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حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

تقديم
استمر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ،خالل السنة التشريعية الثالثة
( )2019-2018من الوالية التشريعية العاشرة ( ،)2021-2016في أداء مهامه
بالروح الوطنية نفسها ،التي ميزته منذ بداياته ،وباملنهجية نفسها التي أطرت
مختلف مبادراته على مر الواليات التشريعية السابقة ،متسلحا باملصداقية،
ّ
وبقيم الوفاء للتمثيلية البرملانية ،مغلبا الحوار والنقاش الهادئين لبلوغ أق�صى
درجات التوافق مع جميع مكونات املجلس ،جاعال مصلحة الوطن واملواطنين
بوصلة حددت اتجاه مواقفه.
وبصم الفريق خالل هذه السنة التشريعية ،على حصيلة متميزة ،عكست
املجهود ّ
املقدر الذي بذله أعضاؤه ،تشريعيا ورقابيا ودبلوماسيا ،وكذا على
مستوى تقييم السياسات العمومية ،مستحضرا كافة الرهانات والتحديات
املطروحة ،ومنها مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي ،في سياق صعب ودقيق ،وما
يتطلبه ذلك من نكران ذات ،ومساهمة بأفق وطني ،من موقع قيادة األغلبية
النيابية ،في احترام تام ملقتضيات والتزامات ميثاق األغلبية ،ب ّ
غض النظر عن
ِ
اإلكراهات التي وقعت خالل محطات عدة.
وال يمكن الحديث عن السنة التشريعية الثالثة ،من هذه الوالية ،دون إثارة
ّ
الحدث املتعلق بمناقشة الحصيلة املرحلية للحكومة ،الذي شكل لحظة
دستورية وسياسية بأبعاد تجاوزت أسوار مجلس النواب ،حيث ساهم الفريق
في املناقشة ،بمرجعيات واضحة ،أطرها االنصاف واملوضوعية ،وبخطاب ّثمن
االيجابيات واالنجازاتّ ،
ونبه إلى ضرورة استدراك عدد من التحديات وما تم
تسجيله من خصاص ،في مواجهة زمن تشريعي بدأ يعرف عده التنازلي برسم
هذه الوالية التشريعية.
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إن فريق العدالة والتنمية ،وهو يقوم بمهامه البرملانية وفق املقتضيات
الدستورية ،يقوم بها بخلفية الواجب الذي يطوق عنق أعضائه اتجاه الوطن
ُ
واملواطنين ،وال يرهن قراراته ومبادراته ،لألجندة االنتخابية ،التي تربك مسار
وأولويات الكثيرين ،وتجعل من املمارسة البرملانية والسياسية عموما ّ
مطية
وأداة ،لتحقيق أهداف ضيقة.
وكما ّأدى واجباته خالل السنة التشريعية الثالثة ( ،)2019-2018بكل عزم

تظهره األرقام واملعطيات املفصلة الواردة في هذا التقرير ،فإن فريق العدالة
والتنمية ،سيواصل على املنوال نفسه ملا تبقى من هذه الوالية التشريعية،
تأدية واجباته كاملة غير منقوصة وفق التوجهات الكبرى للمرحلة التي دخلتها
بالدنا ،على درب إرساء نموذج تنموي جديد ،قادر على التوظيف األنسب
ّ
ملقدرات الوطن ،واالستجابة للحاجيات املتزايدة للمواطنين.
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املحور الأول
التدبير التنظيمي للفريق
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التدبير الداخلي للفريق
إن قوة أداء فريق العدالة والتنمية الرقابية والتشريعية والتواصلية ترجع باألساس
النضباط وجدية أعضائه وحرصهم على القيام باملهام املنوطة بهم كممثلين لألمة في
إطارما يخوله لهم الدستور والنظام الداخلي ملجلس النواب والنظام الداخلي الفريق.

  .1تجديد أجهزة الفريق
بعد سنتين ونصف من العمل الجاد والعطاء املتفاني للفريق وممثليه بمختلف
أجهزة مجلس النواب التي تم انتخابها في مستهل الوالية التشريعية العاشرة ،وإعماال
ملقتضيات النظام الداخلي للفريق وخاصة املواد 11و 19و 63منه ،وبمناسبة
منتصف الوالية التشريعية العاشرة عقد الفريق لقاء يوم الجمعة 12أبريل 2019
باملقر املركزي للحزب بالرباط لتجديد هياكله وانتخاب ممثليه بمختلف أجهزة
مجلس النواب بحضور األمين العام للحزب الدكتور سعد الدين العثماني .وأسفر
هذا اللقاء عن انتخاب األختين واإلخوة اآلتية أسماؤهم لتولي املهام املبينة في الجدول
أسفله وذلك بعد مصادقة األمانة العامة للحزب عليهم وهم :
ادريس األزمي االدري�سي

رئيس للفريق

سليمان العمراني

النائب األول لرئيس مجلس النواب

مريمة بوجمعة

النائبة السابعة لرئيس مجلس النواب

خالد البوقرعي

محاسب مجلس النواب

عزوها العراك

أمينة مجلس النواب

عبد هللا بووانو

رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية

ادريس صقلي عدوي

رئيس لجنة مراقبة املالية العامة

يوسف غربي

رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون
اإلسالمية واملغاربة واملقيمين بالخارج
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والستكمال تركيبة هياكل الفريق تم التصويت بلقاء الفريق يوم االثنين 22أبريل2019
على نواب الرئيس املكلفين بالتشريع والرقابة والتواصل والدبلوماسية ،وكذا املكلف
بالتكوين وأمين املال لتصبح تتمة تركيبة هياكل الفريق وفق النتائج التالية :
عبد هللا بووانو
بثينة القروري
عبد العزيزعماري
رشيد القبيل
عبد اللطيف بنيعقوب

نائب رئيس الفريق مكلفا بالرقابة
نائبة للرئيس الفريق مكلفة بالتشريع
نائب رئيس الفريق مكلفا بالتواصل والدبلوماسية
مكلفا بالتكوين
أمين املال

كما عملت الشعب على انتخاب منسقيها وممثلي الفريق بمكاتب اللجان النيابية الدائمة
حيث أسفرت هذه العملية بعد مصادقة مكتب الفريق عليها على التشكيلة اآلتية :
اللجنة
الخارجية والدفاع الوطني والشؤون
االسالمية واملغاربة املقيمين في الخارج
الداخلية والجماعات الترابية والسكنى
وسياسة املدينة
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

املالية والتنمية االقتصادية

املمثل
باملكتب
الرئيس
النائب الثاني
املقرر
النائب الرابع
األمين
األمين
النائب األول
املقرر
األمين
الرئيس
النائب الثالث
نائب املقرر
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الصفة
يوسف غربي
نورالدين قربال(منسق الشعبة)
محمد الزويتن
موح الرجدالي(منسق الشعبة)
ناعمة بهيش
عزيز بنبراهيم
بثينة قروري(منسقة الشعبة)
محمد الطويل
رضا بوكمازي
عبدهللا بووانو
عبداللطيف بروحو(منسق
الشعبة)
لبنى كحلي
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النائب الثاني
القطاعات اإلجتماعية

القطاعات اإلنتاجية
البنيات االساسية والطاقة واملعادن
والبيئة
التعليم والثقافة واإلتصال

مراقبة املالية العامة

النائب الرابع
األمين
النائب الثاني
األمين
األمين
النائب الثالث
املقرر
األمين
النائب األول
نائب املقرر
األمين
الرئيس
النائب الثالث
نائب املقرر

مصطفى ابراهيمي (منسق
الشعبة)
فاتحة الشوباني
عبد املجيد جوبيج
محمد الحارتي (منسق الشعبة)
بوعبيد لبيدة
محمد أوريش
حسن الحارس(منسق الشعبة)
عبدالعزيز لعايض
نزهة اليزيدي
رشيد القبيل (منسق الشعبة)
محسن مفيدي
منينة املودن
ادريس صقلي عدوي
أحمد أدراق (منسق الشعبة)
عمر فا�سي فهري

كما واصل مكتب الفريق بعد ذلك عملية تجديد ممثليه بالشعب البرملانية الدولية
باإلبقاء على تمثيليته بالشعب التي لم تشارك بأي نشاط حتى يتسنى لألخوات واإلخوة
املمثلين بها املشاركة في تظاهراتها ،في حين قام بتغيير البعض اآلخر بعد مناقشة
حصيلة كل شعبة برملانية دولية على حدة والتداول بشأنها وفق املساطر املعمول بها
الختيار ممثلي الفريق بهذه الشعب ويوضح امللحق  8من هذه الحصيلة تمثيلية الفريق
بالشعب البرملانية الدولية برسم النصف الثاني من الوالية التشريعية الحالية.
كما عقدت املجموعات الجهوية لقاءاتها لتجديد منسقيها ،وبموازاة ذلك عقدت
لقاءات لتسطير برنامج عملها ملا تبقى من هذه الوالية التشريعية.

  .2االنضباط والحضور
إيمانا بالدور املنوط بممثلي األمة على مختلف املستويات التمثيلية الرقابية والتشريعية
والتواصلية ،حرص رئيس الفريق ومكتبه على التذكير املستمر للسيدات والسادة
النواب بضرورة االنضباط بالحضور ألشغال اللجان والشعب وااللتزام باملهام املوكولة
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إليهم تطبيقا للمقتضيات الدستورية والنظامين الداخليين ملجلس النواب والفريق.
ويوضح الجدول املرفق نسب حضور أعضاء الفريق بلقاءات مكتب الفريق
واجتماعات الفريق والجلسات العامة واللجان النيابية.
نسبة حضور اجتماعات مكتب الفريق %

نسبة حضور النواب باجتماعات الفريق %

الحضور

الغياب

االعتذار

الحضور

الغياب

االعتذار

73

0

27

70

15

15

نسبة حضور أعضاء الفريق بالجلسات العامة

نسبة حضور أعضاء الفريق باللجان الدائمة

الحضور

الغياب

االعتذار

الحضور

الغياب

االعتذار

83

1

16

63.30

22.20

14.5

نسب حضور أعضاء الفريق باللجان الدائمة
اللجنة

الحضور %

االعتذار%

لجنة التعليم والثقافة واالتصال

73.30

20

6.70

البنيات االساسية

53.30

26.70

20

القطاعات االجتماعية

73.30

20

6.70

القطاعات اإلنتاجية

57.10

14.30

28.60

الخارجية والدفاع الوطني...

58.30

16.70

25

50

35.70

14.30

69.20

23.10

7.70

50

28.60

21.40

84.60

15.40

0

الداخلية والسكنى ....
املالية والتنمية االقتصادية
العدل والتشريع ...
مراقبة املالية العامة ...
النسبة العام
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نسبة

نسبة

نسبة

الغياب %

63,30

22,20

14,50
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  .3تدبير الوسائل املادية وشؤون النواب
•اإليواء
بعد مرور سنة كاملة على قرار إسناد عملية تدبير اإليواء إلدارات الفرق النيابية،
وبعد توقيع الفريق أربع اتفاقيات مع فنادق مصنفة ،قام بتوقيع اتفاقية خامسة مع
فندق مصنف بالقرب من مقر مجلس النواب حتى يوسع من قاعدة العروض املقدمة
وحتى يستجيب لحاجيات أعضاء الفريق من هذه الخدمة.
وكعادته وحرصا منه على مبدأ الشفافية ،والتزاما بقواعد املحاسبة العمومية ،ظل
الفريق سباقا إلحالة وثائق اثبات النفقات املتعلقة بإيواء أعضاء الفريق على إدارة
املجلس في الوقت املناسب.

•التأمين
سعيا منه للرفع من جودة الخدمات املقدمة من قبل شركة التأمين الصحي املتعاقد
معها من قبل مجلس النواب ،وتفاديا للصعوبات التي تشوب معالجة ملفات
السيدات والسادة النواب ،حرص مكتب الفريق على دعوة كافة أعضاءه إلبداء
مالحظاتهم ومقترحاتهم لتجديد هذا التعاقد بشكل يضمن حقوق املستفيدين ،كما
تجب اإلشارة إلى أن مكتب املجلس قام بإيجاد صيغة جديدة مؤقتة لتأمين النواب
السابقين في أفق إيجاد حل دائم ومنصف لهذه الفئة وخاصة البرملانيين الذين ال
يستفيدون من أي تغطية صحية.

•التصريح باملمتلكات
كما كان األمر في مستهل هذه الوالية التشريعية حرص أعضاء الفريق على تقديم
تصريحاتهم بممتلكاتهم برسم منتصف الوالية التشريعية كما تقت�ضي ذلك النصوص
القانونية املعمول بها في هذا املجال ،مع التذكير بمسطرة توجيه نسخة من تلك
التصريحات لألمانة العامة للحزب -للرجوع لها عند الحاجة.-

•شؤون النواب
تسلمت إدارة الفريق في إطار املهام املسندة إليها من السيدات والسادة أعضاء
الفريق  312ملف تأمين عن املرض تمت إحالتها على املصالح املختصة باملجلس ،كما
توصلت ب 71طلبا للحصول على شواهد العضوية و 85طلبا للحصول على شواهد
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التعويضات النيابية ،كما وجهت  3556سند طلب للمبيت بالفنادق املتعاقد معها
لتوفير خدمة املبيت لفائدة أعضاء الفريق ،كما تم توجيه  650سند طلب لحجز
بعض وسائل التنقل  -الطائرة والقطار  -لفائدة أعضاء الفريق ،هذا كله إلى جانب
مجموعة من الخدمات األخرى املرتبطة باإلسناد لهؤالء النواب للقيام باملهام النيابية
املنوطة بهم في أحسن حال.

 .4تنظيم عمل الفريق
أ .اللقاءات واالجتماعات
حرص مكتب الفريق على عقد لقاءاته الراتبة والتي بلغت هذه السنة  33لقاء ،اتخذ
خاللها  408قرارا ،وأنيطت العديد من التكليفات بأعضاء الفريق في إطار املهام
املوكولة إليهم كممثلين لألمة ،وقد حظيت بعض املواضيع -خالل هذه اللقاءات-
بمناقشة مستفيضة كمشروع قانون املالية والتمثيلية بمؤسسات الحكامة
والحصيلة املرحلية للحكومة.
كما ح�ضي الجانب التشريعي باهتمام مكتب الفريق خاصة القرارات املرتبطة
بمقترحات القوانين بنسبة  16في املائة من مجموع القرارات ،كما تميزت هذه السنة
بدينامية الفريق على مستوى اللجان البرملانية وهذا ما تزكيه نسبة القرارات املتخذة
على مستوى عدد طلبات عقد اللجان والتي تجاوزت نسبة  14في املائة إلى جانب
مساهمته الفعالة في تدقيق طلبات القيام باملهام االستطالعية املحالة عليه بعد
التزامه بتطبيق مذكرة مكتب املجلس املؤطرة لهذه املهام.
كما سعى الفريق كعادته إلى دعم وتقوية قدرات أعضائه من خالل تكوينهم في مجاالت
مختلفة وعقد لقاءات حول مواضيع كفيلة إلسناد عملهم النيابي.
أما بالنسبة للفريق بكافة أعضائه فقد عقد خالل هذه السنة التشريعية  19لقاء،
شكلت مناسبة ملناقشة مستجدات الساحة السياسية واالطالع على قرارات األمانة
العامة للحزب ومناقشة العديد من القضايا واملواضيع إما بحضور السيد األمين
العام رئيس الحكومة أو بعض أعضاء الحكومة أو هيئات املجتمع املدني أو شخصيات
أخرى ،وفيما يلي جدول بأهم هذه اللقاءات :

14
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التاريخ
 03دجنبر2018

ضيف اللقاء
وزيرالشؤون العامة والحكامة

موضوع اللقاء
عرض ومناقشة اإلصالحات
واإلكراهات التي يعرفها القطاع

 10دجنبر 2018وزيرالتجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

عرض مستجدات القطاع

الكاتب العام لنقابة مفت�شي التعليم
 15يناير2019
ونائبه

مناقشة ودراسة سبل معالجة
بعض مشاكل الهيأة املذكورة

 13ماي2019
10يونيو2019

رؤساء عدد من نقابات الفنانين واملؤلفين مناقشة ودراسة سبل معالجة
بعض مشاكل الفئة املذكورة
باملغرب
وزيرالصحة

بعض االشكاالت التي يعاني منها
القطاع ومستجدات االصالح

لقاء تواصلي لالطالع على تجربة
وفد من لجنة الفالحة واألمن الغذائي
 08يوليوز 2019والتجارة والخدمات ذات الصلة ،بالبرملان الفريق
التون�سي
 15يوليوز2019

رئيس الحكومة األمين العام للحزب

 22يوليوز 2019رئيس الحكومة األمين العام للحزب

إيجاد حل لوقف إضرابات طلبة
كلية الطب
قضايا تهم الشأن الداخلي للفريق

وحرصت شعب الفريق على تنفيذ تكليفات مكتب الفريق سواء ما تعلق باإلعداد
ملناقشة قانون املالية أو الحصيلة املرحلية للحكومة أو تقارير بعض املؤسسات،
وتنظيم لقاءات تكوينية داخلية للرفع من مستوى أدائها ،وتجدر اإلشارة كذلك
للدور املهم الذي تقوم به الشعب من خالل تواصلها مع العديد من األطر والهيئات
النقابية واملدنية ملناقشة العديد من القضايا إما لتعميق النقاش بشأن نصوص
قانونية معينة أو للبحث في سبل معالجة بعض امللفات رقابيا أو تشريعيا أو بالتواصل
املباشر مع القطاع أو املؤسسة املعنية ،وقد بلغ مجموع لقاءات الشعب لهذه السنة
التشريعية  77لقاء ،وتأتي شعبة التعليم والثقافة واالتصال في املرتبة األولى بعقدها
 12لقاء.
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ب .النظام الداخلي لفريق
تطبيقا ملقتضيات املادة  62من النظام الداخلي الفريق قام مكتب الفريق بتذكير
أعضائه ملوافاته بمقترحاتهم وتعديالتهم على هذا النظام ،حيث تم تجميعها وإحالتها
على األخ سليمان العمراني لتجميعها وصياغة مسودة أولية تم عرضها على الفريق
بكافة أعضائه ليتم تنقيحها وإغنائها حتى تعرض على مكتب الفريق ملناقشتها
واملصادقة عليها قبل رفعها لألمانة العامة للحزب للمصادقة عليها نهائيا.

ت .تنسيق عمل فرق األغلبية بمجلس النواب
رغم اإلكراهات التي يعلمها الجميع ظل الفريق وفيا لنهجه الدائم بحرصه على
التنسيق مع كافة فرق ومجموعة األغلبية قبل القيام بأية مبادرة تشريعية ورقابية
األمر الذي أسفر عن تقديم  482تعديال مشتركا على عدد من مشاريع القوانين،
وتوجيه  9أسئلة للسيد رئيس الحكومة خالل الجلسات العمومية املخصصة ملناقشة
السياسة العامة.
كما سهرت فرق األغلبية بمعية بقية الفرق على عقد لقاءات ومشاورات ملناقشة
بعض القضايا الشائكة للبحث على حلول لها "كالتدخل من أجل فض اعتصام
املكفوفين املعطلين مثال" أو "حل مشكل الطلبة األطباء" ...

.5التكوين
في إطار تنفيذ برنامج التكوين الذي سطره مكتب فريق العدالة والتنمية لفائدة
أعضائه ،بعد تحديد حاجياتهم واستجابة لرغبتهم ،استأنف الفريق بداية السنة
التشريعية  2019-2018الحصص املتبقية من برنامج اتفاقية الشراكة املوقعة مع
مجموعة املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت ،واملصادق عليها في أبريل .2018
وتنزيال ملقتضيات االتفاقية املذكورة قام الفريق على هامش إحدى لقاءاته الراتبة
متم هذه السنة بتنظيم حفل حضرته السيدة مديرة مجموعة املعهد العالي للتجارة
وإدارة املقاوالت واألساتذة املؤطرون لهذا التكوين لتسليم شواهد نهاية التكوين
للنواب املستفيدين وعددهم  78عضوا من الفريق.

16
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.6إدارة الفريق
أ .املوارد البشرية
إلتمام حصته من املوظفين قام الفريق للمرة الثانية خالل هذه الوالية باإلعالن عن
فتح مباراة إللحاق ما تبقى من حصته من املوظفين حسب التمثيل النسبي وهي 5
موظفين ،وانتقاء خبير استشاري بإدارة الفريق .وفي هذا اإلطار راسل الفريق اإلدارة
العامة لحزب العدالة والتنمية ومنتدى التنمية لألطر لتعميم إعالنه.

ب .الهيكلة (املنظام)
بعد مصادقة مكتب مجلس النواب على الهيكلة اإلدارية الجديدة للمجلس وتخويله
مناصب رؤساء أقسام للفرق النيابية ،أصبح من حق الفريق في إطار التمثيل النسبي
االستفادة من قسمين جديدين ومصلحة إدارية إضافية ،حيث أصبح مجموع
مصالحه اإلدارية سبعة مصالح .وعليه قام مكتب الفريق باملصادقة على هيكلة
إدارته الجديدة حتى تتما�شى مع الواقع الجديد ،وعين لجنة مكونة من األخت بثنية
القروري واإلخوة عبد العزيز عماري ،أحمد أدراق ومحمد زويتن تحت إشراف نائب
رئيس الفريق األخ عبد هللا بووانو ملباشرة عملية اإلعالن عن املناصب الشاغرة،
وإجراء مقابالت مع املرشحين من موظفي الفريق ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة
واالستحقاق لتولي املسؤوليات الجديدة.

.7املراسالت وتدبير األرشيف
أ .املراسالت
بالنظر لكم املراسالت الواردة والصادرة عن الفريق والتي تحرص االدارة على تسجيلها
ومتابعتها بدقة عالية وباعتماد قاعدة معطيات معلوماتية بات من الضروري تحديثها
وحمايتها من االختراق والبحث في سبل أرشفتها بطرق أكثر تطورا لتيسير الولوج
للمعلومة ومآل امللفات في أي وقت وحين.
ويوضح الجدول أسفله مجموع صادرات وواردات الفريق لهذه السنة.
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جدول تفصيلي بواردات وصادرات الفريق خالل السنة التشريعية الثالثة 2019-2018

املراسالت

العدد

صادرات الفريق
واردات الفريق

268
680

جدول تفصيلي بواردات الفريق خالل السنة التشريعية الثالثة 2019-2018
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املرسل

العدد

رئاسة املجلس
مراسالت داخلية ملجلس النواب
الحكومة
هيئات مدنية ومهنية
هيئات رسمية
أعضاء الفريق
فرق نيابية
مواطنون
موظفو الفريق
هيئات الحزب
املجموع

195
56
29
133
50
127
24
28
16
22
680
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جدول تفصيلي بصادرات الفريق خالل السنة التشريعية الثالثة 2019-2018
املرسل

العدد

رئاسة املجلس
مراسالت داخلية ملجلس النواب
الحكومة
هيئات مدنية ومهنية
هيئات رسمية
أعضاء الفريق
فرق نيابية
هيئات الحزب
املجموع

92
134
03
02
12
04
01
20
268

ب .تدبير األرشيف
يتوفر الفريق على رصيد هام من الوثائق واملعطيات الرقمية والورقية تجسد
ديناميته داخل املؤسسة البرملانية ،ويشكل تيسير الولوج للمعلومة من خالل رقمنة
الرصيد الوثائقي للفريق هدفا استراتيجيا يجب العمل على تنزيله وتفعيل اإلجراءات
الالزمة له وإحداث اآلليات املالئمة التي من شأنها تيسير الحصول على املعلومة لديه.
وفي هذا الصدد عملت إدارة الفريق على إعداد تصور وبرنامج عمل للنهوض بهذا
الرصيد الوثائقي حيث باشرت أرشفة هذا الرصيد من خالل العمل على الجرد األولي
ووضع مخطط تصنيف خاص به ،إلى جانب الجدول الزمني للحفظ ،موازاة مع ذلك
تم الشروع في تجميع الوثائق ذات الطابع اإللكتروني التي يتوفر عليها.
وتم إعداد مخطط تصنيف دقيق ملجمل مواد الفريق بقناته على اليوتيوب.
ومن جهة أخرى حرصت إدارة الفريق على تنظيم الرصيد الوثائقي ملكتبته ،حيث
قامت بمعالجة أزيد  1000كتاب من خالل سلسلة العمليات الوثائقية للمكتبات.
ويسعى الفريق في انتظار اتمام تنزيل هيكلته إلى إحداث أرشيف يعكس حيوية
ودينامية الفريق ليكون داعم للعمل البرملاني للفريق في مختلف املجاالت وكذا معينا
أكاديميا للباحثين واملهتمين بالشأن البرملاني ،كما يسهر على تفعيل اإلجراءات التي من
شأنها تعزيز ثقافة اإلدارة االلكترونية.
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املحور الثاين
الحصيلة التشريعية
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حصيلة تشريعية جيدة
تعتبر الحصيلة التشريعية أول املؤشرات الدالة على قوة املؤسسة البرملانية
وقدرتها على مواكبة السلطة التنفيذية في مهامها في إطار التكامل والتعاون
الذي ينص عليه الدستور ،مع التذكير بأن دور املؤسسة التشريعية جد مهم
في مناقشة النصوص التشريعية وتجويدها سوء باقتراح تعديالت على مختلف
مشاريع القوانين ،أو بتقديم مقترحات خالصة ملمثلي األمة ،لكل ذلك يقدر
أعضاء فريق العدالة والتنمية جسامة املهام املنوطة بهم عند مناقشة أي نص
تشريعي أو املصادقة عليه.
وترسيخا لثقافة تقييم املنجز البد من استحضار الدور الرائد لفريق العدالة
والتنمية في تحقيق هذه الحصيلة التشريعية اإليجابية من حيث الكم وجودة
النصوص املصادق عليها .فانضباط أعضائه املتجلي في حضورهم العددي
والنوعي سواء داخل اللجان النيابية أو في الجلسات العمومية املخصصة
للتصويت على النصوص الجاهزة .وقد شكل هذا الزخم دعامة أساسية
للحكومة من خالل مدارسة جميع مشاريع القوانين بهدف تجويدها عند
الضرورة والتصويت باإليجاب عليها بمعية فرق األغلبية.
وقد أثمرت الحصيلة التشريعية وفق هذا املنظور على نتائج جد إيجابية
إذ تمت املصادقة بمجلس النواب خالل هذه السنة التشريعية على  91نصا
تشريعيا ( 16منها في قراءتين) 53 ،منها خالل الدورة الخريفية و 37خالل الدورة
الربيعية ونصا واحدا خالل الدورة االستثنائية في  18جلسة تشريعية ويلخص
هذا املحور دور الفريق كقوة اقتراحية مهمة تقود مكونات األغلبية بكل جدية
لخدمة املصلحة العامة.
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 .1معطيات تشريعية عامة
عرفت السنة التشريعية الثالثة املصادقة على مجموعة من النصوص التشريعية
املهمة ،معززة بذلك الترسانة القانونية للبالد في املجاالت االقتصادية واالجتماعية
والحقوقية .حيث تمت املصادقة إجماال على  91نصا تشريعيا (امللحق  75 ،)1منها في
قراءة واحدة و 16نصا في قراءتين وذلك خالل  18جلسة تشريعية.
الرقم تاريخ الجلسة عدد النصوص الرقم تاريخ الجلسة عدد النصوص
1

2018/11/16

1

10

2019/02/13

1

2

2018/12/11

11

11

2019/04/01

1

3

2018/12/12

1

12

2019/04/18

2

4

2018/12/18

3

13

2019/05/28

9

5

2018/12/24

21

14

2019/06/10

4

6

2018/12/26

2

15

2019/06/24

3

7

2019/01/22

4

16

2019/07/22

3

8

2019/02/05

5

17

2019/07/23

11

9

2019/02/12
املجموع

4

18

2019/07/26

5

91

وقد توزعت هذه النصوص حسب الدورات التشريعية كما يلي 53 :نصا تشريعيا
خالل الدورة الخريفية ،نص تشريعي واحد خالل الدورة االستثنائية و 37نصا خالل
الدورة الربيعية .ويبين الجدول التالي توزيع هذه النصوص حسب نوعيتها خالل
الدورات التشريعية الثالث :
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الحصيلة التشريعية للسنة الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة
الدورات
الخريفية
االستثنائية
الربيعية
املجموع

مشاريع القوانين
التنظيمية
05
05

مشاريع
القوانين
30
01
14
45

مقترحات
القوانين
02
03
05

االتفاقيات

املجموع

21
15
36

53
01
37
*91

*  75نصا في قراءة أولى و 16نصا في قراءة ثانية.

ومقارنة مع نفس السنة من الواليتين التشريعيتين السابقتين ،يتبين أن حصيلة
اإلنتاج التشريعي لهذه السنة هي حصيلة جيدة تبرز الرغبة واإلصرار على تنزيل ما
جاء به دستور  2011من جهة (املصادقة على  5نصوص تهم قوانين تنظيمية)،
ومن جهة أخرى السعي إلى تعزيز الترسانة القانونية للبالد في عدة مجاالت ملواكبة

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

25

التحوالت االجتماعية واالقتصادية والحقوقية التي يعيشها املجتمع املغربي ،وتماشيا
مع الرغبة في بلورة نموذج تنموي جديد قادر على االستجابة ملطالب املواطنين .كما
تشهد هذه الحصيلة على مجهودات أعضاء الفريق بمعية بقية نواب األمة في مناقشة
القوانين ومداولتها.
جدول مقارن بعدد النصوص املصادق عليها خالل السنة الثالثة من الواليات
التشريعية الثالث األخيرة

الدورة الخريفية
الدورة االستثنائية
الدورة الربيعية
املجموع

الثامنة
24
27
51

السنة الثالثة من الوالية التشريعية
التاسعة
46
49
95

العاشرة
53
01
37
91

جدول مقارن بنوعية النصوص املصادق عليها خالل السنة الثالثة من الواليات
التشريعية الثالث األخيرة

مشاريع قوانين
مقترحات قوانين
املجموع

26

الثامنة
48
03
51

السنة الثالثة من الوالية التشريعية
التاسعة
89
06
95

العاشرة
86
05
91
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كما تجدر اإلشارة أن ما ميز هذه الحصيلة هو طبيعة التصويت على النصوص
القانونية حيث غلب عليها اإلجماع بأزيد من  % 86من النصوص املصادق عليها،
ويوضح الجدول التالي نوعية التصويت على مختلف مشاريع ومقترحات القوانين :
نوعية
التصويت
اإلجماع
األغلبية
املجموع

مشاريع القوانين
التنظيمية
05
05

االتفاقيات
36
36

مشاريع
القوانين
34
11
45

مقترحات
القوانين
04
01
05

املجموع
79
12
91

ومن حيث التوزيع النوعي للحصيلة التشريعية للسنة الثالثة من هذه الوالية حسب
توزيع اللجان النيابية املعنية بالنصوص املصادق عليها ،فقد حصدت االتفاقيات
الثنائية واملتعددة األطراف حصة األسد إذ فاقت نسبة املصادقة عليها  ،% 40تلتها
النصوص ذات الطابع االقتصادي حيث سجلت لجنة املالية والتنمية االقتصادية
نسبة  % 13من النصوص املصادق عليها ،ثم لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
بنسبة  ،% 11ولجنة القطاعات اإلنتاجية بنسبة  .%10أما باقي اللجان فلم تتجاوز
نسبة النصوص املصادق عليها نسبة  % 10كما هو مبين في الجدول التالي :
اللجنة
الخارجية والدفاع الوطني ...
املالية والتنمية االقتصادية
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
القطاعات اإلنتاجية
التعليم والثقافة واالتصال
القطاعات االجتماعية
الداخلية والجماعات الترابية
البنيات األساسية
مراقبة املالية العامة
املجموع

عدد النصوص
37
12
10
9
7
6
5
4
1
91

النسبة
% 40,7
% 13,2
% 11,0
% 9,9
% 7,7
% 6,6
% 5,5
% 4,4
% 1,1
% 100
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  .2املبادرات التشريعية للفريق
  2.1تعديالت الفريق على مشاريع القوانين
رغبة منه في تجويد مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على البرملان ،يقوم
فريق العدالة والتنمية بمدارسة هذه املشاريع والبحث في اإلشكاليات املرتبطة بها
والجدوى من اإلتيان بها واألثر الذي قد تحدثه على أصحاب املصلحة املعنيين بها
وكذا املصلحة العامة للمواطنين ،وهو منطق يبتغي به فريق العدالة والتنمية تحقيق
الجودة التشريعية املطلوبة لتحقيق الحاجة التشريعية وراء كل نص تتم املصادقة
عليه ،ويعتمد الفريق في هذا الصدد على كل الوسائل املتاحة سواء الرقابية من
خالل األسئلة الكتابية والشفوية وطلبات عقد اللجان أو األيام الدراسية أو استقبال
املعنيين بالنصوص القانونية املعروضة للدراسة .وهي مقاربة تشاركية تعتمد منطق
إشراك جميع األطراف املعنية بهذه النصوص لالستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم
واتخاذ ما يلزم من مبادرات .مما يمكن من تقديم تعديالت مهمة ،تكون في غالبيتها
بمعية فرق األغلبية.
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وقد قدم الفريق خالل السنة التشريعية الثالثة ما مجموعه  4821تعديال ّ
همت 11
نصا تشريعيا من أصل  .50وتجدر اإلشارة أن مجموعة من اللجان اعتمدت في تجويد
النصوص على تمثيلية الفرق واملجموعة النيابية في اللجان الفرعية املنبثقة عنها
والتي غالبا ما يكون املحرك والفاعل األسا�سي فيها هو ممثل فريق العدالة والتنمية
بقوته االقتراحية وإعداده املسبق ملضامين التعديالت املقترحة والتي تتم في كل
األحيان بمدارسة الشعبة لها مطوال قبل عرضها على اللجان الفرعية .ونستعرض
فيما يلي عدد التعديالت التي قدمها الفريق بمعية فرق ومجموعة األغلبية :
النص
مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة
املالية 2019
مشروع قانون رقم  47.18يتعلق بإصالح
املراكزالجهوية لالستثماروبإحداث اللجان
الجهوية املوحدة لالستثمار
مشروع قانون رقم  38.15يتعلق بالتنظيم
القضائي للمملكة.
مشروع قانون رقم  44.18يتعلق بالخدمة
العسكرية.
ن
مشروع قانو رقم  16.18يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  77.03املتعلق باالتصال
السمعي البصري
مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلق
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم
وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية
مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق
باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية
مشروع قانون  -إطاررقم  51.17يتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

اللجنة املعنية
لجنة املالية والتنمية
االقتصادية
لجنة الداخلية والجماعات
الترابية

عدد التعديالت
102
2

لجنة العدل والتشريع

12

لجنة العدل والتشريع

23

لجنة التعليم والثقافة
واالتصال

2

لجنة التعليم والثقافة
واالتصال

69

لجنة التعليم والثقافة
واالتصال
لجنة التعليم والثقافة
واالتصال

74
152

 1بعض املواد عرفت مجموعة من التعديالت تهم كل فقرة أو سطر على حدى مما يجعل عدد التعديالت
الحقيقي يفوق بكثير ما تمت اإلشارة إليه أعاله.
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مشروع قانون رقم  63.17يتعلق بالتحديد
اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية
مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية
اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير
أمالكها
مشروع قانون رقم  31.18بتغييروتتميم
الظهيرالشريف الصادرفي  9رمضان
 12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون
االلتزامات والعقود
املجموع

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية
لجنة الداخلية والجماعات
الترابية
لجنة العدل والتشريع

6
23
17

482

  2.2مقترحات القوانين
استنادا إلى النظام الداخلي للفريق ،والذي ينص على اعتماد مقاربة تشاركية في
إعداد مقترحات القوانين ،أحال فريق العدالة والتنمية خالل هذه السنة التشريعية
 14مقترح قانون (امللحق رقم  ،)2مقترحان اثنان منها بمعية مجموع الفرق واملجموعة
النيابية للمجلس .ويتعلق األمر بكل من مقتـرح قانون يق�ضي بتغيير القانون رقم
 89.15املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي بعد تصحيح خطأ
في الصياغة النهائية الني صادق عليها مجلس النواب ،ومقترح قانون يتعلق بإحداث
القناة البرملانية والذي كان للفريق ،من خالل ممثله في اللجنة التي عهد إليها صياغة
النص ،دورا مهما في تجويد مواده.
أما املقترحات االثني عشر ( )12املتبقية ،فهي مقترحات الفريق لوحده ،حيث سعى
الفريق إلى إحالتها باسم فرق األغلبية كما تقت�ضي األعراف بذلك ،إال أن بعض تلك
الفرق ارتأى العمل بمفرده وتقديم مقترحات باسمه دون إشراك بقية مكونات هذه
األغلبية ،وكذا عدم تجاوبه مع مقترحات فريق العدالة والتنمية خالل هذه السنة
مما دفع بفريق العدالة والتنمية الذي كان يحرص دائما على التنسيق الجيد والكامل
مع مجموع فرق األغلبية إلى إحالة مقترحاته باسمه فقط.
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وقد شملت هذه املقترحات سبعة ( )07مقترحات قوانين تنظيمية همت املقتضيات
املنظمة للجماعات الترابية ،واتسمت املقترحات املتبقية بتنوع مواضيعها حيث ّ
همت
مدونة الشغل ومجال التفتيش العام للمالية واملراقبة املالية للدولة على املنشآت
العامة وإحداث املجلس الوطني االستشاري للصحة والوكالة املغربية للدم ،ونلخص
مضامين هذه املقترحات فيما يلي :

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير املادتين  42و 75من القانون التنظيمي
رقم  112.14يتعلق بالعماالت واألقاليم:
تجاوزا للغموض الناتج عن حذف إجراء توقيف مجلس عمالة أو إقليم من طرف
عامل العمالة أو اإلقليم من مقتضيات املادة  74واإلبقاء على ذكره في املادتين 42
و ،75مما يجعل مواد القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم في
تناقض وعدم انسجام بين مواده ،قدم فريق العدالة والتنمية مقترح قانون تنظيمي
يق�ضي بتغيير املادتين  42و 75من القانون التنظيمي رقم  112.14يتعلق بالعماالت
واألقاليم وذلك بحذف كلمة توقيف من هاتين املادتين.

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتعديل املادة  115من القانون :112.14
يروم املقترح حذف البند الثاني الخاص بشروط تقديم العرائض من طرف الجمعيات
والذي حدد ضرورة أن يفوق عدد منخرطيها املائة ( )100علما أن هذا الشرط غير
مطلوب في الجماعات والجهات.

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير املادتين  44و 77من القانون التنظيمي
رقم  111.14يتعلق بالجهات:
تجاوزا للغموض الناتج عن حذف إجراء توقيف مجلس جهوي من طرف السلطة
املكلفة بالداخلية من مقتضيات املادة  76واإلبقاء على ذكره في املادتين  44و،77
تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير املادتين  44و77
من القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات وذلك بحذف كلمة توقيف من
هاتين املادتين.
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مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات
يروم هذا املقترح تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املواد  36و  64و  68و 83
و 87و  92و  94و  101و  109و127و 135و 181و 237و  238و ( 246الفقرة األولى
)و 249من القانون التنظيمي رقم  113.14يتعلق بالجماعات الصادر بشأنه الظهير
الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20رمضان 7( 1436يوليو  )2015ويبتغي :
•تضمين املادة  36املتعلقة بآجال تبليغ عامل العمالة أو اإلقليم بجدول أعمال
الدورة االستثنائية باإلضافة إلى أجل إخبار أعضاء املجلس بتاريخ ومكان
انعقادها.
•تغيير املادتين  64و  68بالتنصيص على أنه إذا لم يتم البث في الدعوى التي
يقيمها العامل لعزل عضو املجلس الجماعي أو رئيسه أو نائبه داخل أجل شهر
،استأنف املعنيون باألمر مهامهم؛
•نقل اختصاص بناء و صيانة الطرق و املسالك الجماعية من املادة  87التي تحدد
االختصاصات املشتركة إلى املادة  83التي تحدد االختصاصات الذاتية ملجالس
الجماعات؛
•التنصيص على حق املجلس الجماعي في تحويل االعتمادات من فصل إلى فصل
املنصوص عليه في املادة  ،92باإلضافة إلى تخويل رئيس املجلس الجماعي في
املادة  94صالحية اتخاذ القرارات بتحويل اعتمادات التسيير والتجهيز داخل
نفس البرنامج؛
•تقنين عملية العقل والتثبيت للممتنعين عن أداء واجب الوقوف وتجاوز النزاعات
القضائية في هذا الشأن ،بتغيير املادة  100من القانون التنظيمي رقم 113.14
املتعلق بالجماعات بإضافة عبارة "مع ربط عدم األداء بعقل وتثبيت العربات
واستخالص ذعيرة الجزاء؛
•إضافة اختصاص رئيس املجلس الجماعي ورئيس مجلس املقاطعة في املادتين
 101و 237من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،في منح
رخص اإلصالح ورخص التسوية ورخص الهدم املنصوص عليهما في القانون رقم
 066.12املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء؛
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•تغيير املادة  102بتوسيع الئحة املوظفين املفوض لهم التوقيع على الوثائق
اإلدارية املتعلقة باإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها
وعدم حصرها في املدير أو املدير العام للمصالح ورؤساء األقسام واملصالح بإدارة
الجماعة؛
•لتجاوز االلتباس الناتج عن عدم تحديد مدة معينة للتأشير على قرارات التعيين
املتعلقة باملناصب العليا بالجماعة من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية
واملنصوص عليها في املادة  ،127يقترح اعتبارعدم اتخاذ أي قرارفي شأن مقرر من
املقررات املذكورة بعد انصرام أجل ثالثين ( )30يوما ،بمثابة تأشيرة؛
•اقتراح إضافة فقرة جديدة في أول املادة  109تنص على انه إذا غاب الرئيس
بسبب السفر من أجل أداء مهمة أو بسبب أخذه إجازة ،ينوب عنه أحد نوابه
حسب الترتيب؛
•اقتراح تعديل املادة  135من أجل تخويل كل أعضاء مجالس مؤسسات التعاون
سواء رؤساء الجماعات أو باقي األعضاء حق الترشح لعضوية املكتب املسير لهذه
املؤسسات عوض حصر هذا الحق على رؤساء الجماعات املنتمية ملؤسسة
التعاون؛
•توسيع الئحة حاالت التنافي املنصوص عليها في املادة  221بالتنصيص على تنافي
مهام رئيس مجلس املقاطعة ونوابه مع مهام نائب رئيس مجلس الجماعة أو مهام
رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية؛
•تتميم املادة  221من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات بإضافة
فقرة جديدة تبين األجل املحدد إليداع الترشيحات لرئاسة مجالس املقاطعات
والتي اقترح الفريق أن تكون خالل الخمسة أيام املوالية النتخاب مكاتب
الجماعات على غرار ما هو محدد بالنسبة لهذه األخيرة؛
•تتميم املادة  231من القانون التنظيمي للجماعات بإضافة بناء الطرق املوجودة
حصرا بتراب املقاطعة إلى االختصاصات املذكورة في املادة  231كون القانون
التنظيمي رقم  113.14ال يخول ملجالس املقاطعات إمكانية إصالح الطرق
املوجودة حصرا بتراب مقاطعة ما أو بنائها ؛
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•تخويل مجالس املقاطعات حق اقتناء عتاد ومستلزمات إقامة الحفالت الخاصة
بتنظيم األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية باملقاطعات كما هو الحال
بالنسبة للعتاد املكتبي واملعلوماتي ،وذلك بإضافتها إلى املادة 231؛
•إصدار نص تنظيمي يبين كيفية تبويب حساب النفقات من املبالغ املرصودة
عن طريق إضافة فقرة جديدة إلى املادة  247تبين ذلك ،باإلضافة إلى حذف
كلمة تسيير من املواد  181و 231و 247و ،249ألن املبالغ املرصودة للمقاطعات
تتضمن النفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز معا وليس التسيير وحده؛
•تحديد صالحية رئيس مجلس املقاطعة في تدبير املسار املنهي للموارد البشرية
العاملة بإدارة املقاطعة حيث اقترح الفريق إضافة عبارة "خاصة في مجالي
التنقيط والتأديب "حتى تتضح معالم هذا التدبير؛
•توزيع املخصص اإلجمالي للمقاطعات املنصوص عليه في الفقرة األولى من املادة
 246إلى ثالث حصص ،حصة تتعلق بالتنشيط املحلي ،و حصة تتعلق بالتدبير
املحلي ،وحصة تتعلق باالستثمار تحدد مبالغها من طرف مجلس الجماعة
باقتراح من رئيسه.

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير املواد  57و 58و  103من القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
تغيير املادة  103من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،لتمكين
رؤساء هذه املجالس من إمكانية تفويض إمضائهم لنوابهم في األمر بالصرف قصد
مساعدتهم في تسيير مجالس الجماعات ؛
مراجعة هذا القانون التنظيمي بتغيير املادتين  57و  58إلتاحة الفرصة لرؤساء
املقاطعات قصد التفرغ لتدبير شؤون املقاطعة عن طريق استفادتهم من وضعية
اإللحاق أو رهن اإلشارة لدى الجماعة التابع لها مجلس املقاطعة املعنية على غرار
ما هو مقرر بالنسبة لرؤساء الجماعات حتى يؤدي رؤساء املقاطعات مهامهم على
أحسن وجه.
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مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.269بشأن التفتيش
العام للمالية:
يركز هذا املقترح على توسيع مجاالت تدخل املفتشية العامة للمالية ،وعلى إدراج
مقتضيات جديدة تهدف لتقوية دورها الرقابي ،والتنصيص على آليات تفعيل الرقابة
وتحديد آثارها ومآالتها بشكل واضح .كما ينص على إحداث مفتشيات جهوية للمالية
انسجاما مع االتجاه العام الذي يسير فيه املغرب بتنصيصه صراحة في الفصل األول
من الدستور الجديد على البعد الجهوي في بنية الدولة اإلدارية ،مما سيتيح تركيزا
أكبر للرقابة على املشاريع التنموية واألوراش الكبرى التي يمكن أن تضطلع بها الجهات
أو املديريات الجهوية للقطاعات الحكومية .وتتوزع املقتضيات التي شملها مقترح
القانون على جزأين رئيسيين:
•جزء أول يهم مراجعة وتعديل املواد التالية في القانون املذكور :الفصول 1 :و2
و 7و ،8وتهم باألساس ،توسيع مجال التفتيش إلى االفتحاص وتقيم البرامج
العمومية وطرق إعداد البرامج السنوية للتفتيش واملراقبة واالفتحاص وتمديد
أجال الرد واألجوبة على املالحظات املثارة من املفتشية العامة ،وإدماج طلبات
الوزارات املتعلقة بإخضاع الهيآت التابعة لها للتفتيش.
•جزء ثاني يتعلق بتتميم القانون بالفصول 2 :مكرر و 9والتي تهم باألساس تدقيق
الهيآت الخاضعة للتفتيش العام للمالية ،والتقارير السنوية وضرورة نشرها
طبقا لروح الفصل  27من الدستور ،وإحالة التقارير الخاصة على القطاعات
الوزارية ،وطرق إحاالت خالصاتها على القضاء وعلى املجلس األعلى للحسابات.

مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم  69.00املتعلق باملراقبة املالية
للدولة على املنشآت العامة وهيآت أخرى:
يروم املقترح مراجعة اإلطار القانوني العام للرقابة املالية للدولة على املنشآت
واملقاوالت واملؤسسات العمومية بمختلف أصنافها ومجاالت عملها ،تماشيا مع
املقتضيات الدستورية الجديدة التي تربط املسؤولية باملحاسبة وانسجاما مع الدور
الرقابي للبرملان ومهام املجلس األعلى واملجالس الجهوية للحسابات ،خاصة وأن
هذه اآللية القانونية ستمكن من املساهمة في حماية املال العام ومراقبة طرق تدبير
السياسات العمومية واملخططات القطاعية االستراتيجية.

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

35

وبالتالي يركز هذا املقترح على تغيير وتتميم مقتضيات املواد  2و 3و 19و 20و 23من
القانون رقم 69.00املتعلق بمراقبة الدولة على املنشآت العامة وهيآت أخرى ،وتهم
بشكل خاص املحاور التالية:
•توسيع مجاالت رقابة الدولة لتشمل مراقبة التسيير وفعالية األداء بخصوص
األموال املحولة من امليزانية العامة للدولة ،ومراقبة مدى تحقيقها ألهدافها؛
•مراقبة الصفقات املبرمة واملنجزة من قبل هذه الهيآت وطرق إنجازها؛
•مراقبة وتتبع وتقييم طرق تدبير املحفظة املالية والعمليات االستثمارية وعمليات
االستدانة؛
•إعداد تقارير النجاعة وتقارير األداء من قبل املقاوالت واملؤسسات العمومية،
ومراقبة البرملان لتدبيرها بناء على التقارير أو بحضور مسؤوليها ألشغال اللجان
البرملانية بمناسبة ممارسة مهامها الرقابية؛
•إخضاع جميع املؤسسات واملقاوالت الرئيسية للرقابة املالية للدولة وملقتضيات
هذا القانون.

مقترح قانون يق�ضي بتغيير القانون  65.99بمثابة مدونة الشغل:
مقترح للمالئمة مع القانون املتعلق بالخدمة العسكرية حيث يروم تغيير أحكام املادة
 32من القانون  65.99املتعلقة بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.03.194الصادر في  14من رجب 11( 1424سبتمبر  )2003وذلك بإضافة فترة
الخدمة العسكرية ضمن بنود التوقيف املؤقت لعقد الشغل ،كما كان في السابق
قبل التخلي عن الخدمة العسكرية.

مقترح قانون يق�ضي بإحداث املجلس الوطني االستشاري للصحة:
يعد إحداث مجلس وطني استشاري للصحة ،على غرار الكثير من التجارب الدولية
الناجحة ،ضرورة ملحة ،خاصة بعد املصادقة على دستور  2011والتنصيص على
إحداث مؤسسات وهيئات استشارية تبدي رأيها في سير املرافق العمومية وتقييم
السياسات العمومية .وسيقدم هذا املجلس إضافة نوعية لتطوير القطاع وعصرنته،
وذلك بفضل املقاربة التشاركية ملختلف املتدخلين والفاعلين في القطاع وإضفاء
حكامة جيدة على العديد من مناحيه على املستوى التشريعي والتنظيمي أو االستشاري
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عبر تمتيعه باالستقالل املالي واإلداري الذي نعتبره شرطا ضروريا يدخل في صلب
املمارسة الديمقراطية .ويقترح الفريق أن تناط باملجلس الوطني للصحة املهام التالية :
•إبداء الرأي في كل قضية من القضايا املتعلقة باملنظومة الوطنية للصحة
والتكوين والبحث العلمي؛
•إبداء الرأي في االختيارات الوطنية الكبرى ،والتوجهات العامة ،والبرامج واملشاريع
ذات الطابع االستراتيجي املتعلقة بقطاعات الصحة والتكوين والبحث العلمي؛
•إعداد دراسات وأبحاث؛
•إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية؛
•القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج
العمومية في مجاالت الصحة والتكوين والبحث العلمي؛
•اإلسهام في تحسين جودة املنظومة الوطنية للصحة؛
•تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي بمجال الصحة ودعمها؛
•إقامة عالقة شراكة وتعاون مع القطاعات واملؤسسات والهيئات ذات الصلة.

مقترح قانون يق�ضي بإحداث «الوكالة املغربية للدم»:
تحتل منظومة تحاقن الدم مكانا متميزا بل ومتفردا في مجال العالجات .وأمام
املعطيات التي تؤكد مدى أهمية تحاقن الدم في النظام الصحي عموما ،نجد باملغرب
أن النظام املتبع في تدبير هذا الشأن والذي كان موضوع قانون يرجع إلى سنة 1995
كما تم تغييره وتتميمه في  ،2005إضافة إلى بعض الدوريات الوزارية في هذا الصدد،
ال يرقى إلى مستوى التدبير املحكم والذي ُيمكنها من أداء الوظيفة واملهام املنوطتين بها
ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها آنيا ومستقبال.
وال يمكن ألي منظومة تحاقن الدم االرتقاء باملجال العالجي املرتبط بها من خالل توفير
االكتفاء الذاتي من املشتقات الدموية الثابتة واملتحولة ،والتي تتوفر فيها الشروط
لاّ
الضرورية للسالمة الدموية ،إ من خالل نظام محكم يوفر لها اإلمكانات املادية
والبشرية الضروريتان ،ويرتبط بنظام تمويلي يضمن لها ميزانية قارة تلبي حاجياتها
وآليات تدبيرية تؤهلها العتماد الحكامة في تسيير شؤونها .وهذا ما فتئت تؤكد عليه
منظمة الصحة العاملية في توصياتها .وهذه هي أهم الدواعي واألهداف التي أطرت
تقديم هذا املقترح قانون بإحداث « الوكالة املغربية للدم ».
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  .3قراءة في بعض مشاريع ومقترحات القوانين املصادق عليها
  3.1مقترحات القوانين املصادق عليها
النص  :مقترح قانون إحداث القناة البرملانية
اللجنة املعنية  :لجنة التعليم والثقافة واالتصال

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة 26/07/2019 :

نوعية التصويت  :األغلبية

صادق مجلس النواب يوم الجمعة  26يوليوز  2019على مقترح
قانون إحداث القناة البرملانية الذي يأتي في سياق مبادرة تشريعية تقدمت
بها الفرق واملجموعة النيابية .ويشكل إحداث هذه القناة ،طبقا للقانون
 77.03املتعلق بقانون السمعي البصري ،خدمة سمعية بصرية موضوعها
الشؤون البرملانية ،ستقدمها شركتان مساهمتان تضم خدمتين تلفزيتين،
تهم األولى مجلس النواب والثانية مجلس املستشارين.
تهدف هذه املبادرة التشريعية إلى تقريب املواطن من النقاش العمومي
الجاري واإلسهام في خلق جاذبية للعمل السيا�سي والتصدر ملسار التبخيس
والهجوم على املؤسسات مما سيساهم في تقوية حضور املؤسسة البرملانية
في اهتمامات املواطن وانشغاالته ،وإبراز دورها كفضاء للحوار وترسيخ قيم
املواطنة والنقاش العمومي الجاد الذي يعكس التعددية والديمقراطية.
وأكد نواب الفريق ،في معرض مناقشتهم لهذا املقترح ،أن نجاح هذه التجربة
رهين بحرص البرملان على االشتغال على مضمون القناة بغية خلق جاذبية
وتحديث للنقاش العمومي من جهة ،ومن جهة أخرى ،تطبيق معايير الحكامة
الجيدة في التدبير وترشيد النفقات وتطوير الشراكة مع شركات القطب
العمومي في تنزيل هذه التجربة خاصة في الجانب التقني منها.
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النص :مقترح قانون بتتميم املادة  430من قانون املسطرة املدنية
كما تم تغييره وتتميمه
اللجنة املعنية :لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة 26/07/2019 :

نوعية التصويت  :اإلجماع

صوتت الفرق واملجموعة النيابية باإلجماع على مقترح قانون بتتميم املادة
 430من قانون املسطرة املدنية الذي تقدم به الفريق االستقاللي وذلك خالل
الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ  26يوليوز .2019
هذا املقترح ،الذي عرف تجاوبا من مختلف الفرق النيابية والقطاع الوزاري
املعني ،جاء للحد أو التقليل من عدد من اإلكراهات التي يعاني منها أبناء
الجالية املغربية خاصة فيما يتعلق بمساطر تذييل العقود بالصيغة
التنفيذية في الشق املتعلق بالزواج وانحالل العالقة الزوجية ،وما يترتب
عن ذلك من إثقال كاهل املحاكم بامللفات والقضايا خاصة وأن املسطرة
تستدعي الحصول على حكم جديد باملغرب إذا تعلق األمر بتنفيذ حكم صادر
عن محاكم أجنبية.
وأكد هذا املقترح على الحرص على طابع االستعجال خدمة للجالية املغربية
وتخفيفا على املحاكم من خالل إسناد النظر في هاته العقود إلى رئيس
املحكمة باعتباره قاضيا للمستعجالت وصاحب الوالية العامة في إصدار
األوامر بناء على طلب.
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النص :مقترح قانون بتعديل الفصل  106من الظهير الشريف الصادر في (09
رمضان  12 )1331غشت  1913بشأن قانون االلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه

اللجنة املعنية :لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة 26/07/2019 :

نوعية التصويت  :اإلجماع

قدم فريق العدالة والتنمية بمعية فرق األغلبية تعديال على مقتضيات
الفصل  106من قانون االلتزامات والعقود الذي يستند عليه لرفض العديد
من طلبات التعويض عن األضرار الناجمة عن األلغام بحجة تقادمها .هذا
املقترح الذي تفاعلت معه الحكومة بشكل إيجابي وثمنته ،بعد ان اقترحت
صيغة جديدة للفصل املعدل دون أن يمس ذلك جوهرالتعديل ،تم التصويت
عليه باإلجماع خالل الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ  11دجنبر .2018
وطالبت الفرق النيابية ،من خالل هذا املقترح ،برفع أجل تقادم دعوى
التعويض من جراء األضرار الناجمة عن انفجار األلغام إلى خمسة عشر سنة
من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الطرف املتضرر الضرر ومن هو املسؤول
عنه بدال من خمس سنوات وذلك العتبارات عدة أهمها:
•أن مواجهة طلبات الضحايا بالتقادم الخما�سي يعد تعسفا وإجحافا في
حق الضحايا وتنصال غير مباشر من املسؤولية ،ويلحق ضررا باملصابين
وذوي حقوق الضحايا؛
•أن اللجنة التي تنظرفي طلبات التعويض ليست هيئة قضائية وإنما هي لجنة
إدارية للتسوية الودية مهمتها دراسة الطلبات وتحديد مقدار التعويض
بعد ثبوت الضرر ،وليس من اختصاصها إعمال التقادم الخما�سي؛
•وأن الدولة مسؤولة عن حماية املواطنين بإزالة هذه األلغام ،وضمان
حقوق الضحايا في حالة حدوث ضرر ألحد املواطنين جراء انفجارها.
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  3.2مشاريع القوانين املصادق عليها
النص :مشروع القانون التنظيمي رقم  04.16املتعلق باملجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية
اللجنة املعنية :لجنة التعليم والثقافة واالتصال

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة  :القراءة األولى 10/06/2019
                                   القراءة الثانية 26/07/2019

نوعية التصويت  :االجماع  
(في قراءتين)  

يندرج هذا املشروع في سياق استكمال البناء الدستوري وتنزيل
املقت�ضى الوارد في الفصل الخامس من الدستور بإحداث إطار مؤسساتي
جديد يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي ،مهمته األساسية
اقتراح التوجهات االستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية
والثقافية والسهر على انسجامها وتكاملها وكذا حماية وتنمية اللغتين العربية
واالمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية املغربية ،وذلك تلبية لحاجة بالدنا
إلطار مرجعي وقوة اقتراحية تؤطر إرساء سياسة ثقافية ولغوية رشيدة .كما
يندرج في سياق وفاء املغرب لاللتزامات الدولية التي صادقت عليها اململكة
املغربية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ومختلف االتفاقيات التي تنص على حماية التراث الثقافي وتنمية االعتراف
بالتنوع اللغوي والثقافي.
وفي هذا اإلطار ،عبر فريق العدالة والتنمية في مختلف أطوار نقاش هذا
القانون عن موقفه الصريح واملحسوم تجاه املسألة اللغوية معتبرا أن
اللغة الوطنية هي األجدى واألقدر على القيام بكل األدوار املنوطة بها داخل
املجتمع ،وهي األداة التي نعبر بها عن هويتنا الفردية واالجتماعية.
كما أكد الفريق على أن الحفاظ على لغتنا وهويتنا ال يلغي ،بأي شكل من
ْ ُ ُ
األشكال ،أهمية االنفتاح على العالم بل يدعو إليه ‘’ َو َج َعل َناك ْم ش ُع ًوبا
َ
ُ
َوق َبا ِئ َل ِل َت َع َارفوا’’.
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لكن مع الحرص على استخدام الترجمة كوسيلة لدمقرطة هذا االنفتاح
واجتناب الطبقية املعرفية داخل املجتمع .لذا دافع نواب الفريق بقوة عن
إدراج الترجمة في هذا النص التشريعي وهو األمر الذي ثمنته الحكومة وقبلته.
كما عبر نواب الفريق عن قلقهم الشديد الستمرار حالة التخبط والتردد في
السياسة اللغوية والسير في منحى لولبي ينقض كل الغزل اللغوي ويعيد تجربة
فاشلة بالنكوص إلى الفرنسة في التعليم دون أي سند علمي ذي مصداقية.
وحرصا من الفريق على التنزيل السليم للنص الدستوري تم تقديم عدة
تعديالت إسهاما منه في تجويد النص وتطويره ،نذكر منها :
• التأكيد في مسألة اللغات األجنبية على االنفتاح على اللغات األكثر تداوال
في العالم وعدم الركون للغة واحدة يتراجع ترتيبها يوما بعد يوم؛
•تطوير تجربة استعمال اللغات األجنبية في مجال الترجمة ومأسستها عبر
الهيأة الخاصة بتنمية استعمال اللغات األجنبية والترجمة نظرا ألهمية
هذه األخيرة في تعميق ديمقراطية املعرفة؛
•دور املجلس في انجاز التقييمات املوضوعاتية للسياسة اللغوية
والثقافية؛
•دور املجلس في تتبع وتقييم واقع استعمال اللغة العربية وافاق تطويرها؛
•دوره في القيام بدراسات لرصد وتكوين اللغتين العربية واالمازيغية
لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج؛
•التنصيص على دور أكاديمية محمد السادس للغة العربية في اإلسهام في
تعريب البرامج الدراسية.
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النص :مشروع القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي
مجال الحياة العامة ذات األولوية
اللجنة املعنية :لجنة التعليم والثقافة واالتصال
تاريخ املصادقة  :األولى 10/06/2019

نوعية القراءة  :قراءة أولى
نوعية التصويت  :االجماع

شكل اإلقرار الدستوري بالتعدد اللغوي والثقافي في املغرب لحظة فارقة
وحاسمة في النموذج الديمقراطي املغربي القائم على االعتراف بالتعدد
والتنوع .ولهذا الغرض حث دستور  2011وال سيما في الفصل الخامس منه
على أنه «تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا
لجميع املغاربة بدون استثناء» .جاء هذه التنصيص بعد مسار حافل انطلق
منذ الخطاب التاريخي للمرحوم امللك الحسن الثاني بتاريخ  20غشت 1994
القا�ضي بتدريس األمازيغية في املدرسة املغربية ثم خطاب العرش الذي القاه
امللك محمد السادس سنة ( 2001خطاب اجدير التاريخي) والذي اعترف
من خالله باألمازيغية كلغة وهوية وأعلن عن إحداث املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية.
وفي هذا السياق جاء مشروع القانون التنظيمي رقم ( 26.16املتضمن ل
 10أبواب موزعة على 35مادة) والذي تفاعل معه فريق العدالة والتنمية
بإيجابية ،مثمنين كل املقتضيات الهادفة إلى تعزيز الحضور الفاعل
والتواصل باللغة األمازيغية في مختلف املجاالت ذات األولوية (التعليم،
القضاء ،التشريع ،اإلعالم واإلدارات العمومية) وفق مقاربة تروم اإلنصاف
والتوازن ،وبغية املحافظة على هذه اللغة
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وحماية املوروث الثقافي والحضاري األمازيغي ،وترصيد املكتسبات الوطنية
التي تحققت في هذه املجال وتطويرها بما يضمن االنصهار مع باقي مكونات
الهوية الوطنية املوحدة واملتعددة الروافد وفق منهج متدرج يوفر شروط
التنزيل األمثل لهذا الطابع الرسمي.
ً
ً
كما شكل النص فرصة هامة لتأكيد فريق العدالة والتنمية على موقفه من
ٌ
الواضح والنابع من قناعته ،انطالقا من الثوابت
التعدد اللغوي والثقافي
َ ْ
الوطنية للمملكة ،وبضرورة الحفاظ على اللغات والثقافات ،ورفض
محو خصوصيات الشعوب وتهميش ثقافتها ،بل يدعو إلى احترامها وإغناء
ُ
السمحة ومبادئه َّ
وقي ِمه
مضامينها كما تدعونا إلى ذلك عقيدة اإلسالم
ِ
السامية .وفي هذا اإلطار ركزت أهم التعديالت املترافع بشأنها على :
•عدم اعتبار اللغة األمازيغية لغة تواصل فقط ،وإنما لغة تدريس وتداول
في جميع املجاالت؛
•ضمان حضور األمازيغية في اإلعالم العمومي؛
َ ََْ ْ
•التنصيص على إلزامية التعليم والتعميم والعمل على إتمام املعيرة،
وضمان تعليمهما للمغاربة املقيمين بالخارج وضمان الترجمة الفورية في
القنوات التلفزية الناقلة ألشغال جلسات البرملان؛
َ
ُ
َ
األحوال الشخصية والتقا�ضي وغيرهما؛
مهمة تخص
•إدخال تعديالت ٍ
َ
َ
سنوات ِعوض خمسة
تنفيذ القانون التنظيمي إلى عشر
آماد
•
ٍ
ِ
تقليص ِ
ِ
َ
عشر سنة.
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النص :مشروع القانون اإلطار رقم  51.17املتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي
اللجنة املعنية :لجنة التعليم والثقافة واالتصال
تاريخ املصادقة  :األولى 10/06/2019

نوعية القراءة  :قراءة أولى
نوعية التصويت  :األغلبية

يكت�سي موضوع إصالح املنظومة التعليمية ببالدنا والحاجة إلعادة الثقة في
املدرسة العمومية املغربية أهمية بالغة بالنظر إلى ما يمكن أن يحققه من
تطور على املستوى العلمي والتكنولوجي والثقافي وكذا لدوره كرافعة أساسية
لتنمية شاملة ومستدامة .ورغم محاوالت اإلصالح التي مرت بها املنظومة
منذ سنة  1999عبر صدور امليثاق الوطني للتربة والتكوين ،مرورا بالبرنامج
االستعجالي ثم الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين 2015-
 ،2030إال انها بائت بالفشل .بناء على ذلك ،أعطى جاللة امللك محمد
السادس تعليماته لرئيس الحكومة في الوالية السابقة لصياغة مشروع
إصالح جديد في إطار تعاقدي وطني يلزم الجميع من خالل اعتماد قانون
إطار يحدد الرؤية على املدى البعيد ويضع خارطة طريق شاملة للمنظومة.
ح�ضي هذا املشروع بنقاشات عميقة داخل اللجنة الدائمة ثمن خاللها
النواب الجوانب االيجابية التي جاء بها املشروع (كإرساء مبادئ مؤطرة
للمنظومة التعليمية ،إيالء أهمية كبيرة ومأسسة للتعليم األولي ،تنويع
مصادر التمويل ،قواعد الحكامة ،وغيرها  )....وفي الوقت نفسه أثاروا عدة
قضايا ،دون الحسم فيها بشكل دقيق ووفق رؤية واضحة ،من قبيل :
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•   قضية «اعتماد التناوب اللغوي» وعدم الحسم في لغات التدريس
والخلط الذي وقع بين لغات التدريس وتدريس اللغات على مستوى الهندسة
اللغوية للمنظومة ثم الحديث عن رسوم للتسجيل ألبناء األسر امليسورة
وما قد تثيره من هاجس الضرب في مجانية التعليم العمومي خاصة في ظل
غياب تعريف دقيق لهذه الفئة ومعاييرها أو وجود دراسة أثر هذا اإلجراء على
تحسين موارد دعم املنظومة؛
•  إشكالية التمويل (املواد  )48-47-46-45بالصيغة التي يطرحها مشروع
القانون والي أي مدى جاءت مضامين هذا املشروع مالئمة مع خيارات الرؤية
االستراتيجية  2030-2015التي تعبر عن مسار تشاركي وتشاوري واسع ساهم
فيه جميع الفاعلين واملتدخلين.
وفي هذا اإلطار عبر فريق العدالة والتنمية على أهمية اللحظة التاريخية
التي يجسدها هذا املشروع والذي سيشكل أرضية لكل قانون مستقبلي
للقطاع ووثيقة مرجعية لكل االختيارات التربوية التي ستعرفها منظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي .كما أكد نواب الفريق على أهمية أن يظل
مشروع القانون اإلطار وفيا ملنطلقاته الكبرى وهي الدستور ،امليثاق والرؤية
االستراتيجية ،ونبهوا إلى خطورة وجود نزوح نحو إقرار لغوي معين لم تأتي به
الرؤية .وهنا تمت اإلشارة إلى أنه ينبغي التمييز بين تدريس اللغات (االنفتاح
على اللغات األكثر تداوال في العالم كما جاء في الدستور) ولغة التدريس التي
تعتبر موضوعا ينبغي الحسم فيه ودعا الفريق إلى قراءة ديباجة الدستور في
الشق املتعلق باالنفتاح لتفادي أي خلط بين لغة التدريس وتدريس اللغات.
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وحول مسألة التمويل ،أكد نواب الفريق على دور ومسؤولية الدولة في
ضمان مجانية التعليم وتعليم ذو جودة للجميع ،وأهمية اعتماد نظام لتمويل
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي قائم على مبادئ التضامن الوطني،
بمساهمة مختلف الشركاء ،وبالتالي على الدولة واملؤسسات العمومية
والجماعات املحلية توفير االعتمادات الضرورية لتنزيل هذا القانون مع
الحرص على ضمان التعليم للجميع في شقه اإلجباري.
مشيرين في نهاية النقاش أن التنزيل السليم ملشروع قانون اإلطار يحتاج
إلزالة كل األجواء املتوترة وخلق أجواء جديدة تطمئن املغاربة وتحفر نساء
ورجاء التعليم وتعيد الثقة واألمل للعمل من داخل هذه املنظومة ،وتسرع في
حل وتسوية كل امللفات العالقة (أساتذة الزنزانة  ،9األساتذة املتعاقدون،
املفتشون وأطر هيئة التدريس) .هذا إلى جانب توفير جميع مستلزمات النجاح
املادية واملعنوية والتحفيز والحكامة الجيدة ومالئمة املنظومة مع متطلبات
سوق الشغل.
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النص :مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية 2019
اللجنة املعنية  :لجنة املالية والتنمية االقتصادية

نوعية القراءة  :قراءتين

تاريخ املصادقة  :القراءة األولى 16/11/2018
                                  القراءة الثانية 13/12/2018

نوعية التصويت  :األغلبية  
(في قراءتين)

تشكل مناقشة مشروع قانون املالية محطة مهمة وبارزة خالل كل سنة
تشريعية ،ومناسبة ملراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية
في مختلف املجاالت .وعلى اعتبار أن امليزانية السنوية وامليزانيات القطاعية
هي تجسيد لسياسة الحكومة وتوجهاتها واختياراتها ،فإن مشروع قانون
املالية لسنة  2019أكد على حرص هذه الحكومة على النهوض بالقطاعات
االجتماعية وجعلها في مقدمة أولوياتها .وهو األمر الذي تجلى بوضوح في حجم
االعتمادات التي خصصت هذه السنة ملختلف القطاعات االجتماعية وعلى
رأسها قطاعي الصحة والتعليم .كما تميز هذا املشروع أيضا بالتنصيص على
مجموعة من التدابير التي من شأنها إصالح القضاء ،إصالح نظام التقاعد،
اإلصالح الضريبي ،ميثاق االستثمار وكل ما يهم املقاولة ومدونة التجارة،
وتفعيل الجهوية املتقدمة.
تميز فريق العدالة والتنمية كاملعتاد ،خالل مناقشته لقانون املالية لسنة
 ،2019عبر مداخالته في مختلف اللجان النيابية ،وساهم ،بمعية فرق
األغلبية ،في تنقيح وتجويد هذا املشروع بما يخدم مصلحة املواطن أوال،

48

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

ويدعم التنزيل الجيد للبرنامج الحكومي .حيث قدم الفريق  102تعديال همت
 61مادة.
وتمثلت أبرز التعديالت التي طالب بها الفريق فيما يلي :
• الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك املطبقة على تبغ
الشيشة من 350درهم إلى  450درهم لكل ألف غرام ؛
• إعفاء املضخات املائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات
املتجددة واملستخدمة في القطاع الفالحي من الضريبة على القيمة
املضافة ؛
• إحداث تخفيض بنسبة  %60على األرباح املوزعة على الشركات
املساهمة في هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛
•حذف إجراءات املادة 125مكرر أربع مرات واملواد املرتبطة بها حول ما
يسلمه الشخص لنفسه واإلبقاء على املساهمة االجتماعية للتضامن
املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخ�صي،
على أساس اإلدالء بالفواتير املبررة لعمليات البناء ؛
•إعفاء املضخات املائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات
املتجددة املستخدمة في القطاع الفالحي ؛
•تطبيق سعر الحد األدنى للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
في  % 0.25بالنسبة للعمليات التي تقوم بها املنشأت التجارية واملتعلقة
األدوية ،على غرار املواد األساسية املتضمنة في املادة  144من املدونة
العامة للضرائب (الزبدة -السكر-الزيت -الدقيق -املاء -الكهرباء )...؛
•تخصص وجوبا لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة النسبة املئوية
املحددة لفائدتهم بمقت�ضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل ؛
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•تخصيص  200منصب من مجموع املناصب التي يؤهل رئيس الحكومة،
لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة ؛
•مقتضيات لفائدة املقاول الداتي بتخفيض الحد األدني للزيادة
والغرامات من  200درهم إلى  100درهم نظرا لكون هذه الزيادة تفوق
أحيانا املبلغ األصلي للضريبة املستحقة لهذه الفئة الهشة من امللزمين ؛
• إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على األرباح بسعر نسبي محدد في
 2.5%على األرباح املحققة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة على
الشركات التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق أربعين ( )40مليون
درهم لسنتين محاسبيتين متتاليتين وذلك ابتداء من فاتح يناير 2019؛
• إعفاء الدراجات وجميع أنواع الكرا�سي ،سواء كانت ذات محرك كهربائي
أم ال ،وكذا األدوات واملعدات اآللية املحددة الئحتها بنص تنظيمي،
واملعدة خصيصا لألشخاص في وضعية إعاقة؛
• اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة على األدوية املخصصة لعالج
مرض التهاب السحايا( )Méningiteواألدوية التي يفوق سعر املصنع
(دون احتساب الرسوم) ،واملحدد لها بموجب نص تنظيمي ،مبلغ 588
درهما؛
• الزيادة بنسبة  % 50من مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك
املطبق على املياه الغازية أو غير الغازية واملياه املعدنية ومياه املائدة
وغيرها املعطرة واملحتوية على سكر.
كما شكل إقرار إخراج السجل االجتماعي املوحد للوجود في سنة ،2019
والذي كان نواب الفريق دائما ما يطالبون بالتعجيل في إخراجه ،أبرز ما
التزمت به الحكومة في مشروع قانون املالية لهذه السنة .وهي اآللية التي
ستمكن من عقلنة اإلنفاق العمومي نظرا لكون عدة برامج للدعم االجتماعي
للساكنة (تيسير ،راميد )...،غير مدرجة في إطار نظام معلوماتي موحد يمكن
من تحديد فئات األشخاص الذين يستفيدون من الدعم املالي للدولة.
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النص :مشروع قانون رقم  87.18بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99
املتعلق بمدونة التأمينات
اللجنة املعنية :لجنة املالية والتنمية االقتصادية
تاريخ املصادقة05/02/2019 :

نوعية القراءة  :قراءة أولى
نوعية التصويت  :االجماع

في إطار استكمال ورش تنزيل التمويل التشاركي ،ظل فريق العدالة والتنمية
يتساءل عن مآل إخراج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن
لتحقيق انطالقة كاملة ملنتجات املالية اإلسالمية في اململكة ،ولتلبية انتظارات
وحاجيات الزبناء الذين منحتهم هذه األبناك «قروضا» بدون إرفاقها بتأمين
تكافلي (مع تضمين العقد شرطا بالعودة إلبرام التأمين بعد صدور قانون
التكافل) .ويعتبر الفريق أن تحسن وتطور التمويل التشاركي رهين باستكمال
إخراج ُمجمل املنتجات الضرورية للمنظومة التشاركية من قبيل حسابات
االستثمار ،االدخار ،عقود املشاركة واملضاربة والسلم واالستصناع،
والتأمين التكافلي* .هذا األخير سيمكن شرائح واسعة من املغاربة من اإلقبال
على خدمات األبناك التشاركية وطلب تمويالتها التشاركية.

* يعزى جزء من هذا التأخر الذي طال إخراج هذا النوع من التـأمين إلى خصوصية املسطرة التي تمر فيه
املصادقة على منتجات األبناك التشاركية ،حيث تخضع لرقابة كل من املجلس العلمي األعلى ،في إطار
اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ،وبنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل ،إضافة إلى هيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي.
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وفي مناقشته ملشروع قانون رقم  87.18بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99
املتعلق بمدونة التأمينات ثمن نواب الفريق اإلجراءات التي جاء بها هذا
املشروع والذي يعتبر جوابا على مختلف تساؤالته السابقة .حيث يهدف إلى
مراجعة التشريع الحالي املتعلق بمدونة التأمينات السيما بعض البنود التي
تخص التأمين التكافلي ،وذلك من أجل مالءمته مع مبادئ وأسس التأمين
التكافلي املنبثقة من أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصده .بعد اعتماد
املالحظات التي أبدتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية املنبثقة عن
املجلس العلمي األعلى.
وقد ثمن الفريق مضامين هذا النص التشريعي وأبدى مالحظات فيما يخص
ضرورة إيجاد موطئ قدم واضح وشفاف للتأمين التكافلي في ظل املنظومة
االقتصادية واملالية التقليدية ،وباألساس فيما يخص توفير تمويل مؤسسات
التأمين التكافلي عن طريق منتوجات املالية اإلسالمية ،أو فيما يخص عالقتها
بسوق التأمينات التجارية ومختلف املتدخلين فيها ،والقدرة على اختيار
نموذج التأمين التكافلي األكثر مالءمة لواقع سوق التأمينات وطبيعتها بين
مختلف النماذج املتاحة (نموذج املضاربة ،نموذج الوكالة ،نموذج الوقف،
النماذج املختلطة  ...الخ) مع الحرص على توفير اإلطار املحاسباتي املالئم
لتسجيل ورصد العمليات التي تقوم بها مؤسسات التأمين التكافلي.
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النص :مشروع قانون رقم  21.18يتعلق بالضمانات املنقولة
(الدورة االستثنائية)
اللجنة املعنية :لجنة املالية والتنمية االقتصادية

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة01/04/2019 :

نوعية التصويت  :االجماع

يعتبر مشروع القانون املتعلق بالضمانات املنقولة لبنة أساسية في بناء
صرح املنظومة القانونية واملالية باعتبار أن الضمانات املنقولة هي من أهم
ركائز النظام املالي ملا لها من انعكاسات إيجابية على مناخ األعمال وعلى دعم
القطاع الخاص وتسهيل حصول املقاوالت ،خاصة الصغرى واملتوسطة،
على التمويل إلنجاز مشاريعها خارج املساطر والصعوبات التي تعتريها حاليا
تحقيق الضمانة ،ونظرا ألهمية هذا املشروع وطابعه االستعجالي ،برمج
مجلس النواب دورة استثنائية من أجل املناقشة والتصويت عليه.
وقد ثمن أعضاء الفريق مضامين هذا املشروع الذي سيمكن املغرب من
كسب رتب متقدمة في مناخ األعمال ،وبلوغ أفضل  50قوة اقتصادية في أفق
 .2021معبرين عن مزاياه في تسهيل ولوج املقاوالت إلى مختلف مصادرالتمويل
املتاحة وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في املعامالت املتعلقة بالضمانات
املنقولة واآلثار القانونية املترتبة عليها وتسريع املعامالت االئتمانية وتبسيط
قواعد إنشاء الضمانات املنقولة وتقوية اإلمكانات املتاحة أمام املدينين
من أجل إنشاء ضمانات على أموالهم املنقولة ،وتسهيل عمليات إبرام عقد
الضمانات املنقولة وتقييد الرهون في سجل وطني الكتروني الذي سيمكن
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من عملية إشهار الضمانات املنقولة وإثبات حجتها لتفادي النزاعات وتحديد
ترتيب أولوية الدائنين وفق تاريخ وساعة إجراء تقييد الرهن.
وكان للفريق دور كبير في املصادقة على هذا القانون الذي جاء في دورة
استثنائية بفضل حضوره القوي .إذ عبر على دور البرملان في املساهمة في
اإلصالحات التي يعرفها املغرب ،وحتمية االستجابة لألجندة االستعجالية
ملشروع قانون الضمانات املنقولة ،الذي ستكون له انعكاساته ايجابية على
االقتصاد الوطني ،وعلى جاذبية االستثمار وعلى املقاولة وعلى نسبة خلق
مناصب الشغل ،وسيفتح مساحة معتبرة للتمويل أمام املقاوالت الصغرى
واملتوسطة.
كما عبر أعضاء الفريق على ضرورة اإلسراع في إخراج النصوص التطبيقية
للمشروع وتنزيل الجوانب التقنية املتعلقة بالسجل الوطني اإللكتروني
للضمانات املنقولة الذي سيتم إسناد مهمة توطينه وتدبيره إلى وزارة العدل.
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النص* :مشروع قانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق
بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة
ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة ؛
*مشروع قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة

اللجنة املعنية :لجنة املالية والتنمية االقتصادية
تاريخ املصادقة01/04/2019 :

نوعية القراءة  :قراءة أولى
نوعية التصويت  :االجماع

القاسم املشترك للمشروعين  20.19و 21.19يكمن في مراجعة التشريعات
التي تعرفها املنظومة القانونية املرتبطة بمناخ األعمال والنهوض باملقاولة
وولوج قائمة الخمسين أفضل قوة اقتصادية في هذا الصدد باعتماد املمارسات
الفضلى وكسب ثقة املستثمرين املحليين واألجانب والرفع من جاذبية املغرب
في مجال االستثمار وهي سلسلة من اإلجراءات القانونية املرتبطة بالتجارة
واملال واألعمال ثمنها فريق العدالة والتنمية ونوه بمقتضياتها وساند الحكومة
عبر مبادراته وحضوره القوي مبرزا ما حققه املغرب من كسب مزيد من
املراكز في مناخ األعمال خالل هذه الوالية التشريعية حيث ارتقى من الرتبة
 69إلى الرتبة  60بتصويته على القانون  73.17املتعلق بالكتاب الخامس
من مدونة التجارة الخاص بصعوبات املقاولة ،وعزمه على تحقيق املبتغى
املنشود لولوج املركز  50لهذه االقتصادات بفضل املصادقة على مشروع
قانون الضمانات املنقولة و املشروعين  20.19و 21.19الخاصين بشركات
املساهمة وشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية
باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.
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والهدف من املشروعين أعاله تعزيز مبدأ الشفافية والحكامة في التدبير
والتسيير ومالئمة املمارسة الوطنية مع التجارب الفضلى الدولية عبر تخويل
حق املساهمين تدبير أمور الشركات والتنصيص على مفهوم املتصرفين
املستقلين كأعضاء في مجلس اإلدارة والحرص على حماية مصالح الشركة
واملساهمين وترتيب اآلثار على من يخالف النظام األسا�سي للشركة بإرجاعه
األرباح وتعزيز العقوبات ،وتمكين املساهمين الصغار الذين يملكون % 5
من أسهم الشركة الحق في اقتراح إدراج مشروع في جدول أعمال اجتماع
الجمعية العامة أو طلب عقد هذه األخيرة بمن يملك  % 10من األسهم
وإخضاع كل تفويت يوازي أو يفوق  % 50من أصول الشركة إلى موافقة
الشركاء وترخيص مسبق من الجمعية العامة.
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النص :مشروع قانون رقم  32.18يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم
 22.01املتعلق باملسطرة الجنائية
اللجنة املعنية :لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة28/05/2019 :

نوعية التصويت  :االجماع

يحظى العقار بأهمية قصوى على صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية،
من خالل تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى توفير الوعاء العقاري الالزم
إلنجاز البنيات التحتية األساسية واملرافق والتجهيزات العمومية ،وتنويع
العرض السكني املالئم ملختلف الشرائح االجتماعية ،وتشجيع االستثمار
املنتج في شتى املجاالت .لذلك أحاطه املشرع املغربي بمجموعة من املقتضيات
القانونية وارتقى به إلى حماية دستورية تضمنها الفصل  35من الدستور
الذي اعتبر أن حق امللكية مضمون بمقت�ضى القانون.
وقد خلصت مختلف التشخيصات املنجزة على مستوى واقع قطاع العقار
ببالدنا إلى وجود مجموعة من االختالالت واإلشكاليات التي تعيق اضطالع
العقار بدوره الكامل في التنمية املنشودة ،سواء على مستوى البنية العقارية
أو على مستوى اإلطار القانوني املتعدد .واستجابة للرسالة امللكية الهادفة إلى
تحصين امللكية العقارية تم التفكير في إرساء سياسة شاملة ومندمجة ذات
طابع استراتيجي في هذا القطاع الحيوي لتمكين العقار من اإلسهام الفاعل في
دينامية التنمية.
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وفي هذا السياق جاءت التدابير التشريعية للتصدي لظاهرة االستيالء على
عقارات الغيرتعزيزا لألمن التعاقدي وحماية لحقوق الغيروتحصين ممتلكاتهم
من خالل مشروع قانون رقم  32.18يق�ضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون
املسطرة الجنائية من خالل منح النيابة العامة وقا�ضي التحقيق واملحكمة
الصالحية التخاذ أي إجراء تحفظي لحماية امللكية بما في ذلك تجميد العقار
وعقله ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان الدعوى .وهو إجراء كان مطلبا
عزيزا على الضحايا الذين لألسف جرفتهم املساطر ولم يستفيدوا من ضمانة
عقل العقارات موضوع السطو ،هذا التعديل الذي سيعطي للضحايا
متنفسا للدفاع عن حقوقهم دون هواجس املساس بعقاراتهم وتغيير معاملها
سواء بالهدم أو إعادة البناء مما يصعب إمكانية استرجاع هاته العقارات بعد
صدور القرارات القضائية النهائية لصالح املتضرر.
وقد خصصت لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لهذا املشروع لجنة
فرعية لالتفاق على صيغة موحدة توافق عليها الجميع وتم التصويت عليها
باإلجماع داخل اللجنة وبالجلسة العامة.
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النص :مشروع قانون رقم  33.18يق�ضي بتغيير وتتميم مجموعة
القانون الجنائي
اللجنة املعنية :لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة05/02/2019 :

نوعية التصويت  :االجماع

شكلت امللكية العقارية ،نظرا ألهميتها وقيمتها التصاعدية في السوق
االقتصادية ،مطمعا لذوي النيات السيئة الذين يبادرون إلى الترامي عليها
وسلبها من مالكيها الحقيقيين بطرق ملتوية ،من طرف شبكات مؤطرة
في ميدان التزوير ،وخاصة تلك العائدة لألجانب وكذا للمغاربة املقيمين
بالخارج ناهيك عن القاطنين املحليين ،مما يعطي رسائل سلبية للمستثمرين
والفاعلين االقتصاديين.
وتعد الرسالة امللكية املوجهة لوزير العدل بتاريخ  30دجنبر  ،2016فاصلة
ومحددة للمسؤوليات ،نظرا للوضوح الذي تضمنته في توصيف ظاهرة
السطو على العقار وتحديد التوجهات واملجاالت التي يمكن من خاللها الحد
من الظاهرة ومحاسبة مقترفيها ،ضمانا الستقرار املعامالت العقارية وحماية
لحقوق املالك وأصحاب الحقوق العينية وتعزيزا للثقة واألمن العقاريين.
وفي هذا السياق جاءت الحكومة بمشروع قانون رقم  33.18يق�ضي بتغيير
وتتميم الفصلين  352و 353من مجموعة القانون الجنائي وتتميم أحكامه
بالفصل  1-359غايتها توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع
املهنيين املختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين من أجل
تحقيق الردع املطلوب .ثمن الفريق مضامين هذا النص التشريعي وتوافق
أعضاء اللجنة أغلبية ومعارضة على أهميته والحاجة امللحة إليه.
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النص :مشروع قانون رقم  89.18يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم
 22.01املتعلق باملسطرة الجنائية
اللجنة املعنية :لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة05/02/2019 :

نوعية التصويت  :االجماع

تكريسا لدولة الحق والقانون ،وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية بشأن
أنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية للمعتقلين ،وأمام ارتفاع عدد
املوضوعين تحت الحراسة النظرية ،وفي غياب نص قانوني يؤطر عملية
تغذية هؤالء املعتقلين ،كان لزاما تدخل الدولة من خالل تحمل مصاريف
اإلطعام من امليزانية العامة لها وذلك بتعديل املادتين  66و 460من قانون
املسطرة الجنائية بمشروع قانون رقم  89.18يق�ضي بتغيير وتتميم القانون
رقم  22.01املتعلق باملسطرة الجنائية.
وقد تفاعل أعضاء لجنة العدل أغلبية ومعارضة إيجابا مع تعديل الحكومة
للمادتين  66و 460من قانون املسطرة الجنائية ،لكن ذلك لم يمنعهم من
انتقاد مسطرة التشريع بالتقسيط كما سموها داخل اللجنة ،ألن إشكاليات
التشريع تستلزم حال شموليا يتصدره تقديم مشروع القانون الجنائي كامال
ومشروع املسطرة الجنائية ومشروع املسطرة املدنية.
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النص :مشروع قانون رقم  44.18يتعلق بالخدمة العسكرية
اللجنة املعنية :لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة26/12/2018 :

نوعية التصويت :األغلبية

تنفيذا للتعليمات امللكية السامية والسيما خطاب جاللته بمناسبة افتتاح
السنة التشريعية  ،2018/2019وتطبيقا ملقتضيات الفصل  38من دستور
اململكة لسنة  ،2011سارعت الحكومة بإخراج مشروع قانون رقم 44.18
يتعلق بالخدمة العسكرية أخذا بعين االعتبار تفعيل إجراءات عملية إلرساء
استراتيجية مندمجة للشباب في ظل التحوالت املجتمعية التي انعكست
بشكل سلبي على هاته الفئة.
تكمن أهمية هذا املشروع في تأهيل الشباب وإذكاء روح املواطنة والتحلي بروح
املسؤولية واالستجابة لنداء الوطن عند الحاجة للدفاع عنه والتضحية من
أجله .وكعادتهم تفاعل أعضاء الفريق بشكل إيجابي مع مشروع القانون رقم
 44.18منوهين في الوقت ذاته بمجهودات الحكومة ،خاصة أن العودة إلى
الخدمة العسكرية اإلجبارية يعد قرارا إيجابيا استدعته إكراهات املرحلة،
وبهاجس تجويد النص قدموا مجموعة من املالحظات واالقتراحات ضمنت
في تعديالت فرق األغلبية البالغة  23تعديال ،قبلت الحكومة نصفها.
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النص :مشروع قانون رقم  38.15يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
اللجنة املعنية :لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

نوعية القراءة :قراءة ثانية

تاريخ املصادقة18/12/2018 :

نوعية التصويت :األغلبية

في إطار استكمال الترسانة القانونية ،وتنزيال ملضامين ميثاق إصالح
منظومة العدالة ،وتزامنا مع صدور القانونيين التنظيميين رقم 106.13
و 100.13املتعلقين بالنظام األسا�سي للقضاة واملجلس األعلى للسلطة
القضائية ،والقانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ،كان
البد من استحداث نص قانوني يؤطر العالقة بين السلطة القضائية ورئاسة
النيابة العامة والوزارة املكلفة بالعدل.
وفي هذا السياق جاءت الحكومة بمشروع قانون رقم  38.15املتعلق بالتنظيم
القضائي للمملكة ،الذي تمت املصادقة عليه باألغلبية بالجلسة العامة
بمجلس النواب بتاريخ  7يونيو  ،2016وعند دراسته بالغرفة الثانية روعيت
مستجدات املشهد القضائي باململكة ،واعتمدت فيه مقاربة تشاركية أخذت
بعين االعتبار التوافق بشأن النقاط الخالفية بين جميع املتدخلين الذين لهم
عالقة بقطاع العدل.
نفس التفاعل االيجابي الذي حظي به مشروع القانون رقم  38.15بمجلس
املستشارين أغلبية ومعارضة ،حظي به النص أيضا بمجلس النواب في
قراءته الثانية كما أحيل من الغرفة الثانية بالرغم من تعديل جميع مواده
باستثناء املواد 3-4-5-6-8-9-11و  12وإعادة ترتيب مواده ابتداء من املادة
 22من طرف مجلس املستشارين.
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النص :مشاريع القوانين  62.17و 63.17و 64.17املتعلقة بالجماعات الساللية
اللجنة املعنية :لجنة الداخلية والجماعات الترابية

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة23/07/2019 :

نوعية التصويت :اإلجماع

شكل موضوع األرا�ضي الساللية محط اهتمام فريق العدالة والتنمية منذ
سنين للبحث في سبل معالجة الخروقات واإلشكاالت القانونية التي يعاني
منها تدبير هذه األرا�ضي .حيث واكب الفريق هذا النقاش العمومي وركز في
مبادراته الرقابية على معرفة مآل االلتزامات التي عبرت عنها الحكومة ملراجعة
ومالءمة اإلطار التشريعي مع الواقع الحالي ،وهو ما تم عبر التصويت باإلجماع
على ثالث مشاريع قوانين تهم الجماعات الساللية.
تهدف هذه املشاريع إلى تجاوز عجزالقوانين الحالية ،املؤطرة للتدبيروالوصاية
على أرا�ضي الجماعات الساللية ،عن مواكبة التطورات االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والحقوقية التي يعرفها املجتمع املغربي ،إضافة إلى
عجزها عن مواجهة نمو ساكنة وأعضاء الجماعات الساللية و تنامي الضغط
على املناطق الرعوية وتوسع املجاالت الحضرية وتزايد الطلب على األرا�ضي
الجماعية وانتشار واسع ملعامالت عقارية منافية للقانون كالعقود العرفية
وتكاثر النزاعات حول ملكية واستغالل هذه األرا�ضي سواء بين أبناء نفس
الجماعة الساللية أو بين جماعات ساللية وأخرى ،مما كان يستدعي إيجاد
حلول لهذه االشكاليات حيث تم التنصيص على ما يلي :
•مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات
الساللية وتدبير أمالكها  :يهدف إلى توحيد املفاهيم واملصطلحات
املتعلقة بالجماعات الساللية وأمالكها ،وتدقيق تدبير شؤون الجماعات
الساللية
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واستغالل أمالكها ،وتكريس مبدأ املساواة بين الجنسين أعضاء
الجماعة الساللية ،وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة الساللية
والجزاءات املترتبة عن اإلخالل بمقتضيات هذا القانون .ومن مستجدات
هذا املشروع أيضا ،إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات الساللية من
خالل إحداث مجالس للوصاية على الصعيد اإلقليمي ،إلى جانب مجلس
الوصاية املركزي ،وتحديد اختصاصات هذه املجالس ،وفتح إمكانية
إسناد أرا�ضي الجماعات الساللية املخصصة للحرث ،على وجه امللكية،
لفائدة أعضاء الجماعات الساللية من أجل تمكينهم من االستقرار في
هذه األرا�ضي وتشجيعهم على االستثمار فيها ،وفتح إمكانية تفويت أرا�ضي
الجماعات الساللية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين
إلنجاز مشاريع االستثمار.
•مشروع قانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي
الجماعات الساللية  :الذي نص على إجراءين مهمين :
 تبسيط املسطرة وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرةالتحديد اإلداري من ستة أشهر الى ثالثة أشهر على غرار األجل املحدد
لتقديم التعرضات في الفصل  5من الظهير الشريف الصادر في  3يناير
 1916املتعلق بتحديد امالك الدولة ؛
 فتح إمكانية تجزيئ املسطرة حينما يكون التحديد اإلداري موضوعتعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد ،وذلك من أجل
املصادقة على الجزء الخالي من التعرضات ،في انتظارالبت في التعرضات
التي تثقل الجزء الباقي.
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•مشروع قانون رقم  64.17املتعلق بتغييرالظهيرالشريف رقم 1.69.30
الصادر في  10جمادى االولى  25( 1389يوليوز  )1969بشأن األرا�ضي
الجماعية الواقعة في دوائر الري :
ينص هذا القانون على استثناء األرا�ضي املشمولة بوثائق التعمير من
تطبيق أحكام الظهير املذكور ،لكونها فقدت الصبغة الفالحية ،حتى
يتسنى تخصيصها لالستعماالت التي تتناسب مع طبيعتها باإلضافة إلى
تحديد كيفية تبليغ الئحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب
الجماعة الساللية ،باعتبارها نقطة االنطالق لعملية التمليك ،وتخويل
مجلس الوصاية اإلقليمي صالحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم
ضد الالئحة.
وقد تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديالت املقدمة من طرف الفرق
واملجموعة النيابية على مشاريع القوانين املتعلقة باألرا�ضي الساللية
حيث قدم فريق العدالة والتنمية  23تعديال على مشروع القانون رقم
 62.17قبلت منه اللجنة ست ( )6تعديالت ،أما مشروع القانون رقم
 63.17فقد قدم الفريق خمسة تعديالت قبل منها تعديل واحد ،أما
بالنسبة ملشروع القانون رقم  ،64.17فلم يتم تقديم أي تعديل عليه
من طرف مختلف الفرق واملجموعة النيابية نظرا لطبيعته التقنية.
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النص :مشروع القانون رقم  47.18يتعلق بإصالح املراكز الجهوية
لالستثمار وإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار
اللجنة املعنية :لجنة الداخلية والجماعات الترابية

تاريخ املصادقة :القراءة األولى

 12/12/2018القراءة الثانية 22/01/2019

نوعية القراءة :قراءتين
نوعية التصويت  :االجماع  
(في قراءتين)

تنفيذا للتعليمات امللكية املعبر عنها في الرسالة امللكية املوجهة للوزير
األول بتاريخ  9يناير  2002بشأن التدبير الالمتمركز لالستثمار ،ولخطاب
العرش لسنة  ،2017ورغبة الحكومة بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار كما
جاء في البرنامج الحكومي (املحور الثالث من البرنامج) ،واستجابة للتوصيات
الواردة في تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنة  2015الذي قدم تشخيصا
معمقا ملختلف اإلكراهات التي حالت دون تحقيق هذه املراكز الجهوية
لالستثمار لألهداف املرسومة لها ،باإلضافة للتقرير الثاني لنفس املجلس
املقدم للملك من أجل تقييم املراكز الجهوية لالستثمار والخالصات املضمنة
فيه ،قدمت الحكومة مشروع القانون رقم  47.18املتعلق بإصالح املراكز
الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار.
وقد عمل فريق العدالة والتنمية منذ بداية الوالية التشريعية العاشرة
 2021-2016على جعل إصالح املراكز الجهوية لالستثمار إحدى أولوياته،
بالنظر إلى أثرها على مستوى التنمية والرفع من معدالت التشغيل وتعزيز
تنافسية املغرب في جاذبية االستثمار .وثمن الفريق في مناقشته لهذا املشروع
مجموعة من املقتضيات التي تضمنها لكونها تعبر عن اختصاصات حقيقية
تتعلق بتحفيز ودعم وتشجيع االستثمارات ،وهو ما يتما�شى مع تطلعات الرأي
العام واملختصين في هذا املجال.
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وأثناء دراسة مشروع القانون ،قدم الفريق مذكرة تتضمن مجموعة من
املالحظات الدقيقة والتي يقترح على الحكومة أخذها بعين االعتبار من أجل
تجويد نص املشروع الذي ستكون له انعكاسات إيجابية في مجال االستثمار
ببالدنا سواء من ناحية تبسيط املساطر أو مواكبة وتتبع املقاوالت خاصة
منها الصغرى واملتوسطة ،أو التسوية الودية للخالفات الناشئة بين اإلدارة
واملستثمرين.
وقد تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديالت املقدمة من طرف فريق
العدالة والتنمية إلى جانب باقي الفرق النيابية ،حيث تم التوافق على
مجموعة من التعديالت الهادفة كما بادر الفريق إلى تقديم تعديلين
إضافيين حول املادة  29وذلك من أجل عدم اإلحالة إلى نص تنظيمي إلضافة
اختصاصات جديدة للجنة الجهوية لالستثمار ،واملادة  36حيث اقترح
الفريق حذف الفقرة األخيرة من هذه املادة الن الفقرة الثانية كافية من
اجل توضيح مقروئية املادة وتوضيح مدى تطبيق وحدود الرأي امللزم للجنة
الجهوية لالستثمار على الجماعة ،وقد تم قبولهما من طرف اللجنة مع تعديل
الصياغة.
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النص :مشروع قانون رقم  47.14املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب
اللجنة املعنية :لجنة القطاعات االجتماعية

نوعية القراءة :قراءة ثانية

تاريخ املصادقة 12/02/2019 :

نوعية التصويت  :اإلجماع

يندرج هذا النص التشريعي في خانة مشاريع القوانين ذات اإلطار املرجعي
املؤسس ،وذلك ملساهمته في ضبط مجال تتداخل فيه مجموعة من
املستويات (دينية ،أخالقية وعلمية) ،ويعرف فراغا تشريعيا وتنظيميا على
مستوى املمارسة .موضوع املساعدة الطبية على اإلنجاب بات من املواضيع
امللحة التي يتعين على املنظومة الصحية التعاطي معها وفق مقاربة جديدة،
على اعتبار أن إشكالية الخصوبة واإلنجاب أصبحت تشكل موضوعا مهما
من مشاكل الصحة العمومية نبهت إليه مجموعة من التقارير الوطنية
والدولية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.
وبالرجوع إلى أهداف النص كما حددها املشرع ،وقف أعضاء الفريق أثناء
املناقشة باللجنة على اإلضاءات التالية :
•اإلطار القانوني للممارسات املتعلقة باألخالقيات البيوطبية وصعوبة
تحديد الحدود الفاصلة بين العديد من املستويات املتقاطعة ذات
الطابع األخالقي والديني والعلمي الصرف ؛
•سن مجموعة من القواعد واملبادئ العامة لتأطير عملية املساعدة
الطبية على اإلنجاب في إطار احترام كرامة اإلنسان والحفاظ على حياته
وسالمته النفسية والجسدية واحترام خصوصياته وسرية املعطيات
ذات الطابع الشخ�صي.
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•تجريم املمارسات املاسة بسالمة الجنس البشري كاالستنساخ وغيرها ؛
•إرساء شروط وضوابط تنظيمية للمراكز واملؤسسات املعتمدة ملمارسة
تقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب ؛
•تخصيص باب خاص للجزاءات واملخالفات الحترام مقتضيات هذا
القانون توكل للوزارة املختصة وللشرطة القضائية والنيابة العامة.
ارتباطا بهذا السياق قدم الفريق بمعية فرق األغلبية  46تعديال على ال 47
مادة املكونة للمشروع ،مست مختلف الجوانب على مستوى الشكل وأيضا
املضامين .استجابت الحكومة ل  26تعديال منها إما بشكل كلي أو جزئي أو في
إطار صيغة توافقية .وتمثلت أساسا في :ضرورة التقيد بالنصوص التشريعية
والتنظيمية ذات الصلة بهذا املجال وفي مقدمتها القانون  131.13املتعلق
بمزاولة مهنة الطب كونه إطارا مرجعيا ال مناص عنه في أي ممارسة لها عالقة
بهذه املهنة ،و ضرورة التقيد بمقتضيات القانون  65.00املتعلق بمدونة
التغطية الصحية األساسية ومراعاة اإلشكاالت التي يتطرق إليها وخاصة
املادة  ،44و القانون املتعلق باحترام سرية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي
و أيضا ضرورة استحضار القانون املتعلق باألبحاث البيوطبية الذي يحدد
مجموعة من الشروط واملبادئ التي يتعين التقيد بها.
كما ركزت التعديالت فيما يخص إخضاع املؤسسات الصحية املعتمدة
لعمليات التفتيش وتطبيق القانون الجنائي من خالل تدوين املخالفات
من لدن الشرطة القضائية واألعوان املنتدبين من لدن اإلدارة على أن هذا
األمر يطرح العديد من املخاوف سواء تعلق األمر بغياب الشرطة القضائية
املتخصصة في مجاالت دقيقة من هذا النوع ،أو بالنسبة للوزارة التي ال
تملك املوارد البشرية املؤهلة للقيام بذلك مما يستدعي تبني مقاربة احترازية
أكثر منها جنائية توكل باألساس للهيآت املهنية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية
للطبيبات واألطباء.
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النص :مشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة مهن الترويض التأهيل
وإعادة التأهيل الوظيفي
اللجنة املعنية :لجنة القطاعات االجتماعية

نوعية القراءة :قراءة ثانية

تاريخ املصادقة23/07/2019 :

نوعية التصويت :األغلبية

أثار هذا املشروع العديد من النقاشات بين املهنيين واملهتمين والفاعلين وفي
وسائل اإلعالم ،والكثير من الجدل بين املبصاريين وأطباء العيون .واعتبرفريق
العدالة والتنمية خالل مناقشة الصيغة التي جاء بها مجلس املستشارين أن
املشروع ال يجب اختزاله في نقاش منهي صرف وضيق بين املبصاريين واألطباء
لكونه يسعى لتحديد القواعد القانونية الخاصة بمزاولة مهن الترويض
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص* ،والتي كانت تعاني
فراغا تشريعيا واضحا ،على غرار املهن الشبه الطبية وباقي املهن املنظمة.
وتمسك فريق العدالة والتنمية أثناء مناقشة مشروع القانون بضرورة
احترام قواعد ولوج مهن الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع العام
وداخل مرافق الدولة أو املؤسسات العمومية وكذا بالقطاع الخاص ،وفق
شروط ومناهج أساسية منها الشهادة أو الدبلوم ،والجنسية والحصول على
إذن باملزاولة مع ضرورة احترام مبادئ االستقامة وأخالقيات املهنة.

* يتعلق األمر بمهن الترويض الطبي وواضع أجهزة استبدال األعضاء ،ومقوم السمع ،ومصحح النطق،
ومدرم القدم ،والنفساني الحركي.
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كما دعا أيضا إلى توصيف كل مهنة من املهن الشبه الطبية ،وتحديد
مجال نشاطها وأماكن مزاولتها وتخويل اإلدارة وضع مصنفات لهذه األعمال
املهنية بنص تنظيمي ،مما يعني وجود نية حقيقية إلشراك املهنيين من خالل
الهيآت املهنية إلغنائها باالقتراحات الالزمة واملمكنة وفق مقاربة تشاركية،
وضرورة إخضاع هذه املهن لعمليات تفتيش دورية مع ترتيب الجزاءات
املناسبة في حاالت تسجيل مخالفات ألحكام هذا القانون.
وشاطر الفريق ما نص عليه املشروع من ضمان حماية هذه املهن من
املتطفلين والحفاظ على صحة املواطنين من كل أشكال املزاولة غير القانونية
ألحدى املهن املنصوص عليها وتحديده للعقوبات والجزاءات على كل إخالل
بالقواعد واألحكام القانونية الخاصة بهذه املزاولة والتي تتمثل في الحبس أو
الغرامة أو كالهما أو سحب اإلذن بصفة مؤقتة أو نهائية.
وفي ارتباط بهذا السياق دعا الفريق السيد الوزير ،ومن خالله الحكومة ،إلى
الحاجة إلعادة ترتيب وتنظيم العديد من املهن الطبية وشبه الطبية وغيرها
في ظل التحوالت التي يعرفها املغرب على الصعيد املؤسساتي والحقوقي ،وهو
ورش حقيقي يحتاج لإلصالح في ظل تقادم الترسانة التشريعية للعديد من
املمارسات.
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النص :مشروع قانون رقم  94.18يق�ضي باملصادقة على املرسوم
بقانون رقم  2.18.781الصادر في  30من محرم  10( 1440أكتوبر )2018
بإحداث الصندوق املغربي للتأمين الصحي
اللجنة املعنية :لجنة القطاعات االجتماعية

نوعية القراءة  :قراءة أولى

تاريخ املصادقة13/02/2019 :

نوعية التصويت  :االجماع

طبقا ألحكام الفصل  81من الدستور تمت املصادقة على املرسوم بقانون
املتعلق بصندوق التأمين الصحي الذي يرمي إلى جعل الصندوق الوطني
ملنظمات االحتياط االجتماعي مؤسسة عمومية لتدبير نظام التأمين اإلجباري
األسا�سي عن املرض بالقطاع العام ،تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل
املالي ،وتخضع للمراقبة املالية املطبقة على املؤسسات العمومية والوصاية
اإلدارية للدولة .كما من شأنه الحد من العديد من مظاهر االختالل على
مستوى التسيير والتدبير على اعتبار انه مشكل من ثمان ( )8تعاضديات
بالقطاع العام وشبه العام ،وأنه من الناحية التنظيمية يدبر استنادا على
مقتضيات ظهير  1963بسن نظام أسا�سي للتعاون املتبادل والقانون 65.00
بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية خاصة الشق املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض بالنسبة ملوظفي ومتقاعدي القطاع
العام وبالنسبة للطلبة.
ورحب الفريق بهذه املبادرة ،التي تندرج في إطار جديد لالتقائية وتكامل
السياسة والبرامج العمومية املتعلقة بالتغطية االجتماعية والصحية ،كون
املشروع يهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة وتدبير التوازنات املالية
للصندوق بكل عقالنية ،والقطع مع العديد من املمارسات السابقة التي
كانت مثار نقاش عمومي كبير.

72

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

النص :مشروعي القانون رقم  84.17و 90.17املتعلقين بنظام الضمان
االجتماعي  
اللجنة املعنية :لجنة القطاعات االجتماعية

نوعية القراءة :قراءة أولى

تاريخ املصادقة11/12/2018 :

نوعية التصويت  :اإلجماع

ثمن فرق العدالة والتنمية التعديالت املقترحة على مشروع القانون
رقم 84.17والتي تهم الفصول  47 ،27 ،26و 48من الظهير املنظم لصندوق
الضمان االجتماعي ،والتي تهدف إلى:
•إقرارإجبارية التصريح باألجراء وأداء االشتراكات عبرالوسائل اإللكترونية،
تحديدا عبر بوابة «ضمانكم» لتبادل املعلومات بين املقاوالت املنخرطة
والصندوق،
•منح الصندوق الوسائل الضرورية الكفيلة بتعزيز املراقبة الطبية خاصة
املتعلقة بإجراء الخبرات الطبية،
•إحداث نظام شفاف لتبادل املعلومات بين املنخرطين والحفاظ على
الحقوق االجتماعية للمؤمنين مع تحسين مستوى خدمات املقاوالت
املنخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
•تقليص مدة معالجة التصريحات،
•االنخراط في االستراتيجية الوطنية للخدمات اإللكترونية وتبسيط
املساطر بالنسبة للمقاوالت.
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وفيما يخص مشروع القانون رقم  ،90.17رحب نواب الفريق أيضا
بالتعديالت التي اقترحتها الحكومة على مقتضيات الفصول  32 ،15 ،5و35
من ظهير  1972والتي تهدف إلى :
•تحسين اآلجال املحددة لتمديد أجل إيداع طلب االنخراط في التأمين
االختياري من  12شهرا إلى  36شهر املوالية للتاريخ الذي تنتهي فيه
حقوق املؤمن له في التأمين االختياري ؛
•منح األجير حيزا زمنيا مهما لتقديم طلب االنخراط في التأمين االختياري
لتمكينه من ضمان الحق في معاش الشيخوخة شريطة توفره على
شرطي السن وعدد األيام املصرح بها ؛
•إلغاء املراقبة الطبية التلقائية التي يباشرها الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي على املؤمن له بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات
اليومية عن املرض (الفصل  )32؛
كما أشادوا بفكرة إضافة فقرة جديدة على الفصل  15من الظهير املذكور
والتي تق�ضي بأن جميع املقاوالت يسري عليها التعريف الوارد في التشريع
املتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية.
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 3.3االتفاقيات املصادق عليها
النص :مشاريع االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف  
اللجنة املعنية :لجنة الخارجية والدفاع الوطني
والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج
نوعية القراءة :قراءة أولى

عدد االتفاقيات الثنائية27 :

عدد االتفاقيات املتعددة األطراف9 :
نوعية التصويت :اإلجماع

صادق مجلس النواب خالل السنة التشريعية الثالثة على  36اتفاقية شملت
مختلف املناحي واملجاالت مع مجموعة من الدول منها تسع ( )9اتفاقيات
متعددة األطراف أهمها اتفاقية الشراكة في مجال الصيد املستدام بين
اململكة املغربية واالتحاد األوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل
الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور ،املوقعة ببروكسيل في  14يناير ،2019
وكذا اتفاق تبادل رسائل بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي بشأن تعديل
البروتوكولين رقم  1ورقم  4من االتفاق األورو  -متوسطي املؤسس لشراكة
بين اململكة املغربية من جهة ،واملجموعات األوروبية والدول األعضاء
بها ،واتفاقية االتحاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته ،املعتمدة بمابوتو
(املوزمبيق) وحظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة
تحركها عبر الحدود اإلفريقية ،املعتمدة بباماكو ،و االتفاق املؤسس ملنطقة
التجارة الحرة القارية اإلفريقية ( ،)ZLECAFاملوقع بكيكالي (رواندا) ،وغيرها
من االتفاقيات املصادق عليها.
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وحيث أن هذه املشاريع يصادق عليها فقط من حيث املبدأ ،بعد مدارستها
من طرف لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة
املقيمين بالخارج ،وال ُيقدم بشأن موادها أي تعديل ،فإن فريق العدالة
والتنمية قد تميز ،خالل مناقشتها ،بمداخالته وتحليله النوعي ملختلف هذه
االتفاقيات .حيث أثار االنتباه إلى آثارها على اململكة في مختلف املستويات
وبالخصوص في خدمة القضية الوطنية ،وفي توطيد وتقوية مكانة اململكة
املغربية ،وترسيخ مصداقيتها ودورها املتميز على الصعيد الدولي ،وتكريس
التفاعل االستباقي مع املتغيرات ،وإشعاع النموذج املغربي بالتعريف األوسع
بمسلسل اإلصالحات في جميع امليادين وما تنعم به اململكة من استقرار
وسلم ،وترسيخ وتطوير التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بما يخدم مصلحة
املغرب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وسياسيا.
ونوه أعضاء الفريق في مداخالتهم على دعم العالقات الثنائية مع مجموعة
من الدول اإلفريقية ،والتي كان لها نصيب األسد في االتفاقيات الثنائية ،همت
مجاالت من قبيل تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي ،ومجال
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،وقطاع الفالحة وتربية املوا�شي،
وميدان الطاقة ومجال اللوجيستيك ،وغيرها .كما استبشر الفريق خيرا
باالنفتاح على دول جديدة وتعميق العالقات معها من أسيا وأوروبا و دول
وسط أمريكا الجنوبية والكرايب  -كجمهورية بنما و جمهورية الدومينيكان
وجمهورية أذربيجان وجمهورية كرواتيا ،والجمهورية التشيكية- ....
واعتبروا في مداخالتهم أنه بتطوير عالقات التعاون والتضامن مع إفريقيا
وتعميق العالقات مع أوربا ومختلف الشركاء االستراتيجيين واالنفتاح على
أقطار أوربية أخرى سيتم خلق فضاء اقتصادي يخدم مصالح اململكة وعلى
رأسها القضية الوطنية وستفتح فرص جديدة لجلب االستثمار .إضافة
إلى إيجابياتها في إطار رابح-رابح اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وترسيخ
مكانة املغرب في املنتظم الدولي كفاعل أسا�سي.

76

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

وال شك أن االستراتيجية املغربية تجاه الفضاء اإلفريقي بالخصوص
تبلورت انطالقا من وعي املغرب باملوقع الجديد الذي تبوأته القارة اإلفريقية
في منظومة االقتصاد العالمي .إذ تساهم في تحسين مناخ األعمال وتجعل
من املغرب نموذجا يحتذى به وبتجربته الرائدة في ميادين حيوية من قبيل
تحديث الدولة وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة ووضع استراتيجيات قطاعية
وإنجاز مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية ،ونقل هذه الكفاءات
واملعارف التنموية والخبرة وتبادل التجارب في إطار تقديم الدعم التقني
للبلدان اإلفريقية من خالل تنظيم دورات تدريبية وزيارات للوفود التي زاد
عددها من مختلف الدول واملنظمات اإلفريقية نحو املغرب.
تدخالت الفريق في مناقشة مختلف االتفاقيات كانت لها آذان صاغية
وساهمت في إغناء النقاش سواء من حيث فلسفة هذه االتفاقيات أو أهدافها
ومراميها ،ونخص على سبيل الذكر ما أبداه الفريق في مناقشته ملشروع
قانون رقم  14.19يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد
املستدام بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه
وكذا على تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور ،املوقعة ببروكسيل في 14
يناير  ،2019باعتبار أهميته القصوى ،إذ عبر الفريق في مداخلته في الجلسة
العامة أن مناقشة هذا النص تعتبر مناسبة هامة لالعتزاز بما سجله ملف
وحدتنا الترابية ديبلوماسيا وسياسيا ،و أشار أنه بالرغم من املناورات التي
ال تتوقف ،وبالرغم من الهجومات املتتالية ألعداء وحدتنا الترابية ،إال أنه
تحققت أمور على أرض الواقع ال يمكن القفز على أهميتها ،ومنها :
•مصادقة البرملان األوروبي في  16يناير  2019على االتفاق الفالحي بين
املغرب واالتحاد األوروبي ،بأغلبية ساحقة ( 444صوتا) وهو االتفاق
الذي مدد التفضيالت الجمركية لتشمل املنتوجات الفالحية ومنتجات
الصيد البحري املنحدرة من الصحراء املغربية ؛
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•مصادقة البرملان األوروبي في  12فبراير 2019على اتفاق الصيد البحري
بين املغرب واالتحاد األوروبي ،بأغلبية ساحقة ب  415صوتا مقابل
 189وامتناع  49نائبا ،ورفض دعوة نواب أوروبيين بإخضاع النص
الجديد إلى تقييم محكمة العدل األوروبية ب  410صوتا معارضا و189
صوتا مؤيدا ،وهو االتفاق الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من
كاب سبارتيل إلى الرأس األبيض ،جنوب مدينة الداخلة ،وذلك بعد
رفض محكمة العدل لالتحاد األوروبي للطعن الذي تقدمت به جبهة
البوليساريو إللغاء التفويض املمنوح ملجلس االتحاد األوروبي للتفاوض
بشأن اتفاق الصيد ؛
•إصدار القمة االفريقية  32املنعقدة بأديس أبابا في  12فبراير 2019
لقرار يق�ضي بأنه ال يمكن في أي مستوى وبأي طريقة وبأي شكل من
األشكال إثارة أو ذكر أو اإلشارة إلى قضية الصحراء املغربية ،مرسخة
بذلك قرار القمة  31بنواكشوط ،والتي أقرت بأن قضية الصحراء
املغربية ،تتم معالجتها على مستوى األمم املتحدة وأن االتحاد اإلفريقي،
مطالب بتقديم الدعم واملساندة لهذا املسار األممي ؛
•مصادقة الرئيس األمريكي في  15فبراير  2019على امليزانية برسم سنة
 ،2019والتي تتضمن مقتضيات صريحة ،في الفصل الثالث ،تنص
على أن االعتمادات املخصصة للمملكة املغربية يمكن استخدامها
للمساعدة في الصحراء املغربية ؛
•سحب عدد من الدول العترافها بالجمهورية الوهمية لالنفصاليين،
والتي كان آخرها جمهورية السلفادور.
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كما تابع الجميع عدم قبول محكمة االتحاد األوروبي الطعن املقدم من
“جبهة البوليساريو” في  14يونيو  ،2018حيث قضت في  8فبراير  2019بعدم
قبول إلغاء اتفاق الصيدّ ،
وتبين للجميع أن محكمة العدل األوروبية لم
تعترف لـ ”البوليساريو” بأي حق في تمثيل سكان الصحراء ،بل ،ولم تمنحها أي
دور في عملية إبرام االتفاقيات بين املغرب واالتحاد األوروبي .وقد اعتبر جميع
املنصفين أن قرار مجلس وزراء االتحاد األوروبي وتصويت البرملان األوروبي
باإليجاب على هذا االتفاق ما هو إال نتيجة طبيعية للتطورات اإليجابية التي
عرفتها الشراكة االستراتيجية الثنائية بين املغرب واالتحاد األوروبي.
وفي األخير ،نبه الفريق في مداخلته إلى ضرورة االنتباه لعدم السماح بصيد
بعض األنواع من األسماك كاألخطبوط والصدفيات ،وعدم شمولية
االتفاقية للمنطقة املتوسطية ،وضرورة تجهيز كل السفن بآلية الرصد
لتبادل املعلومات بخصوص املراقبة ومحاربة الصيد غير املرخص.
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املحور الثالث
الحصيلة الرقابية
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حصيلة رقابية متميزة
شهدت السنة التشريعية الثالثة من الوالية البرملانية الحالية حصيلة رقابية
متميزة ،تنم عن الحضور الوازن واألداء النوعي للفريق من خالل مختلف املبادرات
الرقابية التي ّ
تصدر حصيلتها على مستوى مجلس النواب ،سواء فيما يخص األسئلة
الشفوية والكتابية ،أو طلبات انعقاد اللجان البرملانية الدائمة وطلبات القيام بمهام
استطالعية مؤقتة.
وضمانا لتنفيذ السياسات العمومية بطريقة ّ
فعالة وناجعة ،وبغية تأمين شفافية

عمل السلطة التنفيذية ،اعتمد فريق العدالة والتنمية مختلف اآلليات الرقابية
التي جاء بها الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب .حيث مكنت
جسور التواصل املباشر وامليداني مع املواطنين في كل جهات اململكة من وضع اليد
على االختالالت الحقيقية التي تشوب تدبير شؤونهم في البوادي والحواضر ،ونقل
مآسيهم ومطالبهم في مختلف القطاعات واملجاالت ،إيمانا من السادة النواب بما
تقتضيه املسؤولية التمثيلية الديمقراطية املنوطة بهم .فظل بذلك الفريق متميزا في
أدائه الرقابي داخل املجلس .ويبين املبيان التالي مختلف اآلليات الرقابية التي وظفها
الفريق خالل هذه السنة مع بيان عددها اإلجمالي :

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

83

 .1الحصيلة الرقابية اإلجمالية
استطاع فريق العدالة والتنمية ،خالل  26جلسة عمومية انعقدت هذه السنة
بمجلس النواب ،برمجة  225سؤاال شفويا 2من مجموع  1026سؤاال تمت إحالتها
على مجلس النواب في نفس الفترة (امللحق  .) 3همت هذه األسئلة جميع القطاعات
الوزارية ،منها ما هو وطني ومنها ما هو محلي ذو أهمية قصوى .أما األسئلة الكتابية،
والتي تطبعها القضايا املحلية ومشاكل وقضايا املواطنين اليومية ،وبفضل التواصل
الدائم والجسر املفتوح مع الساكنة ،فقد أحال الفريق على مختلف القطاعات
الحكومية ،منذ بداية السنة التشريعية الثالثة إلى حدود  15شتنبر  ،2019ما
مجموعه  2410سؤاال كتابيا وتلقى  854جوابا مكتوبا خالل نفس الفترة.
وفيما يخص األسئلة الشفوية الشهرية املخصصة لتقييم السياسات العمومية ،قدم
الفريق تسعة ( )09أسئلة بمعية فرق األغلبية خالل الست ( )6جلسات الشهرية
التي انعقدت خالل هذه السنة .سنخص مواضيعها وعرض رئيس الحكومة ومداخلة
الفريق بشأنها في كتاب خاص.
أما ما يتعلق بامللتمسات وطلبات اإلحاطة ،فقد تمكن الفريق من توجيه 248
ملتمسا ألعضاء الحكومة .كما تقدم الفريق ب  30طلبا لإلحاطة في إطار املادة 152
من النظام الداخلي ملجلس النواب وذلك للتحدث في مواضيع عامة وطارئة تستلزم
إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها وقد تجاوبت الحكومة مع ثمانية
منها.
وتجدر اإلشارة إلى أن برمجة األسئلة مرتبطة بشكل وثيق بحضور القطاع الحكومي
املعني بها ،إذ أن غياب بعض الوزراء عن الجلسات العمومية يحول ،في أحيان كثيرة،
دون برمجة أسئلة ذات راهنية حسب تقدير الفريق  ،ويوضح الجدول التالي توزيع
هذه الحصيلة حسب الدورات :

 2تتم هذه البرمجة وفق مسطرة ُمحكمة ،أساسها التدوال بين أعضاء مكتب الفريق ،وتستند أوال على
راهنية وأهمية السؤال املقترح للبرمجة ،وثانيا على مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص بين السائل واملعقب
من بين السيدات والسادة النواب .مع احترام مبدأ االستثناء في القضايا التي تستدعى مزيدا من اإلملام
والكفاءة والتتبع واالختصاص.
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الحصيلة اإلجمالية لآلليات الرقابية حسب الدورات
نوع األسئلة
املحالة
األسئلة الشفوية
املبرمجة
املحالة
األسئلة الكتابية
املجاب عنها
أسئلة السياسات العمومية املبرمجة
املحالة
امللتمسات
املجاب عنها
املحالة
طلبات اإلحاطة
املبرمجة

دورة أكتوبر
573
127
1 360
228
4
118
18
18
05

املجموع
1 026
225
2 410
854
9
248
19
30
08

دورة أبريل
453
98
1050
626
5
130
01
12
03

وبالنظر إلى حصيلة مجلس النواب من حيث األسئلة الشفوية والكتابية ومقارنتها مع
حصيلة الفريق خالل نفس السنة التشريعية ،يتبين أن الفريق يساهم بأزيد من ثلث
هذه الحصيلة ( % 32في األسئلة الشفوية و % 38في األسئلة الكتابية) .مما يؤكد تميز
نواب العدالة التنمية وجديتهم واجتهادهم في حسن تمثيل املواطنين.
عدد األسئلة الشفوية والكتابية لفريق العدالة والتنمية مقارنة مع إجمالي األسئلة
بمجلس النواب
نوع األسئلة
األسئلة الشفوية
األسئلة الكتابية

فريق العدالة
والتنمية
1 026
2 410

مجموع أسئلة باقي
الفرق بمجلس النواب
2 202
4 015

املجموع

%

3 228
6 425

% 32
% 38
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 .2األسئلة الشفوية والكتابية
ُ
تبرز حصيلة السنة الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة أن األسئلة الشفوية
والكتابية تتصدر قائمة اآلليات الرقابية املتاحة للنواب ،كما هو الشأن في السنوات
التشريعية السابقة ،وذلك لكونها أداة فاعلة في مراقبة األداء الحكومي من جهة،
ومن جهة أخرى تمكن السادة النواب من طرح مختلف القضايا ذات االرتباط الوثيق
بانشغاالت املواطنين .وتعتبر األسئلة الكتابية ،على وجه الخصوص ،األكثر اعتمادا
من طرف البرملانيين لكونها غير خاضعة لنظام الحصص الذي يعتمده املجلس
بالنسبة لألسئلة الشفوية وألنها غالبا تصب في القضايا ذات الصبغة املحلية.
وبالنظر إلى نوعية هذه األسئلة ،فاملالحظ أن ما يرتبط منها باملجال االقتصادي
والتنموي يحتل مرتبة الصدارة بنسبة  % 40.35بالنسبة لألسئلة الشفوية
و % 35.85بالنسبة لألسئلة الكتابية ،تليها األسئلة املرتبطة باملجال االجتماعي
( % 34.41و ،)% 31.04ثم أسئلة السياسات العامة واألسئلة ذات الطابع الحقوقي.
ويعزى هذا الترتيب لتوجهات الحكومة التي تركزبالدرجة األولى على القضايا االجتماعية
واالقتصادية سواء في برنامجها الحكومي أو أولوياتها التشريعية النعكاساتها املباشرة
على معيش املواطنين .ويبرز الجدول التالي توزيع األسئلة حسب املجاالت :
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النسبة
% 40,35
% 34,41
% 12,18
% 4,97
% 2,83
% 2,44
% 2,83
% 100

األسئلة الكتابية
املجاالت
األسئلة الشفوية
املجال االقتصادي والتنموي
865
414
749
املجال االجتماعي
353
501
سياسة عامة
125
106
املجال الحقوقي
51
78
املجال الثقافي
29
68
املجال الديني
25
43
العالقات الخارجية
29
2410
املجموع
1026

النسبة
% 35,85
% 31,04
% 20,75
% 4,36
% 3,20
% 2,78
% 1,74
% 100

إضافة إلى هذه األسئلة ،ومن أجل مزيد من التوضيح بخصوص القضايا املطروحة،
يحرص الفريق على اعتماد آلية التعقيبات اإلضافية من أجل الرد على بعض
املعطيات الواردة في أجوبة السادة الوزراء أو في مداخالت باقي الفرق .وقد برمج
الفريق خالل هذه السنة  125تعقيبا إضافيا  74منها خالل الدورة الخريفية و51
تعقيبا خالل الدورة الربيعية .ويعمل مكتب الفريق سلفا على برمجة هذه التعقيبات
بناء على جدول أعمال كل جلسة مع تحديد النائبة أو النائب الذي سيقوم بإلقائه
في احترام تام ملبدأ تكافؤ الفرص .ويبين جدول التعقيبات في امللحق رقم  4من هذا
التقرير نوعية األسئلة التي استدعت تعقيبا إضافيا.
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 .3امللتمسات وطلبات اإلحاطة
فيما يتعلق بامللتمسات التي يوجهها رئيس الفريق ونوابه البرملانيون إلى أعضاء
الحكومة واملسؤولين العموميين قصد حل بعض اإلشكاالت التي ال تستدعي إخضاعها
ملبادرات رقابية ،وجه الفريق خالل هذه السنة ما مجموعه  248ملتمسا ،في حين
أجابت الحكومة عن  19ملتمسا.

فيما يخص طلبات اإلحاطة ،فطبقا ملقتضيات املادة  152في النظام الداخلي ملجلس
النواب والتي تعطي للنواب والنائبات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة املخصصة
لألسئلة الشفوية للتحدث في موضوع عام وطارئ ،فقد أحال فريق العدالة والتنمية
على الحكومة ،خالل هذه السنة 30 ،موضوعا ذا راهنية واستعجالية ،أبانت عن
جاهزية نواب ونائبات الفريق وسرعة تفاعلهم مع القضايا املستعجلة للمواطنين
(امللحق رقم .)5
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 .4طلبات عقد اللجان
تقدم فريق العدالة والتنمية خالل هذه السنة التشريعية ،في إطار مقتضيات النظام
الداخلي ملجلس النواب ،بمجموعة من طلبات عقد اللجان ناهزت  38طلبا ملدارسة
عدد من املواضيع الراهنة (امللحق رقم  )6تمت مدارسة عدد مهم منها .ونستعرض
فيما يلي موقف الفريق ومقترحاته بخصوص بعض املواضيع التي نوقشت خالل
اجتماعات لجنة التعليم والثقافة واالتصال ،ولجنة الخارجية والدفاع الوطني :

لجنة التعليم والثقافة واالتصال  :تدارست هذه اللجنة مواضيع تهم
قطاعات التربية الوطنية ،االتصال والثقافة
قطاع التربية الوطنية
تمت مدارسة موضوع الوضعية الراهنة لقطاع التربية الوطنية واالستعداد
للدخول املدر�سي  2019-2018من قبل لجنة التعليم والثقافة واالتصال بتاريخ
 ،16-10-2018حيث شكل مناسبة ملعرفة اإلجراءات والتدابير املتعلقة بتهيئة
ظروف استقبال التلميذات والتالميذ وإنهاء كل العمليات املرتبطة بتأهيل مرافق
املؤسسات التعليمية واألقسام وتوفير التجهيزات فضال عن ضمان انطالق اإلطعام
املدر�سي والداخليات وذلك ضمانا لالنطالقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف.
كما تطرق النقاش إلى مدارسة مقررات السنة الدراسية  2019-2018التي تحمل
عبارات الدارجة وفق طلب نواب فريق العدالة والتنمية على خلفية الجدل الواسع
واالنتقادات الشعبية إلدراج بعض املصطلحات بالدارجة املغربية في بعض املقررات
املدرسية لهذا املوسم الدرا�سي.
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قطاع االتصال
تمت مناقشة جملة من املواضيع الراهنة من بينها :
 واقع وتحديات املشهد السمعي البصري ببالدنا وخاصة على مستوى القناتين األولى(الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة) والثانية (شركة صورياد) ؛
 تقييم الدعم العمومي املقدم للصحافة.حيث تأتي هذه الطلبات في سياق تتبع وتقييم اإلعالم السمعي البصري العمومي الذي
عرف عددا من االنجازات والتطورات لكنه رغم املجهود الحالي ما يزال دون انتظارات
املغاربة في تقديم خدمة عمومية في املستوى املطلوب بالنظر للتطور التكنلوجي
الحاصل من جهة ومن جهة للدور االقتصادي والثقافي الذي يلعبه القطاع السمعي
البصري في بالدنا.
وفي هذا اإلطار ،عبرنواب فريق العدالة والتنمية أن إصالح هذا القطاع رهين بمعالجة
أربعة ( )4إشكاالت كبرى :
•التنزيل السليم ملختلف املقتضيات القانونية التي جاءت بها مختلف القوانين
الخاصة باملجال السمعي البصري ؛
•أهمية التحول الرقمي الذي يتسارع بقدوم الجيل الخامس من األنترنت الذي
يعتبر أسرع  10مرات من الجيل الحالي ؛
•الحفاظ على الرأسمال الحقيقي الذي تتوفر عليه قنوات القطب العمومي والذي
يتجلى في املوارد البشرية والحفاظ على كرامتهم واستقالليتهم ؛
•إعادة النظر في النموذج االقتصادي للمقاولة اإلعالمية أو الصحفية.
كما أكد الفريق على الحاجة إلعالم قوي يعتمد أساسا على اإلخبار والتحسيس
والتوعية ،ثم الترفيه ليكون بالفعل رافعة من رافعات املجتمع األساسية ،منبها
بتراجع البرامج الثقافية التي كانت تستحوذ على حصة األسد لصالح البرامج الدرامية
والفنية .هذا إلى جانب ضرورة تشجيع البرامج املوجهة للنساء من أجل محاربة الصور
النمطية .كما تمت اإلشارة إلى إشكالية جودة اإلنتاجات واستمرار واقع استفادة نفس
الشركات من الدعم في إطار طلبات العروض ،مما يستدعي حسب الفريق مراجعة
دفاتر التحمالت الخاصة بطلبات العروض لكي تساير التعديل القانوني املتضمن
بالقانون  77.03املتعلق باالتصال السمعي البصري في املادة  48منه وذلك باالعتماد
على نظام الحصص وتشجيع املقاوالت الصغيرة واملتوسطة.
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قطاع الثقافة
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجموعة من الطلبات التي تهم قطاع الثقافة نذكر منها:
•موضوع الدعم املالي والعيني الذي تقدمه الوزارة ؛
•حصيلة عمل صندوق العمل الثقافي ؛
•واقع الصناعة السينمائية باملغرب وسبل تطويرها وتنميتها.
وشكلت هذه املواضيع مناسبة لتسليط الضوء على واقع دعم العمل الثقافي سواء
املالي أو العيني ،وكذا حصيلة عمل صندوق دعم العمل الثقافي الذي سجلت موارده
ارتفاعا مهما خالل السنوات األخيرة بفضل جملة من اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها
الوزارة سواء في الجانب املتعلق بالحكامة أو في إدخال تقنيات جديدة.
وعن وضعية الصناعة السينمائية تطرق الفريق إلى أهمية هذا املجال وسبل تطويره
وتنميته ،والذي يمتلك فيه املغرب تجربة  100سنة من التراكم ،وبالتالي فهو من
مجاالت االستثمار الكبرى وآلية من آليات تسويق الثقافة املغربية واالنفتاح على
العالم ،هذا إلى جانب ما يوفره من مناصب للشغل .وفي هذا السياق ،أثار نواب
الفريق سؤال التطور التكنولوجي والرقمي وما يطرحه من تحديات املواكبة والرقمنة
والتطوير واملراجعة بما يحقق صناعة سينمائية مغربية حاضرة في املشهد الوطني وملا
ال على الصعيد الدولي .ينضاف إلى ما سبق تأكيد نواب الفريق باللجنة الدائمة على
حاجة املجال السينمائي للتطوير التشريعي ،فإلى جانب املراجعة التي عرفها القانون
املنظم للمركز السينماتوغرافي املغربي ،الحاجة ماسة اليوم إلى مشروع القانون
املتعلق بالصناعة السينمائية والذي أكد السيد الوزير أنه في املراحل األخيرة حيث
تمت إحالته على األمانة العامة للحكومة.
أما بخصوص وضعية الفنانين ،فقد تساءل نواب الفريق عن واقع تنزيل قانون
الفنان ،والسيما النصوص التنظيمية الخاصة به ،حيث أشار السيد الوزير إلى
إصدار معظم املراسيم املتعلقة بقانون الفنان هذا إلى جانب جهود تطوير الخدمات
االجتماعية للفنانين والسيما خدمات النقل والسياحة والترفيه في أفق إخراج
املراسيم املرتبطة بالتقاعد والتأمين.
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  لجنة الخارجية والدفاع الوطني
عقدت لجنة الخارجية خالل هذه السنة التشريعية ثالثة اجتماعات ،تم تخصيصها
ملناقشة بعض امللفات ذات األولوية ،والتي كانت موضوع إجماع من طرف مكونات
اللجنة حيث يتعلق األمر بملف القضية الوطنية وموضوع الحج.
فيما يتعلق بالقضية الوطنية ،بادر الفريق إلى جانب الفرق األخرى إلى املطالبة بعقد
اللجنة بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ملناقشة مستجدات القضية
الوطنية في مناسبتين مختلفتين ،حيث انعقد اللقاء األول في  20دجنبر  2018ملدارسة
املستجدات املتعلقة بالقضية الوطنية على ضوء املحادثات التي جرت يومي  5و6
دجنبر  2018بجنيف السويسرية تحت رعاية املبعوث الشخ�صي لألمين العام ملنظمة
األمم املتحدة ،بينما انعقد اللقاء الثاني يوم  14ماي  2019من أجل إطالع أعضاء
اللجنة على مستجدات القضية الوطنية في ظل الوضع السيا�سي واإلقليمي الراهن.
ّ
شكل اللقاء األول فرصة لتقديم توضيحات هامة من أبرزها كون موضوع اللقاءات
املنعقدة بجنيف على مدى يومين لم يكن يتعلق بمفاوضات على الطاولة ،كما جرى
ترويجه في عدد من وسائل اإلعالم ،وإنما يتعلق بمحادثات على مائدة مستديرة.
ووقف أعضاء اللجنة على مضامين مدونة السلوك التي تم اعتمادها قبل مباشرة
هذه املحادثات ،والتي كان لزاما على األطراف احترامها ،حيث تم تسجيل جلوس
الجزائر واملغرب وباقي األطراف على نفس املستوى.
وقد ثمن أعضاء فريق العدالة والتنمية خالل هذا اللقاء املكتسبات التي حققها
املغرب بهذا الخصوص ،ودعا إلى استثمارها في املستقبل بما يخدم مصالحه .ولم
يفت أعضاء الفريق أيضا التنبيه إلى عدم إغفال ملف سبتة ومليلية املحتلتين،
وضرورة استحضار حقوق املغرب بهذا الخصوص .كما أثار بعض أعضاء الفريق
مسألة الوضع في منطقة الكركارات والدعوة إلى التصدي الستفزازت البوليساريو
املنافية ملقتضيات اتفاق وقف إطالق النار.
وفي اللقاء الثاني ،تم التأكيد على دعم املغرب للجهود املبذولة من قبل األمين العام
ومبعوثه الشخ�صي من أجل التوصل لحل سيا�سي ونهائي لهذا النزاع اإلقليمي ،ووقف
أعضاء اللجنة على املعطيات املتعلقة بالتحضير للمائدة املستديرة الثانية بعقد
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مشاورات ثنائية مع املبعوث الشخ�صي في باريس ،إضافة إلى كون املائدة املستديرة
الثانية ّ
تميزت بحضور وزير جزائري جديد .وقد تم تكريس شكل وصيغة مسار املائدة
املستديرة بمشاركة كافة األطراف (املغرب ،الجزائر ،موريتانيا ،و"البوليساريو")،
حيث تم التنويه بضم الوفد املغربي ملنتخبين يمثلون ساكنة األقاليم الجنوبية.
وقد أحاط وزير الشؤون الخارجية أعضاء اللجنة باملعطيات املتعلقة بتقييم املائدة
املستديرة األولى ،وتم الوقوف على محددات الحل السيا�سي طبقا للفقرة الثانية من
القرار  ،2440والذي يؤكد على أن الحل يجب أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما
وقائما على التوافق ،فضال عن قدرة هذا الحل على تحقيق االندماج اإلقليمي.
ّ
ونوه أعضاء الفريق ،خالل هذا اللقاء أيضا ،باعتماد مجلس األمن للقرار  2468في
 30أبريل  ،2019والذي عزز مكتسبات املغرب في القرارات السابقة بشأن أولوية
مبادرة الحكم الذاتي ،وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر ،ودعوة
"البوليساريو" إلى احترام وقف إطالق النار ،والوفاء بالتزاماتها بشأن االمتناع عن
األعمال املزعزعة لالستقرار.
أما بخصوص موضوع الحج ،فقد تدارس أعضاء اللجنة ملف الحج والظروف التي مر
بها موسم الحج لسنة 1440ه.
وبعد استعراض وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية للمجهودات املبذولة من أجل
تحسين الخدمات ،وتيسير ظروف أداء مناسك الحج عبرت بعض التدخالت باسم
فريق العدالة والتنمية عن استياء النواب البرملانيين من تأخر القطاع املعني بالحج
عن املثول أمام لجنة الخارجية ،وعدم التفاعل مع املبادرة الرقابية للمجلس في
الوقت املناسب ،حيث كان من األجدر التفاعل بإيجابية وفي حينه مع البرملان ،ملا في
ذلك من تعبير عن احترام الشعور الوطني والرأي العام.
ّ
وتميزت مداخالت الفريق بتقديم مالحظات مؤسسة على وقائع وشهادات تم الوقوف
عليها ميدانيا من طرف بعض النواب الذين كانوا ضمن حجاج هذا املوسم.
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 .5املهام االستطالعية املؤقتة
تفعيال ملقتضيات املادة  107من النظام الداخلي ملجلس النواب ،تميزت السنة
التشريعية الثالثة بإحالة مهمة استطالعية واحدة على مجلس النواب بتاريخ  7ماي
 ،2019تمت صياغة إشكاالتها وفق الالئحة الداخلية التي وضعها مكتب املجلس
والتي تنظم أشغال املهام االستطالعية ،واملتعلقة بالوقوف على واقع املكتب املغربي
لحقوق املؤلفين واملشاكل التي تعاني منها هذه املؤسسة وآفاق النهوض بخدماتها.
فيما شارك نواب الفريق في مهام استطالعية أخرى تم تفعيلها وانطلقت أشغالها
خالل هذه السنة سواء بعد االستجابة لطلبات تقدم بها الفريق أو تقدمت بها بقيىة
الفرق األخرى ،وسنأتي على تفصيل مجرياتها حين إنجاز تقاريرها.
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 .6تقييم األداء التشريعي والرقابي للفريق من منطلق
مستويات تنزيل البرنامج الحكومي
كان موقف فريق العدالة والتنمية واضحا إبان مناقشته للبرنامج الحكومي إذ عبر عن
مساندته الراشدة واملبصرة والناصحة للحكومة من خالل مبادرات الفريق بمجلس
النواب .وفي تقييمه األولي لحصيلة الحكومة املرحلية وما طبع عملها خالل أزيد من
سنتين عبر الفريق عن اعتزازه بما أنجز من مواصلة اإلصالح وتمنيع االقتصاد الوطني
وتعميق النفس االجتماعي عبر االهتمام بالفئات الهشة وتحقيق العدالة .وقد ّ
عدد
الفريق في هذا الصدد خالل تدخله عند مناقشة الحصيلة املرحلية للحكومة أزيد من
 70إنجازا حقيقيا بعناوين دالة ومرقمة.
ويمكن القول إن فريق العدالة والتنمية قد وفى بما التزم به في مساندته للحكومة
وكانت بصمته واضحة فيما تحقق من إنجازات من خالل مبادراته البرملانية وحضوره
القوي في اللجان النيابية والجلسات العمومية وكفاءاته في تجويد النصوص
التشريعية وتقديم مقترحات القوانين ،وفي مراقبته للعمل الحكومي.
وسنقدم من خالل هذه الفقرة مدى استحضار فريق العدالة والتنمية للتوجهات
الكبرى للبرنامج الحكومي خالل قيامه بوظائفه البرملانية بالتركيز على محورين اثنين
في أفق تعميم هذا القياس على بقية محاور البرنامج الحكومي في إصدار مستقل.
محور تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة
التزمت الحكومة في هذا املحور برفع تنافسية االقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل
للحاق بركب البلدان الصاعدة ومواصلة تحسين مناخ األعمال لتمكين املغرب من
ولوج دائرة االقتصادات الخمسين ( )50األوائل عامليا في مؤشر ممارسة األعمال
( )Doing Businessفي أفق  .2021واعتبرت املقاولة في صلب أولوياتها كونها املحرك
األسا�سي للتنمية مما يتحتم دعم وتقوية نسيج املقاوالت ،وخاصة املقاوالت الصغيرة
جدا والصغيرة واملتوسطة ،ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر وتحريرها من قيود
املساطر اإلدارية املتشابكة واملعقدة.
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ومن خالل تقييم حصيلة السنة التشريعية الثالثة ،ومواصلة ملا تم تحقيقه خالل
السنتين السابقتين خاصة بعدما ساهم التشريع والتدابير الجبائية في كسب تسع
مراتب ( )9على مستوى مناخ األعمال وانتقال املغرب من الرتبة  69إلى الرتبة 60
بفضل قانون إنشاء املقاولة بطريقة إلكترونية ،ومدونة التجارة ،وتجويد اإلطار
القانوني املتعلق بمعالجة صعوبات املقاوالت.
فقد تم تسجيل مجموعة من اإلجراءات والتدابير خالل هذه السنة التشريعية تصب
في هذا الصدد تحققت بفضل مساندة الفريق املستمرة ونذكر منها :
في الجانب التشريعي صدور مجموعة من القوانين بالجريدة الرسمية في نهاية ابريل
 2019لها انعكاسات إيجابية على جاذبية االستثمار وعلى املقاولة بالخصوص وعلى
إمكانية خلق مناصب شغل جديدة ،وستمكن ال محالة من تحقيق ما تصبو إليه
الحكومة في برنامجها باحتالل املراتب الخميسين األولى كونها ترنو دعم القطاع الخاص
وتسهيل حصول املقاوالت خاصة الصغرى واملتوسطة من التمويل إلنجاز مشاريعها
خارج املساطر و الصعوبات التي تعتريها حاليا ،وتوفير الضمانات الالزمة بالتنصيص
على آليات جديدة تسمح في وقت وجيز وبأقل التكاليف إنجاز عملية تحقيقها ،وتحد
من اللجوء إلى القضاء ،وترنو تعزيز مبدأ الشفافية والحكامة في التدبير والتسيير
ومالئمة املمارسة الوطنية مع التجارب الفضلى الدولية عبر تخويل حق املساهمين
تدبير أمور الشركات ،ونخص بالذكر هنا ترسانة قانونية مهمة ضمت كل من القانون
رقم  21.18املتعلق بالضمانات املنقولة ،والقانون رقم  21.19املغير واملتمم للقانون
رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية
باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة ،والقانون رقم 20.19
املغير واملتمم للقانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة.
ويدخل في إطار هذه الترسانة التشريعية أيضا كل من القانون رقم  85.18املغير
للقانون رقم  18.97املتعلق بالسلفات الصغيرة الذي صدر في يناير  2019كمكمل
للتدابير التي جاء بها قانون املالية في إطار تحفيز املقاولة انسجاما مع البرنامج الحكومي
واستجابة لطلبات املقاوالت الصغيرة جدا بهدف الرفع من الحد األق�صى للسلفات
الصغرى من  50.000درهم إلى  150.000درهم .ومشروع قانون رقم  87.18املغير
واملتمم للقانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات الذي يعتبر جوابا على مختلف
تساؤالت الفريق في مبادراته الرقابية ،حيث يهدف إلى مراجعة التشريع الحالي املتعلق
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بمدونة التأمينات السيما بعض البنود التي تخص التأمين التكافلي ،وذلك من أجل
مالءمته مع مبادئ وأسس التأمين التكافلي املنبثقة من أحكام الشريعة اإلسالمية
ومقاصدها.
وفي املجال املالي تمت املصادقة على مشروع قانون رقم  40.17املتعلق بالقانون
األسا�سي لبنك املغرب والذي يروم تعزيز استقاللية بنك املغرب في مجال السياسة
النقدية كما يخوله صالحيات من اجل تحديد استقرار األسعار والحفاظ على
االستقرار املالي مع اقتراح على الحكومة كل اإلجراءات الكفيلة بذلك  ،واملساهمة
في الوقاية من املخاطر والوقوف إلى جانب مؤسسات االئتمان التي تواجه مشاكل
السيولة لحل األزمات املصرفية ؛ كما يسهر على تنفيذ سياسة سعر الصرف في إطار
التوجهات التي تتخذها الحكومة.
وفي التدابير الجبائية وامليزانياتية جاء قانون املالية برسم  2019بمجموعة من
التدابير استهدفت تنزيل مقتضيات محور تنافسية االقتصاد الوطني وتحفيز املقاولة
وتحسين مناخ األعمال ،إجراءات وتدابير من شأنها رفع منسوب الثقة للمقاولة كما
هو الحال بالتصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة املضافة املتراكم منذ سنوات،
بالنسبة ملقاوالت القطاع الخاص واملقاوالت العمومية بعد إطالق عملية إرجاع
متأخرات الضريبة على القيمة املضافة (حوالي  40مليار درهم) ،في خطوة جريئة
غير مسبوقة  ،إضافة إلى تقليص آجال أداء الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات
واملقاوالت العمومية ملا بذمتها من مستحقات تجاه املقاوالت ،وذلك عن طريق وضع
آليات مناسبة للتتبع الدقيق آلجال األداء واتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليصها .انضاف
إلى تدابير جبائية تحفيزية من أهمها :
•اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات وتخفيض النسبة من % 20
إلى  ،% 17،5وتوسيع نطاق االمتيازات املمنوحة للمصدرين لتشمل املنشآت التي
تصنع منتجات موجهة للتصدير؛ كإجراء مكمل للتدابير السابقة على غرار إقرار
إعفاء ضريبي ملدة  5سنوات للمقاوالت الصناعية حديثة النشأة؛ و إنشاء صندوق
لدعم املقاوالت الناشئة واملشاريع املبتكرة بـ  500مليون درهم.
•إلغاء الديون املتعلقة بالقروض املمنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة
في إطار اآللية التي تم وضعها لتسهيل حصول هذه الفئة على القروض البنكية
والتي تم التخلي عنها في عام  2002؛
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•إلغاء الديون املستحقة لفائدة الدولة املوضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير
 2000والتي تساوي أو تقل عن أو تبقى منها مبلغ خمسين ألف ( )50.000درهم ؛
•تقليص الحد األدنى للجزاءات والغرامات الناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء
املتأخر باإلقرار أو اإلقرار الناقص املتعلق برقم أعمال املقاول الذاتي ،من 500
درهم إلى  100درهم ؛
•تخفيض سعر الضريبة على الدخل املطبق على رقم أعمال املقاول الذاتي من
 %1إلى  % 0.5بالنسبة لألنشطة التجارية والصناعية واألنشطة الحرفية ،ومن
 %2الى  %1بالنسبة ملقدمي الخدمات ؛
•إحداث تخفيض بنسبة  %60على األرباح املوزعة على الشركات املسا ِّهمة في
هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛
•تخفيض الحد األدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة ()100
وحدة في العالم القروي ؛
•إعفاء محطات توزيع الوقود بالتقسيط من واجب التمبر املطبق على املخالصات
من املبالغ النقدية ؛
•تحديد سعر الضريبة على الدخل في  % 10بالنسبة للمبلغ اإلجمالي للدخول
العقارية ،التي تقل عن مائة وعشرون ألف ( )120.000درهم ،وفي % 15بالنسبة
لتلك التي تساوي أو تفوق مائة وعشرون ألف( )120.000درهم ؛
•الرفع من سعر الحد األدنى للضريبة من  % 0.5إلى  % 0.75بالنسبة للمنشآت
التي تصرح بحصيلة فيها عجز ابتداء من السنة الرابعة ،مع تطبيق سعر الحد
األدنى للضريبة املحدد في % 0.25على شركات بيع األدوية ؛
•تخفيض سقف مبلغ النفقات املدفوعة نقدا القابلة للخصم على املستوى
الضريبي ،في حدود  5.000درهم عن كل يوم وعن كل مورد وفي حدود 50.000
درهم عن كل شهر (عوض  10 000درهم عن كل يوم وعن كل مورد و100.000
درهم عن كل شهر) ؛
وهي تدابيرجبائية تنضاف إلى املوارد املالية املخصصة لتعزيزاالستراتيجيات القطاعية
الخاصة بالقطاعات املنتجة و تحسين ظروف تنزيلها وشروط تكاملها ؛ وتأهيل التجهيز
وتعزيز االستثمار في البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظوماتها.
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وفي مجال االستثمار خاصة تقوية القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية لالستثمار
وتحسين تموقعها وتخويلها صالحيات جديدة لتسهيل االستثمار على املستوى
الجهوي؛ تميزت السنة التشريعية بإصدار القانون رقم  47.18املتعلق بإصالح املراكز
الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار ،حيث يصبو هذا
القانون كما سبق ذكره أعاله ،إلى تحفيز ودعم وتشجيع االستثمارات والرفع من
معدالت التشغيل وتعزيز تنافسية املغرب في جاذبية االستثمار عبر إعادة هيكلة املراكز
الجهوية لالستثمار بتحويلها إلى مؤسسات عمومية ذات مجالس إدارية تحت رئاسة
الوالي ويطابق نفوذها نفوذ جهات اململكة ،و توسيع نطاقها املراكز ا لتمكينها من
االضطالع بمهام تسهيل االستثمار ومواكبة املقاوالت و التسويق الترابي واالقتصادي
لكل جهة من جهات اململكة.
كما عرف إطار تيسير الولوج للعقار خالل هذه السنة التشريعية فتح ورش تحيين
وتحديث ومراجعة الترسانة القانونية املؤطرة للعقار خاصة فيما يتعلق بتسريع
عملية تمليك األرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي الحقوق املستغلين
و العمل على تعبئة العقار لفائدة املشاريع االستثمارية بما يسمح باستباق الحاجيات
العقارية لهذه املشاريع ،والحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقار في املناطق ذات
الجاذبية؛ وذلك بعد التصويت باإلجماع على مشاريع القوانين  62.17و63.17
و 64.17املتعلقة على التوالي بالوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير
أمالكها .وبالتحديد اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية .وباألرا�ضي الجماعية
الواقعة داخل دوائر الري .قوانين من شأنها تجاوز عجز النصوص الحالية املؤطرة
لتدبير والوصاية على أرا�ضي الجماعات الساللية عن مواكبة التطورات االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والحقوقية التي يعرفها املجتمع املغربي من جهة ،ومن جهة
أخرى فتح إمكانية تفويت أرا�ضي الجماعات الساللية للفاعلين الخواص إلى جانب
الفاعلين العموميين إلنجاز مشاريع االستثمار ،ال�شيء الذي سيمكن هذه األرا�ضي من
املساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة ،وإعادة النظر في كيفية كراء
عقارات الجماعات الساللية ،من أجل تشجيع االستثمار ،خاصة في امليدان الفالحي.
كما صادق مجلس النواب في نفس اإلطار على مشروع قانون رقم  32.18يق�ضي
بتغيير وتتميم القانون رقم  22.01املتعلق باملسطرة الجنائية دعما للعقار وبغية
توفير الوعاء العقاري الالزم النجاز البنيات التحتية األساسية واملرافق والتجهيزات
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العمومية ،وتنويع العرض السكني املالئم ملختلف الشرائح االجتماعية ،وتشجيع
االستثمار املنتج في شتى املجاالت بغية تحصين امللكية العقارية وإرساء سياسة شاملة
ومندمجة ذات طابع استراتيجي في هذا القطاع الحيوي لتمكين العقار من اإلسهام
الفاعل في دينامية التنمية .حيث يهدف هذا القانون إلى التصدي لظاهرة االستيالء
على عقارات الغير تعزيزا لألمن التعاقدي وحماية لحقوق الغير وتحصين ممتلكاتهم
عبر تغيير وتتميم بعض مواد قانون املسطرة الجنائية من خالل منح النيابة العامة
وقا�ضي التحقيق واملحكمة الصالحية التخاذ أي إجراء تحفظي لحماية امللكية بما في
ذلك تجميد العقار وعقله ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان الدعوى.
وفي محور التشغيل وبفضل اإلجراءات والتدابير أعاله خاصة مناصب الشغل املحدثة
بقانون املالية وأثار التحفيزات لدعم املقاولة وحسن تدبير وتنزيل االستراتيجيات
القطاعية ومواصلة األوراش الكبرى ،فقد أبرزت نتائج املندوبية السامية للتخطيط
عن تراجع نسبة البطالة ب % 0,5ما بين  2018و ،2019مع استمرارية هذا املنحى،
مما سيمكن تحقيق مبتغى البرنامج الحكومي في هذا الصدد.
محور تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي
اعتبر الفريق خالل مناقشته للبرنامج الحكومي هذا املحور من املحاور املركزية إلى
جانب محور تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة.
وسعى بمساندته املعهودة السهر على تنزيل إجراءاته وتتبع تفعيل التدابير التي
التزمت بها الحكومة ،واتسمت مختلف مبادرات الفريق الرقابية بمساءلة السياسات
االجتماعية عبر مجاالت التربية والتكوين والخدمات الصحية ومحاربة الفوارق ودعم
الفئات الهشة ورفع مستوى التماسك االجتماعي ...ومدى بلوغ املؤشرات التي سطرتها
الحكومة عبر الولوج للخدمات الصحية األساسية ،ورفع الولوج للطرق في العالم
القروي ،ورفع نسبة التمدرس ،وتقليص نسبة األمية وغيرها من املؤشرات واألهداف
املتوخاة في البرنامج الحكومي.
وقد ثمن الفريق ما تم تحقيقه في هذا املحور من خالل تدابير قانون املالية ومختلف
األوراش ،إذ أشاد بهذه اإلجراءات الذي تهدف إلى تكريس توجه متصاعد لالهتمام
بالقطاعات االجتماعية ،وتقليص وتدارك الفوارق االجتماعية واملجالية ،من خالل
الرفع من االعتمادات املالية املخصصة للشق االجتماعي بـ  17مليار درهم إضافية،
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حيث وصل مجموع هذه االعتمادات إلى  111مليار درهم ،منها  5مليارات إضافية
لدعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ،و 3,3مليار درهم إضافية للرفع من كتلة
األجور ،و 5.4مليار درهم إضافية للتعليم و 1,5مليار إضافية للصحة ،و 1مليار درهم
إضافي ملواصلة إصالح نظام املعاشات ،والرفع من عدد املناصب املالية املخولة
لبعض القطاعات االجتماعية ،حيث خصص للتعليم أزيد من 16400منصب (منها
 15000متعاقد) ،ولوزارة الصحة  4000منصب مالي ،وتخصيص إمكانيات مالية
مهمة لقطاع التعليم تتمثل في  68مليار درهم كاعتمادات ،ولقطاع الصحة بميزانية
تبلغ  16,3مليار درهم ،وإحداث أزيد من  40ألف منصب شغل عمومي ،وذلك
بإحداث  25.458منصب مالي.
ونوه الفريق بالحكومة التي حرصت على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتقليص
الفوارق االجتماعية واملجالية ،حيث رصدت  600مليون درهم لدعم األرامل ،و150
مليون درهم لألشخاص في وضعية إعاقة ،و 1,8مليار درهم برسم ِم َنح الطلبة ،و1,6
مليار درهم لبرنامج املساعدة الطبية "راميد" ،ورصد  250مليون درهم للمبادرة
امللكية مليون محفظة ،وخصصت  3,4مليار درهم كاعتمادات لألداء ،و 4ماليير درهم
كاعتمادات لاللتزام في إطار صندوق التنمية القروية ،وذلك من أجل تحسين الربط
بالشبكة الطرقية ،وتزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب ،وتعميم الكهربة ،وتحسين
عرض الخدمات العالجية والتعليم باملناطق القروية.
واعتبر الفريق من خالل هذه التدابير واإلجراءات أن الحكومة واصلت بخطى كبيرة
مجهود تعميق النفس االجتماعي للسياسات العمومية واالهتمام بالفئات الهشة
وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية .وعرفت القطاعات االجتماعية خالل
السنوات األخيرة مجهودا استثنائيا على مستوى رصد اإلمكانيات املادية والبشرية
واللوجيستيكية واعتماد إصالحات هيكلية وسياسات عمومية هادفة لفائدة الفئات
الهشة واملعوزة ،حيث انتقلت امليزانية املخصصة للقطاعات االجتماعية في امليزانية
العامة للدولة خالل السنوات األخيرة من  41في املائة سنة  1996إلى  50في املائة حاليا.
كما حظي بامللموس وباألرقام قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي
وقطاع الصحة باهتمام كبير من طرف الحكومة .إذ الحظ الفريق عزيمة وجرأة
الحكومة على تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ال من حيث
الرفع من االعتمادات املالية املخصصة لهذا القطاع ،حيث بلغ الغالفي املالي لهذا
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القطاع  68مليار درهم برسم قانون املالية  ،2019بزيادة تفوق  % 25مقارنة مع
 ،2016كما أولت الحكومة عناية كبيرة لتعزيز مختلف البرامج االجتماعية املوجهة
لتوسيع االستفادة منها وزيادة الدعم املوجه لها ،سواء تعلق األمر ببرنامج تيسير لدعم
التمدرس ،أو برنامج مليون محفظة أو املنح الجامعية واملنح املوجهة لطلبة التكوين
املنهي ،او التغطية الصحية للطلبة او الداخليات واملطاعم أو إنشاء وتأهيل البنيات
التحتية املدرسية والجامعية أو من خالل الزيادة في املوارد البشرية املخصصة للقطاع
بلغت تعزيز املوارد البشرية بقطاع التربية والتكوين ،من خالل توفير ما يناهز 70.000
منصبا ماليا برسم سنوات  2018 ،2017و.2019تدابير تنضاف إلى الجهد التشريعي
من خالل املصادقة على مشروع القانون اإلطار رقم  51.17يتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي باألغلبية والذي عرف مدا وجزرا في مناقشته وخاصة املواد
املتعلقة بالتناوب اللغوي كما تم بيانه أعاله في قراءة لهذا النص.
كما ثمن الفريق مجهودات الحكومة في قطاع الصحة وما حظي به من اهتمام
استثنائي ،حيث عرفت امليزانية املخصصة له ارتفاعا ملحوظا بلغت ما يفوق 16.3
مليار درهم في  ،2019بزيادة  1.5مليار درهم مقارنة مع السنة املاضية (حوالي.)% +10
وفي هذا السياق ،البد من التذكير بمشاريع قوانين مهيكلة على هذا املستوى ،ويتعلق
األمر باملصادقة على القوانين بشأن نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض
الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا والذي يستهدف  11مليون مغربي ،وبنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض بالنسبة للطلبة ،في انتظار اإلفراج عن مشروع القانون املتعلق بالتغطية
الصحية للوالدين .كما سجل على صعيد توفير املوارد البشرية التطور امللحوظ من
خالل إحداث  9500منصب مالي برسم  2019-2017أي بزيادة تفوق .%58
أما على مستوى العرض الصحي ،سجل الفريق بإيجابية اإلجراءات املتعلقة بتأهيل
البنية التحتية وتعزيز العرض الصحي من خالل فتح مؤسسات استشفائية جديدة
وتأهيل وتجهيز املراكز االستشفائية ،وتفعيل املخطط الوطني للصحة في أفق 2025
وإطالق مخطط تسريع تأهيل املستشفيات ،باإلضافة إلى تخفيض أثمنة األدوية وما
له من انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ،فقد كان الفريق في مختلف
مبادراته يدق ناقوس االستعجال والخطر في القطاعات ذات الطابع االجتماعي
وخصوصا على صعيد املوارد البشرية خاصة في قطاع الصحة ،وما ُيطرح أمام
القطاع من تحديات وإشكاالت العدالة املجالية ،داعيا إلى إيجاد حلول لإلشكاالت
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التي يعرفها نظام الراميد ،ومعالجة االختالالت ذات الطبيعة املؤسساتية ،ومراجعة
شاملة للمنظومة املالية الخاصة به ،و ضرورة اإلسراع بتنزيل وتفعيل نظام التغطية
الصحية ألصحاب املهن الحرة واملستقلة ،باعتباره مشروعا مجتمعيا ال يحتمل
االنتظار ،داعيا إلى اإلفراج على مشروع القانون املتعلق بالتغطية الصحية لألبوين،
الذي الزال عالقا معلقا بالغرفة الثانية ،وذلك الستكمال ورش املنظومة الصحية
الشامل ؛ داعيا أيضا إلى اعتماد سياسة عمومية خاصة باملسنين.
وفي إطار املساندة الراشدة دعا الفريق إلى تبني مقاربة تشاركية بخصوص مراجعة
مدونة الشغل التي لم تعد تستجيب لتطلعات الشغيلة ،مشيرا إلى أن العديد من
النصوص الواردة بها أصبحت متجاوزة ،وبات مستحيال تطبيقها في ظل تنامي نزاعات
الشغل وغياب آليات للوساطة ،مطالبا بالشروع في توسيع النقاش حول مشروع
القانون التنظيمي املتعلق باإلضراب ،لكونه يكت�سي أهمية كبيرة في تنظيم العالقات
املهنية وفي سد الفراغ التشريعي في املجال.
ولم يبخل الفريق من تقديم مقترحات قوانين في املجال االجتماعي كما تم التطرق إليه
أعاله في فقرة اإلنتاج التشريعي للفريق من قبيل مقترح قانون يق�ضي بتغيير القانون
رقم  65.99بمثابة مدونة الشغل ،ومقترح قانون يق�ضي بإحداث املجلس الوطني
االستشاري للصحة ،وبإحداث الوكالة املغربية للدم ....وتفاعله اإليجابي مع مشاريع
القوانين التي تمت املصادقة عليها في هذه السنة كما هو الحال بمشروعي قانون رقم
 90.17و 84.17املغيران واملتممان للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184
املتعلق بنظام الضمان االجتماعي ،ومشروع قانون رقم  94.18يق�ضي باملصادقة
على املرسوم بقانون رقم  2.18.781بإحداث الصندوق املغربي للتأمين الصحي،
ومشروع قانون رقم  47.14املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب  ،ومشروع قانون
رقم  45.13املتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
كما نوه الفريق بإخراج نظام التغطية االجتماعية للعمال املستقلين وأصحاب املهن
الحرة إلى حيز الوجود ،والذي يهدف إلى التغطية التدريجية لحوالي  5ماليين وذوي
حقوقهم ابتداء من سنة  ،2018بدءا بالفئات املنظمة مع إجراء الدراسات الخاصة
بالفئات غير املنظمة.
كما الفريق مساعي الوزارة املعنية إلعداد االستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب،
منبها إلى ضرورة جعل لحظة إعداد هذه االستراتيجية لحظة استماع لوجهات نظر كل
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الفاعلين في املجال الشبابي والعمل على أن تكون مدخال يعكس السياسات العمومية
بشكل مندمج اتجاه الشباب .وأشاد بمقتضيات مشروع قانون رقم  44.18املتعلق
بالخدمة العسكرية الذي يعتبر لبنة أساسية بأدوار مختلفة في خدمة الشباب من
خالل تأهيلهم وإذكاء روح املواطنة والتحلي بروح املسؤولية واالستجابة لنداء الوطن
عند الحاجة للدفاع عنه والتضحية من أجله حيث تفاعل معه أعضاء الفريق بشكل
إيجابي وبهاجس تجويد النص حيث قدموا مجموعة من املالحظات واالقتراحات
ضمنت في تعديالت فرق األغلبية البالغة  23تعديال ،قبلت الحكومة بنصفها.
وبالتحليل البناء املساند للحكومة طالب الفريق بتقييم وتقويم برامج إنعاش
التشغيل التي ال زالت محدودة األثر ،ومراجعة آليات الوساطة ودور ،ANAPEC
وربط التحفيزات على مستوى االستثمار بعدد مناصب الشغل الفعلية املحدثة ،مع
دعم ومواكبة مبادرات الشباب حاملي املشاريع.
وبخصوص اإلجراءات املتعلقة بإرساء استراتيجية ثقافية وطنية؛ عبر مجموعة من
التدابير وعلى رأسها إطالق سياسة لغوية مندمجة ترتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين
الرسميتين العربية واألمازيغية ،في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع ،وحماية
اللهجات والتعبيرات الثقافية املستعملة في املغرب ،مع االنفتاح على اللغات األجنبية
والثقافات األخرى وعلى حضارة العصر؛ فال يمكن إال التنويه باملصادقة على مشروعي
القانونين التنظيمين ،األول مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت
الحياة العامة ذات األولوية ،والثاني مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16املتعلق
باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،والذين خصص لهما في هذا التقرير حيزا
كبيرا في قراءة مضامينهما يوضح وجهة نظرالفريق وتعامله مع النصين واللذان يهدفان
استكمال البناء الدستوري وتنزيل املقت�ضى الوارد في الفصل الخامس من الدستور
" بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية مهمته على وجه الخصوص حماية
وتنمية اللغتين العربية واالمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية املغربية باعتبارها
تراثا أصيال وإبداعا معاصرا من جهة ،وما ينص عليه هذا الفصل كون العربية تظل
اللغة الرسمية للدولة ،وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.
كما تمت املصادقة على مشروع قانون رقم  16.18يق�ضي بتغيير وتتميم القانون
رقم  77.03املتعلق باالتصال السمعي البصري الذي اعتبره الفريق من لبنات ورش
اإلصالح القانوني لقطاع اإلعالم واالتصال.
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املحور الرابع
تقييم السياسات العمومية
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قام دستور  2011بتقوية عدد من الوظائف البرملانية ،بل وخص املؤسسة التشريعية
بوظيفة جديدة هي من األهمية بما كان أال وهي تقييم السياسات العمومية ،حيث
نص في الفصل  70على ما يلي" :يمارس البرملان السلطة التشريعية .ويصوت على
القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية ( .")...كما خصص
جلسة سنوية ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها (الفصل  101من الدستور).
فلم تعد مسؤولية البرملان محصورة فقط في التصويت على القوانين ،وممارسة
الرقابة على الحكومة عبر اآلليات التقليدية ،ومناقشة السياسات العمومية التي
يتم تحضيرها من قبل الحكومة ،بل أضحت مسؤولية تقييم السياسات العمومية
من طرف البرملان ،وفق مقتضيات هذا الدستور ،مسؤولية أساسية ،حيث أصبح
هذا األخير يعتمد على آليات جديدة تمكنه من تسليط الضوء على العمل الحكومي
ومراقبته وتقييمه.
وأقر النظام الداخلي ملجلس النواب أيضا مقتضيات جديدة ،بغية تعزيز وإغناء
أعمال املجلس ،تتعلق أساسا بحضور رئيس الحكومة مرة كل شهر إلى مجلس
النواب لتقديم أجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة ،ومناقشة تقارير
بعض املؤسسات والهيئات الوطنية سواء في اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة.
وسنعرض فيما يلي حصيلة فريق العدالة والتنمية في محال تقييم السياسات
العمومية اعتمادا على اآلليات املذكورة سلفا.

 .1الجلسة الشهرية لألسئلة الشفوية املوجهة لرئيس الحكومة
يندرج عقد الجلسة الشهرية في إطار تنزيل مقتضيات دستور  .2011حيث تنص
الفقرة الثالثة من الفصل  100من هذا الدستور على أنه "تقدم األجوبة على األسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة ،وتخصص لهذه األسئلة جلسة
واحدة كل شهر ،وتقدم األجوبة عنها أمام املجلس الذي يعنيه األمر خالل الثالثين
يوما املوالية إلحالة األسئلة على رئيس الحكومة" .كما يأتي انعقاد هذه الجلسة
تطبيقا ألحكام املادتين  157و 160من النظام الداخلي للمجلس.
وفي إطار تفعيل هذه اآللية الجديدة ،قام الفريق ،في إطار األغلبية ،خالل هذه السنة
التشريعية بطرح تسع ( )9أسئلة شفوية على رئيس الحكومة بغية تقييم مجموعة من
السياسات والبرامج العمومية كما هو مبين في الجدول التالي :
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الدورة

تاريخ الجلسة
 22يوليوز 2019

الربيعية

 24يونيو 2019
 27ماي 2019
 7يناير2019
 26نونبر2018

الخريفية
 29أكتوبر2018

املوضوع
البرامج الجهوية في مجال التنمية
السياسة املائية
الال تمركزاإلداري
السياسة الحكومية للنهوض بأوضاع
مغاربة العالم
السياسة الصحية ببالدنا
تقييم أداء االستراتيجيات القطاعية في
أفق بلورة النموذج التنموي الجديد
اإلصالحات املتعلقة بمناخ األعمال
األوراش االجتماعية واإلجراءات املرتبطة
بها برسم سنة 2019
السياسة العامة للحكومة الخاصة
بإدماج الشباب

املعقب باسم الفريق
عبد الصمد حيكر
محمد مرزوق
سليمان العمراني
يوسف غربي
منينة مودن
ادريس الصقلي عدوي
محمد خيي
مصطفى اإلبراهيمي
ر�ضى بوكمازي

ونستعرض فيما يلي خالصات ملداخالت نواب الفريق خالل مناقشتهم للسياسات
والبرامج موضوع هذه الجلسات( .مع التذكير بأن الفريق يعمل حاليا على تجميع
جميع مداخالته منذ بداية الوالية التشريعية ( )9السابقة خالل جلسات األسئلة
الشفوية العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة لتوضيبها وإصدارها في مرجع خاص
بالفريق).

البرامج الجهوية في مجال التنمية
ثمن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ،عزم الحكومة الدائم على تنزيل ورش
الجهوية املتقدمة ،من أجل االرتقاء بالجماعات الترابية ،وفي صدارتها الجهات ،إلى
مرتبة شريك كامل للدولة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية ،واتخاذ التدابير
العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للجهوية املتقدمة ،على مختلف املستويات.
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كما ثمن املجهود الحكومي على مستوى ورش استكمال ّ
النصوص القانونية
والتنظيمية الالزمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات
الترابية ،التي من شأنها تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية املرتبطة بالجهوية.
وأكد الفريق على أن هذا املجهود لن ينتهي بإصدار جملة املراسيم الالزمة لتفعيل
القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ،وإنما يحتاج إلى أن يشمل كل النصوص
التنظيمية وحتى التشريعية األخرى ذات الصلة بعمل الجماعات الترابية عموما ،عند
االقتضاء ،بما ينسجم مع العهد الدستوري والتشريعي الجديد.
كما وضح الفريق عبر تجارب رئاسة عدد من أعضائه لعدد مهم من الجماعات
الترابية ،أن الدستور أقر جملة من املبادئ تتعلق بتسيير شؤون الجهات واملتمثلة
في الديموقراطية املستندة إلى املشروعية االنتخابية ومبادئ التدبير الحر مع ربط
املسؤولية باملحاسبة في ظل مراجعة نظام الوصاية على الجماعة الترابية بصفة
عامة والجهات على وجه التحديد ،وذلك من خالل انتخاب أعضائها باالقتراع العام
املباشر وتمكين رؤسائها من سلطة تنفيذ مقررات مجلس الجهات ومداوالتهم بما
في ذلك األمر بالصرف ،وتخويل الجهات وباقي الجماعات الترابية سلطة تنظيمية
في مجاالت اختصاصاتها ،وداخل دائرتها الترابية ملمارسة صالحياتها ،وتمتيعها
باختصاصات ترتكز على مبدأ التفريع ،في وقت حدد الدستور نفسه األدوار الجديدة
للعمال والوالة في ظل هذه املنظومة وهذا البناء املؤس�سي للدولة املغربية الحديثة،
وهي األدوار التي تتعلق بتأمين تطبيق القانون ،وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة
ومقرراتها ،وممارسة املراقبة اإلدارية املتعلقة باملشروعية بعديا ،إضافة إلى مساعدة
رؤساء الجماعات الترابية ،وخاصة رؤساء املجالس الجهوية ،على تنفيذ املخططات
والبرامج التنموية.
كما أكد على أن برنامج التنمية الجهوية على مستوى الجهة ،هو اإلطاراألنسب لتوجيه
كل املجهودات التنموية ومختلف السياسات العمومية املعتمدة ترابيا ،مشيرا إلى
عدد من االشكاالت التي تواجه مجالس الجهات في تنفيذ برامجها منها :تأخر صدور
املراسيم التنظيمية املتعلقة بمسطرة التصميم الجهوي إلعداد التراب ،ضعف
مستوى مواكبة املمثلين الجهويين ملختلف القطاعات الحكومية ،خاصة في مراحل
اإلعداد ،والتأخر في نقل االختصاصات املطلوبة إلى الجهات ،مما يجعل أي عملية
لوضع برنامج التنمية الجهوية على مستوى أي جهة ،عرضة لالرتباك واالضطراب
الناتج عن الغموض في هذا املستوى.
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السياسة املائية
يعتبر فريق العدالة والتنمية قضية املاء من السياسات العمومية التي يجب أن تحظى
بعناية أكبر ،وأن تدبيرها بحكامة ُيعد رافعة أساسية للتنمية املستدامة .كما أن قطاع
املاء عرف تطورا كبيرا في املغرب بفضل مبادرات ملكية وسياسات حكومية ،رفعت
حجم االستثمارات في مجال البنيات التحتية املائية ،إلى أن بلغ رصيد املغرب ،من
السدود 140سدا كبيرا ،بسعة إجمالية تفوق  17مليار متر مكعب ،مما مكن من تلبية
الحاجيات من املاء الشروب املعمم في الوسط الحضري والقروي كذلك ،إضافة إلى
تغطية حاجيات القطاعات اإلنتاجية من املاء ،من فالحة وصناعة وخدمات.
وأبرز الفريق ،أن قطاع املاء يواجه تحديات ،منها محدودية املوارد املائية ،وعدم
انتظام التساقطات املطرية في الزمان ،وتباين توزيعها في املكان ،وكذا إعطاء
االنطالقة ألوراش كبرى كاملغرب األخضر ومخطط اإلقالع الصناعي ،التي يرتهن
إقالعها بتوفير املوارد املائية ،مما يزيد من الضغط على هذه املوارد.
ودعا الفريق إلى دعم التشاور والتدبير املندمج للموارد املائية على املستوى الوطني
والجهوي واملحلي ،عبر دعم صالحيات املجلس األعلى للماء واملناخ ،بصفته مؤسسة
وطنية للتشاور والتوجيه والتقييم للسياسة املائية ،وإقرار مقاربة "البرنامج املندمج"
أثناء مرحلة التخطيط واملصادقة ،واإلدراج في امليزانية وتمويل مشاريع تنمية املوارد
املائية أثناء اإلعداد السنوي لقانون املالية ،وتعميم تمثيليات وكاالت األحواض
املائية على املستوى املحلي ،وتحفيز اللجان اإلقليمية للماء وتوضيح مهام وموقع
املصالح اإلقليمية للماء ،وإعادة توجيه مهام وكاالت األحواض املائية صوب املعرفة
والتخطيط
والحماية والتتبع واملراقبة للموارد املائية .كما دعا إلى تأهيل وأجرأة الجهاز التشريعي
والتنظيمي لقطاع املاء ،طبقا ملقتضيات الدستور الجديد ،ومواصلة تنمية وتطوير
العرض املائي باملغرب ،وتوفير عدد أكبر من وسائل تعبئة املوارد املائية مع تنويعها،
والتوجه إلى تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي وتخصيص املوارد املائية التقليدية
للمناطق الداخلية للبالد.
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الالتمركز اإلداري
استغل الفريق فرصة طرحه لهذا السؤال ليسجل انزعاجه من بعض املمارسات
الخارجة عن النصوص القانونية األساسية في البالد ،مؤكدا وجود مقاومات
ملقتضيات االصالح ،وممارسات ماسة بمبدأ التدبير الحر ،مسجال استمرار العمل
بمنهج الوصاية واملراقبة املبالغ ،من طرف بعض مسؤولي اإلدارة الترابية ،إلى جانب
عرقلة بعض املشاريع وتأخير املصادقة على مقررات بعض املجالس الجماعية.
كما دعا الفريق إلى إعمال النصوص القانونية التي تتحدث عن التعاون والتضامن
واالنسجام والفعالية ،لخدمة املواطنين ،منوها بميثاق الالتمركز االداري ،واصفا
إياه باإلصالح الجوهري الذي سيعزز توطين الخدمة العمومية على املستوى املحلي.
مؤكدا على أن التنمية املجالية ،ال يمكن أن تتحقق اال بالجهوية والالمركزية من جهة،
وبالالتمركز االداري من جهة أخرى ،موضحا أن أي إصالح رهين بتغير العقليات،
ومشيرا إلى أن تنزيل ورش إصالح الالتمركز االداري يتطلب انخراط وتعبئة املوارد
البشرية ،ومواجهة التحديات املطروحة أمامه ،ومنها تحدي تثمين االمكان البشري
من خالل اصالح اإلدارة وتعبئة مواردها البشرية وانخراطها في االصالح باإلشراك
والتحفيز والتعاقد ،وتحدي انتاج التنمية على املستوى الترابي.
واعتبر الفريق أن منطق "اذهب للرباط" املعمول به في بعض الجهات ،ينبغي أن
ُيعكس ليصبح "الرباط تذهب للمواطنين" ،في إطار منطق الالتمركز االداري .وأضاف
أن تعقيد مساطر الترخيص لألحزاب السياسية لتنظيم لقاءاتها وأنشطتها ،وربط
الترخيص بقرار من املركز ،يمس بالوظيفة التأطيرية لألحزاب ،التي عليها أن تتحمل
مسؤوليتها لتقدم أفضل النخب لتدبير الشأن العام الترابي ،متمنيا أن يسود منطق
التعاون والتضامن في العالقة بين كافة املسؤولين على املستوى الترابي.

السياسة الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة الخارج
أكد الفريق على أن حق املشاركة السياسية بالتصويت والترشيح ملغاربة العالم،
انطالقا من بلدان اإلقامة ،املنصوص عليه في الدستور ،ينتظر اليوم تنزيال فعليا
يمكنهم من املشاركة السياسية واملساهمة في بناء الوطن.
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كما أوضح أن ورش املشاركة السياسية ملغاربة العالم ُيسائل الجميع ،ويتطلب
التعجيل بتحديد شروط وكيفيات املمارسات الفعلية لحق التصويت والترشيح
انطالقا من بلدان اإلقامة .وأكد على ضرورة اإلسراع بدسترة مجلس الجالية املغربية
بالخارج كما نصت على ذلك املادة  171من الدستور على غرار املؤسسات والهيئات
األخرى املذكورة في الفصول  160الى  ،170مشيرا إلى أن فريق العدالة والتنمية بادر
بتقديم مقترح قانون ُيضفي طابع الدسترة على مجلس الجالية املغربية بالخارج
ويجعله مالئما لدستور .2011
وبذلك فإن الفريق يعتبر أن الجالية املقيمة بالخارج تعيش صعوبات تتصل باألحوال
الشخصية والحالة املدنية والعقارات والقضايا اإلدارية عموما ،معتبرا أن جزء من
هذه الصعوبات نا�شئ عن ازدواجية املرجعية القانونية ،وهو ما تحاول االتفاقيات
القضائية تيسيره ،وفق تعبيره ،مقترحا في إطار انفتاح الجامعة على محيطها ،أن يتم
إحداث املزيد من وحدات املاستر ومسالك الدكتوراه ،خاصة بالجهات التي بها جالية
كبيرة بالخارج ،على أن تتركز اهتماماتها البحثية على قضايا الجالية بما يراكم مادة
علمية رصينة تؤسس عليها االجتهادات التشريعية املتنوعة.
كما اعتبر الفريق أنه من املفيد دعم الحكومة لشراكات مع املجتمع املدني ،وذلك
إلحداث مراكز استماع ودعم القنصليات بمزيد من املستشارين القانونيين من
أصحاب التكوين املتميز ،داعيا إلى االهتمام بفعاليات املجتمع املدني النشيطة
بالخارج ،والتي تقوم في رأيه بدور تأطيري هام ّ
يكرس ارتباط املغاربة بهويتهم وقضايا
وطنهم ،ومقترحا أن تبادر القطاعات الحكومية املعنية إلى إحداث جائزة خاصة
بالتجارب الجمعوية الرائدة على مستوى الجالية في الخارج ،وذلك تشجيعا للمجتمع
املدني الجاد والفاعل.
وفي موضوع التأطير الديني والثقافي ملغاربة العالم ،أكد الفريق على ضرورة توفر
شروط مهمة في األئمة والوعاظ ،ومنها الكفاية اللغوية التواصلية الالزمة ،أي إتقان
لغة بلد االستقبال ،مع إتقان اللغتين الرسميتين ،وخاصة بالنسبة للمناطق التي
تتواجد بها جالية ناطقة باألمازيغية ،إلى جانب املعرفة الالزمة بالسياقات االجتماعية
والثقافية لبلدان االستقبال ،لفهم اإلشكاالت التربوية واألسئلة النابعة من تفاعل
الجالية مع بلدان إقامتها ،وذلك لضمان اندماج سلس ،وللحفاظ على األبعاد
الثقافية والهوياتية.
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السياسة الصحية ببالدنا
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة بالتفاعل اإليجابي مع مقترحات
القوانين ،التي تقدم بها ،املتعلقة بقطاع الصحة ،والتي اعتبر أنها يمكن أن تسعف في
تقديم العديد من اإلجابات ،في نوع من التكامل واالنسجام مع املبادرات الحكومية.
وذكر الفريق ،بمقترحات القوانين التي تقدم بها في هذا الصدد ،ويتعلق األمر بمقترح
قانون بإحداث املجلس االستشاري للصحة أو املجلس األعلى للصحة ،وهي مؤسسة
على جانب كبير من األهمية في الشأن الصحي ،ومقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة
لتدبير نظام راميد ،ومقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة الدم ،فضال عن مقترحات
أخرى تهم مجال التخليق وشفافية العالقات.

تقييم أداء االستراتيجيات القطاعية
يعتبرفريق العدالة والتنمية أن إنجاح االستراتيجيات القطاعية يقت�ضي تعبئة وطنية،
مؤكدا أن حسن تنفيذها يعرف عددا من املعيقات منها :غياب قوانين إطار ،تباين
االفاق الزمنية لالستراتيجيات ،عدم وضوح آليات التنزيل ،باإلضافة إلى إشكالية
مصادر التمويل .وأكد الفريق على أن اعتماد هذه االستراتيجيات وتنفيذها من طرف
مؤسسات وطنية ُيعد مكسبا للمغرب ،ويبين أن البالد لها رؤية وبوصلة وخارطة
طريق واضحة .وأشار إلى أن دور البرملان ينبغي أن يرتقي للقيام بأبحاث وتحليل دقيق
للسياسات العمومية ،وفق ما هو مخول له بالدستور ،للوقوف على نتائجها ونتائج
البرامج واالستراتيجيات القطاعية ،وقياس آثارها على الفئات االجتماعية واملساهمة
في التحسينات املمكنة.

اإلصالحات املتعلقة بمناخ األعمال
أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ،على أن تحسين مناخ األعمال هو
الثمرة اليانعة واالبن الشرعي لتحسين املناخ الديمقراطي واحترام اإلرادة الشعبية
واملنهجية الديمقراطية ،مشيرا إلى أن عددا من االشكاالت التي يصادفها املستثمرون
وأصحاب املقـاوالت يمكن أن يكون وراءها التأثير املمتــد لــألداء االقتصـادي السـلبي
الـذي شـهدته سـنة  ،2016واالنعـكاس املحتمـل للبلوكاج ،وتأخير تشـكيل الحكومـة،
واملصادقـة املتأخرة علـى قانـون املاليـة لسنة .2017

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 113 2019 - 2018

ونوه الفريق بالتقدم الكبير الذي حققه املغرب في مجال تحسن مناخ األعمال ،حيث
ارتقى في ظرف  6سنوات بـ  34درجة ،منتقال من الرتبة  96سنة  2012إلى الرتبة 60
سنة  ،2018في أفق ربح عشر درجات أخرى قبل سنة  ،2021واالنتقال إلى الرتبة 50
كما جاء في البرنامج الحكومي.
وأضاف أن تحسين مناخ األعمال في املغرب يتطلب تجاوز عدد من العراقيل منها:
الفسـاد والرشوة ،ضعـف نجاعـة اإلدارة العموميـة ،اسـتمرار صعوبـة الولـوج الى
التمويـل ،عدم استقرار النظـام الضريبـي ،التعليـم غيـر املالئم لحاجيـات سـوق
ٓ
الشـغل ،تمديد اجـال األداء وضعف تشجيع البحث واالبتكار .كما دعى إلى انخراط
الجميع في تفعيل وتنزيل االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد ملا سيكون لها من أثر
في الحد أو التقليل من هذه العراقيل.
كما لم يفوت الفريق فرصة هذا السؤال ليعرج من جديد على موضوع تسقيف أسعار
املحروقات ،مشيرا إلى أنه ال معنى الستمرار سعر املحروقات في السوق الوطنية ،في
املستوى الذي كان عليه عندما كان سعر البترول يقارب  80دوالر للبرميل ،علما أن
هناك انخفاضا وهبوطا متواصال لسعر البترول في السوق الدولية منذ مدة .مجددا
التنويه بالتعيين امللكي لرئيس مجلس املنافسة الذي يشكل إحدى مؤسسات الضبط
والتقنين ضمن الهندسة الدستورية التي يعول عليها كثيرا للعب أدوار طالئعية
على مستوى تخليق الحكامة االقتصادية ،وضمان حرية األسعار ،وتقوية قواعد
الشفافية واملنافسة الشريفة ،ومواجهة كل أشكال التحايل على القانون ومحاربة
عمليات التركيز واالحتكار ،و غيرها من املمارسات غير األخالقية ،التي يلجأ أصحابها
إلى االتفاق الضمني على اقتسام حصص من السوق ،و كذلك االتفاق على تسعيرة
موحدة للسلع والخدمات ،األمر الذي يضر باملنافسة وي�سئ لبلدنا وملجهوداتها على
مستوى تحسين مناخ األعمال.

األوراش االجتماعية واإلجراءات املرتبطة بها برسم سنة 2019
نوه الفريق باملجهود املالي املبذول حكوميا فيما يخص قطاعات التعليم والصحة
والسكن ،منبها في الوقت نفسه إلى ضرورة انسجام القانون اإلطار للتعليم مع الرؤية
االستراتيجية في القطاع ،وتوفير ما يكفي من االعتمادات لتنزيله ،داعيا في هذا الصدد
إلى إحداث حساب لدعم التعليم تساهم فيه الدولة والفاعلين والخواص ،وتوفيراملوارد
البشرية الكافية واملؤهلة ،مع ضمان التحفيزات الضرورية لتوفيرالعيش الكريم لها.
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كما أثار الفريق ما قد يخلفه اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم ،من آثار على
التالميذ وعلى آبائهم ،مطالبا بالكشف عن الدراسة التي أجريت حول هذا التوقيت،
وعن االجراءات املواكبة لتطبيقه.
وبخصوص قطاع الصحة ،تساءل الفريق عن تاريخ الشروع في تطبيق التغطية
الصحية ألصحاب املهن الحرة واملستقلين ،خاصة املهن املنظمة ،داعيا في السياق
نفسه إلى اتخاذ اجراءات تعجل باإلفراج عن النصوص القانونية املتعلقة بالتغطية
الصحية للوالدين ،وحث مجلس املستشارين ،على التسريع بالحسم فيها.
وفي موضوع نظام راميد ،دعا الفريق إلى معالجة االختالالت املؤسساتية والقانونية
والتنظيمية املسجلة في تدبيره ،وعدم الخلط بين ميزانيته وميزانية االستثمار بقطاع
الصحة ،وتفعيل املحاسبة التحليلية والفوترة لترشيد النفقات وضبط تكلفة
النظام .كما طالب بتوفير املوارد البشرية من أطباء وممرضين لتحقيق نسبة تغطية
تحترم النسب املعمول بها دوليا ،مع توفير ما يكفي من االدوية في املراكز الصحية،
واملؤسسات الصحية األخرى.
أما عن قطاع التشغيل ،فقد ثمن الفريق االجراءات الحكومية ،في القطاع ،واصفا
اياها بالطموحة ،ومشيرا إلى أنها تحتاج إلى اعتمادات مالية مناسبة.

السياسة العامة الخاصة بإدماج الشباب

ّثمن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ،املجهودات التي تبذلها الحكومة قصد
إدماج الشباب في الحياة العامة ،منوها باإلجراءات التي تضمنها مشروع قانون املالية
لسنة  ،2019في مجال خلق مناصب الشغل املتوقع وصولها إلى  40ألف منصب،
إلى جانب اجراءات أخرى تستهدف ايجاد حل لعدد من االشكاالت التي تواجه فئة
الشباب.
واعتبر الفريق أن االشكاالت التي تواجه الشباب يمكن إجمالها في سؤالين :األول يتعلق
باألمل في املستقبل ،والثاني بالثقة في الدولة واملؤسسات ِوفي قدرتها على القيام بأدوارها.
وأوضح أن خلق جو األمل والثقة يرتبط بطبيعة املناخ السيا�سي والديمقراطي الذي
تشهده البالد ،مسجال بارتياح االنفراج الذي طبع الحياة السياسية بفضل الخطوات
املهمة التي أقدم عليها جاللة امللك ،بمناسبة االحتفال باألعياد الوطنية صيف
هذه السنة ،معتبرا أن البالد تحتاج إلى جرعات أكبر ملواصلة اإلصالحات السياسية
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واالقتصادية ،قصد دعم مناخ الثقة وبث األمل ،ينخرط فيها مختلف الفاعلين ومن
بينهم الفاعل الحزبي عبر قيامه بوظيفته الدستورية ،محذرا من تبخيس األحزاب
السياسية ملا قد يكون لذلك من اثار سلبية.
ودعا الفريق إلى التعامل مع الشباب كإمكان بشري ،وجب استثماره وجعله فرصة
في التنمية والتقدم ،عوض أن يتحول إلى عائق ،متسائال عن أسباب عدم اعتماد
االستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب  2030-2015وإقدام الحكومة على صياغة
سياسة جديدة ،وهو ما يهدد بهدر الكثير من الزمن السيا�سي والتنموي حسب
الفريق ،منبها إلى أن موضوع الشباب ال يحتاج إلى التشخيص ،وال إلى معرفة مطالب
ْ
واحتياجات الشباب ،التي أصبحت ال َي ْو َم معروفة لدى الجميع ،سواء من خالل
تقارير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،أو ما عبر عنه الشباب أثناء إعداد
االستراتيجية املندمجة للشباب ،وكذا التفاعل الدائم للشباب عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،وتعبيرهم عن آرائهم كما حدث عندما عبر عن رفضه املطلق لكل أشكال
الجمع املخل بين الثروة والسلطة ،ملا له من آثار سلبية على إنتاج الثروة ،داعيا في هذا
الصدد الحكومة إلى ضرورة التجاوب مع انتظارات الشباب املغربي التي يعبرون عنها
خاصة عبر فضاءات التواصل االجتماعي ،وان تنصت أكثر لنبض املجتمع الشبابي،
وتتفاعل مع مطالبه.
كما دعا إلى استحضار قضايا الشباب في صياغة النموذج التنموي الجديد ،مقترحا
تبني قانون إطار للشباب يكون مدخال لضبط مختلف تدخالت الدولة تجاه الشباب،
متسائال عن مصير املجلس ا االستشاري للشباب والعمل الجمعوي بعد صدور قانونه
املنظم ،ومسجال فشل تنزيل الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخضر التي كان مأموال
أن تدعم اجراءاتها الشباب القروي وتشجعه على االستقرار بالقرية وخلق الثروة.
ولم يفت الفريق الحديث عن جماهير الفرق واألندية الرياضية ،مشيرا إلى انخراطها
في قضايا اجتماعية وسياسية ،وهو ما يجعل من ضرورة التفكير في آليات لتنظيم
وتطوير هذا الفعل الشبابي أمرا ال يقبل االنتظار أو التأخير ،رافضا كل محاوالت
التحكم في الشأن الريا�ضي.
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 .2الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة
تميزت هذه السنة من الوالية التشريعية العاشرة بعرض رئيس الحكومة ،السيد سعد
الدين العثماني ،للحصيلة املرحلية لعمل الحكومة أمام البرملان ،تطبيقا ملقتضيات
الفصل  101من الدستور .حيث ينص هذا األخير في فقرته األولى على أنه" :يعرض
رئيس الحكومة أمام البرملان الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة ،إما بمبادرة منه أو
بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس املستشارين".
وذلك بهدف التعرف على اإلجراءات التي تم إنجازها من البرنامج الحكومي وأثرها
على الفئات املعنية بها وما تعتزم الحكومة القيام به من أجل استكمال إنجاز باقي
اإلجراءات.
وقد شكل هذا العرض محطة دستورية هامة أكدت على التوجه الجاد للمغرب في
مسار اإلصالح والبناء الديمقراطي ،كما أنها تعتبر فرصة مهمة للرقابة والتقييم لعمل
الحكومة من طرف ممثلي الشعب.
ولم يفوت فريق العدالة والتنمية فرصة مناقشة هذه الحصيلة املرحلية حيث قدم
رئيسه الدكتور ادريس األزمي االدري�سي ،مداخلة مهمة لخص فيه أهمية هذه املحطة
الدستورية حيث "تجسد التميز املغربي في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة ،من خالل
مثول الحكومة كسلطة تنفيذية ،أمام البرملان باعتباره مؤسسة دستورية وظيفتها
التشريع والرقابة والتقييم ،على أساس فصل السلط ،وتوازنها وتعاونها.
هذا املثول الذي يجري على مرأى ومسمع من الشعب" ،صاحب السيادة واإلرادة،
وفي ظل مشروعية التمثيل الديمقراطي" ،لتقييم عمل الحكومة وللتناصح ،في ظل
الوطن الوارف وتحت سقف ثوابته الخالدة والجامعة ،لالرتقاء وتحصين النموذج
املغربي وتعميق ديمقراطيته ،بما يستجيب ألحالم وتطلعات أبناء وبنات الشعب في
العزة والكرامة والعيش الكريم.
كما أن محطة مناقشة الحصيلة املرحلية للحكومة هي من الثمار املباركة لدستور
ّ
 2011الذي كرس ذكاء وحكمة املغاربة ،ومكن املغرب بفضل هللا تعالى ثم باإلرادة
امللكية الراسخة ،من تجاوز االشكاليات التي ما زالت تتخبط فيها كثير من الدول
بالجوار واملحيط القريب والبعيد.
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ال يمكن مناقشة الحصيلة املرحلية للحكومة ،بشكل منصف وعادل ،دون استحضار
السياقات الداخلية والخارجية التي أطرتها منذ نهاية الوالية الحكومية السابقة،
ونتائج ومخرجات االنتخابات النيابية ،مرورا بمسار تشكيل الحكومة ،وأخذا بعين
االعتبار املستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية واإلقليمية والدولية خالل سنتين
من الصمود ومن العمل الحكومي الجاد واملسؤول واملنتج ".ملخص من مداخلة
رئيس الفريق.
وللذكر وألهمية هذه املحطة عمل الفريق على توثيق مداخلته األولى عند مناقشته
للبرنامج الحكومي ،وكذا مناقشته للحصيلة املرحلية املذكورة أعاله وأصدرها في
كتيب للرجوع إليه من قبل الباحثين واملهتمين.

 .3مراقبة املالية العامة وتتبع اإلنفاق العمومي  :قطاع
املؤسسات واملقاوالت العمومية
تماشيا مع ما جاء به دستور  2011فيما يخص السلطة التشريعية ،واالختصاصات
الجديدة التي خولها للبرملان أصبحت مسؤولية تقييم السياسات العمومية من
األدوار املهمة التي تقوم بها هذه املؤسسة والتي تمكنها من تقييم السياسات والبرامج
العمومية بغية ترشيد العمل العمومي وإنتاج القوانين الفعالة وذلك من خالل
دراسة ومناقشة الفعالية واملالءمة واآلثار املحتملة لهذه السياسات.
وفي هذا الصدد ،أحدثت لجنة جديدة ضمن اللجان الدائمة بمجلس النواب مهمتها
األساسية "مراقبة املالية العامة وتتبع اإلنفاق العمومي" . 1وقد شكل إحداث هذه
األخيرة ،إضافة إلى انعقاد الجلسة الشهرية لألسئلة الشفوية املوجهة لرئيس الحكومة
(الفصل  )101والجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية (الفصل  ،)101تعزيزا
وإغناء ألعمال مجلس النواب.
كما أقر النظام الداخلي للمجلس مقتضيات جديدة من ضمنها مناقشة تقارير بعض
املؤسسات والهيئات الوطنية سواء في اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة .وهو
األمر الذي تميزت فيه وبه لجنة مراقبة املالية العامة منذ إحداثها .ففي إطار املادة 81
 1أسندت رئاسة اللجنة منذ إحداثها إلى اليوم لفريق العدالة والتنمية في شخص النائب ادريس الصقلي
عدوي.
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من هذا النظام ،والذي يحدد اختصاصات 2عمل لجنة مراقبة املالية العامة ،نظمت
هذه األخيرة مجموعة من اللقاءات واالجتماعات خالل السنة التشريعية الثالثة،
وتميزت جلها بالحضور الجدي واملتميز لنواب فريق العدالة والتنمية وأيضا بالنقاش
الجاد واملثمر بين نواب مختلف الفرق النيابية للمواضيع املبرمجة.
وتفعيال لدورها في مراقبة املالية العمومية ،وتماشيا مع االختصاصات املخولة
لها ،عقدت اللجنة  18اجتماعا لتقديم عروض حول بعض املؤسسات واملقاوالت
العمومية ومناقشتها وذلك بحضور املدراء العامين لهذه املؤسسات وكذا الوزراء
املعنيين.
وقد تمت أشغال هذه االجتماعات في أجواء من النقاش الجاد والفعال بين مختلف
نواب الفرق البرملانية وتمخضت عنها مجموعة من املالحظات واألسئلة التي أجاب
عنها املدراء وكذلك بعض التوصيات التي من شأنها تطوير عمل هذه املؤسسات.
وتجدر اإلشارة إلى أن عمل اللجنة ينقسم إلى شقين :
 - 1الشق األول يهم املواضيع التي تضمنها البرنامج السنوي للمراقبة الخاص
باللجنة (املادة  296من النظام الداخلي للمجلس)؛
 - 2والشق الثاني يهم املواضيع املرتبطة بالتقارير املوضوعاتية التي يصدرها
املجلس األعلى للحسابات (وفقا للفصل  148من الدستور).

البرنامج السنوي للمراقبة
في إطار البرنامج السنوي للمراقبة لسنة  ،2018تم تحضير األسئلة واالستشارات
املتعلقة بخمس مواضيع وأحيلت على املجلس األعلى للحسابات بتاريخ  26يوليوز
 ،2018حيث قرر هذا األخير إدراج  4مواضيع منه ضمن برنامجه السنوي للمراقبة
لسنة  .2019-2018وتهم هذه املواضيع :

 2تتمثل هذه االختصاصات في مراقبة وتتبع االنفاق العمومي ،دراسة التقارير املوضوعاتية للمجلس
األعلى للحسابات والتقارير التي يعدها هذا األخير وفقا للفصل  148من الدستور وأيضا النصوص
التشريعية املتعلقة بمراقبة املالية العامة.
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املوضوع

عدد األسئلة

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

17

مجموعة صندوق اإليداع والتدبير

27

مؤسسة التعاون الوطني

20

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

19

البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"

19

وخالل هذه السنة التشريعية ،أصدر املجلس األعلى للحسابات أول تقرير من ضمن
املواضيع املذكورة سلفا والذي يهم "مجموعة صندوق اإليداع والتدبير" .حيث تم
عرض هذا التقرير من طرف الرئيس األول للمجلس أمام لجنة مراقبة املالية بتاريخ
 5فبراير  2019وتم تنظيم اجتماع ثاني للجنة بحضور املدير العام للصندوق والسيد
وزير االقتصاد واملالية من أجل مناقشة ما جاء في التقرير من مالحظات وتوصيات.
تميز هذا االجتماع بحضور وازن لنواب فريق العدالة والتنمية تجلى في مستوى
النقاش واملالحظات والتوصيات التي قدموها .والتي ركزت في معظمها على النقاط
التالية :
•عالقة الصندوق مع الدولة ومع مختلف الفاعلين ؛
•الحرص على العدالة املجالية والقطاعية في تدخالت الصندوق ؛
•الحرص على تحقيق املنفعة العامة دون إغفال املردودية ؛
•تطوير اإلطار املؤسساتي والقانوني واالستراتيجي ؛
•إعادة تركيز محفظة الصندوق ؛
•التواصل مع املواطنين.
كما تم عقد اجتماع ثالث للجنة من أجل االتفاق على التوصيات التي ستعرضها
على الحكومة بخصوص هذا الصندوق انطالقا من املقترحات التي قدمتها الفرق
واملجموعة النيابية (قدم فريق العدالة والتنمية  40توصية) .وخلص هذا االجتماع
بالتوافق على  24توصية أرسلت لوزير االقتصاد واملالية من أجل البث فيها .وعلى
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إثر ذلك ،عقد اجتماع رابع للجنة بحضور السيد وزير االقتصاد واملالية الذي أعلن
عن قبول  23توصية (في حين سحبت اللجنة توصية واحدة) في انتظار عرضها خالل
الجلسة العامة للتصويت.
وألهمية هذه التوصيات كنموذج متميز ملا تقدمه لجنة مراقبة املالية العامة برئاسة
فريق العدالة والتنمية ،ونظرا ملا تقوم به شعبة الفريق بهذه اللجنة إلنجاح أعمالها
باملناقشة واالقتراح نورد توصيات اللجنة بخصوص هذا الصندوق فيما بعده؛

 .4نموذج لتوصيات لجنة مراقبة املالية العامة بخصوص
مجموعة صندوق اإليداع والتدبير
أوال-الحكامة
1 .1إعادة صياغة اإلطار القانوني واملؤسساتي لصندوق اإليداع والتدبير من أجل
تحيينه ومالءمته مع املمارسات الفضلى لحكامة الشركات؛
2 .2تعزيز نظامي الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر للمجموعة بأكملها من قبل
صندوق اإليداع والتدبير؛
3 .3إحداث مجلس إدارة الصندوق وتعزيز مجالس إدارة املؤسسات التابعة
للصندوق بمتصرفين من خارج مصالحه؛
4 .4ضمان تمثيلية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وصندوق التوفير الوطني
في األجهزة التقريرية لصندوق اإليداع والتدبير؛
5 .5إعادة النظر في مكونات وعدد وصالحيات ومدة انتداب أعضاء لجنة الحراسة،
بما يؤهلها لالضطالع بمهامها في التقرير والتوجيه واملراقبة في أفق صياغة
اإلطار القانوني واملؤسساتي للصندوق؛
6 .6إخضاع مختلف مستويات مناصب املسؤولية ملسطرة التباري املعمول بها في
التعيين في املناصب العليا؛
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7 .7وضع أجندة زمنية لتفعيل مختلف التوصيات الصادرة بمناسبة مهام املراقبة
التي قامت بها الهيآت ذات االختصاص.

ثانيا  -االستراتيجية والقيادة
8 .8التركيز على املهام األساسية لصندوق اإليداع والتدبير املتمحورة حول حفظ
ورعاية وتدبير االدخار الذي يعهد إليه ؛
9 .9املساهمة في تطوير القطاعات االقتصادية االستراتيجية ذات القيمة املضافة؛
1010املساهمة في تطويروتقديم الخبرة واالستشارة لفائدة الدولة والجهات والجماعات
الترابية األخرى ؛
1111إعطاء أهمية لالستثمارات واملساهمات املالية على املستوى اإلفريقي تماشيا مع
توجه الدولة مع يقظة فعالة لطبيعة املخاطر ؛
1212تأطير االختيارات االستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني
محدد وكذا من خالل آليات التقييم والرصد ؛
1313تعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية واملمتلكات ؛
1414إعمال الصيغ القانونية والهندسة املالية املناسبة الكفيلة بحسن أجرأة املشاريع
التي انخرط فيها الصندوق كفاعل مباشر ؛

ثالثا  -إنشاء الشركات الفرعية واالستثمارات في األسهم
1515تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية واالستثمارات وفق املقتضيات
القانونية الجاري بها العمل ؛
1616تدارك العجز املسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض املساهمات ؛
1717التأكد من قبل السلطة الحكومية املختصة املشرفة على الصندوق ،من مدى
احترام هذا األخير لاللتزامات واألهداف التي صدرت على أساسها املوافقة من
أجل إحداث الشركات الفرعية أو املساهمات ؛
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رابعا   -إدارة املساهمات املباشرة
1818تحديد القواعد والضوابط التي تحكم إدارة محفظة االستثمارات املباشرة من
حيث تركيزها واملخاطر التي تحدق بها وذلك حسب القطاعات واالستثمارات ؛
1919مراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية واملساهمات من أجل تنظيم فعال
لتفادي تداخل االختصاصات ؛
2020وضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتخصيص النتائج من قبل الشركات
واملساهمات ومراجعة وضعية الشركات الفرعية التي ال تقوم بذلك.

خامسا  -القيادة املالية لالستثمارات
2121التتبع الدائم للعالقة بين رؤوس األموال الذاتية واملخاطر املرتقبة من أجل
ضمان مستوى مقبول من املخاطر ؛
2222اتخاذ التدابير املناسبة إلعادة التوازن بين حصص مختلف فئات األصول
(األسهم والسندات والعقار واملال) من أجل ترشيد العالقة بين املردودية ونسبة
املخاطر املرتقبة مع ضمان املتابعة الدائمة في هذا الشأن ؛
2323الحرص على جودة الفرضيات والتوقعات والتأكد من البيانات الخاصة
باحتساب رأس املال وتبليغ الهيآت التقريرية بذلك.
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التقارير املوضوعاتية للمجلس األعلى للحسابات :
تميزت هذه السنة التشريعية أيضا بمناقشة  7تقارير من ضمن التقارير املوضوعاتية
التي يصدرها املجلس األعلى للحسابات في إطار موضوع "قطاع املؤسسات واملقاوالت
العمومية باملغرب" ،وهمت هذه التقارير املؤسسات التالية :
املؤسسات املعنية
املكتب الوطني للسكك الحديدية ()ONCF
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ()ONEE
املكتب الوطني للمطارات ()ONDA
الشركة الوطنية للخطوط امللكية املغربية ()RAM
املجمع الشريف للفوسفاط ()OCP
الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب ()ADM
مجموعة القرض الفالحي للمغرب ()CAM
املجموع

عدد االجتماعات عدد ساعات العمل
2
2
2
2
1
2
3
14

 7س و25د
 7س و25د
ساعتان و25د
 7س و10د
ساعة و35د
 6س و15د
 7س و23د
 38س و58د

تركز النقاش العام حول هذه ملؤسسات على  8محاور حددها مكتب اللجنة سلفا
من أجل توجيه السادة النواب نحو النقاط األساسية التي تهم تتبع االنفاق العمومي.
وتمثلت هذه املحاور فيما يلي :
1 .1حكامة وتدبير املؤسسة ماليا وإداريا؛
2 .2التوجه االستراتيجي للمؤسسة؛
3 .3االستثمار والتمويل؛
4 .4العالقة املالية بين الدولة واملؤسسة؛
5 .5املراقبة املالية للدولة؛
6 .6دور املؤسسة في التنمية؛
7 .7االنفتاح على القطاع الخاص وتحسين مناخ األعمال؛
8 .8أثر نشاط املؤسسة على املواطن.
ونوقشت جل التقارير بحضور املدراء العامين لهذه املؤسسات والوزراء املعنيين
باستثناء التقرير الخاص باملجمع الشريف للفوسفاط الذي تم عرضه من قبل
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات في انتظار استدعاء املدير العام للمجمع.
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املحور اخلام�س
التواصل والدبلوماسية البرملانية
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  .1الدبلوماسية البرملانية
عمل أعضاء فريق العدالة والتنمية كعادتهم على تمثيل البالد والتعريف بالقضايا
الوطنية والدفاع عن وحدته الترابية في العديد من املحافل والتظاهرات الدولية
سواء خارج أو داخل املغرب ،إما بصفتهم أعضاء في شعب وطنية لدى االتحادات
واللجان البرملانية الدولية والقارية والجهوية ،أو بصفتهم أعضاء بمجموعات عمل
موضوعاتية ،أو تم انتدابهم لتمثيل الفريق في مهام دبلوماسية بمنتديات ومؤتمرات
دولية.
لم تتجاوز مشاركة أعضاء الفريق  71مشاركة خالل هذه السنة التشريعية ،وهو
عدد أقل من مشاركاتهم خالل السنة التشريعية الثانية التي بلغت  80مشاركة،
ويوضح امللحق  7مجموع مشاركات الفريق الدبلوماسية خالل هذه السنة فيما
يوضح امللحق  8تمثيلية الفريق بالشعب البرملانية الدولية برسم النصف الثاني من
الوالية التشريعية الحالية.
وإيمانا بأهمية الدبلوماسية البرملانية ،حافظ الفريق على مواقفه التاريخية واملبدئية
إزاء عدد من القضايا الوطنية والدولية ،حيث يسعى في الوقت الحالي إلى تجميع
مبادراته ومداخالته منذ ولوجه املؤسسة التشريعية خالل ذوده عن قضية وحدتنا
الترابية وذلك إلخراجها في إصدار يوثق ملجهوداته ومواقفه الثابتة بهذا الشأن.
كما لم يفوت الفريق الفرصة للتنويه بمواقف جاللة امللك محمد السادس بدفاعه
عن قضية األمة القضية الفلسطينية سواء بتقديمه الدعم واملساعدة للشعب
الفلسطيني ،أو باستنكاره للترامي الصهيوني املمنهج على األرا�ضي الفلسطينية
وخاصة على القدس الشريف ،وعبر عن هذه املواقف خالل عدة جلسات عامة نذكر
منها:
•مداخلة األخ ادريس األزمي االدري�سي رئيس الفريق بالجلسة التضامنية التي
استنكرت العدوان االسرائيلي بتاريخ  03دجنبر2018؛
•مداخلة األخ عبد العزيز عماري خالل جلسة  22أبريل 2019بمناسبة يوم األسير
الفلسطيني تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأسراه القابعين خلف قضبان
االحتالل؛
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•مداخلة األخ ادريس األزمي االدري�سي رئيس الفريق خالل جلسة  06ماي 2019
الستنكار االعتداء الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
هذا كله إلى جانب مشاركة الفريق في اللجان املوضوعاتية التي تم إحداثها ألول مرة
والتي ينتظرها عمل مهم للذود عن هذه القضايا كمجموعة العمل املوضوعاتية
الخاصة بقضية الوحدة الترابية للمملكة ،ومجموعة العمل املوضوعاتية الخاصة
بالقضية الفلسطينية العادلة ،ومجموعة العمل املوضوعاتية املختصة بتتبع
مختلف مجاالت التعاون املغربي اإلفريقي.
وفي سياق آخر عمل أعضاء الفريق بمكتب املجلس على الدفع بصياغة نظام خاص
يؤطر عمل مجموعات األخوة والصداقة حتى يتم تفعيل هذه املجموعات بالشكل
الذي يخدم القضايا الوطنية ،وسيتم اعتماده خالل السنة املقبلة بعد مصادقة
مكتب املجلس عليه.

  .2التواصل مع الهيئات واملواطنين
يعد التواصل السيا�سي أحد مرتكزات الديموقراطية الحديثة التي تضع البرملانات
املنفتحة على املواطنين واملؤسسات الشريكة وطنيا ودوليا في صلب أي منظومة
تهدف الى تحقيق التنمية بمفهومها الشامل ،ويولي فريق العدالة والتنمية بمجلس
النواب أهمية خاصة للتواصل النيابي من خالل توظيف اإلمكانات البشرية واملالية
والتقنية والتكنولوجية املوضوعة رهن إشارته في هذا املجال الحيوي .وذلك تسويق
جميع مبادراته ومواقفه إلى املواطنين والى مختلف املنابر اإلعالمية واألكاديميين
والباحثين واملهتمين بالشأن البرملاني.
وإذا كان انفتاح الفريق على آليات التواصل الحديثة عرف مستوى جد متقدم
مقارنة ببقية الفرق البرملانية وحتى بعض األحزاب السياسية ،فإنه حافظ على آلياته
التقليدية املتمثلة أساسا في التواصل املباشر مع املواطنين والهيآت املدنية ،وكذا
الباحثين واألكاديميين ،هذا إضافة إلى تفرده بآلية مكاتب التواصل الخاصة بنائبات
ونواب الفريق بجميع دوائر اململكة.
يضاف إلى ذلك تنظيمه للقاءات دراسية إشعاعية وحرصه على تنظيم قوافل
املصباح التواصلية.
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أ .قافلة املصباح
حرص فريق العدالة والتنمية هذه السنة على برمجة تنظيم محطته التواصلية
االشعاعية "قافلة املصباح" في دورتها  11أيام 29،30و31مارس ،2019وقرر أن
تشمل الجهات الست التي لم تستهدفها الدورة السابقة لتجوب جهات؛ الرباط سال
القنيطرة ،الدار البيضاء سطات ،مراكش أسفي ،كلميم وادنون ،العيون الساقية
الحمراء ،والداخلة وادي الذهب .وبعد القيام بكافة التدابير الالزمة إلنجاح هذه
املحطة التواصلية ،جاءت الزيارة الرسمية التي قام بها بابا الفاتيكان للمغرب لتتزامن
مع نفس الفترة املخطط لها ،لتقرر األمانة العامة تأجيل هذه املحطة إلى تاريخ الحق.

ب .اللقاءات الدراسية
تعد األيام الدراسية آلية تواصلية إشعاعية مهمة ملناقشة مجموعة من القضايا
املجتمعية ذات الراهنية بالنسبة للمواطن وللعمل البرملاني ،حيث تشكل فرصة
لتبادل اآلراء في إطار املقاربة التشاركية بين مؤسسة البرملان والقطاعات الحكومية
ومؤسسات الحكامة واألكاديميين وممثلي املجتمع املدني واملتتبعين بهدف الخروج
بتوصيات تساهم في تجويد العمل النيابي ومعالجة بعض اإلشكاالت املطروحة.
وبذلك نظم الفريق خالل السنة التشريعية  2019-2018ست أيام دراسية كما هو
مبين في الجدول .عرفت هذه اللقاءات مناقشة موسعة وعميقة واختتمت بإصدار
توصيات تم بلورة عدد منها إلى مقترحات قوانين ومبادرات رقابية.
ويبين الجدول أسفله اللقاءات  6التي تم تنظيمها مع اإلشارة إلى أنه قام بتنسيق مع
فرق ومجموعة األغلبية بتنظيم إثنين منها.
موضوع اللقاء
عرض وتقييم األداء السنوي للفريق
مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2019
والتنمية
مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية
 :2019أية رهانات؟
القضية الوطنية  ..املستجدات والتحديات
داء السل باملغرب  ..الواقع التحديات واآلفاق
التدبيرالحرللجماعات الترابية بين النص
الدستوري وواقع املمارسة

الجهة املنظمة
تاريخ اللقاء
 12و 13أكتوبر 2018الفريق
الفريق بحضور
 29أكتوبر2018
منتدى التنمية لألطر
 30أكتوبر2018

األغلبية

 08يناير2019
 16يناير2019

الفريق
األغلبية

 29يناير2019

الفريق
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ونستعرض فيما يلي ملخصا بأهم الخالصات والتوصيات الصادرة عن لقاءين
دراسيين عرفا حضورا مهما واهتماما من قبل الباحثين واملتتبعين :
التدبيرالحرللجماعات الترابية بين النص الدستوري وواقع املمارسة
كان الهدف الفريق من تنظيم هذا اللقاء الدرا�سي :
•استعراض املنظومة التشريعية والتنظيمية املتعلقة بتنزيل مبدأ التدبير الحر؛
•رصد اإلشكاالت الناتجة عن الصياغة القانونية للنصوص التشريعية والتنظيمية
املتعلقة بتدبير الجماعات الترابية وذات صلة بالتدبير الحر ؛
•بلورة إطار عام ملخطط تشريعي ورقابي من أجل تنزيل مبدأ التدبير الحر على
أساس التأويل الديمقراطي للدستور وتعزيز مسار الالمركزية على أسس
ديمقراطية حديثة.
وصدرت عن هذا اللقاء التوصيات التالية :
•ضرورة فتح حوار ونقاش بين كل املتدخلين من حكومة ومجالس الجماعات
الترابية والوالة والعمال حول "مبدأ التدبير الحر" ؛
•ضرورة االقتناع بأهمية ودور الالمركزية عند وضع النموذج التنموي الجديد
رغم إنكار البعض لهذا الدور ؛
•تنزيل مبدأ التدبير الحر بالجماعات الترابية رهين بوضع المركزية مالية ومراجعة
قانون الجبايات املحلية وطرق تحصيلها لتوفير موارد مالية ذاتية للجماعات؛
•التدبير الحر هو النواة األساسية للديمقراطية املحلية والتنمية (المركزية
ديمقراطية-تنمية )Décentralisation-Démocratie-Développement؛•ضرورة فتح نقاش واضح لتحديد اختصاصات الحكومة والجهات والجماعات
الترابية األخرى ؛
•ضرورة فتح نقاش بين جمعيات رؤساء الجماعات الترابية باملغرب الختيار
مخاطب وحيد للدولة الستشارتها في وضع السياسات العمومية على غرار ما هو
معمول به في االتحاد األوربي )le Comité des Régions( ،على أساس التكافؤ
وليس على أساس امتياز التمويل ومنح االختصاصات ؛
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•مطالبة الحكومة باستشارة الجماعات الترابية وممثليها في جمعيات رؤساء
الجماعات الترابية قبل إصدار املناشير واملراسيم التي تهم تدبير الجماعات
الترابية (مثال :إشكالية تغيير نموذج منظام اإلدارة) ؛
•استحضار مبدأ التدبير الحر في مجال التعمير بتبسيط املساطر وتفعيل املساعدة
املعمارية لساكنة العالم القروي ؛
•ضرورة انخراط الدولة واألحزاب السياسية واملجتمع املدني في حماية املسار
الديمقراطي ؛
•استغالل القوانين املقارنة في فهم وتنزيل مبدأ التدبير الحر خاصة فرنسا التي تم
استيراد املفهوم منها باإلضافة إلى اسبانيا.
داء السل باملغرب  :الواقع ،التحديات ،واآلفاق؟":
نظم هذا اللقاء الدرا�سي بشراكة بين فرق ومجموعة األغلبية والعصبة املغربية
ملحاربة داء السل نظرا ملا يشكله داء السل من تحدي حقيقي للصحة العمومية
باملغرب بالنظر إلى األرقام املقلقة والصادمة التي بات يسجلها بالرغم من املجهودات
املبذولة من لدن القطاع الو�صي والعديد من املتدخلين وبالرغم من تبني العديد من
املخططات واالستراتيجيات الوطنية أو بشراكة مع منظمة الصحة العاملية ،ولعل
صعوبة هذا الداء تعود باألساس إلى كونه شديد التعقيد تتداخل فيه العديد من
العوامل ،ومرتبط بشكل وثيق باملحددات السوسيو اقتصادية كانتشار أحزمة الفقر
والهشاشة وسوء التغذية والسكن غير الالئق إلى غيرها من املعيقات .وبفعل عوامل
أخرى كالتدخين والكحول ومرض نقص املناعة والسكري.
وقد دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر بتسجيلها ل  30.897حالة سنة  ،2017وعدد
الوفيات ناهز 300حالة أي بمعدل  9.3حالة وفاة لكل  100.000نسمة.
وخرج هذا اللقاء بعدد مهم من التوصيات أهمها :
•الدعوة إلى ضرورة تظافر جهود جميع املتدخلين :وزارة الصحة والفالحة والسكنى
وسياسة املدينة والتعليم واملجتمع املدني  ....إلى التحسيس بمخاطر هذا الداء ؛
•الدعوة إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة للتعاطي مع داء السل الذي بدأ يعرف
الكثير من حاالت العود ؛
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•الدعوة إلى االهتمام بالجانب السوسيو اقتصادي والرفع من جودة نمط الحياة
على اعتبار أن األرقام املسجلة ترتبط في أغلب األحيان بأحزمة الفقر واملدن
املهمشة والسجون...إلى غيرها من الفضاءات التي تحتاج عناية خاصة.
•الدعوة إلى رصد ميزانيات تستجيب للطموحات وللبرامج املعلن عنها من لدن
املؤسسات االستشفائية وجمعيات املجتمع املدني.
•ضرورة التحسيس بدور املؤسسات الدستورية وفي طليعتها املؤسسة التشريعية
لسن تشريعات جديدة واالنفتاح على املبادرات الخالقة التي من شأنها تحقيق
نتائج ملموسة على أرض الواقع للحد من خطورة هذا املرض.
•ضرورة تبني مقاربات جديدة فيما يخص التكفل باملر�ضى بالنظر إلى تكلفة العالج
وطول أمد مدة االستشفاء ،خاصة وأن حاالت العود تسجل أرقاما صادمة.

ت .االستقباالت
وحرصا على تعميق التواصل مع املواطنين وهيآت املجتمع املدني ،استقبل الفريق في
شخص رئيسه وأعضاء شعبه عددا مهما من الشخصيات والهيئات املدنية والنقابية
بدعوة من الفريق أو بطلب من هذه الهيآت ،ويوضح امللحق  9من هذه الحصيلة أهم
تلك االستقباالت لتبيان أهمية ما يقوم به الفريق في هذا الشأن باإلنصات والتجاوب
مع قضايا املواطنين ومشاكلهم.

ث .التواصل اإللكتروني
يحرص الفريق على تطوير املنصات التواصلية التابعة له على شبكة االنترنيت ،والتي
تشمل :
•املوقع االليكتروني www.pjdgroupe.ma
•صفحة الفريق على الفيسبوك
•حساب الفريق على تويتر
•قناة الفريق على اليوتوب
فباإلضافة إلى أن موقع الفريق الإللكتروني  ،www.pjdgroupe.maيحتل على
االنترنيت ،مكانة متقدمة كمنبر متخصص في العمل النيابي ،واستطاع أن يكون صلة
ّ
وصل مهمة بين الفريق ،وبين مستخدمي االنترنيت ،بما ُيوفره من خدمات تتيح متابعة
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أخبار وأنشطة الفريق ،من خالل تغطية مداخالت أعضائه في الجلسات العامة ،وفي
أشغال اللجان الدائمة ،وكذا مشاركاتهم في البرامج التلفزية واالذاعية ،وألنشطتهم
التواصلية بدوائرهم املحلية ،ومشاركاتهم الدبلوماسية.
وفي هذا الشأن تعمل إدارة الفريق تحت إشراف رئيسه ومكتبه بتحيين موقعه
ّ
اإللكتروني الرسمي بوتيرة تضمن تغطية أنشطة الفريق ،وتمكن املتصفحين من
متابعة املستجدات ،والتعرف على أعضاء الفريق والدوائر التي ينتمون إليها ،والتعرف
على مقترحات القوانين التي يتقدم بها الفريق ،إلى جانب الئحة األسئلة الكتابية
للفريق ،وباقي املبادرات الرقابية ،باإلضافة إلى مقاطع الفيديو الخاصة باملداخالت،
ومقاالت الرأي التي يصوغها أعضاء الفريق.
وتكشف األرقام تطورا الفتا للمواد املدرجة به ،والتي بلغت إلى غاية شتنبر ،2019ما
يزيد عن 928مادة صحفية من مختلف األجناس الصحفية ،من أصل  3132مادة
منذ انطالق املوقع في يوليوز  ،2015مما يمثل نسبة  % 30من مجموع املواد املدرجة.
ويؤكد على حرص الفريق على إيصال املعلومة الى املواطن بطريقة سريعة.
كما يتم تحيين صفحة الفريق على موقع مجلس النواب ،وإدراج املواد الصحافية
املتعلقة بأنشطته بوتيرة مضبوطة ،تعكس بصفة موازية عدد املواد املدرجة في
املوقع الرسمي للفريق .ال�شيء الذي جعل من صفحة الفريق املضمنة باملوقع الرسمي
ملجلس النواب أهم بواباته التي أشاد بها عدد من املختصين واألكاديميين لكثرة
نشاطها مقارنة ببقية صفحات الفرق النيابية األخرى.
وفي سياق آخر يتوفر الفريق على صفحة على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"،
يتواصل من خاللها مع رواد هذا املوقع  www.facebook.com/pjdgroupeويتفاعل
مع تعليقاتهم ورسائلهم .ويعرف عدد املتابعين للصفحة تطورا مطردا ،يعكس
اإلقبال على متابعة مستجدات الفريق وأخباره ،حيث بلغ عدد املنخرطين العضويين
إلى غاية شتنبر  2019أزيد من  ،12600بدون دعاية مؤدى عنها كما هو معمول به في
املجال في عدد من الصفحات االجتماعية.
ويتم إدراج روابط من موقع الفريق على الصفحة ،إلى جانب إخبارات مقتضبة حول
اجتماعاته األسبوعية أو استقباالته أو غيرها من األنشطة.
كما يعد وسيلة ناجعة الستقبال شكايات وتظلمات بعض املواطنين والهيئات والتي
تحال على إدارة الفريق قصد القيام باملتعين.
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ونظرا للمكانة الخاصة للموقع االجتماعي "تويتر" في أوساط النخبة املثقفة
وبالدرجة األولى النخبة االنجلوفونية ،كان الفريق سباقا بخلق حساب على موقع
التويتر االجتماعي ،منذ ماي  ،2013والذي يشهد هو اآلخر تفاعال متميزا ،ترجمه عدد
متابعيه ،الذي وصل إلى غاية شتنبر  ،2019حوالي  6700متابع ،بزيادة أكثر من 600
منخرط جديد في ظرف ثالثة أشهر ،مما يستدعي االستثمار في هذا الوسيط التواصلي
الذي يعرف تطورا مهما على الصعيد الوطني والدولي.
كما بلغ عدد املواد املدرجة على الحساب (التغريدات املكتوبة ومقاطع الفيديو)
حوالي  4000تغريدة ،تتم إعادة نشرها من لدن املتابعين مما يقوي نسب املشاهدة
والتتبع.
وفي جانب آخر تعتبر قناة الفريق www.youtube.com/user/groupepjdعلى موقع
اليوتوب العالمي املتخصص في تحميل مقاطع الفيديو ،واحدة من أنشط القنوات
في املغرب ،واألولى من بين القنوات التابعة لألحزاب السياسية ،والوحيدة التابعة
لفريق برملاني.
تجاوز
215.000
وحسب إحصائيات القناة فإن مجموع املشاهدات بشكل تراكمي
ألف خالل السنة التشريعية الثالثة .بينما بلغ عدد الدقائق بشكل تراكمي ألشرطة
الفريق حوالي  459.000ألف دقيقة خالل هذه السنة التشريعية ،مما يؤشر على
االهتمام املتزايد للمواطنين والباحثين والصحفيين بأنشطة الفريق.
وقد تجاوز عدد االشرطة السمعية البصرية املدرجة خالل هذه السنة حوالي 430
شريط سمعي بصري إلى غاية شتنبر ،2019وهو ما يعكس دينامية متميزة في مجال
االنتاج السمعي البصري املتخصص في املادة البرملانية.
كما وصل مجموع املقاطع املتوفرة بقناة الفريق  2800شريط منذ إنشائها ،ال�شيء
الذي يشكل رصيدا توثيقيا ومعرفيا ،يمكن استغالله كأرشيف مرجعي وكمصدر
لتطوير قدرات النواب ومادة خصبة للباحثين واألكاديميين.
وعالقة بالتوزيع الجغرافي ملتتبعي قناة الفريق على يوتوب يتبين االهتمام بأنشطة
ومبادرات الفريق املتميزة :
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البلد

نسبة املتتبعين

املغرب

% 70

فرنسا

%7

الوالية املتحدة األمريكية

%4

أملانيا

% 3.5

كندا

%3

ج .إصدارات الفريق
كعادته لم يتوان الفريق عن توثيق مبادراته ومجهوداته ورقيا حتى تبقى أثرا في عدد
من خزائن ومكتبات اململكة مادام الفريق يسهر دائما على إيصالها إلى كافة األقاليم،
وال يبخل على الباحثين بنسخا منها حتى تبقى شاهدة على جدية أعضائه وتفانيهم في
القيام باملهام الدستورية املنوطة بهم وفي هذا السياق قام هذه السنة بإصدار ثالثة
إصدارات وهي :
ن
•مداخالت فريق العدالة والتنمية خالل مناقشته ملشروع قانو املالية لسنة
2019؛
•مداخالت فريق العدالة والتنمية ملناقشة البرنامج الحكومي والحصيلة املرحلية
للحكومة ؛
•حصيلة فريق العدالة والتنمية للسنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية
العاشرة.
كما يعمل جاهدا على إصدار عدد من الكتيبات املهمة خالل األيام املقبلة وتخص :
•مواقف فريق العدالة والتنمية للدفاع عن قضية وحدتنا الترابية ؛
•مواقف فريق العدالة والتنمية لدعم القضية الفلسطينية منذ  1998إلى اآلن ؛
•إصدار باللقاء الدرا�سي حول "التدبير الحر للجماعات الترابية بين النص
الدستوري وواقع املمارسة".
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املالحق
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امللحق :1
م�شاريع ومقرتحات القوانني امل�صادق عليها خالل
ال�سنة الت�شريعية الثالثة
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قراءة
مشروع
أولى

قراءة
مشروع
أولى

7

6
مشروع قانون رقم  89.17بتغيير وتتميم القانون رقم  15.95املتعلق
بمدونة التجارة( قراءة ثانية )

قراءة
مشروع
ثانية

قراءة
مشروع
أولى

القطاعات
اإلنتاجية

مراقبة املالية
العامة

القطاعات
االجتماعية

القطاعات
االجتماعية

اإلجماع

باألغلبية:
املوافقون112 :
املعارضون58 :
املمتنعون :ال أحد

اإلجماع

اإلجماع

قراءة
مشروع
أولى

باألغلبية:
 2018/12/11املوافقون119 :
املعارضون68 :
املمتنعون :ال أحد

الخارجية والدفاع
الوطني ...

املالية والتنمية
االقتصادية

املالية والتنمية
االقتصادية

باألغلبية:
املوافقون189 :
2018/11/16
املعارضون93 :
املمتنعون :ال أحد.

اإلجماع

مشروع قانون رقم  12.16يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد
السادس للنهوض باألعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي
مشروع قانون رقم  90.17بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
قراءة
مشروع
 1.72.184بتاريخ  15من جمادى اآلخرة  27( 1392يوليو  )1972املتعلق
أولى
بنظام الضمان االجتماعي
مشروع قانون رقم  84.17بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
قراءة
مشروع
 1.72.184بتاريخ  15من جمادى اآلخرة  27(1392يوليو  )1972املتعلق
أولى
بنظام الضمان االجتماعي

مشروع قانون رقم  91.18بتغيير وتتميم القانون رقم  39.89املأذون
بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية 2019

مشروع قانون التصفية رقم  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة
املالية 2016

5

4

3

2

1

الرقم

النص القانوني

نوعيته القراءة

اللجنة

تاريخ
املصادقة
عليه

102

تعديالت
نتيجة
الفريق
التصويت
بشأنه
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16

15
مقتـرح قانون يق�ضي بتغيير القانون رقم  89.15يتعلق باملجلس االستشاري
للشباب والعمل الجمعوي

مشروع قانون رقم  38.15يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

14

مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية ( 2019قراءة ثانية)

مقترح

قراءة
أولى

قراءة
مشروع
ثانية

قراءة
مشروع
ثانية

القطاعات
االجتماعية

العدل والتشريع

اإلجماع

باألغلبية :
املوافقون141 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون1:

املالية والتنمية
االقتصادية

باألغلبية :
 2018/12/18املوافقون158 :
املعارضون66 :
املمتنعون:

13

قراءة
مشروع
أولى

الداخلية
والجماعات
الترابية

 2018/12/12اإلجماع

مشروع قانون رقم  47.18يتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار
وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار

12

مشروع قانون رقم  84.13يق�ضي بإحداث مؤسسة األعمال االجتماعية
لألشغال العمومية

قراءة
مشروع
أولى

البنيات االساسية

اإلجماع

اإلجماع

11

البنيات االساسية

العدل والتشريع

اإلجماع

مشروع قانون رقم  48.17بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

قراءة
مشروع قانون رقم  11.16يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار( قراءة ثانية ) مشروع
ثانية
مقترح قانون لتعديل الفصل  106من الظهير الشريف الصادر في(09
قراءة
رمضان  12 )1331غشت  1913بشأن قانون اإللتزامات والعقود كما تم مقترح
أولى
تعديله وتتميمه

القطاعات
اإلنتاجية

اإلجماع

قراءة
مشروع
أولى

10

9

8

مشروع قانون رقم  88.17يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية
ومواكبتها ( قراءة ثانية )

قراءة
مشروع
ثانية

القطاعات
اإلنتاجية

اإلجماع

12

2

140
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24

23

22

21

20

19

18

17

مشروع قانون رقم  77.18يوافق بموجبه على االتفاق حول املساعدة
اتفاقية قراءة
اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي ،املوقع بالرباط في  20يوليو  2018بين
ثنائية أولى
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان
مشروع قانون رقم  41.18يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بباكو في
 5مارس  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان اتفاقية قراءة
ثنائية أولى
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل
مشروع قانون رقم  73.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
اتفاقية قراءة
الجوية ،املوقع بالرباط في  20يوليو  2018بين حكومة اململكة املغربية
ثنائية أولى
وحكومة جمهورية الدومينيكان
ن
مشروع قانون رقم  43.18يوافق بموجبه على اتفاق التعاو في مجال
اتفاقية قراءة
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل 2018
ثنائية أولى
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو
مشروع قانون رقم  48.18يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار للتعاون في
اتفاقية قراءة
مجالي الفالحة وتربية املوا�شي ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل  2018بين
ثنائية أولى
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو
مشروع قانون رقم  78.18يوافق بموجبه على االتفاقية في ميدان تسليم
اتفاقية قراءة
املجرمين ،املوقعة بواكادوكو في  3سبتمبر  2018بين حكومة اململكة
ثنائية أولى
املغربية وحكومة بوركينا فاسو
مشروع قانون رقم  20.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف
اتفاقية قراءة
املتبادل برخص السياقة ،املوقع بالرباط في  26ديسمبر  2017بين حكومة
ثنائية أولى
اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر
مشروع قانون رقم  49.18يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان
اتفاقية قراءة
األمن ومكافحة الجريمة ،املوقع بباكو في  5مارس  2018بين حكومة اململكة
ثنائية أولى
املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان .

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع 2018/12/24
الوطني ...

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع
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32

31

30

29

28

27

26

25

مشروع قانون رقم  81.18يوافق بموجبه على اتفاقية االتحاد األفريقي
ملنع الفساد ومكافحته،املعتمدة بمابوتو (املوزمبيق) في  11يوليو 2003
مشروع قانون رقم  50.18يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار للتعاون في
ميدان الطاقة ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية الكونغو
مشروع قانون رقم  82.18يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في
املواد املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة بواكادوكو في  3سبتمبر  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو
مشروع قانون رقم  14.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية ،املوقع بالرباط في  19يناير  2018بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية بنما
مشروع قانون رقم  61.18يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي للتعاون في
ميدان التكوين املنهي الفالحي والتأطير التقني ،املوقع بالرباط في  10يونيو
 2018بين وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
للمملكة املغربية ووزارة الفالحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا
الفيدرالية .
مشروع قانون رقم  83.18يوافق بموجبه على االتفاقية حول التعاون
القضائي في امليدان الجنائي،املوقعة بواكادوكو في  3سبتمبر  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو
مشروع قانون رقم  28.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي
عبر الطرق للمسافرين والبضائع ،املوقع بالرباط في  8مارس  2018بين
اململكة املغربية و جمهورية مالي.
مشروع قانون رقم  55.18يوافق بموجبه على اتفاقية باماكو بشأن حظر
استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود
اإلفريقية ،املعتمدة بباماكو (مالي ) في  30يناير . 1991
اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع
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40

مشروع قانون رقم  85.18يغيـر بموجبه القانون رقم  18.97املتعلق
بالسلفات الصغيرة
مشروع قانون رقم  47.18يتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار
وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار

39

38

مشروع قانون رقم  44.18يتعلق بالخدمة العسكرية.

37

36

35

34

33

مشروع قانون رقم  30.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف
املتبادل برخص السياقة ،املوقع بالرباط في  8مارس  2018بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية مالي
مشروع قانون رقم  56.18يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار للتعاون في
مجال اللوجيستيك ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل  2018بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
مشروع قانون رقم  35.18يوافق بموجبه على وثائق االتحاد البريدي
العالمي والقرارات التي اتخذها املؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد،
املنعقد بالدوحة سنة .2012
مشروع قانون رقم  40.18يوافق بموجبه على االتفاق املوقع ببرازافيل في
 30أبريل  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو
بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.
مشروع قانون رقم  39.18يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة ببرازافيل
في  30أبريل  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل.

قراءة
مشروع
ثانية

قراءة
مشروع
أولى

قراءة
مشروع
أولى

الداخلية
والجماعات
الترابية

املالية والتنمية
االقتصادية

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

العدل والتشريع

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

اإلجماع

2019/01/22

اإلجماع

اإلجماع

باألغلبية:
 2018/12/26املوافقون106 :
املعارضون02 :
املمتنعون :ال أحد

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

الخارجية والدفاع
الوطني ...

اإلجماع

23
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50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

2019/02/05

مشروع قانون رقم  14.16يتعلق بمؤسسة الوسيط

مشروع قانون رقم  16.18يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03
املتعلق باالتصال السمعي البصري

قراءة
مشروع
ثانية

قراءة
مشروع
أولى

قراءة
مشروع قانون رقم  33.18يق�ضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي مشروع
أولى
قراءة
مشروع قانون رقم  84.13يق�ضي بإحداث مؤسسة األعمال االجتماعية
مشروع
ثانية
لألشغال العمومية
قراءة
مشروع قانون رقم  87.18بتغيير وتتميم القانون رقم  17.99املتعلق
مشروع
أولى
بمدونة التأمينات

العدل والتشريع

التعليم والثقافة
واالتصال

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

باألغلبية :
 2019/02/12املوافقون132 :
املعارضون32 :
املمتنعون25 :

املالية والتنمية
االقتصادية

البنيات االساسية

العدل والتشريع

العدل والتشريع

اإلجماع

القطاعات
اإلنتاجية

اإلجماع

املالية والتنمية
االقتصادية

باألغلبية :
املوافقون92 :
املعارضون45 :
املمتنعون :ال أحد

قراءة
مشروع
ثانية

قراءة
مشروع
أولى

املالية والتنمية
االقتصادية

اإلجماع

قراءة
مشروع قانون رقم  93.18بتغيير القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم مهنة
مشروع
أولى
املرشد السياحي
قراءة
مشروع قانون رقم  89.18يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01
مشروع
أولى
املتعلق باملسطرة الجنائية

مشروع قانون رقم  91.18بتغيير وتتميم القانون رقم  39.89املأذون
بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

مشروع قانون رقم  62.18املحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن
يحال فيها على التقاعد أفراد القوات املساعدة
مشروع قانون رقم  96.18يتعلق بإلغاء بعض الديون املستحقة لفائدة
الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات

قراءة
مشروع
أولى

املالية والتنمية
االقتصادية

اإلجماع

2
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 2019/04/01اإلجماع

 2019/02/13اإلجماع

58

57

56

55

54

مشروع قانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق بشركة
التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة
ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة
مشروع قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون رقم  17.95املتعلق
بشركات املساهمة
مشروع قانون رقم  99.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن تسليم
املجرمين ،املوقع بنيودلهي في  13نوفمبر  2018بين اململكة املغربية
وجمهورية الهند
مشروع قانون رقم  100.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن املساعدة
القانونية في امليدان الجنائي ،املوقع بنيودلهي في  12نوفمبر  2018بين
اململكة املغربية وجمهورية الهند
اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

قراءة
مشروع
أولى

قراءة
مشروع
أولى

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع 2019/05/28
الوطني ...

املالية والتنمية
االقتصادية

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

املالية والتنمية
االقتصادية

2019/04/18

قراءة
مشروع
أولى

املالية والتنمية
االقتصادية

القطاعات
االجتماعية

مشروع قانون رقم  21.18يتعلق بالضمانات املنقولة

مشروع قانون رقم  94.18يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.18.781الصادر في  30من محرم  10( 1440أكتوبر  )2018بإحداث
الصندوق املغربي للتأمين الصحي

مشروع
املوافقة
قراءة
على
أولى
مرسوم
قانون

53

52

مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06
املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات
الفالحية والبحرية

قراءة
مشروع
ثانية

القطاعات
اإلنتاجية

اإلجماع

51

مشروع قانون رقم  47.14يتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب

قراءة
مشروع
ثانية

القطاعات
االجتماعية

اإلجماع
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65

64

63

62

61

60

59

مشروع قانون رقم  103.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون
القانوني والقضائي في املواد املدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق
واإلنابات القضائية وتنفيذ األحكام واألوامر واملقررات التحكيمية ،املوقع
بنيودلهي في  12نوفمبر  2018بين اململكة املغربية وجمهورية الهند
مشروع قانون رقم  104.18يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بالرباط في
 19يوليو  2017بين حكومة اململكة املغربية واألمانة العامة التفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر ،ممثلة باألمينة التنفيذية ،من أجل احتضان
وحدة التنسيق اإلقليمي طبقا للملحق األول من االتفاقية املذكورة ،وعلى
االتفاق التكميلي له املوقع بالرباط في  7ديسمبر  2017بين حكومة اململكة
املغربية واألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
مشروع قانون رقم  07.19يوافق بموجبه على اتفاق البلد املضيف املبرم
بالرباط في  11ماي  2016بين حكومة اململكة املغربية ومنظمة األمم
املتحدة ممثلة ببرنامج املستوطنات البشرية التابع لألمم املتحدة بشأن
إنشاء املكتب الوطني للمملكة املغربية
مشروع قانون رقم  01.19يوافق بموجبه على اتفاق املقر املوقع بمراكش
في  10ديسمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية واالتحاد اإلفريقي بشأن
إنشاء مقر املرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط
مشروع قانون رقم  90.18يوافق بموجبه على االتفاق حول نظام املدارس
البريطانية في املغرب ،املوقع بلندن في  5يوليو  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
مشروع قانون رقم  97.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية ،املوقع بنيودلهي في  19سبتمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الهند
مشروع قانون رقم  32.18يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01
املتعلق باملسطرة الجنائية

العدل والتشريع

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

قراءة
مشروع
أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية
قراءة
متعددة
أولى
األطراف

اتفاقية
قراءة
متعددة
أولى
األطراف

اتفاقية
قراءة
متعددة
أولى
األطراف

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

الخارجية والدفاع
الوطني ...
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72

71

70

69

مشروع
مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة قانون
تنظيمي
العامة ذات األولوية
مشروع
مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة
قانون
املغربية
تنظيمي
مشروع قانون رقم  14.19يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال
اتفاقية
الصيد املستدام بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي وعلى بروتوكول
متعددة
تطبيقه وكذا على تباد ل الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور ،املوقعة
األطراف
ببروكسيل في  14يناير 2019
اتفاقية
مشروع قانون رقم  11.19يوافق بموجبه على االتفاق املؤسس ملنطقة
التجارة الحرة القارية اإلفريقية ( ،)ZLECAFاملوقع بكيكالي (رواندا) في  21متعددة
األطراف
مارس 2018
مشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تبادل
رسائل بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين اتفاقية
رقم  1ورقم  4من االتفاق األورو– متوسطي املؤسس لشراكة بين اململكة متعددة
األطراف
املغربية من جهة ،واملجموعات األوروبية والدول األعضاء بها ،من جهة
أخرى ،املوقع ببروكسيل في  25أكتوبر .2018

68

67

قراءة
أولى

قراءة
أولى

قراءة
أولى

قراءة
أولى

قراءة
أولى

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع 2019/06/24
الوطني ...

التعليم والثقافة
واالتصال

التعليم والثقافة
واالتصال

املالية والتنمية
االقتصادية

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

باألغلبية :
املوافقون74 :
املعارضون01 :
املمتنعون.31:

قراءة
مشروع
ثانية

مشروع قانون رقم  40.17املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب

66

مشروع قانون رقم  48.17بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

قراءة
مشروع
ثانية

البنيات االساسية

2019/06/10

اإلجماع
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80

79

78

77

76

75

74

73

مشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة
التأهيل الوظيفي

مشروع قانون رقم  19.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون
االقتصادي ،املوقع بالرباط في  4ديسمبر  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية
مشروع قانون رقم  18.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن
التعاون في ميدان الدفاع ،املوقع بالرباط في  8فبراير  2019بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا
مشروع قانون رقم  16.19يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة ال رجعة
فيها خاصة بملكية «املسرح الكبير ثيرفانتيس» بطنجة ،املوقع بالرباط في
 13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا
مشروع قانون رقم  15.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في
مجال محاربة الجريمة ،املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين اململكة
املغربية ومملكة إسبانيا

مشروع قانون – إطار رقم  51.17يتعلق بمنظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي

مشروع قانون رقم  50.17يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

اتفاقية قراءة
ثنائية أولى

القطاعات
االجتماعية

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع
الوطني ...

الخارجية والدفاع 2019/07/23
الوطني ...

باألغلبية :
املوافقون90 :
املعارضون32 :
املمتنعون.12:

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

قراءة
مشروع
ثانية

مشروع
قانونإطار

قراءة
أولى

التعليم والثقافة
واالتصال

باألغلبية:
املوافقون241 :
املعارضون04 :
املمتنعون.21 :

قراءة
مشروع
أولى

القطاعات
اإلنتاجية

اإلجماع

مشروع قانون تنظيمي رقم  17.19يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي مشروع
رقم  02.12املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49قانون
و  92من الدستور
تنظيمي

قراءة
أولى

العدل والتشريع

2019/07/22

اإلجماع
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89

88

87

86

85

84

83

82

81

مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية

مقترح قانون بتتميم املادة  430من قانون املسطرة املدنية ،كما تم تغييره
وتتميمه

مشروع قانون رقم  57.18بتغيير وتتميم القانون رقم  77.15القا�ضي
بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها
واستعمالها
مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  59.14املتعلق باقتناء
سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها
مشروع قانون رقم  31.18بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9
رمضان  12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود

مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات
الساللية وتدبير أمالكها

مشروع قانون رقم  63.17يتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي الجماعات
الساللية

2019/07/26

مقترح

مقترح

قراءة
أولى

قراءة
أولى

قراءة
مشروع
أولى

التعليم والثقافة
واالتصال

العدل والتشريع

باألغلبية :
املوافقون168 :
املعارضون00 :
املمتنعون.01:

اإلجماع

العدل والتشريع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

القطاعات
اإلنتاجية

القطاعات
اإلنتاجية

الداخلية
والجماعات
الترابية

اإلجماع

اإلجماع

مقترح

قراءة
أولى

قراءة
مشروع
أولى

قراءة
مشروع
أولى

قراءة
مشروع
أولى

الداخلية
والجماعات
الترابية

الداخلية
والجماعات
الترابية

اإلجماع

مشروع قانون رقم  76.18يغير ويتمم بموجبه امللحق األول من الظهير
قراءة
الشريف الصادر في  28من جمادى اآلخرة  31( 1337مارس  )1919بمثابة مشروع
أولى
مدونة التجارة البحرية
مشروع قانون رقم  64.17يق ــ�ضي بتغيير وتتميم الظهير الش ــريف رقم
قراءة
 1.69.30الص ــادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليوز )1969املتعلق
مشروع
أولى
باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

القطاعات
اإلنتاجية

اإلجماع

17
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91

90

مشروع
مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة
قانون
املغربية
تنظيمي
مشروع
مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
قراءة
الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة قانون
ثانية
تنظيمي
العامة ذات األولوية
قراءة
ثانية

التعليم والثقافة
واالتصال

التعليم والثقافة
واالتصال

اإلجماع

اإلجماع
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7-

6-

5-

مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم الظهيرالشريف
رقم  1.59.269بشأن التفتيش العام للمالية

مقترح قانون يق�ضي بتغييرالقانون رقم  65.99بمثابة
مدونة الشغل

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغييراملادتين  44و77
من القانون التنظيمي رقم  111.14يتعلق بالجهات

4-

3-

مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتغييروتتميم القانون
التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات
مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغييراملادة  115من
القانون التنظيمي رقم  112.14يتعلق بالعماالت
واألقاليم
مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغييراملادتين  42و 75
من القانون التنظيمي رقم  112.14يتعلق بالعماالت
واألقاليم

2-

1-

مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية

الترتيب

املقترح

اللجنة
املعنية به
التعليم
والثقافة
واالتصال
الداخلية
والجماعات
الترابية
الداخلية
والجماعات
الترابية
الداخلية
والجماعات
الترابية
الداخلية
والجماعات
الترابية
القطاعات
االجتماعية
املالية
والتنمية
االقتصادية
2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

مجموع الفرق
النيابية

صادق عليه مجلس النواب
في  26يوليوز  2019بأغلبية
 168وممتنع واحد

اإليداع

صاحب املقترح

الوضعية في الدراسة
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14-

13مقتـرح قانون يق�ضي بتغييرالقانون رقم 89.15
يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل
الجمعوي

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغييروتتميم املادتين
 37و 101من القانون التنظيمي رقم  112.14يتعلق
بالعماالت واألقاليم
مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغييراملواد  57و 58
و  103من القانون التنظيمي رقم 113.14املتعلق
بالجماعات

مقترح قانون يق�ضي بإحداث الوكالة املغربية للدم

مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغييراملادة 107من
القانون التنظيمي رقم  111.14يتعلق بالجهات

12-

11-

10-

9-

8-

مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم
 69.00املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت
العامة وهيآت أخرى
مقترح قانون يق�ضي بإحداث املجلس الوطني
اإلستشاري للصحة

القطاعات
االجتماعية

املالية
والتنمية
االقتصادية
القطاعات
االجتماعية
الداخلية
والجماعات
الترابية
الداخلية
والجماعات
الترابية
الداخلية
والجماعات
الترابية
الداخلية
والجماعات
الترابية

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

2019-07-22

مجموع الفرق
النيابية

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

فريق العدالة
والتنمية

صادق عليه مجلس النواب
في  18دجنبر 2018باإلجماع
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امللحق :3
جدول الأ�سئلة ال�شفوية املجاب عنها خالل ال�سنة
الت�شريعية الثالثة
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الوزارة

املوضوع

السائل

املعقب

دورة أكتوبر2018
جلسة األسئلة الشفوية ليوم  16أكتوبر 2018
حرمان أرامل ويتامى من الدعم

األسرة والتضامن

استفادة النساء املهمالت من صندوق التكافل العائلي

األسرة والتضامن

تنويع العرض وتوسيع الطاقة االستيعابية للمعهد
الوطني للعمل االجتماعي
سقوط أحد املواطنين من سطح مقر وزارتكم أدى إلى
وفاته

األسرة والتضامن

حمزة الصوفي

فاتحة شوباني

عبد اللطيف
الناصري
عبد املجيد
جوبيج

نوفل الناصري
أحمد الهيقي
بثينة قروري

األسرة والتضامن

محمد بوشنيف

ارتفاع اإلصابة بداء السل

الصحة

إشراق البويسفي مريمة بوجمعة

الصحة النفسية والعقلية باملغرب

الصحة

معاييراستفادة الطلبة من املنح الجامعية

التربية الوطنية

ارتفاع واجبات التمدرس والتأمين باملؤسسات
التعليمية الخاصة

التربية الوطنية

محسن موفيدي

تبسيط مساطرالربط بالكهرباء

الطاقة واملعادن

محمد مرزوق

عبد الحق
الناجحي
عبد الواحد
بوحرشة

أمينة فوزي
زيزي
السعيد
الصادق
محمد
العثماني
نور الدين
قشيبل

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  22أكتوبر 2018
الحادث املؤلم النقالب القطاربين الرباط والقنيطرة

التجهيزوالنقل

لبنى الكحلي

حسن الحارس

النقص في املوارد البشرية

الصحة

جواد عراقي

عبد املجيد
أيت لعديلة

تصحيح اختالالت نظام التغطية الصحية راميد

الصحة

فاتحة شوباني

أحمد جدار

اختالالت برنامج مليون محفظة

التربية الوطنية

حسن عديلي

فاروق طاهري

توفيرالنقل املدر�سي والداخليات بالعالم القروي

التربية الوطنية

م.البشيرطوبا

عبد الواحد
بوحرشة

الوضعية اإلدارية لألساتذة املكلفين باإلدارة

التربية الوطنية

أمينة فوزي زيزي سعاد العماري

تقييم السياسة املعتمدة ملحاربة السكن العشوائي

إعداد التراب
الوطني

رشيد عبد
اللطيف

رشيد عبد
اللطيف

إنجاح الحواراالجتماعي بين الحكومة والنقابات

الشغل

عمرفا�سي فهري

محمد زويتن
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الصعوبات واإلكراهات التي تعترض تنفيذ املرسوم
املتعلق بكيفيات اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق
ألصولها

الوظيفة
العمومية

سليمان
سليمان العمراني
العمراني

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  05نونبر2018
التوزيع الترابي ملشاريع البرنامج الوطني الثاني للطرق
القروية
مساهمة البرنامج املندمج لتزويد العالم القروي
باملاء الصالح للشرب في تنمية األنشطة السوسيو
اقتصادية بالعالم القروي
مطابقة املصالح الخارجية للقطاعات الحكومية مع
التقسيم الجهوي الجديد
إصدارميثاق الالتمركزاإلداري
دعم وتوسيع الطبقة املتوسطة
تفعيل الحكومة لتوصيات تقريراملهمة االستطالعية
حول أسعار املحروقات
مشكل السكن الصفيحي باملغرب
تفعيل املؤسسات الدستورية

التجهيزوالنقل

محمد لشكر

محمد
الصديق

التجهيزوالنقل

موملود مهرية

عبد هللا هناوي

منينة مودن

فاطمة أهل
تكرور

بثينة قروري

محمود أمري

عبد هللا هامل

ميمونة أفتاتي

رمضان بوعشرة

محمد خيي

الوظيفة
العمومية
الوظيفة
العمومية
الشؤون العامة
والحكامة
الشؤون العامة
والحكامة
إعداد التراب
الوطني
العالقات مع
البرملان

نور الدين
قشيبل
أمينة ماء
العينين

موح الرجدالي
محمد الطويل

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  12نونبر 2018
التصفية الكلوية

الصحة

محمد بوشنيف

عبد الخاليد
البصري

تزويد املراكزالصحية بالعالم القروي باألطقم
والتجهيزات الطبية

الصحة

أحمد رشدي

حمزة الصوفي

مكانة قضية الصحراء املغربية في الكتاب املدر�سي

التربية الوطنية

حياة سكيحل

حسن عديلي

لغات تدريس املواد العلمية في منظومة التربية والتكوين

التربية الوطنية

يوسف غربي

رشيد القبيل

األسرة والتضامن

أحمد جدار

إشراق بويسفي

خطة آنية لحماية العجزواألشخاص املشردين من
النزالت البردية املوسمية
مجهودات الحكومة من أجل وضع نظام لرصد الفئات
الفقيرة والهشة
حرمان آالف األطفال في وضعية إعاقة من التمدرس
حترام اإلذاعات الخاصة لدفاترالتحمالت
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عبد املجيد
األسرة والتضامن
جوبيج
عبد املجيد أيت
األسرة والتضامن
عديلة
اسماعيل
الثقافة واالتصال شوكري

عبد الجليل
مسكين
عبد الحق
الناجحي
أمينة فوزي
زيزي
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جلسة األسئلة الشفوية ليوم  19نونبر2018
محمد
بوشنيف
عبد املجيد
أيت لعديلة

أداء الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

الشغل

الحسين حريش

تهرب املقاوالت من تسجيل مستخدميها في صندوق
الضمان االجتماعي

الشغل

عبد هللا مو�سى

هشاشة الشغل

الشغل

إشراق البويسفي أحمد الهيقي

دور املساجد في تخليق الفضاء العام

األوقاف

محمد عبد الحق خالد البوقرعي

تقييم حصيلة املرحلة األولى من برنامج تأهيل  25ألف
من حاملي شهادة اإلجازة الخاصة بجهة طنجة تطوان
الحسيمة

التربية الوطنية

الحماية االجتماعية والنهوض بحقوق األشخاص املسنين األسرة والتضامن
وضعية ذوي االحتياجات الخاصة بالعالم القروي

األسرة والتضامن

عبد اللطيف بن
يعقوب
محمد أوريش
نعيمة بهيش

سعاد بولعيش
الحجراوي
عبد الجليل
مسكين
عبد املجيد
جوبيج

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  03دجنبر2018
مصير إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري
وتأهيل املباني اآليلة للسقوط املنصوص عليها في
القانون 12-94
آفاق االقتصاد االجتماعي والتضامني ببالدنا

إعداد التراب
الوطني
الصناعة
التقليدية
الصناعة
التقليدية
الشؤون العامة
والحكامة
الشؤزن العامة
والحكامة

محمد إدعمار

محمد صديقي

محمد الحمداوي سعاد بولعيش
ابراهيم
الضعيف

عبد اللطيف
العيدي

نوفل الناصري

مجدة بنعربية

خديجة شامي

لبنى لكحلي

مستجدات قضيتنا الوطنية األولى

الخارجية

منينة مودن

يوسف غربي

مشروع إفريقيا الديني واألخالقي

األوقاف

محمد توفلة

نور الدين
قرربال

حجزرخصة السياقة من طرف مراقبة الطرق

النقل

يوسف أيت
الحاج لحسن

حسن برود

مواكبة الصناع التقليديين بالعالم القروي
مآل السياسة العمومية املندمجة للحماية االجتماعية
خطة الحكومة ملواجهة تداعيات ارتفاع أسعاراملواد
البترولية في السوق الدولية ملستويات قياسية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  10دجنبر2018
تقييم عملية تفويت األرا�ضي الفالحية للقطاع الخاص

الفالحة

مراد لكورش

جمال
املسعودي

تحسين ولوج الفتيات إلى مختلف مستويات التعليم
باملناطق الجبلية والنائية

التربية الوطنية

سعاد بولعيش

ادريس مسكين
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تفعيل الوزارة للمذكرات الخاصة بالتعليم األصيل في
صيغته الجديدة

التربية الوطنية

فاروق الطاهري

سعيد الصادق

حرمان الطلبة من أداء صالة الجمعة

التربية الوطنية

البشيرطوبا

اسماعيل
شوكري

العدل

مريمة بوجمعة

جواد عراقي

األسرة والتضامن

محمد الحرفاوي

الشؤون العامة
والحكامة

عبد اللطيف
بروحو

ابراهيم
الشويخ
رمضان
بوعشرة

اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العدل من
أجل مواجهة ما أصبح يعرف بمافيا العقار
حصيلة برنامج دعم األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة في إطارصندوق التماسك االجتماعي
ارتفاع أسعارالخضروالفواكه باملناطق النائية

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  17دجنبر 2018
وضعية املستعجالت باملراكزاالستشفائية
صيانة الطرق القروية غيراملصتفة املنجزة في إطاربرامج
فك العزلة عن العالم القروي
أسباب ودواعي تغييررحالت الخط املباشرللقطاربين
القصرالكبيروالرباط

الصحة
التجهيزوالنقل
التجهيزوالنقل

محمد يوسف
نور الدين
قشيبل
عبد العزيز
العايض

أحمد رشدي
مولود مهرية
محمد
الحمداوي
محمد
العثماني

الخصاص في الثانويات باألحياء الهامشية للمدن

التربية الوطنية

حسن عديلي

املراكزالثقافية ملغاربة العالم بدياراملهجر

شؤون الهجرة

حسن بارود

تفعيل الدبلوماسية املوازية في قارة أمريكا الجنوبية
للتصدي ملؤامرات خصوم الوحدة الوطنية

الخارجية

محمد عبد الحق علي الرزمة

الرسوم العالية لالنخراط في ممارسة مهنة املحاماة

العدل

محمد بنجلول

عدم اعتماد القنوات العمومية نسبة  30في املائة
الخاصة باألمازيغية املقررة في دفاتر تحمالتها

الثقافة

اسماعيل
شوكري

برنامج تكوين األئمة واملرشدين

األوقاف

محمد الحرفاوي

مصطفى زيتي

عبد اللطيف
بنيعقوب
فاروق
الطاهري
نور الدين
قربال

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  24دجنبر2018
توفيراألمن والسالمة للسياح األجانب
اإلجراءات املتخذة للتخفيف من قساوة الطقس
باملناطق الجبلية
حرمان مواطنين من وثائق إدارية بسبب السكن
العشوائي
إحداث وتفعيل السجل االجتماعي املوحد
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الداخلية

مراد لكورش

محمد العربي
بلقليد

الداخلية

عائشة إيدبوش

عمرأحمين

الداخلية

محمد إدعمار

مصطفى الحيا

الداخلية

عزالعرب حليمي

عزيزبنبراهيم
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حصيلة عمل لجنة االستثمارات
التنسيق بين القنصليات وجمعيات املجتمع املدني
املغربي بالخارج
عدم إدراج بعض تخصصات املاستر في لوائح املباريات
بالوظيفة العمومية رغم كونها معتمدة من لدن وزارة
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

الصناعة والتجارة مصطفى القوري محمد معايط
شؤون الهجرة

نعيمة بهيش

نجية لطفي

الوظيفة
العمومية

فاطمة أهل
تكرور

رضا بوكمازي

تحسين الجاذبية السياحية بالعالم القروي

السياحة والنقل
الجوي

خالد تيكوكين

خالد تيكوكين

تعثرأشغال كهربة العالم القروي ببعض األقاليم

الطاقة واملعادن

عبد هللا هناوي

أسماء
الناصفي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  31دجنبر2018
خطة العمل االستراتيجية لتعزيزحماية املستهلك املغربي

الصناعة والتجارة أحمد أدراق

نوفل الناصري

وضعية االقتصاد غيراملهيكل

ابراهيم
الصناعة والتجارة
الضعيف

عمرفا�سي
فهري

مشكل النقل املدر�سي بالعالم القروي

التربية الوطنية

أمينة فوزي زيزي البشيرطوبا

االستجابة للطلبات املتزايدة على الطاقة الكهربائية

الطاقة واملعادن

مصطفى الكردي بلعيد أعلوالل

تقليص استعمال غازالبوطان في القطاع الفالحي
معاناة أصحاب األمراض املزمنة مع الصندوق الوطني
لالحتياط االجتماعي

الطاقة واملعادن

الشرقي الغلمي

ميمونة أفتاتي

عبد الحق
الناجحي
عبداملجيد أيت
لعديلة

عبد املجيد
جوبيج
إشراق
البويسفي
عبد اللطيف
الناصري

الشغل

مشاكل االستفادة من الدعم املباشرللنساء األرامل

األسرة والتضامن

تفعيل الكوطا لتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة

األسرة والتضامن

البرنامج الوطني لتطهيرالسائل بالعالم القروي

ادريس صقلي
التنمية املستدامة عدوي

حمزة الصوفي

محمد يوسف

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  14يناير 2019
أحمد صدقي

إحداث نفق تيشكا

التجهيزوالنقل

لحسن واعرة

غياب وثائق التعميربمجموعة من مناطق املغرب

إعداد التراب
الوطني

ضروف نقل املعتقلين بين املحاكم ومراكزاالعتقال

العدل

محمد العربي
بلقايد
محمد بنجلول

نجيب البقالي

آجال تفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

األسرة والتضامن

فاتحة شوباني

بثينة قروري

وضعية األطفال املشردين في الشارع

األسرة والتضامن

سعاد لعماري

حمزة الصوفي

محمد قروق
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مراجعة املرسوم املتعلق باالستفادة من املنح الجامعية
واألحياء الجامعية

التربية الوطنية

محمد العثماني

تنويع العرض الصحي بالعالم القروي

الصحة

أحمد الهيقي

دعم الشباب الحافظ واملرتل لكتاب هللا

األوقاف

بثينة قروري

تسوية الوضعية القانونية ألصحاب النقل املزدوج
بالعالم القروي واملناطق الجبلية

النقل

أسماء الناصفي

يوسف أيت
الحاج لحسن
مصطفى
إبراهيمي
محمد
الحرفاوي
سعيد الصادق

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  21يناير 2019
حصيلة نظام املقاول الذاتي منذ إحداثه سنة 2015

الصناعة والتجارة مصطفى القوري محمد معايط

برامج تحفيزية للطبقة املتوسطة من أجل اقتناء الشقق
السكنية

الوظيفة
العمومية
الوظيفة
العمومية
إعداد التراب
الوطني

تطويرفعالية مطارح النفايات الصلبة

التنمية املستدامة الشرقي الغلمي

تدني رتبة املغرب بسبب ظاهرة الرشوة والفساد
مراجعة منظومة الوظيفة العمومية

محمد بوشنيف

محمد بنجلول

رضا بوكمازي

محمود أمري

صالح مالوكي

مآل برامج تطويرالطاقات املتجددة لتحسين ظروف
عيش النساء القرويات

الطاقة واملعادن

مولود مهرية

توفير مناخ أعمال تناف�سي وجذاب لالستثمارواالبتكار

الشؤون العامة
والحكامة

إيمان اليعقوبي

تصويت البرملان األوروبي بأغلبية ساحقة على االتفاق
الفالحي بين بلدنا واالتحاد األوروبي

الخارجية

حياة سيكيحل

عبد الصمد
حيكر
عمر فا�سي
فهري
سيدي حسن
البحراوي
عبد الرحيم
لقرع
ادريس األزمي
اإلدري�سي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  28يناير 2019
الفالح الصغيربالعالم القروي

الفالحة

محمد أوريش

بوعبيد لبيدة

نتائج مخطط أليوتيس على قطاع الصيد البحري

الفالحة

ابراهيم
الضعيف

جمال
املسعودي

مجال الصحة والسالمة في العمل

الشغل

أحمد رشدي

أحمد جدار

تمدرس األشخاص في وضعية إعاقة

التربية الوطنية

سعيد الصادق

أحمد أدراق

الثقافة واالتصال بلعيد أعلوالل

حسن عديلي

الثقافة واالتصال رشيد القبيل

أمينة فوزي
زيزي

الخصاص في البنية التحتية الثقافية والترفيهية بعدة
مدن مغربية
وضعية اإلنتاج الداخلي للشركة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة املغربية
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تأخرإحالة مشروع قانون املسطرة الجنائية

العدل

سميرعبد املولى

بثينة قروري

تنفيذ االتفاق بين وزارة العدل والنقابات

العدل

ابراهيم بوغضن

محمد الطويل

متابعة التقاريرالصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش
واملراقبة

الشؤون العامة
والحكامة

لبنى لكحلي

عبد اللطيف
بروحو

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  04فبراير 2019
الفعلية والفاعلية للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية

التجهيزوالنقل

حسن برود

االستغالل العشوائي ملقالع الرمال

التجهيزوالنقل

مصطفى الكردي ادريس الثمري

تكثيف العمل بالوحدات املتنقلة لدعم برامج صحة األم
والطفل باملناطق الجبلية والنائية

الصحة

أحمد راشيدي

انتشار فيروس انفلوانزا الخنازير

الصحة

مصطفى
إشراق البويسفي
إبراهيمي

تقييم تنزيل القانون املنظم للتعليم العالي وآفاق تجويده التعليم العالي

حسن الحارس

فاتحة شوباني

محسن موفيدي

رشيد القبيل

ما آلت إليه العالقة بين املفتشين والوزارة

التربية الوطنية

عبد هللا هناوي

حسن عديلي

االستفادة من املساعدة القضائية

العدل

سعاد زخنيني

الفاطمي
الرميد

املعاييراملعتمدة في اختياراملحامين املتعاقدين مع
القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية

العدل

فاطمة أهل
تكرور

مريمة بوجمعة

التعليم األولي العتيق

األوقاف

محمد زويتن

محمد
الحرفاوي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  11فبراير 2019
تأخر توصل مراكز تسجيل السيارات برخص
السياقة والورقة الرمادية البيوميترية
استفادة الطبقات االجتماعية الفقيرة من عائدات
إصالح صندوق املقاصة
توصيات املناظرة الوطنية حول إصالح منظومة الحماية
االجتماعية

النقل

عزالعرب حليمي

مصطفى
الكردي

الشؤون العامة
والحكامة
الشؤون العامة
والحكامة

نوفل الناصري

عبد هللا هامل

رمضان بوعشرة

إيمان اليعقوبي

املشاكل املتعلقة بمرجان إنتاج الزيوت

التنمية املستدامة عمرفا�سي فهري

الشرقي الغلمي

ضمان اإلنصاف والشفافية في التمويل العمومي
للجمعيات
عدم اإلجابة عن األسئلة الكتابية داخل اآلجال
الدستورية
إجراءات الحماية التجارية ومعالجة اختالل امليزان
التجاري

العالقات مع
البرملان
العالقات مع
البرملان
التجارة الخارجية

مريمة بوجمعة

سعاد زخنيني

سميرعبد املولى

محمد بنجلول

عبد اللطيف
العيدي

محمد الحارثي
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جهود وزارتكم وخطتها لتطوير وتوسيع شبكة
التعليم العتيق والنهوض به

األوقاف

نور الدين قربال

محمد الزويتن

مثالية الدولة في مجال النجاعة الطاقية

الطاقة واملعادن

حسن الحارس

الحسين
حريش

دورة أبريل 2019
جلسة األسئلة الشفوية ليوم  22أبريل 2019
املعايير املعتمدة لتوزيع الدعم املالي للجمعيات
والتعاونيات الفالحية وتتبع صرف هذا الدعم

الفالحة

الرعي الجائربجتهي كلميم واد نون وسوس ماسة

الفالحة

محمد الصديق

تفويت بعض القطع األرضية الفالحية من ملك
الدولة الخاص إلى مستغليها

الفالحة

خالد تيكوكين

تقييم خدمات الطب االستعجالي باملغرب

الصحة

برنامج مدن بدون أطفال شوارع

األسرة والتضامن

محمد الحمداوي محمد بنجلول
ابراهيم
بوغضن
يونس
بنسليمان

عبد الجليل
مسكين
عبد اللطيف
الناصري

عبد الحق
الناجحي

تأهيل عرض التكوين املنهي

التربية الوطنية

ادريس مسكين

سعاد لعماري

تقييم آليات الرقابة القضائية على املؤسسات السجنية

العدل

رضا بوكمازي

سعاد زخنيني

وضعية االكتظاظ والتأخرالذي تعرفه صناديق املحاكم

العدل

عبد اللطيف بن
يعقوب

جواد عراقي

مساهمة برنامج الكهربة القروية في تنمية األنشطة
السوسيو اقتصادية القروية

الطاقة

حسن الحارس

عبد هللا مو�سى

أحمد جدار

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  29أبريل 2019
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إقرارمعايير لفك العزلة على الصعيد الوطني

التجهيزوالنقل

محمد مرزوق

نذرة املياده باملناطق الجبلبة

التجهيزوالنقل

مصطفى الكردي محمد لشكر

تقييم البرامج االجتماعية لقطاع اإلسكان

إعداد التراب
الوطني

نتائج الحواراالجتماعي

الشغل

محمد العربي
بلقايد
عبد الحق
الناجحي

إطالق برامج تطويرالتشغيل الذاتي للشباب باملجال
القروي

الشغل

أحمد الهيقي

اإلنتاجات التلفزية املبرمجة خالل شهررمضان

الثقافة واالتصال محمد الحرفاوي

أحمد صدقي

صالح مالوكي
محمد زويتن
عبد هللا هناوي
أمينة فوزي
زيزي
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التعجيل بإصدارالنصوص التنظيمية
مالءمة ظهيرالحريات العامة مع الدستور
الخصاص الذي تعرفه فضاءات العبادة

العالقات مع
البرملان
العالقات مع
البرملان
األوقاف

محمود أمري

محمد الطويل

نجيب البقالي

الفاطمي
الرميد

حياة سيكيحل

خالد بوقرعي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  06ماي 2019
تفعيل توصيات املهمة االستطالعية حول املحروقات

الشؤون العامة
والحكامة

عبد هللا هامل

محمد خيي

تعزيزأدواراملجالس الجهوية للسياحة

السياحة

حسن البحراوي

محمد الحارتي

حصيلة عمل الشركة املغربية للهندسة السياحية

السياحة

خالد تيكوكين

عبد اللطيف
بروحو

إرساء سياسة مندمجة من |جل تحقيق الالتمركز
اإلداري

الوظيفة
العمومية

سميرعبد املولى

محمود أمري

العالقة االقتصادية بإفريقيا

الخارجية

محمد توفلة

املستجدات األخيرة لقضيتنا الوطنية

الخارجية

يوسف غربي

تقريب السجناء من ذويهم للحد من معاناة أسرهم

العالقات مع
البرملان

منينة مودن

ارتفاع حوادث السيرخالل فصل الصيف

النقل

الحسين حريش

برنامج تأهيل املطارح غيراملراقبة

التنمية املستدامة عمرفا�سي فهري

محمد عبد
الحق
ابراهيم
الضعيف
فاطمة أهل
تكرور
أسماء
الناصفي
الشرقي الغلمي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  13ماي 2019
نفاذ مخزون الدم من مراكزتحاقن الدم

الصحة

عبد الجليل
مسكين

عبد الحق
الناجحي

اإلضرابات التي يخوضها أطباء القطاعين الخاص والعام

الصحة

فاتحة شوباني

أحمد جدار

الصحة

أحمد الهيقي

خالد البوقرعي

التربية الوطنية

محمد يوسف

منينة مودن

تسوية الوضعية اإلدارية واملالية ألساتذة السلم التاسع

التربية الوطنية

سعيد الصادق

التعليم األصيل بصيغته الجديدة

التربية الوطنية

حسن عديلي

تسجيل عمليات اختراق وتطبيع خطيرة مع العدو
الصهيوني عبرمجال الصحة
تقييم عملية تفويت خدمات الحراسة والتنظيف بوزارة
التربية الوطنية لشركات املناولة الخاصة

عبد الواحد
بوحرشة
محمد
العثماني
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تف�شي ظاهرة السمسرة بمحيط مجموعة من املحاكم

العدل

بلعيد أعلوالل

مريمة بوجمعة

تطبيق الدورية الوزارية املتعلقة بالعدادات املشتركة
والفردية

الطاقة واملعادن

سعاد العماري

حصيلة قطاع الصناعة التقليدية خالل سنة 2018

الصناعة
التقليدية

رشيد عبد
اللطيف

محمد
الحمداوي
عبد اللطيف
العيدي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  20ماي2019
رخصة البناء في العالم القروي

إعداد التراب
الوطني

عبد هللا مو�سى

لحسن واعرى

التأخر في إصدار املراسيم التطبيقية للقانون 66.12
املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير
والبناء بالرغم من مصادقة املجلس الحكومي عليها

إعداد التراب
الوطني

عزيزبنبراهيم

عبد الصمد
حيكر

ملف املتضررين من النظامين األساسيين 1985و 2003التربية الوطنية

أحمد صدقي

ادريس مسكين

مقاطعة طالبات وطلبة الطب العام وطب األسنان
والصيدلة للدروس النظرية والتطبيقية والتداريب
االستشفائية بكليات الطب

التربية الوطنية

رشيد القبيل

اسماعيل
شوكري

البنية التحتية واملرافق الثقافية في العالم القروي

الثقافة واالتصال محسن موفيدي

معاناة بعض األرامل من االستفادة من الدعم املباشر
ومن بطاقة راميد املساعدة الطبية راميد
دعم الجمعيات النشيطة في مجال العناية باألشخاص في
الصحة
وضعية إعاقة
معاناة املواطنين أمام أبواب السفارات والقنصليات
الخارجية
األجنبية
اإلنصاف
هيئة
توصيات
من
تبقى
ما
تنفيذ
مآل
حقوق اإلنسان
واملصالحة
الصحة

عبد املجيد
جوبيج
عبد العزيز
لعايض

البشيرطوبا
فاتحة شوباني
أحمد الهيقي

مصطفى زيتي

فاروق طاهري

محمد الطويل

نجيب البقالي

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  03يونيو2019
نزع العدادات الخاصة باملاء الصالح للشرب
إصالح ميثاق االستثمارات
تأخيرإعادة هيكلة بعض األحياء ناقصة التجهيز
العدالة األجرية بالوظيفة العمومية
ظروف العيش الصعبة التي يعيشها الصانع التقليدي
الفردي
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التجهيزوالنقل

الشرقي الغلمي

عبد اللطيف
الصناعة والتجارة
العيدي
إعداد التراب
نعيمة بهيش
الوطني
الوظيفة
محمود أمري
العمومية
الصناعة
جمال املسعودي
التقليدية

مصطفى
الكردي
عزالعرب
حليمي
مصطفى الحيا
محمد الطويل
محمد أوريش
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مآل السجل االجتماعي املوحد ورقم التعريف الفريد
لكل فرد
إنجازات الحكومة لتحقيق أهداف خطة التنمية
املستدامة لسنة 2030

الشؤون العامة
والحكامة

ميمونة أفتاتي

التنمية املستدامة عمرأحمين

االنتظارلساعات بمراكزالفحص التقني

املكلف بالنقل

عبد العزيز
لعايض

وضعية العاملين في املؤسسات السجنية

العالقات مع
البرملان

جواد عراقي

نوفل الناصري
محمد مرزوق
نور الدين
قشيبل
سميرعبد
املولى

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  10يونيو 2019
االنقطاع املتواصل لعرض بعض األدوية

الصحة

إشراق البويسفي أحمد رشيدي

إعداد استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للوقاية من
التدخين واملخدرات
التدابيراملتخذة من أجل ضمان اجتيازامتحانات
الباكلوريا في ظروف جيدة
حصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات اإلجراءات األممية
الخاصة بحقوق اإلنسان
تأخرصدور النصوص التنظيمية الخاصة بتفعيل
القانون اإلطارللنهوض بأوضاع املعاقين
انعكاس ارتفاع النفط في السوق العاملية على األسعار
الداخلية

عبد الخاليد
البصري
اسماعيل
شوكري
عبد اللطيف
بنيعقوب

مصطفى
إبراهيمي
محمد
الحرفاوي
سليمان
العمراني

األسرة والتضامن

فاتحة شوباني

حمزة الصوفي

الشؤون العامة
والحكامة

مجدة بنعربية

لبنى الكحلي

مخاطرانتشارالخنزيرالبري

التنمية القروية

عبد هللا بووانو

ابراهيم
الشويخ

الصحة
التربية الوطنية
حقوق اإلنسان

جلسة األسئلة الشفوية ليوم 17يونيو 2019
اختالالت املرسوم املتعلق بإطار متصرف تربوي
املحدث ألطر اإلدارة التربوية باملؤسسات التعليمية
انخراط متقاعدي وزارة التربية الوطنية والتعليم
العالي والبحث العلمي في مؤسسة محمد السادس
لألعمال االجتماعية

التربية الوطنية

حسن عديلي

سعيد الصادق

التربية الوطنية

اسماعيل
شوكري

منينة مودن

استعداد الوزارة لبرنامج عطلة للجميع

الشباب والرياضة أحمد جدار

إلغاء املخيمات الحضرية

الشباب والرياضة أحمد أدراق
خالد البوقرعي

إغالق املساجد خصوصا باملدن العتيقة

األوقاف

حماية التراث الوطني من املخطوطات

الثقافة واالتصال محسن موفيدي

إيمان اليعقوبي
عبد املجيد
أيت لعديلة
يونس
بنسليمان
سعاد لعماري
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إجراءات الحكومة لتقنين النقل التعاضدي

املكلف بالنقل

الحسين حريش

الخصاص في األطرواملوارد البشرية بمراكزاملساعدة
االجتماعية

األسرة والتضامن

محمد بوشنيف

إصالح منظومة الدعم العمومي للجمعيات

العالقات مع
البرملان

ابراهيم بوغضن

عبد العزيز
لعايض
عبد الجليل
مسكين
سعاد زخنيني

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  01يوليوز2019
حصيلة تدبيرصندوق التماسك االجتماعي

املالية

إيمان اليعقوبي

ميمونة أفتاتي

اإلجراءات املتخذة في مجال تضريب العقار
طبيعة ومستوى االستعدادات الخاصة باستقبال أبناء
الوطن املقيمين بالخارج

املالية

لبنى لكحلي

محمد خيي

شؤون الهجرة

عبد هللا مو�سى

فاروق
الطاهري

شؤون الهجرة

عالي الرزمة

يوسف غربي

مصطفى الحيا

حسن برود

ابراهيم
الضعيف

محمد
الحمداوي
سميرعبد
املولى

اتفاقيات الضمان االجتماعي ملغاربة العالم
استراتيجية الحكومة لتدبيرالبنايات اآليلة للسقوط
إنعاش اقتصاد املناطق الجبلية
تقييم تعميم الساعة الصيفية وآثارها على املواطنين

إعداد التراب
الوطني
السياحة والنقل
الجوي
الوظيفة
العمومية

سعاد زخنيني

تسوية الوضعية اإلدارية واملالية لحاملي الشواهد
العليا من موظفي الجماعات الترابية املرتبين في
سالليم دنيا

الوظيفة
العمومية

عمرأحمين

محمد إدعمار

توفيرالسكن الالئق وتنويع العرض السكني

اإلسكان

موح رجدالي

محمد قروق

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  08يوليوز 2019
البعثة الصحية للحج

الصحة

توسيع وتحسين اتفاقية مؤسسة محمد السادس
للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين مع
املكتب الوطني للسكك الحديدية لتشمل خطوط
شركة نقل سوبراتور

التربية الوطنية

تقييم صندوق التعويض عن فقدان الشغل

الشغل

بطء برنامج التغطية الصحية واالجتماعية للمستقلين
وأصحاب املهن الحرة
التمكين االقتصادي واالجتماعي والسيا�سي لذوي
االحتياجات الخاصة
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الشغل
األسرة والتضامن

أحمد جدار
محمد العثماني
عبد الجليل
مسكين
مصطفى
إبراهيمي
سعاد زخنيني

إشراق
البويسفي
يوسف أيت
الحاج
عبد املجيد
أيت لعديلة
محمد
بوشنيف
عبد املجيد
جوبيج
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ضمان سرية التحقيق

العدل

مريمة بوجمعة

سياسة دعم وترسيخ القضية الفليسطينية في الوعي
الجمعي الوطني

الثقافة االتصال

رشيد القبيل

منح البطاقة املهنية للفنان

الثقافة واالتصال محمد الحرفاوي

هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال
الدعم والحماية االجتماعية

الشؤون العامة
والحكامة

سؤال محوري تليه مناقشة  :النهوض بالرياضة املغربية

الشباب والرياضة أحمد الهيقي

أمينة ماء
العينين
املقريء أبوزيد
اإلدري�سي
البشيرطوبا

عبد الرحيم لقرع عبد هللا هامل
نور الدين
قربال

جلسة األسئلة الشفوية ليوم  15يوليوز 2019
اتخاذ تدابيراستباقية ملحاربة العطش

التجهيزوالنقل

نزهة اليزيدي

نور الدين
قشيبل

اإلشراف التربوي لوزارة التربية الوطنية على
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

التربية الوطنية

سعاد بولعيش

سعاد العماري

تعطل األجهزة الطبية باملستشفيات العمومية

الصحة

ماجدة بنعربية

أحمد الهيقي

مشروع املحكمة الرقمية

العدل

سميرعبد املولى

فاطمة أهل
تكرور

عائشة إيدبوش

نعيمة بهيش

عزيزبنبراهيم

محمد صديقي

أمينة ماء
العينين
عبد الحق
الناجحي
يوسف أيت
الحاج لحسن

محمود أمري

اإلشكاليات املجالية املرتبطة بالتعميرفي العالم القروي
تأهيل املدن العتيقة
وضعية دكاترة الوظيفة العمومية واملؤسسات العامة
شروط االستفادة من برامج املشاريع املدرة للدخل
بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة
تحديث وتطويراإلطارالقانوني واملؤسساتي للمكتب
املغربي لحقوق املؤلفين

إعداد التراب
الوطني
إعداد التراب
الوطني
الوظيفة
العمومية
األسرة والتضامن
الثقافة

أحمد رشيدي
أمينة فوزي
زيزي
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امللحق :4
جدول التعقيبات الإ�ضافية التي تقدم بها �أع�ضاء
الفريق خالل جل�سات الأ�سئلة ال�شفوية لل�سنة
الت�شريعية الثالثة
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الوزارة

املوضوع

املعقب

دورة أكتوبر2018
جلسة 15أكتوبر2018
مالبسات وفاة مكفوف بعد سقوطه من سطح بناية وزارة األسرة

األسرة والتضامن عبد هللا بووانو

وضعية املستشفيات العمومية

الصحة

أحمد أدراق

اإلجراءات املتخذة في قطاع املحروقات

الطاقة واملعادن

لبنى لكحلي

جلسة  22أكتوبر 2018
تحسين الطرق واملعاييرواملسالك الطرقية بالعالم القروي والجبلي

التجهيزوالنقل

الفاطمي الرميد

سياسة الحكومة في مجال املاء

التجهيزوالنقل

وضعية املؤسسات الصحية في العالم القروي

الصحة

اسماعيل
شوكري
خالد تيكوكين

التوزيع املجالي املنصف للموارد البشرية في قطاع الصحة

الصحة

حياة سكيحل

تهالك بنايات بعض املؤسسات التعليمية

التربية الوطنية

مراد لكورش

القضاء على دور الصفيح

إعداد التراب
الوطني

موح الرجدالي

جلسة  05نونبر 2018
اإلجراءات االستعجالية املتخذة لفك العزلة عن ساكنة املناطق
الجبلية والقروية والنائية املعزولة التي تشهد تساقطات ثلجية مكثفة
حرمان الساكنة املجاورة للسدود من التزود باملاء الصالح للشرب

التجهيزوالنقل

الحسين حريش

التجهيزوالنقل

ابراهيم بوغضن

صيانة الطرق واملسالك بالعالم القروي

التجهيزوالنقل

سعيد الصادق

احتجاجات وإضرابات أرباب الشاحنات

التجهيزوالنقل

ارتفاع األسعار

الشؤون العامة
والحكامة
األصالة
واملعاصرة

ادريس األزمي
اإلدري�سي
أحمد صدقي

تأهيل املطارح غيراملراقبة

يوسف أيت
الحاج لحسن

جلسة  12نونبر 2018
الصحة بالعالم القروي

الصحة

ادريس مسكين

وضعية بعض املستشفيات باألقاليم الشرقية

الصحة

نزهة اليزيدي
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لغات تدريس املواد العلمية في منظومة التربية والتكوين

التربية الوطنية

مراقبة توزيع الدعم العمومي على جمعيات املجتمع املدني

العالقات مع
البرملان

ادريس األزمي
اإلدري�سي
فاتحة شوباني

جلسة  19نونبر 2018
استفحال العمل الهش

الشغل

دور املساجد في تخليق الفضاء العام

األوقاف

إمكانية مساهمة األحباس في توفير الوعاء العقاري لبعض املشاريع
االجتماعية والتنموية
تكريس حق استعمال اللغتين الرسميتين للبالد في اإلدارات العمومية

األوقاف

اإلضرابات املتوالية للمتصرفات واملتصرفين باإلدارات العمومية

الوظيفة
العمومية
الوظيفة
العمومية

عبد العزيز
لعايض
أحمد صدقي
يوسف أيت
الحاج لحسن
رشيد القبيل
عبد هللا بووانو

جلسة  03دجنبر 2018
وثائق التعمير
تأهيل الوكاالت الحضرية
تسهيل الولوج إلى السكن الالئق
محاربة السكن العشوائي
خطة الحكومة ملواجهة تداعيات ارتفاع أسعاراملواد البترولية في السوق
الدولية ملستويات قياسية
سياسة الحكومة في التعامل مع الديبلوماسية املوازية

إعداد التراب
الوطني
إعداد التراب
الوطني
إعداد التراب
الوطني
إعداد التراب
الوطني
الشؤون العامة
والحكامة
الخارجية

محمد أوريش
محمد مرزوق
خالد البوقرعي
عبد املجيد أيت
لعديلة
ادريس األزمي
اإلدري�سي
بوعبيد لبيدة

جلسة  10دجنبر2018
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حماية الفالح الصغيرمن تقلبات السوق

الفالحة

إشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح املتقاضين

العدل

مصطفى
القوري
ادريس األزمي
اإلدري�سي
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عدم احترام شركات تقديم الخدمات ملدونة الشغل

الشغل

محمد عبد
الحق

جلسة  24دجنبر 2018
ظاهرة االستيالء على امللك العمومي

الداخلية

ادريس الثمري

املعايير املعتمدة في توزيع الضريبة على القيمة املضافة

الداخلية

محمد الصديق

تأهيل الرصيد العقاري ألرا�ضي الجموع

الداخلية

ميمونة أفتاتي

املنظومة الصناعية وفرص الشغل

الصناعة
والتجارة
إعداد التراب
الوطني
إعداد التراب
الوطني
الطاقة واملعادن

نوفل الناصري

البناء بالعالم القروي
تبسيط مساطرالبناء بالعالم القروي
تعثرأشغال كهربة العالم القروي ببعض األقاليم

محمد العثماني
ادريس األزمي
اإلدري�سي
أحمد الهيقي

جلسة  31دجنبر 2018
تعميم التغطية بشبكات الهاتف النقال

الصناعة
والتجارة
الصناعة
والتجارة
الصناعة
والتجارة
التربية الوطنية

محمد بوشنيف

سياسة الحكومة لربط التعليم بالتشغيل

التربية الوطنية

نجية لطفي

التوزيع غير العادل ملالعب القرب بمختلف مدن ومناطق اململكة

الشباب
والرياضة
الشؤون العامة
والحكامة

محمد الحفياني

البديل االقتصادي ملناجم جرادة
االقتصاد غيراملهيكل والتدابيراملتخذة إلدماجه في الدورة االقتصادية
التوجيه املدر�سي

وضعية شفافية الصفقات العمومية

عمرأحمين
عبد هللا هامل
جواد عراقي

عبد هللا بووانو

جلسة  14يناير 2019
توفيرالبنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العالجية األساسية

الصحة

عبد هللا مو�سى

مآل مخطط التهنئة العمرانية لبعض مدن وأقاليم اململكة

إعداد التراب
الوطني
الشغل

محمد خيي

تأثيرسوء تطبيق تشريعات الشغل على وضعية املستخدمين

البشير طوبا
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إجراءات الحكومة فيما يخص الحد من هجرة الشباب املغربي نحو أوروبا الشغل
بطرق غيرشرعية
الخارجية
االرتقاء باألداء القنصلي خدمة ملصالح مغاربة العالم

محمد الزويتن
نجية لطفي

جلسة  21يناير 2019
غالء فواتيراملاء والكهرباء على الساكنة املعوزة

الطاقة واملعادن

بلعيد أعلوالل

البدائل االقتصادية في املناطق الحدودية

الشؤون العامة
والحكامة
الصناعة
والتجارة
الوظيفة
العمومية

مريمة بوجمعة

مواكبة التجارالصغار
امللف املطلبي لدكاترة الوظيفة العمومية واملؤسسات العامة

أحمد أدراق
إيمان اليعقوبي

جلسة  28يناير 2019
وضعية صغارالفالحين

الفالحة

االتفاق الفالحي مع االتحاد األوروبي

ادريس صقلي
الفالحة
عدوي
املكلفة بالسياحة عبد الجليل
مسكين
محمد لشكر
الشغل

تنويع املنتوج السياحي الوطني
ظاهرة تشغيل األطفال القاصرين
مالءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل

الشغل

عبد هللا بووانو

محمد عبد
الحق

جلسة  04فبراير 2019
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حصيلة برنامج الطرق بالعالم القروي

التجهيزوالنقل

توسيع الشبكة الطرقية ما بين الجهات

التجهيزوالنقل

تأخرأداء التعويضات عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

التجهيزوالنقل

تشغيل محطات إصالح السفن ببعض املوانيء

التجهيزوالنقل

التوتر الذي يعيشه قطاع الصحة بسبب االحتجاجات املتتالية لألطر
الطبية
إنجازمستشفيات الجيل الرابع

الصحة
الصحة

جمال
املسعودي
نور الدين
قشيبل
ادريس األزمي
اإلدري�سي
فاروق الطاهري
عبد اللطيف
العيدي
نجيب البقالي
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مراقبة حالة الحافالت العمومية وسيارات األجرة

النقل

محمد بنجلول

جلسة  11فبراير 2019
الشؤون العامة
والحكامة
الشؤون العامة
والحكامة
التنمية
املستدامة
التنمية
املستدامة
العالقات مع
البرملان
اإلسكان

خريطة الفقر ونموذج االستهداف
مراقبة األسعار
املطارح العشوائية
استمرار طرح املرجان باألودية واألنهار
تقييم عمل الوكالة الوطنية ملحو األمية
تيسيرالولوج للسكن لفائدة الشباب

مصطفى الحيا
يوسف أيت
الحاج لحسن
محمد أوريش
بلعيد أعلوالل
سعاد لعماري
محمد الحرفاوي

دورة أبريل 2019
جلسة  22أبريل 2019
حصيلة املوسم الفالحي

الفالحة

عبد هللا بووانو

الخصاص في املوارد البشرية والتجهيزات في املستشفيات اإلقليمية
والجهوية
خلق جامعات جديدة

الصحة

نور الدين قربال

الترية الوطنية

بلعيد أعلوالل

وضعية األساتذة املتعاقدين في منظومة املوارد البشرية بقطاع التعليم

التربية الوطنية

محسن موفيدي

جلسة  29أبريل2019
التعميربالعالم القروي
التدابيرواإلجراءات الناجعة للحد من استفحال معضلة البطالة خاصة
في صفوف الشباب والنساء
نتائج الحواراالجتماعي
وضعية شركة صورياد القناة الثانية
تكرار الحوادث املميتة الناجمة عن الظروف الالإنسانية لنقل
العامالت والعمال الفالحين

إعداد التراب
الوطني
الشغل

عبد الخاليد
البصري
لبنى الكحلي

الشغل

ادريس األزمي
اإلدري�سي
محسن موفيدي

الثقافة
واالتصال
النقل

بثينة قروري
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جلسة  06ماي 2019
تموين األسواق وتتبع األسعارخالل شهررمضان األبرك

الشؤون العامة
والحكامة
الشؤون العامة
والحكامة
السياحة

السياحة الداخلية

السياحة

تتبع وتقييم األثرالفعلي للقوانين الصادرة

العالقات مع
البرملان
الوظيفة
العمومية

التدابيراملتخذة ملواجهة ارتفاع أسعاراملحروقات
وضعية القطاع السياحي باألقاليم الجنوبية

االستراتيجة الوطنية ملكافحة الفساد

مصطفى الحيا
ادريس األزمي
اإلدري�سي
أمينة فوزي
زيزي
ادريس صقلي
عدوي
ادريس األزمي
اإلدري�سي
لبنى لكحلي

جلسة  13ماي 2019
الصحة

أحمد صدقي

الوضعية الصحية ببعض املناطق

تفعيل مقتضيات الخريطة الصحية وبرنامج تأهيل البنيات االستشفائية الصحة
معاييرتوزيع املؤسسات الجامعية

التربية الوطنية

مصطفى
الكردي
رضا بوكمازي

مساهمة الرأسمال الوطني في حل أزمة شركة سامير

الطاقة واملعادن

نجيب البقالي

استفادة نزالء السجون من العناية الصحية والنفسية ومن برامج
إعادة اإلدماج والتأهيل

العالقات مع
البرملان

محمود أمري

جلسة  20يونيو2019
برنامج مدن بدون صفيح
االختالالت التي تعرفها هوامش املدن الكبرى
تعميم املنح الجامعية
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
سياسة بناء املركبات الثقلفية ببالدنا
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إعداد التراب
الوطني
إعداد التراب
الوطني
التربية الوطنية
الثقافة
واالتصال
الثقافة
واالتصال

عبد الواحد
بوحرشة
عبد اللطيف
رشيد
ادريس صقلي
عدوي
أحمد أدراق
عبد الجليل
مسكين
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مالءمة مواعيد إجراء مباريات الولوج إلى الوظائف العمومية واملهن
الحرة مع مواعيد تسلم املتخرجين الجدد شواهدهم

الوظيفة
العمومية

ادريس األزمي
اإلدري�سي

جلسة  10يونيو 2019
الخصاص في األطباء

الصحة

مصطفى الحيا

الخدمات االستشفائية

الصحة

مراد لكورش

توسيع نطاق التغطية الصحية

الصحة

تقوية البنيات التحتية ملؤسسات التعليم العالي

التربية الوطنية

الوضعية االجتماعية للفنانين املغاربة

الثقافة
واالتصال

مصطفى
إبراهيمي
عبد العزيز
لعايض
أمينة فوزي
زيزي

جلسة  17يونيو2019
املؤسسات الجامعية املقرر إحداثها بمختلف عماالت وأقاليم اململكة

التربية الوطنية

حسن الحارس

إغالق بعض املساجد بربرع اململكة

األوقاف

ادريس الثمري

النهوض بقطاع النقل التعاضدي

املكلف بالنقل

أمينة ماء
العينين

جلسة  01يوليوز 2019
التأخر في أداء مستحقات املقاوالت املغربية

املالية

عبد هللا بووانو

مخرجات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات

املالية

حصة املقاوالت املتوسطة والصغرى والذاتية والتعاونيات من الطلبيات
العمومية
تيهيء وتجويد ظروف استقبال املسافرين باملطارات

املالية

عبد اللطيف
بروحو
عبد هللا بووانو

السياحة والنقل
الجوي

محمد مرزوق

جلسة  08يوليوز 2019
تعزيزاملوارد البشرية في قطاع الصحة والسيما في الجهات واملناطق ذات
الخصاص
ارتفاع أثمنة اللوازم املدرسية باألسواق املغربية موسم 2019-2018

الصحة

حياة سيكيحل

التربية الوطنية

حسن عديلي

البعثة الصحية للحج

الصحة

عبد هللا بووانو

وضعية مر�ضى التوحد

األسرة
والتضامن

أمينة فوزي
زيزي
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تأهيل السياحة باملدن والقرى الصغيرة

السياحة والنقل
الجوي
السياحة والنقل
الجوي

شكايات املسافرين بمطارات اململكة

عائشة إيدبوش
إيمان اليعقوبي

جلسة  15يوليوز2019
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نذرة املياه الصالحة للشرب

التجهيزوالنقل

محمد أوريش

تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب

التجهيزوالنقل

حرمان تالمذة الدورة االستدراكية سلك البكالوريا من حق اجتياز
مباراة الولوج إلى املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود
برنامج تيسير

التربية الوطنية

محمد
العثمانيل
عبد هللا هامل

التربية الوطنية

ميمونة أفتاتي

مدى مالءمة التكوين الجامعي لحاجيات سوق الشغل

الشغل

الحسين حريش

تردي الخدمات االستعجالية باألقاليم النائية

الصحة

وضعية األطرواملوظفين العاملين بمؤسسات دور الشباب

الشباب
والرياضة

املصطفى
القوري
سعاد بولعيش
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امللحق :5
طلبات الإحاطة يف �إطار املادة  154املقدمة خالل
ال�سنة الت�شريعية الثالثة
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املوضوع

صاحب
الطلب

تاريخ اإلرسال

مدى تجاوب
الحكومة

االرتباك الكبيرفي تزويد املكتبات
باملقررات والكتب املدرسية بالتوازي
مع الدخول املدر�سي

أمينة ماء
العينين

10أكتوبر2018
18أكتوبر2018

لم تستجب له

االستقالة الجماعية ألطباء القطاع
العام والتدابيرالحكومية لحل هذه
اإلشكالية

ادريس األزمي
اإلدري�سي

26أكتوبر2018

لم تستجب له

االعتبارات الداعية إلقرارالتوقيت
الصيفي وتأثيرذلك على معيش
املواطنين

ادريس األزمي
اإلدري�سي

 26أكتوبر2018

تمت االستجابة

الوقفات االحتجاجية ملهنيي النقل

ادريس األزمي
اإلدري�سي

2018/10/31

لم تستجب له

التقدم املهم واملضطرد لبالدنا في
مجال مناخ األعمال

ادريس األزمي
اإلدري�سي

2018/11/01
2018/11/09

لم تستجب له

2018/11/16

الشباب املغاربة ضحايا الهجرة
السرية املحتجزين لدى السلطات
الليبية

بوعبيد لبيدة

2018/11/27

تمت االستجابة

ارتفاع أسعارلحوم الدواجن باألسواق
املغربية

حسن الحارس

2018/11/27

لم تستجب له

عدم استفادة العديد من املواطنين
من خدمات التغطية الصحية
وكذا بطاقة راميد بسبب انخراطهم
االفترا�ضي بصندوق الضمان
االجتماعي

حسن عديلي

الزيادات املفاجئة في أثمنة تذاكر
القطار

خالد البوقرعي

2018/11/27
2018/11/29
2018/12/06

تمت االستجابة

لم تستجب له
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أسباب ودواعي تغييررحالت الخط
املباشرللقطاربين القصرالكبير
والرباط

محمد
الحمداوي

2018/12/06

لم تستجب له

صعوبة تسويق منتوج الحوامض
بعدد من أقاليم اململكة

املصطفى
القوري

2018/12/19

لم تستجب له

تسقيف تعويضات الوثقين

إيمان اليعقوبي

2018/12/27

لم تستجب له

تداعيات اإلضراب الوطني الذي دعت
إليه هيأة الصيادلة

الحسين حريش

2018/12/27

لم تستجب له

فوترة العمليات التي يقوم بها التجار
والحرفيون والصناع التقليديون

ادريس األزمي
اإلدري�سي

2019/01/10

تمت االستجابة

تداعيات اإلضراب الوطني الذي دعى
إليه رجال ونساء التعليم

أمينة ماء
العينين

2019/01/10

لم تستجب له

تصويت البرملان األوروبي بأغلبية
ساحقة على االتفاق الفالحي بين بلدنا
واالتحاد األوروبي

ادريس األزمي
اإلدري�سي

2019/01 16

لم تستجب له

انتشارالحمى القالعية بقطيع املاشية
في بعض املناطق املغربية

جمال
املسعودي

2019/01/29

لم تستجب له

معاناة أقسام األنكولوجيا في
املستشفيات واملراكزاالستشفائية
الجامعية من االنقطاعات املتتالية
في األدوية التي تدخل ضمن العالج
الكيماوي ملر�ضى السرطان

حسن عديلي

2019/01/29

تمت االستجابة

اإلضراب الذي يخوضه طلبة الطب
العام وطب األسنان والصيدلة

ادريس األزمي
اإلدري�سي

2019/04/25

تمت االستجابة

قرارالصندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي بسحب تأمينه
على الوالدات القيصرية

ادريس األزمي
اإلدري�سي

2019/04/25

تمت االستجابة

االعتداءات املتكررة على األنشطة
الطالبية بعدد من الجامعات املغربية

رضا بوكمازي/
محسن
موفيدي

2019/05/07

لم تستجب له
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ادريس صقلي/
عبد هللا
بووانو/خالد
البوقرعي

2019/05/07

لم تستجب له

أمينة ماء
العينين

2019/05/27

لم تستجب له

تعميم فرنسة املواد العلمية في
السلكين اإلعدادي والتأهيلي

محمد العثماني

2019/05/27

لم تستجب له

تقييم عملية اجتيازامتحانات
الباكلوريا لهده السنة

ادريس األزمي
اإلدري�سي

2019/06/11

تمت االستجابة

التحضيرللمخيمات الصيفية لهذا
املوسم 2019

ادريس األزمي
اإلدري�سي

2019/06/11

لم تستجب له

مستجدات وتداعيات اإلضراب
املستمربكليات الطب والصيدلة
وكليات طب األسنان

ادريس األزمي
اإلدري�سي

2019/06/14

لم تستجب له

تأخرالعديد من رحالت الخطوط
امللكية املغربية

خالد البوقرعي

2019/07/05

لم تستجب له

ظروف استخالص تعويضات برنامج
تيسير

رضا بوكمازي/
حسن عديلي/
ادريس الثمري

2019/07/07

لم تستجب له

استفحال حرائق الواحات بمناطق
الجنوب والجنوب الشرقي

أحمد صدقي

2019/07/07

لم تستجب له

االعتداء الغاشم الذي تشنه قوات
االحتالل الصهيوني على قطاع غزة
إعالن الوزارة عن اعتماد كتب جديدة
في إطارمالءمة املناهج

180

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

امللحق :6
طلبات عقد اللجان الدائمة التي تقدم بها الفريق
خالل ال�سنة الت�شريعية الثالثة
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اللجنة
املعنية به

القطاع الحكومي تاريخ إيداع
الطلب
املعني

1

مناقشة حيثيات فاجعة انقالب
القطارالرابط بين سال والقنيطرة،
واإلجراءات املستعجلة التي تم
اتخاذها لعدم تكرارهذه الحادثة
املؤملة وإلعادة الطمأنينة والحفاظ
على سالمة املسافرين

البنيات
األساسية
والطاقة
واملعادن
والبيئة

وزيرالتجهيز
واللوجستيك
والنقل واملاء

2

مناقشة املستجدات املتعلقة بتغيير
التوقيت املدر�سي بعد إقرارتمديد
التوقيت الصيفي بكيفية مستمرة

التعليم
والثقافة
واالتصال

وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
2018/11/01
املنهي والتعليم
العالي والبحث
العلمي

3

مناقشة اإلجراءات العملية املتخذة
لتسهيل الولوج إلى األرا�ضي الفالحية
اململوكة للجماعات الساللية
والضمانات التي توفرها الحكومة
لينعكس هذا االستثمارعلى أوضاع
الفالح الصغيرواملتوسط

وزيرالفالحة
والصيد البحري
القطاعات والتنمية القروية
اإلنتاجية واملياه والغابات
ووزيرالداخلية

4

مناقشة واقع األقسام التحضيرية
وآفاق تطويرها

ر.ت

موضوع الطلب

التعليم
والثقافة
واالتصال

دراسة املواضيع التالية:

5
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.1وضعية املكتب الوطني للكهرباء
.2النجاعة الطاقية
.3ضبط الكهرباء
.4البحث في الطاقة الشمسية والطاقات
الجديدة
.5االستثمارات الطاقية
.6البحث في الطاقة والعلوم والتقنيات
النووية

البنيات
األساسية
والطاقة
واملعادن
والبيئة

2018/10/18

2018/11/22

وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
2018/11/22
املنهي والتعليم
العالي والبحث
العلمي
وزيرالطاقة
واملعادن والتنمية
املستدامة بحضور
املؤسسات 2018/11/27
مدراء
واملقاوالت
العمومية املعنية
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6

عرض االستراتيجية الوطنية للتنمية
املستدامة

7

مدارسة وضعية املكتب الوطني
للهيدروكاربورات

8

مدارسة وضعية املكتب الشريف
للفوسفاط

9

تقييم عملية التخييم برسم سنة
2018

مناقشة الحيثيات املرتبطة باملشاركة
 10في املائدة املستديرة بجنيف وكذا
املستجدات حول املوضوع

 11مناقشة موضوع الرعي الجائر
مناقشة موضوع الصعوبات التي
 12يالقيها الفالحون من أجل تسويق
منتوجاتهم من الحوامض بعدد من
جهات اململكة

البنيات
األساسية
والطاقة
واملعادن
والبيئة
البنيات
األساسية
والطاقة
واملعادن
والبيئة

كاتبة الدولة املكلفة
بالتنمية املستدامة 2018/11/27

وزيرالطاقة
واملعادن والتنمية
املستدامة ومديرة 2018/11/27
املكتب الوطني
للهيدروكاربورات
البنيات وزيرالطاقة
األساسية واملعادن والتنمية
املستدامة بحضور
2018/11/27
والطاقة
واملعادن املديرالعام
والبيئة للمكتب الشريف
للفوسفاط
القطاعات وزيرالشباب
2018/11/27
االجتماعية والرياضة
الخارجية
والدفاع
الوطني
والشؤون وزيرالشؤون
اإلسالمية الخارجية والتعاون 2018/12/11
واملغاربة الدولي
املقيمين
بالخارج
البنيات وزيرالداخلية ووزير
األساسية الفالحة والصيد
والطاقة البحري والتنمية 2018/12/13
واملعادن القروية واملياه
والبيئة والغابات
وزيرالفالحة
القطاعات والصيد البحري
اإلنتاجية والتنمية القروية 2018/12/27
واملياه والغابات
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مناقشة الرعي الجائروانتشارالخنزير
 13البري بأقاليم سوس ماسة ومايلحقه
من أضرارباملحصول الزراعي
مناقشة امللفات العالقة لبعض
الفئات بقطاع التربية الوطنية:
أساتذة سلم - 9أساتذة التعليم
 14االبتدائي -خريجو السلمين  7و8
املرتبين حاليا في السلم العاشر-أطر
اإلدارة التربية -ضحايا النظامين
-املفتشون -دكاترة التربية الوطنية

التعليم
والثقافة
واالتصال

وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم
العالي والبحث
العلمي

2019/01/07

 15مناقشة حصيلة عمل صندوق دعم
العمل الثقافي

التعليم
والثقافة
واالتصال

وزيرالثقافة
واالتصال

2019/01/14

 16مناقشة واقع الكليات متعددة
اإلختصاصات

التعليم
والثقافة
واالتصال

 17مناقشة واقع وإشكاليات التمدرس
بالعالم القروي واملناطق النائية

التعليم
والثقافة
واالتصال

 18مناقشة تقسيم الدعم العمومي
املقدم للصحافة
مدارسة تقييم حصيلة تنفيذ دفاتر
 19التحمالت الخاصة بقنوات القطب
العمومي

184

الداخلية
القطاعات وزيرالداخلية -وزيراإلنتاجية الفالحة -وزيرالنقل 2018/12/27
البنيات واللوجستيكاألساسية

التعليم
والثقافة
واالتصال
التعليم
والثقافة
واالتصال

وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم
العالي والبحث
العلمي
وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم
العالي والبحث
العلمي
وزيرالثقافة
واالتصال

2019/01/14

2019/01/14

2019/01/14

وزيرالثقافة
واالتصال مع مدراء 2019/01/14
القطب العمومي
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20

21

22

23

24

25

وزيراالقتصاد
مناقشة تطبيربعض مواد املدونة
واملالية ووزير
املالية
العامة للضرائب وخاصة تلك املتعلقة
2019/01/14
والتنمية الصناعة
بالفوترة ورقم التعريف املوحد
االقتصادية واالستثماروالتجارة
للمقاولة ومسك املحاسبة بشكل
واالقتصاد الرقمي
الكتروني والبرنامج املعلوماتي للفوترة
كاتب الدولة
لدى وزيرالتربية
التعليم الوطنية والتكوين
مناقشة مشروع اإلصالح الجامعي
والثقافة املنهي والتعليم
2019/02/14
الذي تعتزم الوزارة اعتماده خالل
واالتصال العالي والبحث
السنة الجامعية املقبلة
العلمي املكلف
بالتعليم العالي
والبحث العلمي
مناقشة رأي مجلس املنافسة
الوزيراملنتدب لدى
ألسعار
بخصوص اإلدراج املؤقت
املالية
رئيس الحكومة
السلع
املحروقات ضمن قائمة
والتنمية املكلف بالشؤون 2019/02/27
املنظمة
واملنتوجات والخدمات
أسعارها وفقا للمادة  2من القانون
االقتصادية العامة والحكامة
 104.12حول حرية األسعارواملنافسة
وزيرالتربية
التعليم الوطنية والتكوين
وضعية األساتذة املتعاقدين وآثار
2019/03/11
والثقافة املنهي والتعليم
اإلضرابات التي يخوضونها على قطاع
واالتصال العالي والبحث
التربية والتكوين
العلمي
الوزيراملنتدب لدى
العدل
مناقشة حصيلة تنفيذ القانون
رئيس الحكومة
والتشريع
2019/05/14
التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب وحقوق املكلف بإصالح
اإلنسان اإلدارة وبالوظيفة
العليا
العمومية
العدل
والتشريع
مناقشة تتبع تنزيل ميثاق إصالح
2019/05/14
وحقوق وزيرالعدل
منظومة العدالة
اإلنسان
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 26مناقشة ميثاق الالتمركزاإلداري

العدل
والتشريع
وحقوق
اإلنسان

 27مناقشة ميثاق الالتمركزاإلداري

العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
والداخلية
والجماعات
الترابية والسكنى
وسياسة املدينة

الداخلية
والجماعات
الترابية
 28مناقشة ميثاق الالتمركزاإلداري
والسكنى
وسياسة
املدينة
الداخلية
والجماعات
تقييم نتائج برامج املرحلة الثانية
الترابية
 29من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
والسكنى
واستشراف املرحلة الثالثة -2019
وسياسة
2023
املدينة
الخارجية
والدفاع
الوطني
والشؤون
مناقشة وتقييم حصيلة تفعيل
 30االتفاقيات املبرمة مع الدول اإلفريقية اإلسالمية
واملغاربة
املقيمين
بالخارج
تقييم حصيلة مخطط العمل الوطني
 31للنهوض بحقوق األشخاص في
وضعية إعاقة 2021-2017
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الوزيراملنتدب لدى
رئيس الحكومة
2019/05/14
املكلف بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة
العمومية
وزيرالداخلية
والوزيراملنتدب
لدى رئيس
الحكومة 2019/05/14
املكلف بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة
العمومية

وزيرالداخلية

2019/05/14

وزيرالداخلية

2019/05/29

وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون 2019/05/29
الدولي

وزيرالتضامن
القطاعات واملرأة واألسرة
االجتماعية والتنمية
االجتماعية

2019/06/03
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تقييم حصيلة البرنامج الوطني
 32التنفيذي للسياسة املندمجة لحماية
الطفولة 2020-2015
 33مناقشة حصيلة الحكومة لنصف
الوالية في مجال اإلدارة

 34مناقشة حصيلة الحكومة لنصف
الوالية في مجال العدل

مناقشة الحصيلة املرحلية لقطاع
 35الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

 36مناقشة الحصيلة املرحلية لقطاع
التجهيزوالنقل واللوجستيك

 37تدبيرتأطيرتربية الخيول وتحسين
سالالتها في املرابط الوطنية
مناقشة موضوع تعميم املسالك
الدولية للباكالوريا املغربية واملسالك
الدولية بجميع أقسام الجذوع
 38املشتركة بالثانوي التأهيلي وتعميم
املسارات الدولية بالتعليم اإلعدادي
وتعميم (التناوب)اللغوي بأقسام
السنتين الخامسة والسادسة ابتدائي
في مادتي الرياضيات والنشاط العلمي

وزيرالتضامن
واألسرة
القطاعات واملرأة
2019/06/03
االجتماعية والتنمية
االجتماعية
الوزيراملنتدب لدى
العدل
رئيس الحكومة
والتشريع
2019/06/04
وحقوق املكلف بإصالح
اإلنسان اإلدارة وبالوظيفة
العمومية
الوزيراملنتدب لدى
العدل
رئيس الحكومة
والتشريع
2019/06/04
وحقوق املكلف بإصالح
اإلنسان اإلدارة وبالوظيفة
العمومية
البنيات
األساسية وزيرالطاقة
والطاقة واملعادن والتنمية 2019/06/21
واملعادن املستدامة
والبيئة
البنيات
األساسية وزيرالتجهيز
2019/06/21
والطاقة واللوجستيك
واملعادن والنقل واملاء
والبيئة
البنيات وزيرالفالحة
األساسية والصيد البحري
القروية 2019/07/12
والطاقة
واملعادن والتنمية
والبيئة واملياه والغابات

التعليم
والثقافة
واالتصال

وزيرالتربية
الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم
العالي والبحث
العلمي

2019/07/12
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امللحق :7
امل�شاركات الدبلوما�سية للفريق خالل ال�سنة
الت�شريعية الثالثة
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نعم

8

7

6

املؤتمرالبرملاني ملنظمة التجارة العاملية

احتضان البرملان املغربي ألشغال مؤتمربرملاني دولي
حول الهجرة

اجتماع لجنة الثقافة والعلوم والتربية واإلعالم
التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا

يومي  6و7
دجنبر2018

عبد هللا هامل

عبد العزيز
عماري

ال

ال

جنيف /
سويسرا

 6دجنبر 2018الرباط /
املغرب

يومي  06و 07باريس/
دجنبر 2018فرنسا

أبو زيد املقرئ
اإلدري�سي

نزهة اليزيدي

ال

نعم

5

من  26إلى  28ريكيافيك/
نونبر  2018إيسلندا

أشغال املجلس االستشاري للبرملانيين حول املحكمة
أجل يومي  16و 17كييف/
الجنائية الدورة السنوية األربعين للبرملانيين من
أوكرانيا
نونبر2018
التحرك العالمي

سليمان
العمراني

ل
املؤتمرالثالث للمنتدى العالمي للبرملانيين اإلسالميين يومي  04و 05إسطنبو  /محمد الزويتن
تركيا
نونبر2018

ال

املنتدى العالمي للنساء الرائدات في مجال السياسة

4

3

2

الدورات العادية للبرملان األنديني

يوسف غربي

ال

من  24إلى  26بوغوطا/
أكتوبر 2018كولومبيا

1

دورة تدريبية متخصصة للسيدات في مراقبة
االنتخابات

سعاد زخنيني

ال

من  21إلى  25القاهرة /
أكتوبر 2018مصر

رقم
امللف

التظاهرة

تاريخ
االنعقاد

املكان

املشاركون

إنجاز
التقرير

مالحظات
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اجتماع العالي املستوى الثامن لبرملانات دول
مجموعة الحوار 5+5لغرب املتوسط

فاليتا /
 17يناير 2019جمهورية
مالطا

إبراهيم
 16يناير 2019ستراسبورغ الضعيف

نعم

نعم

15

عزوها العراك

اجتماع اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية
للتصويت على اتفاقية الفالحة

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

ستر
اسبورغ محمد خيي
 16يناير / 2019فرنسا

ال

14

13

12

املؤتمرالبرملاني الثاني حول القدس

من  13إلى  16القاهرة /
دجنبر 2018مصر

بثينة قروري

ال

يومي  14و 15إسطنبول  /خالد
البوقرعي
دجنبر 2018تركيا

الدورة الرابعة والعشرون للجنة التنفيذية
واجتماعات اللجان الخاصة لالتحاد البرملاني العربي

الدورة  24ملؤتمراألطراف في اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغيراملناخ ""cop 24

من  08إلى  15بولونيا
دجنبر2018

عبد العزيز
عماري

ال

نعم

11

10

9

أشغال االجتماع الثاني من دور االنعقاد الثالث من
الفصل التشريعي الثاني للبرملان العربي

من  08إلى  11القاهرة /
دجنبر 2018مصر

عبد اللطيف
ابن يعقوب

ال

شارك بصفته
عضو مجموعة
العمل
املوضوعاتية
حول القضية
الفلسطينية
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20

19

اجتماع لجنة تحسين نوعية الحياة واملبادالت
بين املجتمعات املدنية والثقافة التابعة للجمعية
البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط

زيارة وفد برملاني من مجلس النواب إلى برملان منطقة
الباسك اإلسبانية

االجتماع األول للهيأة التنفيذية للمنتدى اإلسالمي
العالمي للبرملانيين

18

17

ندوة حول التعاون بين اململكة املغربية ومنظمة
حلف شمال األطل�سي

16

املرحلة األولى من الدورة العادية للجمعية البرملانية
ملجلس أوروبا لسنة 2019

 12فبراير
2019

يومي  7و8
فبراير2019

فاتح فبراير
2019

منطقة
الباسك
اإلسبانية

إسطنبول/
تركيا

الرباط /
املغرب

 22يناير 2019الرباط

ناعمة بهيش

محمد الزويتن

مصطفى
ابراهيمي

يوسف غربي

نعم

نعم

ال

ال

ال

عبد هللا
بووانو/
من  21إلى 25
ستراسبورغ املقرئ أبو زيد
يناير2019
اإلدري�سي

ندوة داخلية
نظمتها وزارة
الشؤون
الخارجية
والتعاون الدولي
والفريق الدولي
ملنظمة حلف
شمال األطل�سي
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خالد
البوقرعي -
بثينة قروري

نعم

27

26
أشغال املؤتمر 29لالتحاد البرملاني العربي

اجتماعات اللجان الدائمة للبرملان اإلفريقي

يومي  03و 04عمان/
مارس  2019األردن

من  27فبراير
إلى  09مارس
2019

ميدراند/
جنوب
إفريقيا

نور الدين
قربال

نعم

25

الدورة  13للجمعية البرملانية للبحراألبيض املتوسط يومي  21و 22بلغراد/
فبراير 2019صربيا

عزوها العراك

نعم

24
دورة شهرفبرايرلبرملان أمريكا الوسطى

من  18إلى
 222019غواتيماال
فبراير

نجية لطفي

نعم

23

أشغال اللجنة املشتركة للتعاون البرملاني بين مجلس
النواب املغربي وبرملان فدرالية ولوني بروكسيل

يومي 18
و 19بروكسيل
فبراير2019

أسماء
الناصيفي

ال

ال

22

يومي  13و14
فبراير2019

ستراسبورغ

مصطفى
ابراهيمي /
ءامنة ماء
العينين /
محمد خيي

نعم

القمة السادسة لرؤساء البرملانات والدورة 15
للجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط

21

اجتماع اللجنة البرملانية املشتركة املغرب االتحاد
األوروبي لحضور الجلسة العامة للبرملان األوروبي

 12فبراير
2019

ستراسبورغ

إدريس
صقلي عدوي
 إبراهيمالضعيف
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35

34

33

32

الدورة  140لالتحاد البرملاني الدولي واالجتماعات
املصاحبة لها

االجتماع السنوي الئتالف برملانيات الدول العربية
ملناهضة العنف ضد املرأة

الدورة العادية للبرملاني األنديني

دورة شهرمارس لبرملان أمريكا الوسطى

من  18إلى
 22غواتيماال
مارس 2019

 13مارس
2019

31

الدورة  63للجنة وضع املرأة باألمم املتحدة

أشغال الدورة  14ملؤتمراتحاد مجالس الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

من  11إلى  14الرباط/
مارس  2019املغرب

من  06إلى  10الدوحة/
أبريل  2019قطر

من  27إلى  29بيروت /
مارس  2019لبنان

عبد العزيز
عماري

سعاد
بولعيش

ال

ال

شاركت
بصفتها عضو
مجموعة العمل
املوضوعاتية
املكلفة باملساواة
واملناصفة

من  26إلى
 28بوكوطا
مارس 2019

سميرعبد
املولى

نعم

ال

ال

ال

نجية لطفي

حياة سكيحل

محمد
الحمداوي

عبدهللا بووانو

ال

عدم التوصل
بمراسلة
املشاركة

نيويورك

30

29

 05مارس
2019

باريس /
فرنسا

اجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية
التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا

28

اجتماع لجنة الثقافة والعلوم والتربية واإلعالم
التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا

 04مارس
2019

غرناطة

أبو زيد املقرئ
اإلدري�سي

ال
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الدورة  99ملنتدى روزورث التابع للجمعية البرملانية
لحلف شمال األطل�سي

من  12إلى  14أنتاليا /
أبريل  2019تركيا

نعم

ال

43

42
اجتماع لجنة التعاون والتنمية التابعة للجمعية
البرملانية للفرنكفونية

الدورة العادية الثانية للوالية التشريعية الخامسة
للبرملان اإلفريقي

من  03إلى  05فنوم بنه/
كمبوديا
ماي 2019

ميدراند
من  02إلى
 - 182019جنوب
ماي
إفريقيا

نور الدين
قربال

41

موح رجدالي

ال

نعم

الدورة  11ملؤتمررؤساء املجالس والشعب البرملانية
لجهة إفريقيا التابعة للجمعية البرملانية للفرنكفونية

من  25إلى  27واكادوكو -
أبريل  2019بوركينافاصو

ال

موح رجدالي

40

الدورة  100ملنتدى روز-روث التابع للجمعية
البرملانية لحلف شمال األطل�سي

نعم

يومي  25و 26بروكسيل-
أبريل  2019بلجيكا

يوسف غربي

يوسف غربي

ال

الدورة الرابعة للمنتدى البرملاني املغربي اإلسباني

يوسف غربي

أشغال املرحلة الثانية من الدورة العادية للجمعية
البرملانية ملجلس أوروبا لسنة 2019

عبد هللا
بووانو/
من  08إلى 12
أبريل  2019ستراسبورغ املقرئ أبو زيد
اإلدري�سي

يومي 19
و 20اسبانيا
أبريل 2019

39

38

37

36

املؤتمرالعالمي للشبكة البرملانية للبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي

يومي  8و9
أبريل 2019

واشنطن

عبد الرحيم
لقراع

ال

عدم التوصل
باملراسلة

شارك بصفته
رئيس لجنة
الخارجية
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51

50
الدورة العادية لبرملان مجموعة دول األنديز

الدورة العادية لبرملان أمريكا الالتينية والكارييبي

ال

من  16إلى  20اإلكوادور
يونيو 2019

سميرعبد
املولى

يومي 14
و 15بناما  /بناما عالي الرزمة
يونيو 2019

ال

49

بانجي/
الدورة  74للجنة التنفيذية لالتحاد البرملاني اإلفريقي يومي 13
و 14إفريقيا
2019
يونيو
الوسطى

بر
اتيسالفا  /يوسف غربي
سلوفاكيا

ال

47

عمرفا�سي
فهري

من  31ماي
إلى  03يونيو
2019

من  27ماي
إلى  31ماي
2019

غواتيماال

نجية لطفي

نعم

46

نعم

48

الدورة الربيعية للجمعية البرملانية لحلف الشمال
األطل�سي

دورة شهرماي لبرملان أمريكا الوسطى

اجتماع لجنة الثقافة والعلوم والتربية واإلعالم
التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا

يومي  27و 28باريس/
فرنسا
ماي 2019

أبو زيد املقرئ
اإلدري�سي

ال

45

الدورة العادية لبرملان مجموعة دول األنديز

بليما /
من  26إلى
 302019جمهورية
ماي
البيرو

سميرعبد
املولى

ال

44

اجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية
التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا

 20ماي  2019باريس/
فرنسا

عبدهللا بووانو

ال
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ندوة حول  :نحو بناء استراتيجية عربية موحدة
للتعامل مع دول الجوارالجغرافي

دورة شهريونيو لبرملان أمريكا الوسطى

من  24إلى
 282019غواتيماال
يونيو

نجيب البقالي

نعم

ال

ال

58

نجية لطفي

أشغال املرحلة الثالثة من الدورة العادية للجمعية
البرملانية ملجلس أوروبا لسنة 2019

عبد هللا
بووانو/
من  24إلى 28
يونيو  2019ستراسبورغ املقرئ أبو زيد
اإلدري�سي

ندوة حول  :االلتزام البرملاني في مجال حقوق اإلنسان من  24إلى  26جنيف /
يونيو  2019سويسرا
 :تحديد املمارسات الفضلى وإمكانيات العمل

من  19إلى  21أنقرة و
غازي
يونيو  2019عنتاب

عبد اللطيف
بروحو

ال

57

56

55

اجتماع الجمعية البرملانية للبحراألبيض املتوسط
حول موضوع  :الصلة بين تحركات السكان واألمن

زيارة أعضاء مجموعة الصداقة البرملانية املغرب
األردن للمملكة األردنية الهاشمية

من  18إلى
 242019األردن
يونيو

عبد العزيز
لعايض

 17يونيو
2019

القاهرة /
مصر

عبد اللطيف
ابن يعقوب

ال

نعم

54

53

52

الجلسة الرابعة لدور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي الثاني للبرملان العربي

من  17إلى  19القاهرة /
يونيو  2019مصر

عبد اللطيف
ابن يعقوب

ال

بصفته عضو
مجموعة
الصداقة
البرملانية املغرب
األردن
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65

64

63

62

من  18إلى  20مراكش /
يوليوز  2019املغرب

الرباط /
املغرب

إشراق
البويسفي

محمد
الحمداوي

إيمان
اليعقوبي

ال

ال

ال

الدورة  45للجمعية البرملانية للفرنكفونية

أبيدجان
من  05إلى
 / 09ساحل
يوليوز
2019
العاج

يوسف غربي

ال

61

ال

اجتماع اللجنة الدائمة الثانية للجمعية البرملانية
للبحراألبيض املتوسط حول موضوع  :أسواق رأس
املال البديلة للنمو االقتصادي في البحراألبيض
املتوسط  :الدور الحيوي للبرملانيين

يومي 04
و 05ميالنو
يوليوز 2019

عبد اللطيف
بروحو

60

املنتدى الثاني حول التنمية البرملانية واملؤتمرالبرملاني  30يونيو إلى
 04يوليوز
حول روسيا إفريقيا
2019

حوارللشباب العربي

االجتماع االستثنائي الثالث للجنة التنفيذية التحاد
مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 17يوليوز
2019

ورشة للتبادل والحواربين برملانيين من املغرب وأملانيا من  11إلى  13الرباط /
يوليوز  2019املغرب

موسكو /
روسيا

ادريس األزمي
االدري�سي

ال

59

زيارة أعضاء مجموعة الصداقة البرملانية املغرب
هنغاريا لهنغناريا

يومي 24
و 26هنغاريا
يونيو 2019

سعاد
بولعيش

ال

بصفتها عضو
مجموعة
الصداقة
البرملانية املغرب
هنغاريا
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الدورة العادية الثالثة للوالية التشريعية الخامسة
للبرملان اإلفريقي

من  02إلى  19ميدراند/
جنوب
أكتوبر 2019إفريقيا

عبد هللا
من  30شتنبر
أكتوبر ستراسبورغ بووانو /
إلى 04
املقرئ أبو زيد
2019
االدري�سي

--

ال

71

70

69

نور الدين
قربال

أشغال املرحلة الرابعة من الدورة العادية للجمعية
البرملانية ملجلس أوروبا لسنة 2019

اجتماع الهيئة التنفيذية للمنتدى اإلسالمي العالمي
للبرملانيين

محمد
الزويتن

تعم

يومي  27و 28إسطنبول/
شتنبر 2019تركيا

68

دورة شهرغشت لبرملان أمريكا الوسطى

من  26غشت
إلى  30غشت
2019

نيكاراغوا

نجية لطفي

ال

67

اجتماع لجنة التعاون والعالقات الدولية وتسوية
النزاعات التابعة للبرملان اإلفريقي

من  02إلى  10القاهرة /
غشت  2019مصر

نور الدين
قربال

ال

66

دورة تدريبية مخصصة للسيدات العربيات في
مراقبة االنتخابات

من  21إلى  23مراكش /
يوليوز  2019املغرب

سعاد زخنيني

ال

198

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

امللحق :8
متثيلية الفريق بال�شعب الوطنية لدى االحتادات
واللجان الربملانية الدولية والقارية واجلهوية
بر�سم الن�صف الثاين من الوالية الت�شريعية
العا�شرة
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حصة
الفريق

أسماء ممثلي
الفريق

االتحاد البرملاني الدولي

1

ادريس االزمي االدري�سي

االتحاد البرملاني اإلفريقي

2

الجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط

3

الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا

2

اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة املؤتمر
اإلسالمي

1

اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية

2

الجمعية البرملانية للبحراألبيض املتوسط

1

عبد اللطيف بروحو

الجمعية البرملانية للفرنكوفونية

1

يوسف غربي

البرملان العربي

1

عبد اللطيف ابن
يعقوب

االتحاد البرملاني العربي

2

الجمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال األطل�سي

1

سليمان العمراني

برملان أمريكا الوسطى

1

نجية لطفي

البرملان اإلفريقي

1

نور الدين قربال

اللجنة البرملانية املشتركة املغرب الكيبيك

1

رشيد القبيل

الشعبة

عمرفا�سي فهري
لبنى الكحلي
مصطفى ابراهيمي
آمنة ماء العينين
محمد خيي

200

عبد هللا بووانو
املقرئ أبو زيد االدري�سي
محمد الحمداوي
ادريس صقلي عدوي
عزوها العراك

خالد البوقرعي
بثينة قروري

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

اللجنة البرملانية املشتركة مجلس النواب وبرملان
فدرالية ولوني بروكسيل

1

أمينة فوزي زيزي

برملان مجموعة دول األنديز

1

سميرعبد املولى

برملان أمريكا الالتينية والكاراييب

1

عالي الرزمة

مجلس الشورى املغاربي

6

مجدة بنعربية
ميمونة أفتاتي
فتيحة شوباني
حسن الحارس
محمد العثماني
عبد هللا هامل

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 201 2019 - 2018

امللحق :9
جدول ببع�ض ا�ستقباالت الفريق خالل ال�سنة
الت�شريعية الثالثة

202
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ر.ت

املسؤول عن
اللقاء

الهيئة املستقبلة

املوضوع

تاريخ اللقاء

 1رئيس الفريق

مستثمرين في قطاع الزيوت االستماع إلى الهيأة وعرض
املشاكل التي تعرفها
باملغرب

 2الفريق

استقبال املتفوقين
برسم املوسم الدرا�سي
2018/2017

 3رئيس الفريق

حركة مبادرات من أجل
االستماع إلى الهيأة وعرض
إصالح املنظومة القانونية
املشاكل التي تعرفها
للجمعيات

2018/11/01

االستماع إلى الهيأة وعرض
املشاكل التي تعرفها

2018/12/17

زيارة عمل للمعهد العالي
شعبة التعليم
5
والثقافة واالتصال لإلعالم واالتصال

االستماع إلى الهيأة وعرض
املشاكل التي تعرفها

2019/01/15

شعبة املالية
 6والتنمية
االقتصادية

االستماع إلى الهيأة وعرض
2018/12/17
املشاكل التي تعرفها

ُ
شعبة البنيات
4
االساسية

فدرالية "وكاالت كراء
السيارات"

هيئة املهنيين التجار

الجمعية الوطنية ملهنيي
شعبة القطاعات
ومالكي قوارب الصيد
7
اإلنتاجية
التقليدي باملغرب

2018/09/24

االستماع إلى الهيأة وعرض
2018/10/22
املشاكل التي تعرفها

االستماع إلى الهيأة ودراسة
سبل حل مشاكلها

2018/12/17

الجمعية الوطنية لضحايا االستماع إلى الهيأة ودراسة
سبل حل مشاكلها
حانوتي

2018/11/13

االستماع إلى الهيأة وعرض
املشاكل التي تعرفها

2019/04/22

التنسيقية الوطنية ملوظفي
االستماع إلى الهيأة وعرض
شعبة التعليم
وزارة التربية الوطنية حاملي
10
املشاكل التي تعرفها
والثقافة واالتصال
الشهادات

2019/04/30

شعبة املالية
 8والتنمية
االقتصادية

شعبة القطاعات االتحاد العام للتجار
9
واملهنيين باملغرب
اإلنتاجية
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جمعية أولياء طلبة كلية
شعبة التعليم
11
والثقافة واالتصال الطب الخاصة

االستماع إلى الهيأة وعرض
املشاكل التي تعرفها

2019/04/30

شعبة القطاعات رئيسة املنظمة االفريقية
12
ملكافحة "السيدا"
االجتماعية

االستماع إلى الهيأة وعرض
املشاكل التي تعرفها

2019/05/06

شعبة القطاعات التنسيقية الوطنية للطلبة االستماع إلى الهيأة ودراسة
13
سبل حل مشاكلها
األطباء باملغرب
االجتماعية

2019/05/06

االستماع إلى الهيأة وعرض
املشاكل التي تعرفها

2019/05/22

تنسيقية الكرامة املستقلة االستماع إلى الهيأة وعرض
شعبة التعليم
15
املشاكل التي تعرفها
والثقافة واالتصال لألساتذة الباحثين

2019/05/28

تنسيقية املتصرفين
شعبة التعليم
10
والثقافة واالتصال التربويين

 16شعبة الداخلية

املكتب الوطني للنقابة
الوطنية لقطاع سيارات
األجرة التابعة لالتحاد
الوطني للشغل باملغرب

االستماع إلى الهيأة ودراسة
2019/06/24
سبل حل مشاكلها

 17شعبة الداخلية

الجمعية الديمقراطية
لنساء املغرب

االستماع إلى الهيأة وعرض
املشاكل التي تعرفها

2019/06/24

أحمد صدقي
والسعيد الصادق
نيابة عن شعبة
االستماع إلى الهيأة وعرض
2019/06/25
 18التعليم والثقافة الجمعية املغربية للكتبيين
املشاكل التي تعرفها
واالتصال التي
كانت في اجتماع
مع وزيرالثقافة
جمعية عدالة ومنظمة
شعبة العدل
 19والتشريع وحقوق املادة  19ورئيس املنتدى
املغربي للصحافيين الشباب
باإلنسان
رئيس لجنة
املالية ورئيس
20
لجنة القطاعات
االجتماعية

204

النقابة الوطنية ألطباء
العيون بالقطاع الخاص
باملغرب

االستماع إلى الهيأة ودراسة
سبل حل مشاكلها

2019/06/25

االستماع إلى الهيأة وعرض
2019/06/21
املشاكل التي تعرفها
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السيد رئيس
الفريق ومنسق النقابة املهنية الوطنية
21
شعبة القطاعات للمبصريين باملغرب
االجتماعية

االستماع إلى الهيأة ودراسة
2019/06/28
سبل حل مشاكلها

الكونفدرالية املغربية
االستماع إلى الهيأة وعرض
شعبة التعليم
لناشري الصحف واإلعالم
22
املشاكل التي تعرفها
والثقافة واالتصال
اإللكتروني

2019/07/11

ممثلين عن االتحاد الوطني االستماع إلى الهيأة وعرض
شعبة التعليم
23
املشاكل التي تعرفها
والثقافة واالتصال للدكاترة باملغرب

2019/07/15

االستماع إلى الهيأة وعرض
املشاكل التي تعرفها

2019/07/17

االستماع إلى الهيأة ودراسة
سبل حل مشاكلها

2019/06/24

شعبة العدل
ق النقابة الوطنية للنساخ
 24والتشريع وحقو
القضائيين
باإلنسان
 25رئيس الفريق

وفد عن الجمعية الوطنية
ألرباب املقاهي واملطاعم
ومموني الحفالت

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 205 2019 - 2018
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من�شورات الفريق

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 207 2019 - 2018

208

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 2019 - 2018

منشورات الوالية التشريعية التاسعة 2016-2011

حصيلة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة 209 2019 - 2018

210
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