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 مقدمة

النيابية  الوالية  من  األولى  للسنة  حصيلته  والتنمية  العدالة  فريق  يقدم 
العاشرة في سياق استثنائي طبعه تأخر تشكيل الحكومة والذي كان أثره بالغا 

املؤسسة التشريعية. على أداء 

وتجدر اإلشارة إلى املكانة التي تبوأها حزب العدالة والتنمية بتصدره لنتائج 
بنتيجة  برملانيا  مقعدا   125 على  بحصوله   2016 أكتوبر  من  السابع  اقتراع 
في  حازها  التي  النتيجة  لتكرس  تأتي  املغربي،  البرملان  تاريخ  في  مسبوقة  غير 
استحقاقات   وبعد  برملاني،  مقعد   107 على  بحصوله   2011 استحقاقات 
هذه  واملدن،  الحواضر  كبرى  قيادة  من  ومكنته  الصدارة  منحته  جماعية 
الفريق وتعترف بمجهود الحزب في التأطير  النتيجة التي تعكس جدية أعضاء 
الحكومية  واملؤسسات  الدوائر  لكل  صوتهم  وإيصال  املواطنين  من  والقرب 

والعمومية وتذود عن مصالحهم املشروعة.

في  واملسؤولة  الجادة  مساهمته  الفرق  يواصل  واملنوال  النهج  نفس  وعلى 
العمومية  للسياسات  وتقييما  وديبلوماسية  ورقابة  تشريعا  النيابي،  العمل 
من  وكذا  هادفة  مبادرات  إطار  في  واملواطنين،  الوطن  مصالح  عن  ودفاعا 
تجويد  قوامها  وناصحة،  ومبصرة  راشدة  مساندة  للحكومة  إسناده  خالل 
حتى تتحقق األهداف التي  والقيام باملسائلة الهادفة،  التشريعات املناقشة، 

ألجلها وضع املواطنون ثقتهم في مجموع أعضائه.

ويكفي في هذا املقام قراءة تفاصيل هذه الحصيلة التي نضعها بداية بين يدي 
مزيد  أفق  في  كاملة  تشريعية  سنة  خالل  مجهودهم  لتقييم  الفريق  أعضاء 
مقترحاتها  من  للرفع  الفريق  شعب  تتنافس  وحتى  األداء،  وقوة  العطاء  من 
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التشريعية، وتعداد مبادراتها الرقابية، كما ستشكل هذه الحصيلة كسابقاتها 
زادا ومعينا للباحثين األكاديميين واملهتمين الذين يستقبلهم الفريق بالعشرات 

إسهاما منه في تكثيف وتشجيع البحث العلمي واألكاديمي.

وقبل االنتقال إلى التفاصيل ال بد من التذكير بأهم األرقام التي سجلها الفريق 
إلى حدود متم شهر  العاشرة وذلك  النيابية  الوالية  األولى من  السنة  خالل 
و23  و1070 سؤاال كتابيا،  2017 حيث تقدم ب1866 سؤاال شفويا،  شتنبر 
طلبا  و11  طلبات لتنظيم مهام استطالعية،  و9  طلبا لعقد اللجان الدائمة، 
بإعداد  الفريق  قام  كما  كتابيا،  ملتمسا  و247  طارئة،  قضايا  في  لإلحاطة 
منها بمعية فرق ومجموعة األغلبية،   2 مقترحا قانونيا قام بإيداع   42 وتحيين 
مقترحا على هذه الفرق في أفق إحالتها على رئاسة املجلس   21 في حين أحال 
مقترحا على الشعب لضبطها وتنقيحها   22 بإحالة  كما قام   في أقرب اآلجال، 
إليداعها وفق املسطرة الداخلية للفريق، وفي هذا اإلطار التشريعي قام الفريق 
على  املصادقة  تمت  ناصحة حيث  الحكومة مساندة  بإسناد  األغلبية  بمعية 
في إطار قراءة ثانية،  منها في شكل اتفاقيات دولية و5   35 نصا تشريعيا،   55
172 تعديال على مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة حيث  كما قدم الفريق 

قبلت هذه األخيرة ب97 منها.

واللقاءات  املهام  العديد من  في  الفريق فرصة مشاركتهم  أعضاء  يفوت  ولم 
املغربية،  بالتجربة  وللتعريف  الوطنية  القضايا  عن  للذود  الدبلوماسية 
كما عمل الفريق على استقبال العديد من الهيآت واملنظمات املدنية وتلقي 
كما  مطالبهم ومقترحاتهم بشأن نصوص قانونية او للتعريف بقضايا معينة، 
استقبل الفريق مجموعة من املراسالت والتظلمات حيث قام بدراستها وفق 
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إذ  منهجية دقيقة تراعي تخصصات الشعب املحالة عليها وتوزيعها الجغرافي، 
قام بتصريف غالبيتها في شكل مبادرات رقابية وملتمسات كتابية. 

الفريق  بمبادرات  املرتبطة  التفاصيل  كافة  الحصيلة  لهذه  املتصفح  وسيجد 
: ومجهودات أعضائه موزعة حسب املحاور اآلتية 

: تنظيم الفريق وتركيبته •   املحور األول 

: األداء التشريعي للفريق •   املحور الثاني 

•   املحور الثالث : األداء الرقابي للفريق

: األداء التواصل واإلعالمي والدبلوما�سي للفريق •   املحور الرابع 

وهللا املوفق وهو الهادي إلى سواء	السبيل

د.		إدريس األزمي اإلدري�سي
رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب
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املحور الأول 
تنظيم الفريق وتركيبته 	
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العددالفئة العمرية 

22ما بين 20 و40 سنة 

41ما بين 40 و50 سنة

50ما بين 50 و60 سنة

6012 سنة فما فوق

العددالنوع 

102الذكور 

23اإلناث

الفريق حسب الفئة العمرية توزيع أعضاء  جدول2: 

أكتوبر  لسابع  التشريعية  االستحقاقات  لنتائج  والتنمية  العدالة  تصدر حزب  بعد 
وهي نتيجة غير مسبوقة في تاريخ   395 مقعدا برملانيا من أصل   125 بفوزه بـ   ،2017
2011 حيث تبوأ حينها الحزب  نونبر   25 الحياة البرملانية املغربية، جاءت بعد إنجاز 
البرملانية  وفريق  الحزب  على  ألقت  النتيجة  هذه  برملاني،  مقعد  ب107  الصدارة 
مسؤوليات كبيرة نتيجة الثقة التي وضعها فيه الناخبين، فبعد مد متصاعد لنتائجة 
تأكد للعيان بان صدق خطابه وجدية من وضع فيهم ثقته لتمثيل   1997 منذ سنة 
املواطنين كانا العنوان البارز لتحصيل هذه النتيجة ينضاف إليها تحميله مسؤولية 

قيادة األغلبية البرملانية إلتمام األوراش التي ابتدأت مع الوالية السابقة.

1. تركيبة فريق العدالة والتنمية

تنوعا  النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  لفريق  السوسيو-مهنية  التركيبة  تعرف 
مهما على مستوى الجنس واالختصاصات ومفعال لكافة اآلليات البرملانية التشريعية 

والرقابية والدبلوماسية، وتوضح الجداول التالية هذا التنوع.

الفريق حسب النوع توزيع أعضاء  جدول1: 
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العدداملهنةالعدداملهنة

2الصيادلة61التعليم بكافة أسالكه

2الفالحون27موظفون باإلدارة العمومية

2رجال األعمال16املهندسون

1اعالميون6أطر بالقطاع الخاص

1أعمال حرة4املحامون

عدد املتقاعدين من مجموع النواب 320األطباء

العددالجهةالعددالجهة

7الشرق7تطوان الحسيمة

22الرباط سال القنيطرة15فاس مكناس

25الدار  البيضاء سطات6بني مالل خنيفرة

7درعة تافاللت15مراكش آسفي

2كلميم وادنون12سوس ماسة

2الداخلة وادي الذهب4العيون الساقية الحمراء

الفريق حسب املهن املزاولة توزيع أعضاء  جدول3: 

اململكة الفريق حسب جهات   جدول4: توزيع أعضاء 

2. هيكلة فريق العدالة والتنمية

عقد فريق العدالة التنمية أول لقاءاته التواصلية عقب تشريعيات السابع أكتوبر 
خصص  النواب،  بمقر مجلس   2016 نونبر  الفاتح من  نوابه الجدد يوم  الستقبال 
البرملاني،  التكوينية في العمل  الفريق ولتقديم عدد من املواد  للتعارف بين أعضاء 
العثماني،  الدين  سعد  الدكتور  األخ  أعماله  ينسق  مؤقت  مكتب  بإشراف  وذلك 
 2016 اكتوبر   14 الثانية  الجمعة  في  كان  التشريعية  الوالية  افتتاح  فإن  وللتذكير 
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املهمةاإلسم

رئيس للفريقسعد الدين العثماني

النائب األول لرئيس مجلس النوابلحسن الداودي

النائبة السابعة لرئيس مجلس النوابنزهة الوافي

محاسب مجلس النوابمحمد نجيب بوليف

أمينة مجلس النوابعزوها العراك

رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالميةمحمد يتيم

رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصاديةادريس األزمي االدري�سي 

رئيس لجنة مراقبة املالية العامةادريس صقلي عدوي

بحضور كافة أعضاء الفريق، ونتيجة حالة التأخر –البلوكاج- التي عرفتها املشاورات 
لم يعقد الفريق ثاني لقاءاته إال في  لتشكيل أغلبية يترأسها حزب العدالة والتنمية، 
2017 عقب جلسة عمومية خصصت النتخاب رئيس مجلس النواب، بعد  يناير   16
البرملان بغرفتيه اإلسراع باملصادقة على اتفاقية  دعوة جاللة امللك محمد السادس  
انضمام املغرب لالتحاد االفريقي، وهي املناسبة التي استغلها الفريق النتخاب رئيسه 

وبقية ممثليه بهياكل املجلس.

11و19 من النظام الداخلي للفريق تمت عملية انتخاب   وتطبيقا ملقتضيات املادتين 
حيث توسعت هذه التمثيلية نتيجة  رئيس الفريق وممثليه بأجهزة مجلس النواب، 
داخل مكتب مجلس  ما حصل عليه الفريق من مقاعد إذ صار ممثال بأربعة أعضاء 
النواب )نائبان للرئيس ومحاسب وأمين( وبات يترأس ثالث لجان نيابية دائمة، وبذلك 
العامة  األمانة  على  إحالتها  تمت  االقتراحات  من  الئحة  على  العملية  هذه  أسفرت 

للحزب للبت بشأنها، حيث قررت املصادقة على األسماء واملهام التالية :
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وبعد تكليف الدكتور سعد الدين العثماني بمهام رئيس الحكومة وانتهائه من تشكيل 
حكومته، شغرت عدد من املناصب املخصصة للفريق إثر تقلد بعض أعضائه ملهام 
بإشراف األخ   2017 13أبريل  حكومية، عقد الفريق لقاءا بمقر الحزب يوم الخميس 
باملناصب  للفريق  ممثلين  النتخاب  وذلك  للحزب  العام  األمين  بنكيران  اإلله  عبد 
الشاغرة وفق املساطر املنصوص عليها بنظامه الداخلي، لتنتهي عملية انتخاب هياكل 

الفريق باعتماد األمانة العامة ومصادقتها على الهيكلة اآلتية : 

املهمةاإلسم

رئيس للفريقادريس األزمي االدري�سي

النائب األول لرئيس مجلس النوابعبد العزيز عماري

النائبة السابعة لرئيس مجلس النوابءامنة ماء العينين

محاسب مجلس النوابخالد البوقرعي

أمينة مجلس النوابعزوها العراك

رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالميةيوسف غربي

رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصاديةعبد هللا بووانو

رئيس لجنة مراقبة املالية العامةادريس صقلي عدوي
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أما بخصوص نواب رئيس الفريق وأمين املال واملكلف بالتكوين  فقد تم اإلبقاء على 
باجتماع  عليه  التصويت  تم  والتي  الشأن  هذا  في  للفريق  السابقة  الرئاسة  مقترح 

17يناير2017 وهي : الفريق املنعقد بتاريخ 

بالفريق  يليق  الذي  املستوى  في  ورقابية  تشريعية  مبادرات  وإنتاج  خلق  في  ورغبة 
تخصصات  فيه  يراعى  بشكل  للمجلس  التسع  الدائمة  اللجان  على  أعضاؤه  توزع 
والتخصصات،  القطاعات  بكافة  لإلحاطة  وذلك  غالبيتهم،  ورغبات  واهتمامات 
لتباشر بعد ذلك شعب الفريق عملية انتخاب منسقيها وممثلي كل شعبة بمكاتب 
وذلك بعد نقاش كبير ومفاوضات باشرتها رئاسة الفريق مع رئاسة  اللجان الدائمة، 
املجلس الحترام مبدأ التمثيل النسبي املنصوص عليه دستوريا وحفظا لكافة حقوق 
الفريق على مستوى تمثيليته بكافة هياكل املجلس. ليصادق مكتب الفريق بعد ذلك 
خالل اجتماعاته املتتالية على مقترحات كافة الشعب باستحضار مقتضيات النظام 

2منه، وكانت النتائج على الشكل التالي : الداخلي للفريق والسيما املادة 

املهمةاإلسم

 نائبة لرئيس الفريق مكلفة بالتشريعءامنة ماء العينين

نائبا لرئيس الفريق مكلفا بالرقابةعبد هللا بووانو

نائبا لرئيس الفريق مكلفا بالتواصل خالد البوقرعي

أمين املالعبد اللطيف بنيعقوب

مكلفا بالتكوينرشيد القبيل 
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العضوية بمكتب اللجنةاسم النائباللجنة

لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان

النائب األول )منسق الشعبة(بثينة قروري

النائب الرابعمحمد الطويل
املقررمريمة بوجمعة

لجنة التعليم والثقافة 
واالتصال

النائب األول )منسق الشعبة(رشيد القبيل
املقررسعاد لعماري

األمينمحسن موفيدي

لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسة 

املدينة

النائب األول )منسق الشعبة(موح الرجدالي

النائب الرابععائشة ايدبوش

األمينصالح املالوكي

لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية

الرئيسعبد هللا بووانو

النائب الثالث )منسق الشعبة(محمد خيي
نائب املقررلبنى الكحلي

لجنة الخارجية والدفاع 
الوطني والشؤون اإلسالمية 
واملغاربة املقيمين في الخارج

الر ئيسيوسف غربي
النائب الثاني )منسق الشعبة(نور الدين قربال

املقررنزهة اليزيدي

لجنة القطاعات االجتماعية

النائب الثاني )منسق الشعبة(مصطفى ابراهيمي 

النائب الرابع عبد الحق الناجحي

األمينإشراق البويسفي

لجنة القطاعات االنتاجية

النائب الثاني )منسق الشعبة(جمال املسعودي

األمينبوعبيد لبيدة
األمينسعاد بولعيش الحجراوي

لجنة البنيات األساسية

النائب الثالث )منسق الشعبة(حسن الحارس
املقررإدريس الثمري

األمينأسماء الناصفي

لجنة مراقبة املالية العامة

الرئيسادريس صقلي عدوي

النائب الثالث )منسق الشعبة(أحمد أدراق

نائب املقررعمر فاس فهري

29 ما  وتفعيال ملقتضيات الفرع السابع من النظام الداخلي للفريق بمواده من26 إلى 
وتمت دعوتها من  يزال الفريق لم يفعل عمل مجموعاته الجهوية بالشكل املطلوب، 
قبل مكتب الفريق لعقد اجتماعاتها حتى تنتخب منسقيها لتقوم باألدوار املنوطة بها.
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3. التدبير الداخلي للفريق

عقد مكتب الفريق منذ بداية السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية الحالية 
لقاء خصصت ملناقشة مجموعة من القضايا التي تهم التدبير الداخلي للفريق،   24
كما  و متابعة أشغال املؤسسة البرملانية ومتابعة مستجدات الشأن العام الوطني، 
أناط خاللها العديد من التكليفات بأعضاء الفريق، إضافة إلى إطالعه على املئات من 
املراسالت الواردة على الفريق حيث يعمل على إحالة غالبيتها على الشعب ومنسقي 
أو لتقديم  املجموعات الجهوية ملتابعتها وتصريفها رقابيا في شكل أسئلة وملتمسات، 

ملخصات بشأنها قبل اتخاذ القرارات الالزمة للجواب على مضامينها.

لقاء شكلت مناسبة   13 كما عقد الفريق خالل نفس الفترة منذ بداية هذه الوالية 
ملدارسة العديد من األمور واملستجدات واإلطالع على قرارات األمانة العامة للحزب، 
الفريق خصص عدد من هذه اللقاءات للنقاش السيا�سي،  ونزوال عند رغبة أعضاء 
والضيوف  الحكومة  أعضاء  بعض  الستضافة  مناسبة  اللقاءات  هذه  شكلت  كما 

الوافدين على الفريق.

وموازاة مع لقاءات الفريق حرصت الشعب على عقد لقاءاتها حيث لعبت دورا مهما 
ونخص بالذكر منها مناقشة البرنامج  في العديد من املحطات في تقديم اقتراحاتها، 
ومناقشة مشروع قانون املالية وكذا مناقشة التقرير السنوي للمجلس  الحكومي، 

األعلى للحسابات.

4. االنضباط وااللتزام بالحضور داخل املؤسسة البرملانية

منه،  و99   98 املادتين  والسيما  النواب  ملجلس  الداخلي  النظام  ملقتضيات  تفعيال 
50 و51 منه، حرص مكتب  وكذا مقتضيات النظام الداخلي للفريق وخاصة املادتين 
الفريق على متابعة حضور أعضاء الفريق بكافة هياكله وأجهزة املجلس، حيث شكل 
الفريق كعادته نموذجا متميزا في االنضباط والحضور عكسته النسب املبينة أسفله 
نائبا من   122 وعلى سبيل املثال ال الحصر بالنسبة للجلسات العامة حضر وصوت 
املوافقة عليه   208 الفريق خالل التصويت على البرنامج الحكومي من أصل  أعضاء 
)اعتذر نائبان عن الحضور ألسباب صحية وآخر لوجوده في مهمة رسمية خارج أرض 
نائبا لهذا البرنامج وامتناع   91 مقابل معارضة    ،)  2017 أبريل   26 الوطن – جلسة 
الفريق على  نائبا من أعضاء   121 بينما حضر وصوت  نائبا عن التصويت عليه.   40
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)اعتذر ثالثة  املوافقة عليه   199 وذلك من أصل   2017 مشروع قانون املالية لسنة 
نواب لظروف قاهرة ووجود نائبة خارج أرض الوطن. جلسة 6 يونيو 2017 املخصصة 
56 نائبا ملشروع قانون املالية  للتصويت النهائي على املشروع(، وذلك مقابل معارضة 

38 نائبا عن التصويت عليه. املذكور وامتناع 

أما على مستوى اللجان فتكفي شهادة وسائل اإلعالم واملتتبعين بالنسبة لحضور أعضاء 
الفريق خالل مناقشة مشروع قانون املالية بمختلف اللجان النيابية حيث تؤكد محاضر 
اللجان خالل مناقشة امليزانيات الفرعية على ذلك بصيغة صريحة أثبت حضور ما يزيد على 

80 باملائة في املتوسط من أعضاء الفريق في مجموع اللجان.

 98 ومن جهة أخرى حرص الفريق من خالل ممثليه بمكتب املجلس على تفعيل املادتين 
املتغيبين ونشر الئحة الحاضرين  وخاصة ما يتعلق بتالوة أسماء  املشار إليهما أعاله،  و99 
واملتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه االلكتروني، لكون حضور أشغال املجلس 

من الواجبات األساسية التي ال يجب إغفالها أو التقاعس في القيام بها. 

وتوضح الجداول أسفله نسب الحضور املسجلة داخل مختلف أجهزة املجلس :

نسبة حضور اجتماعات مكتب الفريق

االعتذارالغيابالحضور

% 81% 9% 10
نسبة حضور أعضاء	الفريق باجتماعات الفريق

االعتذارالغيابالحضور

% 73% 15% 12

نسبة حضور أعضاء	الفريق		بالجلسات العامة

االعتذارالغيابالحضور

% 90% 4% 6

نسبة حضور أعضاء	الفريق		باللجان الدائمة

االعتذارالغيابالحضور

% 70% 17% 13
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5. الوسائل املادية  املوضوعة رهن إشارة ممثلي األمة للقيام بمهامهم 
النيابية

كان موقف الفريق واضحا وصريحا طيلة الواليات التشريعية السابقة في رفضه أي زيادة 
في تعويضات ممثلي األمة، والتشبث بتوفير الوسائل الضرورية إلسنادهم بشكل يمكنهم من 
أداء واجبهم املنوط بهم، وبعد التجاوب االيجابي لتوفير هذه الوسائل خاصة ما يخص تنقل 
بالفنادق حرص الفريق على االستفادة من  السيدات والسادة النواب وحل مشكل االيواء 

هذه االمكانيات وفق مايلي :

	 تنقل النواب		
حظي هذا امللف بنقاش مستفيض ولساعات عدة  داخل املكتب والفريق، مستحضرا 
في  لنواب األمة شريطة االنضباط واملواظبة  العمل الضرورية  توفير وسائل  منطق 
خلص بعدها االلتزام بمقتضيات ميثاق يحدد أوجه االستفادة من هذه  الحضور، 
الوسائل وخاصة بطائق البنزين التي وضعت رهن إشارة السيدات والسادة النواب 

غير مستفيدين من خدمة القطارات )السرير( أو الطائرة )الرحالت الداخلية(.

	 املبيت		

وفي إطار توفير الوسائل املادية الضرورية لتمكين ممثلي األمة من أداء مهامهم النيابية 
املوكولة إليهم، كانت موافقة الفريق على مقترح مكتب املجلس بتفويض تدبير عملية 
ايواء السيدات والسادة البرملانيين بالفنادق للفرق النيابية مشروطة بالتقيد بقواعد 
املحاسبة العمومية فيما يخص االعتمادات املرصدة لهذه العملية وتقديم االثباتات 

للجنة مراقبة صرف امليزانية.

وعليه، باشر الفريق عملية التفاوض مع فنادق مصنفة في أفق التعاقد معها ليتمكن 
من توفير املبيت ألعضاء فريقه بداية السنة التشريعية املقبلة خالل انعقاد الجلسات 

العامة للمجلس، وأشغال اللجان النيابية الدائمة ومختلف األنشطة البرملانية.

6. التصريح باملمتلكات

سيرا على نهج الفريق في االلتزام بتطبيق املقتضيات القانونية عموما وخاصة املتعلقة 
بالتصريح باملمتلكات حرص أعضاء الفريق على تقديم تصريحات بممتلكاتهم في اآلجال 
املحددة لدى املجلس األعلى للحسابات وفق الضوابط والشروط الجاري بها العمل، مع 
توجيه نسخة منها لألمانة العامة للحزب للرجوع إليها عند الحاجة إذا اقتضت الضرورة ذلك.



حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية األولى 182017-2016

7. تقاعد البرملانيين

خصه  حيث  الكبرى،  األهمية  وأواله  البرملانيين  تقاعد  موضوع  في  الفريق  تداول  
خلص بعدها بالحسم  بلقاءات عدة لبلورة موقف واضح من إصالح هذا النظام، 
بعدم املوافقة على مقترح مساهمة الدولة في انقاد نظام تقاعد البرملانيين، والتماهي 
بدل ذلك باإلصالح املطبق على موظفي اإلدارات العمومية بالرفع من حد السن الذي 
يستحق معها النائب املعاش، وكذا التخفيض من قيمة التعويض الخاص بكل سنة.

8. التموقع داخل قاعة الجلسات

بعد حصول الفريق على مجموع 125 مقعدا وتغير خريطة تمثيلية األحزاب السياسية 
بمجلس النواب صار لزاما على مختلف الفرق النيابية مراجعة أماكن جلوسها وذلك 
تسهيال لولوج القاعة  بالتوافق وتفعيال ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب، 
على الجميع وحتى تتضح صورة أغلبية/ معارضة املوجودة في اعرق الديمقراطيات، 
لذلك قاد الفريق مجموعة مشاورات مع ممثلي بقية الفرق النيابية، وكذا مع رئاسة 
حيث كان له الفضل في اقتراح أربع سيناريوهات تم التوافق على اختيار  املجلس، 

واحد منها نبينه أسفله :
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9. التنسيق مع فرق األغلبية

عرفت عملية تنسيق أشغال األغلبية صعوبة نتيجة األجواء التي مرت بها املشاورات 
ومع ذلك حرص الفريق وقيادته على إنجاح  السياسية لألحزاب املشكلة لألغلبية، 
وذلك رغم  التجربة الحالية بنواقصها مستحضرا في ذلك املصلحة العامة للوطن، 
مكوناتها  بين  التنسيق  تدبير  وكيفيات  آليات  يوضح  لألغلبية  ميثاق  تبني  في  التأخر 
والقصد هنا أساسا البرملانية منها، ورغم قيام بعض مكوناتها باتخاذ مبادرات خاصة 
بها من قبيل تقديم مقترحات قوانين، فإن فريق العدالة والتنمية قام بواجبه اتجاه 

إسناد الحكومة التي قام في وقت سابق بتعبأة صفوفه إلنجاح محطة تنصيبها.

وفي ذلك حرص الفريق على تقديم تعديالت مشتركة باسم فرق األغلبية على كافة 
 ،2017 مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة ومنها مشروع قانون املالية لسنة 
 97 على  الحكومة  وافقت  تعديال   172 في مجموعها  التعديالت  هذه  بلغت  وبذلك 
يضاف إليها ما تم اقتراحه مباشرة داخل اللجان الفرعية التي أنشأتها  تعديال منها، 
اللجان الدائمة لتعديل مشاريع قوانين، أما بشأن مقترحات القوانين فقد تم إيداع 
على فرق ومجموعة   2017 يوليوز   18 في  الفريق  وأحال  األغلبية،  باسم  مقترحين 
خالل  وأودعها  أعدها  قد  كان  وتحيينها  تنقيحها  بعد  قانونيا  مقترحا   21 األغلبية 

الوالية السابقة وذلك في أفق إيداعها في أقرب اآلجال.

يضاف إلى هذا التنسيق توحيد مواضيع األسئلة الشهرية املحورية املوجهة للسيد 
حتى يتم إسناد الحكومة بالشكل الذي يتم فيه تذويب عدد من  رئيس الحكومة، 
الخالفات والتباينات التي قد تؤثر على عمل األغلبية الحكومية ومن ذلك مثال ما وقع 
بشأن عدم توقيع بعض مكونات األغلبية على تعديالت معينة، ورفض البعض منها 

تقديم أية تعديالت كما وقع بالنسبة ملشروع قانون استقالل النيابة العامة.

هذا األمر تم تجاوزه أواخر السنة التشريعية املنقضية بعد مشاورات مكثفة لرؤساء 
فرق األغلبية حيث تم تقريب الرؤى واالتفاق على إنجاح التجربة الحكومية القائمة، 

في أفق التوقيع على ميثاق يبين واجبات كل مكونات األغلبية. 
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10. اللقاءات الدراسية والتكوين 

	 اللقاءات الدراسية		

املطولة  املشاورات  نتيجة  النيابية  التمثيلية  ملهامهم  األمة  نواب  مباشرة  في  التأخر 
التي  الدراسية  اللقاءات  تنظيم  جانب  على  أثر  ومتماسكة،  قوية  أغلبية  لتشكيل 
أن هذا  إال  األغلبية،  بمعية  السابقة  التشريعية  الوالية  الفريق خالل  ينظمها  كان 
األمر سيتم تجاوزه في املقبل من األيام خاصة وأن الفريق يحتكم على بنك مهم من 
ومع ذلك  املواضيع التي اقترحتها مجموع الشعب حيث إن البعض منها جاهز تماما، 
بمختلف  لإلحاطة  تواصلية  تكوينية  لقاءات  وبرمج  الفرصة  يفوت  لم  الفريق  فإن 
الوظائف البرملانية من تشريع ورقابة ودبلوماسية إضافة إلى املبادئ األولية لعالقة 
خاللها  قدمت  التي  العروض  من  الهدف  كان  واملواطنين،حيث  بالدائرة  النائب 
وكذا توصيف أهم  مناقشة ما راكمه الفريق خالل السنوات السابقة من خبرات، 
االلتزامات والواجبات واملسؤوليات امللقاة على كاهل ممثلي األمة ومناقشة مشروع 
وتمحورت العروض املقدمة  قانون املالية وكيفية التعامل مع الوثائق املرفقة له، 

خالل تلك اللقاءات أساسا حول املواضيع اآلتية: 

-  اإلطار الدستوري للعمل البرملاني- محمد يتيم ؛
-  النظام الداخلي ملجلس النواب قراءة في أهم املقتضيات - عبد هللا بووانو ؛

-  منهجية عمل النائب بالدائرة - أحمد صدقي ؛
 - برملانيات وبرملانيو الالئحة الوطنية األدوار والوظائف الدستورية والحزبية    -

آمنة ماء العينين ؛
- العالقات التنظيمية والتواصلية لعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب 

- سليمان العمراني ؛
 - -  أجهزة مجلس النواب ومسطرة اختيار مسؤولي الفريق وممثليه بهذه األجهزة 

سليمان العمراني ؛
-  مقتضيات القانون التنظيمي للمالية - عبد اللطيف بروحو ؛
-  منهجية مناشة مشروع قانون املالية - محمد نجيب بوليف ؛

-  قراءة في مشروع قانون املالية لسنة 2017 - إدريس األزمي اإلدري�سي ؛
-  املبادرات الرقابية البرملانية - محمد يتيم ؛

-  املبادرات التشريعية - مساراتها وآلياتها ومصادرها - سليمان العمراني ؛
-  وسائل تجويد العمل التشريعي - محمد بن عبد الصادق ؛
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	 التكوين		

ولإلشارة فإن اللقاءات أعاله لم تغن الفريق عن بلورة إستراتيجية واضحة األهداف 
التمثيلية  مهامهم  في  ويسندهم  يفيدهم  جيد  تكوين  من  الفريق  أعضاء  لتمكين 
الثانية  التكوينية مستهل السنة التشريعية  وسيباشر الفريق أولى برامجه  النيابية، 
باقتراح من األخ رشيد القبيل املكلف بملف التكوين وإشراف ملكتب الفريق وذلك 
وذلك بعد أن قام األخ  الفريق في التشريع والرقابة والتواصل،  أعضاء  لتقوية أداء 
املكلف بالتكوين في وقت سابق بتجميع مقترحات الشعب وتفريغ استمارة تم تعميمها 
الفريق من التكوين،  الفريق لضبط الخصاص وحاجيات أعضاء  على كافة أعضاء 

تاريخ اللقاءموضوع اللقاءالرقم

فاتح نونبر2016استقبال النواب الجدد برسم الوالية التشريعية العاشرة1

لقاء تكويني ألعضاء الفريق وانتخاب رئيس الفريق وممثلي الفريق بمكتب 2
16 يناير 2017املجلس

13 فبراير2017لقاء تكويني ألعضاء الفريق 3

13 مارس 2017لقاء درا�سي تكويني ألعضاء الفريق4

لقاء تواصلي مع األستاذ عبد اإلله بنكيران  األمين العام للحزب، وتتميم 5
13 أبريل 2017انتخاب هياكل الفريق

لقاء تواصلي  مع الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بحضور األستاذ 6
14 أبريل 2017مصطفى الرميد وزير الدولة واألستاذ محمد يتيم وزير الشغل واالدماج املنهي 

 ويوضح الجدول أسفله تواريخ تنظيم هذه اللقاءات :

- كيفيات التعامل وقراءة الوثائق املرافقة لقوانين املالية - ادريس الزمي اإلدريس 
ومحمد نجيب بوليف ؛

-  منهجية مناقشة البرنامج الحكومي – عبد هللا بووانو.

وفي السياق ذاته استغل الفريق مناسبة اجتماعاته األسبوعية الراتبة لبرمجة عروض 
تكوينية تقدم به البعض من نوابه ومن ذلك موضوع "التشغيل الذاتي" قدمه األستاذ جواد 
العراقي، وشرح لـ" كيفيات التعامل مع اآلليات الرقابية " قدمه الدكتور عبد هللا بواوانو.
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وخبراء  أساتذة  مع  التواصل  وكذا  واملعرفية،  العلمية  الفريق  أعضاء  ومؤهالت 
ومؤسسات علمية متخصصة في التكوين إلنجاح هذا الورش الهام.

11. إدارة الفريق

تقوم إدارة الفريق باملهام املنوطة بها بكل جد وتفان وغايتها في ذلك إسناد أعضاء 
بالوالية  مقارنة  أعضائه  من  زاد  قد  الفريق  كان  وإذا  النيابية،  مهامهم  في  الفريق 
باملائة فإن اإلدارة الزالت على حالها حيث باشرت رئاسة   20 السابقة بما يزيد عن 
املنصوص  النسبي  التمثيل  قاعدة  لتفعيل  املجلس  رئاسة  مع  مفاوضات  الفريق 
تمت االستجابة  الذي  األمر  وهو  للمجلس،  الداخلي  النظام  من   22 املادة  في  عليها 
حيث تحدد خصاص الفريق من املوارد  نواب،   4 له بتخصيص معدل موظف لكل 

10 موظفين. البشرية في 

راسل  وحتى يضمن كعادته الشفافية والفعالية في إلحاق كفاءات عالية بالفريق، 
رئيس الفريق بقرار ملكتبه اإلدارة العام للحزب ومنتدى األطر في هذا الشأن ودعى 
كافة أعضائه القتراح ما يرونه مناسبا من أصحاب الكفاءات واملؤهالت من موظفي 
حيث شكل لجنة يترأسها األخ رئيس الفريق  القطاع العام لاللتحاق بإدارة الفريق، 
العزيز  عبد  واإلخوة؛  األخت  في عضويتها  وتضم  االدري�سي،  األزمي  ادريس  الدكتور 
ستقوم  األخت بثينة قروري ومدير الفريق،  محمد الزويتن،  موح الرجدالي،  عماري، 
في أفق إجراء مقابالت مباشرة  بتلقي طلبات اإللحاق لدراستها وانتقاء األفضل منها، 

مع أصحابها بداية الدخول التشريعي املقبل.

12.  واردات وصادرات وشؤون نواب الفريق

	 	واردات وصادرات الفريق	

تعكس قاعدة معطيات واردات وصادرات الفريق من املراسالت قوة تواصله مع عامة 
ونتيجة  الشأن  هذا  وفي  املدنية،  والهيآت  الرسمية  املؤسسات  ومجموع  املواطنين 
اإلدارية  املصالح  من  غيره  تتفرد عن  الفريق  إدارة  باتت  السابقة  السنوات  تراكم 
باملجلس باحتكامها على قاعدة معطيات دقيقة سيتم الزيادة في تطويرها في الشق 
عليها  تسهل  كما  للوثائق  تدبير جيد وسلس  من  تمكنها  املعطيات،  بحماية  املرتبط 
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العدداملرسالت

287صادرات الفريق

477واردات الفريق 

العدداملرسل

115رئاسة املجلس

24مراسالت داخلية ملجلس النواب

08الحكومة

101هيئات مدنية ومهنية

46هيئات رسمية

99أعضاء الفريق

13فرق نيابية

46مواطنون

10موظفو الفريق

15الهيئات املوازية للحزب

477املجموع

2017-2016 جدول تفصيلي بواردات الفريق خالل السنة التشريعية األولى 

عملية متابعة مآالت كل وثيقة واردة على الفريق أو صادرة عنه وكذا أرشفتها. ويوضح 
الجدول أسفله إحصائيات ما توصل به وما صدر الفريق من مراسالت. 
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العدداملرسل إليه

88رئاسة املجلس

133مراسالت داخلية ملجلس النواب

02الحكومة

13هيئات مدنية ومهنية

12هيئات رسمية

17أعضاء الفريق

04فرق نيابية

18هيآت الحزب

287املجموع

2017-2016 جدول تفصيلي بصادرات الفريق خالل السنة التشريعية األولى 

	 شؤون النواب	

دقيقة  معطيات  بقاعدة  باالستعانة  النواب  شؤون  بتدبير  املكلفة  املصلحة  قامت 
وفي ذلك قامت  الفريق،  ومبوبة حسب الحاجيات وطلبات األخوات واإلخوة أعضاء 
املختصة  املصالح  على  وإحالتها  النواب  وضعيات  تسوية  وثائق  وتصفيف  بتجميع 
إضافة إلى ملئ استمارات املعطيات وملفات التأمين وكذا متابعة تصاريح  باملجلس، 
كما تسلمت  ومتابعة استخراج جوازات الخدمة الخاصة بهم،  النواب بممتلكاتهم، 
348 ملفا تأمينيا عن  هذه املصلحة من أعضاء الفريق  وأحالت على مصالح املجلس 
و63 شهادة أجر،  كما توصلت ب74 طلبا للحصول على شواهد العضوية،  املرض، 
طلبا لإللحاق   37 كما أحالت  إضافة إلى عدد مهم لشواهد مغادرة التراب الوطني، 
و6 طلبات لإلحالة على التقاعد النسبي كلها خاصة بأعضاء الفريق، كما سهرت على 
1035 سندا طلبيا للمبيت بالفنادق لفائدة أعضاء الفريق استفادوا بموجبها  توجيه 
الدائمة،  اللجان  واجتماعات  العامة  الجلسات  هامش  على  مبيت  ليلة   2133 من 
إضافة إلى عدد  سندا لحجز تذاكر القطار.  و78  سندا لحجز تذاكر الطائرة،  و361 

مهم من الخدمات املتفرقة. 
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املحور الثاين 
التشريعي للفريق	 األداء	
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على  متعثرة  بداية  العاشرة  البرملانية  الوالية  من  األولى  التشريعية  السنة  عرفت 
عنه  املتحدث  "البلوكاج"  إلى موضوع  األمر  هذا  ويعزى  التشريعي،  اإلنتاج  مستوى 
آنفا، حيث سجلت دورة أكتوبر التصويت على نص يتيم وهو املتعلق باملصادقة على 
إال أنه تم تدارك هذا التعثر خالل دورة أبريل  القانون التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي، 
التي عرفت املصادقة على 54 نصا تشريعيا 5 منها في قراءة ثانية، بمعنى أن الحصيلة 
 55 التشريعية للسنة األولى من عمر هذه الوالية سجلت في مجموعها املصادقة على 
ويكفي  وهو معدل جيد مقارنة بنفس الفترة من الواليات السابقة،  نصا تشريعيا، 
31 نص تشريعي  الرجوع للوالية السابقة التي تمت املصادقة خالل سنتها األولى على 
فقط مع التذكير بأن تلك السنة عرفت عقد دورة استثنائية بين دورتي أكتوبر وأبريل 

تم التصويت خاللها على مشروع قانون املالية في قراءة أولى.

وإذا كانت البداية املتعثرة لعمل املؤسسة التشريعية لصيق بالعراقيل التي وضعت 
إبان املشاورات بين عدد من األحزاب السياسية، حيث ارتأى البعض منها النكوص 
إلى حسابات مصلحية  واالرتداد بطريقة أو بأخرى عن الخيار الديمقراطي واللجوء 
ضيقة جعلت من توفير أغلبية منسجمة وقوية أمرا مستحيال، لتجيء بعد ذلك دعوة 
صاحب الجاللة املؤسسة التشريعية إلى اإلسراع  باملصادقة على القانون التأسي�سي 
إلى  املغرب  عودة  غاية  تحقيق  يتم  حتى  به  امللحق  والبروتوكول  اإلفريقي  لالتحاد 
إال أن   ،2017 املنظمة اإلفريقية في مؤتمر أديس أبابا املقرر آنذاك نهاية شهر يناير 
هذا األمر اصطدم بعدم توفر مجلس النواب على الشروط الشكلية الكفيلة بتحقيق 
هذا األمر وأولها وليس آخرها انتخاب رئيس له، مما جعل فريق العدالة والتنمية ومن 
وبكل مسؤولية،  ورائه قيادة حزبه الرصينة التعامل مع هذه املرحلة بأفق وطني، 
في  جاء  كما  ذلك  في  وديدنه  الحكومة.  بتشكيل  املرتبطة  الظروف  من  الرغم  على 
املصلحة الوطنية فوق كل  كلمة الفريق بجلسة التصويت على تلك االتفاقية إعالء 
واالنخراط  والعقل،  وتغليب صوت الحكمة   املصالح الذاتية و االعتبارات الحزبية، 
الفاعل والتجاوب الالمشروط، إلنجاح  مبادرة استعادة املغرب مكانته داخل االتحاد 

اإلفريقي.

ليتم برمجة أول جلسة ملجلس النواب خالل هذه الوالية في 16 يناير 2017 خصصت 
النتخاب رئيسه بعد بعثرة أوراق مشاورات تبيين خط األغلبية من املعارضة حيث 
دخول  حزبه  أصر  وحيد  مرشح  لفائدة  املعارضة  في  صراحة  اصطف  من  صوت 
األغلبية بأي ثمن كان، والنتيجة هي انتخاب السيد الحبيب املالكي عن حزب االتحاد 
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فريق العدالة والتنمية بورقة  االشتراكي رئيسا  ملجلس النواب، حينها صوت أعضاء 
بيضاء،  وانسحب الفريق االستقاللي من الجلسة قبل بداية عملية التصويت.

يناير   18 وبعد استكمال تكوين مجلس النواب لهياكله عقد أول جلسة تشريعية في 
املوافق بموجبه على   01.17 القانون رقم  خصصت للتصويت على مشروع   2017
الدورة  عليه  املصادق  الوحيد  القانون  وهو  اإلفريقي،  لالتحاد  التأسي�سي  القانون 
الخريفية كما سلف بيانه، ولم يصاحبه في أشغال املجلس كلها إال مناقشة التقرير 
الوطني حول حقوق اإلنسان في اجتماع مشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني 
وحقوق  والتشريع  العدل  ولجنة  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلسالمية  والشؤون 
اإلنسان بمجلس النواب، وبذلك اختتمت دورة أكتوبر أشغالها يوم 13 فبراير 2017 
حيث اعتبرت دورة انتقالية لتجاوز إشكالية "البلوكاج"، مع أفق افتتاح دورة ربيعية 
وهو  لتجاوز التعثر الذي عرفته بداية السنة التشريعية األولى من الوالية العاشرة. 
منها في قراءة ثانية، ومن   5 55 نص تشريعي،  ما وقع فعال حيث تمت املصادقة على 
ومشروع قانون يخص هيآت الحكامة،  بينها املصادقة على مشروع قانون تنظيمي، 

والنظام الداخلي ملجلس النواب، و 35 اتفاقية دولية.

بأن  نذكر  األولى  التشريعية  للسنة  التشريعية  الحصيلة  تفاصيل  في  الخوض  وقبل 
حكومة السيد سعد الدين العثماني لم تسطر خالل هذه السنة مخططا تشريعيا 
خاصا بها بل قررت كما جاء في برنامجها الحكومي مواصلة تنزيل ما تبقى من نصوص 
تشريعية ذات األهمية املنصوص عليها في املخطط التشريعي السابق، مع العمل على 
مواكبة حاجيات املرحلة أو ما تقتضيه خياراتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
لذلك  الواردة ببرنامجها والتي ستترجمه خالل سنوات تدبيرها للشأن العام املغربي. 
على مشاريع القوانين املودعة  فقد قررت هذه الحكومة خيار االستمرارية باإلبقاء 
املشاريع  تلك  رأس  وعلى  السابقة  الحكومة  قبل  من  بغرفتيه  املغربي  البرملان  لدى 
حيث تمت خالل هذه السنة   ،2017 املحتفظ بها مشروع قانون املالية لسنة   23
 3 قيد الدرس بلجان املجلس الدائمة منها   16 منها في حين الزالت   7 املصادقة على 
والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  إحداث  يخص  األول  تنظيمية  قوانين  مشاريع 
األمازيغية، والثاني يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، والثالث يتعلق بتحديد 

شروط وكيفيات ممارسة حق اإلضراب.
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نذكر  آنفا،  املذكورة  اإلكراهات  ورغم  للفريق  التشريعية  املبادرة  يخص  فيما  أما 
بحرص الفريق  في هذا الباب على تقديم عدد مهم من  التعديالت على مشاريع القوانين 
تعديال وافقت   172 التي تقدمت بها الحكومة بمعية فرق األغلبية حيث قام بتقديم 
املحدثة  الفرعية  اللجان  في  الفعالة  مساهمته  إلى  إضافة  منها،   97 على  الحكومة 
هذا إلى جانب تقديمه  من قبل اللجان الدائمة ملدارسة عدد من مشاريع القوانين، 
مقترحا   43 لـ  إليها إعداده  يضاف  ملقترحي قانونين بمعية فرق ومجموعة األغلبية، 
21 على مكونات األغلبية لتوقيعها قبل  قانونيا محينا من الوالية السابقة، أحال منها 
إحالتها على رئاسة املجلس، فيم تم إحالة املتبقي منها  وعددها 22 على شعب الفريق 

ملدارستها وتنقيحها قبل إحالتها على األغلبية بنفس املسطرة.
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الحصيلة الرقمية لألداء	التشريعي

 •  9  عدد الجلسات التشريعية : 
 - الدورة الخريفية :  جلسة تشريعية وحيدة  )18 يناير 2017( 

 - الدورة الربيعية : 8  جلسات  تشريعية 

55 نصا تشريعيا وتتوزع كاآلتي :•   مجموع النصوص املصادق عليها: 
نص واحد يتعلق بمشروع القانون التنظيمي املتعلق   : القوانين التنظيمية   -
بعدم  )الدفع  الدستور  من   133 الفصل  تطبيق  وإجراءات  شروط  بتحديد 

دستورية القوانين( ؛ 
- النظام الداخلي ملجلس النواب : نص واحد 

للمجلس  املحدث  القانون  بمشروع  يتعلق  واحد  نص   : الحكامة  هيئات   -
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي ؛

للنصوص  الجدول املفصل  أنظر   ( مشروعا قانونيا   12  : القوانين  مشاريع   -
املصادق عليها( ؛

أنظر الجدول املفصل للنصوص املصادق   ( اتفاقية دولية   35  : االتفاقيات   -
عليها( ؛

الجدول  أنظر   ( مشاريع   5 ثانية:  في قراءة  القوانين املصادق عليها  مشاريع   -
املفصل للنصوص املصادق عليها( ؛

 عدد تعديالت فرق ومجموعة األغلبية: 172 تعديال همت 07 مشاريع قوانين  ؛• 

 عدد التعديالت املقبولة : 97 تعديال )56 %( ؛• 

 طبيعة التصويت على مشاريع القوانين : اإلجماع )88 %( – األغلبية )12 %(.• 

ونستعرض فيما يلي جداول تفصيلية بالحصيلة التشريعية املسجلة خالل السنة 
التشريعية األولى من الوالية العاشرة 2016 - 2021
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عدد النصوص	تاريخ الجلسة	الترتيب	

الدورة الخريفية

181 يناير 12017
الدورة الربيعية

21 ماي 22017

121 ماي 32017

61 يونيو 42017

132 يونيو 52017

42 يوليوز 62017

2423 يوليوز 72017

120 غشت 82017

84 غشت 92017

55   9 جلسات املجموع 

في قراءة ثانية(  5( توزيع النصوص املصادق عليها على الجلسات التشريعية  
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النسبة	عدد النصوص	اللجنة	

8 %4املالية والتنمية االقتصادية 

2 %1 البنيات األساسية والطاقة واملعادن

6 %3القطاعات االجتماعية 

2 %1القطاعات اإلنتاجية 

2 %1التعليم والثقافة واالتصال 

70 %35الخارجية والدفاع الوطني ...

2 %1الداخلية والجماعات الترابية 

6 %3 العدل والتشريع 

2 %1مراقبة املالية العامة 

100 %50املجموع

العددطبيعة التصويت

44اإلجماع

6باألغلبية 

50املجموع 

توزيع النصوص املصادق عليها على اللجان النيابية الدائمة 
)دون احتساب القراءة الثانية(

توزيع النصوص املصادق عليها حسب طبيعة التصويت
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جرد مفصل بالنصوص التشريعية املصادق عليها بالجلسات العامة خالل السنة 
  2017 - 2016 األولى  

موضوع النصالرقم 
نوع	

النص
تاريخ	

املصادقة  
نتيجة	

التصويت
اللجنة	
املعنية 

املتدخل

الدورة الخريفية

يوافق 1  01.17 رقم  قانون  مشروع 
بموجبه على القانون التأسي�سي لالتحاد 
 11 في  )التوغو(  املوقع بلومي  األفريقي، 

يوليو 2000. 

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

18 يناير 
2017

الخارجية اإلجماع
والدفاع 
الوطني 

سعد الدين 
العثماني 

)باسم 
الفريق(

الربيعية  الدورة 

مشروع قانون رقم 19.17يؤذن بموجبه 2
للحكومة بتغيير رسم االستيراد املفروض 

على القمح اللين ومشتقاته

مشروع 
قانون

2 ماي 
2017

املالية اإلجماع
والتنمية 

االقتصادية  

---

مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة 3
املالية 2017

مشروع 
قانون

 12 ماي 
2017

باألغلبية: 
املوافقون: 194 
املعارضون: 56 

املمتنعون:  39   

املالية 
والتنمية 

االقتصادية  

إدريس األزمي 
اإلدري�سي 

)باسم 
الفريق(

مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة 4
املالية 2017 )قراءة ثانية(

مشروع 
قانون

06 يونيو 
2017

باألغلبية: 
املوافقون: 199 
املعارضون: 56 

املمتنعون: 38

املالية 
والتنمية 

االقتصادية  

محمد خيي 
- العدالة 
والتنمية 

)باسم 
األغلبية(

يتعلق 5  98.15 رقم  قانون  مشروع 
عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  بنظام 
املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين 

يزاولون نشاطا خاصا

مشروع 
قانون

13 يونيو 
2017

اإلجماع

االجتماعية 

مصطفى 
ابراهيمي 
العدالة 

والتنمية 
)باسم 

األغلبية(
مشروع قانون رقم 61.16 تحدث 6

بموجبه وكالة التنمية الرقمية
مشروع 

قانون
اإلجماع

---اإلنتاجية 

تحدث 7  60.16 رقم  قانون  مشروع 
لتنمية  املغربية  الوكالة  بموجبه 

االستثمارات والصادرات

مشروع 
قانون

4 يوليوز 
2017

اإلجماع

املالية 
والتنمية 

االقتصادية 

أسماء 
أغاللو  
التجمع  

الدستوري 
)باسم 

األغلبية(
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يتعلق 8  82.16 رقم  قانون  مشروع 
بتصفية ميزانية السنة املالية 2014

مشروع 
قانون

4 يوليوز 
2017

باألغلبية: 
املوافقون: 159 
املعارضون: 53 

املمتنعون: 30

مراقبة 
املالية 
العامة 

محمد 
لحموش 
الفريق 
الحركي  
)باسم 

األغلبية(
يوافق 9  06.17 رقم  قانون  مشروع 

بموجبه على االتفاقية املوقعة بكيغالي 
في 19 أكتوبر 2016 بين اململكة املغربية 
االزدواج  لتجنب  رواندا  وجمهورية 
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان 

الضرائب على الدخل

اتفاقية 
ثنائية

 24
يوليوز 
2017

اإلجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

 شقران 
أمام الفريق 

االشتراكي  
)باسم 

األغلبية 17 
اتفاقية(

يوافق 10  04.17 رقم  قانون  مشروع 
بأديس  املوقع  االتفاق  على  بموجبه 
بين حكومة   2016 نوفمبر   19 في  أبابا 
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 
الديمقراطية،بشأن  الفيدرالية  إثيوبيا 
املتبادلة  والحماية  التشجيع 

لالستثمارات

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني

يوافق 11  29.17 رقم  قانون  مشروع 
املعاهدة  بروتوكول  على  بموجبه 
االقتصادية  للجماعة  املؤسسة 
اإلفريقي،  البرملان  بشأن  اإلفريقية 
املعتمد بمدينة سرت )ليبيا( في 2 مارس 

2001

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

اإلجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني

يوافق 12  17.17 رقم  قانون  مشروع 
في  بأبوجا  املوقع  االتفاق  على  بموجبه 
اململكة  حكومة  بين   2016 ديسمبر   3
نيجيريا  جمهورية  وحكومة  املغربية 
والحماية  اإلنعاش  بشأن  الفيدرالية 

املتبادلة لالستثمارات

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني

يوافق 13  14.17 رقم  قانون  مشروع 
بشأن  تفاهم  مذكرة  على  بموجبه 
في  أبابا  بأديس  املوقعة  التجارة  تعزيز 
اململكة  بين حكومة   2016 نوفمبر   19
إثيوبيا  جمهورية  وحكومة  املغربية 

الفيدرالية الديمقراطية

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

يوافق 14  15.17 رقم  قانون  مشروع 
املجال  في  التعاون  اتفاق  على  بموجبه 
أكتوبر   19 في  بكيغالي  املوقع  األمني، 
املغربية  اململكة  حكومة  بين   2016

وحكومة جمهورية رواندا

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية 
والدفاع 
الوطني 
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بموجبه 15 يوافق  رقم13.17  قانون  مشروع 
على مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري، 
بين   2016 ديسمبر   2 في  بأبوجا  املوقعة 
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة 

نيجيريا الفيدرالية

اتفاقية 
ثنائية

 24
يوليوز 
2017

اإلجماع
الخارجية 
والدفاع 
الوطني

 شقران 
أمام الفريق 

االشتراكي  
)باسم 

األغلبية 17 
اتفاقية(

بموجبه 16 يوافق   09.17 رقم  قانون  مشروع 
 21 في  بأنتناناريفو  املوقعة  االتفاقية  على 
املغربية  اململكة  حكومة  بين   2016 نوفمبر 
وحكومة جمهورية مدغشقر لتجنب االزدواج 
ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي 

الضرائب على الدخل

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني

بموجبه 17 يوافق   08.17 رقم  قانون  مشروع 
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع 
حكومة  بين   2016 أكتوبر   19 في  بكيغالي 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية 
والدفاع 
الوطني

بموجبه 18 يوافق   28.17 رقم  قانون  مشروع 
مجلس السلم  البروتوكول حول إنشاء  على 
املعتمد  اإلفريقي،  لالتحاد  التابع  واألمن 

بدوربان )جنوب إفريقيا ( في 9 يوليو 2002

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

اإلجماع
الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

بموجبه 19 يوافق   07.17 رقم  قانون  مشروع 
أكتوبر   19 في  بكيغالي  املوقع  االتفاق  على 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة   2016
والحماية  التشجيع  بشأن  رواندا  جمهورية 

املتبادلة لالستثمارات

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

بموجبه 20 يوافق   05.17 رقم  قانون  مشروع 
الجوي  النقل  خدمات  بشأن  االتفاق  على 
بين   2016 نوفمبر   19 املوقع بأديس أبابا في 
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة 

إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية 
والدفاع 
الوطني 

يوافق 21  34.17 رقم  قانون  مشروع 
للجماعة  املؤسسة  املعاهدة  على  بموجبه 
بأبوجا  املعتمدة  اإلفريقية،  االقتصادية 
من قبل الدول   1991 يونيو   3 في  )نيجيريا( 
في منظمة الوحدة اإلفريقية التي  األعضاء 

حل محلها االتحاد اإلفريقي

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

اإلجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني

يوافق بموجبه 22  11.17 مشروع قانون رقم 
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع 
بدار السالم في 24 أكتوبر 2016 بين حكومة 
تنزانيا  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة 

املتحدة

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية 
والدفاع 
الوطني



35 حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية األولى 2017-2016

يوافق بموجبه 23  03.17 مشروع قانون رقم 
في  أبابا  بأديس  املوقعة  االتفاقية  على 
املغربية  اململكة  بين   2016 نوفمبر   19
وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 
التهرب  ومنع  الضريبي  االزدواج  لتجنب 

الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

اتفاقية 
ثنائية

 24
يوليوز 
2017

اإلجماع

الخارجية 
والدفاع 
الوطني

 شقران 
أمام الفريق 

االشتراكي  
)باسم 

األغلبية 17 
اتفاقية(

يوافق بموجبه 24  12.17 مشروع قانون رقم 
على االتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية 
بين   2016 ديسمبر   2 في  بأبوجا  املوقع 
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية 

نيجيريا الفيدرالية

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية 
والدفاع 
الوطني

يوافق بموجبه 25  10.17 مشروع قانون رقم 
على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري 
املوقع بأنتناناريفو  البحرية،  وتربية األحياء 
اململكة  حكومة  بين   2016 نوفمبر   21 في 

املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية 
والدفاع 
الوطني

يتعلق باملجلس 26  89.15 مشروع قانون رقم 
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي

مشروع 
قانون

األغلبية: 
املوافقون: 

 110
املعارضون: ال 

أحد
 املمتنعون: 49 

االجتماعية

ر�سى 
بوكمازي 

)باسم 
الفريق(

مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث 27
الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

مشروع 
قانون

األغلبية: 
املوافقون: 78
املعارضون: ال 

أحد
املمتنعون: 14

 البنيات 
األساسية 
والطاقة 
واملعادن

حسن 
الحارس 

)باسم 
الفريق(

بتغيير 28 يتعلق   74.16 رقم  قانون  مشروع 
القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات

مشروع 
قانون

املالية اإلجماع
والتنمية 

االقتصادية
---

مشروع قانون رقم 20.17 يق�سي باملصادقة 29
على املرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر 
سبتمبر   30(  1437 من ذي الحجة   28 في 
املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية   )2016
االنضباط  لقواعد  املدنية  للوقاية  العامة 

العسكري

مشروع 
قانون

اإلجماع
الداخلية	

والجماعات	
الترابية

---

بإعادة 30 يتعلق   02.15 رقم  قانون  مشروع 
تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء

مشروع 
قانون

األغلبية: 
املوافقون: 70 
املعارضون: 16
املمتنعون: 14

التعليم	
والثقافة	
واالتصال	

 فوزي زيزي
)باسم 
الفريق(
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بنقل 31 يتعلق   33.17 رقم  قانون  مشروع 
املكلفة  الحكومية  السلطة  اختصاصات 
بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 
النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن 

قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة

مشروع 
24 قانون

يوليوز 
2017

األغلبية: 
املوافقون: 

 160
املعارضون: 53
املمتنعون: 29

	العدل	
والتشريع	

نجيب 
البقالي
)باسم 
الفريق(

بتتميم 32 يتعلق   69.16 رقم  قانون  مشروع 
املتعلق   39.08 رقم  القانون  من   4 املادة 

بمدونة الحقوق العينية

مشروع 
قانون

 1
غشت 
2017

اإلجماع
	العدل	

---والتشريع	

يتعلق بمكافحة 33  97.12 مشروع قانون رقم 
تعاطي املنشطات في مجال الرياضة)قراءة 

ثانية(

مشروع 
قانون

اإلجماع
---االجتماعية	

تحدث بموجبه 34  61.16 مشروع قانون رقم 
وكالة التنمية الرقمية )قراءة ثانية(

مشروع 
قانون

اإلجماع
---اإلنتاجية	

يوافق بموجبه 35  24.17 مشروع قانون رقم 
فبراير   17 في  بأكرا  املوقعة  االتفاقية  على 
2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
الضريبي  االزدواج  لتجنب  غانا  جمهورية 
الضرائب  ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع 

على الدخل.

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع

الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

 نورالدين 
قريال

العدالة 
والتنمية
)باسم 

األغلبية 
 17

اتفاقية(

يوافق بموجبه 36  25.17 مشروع قانون رقم 
على االتفاقية املوقعة بجوبا في فاتح فبراير 
2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
جمهورية جنوب السودان لتجنب االزدواج 
ميدان  في  الضريبي  التهرب  ومنع  الضريبي 

الضرائب على الدخل

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع

الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 37  26.17 مشروع قانون رقم 
فبراير  فاتح  في  بجوبا  املوقع  االتفاق  على 
2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
تشجيع  بشأن  السودان  جنوب  جمهورية 

وحماية االستثمارات

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 38  27.17 مشروع قانون رقم 
بجوبا  املوقع  للتعاون  العام  االتفاق  على 
اململكة  بين حكومة   2017 فبراير  فاتح  في 
املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 39  32.17 مشروع قانون رقم 
الوزاري  للمؤتمر  التأسي�سي  القانون  على 
 ،)AMCOMET  ( األفريقي لألرصاد الجوية 
املعتمد ببرايا )الرأس األخضر ( في 14 فبراير 

2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا املؤتمر.

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	
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يوافق بموجبه 40  48.16 مشروع قانون رقم 
املتبادل من  اإلداري  التعاون  اتفاقية  على 
وتعزيز  الجمركية  اإلجراءات  تسهيل  أجل 
املخالفات  من  والوقاية  املشترك  التعاون 
دول  بين  وردعها  عنها  والبحث  الجمركية 
املتوسطية  العربية  االتفاقية  أعضاء 
املوقع   ،" أغادير  اتفاقية   " الحر  للتبادل 

بعمان في 18 فبراير 2015

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

 1
غشت 
2017

اإلجماع

الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

 
نورالدين 

قريال
العدالة 
والتنمية
)باسم 

األغلبية 
 17

اتفاقية(

يوافق بموجبه 41  23.17 مشروع قانون رقم 
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع 
حكومة  بين   2017 فبراير   20 في  بلوساكا 

اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 42  22.17 مشروع قانون رقم 
فبراير   20 في  بلوساكا  املوقع  االتفاق  على 
2017 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة 
وحماية  تشجيع  بشأن  زامبيا  جمهورية 

االستثمارات

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 43  79.16 مشروع قانون رقم 
الزيتون وزيتون  الدولي لزيت  على االتفاق 
 9 في  بجنيف  املوقع   ،2015 لعام  املائدة 

أكتوبر 2015

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 44  02.17 مشروع قانون رقم 
حول  االستشاري  املركز  إنشاء  اتفاق  على 
املوقع  العاملية،  التجارة  منظمة  قوانين 
 30 بسياتل )الواليات املتحدة األمريكية( في 

نوفمبر 1999

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 45  62.16 مشروع قانون رقم 
املجال  في  التعاون  بشأن  االتفاق  على 
 2016 ماي   11 املوقع ببكين في  العسكري، 
بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية 

ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 46  56.16 مشروع قانون رقم 
على بروتوكول تعديل االتفاقية بين حكومة 
البحرين  مملكة  وحكومة  املغربية  اململكة 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من 
الدخل،  على  للضرائب  بالنسبة  الضرائب 

املوقع باملنامة في 25 أبريل 2016.

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع

الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 47  44.16 مشروع قانون رقم 
على اتفاقية تسليم املجرمين املوقعة ببكين 
املغربية  اململكة  بين   2016 ماي   11 في 

وجمهورية الصين الشعبية

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	



حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية األولى 382017-2016

يوافق بموجبه 48  54.16 مشروع قانون رقم 
على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط 
الدول  بين  املعلومات  وتبادل  اإللكتروني 
املتوسطية  العربية  االتفاقية  أعضاء 
املوقعة   ،" اتفاقية أغادير   " للتبادل الحر 

بالقاهرة في 13 أبريل 2016

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

 1
غشت 
2017

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

نورالدين 
قريال

العدالة 
والتنمية
)باسم 

األغلبية 
 17

اتفاقية(

يوافق بموجبه 49  53.16 مشروع قانون رقم 
باملشغل  املتبادل  االعتراف  اتفاق  على 
أعضاء  الدول  بين  املعتمد  االقتصادي 
االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر 
 13 املوقع بالقاهرة في   ،" اتفاقية أغادير   "

أبريل 2016

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 50  52.16 مشروع قانون رقم 
القضائي  بالتعاون  املتعلقة  االتفاقية  على 
 11 في  ببكين  املوقعة  الجنائي،  املجال  في 
بين اململكة املغربية وجمهورية   2016 ماي 

الصين الشعبية

اتفاقية 
ثنائية

اإلجماع
الخارجية	
والدفاع	
الوطني	

يوافق بموجبه 51  51.16 مشروع قانون رقم 
على البروتوكول اإلضافي لالتفاقية العربية 
املتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول 

جديدة، املوقع في 6 أبريل 2016

اتفاقية 
متعددة 
األطراف

الخارجية	اإلجماع
والدفاع	
الوطني	

يتعلق 52  86.15 مشروع قانون تنظيمي رقم 
بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 

133 من الدستور

مشروع 
قانون 

تنظيمي  

 8
غشت 
2017

اإلجماع
	العدل	

والتشريع	

محمود 
أمري 
)باسم 
الفريق(

تحدث بموجبه 53  60.16 مشروع قانون رقم 
االستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة 

والصادرات )قراة ثانية(

مشروع 
قانون

املالية	اإلجماع
والتنمية	

االقتصادية	
---

بهيئة 54 يتعلق   79.14 رقم  قانون  مشروع 
التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة 

باألغلبية  )قراءة ثانية(

مشروع 
قانون

األغلبية:
املوافقون: 129 
املعارضون: 52
 املمتنعون: 0

االجتماعية 

بثينة 
قروري
)باسم 
الفريق(

نظام النظام الداخلي ملجلس النواب 55
داخلي

إجماع النواب 
الحاضرين مع 
امتناع نائب 

واحد 

لجنة النظام 
---الداخلي 
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قراءة في املبادرة التشريعية للفريق

 مقترحات القوانين

كان حرص الفريق على التنسيق مع فرق ومجموعة األغلبية لتقديم مقترحات قوانين 
مشتركة  دليال على رغبته في تجاوز الصعوبات التي عرفتها مرحلة »البلوكاج«، إضافة 
إلى رغبته في ضمان مساندة ناصحة وراشدة ومستبصرة للحكومة، وحتى يضمن لتلك 
املقترحات التربة املالئمة إلخراجها لحيز الوجود ملا تحمله في مثنها من مصلحة للبالد 
والعباد، لذلك كانت حصيلة السنة التشريعية األولى هزيلة من حيث عدد املقترحات 

املحالة على رئاسة مجلس النواب باسم الفريق وبمعية األغلبية.

إال أن ذلك لم يثن عزم الفريق على مستوى اإلنتاج الذي تستوجبه مكانته وكذا 
لذلك قام الفريق  التزامات أعضائه وفقا ملا هو منصوص عليه في نظامه الداخلي، 
بمراجعة بنكه من مقترحات القوانين والتي قدم غالبيتها بمعية األغلبية خالل الوالية 
وفي  السابقة وذلك لحذف ما صار متجاوزا منها ومراجعة الباقي لراهنيته وأهميته، 
تراه  ما  وإدخال  لإلطالع  األغلبية  فرق  على  قانونيا  مقترحا   21 أحال  السياق  هذا 
مناسبا من تعديالت عليها، وحتى يضمن تبنيها لها معه إال أنه لم يتم توقيعها إلى اآلن.

وفي انتظار أن تتم إحالة تلك املقترحات على رئاسة املجلس بداية السنة التشريعية 
الثانية، طالب مكتب الفريق من مجموع شعبه العمل على مراجعة 22 مقترحا قانونيا 
كل حسب القطاع الذي يعنيه في أفق إحالتها كذلك بداية السنة التشريعية الثانية، 
12 مقترحا قانونيا كان قد تقدم بها فريق الوالية  وفي املقابل قرر هذا املكتب حفظ 
السابقة لتجاوزها وعدم راهنيتها أو ألن الحكومة قد قامت بتقديم مشاريع قوانين 
إضافة إلى إحالة مكتب الفريق لعدد من  في نفس مواضيعها وتمت املصادقة عليها. 
الفريق  املقترحات الجديدة برسم هذه الوالية على خلية التشريع ومجموع أعضاء 

وفقا ملسطرته الداخلية في أفق إيداعها في أقرب اآلجال.

قراءة في املقترحين املقدمين ملجلس النواب

مقترح قانون بتغيير املادة 2 من القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية
الحقوق  بمدونة  املتعلق   39.08 رقم  القانون  بها  جاء  التي  الضمانات  من  بالرغم 
بعض  تجاوز  لزاما  كان  املحفظة،  وغير  املحفظة  العقارات  على  املطبقة  العينية 
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التي مست بحقوق العشرات بل واملئات من املواطنين لذلك تقدم فريق  الثغرات 
العدالة والتنمية بإعداد مقترح قانون يق�سي بتعديل الفقرة الثانية من املادة الثانية 
وذلك لقطع الطريق على املدلسين واملزورين وذلك بمراجعة  من القانون املذكور  
سنوات التي يقتضيها املشرع للحد من جشع املترامين على أمالك الغير من   4 مدة 
)خاصة كفئة املهاجرين املغاربة الذين يغادرون أرض  أصحاب الحقوق املتضررين 
الوطن ملدة طويلة، وما أصبح متداوال من أخبار مافيا العقار ببعض املدن التي تسطو 
وذلك برفع دعاوى للمطالبة بحقوقهم داخل  على ثروات األجانب ومغاربة العالم( 
أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد املطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه. وبدل 
ذلك جاء املقترح ليضمن للمتضررين رفع هذه الدعاوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو 
التدليس وليس من تاريخ التقييد املطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه، دون 

التقيد بمدة زمنية.

مقترح قانون يق�سي بتغيير املادة 125 من القانون رقم 88.13 املتعلق بالصحافة 
والنشر

في اطار السياق اإلصالحي الذي يعيشه املغرب وبعد صدور قانون رقم 88.13 املتعلق 
وضمانات  مكاسب  يحمل  ومتقدما  واعدا  قانونا  يعتبر  والذي  والنشر  بالصحافة 
للصحفيين  االجتماعية  بالحماية  الخاصة  القانونية  الشروط  تقوية  تهدف  جديدة 
على  األغلبية  ومجموعة  فرق  من  وحرصا  الصحافة،  ملهنة  الولوج  تقنيين  وكذلك 
ضمان التنزيل األمثل لهذا القانون والسيما كونه جاء بمقتضيات مهمة جدا من شأنها 
إعادة هيكلة قطاع الصحافة بصفة عامة وقطاع الصحافة الورقية وااللكترونية 
بصفة خاصة، إال أن مدة سنة التي حددها هذا القانون إلجراءات املالئمة مع أحكام 
القسم األول منه غير كافية للخاضعين ملهن الصحافة والنشر لتسوية وضعيتهم مما 
 125 لذا تم تقديم هذا املقترح الذي يرمي إعادة النظر في املادة  يستدعي تمديدها، 
ملهنيي  السماح  بهدف  إلى سنتين  املالئمة من سنة  بتحويل  القانون وذلك  من هذا 
الصحافة الورقية وااللكترونية بالقيام بإجراءات املالئمة في ظروف مناسبة ليتم 

ضمان التنزيل األمثل للقانون رقم 88.13 على أسس متينة.
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املشروع قانوناللجنة املختصةالرقم

لجنة العدل والتشريع وحقوق 1
اإلنسان

مقترح قانون بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات 
الساللية وضبط تدبير األمالك الجماعية وتفويتها

لجنة العدل والتشريع وحقوق 2
اإلنسان

الظهير  من   10 الفصل  وتعديل  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح 
 6(  1378 من صفر   21 في  الصادر   1.58.250 رقم  الشريف 

سبتمبر 1958( بسن قانون الجنسية املغربية

لجنة العدل والتشريع وحقوق 3
اإلنسان

القانون  من  و66   65 املادتين  بتعديل  يق�سي  قانون  مقترح 
املكري  بين  التعاقدية  العالقات  بتنظيم  املتعلق   67.12 رقم 
املنهي االستعمال  أو  للسكنى  املعدة  للمحالت  واملكتري 

لجنة القطاعات اإلنتاجية4
مقترح قانون يتعلق بتفويت القطع األرضية الفالحية أو القابلة 

للفالحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة

مقترح قانون يتعلق بالشغللجنة القطاعات االجتماعية5

لجنة القطاعات االجتماعية6
مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 118 من القانون 65.00 

بمثابة مدونة التغطية الصحية

لجنة القطاعات االجتماعية7
مقترح قانون يق�سي بإحداث املجلس الوطني االستشاري 

للصحة

لجنة البنيات األساسية والطاقة 8
واملعادن والبيئة

مقترح قانون يق�سي بإحداث وكالة وطنية للتجهيزات العمومية

لجنة البنيات األساسية والطاقة 9
واملعادن والبيئة 

مقترح قانون يتعلق باملناخ

لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية10

مقترح قانون يق�سي بمنح الشركات التي تخضع ألحكام القانون 
رقم 17-95 املتعلق بشركات املساهمة أجال استثنائيا ملالءمة 

وضعيتها مع القانون املذكور

مقترح قانون يتعلق بمجلس الجالية املغربية بالخارجلجنة الخارجية والدفاع الوطني11

مقترح قانون متعلق بالتربية البدنية والرياضةلجنة القطاعات اإلنتاجية12

لجنة القطاعات االجتماعية13

مقترح قانون يتعلق بشفافية عالقة املؤسسات أو الشركات التي 
تعطي العالجات أو تنتج أو تتاجر في املواد الصيدلية أو البيو-طبية 
أو املستحضرات التجميلية أو املستلزمات الطبية بمهنيي الصحة 

وجمعيات املر�سى

املحالة على األغلبية في انتظار التوقيع عليها الئحة مقترحات القوانين  
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 مقترح قانون يتعلق بمزاولة مهنة طب األسنانلجنة القطاعات االجتماعية14

لجنة القطاعات االجتماعية15
مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون رقم 12.08 املتعلق بالهيئة 

الوطنية للطبيبات واألطباء

لجنة القطاعات االجتماعية16
مقترح قانون يق�سي بتعديل القانون رقم 14.05 املتعلق بفتح 

مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها

لجنة العدل والتشريع وحقوق 17
اإلنسان

مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف 
الصادر في )09 رمضان 1331( 12 غشت 1913 بشأن قانون 

االلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه

لجنة التعليم والثقافة واالتصال18
مقترح قانون يق�سي بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة 

العربية

لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية19

قانون يتعلق بتحديد سقف أق�سى 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

لجنة العدل والتشريع وحقوق 20
اإلنسان

مقترح تعديل بعض مقتضيات ظهير 9 رمضان 1331 )12 غشت 
1913( كما وقع تغييره وتميمه بمقت�سى القانون رقم 14.07 

املتعلق بالتحفيظ العقاري

لجنة العدل والتشريع وحقوق 21
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بتعديل املادة 40 من قانون املسطرة 
الجنائية
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مقترح القانوناللجنة املختصةالرقم	

لجنة العدل والتشريع وحقوق 1
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي الفرع األول من الباب الثاني من القسم 
املتعلق   22.01 رقم  القانون  من  الثاني  الكتاب  من  األول 

باملسطرة الجنائية

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 2
والسكنى

مقترح قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف 1.62.008 بمثابة 
قانون متعلق بتخويل مهام وكالء أسواق الجملة بالجماعات 

الحضرية

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 3
والسكنى

رقم  القانون  من   27 املادة  بتغيير  يق�سي  قانون  مقترح 
الفالحية للغرف  األسا�سي  بالنظام  املتعلق   27.08

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 4
والسكنى

مقترح قانون يق�سي بتغيير املادة 30 من القانون رقم 38.12 
املتعلق بالنظام األسا�سي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 5
والسكنى

مقترح قانون يق�سي بتغيير املادة 14 من القانون رقم 18.09 
بمثابة النظام األسا�سي لغرف الصناعة التقليدية

لجنة الخارجية والدفاع الوطني6
مقترح قانون بتعديل املواد 2, 23, 72 من القانون التنظيمي رقم 

27.11 املتعلق بمجلس النواب

لجنة التعليم والثقافة واالتصال7
مقترح قانون يق�سي بتتميم مجموعة القانون الجنائي يتعلق 
بمحاربة العنف بالجامعات واملؤسسات التعليمية واألحياء 

الجامعية )الفرع 3 مكرر(

لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية8
مقترح قانون يغير ويتمم القانون رقم 69.00 املتعلق باملراقبة 

املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى

لجنة القطاعات االجتماعية9
مقترح قانون يق�سي بتعديل وتتميم القانون رقم 65.00 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية 

لجنة القطاعات االجتماعية10
 مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 16 من القانون رقم 

34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات

لجنة العدل والتشريع وحقوق 11
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بتنظيم عقوبة اإلعدام

لجنة التعليم والثقافة واالتصال12
مقترح قانون يق�سي بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال 

االجتماعية للصحافة

لجنة العدل والتشريع وحقوق 13
اإلنسان

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

الئحة مقترحات القوانين املحالة على الشعب لتحيينها وضبطها
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لجنة العدل والتشريع وحقوق 14
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بالتصريح اإلجباري باملمتلكات

لجنة العدل والتشريع وحقوق 15
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بتعديل املادتين 20 و21 من القانون رقم 
70.03 بمثابة مدونة األسرة

لجنة العدل والتشريع وحقوق 16
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بتجريم التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي

لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية17
مقترح قانون يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.59.269 بشأن 

التفتيش العام للمالية

لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية18
مقترح قانون يق�سي بتعديل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بمثابة 
مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

لجنة القطاعات االجتماعية19
مقترح قانون يق�سي بتعديل القانون رقم 01-15 املتعلق بكفالة 

األطفال املهملين

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 20
والسكنى

مقترح قانون متعلق بتعديل مقتضيات املادة 4 من القانون رقم 
9.97 املتعلق بمدونة االنتخابات

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 21
والسكنى

مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 113.14 املتعلق بالجماعات

لجنة العدل والتشريع وحقوق 22
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم القانون 25.90 املتعلق 
بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات
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مقترح القانوناللجنة املختصةالرقم	

لجنة العدل والتشريع وحقوق 1
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من 
الباب الثالث من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة 

القانون الجنائي

لجنة العدل والتشريع وحقوق 2
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بمنع إشهار املشروبات الكحولية

لجنة العدل والتشريع وحقوق 3
اإلنسان

املالحظة  وكيفيات  شروط  بتحديد  يق�سي  قانون  مقترح 
املستقلة واملحايدة لالنتخابات

لجنة العدل والتشريع وحقوق 4
اإلنسان

مقترح قانون تنظيمي يتعلق باملحكمة الدستورية

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 5
والسكنى

مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 
59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

مقترح قانون يق�سي بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيينلجنة التعليم والثقافة واالتصال6

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 7
والسكنى

مقترح قانون يق�سي بتعديل املادتين 6 و28 من القانون 78.00 
املتعلق بامليثاق الجماعي

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 8
والسكنى

 مقترح قانون بتعديل وتتميم املادة 223 من القانون رقم 9.97 
املتعلق بمدونة االنتخابات

لجنة العدل والتشريع وحقوق 9
اإلنسان

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

لجنة العدل والتشريع وحقوق 10
اإلنسان

ويتمم  يغير  للحسابات  األعلى  باملجلس  يتعلق  قانون  مقترح 
القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية

لجنة الداخلية والجماعات الترابية 11
والسكنى

رقم  التنظيمي  القانون  بتتميم  يق�سي  تنظيمي  قانون  مقترح 
113.14 يتعلق بالجماعات

لجنة العدل والتشريع وحقوق 12
اإلنسان

مقترح قانون يق�سي بتعديل املادة 475 من مجموعة القانون 
الجنائي

التي قام الفريق بحفظها الئحة مقترحات القوانين  
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 التعديالت املقترحة على مشاريع القوانين

قبل الحديث عن مبادرات الفريق املتمثلة في صياغة التعديالت الواجبة على مشاريع 
ال بد من اإلشادة بمجهود مجموع شعب الفريق  القوانين التي جاءت بها الحكومة، 
في هذا الشأن حيث انفتحت على رأي عدد مهم من الخبراء والهيآت والجمعيات التي 
تواصلت مع الفريق ملناقشة عدد من النصوص التشريعية، وعلى ضوء هذه املقاربة 
الفريق من اإلطالع على عدد مهم من الحيثيات مكنته من صياغة  التشاركية تمكن  
حيث تقدم الفريق بمعية فرق ومجموعة  تعديالت وجيهة قبلت الحكومة بغالبيتها. 
تعديل همت سبعة مشاريع قوانين موزعة على خمسة  األغلبية هذه السنة ب172 

لجان نيابية كما يبينه الجدول أسفله.

نسبة التعديالتالتعديالت املقدمةاللجنة

30 %51املالية والتنمية االقتصادية

5 %9البنيات األساسية والطاقة واملعادن

20 %35القطاعات االجتماعية

11 %19التعليم والثقافة واالتصال

34 %58العدل والتشريع

100 %172املجموع



47 حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية األولى 2017-2016

اللجنةمشروع القانون
عدد	
مواده

التعديالت	
املقدمة

التعديالت	
املقبولة

مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد 
شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من 

الدستور
274630العدل والتشريع

مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل 
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل 

إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم 

رئاسة النيابة العامة

10123العدل والتشريع

مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث 
الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

البنيات 
األساسية 
والطاقة 
واملعادن

1993

مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق باملجلس 
283512االجتماعيةاالستشاري للشباب والعمل الجمعوي

مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم 
وكالة املغرب العربي لألنباء

التعليم والثقافة 
18198واالتصال

مشروع قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة 
املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

املالية والتنمية 
االقتصادية

253224

مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 
2017

املالية والتنمية 
481917االقتصادية

وقد توزعت هذه التعديالت على املشاريع اآلتية :

60 % من مجموع التعديالت املقدمة.  وبذلك بلغت نسبة التعديالت املقبولة 
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  قراءة في أهم النصوص املصادق عليها

املتعلق بتحديد شروط وإجراءات	 	86.15 مشروع القانون التنظيمي رقم	 		
133	من الدستور تطبيق الفصل	

يعد مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين 
الذي يمس بحق من  القانون  له الصفة ممارسته للحؤول دون تطبيق  يمكن من 

حقوقه أو يمس بحريته.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 إلى :

-  تكريس سمو الدستور بجعل القاعدة األدنى تطابق القاعدة األعلى درجة؛
باملجلس الدستوري  الدستوري في ظل االرتقاء  تيسير طرق الولوج إلى القضاء    -
تنقيح  في  للمواطن  الفرصة  وإتاحة  باختصاصات واسعة،  إلى محكمة دستورية 

الترسانة القانونية.

وقد توافقت جميع الفرق النيابية على تجويد هذا املشروع بما يخدم الصالح العام 
الرقابة  تقوية  في  منهم  رغبة  مناقشته،  أطوار  جميع  خالل  أهميته  مستحضرين 
على دستورية القوانين وتفعيل آلية أساسية للمساهمة في ضمان حماية واحترام 
النص الدستوري وتمكين املواطن العادي من املساهمة الفعلية في تنقيح املنظومة 

القانونية القائمة. 

بالجلسة  وكذا  اللجنة،  الفرق داخل  بإجماع  التصويت على هذا املشروع  تم  وقد 
العامة.

		مشروع قانون املالية رقم	73.16	للسنة املالية	2017

بإصدار كتاب  جرت العادة أن يقوم فريق العدالة والتنمية متم كل سنة تشريعية، 
خاص بمناقشة الفريق ملشروع قانون املالية يضم مداخالت الفريق في الجلسات 
ومجموعة األغلبية،  وكذا قراءة في التعديالت التي تقدم بها بمعية فرق   العامة،  
ودون الخوض في تفاصيل مناقشة هذا املشروع التي ستأتي باإلصدار املذكور، البد 
من التذكير بالسياق االستثنائي الذي مّيز هذه السنة التشريعية والذي كان وراء تأخر 
املصادقة على هذا املشروع خالفا ملا ينص عليه القانون التنظيمي لقانون املالية. 
واعتبارا للظرفية السياسية التي تم  فرغم إيداع املشروع داخل اآلجال القانونية، 
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بيانها في سياق هذا التقرير وخاصة تعثر تشكيل الحكومة التي لم يتم تعيينها إال في 
حكومة تصريف األمور الجارية تفعيل مقتضيات  مما فرض على    ،2017 أبريل   5
وذلك  املالية،  لقانون  التنظيمي  القانون  من   50 واملادة  الدستور  من   75 الفصل 
لسير  الالزمة  االعتمادات  فتح  بموجبهما  يتم  الحكومة  لرئيس  مرسومين  بإصدار 
املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون 
املالية واألحكام الجاري بها العمل بالنسبة للمداخيل على أن يتم االنتهاء من العمل 
باملرسومين املذكورين فور دخول قانون املالية حيز التنفيذ بعد املصادقة عليه من 

طرف البرملان بغرفتيه.

واحتفظت الحكومة املنصبة خالل هذه السنة بنفس صيغة مشروع قانون املالية 
الذي أعدته الحكومة السابقة اعتبارا ألن البرنامج الحكومي في خطوطه العريضة 
واملخططات  االستراتيجيات  تفعيل  ومتابعة  السابقة  األوراش  مواصلة  إلى  يرمي 
ماي   12 وبذلك تمت املصادقة على هذا املشروع في قراءة أولى بجلسة  التنموية، 

2017، وفي قراءة ثانية بتاريخ 6 يونيو 2017.

وكعادته تميز فريق العدالة والتنمية أثناء مناقشته ملشروع قانون املالية لسنة 2017 
بفضل االستعداد القبلي ألعضائه ومدارسة مضامين هذا املشروع خالل اللقاءات 
الدراسية الداخلية التي نظمها الفريق في ثالث مناسبات متتابعة )أنظر املحور األول(. 
ن الفريق بمعية فرق األغلبية من اقتراح أزيد من 70 

ّ
هذا التميز واالستعداد القبلي مك

تعديال في الوهلة األولى، ليتقلص هذا الرقم بعد اللقاء الذي جمع رؤساء فرق األغلبية 
والحكومة قبيل إيداع التعديالت إلى 19 تعديال تمت املوافقة أثناء عرضها بلجنة املالية 
في حين تعهد وزير املالية  اثنين،  منها وسحب تعديلين    17 والتنمية االقتصادية على 

بتأجيل مجموعة مهمة من التعديالت إلدراجها بمشاريع قوانين املالية الالحقة .

مجلس  في  الحقا  ورفض  األولى  القراءة  في  عليه  املصادقة  تمت  تعديل  أهم  ولعل 
بعد نقاش كبير أثير على مستوى وسائل التواصل االجتماعي و وسائل  املستشارين  
األحكام  تنفيذ  هّم  الذي  هو  املداد،  الكثير من  وأسال  والخاصة  العمومية  اإلعالم 
بأي  يمكن  ال  أنه  الفريق  اعتبر  حيث  الترابية  الجماعات  أو  الدولة  ضد  الصادرة 
حال من األحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة أو الجماعات الترابية للحجز، 
العملية  الصعوبات  من  عدد  يعتريها  القضائية  األحكام  تنفيذ  أن  الفريق  وأوضح 
وتقيدها بقواعد املحاسبة  راجعة باألساس إلكراهات امليزانية وتعقد مسطرة األداء 
العمومية وكثرة املتدخلين فيها، نظرا لغياب إجراءات ومساطر قانونية ومالية واضحة 
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ومالئمة تهم تنظيم وضبط كيفيات تنفيذ األحكام ضد الدولة والجماعات الترابية، 
8  مكرر املتعلقة بتنفيذ تلك األحكام مع إلزام  لذلك اقترحت األغلبية  إضافة املادة  
لتنفيذ  سنويا  الالزمة  االعتمادات  ببرمجة  الترابية  والجماعات  العمومية  اإلدارات 
وإلزامية  القضائية  األحكام  حجية  بين  التوازن  من  قدر  أق�سى  وتحقيق  األحكام، 

تنفيذها وبين إكراهات استمرارية املرفق العام وضرورة املصلحة العامة.  

ليتم املصادقة على مبادرة مجلس املستشارين بسحب هذا التعديل خالل القراءة 
الثانية ملجلس النواب شريطة التزام الحكومة بإعداد مشروع قانون يوضح مجال 

الحجز على ممتلكات الدولة وضرورة استمرارية املرفق العام.

يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية	 	33.17 مشروع قانون رقم	 		
املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا	

للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة

جاء مشروع القانون رقم 33.17 في سياق استكمال ورش إصالح املنظومة القضائية 
وتعزيز استقالليتها وهو ما تم الحرص عليه من طرف جاللة امللك في املجلس الوزاري 
على  املشروع  هذا  بعرض  اإلسراع  إلى  دعى  حيث   2017 يونيو   25 بتاريخ  املنعقد 
املؤسسة التشريعية للمصادقة عليه خالل الدورة التشريعة الربيعية الحالية في أفق 

تفعيل مقتضياته عمليا قبل متم شهر أكتوبر. 

أغضب  والذي  وخطورته  ألهميته  النص  لهذا  للفريق  املستفيض  النقاش  ورغم 
ورفض الوزير املعني باملشروع ألهم التعديالت التي تقدم  بعض مكونات األغلبية، 
بها الفريق، فقد تم التصويت على هذا املشروع باألغلبية مع سحب أغلب التعديالت 
عليه. وذلك إليمان الفريق بأن تعاقده مع الحكومة غداة تنصيب البرملاني كان تعاقدا 
لالستمرار في مسار إصالحي  واضحا يق�سي بدعمها في إطار خدمة الشعب والوطن، 

آمن به املغاربة وعلقوا عليه أماال كبيرة.

 39.08 من القانون رقم	 	4 يتعلق بتتميم املادة	 	96.16 		مشروع قانون رقم	
املتعلق بمدونة الحقوق العينية

بتعديل املادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية   96.16 مشروع القانون رقم  جاء 
بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل، 
مما أساء  غير املشروع على عقارات الغير،  في ظرفية اتسمت ببروز ظاهرة االستيالء 
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امللكية  التعليمات  املشروع  هذا  ويعكس  باملغرب،  امللكية  نظام  إلى  مباشر  بشكل 
2016 بخصوص التصدي الفوري لالستيالء على عقار الغير،  30 دجنبر  السامية ل 
وتعزيزا لألمن التعاقدي وحماية لحقوق الغير وتحصين ممتلكاتهم . وقد تم التصويت 

على مادة املشروع الفريدة بإجماع الفرق النيابية.

يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل	 	 	89.15 مشروع قانون رقم	 		
الجمعوي

 33 الفصلين  يعد املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي املحدث بموجب 
و170 من الدستور بمثابة هيئة استشارية تعنى بقضايا الشباب والحياة الجمعوية. 

33 من  ومن املهام املنوطة بهذا املجلس لتحقيق األهداف املنصوص عليها في الفصل 
: الدستور،مايلي 

-  إبداء الرأي بطلب من امللك أو الحكومة أو البرملان في مجال اختصاصاته.
-  إنجاز دراسات و أبحاث تهم ميادين الشباب والسبل الكفيلة بالرقي بأوضاعهم و 

تيسير سبل اندماجهم في الحياة العامة.
-  إنجاز دراسات و أبحاث حول العمل الجمعوي وآفاق تطويره.

و قدرات  أداء  العمل الجمعوي تروم تحسين  وضع منظومة متكاملة لحكامة    -
الفاعلين.

-  إعداد ميثاق ألخالقيات العمل الجمعوي.
-  إصدار توصيات.

-  اإلسهام في بلورة نقاش عمومي حول القضايا ذات الصلة بمجال اختصاصه.

ولعل التعديالت التي تقدم بها الفريق إلغناء هذه النص كان الهاجس وراءها الرغبة 
البناء  بأدوار دستورية واضحة وبصالحيات واسعة الكتمال  إحداث مؤسسات  في 

 .2011 املؤسساتي كما سطره دستور 

التأمين اإلجباري األسا�سي عن	 بنظام  يتعلق  	98.15 مشروع قانون رقم	 		
املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء	

الذين يزاولون نشاطا خاصا

يأتي هذا القانون تتويجا لتجربة املغرب في مجال التغطية الصحية وتعزيزا للحقوق 
حيث سيتم العمل  التي اكتسبها املواطنون املغاربة املتمتعون حاليا بتأمين صحي، 
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شرائحهم  بمختلف  املواطنين  جميع  ليشمل  التأمين  هذا  توسيع  على  تدريجيا 
االجتماعية وذلك بسن إجبارية التغطية الصحية األساسية، قصد تحقيق استفادة 
الجميع من الخدمات الطبية مع حرص الدولة على التوازن املالي عبر تأطير منظومة 

التغطية بصفة مستديمة.

يتعلق األمر بمشروع مجتمعي كبير وحدث تاريخي مهم،تماشيا مع مقتضيات الدستور 
ويأتي   ،65.00 األساسية   وتفعيل مدونة التغطية الصحية    31 من خالل الفصل 
هذا املشروع تتويجا لعمل جبار قامت بها الحكومة السابقة التي عملت على مقاربة 
منظور شمولي،  االجتماعية ضمن  والحماية  األساسية  الصحية  التغطية  إشكالية 
بالقطاعين العام  مرورا بتفعيل التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض لفائدة األجراء 
الطبية  املساعدة  نظام  وتعميم  الساكنة(  من   %  38(  2005 مند غشت  والخاص 
ودخول نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن  )9ماليين مستفيد(    2012 من  ابتداء 
13يناير2016 )288.000 مستفيد(، التغطية  املرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ في 
التغطية  انتظار املصادقة على مشروع  في  مستفيد(   20.000( للمهاجرين  الصحية 

الصحية املتعلق بالوالدين.

ويستهدف هذا املشروع حوالي 11 مليون نسمة مابين مؤمن ومستفيد، ليدخل املغرب 
بهذا اإلنجاز  نادي الدول التي تتوفر على التغطية الصحية الشاملة.

		مشروع قانون رقم	02.15	املتعلق باعادة تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء

لألنباء  العربي  املغرب  وكالة  تمكين  إلى  18مادة  من  املتكون  القانون  هذا  يهدف 
ومالئم   متقدم  قانوني  إطار  من  اإلستراتيجية  املؤسسات  ضمن  تصنف  باعتبارها 
إعالمية  مؤسسة  بصفتها  بها  املنوطة  باملهام  للقيام  يؤهلها  االستراتيجية.   ملهامها 
خدماتها  ومالئمة  عملها،  مجال  وإغناء  عمومية،  كخدمة  توجهها  وتعزيز  وطنية 
وعروضها مع متطلبات السوق في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري 
إلى  باإلضافة إلى تعزيز مبادئ املهنية والتعددية والتنوع الثقافي واالنفتاح.  والدولي. 
تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع املغرب  جانب تعزيز وتقوية دور املؤسسة في  
وتقوية حضوره على املستوى الدولي والدفاع عن القضايا الوطنية بفعالية ومهنية، 
وكذا وضع الخبر في متناول املرتفقين واملواطنين تفعيال للحق الدستوري املتعلق بحق 
تعديال على هذا املشروع،   19 وتقدم الفريق بمعية األغلبية بـ  الوصول إلى املعلومة. 

وصوت عليه باألغلبية.
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للسالمة	 الوطنية  الوكالة  بإحداث  يتعلق  	103.14 رقم	 القانون  مشروع  		
الطرقية

للسالمة  الوطنية  الوكالة  بإحداث  املتعلق   103.14 رقم  القانون  مشروع  يهدف 
السالمة  تدبير  ومراقبة  تسيير  على  القدرة  لها  عمومية  مؤسسة  خلق  إلى  الطرقية 
وذلك بتجميع االختصاصات املرتبطة بمجال  الطرقية وفق معايير الحكامة الجيدة، 
والسالمة  الطرق  عبر  النقل  مديرية  من  كل  تتوالها  كانت  والتي  الطرقية  السالمة 
الطرقية ومهام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وقد تفاعل الفريق بشكل 
جيد مع هذا املشروع خالل مناقشته أو أثناء التصويت عليه، وتقدم في هذا الشأن 
نظرا  باإلجماع  املشروع  هذا  على  التصويت  وتم  تعديالت،  بتسع  األغلبية  بمعية 

ألهميته في مجال السالمة الطرقية.

		مشروع قانون	60.16	تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات	
والصادرات

لتنمية  املغربية  الوكالة  بموجبه  تحدث  الذي  قانون  املشروع  هذا  خالل  من  تم 
االستثمارات والصادرات دمج ثالث مؤسسات وهي الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات 
وذلك  واملركز املغربي إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق واملعارض بالداالبيضاء، 
بهدف الحد من اختالالت التدبير اإلداري  وتحقيق االلتقائية في السياسة الترويجية 
مختلف  بين  والتنسيق  االنسجام  وخلق  االستثمارات،  وجلب  املغربي  للعرض 
املغرب من حيث  الصادرات وتعزيز جاذبية  في مجال االستثمار وإنعاش  املتدخلين 

جلب املستثمرين وتطوير العرض التصديري. 

وقد نوه الفريق خالل مختلف أطوار مناقشة هذا املشروع بتكريس قواعد الحكامة 
والرقي إلى مستوى تطلعات املستثمرين بعدما كرست الحقبة السابقة تعدد الفاعلين 
وغياب االنسجام بين الهيئات املتداخلة في هذا الحقل والتي كانت تفوت على املغرب 
العديد من الفرص على مستوى جلب االستثمارات ورفع القدرة التصديرية للمغرب، 
إضافة إلى صعوبة توجيه املسؤولية وتسهيل عملية التتبع واملحاسبة. وتروم هذه الوكالة 
تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية االستثمارات الوطنية واألجنبية وتشجيعها 
ورغبة من الفريق في تجويد هذا  وكذا إنعاش صادرات كافة املنتوجات والخدمات، 
املشروع املهم تقدم بمعية األغلبية ب32 تعديال قبلت الحكومة ب24 منها وسحب الباقي 

منها ليتم التصويت على هذا املشروع بإجماع أعضاء اللجنة وكذا بالجلسة العامة.
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		مشروع قانون رقم	61.16	تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية

تغيت الحكومة بإحداث هذه الوكالة تطوير االقتصاد الرقمي في إطار رؤية متكاملة 
املنتجة  البلدان  بين  املغرب  تموقع  بغية  الرقمي  لالقتصاد  التنموي  للنموذج 
للتكنولوجيا وتعزيز صورته على الصعيد الدولي وتحسين جاذبية االستثمار الرقمي، 
تنفيذ  أهمها  واالختصاصات  املهام  من  مجموعة  بالوكالة  أنيطت  اإلطار  هذا  وفي 
واألدوات  الوسائل  وتطوير  الرقمي  االقتصاد  تنمية  مجال  في  الدولة  إستراتيجية 
جودة  وتحسين  الفاعلين،  مختلف  طرف  من  استخدامها  على  والتشجيع  الرقمية 
اإلنتاجية  الرفع من  يتيح  في عالم األعمال مما  الرقمي  والربط  الخدمات اإلدارية  
اإلدارة  في  الشفافية  من  املزيد  وتكريس  اإلدارية  املصالح  تكاليف  من  والتقليص 
الشامل  التنزيل  يمكن  مما  بالحكامة  املتعلقة  البنيوية  العوائق  العمومية،وإزاحة 
وقد  وتقوية مكانة املغرب كقطب رقمي جهوي.   2020 الرقمي  الستراتيجية املغرب 
لجنة  من النظام الداخلي ملجلس النواب عقب إنهاء   61 تم تفعيل مقتضيات املادة 
القطاعات اإلنتاجية للمناقشة التفصيلية حيث تم تكوين لجنة فرعية أسندت لها 
ترجمة جميع املالحظات واالقتراحات التي أثيرت خالل املناقشة  إلى تعديالت، وتمت 
املوافقة عليها خالل عملية التصويت باإلجماع، كما صودق على مشروع قانون رقم 

61.16 في الجلسة العامة باإلجماع في القراءتين األولى والثانية.

		قراءة في مشاريع القوانين باملوافقة على االتفاقيات

املغرب  أبرمها  التي  االتفاقيات  على  باملوافقة  القاضية  القوانين  مشاريع  عدد  بلغ 
 35 وصادق عليها مجلس النواب خالل السنة التشريعية األولى من الوالية العاشرة 
التي لم تتجاوز في   %  70 مشروع قانون أي ما يناهز نسبة   50 اتفاقية من مجموع 
24 اتفاقية ثنائية  48 % من مجموع النصوص املصادق عليها ، منها  الوالية التاسعة 

و11 متعددة األطراف.

ورغم أن هذا النوع من املشاريع يصادق عليها فقط من حيث املبدأ بعد مدارستها من 
طرف لجنة لخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج 
من خالل  تميز  والتنمية  العدالة  فريق  فإن  تعديل،  أي  موادها  بشأن  ُيقدم  وال   ،
بتطرق أعضائه  مناقشة مختلف هذه االتفاقيات،  مداخالته وتحليله النوعي أثناء 

آلثارها على اململكة في مختلف املستويات وبالخصوص في خدمة القضية الوطنية. 
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ولضمان الفعالية املعهودة في الفريق قامت شعبة الخارجية بتنظيم لقاءات دراسية 
داخلية ملناقشة مجموعة من املحاور حول تطورات القضية الوطنية وعودة املغرب 
إلى االتحاد اإلفريقي وكيفيات مدارسة وقراءة االتفاقيات واستدعت لهذه اللقاءات 

خبراء وشخصيات دبلوماسية مهمة.

التأسي�سي  القانون  على  بموجبه  يوافق  الذي   01.17 رقم  قانون  مشروع  وشكل 
لالتحاد األفريقي، أهم مشروع بين االتفاقيات 35 املصادق عليها وذلك إلنجاح عودة 
املغرب ألسرته اإلفريقية، كما ستساهم مجموع االتفاقيات  املصداق عليها  في دعم 
االقتصاد الوطني، وتقوية عالقات اململكة مع مجموعة مع املنظمات الدولية وخاصة 

اإلفريقية، وسيكون لها األثر اإليجابي على قضية وحدتنا الترابية. 

الفريق خالل مداخالتهم ملناقشة االتفاقيات التي تخص الفضاء  وقد أكد أعضاء 
اإلفريقي نهج املغرب في االنفتاح على بلدان إفريقيا الشرقية والجنوبية حيث كان 
من خالل تفعيل مشاريع التعاون االقتصادي  يالحظ ضعف للحضور املغربي بها، 
التي أسفرت عنها الزيارات امللكية مع مد قنوات دائمة للتعاون والتكامل االقتصاديين 
 . CEDEAO وفي مقدمتها طلب االنضمام إلى املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
ومن هذه الدول : اثيوبيا وتنزانيا ورواندا ونيجيريا ومدغشقر وجنوب السودان، والتي 
غيرت بموجب تلك الزيارات مواقفها السلبية اتجاه القضية الوطنية ومصالح املغرب.
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خالصة تشريعية	

بالرغم من ولوج أزيد من ثلتي أعضاء فريق العدالة والتنمية ألول مرة مجلس 
النواب إال أن أداءهم التشريعي ومناقشتهم للنصوص املعروضة أو تقديمهم 
بفضل  املطلوب  املستوى  في  كانت  التشريعي،  النصوص  ومتابعة  للتعديالت 
ويحق  السنة.  ميز هذه  الذي  االستثنائي  السياق  رغم  القبلية  االستعدادات 
الظرفيات  مع  التأقلم  في  العالية  وقدرته  املتنوعة  بكفاءاته  يعتز  أن  للفريق 
واملواقف الصعبة، وإذا كانت السنة التشريعية األولى بطيئة أو عادية في نظر 
فستكون للفريق بأعضائه الكلمة خالل السنوات األربع املتبقية إن  البعض، 

شاء هللا بعد تمرسهم ومراكمتهم لتجربة مهمة في العمل البرملاني.
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املحور الثالث 
الرقابي للفريق األداء	
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الرقابي  بأدائه  كعادته  الفريق  تميز  الوالية  هذه  بداية  عرفته  الذي  التعثر  رغم 
تشهد بها األرقام  الجيد،ورغم حداثة غالبية أعضائه سجل الفريق حصيلة جيدة  
املسجلة على مستوى مبادراته الرقابية، وإذا كان تأويل البعض لألغلبية هو فتورها 
فإن فريق العدالة والتنمية الذي اختار  وعدم إقبالها على مراقبة العمل الحكومي، 
شعار املساندة الراشدة والناصحة يعتبر واجب قيادة األغلبية حجة له وعليه إلسناد 
مواقفها  ودعم  مبادرتها  تجويد  من  تمكنه  التي  اآلليات  تفعيل جميع  مع  الحكومة 
23 طلبا النعقاد اللجان  باملساءلة واالستطالع والتق�سي، وعليه قام الفريق بتقديم 
الدائمة، كما طالب القيام ب9 مهام استطالعية، ووجه 1866 سؤاال شفويا، و1070 

سؤال كتابي، و247 ملتمس كتابي.

اللجان املوضوعاتية واملؤقتة

أناطها  التي  األساسية  املهام  من  وتقييمها  العمومية  السياسات  مناقشة  كانت  إذا 
لتقييم  لجان  يشكل  فتئ  ما  النواب  مجلس  فإن  املغربي،  باملشرع   2011 دستور 
السياسات العمومية منذ الوالية السابقة وقد عمل بداية هذه الوالية على تشكيل 
»التنمية  مجموعة عمل موضوعاتية مكلفة بتقييم السياسات العمومية في موضوع 
من نظامه الداخلي،   213 طبقا ملقتضيات املادة  مجال املناطق الجبلية«   : القروية 
وتشبثا من الفريق بتمثيليته النسبية اقترح لعضوية هذه املجموعة كل من األخوين 
جمال املسعودي وأحمد صدقي واألخت سعاد الحجراوي، إال أن رئاسة املجلس ذهبت 
إلى تحديد تمثيلية كل فريق في ممثل واحد بدون مبرر مقنع، وبذلك أبقى الفريق على 

األخ جمال مسعودي الذي انتخب رئيسا لها.

من النظام الداخلي ملجلس   49 من الدستور واملادة   19 وتفعيال ملقتضيات الفصل 
النواب قام املجلس بتشكيل مجموعة عمل مؤقتة تعنى باملساوات واملناصفة، واقترح 
ميمونة أفتاتي  لبنى الكحلي،  الفريق لتمثيله بهذه املجموعة األخوات بثينة قروري، 
وسعاد بولعيش الحجراوي إال أن انتخاب رئيسة لها ومكتب مسير الزال متعثرا إلى 
حدود صياغة هذا التقرير وذلك ألسباب مرتبطة ببعض ممثالت الفرق األخرى بهده 

املجموعة.
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طلبات عقد اجتماعات اللجان 

قدم فريق العدالة والتنمية  من النظام الداخلي ملجلس النواب،   65 طبقا للمادة 
مجموعة من طلبات عقد اللجان الدائمة الجتماعات قصد دراسة عدد من املواضيع 
أو  والحقوقي  واألمني  السيا�سي  املستوى  على  سواء  املواطنين  تهم  التي  القضايا  و 
االقتصادي أو االجتماعي، ال�سيء الذي يدل على اهتمام الفريق  بقضايا و انشغاالت 
من  اقتناعا  وذلك  واملهنية،  واالجتماعية  االقتصادية  فئاتهم  بمختلف  املواطنين 

الفريق بأهمية هذه االجتماعات ملناقشة املواضيع املذكورة مناقشة مستفيضة.

وهمت هذه  طلبا،   23 وتتلخص مواضيع الطلبات قد بلغ عدد طلبات عقد اللجان 
الطلبات مختلف القطاعات الوزارية. 

ونلخص مواضيع طلبات عقد اجتماعات اللجان في الجدول التالي :

اللجنةموضوع الطلبالرقم

الخارجية والدفاع الوطنيمناقشة التقرير األممي األخير أبريل 2017 حول الصحراء املغربية1

الداخلية والجماعات الترابيةمناقشة األحداث األخيرة التي عرفها إقليم الحسيمة2

منظمات 3 لصندوق  واملالية  اإلدارية  الوضعية  موضوع  مناقشة 
القطاعات االجتماعيةاإلحتياط اإلجتماعي والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 

الداخلية والجماعات الترابيةمناقشة مشاكل أسواق الجملة للخضر والفواكه بعدد من املدن4

5

مناقشة ندرة املوارد البشرية والحلول املمكنة ملعالجة هذه اإلشكالية 
الطبية  املساعدة  لنظام  الحالي  الوضع  تقييم  وكذا  الصحة  بقطاع 
والوقوف على منجزات وآفاق تطويره والتعثرات التي يعرفها هذا النظام 

على الصعيدية التنظيمي واملالي

القطاعات االجتماعية

6
العمل  ومخطط  الطرقية  للسالمة  الوطنية  اإلستراتيجية  مناقشة 

2026/2017
البنيات األساسية والطاقة 

واملعادن

7
االستماع للمدير العام لألمن الوطني بخصوص موضوع تعامل قوات 
بإقليم  وخاصة  السلمية  االحتجاجية  والوقفات  املسيرات  مع  األمن 

الحسيمة
الداخلية والجماعات الترابية

8
مناقشة موضوع تحرير سعر صرف الدرهم بحضور وزير االقتصاد 

املالية والتنمية االقتصاديةواملالية

املالية والتنمية االقتصادية مناقشة موضوع تحرير سعر صرف الدرهم بحضور والي بنك املغرب9
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مناقشة موضوع تحرير سعر صرف الدرهم مع وزير االقتصاد واملالية 10
وبحضور والي بنك املغرب

املالية والتنمية االقتصادية 

التعليم والثقافة واالتصالمناقشة االستعداد للدخول املدر�سي والجامعي لسنة 112018-2017

الداخلية والجماعات الترابيةمناقشة وضعية الباعة الجائلين ببالدنا12

يعانيها 13 التي  واإلشكاالت  الوطني  اإلنعاش  صندوق  وضعية  مناقشة 
الداخلية والجماعات الترابيةووضعية عمال اإلنعاش الوطني وسبل تحسينها

14
خالل  والقانونية  الدستورية  املقتضيات  احترام  مدى  مناقشة 
إقليم  عرفها  التي  االحتجاجات  إثر  على  والتحقيقات  االعتقاالت 

الحسيمة
 العدل والتشريع 

مناقشة مدى احترام الحقوق والحريات في التعاطي مع االحتجاجات 15
 العدل والتشريع التي عرفها إقليم الحسيمة

مناقشة مدى احترام املقتضيات الدستورية والقانونية في التعاطي مع 16
الداخلية والجماعات الترابيةاالحتجاجات التي تعرفها بعض مدن اململكة

17
مناقشة نتائج الحركة االنتقالية لنساء ورجال التعليم برسم املوسم 

التعليم والثقافة واالتصالالحالي وما خلفته من استياء في صفوف العاملين بهذا القطاع

الخارجية والدفاع الوطنيمدارسة حصيلة مشاركة املغرب في مؤسسات االتحاد اإلفريقي18

19
تقييم سياسة تدبير العمران العقار العمومي وحصيلة عمل الشركة في 

الداخلية والجماعات الترابيةمجال السكن االجتماعي

القطاعات اإلنتاجيةمناقشة ميثاق االستثمار20

21
حول  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تقرير  مناقشة 

الداخلية والجماعات الترابيةاالستثناءات في مجال التعمير

22
مناقشة التدبير املالي للشركة املغربية للهندسة السياحية والوقوف 

القطاعات اإلنتاجيةعلى مدى تحقيقها لألهداف املرسومة لها

23
والوقوف على مالمح هذا   2020 الرقمي  املغرب  إستراتيجية  عرض 

القطاعات اإلنتاجيةاملشروع ومالمسة اإلكراهات التي يواجهها
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طلبات املهام االستطالعية املؤقتة 

 تقدم فريق العدالة والتنمية خالل السنة األولى من هذه الوالية بتسع طلبات لتنظيم 
مهام استطالعية للوقوف على شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية، أو مواضيع 
واملؤسسات  واإلدارات  الحكومة  أنشطة  من  نشاط  على  لإلطالع  أو  املجتمع،  تهم 
واملقاوالت العمومية، تطبيقا ملقتضيات املادتين63 و64 من النظام الداخلي ملجلس 
وكان أبرزها هو طلب تنظيم مهمة استطالعية للوقوف على كيفية تحديد  النواب، 
أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط املنافسة بقطاع املحروقات بعد قرار تحرير 

األسعار.

 و همت طلبات القيام بمهام استطالعية التي تقدم بها الفريق املواضيع اآلتية :

اللجنةموضوع الطلبالرقم

الوقوف على االختالالت املسببة في تأخر قطارات املكتب الوطني للسكك 1
الحديدية كما رصدها تقرير املجلس األعلى للحسابات

البنيات األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

الوقوف على الخطر الذي يهدد بانهيار الجزء الغربي من املعلمة التاريخية 2
"قصر البحر" بمدينة آسفي

البنيات األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

3
ومصالح  بالرباط  الدم  لتحاقن  الجهوي  واملركز  الوطني  للمركز  زيارة 
بفاس  الجهوي  واملستشفى  الجامعي  االستشفائي  باملركز  الدم  تحاقن 
لإلطالع على كيفية تدبير هذه املراكز واملصالح واملجهودات التي تقوم بها

القطاعات االجتماعية

الوقوف على عملية عبور الجالية املغربية 42017

الخارجية والدفاع الوطني 
والشؤون اإلسالمية واملغاربة 

املقيمين بالخارج

الوقوف على ظروف ووضعية النزالء باملؤسسات السجنية بالقنيطرة، 5
مول البركي، سال، ومركز اإلصالح والتهذيب عين السبع

العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان

وشروط 6 وحقيقة  للعموم  البيع  أسعار  تحديد  كيفية  على  الوقوف 
املنافسة بقطاع املحروقات بعد قرار تحرير األسعار

املالية والتنمية االقتصادية

الوقوف على مدى احترام املساطر والقوانين الجاري بها العمل في شأن 7
استغالل املقالع بجماعة املعاشات التابعة إلقليم آسفي

البنيات األساسية والطاقة 
واملعادن والبيئة

الوقوف على مستوى الخدمات املقدمة وحجم الخصاص على مستوى 8
التجهيزات واملوارد البشرية للمستشفى االقليمي للداخلة

القطاعات االجتماعية

التعليم والثقافة واالتصالالوقوف على واقع واملشاكل التي تعاني منها وكالة املغرب العربي لألنباء9
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 املساءلة الدستورية 

سؤاال شفويا موزعة مابين وطني ومحلي   84 قام الفريق  خالل هذه السنة ببرمجة 
11 جلسة عمومية التي خصصت ملساءلة الحكومة، إضافة إلى برمجته  وذلك طيلة 
رئيس  للسيد  وجهت  العامة  بالسياسة  متعلقة  شفوية  أسئلة  ل5  األغلبية  بمعية 
الحكومة خالل جلسات املسائلة الشهرية الثالثة املبرمجة خالل دورة أبريل للسنة 
التشريعية األولى، ويحتل الفريق بهذه البرمجة املرتبة األولى نظير تمثيليته النسبية في 
توزيع حصة األسئلة، وهذا العدد هم باألساس دورة أبريل 2017 لوحدها على اعتبار 
بسبب عدم عقد أية جلسة ملساءلة الحكومة،  كانت بيضاء   2016 أن دورة أكتوبر 
برملان  أمام  وااللتزام  اإلجابة  ليس من صالحيتها  األعمال  أوال ألن حكومة تصريف 
وقد حرص  املذكور سابقا.  »البلوكاج«  وثانيا لتأخر تشكيل الحكومة بسبب  جديد، 
مكتب الفريق خالل الحسم في اختيار طارحي األسئلة واملعقبين فيها احترام اختيارات 

الشعب ومراعاة التوازن بين كافة أعضائه.

و  سؤاال شفويا،   1866 إليه فقد تقدم الفريق بما مجموعه  وكما سبقت اإلشارة 
وتلقى خالل نفس الفترة  سؤاال كتابيا وجهت ملختلف القطاعات الحكومية،   1070

304 جواب حكومي على أسئلته الكتابية. 

من   %  44 على نسبة تزيد عن   2017 وبذلك استحوذ الفريق إلى حدود متم شتنبر 
مجموع األسئلة الكتابية التي تقدمت بها مجموع الفرق واملجموعة النيابية والبالغ 
من مجموع األسئلة   %  52 في حين تعدت هذه النسبة  سؤال كتابي،   2400 عددها 
الشفوية التي تقدمت بها هذه الفرق واملجموعة خالل الفترة املذكورة والبالغ عددها 

3572 سؤال شفوي.

كما ال نغفل أسلوب توجيه امللتمسات لعدد من القطاعات الحكومية واملؤسسات 
العمومية حيث يلجأ إليه أعضاء الفريق لحل عدد من اإلشكاالت، وللتسوية الحبية 
تتطلب  ال  املبادرات  هذه  بأن  الفريق  يقدر  حيث  والوضعيات،  امللفات  من  لعدد 
مبادرات رقابية بإعمال آلية املسائلة الدستورية، وقد كان لهذا األسلوب كما العادة 
الفريق  أثر طيب لحل عدد من مشاكل املواطنين وقد بلغ مجموع ملتمسات أعضاء 

247 ملتمسا كتابيا. خالل هذه السنة 

ونستعرض فيما يلي حصيلة مفصلة ملجموع األسئلة الشفوية والكتابية وامللتمسات 
بالجداول واألرقام.
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األسئلة الشفوية 
		األسئلة الشفوية الشهرية

في إطار الجلسة  بلغ عدد األسئلة الشفوية املجاب عنها من طرف رئيس الحكومة 
وتقديمها  توقيعها  تم  الدستور خمسة  من   100 الفصل  بموجب  املقررة  الشهرية 
الشهرية  الجلسات  انعقدت مجموع  فقد  وللتذكير  األغلبية،  باسم فرق ومجموعة 
واملرتبطة  سالفا  املبينة  األسباب  لنفس  وذلك   ،2017 أبريل  دورة  في  السنة  لهذه 

2016، وتلخصت مواضيع األسئلة الشهرية املقدمة فيما يلي : ببياض دورة أكتوبر 

		األسئلة الشفوية األسبوعية

يستعرض الجدول اآلتي األسئلة الشفوية التي تمت اإلجابة عنها خالل دورة أبريل 
من السنة التشريعية األولى موزعة حسب تواريخ الجلسات العمومية والقطاعات 

الوزارية املعنية مع أسماء السائلين واملعقبين فيها : 

	تاريخ	
الجلسة

املعقبالسائلاملوضوع

دورة أبريل 2017

23  ماي 
2017

سليمان العمرانيمريمة بوجمعةتخليق الحياة العامة 

املغربية  االقتصادية  الدبلوماسية  السياسة  آفاق 
نور الدين قربالالتجمع الدستوريبإفريقيا

20 يونيو
عبد العزيز عماريالحركة الشعبيةالعدالة املجالية والتنمية2017

25 يوليوز 
2017

ذوي  بوضعية  للنهوض  الحكومة  إستراتيجية 
االحتياجات الخاصة

فاتحة شوبانيالتقدم واالشتراكية

مجدة بنعربيةاالتحاد االشتراكيالسياسة العقارية ودورها في التنمية االقتصادية

املعقبالسائلالوزارةاملوضوع

دورة		أبريل2017  

جلسة األسئلة الشفهية ليوم	02	ماي2017

أمينة ماء العينينمصطفى إبراهيميالشغل واإلدماج املنهيالحوار االجتماعي
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ستباشرها  التي  األولوية  ذات  واإلجراءات  التدابير 
الحكومة

العالقات مع 
البرملان

إدريس األزمي محمد خيي
اإلدري�سي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم	09	ماي2017

ابراهيم مصطفى القريالفالحةإستراتيجية اليوتيس لقطاع الصيد البحري
الضعيف

تحفيظ  على  القروي  بالعالم  املالك  تشجيع 
جمال يونس بنسليمانالفالحةعقاراتهم

املسعودي

الطاقة حصيلة الحكومة في مجال تعميم الكهرباء 
أحمد صدقيمصطفى كرديواملعادن

مساهمة اإلنتاج املعدني في تنمية األقاليم الجنوبية 
الشرقية

الطاقة 
عبد العزيز  محمد لشكرواملعادن

لعايض

مصير  اتفاقية الشراكة مع وزارة الفالحة والصيد 
البحري لتطوير استعمال الطاقة الشمسية لضخ 

مياه السقي

الطاقة 
واملعادن

نور الدين 
قشيبل

عمر فا�سي 
فهري

خالد تيكوكينمحمد الحارثيالسياحة النهوض بالسياحة الداخلية

الصناعة تحسين وضعية الصانع املغربي
عبد اللطيف أبوعبيد لبيدةالتقليدية

العيدي

نوفل الناصريلبنى الكحليالشؤون العامة اإلجراءات املتخذة الستقبال شهر رمضان األبرك

العالقات مع إجراءات التفاعل مع املبادرة التشريعية للبرملان
البرملان

فاطمة أهل 
تكرور

رضا بوكمازي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم	16	ماي2017

اإلعالم  وسائل  في  والحريات  بالحقوق  املس 
وشبكات التواصل االجتماعي

الثقافة 
محمد الطويلمنينة نودنواالتصال

الثقافة رؤية الوزارة لوضعية املدن
محمد صديقيم.البشير طوباواالتصال

بخصوص  عمومية  تواصلية  سياسة  غياب 
القوانين الجديدة للصحافة 

الثقافة 
واالتصال

عبد الواحد فاروق الطاهري
بوحرشة

الثقافة الوضعية املالية لشركة صورياد القناة الثانية
محسن سعيد الصادقواالتصال

موفيدي

التربية الوطنية تدبير ملف األساتذة طالبي التقاعد النسبي
والتعليم العالي

يوسف أيت 
الحاج لحسن

محمد 
بوشنيف

سعاد لعماريإدريس مسكينالتربية الوطنية مراجعة كتب التربية اإلسالمية
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الستيعاب  واملعتمدة  املتخصصة  التكوينات 
مكونات الصناعة املالية التشاركية 

محمد الزويتنإبراهيم الشويخالتربية الوطنية 

الحصيلة األولية لتنزيل االسترتيجية الوطنية 
2025-2015 للتشغيل 

الشغل واإلدماج 
عبد املجيد أيت أحمد رشدياملنهي

عديلة

جلسة األسئلة الشفوية ليوم	30		ماي2017

بلعيد أعلواللالشرقي الغلمياملاءإشكالية ندرة املاء باملغرب

الوضعية غير القانونية ملجموعة من املقالع 
العشوائية بإقليم فحص أنجرة

الحسين حريشالتجهيز والنقل
س. بولعيش 

الحجراوي

محمد مرزوقأسماء الناصفيالتجهيز والنقلإشكالية النقل الطرقي باملغرب

حسن الحارسعمر أحمينالتجهيز والنقلتفعيل الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

مخططات التهيئة العمرانية
إعداد التراب 

الوطني 
محمد الحفياني

عبد الصمد 
حيكر

تقييم العمل بالتوقيت املستمر
الوظيفة 
العمومية

سعاد زخنينيمريمة بوجمعة

النظام األسا�سي للوظيفة العمومية
الوظيفة 
العمومية

سليمان العمرانيبثينة قروري

املخطط التشريعي للحكومة
العالقات مع 

البرملان
رضا بوكمازينجيب بقالي

اإلجراءات املتخذة من قبل الحكومة من أجل 
الخارجي  التمويل  وشفافية  قانونية  ضمان 

لجمعيات املجتمع املدني

العالقات مع 
البرملان

جواد عراقيمحمد بنجلول

جلسة األسئلة الشفوية ليوم	6	يونيو	2017

فاروق الطاهريالداخليةأحداث الحسيمة
إدريس األزمي 

اإلدري�سي

احترام املساطر القانونية في تحريك الدعوى 
العمومية بمناسبة أحداث الحسيمة

بثينة قروريالفاطمي الرميدالعدل

القطاع غير املهيكل
الصناعة 
والتجارة

مراد لكورشحسن البحراوي

نظام املقاول الذاتي
الصناعة 
والتجارة

محمد الحارثيمحمد أوريش

استمرار تحكم لوبيات املحروقات في األسعار 
وضعف إجراءات املراقبة

محمد خييميمونة أفتاتيالشؤون العامة 
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم	13	يونيو	2017

أحمد صدقيحمزة الصوفيالصحةالخدمات الصحية في األقاليم املحدثة

املدارس  من  مجموعة  بناء  أشغال  توقف 
العمومية

حسن عديليمنينة مودنالتربية الوطنية

التغطية  نظام  في  الطلبة  انخراط  صعوبات 
الصحية

أمينة فوزي زيزيالتعليم العالي
اسماعيل 

شوكري

العام  القطاع  أساتذة  عمل  رخصة  تمديد 
الخاص وتأثيرها على برنامج تكوين  بالقطاع  
هؤالء  عمل  مردودية  وعلى  متدرب   25000

داخل املدرسة العمومية

رشيد القبيلمحمد العثمانيالتربية الوطنية

سعاد زخنينيالعدلالسطو على عقارات الغير
عبد اللطيف 

بنيعقوب

محمود أمريحقوق اإلنسانإرساء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
أمينة ماء 

العينين

خالصات االستعراض الدوري الشامل لحقوق 
اإلنسان

مريمة بوجمعةمحمد الطويلحقوق اإلنسان

الشغلمشاكل مستخدمي شركات املناولة
عبد الحق 

الناجحي
أحمد جدار

لذوي  االجتماعي   التماسك  صندوق  تفعيل 
اإلعاقة

األسرة 
والتضامن

عبد الجليل 
مسكين

إشراق البويسفي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم	04	يوليوز2017

التجهيزات  مشاريع  تنفيذ  على  اإلشراف 
العمومية

محمد لشكرالشرقي الغلميالتجهيز والنقل

إدريس الثمريأحمد صدقيالتجهيز والنقلتوسيع شبكة الطرق السيارة

التجهيز والنقلإنجاز امليناء الطاقي بالجرف األصفر
عبد العزيز 

العايض
نور الدين 

قشيبل

عملية  إنجاح  أجل  من  املتخذة  اإلجراءات 
العبور2017

نجية لطفيعبد هللا بووانوشؤون الهجرة

مجهودات الوزارة من أجل العمل على امتالك 
أسطول بحري وطني

حسن الحارسعمر أحميناملكلف بالنقل

إشراك املجتمع املدني في الدبلوماسية لصالح 
وحدتنا الترابية

حياة سكيحيلمحمد توفلة الخارجية
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم11	يوليوز	2017 

اإلجراءات املتخذة الحترام القانون االجتماعي في 
صفقات الحراسة والنظافة

ميمونة أفتاتيخديجة شامياملالية

مجدة بنعربيةإيمان اليعقوبياملاليةالتعاقد مع الجهات لتنفيذ املشاريع التنموية

حصيلة تدبير صندوق حصة الجماعات املحلية 
من الضريبة على القيمة املضافة

لبنى لكحليعبد هللا هاملاملالية

لحسن واعرىنزهة اليزيدي املاءإشكال املاء الشروب بإقليم زاكورة

مجهودات الوزارة من أجل تثمين املياه املستعملة 
واملحافظة عليها

محمد مرزوقحسن الحارس املاء

املخصص  الدعم  من  االستفادة  قاعدة  توسيع 
للفئات الهشة واملحتاجة

الشؤون العامة 
عبد الرحيم 

لقراع
رمضان بوعشرة

محمد أوريشنعيمة بهيشالسياحةتأهيل املرشدين السياحيين غير الرسميين

الربط  من  املواطنين  من  العديد  منازل  حرمان 
بشبكة الكهرباء

مولود مهريةالطاقة واملعادن
محمد العربي 

بلقايد
مجال  في  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  دعم 

الصناعة  التقليدية
الصناعة 
التقليدية

يونس بنسليمانخالد تيكوكين

جلسة األسئلة الشفوية ليوم	18	يوليوز	2017

الداخليةتفريق املظاهرات العمومية
عبد الصمد 

حيكر
مصطفى الحيا

ابراهيم بوغضنصالح مالوكيالداخليةوضعية عمال اإلنعاش الوطني

التربية الوطنيةإصالح منظومة التربية والتكوين
رشيد عبد 

اللطيف
أمينة ماء العينين

املسؤوليات  في  التعيين  في  املعتمدة  املساطر 
اإلدارية والتربوية

التربية الوطنية
ي. آيت الحاج 

لحسن
حسن موفيدي

لنساء  االنتقالية  الحركات  ملف  تدبير  منهجية 
الحالي  الدرا�سي  املوسم   برسم  التعليم  ورجال 

2017 - 2016
التربية الوطنية

عبد الواحد 
بوحرشة

حسن عديلي

فاتحة شوبانيأحمد الهيقيالشغلإجراء توفير التغطية الصحية لألبوين

فتح تحقيق حول الجرائم واالنتهاكات الحقوقية 
بباب سبتة املحتلة

مريمة بوجمعةمحمد قروقالعدل

محاربة اإلدمان على املخدرات في صفوف الشباب 
الشباب 

والرياضة
عبد اللطيف 

الناصري
محمد زويتن

األرامل  دعم  من  االستفادة  مساطر  تبسيط 
وصندوق التكافل العائلي

األسرة 
والتضامن

عبد املجيد 
جوبيج

مصطفى إبراهيمي
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم	01غشت2017

أسماء الناصفيإدريس الثمريالتجهيز والنقلالبرنامج الوطني للطرق القروية

املكلف بالنقلتأهيل محطات القطارات
عبد العزيز 

لعايض
حسين حريش

إشكاالت مخططات التهيئة الحضرية
إعداد التراب 

الوطني
موح الرجداليعائشة إيدبوش

عبد هللا مو�سىمولود مهريةاملاءإشكالية الصرف الصحي بالعالم القروي

محمد توفلةمحمد الحرفاوياألوقافتراجع عدد مدارس التعليم العتيق

نزهة اليزيدينجية لطفياألوقافإنصاف مؤطرات محو األمية املتعاقدات مع وزارتكم

األئمة  بوضعية  للنهوض  الوزارة  مجهودات  تقييم 
والقيمين الدينيين

عزيز بنبراهيماألوقاف
نور الدين 

قربال
املجهود الديبلوما�سي الحكومي بخصوص قضيتنا 

الوطنية
علي الرزمةحياة سيكيحلالخارجية

محمد زويتنمحمد عبد الحقشؤون الهجرةحماية األمالك العقارية للمغاربة املقيمين بالخارج

جلسة األسئلة الشفوية ليوم	08	غشت		2017

حصيلة تحديث حكامة قطاع السياحة
السياحة و 

ن.الجوي
خالد تيكوكينإبراهيم بوغضن

الرحالت الجوية الداخلية
السياحة و 

ن.الجوي
محمد معايطعبد هللا هناوي

تنمية االقتصاد االجتماعي واألنشطة املذرة للدخل
الصناعة 
التقليدية

عبد اللطيف 
العيدي

جمال 
مسعودي

تأهيل القطاع التعاوني
الصناعة 
التقليدية

محمد أوريش
ابراهيم 

الضعيف
التدابير املتخذة من طرف الوزارة من أجل الرفع من 
أسواق  والبحث عن  التقليدية  الصناعة  مبادرات 

جديدة

الصناعة 
التقليدية

عزوها العراكمحمد يوسف

أثر سياسة الطاقات املتجددة على الحياة اليومية 
للمواطنين

الشرقي الغلميمحمد لشكرالطاقة واملعادن

بعض  في  الكهرباء  بشبكة  الربط  مصاريف  غالء 
الجماعات

عمر بومريسالطاقة واملعادن
رمضان 
بوعشرة

األكياس  وتسويق  وتصدير  واستيراد  تصنيع  منع 
البالستيكية

التنمية 
املستدامة

نور الدين 
قشيبل

حسن الحارس

االختالالت املرتبطة بمطارح النفايات
التنمية 

املستدامة
محمد مرزوق

عبد اللطيف 
بروحو
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		التعقيبات اإلضافية

42 تعقيبا إضافيا، همت  بلغ عدد التعقيبات اإلضافية التي تقدم بها أعضاء الفريق 
للتفاعل مع أسئلة بقية فرق ومجموعة  مواضيع أسئلة مختلفة جاءت في غالبيتها  
التعقيبات  أصحاب  الختيار  خاصة  مسطرة  سطر  الفريق  فإن  وللتذكير  املجلس، 
أو  األغلبية  من  السؤال  طارحي  وكذا  املواضيع  وأهمية  التوازن  تراعي  اإلضافية 
املعارضة، ناهيك عن تخصيص هامش مهم لجانب القضايا املحلية املهمة، وتتلخص 

مواضيع األسئلة املقدمة في الجدول اآلتي :

املعقبالسائلاملوضوع

دورة أبريل

جلسة	9	ماي	2017

محمد العثمانيالفالحةآفاق املوسم الفالحي

الفالحةتسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن املجالي
س. بولعيش 

الحجراوي

نجيب البقاليالطاقة واملعادنوضعية مؤسسة  السامير

جلسة	16	ماي	2017

مراد لكورشالثقافة واالتصالالبنيات الثقافية األساسية

حسن عديليالثقافة واالتصالالوضعية املتردية لبعض املآثر التاريخية

إدريس الثمريالتربية الوطنية أزمة التعليم العمومي

محمود أمريالعالقات مع البرملانواقع املؤسسات السجنية ببالدنا

محمد بنجلولالعالقات مع البرملانتعثرات برامج محو األمية املنجزة من لدن الجمعيات

جلسة	30	ماي	2017

خالد تيكوكينالتجهيز والنقلوضعية الطرق بالعالم القروي

العالم  في  واالجتماعية  الترابية  الفوارق  تقليص  برنامج  تفعيل 
القروي : الطرق واملسالك نموذجا 

عبد هللا بووانوالتجهيز والنقل

الدار  بمدينة  الالئق  غير  السكن  محاربة  سياسة  وآفاق  واقع 
البيضاء

حسن برودإعداد التراب الوطني 

يونس بنسليمانإعداد التراب الوطني املباني املهددة باالنهيار
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جلسة	6	يونيو	2017

العمومية  الدعوى  تحريك  في  القانونية  املساطر  احترام 
عبد هللا بووانوالعدلبمناسبة أحداث الحسيمة

وضعف  األسعار  في  املحروقات  لوبيات  تحكم  استمرار 
إدريس األزمي اإلدري�سيالشؤون العامة إجراءات املراقبة

جلسة	13	يونيو	2017

مصطفى الكرديالصحةالوضعية الصحية ببعض األقاليم

بلعيد أعلواللالصحةوضعية القطاع الصحي بإقليم قلعة السراغنة

بالقطاع   العام  القطاع  أساتذة  عمل  رخصة  تمديد 
الخاص وتأثيرها على برنامج تكوين 25000 متدرب وعلى 

مردودية عمل هؤالء داخل املدرسة العمومية
حسين حريشالتربية الوطنية

عبد اللطيف بنيعقوبالعدلالحد من ظاهرة االستيالء على عقارات الغير

عبد هللا بووانوالعدلالسياسة الجنائية للحكومة في مجال محاربة الفساد

جلسة	04	يوليوز		2017

عبد الخاليد البصريالتجهيز والنقلتأهيل الشبكة الطرقية الوطنية

املقريء اإلدري�سي أبو زيدالتجهيز والنقلإنجاز امليناء الطاقي بالجرف األصفر

إدريس األزمي اإلدري�سياملكلفة باإلسكانالدور السكنية اآليلة للسقوط

رشيد عبد اللطيفاملكلفة باإلسكانهيكلة األحياء الهامشية للمدن

جلسة	11	يوليوز2017

عبد هللا هاملاملاليةالشروع في اعتماد األبناك التشاركية

محمد الحمداوياملاءتوفير املاء الصالح للشرب لساكنة املناطق القروية

أحمد أدراقاملاءإشكال املاء الشروب بإقليم زاكورة

بوعبيد لبيدةالطاقة واملعادنحرمان منازل العديد من املواطنين من الربط بشبكة الكهرباء
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جلسة	18	يوليوز	2017

الداخليةتدخل القوات العمومية لفض االحتجاجات السلمية
إدريس األزمي 

اإلدري�سي

عبد املجيد جوبيجالتعليم العاليإشكالية منح التعليم العالي

عبد هللا مو�سىالصحةتردي خدمات أقسام املستعجالت ببعض املستشفيات

إشراق البويسفيالصحةاألدوية املهربة

حسين حريشالداخليةوضعية عمال اإلنعاش الوطني

جلسة	01	غشت		2017

محمد العثمانيالنقلاملخطط الوطني للسكك الحديدية

منينة مودنإعداد التراب الوطنيتأهيل املراكز الحضرية

خدمات الشباك الوحيد في مجال السكنى والتعمير
إعداد التراب 

الوطني
صالح مالوكي

عمر أحميناملاءاملاء الصالح للشرب في البوادي واألحياء الهامشية للمدن

ابراهيم بوغضناملاءتعميم  التزود باملاء الصالح للشرب

جلسة	08	غشت	2017

غياب الدعم الحكومي لتذاكر السفر عبر الخطوط الجوية ملغاربة 
العالم

السياحة والنقل 
الجوي

عبد هللا بووانو

السياحة اإليكولوجية
الساحة والنقل 

الجوي
مريمة بوجمعة

حصيلة تحديث حكامة قطاع السياحة
السياحة والنقل 

الجوي
إدريس األزمي 

اإلدري�سي

مجدة بنعربيةالصناعة التقليديةمواكبة إنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامني

بوعبيد لبيدةالطاقة واملعادنتعميم الكهرباء بالعالم القروي
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األسئلة الشفوية املطروحة حسب الشعب
املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية

86الشغل
35التضامن واملرأة

59الشباب والرياضة
165الصحة

345املجموع

االنتاجية

5التجارة الخارجية
36السياحة والنقل الجوي

20الصناعة التقليدية
30الصناعة والتجارة

150الفالحة
241املجموع

البنيات األساسية

79التجهيز والنقل واللوجستيك
45الطاقة واملعادن

21التنمية املستدامة
41املاء

21النقل
207املجموع

التعليم والثقافة	
	واالتصال	 

75االتصال والثقافة
150التربية الوطنية
11التعليم العالي
3التكوين املنهي

239املجموع

الخارجية
32األوقاف

19شؤون الهجرة
46الخارجية

97املجموع

الداخلية
31إعداد التراب والتعمير

335الداخلية
3املكلفة باإلسكان

369املجموع

العدل

1األمانة العامة للحكومة
61العدل

50العالقات مع البرملان
53الوظيفة العمومية
13حقوق اإلنسان

178املجموع

املالية
122االقتصاد واملالية

20الشؤون العامة والحكامة
142املجموع

رئاسة الحكومة
24رئاسة الحكومة

24رئاسة الحكومة )سياسة عامة(

48املجموع

1866املجموع العام

ومبيان توزيع األسئلة الشفوية حسب الشعب والقطاعات الحكومية 	 جدول	
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األسئلة الشفوية املجاب عنها حسب الشعب
املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية

4الشغل
2التضامن واملرأة

1الشباب والرياضة
1الصحة

8املجموع

االنتاجية

0التجارة الخارجية
4السياحة والنقل الجوي

5الصناعة التقليدية
2الصناعة والتجارة

2الفالحة
13املجموع

البنيات األساسية

7التجهيز والنقل 
6الطاقة واملعادن

2التنمية املستدامة
4املاء

2النقل
21املجموع

التعليم والثقافة	
	واالتصال	 

4الثقافة واالتصال
8التربية الوطنية
1التعليم العالي
التكوين املنهي

13املجموع

الخارجية
3األوقاف

2شؤون الهجرة
2الخارجية

7املجموع

الداخلية
2إعداد التراب والتعمير

3الداخلية
0املكلفة باإلسكان

5املجموع

العدل

0األمانة العامة للحكومة
3العدل

4العالقات مع البرملان
2الوظيفة العمومية
2حقوق اإلنسان

11املجموع

املالية
3االقتصاد واملالية

3الشؤون العامة والحكامة
6املجموع

84املجموع العام

جدول ومبيان توزيع أجوبة الحكومة على األسئلة الشفوية املطروحة للفريق حسب	
الشعب والقطاعات الحكومية
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األسئلة الكتابية املطروحة حسب الشعب
املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية

85الصحة
18الشغل واإلدماج املنهي

19التضامن
31الشباب والرياضة

153املجموع

االنتاجية

84الفالحة والصيد البحري
1املكلف بالصيد البحري
1املكلف بالتنمية القروية

19السياحة
10املكلفة بالصناعة التقليدية

1املكلف بالسياحة
34الصناعة والتجارة
1املكلف باالستثمار

151املجموع

البنيات األساسية

121التجهيز والنقل
11النقل
32املاء

58الطاقة واملعادن
3التنمية املستدامة

225املجموع

التعليم والثقافة	
	واالتصال	 

131التربية الوطنية
18املكلف بالتعليم العالي
13املكلف بالتكوين املنهي

26الثقافة واالتصال
188املجموع

الخارجية

2الخارجية
1املكلف بالدفاع الوطني

24األوقاف
3و,م باملغاربة املقيمين بالخارج

30املجموع

الداخلية
183الداخلية
33التعمير

216املجموع

العدل

31العدل
4املكلف بحقوق اإلنسان
8األمانة العامة للحكومة
4و.م. الوظيفة العمومية
6العالقات مع البرملان

53املجموع

املالية
27االقتصاد واملالية

6الشؤون العامة والحكامة
33املجموع

21رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة
21املجموع

1070املجموع العام

	جدول ومبيان توزيع األسئلة الكتابية املطروحة للفريق حسب الشعب والقطاعات الحكومية
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األسئلة الكتابية املجاب عنها حسب الشعب
املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية

40الصحة
8الشغل واإلدماج املنهي

1التضامن
17الشباب والرياضة

66املجموع

االنتاجية

27الفالحة والصيد البحري
1املكلف بالصيد البحري

7السياحة
8املكلفة بالصناعة التقليدية

10الصناعة والتجارة
53املجموع

البنيات األساسية
46التجهيز والنقل

3املاء
11الطاقة واملعادن

60املجموع

التعليم والثقافة	
	واالتصال	 

15التربية الوطنية
5املكلف بالتعليم العالي

5الثقافة واالتصال
25املجموع

الخارجية
8األوقاف

1و,م باملغاربة املقيمين بالخارج
9املجموع

الداخلية
33الداخلية

1إعداد التراب الوطني
34املجموع

العدل

12العدل
8األمانة العامة للحكومة
2و.م. الوظيفة العمومية

3العالقات مع البرملان
25املجموع

املالية
21االقتصاد واملالية

6الشؤون العامة والحكامة
27املجموع

5رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة
5املجموع

304املجموع العام

	جدول ومبيان توزيع األسئلة الكتابية للفريق املجاب عنها من الحكومة حسب الشعب	
الحكومية والقطاعات 
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امللتمسات
املجموعالوزارةالشعبة

االجتماعية

6الشغل واإلدماج املنهي
4التضامن واملرأة

1الشباب والرياضة
8الصحة

19املجموع

االنتاجية

1السياحة
0الصناعة التقليدية
0الصناعة والتجارة

4الفالحة
5املجموع

البنيات األساسية

10التجهيز والنقل
0الطاقة واملعادن

7التنمية املستدامة
0املاء

0النقل
17املجموع

التعليم والثقافة	
	واالتصال	 

0الثقافة واالتصال
34التربية الوطنية والتكوين

34املجموع

الخارجية

26األوقاف
4الجالية املغربية

1الخارجية
2الدفاع الوطني

35املجموع

الداخلية
3إعداد التراب الوطني

33الداخلية
0اإلسكان

36املجموع

العدل

1األمانة العامة للحكومة
22العدل

0العالقات مع البرملان
1الوظيفة العمومية
2حقوق اإلنسان

26املجموع
4االقتصاد واملاليةاملالية

4املجموع
31رئاسة الحكومةرئاسة الحكومة
39مؤسسات أخرىمؤسسات أخرى

70املجموع
246املجموع العام

		جدول ومبيان توزيع ملتمسات أعضاء	الفريق حسب الشعب والقطاعات الحكومية
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		طلبات اإلحاطة

النواب يحق لنواب األمة  الداخلي ملجلس  النظام  في   104 املادة  تفعيال ملقتضيات 
نهاية الجلسات املخصصة لألسئلة الشفوية للتحدث في مواضيع  في  الكلمة  تناول 
فريق  وفي هذا اإلطار تقدم أعضاء  شريطة موافقة الحكومة عليها،  عامة وطارئة، 
تهم  واستعجالية  راهنية  ذات  مواضيع  في  للتحدث  طلبا  ب11  والتنمية  العدالة 
الحكومة  تجاوب  أن  إال  الحساسية،  بالغة  وتعالج قضايا طارئة  املواطنين  مصالح 
معها كان خافتا حيث لم تقبل إال بإحاطة واحدة همت موضوع "االنقطاعات املتكررة 
يلي  وفيما   .2017 يوليوز   11 نهاية جلسة  تقديمها  وتم  تارودانت"  بإقليم  للكهرباء 
بأنها كانت  التذكير  الفريق مع  جدوال بمواضيع اإلحاطات املقدمة من قبل أعضاء 

تقدم مرتين وأكثر على سبيل اإللحاح وال يتم حفظها إال بعد أن تفقد راهنيتها.

صاحب الطلباملوضوعالرقم

أحمد صدقيتدني مستوى الخدمات الصحية بجهة درعة تافياللت01

02
التهديدات التي يعاني منها رجال ونساء التعليم إبان إشرافهم على 

حراسة املرشحين الجتياز االمتحانات
عبد الصمد حيكر

االحتجاجات املستمرة في منطقة الحسيمة03
- أمينة ماء العينين 

- فاروق الطاهري

04
الوضعية اإلنسانية لالجئين السوريين العالقين في الحدود املغربية 

الجزائرية
أمينة ماء العينين

05
دواعي وتداعيات التراجع عن قرار منع أطر التعليم العمومي العمل 

باملدارس الخاصة
محمد العثماني

06
الخطر الذي يهدد حياة وصحة الشباب املدونين املعتقلين 

احتياطيا بسجن سال نتيجة اإلضراب عن الطعام الذي يخوضونه
أمينة ماء العينين

األضرار التي تسببت فيها الحشرة القرمزية على نبات الصبار07
- إدريس الثمري 

- عبد الخاليد البصري

08

قرار تحرير سعر صرف الدرهم وحيثياته وآثاره املحتملة على القدرة 
الشرائية واالقتصاد الوطني والتدابير املتخذة ملصاحبة املقاوالت 
الوطنية واإلجراءات االحترازية والزجرية لتجنب العملة الوطنية 

مخاطر املضاربة

إدريس األزمي اإلدري�سي

09
التدخل األمني في حق املتظاهرين أمام البرملان يوم السبت 8 

يوليوز 2017
أمينة ماء العينين

10
االستياء الذي خلفته الحركة االنتقالية لرجال ونساء التعليم لهذا 

املوسم
حسن عديلي

مصطفى الكردياالنقطاعات املتكررة للكهرباء بإقليم تارودانت11
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املحور الرابع 
	األداء	التواصلي واإلعالمي	

للفريق والدبلوما�سي 
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أولى الفريق ملهامه التمثيلية عناية خاصة لذلك نجد أعضائه ال يكلون عن استقبال 
من  يسأمون  وال  وامللتمسات،  الشكايات  تلقي  من  يملون  وال  والهيآت  املواطنين 
اإلنصات  لكل صاحب مصلحة أو مظلمة، وحتى يكون قريبا من املواطنين بإطالعهم 
التواصلية كان أولها منذ أن ولج  على مبادراته ومجهوداته تبنى عددا من اآلليات 
التزام أعضائه بافتتاح مكاتب للتواصل بدوائرهم   2009 املؤسسة التشريعية سنة 
ليستثمر  قوافل املصباح التواصلية،  ثم بعد ذلك مداومته على تنظيم   االنتخابية، 
في آخر املطاف وسائل التواصل الحديثة كاملوقع االلكتروني للفريق وصفحاته على 

مواقع التواصل االجتماعي.

الجزم بحركية وفعالية وجدية  الدبلوماسية فباإلمكان  الفريق  أما بشأن مساهمة 
الذود عن  في  يتهاونون  وال  واملواطنين  الوطن  يستحضرون مصلحة  أعضائه حيث 
القضايا الوطنية والدولية العادلة، واليفوتون فرصة مشاركتهم في أشغال املنظمات 

الدولية والقارية للتعريف بالتجربة املغربية السياسية واالقتصادية.

 التواصل مع املواطنين

مشاربهم،  بمختلف  والهيآت  املواطنين  استقبال  على  والتنمية  العدالة  فريق  دأب 
مالحظاتهم  والستقبال  امللفات  على  لإلطالع  فرصة  االستقباالت  هذه  حيث شكلت 
الفريق  طريق  عن  تظلماتهم  لتبليغ  أو  معينة  قانونية  نصوص  بشأن  وملتمساتهم 
ملختلف القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية، ونلخص أهم تلك االستقباالت 

فيما يلي :

الفيدرالية •  ممثلي  والتنمية  العدالة  فريق  استقبل  يناير2017،   24 الثالثاء 
الوطنية ملؤسسات التعليم الخصو�سي باملغرب  حيث قام الوفد الضيف بعرض 
الخصو�سي  التعليم  قطاع  منها  يعاني  التي  املشاكل  عن  متكامل  مطلبي  ملف 
باعتباره شريكا مهما يساهم في النمو من خالل التشغيل والضرائب والتكوين، 
ملطالبة  الدستورية  الوسائل  بإعمال  والضغط  التوسط  إلى  الفريق  ودعوة 

الحكومة بوضع تصور استراتيجي شامل للنهوض بهذا القطاع.

2017، استقبل الفريق ممثلي الكونفدرالية املغربية للمقاوالت •  3 فبراير  الجمعة 
املطلبي  ملفهم  لعرض  باملغرب،  جدا  الصغيرة  واملقاوالت  واملتوسطة  الصغرى 
ملناقشة وضعية هذا القطاع وكذا تقديم مقترحات عملية قمينة بتجاوز العقبات 
التي تواجه هذا النوع من املقاوالت وجعلها تلعب دورا حيويا ورافعة لالقتصاد 
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الوطني، وذلك أساسا بدعوة الحكومة إلى وضع إستراتيجية وطنية واضحة لدعم 
هذه املقاوالت وتبني مقاربة تشاركية من خالل إشراك هذه الكونفدرالية في جميع 
أنشطة الوزارة الوصية وكذا في املشاورات والحوار حول تحديد مصير هذه الفئة 

من املقاوالت باملغرب.

املغربي للمهنيين قصد •  استقبل الفريق ممثلي الفضاء   ،2017 مارس   3 الجمعة 
عملية  مقترحات  تقديم  وكذا  الوطني  االقتصادي  الشأن  وضعية  مناقشة 
كفيلة لتدليل الصعاب أمام املقاولة الوطنية وجعلها تلعب دورا حيويا ورافعة 
لالقتصاد الوطني، وخالل هذا اللقاء عبر الفريق عن استعداده الستغالل جميع 
اآلليات الدستورية املتاحة للدفاع عن املقاولة املغربية حتى تكون قاطرة لتنمية 

شاملة ومستدامة.

2017، استقبل الفريق مجموعة من شباب الجالية املغربية •  10 مارس  الجمعة 
املقيمة بالديار االيطالية للتعرف على آليات اشتغال البرملان املغربي ومكوناته 
للعدالة  النيابي  الفريق  نبذة عن  تقديم  تم  كما  املؤسسات،  باقي  وعالقته مع 

والتنمية وهيكلته وحصيلته كأول فريق بالبرملان املغربي.

الفريق يحتفي بالتلميذة إيمان الطويل صاحبة أعلى معدل في •   ،2017 يوليوز   5
شهادة الباكالوريا بالتعليم العمومي على الصعيد الوطني برسم السنة الدراسية 
2016-2017 حيث حصلت على معدل 19,31 في شعبة العلوم الفيزيائية بثانوية 
وهنأ من خاللها والديها الذين سهرا على  بسيدي بنور؛  "سيدي بنور التأهيلية" 
تربيتها وتدريسها، وقد عبر رئيس الفريق في كلمته بهذه املناسبة على أن هذا االنجاز 
املشرف للمدرسة املغربية يعد نموذجا يحتدى به لجميع التالميذ لبدل مزيد من 
الجهود والكد لبلوغ مراتب عليا في أفق خدمة الوطن واملواطن بإخالص. مذكرا 
بالتالميذ املتفوقين املغاربة بصفة  بأن الفريق دأب منذ سنوات على االحتفاء 

منتظمة لدعمهم ولتشجيعهم معنويا في أفق تحقيق مزيد من النتائج املتميزة.

مكاتب التواصل

جريا على عادته قام أعضاء الفريق كل في دائرته باتخاذ التدابير الالزمة وفق ما تنص 
عليه قوانين الحزب وميثاق الناخب الفتتاح مكاتب للتواصل مع املواطنين، وتنظيم 
تقديم  على  والتكوينية  التواصلية  لقاءاته  خالل  الفريق  عمل  وقد  استقباالتهم، 

عروض توضيحية آلليات وكيفيات التواصل مع املواطنين في هذا الشأن.
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قافلة املصباح والزيارات امليدانية

نظرا لحالة الجمود التي عرفتها الحياة السياسية والبرملانية عقب انتخابات السابع 
لم يتمكن الفريق من  املذكورة سالفا،  "البلوكاج"  من أكتوبر املشهودة نتيجة خطة 
للتواصل مع املواطنين في مختلف جهات اململكة خالل  تنظيم أول قافلة مصباح 
السنة األولى من هذه الوالية، حيث دأب الفريق على برمجتها خالل األسبوع األخير من 
شهر مارس أو بداية شهر أبريل، إال أن ذلك لم يتم ألن العمل النيابي لم يبدأ أصال إال 
وسيعكف الفريق بإذن   ،2017 أبريل   26 بعد جلسة التنصيب البرملاني للحكومة في 

هللا على تنظيمها خالل السنة التشريعية الثانية من هذه الوالية وما يليها.

ومع ذلك ال يمكن بأي حال أن نبخس أعضاء الفريق مجهوداتهم على مستوى دوائرهم 
حيث تمت تغطية عدد مهم من أنشطتهم بموقع الفريق وهمت أساسا زيارات ميدانية 
مفصلة  ذكرها  على  وسيأتون  نائية،  ومناطق  جهوية  وإدارات  عمومية  ملؤسسات 
وقد قامو بترجمة مجهودهم ذاك عبر وسائل رقابية دستورية  بحصيالتهم الفردية. 
بواسطة  أو  والشفوي  الكتابي  بنوعيها  األسئلة  بواسطة  أو  الدائمة  اللجان  داخل 

ملتمسات غالبا ما كانت تؤتي أكلها بحل مشاكل املواطنين والهيآت التي تلجأ إليهم.

التواصل االلكتروني للفريق

ر نقل وتسويق مبادراته ومواقفه ومختلف 
ّ
وف

ُ
ُيخصص الفريق دعامات إلكترونية ت

مستجداته، وتتمثل هذه الدعامات في :

)www.pjdgroupe.ma(  املوقع االلكتروني     
وواجهة  النيابي،  العمل  في مجال  االلكتروني موقعا متخصصا  الفريق  ُيعتبر موقع 
ويتضمن  رسمية للتواصل حيث يعتمد خطا تحريريا مبني على املوضوعية واملهنية، 
تنقل أخبار الفريق، ومواد صحافية عن مداخالت أعضائه  نوافذ عديدة ومختلفة، 
التشريعية،  املناقشات  أو  الشفهية  لألسئلة  املخصصة  العامة  الجلسات  في  سواء 
قضايا  حول  الفريق  أعضاء  تصريحات  إلى  باإلضافة  الدائمة،  اللجان  في  وكذا 
إلى جانب نشر تغطيات عن األنشطة  وطنية ودولية، وكذا مشاركاتهم الدبلوماسية، 

التواصلية املحلية التي تتوصل إدارة الفريق بتقارير ومعطيات بشأنها.
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وُيعد موقع الفريق، املوضع املوضوعاتي الوحيد في املغرب، الذي ُيتابع أنشطة فريق 
مما جعله محط متابعة من قبل الصحافيين واإلعالميين واملهتمين وعموم  برملاني، 
وهو ما انعكس على عدد زواره وترتيبه بين املواقع االليكترونية في  رواد االنترنت، 

املغرب حيث يحتل مرتبة متقدمة مقارنة مع مواقع الكترونية لبعض األحزاب.

على  اإلطالع  النيابية  األنشطة  مختلف  تغطية  إلى  باإلضافة  املوقع  هذا  ُيتيح  كما 
ولوائح حضور  يقدمها،  التي  والتعديالت  الفريق،  يقترحها  التي  القوانين  مقترحات 
جانبا  وكذا  أعضائه،  رأي  ملقاالت  نافذة  ويخصص  العامة،  الجلسات  في  أعضائه 

خاص بإصداراته وكذا نوافذ أخرى.

مادة صحفية مكتوبة وسمعية   1350 يضم املوقع أزيد من  وعلى مستوى املحتوى، 
السنة  برسم  أضيفت  مادة   350 من  أزيد  منها  النواب،  بأقالم  ومقاالت  بصرية 
مما يشكل مادة مرجعية علمية  العاشرة،  التشريعية  الوالية  التشريعية األولى من 

وأكاديمية ثمينة لفائدة السيدات والسادة النواب، ولألكاديميين وعموم املواطنين.

 5000 وكما يوفر املوقع نشرة داخلية أوتوماتكية )Newsletter (  ترسل إلى أزيد من 
آالف بريد الكتروني، بما فيها عشرات املنابر الصحفية. كما تشكل هذه النشرات مادة 

توثيقية حول محتويات املوقع.

 )www.facebook.com/pjdgroupe( صفحة رسمية على موقع الفيسبوك    

من إمكانيات التواصل الواسع  "فيسبوك"  نظرا ملا يتيحه موقع التواصل االجتماعي 
مع شرائح واسعة من  االنتشار وفرص تعميم املعلومة في أقصر وقت وبأقل تكلفة، 
تمكنت  أنشأ الفريق منذ الوالية السابقة صفحة على الفيسبوك،  مرتادي االنترنت، 
من حصد اآلالف من املتابعات واملشاركات، وبلغ عدد املسجلين إلعجابهم بالصفحة 
11400 متتبع، في أفق تطوير الصفحة واالنتقال  2017 أزيد من  إلى غاية متم شتنبر 
إلى تجويد املحتوى وفق  من نشر أخبار الفريق وروابط املواد التي ينشرها املوقع، 

املعايير املتعارف عليها في مجال التواصل االجتماعي.
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)www.twitter.com/pjdgroupecom( حساب على موقع تويتر    
يوفر منصة للتواصل مع مستخدمي هذا املوقع،  للفريق حساب على موقع تويتر، 
ويبلغ عدد املنخرطين فيه إلى غاية متم شتنبر  ويعرف هذا الحساب تفاعال مقدرا، 

2017، أزيد من 5250 متتبع.

الفريق  أنشطة  شملت  تغريدة،   3200 الحساب  على  التغريدات  مجموع  وتجاوز 
ومستجداته.

 )www.youtube.com/user/groupepjd( قناة على موقع اليوتوب    
كان الفريق سباقا إلى استغالل اإلمكانيات الهائلة التي يتيحها موقع التواصل االجتماعي 
الشهير "يوتوب"  والذي يعد أضخم بنك معلوماتي من حيث عدد األشرطة السمعية 

البصرية في العالم، حيث عمل على إحداث قناة تلفزية خاصة به  منذ سنة 2012.

وقد لعبت  هذه القناة على الحساب االجتماعي "يوتوب" دورا مهما في تخزين وتسويق 
التي ينتجها بإمكاناته الذاتية  األشرطة السمعية البصرية التي يملكها الفريق سواء 
التي يعالجها بعد الحصول عليها من إدارة املجلس واملتعلقة أساسا بالجلسات  أو 
رئيس  ملساءلة  الشهرية  بالجلسة  واملتعلقة  الشفهية  لألسئلة  املخصصة  العمومية 

الحكومة والجلسات التشريعية. 

وذلك بإدراج مقاطع فيديو  وتقوم إدارة الفريق بتحيين قناته على موقع اليوتوب، 
بشكل دوري، تتضمن مداخالت أعضاء الفريق في الجلسات العامة، وكذا تصريحات 
الفريق  تدخالت  ملختلف  البصري  السمعي  للتوثيق  فضاء  القناة  ر 

ّ
وف

ُ
وت األعضاء، 

األنشطة  خالل  الفريق  مواقف  لتتبع  مهما   توثيقيا  مصدرا  تعد  كما  وأنشطته، 
البرملانية بالنسبة للباحثين واألكاديميين بصفة خاصة والى مرتادي موقع اليوتوب 

واالنترنيت عموما. 

وبلغ عدد املتابعين الدائمين لقناة الفريق على اليوتوب حوالي 1800 مشترك، في حين 
بلغ عدد مقاطع الفيديو املدرجة بالقناة حوالي 2000 شريط فيديو منذ بداية الوالية 
املشاهدة  دقائق  مجموع  أما  سنويا،  شريط   325 بمعدل  أي  التاسعة  التشريعية 
ومجموع املشاهدات بشكل تراكمي  ألف دقيقة،   800 بشكل تراكمي فقد بلغ حوالي 

فقد بلغ حوالي  767.536 مشاهدة. 
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إصدارات الفريق

إصدارات  بأربع  خزانته  دعم  على  الفريق  عمل  الوالية  لهذه  املتعثرة  البداية  رغم 
جديدة.

  الوجيز ملناقشة مشاريع املالية

الفريق خالل مناقشتهم لقوانين املالية في تجربة فريدة،  األول كان إلسناد أعضاء 
مقتضيات  ضوء  على  املالية  قوانين  مشاريع  ملناقشة  "الوجيز  عنوان  عليه  وأطلق 
الفريق  أعضاء  على  توزيعه  تم  وقد  املالية"،  لقانون   130-13 التنظيمي  القانون 
وكذا عدد مهم من الباحثين وضيوف الفريق، بل وتم إدراجه تعميما للفائدة بنافذة 

إصدارات الفريق بموقعه. 

  دليل نائبات ونواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب

بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  ونواب  نائبات  "دليل  فيخص  الثاني  اإلصدار  أما 
النواب" ويهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين السيدات والسادة النواب فيما بينهم 
وقد تم  ومع دواوين مختلف القطاعات الحكومية وكذا التواصل مع إدارة الفريق، 
تقديمه في طبعة ورقية  وبحلة أنيقة تعتمد توزيع  السيدات والسادة النواب حسب 
تركيبة  إلى  باإلضافة  االلكتروني،  بريدهم  وعناوين  هواتفهم  على  وتحتوي  الجهات 

حكومة الدكتور سعد الدين العثماني وهواتف دواوين أعضائها.

  كتاب قانون املالية لسنة 2017

وكما جرت العادة أصدر الفريق إصدارا ثالثا يضم مداخالت نوابه في الجلسات العامة 
قراءته  وكذا   ،2017 لسنة  املالية  قانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة  املخصصة 
للتعديالت التي تقدم بها بمعية فرق ومجموعة األغلبية عليه رغبة منه في تعميم الفائدة 
وإلطالع البرملانيين والباحثين واملهتمين خصوصا والرأي العام املغربي عموما بمجهوداته 

املقدرة عند مناقشته لهذا املشروع.

  حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب 2016 - 2017 

السنة  خالل  ومجهوداته  الفريق  أداء  ويلخص  أيديكم  بين  املوجود  اإلصدار  وهو 
التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة.
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 الدبلوماسية البرملانية
باتت تلعب الدبلوماسية البرملانية دورا مهما في التعريف بالقضايا الوطنية والذود 
عن مصالح البالد ووحدتها الترابية، وإذا كان البعض يلخصها في تنقالت خارج أرض 
الوطن وتوظيفها ألغراض شخصية فإن للفريق رؤية صارمة يلخصها نظامه الداخلي 
وقرارات مكتبه حيث يلزم كافة ممثلي الفريق بإعداد تقارير عن كل انتداب أو مهمة 

يتكلفون بها، يتم الرجوع إليها كلما دعت الضرورة ذلك.

 والتزاما بنهجه الديمقراطي في تدبير كافة شؤونه الداخلية، وبعد استكمال هيكلته، 
الوطنية  بالشعب  الفريق  تمثيلية  في  للحسم  متعددة  لقاءات  الفريق  مكتب  عقد 
مقتضيات  باعتماد  والجهوية  والقارية  الدولية  البرملانية  واللجان  االتحادات  لدى 
وكذا  والشباب،  النظام الداخلي ملجلس النواب خاصة فيما يتعلق بتمثيلية النساء 
وقد أسفرت هذه العملية  2منه،  مقتضيات النظام الداخلي للفريق وال سيما املادة 

على النتائج املبينة في الجداول امللحقة بمتم هذه الفقرة.

وفي سياق دعم وتقوية أدائه الدبلوما�سي  قام عدد مهم من أعضاء الفريق بزيارة عدد 
من السفارات األجنبية باملغرب تلبية لدعوات وجهت إليهم،  كما استقبل الفريق عدد 

مهم الشخصيات األجنبية وممثلي الهيآت الدبلوماسية باملغرب.

    استقباالت دبلوماسية
استقبل الدكتور سعد الدين العثماني رئيس فريق •   ،2017 يناير   30 االثنين 

العدالة والتنمية بمجلس النواب بمعية الدكتور لحسن الداودي عضو الفريق 
الخارجية  لجنة  رئيس  يتيم  محمد  واألستاذ  النواب،  ملجلس  األول  والنائب 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج والنائبة نزهة 
الوفي النائبة السابعة لرئيس مجلس النواب  والنائبة بثينة قروري، وفدا برملانيا 
عراقيا يترأسه الدكتور مثنى أمين نادر، حيث رحب ممثلوا الفريق بهذه الزيارة 
التي تدخل في إطار العالقات الجيدة واملتميزة التي تجمع اململكة املغربية بدولة 
دور  تقوية  الذي سيمكن من  األمر  البلدين،  برملانيي  وكذا  الشقيقة،  العراق 
الدبلوماسية البرملانية بين البلدين من خالل تفعيل عمل مجموعة الصداقة 
البرملانية املغربية العراقية واليات التنسيق داخل املنظمات البرملانية الدولية. 
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استقبل الدكتور سعد الدين العثماني رئيس فريق •   ،2017 مارس   3 الجمعة 
العدالة والتنمية بمجلس النواب السيد مامادو تانكارا السفير املندوب السامي 
تناول الجانبان خالل هذا  لغامبيا باألمم املتحدة ووزير خارجيتها سابقا حيث  
وبين  عامة  غامبيا  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين  الثنائية  العالقات  اللقاء 

املؤسستين التشريعيتين بالبلدين خاصة.

2017، استقبل د. إدريس االزمي اإلدري�سي رئيس فريق العدالة •  9 ماي  الثالثاء 
العدل  لجنة  ومنسقة شعبة  الفريق  بمعية عضو  النواب،  بمجلس  والتنمية 
ميليك،  السيد سلوبودان  بثينة قروري،  النائبة  االنسان،  والتشريع وحقوق 
املدير املقيم باملغرب للبرنامج الديموقرطي الوطني قصد مناقشة سبل تقوية 

وتطوير عالقات التعاون والشراكة بين الفريق واملعهد.

2017، استقبل الدكتور إدريس األزمي االدري�سي رئيس فريق •  4 يوليوز  الثالثاء 
وفدا من الهيأة التنفيذية لرابطة برملانيون  العدالة والتنمية بمجلس النواب، 
ألجل القدس الذي يقوم بزيارة إلى املغرب حيث جّدد رئيس الفريق خالل هذا 
على  التأكيد  النواب،  بمجلس  الفريق  إدارة  مقر  احتضنه  الذي  االستقبال 
والرافض  موقف حزب العدالة والتنمية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، 
ملختلف االنتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاشم داخل بيت املقدس 

وجميع األرا�سي الفلسطينية.

القضية  بنصرة  والتنمية  العدالة  لفريق  الثابت  باملوقف  التذكير  من  البد  كما 
وهنا ال بد من  وكذا كافة القضايا العادلة،  الفلسطينية في كافة املحافل الدولية، 
ذكر تقديمه لطلب بمعية فرق األغلبية لعقد جلسة تضامنية مع القدس الشريف، 
طارئ لإلتحاد  وهو األمر الذي استعيض عنه بتنظيم البرملان املغربي بغرفتيه للقاء 

البرملاني العربي ملناقشة املوضوع وسبل دعم القدس واملقدسيين. 
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جدول تمثيلية الفريق بالشعب الوطنية لدى االتحادات واللجان البرملانية الدولية	
والقارية والجهوية

ممثلو الفريقالشعبة

عبد العزيز عمارياالتحاد البرملاني الدولي

االتحاد البرملاني االفريقي
لبنى الكحلي

عمر فا�سي الفهري

الجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط

مصطفى ابراهيمي

ءامنة ماء العينين

محمد خيي

الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا
عبد هللا بووانو

املقرئ االدري�سي أبوزيد

محمد الحمداوياتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي

اللجنة البرملانية املشركة املغربية األوروبية
إدريس األزمي االدري�سي

ادريس صقلي عدوي

عزوها العراكالجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط

عبد اللطيف بن يعقوبالبرملان العربي

موح رجداليالجمعية البرملانية للفرنكوفونية

االتحاد البرملاني العربي
خالد البوقرعي

بثينة القروري

يوسف غربيالجمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال األطل�سي

نجية لطفيبرملان أمريكا الوسطى

مجلس الشورى املغاربي

ماجدة بنعربية -ميمونة 
افتاتي -فاتحة الشوباني 
-حسن الحارس -عبدهللا 
الهامل -محمد العثماني

نور الدين قربالالبرملان اإلفريقي
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على تفعيل مقتضيات  كما حرص الفريق من خالل ممثلي بمكتب مجلس النواب، 
باستحضار االتفاق املبدئي  النظام الداخلي للمجلس بشأن الدبلوماسية البرملانية، 
الفرق لصياغة استراتيجية واضحة تليق  الذي تم بين رئيس مجلس النواب ورؤساء 

بالدبلوماسية البرملانية املغربية. 

حيث راسل رئاسة املجلس  كما حرص الفريق على تسجيل بعض املواقف كتابة، 
الدبلوماسية وتفادي  املهام  في  النسبي  التمثيل  باحترام مبدأ  التقيد  بشأن ضرورة 

املعاملة التفضيلية التي تحظى بها بعض الشعب الدائمة على حساب أخرى.

وسجل الفريق تميزه خالل حضوره ومشاركته القوية والوازنه بالعديد من التظاهرات 
الدولية والوطنية التي بلغت خالل هذه السنة 38 تظاهرة اعتذر عن 6 منها لتزامنها مع 
الجلسات العامة للتصويت على البرنامج الحكومي ومشروع قانون املالية أو لظروف 
صحية وكذا االعتذار عن أحد التظاهرات ملوقف الفريق من  الكيان الصهيوني  وفيما 

يلي جدول موضح لهذه املشاركات.  
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التظاهرةالرقم 
تاريخ	

االنعقاد
الشعب واللجن	املشاركوناملكان

البرملانية

1
املشاركة في الدورة 11 للجمعية البرملانية 

للبحر األبيض املتوسط

يومي 23 
و24 فبراير 

2017

بورتو / 
البرتغال

عزوها العراك

الجمعية البرملانية 
لالتحاد من أجل 

املتوسط

2
البرملان  إلى  دراسية  مهمة  في  املشاركة 

األوروبي

من 06 إلى 
10 مارس 

2017
 لبنى الكحليبروكسيل

3
الدورة 61 للجنة وضع املرأة باألمم 

املتحدة
17 مارس 

2017
 مريمة بوجمعةنيويورك

املؤتمر 24 لالتحاد البرملاني العربي4
20 و21 
مارس 
2017

الرباط / 
املغرب

لبنى الكحلي وعبد 
اللطيف ابن 

يعقوب  )بالنيابة 
عن خالد البوقرعي 

وبثينة قروري 
لتواجدهما خارج 

أرض الوطن(

االتحاد البرملاني 
العربي

5
الورشة الثالثة ملنتدى البرملانيين العرب 

للسكان والتنمية

21 و22 
مارس 
2017

األقصر / 
مصر

محمد الطويل

6
الدورة 94 لندوة روز-روث التابعة 

للجمعية البرملانية لحلف شمال األطل�سي

ما بين 21 
و23 مارس 

2017
يوسف غربيسراييفو

الجمعية البرملانية 
لحلف شمال 

األطل�سي

7
مؤتمر رؤساء املجالس والشعب البرملانية 
لجهة إفريقيا التابعة للجمعية البرملانية 

للفرنكفونية

يومي 23 
و24 مارس 

2017

كينشاسا/
جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية

محمد نجيب 
بوليف

الجمعية البرملانية 
للفرنكفونية

8
البرملاني  لالتحاد   136 الدورة  أشغال 

الدولي

من فاتح 
إلى 5 أبريل 

2017

دكا/
بنغالديش

سعاد لعماري 
)بالنيابة عن 

الدكتور سعد الدين 
العثماني عقب 

تكليفه بتشكيل 
الحكومة(

االتحاد البرملاني 
الدولي

9
أمريكا  لبرملان  مارس  دورة  في  املشاركة 

الوسطى

من 27 إلى 
31 مارس 

2017
غواتيماال

نزهة الوفي 
)اعتذرت ألسباب 

صحية(

برملان أمريكا 
الوسطى

جدول املشاركات الدبلوماسية للفريق خالل السنة التشريعية األولى من الوالية	
العاشرة
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10
 2017 للعام  البرملانية  الندوة  أشغال 
املنظمة من طرف البنك الدولي وصندوق 

النقد الدولي

يومي 17 
و18 أبريل 

2017
إدريس صقلي واشنطن

عدوي
 

11
أشغال الجلسة الخامسة لدور االنعقاد 
األول من الفصل التشريعي الثاني للبرملان 

العربي

من 21 إلى 
24 أبريل 

2017

القاهرة / 
مصر

عبد اللطيف ابن 
يعقوب

البرملان العربي

12
أشغال االجتماع السنوي للجنة البرملانية 

املشتركة بين املغرب واالتحاد األوروبي
18 أبريل 

2017
الرباط

لحسن الداودي 
)اعتذر إثر تعيينه 

وزيرا(

اللجنة البرملانية 
املشتركة املغربية 

األوروبية

13
املشاركة في دورة شهر أبريل لبرملان أمريكا 

الوسطى

من 24 
إلى28 
أبريل 
2017

غواتيماال

نجية لطفي 
)اعتذرت للتصويت 

على البرنامج 
الحكومي(

برملان أمريكا 
الوسطى

14
أشغال املرحلة الثانية من الدورة العادية 

للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا لسنة 
2017

من 24 إلى 
28 أبريل 

2017
ستراسبورغ

عبد هللا بووانو 
)اعتذر للتصويت 

على البرنامج 
الحكومي(

الجمعية البرملانية 
ملجلس أوروبا

15
الدورة العادية للجمعية البرملانية 

لالتحاد من أجل املتوسط

من 12 إلى 
15 ماي 

2017
روما

آمنة ماء العينين 
ومحمد خيي 
)مع اعتذار 

مصطفى ابراهيمي 
بسبب التصويت 
على قانون املالية(

الجمعية البرملانية 
لالتحاد من أجل 

املتوسط

16
الدورة الخريفية للجمعية البرملانية 

لحلف الشمال األطل�سي

من 26 إلى 
29 ماي 

2017

تبيلي�سي/
جيورجيا

يوسف غربي

الجمعية البرملانية 
لحلف شمال 

األطل�سي

17
في  النواب  مجلس  من  وفد  مشاركة 
الوحدة  بقضية  مرتبطة  مدنية  تظاهرة 

الترابية بكندا

من 16 إلى 
18 ماي 

2017
إشراق البويسفيكندا

18
املشاركة في دورة شهر ماي لبرملان أمريكا 

الوسطى

من 15 إلى 
19 ماي 

2017
نجية لطفيغواتيماال

برملان أمريكا 
الوسطى

19
إلفريقيا  الجهوية  للجمعية   25 الدورة 

التابعة للجمعية البرملانية للفرنكفونية

من 22 إلى 
24 ماي 

2017

الرباط/
املغرب

موح رجدالي
الجمعية البرملانية 

للفرنكفونية

انعقاد الدورة العادية للبرملان اإلفريقي20
من 8 إلى 
16 ماي 

2017

جنوب 
إفريقيا

البرملان اإلفريقينور الدين قربال
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منتدى لشبونة للعام 212017
يومي 1 

و2 يونيو 
2017

 عزيز بنبراهيملشبونة

22
أشغال املرحلة الثالثة من الدورة العادية 
لسنة  أوروبا  ملجلس  البرملانية  للجمعية 

2017

من 26 إلى 
30 يونيو 

2017
ستراسبورغ

عبد هللا بووانو - 
املقرئ االدري�سي 

أبو زيد

الجمعية البرملانية 
ملجلس أوروبا

23
الدورة 43 للجمعية البرملانية 

للفرنكفونية

من 06 إلى 
11 يوليوز 

2017
موح رجداليلوكسمبورغ

الجمعية البرملانية 
للفرنكفونية

24
أشغال الجلسة السادسة والختامية 

لدور االنعقاد األول من الفصل 
التشريعي الثاني للبرملان العربي

من 03 إلى 
05 يوليوز 

2017
عبد اللطيف ابن القاهرة

يعقوب
البرملان العربي

دورة شهر يونيو لبرملان أمريكا الوسطى25
من 26 إلى 
30 يونيو 

2017
نجية لطفيغواتيماال

برملان أمريكا 
الوسطى

26
املائدة املستديرة الثانية حول موضوع 

املاء ودور العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق 
باملوارد املائية الجديدة واملتجددة

يومي 06 
و07 يوليوز 

2017
موح رجداليجنيف

االتحاد البرملاني 
الدولي

27
الدورة 95 لندوة روز روث التابعة 

للجمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال 
األطل�سي

من 03 إلى 
05 يوليوز 

2017

كييف/ 
أوكرانيا

يوسف غربي

الجمعية البرملانية 
لحلف شمال 

األطل�سي

28
للبحر  البرملانية  الجمعية  ألعضاء  مهمة 

األبيض املتوسط بالشرق األوسط

من 15 إلى 
20 يوليوز 

2017

األردن 
- القدس - 

رام هللا

عزوها العراك
)تمت مقاطعة هذه 
املهمة بسبب تنظيم 

زيارة للكنيست 
االسرائيلي(

الجمعية البرملانية 
للبحر األبيض 

املتوسط

29
التنفيذية  للجنة   70 الدورة  أشغال 

لالتحاد البرملاني اإلفريقي

يومي 20 
و21 يوليوز 

2017

الرباط / 
املغرب

عمر فا�سي فهري - 
لبنى الكحلي

االتحاد البرملاني 
االفريقي

30
ملنتدى  الرابعة  التدريبية  الورشة 

البرملانيين العرب للسكان والتنمية

يومي 10 
و11 يوليوز 

2017

القاهرة / 
مصر

 محمد الطويل

31
الطارئ  والعشرين  الخامس  املؤتمر 

لالتحاد البرملاني العربي
27 يوليوز 

2017
الرباط/
املغرب

خالد البوقرعي - 
بثينة قروري

االتحاد البرملاني 
العربي

32
انعقاد املؤتمر الخامس والعشرين الطارئ 

لالتحاد البرملاني العربي
27 يوليوز 

2017
الرباط / 

املغرب
عبد اللطيف ابن 

يعقوب
البرملان العربي

دورة تكوينية لفائدة البرملانيين الشباب33

من 30 
يوليوز إلى 
05 غشت 

2017

نيودلهي/
الهند

 محسن موفيدي
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34
التابعة للجمعية   63 املشاركة في الدورة 

البرملانية لحلف شمال األطل�سي
من 06 إلى 
09 أكتوبر

بوخارست / 
رومانيا

يوسف غربي

الجمعية البرملانية 
لحلف شمال 

األطل�سي

الدورة 137 لالتحاد البرملاني الدولي35
من 14 إلى 
18 أكتوبر 

2017

سان 
بيترسبورغ/

روسيا
عبد العزيز عماري

االتحاد البرملاني 
الدولي

36
الدورة 23 ملؤتمر األطراف في اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيير املناخ 
cop 23

يومي 6 
و7 نونبر 

2017
عبد العزيز عماريبون/أملانيا

االتحاد البرملاني 
الدولي

شهر غشت لبرملان أمريكا الوسطى37
من 21 إلى 
25 غشت 

2017
نجية لطفيغواتيماال

برملان أمريكا 
الوسطى

 املؤتمر القاري لبرملان عموم إفريقيا38
يومي 22 

و23 غشت 
2017

ياوندي/
الكاميرون

عبد اللطيف ابن 
يعقوب

البرملان العربي
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من�شورات الفريق
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منشورات الوالية التشريعية التاسعة	



حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية األولى 962017-2016



97 حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية األولى 2017-2016



حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية األولى 982017-2016

منشورات الوالية التشريعية العاشرة	


