنــي هــذا املقتــرح ســيف�ضي  إلــى  مغــادرة الكفــاءات للوظائــف العموميــة، فإننا 
نــرى العكــس، ذلــك أن أجــر مائــة ألــف درهــم يعتبــر جــد مرتفــع مقارنــة مــع مــا هــو معمــول بــه بالقطــاع الخــاص، بــل 
ويضاهــي مــا هــو معمــول بــه فــي الــدول الغنيــة. لذلــك فــإن هــذا األجــر كاف الســتقطاب الكفــاءات. أمــا مــن كان هدفــه 
األسا�ضي هو االغتناء ومراكمة الثروة، و ليس خدمة الصالح العام، فمن املؤكد أنه ال يصلح في كل األحوال أن يكون 

مســؤوال عموميــا، ومــن األفضــل لــه وللوطــن أن يشــتغل بعيــدا عــن املرافــق العموميــة. 

ثم ال بد من التذكير بأن العديد من الدول الديمقراطية والتي ال يمكن أن ندعي أننا أكثر ليبيرالية منها، قامت 
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ومنذ زمن، بتحديد ســقف أعلى لألجور ســواء بقوانين أو بنصوص تنظيمية: 

ففــي فرنســا، تــم اعتمــاد مرســوم يحــدد الســقف األق�ضــى لألجــور بالنســبة لكافــة املؤسســات العموميــة دون - 
استثناء في  حدود 450 ألف أورو كمبلغ خام، ليبقى املبلغ الصافي دون 250 ألف أورو سنويا.   

وفــي إيطاليــا، تــم ســن قانــون يجعــل مــن األجــر الــذي يتقاضــاه رئيــس املحكمــة العليــا ســقفا لألجــور بالنســبة - 
لكافة املسؤولين في القطاع العام.   

وفي هولندا حدد السقف األق�ضى لألجور في أجر رئيس الحكومة - 

وفــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة تــم تحديــد ســقف أق�ضــى لألجــور بالنســبة لألبنــاك والشــركات التــي تتلقــى - 
إعانــات مــن األمــوال العموميــة. و ال�ضــيء نفســه قامــت بــه أملانيــا.

وغيــر بعيــد عنــا، فــي مصــر تــم إصــدار قانــون يحــدد الســقف األعلــى لألجــور  فــي القطــاع العــام فــي مــا يعــادل 35 - 
مــرة األجــر األدنى.

	مقترح قانون يتعلق بإحداث جامعات

ينص هذا املقترح قانون على مجموعة من املقتضيات االنتقالية التي تنظم سير وعمل كل من جامعات محمد 
الخامــس بالربــاط والحســن الثانــي بالــدار البيضــاء والتــي تق�ضــي بممارســة كل رئيــس جامعــة الصالحيــات املخولــة لــه 
والســيما تلــك الــواردة فــي القانــون رقــم 01.00 املتعلــق بتنظيــم التعليــم العالــي، كمــا تق�ضــي بصحــة هيكلــة ومــداوالت 
اللجــن العلميــة  ومجالــس املؤسســات الجامعيــة التابعــة للجامعــات الســالفة الذكــر، وذلــك إلــى حيــن تعييــن رئيــس 

جديــد و تنصيــب هيــاكل جديــدة للجامعتيــن املحدثتيــن.

	 مقتــرح قانــون يتعلــق بتفويــت القطــع األرضيــة الفالحيــة أو القابلــة للفالحــة مــن ملــك الدولــة الخــاص إلــى
مســتغليها بصفــة منتظمــة

نظــرا إلــى أن الوضعيــة العقاريــة لكثيــر مــن األرا�ضــي الفالحيــة والتــي ســجلت فــي ملــك الدولــة الخــاص ال تســاعد 
الفالحين على االستثمار واإلنتاج واستغالل الدعم الهائل الذي تمنحه الدولة لتشجيع الفالحة. فال الدولة تستفيد 
من مردودية األرض في إطار كراء أو تفويت وال الفالح يستفيد من استغالل األرض عبر إمكانية رهنها واالستثمار اآلمن 

فيها. 

وفــي هــذا الســياق جــاء هــذا املقتــرح ملعالجــة مختلــف هــذه اإلشــكاالت املرتبطــة بهــذا النــوع مــن األرا�ضــي الفالحيــة. 
وذلــك بتفويــت هــذه األرا�ضــي للســكان الذيــن يثبــت اســتغاللهم لهــا تاريخيــا ســيحرر وعــاء عقاريــا هامــا مــن كثيــر مــن 
عراقيل ومعيقات االستثمار فيه، وسيخلق قيمة مضافة هامة سيستغلها السكان القرويون لالستثمار في أراضيهم 

وتنميــة مــوارد عيشــهم وإبعــاد هاجــس الخــوف الدائــم الــذي يعيشــونه كلمــا تلقــوا إنــذارات بإفــراغ أراضيهــم.  

	مقترح قانون بتعديل املادتين 6 و28 من بامليثاق الجماعي
يهــدف هــذا املقتــرح إلــى تقويــة التشــريع االنتخابــي الجماعــي مــع معالجــة مظاهــر القصــور التــي تعتري بعض فصول 
نــص القانــون الحالــي 78.00 كمــا تــم تتميمــه وتغييــره بالقانــون 17.08 والتــي أبانــت عنهــا تطبيقــات اســتحقاقات ســنة 
2009. وتســتند علــى خالصــات األحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة علــى إثــر الطعــون فــي انتخابــات رؤســاء املجالــس 

الجماعيــة ونوابهــم، والتــي نبهــت إلــى العديــد مــن مواطــن الخصــاص فــي التشــريع االنتخابــي الجــاري بــه العمــل.

ويــروم هــذا املقتــرح تقديــم تعديــالت لبعــض املقتضيــات الــواردة فــي املادتيــن 6 و 28 مــن القانــون 78.00 كمــا تــم 
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تغييــره وتتميمــه بالقانــون 17.08 ويخــص املجــاالت التاليــة:

الدور املنوط بالسلطة املحلية في  توجيه الدعوات وتوفير شروط وأدوات العملية االنتخابية، - 

انعقاد جلسة انتخاب مكتب املجلس الجماعي والجهة املعنية بالدعوة،- 

إدارة جلسة انتخاب مكتب املجلس الجماعي: رئاسة جلسة االنتخاب و كتابة جلسة االنتخاب،- 

كيفية ترشح أعضاء مكتب التصويت ملهام مكتب املجلس الجماعي- 

األهلية القانونية للترشيح ملنصب رئيس املجلس الجماعي ومهام نواب الرئيس،- 

نظام انتخاب رئيس املجلس الجماعي ونوابه،- 

مفهوم األغلبية .- 

	مقترح قانون متعلق يتعديل مقتضيا ت املادة 4 من القانون رقم 9.79 املتعلق بمدونة االنتخابات

نظــرا ألهميــة االنتخابــات الجماعيــة قــام الفريــق بتدقيــق مكامــن الخلــل التــي تعانــي منهــا املنظومــة التشــريعية 
املرتبطــة بالعمليــات االنتخابيــة علــى ضــوء املمارســة والتجــارب الســابقة حيــث تبيــن للفريــق ضــرورة اإلســراع بلفــت 
االنتباه ملجموعة من الثغرات ملعالجتها في حينه حتى تكسب بالدنا الرهان الذي وضعته نصب عينيها بداية باملصادقة 
علــى دســتور فاتــح يوليــوز 2011 وبعــد ذلــك اســتحقاقات 25 نونبــر 2011، وملــا كان تجديــد املجالــس املنتخبــة محليــا 
إحــدى األوراش التــي يطمــح الجميــع إلــى إنجاحهــا فــإن تحييــن النصــوص القانونيــة وتوســيع اإلطــار التشــريعي عمليــة 
هامــة ستســاعد فــي إضفــاء نــوع مــن املصداقيــة علــى كافــة االســتحقاقات املقبلــة بمختلــف أشــكالها الجماعيــة واملهنيــة 

وكــذا التشــريعية. 

لــكل هــذا تقــدم الفريــق بهــذا املقتــرح لتســليط الضــوء علــى إحــدى املــواد املرتبطــة بتطبيــق شــروط التقييــد فــي 
اللوائــح االنتخابيــة والتــي كان لهــا تأثيــر ومســاس ببعــض حقــوق الهيــأة الناخبــة.

	مقترح قانون تنظيمي يتعلق باملحكمة الدستورية

تكت�ضي املحكمة الدستورية املنصوص عليها في الفصل 129من الدستور أهمية خاصة في البناء الدستوري وقد 
جــاءت لتحــل محــل املجلــس الدســتوري، وألهميــة هــذه املؤسســة جــاء هــذا املقتــرح الــذي يهــدف إلــى تنظيــم عملهــا 
وتحديد اختصاصاتها، األمر الذي سيساهم في التنزيل السليم ملقتضيات الدستور الجديد والذي يحتاج إلى تضافر 
جهود كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للقيام بهذه املهمة. ويمكن تحديد أهم ما جاء به هذا املقترح 

قانون :

تنظيــم املحكمــة الدســتورية مــن حيــث عــدد األعضــاء والتعييــن واإلعفــاء وحــاالت التنافــي وواجبــات األعضــاء - 
وتعويضاتهــم؛ 

سير املحكمة الدستورية واملهام املنوطة بها والقرارات الصادرة عنها؛ - 

القرارات املتعلقة بمطابقة الدستور واالتفاقيات الدولية وكيفية التعاطي معها؛- 

املنازعات االنتخابية وفقدان الصفة البرملانية.- 
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	مقترح قانون يق�سي بتعديل املادة 475 من مجموعة القانون الجنائي
أوردت املــادة 475 مــن القانــون الجنائــي مقت�ضــى يعاقــب الشــخص الــذي يغــرر بالقاصــر دون اســتعمال العنــف أو 
التهديد أو التدليس أو حاول ذلك، بالحبس أو الغرامة. وقد نصت الفقرة الثانية من نفس املادة أنه بالنسبة للقاصرة 
البالغة التي تزوجت من اختطفها أو غرر بها، ال يمكن متابعة هذا األخير إال بناء على شكوى من له الحق في طلب إبطال 

الزواج، وال يجوز الحكم بمؤاخذته إال بعد صدور حكم بهذا الطالق.

وفي هذا الســياق تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يق�ضي بتعديل املادتين 20 و 21 من مدونة األســرة، 
و بتعديــل الفصــل 475 مــن القانــون الجنائــي ملالئمتــه مــع مقتضيــات املــادة 20 مــن مدونــة األســرة، فيمــا يتعلــق بتحديــد 
ســن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها إذا كان ســنها يفوق ســتة عشــر ســنة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه ال 
يمكــن متابعتــه إال بنــاء علــى شــكوى شــخص لــه الحــق فــي إبطــال الــزواج وال يجــوز الحكــم بمؤاخذتــه إال بعــد صــدور حكــم 

بهــذا الطــالق فعال.

	مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتحديد طريقة تسيير اللجان النيابية لتق�سي الحقائق

تعــزز دور اللجــان النيابيــة لتق�ضــي الحقائــق بدســتور فاتــح يوليــوز 2011، الــذي أنــاط بمقت�ضــى الفقــرة األخيــرة 
من الفصل 67 منه صالحية تحديد طريقة تسيير اللجان النيابية لتق�ضي الحقائق بقانون تنظيمي. وفي هذا اإلطار 
تقــدم فريــق العدالــة والتنميــة بمقتــرح قانــون تنظيمــي يهتــم باألســاس بتحديــد ومالءمــة القانــون التنظيمــي رقــم 95.5 
كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، حتــى يتمكــن البرملــان مــن ممارســة صالحياتــه الرقابيــة املخولــة لــه دســتوريا بشــكل فعــال وفــق 

مــا يتطلبــه مبــدأ فصــل الســلط.

	 مقترح قانون يق�سي بتعديل القانون  املتعلق بكفالة األطفال املهملين

عمــل املشــرع املغربــي علــى حمايــة الطفــل الفاقــد للرعايــة مــن خــالل القانــون رقــم 01.15 املتعلــق بكفالــة األطفــال 
املهملين الذي يعتبر أحد أهم التشريعات املنظمة لحقوق الطفل املهمل. ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية لهذه 
الفئــة تقــدم فريــق العدالــة والتنميــة بمقتــرح قانــون يرمــي تعديــل القانــون رقــم 01.15  وذلــك بإضافــة ضمانــات تهــدف إلى 
الحفاظ على هوية الطفل املهمل والقيم املكونة لهذه الهوية وكذا الحفاظ على سالمته وأمنه، وذلك من خالل التأكيد 
على توفر أحد الكفيلين على الجنسية املغربية، وأن يكونا مقيمين ولهما أو ألحدهما مركز أعمال معروف باملغرب ملدة 

ال تقل عن خمس سنوات.

وفــي الحالــة التــي يثبــت فيهــا للقا�ضــي املكلــف بشــؤون القاصريــن توفــر الشــروط املطلوبــة للكفالــة، يكــون أمــره 
مشموال بالنفاذ املعجل رغم كل طعن ما عدا في حالة استئنافه من طرف النيابة العامة وإذا لم يبلغ الطفل املكفول 

ســن التمييز فليس من حق الكافل الحامل للجنســية املغربية الســفر به خارج أرض الوطن.

	 مقتــرح قانــون تعديــل املــادة 2 مــن قانــون إحــداث وتنظيــم مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعمــال
االجتماعيــة للتربيــة والتكويــن  كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه

نشأت مؤسسة محمد السادس للنهوض  باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين في إطار تفعيل مقتضيات امليثاق 
الوطنــي للتربيــة و التكويــن بحيــث جــاءت  لتهتــم بتحســين ظــروف عيــش أســرة التعليــم املتكونــة مــن أكثــر مــن 300000 

عضو موزعة بين املعلمين, املوظفين و املتقاعدين املنتمين لقطاع التعليم العمومي. ومن أهداف املؤسسة:

وضــع واقتــراح نظــام للتغطيــة الصحيــة التكميليــة لصالــح املنخرطيــن مــع توفيــر جــزء مــن التمويــل لتغطيــة - 
املخاطــر الصحيــة الغيــر مصنفــة ضمــن النظــام األسا�ضــي. 

تشــجيع ومســاعدة الجمعيات املهتمة بمختلف النشــاطات االجتماعية مثل املخيمات الصيفية، حضانات - 
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لألطفــال, مقتصديــات لصالــح املنخرطين.

تطويــر وتعزيــز نظــام لالدخــار يمكــن املنخرطيــن, بشــراكة مــع فاعليــن عمومييــن و خــواص, مــن توفيــر جــزء أو - 
مجمــوع تكاليــف التعليــم العالــي ألطفالهــم.

اقتراح وتفعيل خدمات، بشراكة مع فاعلين عموميين و خواص، لصالح املنخرطين تشمل السكن، والنقل - 
والحج و األنشطة االجتماعية والثقافية.

لكن توجد شريحة مهمة من رجال التعليم التي ال تستفيد من خدمات املؤسسة املهمة وهم:

أطر املعهد الوطني للبحث الزراعي- 

أطر املركز الوطني للبحث العلمي والتقني- 

أطر املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري- 

ولذلك تقدم الفريق بمقترح قانون لضم هذه الفئة لالئحة الفئات املعنية بخدمات املؤسسة. 

	مقترح قانون لتعديل القانون املتعلق بالتربية البدينة والرياضة

الشــفافية والحكامــة وربــط املســؤولية باملحاســبة مــن املفاهيــم التــي كرســها دســتور 2011 والتــي يتعيــن تنزيلهــا فــي 
كل ممارسات الشأن العام، والرياضة الوطنية ينبغي أن تخضع لهذه الشروط. وقد أثار موضوع سرية راتب مدرب 
املنتخب الوطني »إيريك جيريتس« نقاشا واحتجاجا على اعتبار أن املدرب يتقا�ضى راتبه من ميزانية الدولة وينبغي 
التصريــح بقميتــه احترامــا ملبــدأ الشــفافية، لــذا تقــدم الفريــق باقتــراح تعديــل قانــون 30.09 املتعلــق بالتربيــة البدينــة 

والرياضــة للتنصيــص علــى عالنيــة راتــب املدربيــن وعــدم إمكانيــة اإلخــالل بهــذا املقت�ضــى.

	مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور

يهــدف مقتــرح القانــون التنظيمــي الرامــي إلــى تنزيــل وتطبيــق الفصــل 133 مــن الدســتور، إلــى فتــح أبــواب املحكمــة 
الدســتورية أمــام املواطنيــن العادييــن، بــدل اقتصــار مســطرة اإلحالــة الحاليــة علــى الجهــات الرســمية، مــع تمكيــن 
املواطنين من الطعن في دستورية القوانين املطبقة عليهم سواء أمام املحاكم أو في الحياة العامة شريطة أن يتوفر  

فيهــم شــرط املصلحــة. 

كمــا يحــدد املقتــرح شــروط وإجــراءات تطبيــق الفصــل 133 مــن الدســتور، مــن خــالل دفــع طــرف فــي نــزاع معيــن 
بعــدم تطبيــق قانــون معيــن فــي نــزاع مــا ملخالفتــه للدســتور. 

ويعطــي هــذا املقتــرح الحــق للنيابــة العامــة ســلطة القــرار للدفــع بعــدم مطابقــة القانــون للدســتور فــي األحــوال التــي 
تكــون فيهــا طرفــا رئيســيا فــي الدعــوى، أو عندمــا تتدخــل فيهــا تلقائيــا، ســواء كانــت مدعيــة أو مدعــى عليهــا.

	 مقترح قانون يق�سي بالتصريح اإلجباري باملمتلكات

دعما ملبدأ الشــفافية وربط املســؤولية باملحاســبة تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يق�ضي بإجبارية 
فــي أعضــاء الحكومــة  بهــذا التصريــح اإلجبــاري واملتمثليــن  الــذي يحــدد األشــخاص املعنيــون  التصريــح باملمتلــكات، 
والشــخصيات املماثلــة لهــم ورؤســاء دواوينهــم، وأعضــاء املحكمــة الدســتورية، وأعضــاء مجل�ضــي البرملــان، والقضــاة، 
وقضــاة املحاكــم املاليــة، وأعضــاء املجلــس األعلــى لالتصــال الســمعي البصــري، واألشــخاص املعينــون فــي مناصبهــم 
طبقا للفصول 49 و53 و92 من الدستور الجديد، ورؤساء املجالس الجهوية ورؤساء مجالس العماالت أو اإلقليم 
ورؤســاء املجالــس الجماعيــة ورؤســاء مجموعــات الجماعــات الحضريــة والقرويــة ورؤســاء مجموعــات الجماعــات 
املحلية ورؤساء الغرف املهنية، واملوظفين واألعوان التابعون للدولة والجماعات املحلية واملنشآت العامة والهيئات 
األخــرى املخــول لهــم ســلطة األمــر بصــرف النفقــات وقبــض املداخيــل أو ممارســة مهمــة مراقــب أو محاســب عمومــي، 
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واملكلفــون بتحديــد وعــاء الضرائــب والرســوم، واملكلفــون بقبــض وتحصيــل الضرائــب والرســوم، هــذا باإلضافــة إلــى 
املوظفيــن واألعــوان املكلفــون بمهــام عموميــة.

	 مقترح قانون في شأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وضبط تدبير األمالك الجماعية
وتفويتها كما تم تعديله وتغييره 

تكت�ضي األرا�ضي الجماعية أهمية قصوى في النسيج االقتصادي واالجتماعي حيت يقدر الرصيد العقاري لهذه 
األرا�ضــي ب15 مليــون هكتــار، لكــن ســاكنتها  التــي تزيــد عــن  2.600.000 أســرة وأكثــر مــن 7600 نائــب عــن الجماعــات 
والقبائل، تعاني من عدة مشاكل ترتبط بكيفية توزيع االنتفاع، وخضوعه إلى األعراف السائدة بكل قبيلة ومنطقة 
مع حرمان املرأة منه، إضافة إلى مشكل تحديد الئحة ذوي الحقوق نظرا لكثرة النزاعات بين أفراد الجماعة و التنازع 

في االختصاص الناتج عن التحديد الدقيق الختصاصات جماعة النواب ومجلس الوصاية.

 و حيــث أن اإلطــار القانونــي الحالــي ال يشــجع ذوي الحقــوق علــى املبــادرات االســتثمارية مــع مــا يترتــب عــن املشــاكل 
الســالفة الذكــر،  فقــد أصبحــت الضــرورة  تقت�ضــي مراجعــة القانــون الصــادر فــي 27 أبريــل 1919 كمــا تــم تتميمــه 
وتغييــره، ولهــذه األســباب عمــل فريــق العدالــة والتنميــة عبــر مجموعــة مــن نوابــه بصياغــة مقتــرح قانــون يضــم 67 مــادة 

لحــل اإلشــكاليات القانونيــة  التــي تــم تشــخيصها.

	 مقترح قانون يق�سي بتعديل املادتين 20 و 21 من مدونة األسرة

يهدف فريق العدالة والتنمية بمراجعة املادة 20 إلى حصر اإلذن بزواج القاصر فيما فوق السادسة عشرة من 
العمر، وتمكين القاصر املعروض عليه الزواج من التعبير الحر عن إرادته، وجعل اإلذن بزواج القاصر قابل للطعن 
من لدن هذا األخير والنيابة العامة. أما مراجعة املادة 21 فإنها تهدف إلى إحالة أمر اإلذن بالزواج على هيئة الحكم 

في حالة عدم موافقة النائب الشرعي على الزواج.

	 مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون  املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيآت أخرى

تعتبر املراقبة املالية للدولة على املنشآت واملقاوالت واملؤسسات العمومية بمثابة اآللية اإلدارية الرئيسية التي 
تملكها الحكومة، من أجل ضبط التدبير العمومي، ومراقبة تسيير هذه الهيآت، كما ُيفترض أن تمثل هذه املراقبة 

آلية ضمان فعالية تدبيرها املالي وتحقيقها لألهداف املســطرة. 

وعلى هذا األساس يأتي تقديم هذا املقترح قانون من قبل فريق العدالة والتنمية بهدف مراجعة اإلطار القانوني 
العــام للرقابــة املاليــة للدولــة علــى املنشــآت واملقــاوالت واملؤسســات العموميــة بمختلــف أصنافهــا ومجــاالت عملهــا، 
تماشــيا مــع املقتضيــات الدســتورية الجديــدة التــي تربــط املســؤولية باملحاســبة وانســجاما مــع الــدور الرقابــي للبرملــان 
ومهــام املجلــس األعلــى واملجالــس الجهويــة للحســابات، خاصــة وأن هــذه اآلليــة القانونيــة ســتمكن مــن املســاهمة فــي 

حمايــة املــال العــام ومراقبــة طــرق تدبيــر السياســات العموميــة واملخططــات القطاعيــة االســتراتيجية.

وتناول املقترح املحاور التالية:

توسيع مجاالت رقابة الدولة لتشمل مراقبة التسيير وفعالية األداء بخصوص األموال املحولة من امليزانية - 
العامــة للدولــة، ومراقبــة مــدى تحقيقها ألهدافها؛

مراقبة الصفقات املبرمة واملنجزة من قبل هذه الهيآت وطرق إنجازها؛- 

مراقبة وتتبع وتقييم طرق تدبير املحفظة املالية والعمليات االستثمارية وعمليات االستدانة؛- 
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إعــداد تقاريــر الفعاليــة وتقاريــر األداء مــن قبــل املقــاوالت واملؤسســات العموميــة، ومراقبــة البرملــان لتدبيرهــا - 
بنــاء علــى التقاريــر أو بحضــور مســؤوليها ألشــغال اللجــان البرملانيــة بمناســبة ممارســة مهامهــا الرقابيــة؛

إخضاع جميع املؤسسات واملقاوالت الرئيسية للرقابة املالية للدولة وملقتضيات هذا القانون. - 

	 مقترح قانون بشأن التفتيش العام للمالية

 يأتــي تقديــم هــذا املقتــرح قانــون مــن قبــل فريــق العدالــة والتنميــة بهــدف مراجعــة اإلطــار العــام لهيــأة التفتيــش 
العــام للماليــة، وتوســيع مهامهــا واختصاصاتهــا، تماشــيا مــع املقتضيــات الدســتورية الجديــدة التــي تربــط املســؤولية 
باملحاســبة، خاصــة وأن هــذه املؤسســة مؤهلــة للمســاهمة فــي حمايــة املــال العــام ومراقبــة طــرق تدبيــر السياســات 
العموميــة، كمــا تســتطيع أن تمكــن الحكومــة مــن تقديــم املســاعدة للبرملــان فــي مختلــف املجــاالت املتعلقــة بتقييــم 

العموميــة. السياســات 

و يركز  هذا املقترح القانون على توسيع مجاالت تدخل املفتشية العامة للمالية، وعلى إدراج مقتضيات جديدة 
تهدف لتقوية دورها الرقابي، والتنصيص على آليات تفعيل الرقابة وتحديد آثارها ومآالتها بشكل واضح.

	مقترح قانون يتعلق باملجلس األعلى للحسابات يغير ويتمم القانون املتعلق بمدونة املحاكم املالية

تقــدم فريــق العدالــة والتنميــة بهــذا املقتــرح ملراجعــة اإلطــار العــام ملهــام واختصاصــات املجلــس األعلــى واملجالــس 
الجهوية للحسابات تماشيا مع املقتضيات الدستورية الجديدة، خاصة وأن هذه املؤسسة مؤهلة دستوريا وعمليا 
للمساهمة في حماية املال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية وكذا تقديم املساعدة للبرملان والحكومة 

فــي مختلــف املجــاالت املتعلقــة بوظائفهــا.

ويرتكــز هــذا املقتــرح قانــون علــى الــدور الــذي يجــب أن تلعبــه هــذه املؤسســات فــي ترشــيد تدبيــر املاليــة العامــة مــن 
جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فــي مســاعدة البرملــان بالخصــوص علــى تقييــم وتتبــع تنفيــذ السياســات العامــة ومراقبــة مــدى 

تحقيقهــا ألهدافهــا.

	 مقترح قانون يق�سي بتنظيم حق تأسيس جمعيات املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية

نــص دســتور 2011 علــى مجموعــة مــن املقتضيــات التــي تخــول للجمعيــات القيــام بمهامهــا علــى أحســن وجــه، وفــي 
هــذا الســياق تأتــي الضــرورة امللحــة ملالءمــة قانــون الجمعيــات مــع املســتجدات الدســتورية الجديــدة.

و تقدم فريق العدالة والتنمية بهذا املقترح قانون ملراعاة مجموعة من الثوابت الجامعة الواردة في الدستور،منها 
دعــم ديمقراطيــة التدبيــر، وتحقيــق االســتقاللية والحكامــة والشــفافية فــي التدبيــر اإلداري واملالــي، مــع التركيــز علــى 
املساواة وضمان تكافؤ الفرص في الدعم العمومي واإلشراك في املؤسسات الدستورية والوطنية و املجالية والولوج 

إلــى اإلعالم.

	 مقترح قانون يق�سي بتعديل  في القانون املتعلق باملسطرة الجنائية

انسجاما مع روح دستور 2011 البد من تسجيل أن مقتضيات القانون 17-01 املتعلق بالحصانة البرملانية قد 
أصبحــت كلهــا متجــاوزة ، وحيــث أن الدســتور ارتقــى بمجموعــة مــن املؤسســات والهيئــات إلــى مرتبــة دســتورية متميــزة 
وأكــد علــى اســتقالليتها فــإن نفــس الضــرورة تفــرض تمتيــع أعضــاء هــذه املؤسســات والهيئــات بقواعــد االختصــاص 

االســتثنائية املنصــوص عليهــا فــي جــزء قانــون املســطرة الجنائيــة موضــوع هــذا املقتــرح. 
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	 واملحايــدة املســتقلة  املالحظــة  تحديــد شــروط وكيفيــات  قانــون  وتتميــم  بتغييــر  يق�ســي  قانــون  مقتــرح 
بــات  لالنتخا

انطالقا من الفصل 11 من الدســتور الذي ينص على أنه »يحدد القانون شــروط وكيفيات املالحظة املســتقلة 
واملحايــدة لالنتخابــات، طبقــا للمعاييــر املتعــارف عليهــا دوليــا« وألن املنظمــات الدوليــة وعلــى رأســها تلــك التابعــة لألمــم 
املتحدة هي املرجع في هذا املجال، وهي األكثر تخصصا ومهنية فيه، ووفاء بالتزامات املغرب في اتفاقياته مع عدد من 
املنظمات الدولية وخصوصا األمم املتحدة والجامعة العربية واالتحاد األوروبي ومجلس أوروبا تقدم فريق العدالة 

والتنمية بمقترح قانون يق�ضي بالنص على إمكانية مالحظتها لالنتخابات الوطنية.

حضور مهم للفريق من خالل لجنة النظام الداخلي ملجلس النوابب. 

النــواب مراجعــة شــاملة اشــتغلت عليهــا لجنــة مختصــة ممثلــة بجميــع الفــرق  عــرف النظــام الداخلــي ملجلــس 
النيابيــة للمجلــس عملــت علــى اإلبقــاء علــى 77 مــادة مــن دون تغييــر وتعديــل 101 مــادة وإضافــة 71 مــادة جديــدة 

12 أخــرى.  وحــذف 

وأهم ما جاء به النظام الداخلي الجديد التنصيص على مدونة السلوك واألخالق البرملانية التي شملت املبادئ 
املؤطرة للممارســة النيابية وكذا واجبات وضوابط الســلوك املرتبطة بها، واآلليات الكفيلة بإلزام النائبات والنواب 

بالتقيد باملبادئ والضوابط داخل املجلس وخارجه.

و جاء املشروع الجديد بتغيير موعد عقد الجلسات األسبوعية لألسئلة الشهرية من يوم اإلثنين إلى يوم الثالثاء 
مع فتح النقاش مع مجلس املستشارين إليجاد صيغة توافقية واإلبقاء على عتبة تشكيل الفرق النيابية في عشرين 

عضوا. 

كما تمكنت األغلبية واملعارضة من إيجاد صيغة توافقية لحسم الخالف بشأن توزيع الحصة الزمنية للجلسة 
الشــهرية ملســاءلة رئيس الحكومة حول السياســة العامة للحكومة. مع إضافة لجنة خاصة أطلق عليها لجنة مراقبة 

صرف امليزانية.

كما نص املشروع على باب جديد يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وتخصيص باب كامل بحقوق املعارضة 
يبتــدئ بالتصريــح باالنتمــاء إليهــا وذلــك مــن خــالل مســطرة التشــريع ســواء تعلــق األمــر باملبــادرة أو بحقــوق التســجيل 

بجــدول األعمــال وتقديــم التعديــالت الناتجــة عــن مواقفهــا بخصــوص النصــوص التشــريعية املعروضــة للنقــاش.

هــذا وقــد عمــل مشــروع النظــام علــى تعزيــز دور اللجــان الدائمــة مــن خــالل تقويــة دورهــا اإلعالمــي وتنظيــم توزيــع 
الزمن وتقوية دور رئيس اللجنة ومكتبها وتأطير املهام االستطالعية وتنظيم كيفية مناقشة تقاريرها وتحديد مبررات 

الغيــاب والجــزاءات املطبقــة وتحديــد ضوابــط الحضــور بقاعــة االجتماعــات وباملــكان املخصــص لنائبــات والنواب.

وقــد شــهدت مناقشــة النظــام الداخلــي للمجلــس ســواء خــالل اجتماعــات اللجنــة املختصــة أو الجلســة العموميــة 
للتصويــت علــى املشــروع انخراطــا كبيــرا لفريــق العدالــة والتنميــة بطــرح املالحظــات املوضوعيــة  وتقديــم التعديــالت 
الالزمــة لكونهــا لحظــة تشــريعية هامــة فــي تاريــخ املؤسســة خصوصــا مــع الظرفيــة السياســية التــي يعرفهــا املغــرب، والتــي 

تتميز بضرورة ضمان حســن تنزيل الوثيقة الدســتورية وتعزيز مكانة ودور املؤسســة التشــريعية.

مــن  مجموعــة  ووجاهــة  مشــروعية  ليؤكــد  الداخلــي  النظــام  هــذا  بخصــوص  الدســتوري  املجلــس  قــرار  وجــاء 
اإلقتراحــات والتعديــالت التــي تقــدم بهــا أعضــاء الفريــق بلجنــة هــذا النظــام، وبذلــك يكــون الفريــق قــد لعــب دوره كامــال 

فــي تــرك بصماتــه علــى مســتوى تخليــق الحيــاة البرملانيــة وترشــيد أداء املؤثــة التشــريعية.
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مشاريع القوانين	. 

إذا كانــت حصيلــة 76 نــص تشــريعي املصــادق عليهــا خــالل الســنة التشــريعية الثانيــة تعتبــر لــدى البعــض بأنهــا 
ضعيفــة، فــإن الواقــع فــي ظــل ســنة تمّيــزت بكثــرة العراقيــل التــي واجهــت الحكومــة وأغلبيتهــا خــالل هــذه الســنة يوضــح 
أهميــة الجهــود الــذي تــم بذلهــا للوفــاء بمــا جــاء بــه البرنامــج الحكومــي، وعكســه املخطــط التشــريعي إلخــراج النصــوص 

القانونيــة الضروريــة لتســيير مرافــق الدولــة وتنظيــم حيــاة املجتمــع فــي اآلجــال املقــّررة لهــا.

ورغــم ذلــك، فإنــه ال ينبغــي اإلســفاف بالتنســيق الــذي تــم القيــام بــه بيــن فــرق األغلبيــة لتقديــم التعديــالت علــى 
مشــاريع الحكومــة، وكــذا للدفــاع عنهــا خــالل محطــات التصويــت عليهــا.

وفــي هــذا البــاب، تقدمــت فــرق األغلبيــة مجتمعــة بـــ 402 تعديــال، األمــر الــذي يعكــس حجــم التحديــات امللقــاة علــى 
عاتــق الفريــق لإلبقــاء علــى تماســك مكونــات األغلبيــة داخــل مجلــس النــواب.

وقبــل تقديــم حصيلــة رقميــة بخصــوص مشــاريع القوانيــن نقــدم قــراءة تعريفيــة ألهــم القوانيــن املصــادق عليهــا 
خــالل الســنة التشــريعية  2012/2013  علــى أن نفصــل طبيعــة تصويــت الفريــق بمعيــة فــرق األغلبيــة عليهــا مــن خــالل 

جــدول يدقــق كافــة املعطيــات املرتبطــة بتلــك النصــوص.

	 2013 مشروع قانون املالية لسنة

إن مشروع قانون رقم 115.12 للسنة املالية 2013 تعبير عن تنزيل البرنامج الحكومي، وفرصة لترسيخ نموذج 
تنمــوي يســتمد مقوماتــه األساســية مــن اإلمكانيــات الذاتيــة املتوفــرة لبالدنــا بغيــة بنــاء اقتصــاد وطنــي قــوي متنــوع 

الروافــد القطاعيــة وتناف�ضــي ومنتــج للثــروة علــى الرغــم مــن اإلكراهــات الوطنيــة الخارجيــة.

وقد جاء إعداد هذا املشروع قانون في ظل وضعية دقيقة تميزت باستمرار تداعيات األزمة االقتصادية العاملية 
و تراجع حاد آلفاق النمو، و الســيما لدى شــركائنا األساســيين في االتحاد األوروبي، واســتمرار ارتفاع أســعار البترول 
واملــواد األوليــة وتراجــع وتيــرة نمــو املبــادالت التجاريــة العامليــة لتنتقــل مــن %5,2 إلــى %4,5، والتــي لــم يســلم املغــرب مــن 

آثارها خاصة مع حلول ســنة فالحية متوســطة بالبالد.

وقــد تمــت صياغــة مشــروع قانــون املاليــة لســنة 2013 علــى أســاس فرضيــات تتميــز بالواقعيــة لكنهــا فــي الوقــت 
نفســه ظلــت مشــوبة بالحــذر. 

وحــّدد مشــروع قانــون املاليــة لســنة2013 ثــالث أولويــات أساســية وهــي:  تحســين تنافســية االقتصــاد الوطنــي 
ودعم االستثمار املنتج وتطوير آليات التشغيل، وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، وإنجاز اإلصالحات الهيكلية 

الضرورية و تحســين الحكامة.

وفي هذا اإلطار تلتزم الحكومة بتفعيل مجموعة من اإلصالحات الهيكلية التي تتمثل في إصالح منظومة العدالة، 
والجهوية املتقدمة، وتفعيل مشروع الالتمركز اإلداري، وإصالح القانون التنظيمي لقانون املالية، واإلصالح الضريبي، 

وإصالح منظومة الصفقات العمومية، وإصالح صندوق املقاصة، وإصالح منظومة التقاعد. 

وقد ثمن فريق العدالة والتنمية قرار الحكومة الهادف إلى التحكم في التوازنات املاكرو اقتصادية و الرجوع التدريجي 
بمستوى العجز في امليزانية إلى  %3 في أفق 2016 والذي من شأنه أن يدعم و يعيد بناء مناخ الثقة واالستقرار االقتصادي 
ببالدنا وتوفير الرؤية الالزمة للفاعلين االقتصاديين واالجتماعين املغاربة واألجانب والحفاظ على املوجودات الخارجية 
فــي مســتوى مســتدام مــن خــالل تشــجيع االســتثمارات الخارجيــة وتعبئــة التمويــالت الخارجيــة املتاحــة وتحســين العــرض 
التصديري وتنافسيته يقينا بأن الحكومة ستحقق هذين الهدفين بتفعيل اإلجراءات  الواردة في مشروع القانون املالي 

لسنة 2013 و بتنزيل جل اإلصالحات التي تمت اإلشارة إليها سابقا.

إن مشــروع القانــون املالــي 2013 لــم ينهــج سياســة تقشــفية و لــم يرفــع مــن الضرائــب، وحافــظ علــى سياســة إراديــة 
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لدعــم االســتثمار، وخلــق 24340 منصبــا ماليــا، فضــال عــن دعــم القطاعــات االجتماعيــة.

وتفعيــال  مليثــاق األغلبيــة نظمــت فــرق األغلبيــة واملجموعــات النيابيــة املســاندة يومــا دراســيا حــول مشــروع قانــون 
املاليــة لســنة 2013 أطــره وزيــري املاليــة يــوم 30 أكتوبــر حضــره عــدد مــن وزراء وزعمــاء األغلبيــة الحكوميــة، لبســط أهــم 
مضامين هذا املشروع لنواب األمة وتعميق النقاش حولها، قبل التنسيق املحكم الذي توج فيما بعد بتقديم تعديالت 

مشــتركة منســجمة مع االختيارات والتوجهات الحكومية املتضمنة في البرنامج الحكومي.

وعن ظروف مناقشــة هذا املشــروع، فقد بذل نواب الفريق مجهودا اســتثنائيا في الدراســة واملناقشــة والتصويت 
على مشروع القانون املالي، األمر الذي تطلب مواكبة متواصلة إلى ساعات متأخرة من الليل، سواء على مستوى لجنة 
املالية أو اللجان الدائمة األخرى التي ناقشت مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية املرتبطة باملشروع.

وقد تدخل عن الفريق خالل الجلسة العامة عند مناقشة الجزء األول من هذا املشروع األخ عبد هللا بووانو رئيس 
الفريق بخصوص الشــق السيا�ضــي في حين تدخل األخ ســعيد خيرون في الشــق االقتصادي، أما مناقشــة الجزء الثاني 

فقد عرف تدخل ثمانية نواب انتدبتهم شعبهم للتدخل باسم الفريق وهم:

قطاعات الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارجعبد السالم بالجي
قطاعات الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة املدينةمحمد العربي بلقايد

قطاعات العدل والتشريع وحقوق االنسانعبد اللطيف بنيعقوب
قطاعات املالية والتنمية االقتصاديةسعيد بنحميدة
القطاعات االجتماعيةخديجة أبال�ضي

القطاعات االنتاجيةعبد الحليم عالوي
قطاعات البنيات األساسية والطاقة واملعادنحسن الحارس

قطاعات التعليم والثقافة واالتصالسعاد الحجراوي بولعيش

وقد تميزت الجلسات العمومية املخصصة للتصويت على مشروع قانون املالية )القراءة األولى يوم  24نونبر2012 
و القراءة الثانية يوم 28دجنبر2012( بمواظبة نواب الفريق على الحضور القوي، وذلك بمعية بقية نواب فرق األغلبية 
حيــث تمــت املصادقــة علــى هــذا املشــروع ب 137 صوتــا ومعارضــة 56، دون تســجيل أي امتنــاع عــن التصويــت خــالل 
القــراءة األولــى، فــي حيــن تــم التصويــت عليــه بأغلبيــة 118 صــوت ومعارضــة 48 دون تســجيل أي امتنــاع عــن التصويــت 

خالل القراءة الثانية.

وتوثيقا للمجهود الذي بذله الفريق قام بطباعة كتيب عنونه ب »قانون املالية لسنة 2013:  األمل والثقة والتنمية 
والتضامن« شكل خطوة ايجابية إلغناء الخزانة البرملانية ومادة دسمة للباحثين واملهتمين بمتابعة قوانين املالية.  

	 مشروع قانون تنظيمي يتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ينــدرج هــذا املشــروع فــي إطــار تنزيــل املخطــط التشــريعي للحكومــة، ومالئمــة النصــوص القانونيــة الحاليــة مــع 
مقتضيــات الدســتور الجديــد، كمــا تهــدف التعديــالت املقترحــة علــى القانــون األصلــي رقــم 60.09، إلــى مطابقة القانون 
التنظيمي مع أحكام الدستور الجديد )وخاصة الفصلين 152و153(، حيث ثم إدخال بعض املقتضيات التنظيمية 

املســتخلصة مــن ممارســة املجلــس ملهامــه الحاليــة منــذ فبرايــر 2011؛ وتتمثــل أهــم هــذه التعديــالت فيمــا يلــي:

 زيادة عدد أعضاء املجلس إلى 104 عضو، لكي يشمل تمثيلية الهيئات املنصوص عليها في الدستور الجديد، - 
ويتعلق األمر بمجلس املنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، املجلس االستشاري لألسرة 

والطفولة، املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي والهيئة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

التأكيد على ضرورة السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء.- 
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توسيع دائرة التنافي لتشمل رؤساء مجالس الجهة، املسؤولين الديبلوماسيين و القضاة.- 

تفويض رئيس املجلس بعض مهامه ألعضاء املكتب.- 

التنصيص على مسطرة تعيين األمين العام للمجلس.- 

	 مشروع قانون بتغيير املادة 44 من مدونة التغطية الصحية األساسية

يرتكز املشروع قانون رقم 143.12 القا�ضي بتغيير املادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية 
األساسية على منح تمديد جديد إلى غاية نهاية 2014 إلعطاء فرصة أخرى للهيئات التي تدبر نظام التأمين اإلجباري 

عن املرض وذلك بغية:

تفادي عدم قانونية وعدم شرعية تدبير الهيآت املذكورة للوحدات الصحية بعد فاتح يناير 2013،- 

منح الفرصة للهيئات املعنية بمتابعة التدابير املتخذة من طرفها لتسوية وضعيتها القانونية - 

اقتراح سيناريوهات بديلة ملعالجة إشكالية حالة التنافي بين تدبير نظام التأمين اإلجباري عن املرض وتدبير - 
الوحدات الصحية مع مراعاة العواقب املحتملة على املنخرطين وعلى العاملين بهذه الوحدات 

ورغــم أن الصنــدوق الوطنــي ملنظمــات االحتيــاط االجتماعــي قــرر إقفــال الصيدليــة التــي يتوفــر عليهــا قــام باتخــاذ 
إجــراءات موازيــة تتمثــل فــي:

تحمل األدوية املكلفة عبر صيدليات املراكز االستشــفائية الجامعية واملستشــفيات العمومية وذلك ابتداء - 
مــن 21 أبريــل 2011

تحمــل األدويــة املكلفــة عبــر املصحــات الخاصــة بالنســبة لألدويــة التــي تتوفــر علــى ثمــن موحــد علــى الصعيــد - 
الوطنــي 

اعتماد الدواء الجنيس كأساس مرجعي ملشتريات الصيدلية لتقليص الضغط املالي على نفقات الصندوق - 

وقد تميز هذا املشروع بتقديم تعديالت و نقاش مستفيض من طرف السيدات والسادة نواب العدالة والتنمية 
طرحــوا مــن خاللــه العديــد مــن التســاؤالت املرتبطــة بالتغطيــة الصحيــة بشــكل عــام وبوضعيــة الهيئــات املعنيــة بتدبيــر 

املؤسســات ذات الطابع الصحي، وفي الختام صادق أعضاء الفريق باملوافقة على املشــروع قانون.

	 مشروع قانون لنسخ وتعويض أحكام املادة 503 من مدونة التجارة

القضايــا  املنازعــات  تلــك  البنكيــة، وعلــى رأس  املنازعــات  التجــاري  القضــاء  املعروضــة علــى  القضايــا  أبــرز  مــن 
املرتبطــة بقفــل حســاب الزبــون مــن طــرف املؤسســة البنكيــة نظــرا للصعوبــات التــي تكتنــف تطبيــق أحــكام املــادة 503 
من مدونة التجارة وتعدد وتباين االجتهادات البنكية بسبب استحالة معرفة نوايا الزبون الذي يتوقف عن تشغيل 
حسابه الخاص مما يترتب عنه أحيانا كثيرة تضاعف حساب الفوائد على رصيد الحساب املدين للبنك األمر الذي 

يــؤدي إلــى تجــاوز مبلــغ الفوائــد بشــكل الفــت ملبلــغ الديــن األصلــي املســجل فــي ذمــة الزبــون.

تداركا لهذا الوضع أصبح من الضروري إعادة صياغة املادة 503 من مدونة التجارة بمقتضيات جديدة لقفل 
الحســاب تحــدد ســقفا زمنيــا أق�ضــى عنــد عــدم تشــغيل الحســاب إذا كان قــد ســجل رصيــدا مدينــا بذمــة الزبــون وهــو 
الســقف الزمنــي الــذي حــدده هــذا املقتــرح قانــون فــي ســنة كاملــة ابتــداء مــن تاريــخ أخــر عمليــة دائنــة فــي الحســاب املديــن 

يلتزم البنك بعدها بإشــعار الزبون بقفل الحســاب.

هــذا وقــد اتســمت املناقشــة العامــة والتفصيليــة لهــذا املشــروع مــن طــرف أعضــاء فريــق العدالــة والتنميــة بلجنــة 
القطاعــات اإلنتاجيــة باالهتمــام البالــغ بإشــكاليات قفــل الحســاب باالطــالع، ونوهــوا بهــذه املبــادرة الحكوميــة التــي مــن 
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شــأنها إضفاء مزيد من الشــفافية على العالقة بين الزبون واملؤسســة الحكومية وإعادة الثقة بين البنك واملتعاملين 
معه.

	 مشــروع قانــون يتعلــق بتنظيــم العالقــات التعاقديــة بيــن املكــري واملكتــري للمحــالت املعــدة للســكنى أو
املنهــي  لالســتعمال 

يهــدف مشــروع قانــون رقــم 67.12 املتعلــق بتنظيــم العالقــات التعاقديــة بيــن املكــري واملكتــري إلــى دعــم مبــدأ 
االســتقرار فــي العالقــات الكرائيــة وإعــادة التــوازن للعالقــات التعاقديــة بيــن املكــري واملكتــري مــع توفيــر ضمانــات كافيــة 
السترجاع ثقة املستثمرين املؤسساتيين والخواص في قطاع السكن املعد للكراء إضافة إلى توحيد وتجميع النصوص 

القانونيــة املنظمــة للكــراء، وتحييــن البعــض منهــا ليتــالءم مــع متطلبــات الواقــع السوســيو اقتصــادي لبالدنــا.

من أهم مستجدات هذا املشروع قانون التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء باعتماد وثيقة مكتوبة تحدد 
حقوق كل طرف وواجباته، مع اعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته.

كمــا حــدد مشــروع قانــون رقــم 67.12 الحــاالت التــي يســمح فيهــا بســلوك مســطرة اإلشــعار باإلفــراغ وتمييزهــا عــن 
الحــاالت التــي تخــول اللجــوء إلــى مســطرة الفســخ .

واملضمــون  الحلــة  والتشــريع  العــدل  بلجنــة  والتنميــة  العدالــة  فريــق  نــواب  والســادة  الســيدات  ثمــن  وقــد  هــذا 
الجديديــن للمشــروع وأكــدوا علــى أهميــة النــص الــذي ينظــم العالقــة التعاقديــة بيــن املكــري واملكتــري واعتبــروه خطــة 

نوعيــة ومتقدمــة وأكثــر مالءمــة مــع التطــورات املجتمعيــة.

	 مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية

ينــدرج هــذا املشــروع قانــون فــي إطــار تفعيــل أحــكام الدســتور الجديــد للمملكــة الــذي صنــف اختصــاص تحديــد 
مبادئ تحديد الدوائر الترابية لألصناف الثالث للجماعات الترابية ضمن مجال القانون، ومن تم فإن التصور العام 
الــذي يرتكــز عليــه املشــروع القانــون يــروم تحقيــق األهــداف الثالثــة الكبــرى املتمثلــة فــي تعميــق املنهجيــة الديمقراطيــة 
فعليــة  مســاهمة  ضمــان  مــع  العموميــة  التنميــة  لسياســات  والنجاعــة  الفعاليــة  بيــن  والجمــع  املحلــي  املســتوى  علــى 

للمســتوى الترابــي فــي التنميــة.

	  مشروع قانون يق�سي بتغيير وتتميم قانون إحداث نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد

يهدف هذا املشروع قانون إلى إرساء مبدأ الحد األدنى للمعاش بالنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد على غرار 
ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد األساسية، ويسعى هذا املشروع قانون إلى تغيير الفصل 50 في اتجاه السماح 
ملتقاعدي النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير وهو ما من شأنه توسيع 
مجال االقتطاعات االجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من املعاش قصد االستجابة للطلبات املتزايدة للمنخرطين 
الراغبيــن فــي القيــام باقتطاعــات يقــدر حدهــا األق�ضــى فــي %50 لفائــدة مؤسســات االئتمــان، علــى أن ال يقــل هــذا الحــد 

األق�ضى بعد خصم كل االقتطاعات عن الحد األدنى للمعاش. 

إن مــا يقترحــه هــذا املشــروع قانــون يكمــن باألســاس فــي إعطــاء اإلمكانيــة لصاحــب املعــاش للتصــرف فــي معاشــه 
ألجــل االســتهالك وذلــك بتأطيــر قانــون ال يســمح بالتخلــي عــن أقــل مــن الحــد األدنــى.

وقــد طالــب نــواب فريــق العدالــة والتنميــة داخــل اللجنــة بالتســريع باعتمــاد هــذا املشــروع قانــون بالنظــر لطابعــه 
االجتماعــي ومــا يســعى إليــه مــن حفــظ لكرامــة فئــة مهمــة مــن املتقاعديــن.
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	  مشروع قانون يق�سي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل األموال

يندرج هذا املشــروع قانون في إطار تكريس إرادة اململكة املغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية ومواكبة جهودها 
الرامية ملطابقة املنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للمعايير الدولية.

وقــد جــاء مشــروع القانــون بتعديــل أسا�ضــي مضمونــه إعــادة صياغــة الفصــل 4-2018 مــن مجموعــة القانــون 
الجنائي بما يجعل جريمة تمويل اإلرهاب فعال إرهابيا ولو ارتكبت خارج املغرب وسواء وقع الفعل اإلرهابي أو لم يقع 

وبصــرف النظــر عمــا إذا كانــت األمــوال قــد اســتعملت فعــال الرتــكاب هــذه األفعــال أو لــم تســتعمل. 

	 مشروع قانون يوافق بموجبه على االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تهــدف االتفاقيــة إلــى تعزيــز التعــاون العربــي فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل اإلرهــاب ضمانــا لالســتقرار 
األمنــي واالقتصــادي والسيا�ضــي، ونصــت علــى العديــد مــن التدابيــر واملقتضيــات الزجريــة.

وعليــه تــم ســن نظــام داخلــي شــامل لإلشــراف والرقابــة علــى املصــارف واملؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة بمــا فــي 
ذلك األشخاص الطبيعيين واالعتباريين، وينص على أن تتكفل السلطات اإلدارية والرقابية املعنية بتنفيذ القانون 
وســائر الســلطات املختصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى التعــاون وتبــادل املعلومــات علــى الصعيــد 
الوطنــي واإلقليمــي،وأن تقــوم بإنشــاء وحــدات تحريــات ماليــة لتحليــل وجمــع البيانات،فضــال عــن أوجــه عديــدة مــن 

التعــاون  تهــم تبــادل املعلومــات ومجــال التدريــب واملســاعدة التقنيــة والتعــاون القضائــي و القانونــي.

	 مشروع قانون يوافق بموجبه على االتفاقية العربية ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الحدود الوطنية

  نظــرا ملــا يكتســيه موضــوع الجريمــة املنظمــة مــن أهميــة قصــوى واألشــكال التــي يتخذهــا مــع مــا يطــرح مــن تهديــد 
لألمن االقتصادي واالجتماعي والتنموي للبلدان العربية وقع املغرب إلى جانب العديد من الدول العربية االتفاقية 
املشــار إليهــا والتــي تــم بموجبهــا االلتــزام باتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة للتصــدي لجرائــم غســل األمــوال والفســاد 
وتهريــب  واألطفــال  النســاء  وبخاصــة  باألشــخاص  واالتجــار  واملصرفيــة  املاليــة  املؤسســات  علــى  واالحتيــال  اإلداري 
املهاجريــن والقرصنــة البحريــة واالســتيالء علــى اآلثــار واملمتلــكات الثقافيــة واالعتــداء علــى البيئــة واالتجــار باألســلحة 

واالســتعمال غيــر املشــروع لتقنيــة أنظمــة املعلومــات.

إن مــن شــأن مصادقــة املغــرب علــى االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة الجريمــة املنظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة، تعزيــز 
الترســانة القانونيــة الوطنيــة ومحاصــرة هــذه اآلفــة البالغــة الخطــورة التــي تتطــور باســتمرار وتســتخدم أســاليب جــد 

متطــورة ممــا يطــرح ضــرورة التصــدي لهــا.

	 مشروع قانون يوافق بموجبه على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات

جرائــم تقنيــة املعلومــات الوجــه اآلخــر لتطــور عالــم الجريمــة الــذي أصبــح يهــدد املجتمعــات فــي عمقهــا وفــي أمنهــا 
ومصالحها األمر الذي دعا إلى ضرورة  تبني سياسة جنائية مشتركة تماشيا مع املبادئ الدينية واألخالقية مع مراعاة 

النظــام العــام لــكل دولــة.

بــث  الفنيــة وقطــع  الوســائل  مــن  بــأي وســيلة  البيانــات  لخــط ســير  املتعمــد  االعتــراض  التجريــم  يطــال  وهكــذا 
أو اســتقبال بيانــات تقنيــة املعلومــات واالعتــداء علــى ســالمتها بتدميــر أو محــو أو إعاقــة أو حجــب، وتجريــم اإلســاءة 
إلــى اســتخدام وســائل تقنيــة املعلومــات مــن أجــل التزويــر وتغييــر الحقيقــة والتســبب فــي إلحــاق الضــرر باملســتخدمين 
واملستفيدين،فضال عن جريمة اإلباحية واملقامرة واالستغالل الجن�ضي واالعتداء على الحياة الخاصة إلى غيرها من 

الجرائــم التــي تدخــل فــي نطــاق ومجــال هــذه االتفاقيــة.
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وتنــص االتفاقيــة كذلــك علــى العديــد مــن املقتضيــات تهــم مجــال التعــاون القانونــي والقضائــي الخــاص بتبــادل 
املجرميــن بيــن الــدول األطــراف وتبــادل املســاعدة بينهــا لغايــات التحقيــق أو اإلجــراءات املتعلقــة بجرائــم املعلومــات 

وتقنيــات املعلومــات أو لجمــع األدلــة اإللكترونيــة.  

	 مشروع قانون يتمم القانون املتعلق باملراكز االستشفائية

يهــدف املشــروع إلــى إحــداث مركــز استشــفائي جامعــي بالجهــة الشــرقية تحــث اســم«املركز  االستشــفائي محمــد 
الســادس« ،يتوخــى املشــروع:

تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية السيما الخدمات الصحية املتخصصة.- 
القيــام بأعمــال البحــث و التأطيــر والعــالج التخص�ضــي مــن لــدن األســاتذة الباحثيــن املعينيــن بكليــة الطــب - 

»بوجــدة«. والصيدلــة 
العمل على استفادة الطلبة من التكوين التطبيقي املالئم.- 

	 مشروع قانون يتعلق بوقاية األشخاص وحمايتهم من أخطار  الكالب

إن امتالك الكالب أصبح يشــكل ظاهرة كبيرة انتشــرت بشــكل كبير ســواء في املجال الحضري أو القروي إال انه 
أصبحــت لهــذه  الظاهــرة أبعــاد صحيــة وأمنيــة واجتماعيــة مــع انتشــار أصنــاف مــن الــكالب الخطيــرة املعروفــة لــدى 
العمــوم »بالبيتبــول »وغيرهــا مــن األصنــاف والتــي تســببت فــي تســجيل حــاالت عديــدة مــن االعتــداء علــى األشــخاص 
نجمت عنه أضرار جسدية جسيمة، كما لوحظ في السنوات األخيرة استعمال هذا النوع  من الكالب لتنفيذ العديد 
مــن الجرائــم, يضــاف إلــى ذلــك عــدم خضــوع هــذه الــكالب ملراقبــة طبيــة ممــا يســاهم فــي تفاقــم الوضــع ســواء مــن حيــث 
عدد األشــخاص الذين يصابون بداء الســعر أو يتعرضون للعض، كما أن نســبة مهمة من املوا�ضــي تصاب بأمراض 

مزمنــة نتيجــة ذلــك

من ناحية أخرى فإن الترسانة القانونية الحالية ال تتضمن مقتضيات قانونية تحيط بجميع الجوانب األمنية 
واالجتماعيــة التــي يطرحهــا انتشــار هــذه الــكالب رغــم الجهــود التــي تبدلهــا الســلطات بيــن الفينــة واألخــرى والتــي تبقــى 

نتائجهــا محــدودة فــي غيــاب مقتضيــات زجريــة متناســبة مــع األفعــال املرتكبــة

إن هــذا املشــروع يرمــي إلــى مــأل الفــراغ القانونــي الــذي يعتــري مجــال تنظيــم امتــالك الــكالب وبالتالــي فهــو يهــدف إلــى 
حمايــة أمــن وســالمة املواطنيــن وممتلكاتهــم ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل:

التنصيص على مقتضيات حمائية لها بعد وقائي وأخرى زجرية ذات بعد ردعي- 

إشراك كافة السلطات اإلدارية واألمنية واملنتخبة في جهود حماية أمن وسالمة املواطنين من أخطار الكالب- 

معالجة الجانب املرتبط بالجرائم التي ترتكب باالستعانة بأصناف الكالب التي يسمح بتملكها وحيازتها- 

وفــي هــذا اإلطــار نــوه فريــق العدالــة والتنميــة بأهميــة هــذا املشــروع والــذي طــال انتظــاره وذلــك بالنظــر إلــى مــا كانــت 
تسببه هذه الحيوانات من أخطار على األشخاص واملمتلكات كما طالبو بتوفير كافة اإلمكانيات والوسائل التي من 
شــأنها ضمــان النجاعــة والفعاليــة لهــذا النــص التشــريعي العــام كمــا أشــاروا إلــى ضــرورة القيــام بحمــالت تحسيســية 
وتوعوية خصوصا في العالم القروي وذلك لالرتباط الوثيق لساكنة البوادي بتربية الكالب الخاصة بالحراسة والتي 
قــد تشــكل خطــرا علــى الســكان كمــا أشــار إلــى أهميــة تظافــر جهــود املتدخليــن وخصوصــا الجماعــات املحليــة وكل مــن 
وزارة الفالحــة وامليــاه والغابــات ووزارة الصحــة علــى أســاس تحديــد مســؤولية كل قطــاع علــى حــدة وفــي األخيــر طالــب 
النــواب بضــرورة القيــام بحمــالت ســنوية لتلقيــح الــكالب ضــد داء الســعار وكــذا جمــع الــكالب الضــارة ودعــم نفقــات 

املكاتــب البلديــة الصحيــة.
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	 بالرســوم املتعلقــة  التحصيــل  الزيــادات والغرامــات والذعائــر وصوائــر  بإلغــاء  يتعلــق  مشــروع قانــون 
والجهــات  واألقاليــم  والعمــاالت  الجماعــات  لفائــدة  املســتحقة  واألتــاوى  واملســاهمات  والحقــوق 

تعانــي الجماعــات الترابيــة مــن إشــكالية كبــرى تتمثــل فــي ضعــف اســتخالص الضرائــب مــن الخاضعيــن لهــا ممــا 
يساهم في ضياع موارد مالية هامة على هذه الجماعات هي في حاجة ماسة إليها من أجل تنفيذ العديد من املشاريع 
التنمويــة املتوقفــة بســبب ضعــف أو انعــدام املــوارد أو عــدم قدرتهــا علــى اســتخالصها ومــن أجــل تشــجيع الخاضعيــن 
للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانية الجماعة الترابية والتي لم يتم اســتخالصها يأتي هذا املشــروع 
الهام والذي من شــأنه أن يمكن الجماعات من تحصيل مواردها الجبائية املســتحقة لفائدتها ال�ضــيء الذي ســيؤدي 
إلــى تقليــص حجــم الباقــي اســتخالصه وبالتالــي تصفيــة ميزانيــة الجماعــات الترابيــة مــن ثقــل الحجــم الكبيــر الــذي بلغــه 

مســتوى هــذا الباقــي .

ويقــوم هــذا املشــروع علــى إلغــاء الزيــادات والغرامــات والذعائــر  وصوائــر التحصيــل املتعلقــة واملســتحقة لفائــدة 
الجماعــات الترابيــة شــريطة قيــام الخاضعيــن للضريبــة بتســديد  أصــل الرســوم والحقــوق واملســاهمات واألتــاوى قبــل 

31 ديســمبر 2013 ,

إن هــذا املشــروع بإلغائــه لهــذه الذعائــر وتمديــده ألجــل االســتفادة مــن هــذا اإللغــاء ســيمكن مــن تجــاوز مجموعــة 
مــن اإلشــكاالت املرتبطــة بالتأخيــر وســيمكن مــن حــل العديــد مــن املشــاكل املرتبطــة بضعــف التمويــل وضعــف املــوارد 
وسيقلص من مستوى الهدر الكبير للموارد املالية والتي من شأن استرجاع جزء كبير منها أن يساهم في إقالع حقيقي 

للجماعــات الترابيــة وتحقيــق العديــد مــن األوراش التنمويــة الكبــرى .

وانسجاما مع مواقف الفريق الرامية إلى حماية املال العام وصيانة مقدرات الوطن بما فيها الجماعات الترابية 
فقــد ثمــن الفريــق هــذا املشــروع الهــام والــذي مــن شــأنه أن يعيــد جــزءا كبيــرا مــن املــوارد املاليــة وطالــب أعضــاء الفريــق 
بضــرورة وضــع معاييــر واضحــة وأن تكــون هنــاك دوريــة مفصلــة توجــه إلــى كافــة املعنييــن مــن والة وعمــال ورؤســاء 
جماعات، وأن يتم اإلشــهار والتحســيس ليكون التنزيل ســليما وفعاال، وطالبوا بعدم اســتثناء أية جهة كيفما كانت، 
وعلى هذا األساس صوت أعضاء الفريق باإلجماع على هذا املشروع دعما لكل الجهود الرامية إلى حماية املال العام 
وتنميــة املــوارد الذاتيــة للجماعــات الترابيــة وســجل أعضــاء الفريــق نســبة حضــور مهمــة تجــاوزت أكثــر مــن 85 فــي املائــة 

مــن األعضــاء املنتميــن للجنــة.

	 مشروع قانون يق�سي بإحداث املكتب الوطني لالستشارة الفالحية
تقدمت الحكومة بمشروع قانون رقم 58.12 يق�ضي بإحداث املكتب الوطني لالستشارة الفالحية في 03 يوليوز 
2012، يهــدف إلــى تطبيــق رؤيــة جديــدة لإلرشــاد الفالحــي مــن خــالل إحــداث املكتــب الوطنــي لالستشــارة الفالحيــة 
كمؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقالل املالــي وتخضــع للوصايــة واملراقبــة املاليــة للدولــة املطبقــة 

علــى املنشــآت العامــة.

وسيحل املكتب الوطني لالستشارة الفالحية بعد تنفيذ هذا القانون محل املكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 
ومراكز األشغال.

كمــا يهــدف إحــداث هــذا املكتــب لتجــاوز النقــص الحــاد فــي مجــال اإلرشــاد الفالحــي، ذلــك أن التغطيــة الحاليــة 
للفالحين باإلرشاد تعد محدودة، وتهدف االستراتيجية املرتبطة بتطوير »اإلرشاد الفالحي« التي تم بلورتها من طرف 

وزارة الفالحــة، إلــى مرافقــة الفالحيــن ونقــل الخبــرة الفالحيــة إلــى امليــدان.

و يسعى تفعيل هذه االستراتيجية إلى تجاوز النواقص املتعددة املرتبطة بمنظومة اإلرشاد الفالحي، والتي تعاني 
أساسا من الضعف على ُمستوى التغطية الجهوية والوسائل غير املالئمة و قلة املوارد البشرية واملالية املخصصة 

لها.
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	 البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية 	مشروع القانون املتعلق باإلنتا

مشــروع القانــون رقــم 39.12 باإلنتــاج البيولوجــي للمنتوجــات الفالحيــة واملائيــة والــذي يحــدد شــروط اإلنتــاج 
والتيهــيء والتســويق للمنتوجــات البيولوجيــة وكــذا االلتزامــات واملســؤوليات املفروضــة علــى الذيــن يريــدون االســتفادة 

منه.

 ويهــدف مشــروع القانــون إلــى إرســاء اإلطــار القانونــي املنظــم لإلنتــاج البيولوجــي علــى الصعيــد الوطنــي، بمــا يمكــن، 
التلقائيــة أو  النباتــات  بالخصــوص، مــن تشــجيع تثميــن املنتوجــات الفالحيــة واملائيــة، وكــذا مــواد قطــف أصنــاف 
جمعها، واملساهمة في التنمية املستدامة عبر تحسين دخل املنتجين املهتمين بنمط اإلنتاج البيولوجي واملشاركة في 

املحافظــة علــى البيئــة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي.

 كما ســيمكن من االســتجابة لطلب املســتهلك وذلك بضمان جودة خاصة باملواد الفالحية واملائية املنتجة وفق 
نمــط اإلنتــاج البيولوجــي، والتوفــر علــى إطــار قانونــي معــادل لقوانيــن أهــم الشــركاء االقتصادييــن للمغــرب فــي مجــال 

اإلنتــاج البيولوجــي، باعتبــاره نمطــا لإلنتــاج يوفــر فرصــا مهمــة جــدا فــي ميــدان تنميــة وتنويــع الصــادرات.

ويهــدف هــذا املشــروع إلــى املشــاركة فــي املحافظــة علــى البيئــة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي، وتجــدر اإلشــارة إلــى 
أن هــذا النمــط يقــدم فرصــا جــد مهمــة الزدهــار عــدد مــن املناطــق الفالحيــة باملغــرب التــي تعتبــر مؤهلــة لهــذا النــوع مــن 

الفالحــة.

	 مــن التعذيــب وغيــره  البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة  يوافــق بموجبــه علــى  قانــون  مشــروع 
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة 

يهــدف مشــروع القانــون رقــم 124.12 القا�ضــي باملوافقــة علــى البروتوكــول االختيــاري امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة 
ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية إلى منع ممارسة التعذيب 

وذلــك عــن طريــق إنشــاء لجــان وطنيــة ودوليــة تتمتــع باالســتقاللية والنزاهــة والشــفافية.

 وتلــزم املــادة الثالثــة مــن البروتوكــول جميــع الــدول األعضــاء بإنشــاء هيئــات وطنيــة مشــابهة تقــوم باملراقبــة وبزيارة 
أماكــن االحتجــاز بصــورة مفاجئــة للتأكــد مــن عــدم ممارســة أي شــكل مــن أشــكال التعذيــب، وتلتــزم هاتــه اللجــان 
والهيئات املختصة بتقديم تقريرها إلى الجهات املسؤولة قصد حثها على تحسين ظروف االحتجاز وتحسين قدرات 

هــذه املراكــز والقائميــن عليهــا، مــع تقديــم املســاعدة إليجــاد الحلــول املناســبة للمشــاكل التــي تــرد فــي هــذه التقاريــر.

ويعتبر هذا البروتوكول الوحيد من ضمن البروتوكوالت امللحقة باالتفاقيات التسع األساسية في مجال حقوق 
اإلنســان الــذي لــه هيئــة تعاقديــة أمميــة تتولــى متابعــة إعمالــه وتنفيــذ بنــوده يطلــق عليهــا اســم اللجنــة الفرعيــة ملنــع 
التعذيــب بحيــث ين�ضــئ هــذا البروتوكــول نظامــا قوامــه القيــام بزيــارات منتظمــة تضطلــع بهــا هيئــات دوليــة ووطنيــة 
مستقلة ألماكن اعتقال بغية منع التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

وتعتبــر املصادقــة علــى هــذا البروتوكــول خيــارا حازمــا للقطــع مــع كل ممارســة تدخــل فــي إطــار اتفاقيــة مناهضــة 
بــكل أشــكاله، خاصــة أن مناهضــة التعذيــب أكــد عليــه املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومجموعــات  التعذيــب 

124.12 باإلجمــاع.  2011. وقــد تمــت املصادقــة علــى مشــروع قانــون رقــم  املجتمــع املدنــي وكرســه دســتور 
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جدول بمشاريع ومقترحات القوانين املصادق عليها خالل السنة التشريعية الثانية
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دورة أكتوبر

مشاريع القوانين املصادق عليها

1
مشروع قانون رقم 06.12 يوافق بموجبه على 

النظام األسا�ضي للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
)إيرينا( املوقع ببون في 26 يناير 2009.
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2
مشروع قانون رقم 33.12 يوافق بموجبه على 

تعديل اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية املوقع 
يةبفيينا في 8 يوليو 2005
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3
مشروع قانون رقم 41.12 يق�ضي بتغيير وتتميم 
يةالقانون رقم 18.97 املتعلق بالسلفات الصغيرة
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4

مشروع قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور 
إلى االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إلى األشخاص 

املعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور االكتتاب في 
أسهمها أو سنداتها
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يةمشروع قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات5
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6
مشروع قانون املالية رقم 115.12 للسنة املالية 

I 2013.- قراءة
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7
مشروع قانون رقم 75.12 يوافق بموجبه على 

االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، 
املوقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
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8

مشروع قانون رقم 53.12 يوافق بموجبه على 
اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية 

في األغراض السلمية، املنشئة للهيئة العربية للطاقة 
الذرية املوقعة باإلسكندرية في 11 سبتمبر 1964 

واملعدلة في 26 مارس 1982.
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9

مشروع قانون رقم 76.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية العربية ملكافحة الجريمة املنظمة عبر 

الحدود الوطنية، املوقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 
.2010
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10

مشروع قانون رقم 70.12 يوافق بموجبه على 
اتفاقية التعاون القضائي في امليدان الجنائي املوقعة 

بباكو في 14 مارس 2011 بين اململكة املغربية 
وجمهورية أذربيجان.
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مشروع قانون رقم 59.12 يوافق بموجبه على 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 

املتعلق بإجراء تقديم البالغات، املوقع بنيويورك في 
19 ديسمبر2011.
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مشروع قانون رقم 71.12 يوافق بموجبه على 

اتفاقية تسليم املجرمين املوقعة بباكو في 14 مارس 
2011 بين اململكة املغربية وجمهورية أذربيجان.
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13

مشروع قانون رقم 74.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية 

واإلصالحية في إطار تنفيذ األحكام الجزائية، املوقعة 
بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
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14

مشروع قانون رقم 69.12 يوافق بموجبه على 
اتفاقية التعاون القضائي في املادتين املدنية 

والتجارية املوقعة بباكو في 14 مارس 2011 بين 
اململكة املغربية وجمهورية أذربيجان.
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15

مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على 
االتفاق والبروتوكول التطبيقي املوقعين بأنقرة 
في 19 مارس 2012 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي 
للمسافرين والبضائع .
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مشروع قانون رقم 54.12 يوافق بموجبه على 
بروتوكول عام 1996 التفاقية منع التلوث البحري 

الناجم عن قلب النفايات واملواد األخرى، لعام 
ية1972، وعلى ثالث مالحق به.
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مشروع قانون رقم 30.12 يوافق بموجبه على 
االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بمونروفيا 

في 20 أبريل 2011 بين حكومة اململكة املغربية 
يةوحكومة جمهورية ليبيريا.
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18
مشروع قانون رقم 83.12 يتمم بموجبه القانون 

رقم 37.80 املتعلق باملراكز االستشفائية.
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19

مشروع قانون رقم 12.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة 

والرواسب في السفن لعام 2004، املوقعة بلندن في 
ية13 فبراير 2004 .
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20

مشروع قانون رقم 73.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية املعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم 

وتيسير عمليات اإلغاثة، املوقعة بالقاهرة في 9 
سبتمبر 2009.
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21

مشروع قانون رقم 55.12 يوافق بموجبه على 
االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بالرباط 
في 29 فبراير 2012 بين حكومة اململكة املغربية 

يةوحكومة جمهورية غامبيا وعلى امللحق به .
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22
مشروع قانون رقم 50.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية الدولية لإلنقاذ لعام 1989، املوقعة 

يةبلندن في 28 أبربل 1989
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23
مشروع قانون رقم 25.12 يوافق بموجبه على اتفاق 

إنشاء األكاديمية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها 
منظمة دولية،املوقع بفيينا في 2 سبتمبر 2010 .
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24
مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على 

االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب،املوقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر2010 .
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مشروع قانون رقم 58.12 يق�ضي بإحداث املكتب 

يةالوطني لالستشارة الفالحية – قراءة ثانية-
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مشروع قانون رقم 39.12 يتعلق باإلنتاج البيولوجي 

يةللمنتوجات الفالحية واملائية – قراءة ثانية-
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27
مشروع قانون رقم 138.12 يق�ضي بتغيير وتتميم 

القانون رقم 46.02 املتعلق بنظام التبغ الخام 
والتبغ املصنع
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مشروع قانون املالية رقم 115.12 للسنة املالية 
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29
مشروع قانون رقم 12-56 يتعلق بوقاية األشخاص 

وحمايتهم من أخطار الكالب
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30

مشروع قانون رقم 12-120 يتعلق بإلغاء الزيادات 
والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة 
بالرسوم واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات 

والعماالت واألقاليم والجهات
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31
مشروع قانون رقم 119.12 يغير ويتمم القانون رقم 
33.06 املتعلق بتسديد الديون والقانون رقم 24.01 

املتعلق بعمليات االستحفاظ
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32
مشروع قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة املغربية 

لسوق الرساميل
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مشروع قانون رقم 10.12 يوافق بموجبه على 
وثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل الدولي 
للرسوم والنماذج الصناعية املوقعة بجنيف في 2 

يوليوز 1999
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مشروع قانون رقم 11.12 يوافق بموجبه على اتفاق 

استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات 
يةاالختراع املؤرخ في 24 مارس 1971.
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مشروع قانون 51.12 يوافق بموجبه على بروتوكول 
عام 1988 املتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة 

األرواح في البحار  لعام 1974 املوقع بلندن في 11 
نوفمبر 1988
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36
مشروع قانون 48.12 يوافق بموجبه على 

معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات املوقعة 
يةبسنغافورة في 27 مارس 2006
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مشروع قانون رقم 93.12 بتغيير القانون رقم 

24.96 املتعلق بالبريد واملواصالت.

ية
س

سا
األ

ب. 

--

اع
جم

اإل

لي 
ال

تق
الس

. ا
ف

ية
غلب

األ
م 

س
با

38
مشروع قانون رقم 100.12 يغير ويتمم بموجبه 

الفصل 515 من قانون املسطرة املدنية 

12
/0

2/
20

13

دل
لع

ا

ق
ري

لف
م ا

س
 با

1

اع
جم

اإل

م 
قد

الت
ف. 

طي
قرا

يم
لد

ا
ية

غلب
األ

م 
س

با

39
مشروع قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية 

للطبيبات واألطباء . قراءة ثانية
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مشروع قانون رقم 92.12 بتغيير الفصل 34 من 
الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع اآلخر 1341 

)2 ديسمبر 1922( بسن نظام الستيراد املواد 
يةالسامة و تسويقها و حيازتها و استعمالها

اع
تم

الج
ا

--

اع
جم

اإل

لي 
ال

تق
الس

. ا
ف

ية
غلب

األ
م 

س
با

41

مشروع قانون رقم 124.12 يوافق بموجبه على 
البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة، املعتمد بنيويورك في 18 
ديسمبر2002 من طرف الجمعية العامة لألمم 

املتحدة .
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42

مشروع قانون رقم 49.12 يوافق بموجبه على اتفاق 
لوكارنو واملن�ضئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج 

الصناعية، املوقع بلوكارنو في 8 أكتوبر 1968 
واملعدل بتاريخ 28 سبتمبر 1979، وامللحق به
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مشروع قانون رقم 32.12 يوافق بموجبه على اتفاق 
فيينا املن�ضئ للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية 
للعالمات، املوقع بفيينا في 12 يونيو 1973 واملعدل 

بتاريخ فاتح أكتوبر 1985 .

ية
ج ر

خا
ال

--

اع
جم

اإل

ي 
رك

لح
ق ا

ري
لف

ا
ية

غلب
األ

م 
س

با

44

مشروع قانون رقم 29.12 يوافق بموجبه على 
بروتوكول جولة ساو باولو بشأن اتفاق النظام 
الشامل لألفضليات التجارية فيما بين البلدان 

النامية ، املوقع بفوز دو إغواسو )البرازيل ( في 15 
ديسمبر2010
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مشروع قانون رقم 13.12 يوافق بموجبه على 
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على املوارد الجينية 

والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي ، 

املوقع بناغويا باليابان في 29 أكتوبر 2010 .
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مشروع قانون رقم 16.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية رقم 187 بشأن اإلطار الترويجي للسالمة 
والصحة املهنيتين، 2006 املعتمدة بجنيف في 15 

يونيو 2006 خالل الدورة الخامسة والتسعين )95( 
للمؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية .
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مشروع قانون رقم 21.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين 
ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 1975 

املعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975 خالل الدورة 
الستين )60( للمؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية
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48

مشروع قانون رقم 47.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية رقم 102 بشأن املعايير الدنيا للضمان 
االجتماعي املعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952 

خالل الدورة الخامسة والثالثين )35( للمؤتمر العام 
ملنظمة العمل الدولية. 
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مشروع قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق اآلجلة 

يةلألدوات املالية
ملال

ا

م 
س

 با
20

ية
غلب

األ

اع
جم

اإل

دة 
مي

ح
 بن

س.
م 

س
 با

ية
نم

ع.ت
ية

غلب
األ



43

قم
لر

ا

موضوع النص

قة
اد

ص
امل

خ 
ي ار

ت

صة
خت

امل
ة 

جن
لل

ا

ت
ال

دي
تع

 ال
دد

ع

ت
وي

ص
لت

ة ا
ج

تي
ن

ل 
ال

خ
ل 

خ
تد

امل
ية 

يع
شر

لت
. ا

	

مقترحات القوانين املصادق عليها

50
مقترح قانون بتحديد النظام األسا�ضي الخاص 

بموظفات وموظفي إدارة مجلس النواب
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51
مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة 139 من القانون 

22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية
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52
مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون 

الجنائي في الفصول475و486و494و495و496
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53
مقترح قانون بتحديد النظام األسا�ضي الخاص 

بموظفات و موظفي مجلس املستشارين.
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الدورة االستثنائية 2013

1

مشروع قانون رقم 91.12 يق�ضي بتغيير وتتميم 
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر 

في 20 من شوال 1397 )4 أكتوبر 1977( يتعلق 
بإحداث نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد
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2
مشروع قانون رقم 145.12 يق�ضي بتغيير وتتميم 

مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 
املتعلق بمكافحة غسل األموال
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دورة أبريل 2013

1

مشروع قانون رقم 16.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية رقم 187 بشأن اإلطار الترويجي للسالمة 
والصحة املهنيتين،2006 املعتمدة بجنيف في 15 

يونيو 2006 خالل الدورة الخامسة والتسعين )95( 
للمؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية
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2
مشروع قانون رقم 89.12 يتعلق باملدرسة الوطنية 

العليا للمعادن بالرباط
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مشروع قانون رقم 129.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية املوقعة بياوندي في 7 سبتمبر 2012 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

الكاميرون لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
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4

مشروع قانون رقم 137.12 يوافق بموجبه على 
االتفاقية املوقعة بواغادوغو في 18 ماي 2012 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينافاصو 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في 

ميدان الضرائب على الدخل
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5

مشروع قانون رقم 141.12 يوافق بموجبه على 
اتفاق الشراكة االستراتيجية في مجال التنمية 

والتعاون الثقافي والتربوي والريا�ضي، املوقع بالرباط 
في 3 أكتوبر 2012 بين اململكة املغربية واململكة 

اإلسبانية
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6

مشروع قانون رقم 52.12 يوافق بموجبه على 
االتفاق بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 

جمهورية البيرو بشأن حماية وإرجاع املمتلكات 
الثقافية املسروقة أو املنقولة بطرق غير مشروعة، 

املوقع بليما في 5 يوليو 2011
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مشروع قانون رقم 140.12 يوافق بموجبه على 
االتفاق بشأن النقل الدولي للمسافرين والبضائع 

عبر الطرق وعلى البروتوكول التطبيقي لالتفاق 
املذكور، املوقعين بالرباط في 3 أكتوبر 2012 بين 
حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة اإلسبانية
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8
مشروع قانون رقم 17.12 يوافق بموجبه على 
النظام األسا�ضي للهيئة العليا للذخيرة العربية، 

يةاملوقع بالقاهرة في 16 سبتمبر 2010
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9

مشروع قانون رقم 77.12 يوافق بموجبه على 
االتفاق اإلطار للتعاون االقتصادي املوقع بالرباط 
في 28 سبتمبر 2010 بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية بلغاريا
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10
مشروع قانون رقم 61.12 يق�ضي بتغيير وتتميم 
القانون رقم 31.86 املتعلق بإحداث املؤسسة 

املستقلة ملراقبة وتنسيق أعمال التصدير.

04
/0

6/
20

ية13
ج

نتا
اإل

--

اع
جم

اإل

ق 
ا در

م.أ
م 

س
 با

ية
نم

ع.ت
ية

غلب
األ

11
مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 

016.89 املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية 
يةوإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية
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12
مشروع قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد 

الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
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13
مشروع قانون 128.12 يتعلق باملجلس االقتصادي 

واالجتماعي والبيئي
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14
مشروع قانون رقم 84.12 متعلق باملستلزمات 

الطبية )القراءة الثانية(
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15
مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير املادة 44 من 

القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية 
يةاألساسية
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16
مشروع قانون رقم 64.12 يق�ضي بإحداث هيئة 

يةمراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
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17
مشروع قانون رقم 22.13 يق�ضي بتتميم املادة 174 
دلمن القانون 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية
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18
مشروع قانون رقم 134.12 تنسخ وتعوض 

بمقتضاه أحكام املادة 503 من القانون رقم 15.95 
يةاملتعلق بمدونة التجارة
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19
مشروع قانون رقم 67.12 يتعلق بتنظيم العالقات 

التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة 
للسكنى أو لالستعمال املنهي
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20

مشروع قانون رقم 85.12 يق�ضي بتغيير وتتميم 
الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من 

ربيع اآلخر 1379 )27 أكتوبر 1959( في تأسيس 
صندوق وطني للتقاعد والتأمين
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21
مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير 

الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 
ية1913( املتعلق بالتحفيظ العقاري
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مقترحات القوانين املصادق عليها 

النظام الداخلي ملجلس النواب22
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 حضور رقابي متميز. 2

طلبات عقد اللجانأ. 

طبقــا ملقتضيــات املــادة 41 مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب تســتجيب اللجــان الدائمــة للطلبــات املقدمــة مــن 
لــدن الفــرق واملجموعــات النيابية،وذلــك لتــدارس مواضيــع ترتبــط بصلــب اختصــاص هــذه اللجــان، وتســلط الضــوء 
علــى قضايــا ذات راهنيــة، وتكت�ضــي أهميــة قصــوى تتعلــق بمــدى تفعيــل السياســات العموميــة والبرامــج القطاعيــة، 

وكــذا املســتجدات الطارئــة.

وفــي هــذا الســياق قــدم فريــق العدالــة والتنميــة 74 طلبــا هــم جميــع القطاعــات وناقــش مجموعــة مــن القضايــا 
الراهنــة التــي أثــارت نقاشــات عموميــة، و ال بــد فــي هــذا الصــدد مــن التنويــه بريــادة الفريــق علــى هــذا املســتوى حيــث 
ضاعف من مقترحاته بطلب عقد اللجان الدائمة يقينا منه  بأهمية هذه اآللية في تمتين روابط التواصل والتعاون 
مــع املؤسســات الحكوميــة، والحصــول علــى أجوبــة واضحــة لتســاؤالت الــرأي العــام بخصــوص سياســات الحكومــة 
ومبادراتهــا ونســتعرض فيمــا يلــي جــدوال بهــذه الطلبــات لتبيــان أهميــة مواضيعهــا والقطاعــات والقضايــا التــي شــملتها:

تاريخ الطلباللجنةاملوضوعالرقم

19/10/2012املاليةحجم التعويضات املمنوحة لكبار موظفي ومسؤولي املؤسسات العمومية وإصالح منظومة األجور1

24/10/2012االجتماعيةخالصة الدراسة التي أعدها املكتب الوطني للتكوين املنهي2

25/10/2012التعليمالدخول الجامعي ملوسم 32012/2013

25/10/2012ب. أساسيةالتطور الذي يشهده قطاع املياه والغابات4

07/11/2012العدلذكرى اليوم العالمي لحقوق االنسان5

09/11/2012الخارجيةمناقشة الظروف التي مر بها الحج لهذه السنة والخدمات املقدمة للحجاج6

09/11/2012الخارجيةمستجدات القضية الوطنية7

01/12/2012العدلمناقشة تقرير الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة8

04/12/2012التعليمدفاتر تحمالت قناة ميدي 1 9

11/12/2012ب. أساسيةالزيادة في تسعيرة املاء والكهرباء10

02/01/2013االجتماعيةاملشاكل التي تتخبط فيها الجامعة امللكية لكرة السلة11

04/01/2013املاليةإصالح صندوق املقاصة12

04/01/2013العدلاملخطط التشريعي للحكومة13

16/01/2013الخارجيةالظروف التي مر فيها موسم الحج14

18/01/2013ب. أساسيةموضوع تقييم السياسات املائية والسدود باململكة15

18/01/2013ب. أساسيةوضعية مناجم الفوسفاط واآلثار املترتبة عن استغاللها16

17
تصاميم التهيئة بجهة الدار البيضاء الكبرى ,برامج إعادة اإلسكان املوجهة لقاطني دور الصفيح 

,املشروع امللكي لتأهيل املدينة القديمة ,إشكالية الدور اآليلة للسقوط ,موضوع االستثناءات 
18/01/2013الداخلية

18/01/2013الداخليةملناقشة االستحقاقات االنتخابية املقبلة واستراتيجية الوزارة بهذا الخصوص 18

18/01/2013الداخليةتداعيات األحداث األخيرة التي عاشتها مناطق سيدي يوسف بن علي بمراكش وسيدي إفني 19

18/01/2013الداخليةإشكالية الباعة املتجولين و استراتيجية الوزارة لتنظيم هذا القطاع 20

18/01/2013الداخليةاختصاصات الوكاالت الحضرية في عالقتها باإلدارة الترابية 21

18/01/2013الداخليةوضعية صندوق اإلنعاش الوطني واإلشكاالت التي يعاني منها هذا القطاع 22

18/01/2013الداخليةتنزيل وتفعيل السياسة الجديدة للمدن 23
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تاريخ الطلباللجنةاملوضوعالرقم

24
الزيادة في تسعيرة املاء والكهرباء واملعايير املرتبطة بتحديد االثمان في عقد التدبير املفوض التحديات 

والرهانات إلصالح القطاع
01/02/2013ب. أساسية

01/02/2013ب. أساسيةمناقشة القطاع البحري بين التحديات والرهانات إلصالح القطاع25

08/02/2013االنتاجيةمناقشة حصيلة برنامج تحدي األلفية في مجال الفالحة والصيد البحري26

08/02/2013االنتاجيةمناقشة مستجدات مفاوضات املغرب واالتحاد األوروبي حول اتفاقية الصيد البحري27

13/02/2013الخارجيةواقع الدبلوماسية املغربية بإفريقيا28

14/02/2013املاليةمناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنة 292011

14/02/2013املاليةزيادة بعض أرباب املقالع في أثمان الرمال30

22/02/2013ب. أساسيةمدارسة وضعية املكتب الوطني للسكك الحديدية31

22/02/2013ب. أساسيةمناقشة موضوع تدبير النقل 32

22/02/2013ب. أساسيةاملشاكل التي تواجه وزارة التجهيز في تدبير املقالع باململكة 33

26/03/2013االجتماعيةمشاركة الفريق املغربي بإقصائيات كأس العالم34

27/03/2013االجتماعيةمناقشة نتائج وخالصات الدراسة التي تم إعدادها لفائدة املكتب الوطني للتكوين املنهي35

27/03/2013االجتماعيةتقييم  برنامج مقاولتي36

09/04/2013املاليةالوضعية االقتصادية واملالية باملغرب وتداعيات نسبة العجز املعلن عنها37

38
خلفيات وتداعيات دهس باخرة لخفر السواحل االسبانية لقارب على متنه  مهاجرين مغاربة ينحدرون 

من منطقة سيدي افني ومقتل البعض منهم 
09/04/2013الخارجية

12/04/2013االجتماعيةمناقشة موضوع العنف داخل وخارج املالعب39

15/04/2013املاليةمستويات استهالك املحروقات باملغرب40

41
مناقشة املقترح االمريكي القا�ضي بتوسيع اختصاصات املينورسو ليشمل مراقبة الوضعية الحقوقية 

باالقاليم الجنوبية
15/04/2013الخارجية

42
جهود الدبلوماسية املغربية للتصدي ملقترح توسيع اختصاصات املينورسو والتدابير التي برمجتها 

الحكومة لضمان اليقضة الدائمة في املحافل الدولية
30/04/2013الخارجية

43
احترام القناة الثانية للمقتضيات الواردة بدفاتر التحمالت الخاصة بها واحترام مبدا التعددية والحياد 

في البرامج التي تنجزها 
30/04/2013التعليم

44
مناقشة موضوع األحداث املاساوية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء قبيل إحدى مباريات البطولة 

الوطنية
06/05/2013الداخلية

08/05/2013الداخليةاستراتيجية الحكومة املرتبطة بالدور اآليلة للسقوط على الصعيد التدبيري والتشريعي والتقني واملالي45

08/05/2013الداخليةمستجدات ملف الصحراء املغربية46

47
األحداث املأساوية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم الخميس 11 ابريل 2013 قبيل احدى مباريات 

البطولة الوطنية واالسباب الكامنة وراء غياب االجهزة االمنية للحد من تداعيات تلك االحداث
08/05/2013الداخلية

08/05/2013ب. أساسيةالطاقات املتجددة باملغرب48

08/05/2013ب. أساسيةتدبير املقالع باململكة 49

10/05/2013االجتماعيةمناقشة موضوع اغتصاب القاصرات وتنامي هذه الظاهرة 50

10/05/2013االجتماعيةمناقشة موضوع تشغيل الفتيات القاصرات باملغرب والسبل الكفيلة ملعالجة الظاهرة 51

17/05/2013الداخليةتفويت البقع املتواجد عليها سكن ذوي الحقوق على األرا�ضي الساللية ألصحابها52

17/05/2013الداخليةمدارسة ظروف اشتغال الوقاية املدنية باملغرب واملشاكل التي تعاني منها ووسائل النهوض بها53
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تاريخ الطلباللجنةاملوضوعالرقم

17/05/2013الداخليةحجم االموال املهربة إلى الخارج بالعملة الصعبة والتأثير السلبي لهذا التهريب على االقتصاد الوطني54

05/06/2013املاليةالوضعية املالية لقنوات القطب العمومي 55

56
مناقشة االختالالت واملشاكل التي تعيشها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 

والخرائطية 
05/06/2013االنتاجية

05/06/2013االجتماعيةمدارسة تقرير املجلس الوطني لحقوق االنسان حول االطفال في مراكز الحماية57

05/06/2013ب. أساسيةامللك العام البحري58

05/06/2013التعليمالتعددية في قنوات القطب العمومي59

12/06/2013العدلتقييم مسطرة وحصيلة منح صفة املنفعة العامة60

12/06/2013العدلاالطالع على حيثياث النقاش الذي اثاره مرسوم املساعدة القضائية61

14/06/2013املاليةالوضعية املالية للمكتب الوطني للمطارات62

22/06/2013املاليةوضعية املوجودات الخارجية 63

22/06/2013الخارجيةالقضايا املتعلقة بعبور املغاربة القاطنين بالخارج موسم 642013

22/06/2013الخارجيةمناقشة اتفاقية الشراكة من اجل الهجرة والتنقيل املوقعة بين املغرب واالتحاد االوروبي65

22/06/2013الخارجيةتداعيات تقليص نسبة املغاربة املستفيدين من قرعة الحج ملوسم 662013

05/08/2013الداخليةمناقشة موضوع التدخالت العنيفة لقوات األمن لفض الوقفات واملسيرات السلمية67

07/08/2013العدلمناقشة موضوع التدخالت العنيفة لقوات األمن لفض الوقفات واملسيرات السلمية68

08/08/2013العدلمناقشة خالصة الحوار الوطني حول إصالح منظومة القضاء69

26/08/2013املاليةمدارسة وضعية شركة »سيليلوز املغرب« 70

مناقشة ارتفاع أسعار مادة الحليب وتداعيات ذالك على القدرة الشرائية للمواطنين71
املالية + 
االنتاجية

26/08/2013

27/08/2013العدلمناقشة وضعية املعتقلين داخل بعض السجون72

02/09/2013االجتماعيةمناقشة النتائج الهزيلة للمشاركة الوطنية في بطولة العالم أللعاب القوى بموسكو73

23/09/2013العدلاالستراتيجية الجديدة للهجرة باملغرب74

املهام االستطالعية ب. 

تعتبــر املهــام اســتطالعية مــن املهــام الرقابيــة املنوطــة باللجــان والتــي يضطلــع بهــا ممثلــوا األمــة، وعرفــت هــذه 
الواليــة حركيــة مهمــة فــي هــذا البــاب بوقــوف نــواب األمــة علــى العديــد مــن القضايــا واملواضيــع التــي تهــم املواطنيــن، 
وتتأســس هــذه املهــام علــى منطــوق املــادة 40 مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب للوقــوف علــى شــروط وظــروف 
تطبيــق نــص تشــريعي معيــن، أو موضــوع يهــم املجتمــع، أو يتعلــق بنشــاط مــن أنشــطة الحكومــة واإلدارات واملؤسســات 

العموميــة. واملقــاوالت 

 وقــد قــام فريــق العدالــة والتنميــة بتوجيــه 24 طلــب تنظيــم مهمــة اســتطالعية همــت جميــع القطاعــات والقضايــا 
التــي أثــارت نقاشــات داخــل املجتمــع فــي حيــن اكتفــى فــي الســنة األولــى بخمســة طلبــات، وهــذا التطــور يعكــس الحركيــة 
والحيويــة التــي دبــت بيــن أعضــاء الفريــق حيــث غالبيــة أعضائــه التمــرس علــى املهــام النيابيــة امللقــاة علــى عاتقهــم، 
وســيجد املتفحــص ملواضيــع هــذه الطلبــات تنوعــا مهمــا يعكــس انشــغال نــواب الفريــق بهمــوم وانشــغاالت املواطنيــن 

بكافــة جهــات اململكــة، ونعــرض جــدوال بمواضيــع هــذه الطلبــات وتواريــخ إيداعهــا لــدى اللجــان املختصــة.
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تاريخ الطلباللجنة املختصةاملوضوعالرقم

03/12/2012اإلنتاجيةالقيام بمهمة استطالعية للمنطقة C املصنفة جنوب بوجدور1

03/12/2012ب. أساسيةالقيام بمهمة استطالعية حول تحديد امللك الغابوي بجهة سوس ماسة درعة2

03/12/2012االجتماعيةالقيام بمهمة استطالعية للمركز الوطني للوقاية من األشعة بالرباط3

03/12/2012االجتماعيةالقيام بمهمة استطالعية للصيدلية املركزية ببرشيد4

17/12/2012االجتماعيةالقيام بمهمة استطالعية ملعهد باستور5

31/12/2012الداخليةالقيام بمهمة استطالعية لدوار الكورة بمدينة الرباط6

7
القيام بمهمة استطالعية  للوقوف على بعض مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكيفية 

تدبير ومراقبة هذه املشاريع
18/01/2013الداخلية

8
القيام بمهمة استطالعية  للوقوف على كيفية اشتغال بعض الدوائر األمنية واإلشكاالت التي 

تواجهها
18/01/2013الداخلية

18/01/2013الداخليةالقيام بمهمة استطالعية  للوقوف على مشاكل البناء العشوائي بكل من مدينتي طنجة وخريبكة9

10
القيام بمهمة استطالعية  للوقوف على كيفية تدبير أرا�ضي الجموع ورخص املعادن بمنطقة 

مرزوكة
18/01/2013الداخلية

11
القيام بمهمة استطالعية  للوقوف على كيفية اشتغال الوكاالت التالية :سطات ,تطوان ,طنجة 

,الرباط واإلكراهات التي تواجهها
18/01/2013الداخلية

12
القيام بمهمة استطالعية مؤقتة ملدينة الداخلة للوقوف على واقع الثروة السمكية وقطاع الصيد 

البحري باملدينة
18/01/2013اإلنتاجية

22/02/2013ب. أساسيةالقيام بمهمة استطالعية مؤقتة للوقوف على وضعية مقالع الغاسول باململكة13

22/02/2013الخارجيةالقيام بمهمة استطالعية ملجلس الجالية املغربية املقيمة بالخارج14

02/04/2013التعليمالقيام بمهمة استطالعية ملعهد الدراسات واألبحاث للتعريب15

16/04/2013املاليةالقيام بمهمة استطالعية لشركة لسامير16

16/04/2013املاليةالقيام بمهمة استطالعية لصندوق املقاصة17

08/05/2013الداخليةالقيام بمهمة استطالعية للدور اآليلة للسقوط بمدينة فاس18

08/05/2013الداخليةالقيام بمهمة استطالعية لألكاديمية الدولية للتنس »هنري لوكونت«19

08/05/2013ب. أساسيةالقيام بمهمة استطالعية ملناجم سيف الريف بجماعة وكسان إقليم الناظور20

08/05/2013اإلنتاجيةالقيام بمهمة استطالعية للمناطق الصناعية فاس بوملان21

28/05/2013الخارجيةالقيام بمهمة استطالعية ملراكز عبور الجالية22

05/06/2013االجتماعيةالقيام بمهمة استطالعية للتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية23

18/06/2013الخارجيةالقيام بمهمة استطالعية ملراكز القنصليات املغربية بالخارج24
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رصيد هام من األسئلة الكتابية والشفهية وامللتمسات 	. 

حافــظ فريــق العدالــة والتنميــة علــى الصــدارة فــي إنتــاج األســئلة بنوعيهــا وذلــك منــذ الواليــة التشــريعية الســابقة، 
بــل وأصبــح أداؤه علــى مســتوى اســتعمال هــذه اآلليــة الدســتورية فــي مراقبــة الحكومــة متميــزا بشــكل كبيــر، فيكفــي 
ملتصفــح هــذه الحصيلــة أن يتبيــن ذلــك التميــز ،فقــد تقــدم فريــق العدالــة والتنميــة خــالل الســنة التشــريعية الثانيــة،  
بمــا مجموعــه 1015 ســؤاال شــفويا  و2778 ســؤاال كتابيــا وتوصــل بمــا مجموعــه 1515 جوابــا كتابيــا، وهــي حصيلــة 
تعكــس قــوة الفريــق وحيويــة نوابــه، وفــي هــذا الســياق نؤكــد علــى أن هــذه األســئلة تخضــع بمســطرة خاصــة ومضبوطــة 
مــن حيــث الشــكل والتدبيــر الزمنــي تفاديــا لــكل تأخيــر مــن شــأنه عــدم التجــاوب مــع قضايــا املواطنيــن، وتراعــي األحــكام 
القانونيــة ملســطرة بالنظــام الداخلــي للمجلــس، حيــث تتــم مراجعتهــا قبــل إحالتهــا علــى القطاعــات املعنيــة بهــا مــن قبــل 

نائــب الرئيــس املكلــف بالرقابــة بالنســبة لألســئلة الشــفوية، ومنســقي الشــعب بالنســبة لألســئلة الكتابيــة.

وإلــى جانــب آليــة األســئلة  يقــوم أعضــاء الفريــق بتوجيــه ملتمســات إلــى مختلــف الــوزارات واملؤسســات العموميــة 
تلخــص مئــات الشــكايات والتظلمــات التــي يبعــث بــه املواطنــون أو يقومــون بتســليمها ملكاتــب النــواب بالدوائــر املحليــة، 
وهــي مبــادرة يتفــرد بهــا فريــق العدالــة والتنميــة مــن حيــث النــوع و العــدد، إذ البــد مــن التأكيــد علــى أن هــذه امللتمســات 
التــي بلــغ تعدادهــا برســم الســنة التشــريعية الثانيــة 1437 ملتمســا تتــم إحالتهــا  وفقــا لضوابــط محــددة داخليــا تــم 
وضعهــا بقــرارات ملكتــب الفريــق، وتمــت اإلشــارة إليهــا فــي تقريــر حصيلــة الســنة التشــريعية األولــى، وال ضيــر مــن التذكيــر 
بهــا فــي هــذا املقــام، ومنهــا احتــرام نــواب الفريــق اللتزامــات الحــزب املســطرة فــي برنامجــه، إذ ال يقبــل التمــاس الحصــول 
على مأذونيات، أو تشغيل أي كان، دون مراعاة املساطر القانونية املعمول بها، مع توخي الحذر في ضبط املعطيات 

ومواضيــع الشــكايات والتظلمــات بعــد افتحــاص جديتهــا ووجاهتهــا.

وبالرجــوع آلليــة األســئلة الشــفهية، فقــد بلــغ مجمــوع مــا طرحــه الفريــق خــالل الجلســات األســبوعية مــن الســنة 
التشــريعية الثانيــة 235 ســؤاال توزعــت كاآلتــي: 117 ســؤاال تــم طرحــه خــالل دورة أكتوبــر 2012 و 118 ســؤاال تــم 
طرحــه خــالل دورة أبريــل 2013، ويصــل عــدد األســئلة ذات الطابــع الوطنــي 222 ســؤاال بينمــا بلــغ عــدد االســئلة ذات 

الطابــع املحلــي و 13 ســؤاال.

أمــا بخصــوص األســئلة الشــفهية املوجهــة للســيد رئيــس الحكومــة واملتعلقــة بالسياســات العامــة، فــإن الفريــق 
نســق بشــأنها مــع فــرق األغلبيــة وتقــدم بســبعة أســئلة، أربعــة منهــا خــالل دورة أكتوبــر، وثالثــة خــالل دورة أبريــل فيمــا 

تقــدم بالتعقيــب علــى ثالثــة أســئلة تقدمــت بهــا فــرق املعارضــة.

 ونستعرض فيما يلي جداول مفصلة لحصيلة األسئلة الشفهية والكتابية التي تقدم بها الفريق.
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	 األسئلة الشفوية

               األسئلة الشفوية املجاب عنها من طرف رئيس الحكومة

املعقبالسائلاملوضوعتاريخ الجواب

دورة أكتوبر

عبد الصمد حيكراألغلبيةالبعد االجتماعي التضامني في السياسة الحكومية30/11/2012

عبد هللا بووانواملعارضةالوضعية االقتصادية واملالية باملغرب30/11/2012

جميلة املصلياألغلبيةاستراتيجية الحكومة لتعزيز حقوق النساء24/12/2012

رقية الرميداملعارضةسياسة الحكومة في مجال مناهضة العنف األسري24/12/2012

جمال املسعودياألغلبيةاستراتيجية الحكومة لتنمية العالم القروي28/01/2013

عبد هللا بووانواملعارضةوضعية األمن28/01/2013

عبد العزيز العماريحكيمة فصليحماية القدرة الشرائية للمواطنين11/02/2013

دورة أبريل

31/05/2013
اآلثار املباشرة لقرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات االستثمار 

العمومي برسم سنة 2013 على العالم القروي بصفة خاصة
عبد هللا صغيرياألغلبية

سليمان العمرانياألغلبيةاإلدارة املغربية وتحديات خدمة املواطن واملقاولة26/06/2013

نزهة الوفياألغلبيةأوضاع الجالية املغربية بالخارج29/07/2013

 رئيس الحكومة خالل احدى جلسات األسئلة الشهرية
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               األسئلة الشفوية املجاب عنها خالل جلسات األسئلة األسبوعية

يستعرض الجدول اآلتي، وبشكل مفصل االسئلة الشفوية التي تمت االجابة عنها موزعة حسب تاريخ الجلسة 
مع بيان القطاع الوزاري املعني وأسماء طارحيها واملعقبين فيها: 

املعقبالسائلالوزارةاملوضوع

دورة اكتوبر

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 15 أكتوبر  2012

نزهة الوفيحمزة الكنتاويالخارجيةدور السفراء املعتمدين بالخارج في خدمة القضية الوطنية

عبد الصمد حيكرمحمد بوشنيفالتعليم العالياالستعداد للدخول الجامعي الحالي

العدل والحرياتوضعية بعض املحاكم باملغرب
محمد بن عبد 

الصادق
محمد بن عبد 

الصادق

يوسف غربيالسكنى والتعميرتصاميم التهيئة 
عبد املجيد ايت 

العديلة

أحمد صدقيالتجهيز والنقلمشكلة حوادث السير
محمد نجيب 

عمور
نور الدين البركانيإدريس الثمريالصحةاختالالت في مسار االستشفاء املطبق والخاص ب«راميد«

يونس مفتاحياحي عبد القادرالشباب والرياضةمشاركة املغرب في أوملبياد لندن 2012

محمد الزويتنالحسن بومشيطةاالقتصاد واملاليةإنشاء األبناك اإلسالمية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 22 أكتوبر  2012

سعيد خيرونعبد هللا عبدالوياالقتصاد واملاليةإحصاء أمالك الدولة

رشيد القبيلاالتصالحماية صورة املغرب من االدعاءات اإلعالمية
املقرئ اإلدري�ضي 

أبو زيد
محمد العثمانيمحمد بوشنيفالتعليم العاليالشفافية في معايير ولوج األحياء الجامعية

عزيز بنبراهيمعزيز بنبراهيمالعالقات مع البرملانالحكامة املالية للجمعيات 

عبد هللا بووانوعزيزة القندو�ضيالوظيفة العموميةالحق في املعلومة ومحاربة الفساد

مبارك النوخيالسياحةعدم تنفيذ بعض املشاريع السياحية
إدريس صقلي 

عدوي

الوظيفة العموميةمباريات التوظيف بالشفافية
عبد اللطيف ابن 

يعقوب
محمد اوريش

محمد عصاممحمد لشكرالعالقات مع البرملانتحديد امللك الغابوي والخروقات التي صاحبت هذه العملية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 29 أكتوبر  2012

الشباب والرياضةسبل النهوض بفئة الشباب
عبد اللطيف 

الناصري
يونس مفتاح

حكيمة فصليمحمد خيياالقتصاد واملاليةإجراءات إشراك املقاوالت الصغرى واملتوسطة في تنفيذ الصفقات العمومية

الخارجيةالعالقة مع دول الخليج العربي
السعدية علمي 

بيناني
عبد السالم بالجي

مراد لكورشالفالحةتحديد أثمنة األدوية البيطرية
محمد الر�ضى 

بنخلدون
يونس بن سليمانالسعدية زاكيالعدل والحرياتإضراب كتاب الضبط

محمد بوشنيفاحمد بوخبزةالتربية الوطنيةإزالة نظام التدريس بالتفويج في املواد العلمية

عبد الرحمان رابححسن لغشيمالفالحةاالستعداد للموسم الفالحي الجديد

عبد املجيد جوبيجالداخليةتدبير صندوق »حصة الجماعات املحلية من الضريبة على القيمة املضافة«
عبد اللطيف 

بروحو
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 5 نونبر  2012

الداخليةتدبير املراكز الجهوية لالستثمار
محمد العربي 

بلقائد
الحسين الحنصالي

محمد امكرازالعدل والحرياتوضعية حقوق اإلنسان باملغرب
محمد بن عبد 

الصادق

عبد هللا بنحمواالقتصاد واملاليةتف�ضي الرشوة في قطاع الصفقات العمومية
عبد الكريم 

النماوي
أحمد أيتونةاحمد املتصدقالتجهيز والنقلاملعايير التي سيتم اعتمادها في إنجاز البرنامج الوطني الثالث للطرق القروية

عزوها العراكاالقتصاد واملاليةاعتماد املقاربة املجالية املندمجة في برمجة امليزانية العامة
عبد هللا آيت 

شعيب
جمال مسعوديرضوان زيديالصناعة والتجارةالعجز الهيكلي للميزان التجاري

صباح بوشامنور الدين البركانيالصحةإضراب طلبة معاهد املمرضين

ءامنة ماء العينينعزيزة القندو�ضيالعدل والحرياتتدبير كفالة األطفال املغاربة املهملين

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 12 نونبر  2012

عبد العزيز افتاتيرمضان بوعشرةاالقتصاد واملاليةحصيلة صندوق التماسك االجتماعي

محمد خييمحمد الزويتناالقتصاد واملاليةترشيد النفقات الحكومية

عبد هللا عبدالويعزوها العراكاالقتصاد واملاليةدعم ومواكبة االستثمارات

عبد العزيز عماريعمر فا�ضي فهريالتجهيز والنقلالئحة املستفيدين من مقالع الرمال

خالد البوقرعيعبد هللا مو�ضىاألوقافمشاكل املوسم األخير للحج والتدابير املتخذة لتفاديها في املوسم الحالي

عبد الحليم عالويعي�ضى امكيكيالسياحةاملخططات الجهوية للسياحة

مصطفى ابراهيميسعد حازمالصحةوضعية املر�ضى النفسانيين 

عزيز الكرماطياحي عبد القادرالتشغيلاالقتطاعات من معاش املتقاعدين

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 19 نونبر  2012

يونس بن سليمانالعراقي محمدالعدل والحرياتتفعيل مقتضيات مسطرة اإلفراج املؤقت

نور الدين البركانيمو�ضى الغالضالصناعة والتجارةسبل انخراط بالدنا في عالم التكنولوجيا الحديثة

عبد هللا اكفاسالصناعة والتجارةاتفاقية التبادل الحر
إدريس صقلي 

عدوي

سبل النهوض بالطبقة الوسطى ببالدنا
الشؤون العامة 

والحكامة
عبد هللا بنحموحكيمة فصلي

ربيعة طنين�ضيالسكنى والتعميراستفحال متاجرة لوبيات السمسرة في السكن االجتماعي
عبد اللطيف 

رشيد
الوضعية املعاشية لبعض املوظفين واألعوان املنحدرين من األقاليم 

الجنوبية املسترجعة
عزوها العراكخديجة ابال�ضيالداخلية

الخارجيةعضوية املغرب باالتحاد األفريقي
محمد الر�ضى 

بنخلدون
موالي رشيد 

سليماني
سعد حازممحمد حيليةالتضامن واملرأةدعم الجمعيات

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 26 نونبر  2012

أحمد صدقيعمر فا�ضي فهريالطاقة واملعادنوضعية برامج الطاقات املتجددة

محمد السليمانيالخارجيةالحفاظ على حقوق املغاربة وإرثهم في أرض القدس الشريف
املقرئ اإلدري�ضي 

أبو زيد
سليمان العمرانيرقية الرميدالوظيفة العموميةمآل امليثاق الوطني للالتمركز االداري 

إصالح صندوق املقاصة
الشؤون العامة 

والحكامة
عبد هللا عبدالويعبد الكريم النماوي

حسن لغشيمعبد الرحمان رابحالصناعة التقليديةدعم التعاونيات الحرفية
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 3 دجنبر  2012

السعدية زاكيمحمد امكرازالوظيفة العموميةتوزيع املوارد البشرية على املؤسسات واإلدارات العمومية

تخصيص عقارات لإلدارات العمومية في تصاميم التهيئة دون استثمارها في 
اآلجال املحددة

محمد الديازالسكنى والتعمير
محمد العربي 

بلقائد

حكيمة فصليمينة زنيبرالتعليم العالياملخطط االستعجالي 

مو�ضى الغالضالحسن بومشيطةالسياحةواقع السياحة باملغرب

الصحةالتسربات اإلشعاعية باملستشفى اإلقليمي إلنزكان
عبد الرحمان نور 

الدين
رمضان بوعشرة

عبد هللا صغيريمحمد اوريشالتعليم العاليالرفع من أعداد الطلبة املستفيدين من املنحة الجامعية

رشيد القبيلعبد الحق كسارالتعليم العاليالقانون املنظم ملباراة توظيف األساتذة الجامعيين

األوقافإحياء مؤسسة الوقف اإلسالمي
السعدية علمي 

بيناني
يوسف غربي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 10 دجنبر  2012

عبد املجيد جوبيجعزيز بنبراهيمالداخليةحرمان بعض ساكنة دور الصفيح من الوثائق اإلدارية 

محمد ادعمارالحسين الحنصاليالداخليةالوضعية القانونية لشركات الحراسة الخاصة

الحسن بومشيطةعبد الحق الناجحيالتشغيلالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

ضرورة النظر في إحداث تسعيرة جديدة للكهرباء
الشؤون العامة 

والحكامة
سعيد بنحميدةعبد هللا بنحمو

حكيمة فصليمحمد الزويتناالقتصاد واملاليةالتمويالت الخارجية

عبد الحليم عالويرضوان زيديالصناعة والتجارةتفعيل التغطية الصحية للتجار

عمر بنيطوايونس بن سليمانالوظيفة العموميةظاهرة الفساد داخل اإلدارة

عبد العزيز افتاتيعبد هللا بووانواالقتصاد واملاليةإخضاع الصفقات العمومية ملزيد من الشفافية واملراقبة الصارمة

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 17 دجنبر  2012

عبد هللا مو�ضىالخارجيةنتائج ملتقى أصدقاء سوريا املنعقد بمراكش
محمد الر�ضى 

بنخلدون

التجهيز والنقلالقيام بإجراءات قانونية لزجر الغش في إنجاز الطرق والصفقات املرتبطة بها
سعاد بولعيش 

الحجراوي
احمد املتصدق

مو�ضى الغالضعبد هللا اكفاسالصناعة والتجارةدعم الصناعة

أرا�ضي في ملكية أصحابها تمكنت سلطات الحماية من تحفيظها لفائدة 
األمالك املخزنية

عبد هللا اوباريرمضان بوعشرةاالقتصاد واملالية

عمر بنيطواحسن لغشيمالفالحةتعاونيات جماعة املزوضيا بشيشاوة

جميلة املصليسعادة بوسيفالخارجيةوضعية األعوان املحليين العاملين بالسفارات املغربية بالخارج

عبد هللا صغيريربيعة طنين�ضيالسكنى والتعميرتسهيل مساطر البناء في العالم القروي

إدريس الثمريمحمد نجيب عمورالتجهيز والنقلتنفيذ مشاريع مهيكلة بإقليم آسفي
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 31 دجنبر  2012

رضوان زيديمراد لكورشالسياحةمآل مشروع تصنيف الفنادق املغربية

محمد السليمانيعبد اللطيف رشيدالخارجيةتعرض أقلية الروهينغا املسلمة للتطهير العرقي ببورما

عزيزة القندو�ضيأحمد صدقيالتجهيز والنقلفك العزلة على املناطق 

عزيز بنبراهيممحمد الزويتنالتربية الوطنيةظاهرة العنف املدر�ضي

عبد الحق الناجحيأحمد جدارالتشغيلالتشغيل السري لألجانب باملغرب

محمد الديازنور الدين البركانيالداخليةضعف التغطية األمنية في عدد من املدن املغربية

معايير تحديد السومة الكرائية القتناء وعاء عقاري في ملك الدولة من طرف 
مستثمرين خواص

محمد خييعبد هللا عبدالوياالقتصاد واملالية

الداخليةمعايير اخضاع الجماعات الترابية للتفتيش
عبد املجيد ايت 

العديلة
ءامنة ماء العينين

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 7 يناير  2013

مو�ضى الغالضعبد الرحمان رابحالصناعة والتجارة تنظيم التجارة املتجولة باململكة

الوضعية املالية لألسر املغربية
الشؤون العامة 

والحكامة
عمر بنيطواأحمد أدراق

رمضان بوعشرةعزوها العراكاالقتصاد واملاليةمرسوم الصفقات العمومية

تسهيل عملية تفويت منازل األمالك املخزنية املسيرة من طرف شركة ديار 
املدينة

االقتصاد واملالية
عبد اللطيف ابن 

يعقوب
عزيز الكرماط

سليمان العمرانيعزيزة القندو�ضيالوظيفة العموميةتفعيل تقرير الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة

مينة زنيبرالثقافةاستعمال اللغة العربية
املقرئ اإلدري�ضي 

أبو زيد

يونس بن سليمانالحسين الحنصاليالسكنى والتعميرإعادة إسكان قاطني دور الصفيح والدواوير غير املهيكلة وتوفير السكن الالئق

العراقي محمدالعدل والحرياتتفعيل القانون رقم 32,09 املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
عبد الرحمان نور 

الدين

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 14 يناير  2013

بلعيد أعلواللعمر فا�ضي فهريالتجهيز والنقلاملقالع العشوائية في إطار صفقات تجهيز الطرق

إلغاء اتفاقية الضمان االجتماعي املبرمة مع املغرب من طرف الحكومة 
الهولندية

نزهة الوفينور الدين البركانيالجالية املغربية

رقية الرميدالعدل والحرياتضعف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارات العمومية
عبد اللطيف ابن 

يعقوب

عبد الصمد حيكرعبد الحق كساراالتصالاإلجراءات املتخذة بعد نشر دفاتر التحمالت

حسن لغشيمعي�ضى امكيكيالصناعة التقليديةاختالالت الصناعة التقليدية 

محمد يتيمياسين احجاماالتصالالتعددية في اإلعالم العمومي

مقتل ثمانية مغاربة على يد شرطة الحدود اإلسبانية قبالة شواطيء جزر 
الكناري

محمد عصاماعتماد الزاهديالجالية املغربية

اخليفة الصيريربيعة طنين�ضيالتجهيز والنقلظاهرة تأخر القطارات عن مواعيدها املقررة
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 21 يناير  2013

عدم احترام وتخصيص املنعشين العقاريين وأصحاب التجزئات لبقع أرضية 
خاصة باملساجد

األوقاف
موالي رشيد 

سليماني
عبد السالم بالجي

جمال مسعوديعبد الحليم عالويالفالحةوضعية قطاع زيت الزيتون باملغرب

تقدم أشغال املخططات اإلقليمية والجهوية والوطنية لتدبير النفايات 
الصلبة

عمر فا�ضي فهرياحمد املتصدقالطاقة واملعادن

سبل ضمان وفاء مؤسسات الدولة بالتزاماتها املالية اتجاه الشركات املتعاقدة 
معها 

محمد خيينور الدين البركانياالقتصاد واملالية

اقتالع أشجار املعمورة بجماعة السهول بسال بغرض إقامة مقلع للمتواليات 
لشركة »سترام«

يوسف غربيعزيز بنبراهيمالعالقات مع البرملان

أحمد صدقيمحمد نجيب عمورالطاقة واملعادنالتيهيء البيئي للمواقع اإليكو سياحية

سعاد شيخيمحمد حيليةالصحةطريقة تسيير وتدبير أقسام املستعجالت باملستشفيات الجهوية للمملكة

عي�ضى امكيكيعزوها العراكالفالحةقطاع الصيد البحري

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 4 فبراير  2013

الداخليةالخروقات التي يعرفها ملف أرا�ضي الجموع بعمالة الحاجب
عبد الصمد 

االدري�ضي
عبد الصمد 

االدري�ضي

تعويض أصحاب األرض التي ينجز عليها حاليا املمر السككي للقطار الفائق 
السرعة

ياحي عبد القادرأحمد أيتونةالتجهيز والنقل

رضوان زيديمحمد السليمانيالجالية املغربيةانخفاض تحويالت مغاربة الخارج

نور الدين البركانيأحمد أدراقالصناعة التقليديةتسويق منتجات الصناعة التقليدية

محمد امكرازءامنة ماء العينينالعدل والحرياتاملحاضر املحررة من طرف الضابطة القضائية

محمد خيياالقتصاد واملاليةالتدقيق واالفتحاص املالي للجماعات املحلية
عبد الكريم 

النماوي

موح رجداليحسن الحارسالتجهيز والنقلاملمرات تحت السكك الحديدية

عبد هللا اوبارياحمد املتصدقالتجهيز والنقلارتفاع كلفة تذاكر الرحالت الجوية الداخلية
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دورة أبريل

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 15 أبريل  2013

سليمان العمرانيالعراقي محمدالعالقات مع البرملانالحوار الوطني حول املجتمع املدني

محمد السليمانيحسن لغشيماألوقافاملسطرة املعقدة لبناء املساجد

رضوان زيديمو�ضى الغالضالصناعة والتجارةوضعية برنامج اإلقالع الصناعي

عبد الوهاب راجيياحي عبد القادرالتضامن واملرأةوضعية مؤسسات الرعاية االجتماعية

حسن الحارسعبد هللا اوباريالتجهيز والنقلالسياسة الحكومية في قطاع النقل واللوجستيك

التدابير املتخذة من قبل الحكومة ملواجهة تداعيات األزمة على االقتصاد 
الوطني  )أخد هذا السؤال حصتين(

عبد العزيز عماريعبد هللا بنحمواالقتصاد واملالية

محمد العثمانيمينة زنيبراالتصالالبرامج التلفزية لشهر رمضان 1434

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 22 أبريل  2013

سعد حازمالشباب والرياضةالشغب داخل املالعب الرياضية
عبد اللطيف 

الناصري

السعدية زاكياحمد بوخبزةالتربية الوطنيةانتشار األمية في صفوف النساء

أحمد صدقيموح رجداليالطاقة واملعادننشر لوائح رخص املستغلين للمناجم املعدنية

عبد الكريم النماوياالقتصاد واملاليةاإلجراءات املتخذة ملعالجة اختالالت التوازنات الخارجية
عبد الكريم 

النماوي

مصطفى ابراهيميالهام واليالصحةاإلجراءات املتخذة من أجل تخفيض أسعار األدوية باملغرب

محمد خيريمحمد خيريالوظيفة العموميةتأخر صدور بعض املراسيم التطبيقية للقانون 50,05

مشكل نفاذ قنينات الغاز والزيادة في ثمنها في بعض املناطق 
الشؤون العامة 

والحكامة
السعدية علمي 

بيناني
سعيد بنحميدة

عبد هللا بووانوحمزة الكنتاويالخارجيةاملستجدات األخيرة لقضية وحدتنا الترابية 

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 29 أبريل  2013

احمد املتصدقالسكنى والتعميربرنامج مدن بدون صفيح بمراكش
محمد العربي 

بلقائد

عبد هللا صغيريالعراقي محمدالسكنى والتعميرتجزئة رخصة غير قانونية

محمد بوشنيفعبد الحق كسارالتربية الوطنيةتحسن أجواء استعداد  التالميذ والطالب المتحانات نهاية السنة الدراسية

أحمد أدراقالفالحةتدبير محصول املوسم الفالحي الحالي
إدريس صقلي 

عدوي

محمد ادعمارمحمد الديازالداخليةمنع تقديم الشيشة للزبناء على صعيد املقاهي 

الوظيفة العموميةالتغيب غير املشروع عن العمل
عبد الصمد 

االدري�ضي
سليمان العمراني

الزيادة املفاجئة في أسعار الرمال
الشؤون العامة 

والحكامة
عبد العزيز افتاتيحكيمة فصلي

عبد الحق الناجحياخليفة الصيريالتشغيلاحترام شركات املناولة ملدونة الشغل
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 6 ماي  2013

نور الدين البركانيالعدل والحرياتنتائج البرنامج االستعجالي لدعم محكمة الناظور
محمد بن عبد 

الصادق

الجالية املغربيةاإلجراءات املزمع القيام بها الستقبال الجالية املغربية
موالي رشيد 

سليماني
عبد هللا مو�ضى

عمر فا�ضي فهريمحمد لشكرالتجهيز والنقلتثمين امللك العام البحري واملحافظة عليه

الطاقة واملعادنتشجيع االقتصاد من استهالك الطاقة
عبد هللا آيت 

شعيب
عبد هللا اوباري

ءامنة ماء العينينعبد هللا اكفاسالداخليةإجراءات التصدي للمخطط الذي يستهدف استقرار مدينة العيون

الشباب والرياضةالدعم الذي تقدمه بعض املؤسسات العمومية لفائدة األندية الرياضية
عبد اللطيف 

الناصري
عزيز الكرماط

سد الخصاص الحاصل على مستوى األطر البشرية األطباء واملمرضين 
باألقاليم الجنوبية

حمزة الكنتاويالصحة
السعدية علمي 

بيناني

أحمد أدراقعبد الحليم عالويالصناعة التقليديةإشكالية املواد األولية في قطاع الصناعة التقليدية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 13 ماي  2013

محمد عصامعبد هللا اوباريالتجهيز والنقلاإلجراءات العملية إلنجاز الطريق الساحلية سيدي إفني طانطان

اعتماد الزاهديمحمد سالم البيهيالسكنى والتعميراملراقبة البعدية ملنتوج برامج السكن االجتماعي

محمد العثمانيمينة زنيبرالتربية الوطنيةإجراءات التصدي لظاهرة الغش في االمتحانات

سعادة بوسيفسعد حازمالشباب والرياضةاستفادة شباب العالم القروي والجبلي من التخييم

سعيد خيرونمحمد خيياالقتصاد واملاليةاستراتيجية الحكومة لإلصالح الضريبي

عبد الصمد حيكررشيد القبيلاالتصالاإلخالل بمبدإ تعدد اآلراء بالقناة الثانية

محمد اوريشعبد السالم بالجياألوقافاملركبات االجتماعية والثقافية والدينية التابعة لوزارة األوقاف

الحسن بومشيطةمو�ضى الغالضالصناعة والتجارةوضعية املقاوالت الصغرى واملتوسطة املغربية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 20 ماي  2013

بلعيد أعلواللمحمد نجيب عمورالتجهيز والنقلاستغالل مقالع الغاسول

خديجة ابال�ضيصباح بوشامالتشغيلتطبيق مقتضيات مدونة الشغل الخاصة بالنساء العامالت

عزيز بنبراهيمعبد اللطيف رشيدالسكنى والتعميراالستثناءات في رخص البناء

مراد لكورشعبد الرحمان رابحالسياحةاستراتيجة تنمية السياحة الداخلية

سعادة بوسيفالثقافة إنصاف الشعراء واملنشدين األمازيغ 
موالي رشيد 

سليماني

عبد الصمد حيكرمحمد العثمانياالتصالالوضعية املالية للقناتين
تنفيذ ما ورد بالبرنامج الحكومي املتعلق بورش إصالح األجهزة القنصلية 

بالخارج
نزهة الوفياعتماد الزاهديالخارجية

أحمد صدقيمحمد امكرازالعالقات مع البرملانالتنزيل الشامل واملنصف لبرامج جبر الضرر الجماعي والفردي
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 27 ماي  2012

محمد الديازالداخليةخروقات في تحفيظ أرا�ضي بمدينة شرافات بإقليم فحص أنجرة
سعاد بولعيش 

الحجراوي

الحسين الحنصاليعبد املجيد جوبيجالداخليةحصيلة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الداخليةاملقاربة الحكومية في الحد من انتشار البناء العشوائي
عبد املجيد ايت 

العديلة
مو�ضى الغالض

احمد بوخبزةمحمد بوشنيفالتعليم العالياالستفادة من منح التعليم العالي واألحياء الجامعية

خديجة ابال�ضيمحمد سالم البيهيالطاقة واملعادنقلة املاء الشروب

نور الدين البركانيالخارجيةالديبلوماسية االقتصادية
محمد الر�ضى 

بنخلدون

عبد الحليم عالويمحمد يوسفالصناعة التقليديةالتقائية واندماجية املخططات الجهوية لفضاء الصناعة التقليدية

نزهة الوفيعزيزة القندو�ضيالعالقات مع البرملانمجلس الجالية املغربية بالخارج

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 3 يونيو  2013

نور الدين البركانيمصطفى ابراهيميالشباب والرياضةمصير مشروع املركب الريا�ضي بالناظور

جمال مسعوديعي�ضى امكيكيالفالحةحصيلة مشاريع التجميع الفالحي

عبد هللا بنحمواالقتصاد واملاليةالشراكة بين القطاعين العام والخاص
عبد اللطيف 

بروحو

الخارجيةتحركات الديبلوماسية املغربية إلجهاض مناورات الوحدة الترابية
محمد الر�ضى 

بنخلدون
يوسف غربي

محمد يوسفالفالحةوضعية قطاع الدواجن
إدريس صقلي 

عدوي
جميلة املصليعبد الحق كساراالتصالحذف مشاهد العنف من البرامج املوجهة لألطفال

محمد ادعمارربيعة طنين�ضيالسكنى والتعميرضوابط البناء وزجر مخالفات التعمير

عمر بنيطواعمر بنيطواالعدل والحرياتحيثيات نشر مرسوم املساعدة القضائية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 10 يونيو  2013

عبد هللا عبدالويعبد هللا بنحمواالقتصاد واملاليةتقييم االستثناءات الضريبية

السعدية زاكياألمانة العامة للحكومةمعايير منح صفة املنفعة العامة لجمعيات املجتمع املدني
عبد اللطيف ابن 

يعقوب

رمضان بوعشرةاالقتصاد واملاليةتأخير خروج قانون البنوك التشاركية إلى الوجود
عبد الكريم 

النماوي

سعد حازمعبد الوهاب راجيالتضامن واملرأةاالستغالل الجن�ضي للقاصرين

أحمد أيتونةالتجهيز والنقلتأمين النقل البحري للمسافرين من موانيء مدن شمال اململكة
عبد اللطيف 

بروحو

ءامنة ماء العينيناحمد بوخبزةاالتصالالتغطية االعالمية للتظاهرات الوطنية

محمد لشكرعبد السالم بالجيالتجهيز والنقلمد السكك الحديدية إلى أكادير والجنوب

محمد سالم البيهيالسكنى والتعميراألضرار الجماعية التي ألحقتها مشاريع تصاميم التهيأة في البوادي والحواضر
عبد اللطيف 

رشيد
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 17  يونيو  2013

حصيلة استثمارات ومشاريع وكالة االنعاش وتنمية األقاليم
الشؤون العامة 

والحكامة
سعيد خيرونمحمد خيي

عبد الحق الناجحيمحمد اوريشالتربية الوطنيةوضعية رجال ونساء التعليم أثناء حراسة االمتحانات

فتح أبواب املساجد خالل شهر رمضان األبرك طيلة أيامه أمام الصائمين 
واملصلين

حمزة الكنتاويعبد هللا مو�ضىاألوقاف

يونس مفتاحمحمد حيليةالشباب والرياضة البرنامج الوطني عطلة للجميع 2013

عبد الحليم عالويمحمد يوسفالصناعة التقليديةالحرف املهددة باالنقراض

أحمد أدراقرضوان زيديالسياحةحصيلة مخطط املغرب األزرق

رقية الرميدمحمد امكرازالوظيفة العموميةالحكامة الجيدة للمرافق العمومية

بلعيد أعلواللأحمد أيتونةالطاقة واملعادنمعاناة ساكنة العديد من املناطق في الحصول على املاء

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 24  يونيو  2013

أحمد أيتونةسعاد شيخيالعدل والحرياتاالعتقاالت املبنية على شكايات مجهولة

الداخليةوضعية صندوق التجهيز الجماعي
عبد املجيد ايت 

العديلة
عزيز الكرماط

ربيعة طنين�ضيمحمد الديازالداخليةضوابط اللجن اإلقليمية في انتقاء الطلبة املمنوحين

عبد العزيز عماريرمضان بوعشرةاالقتصاد واملاليةتهريب األموال إلى الخارج

السياحة النهوض بالسياحة القروية والجبلية 
إدريس صقلي 

عدوي
عي�ضى امكيكي

محمد لشكرموح رجداليالتجهيز والنقلتنظيم املحطات الطرقية ومراقبتها

عزيزة القندو�ضيالعدل والحرياتتفعيل مسطرة الصلح في قضايا الطالق
عبد الرحمان نور 

الدين

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 1 يوليوز  2013

محمد خيريالعدل والحرياتعقوبة اإلعدام
محمد بن عبد 

الصادق

عبد السالم بالجيعبد السالم بالجيالجالية املغربيةاالستعدادات املتخذة إلنجاح عملية العبور2013

الطاقة واملعادناالنقطاعات املتكررة للكهرباء خالل شهر رمضان
عبد هللا آيت 

شعيب
رمضان بوعشرة

األوقافالتأطير الديني في السجون املغربية
موالي رشيد 

سليماني
سعادة بوسيف

مسارعة املندوبية السامية للمياه والغابات إلى تحفيظ أجزاء من الغابة دون 
فتح باب التعرضات كما هو منصوص عليه في مسطرة التحفيظ

 ﴿ظهير 2011 ﴾
محمد عصامعزيزة القندو�ضيالعالقات مع البرملان

عزوها العراكسعيد بنحميدةاالقتصاد واملاليةحصيلة اإلحصاء العام للملك الخاص للدولة

أحمد أدراقمراد لكورشالصناعة والتجارةاإلجراءات املواكبة لتعزيز اإلطار القانوني واملؤسساتي لحماية املستهلك

عمر فا�ضي فهريبلعيد أعلواللالطاقة واملعادنتدبير محطات معالجة املياه العادمة

سعد حازممحمد حيليةالشباب والرياضةوضعية مراكز حماية الطفولة باملغرب
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم 8 يوليوز  2013

عبد هللا اكفاسعزوها العراكالفالحةالصيد بأعالي البحار

التعليم العاليعملية انتقاء الطلبة لولوج سلك املاستر
س. بولعيش 

الحجراوي
رشيد القبيل

اخليفة الصيريإدريس الثمريالطاقة واملعادنمساهمة املكتب الشريف للفوسفاط في برامج التنمية املحلية

عبد هللا صغيريعبد املجيد جوبيجالسكنى والتعميرخالصات تقرير املفتشية العامة للمالية بالنسبة لصندوق التضامن للسكنى

عبد هللا بنحموعبد الكريم النماوياالقتصاد واملاليةحصيلة التدبير املالي لصندوق التماسك االجتماعي

استراتيجية الديبلوماسية املغربية لتعزيز عالقات التعاون مع دول االتحاد 
املغاربي

عبد هللا مو�ضىالخارجية
محمد الر�ضى 

بنخلدون

محمد امكرازالسعدية زاكيالعالقات مع البرملانالتأخر في إصدار القوانين

خالد البوقرعياألوقافعزل بعض الفقهاء والخطباء
عبد الصمد 

االدري�ضي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 15 يوليوز  2013

عبد الحق الناجحيس علمي بينانياألوقافتأخير إصالح املساجد املغلقة

عبد هللا مو�ضىسعادة بوسيفالجالية املغربيةتعامل اإلدارة املغربية مع املهاجرين

حسن الحارسصباح بوشامالصحةاألخطاء الطبية واستعمال مواد وأدوية فاسدة

محمد الزويتنعبد هللا عبدالويالصناعة والتجارةحماية املستهلكين

الحسن بومشيطةرضوان زيديالصناعة والتجارةتطوير املناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا واندماج الصناعة

محمد لشكرسعاد شيخيالتجهيز والنقلالربط البيني للمطارات وتخفيض تكلفة النقل الجوي الداخلي

محمد الديازعزيز بنبراهيمالسكنى والتعميرتخفيض أقساط الديون بالنسبة للمستفيدين من برامج إعادة اإلسكان

عبد العزيز عماريرقية الرميدالوظيفة العموميةحصيلة تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي للتعيين في املناصب العليا

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 22  يوليوز  2013

مراد لكورشعبد الرحمان رابحالصناعة والتجارةجودة بعض البضائع املستوردة

تأخر تنفيذ مقتضيات قانون املالية 2013 املتعلق بإعفاءات امللزمين من أداء 
غرامات التأخر في أداء الضريبة

محمد خييسعيد بنحميدةاالقتصاد واملالية

احمد املتصدقمحمد نجيب عمورالطاقة واملعادنالخطر الذي تشكله قنينات الغاز على حياة املواطنين

إدريس الثمريعبد اللطيف رشيدالداخليةإلغاء ما يسمى الحالوة في استغالل سيارات األجرة

التربية الوطنيةنتائج الحركة االنتقالية لرجال ونساء التعليم
سعاد بولعيش 

الحجراوي
محمد بوشنيف

توقيع اتفاقية »الشراكة من أجل التنقل« بين املغرب واإلتحاد األوربي 
وحقوق املغاربة القاطنين بالخارج

نزهة الوفيحمزة الكنتاويالخارجية

الوظيفة العموميةضمان استمرارية خدمات املرافق العمومية
ع. اللطيف ابن 

يعقوب
محمد خيري
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توزيع األسئلة الشفوية املطروحة حسب الشعب

األسئلة الشفوية املطروحة حسب الشعب

املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية
 
 
 

20التشغيل

26التضامن واملرأة

28الشباب والرياضة

57الصحة

131 املجموع

االنتاجية
 
 
 

14السياحة

10الصناعة التقليدية

38الصناعة والتجارة

54الفالحة

116 املجموع

البنيات األساسية
 

65التجهيز والنقل

39الطاقة واملعادن

104 املجموع

التعليم والثقافة 
 واالتصال

 
 

32االتصال

52التربية الوطنية

35التعليم العالي

15الثقافة

134 املجموع

الخارجية
 
 
 

34األوقاف

19الجالية املغربية

57الخارجية

2الدفاع الوطني

112 املجموع

الداخلية
 

129الداخلية

38السكنى والتعمير

167 املجموع

العدل
 
 
 

4األمانة العامة للحكومة

47العدل والحريات

23العالقات مع البرملان

32الوظيفة العمومية

106 املجموع

املالية
 

85االقتصاد واملالية
الشؤون العامة 

والحكامة
21

106 املجموع

39رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة

39 املجموع

1015املجموع العام

حسب الشعباملطروحة اسئلة الشفو�ة   

 مجموع الوزارة الشعبة

 20 التشغيل التماعية

 26 التضامن واملرأة  

 28 الشباب والر�اضة  

 57 ال�حة  

 131   مجموع

 14 السياحة انتالية

 10 الصناعة التقليدية  

 38 الصناعة والتجارة  

 54 الفالحة  

 116   مجموع

 65 التجه�� والنقل اساسية البنيات

 39 الطادة واملعادن  

 104   مجموع

 32 اتصال  التعليم والثقافة

 52 ال��بية الوطنية واتصال 

 35 التعلي  العا��  

 15 الثقافة  

 134   مجموع

 34 اوداف ا�خارلية

 19 ا�جالية املغر�ية  

 57 ا�خارجية  

 2 الدفاع الوط�ي  

 112   مجموع

 129 الداخلية الداخلية

 38 السك�ى والتعم��  

 167   مجموع

 4 امانة العامة ل�ح�ومة العدل

 47 العدل وا�حر�ات  

 23 العالدات مع ال��ملان  

 32 الوظيفة العمومية  

 106   مجموع

 85 ادتصاد واملالية املالية

 21 الشالون العامة وا�ح�امة  

 106   مجموع

 39 رئاؤة ا�ح�ومة رئاسة ا�حكومة

 39   مجموع

 

 1015 مجموع ك�� 

 

 

 

االجتماعية
13%

االنتاجية
11%

البنيات 
األساسية
10%

التعليم 
واالتوالثقافة 
صال
الخارجية13%

11%

الداخلية
16%

العدل
11%

المالية
11%

رئاسة الحكومة
4%

  حسب الشعب املطروحةتوزع  اسئلة الشفو�ة
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توزيع األسئلة الشفوية املجاب عنها حسب الشعب

 
األسئلة الشفوية املجاب عنها

املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية
 
 
 

5التشغيل
3التضامن واملرأة

8الشباب والرياضة

8الصحة
24 املجموع

7السياحةاالنتاجية
6الصناعة التقليدية 
12الصناعة والتجارة 
9الفالحة 

34 املجموع

19التجهيز والنقلالبنيات األساسية
11الطاقة واملعادن 

30 املجموع

8االتصالالتعليم والثقافة 
7التربية الوطنية واالتصال

7التعليم العالي 
2الثقافة 

24 املجموع

9األوقافالخارجية
6الجالية املغربية 

13الخارجية 

28 املجموع

16الداخليةالداخلية

13السكنى والتعمير 

29 املجموع

13العدل والحرياتالعدل

9العالقات مع البرملان 

11الوظيفة العمومية 

33 املجموع

26االقتصاد واملاليةاملالية

 
الشؤون العامة 

والحكامة
7

33 املجموع

7رئاسة الحكومة

242املجموع العام

  

 املجاب ع��االشفو�ة اسئلة 

 مجموع الوزارة الشعبة

 5 التشغيل التماعية

 3 التضامن واملرأة  

 8 الشباب والر�اضة  

 8 ال�حة  

 24   مجموع

 7 السياحة انتالية

 6 الصناعة التقليدية  

 12 الصناعة والتجارة  

 9 الفالحة  

 34   مجموع

 19 التجه�� والنقل البنيات اساسية

 11 الطادة واملعادن  

 30   مجموع

 8 اتصال التعليم والثقافة 

 7 ال��بية الوطنية واتصال 

 7 التعلي  العا��  

 2 الثقافة  

 24   مجموع

 9 اوداف ا�خارلية

 6 ا�جالية املغر�ية  

 13 ا�خارجية  

 28   مجموع

 16 الداخلية الداخلية

 13 السك�ى والتعم��  

 29   مجموع

 13 العدل وا�حر�ات العدل

 9 العالدات مع ال��ملان  

 11 الوظيفة العمومية  

 33   مجموع

 26 ادتصاد واملالية املالية

 7 الشالون العامة وا�ح�امة  

 33   مجموع

 رئاسة ا�حكومة

 

7 

 242   مجموع ك��

 

 

 

 

االجتماعية
10%

االنتاجية
14%

البنيات 
األساسية
12%

التعليم 
والثقافة 
الخارجية10%

11%

الداخلية
12%

العدل
14%

المالية
14%

رئيس الحكومة
3%

املجاب ع��ا حسب الشعب توزع  اسئلة الشفو�ة  
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األسئلة الشفوية حسب الجهات / نواب

املجموعالنائبالجهة

أسئلة مشتركة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1أعلوالل-أوريش

2أعلوالل-حيكر

9البركاني- بوشام

1البركاني-حيكر

1البوقرعي-بنخلدون

1السليماني-الكرماط

1الناصري-بوشنيف-أعلوالل-عصام-جوبيج

1أوباري-زيدي-لكورش-حيكر

1بالجي - البوقرعي - لغشيم

1بالجي-حيكر

1بنحميدة-الزويتن

3بوشام-والي

3بوشنيف-حيكر

1بولعيش-حيكر

1بومشيطة-أعلوالل

3بومشيطة-حيكر

1بووانو- افتاتي

2بووانو-بن عبد الصادق

1بووانو-بن عبد الصادق-إبراهيمي

1حازم-حيكر

1حيكر-اإلبراهيمي-البركاني-بوشام

1حيكر-فصلي

1رشيد عبد اللطيف-حيكر

2زاكي-طنين�ضي

1زيدي-لكورش

1شيخي-حيكر

1صدقي-العرقي-القندو�ضي-صغيري-أيت شعيب

3طنين�ضي-زاكي-بولعيش

1عالوي-املسعودي

1غربي-البوقرعي

7فرق األغلبية

1كرماط-حيكر

1لغشيم-حيكر

3ماء العينين-حيكر

1مسعودي-الصقلي-الزيدي

1والي-البركاني-جوبيج

1والي-حيكر

1ياحي-حيكر

1بوسيف-الحنصالي-مو�ضى-العراك
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األسئلة الشفوية حسب الجهات / نواب

1قافلة املصباح6 ج دكالة عبدة

4قافلة املصباح6 ج واد الدهب الكويرة

3قافلة املصباح6 ج فاس

1قافلة املصباح6 ج مكناس تافياللت

75 املجموع

الدار البيضاء الكبرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3الناجحي-حيكر
1الناصري-حيكر
1جوبيج-حيكر
2حكيمة فصلي
1حيكر-الناجحي

2خيري-حيكر
5رشيد القبيل

1رشيد عبد اللطيف-حيكر
6رضوان زيدي
1زايدي-حيكر

2عبد الحق الناجحي
11عبد الصمد حيكر

6عبد اللطيف الناصري
13عبد اللطيف رشيد
9عبد املجيد جوبيج

1عمور-جدار
1عمور-حيكر

1محمد بن عبد الصادق
5محمد خيري

2محمد نجيب عمور
10محمد يتيم

1مو�ضى الغالض
1يتيم-أيت العديلة

86 املجموع

الرباط  سال  زمور 
 زعير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2اعتماد الزاهدي
1بوشام-بنيعقوب

6جميلة املصلي
7سعد حازم

11عبد السالم بالجي
4عبد اللطيف ابن يعقوب

2عبد هللا بنحمو
2غربي-الزويتن-بنبراهيم
7محمد الر�ضى بنخلدون

3محمد الزويتن
15نزهة الوفي

4يوسف غربي
2موح الرجدالي

66 املجموع

الشاوية  ورديغة
 
 

7حسن الحارس
14ربيعة طنين�ضي

7سليمان العمراني
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2طنين�ضي-العمراني-الصيري
15محمد بوشنيف

45 املجموع
الشرق

 
 
 

2عبد العزيز افتاتي
4محمد العثماني

3مصطفى ابراهيمي
80نور الدين البركاني

89 املجموع

الصحراء
 
 
 
 

4السعدية علمي بيناني
2حمزة الكنتاوي
18خديجة ابال�ضي
19عزوها العراك

1محمد سالم البيهي
44 املجموع

الغرب  شراردة  بني حسين 
 

2رقية الرميد
2عزيز الكرماط
5ياحي-الكرماط

9 املجموع

تادلة أزيالل
 
 

1الحسين الحنصالي
41بوسيف-الحنصالي-مو�ضى

3عبد الكريم النماوي
45 مجموع

تازة  الحسيمة  تاونات
 

3جمال مسعودي
6سعاد شيخي

9 املجموع

دكالة عبدة
 
 

3إدريس الثمري
2املقرئ اإلدري�ضي أبو زيد

3مينة زنيبر
8 املجموع

سوس  ماسة  درعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54ءامنة ماء العينين
9أحمد صدقي

1أدراق-بوعشرة
1أعلوالل-ماء العينين

10رمضان بوعشرة
2عبد الرحمان نور الدين

16عبد هللا اوباري
20عبد هللا آيت شعيب

3عي�ضى مكيكي
13محمد امكراز
5محمد اوريش
8محمد عصام

142 املجموع

طنجة تطوان
 
 
 

29إدعمار-بوخبزة
1سعاد بولعيش الحجراوي

3سعيد خيرون
34عبد الحليم عالوي
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52عبد اللطيف بروحو
8محمد الدياز

6محمد السليماني
3محمد خيي

7ياسين احجام
143 املجموع

فاس بوملان
 
 
 
 

21الحسن بومشيطة
8الهام والي

9سعيد بنحميدة
1عبد هللا عبدالوي
27عمر فا�ضي فهري

66 املجموع

مراكش تانسيفت  الحوز
 
 
 
 
 
 
 

22بلعيد أعلوالل
9بلقايد-بنيطو
6حسن لغشيم

5عبد الرحمان رابح
2عمر بنيطوا

1لغشيم-املتصدق
7لغشيم-بنسليمان

1محمد العربي بلقائد
11مراد لكورش

64 املجموع

مكناس تافاللت
 
 
 
 
 
 
 

12إدريس صقلي عدوي
1العرقي محمد

1العرقي-صغيري
1عبد الصمد االدري�ضي

91عبد هللا بووانو
2عبد هللا صغيري
5عزيزة القندو�ضي

11موالي رشيد سليماني
124 املجموع

1015 املجموع العام
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جدول التعقيب والعرض – منذ بداية الوالية

التعقيب العرضإسم النائبالشعبةالتعقيب العرضإسم النائبالشعبة

ن
سا

شريع وحقوق االن
لجنة العدل والت

53عبد اللطيف بنيعقوب

صادية
لجنة املالية والتنمية االقت

44سعيد بنحميدة

6 سعيد خيرون15محمد بن عبد الصادق

35محمد الزويتن43محمد خيري

15عبد العزيز أفتاتي5 سليمان العمراني

65عبد الكريم النماوي42رقية الرميد

63حكيمة فصلي43محمد امكراز

45محمد خيي22نورالدين عبد الرحمن

62عزوها العراك25عمر بنيطوا

6 عبد اللطيف بروحو24عبدالصمد االدري�ضي

6 عبد العزيز عماري14يونس بنسليمان

  عبد العالي عبد املولي52السعدية الزكي

34عبد هللا عبدالوي63عزيزة القندو�ضي

64رمضان بوعشرة51محمد العراقي

63عبدهللا بنحمو27آمنة ماء العينين

ربة املقيمين بالخار	 رجية والدفاع الوطني واملغا المية والخا
س

ن اال
شؤو

ال

32خالد البوقرعي

صال
التعليم والثقافة واالت

64محمد بوشنيف

54رشيد القبيل45عبد السالم بالجي

27عبد الصمد حيكر16نزهة الوفي

4 جميلة املصلي23محمد السليماني

43أحمد بوخبزة43موالي رشيد سليماني

4 محمد يتيم51حمزة الكنتاوي

21ياسين أحجام33اعتماد الزهيدي

61سعاد بولعيش52السعدية علمي بيناني

43محمد العثماني27محمد الر�ضى بنخلدون

53محمد أوريش72عبد هللا مو�ضى

5 أبوزيد املقرئ االدري�ضي64سعادة بوسيف

 5مينة ز نيبر34يوسف الغربي

 6عبد الحق كسار2مصطفى الشواطي
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التعقيب العرضإسم النائبالشعبةالتعقيب العرضإسم النائبالشعبة

ت االجتماعية 
طاعا

لجنة الق

16مصطفى إبراهيمي

سة املدينة
سيا

سكنى و
ت الترابية وال

خلية والجماعا
الدا

17عزيز الكرماط

14عبد هللا بووانو32صباح بوشام

24عبد هللا صغيري25يونس مفتاح

33إدريس الثمري44سعد حازم

44عبد اللطيف رشيد32إلهام والي

24محمد العربي بلقايد33عبد اللطيف الناصري

15محمد ادعمار31أحمد جدار

42عبد املجيد جوبيج36عبد الحق الناجحي

41محمد سالم البيهي95نور الدين البركاني

42عبد املجيد أيت العديلة32عبد الوهاب الراجي

64عزيز بنبراهيم 6محمد حيلية 

53ربيعة طنين�ضي51سعاد الشيخي

52محمد الدياز42خديجة أبال�ضي

33الحسين الحنصالي51ياحي عبد القادر

جية 
ت االنتا

طاعا
لجنة الق

16ادريس الصقلي عدوي

طاقة واملعادن
سية وال

سا
ت األ

البنيا

34موح رجدالي

34عمر فا�ضي فهري25جمال املسعودي

43أحمد أيتونة35عي�ضى امكيكي

23عبد هللا آيت شعيب56عبد الحليم عالوي

33اخليفة الصيري42عبد الرحمن رابح

43محمد لشكر42عبد هللا أكفاس

35أحمد صدقي44مو�ضى الغالض

26محمد عصام44الحسن بومشيطة

34عبد هللا أوباري31مبارك النوخي

43بلعيد أعلوالل43حسن الغشيم

43أحمد املتصدق43مراد لكورش

44حسن الحارس45رضوان زيدي

33أحمد أدراق
51محمد نجيب عمور

3محمد يوسف

371مجموع التعقيب على األسئلة371مجموع عرض األسئلة
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	األسئلة الكتابية

توزيع األجوبة الكتابية حسب الشعب

األسئلة الكتابية املجاب  عنها
املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية
 

32التشغيل
28التضامن واملرأة

44الشباب والرياضة
121الصحة

225 املجموع

االنتاجية
 
 
 

17السياحة
12الصناعة التقليدية
25الصناعة والتجارة

84الفالحة
138 املجموع

البنيات األساسية
 

195التجهيز والنقل
122الطاقة واملعادن

317 املجموع

التعليم والثقافة 
 واالتصال

 
 

3االتصال
151التربية الوطنية
33التعليم العالي

10الثقافة
197 املجموع

الخارجية
 
 

47األوقاف
6الجالية املغربية

17الخارجية
22 الدفاع الوطني

92 املجموع

الداخلية
 

318الداخلية
45السكنى والتعمير

358 املجموع

العدل
 
 

األمانة العامة 
للحكومة

1

73العدل والحريات

22العالقات مع البرملان

15الوظيفة العمومية
111 املجموع

املالية
 

61االقتصاد واملالية

الشؤون العامة 
والحكامة

17

78 املجموع

1515 املجموع العام

اسئلة الكتابية:  

 

 اسئلة الكتابية املجاب  ع��ا

 مجموع الوزارة الشعبة

 32 التشغيل التماعية

 28 التضامن واملرأة  

 

 44 الشباب والر�اضة

 

 121 ال�حة

جموعم    225 

 17 السياحة انتالية

 12 الصناعة التقليدية  

 25 الصناعة والتجارة  

 84 الفالحة  

 138   مجموع

 195 التجه�� والنقل البنيات اساسية

 122 الطادة واملعادن  

 317   مجموع

 3 اتصال التعليم والثقافة 

 151 ال��بية الوطنية واتصال 

 33 التعلي  العا��  

 10 الثقافة  

 197   مجموع

 47 اوداف ا�خارلية

 6 ا�جالية املغر�ية  

 17 ا�خارجية  

 

 22  الدفاع الوط�ي

 92   مجموع

 318 الداخلية الداخلية

 45 السك�ى والتعم��  

 358   مجموع

 1 امانة العامة ل�ح�ومة العدل

 73 العدل وا�حر�ات  

 22 العالدات مع ال��ملان  

 

 15 الوظيفة العمومية

 111   مجموع

 61 ادتصاد واملالية املالية

 17 الشالون العامة وا�ح�امة  

 78   مجموع

 

 1515 املجموع الك�� 

 

 

 

 

االجتماعية
16%

االنتاجية
9%

البنيات 
األساسية
21%

التعليم والثقافة 
واالتصال
13%

الخارجية
6%

الداخلية
23%

العدل
7%

المالية
5%

 توزع  الو�ة الكتابية حسب الشعب
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توزيع األسئلة املطروحة حسب الفرق واملجموعات النيابية

النسبة املأويةعدد األسئلة الكتابيةعدد األسئلة الشفويةالفرق واملجموعات النيابية

1015277860,37العدالة والتنمية

2093589,02االستقاللي

2861547,00األصالة واملعاصرة

2112607,49االشتراكي

175884,18التجمع الوطني لألحرار

1021774,44الحركي

114232,18االتحاد الدستوري

53661,89التقدم الديمقراطي

28691,54مجموعة تحالف الوسط

18681,36مجموعة الحزب العمالي

7120,30مجموعة املستقبل

700,11فرق األغلبية )مشتركة(

400,06فرق املعارضة )مشتركة(

%22294053100املجموع

 رسم بياني يوضح حصة الفرق واملجموعات النيابية من األسئلة الشفهية والكتابية

<Ì◊Úâ˘]<ƒËáÁ i<ÌuÊÜ� π]ÌÈê Èfl÷]<l ¬̂ Á €. ]Ê<— ÜÀ÷]<gäu  

 املأو�ةالنسبة  الكتابيةعدد اسئلة  عدد اسئلة الشفو�ة الفر  واملجموعات النيابية

 60,37 2778 1015 العدالة والتنمية

 9,02 358 209 اؤتقال��

 7,00 154 286 اصالة واملعاصرة

 7,49 260 211 اش��ا�ي

 4,18 88 175 التجمع الوط�ي لألحرار

 4,44 177 102 ا�حر�ي

 2,18 23 114 اتحاد الدؤتوري

 1,89 66 53 التقدم الديمقراطي

 1,54 69 28 مجموعة تحالف الوؤط

 1,36 68 18 مجموعة ا�حزب العما��

 0,30 12 7 مجموعة املستقبل

 0,11 0 7  (مش��كة)فرق اغلبية

 0,06 0 4  (مش��كة)فرق املعارضة

 %100 4053 2229 املجموع

 
<ÌÈê j”÷]Ê<ÌÈ„Àé÷]<Ì◊Úâ˘]<‡⁄<ÌÈê Èfl÷]<l ¬̂ Á €. ]Ê<— ÜÀ÷]<Ìíu<xïÁ Ë<Ífî Èe<‹âÖ 

 

1015

209
286

211175
102114

532818774

2778

358

154

260

88
177

23
666968

1200

العدالة 
والتنمية

األصالة االستقاللي
والمعاصرة

الوطني .تاالشتراكي
لألحرار

االتحاد الحركي
الدستوري

التقدم 
الديمقراطي

تحالف . م
الوسط

الحزب . م
العمالي

المعارضةاألغلبيةالمستقبل. م

األسئلة الشفوية

األسئلة الكتابية
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 توزعت األسئلة الكتابية التي تقدم بها الفريق على مختلف القطاعات الحكومية حيث يتضح أهمية 
القضايا واملشاكل املطروحة على أعضاء الفريق من خالل مواضيع األسئلة والقطاعات املوجهة إليها، وفي هذا 

السياق فإن األسئلة 2778 التي صاغها أعضاء الفريق توزعت حسب الجدول أسفله:

توزيع األسئلة الكتابية املطروحة حسب الشعب

الوزارةاللجنة
املجموع حسب 

الوزارة
املجموع حسب 

الشعب
النسبة 

االجمالية

%1111114,00رئاسة الحكومة

الداخلية

761الداخلية

87231,39% 3و,م لدى وزير الداخلية

108اإلسكان والتعمير

التعليم والثقافة واالتصال

176التربية الوطنية

31311,27%
87التعليم العالي

25الثقافة

25االتصال

االجتماعية

213الصحة

38813,97%
67التشغيل

46التنمية االجتماعية

62الشباب والرياضة

املالية

126االقتصاد واملالية

1706,12% 9املكلف بامليزانية

35الشؤون العامة والحكامة

البينات األساسية
258التجهيز والنقل

41815,05%
160الطاقة واملعادن

الخارجية

41الخارجية

1465,26%

76األوقاف

13الجالية

3و,م لدى وزير الخارجية

13 الدفاع الوطني

اإلنتاجية

21 الصناعة التقليدية

2077,45%
20السياحة

120الفالحة

46الصناعة والتجارة

العدل

11و.م. الوظيفة العمومية

1535,51%
10العالقات مع البرملان

4األمانة العامة للحكومة

128العدل

%2778100,00املجموع اإلجمالي
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 :ويوضح الجدول أسفله توزيع الاسئلة الكتابية حسب أعضاء الفريق

 (ة)النائب  الرقم 
عدد آلاسئلة 

 الكتابية
 (ة)النائب  الرقم 

سئلة عدد آلا 
 الكتابية

 111 محمد خيري  20 322 عبد العزيز أفتاتي 1

 110 صباح بوشام 21 324 عبد اللطيف بروحو 2

 110 اعتماد الزهيدي  28 213 عزيز الكرماط 3

 113 السعدية علمي بيناني 22 211 نور الدين البركاني 4

 111 أحمد أيتونة  31 121 محمد عصام  5

 22 محمد امكراز 31 121 عبد هللا أوباري  0

 28 عبد الحق كسار  32 185 عبد هللا بووانو 1

 28 محمد لشكر 33 111 عبد القادر ياحي 8

 20 رضوان زيدي 34 113 عبد الحليم عالوي  2

 25 عبد الوهاب راجي 35 150 مصطفى ابراهيمي 11

 24 مينة زنيبر 30 151 بلعيد أعلوالل 11

 23 وسفمحمد ي 31 132 محمد العرقي 12

 21 محمد أوريش  38 138 عبد هللا صغيري  13

 21 حسن الحارس 32 131 إدريس صقلي عدوي  14

 ويوضح الجدول أسفله توزيع االسئلة الكتابية حسب أعضاء الفريق

النائب )ة(الرقم 
عدد األسئلة 

الكتابية
عدد األسئلة الكتابيةالنائب )ة(الرقم 

135محمد العثماني32915عبد العزيز أفتاتي1

132عزيزة القندو�ضي 32416عبد اللطيف بروحو2

129خالد بوقرعي21317عزيز الكرماط3

126الحسين الحنصالي20718نور الدين البركاني4

125رمضان بوعشرة19719محمد عصام 5

115ءامنة ماء العينين19020عبد هللا أوباري6

114موح رجدالي18521عبد هللا بووانو7

111أحمد صدقي17722عبد القادر ياحي8

109احمد بوخبزة17323عبد الحليم عالوي9

108موالي رشيد سليماني15624مصطفى ابراهيمي10

107عبد الصمد اإلدري�ضي15025بلعيد أعلوالل11

107محمد خيري13926محمد العرقي12

106صباح بوشام13827عبد هللا صغيري13

106اعتماد الزهيدي 13728إدريس صقلي عدوي14
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النائب )ة(الرقم 
عدد األسئلة 

الكتابية
عدد األسئلة الكتابيةالنائب )ة(الرقم 

58عبد هللا بنحمو10355السعدية علمي بيناني29

57محمد الدياز10056أحمد أيتونة 30

57أحمد أدراق9957محمد امكراز31

56محمد حيلية9858عبد الحق كسار 32

56يوسف غربي9859محمد لشكر33

56عمر بنيطوا9660رضوان زيدي34

55عبد اللطيف الناصري9561عبد الوهاب راجي35

55رقية الرميد9462مينة زنيبر36

55محمد العربي بلقايد9363محمد يوسف37

54عبد اللطيف بن يعقوب9164محمد أوريش 38

53عمر فا�ضي فهري9165حسن الحارس39

51عزيز بنبراهيم8166إدريس الثمري40

51محمد ادعمار8067عبد هللا مو�ضى41

46حسن لغشيم7868عي�ضى أمكيكي42

46عبد هللا عبدالوي7769سعد حازم43

45أحمد املتصدق7070ربيعة الطنين�ضي44

45عبد الرحمان رابح7071محمد خيي45

44عبد السالم بالجي6972سليمان العمراني46

44حسن بومشيطة6973اخليفة الصيري47

44سعيد بنحميدة6774محمد بوشنيف48

43يونس بن سليمان6575محمد السليماني 49

41السعدية زاكي6476إلهام والي50

41جميلة املصلي6377جمال املسعودي51

41املقرئ اإلدريس أبو زيد6078مراد لكورش52

40عزوها العراك5979سعاد شيخي53

39محمد الر�ضى بن خلدون5980سعيد خيرون54
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النائب )ة(الرقم 
عدد األسئلة 

الكتابية
عدد األسئلة الكتابيةالنائب )ة(الرقم 

9عبد العزيز عماري3894يونس مفتاح81

8نزهة الوفي3795سعادة بوسيف82

8خديجة أبال�ضي3496عبد الكريم النماوي83

7محمد بن عبد الصادق3497رشيد القبيل84

7حكيمة فصلي2298سعاد بولعيش الحجراوي85

7نور الدين عبد الرحمان2199عبد هللا ايت شعيب86

7محمد يتيم15100مو�ضى الغالض87

6ياسين احجام15101عبد املجيد جوبيج88

6عبد املجيد أيت عديلة14102أحمد جدار89

4محمد سالم البيهي13103محمد نجيب عمور90

3عبد هللا اكفاس12104رشيد عبد اللطيف91

3حمزة الكنتاوي11105عبد الصمد حيكر92

10محمد الزويتن93
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أداء دبلوما�سي مسؤول وفعال  . 3

زيارة تضامنية مع قطاع غزة أ. 

مــن أهــم األنشــطة الدبلوماســية التــي قــام بهــا الفريــق خــالل هــذه الســنة تنظيمــه لزيــارة تضامنيــة لقطــاع غــزة 
شــارك فيهــا عشــرون نائبــا ونائبــة عــن الفريــق وذلــك مابيــن 03 و 10 ينايــر 2013 وعيــن الفريــق خاللهــا األخ عبــد العزيــز 
أفتاتــي منســقا، حيــث تــم خــالل هــذه الزيــارة مالقــاة عــدد مــن الفعاليــات الفلســطينية بقطــاع غــزة علــى رأســها رئيــس 
الحكومــة إســماعيل هنيــة وعــدد مــن البرملانييــن الفلســطينيين، كمــا تــم الوقــوف علــى خدمــات املستشــفى امليدانــي 
الــذي أمــر صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس إقامتــه بالقطــاع، وخــالل عودتــه  قــام الوفــد بزيــارة مجموعــة مــن 

الهيــآت الرســمية واملدنيــة بدولــة مصــر الشــقيقة. وتشــكل هــذا الوفــد مــن األخــوات واإلخــوة اآلتيــة أســماؤهم:

عبد العزيز أفتاتي       - 
ربيعة طنين�ضي- 
السعدية زاكي- 
رقية الرميد- 
سعاد الحجراوي بولعيش- 
عي�ضى امكيكي- 
عبد السالم بالجي- 
عبد املجيد ايت عديلة- 
احمد ايتونة- 

محمد لشكر- 
جمال مسعودي- 
عبد هللا بنحمو- 
عبد الحق الناجحي- 
جوبيج عبد املجيد- 
محمد الدياز- 
احمد بوخبزة- 
رشيد عبد اللطيف- 
عبد الحق كسار- 

 

أعضاء الفريق مع الدكتور اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية
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الوفد املغربي أمام معبر  رفح الوفد املغربي بالجامعة اإلسالمية بغزة

الوفد املغربي باملجلس التشريعي الفلسطيني

الوفد املغربي يستمع إلى شروحات باملستشفى امليداني 
الذي أمر جاللة امللك محمد السادس بإقامته بقطاع غزة

الوفد املغربي بمجلس الشورى املصري
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إستقبال هيآت دبلوماسية ووفود دوليةب. 

 وفــي ســياق انفتاحــه علــى البعثــات الدبلوماســية باملغــرب اســتجاب رئيــس الفريــق وعــدد مــن نوابــه ملجموعــة 
مــن الدعــوات واالســتقباالت التــي نظمتهــا هــذه البعثــات برســم أعيادهــا الوطنيــة أو ملناســبات أخــرى اســتغلها أعضــاء 
الفريــق للتواصــل مــع أعضــاء الســلك الدبلوما�ضــي وتوضيــح رؤيــة الفريــق ومــن خاللــه الحــزب بخصــوص عــدد مــن 

القضايــا وامللفــات التــي تهــم الشــان الداخلــي والعالقــات الدوليــة.

وفي نفس اإلطار اســتقبلت رئاســة الفريق خالل هذه الســنة عددا من الهيآت والفعاليات الدبلوماســية تبادلت 
معهــا نقاشــات مهمــة حــول أوجــه التعــاون بيــن املغــرب وهــذه الــدول والهيــآت، وتمحــورت مختلــف مداخــالت الفريــق 
خــالل هــذه االســتقباالت علــى التعريــف بالتجربــة الديمقراطيــة املغربيــة فــي ظــل دســتور 2011، وقيــادة حــزب العدالــة 
والتنميــة لألغلبيــة الحكوميــة بعــد حصولــه علــى 107 مقعــد برملانــي بمجلــس النــواب ونــورد فيمــا يلــي جــدوال بأهــم تلــك 

اللقــاءات و اإلســتقباالت.

التاريخالهيآت املستقبلة

14   نونبر 2012 استقبال سفير دولة أكرانيا باملغرب

05 فبراير 2013استقبال السفير التركي باملغرب

15 يناير 2013استقبال وزير الخارجية الفلسطيني

05 مارس 2013استقبال وزير العدل اللبناني

11 مارس 2013استقبال وفد يمثل حزب التغيير الليبي

08 أبريل 2013استقبال وفد فلسطيني يرأسه وزير الحكم املحلي في غزة

19 فبراير 2013لقاء مع سفير الجمهورية الفرنسية باملغرب

2013لقاء مع سفيرة دولة كندا باملغرب

    

إستقبال مكتب الفريق ملمثل منظمة الصحة 
العاملية بشمال إفريقيا والشرق األوسط

إستقبال سفير دولة تركيا في املغرب إستقبال وزير الخارجية الفلسطيني
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حصيلة إيجابية على مستوى الشعب البرملانية الدولية	. 

وإلى جانب ذلك أبلى أعضاء الفريق البالء الحســن بصفتهم ممثلين للفريق بعدد من الشــعب البرملانية الدولية 
ملجلــس النــواب حيــث كان حضورهــم متميــزا ومشــرفا حيــث شــارك أعضــاء الفريــق خــالل الســنة التشــريعية الثانيــة 
فــي 57 تظاهــرة برملانيــة دوليــة -25 مشــاركة خــالل دورة اكتوبــر و32 مشــاركة خــالل دورة أبريــل-؛ وفــي هــذا الســياق 
نهيــب بكافــة اعضــاء الفريــق الذيــن تنــاط بهــم مهــام دبلوماســية إخبــار رئاســة الفريــق وإدارتــه بمواعيدهــا حتــى يتــم 
فــي املوضــوع وفــي جانــب آخــر نؤكــد علــى ضــرورة موافــاة إدارة  تســجيل اعتذاراتهــم وكــذا تحييــن قاعــدة املعطيــات 
الفريــق بتقاريــر عــن املهــام التــي يقومــون بهــا حيــث نســجل عــدم التوصــل بســتة تقاريــر عــن مشــاركات خــالل الســنة 

الولــى و38 تقريــر عــن الســنة الثانيــة، ويوضــح الجــدول أســفله أهــم التظاهــرات التــي شــارك فيهــا ممثلــي الفريــق:

مالحظاتاملشاركوناملكانالتاريخالتظاهرة

دورة أكتوبر

اجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة 
للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا

م. يتيمباريس/فرنسايومي 14 و15 نونبر 2013

البرازيلمن 26 إلى 28 نونبر 2013زيارة رسمية لدول أمريكا الالتينية )البرازيل(
ج. املصلي
ع. أكفاس

املصلي باسم 
م.املجلس

املؤتمر الثاني حول القوانين املتخصصة تحت عنوان 
»الحماية القانونية من األخطاء الطبية«

م. إبراهيميأم سقيم – اإلمارات من 28 و30 نونبر 2013

 آ. ماء العينيناسبانيامن 03 إلى 05 دجنبر 2012زيارة وفد برملاني إلسبانيا

زيارة اللجينة املكلفة بالعالقات الخارجية املنبثقة عن لجنة 
القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرملانية 

ملجلس أوروبا لألمم املتحدة
اعتذرم. يتيمنيويورك/و.م.أيومي 6 و7 دجنبر 2012

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة واملاء التابعة للجمعية البرملانية 
لالتحاد من أجل املتوسط

 س. خيرونبرلينيومي 10 و11 دجنبر 2012

مؤتمر حول موضوع »حقوق االنسان والسياسة الخارجية، 
واجتماع لجنة  الشؤون السياسية والديمقراطية التابعة 

للجمعية البرملانية ملجلس اوروبا
 م. يتيمتورينو/ايطاليايومي 13 و14 دجنبر 2012

الدورة الثامنة ملؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في 
منظمة املؤتمر االسالمي واالجتماعات املصاحبة لها

 س. العمرانيالخرطوم/السودانمن 17 إلى 22 يناير 2013

املؤتمر الخامس للمنظمة العاملية للبرملانيين ضد الفساد
من 31 يناير - 02 فبراير 

2013
 ع. بووانومانيال/الفلبين

 ع.عماريكيتو/االكوادورمن 22  إلى 27 مارس 2013الجمعية 128 لالتحاد البرملاني الدولي

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

اجل املتوسط
 ح. فصليروما / إيطاليايومي 24 و25 يناير 2013

18 نائب ونائبة غزة/فلسطينمن 03 إلى 10 يناير 2013زيارة تضامنية لقطاع غزة

ندوة لفائدة النساء البرملانيات بدول الضفة الجنوبية للبحر 
األبيض املتوسط

 ع. القندو�ضيبروكسيل/بلجيكامن 21 إلى 24 يناير 2013
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مالحظاتاملشاركوناملكانالتاريخالتظاهرة

االجتماع املشرك بين لجنة الشؤون السياسية واألمن 
وحقوق االنسان ولجنة حقوق املرأة التابعتين للجمعية 

البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط
 خ. البوقرعيبروكسيل/بلجيكا24 يناير 2013

املرحلة األولى من الدورة العادية للجمعية البرملانية ملجلس 
أوروبا

ستراسبورغمن 21 إلى 25 يناير 2013
م. يتيم - ن. 

الوفي
 

 إ. صقلي عدويبروكسيل/بلجيكا20 فبراير 2013اجتماع أعضاء اللجنة البرملانية املشتركة

اجتماع مشترك من تنظيم الجمعية البرملانية لالتحاد من 
أجل املتوسط

 ح. فصليبروكسيل/بلجيكا20 فبراير 2013

املؤتمر الخامس لرؤساء البرملانات وشعب جهة إفريقيا 
التابعة للجمعية البرملانية للفرنكفونية

من 25 إلى 28 فبراير 2013
ماالبو/غينيا 

االستوائية
 إ. صقلي عدوي

بروكسيل/بلجيكا7 مارس 2013زيارة ملنظمة الحلف االطل�ضي )الناتو(
م. يتيم

 خ. البوقرعي
م. يتيم باسم 

م.املجلس 

ندوة تنظمها مؤسسة ويستمنستر واالتحاد البرملاني العربي 
واملعهد العربي للتدريب البرملاني والدراسات التشريعية

ع. حيكربيروت/لبنان7و8 مارس 2013
باسم 

م.املجلس

مشاركة أعضاء  اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية 
في اجتماع الدورة العادية للبرملان األوروبي

 إ. صقلي عدويستراسبورغمن 11 إلى 14 مارس 2013

 ع. بنيطوانيودلهي/الهندمن 16 إلى 24 مارس 2013دورة تكوينية تحت عنوان »رواد املستقبل«

اجتماع لجنة التعاون والتنمية التابعة للجمعية البرملانية 
للفرنكوفونية

 م. السليمانيالكيبيك/كندامن 17 إلى 20 مارس 2013

الكويتمن 08 إلى 10 أبريل 2013املؤتمر التاسع عشر لالتحاد البرملاني العربي
ع. بالجي

ع. اإلدري�ضي
 

بروكسيل/بلجيكايومي 11 و12 أبريل 2013الدورة التاسعة للجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط
س. خيرون
خ. البوقرعي

ح. فصلي
 

دورة أبريل

 ج. املسعوديأملانيامن 22 إلى 26 أبريل 2013زيارة عمل ألملانيا

اجتماعات الجلسة الثالثة للدورة العادية األولى للبرملان 
العربي

 م. السليمانيالقاهرة/مصرمن 18 إلى 21 أبريل 2013

املرحلة الثانية من الدورة العادية للجمعية البرملانية ملجلس 
أوروبا لسنة 2013

ستراسبورغمن 22 إلى 26 أبريل 2013
م. يتيم- ن. 

الوفي
 

تركيامن 22 إلى 27 أبريل 2013اإلطالع على التنظيم املالي بالتجربة التركية
ح. فصلي

س. خيرون

س.خيرون 
بصفته رئيسا 

للجنة 

 ع.  بروحوأنقرة/تركيامن 19 إلى 18 أبريل 2013املنتدى الدولي حول إدارة وتدبير األموال العامة

 إ. صقلي عدويبروكسيل/بلجيكا24 أبريل 2013اجتماع أعضاء اللجنة البرملانية املشتركة
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مالحظاتاملشاركوناملكانالتاريخالتظاهرة

 ع. صغيريدبي/االماراتمن 7 إلى 10 ماي 2013املؤتمر الدولي الثاني للغة العربية

الدورة 21 للجمعية الجهوية إلفريقيا التابعة للجمعية 
البرملانية للفرنكوفونية

 ي. الغربيياواندي/الكامرونمن 9 إلى 11 ماي 2013

ورشة عمل حول الدور الرقابي للبرملان والعالقة بين 
الحكومة واملعارضة داخل البرملان 

ع. بروحوكردستان/العراقيومي 14 و15 ماي 2013
باسم 

م.املجلس

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة واملاء التابعة للجمعية البرملانية 
لالتحاد من أجل املتوسط

 س. خيرونستوكهولم/السويديومي 27 و28 ماي 2013

اجتماع لجنة الهجرة والالجئين والنازحين التابعة للجمعية 
البرملانية ملجلس أوروبا

 ن. الوفي          باريس/فرنسا4 يونيو 2013

اجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة 
للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا

 م. يتيمباريس/فرنسايومي 5 و6 يونيو 2013

 آ. ماء العينينجنيفيومي 27 و28 ماي 2013الدورة 23 ملجلس حقوق االنسان

 إ. الزهيديباريس/فرنسا11 يونيو 2013ندوة حول »التنمية الترابية في املغرب رافعة للنمو«

 ص. بوشامكيبيك/كندايومي 17 و18 يونيو 2013اجتماع اللجنة البرملانية املشتركة املغرب-كيبيك

املرحلة الثالثة من الدورة العادية للجمعية البرملانية ملجلس 
أوروبا لسنة 2013

ستراسبورغمن 24 إلى 28 يونيو 2013
م. يتيم- ن. 

الوفي
 

 ي. مفتاحالقاهرة/مصر20 يونيو 2013الجلسة العامة الرابعة للبرملان العربي

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

 خ. البوقرعيبروكسيل / ببلجيكا20 يونيو 2013

الدورة السنوية الثانية والعشرون للجمعية البرملانية ملنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا

من 29 يونيو إلى 03 يوليوز 
2013

 ع. حيكراسطنبول/تركيا

الدورة 30 للجنة التنفيذية التحاد مجالس الدول األعضاء 
في منظمة التعاون االسالمي

 م.ر بنخلدونباكو/أدربيجانيومي 19 و 20 يوينو 2013

 ي. الغربيأبيدجانمن 6 إلى 12 يوليوزاملؤتمر 39 للجمعية البرملانية للفرنكفونية

زيارة رسمية لدول أمريكا الالتينية )املكسيك،غواتيماال، 
كوسطاريكا(

من 01 إلى 05 يوليوز 2013
املكسيك-غواتيماال-

كوسطاريكا
ع. بروحو

باسم 
م.املجلس

اجتماع اللجنة البرملانية املشتركة بين البرملان املغربي والبرملان 
األوروبي

 إ. صقلي عدويستراسبورغمن 01 إلى 04 يوليوز 2013

اجتماع لجنة الهجرة والالجئين والنازحين التابعة للجمعية 
البرملانية ملجس أوروبا

 ن. الوفي          باريس/فرنسا10 شتنبر 2013

اجتماع اللجنة البرملانية املشتركة بين البرملان املغربي والبرملان 
األوروبي 

إ. صقلي عدويبروكسيل / ببلجيكا18 شتنبر 2013
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مالحظاتاملشاركوناملكانالتاريخالتظاهرة

اجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة حول 
تحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية وحقوق األشخاص 

املعاقين
م.ب بنخلدوننيويورك/و.م.أ23 شتنبر 2013

 ع. بووانومدريد/اسبانيايومي 23 و24 شتنبر 2013الدورة الثانية للمنتدى البرملاني املغربي االسباني

إ. صقلي عدويبروكسيل / ببلجيكايومي 23 و24 شتنبر 2013اجتماعات لجنة الخارجية التابعة للبرملان األوروبي 

م. الزويتناسطنبول / تركيايومي 26 و 27 شتنبر 2013منتدى البرملانيين اإلسالميين

يومي 28 و29 شتنبر 2013الدورة 62 للجنة التنفيذية لالتحاد البرملاني االفريقي
أبيدجان/كوت 

ديفوار
 م. الرجدالي

املرحلة الرابعة من الدورة العادية للجمعية البرملانية ملجلس 
أوروبا 

ستراسبورغ30 شتنبر إلى 04 أكتوبر 2013
م. يتيم- ن. 

الوفي
 

ع. عماريجنيف/سويسرامن 07 إلى 09 أكتوبر 2013الجمعية 129 لإلتحاد البرملاني الدولي 



المحور الثالث:
األداء التواصلي
واإلعالمي للفريق
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ــز األداء التواصلــي واإلعالمــي للفريــق خــالل الســنة التشــريعية الثانيــة )2013-2012( مــن الواليــة التشــريعية  تميَّ
التاسعة، بالحضور املكثف والوازن في مختلف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية، حيث تمت استضافة رئيس الفريق 
وعــدد ُمعتبــر مــن أعضائــه فــي عــدد مــن البرامــج التلفزيــة واإلذاعيــة، املباشــرة واملســجلة، كمــا تابعــت الصحافــة املكتوبــة 
الورقية وااللكترونية عدد هام من أنشــطة الفريق ومبادراته، ونشــرت تصريحات لرئيســه وأعضائه عّبروا من خاللها 

عــن مواقــف الفريــق بخصــوص جملــة القضايــا التــي اســتأثرت باهتمــام الــرأي العــام الوطنــي.

ــس االهتمــام الــذي أولتــه وســائل اإلعــالم للمبــادرات التشــريعية والرقابيــة والتواصليــة للفريــق، قــوة أدائــه 
َ

وعك
وحضوره املتميز داخل املؤسسة التشريعية وأبان عن أهمية انفتاحه على مختلف وسائل اإلعالم بصفتها سلطة رابعة 
وقنــاة للتواصــل مــع الــرأي العــام، حيــث يســعى املواطنــون إلــى معرفــة الجهــود التــي يبذلهــا ممثليهــم باملؤسســة التشــريعية.

ونستعرض فيما يلي أهم األعمال التي يقوم بها الفريق لتقوية أدائه التواصلي: 

التواصل مع رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة. 1

قام الفريق خالل اجتماع الفريق األسبوعي املنعقد يوم االثنين 10 دجنبر 2012باستضافة السيد رئيس مجلس 
النــواب كريــم غــالب الــذي قــدم عرضــا أمــام أعضــاء الفريــق حــول اســتراتيجية تطويــر املجلــس، تمــت مناقشــنها للخــروج 

بمالحظات وتوصيات في سبيل النهوض باملؤسسة التشريعية والوظائف املنوطة بها. 

ولتقويــة أواصــر التواصــل مــع املؤسســة الحكوميــة، اســتضاف الفريــق الســيد رئيــس الحكومــة وعــدد مــن أعضائهــا  
وذلــك ملناقشــة عــدد مــن القضايــا املهمــة ولتوضيــح بعــض مبــادرات الحكومــة، تفاديــا لــكل ارتبــاك مــن شــأنه تبطيــئ أو 

تعطيــل تنفيــذ البرنامــج الحكومــي ، ويوضــح الجــدول التالــي  الســادة الــوزراء الذيــن اســتضافهم الفريــق:

ضيف الفريقالتاريخ

عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة29 يونيو 2013

مصطفى الرميد وزير العدل والحريات29 يوليوز 2013

سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجيى والتعاون22 أبريل 2013

13 ماي 2013
8 يوليوز 2013

عبد هللا بها وزير الدولة 

عبد القادر عمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة1 يونيو 2013

عزيز رباح وزير التجهيز والنقل15 أبريل 2013

15 أبريل 2013
20 ماي 2013
1 يونيو 2013
8 يوليوز 2013

لحسن الداودي  وزير التعليم العالي 

  

إستقبال الفريق لرئيس مجلس النواب إحدى لقاء ات الفريق املؤطرة من قبل األخ 
األمين العام رئيس الحكومة
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استضافة شخصيات من عالم الفكر والسياسية واالقتصاد:. 2

لــم يكتــف الفريــق باســتضافة أعضــاء الحكومــة والشــخصيات الرســمية، بــل وجــه دعــوات لشــخصيات مهمــة 
مــن عالــم الفكــر والثقافــة والسياســة واالقتصــاد، حيــث لبــت هــذه الشــخصيات وحضــرت اجتماعاتــه األســبوعية 
ويلخــص  الفريــق،  ألعضــاء  النيابيــة  القــدرات  لدعــم  فرصــة  كانــت  مســتفيضة،  نقاشــات  أثــارث  عروضــا  وقدمــت 

الجــدول أســفله أســماء الشــخصيات التــي اســتضافها الفريــق.

املوضوعالضيفالتاريخ

17/12/2012
محمد الحمداوي

)رئيس حركة التوحيد واإلصالح(
التزامات وواجبات نواب األمة

عرض حول التنزيل الديمقراطي للدستورعبد العالي حامي الدين )أستاذ جامعي(21/01/2013

أحمد عماري )نائب سابق(28/01/2013
قراءة في كاتبه حول نظريات اإلصالح 
بين منطق األصالة والحداثة في املغرب

عرض حول الوضع السيا�ضي باملغربعبد الصمد بلكبير )أستاذ جامعي(06/05/2013

الحكامة البرملانيةنور الدين قربال )نائب سابق(20/05/2013

قراءة في املشهد السيا�ضيكريم التازي )رجل أعمال(27/05/2013

محمد حوراني )رئيس اتحاد مقاوالت املغرب سابقا(24/06/2013
عرض حول الظرفية االقتصادية واألزمة 

الدولية

إستقبال السيد محمد حوراني الرئيس السابق إلتحاد 
مقاوالت املغرب

إستقبال السيد كريم التازي رجل أعمال وناشط 
سيا�ضي

إستقبال السيد عبدالصمد بلكبير املفكر 
والناشط السيا�ضي
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استضافة علماء ودعاة . 3

دأبــا علــى عادتــه قــام الفريــق بدعــوة العديــد مــن الدعــاة وعلمــاء األمــة تكريمــا لهــم ونهــال مــن علمهــم ومعرفتهــم، 
حيــث قامــوا بافتتــاح اجتماعاتــه االســبوعية بتذكيــر تربــوي شــكل معينــا لنــواب الفريــق فــي أداء املهــام املنوطــة بهــم.

ضيف الفريقالتاريخ

حسن العلمي ) أستاذ جامعي(21/01/2013

موالي عمر بن حماد )استاذ جامعي(04/02/2013

حسن مو�ضى )استاذ(15/04/2013

عبد هللا بوغوتة29/04/2013

العربي غزال )داعية(03/06/2013

شكيب الرمال )أستاذ(17/06/2013

عبد هللا اشبابو )أستاذ جامعي(24/06/2013

رشيد سودو )أستاذ(01/07/2013

محمد األمين بوخبزة )نائب سابق(08/07/2013

استضافة األستاذ الداعية العربي غزال

استضافة األستاذ الداعية عضو الفريق سابقا 
عبدهللا شبابو

استضافة األستاذ الداعية موالي عمر بن حماد

استضافة األستاذ الداعية عضو الفريق سابقا 
محمد األمين بوخبزة
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استقباالت راتبة . 4

حرصــت رئاســة الفريــق خــالل الســنة التشــريعية الثانيــة علــى اســتقبال عــدد مــن الهيــآت املدنيــة والنقابيــة وغيرهــا 
بطلــب منهــا حيــث التقــى رئيــس الفريــق بمعيــة عــدد مــن أعضائــه بالعشــرات مــن الهيئــات )أزيــد مــن 50 هيئــة(، ممــا 
يعكــس انفتــاح الفريــق علــى كافــة مكونــات املجتمــع وتجاوبــه مــع تطلعــات املواطنيــن، ونــورد فيمــا يلــي جــدوال بأهــم تلــك 

االســتقباالت :

االستقبالالتاريخ

لقاء مع جمعية مستوردي السيارات االسيوية07/11/2012

اجتماع اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب07/11/2012

اجتماع الفدرالية الوطنية لصناعة البالستيك08/11/2012

اجتماع مع الهيأة الوطنية للتقنيين08/11/2012

اجتماع مع ممثلي شركة ألطاديس13/11/2012

اجتماع تنسيقية الوحدة الترابية13/11/2012

19/11/2012CGEM استقبال وفد عن

لقاء النقابة الوطنية ملهند�ضي اإلحصاء20/11/2012

وفد عن النقابة الوطنية لوكالة تنميية20/11/2012

لقاء مع ممثلي عدد من الجمعيات العاملة في مجال العنف األسري28/11/2012

استقبال ممثلي رابطة التعليم الخصو�ضي باملغرب11/12/2012

استقبال ممثلين عن شركات االئتمان االيجاري11/12/2012

استقبال وفد عن منظمة التجديد الطالبي24/12/2012

استقبال وفد عن الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة »أزطا«24/12/2012

استقبال وفد من األقاليم الجنوبية 27/12/2012

استقبال ممثلين عن تقنيي وكاالت توزيع املاء والكهرباء08/1/2013

استقبال ممثلي جمعية مستخدمي اإلعالم السمعي البصري15/01/2013

استقبال ممثلي النقابة املغربية ملحترفي املسرح21 مارس 2013

استقبال ممثلي نقابة مستخدمي الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة )UNTM(11 يونيو 2013

استقبال ممثلين عن معطلي محضر 20 يوليوز11 يونيو 2013

استقبال مكتب املرصد املغربي ملناهضة التطبيع18 يونيو 2013

استقبال تنسيقية التضامن للمجازين املعطلين16 أبريل 2013

تكريم التلميذتين املتفوقتين في امتحانات الباكالوريا1 يوليوز 2013

استقبال وفد عن الجالية املغربية بالخارج31 يوليوز 2013
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قافلة املصباح في دورتها السادسة  . 5

ألول مــرة وهــو يقــود األغلبيــة البرملانيــة نظــم فريــق العدالــة والتنميــة قافلــة املصبــاح السادســة، حيــث خــاض 
هــذه التجربــة بنفــس جديــد يؤكــد علــى دعــم الحكومــة الحاليــة وبرنامجهــا ولكــن دون التخلــي عــن وظائفــه الرقابيــة 
والتشــريعية إلثــارة انتبــاه هــذه الحكومــة لعــدد مــن القضايــا وامللفــات ذات الطابــع املحلــي فــي غالبيتهــا وذلــك فــي أفــق 

معالجتهــا والوقــوف علــى االختــالالت التدبيريــة التــي تثيرهــا.

وبذلك يكون الفريق قد تفوق في تكريس سياسة القرب، ناهيك عن إعطاء مفهوم واضح ملبدأ ربط املسؤولية 
باملحاســبة، إذ أكــد نــواب فريــق العدالــة والتنميــة فــي كافــة اللقــاءات التــي  عقدوهــا مــع الهيــآت املدنيــة والرســمية بــان 
التنزيــل الديمقراطــي لفصــول دســتور 2011 تلــزم ممثلــي األمــة بالحضــور الدائــم واملســتمر إلــى جانــب املواطنيــن لنقــل 
همومهــم وانشــغاالتهم، وذلــك فــي أفــق إنجــاح التجربــة الديمقراطيــة املغربيــة بإعــادة االعتبــار للعمــل السيا�ضــي، وحتــى 
يؤكــد الفريــق علــى خصوصيــة املرحلــة والتحديــات التــي تطرحهــا اختــار الفريــق لهــذه الــدورة كشــعار »جميعــا ... لدعــم 

أوراش اإلصــالح«.

وغطــت فعاليــات هــذه القافلــة 10 جهــات و46 إقليمــا بجماعاتهــا الحضريــة والقرويــة وذلــك  فــي فتــرة امتــدت 
مابيــن 28 و 31 مــارس 2013، ولــم يحــل ضيــق هــذه املــدة مــن تأطيــر أزيــد مــن 580 نشــاط تواصلــي تمثلــت فــي 36 لقــاء 
مــع املصالــح الخارجيــة للــوزارات، و276 زيــارة ميدانيــة و45 مهرجــان خطابــي و 24 لقــاء مــع الجمعيــات و 214 لقــاء 
تواصلي، وكانت حصيلة هذه األنشــطة تجميع ما يزيد عن 1250 ملفا وقضية تلخص قضايا ومشــاكل توزعت على 
قطاعات مختلفة ويعكس هذا الرقم دينامية اشتغال أعضاء الفريق حيث كان مستوى التعبئة مرتفعا، والقناعة 

بأهميــة التواصــل الــذي يقومــون بــه مترســخا.

وحتــى يتــم اإلســراع بمعالجــة تلــك امللفــات والقضايــا اختــار مكتــب الفريــق منهجيــة جديــدة تمثلــت فــي تجميــع 
ومركزة جميع امللفات بإدارة الفريق حتى يسهر على تحليلها ومعالجتها نخبة من أطره بتصريفها في شكل؛ ملتمسات 
أو أســئلة كتابيــة وشــفوية أو طلبــات انعقــاد لجــان أو طلبــات تنظيــم مهــام اســتطالعية، أوصياغــة مقترحــات قوانيــن 
بالــوزراء  الســاللية مثال،مــع االتصــال مباشــرة  الوطنــي كمشــكل األرا�ضــي  الكبــرى ذات االمتــداد  للقضايــا  بالنســبة 

وبرمجــة لقــاءات معهــم لحــل عــدد مــن القضايــا التــي ال تتطلــب أيــا مــن التدابيــر املشــار إليهــا آنفــا.

وعن أهمية الجانب اللوجيستيكي فقد قام الفريق بطباعة وتوزيع 50.000 مطوية تعريفية بالفريق وبحصيلة 
أداءه منــذ بدايــة الواليــة التشــريعية التاســعة، و20 واجهــة إشــهارية و60 الفتــة و2000 ملصــق تحمــل كلهــا شــعار 
القافلــة وتاريخهــا والجهــات املســتهدفة، كمــا تــم إعــداد 2000 ملــف لتفريــغ مــا تلقــاه نــواب الفريــق خــالل القافلــة مــن 

معطيــات ووثائــق مــن طــرف املواطنيــن.

وفــي هــذا املقــام نشــيد بكافــة املجهــودات التــي تــم بذلهــا إلنجــاح هــذه القافلــة ســواء مــن قبــل نــواب الفريــق أو 
إدارته، كما نقدم الشكر لكل الهيآت املجالية للحزب ساهمت في نجاحها، ونشير هنا إلى اإلصدار الذي أعده الفريق 

بخصــوص هــذه القافلــة بعــد اســتكمال تفريــغ ودراســة كافــة امللفــات املتوصــل بهــا خاللهــا.
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أنشطة وتجمعات  منظمة بمناسبة قافلة املصباح السادسة

الزيارات امليدانية ومكاتب التواصل . 6

املواطنيــن  مــع  قــرب  عــن  بالتواصــل  الفريــق،  ألعضــاء  تســمح  التــي  اآلليــات  أهــم  مــن  امليدانيــة  الزيــارات  عــدُّ 
ُ
ت

واالنصــات املباشــر النشــغاالتهم ومشــاكلهم، لذلــك حــرص الفريــق علــى تنظيــم عــدد مــن الزيــارات إلــى كافــة جهــات 
اململكــة وقــف خاللهــا النــواب علــى العديــد مــن املشــاكل الناتجــة عــن اختــالالت تدبيريــة محليــة ووطنيــة، وآخــر تلــك 
20 يوليــوز  الزيــارات الزيــارة امليدانيــة ملناطــق عبــور الجاليــة املغربيــة املقيمــة بالخــارج )بنــي انصــار والناظــور( يــوم 
2013، وفــي هــذا الســياق نحــث أعضــاء الفريــق بموافــاة إدارتــه بتقاريــر عــن كافــة الزيــارات امليدانيــة التــي يقومــون بهــا 

حتــى يتــم التعريــف بهــا علــى مســتوى املوقــع االلكترونــي للفريــق.

كمــا واصــل أعضــاء الفريــق، وفــي إطــار مــا ينــص عليــه ميثــاق النائــب البرملانــي لحــزب العدالــة والتنميــة، التواصــل 
الدائــم واملســتمر مــع املواطنيــن فــي دوائرهــم مــن خــالل مكاتــب لالســتقبال، حيــث ينصتــون ملشــاكل املواطنيــن وينقلــون 

مظاملهــم وفــق اآلليــات البرملانيــة املعروفــة قصــد إيجــاد حلــول لهــا، وإيصــال أصواتهــم للجهــات املســؤولة.
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االحتفاء وتكريم التالميذ املتفّوقين  . 7

الوطنــي  االمتحــان  فــي  معــدل  أعلــى  علــى  الحاصلتيــن  بالتلميذتيــن  الفريــق  احتفــى  املاضيــة  الســنة  غــرار  علــى 
للباكالوريــا برســم الســنة الدراســية 2013-2012، ويتعلــق األمــر بالتلميــذة هنــد الصافــي مــن مدينــة آســفي، والتلميــذة 
م رئيــس الفريــق للتلميذتيــن خــالل اجتمــاع الفريــق املنعقــد 

ّ
منــار أفرياطــي مــن عمالــة بنمســيك ســيدي عثمــان، وســل

بتاريــخ فاتــح يوليــوز 2013، هدايــا تذكاريــة ومكافــأة ماليــة تشــجيعية بلغــت 10.000 درهــم لــكل تلميــذة.

التواصل اإللكتروني . 8

املوقع الرسمي على األنترينت )www.pjdgroupe.ma( أ. 

إذا كان الفريــق قــد أعطــى االنطالقــة الرســمية ملوقــع االلكترونــي خــالل املؤتمــر الســابع للحــزب، فــإن هــذا املوقــع 
عــرف تطــورا مهمــا علــى مســتوى الشــكل واملوضــوع ويكفــي االســتدالل بعــدد متصفحــي صفحــة الفريــق يوميــا حيــث 
يناهــز 1500 زائــر ، األمــر الــذي يعكــس قيمــة ونوعيــة املــواد املنشــورة باملوقــع، وهــذه خطــوة تعكــس انفتــاح الفريــق 
الباحــث األكاديمــي  إلــى  العــادي ووصــوال  باملواطــن  مــع مختلــف شــرائح املجتمــع بدايــة  العاليــة  التواصليــة  وقدرتــه 

املتخصــص.

ورغم فتاوة املوقع فقد تم إعادة تصميم بعض نوافذه وأبوابه، وتعمل إدارة الفريق تحت إشــراف رئيســه على 
تحييــن محتــوى هــذا املوقــع بشــكل راتــب ناقلــة تصريحــات أعضــاء الفريــق ومداخالتهــم وكتاباتهــم، إضافــة إلــى تغطيــة 

أنشــطتهم التواصليــة علــى مســتوى دوائرهــم كلمــا قامــوا بموافــاة إدارة الفريــق بهــا.

ويتضمن املوقع حاليا ثمانية أبواب كل باب يتوفر على أقسام داخلية، باإلضافة إلى وجود أقسام موازية تعالج 
مواضيــع ذات طبيعــة أفقيــة؛ ومــن بيــن هــذه األبــواب، بــاب خصــص للتعريــف بأعضــاء الفريــق والجهــات التــي ينتمــون 
إليهــا، فــي أفــق إدخــال كافــة املعطيــات التــي تتعلــق بــكل عضــو علــى حــدة، مــن مســار علمــي ومنهــي، ومداخــالت فــي اللجــان 
الدائمة وفي الجلسات، كما يتوفر املوقع على باب يتعلق بالعمل التشريعي للفريق، ُيمكن لزائر املوقع أن يتعرف من 
خالله على املبادرات التشــريعية من مقترحات قوانين وتعديالت ومناقشــات حول النصوص القانونية التي ترد على 
مجلــس النــواب، باإلضافــة إلــى بــاب يتعلــق بالعمــل الرقابــي يختــص بمبــادرات الفريــق علــى مســتوى الرقابــة مــن أســئلة 
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شــفوية وكتابية وملتمســات وطلبات القيام باملهام االســتطالعية وغيرها.

شــكل 
ُ
كمــا يشــمل موقــع الفريــق بابــا ُيعنــى بنشــر لوائــح حضــور أعضائــه فــي الجلســات العامــة، وهــي املبــادرة التــي ت

سابقة نوعية في تاريخ العمل البرملاني في املغرب، كما تم تخصيص حيز مهم للتواصل السمعي البصري، نظرا للوزن 
الكبير لهذا النوع من الوسائط على مستوى نقل املعلومة والتواصل مع الرأي العام من خالل  تقديم املعلومة من 
املصــدر دون تشــويش. وفــي هــذا الســياق  خصــص قســم مهــم للمــواد الســمعية البصريــة التــي تنتجهــا إدارة الفريــق، 
تحــت اســم »تلفــزة الفريــق« بهــدف تطويــر التواصــل الســمعي البصــري املباشــر بيــن النــواب واملواطنيــن وكافــة الهيــات 

املحليــة والوطنيــة والدوليــة.

نشر به مقاالت رأي ألعضاء، وباب آخر للتعريف 
ُ
طلق عليه اسم »بأقالم النواب« ت

ُ
ويتضمن املوقع كذلك بابا ا

بمنشورات الفريق وبحضوره في الصحافة، وباب آخر يتضمن معرضا لصور أنشطته واجتماعاته.

التواصل عبر املواقع االجتماعية ب. 

	الفايسبوك

وارتباطــا بالتواصــل عبــر شــبكة األنترنيــت، أطلــق الفريــق صفحــة علــى املوقــع االجتماعــي الفايســبوك بدايــة شــهر 
ــردا للمعجبيــن بهــا وملتابعيهــا، حيــث أظهــرت إحصائيــات املتابعــة أن بعــض 

ّ
مــاي 2012، وتعــرف هــي األخــرى تزايــدا مط

أنشــطة الفريــق املنشــورة علــى الصفحــة، ســجلت أرقامــا يمكــن وصفهــا بالقياســية فــي نســبة االلتــزام )وهــو مصطلــح 
تقاســموا  أو  أو علقــوا  الذيــن ســجلوا إعجابهــم  نســبة األشــخاص  املواقــع االجتماعيــة ويعنــي  مــن طــرف  يســتعمل 

املنشــور أو قامــوا بالنقــر عليــه بعــد مشــاهدته(.

وفــي هــذا الصــدد، وحســب اإلحصائيــات املســجلة إلــى غايــة أكتوبــر 2013، بلغــت نســبة االلتــزام 3800 فــي املائــة 
بالنسبة لليوم الدرا�ضي املتعلق »قانون اللغة العربية وآليات التنزيل« املنظم من طرف الفريق يوم 03 يوليوز 2013 
بمجلــس النــواب، وبلغــت هــذه النســبة 3000 فــي املائــة بالنســبة لليــوم الدرا�ضــي املتعلــق باملنظومــة القانونيــة للفنــان، 

وتراوحــت النســبة نفســها بيــن 1700 و1800 فــي املائــة فيمــا يتعلــق بلقــاءات الفريــق. 

	تويتر

علــى  املثقفــة  الفئــات  واســع ضمــن  باســتعمال  تحظــى  مهمــة  تواصليــة  أداة  »تويتــر«  املوقــع االجتماعــي  يشــكل 
الصعيــد الوطنــي والدولــي ذات املســتوى املعرفــي العالــي، وضمــن النخبــة املتواجــدة ضمــن دائــرة القــرار  وذات التأثيــر  
علــى الــرأي العــام، ومــن هــذا املنطلــق أنشــأ الفريــق حســابا علــى املوقــع االجتماعــي »تويتــر« بدايــة شــهر يونيــو 2013 
بهــدف التواصــل مــع هــذه الشــريحة، وقــد شــهد هــذا الحســاب تطــورا ســريعا خــالل الثالثــة االشــهر االخيــرة حيــث بلــغ 
عــدد التغريــدات 356 وعــدد املشــتركين أزيــد مــن 100 مشــترك وهــو رقــم يبقــى قابــل لإلرتفــاع. كمــا تجــدر االشــارة ان 
الفريــق يصيــغ التغريــدات بثالثــة لغــات: العربيــة والفرنســية واالنجليزيــة للتواصــل مــع جميــع شــرائح مســتعملي هــذه 

الشــبكة االجتماعيــة.

	يوتوب

اعتبــارا للــدور الريــادي للموقــع االجتماعــي يوتــوب علــى الصعيــد الدولــي فــي مجــال التواصــل الســمعي البصــري 
التفاعلــي، فقــد قــام الفريــق بانشــاء قنــاة خاصــة بــه علــى هــذا املوقــع يــوم 17 مــارس 2012، وتتوفــر إلــى حــدود فاتــح 
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أكتوبــر 2013، علــى 374 مقطــع فيديــو، وقــد بلغــت املشــاهدات الــى حــدود هــذا التاريــخ أزيــد مــن 132.000، أمــا عــدد 
دقائــق املشــاهدة فقــد بلــغ أزيــد مــن 280 ألــف دقيقــة.

واســتطاع املوقــع الرســمي للفريــق، وكــذا صفحتــه علــى الفايســبوك وعلــى التويتــر وقناتــه علــى اليوتــوب، ورغــم كل 
اإلكراهات، أن يكون مصدرا للمعلومات واألخبار للعديد من الهيئات، خاصة الصحفية منها، حيث تنقل عنه عدة 

مواقع الكترونية وجرائد ورقية أخبار الفريق ومستجداته.
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منشورات الفريق. 9

بهــدف تســويق وتوثيــق الجهــود التــي يبذلهــا الفريــق، قــرر مكتبــه طباعــة عــدد مــن اإلصــدارات الخاصــة بأهــم 
مبادراتــه، حيــث تــم إصــدار  6 منشــورات نجملهــا فيمــا يلــي:

	قانون املالية لسنة 2013: األمل والثقة والتضامن

كتاب تضمن 9 مداخالت عن الفريق أثناء مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2013، والتي لخصت املطالب 
األساســية للفريــق، باإلضافــة إلــى ملحــق بأهــم التعديــالت التــي صــادق عليهــا مجلــس النــواب بخصــوص مشــروع قانــون 

املالية للســنة نفســها، وملحق لخص أهم مســتجدات التي حملها قانون املالية 2013.

	دليل نائبات ونواب فريق العدالة والتنمية

دليــل عملــي لتســهيل التواصــل بيــن أعضــاء الفريــق مــن جهــة وبينهــم وبيــن باقــي مؤسســات الحــزب واملؤسســات 
الرســمية وغيرهــا، ويتضمــن الدليــل معلومــات شــخصية عــن نائبــات ونــواب الفريــق، وكــذا معلومــات عــن أعضــاء 

للتواصــل معهــم. الحكومــة 

	 من أجل تطوير املنظومة القانونية للفنان باملغرب

كتــاب لخــص األشــغال الكاملــة بمداخــالت املشــاركين ومناقشــة املهتميــن فــي اللقــاء الدرا�ضــي الــذي نظمــه الفريــق 
بتاريــخ 28 مــاي 2013 والــذي عــرف نجاحــا كبيــرا، وعــرف حضــور أســماء مــن مختلــف املشــارب الفنيــة، وهــو إصــدار 
متفــرد علــى مســتوى االهتمــام بشــريحة طالهــا االهمــال، وســيجد فيــه املهتمــون والباحثــون مــادة خامــة لدراســاتهم 

وأبحاثهــم ومعينــا لنــواب األمــة فــي إعــداد مقتــرح قانــون يعيــد للفنــان كرامتــه وحضوتــه.

	:التحديات التشريعية لألغلبية البرملانية الحالية

كتــاب توثيقــي ملشــاركة الدكتــور عبــد هللا بووانــو رئيــس فريــق العدالــة والتنميــة فــي ملتقــى وكالــة املغــرب العربــي 
لألنباء، بتاريخ 25 يونيو 2013، التي حضيت بمتابعة إعالمية وازنة، واستعرض فيه الدكتور بووانو مواقف الحزب 
والفريــق مــن قضايــا وطنيــة مختلفــة، كمــا تضمــن الكتــاب أســئلة الصحافييــن وأجوبــة رئيــس الفريــق وملحقــا بأهــم 

مقــاالت وقصاصــات الجرائــد الوطنيــة التــي غطــت امللتقــى.

	  قافلة املصباح الدورة السادسة

كتــاب توثيقــي للنســخة السادســة مــن قافلــة املصبــاح املنظمــة بيــن 28 مــارس 2013 و31 منــه، والتــي جابــت 10 
جهــات مــن اململكــة، يتضمــن تحليــال دقيقــا للقضايــا واملشــاكل التــي وقفــت عليهــا القافلــة، واإلجــراءات والتدابيــر التــي 

اتخذهــا الفريــق بشــأنها، مــن أســئلة شــفوية وكتابيــة وملتمســات وإجــراءات أخــرى.

	التقرير السنوي حول حصيلة السنة التشريعية الثانية لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب

كتاب يلخص حصيلة عمل الفريق خالل الســنة التشــريعية الثانية ويشــمل أهم أنشــطته الرقابية والتشــريعية 
الديبلوماســية والتواصليــة، حيــث يحتــوي علــى معطيــات مرقمــة ومدققــة حــول كل نشــاط.



94

النشرة الداخلية والتوثيق املرئي. 10

تعمــل إدارة الفريــق تحــت إشــراف رئاســته علــى وضــع اللمســات األخيــرة إلصــدار نشــرة داخليــة فــي حلــة أنيقــة 
ــص مجهــود أعضــاء الفريــق وتوثــق ملبادراتهــم الرقابيــة والتشــريعية والتواصليــة، باإلضاقــة إلــى 

ّ
لخ

ُ
بوثيــرة مضبوطــة  ت

صفحــات تفاعليــة تجيــب عــن تســاؤالت املواطنيــن، وتتضمــن مقــاالت رأي وحــوارات مــع النــواب والنائبــات.

وبخصــوص التوثيــق املرئــي فقــد تــم إعــداد أقــراص مضغوطــة تتضمــن مداخــالت ومناقشــات أعضــاء الفريــق 
خــالل الجلســات العامــة الشــفهية منهــا والتشــريعية حيــث تتــم موافــاة كل عضــو بنســخة منهــا.

واردات وصادرات وملتمسات وبالغات الفريق. 11

تشــكل واردات وصــادرات الفريــق أداة للتواصــل مــع املؤسســات الرســمية وغيرهــا إذ تعتبــر وســيلة لقيــاس مــدى 
حيويــة ونشــاط الفريــق، فهــذا األخيــر يســتقبل املئــات مــن املراســالت ويصــدر املئــات منهــا، إضافــة إلــى امللتمســات 
املشــار إليهــا آنفــا، فقــد بلغــت واردات الفريــق 1132 مراســلة واردة عليــه، فــي حيــن أصــدر  511 مراســلة صــادرة إضافــة 
مــن  عــن مواقفــه  الفريــق وحيويتــه اإلداريــة وللتعبيــر  تواصــل  بجــالء حجــم  تبيــن  1437 ملتمســا وهــي حصيلــة  إلــى 
األحــداث الجاريــة أصــدر الفريــق العشــرات مــن البالغــات عقــب إجتماعــات الفريــق ومكتبــه بيــن فيهــا أهــم القــرارات 
التــي اتخــذت خاللهــا والضيــوف الذيــن اســتقبلهم،وفي حــاالت أخــرى نــدد فيهــا ببعــض األحــداث كاإلعتدائيــن اللذيــن 
تعــرض لهمــا األخويــن عبدالصمــد اإلدري�ضــي وعبداملجيــد ايــت اعديلــة علــى يــد قــوات األمــن إثرتدخلهــا العنيــف لتفريــق 
املتظاهريــن ملــا فيهــا مــن مســاس بالحريــات العامــة للمواطنيــن وإهانــة للمؤســـسة التشــريعية وممثلــي األمــة، وتوضــح 

الجــداول امللحقــة أســفله الجهــات التــي تــم التواصــل معهــا.

 إحصائيات مفصلة بخصوص صادرات الفريق

عدد املراسالتاملرسل إليه

149رئاسة املجلس

11الكتابة العامة للمجلس

153مراسالت داخلية ملجلس النواب

40الحكومة

25الهيئات املدنية واملهنية

34الهيئات الرسمية

04مختلفات

28أعضاء الفريق

47هيئات موازية للحزب

20الفرق النيابية

511املجموع
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يرها إذ تعتبر وسيلة لقياس مدى حيوية ونشاط أداة للتواصل مع املؤسسات الرسمية وغتشكل واردات وصادرات الفريق 

الفريق، فهذا آلاخير يستقبل املئات من املراسالت ويصدر املئات منها، إضافة إلى امللتمسات املشار إليها آنفا، فقد بلغت 

تبين ملتمسا وهي حصيلة  3217مراسلة صادرة إضافة إلى  233مراسلة واردة عليه، في حين أصدر   3315واردات الفريق 

 .رية، وتوضح الجداول امللحقة أسفله الجهات التي تم التواصل معهابجالء حجم تواصل الفريق وحيويته إلادا

 

  إحصائيات مفصلة بخصوص صادرات الفريق إحصائيات مفصلة بخصوص صادرات الفريق 

 عدد املراسالت املرسل إليه

 149 رئاسة املجلس

 11 الكتابة العامة للمجلس

 153 مراسالت داخلية ملجلس النواب

 40 الحكومة

 25 الهيئات املدنية واملهنية

 34 الهيئات الرسمية

 14 مختلفات

 28 أعضاء الفريق

 47 هيئات موازية للحزب

 21 الفرق النيابية

 511 املجموع

  رسم بياني موضح لصادرات الفريقرسم بياني موضح لصادرات الفريق

 

إحصائيات مفصلة بخصوص واردات الفريق

عدد املراسالتاملرسل 

182رئاسة املجلس

02الكتابة العامة للمجلس

109مراسالت داخلية ملجلس النواب

95الحكومة

286الهيئات املدنية واملهنية

132الهيئات الرسمية

127أعضاء الفريق

41فرق نيابية

123مختلفات

07موظفو الفريق

28الهيئات املوازية للحزب

1132املجموع

رسم بياني موضح لواردات الفريق
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 إحصائيات مفصلة بخصوص واردات الفريقإحصائيات مفصلة بخصوص واردات الفريق

 عدد املراسالت املرسل 
 182 رئاسة املجلس

 12 للمجلسالكتابة العامة 
 109 مراسالت داخلية ملجلس النواب

 95 الحكومة
 286 الهيئات املدنية واملهنية

 132 الهيئات الرسمية
 127 أعضاء الفريق

 41 فرق نيابية
 123 مختلفات

 11 موظفو الفريق

 28 الهيئات املوازية للحزب

 1132 املجموع

  رسم بياني موضح لواردات الفريقرسم بياني موضح لواردات الفريق

 

 : معلى سبيل الخت

هذا ما وجب عرضه على آلاخوات والاخوة آلافاضل أعصاء فريق العدالة والتنمية كحصيلة تلخص مجهودهم خالل 

 .نرجو هللا ان يتقبل من الجميع وأن يوفقهم لخدمة البالد والعباد 5031-5035السنة التشريعية الثانية 

 وهللا املوفق وهو الهادي لسواء السبيل 

على سبيل الختم: 

هذا ما وجب عرضه على األخوات واالخوة األفاضل أعصاء فريق العدالة والتنمية كحصيلة تلخص مجهودهم 
خالل السنة التشريعية الثانية 2013-2012 نرجو هللا ان يتقبل من الجميع وأن يوفقهم لخدمة البالد والعباد.

 وهللا املوفق وهو الهادي لسواء السبيل



تقارير

	 تقرير ممثلي فريق العدالة والتنمية بمكتب مجلس النواب

	 تقرير السيد سعيد خيرون  رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية

	 توصيات ومقترحات اللقاء الدرا�ضي التقييمي ألداء الفريق املنعقد
بضاية رومي أيام 15،16 و17 مارس2013



تقرير ممثلي فريق العدالة والتنمية
بمكتب مجلس النواب 

برسم السنة التشريعية الثانية
2013/ 2012

	 محمد يتيم  النائب األول لرئيس مجلس النواب

	عبد اللطيف بروحو  محاسب مجلس النواب

	جميلة املصلي  أمينة مجلس النواب

	عبد الصمد حيكر  أمين مجلس النواب

هذا التقرير يلخص أهم األشغال التي قام بها مكتب مجلس النواب خالل السنة التشريعية الثانية، 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
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مقدمــــــــة

طبقــا ألحــكام الفصــل 62 مــن دســتور 2011، ووفقــا ملقتضيــات النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب الــواردة بالبــاب 
الرابع من  الجزء األول، يعتبر مكتب مجلس النواب الجهاز املســير للمجلس، والســاهر على حســن ســيره وممارســته 
ملهامــه واختصاصاتــه الدســتورية، إضافــة إلــى اإلشــراف املباشــر علــى املــوارد البشــرية واملاديــة واملاليــة املوضوعــة رهــن 

إشــارة املؤسســة التشــريعية والســهر على ممتلكاته.

ويتألف مكتب مجلس النواب حسب مقتضيات املادة 14 )املادة 16 سابقا(، باإلضافة إلى الرئيس، من ثمانية 
نــواب للرئيــس، ومحاســبين اثنيــن، وثــالث أمنــاء، يتــم انتخابهــم عنــد بدايــة الواليــة التشــريعية وفــي منتصفهــا بالتمثيــل 

النســبي للفــرق البرملانيــة .

وعلــى هــذا األســاس يضــم مكتــب مجلــس النــواب أربعــة ممثليــن لفريــق العدالــة والتنميــة، وفــق حصتــه النســبية، 
ويتعلق األمر بالنائب األول للرئيس، األستاذ محمد يتيم، ومحاسب املجلس الدكتور عبد اللطيف بروحو، وأمينين 

للمجلــس الدكتــورة جميلــة املصلــي واألســتاذ عبــد الصمــد حيكــر.

ويعتبــر مكتــب املجلــس الجهــاز الســاهر علــى ممارســة البرملــان ملهامــه واختصاصاتــه الدســتورية، فحســب املــادة 
21 من النظام الداخلي الجديد، فإن املكتب يتولى تدبير وتسيير شؤون مجلس النواب، ويعمل على تطوير وتأهيل 
املجلس، وتنظيم ممارسة املهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرملانية، إضافة إلى السهر على شؤون النواب 

وتدبيــر املــوارد البشــرية، والحفــاظ علــى ممتلــكات املجلــس، وتوثيــق أشــغال البرملــان.

وألهميــة دور ومهــام مكتــب مجلــس النــواب، يحــرص ممثلــو فريــق العدالــة والتنميــة بــه علــى الحضــور الدائــم 
واملســاهمة الفعالة في ممارســته ملهامه واختصاصاته، والحرص على ترجيح املصلحة العامة، والحفاظ على حقوق 

الفريــق وتعزيزهــا وفــق أحــكام الدســتور ومقتضيــات النظــام الداخلــي، وانســجاما مــع مبــادئ الحــزب.

وهكذا فقد عقد مكتب مجلس النواب خالل السنة التشريعية الثانية 43 اجتماعا ما بين بداية أكتوبر 2012 
ونهاية شتنبر 2013، واشتغل بمعدل ساعتين ونصف إلى ثالث ساعات لكل  اجتماع، بمعنى أن املكتب اشتغل ألزيد 

من 100 ساعة عمل فعلية. 

وقــد حــرص ممثلــو الفريــق باملكتــب علــى الحضــور الدائــم واملســاهمة الفعالــة فــي طــرح القضايــا التــي تهــم عمــل 
املؤسســة، ولــم يتــم التغيــب الفــردي عــن حضــور اجتماعــات املكتــب إال بعــذر ســواء  ملهمــة برملانيــة داخــل الوطــن أو 
خارجه، أو ملرض، أو لعذر قاهر آخر )وفاة أحد الوالدين مثال(، وكان الحرص على حضور اجتماعات املكتب يوازيه 
حــرص اكبــر علــى املشــاركة الفعالــة فــي اتخــاذ القــرارات وفــق أســس املصلحــة العامــة ومبــادئ الحــزب واملواقــف العامــة 

للفريــق.

وعلى هذا األساس يتضمن هذا التقرير السنوي في جزئه األول أهم املحاور املتعلقة بعمل املكتب خالل السنة 
التشــريعية الثانيــة 2012 – 2013، وكذااملســاهمة الفعالــة ملمثلــي الفريــق داخلــه، وذلــك علــى مختلــف املســتويات 
املتعلقــة باملهــام واالختصاصــات الدســتورية ملجلــس النــواب، وأيضــا علــى مســتوى الدبلوماســية البرملانيــة والعالقــة 
باملؤسســات الدســتورية األخــرى. فــي حيــن يتضمــن الجــزء الثانــي أهــم محــاور اشــتغال مكتــب املجلــس علــى القضايــا 

املتعلقــة بتدبيــر وتســيير املجلــس، وشــؤون النــواب، والتدبيــر اإلداري واملالــي.
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عرفــت هــذه الســنة التشــريعية الثانيــة اســتمرار مكتــب املجلــس فــي اإلشــراف الفعــال علــى ممارســة املؤسســة 
التشــريعية ملهامهــا واختصاصاتهــا الدســتورية بشــكل طبيعــي، مــع العمــل باملــوازاة مــع ذلــك علــى ضمــان حســن تدبيــر 
وتسيير املجلس إداريا وماليا، ومواجهة جميع اإلشكاالت السياسية والقانونية املرتبطة بمهام واختصاصات الفرق 

النيابيــة واللجــان الدائمــة للمجلــس.

كما حرص املكتب على التنسيق والتشاور الدائم واملستمر مع رؤساء الفرق النيابية ومع الحكومة فيما يخص 
حسن تسيير وتدبير املؤسسة، وذلك على الرغم من اإلشكاالت السياسية التي نشأت هذه السنة والتي أثرت بشكل 

مباشر على العالقات بين مختلف هيآت وهياكل املجلس.

وقد ساهم ممثلوا الفريق بمكتب املجلس بشكل جدي وفاعل في أشغاله، سواء تعلق األمر بحضور اجتماعاته 
واملساهمة في اتخاذ القرارات، أو باملشاركة في تدبير وتسيير املجلس على مختلف املستويات، وبتمثيل البرملان املغربي 

أمام املؤسسات الدستورية املغربية وفي املهام الدبلوماسية بالخارج.

وبمقابل ذلك حرص املكتب على التتبع الدقيق للمهام التشريعية والرقابية للمجلس، سواء تعلق األمر ببرمجة 
الجلســات العامــة للمصادقــة علــى مشــاريع ومقترحــات القوانيــن، أو علــى مســتوى متابعــة عمــل اللجــان الدائمــة وحثهــا 

على اإلسراع باستكمال املساطر التشريعية.

وعلــى املســتوى الرقابــي، تعتبــر هــذه الســنة اســتثنائية بالنظــر لإلشــكال السيا�ضــي املرتبــط بموقــف املعارضــة مــن 
جلســات مســاءلة رئيــس الحكومــة، لكــن ذلــك لــم يمنــع املكتــب بمعيــة ممثلــي الفريــق داخلــه مــن العمــل علــى ممارســة 

املجلــس لــدوره الرقابــي بشــكل طبيعــي وفــق أحــكام الدســتور الجديــد.

وعلــى هــذا األســاس فقــد حــرص املكتــب علــى ممارســة املجلــس لــدوره الرقابــي بشــكل كامــل، ســواء تعلــق األمــر 
بجلســات األســئلة الشــفوية األســبوعية، أو بجلســات املســاءلة الشــهرية لرئيــس الحكومــة، أو بباقــي محــاور الرقابــة 

البرملانيــة وبشــكل خــاص الــدور الرقابــي للجــان الدائمــة للمجلــس.

كمــا حــرص املكتــب علــى إنجــاز مراجعــة شــاملة وعميقــة للنظــام الداخلــي للمجلــس، وأشــرف بشــكل مباشــر علــى 
عمــل لجنــة مراجعــة النظــام الداخلــي، مــن اجــل إصــدار نظــام جديــد ومتكامــل يضــم مدونــة الســلوك واألخالقيــات 

البرملانيــة قبــل نهايــة دورة أبريــل األخيــرة.

وفيمــا يخــص تدبيــر وتســيير مجلــس النــواب، فقــد عمــل املكتــب علــى دعــم الفــرق واملجموعــات النيابيــة ماديــا 
وبشــريا، وعلــى ضمــان الســير العــادي والطبيعــي ملختلــف مرافــق وهيــاكل املجلــس، كمــا قــام بمراجعــة النظــام األسا�ضــي 

ملوظفــي املجلــس، وحــرص علــى ضمــان شــفافية التدبيــر اإلداري واملالــي للمجلــس علــى عــدة مســتويات.
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التشريع. 1

اشــرف  مكتــب املجلــس خــالل اجتماعاتــه األســبوعية علــى اإلحالــة الفوريــة لجميــع مشــاريع ومقترحــات القوانيــن 
على اللجان الدائمة للمجلس، وفق أحكام الدســتور وباســتحضار طلبات الحكومة املتعلقة بحاالت االســتعجال أو 
ترتيــب مشــاريع ومقترحــات القوانيــن، وذلــك مــن أجــل ضمــان دراســتها ومناقشــة مضامينهــا والبــت فيهــا مــن قبــل اللجــان 

الدائمــة والجلســة العامــة فــي اقــرب  اآلجــال.

وقــد تتبــع املكتــب بشــكل أســبوعي ســير العمــل التشــريعي باملجلــس، وتــم الوقــوف علــى التأخــر الكبيــر  فــي عــدد مــن 
اللجان الدائمة على مستوى برمجة املشاريع واملقترحات، كما تم اتخاذ مجموعة من  املبادرات الالزمة لدفع اللجان 
لبرمجــة املشــاريع واملقترحــات ودراســتها والبــت فيهــا مــن أجــل عرضهــا علــى الجلســة العامــة خــالل الــدورات العاديــة أو 

االســتثنائية.

وقــد تــدارس املكتــب باإلضافــة إلــى ذلــك مختلــف الجوانــب املتعلقــة بإعــداد وإحالــة مشــاريع القوانيــن التنظيميــة 
بهــا، وتــم حصــر هــذه  بــاب التشــاور بخصــوص اإلشــكاالت املرتبطــة  فــي الدســتور الجديــد، وفتــح  املنصــوص عليهــا 

النصــوص املطلوبــة مــع تحديــد اللجــان املختصــة بدراســتها عنــد تقديمهــا، وذلــك حســب الجــدول التالــي:

اللجان املختصةالقوانين التنظيمية املنصوص عليها في الدستور

لجنة التعليم والثقافة واالتصالالقانون التنظيمي املنظم لألمازيغية؛ )ف 5 من الدستور(

لجنة التعليم والثقافة واالتصالالقانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للغات والثقافة املغربية؛ )ف 5 من الدستور(

تمت املصادقة عليه أواخر سنة 2011القانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية؛ )ف 7 من الدستور(

لجنة العدلالقانون التنظيمي املتعلق بتقديم امللتمسات في مجال التشريع؛)ف 14 من الدستور(

قانون تنظيمي يتعلق بحق املواطنات واملواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية؛ )ف 
15 من الدستور(

لجنة العدل

لجنة القطاعات االجتماعيةالقانون التنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق اإلضراب؛ )ف 29 من الدستور(

لجنة العدلالقانون التنظيمي املتعلق بمجلس الوصاية؛ )ف 44 من الدستور(

تمت املصادقة عليه سنة 2012القانون التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب العليا؛ )ف 49 و92 من الدستور(

تمت املصادقة عليه أواخر سنة 2011القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب؛ )ف 62 من الدستور(

تمت املصادقة عليه أواخر سنة 2011القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين؛ )ف 63 من الدستور(

لجنة العدل والتشريع القانون التنظيمي املتعلق بلجن البحث والتق�ضي؛ )ف 67 من الدستور(

لجنة املالية والتنمية االقتصاديةالقانون التنظيمي للمالية؛ )ف 75 من الدستور(

لجنة العدل والتشريع القانون التنظيمي املتعلق بالحكومة؛ )ف 87 من الدستور(

لجنة العدل والتشريع القانون التنظيمي الخاص بالنظام األسا�ضي للقضاة؛ )ف 112 من الدستور(

القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب وتنظيم وسير املجلس األعلى للسلطة القضائية؛ )ف 116 
من الدستور(

لجنة العدل والتشريع 

لجنة العدل والتشريع القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية؛ )ف 131 من الدستور(

قانون تنظيمي يهم إجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام املحكمة الدستورية؛ )ف 
133 من الدستور(

لجنة العدل والتشريع 

القانون التنظيمي املتعلق بتدبير الجهات والجماعات الترابية؛ )ف 146 من الدستور(
لجنة الداخلية )تمت املصادقة على جزء 

منه سنة 2011(

لجنة املالية والتنمية االقتصاديةالقانون التنظيمي املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ )ف 153 من الدستور(

أما بخصوص الحصيلة التشريعية للمجلس خالل السنة التشريعية الثانية، فقد بلغ عدد النصوص املصادق 
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عليهــا خــالل الســنة التشــريعية الثانيــة 71 مشــروع ومقتــرح قانــون، توزعــت بيــن دورتــي أكتوبــر وأبريــل، ويضــم ملحــق 
هذا التقرير  جدوال تفصيليا لهذه النصوص املصادق عليها خالل الدورتين البرملانيتين املذكورتين.

وقــد عرفــت دورة أكتوبــر 2012 وتيــرة طبيعــة ومشــجعة فــي العمــل التشــريعي، بلغــت 48 نصــا تشــريعيا مصــادق 
عليــه، وضمنــه قانــون املاليــة 2013 بمــا يمثلــه مــن خصوصيــة علــى مســتوى املضمــون وعلــى مســتوى الجهــد التشــريعي 

باللجــان الدائمــة وبالجلســات العامــة للمجلــس.

إال أن دورة أبريــل األخيــرة كانــت حصيلتهــا التشــريعية متواضعــة ولــم تتجــاوز 32 نصــا قانونيــا مصادقــا عليــه، 
وضمنهــا النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب الــذي يعتبــر بــدوره ذا طبيعــة خاصــة ويحتــاج ملجهــود تشــريعي اســتثنائي علــى 

مســتوى اللجنــة املختصــة وعلــى مســتوى النقــاش السيا�ضــي بيــن مكونــات املجلــس.

ويعــود ضعــف الحصيلــة التشــريعية خــالل دورة أبريــل ملجموعــة مــن العوامــل الذاتيــة واملوضوعيــة التــي وقــف 
عليهــا املكتــب، فاألولــى تتعلــق باألســاس بالبــطء التشــريعي علــى مســتوى اللجــان الدائمــة للمجلــس، وقــد تابــع املكتــب 
املســير هذا اإلشــكال وعقد رئيس املجلس عدة لقاءات مع رؤســاء اللجان ومع مكاتب بعضها من أجل تجاوز حاالت 
الجمود التي كانت تعاني منها عدد من اللجان، وأسفرت هذه املجهودات عن ارتفاع نسبي في املجهود التشريعي لهذه 

اللجــان )خاصــة لجــان: القطاعــات االجتماعيــة، والعــدل والتشــريع وحقــوق اإلنســان، والخارجيــة(.

أمــا العوائــق املوضوعيــة فارتبــط بعضهــا بالوضــع السيا�ضــي لألغلبيــة الحكوميــة، وبشــكل خــاص خــالل شــهري 
يونيو ويوليوز 2013، والتي أدت إشكاالتها إلى تأخير الجلسات التشريعية لحين التوصل التفاق سيا�ضي على ضمان 

الســير الطبيعــي للمهــام التشــريعية للمجلــس.

كمــا واجــه املكتــب مجموعــة مــن اإلشــكاالت السياســية والقانونيــة املتعلقــة بتضــارب بيــن املشــاريع ومقترحــات 
القوانين أو تقاطعها وتعارضها أحيانا ، مما أدى أول األمر لتوقيف مناقشــة بعض املقترحات لحين البت في التنازع 

التشــريعي، خاصــة أمــام الفــراغ القانونــي علــى هــذا املســتوى.

وقد بلغت هذه اإلشكاالت أوجها مع املشاريع املتعلقة بالحق في الوصول إلى املعلومة، وبمقترحات لجان تق�ضي 
الحقائق، والتي حرص املكتب في مواجهتها على التوافق السيا�ضي بين جميع املعنيين باملساطر أو املبادرات التشريعي 
وعلى عدم الحجر على االختصاص التشــريعي ملجلس النواب، مع اســتحضار منهجية التوافق السيا�ضــي بين الفرق 

النيابية من جهة، وبين املجلس والحكومة من جهة ثانية.

وبخصــوص استشــراف اإلشــكاالت املتعلقــة بباقــي النصــوص التشــريعية مــن مشــاريع ومقترحــات مرتبطــة بتنزيــل 
الدســتور الجديــد، فقــد حــرص املكتــب علــى إيجــاد توافــق سيا�ضــي داخــل املجلــس لتفــادي أي تضــارب بيــن املقترحــات، 

وأشــرف علــى اتفــاق مــع رؤســاء الفــرق بهــذا الخصــوص يتــم بموجبــه:

إحــداث مجموعــة عمــل تضــم كافــة الفــرق واملجموعــات النيابيــة لالنكبــاب علــى إعــداد مقترحــات قوانيــن - 
تنظيميــة تتعلــق بلجــن البحــث والتق�ضــي، وحــق املواطنــات واملواطنيــن تقديــم العرائــض، وامللتمســات التشــريعية 

املدنــي؛ للمجتمــع 

التعاون مع الحكومة لتنزيل الدستور وتطبيق محاور املخطط التشريعي بعد اعتماده رسميا.- 

وعلى العموم فقد بقي لدى اللجان الدائمة للمجلس عدد كبير من مشاريع ومقترحات القوانين التي ال زالت لم 
تبدأ أو لم تستكمل مساطر مناقشتها والبت فيها، ويبلغ عددها لغاية نهاية شتنبر 22 مشروع قانون )امللحق رقم 2(. 

ســتكمل مســاطر مناقشــتها 
ُ
فــي حيــن ال يــزال عــدد كبيــر جــدا مــن مقترحــات القوانيــن لــم تتــم بعــد برمجتهــا أو لــم ت
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والبــت فيهــا مــن قبــل املجلــس، ويبلــغ عددهــا حاليــا 88 مقتــرح قانــون، )ضمنهــا 24 مقترحــا لفريــق العدالــة والتنميــة بمــا 
نســبته %27(، وتتــوزع هــذه املقترحــات علــى جميــع اللجــان الدائمــة، وعــدد كبيــر منهــا تجــاوز آجالــه القانونيــة للدراســة 

والتصويــت، واملحــددة فــي ســتين يومــا مــن تاريــخ إحالتهــا.

وقد حرص مكتب املجلس على متابعة إشكال التأخر في الدراسة والتصويت على هذه املقترحات، وعقد رئيس 
املجلس بطلب من املكتب مجموعة من االجتماعات مع رؤساء اللجان لحثها على تسريع مساطر البرمجة والدراسة، 

كما عقد لقاءات مع الحكومة لحث أعضائها على التعاون مع اللجان لتسريع الدراسة والتصويت على املقترحات.

وتتوزع كالتالي مقترحات القوانين على الفرق واملجموعات النيابية حسب مصدرها االقتراحي:

الفريق
عدد املقترحات املحالة وال تزال 

قيد الدرس
عدد املقترحات 
املصادق عليها

242فريق العدالة والتنمية

--15الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

6فريق التجمع الوطني لألحرار

14فريق األصالة و املعاصرة

81الفريق االشتراكي

--6الفريق الحركي

2فريق االتحاد الدستوري

--8فريق التقدم الديمقراطي

--1املجموعة النيابية للحزب العمالي 

1مجموعة تحالف الوسط

21مجلس املستشارين

11مقترحات مشتركة

885مجموع املقترحات

املراقبة البرملانية . 2

تعتبــر مراقبــة العمــل الحكومــي أهــم االختصاصــات الدســتورية املخولــة للبرملــان، وعلــى هــذا األســاس فقــد حــرص 
مكتب املجلس على ضمان ممارســة مجلس النواب الختصاصاته الرقابية بشــكل طبيعي وبفعالية أكبر، على الرغم 

مــن العوائــق السياســية والعمليــة التــي كانــت تواجهــه.

وكحصيلــة رقميــة، فقــد وافــق مكتــب املجلــس خــالل الســنة التشــريعية علــى إحالــة 2238 ســؤاال شــفويا علــى 
الحكومــة، وتــم بموجــب ذلــك تنظيــم جلســات األســئلة الشــفوية األســوعية بشــكل منتظــم طبقــا ألحــكام الدســتور، 

وبالتالــي تمــت برمجــة 886 ســؤاال خــالل هــذه الجلســات وتمــت اإلجابــة عنهــا مــن قبــل الحكومــة.

وفيمــا يخــص األســئلة الكتابيــة املوجهــة لرئيــس الحكومــة وألعضائهــا، فقــد وافــق املكتــب علــى إحالــة 3637 ســؤاال 
كتابيا، وبذلك تصل حصيلة األسئلة الكتابية املوجهة للحكومة منذ بداية الوالية التشريعية ملا عدده 5938 سؤاال 
كتابيــا، وتــم لحــد نهايــة شــتنبر 2013 التوصــل ب 3671 جوابــا علــى األســئلة، وقــد حــرص املكتــب علــى إحالــة األجوبــة 

املتوصــل بهــا علــى الفــرق النيابيــة املعنيــة.
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فقد عمل  ممثلوا الفريق بمكتب املجلس على ضمان الســير الطبيعي للجلســات األســبوعية والشــهرية ملســاءلة 
الحكومــة، كمــا حرصــوا علــى قيــام املكتــب بــدوره الكامــل علــى مســتوى تنظيــم عمليــات الرقابــة األخــرى، ســواء تعلــق 
األمر بانعقاد اجتماعات اللجان، أو بتسهيل تنظيم املهام االستطالعية، أو باالستعانة بمؤسسات دستورية أخرى 

لتســهيل املهــام الرقابيــة.

جلسات مساءلة الحكومة أ. 

حــرص املكتــب علــى الســير الطبيعــي للمهــام الرقابيــة للمجلــس عبــر ضمــان انعقــاد الجلســات األســئلة الشــفوية 
األســبوعية والجلســات الشــهرية املخصصــة ملســاءلة رئيــس الحكومــة.

وقــد أشــرف املكتــب علــى تنظيــم جميــع الجلســات وعلــى ضمــان احتــرام أحــكام الدســتور ومقتضيــات النظــام 
الداخلي املتعلقة بها، وحرص أيضا على تفادي كل ما يؤدي إلى اختالل انعقادها أو تعطيل أحكام الدستور املتعلقة 

بهــا.

وعلــى هــذا األســاس فقــد تــم عقــد ثمــان جلســات شــهرية ملســاءلة رئيــس الحكومــة، بمــا يعنــي جلســة كل شــهر كمــا 
يق�ضــي بذلــك الدســتور الجديــد، وذلــك علــى الرغــم مــن اإلشــكاالت السياســية التــي أثارتهــا املعارضــة منــذ نهايــة شــهر 

أبريــل املا�ضــي.

وعلى الرغم من املحاوالت املتكررة لعرقلة تنظيم هذه الجلسات أو تأجيلها لحين حل الخالف السيا�ضي املرتبط 
بتوزيع الغالف الزمني املرتبط بها، إال أن ممثلي الفريق داخل املكتب حرصوا على ضمان احترام الدستور والنظام 

الداخلي، وتم عقد الجلسات وتم تفادي ومنع خرق الدستور عبر تعطيل هذه اآللية.

وقــد جــاء قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 924 األخيــر ليؤكــد صــواب موقــف فــرق األغلبيــة وممثليهــا داخــل املكتــب، 
وأكــد باملقابــل علــى مخالفــة فــرق املعارضــة للدســتور.

وبصفتهم أعضاء في لجنة مراجعة النظام الداخلي، فقد ســاهم ممثلوا الفريق بمكتب املجلس )إلى جانب باقي 
ممثلــي الفريــق فــي اللجنــة(  فــي إعــداد تصــور جديــد لجلســات األســئلة الشــفوية األســبوعية وجلســات مســاءلة رئيــس 
الحكومة، وهو التصور الذي يسير في اتجاه إعطاء صورة حديثة ومتطورة لهذه الجلسات حتى تصبح أكثر تفاعلية.

املهام االستطالعية ب. 

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

بتدبير الشأن العام ومساعدة الحكومة على الوقوف على مكامن الخلل.

وقد أدى حرص ممثلي الفريق على تفعيل هذه اآللية الرقابية إلى تعدد إيجابي في عدد املهمات االستطالعية وفي 
مواضيعها وأهدافها، استحضارا ألهمية تفعيل الرقابة البرملانية على هذا املستوى، وانسجاما مع مقتضيات النظام 

الداخلــي.

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

وعلى هذا األساس فقد تقرر تحديد مسطرة انتقالية لدراسة تقارير املهام االستطالعية املؤقتة على النحو التالي :
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إحالــة التقريــر األولــي الــذي يعــده النائــب أو النــواب املكلفيــن بالقيــام بمهــام اســتطالعية علــى مكتــب املجلــس - 
بمــوازاة مــع إحالتــه علــى اللجنــة املعنيــة.

مناقشة التقرير األولي من طرف اللجنة املعنية التي تحضر تقريرا حول مناقشته العامة.- 

إحالة تقرير اللجنة التفصيلي على مكتب املجلس.- 

دراسة املكتب للتقرير واتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.- 

التذكير بأهمية حضور الحكومة في الجلســة العامة لإلجابة عند االقتضاء على التســاؤالت واالستفســارات - 
املرتبطة بمناقشة تقرير املهمة االستطالعية املؤقتة.

االستشارة مع املجلس االقتصادي واالجتماعي  	. 

طبقــا ملقتضيــات النظــام الداخلــي للمجلــس، وحتــى تتمكــن الفــرق النيابيــة مــن ممارســة مهــام الرقابــة البرملانيــة، 
فقد وافق املجلس على توجيه طلب للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من أجل إعداد دراسة حول »املبادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية« وقــرر بالتالــي توجيــه مراســلة باســم مجلــس النــواب إلــى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

عمــال بأحــكام الفصــل 152 مــن الدســتور واملــادة 2 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي.

وعلــى إثــر ذلــك فقــد أعــد املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الدراســة املطلوبــة وأحــال التقريــر علــى مجلــس 
النواب خالل شهر مارس 2013.

وقد حرص ممثلو الفريق بمكتب املجلس على تفعيل هذه اآللية الدستورية، كما حرصوا على تعميم التقرير 
علــى جميــع الفــرق واملجموعــات النيابيــة وعلــى اســتغالل مضامينــه لتمكيــن مجــل النــواب مــن ممارســة مهامــه الرقابيــة 

علــى أكمــل وجــه.

وهــو مــا أقــره مكتــب املجلــس، بحيــث تــم توجيــه نســخ مــن التقريــر  لجميــع الفــرق النيابيــة، كمــا تــم االتفــاق علــى 
إمكانيــة اعتمــاده كأســاس لتنظيــم جلســة ســنوية لتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة.

تقييم السياسات العمومية د. 

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

النظــام الداخلــي.

وقد كان الهدف من إفراد باب خاص في النظام الداخلي لتتبع وتقييم السياسات العمومية تفعيل هذه اآللية 
الرقابيــة الحديثــة، غيــر أن مالحظــة املجلــس الدســتوري بخصــوص طبيعــة الجلســة العموميــة املتعلقــة بهــذا املجــال 

ألزمــت املكتــب بضــرورة مراجعــة بعــض املــواد لتصبــح مطابقــة للدســتور. 

وعلى هذا األساس، فقد تداول مكتب املجلس مرارا في موضوع عقد جلسة عامة ملناقشة السياسات العمومية 
وتقييمها تطبيقا ألحكام الفصل 101 من الدستور، وقرر إجراء تشاور في شأنها مع كل من السيد رئيس الحكومة و 

رئيس مجلس املستشارين، وذلك بعد تعديل املواد املعنية بمالحظة املجلس الدستوري.
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االستعانة باملجلس األعلى للحسابات 	. 

على إثر املبادرة التي أقدم عليها فريق العدالة والتنمية، واملتعلقة بطلب مراسلة املجلس األعلى للحسابات من 
أجــل افتحــاص صنــدوق املقاصــة ومراقبــة وتدقيــق طــرق صــرف أمــوال دعــم املحروقــات، فقــد ناقــش مكتــب املجلــس 

مختلــف الحيثيــات الدســتورية املتعلقــة بالطلــب وبمــدى تالؤمــه مــع النظــام الداخلــي.

وقد حرص ممثلو الفريق بمكتب املجلس على ضرورة االستجابة للطلب من أجل تمكين البرملان من االستعانة 
بهذه الهيأة العليا للرقابة على املال العام باملغرب، بما يسمح بممارسة الدور الرقابي بشكل أكثر فعالية.

وقــد قــرر مكتــب املجلــس، بعــد مناقشــة الطلــب فــي اجتماعيــن متتالييــن، علــى توجيــه املراســلة للمجلــس األعلــى 
للحســابات، وهــو مــا تــم فعليــا خــالل شــهر يوليــوز املا�ضــي.

ومــن شــأن هــذه اآلليــة أن تتيــح للمجلــس األعلــى للحســابات إمكانيــة أكبــر ملســاعدة البرملــان علــى أداء مهامــه 
الدستورية، وتمكين الفريق من ممارسة دوره الرقابي بشكل مباشر وعبر  اآلليات واملؤسسات الدستورية األخرى.

الدبلوماسية البرملانية  . 3

يعتبــر ترشــيد وتفعيــل الدبلوماســية البرملانيــة مــن أهــم انشــغاالت ممثلــي الفريــق داخــل املكتــب، وقــد تــم بهــذا 
الخصــوص الوقــوف علــى مجموعــة مــن مكامــن  الخلــل والضعــف فــي الــدور الدبلوما�ضــي للمجلــس، كمــا حــرص ممثلــو 
الفريــق باملكتــب علــى تطويــر األداء الدبلوما�ضــي للمجلــس، وعلــى فعاليــة الوفــود والشــعب ومجموعــات الصداقــة 

البرملانيــة.

وفــي هــذا الســياق، فقــد أشــرف مكتــب املجلــس علــى ضمــان حقــوق الفــرق ســواء علــى مســتوى التمثيــل النســبي فــي 
الشــعب الدبلوماســية للبرملان، أو على مســتوى املهام الدبلوماســية التي ترد على مجلس النواب.

وقد حرص ممثلو الفريق باملكتب على ضمان اســتيفاء الفريق لحصته في الشــعب الدبلوماســية وعلى مســتوى 
الوفود النيابية للخارج، وذلك بما  يعادل نســبة الفريق داخل املجلس، وعلى الرغم من الصعوبات السياســية التي 
واجهــت الفريــق علــى هــذا املســتوى، خاصــة مــع بعــض حلفائــه، فقــد تــم الحفــاظ علــى مكتســبات الفريــق وعلــى حصتــه 

الكاملــة فــي الدبلوماســية البرملانيــة.

ومن أجل تطوير األداء الدبلوما�ضــي للبرملان، حرص ممثلو الفريق على إثارة مســألة ترشــيد املهام الدبلوماســية 
وتركيزهــا علــى خدمــة املصالــح السياســية واالقتصاديــة للمغــرب، وعلــى هــذا األســاس فقــد اســتحضر مكتــب املجلــس 
أهميــة هــذه املعطيــات، وقــرر اعتمــاد ورقــة إطــار تنظــم النشــاط الدبلوما�ضــي للبرملــان، كمــا قــرر اإلعــداد ليــوم درا�ضــي 

حــول الدبلوماســية البرملانيــة.

ومــن جانــب آخــر، وفــي إطــار تدبيــره ملجــال الدبلوماســية البرملانيــة، فقــد عمــل املكتــب علــى جعــل الشــعب البرملانيــة 
أســاس العمــل الدبلوما�ضــي، كمــا أعطــى أهميــة كبــرى للمهــام املوزعــة علــى الفــرق البرملانيــة حســب حصتهــا املباشــرة 

خــارج الشــعب الدبلوماســية. 

كما حرص املكتب على إشراك رؤساء اللجان الدائمة بشكل مستمر في املهام الدبلوماسية، كما اعتمد املكتب 
نظامــا يســمح بإشــراك فعــال لرؤســاء الفــرق بشــكل مباشــر وبصفتهــم فــي النشــاط الدبلوما�ضــي، بمــا لهــم مــن وضــع 
سيا�ضــي اعتبــاري خــاص داخــل املجلــس، فــي حيــن بقــي دور مجموعــات الصداقــة شــبه مجمــد نظــرا لتأخــر الفــرق فــي 

تقديــم ممثليهــا داخــل هــذه املجموعــات.
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املهــام  مــن  يفــوق  % 63  بمــا  الدبلوماســية  الشــعب  قامــت   ،2013 شــتنبر  ونهايــة   2012 أكتوبــر  بدايــة  فبيــن 
الدبلوماســية بالخــارج، وتعتبــر اللجنــة املشــتركة مــع االتحــاد األوربــي، والجمعيــة البرملانيــة ملجلــس أوربــا أهــم الشــعب 
الدبلوماســية مــن حيــث الحضــور والــدور املحــوري فــي عالقــات البرملــان الخارجيــة، متبوعيــن بالبرملــان الفرنكوفونــي 

واالتحــاد البرملانــي الدولــي، ثــم باقــي الشــعب البرملانيــة.

وفيما يلي أنواع الشعب الدبلوماسية وعدد أعضائها وعدد ممثلي الفريق فيها:

PJDأعضاءعدد األعضاءالشعبة البرملانية

51البرملان الدولي

31البرملان العربي

62البرملان اإلفريقي

22االتحاد البرملاني العربي

235مجلس الشورى املغاربي

73االتحاد من أجل املتوسط

31الفرانكوفونية

31ج البرملانية للبحر األبيض املتوسط

31املؤتمر اإلسالمي

CPM  81اللجنة املشتركة

21حلف شمال األطل�ضي

21األمن والتعاون األوربي

APCE 82ج البرملانية ملجلس أوربا

7522 املجموع

وبالنظــر ألهميــة هــذه الشــعب البرملانيــة، وألهميــة عــدد أعضــاء فريــق العدالــة والتنميــة فيهــا، فقــد حــرص ممثلــو 
، وعلــى متابعــة أدائهــا الدبلوما�ضــي مــن داخــل مكتــب املجلــس، 

ّ
الفريــق فــي مكتــب املجلــس علــى تفعيــل أدوارهــا ومهامهــا

كمــا حرصــوا علــى إثــارة جميــع الصعوبــات واإلشــكاالت املرتبطــة بهــا.

وبمقابــل ذلــك حــرص املكتــب علــى تفعيــل دورهــا الدبلوما�ضــي ممــا جعلهــا األداء الدبلوماســية األساســية ملجلــس 
النــواب، بحيــث قامــت هــذه الشــعب بأزيــد مــن 60 مهمــة دبلوماســية خــالل الســنة التشــريعية الثانيــة، توزعــت بيــن 
املشاركات بكامل أعضائها، أو ببعض ممثليها في أشغال اللجان التابعة للمنظمات الدولية املعنية، وذلك بما معدل 

ثــالث أعضــاء فــي كل مهمــة برملانيــة لهــذه الشــعب، ممــا يعنــي أزيــد مــن 180 مهمة/نائــب. 

وعلــى مســتوى حصــص الفــرق خــارج الشــعب البرملانيــة، فقــد قــام مكتــب املجلــس بتوزيــع املهــام الدبلوماســية 
حســب التمثيــل النســبي وباســتحضار التنــوع بيــن األغلبيــة واملعارضــة مــن جهــة، وبضمــان حــد أدنــى مــن التمثيليــة 

النســوية.

وتمثــل املهــام الدبلوماســية املنظمــة فــي إطــار التمثيليــات املباشــرة لحصــص الفــرق مــا يوفــق % 20، بمــا عــدده 26 
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وفــدا برملانيــا، ويضــم فــي مجموعــة 103 نائبــا ونائبــة. ممــا يمكــن مــن مســاهمة أكبــر عــدد مــن النــواب والنائبــات فــي املهــام 
الدبلوماســية ملجلــس النــواب.

وتــوزع النســبة الباقيــة علــى املهــام الخاصــة بتمثيــل رئاســة مجلــس النــواب، واملهــام الخاصــة التــي تضــم رؤســاء 
الفــرق ورؤســاء اللجــان الدائمــة باملجلــس بصفاتهــم تلــك.

أما مجموعات الصداقة، وعلى الرغم من أهميتها السياسية، فقد بقيت دون مستوى التطلعات، ولم تشارك 
إال في مهام دبلوماسية محدودة )أملانيا – إسبانيا...( نظرا لتأخر التشكيل النهائي ألعضائها.

فباستثناء فريق العدالة والتنمية، فقد تأخرت جميع الفرق في إرسال تعييناتها لعضوية مجموعات الصداقة، 
وذلــك علــى الرغــم مــن املراســالت املتعــددة املواجهــة لهــا بهــذا الخصــوص. ولــم يتــم االنتهــاء مــن تجميــع ممثلــي الفــرق فــي 
هــذه املجموعــات إال قبــل أســبوعين، وقــد قــام املكتــب بإعــداد مطبــوع يضــم جميــع املجموعــات بتشــكيالتها النهائيــة، 

وتــم توزيــع نســخ مــن املطبــوع علــى جميــع الفــرق النيابيــة.

العالقة مع املؤسسات الدستورية . 4

إضافــة إلــى املهــام واالختصاصــات الدســتورية األساســية للبرملــان، فقــد عمــل املكتــب علــى فســح املجــال للتعــاون 
واالنفتــاح علــى املؤسســات الدســتورية األخــرى، بمــا يمكــن مجلــس النــواب مــن االضطــالع بمهامــه علــى أكمــل وجــه.

فقــد حــرص املكتــب علــى عقــد جلســات ســنوية مــع الســيد رئيــس الحكومــة، ملناقشــة مختلــف القضايــا املتعلقــة 
بعمــل الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، كمــا بــادر املكتــب للتنســيق مــع الحكومــة فــي عــدد مــن القضايــا واألنشــطة.

وبمقابل ذلك حرص مكتب املجلس على توثيق عالقات التعاون مع املؤسسات الدستورية األخرى.

وبالتالــي فقــد عمــل املكتــب علــى ضمــان حضــور ومســاهمة مجلــس النــواب فــي عــدد مــن القضايــا املرتبطــة بمهامــه 
واختصاصاتــه:

 الحكومة أ. 

املشاركة في ندوة منظمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين املنهي، يوم 14 يناير 2013 حول موضوع »حماية - 
حقوق اإلنسان مسؤولية دولية ووطنية«؛

املشاركة في ورش الحوار الوطني حول »املجتمع املدني واألدوار الدستورية الجديدة«.- 

املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئيب. 

حضور أعمال الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي املنعقدة يوم الخميس 27 شتنبر 2012.- 

مشاركة مجلس النواب في الدورة العشرين العادية للمجلس االقتصادي واالجتماعي املنعقدة يوم الثالثاء - 
23 أكتوبر 2012؛

املشاركة في الدورة 21 للمجلس االقتصادي واالجتماعي املنعقدة يوم الخميس 29 نونبر 2012.- 

املشــاركة فــي الــدورة الســابعة والعشــرون العاديــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي املنعقــدة يــوم الخميــس - 
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30 مــاي 2013 بالربــاط وذلــك للمصادقــة علــى مشــروعي التقريــر والــرأي حــول موضــوع »حكامــة املرافــق العموميــة«.

طلــب دراســة املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بخصــوص تتبــع السياســة االجتماعيــة فــي الجانــب املتصــل - 
بتجربــة املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وقــد أعــد املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي هــذه الدراســة وأحالهــا علــى 

املجلــس، وتــم تعميمهــا علــى كافــة الفــرق، ويمكــن أن تكــون أســاس جلســة تتبــع وتقييــم السياســات العموميــة.

بنــاء علــى طلــب فريــق العدالــة والتنميــة، قــرر مكتــب املجلــس، إحالــة مشــروع قانــون رقــم 18.12 املتعلــق - 
بحــوادث الشــغل علــى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلبــداء رأيــه بخصوصــه.

للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي -  العاديــة  الثامنــة والعشــرين  الــدورة  فــي  املجلــس  شــارك مكتــب 
املنعقــدة  يــوم الخميــس 27 يونيــو 2013.

املشــاركة فــي الــدورة التاســعة والعشــرون العاديــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي املنعقــدة يــوم - 
الخميــس 25 يوليــوز 2013.

املجلس الدستوري:	. 

املشــاركة فــي النــدوة العلميــة التــي نظمهــا املجلــس الدســتوري بالربــاط يومــي 29 و30 نونبــر 2012 بشــراكة مــع - 
لجنــة البندقيــة التابعــة ملجلــس أوروبــا وتنظيــم حفــل عشــاء علــى شــرف الضيــوف.

تدارس مكتب املجلس الرسالة الواردة على رئاسة املجلس من طرف السادة النواب : عبد الواحد األنصاري، - 
عبد هللا بووانو و علي كبيري، حول طلب تجريد رئيس جهة مكناس تافياللت السيد النائب سعيد شبعتو من صفة 
نائب برملاني بناء على املادة 17 )الفقرة األخيرة( من القانون التنظيمي 27.11، وقرر املكتب إدراج الحاالت املشابهة 
وإحالتهــا جميعــا علضــى املجلــس الدســتوري مــن أجــل البــت فيهــا )جهــة مكنــاس تافياللــت، جهــة طنجــة تطــوان، وجهــة 

الحســيمة تاونــات تازة(.

وقد توصل مجلس النواب بعدها بقرار املجلس الدستوري رقم 913 الذي صرح بموجبه بكون حالة التنافي - 
بين عضوية السادة سعيد شبعتو ورشيد الطالبي العلمي ومحمد بودرا بمجلس النواب وبين ممارستهم ملهام رئاسة 

مجالس الجهات غير قائمة حاليا.

هيآت ومؤسسات الحكامة وحقوق اإلنسان د. 

- املشــاركة فــي الورشــة املنظمــة يــوم الخميــس 31 ينايــر 2013 مــن طــرف مجلــس املنافســة حــول : »املنافســة فــي 
املهــن الحــرة املقننــة : املحامــاة، التوثيــق العصــري، الخبــرة املحاســبتية، والطــب الخــاص نموذجــا«
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املحور الثاني: تدبير وتسيير املجلس وشؤون النواب 

حــرص مكتــب املجلــس علــى ضمــان الســير العــادي والطبيعــي للمجلــس، وأشــرف علــى مختلــف التدابيــر املتعلقــة 
بالتســيير اإلداري واملالــي لتمكيــن املؤسســة التشــريعية مــن أداء مهامهــا علــى أكمــل وجــه.

فإضافة إلى املهام الدســتورية التي حرص املكتب على ســيرها العادي والطبيعي، فقد عمل مكتب املجلس على 
توفير  اإلمكانات املادية والبشرية التي تتيح ملجلس النواب ممارسة أدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية بشكل 
أكثــر فاعليــة، كمــا عمــل علــى ضمــان اســتمرارية نشــاط جميــع مرافــق ومكونــات املجلــس، وعمــل علــى دعمهــا بالوســائل 

املاديــة والبشــرية املتاحــة.

ومن أجل تجاوز نقص املوارد املالية والبشرية، فقد  حرص املكتب على عقد لقاء مع السيد رئيس الحكومة، من 
أجــل ضمــان تمكيــن املجلــس مــن وســائل العمــل الضروريــة، ومــن أجــل مناقشــة مختلــف اإلشــكاالت املرتبطــة بعالقــات 
البرملان بالحكومة، إضافة إلى تفادي اإلشكاالت املرتبطة بشؤون النواب، وقد كان اللقاء مع السيد رئيس الحكومة جد 

ن املجلس من تجاوز مجموعة من اإلشكاالت والعوائق املادية والبشرية.
َّ

إيجابي ومك

ففــي هــذا الصــدد وافقــت الحكومــة علــى تخصيــص اعتمــادات ماليــة إضافيــة للمجلــس مــن أجــل اإلســراع بإنجــاز 
مجموعــة مــن املشــاريع الكبــرى التــي كانــت متوقفــة خــالل الســنوات املاضيــة، وبشــكل خــاص البنايــة الجديــدة )الخزينــة 

العامــة ســابقا(.

كما تم رفع حصة املجلس من املناصب املالية بشكل كبير على مستوى قانوني املالية لسنتي 2012 و2013، مما 
ن الفرق من وســائل بشــرية هامة.

ًّ
مك

وباإلضافة إلى هذه املجاالت الهامة والحيوية، فقد حرص املكتب على مناقشــة مجموعة من املقترحات املتعلقة 
بدعــم تنقــل النــواب وإيوائهــم، وكان الهــدف منــذ البدايــة مواجهــة الصعوبــات التــي يعانــي منهــا النــواب املمثليــن للمناطــق 
البعيدة، دون أن يعني ذلك بأي حال من األحوال الزيادة في تعويضات النواب أو تعميم االستفادة بشكل غير موضوعي.

دعم الخبرة واالستشارة من قبل الفرق النيابية  . 1

إضافة إلى الدعم السنوي الذي يوزع على الفرق النيابية حسب تمثيلها النسبي، والذي يقدر بمبلغ 4000 درهم 
عــن كل نائــب، فقــد برمــج مكتــب املجلــس اعتمــادات إضافيــة كبيــرة لتمكيــن الفــرق النيابيــة مــن االســتعانة بالخبــرات 

واالستشارة التقنية التي تتطلب أمواال باهضة وترهق ميزانية الفرق.

وعلــى هــذا األســاس اعتمــد مكتــب املجلــس نظامــا لتوزيــع هــذا الدعــم علــى الفــرق حســب حصتهــا النســبية، مــع 
األخذ بعين االعتبار حدا أدنى جزافي، كما اعتمد نظاما ملراقبة صرف هذه االعتمادات، وذلك وفق مسطرة تشاركية 

مــع رؤســاء الفــرق. 

فمن الناحية املسطرية، وبعد اتفاق رئيس فريق أو مجموعة نيابية مع خبير أو مستشار أو مكتب دراسات حول 
موضوع معين، يتم إخبار رئاسة املجلس بموضوع الدراسة أو الخبرة املنجزة، ومدة إنجاز الدراسة أو الخبرة، والجهة 

املكلفة بإنجازها واملبلغ املتفق عليه في حدود االعتماد املخصص لكل فريق أو مجموعة.

ويتم تقديم كافة البيانات وإثباتات إنجاز الدراسة قبل تصفية النفقات املرتبطة بها، ضمانا لحسن استعمال 
االعتمــادات املاليــة املخصصــة لها.
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املساهمة البرملانية من أجل التماسك االجتماعي . 2

قــرر املكتــب تطبيــق هــذا اإلجــراء بالنســبة للســيدات والســادة النــواب وموظفــي وموظفــات املجلــس طبقــا ألحــكام 
قانــون املاليــة لســنة 2013 )املــواد 56 – 267 – 273( وذلــك ابتــداء مــن شــهر أبريــل 2013، علــى أن يشــمل االقتطــاع 
األول الفترة املمتدة من فاتح يناير إلى متم أبريل 2013 وتوجيه مذكرة في هذا الشأن إلى الفرق واملجموعات النيابية، 

وتعميــم مذكــرة علــى موظفــي وموظفات املجلس.

دعم اإليواء والنقل . 3

قام مكتب املجلس بدراسة مختلف الجوانب املتعلقة بدعم تنقل النواب وإيوائهم، وبطرق صرف االعتمادات 
بهــا، وقــد اســتغرقت مناقشــة هــذا املوضــوع عــدة اجتماعــات، وتــم اســتعراض مجموعــة مــن املقترحــات  املتعلقــة 
املتعلقــة بهــذا الدعــم الــذي يجــب أن ينــدرج فــي إطــار توفيــر شــروط العمــل للنــواب والنائبــات، وفــي هــذا املوضــوع أثيــرت 

املعطيــات التاليــة :

التعويضات الكيلومترية.- 

التعويضات حسب املناطق.- 

إشكالية الالئحة الوطنية وتحديد موقع النواب الجغرافي.- 

إدماج أو عدم إدماج الغالف املالي املخصص للنقل السككي في امليزانية املخصصة للنقل واإليواء.- 

التعريف بمصاريف النواب والتواصل بشأنها.- 

الغياب والخصم من التعويضات.- 

النــواب -  توزيــع  ومراعــاة  الكيلومتــري،  القاســم  مبــدأ  وتطبيــق  مشــترك  أدنــى  كحــد  موحــدة  قاعــدة  تحديــد 
املناطــق. حســب  والنائبــات 

تطبيق األمور ذات األولوية كمرحلة أولى »النقل عبر الطائرة وتعويضات اإلقامة«.- 

تطبيق القاسم الكيلومتري على نواب األقاليم الجنوبية.- 

وقد حرص ممثلو الفريق باملجلس على عدم انحراف الهدف من هذا الدعم وعدم تحويل هذه االعتمادات إلى 
تعويضات دائمة وعدم تعميمها بشكل يجعل منها زيادة في رواتب النواب. 

وبعــد إثــارة ممثلــي الفريــق لهــذه اإلشــكاالت السياســية املتعلقــة بالتصــور العــام لهــذا املوضــوع، فقــد قــرر املكتــب 
فتح النقاش السيا�ضي مع رؤساء الفرق، وعدم الحسم في شكل الدعم وانتظار البت في القضايا الخالفية، وباألخص 
مــا يتعلــق بعــدم قبــول الفريــق لتعميــم االســتفادة مــن هــذه التعويضــات، وكــذا وضــع تصــور متكامــل لربــط التعويــض 

بمنطقــة إقامــة النــواب مــن خــالل تصنيــف أعضــاء املجلــس حســب املناطــق.

التجديد الجزئي لحظيرة سيارات املجلس. 4

قرر املكتب املوافقة على اتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالتجديد الجزئي لحظيرة سيارات املجلس، مع توفير سيارات 
الســتعمالها مــن طــرف جميــع الســيدات والســادة أعضــاء املجلــس فــي إطــار املهــام الرســمية، ودون تعييــن شــخ�ضي أو 

إســمي لهــذه الســيارات لفائــدة أعضــاء املكتــب.
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وعلــى هــذا األســاس تــم اقتنــاء ســت ســيارات أواخــر ســنة 2012، إال أن اإلشــكاالت املرتبطــة بعــدم احتــرام هــذا 
القرار أدت إلى توقيف الشطر الثاني من عملية االقتناء، وتم التأكيد داخل املكتب من قبل ممثلي الفريق على عدم 

احتــكار الســيارات مــن قبــل أي عضــو، وهــو مــا ســمح فــي نهايــة املطــاف بتصحيــح الوضــع.

موسم الحج . 5

تمت مراسلة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بهدف تخصيص عدد مهم من تأشيرات املجاملة لفائدة النواب 
ن الفريق من الحصول 

َّ
من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج، وهو ما تم بالفعل هذه السنة وبعدد جد هام، مك

على حصة هامة من هذه التأشيرات.

الهيكلة اإلدارية  . 6

اعتمــد مكتــب املجلــس خــالل هــذه الســنة هيكلــة إداريــة محينــة، غيــر أنــه اعتبرهــا هيكلــة مؤقتــة لحيــن االنتهــاء مــن 
الدراســة املتعلقــة بتنظيــم وعمــل املجلــس وطــرق تدبيــر مــوارده البشــرية.

وقــد تــم ضمــن الهيكلــة املحينــة توضيــح مهــام واختصاصــات بعــض الوحــدات اإلداريــة التــي تســاهم فــي تطويــر 
البرملانــي. العمــل 

النظام األسا�سي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب . 7

 يعتبــر إصــدار النظــام األسا�ضــي الجديــد ملوظفــي املجلــس لبنــة هامــة فــي ســياق ضبــط التدبيــر اإلداري للمجلــس 
ن النظام الجديد من منع جميع عمليات التوظيف 

ًّ
وترشيده ومالءمته مع أحكام ومبادئ الدستور الجديد، وقد مك

خــارج نظــام التبــاري وخــارج اإلشــراف املباشــر ملكتــب املجلــس، كمــا نظــم بشــكل دقيــق طــرق تحفيــز املوظفيــن وآليــات 
تحديــد التعويضــات واملنافــع التــي يحصلــون عليهــا.

وقــد أشــرف املكتــب علــى إعــداد املقتــرح وتصياغــة بنــوده، وعلــى مناقشــته والتشــاور بشــأنه مــع الحكومــة، وقــد 
حظــي التصويــت عليــه بإجمــاع مكونــات املجلــس نظــرا ألهميتــه وللمكتســبات اإليجابيــة التــي يتضمنهــا، والهادفــة إلــى 

تأهيــل وتنظيــم وتحفيــز املــوارد البشــرية باملؤسســة التشــريعية.

منح املوظفين . 8

تــم إقــرار نظــام نهائــي ملنــح الــدورات املخولــة ملوظفــي املجلــس، ومســاواتها ومماثلتهــا باملنــح املعمــول بهــا فــي مجلــس 
املستشــارين، مقابــل إلغــاء كافــة املنــح واملنافــع املاديــة غيــر النظاميــة، واعتمــاد مبــادئ التراتبيــة والنجاعــة واألداء.

تسوية وضعية بعض العاملين في مطعم املجلس . 9

قرر املكتب تسوية وضعية املستخدمين املؤقتين بمطعم املجلس، عبر آلية التعاقد غير محدد املدة، بما يضمن 
حقوقهم املادية واالجتماعية، وبما يتالءم مع مقتضيات الدستور الجديد والنظام األسا�ضي ملوظفي املجلس.
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تنظيم الزيارات ملقر املجلس . 10

تخصيص املنصة اليمنى املقابلة لرئيس الجلسة للزوار

تخصيص املنصة اليسرى املقابلة لرئيس الجلسة للصحافة

تخصيص باقي املنصات للزوار واملندوبين

منع الدخول عند عدم توفر مقاعد شاغرة.

توجيه مذكرة توضيحية للفرق

إمكانية تخصيص قاعة املطعم الستقبال الفائض من الزوار عند الضرورة



تقرير السيد سعيد خيرون
رئيس لجنة المالية والتنمية االقتصادية

بمجلس النواب
برسم السنة التشريعية الثانية

2013/ 2012

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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مقدمة  

حددت املادة 35 من النظام الداخلي ملجلس النواب عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وتأليفها، حيث نصت 
على تكوين لجنة املالية والتنمية االقتصادية وحددت اختصاصاتها في دراســة املواضيع املتعلقة بقطاعات املالية، 
االستثمار، تأهيل االقتصاد، الخوصصة، املؤسسات العمومية، الشؤون العامة واالقتصاد االجتماعي، كما حدد 

عدد أعضائها في 50 عضوا موزعا على الشكل التالي:

عدد األعضاء الفريق النيابي
14 العدالة والتنمية
8 االستقاللي
7 األحرار
6 األصالة
5 االشتراكي
4 الحركة
3 الدستوري
3 التقدم الديمقراطي

50 املجموع

كما نصت املادة 38 من على انتخاب مكاتب اللجان الدائمة وتأليفها وتحديد اختصاصاته وصالحياته، وبتاريخ 
فاتح مارس 2012 انتخبت اللجنة أعضاء وأسفرت العملية على  تركيبة مكتب اللجنة على الشكل التالي:

الفريق املهمة اسم النائب

االستقاللي النائب األول خالد السبيع

األصالة و املعاصرة النائب الثاني ميلودة حازب

االشتراكي النائب الثالث املهدي املزواري

الحركة النائب الرابع عرفات عثمون

األحرار املقرر حسن بنعمر

التقدم الديمقراطي نائب املقرر ادريس بوطاهر

الدستوري أمين اللجنة ياسر عادل

العدالة والتنمية أمين اللجنة محمد الزويتن

اشــتغلت لجنــة املاليــة والتنميــة االقتصاديــة باملجلــس تفعيــال الختصاصاتهــا املخولــة لهــا طبقــا ألحــكام الدســتور 
وفــي إطــار النيابــة عــن املجلــس فــي بعــض الحــاالت، فــي املجــاالت التاليــة : التشــريع،  الرقابــة، املهــام االســتطالعية.

I .  اجتماعات املكتب

دأبــت رئاســة اللجنــة علــى تنظيــم اجتماعــات مكتــب اللجنــة، وذلــك لجدولــة أعمالهــا ، وقــد بلــغ عــدد االجتماعــات 
خالل هذه الفترة سبعة )7( اجتماعات، و قد بلغ عدد البالغات الصادرة عن اللجنة من أجل عقد اجتماعاتها، 70 

بالغــا، منهــا 16 بالغــا للتأجيــل.
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II .  التشريع

مشاريع القوانين  . 1

مشاريع قوانين املصادق عليها  :  أ. 

توصلــت لجنــة املاليــة والتنميــة االقتصاديــة مــا بيــن أكتوبــر 2012  وشــتنبر 2013 ب 19 مشــروع قانــون، ســحب 
منهــا مشــروع قانــون واحــد بعدمــا صوتــت عليــه اللجنــة بتاريــخ 23 يوليــو 2013، و تــم تعويضــه بمشــروع مرســوم، كمــا 
صادقت اللجنة على 16 مشروع قانون من بينها 5 مشاريع قوانين أحيلت خالل دورة أكتوبر 2012،و فيما يلي جرد 

للمشــاريع القانونية املصادق عليها:

و كان التصويت باإلجماع 21 مايو 2012
مشروع قانون رقم 41.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 

املتعلق بالسلفات الصغيرة
1

و قد تم التصويت باإلجماع 21 مايو 2012
مشروع قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب 

وباملعلومات املطلوبة إلى األشخاص املعنوية والهيئات التي تدعو 
الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها

2

نتيجة التصويت كانت على الشكل التالي 
:  املوافقون: 16 ــ املعارضون:ال أحد ــ 

املمتنعون:7
21 مايو 2012 مشروع قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات، 3

تم التصويت عليه باإلجماع بتاريخ 12 فبراير 
2013

26 يوليوز 2012

مشروع قانون رقم 43.12 املتعلق بالهيئة املغربية لسوق 
الرساميل، ومشروع قانون رقم 42.12 املتعلق بالسوق اآلجلة 

لألدوات املالية تم تكوين لجينة تقنية التي أنهت أشغالها بتاريخ 22 
يناير 2013 .

4

بتاريخ 12 فبراير 2013 تم التصويت على 
مشروع القانون باإلجماع

26 يوليوز 2012 مشروع قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات املالية. 5

ــ بتاريخ 21 نونبر 2012 تم التصويت على 
الجزء األول بالنتيجة التالية:
املوافقون:15 ــ املعارضون:8 ــ 

املمتنعون:الأحد
ــ بتاريخ 24 نونبر 2012 تم التصويت على 

الجزء الثاني بالنتيجة التالية:
املوافقون:23 ــ املعارضون:13 ــ 

املمتنعون:الأحد.

29 أكتوبر 2012 مشروع قانون املالية رقم 115.12 للسنة املالية 2013. 6

تم تقديم املشروع قانون رقم 85.12
بتاريخ 15 يناير 2013 23 نونبر 2012

مشروع قانون رقم 85.12 يق�ضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع اآلخر 1379 )27 أكتوبر 

1959( في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.
7

بتاريخ 15 يناير 2013
تم التصويت على املشروع قانون باإلجماع

6 دجنبر 2012
مشروع قانون رقم 119.12 يغير ويتمم القانون رقم 33.06 املتعلق 
بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 املتعلق بعمليات االستحفاظ.

8

تم تقديم املشروع قانون رقم 64.12
بتاريخ 15 يناير 2013

12 دجنبر 2012
مشروع قانون رقم 64.12 يق�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 

واالحتياط االجتماعي.
9

بتاريخ 26 دجنبر 2012
تم التصويت عليه

26 دجنبر 2012
مشروع قانون املالية رقم 115.12 امليزانية للسنة 2013. كما أحيل 

من مجلس املستشارين في قراءة ثانية.
10

بتاريخ 26 دجنبر 2012
التصويت عليه

26 دجنبر 2012
مشروع قانون رقم 138.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 

46.02 املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع.
11

14 يناير 2012
مشروع قانون رقم 139.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 

.2010
12



116

بتاريخ 27 فبراير 2013
تم التصويت على مشروع قانون  باإلجماع

مشروع قانون رقم 91.12 يق�ضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 
بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 )4 
أكتوبر 1977 يتعلق بإحداث نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد.

13

بتاريخ 23 يوليوز 2013
تم التصويت على مشروع قانون  باإلجماع
سحب من طرف الحكومة بتاريخ 7 غشت 

2013

مشروع قانون رقم 60.13 يق�ضي بحل وكالة الشراكة من أجل 
التنمية وتصفيتها.

14

بتاريخ 3 شتنبر 2013
تم التصويت على مشروع مرسوم باإلجماع

مشروع مرسوم بقانون رقم 2.13.650 يق�ضي بحل وكالة الشراكة 
من أجل التنمية وتصفيتها.

15

بتاريخ 3 شتنبر 2013
تم التصويت على مشروع مرسوم باإلجماع

مشروع مرسوم بقانون رقم 2.13.657 بنسخ وتعويض القانون 
رقم 120.12 املتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر 

التحصيل املتعلقة بالرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى 
املستحقة لفائدة الجماعات والعماالت واألقاليم والجهات.

16

باإلضافــة إلــى املصادقــة علــى ثمانيــة مشــاريع ميزانيــات فرعيــة لقطاعــات تدخــل فــي اختصاصــات اللجنــة برســم 
القانــون املالــي 2013 حســب الجــدول اآلتــي:

نتيجة التصويتمشروع امليزاينة

اإلجماعمشروع ميزانية البالط امللكي

اإلجماعمشروع ميزانية مجلس النواب

اإلجماعمشروع ميزانية مجلس املستشارين

املوافقون 23 ، املعارضون 13،         املمتنعون ال أحدمشروع امليزانية الفرعية لرئاسة الحكومة

إجماعمشروع امليزانية الفرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي

املوافقون 23 ، املعارضون 13،         املمتنعون ال أحدمشروع امليزانية الفرعية لقطاع االقتصاد واملالية

مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون 
العامة والحكامة

املوافقون 23 ، املعارضون 13،         املمتنعون ال أحد

املوافقون 23 ، املعارضون 13،         املمتنعون ال أحدمشروع امليزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط

مشاريع قوانين قيد الدراسة  . 2

وما زالت الجنة لديها سبعة مشاريع قوانين قيد الدرس شرعت في دراسة 5 منها كما هو مبين في الجدول اآلتي:.

أنهت اللجنة دراسته 25 شتنبر 2013
مشروع قانون رقم 82.12 يق�ضي بإحداث وتنظيم »مؤسسة األعمال 

االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة املالية«.
كما أحيل من مجلس املستشارين.

تم تقديمه بتاريخ  18شتنبر2013
مشروع قانون رقم 68.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 

املتعلق بصفة »القطب املالي للدار البيضاء«.

تم تقديمه بتاريخ  18شتنبر2013
مشروع قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص.

تم تقديمه بتاريخ 2 يوليوز 2013 مشروع قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية األسعار واملنافسة.

تم تقديمه بتاريخ 2 يوليوز 2013، وشرعت اللجنة في دراسته 
بتاريخ 25 شتنبر 2013 إال أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن 

تؤجل دراسة هذا املشروع قانون إلى حين االنتهاء من دراسة م 
ق يتعلق بحرية االسعار واملنافسة باعتباره القانون اإلطار

مشروع قانون رقم 20.13 يتعلق بمجلس املنافسة.
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مشاريع القوانين التي لم يتم برمجتها بعد. 3

مشروع قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات. كما أحيل من مجلس املستشارين. 1

مشروع قانون رقم 78.12 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة. 2

مشروع قانون املالية  لسنة 2013 : . 4

تمت مناقشته في مدة ال تتجاوز الشهر حسب املعطيات التالية: 

2012التاريخ/اإلجراءات 2013املوضوع

األربعاء 14 مارس 2012األربعاء 24 أكتوبر  2012تاريخ إحالة مشروع قانون املالية رقم 115.12 للسنة املالية 2013

تاريخ إنهاء الدراسة والتصويت
االخميس 22 و الجمعة 23 نونبر 

2012
الثالثاء 10 أبريل 2012

22 اجتماعا13 اجتماعاعدد االجتماعات

75 ساعة و40 دقيقة54 ساعةعدد ساعات العمل

14 يوما11 يوماعدد أيام العمل 

%47.568 %النسبة العامة للحضور 

262 سؤاال221 سؤاالعدد األسئلة املطروحة خالل املناقشة العامة

172 سؤاال197 سؤاالعدد األسئلة املطروحة خالل مناقشة مواد املشروع

عدد التعديالت التي قدمت على مشروع قانون املالية برسم سنة 
 2013

139 تعديال250 تعديال

26 تعديال65 تعديالعدد التعديالت املقبولة في إطار مشروع قانون املالية 2013

نتيجة التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية برسم 
سنة 2012

املوافقون: 15
املعارضون: 08
املمتنعون: 00

املوافقون: 24
املعارضون: 03
املمتنعون: 05
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جدول التعديالت

التعديالت املقبولةالتعديالت املقدمةالجهة أو الفريق املقدم للتعديالت

88الحكومة

5825فرق األغلبية

5311التجمع الوطني لألحرار

6911األصالة و املعاصرة

373الفريق االشتراكي

257االتحاد الدستوري

عدد املواد املعدلة ملشروع قانون املالية لسنة 2013 : 11 مادة.

	  2013/2012 مقارنة بين عدد مشاريع سنة 2012/2011 و

2011/20122012/2013السنة التشريعية
42عدد مشاريع بمرسوم
816عدد مشاريع قوانين

1218املجموع

	  عدد مشاريع قوانين املصادق عليها خالل سنة
2011/20122012/2013السنة التشريعية

716عدد مشاريع قوانين

مقترحات القوانين   . 5

توصلت لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمقترحات القوانين خالل الدورة املنصرمة و يتعلق األمر بـ:

• مقتــرح قانــون يرمــي إلــى تغييــر وتتميــم املدونــة العامــة للضرائــب املحدثــة بموجــب املــادة 5 مــن قانــون املاليــة 	
رقم 43.06 للسنة املالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة  1427 )31  

ديســمبر2006(.

• مقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير أرا�ضي الدولة.	

• مقترح قانون بإحداث نظام املقاولة الذاتية.	

• مقترح قانون يق�ضي بتعديل وتغيير الفصول  32و35 و36 و37 و38 و40 من القانون رقم 013.71 بتاريخ 	
12 ذي القعــدة 1391 30(دجنبــر1971( يحــدث بموجبــه نظــام معاشــات التقاعــد العســكرية.

• مقتــرح قانــون يق�ضــي بتعديــل وتغييــر مقتضيــات الفصــول 28 و32 و33 و34 و35 و37 مــن القانــون رقــم 	
1971( املحــدث بموجبــه نظــام املعاشــات املدنيــة.  1391 ) 30دجنبــر  12 ذي القعــدة  011.71 بتاريــخ 

إال أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع ملدارسة مقترحات القوانين نظرا لتعدد أشغالها خالل الدورة السابقة.
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وخالل هذه الدورة توصلت اللجنة بمقترحات قوانين التالية : 

• مقترح قانون يق�ضي بتنظيم أمالك الدولة الخاصة تقدم به فريق األصالة و املعاصرة.	

• مقترح قانون في شأن توحيد أسعار غاز البوطان تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 26 فبراير 2013.	

• مقتــرح قانــون بإحــداث وكالــة للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة ألقاليــم وعمــاالت الجبال األطلســية 	
تقدم به الفريق الدســتوري.

• مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيآت 	
أخــرى الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.03.195 بتاريــخ 16 رمضــان 1424 )11 نونبــر 2003( تقــدم بــه فريــق 

العدالة و التنمية.

• مقتــرح قانــون بتغييــر وتتميــم الظهيــر الشــريف رقــم 1.59.269 بشــأن التفتيــش العــام للماليــة تقــدم بــه فريــق 	
العدالــة و التنمية.

و قــد عقــدت لجنــة املاليــة و التنميــة االقتصاديــة اجتماعــا بتاريــخ 26 فبرايــر 2013 خصــص ملناقشــة مقترحــات 
قوانيــن الســت األولــى حيــث تــم تقديمهــا و تــم تأجيــل البــت بشــأنها إلــى اجتمــاع ال حــق.

2011/20122012/2013السنة التشريعية

55عدد مقترحات قوانين املحالة على اللجنة 

 مشروع القانون التنظيمي للمالية  . 6

فبعــد تنظيــم اليــوم الدرا�ضــي بتنســيق مــع وزارة االقتصــاد واملاليــة حــول املوضــوع بتاريــخ 12 يونيــو 2012. و بعــد 
تكوين اللجينة املشتركة لتعديل القانون التنظيمي للمالية، عقدت اللجينة املعنية اجتماعاتها يومي 10 و19 يوليوز 
2012 ملدارســة مســودة املشــروع املقدمــة مــن طــرف وزارة االقتصــاد واملاليــة، وتــم وضــع مذكــرة الفــرق واملجموعــات 
النيابيــة حــول إصــالح املشــروع و إحالتهــا علــى الــوزارة املعنيــة إلعــادة تعديــل املســودة وإحالــة املشــروع مــن جديــد علــى 
البرملــان قصــد املدارســة، و بتاريــخ 12 فبرايــر 2013 عقــدت اللجنــة اجتماعــا لتقــدم الحكومــة بتقريــر حــول مذكــرات 

الفــرق النيابيــة بخصــوص إعــداد مشــروع قانــون تنظيمــي للماليــة.

كمــا تــم تنظيــم زيــارات  عمــل لالطــالع علــى التجربــة التركيــة فــي هــذا املجــال خــالل فتــرة 22 -25 مايــو 2013، و زيــارة 
أخــرى حــول نفــس املوضــوع بتاريــخ 27-24 يونيــو 2013.

الرقابة . 7

فيمــا يتعلــق بمواضيــع املراقبــة، فقــد ورد علــى اللجنــة 47 طلبــا مــن مختلــف الفــرق النيابيــة خــالل الفتــرة مــا بيــن 
أكتوبــر 2012 و شــتنبر 2013، منهــا أربعــة )4( طلبــات تتعلــق بمهــام اســتطالعية، أنهــت اللجنــة دراســة ثمانيــة )8( 
مواضيع مراقبة بطلب من الفرق النيابية، وموضوعين )2( تم الشــروع في دراســتهما في دورة أبريل 2012 وثالث )3( 

مواضيــع مراقبــة بطلــب مــن الحكومــة.

• هــذا، فقــد تــم عقــد لقــاء بمبــادرة مــن مؤسســة القــرض الفالحــي، وذلــك يــوم الخميــس 18 أكتوبــر 2012 	
ملناقشــة موضــوع »مســاهمة مؤسســة القــرض الفالحــي فــي النهــوض بالقطــاع الفالحــي واألنشــطة املرتبطــة بــه وانفتــاح 

املؤسســة علــى املحيــط االقتصــادي واإلجتماعــي ببالدنــا«.
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• وبتاريخ 5 فبراير 2013 ، استمعت اللجنة إلى عرض السيد وزير االقتصاد واملالية في إطار اإلعداد لتنظيم 	
املناظــرة الوطنيــة حــول اإلصــالح الجبائــي ،  وقــد حضــر بعــض أعضــاء اللجنــة أشــغال هــذه املناظــرة التــي عقــدت يومــي 

29 و30 أبريــل 2013.

• وبتاريخ 12 مارس 2013 أنهت اللجنة دراسة موضوع التدبير املالي ملؤسسة صندوق اإليداع والتدبير. 	

• وبتاريخ 15 ماي 2013 أنهت اللجنة دراسة موضوع التدبير املالي لشركة الخطوط امللكية املغربية.	

• وبتاريخ 16 ماي 2013 أنهت اللجنة دراســة موضوع: »الوضعية االقتصادية ببالدنا وإجراءات وقف تنفيذ 	
بعض اعتمادات االستثمار املفتوحة برسم القانون املالي لسنة 2013«.

• وبتاريــخ 11 شــتنبر 2013 انعقــدت اللجنــة لدراســة عــزم الحكومــة اعتمــاد نظــام املقايســة فــي بعــض أســعار 	
املــواد البتروليــة.

• وبتاريــخ 17 شــتنبر 2013 عقــدت اللجنــة اجتماعــا، قدمــت فيــه الحكومــة عرضــا حــول حــول تنفيــذ الســتة 	
أشــهر األولــى مــن قانــون املاليــة برســم ســنة 2013.

• وبتاريــخ 18 شــتنبر 2013 عقــدت اللجنــة اجتماعــا قدمــت فيــه الحكومــة عرضــا هــم الشــراكة بيــن القطاعيــن 	
العام  والخاص، هذا االجتماع جاء بناء على طلب مكتب اللجنة لتســهيل مناقشــة مشــروع قانون يهم الشــراكة بين 

القطاعيــن العــام  والخــاص.

• وبتاريخ 1 اكتوبر 2013، استمعت اللجنة إلى عرض السيد الرئيس املدير العام للمكتب الوطني للمطارات، 	
حول الوضعية املالية للمكتب.

 الديبلوماسية البرملانية . 8

• خــالل  هــذه الفتــرة اســتقبل رئيــس اللجنــة الســيدJean-Pierre Chauffour  اقتصــادي بمكتــب البنــك الدولــي 	
بالربــاط، مقترحــا برنامــج عمــل مشــترك مــع لجنــة املاليــة حــول مواضيــع اإلصالحــات باملغــرب، كمــا تــم التــداول بشــأن 
امللتقى السنوي الذي ينظمه البنك الدولي بتعاون مع البرملان التركي حول دور البرملان في تدبير املالية العمومية الذي 

ســينعقد باســطنبول مــا بيــن 15 و 18 أبريــل 2013.

•  املشــاركة فــي اجتمــاع لجنــة الطاقــة و البيئــة و امليــاه التابعــة للجمعيــة البرملانيــة مــن أجــل املتوســط املنعقــدة 	
ببرليــن فــي 10 و 11 ديســمبر 2012.

• املشــاركة فــي اجتمــاع لجنــة الطاقــة و البيئــة و امليــاه التابعــة للجمعيــة البرملانيــة لالتحــاد مــن اجــل املتوســط 	
املنعقــد ببروكســيل خــالل شــهر أبريــل 2013.

• حضور االجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي ما بين 17 و 18 أبريل 2013.	

• االجتماعيــة 	 األبعــاد  حــول   2013 مــاي   8 و   6 بيــن  مــا  ببروكســيل  املنظمــة  الدوليــة  النــدوة  فــي   املشــاركة 
واالقتصاديــة  للمرحلــة االنتقاليــة فــي دول الربيــع العربــي  املنظمــة بشــراكة مــع الخارجيــة السوســرية، معهــد كارنيجــي 

.EGMONT أوروبــا، البرملــان الوروبــي و معهــد 

• زيــارة عمــل للبرملــان التركــي رفقــة اللجينــة املكلفــة بإعــداد مشــروع القانــون التنظيمــي للماليــة مــا بيــن 21 و 25 	
مايــو 2013.

• املشــاركة فــي اجتمــاع لجنــة الطاقــة و البيئــة و امليــاه التابعــة للجمعيــة البرملانيــة لالتحــاد مــن اجــل املتوســط 	
املنعقــد بســتوكهولم مــا بيــن 27 و 28 مايــو 2013.
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• 	 Globe املشــاركة مــا بيــن 6 و 8 يونيــو 2013 بمقــر البرملــان األملانــي ‘’البوندســتاغ’’ ضمــن القمــة الدوليــة لـــ 
.International

• زيــارة عمــل للبرملــان البريطانــي  رفقــة اللجينــة املكلفــة بإعــداد مشــروع القانــون التنظيمــي للماليــة مــا بيــن 22 و 	
25 يونيــو 2013.

• اســتقبال يــوم 13 يونيــو 2013 الســيد Simon Gray ســايمون غــراي املديــر القطــري، إدارة املغــرب العربــي و 	
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بالبنــك الدولــي.

• املشاركة في املنتدي املصرفي اإلسالمي العاشر بكواالملبور الذي نظم بماليزيا يوم 23 شتنبر 2013 . 	

 اللقاءات الدراسية . 9

• تنظيم لقاء بين  أعضاء لجنة املالية  ومؤسسة القرض الفالحي بخصوص مساهمة هذه األخيرة في النهوض 	
بالقطــاع الفالحــي واألنشــطة املرتبطــة بــه، وانفتــاح املؤسســة علــى املحيــط االقتصــادي واالجتماعــي ببالدنــا. وتمثيــل 

اللجنة في لقاءات دراسية مختلفة و قد  تم هذا اللقاء بمبادرة من مؤسسة القرض الفالحي.

مختلفات . 10

• حضور لقاءات ندوة الرؤساء.	

• متابعة أشغال لجنة تعديل النظام الداخلي.	

• حضور مختلف اللقاءات املتعلقة باملجال االقتصادي من طرف مختلف املؤسسات : املجلس االقتصادي 	
و االجتماعي، املندوبية السامية للتخطيط....

• املشــاركة فــي املناظــرة الوطنيــة حــول التقائيــة وحكامــة البرامــج القطاعيــة املنظمــة مــن طــرف الــوزارة املنتدبــة 	
املكلفــة بالحكامــة.

معطيات رقمية . 11

2011/20122012/2013السنة التشريعية

4354عدد اجتماعات اللجنة

121190عدد ساعات العمل
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على املستوى التشريعي . 1

- تفعيل دور خلية التشريع.

- ضرورة تسطير برنامج واضح للتكوين.

- وضع تصور مشترك للتعامل مع مقترحات القوانين ومنهجية موحدة لالشتغال كفريق يقود األغلبية.

- تفعيــل مقتــرح القانــون املتعلــق بلجــان تق�ضــي الحقائــق بتنســيق مــع فــرق األغلبيــة مــا أمكــن وتســريع مســطرة 
املصادقــة عليــه.

- العمل على وضع بصمة لألداء النيابي التشريعي للفريق.

- تحديد منهجية التعامل مع املخطط التشريعي. 

- تحديد منهجية التعامل مع مقترحات قوانين املعارضة.

على املستوى الرقابي. 2

- تفعيل دور خلية الرقابة

- ضرورة برمجة أسئلة محلية وجهوية ضمن األسئلة الشفوية التي تبرمج أسبوعيا للجلسة العمومية.

- محاولة تغيير طريقة إلقاء األسئلة الشفوية ) يكلف اإلخوة« حيكر – أحجام« باملوضوع(.

- مصداقية األجوبة على األسئلة واحترام األجل الدستوري.

- مراعاة التوازن بين أعضاء الفريق على مستوى العرض والتعقيب بخصوص األسئلة الشفوية.

 -مراجعة طريقة اختيار األسئلة الشفوية.

الدبلوماسية . 3

- وضع ورقة تصورية خاصة بالدبلوماسية.

- تفعيل دور مجموعات الصداقة املغربية البرملانية.

-تحديد األولوية وخاصة ايالء ملف الوحدة الترابية والقضية الفلسطينية العناية الالزمة.

- تقييم مشاركات الفريق منذ بداية الوالية.

اإلعالم والتواصل. 4

-  تحيين املوقع االلكتروني للفريق.

- التغطية اإلعالمية لعمل أعضاء الفريق باللجان النيابية.

- برمجة لقاءين دراسيين تقييميين للفريق في السنة.

- الخطــاب السيا�ضــي خطــاب مرجعــي يرتكــز أساســا علــى الدســتور، البرنامــج االنتخابــي واملخطــط التشــريعي 
للحكومــة، ويأخــذ بعيــن االعتبــار ســياق التحــوالت فــي مختلــف املياديــن. 
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العمل على مستوى الدوائر االنتتخابية. 5

- توحيد توجهات عمل النائب بالدائرة مع مراعاة املهام الجديدة في إطار األغلبية.

- تطوير الورقة الخاصة بعمل النائب بالدائرة.

- تفعيل مكاتب االتصال البرملاني.

- ضرورة توفير برنامج عمل بين املكتب اإلقليمي والنائب البرملاني.

العالقة مع أعضاء الحكومة. 6

-أجرأة العالقة بين الفريق النيابي وأعضاء الحكومة.

- عمل مشترك بين أعضاء الحكومة والفريق بكيفية تدعم وتدفع بالعمل الحكومي ملزيد من النجاح. 

-ضرورة اهتمام الوزراء بملفات الفساد شخصيا وعدم تسليمها للغير.

- إحداث تنسيقية تجمع أعضاء دواوين الوزراء للتواصل معهم.

- مأسسة اللقاء بين الفريق وأعضاء الحكومة.

-  إنجاز ميثاق تعاقد بين الفريق وأعضاء الحكومة.

- رفع تدابير قطاعية للوزراء.

- تفعيل الطاقات والخبرات املتوفرة بالفريق من قبل الحكومة.

- دعم ومساندة الحكومة للفريق من خالل تلبية املطالب وإنجازها.

- إنجاز مطبوع إلثارة املشكل لرئاسة الحكومة بوضوح واختصار.

 العالقة مع األمانة العامة للحزب. 7

 -تفعيل العالقة بين الفريق واألمانة العامة من خالل وضع آلية للتنسيق واالستشارة وتنظيم لقاءات راتبة.

 -ضرورة عقد لقاء بين األمين العام للحزب ورؤساء الجماعات املحلية أعضاء الحزب.

على مستوى التدبير اإلداري وسير مختلف اللقاءات بالفريق. 8

- إعادة هيكلة إدارة الفريق بما يتما�ضى مع التشكيلة الجديدة للفريق.

- تطوير ظروف استقبال النواب.

- تجهيز قاعة االجتماعات باللوازم املكتبية الضرورية لتيسير عمل النواب لتوفير الظروف العامة لالشتغال.

- تعميــم تقاريــر اجتمــاع مكتــب الفريــق األســبوعي علــى أعضــاء الفريــق عبــر البريــد االلكترونــي لتفــادي مناقشــة 
القضايــا التدبيريــة خــالل اجتمــاع الفريــق.

- تخصيص اجتماع الفريق صبيحة يوم االثنين للتكوين والنقاش السيا�ضي واجتماعات الشعب. 
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- تفعيل دور الشعب بما يتناسب وحجم ووضعية الفريق واملنسقيات الجهوية.

-  تحسين جودة خدمات املطعم.

مختلفات. 9

التنســيق مــع أعضــاء الحــزب فــي الغرفــة الثانيــة وتضميــن تقاريرهــم لعمــل الفريــق مــع تخصيــص حصــة - 
لتقديــم حصيلتهــم خــالل كل لقــاء تقييمــي. 

التعامل مع األمازيغية كلغة مدسترة وبشكل أكثر فعالية.- 

استيعاب الطاقات النسائية بالفريق.- 

خلق منطق جديد كميثاق للنائب البرملاني لالجتهاد واإلصالح.- 

متابعة توصيات اللقاء التقييمي السابق.- 

تفعيل التنسيق بين الفريق وفرق األغلبية.- 
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