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صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل و أيده

السامي
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰنص
ﻭﺻﺤﺒﻪ.
الخطابﺍﷲ ﻭﺁﻟﻪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده

ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ،
بمناسبةﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ
للبرلمان للسنة التشريعية 2016 - 2015
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦالخريفية
افتتاح الدورة
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺇﺛﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ
أكتوبر 2015
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ09 ،
ﻧﺘﻮﻟﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ الجمعة

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﻫﻴﺂﺕ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ،ﻭﺛﻠﺚ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻻ ﺷﻮﻃﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﻭﻣﻬﻤﺎ

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه،

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻣﺴﺎﺭﻩ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﺎﺿﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﻬﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  :ﺗﺤﺼﻴﻨﺎ ﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻫﺎﻣﺔ

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ،ﻻ ﻫﻮﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ

يسعدنا أن نفتتح السنة الخامسة من هذه الوالية التشريعية .وهي مناسبة سنوية لمخاطبة ممثلي

ﺍﻟﺤﺎﺯﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.

األمة حول مختلف القضايا الوطنية.

ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺇﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ،ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ

وتكتسي هذه السنة التشريعية أهمية خاصة ألنها السنة األخيرة في الوالية الحالية ،بما تقتضيه

ﻋﻤﻴﻖ ،ﺑﺪﻝ ﺍﺧﺘﺰﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺷﻜﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ

الدستورية.
إقامة المؤسسات
استكمال
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻟﻠﻮﻃﻦ
ضرورةﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
منﻫﻮ ﺃﻫﻢ
ﻣﺎ

مجلس
وبعد إقامة
الجديد،
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،الدستور
ﺭﺃﺳﻬﺎ في ظل
ﻭﻋﻠﻰوجهوية،
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ،محلية
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ انتخابات
تأتي بعد أول
ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ
ﻧﺮﻳﺪﻩ
ﺣﺼﻨﺎ ،ﻟﻤﺎ
كماﺟﻌﻞ
ﺇﻧﻪ

المستشارينﻭﻭﺣﺪﺓ
ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ،
التهانيﺷﺎﻣﻠﺔ،
نقدم ﺗﻨﻤﻴﺔ
أن ﻣﻦ
ﻧﺘﻮﺧﺎﻩهناﻟﻬﺎ،
ﻭﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻤﺎ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ولرؤساء
ألعضاء مجلس
الجديدة .ونود
ﺣﻘﺔ،صيغته
المستشارين في
ﻋﺘﻴﺪﺓ .الجهوية والمحلية وكافة المنتخبين ،على الثقة التي حظوا بها ،داعين اهلل تعالى
المجالس

ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ،ﺑﺈﻃﻼﻕ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ،

لكم جميعا بالتوفيق والسداد في مهامكم.

ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ.

ولكن ال يجب أن نعتبر أن األمر قد انتهى .إن االنتخابات ليست غاية في ذاتها ،وإنما هي

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ

البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها.

ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻜﻢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،

بل أكثر من ذلك ،فإن تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين واألحزاب أداءها،

ﻭﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.

سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خالل العمل على االستجابة النشغاالتهم الملحة.
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

االرتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها
من الجميع
وطنية تقتضي
مسؤولية
وهي
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ
ﺗﺘﺼﺪﺭ
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ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ،
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻭﺟﻮﻫﺮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻛﻤﺎ
هذا
المغرب
ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔيخلف
ناجعة حتى ال
جهوية
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،مؤسسات
واحد هو إقامة
ﻣﺤﻮﺭإال خيار
ﺗﻌﺪ أمامنا
بالدنا .فليس
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
التاريخ .غير أن ما ينبغي االنتباه إليه ،أن الحياة السياسية ال ينبغي أن ترتكز
الهام مع
الموعد
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ،ﻣﻦ ﻫﻴﺂﺕ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ; ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ

على األشخاص ،وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات .فاألشخاص كيفما كانوا فهم راحلون،

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ

أما المؤسسات فهي دائمة .وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين ،وللخدمات التي يحتاجون

ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

إليها ،والتي ال نقبل أن تكون رهينة أهواء األشخاص ورغباتهم.

ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻧﺆﻛﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ،ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .هذا المنبر أن أوجه رسالة للذين لم يتوفقوا
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ أريد من
كلمتهم ،ولكني
لقد قال
المواطنون ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﺑﻴﻦ
خدمات
قدموه من
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،لما
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱيرفعوا رؤوسهم
ﻟﻤﺠﻠﺲ األمل ،وأن
أال يفقدوا
ﻧﻤﻮﺫﺝفعليهم
االنتخابات،
في
ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺁﺭﺍﺋﻪ
ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﻐﺮﺑﻲ
هذهﺍﻧﺒﺜﺎﻕ
ﻫﺪﻓﻨﺎ

فيﻟﻸﻣﺔ.
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ،أنﺑﺸﺄﻥ
ﻟﻠﺨﺒﺮﺓ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ،ﻫﻴﺄﺓ
التعامل مع
أكثر نضجا
أصبحوا
المغاربة
ينتبهوا إلى
وعليهم أن
والمواطنين،
للوطن
عملهم .ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺀ
حصيلة ﻣﻌﻘﻠﻨﺔ،
ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
محاسبة ﺗﻈﻞ
ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ
االنتخابات ،ﻓﺈﻥ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ،
ﺭﻫﻴﻨﺔعلى
المنتخبين
صرامة في
وأكثر
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ،ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

كما يجب عليهم القيام بالنقد الذاتي البناء ،لتصحيح األخطاء وتقويم االختالالت ،ومواصلة

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ،ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻣﻦ ﻫﻴﺂﺕ ﺳﻮﺳﻴﻮ

العمل الجاد ،من اآلن ،ودون كلل أو ملل ،من أجل كسب ثقة الناخبين في االستحقاقات

 -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺟﻤﻌﻮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

القادمة.

ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ،ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ.

وهذا هو حال الديمقراطية الحقة ،فهي تداول وتناوب على ممارسة السلطة ،وتدبير الشأن العام،

ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻹﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ

فمن لم يفز اليوم قد يكون هو الرابح غدا.

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ.

األطالل ،كما نرفض االتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة
البكاء على
أننا نرفض
غير
ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ،
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻣﻌﺸﺮ
الديمقراطيات
مثيالتها في
فالضماناتﺃﻥالتي تم
االنتخابات.
بتنظيم
أكبر ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ،ﻓﻲ
تضاهيﻭﻗﻮﺓ
توفيرهاﻳﻘﻈﺔ،
ﻳﺸﻜﻞ ﻫﻴﺄﺓ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ
ﺇﻧﻨﺎ

ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
الدول.
في قليل من
توجد إال
ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕبل إنها ال
عبر العالم،
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ،
بعض ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻖ،
ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ
ﻧﺮﻳﺪﻩ
ﻛﻤﺎ
تعرفها
ﻣﺨﺘﻠﻒالتي
ﺑﻴﻦ المعزولة
التجاوزات
بسبب
مظلوما،
يعتبر نفسه
ﺇﻃﺎﺭﺍمن
الحال فإن
وبطبيعة

ﻹﻧﻀﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.

عادة الممارسة الديمقراطية ،فيبقى أمامه اللجوء إلى القضاء.
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البرلمانيين.
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭالسيدات
حضرات
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﻠﻪ ﻓﻀﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ،
والسادةﺍﻟﻼﺯﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻣﺎ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺡ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
االعتزاز،ﻋﻠﻰ
ﺷﺄﻧﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺣﻴﺚ
االنتخابات
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،في
أقاليمنا الجنوبية،
لسكان
المكثفة
المشاركة
ﻳﻈﻞببالغ
سجلنا،
لقد
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ
تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية ،وبالنظام
آخر ،على
ديمقراطي
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ،وهو دليل
األخيرة،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ،ﻳﺠﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ،

السياسي لبالدهم ،وحرصهم على االنخراط الفعال في المؤسسات الوطنية.

ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ

وهنا نؤكد ،أن الشرعية الشعبية والديمقراطية التي اكتسبها المنتخبون  ،الذين تم اختيارهم

ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ.

بكل حرية ،تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية  ،وليس أقلية تقيم خارج

ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ،ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺗﻀﺎﺭﺏ

الوطن وتحاول واهمة ،تنصيب نفسها ،دون أي سند ،كممثل لهم.

ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯﻳﻦ

والسادة البرلمانيين،
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱالسيدات
حضرات
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.

إطار
الوطني،
المؤسسي
في البناء
خاصة
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔمكانة
المستشارين
لمجلس
الدستور
لقد
فيﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻧﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ
ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ
ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ،
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ
أعطىﺣﺮﺻﻨﺎ
ﻟﺬﺍ ،ﻓﺈﻥ

ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺑﺨﺒﺮﺗﻪ ﻭﻣﺸﻮﺭﺗﻪ.
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺇﻏﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ،
النواب.
ﺍﻷﺩﺍﺀمع مجلس
والتوازن
التكامل
من
ﻣﻨﻜﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ
يضمﻳﻘﺘﻀﻲ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ.
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
متنوعةﻣﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ
الخبرات
مجموعة من
حيث
التخصصات،
ومتعددة
بتركيبة
ﻭﺗﻈﻞيتميز
فهو
ﺃﻗﻮﻯ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

والكفاءات ،المحلية والمهنية واالقتصادية واالجتماعية .لذا ،يجب أن يشكل فضاء للنقاش

ﻭﺇﻧﻨﺎ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻧﻀﻊ ﻟﺒﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،

البناء ،وللخبرة والرزانة والموضوعية ،بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.

ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.

كما ينبغي استثمار التكامل بين مجلسي البرلمان للرفع من مستوى أدائه ومن جودة

ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻮﺧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻋﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ

التشريعات التي يصادق عليها.

ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ورغم كل الجهود المبذولة ،فإن الصورة التي تبقى في ذهن عدد من المواطنين ،هي

ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺣﺮﺍﺯﻩ ،ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺍﻟﺘﻲ

التجمعات
وفي بعض
البرلمان
داخل
والمعارضة،
ﺩﺅﻭﺑﺔ،بين
والمزايدات
الصراعات
ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ،
أحيانا،ﻗﻮﺍﻡ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ
االغلبية ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ
ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮﻳﺎ
ﺟﻬﻮﺩﺍ
ﺗﻘﺘﻀﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ اإلعالم.
ﻋﻠﻰفي وسائل
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔوحتى
الحزبية
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻭﻣﻨﺠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺐ
بأنﻣﻦ
ﺣﻘﻘﻨﺎﻩ
ﺳﻨﻮﺍﺻﻞ
ﺫﻟﻚ،
مستوى
ﻣﺠﺎﻝإلى
ﻓﻲ دائما
ﻫﺎﻣﺔ،يرقى
السياسي ال
الخطاب
ﻣﺎ المنبر،
ﺗﻌﺰﻳﺰهذا
لكم ،من
قلت
ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓلي أن
وقد سبق
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ،
ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ
ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ
نحوﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
التوجهﺑﻬﺎ،
ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ
ﻧﻌﻤﻞانبهﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ
على
دائما
الهامشية يكون
الصراعات
إلى أن
ﻓﺘﺌﻨﺎوهنا
المواطن.
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ،إليه
ما يتطلع
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عدم الرضى
يؤدي إلى
ﻫﻲوهو ما
للمواطنين،
القضايا
حساب
ﻟﻺﺻﻼﺡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ
الحقيقية ﻭﺗﻠﻜﻢ
واالنشغاالت ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ.
الملحة ﻭﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﺠﻬﻮﻳﺔ

العملﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ.
ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
السياسي بصفة عامة ،ويجعل المواطن ال يهتم بالدور الحقيقي للبرلمان.
على
الشعبي
ﻭﻧﺮﻋﺎﻫﺎ،
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﻣﺔ،
ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ
مرآةﻫﺬﻩ
يكونﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪﺍأنﻳﻨﺒﺜﻖ
ﺇﻥ
ﺃﻃﻠﻘﻨﺎﻫﺎ والمسؤول،
للحوار الجاد
وفضاء
المواطنين،
انشغاالت
تعكس
ﻣﻐﺮﺑﺎ يجب
فالبرلمان
ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ.

حول كل القضايا الوطنية الكبرى.

ﻭﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﻧﺆﻛﺪ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻜﻢ ،ﺭﻫﻴﻨﺔ
ﺑﺎﻧﺨﺮﺍﻃﻜﻢ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﺩﻩ ،ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين

ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ.

إن ما ينتظركم من عمل ،خالل هذه السنة ،الستكمال إقامة المؤسسات ،ال يستحمل إضاعة

ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺠﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ،

الوقت في الصراعات الهامشية.

ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ .ﻭﺳﺘﺠﺪﻭﻥ ﺧﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺑﻨﺎﺀ

لذا ارتأينا أن
والحساسية.
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،االهمية
عليكم شديدة
ستعرض
القانونية التي
ﺍﻟﻤﻮﻓﻮﺭﺓ.
ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ،
النصوصﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
فمشاريعﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻣﻐﺮﺏ
الدستور ،الذي يحدد
ﺍﷲمن
ﺻﺪﻕ86
ﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ".الفصل
ﻣﻦبأحكام
االلتزام
والبرلمان
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ.
بضرورةﺃﻫﻠﻪ
ﺁﻣﻨﺎ ،ﻭﺍﺭﺯﻕ
الحكومة ﺍﻟﺒﻠﺪ
نذكرﺍﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ
"ﺭﺏ

ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ".
التشريعيةﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان.
ﺗﻌﺎﻟﻰأجل لعرض
كآخر
هذه الوالية
نهاية
ونذكر هنا ،على سبيل المثال ،مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة
االمازيغية ،والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ،وممارسة حق اإلضراب ومجلس الوصاية.
فهذه القضايا الوطنية الكبرى تتطلب منكم جميعا ،أغلبية ومعارضة ،حكومة وبرلمانا،
تغليب روح التوافق اإليجابي واالبتعاد عن المزايدات السياسية.
ففي ما يخص مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية لتقوم مستقبال بوظيفتها ،يجب استحضار
أن العربية واالمازيغية ،كانتا دائما عنصر وحدة ،ولن تكونا أبدا سببا للصراع أواالنقسام.
أما المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ،فإن االمر يتعلق بإقامة مجلس يضم كل المؤسسات
المعنية بهذه المجاالت وليس وضع هيكل عام لمؤسسات مستقلة.
كما أن بلورة مشروع القانون التنظيمي لإلضراب ،يقتضي إجراء استشارات واسعة ،والتحلي
بروح التوافق البناء ،بما يضمن حقوق الفئة العاملة ،ومصالح أرباب العمل ،ومصلحة الوطن.
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لإلسراع بالمصادقة على مشاريع
ﻭﺁﻟﻪندعو
فإننا
المعروضة على
النصوص
ما يخص
أما
ﻭﺻﺤﺒﻪ.
البرلمان،ﺍﷲ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ
فيﷲ،
ﺍﻟﺤﻤﺪ
القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية ،إضافة إلى مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة

التمييز.ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ،
ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ
أشكال
كل

ﻧﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺯﻣﺔ ،ﻹﻋﻄﺎﺀ
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ،ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
إن ما يهمنا ليس فقط المصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية ،وإنما أيضا تفعيل

ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ; ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﻋﻤﻴﻖ ،ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻓﻲ.
هذه التشريعات وتنصيب المؤسسات.

ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺍﻷﺳﻤﻰ ،ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻼﺩﻧﺎ ،ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ

المواطنين.
ﺑﻴﻦلمصالح
وخدمتها
ﺑﻤﻨﺠﺰﺍﺕقيامها
ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ،تقاس بمدى
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ المؤسسات
فمكانة
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ
بمهامهاﻧﻔﺮﻕ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻻ
السنة الماضية.
خطاب
إليه في
سبق أن دعونا
اآلجال .وهو ما
أقرب
تنصيبها في
حتى
ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ،
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،
ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﺨﺪﻣﺔ
يتسنى ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
ﻭﺍﻟﺼﻐﺮﻯ،

ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﺓ .النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية
يتعين تفعيل
كما
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

الرشوة.ﺫﻟﻚ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﻭﺇﻃﻼﻕ
ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ ﻓﻲ
من
ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻮﺃ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﻟﻜﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ،
ﺷﺘﻰ
مرور أربع
ﻓﻴﻬﺎ رغم
المؤسسات،
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ،من
قوانين عدد
تحيين
ﺍﻷﻣﺜﻞيتم
لماذا لم
المطروح:
ويبقى السؤال

ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ.

سنوات على إقرار الدستور؟ وماذا ننتظر إلقامة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستور؟

ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ،ﺗﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  :ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﻨﻬﺾ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﺭﻩ
ونخص بالذكر بعض المؤسسات الحقوقية والرقابية ،والمجلس االستشاري لألسرة والطفولة،

ﻛﺎﻣﻼ ،ﻛﺮﺍﻓﻌﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ؟?
والمجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﺟﻬﻮﺩﻛﻢ ،ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ;
ﻓﺈﻥ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ ،ﻭﻃﻤﻮﺡ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻳﻈﻞ ﻫﻮ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ،

المحترمين،
السيدات
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ.
البرلمانيين ﺻﻠﺐ
والسادةﻟﻴﻜﻮﻧﺎ ﻓﻲ
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ بروح
الجاد والتحلي
وتتطلبﻟﻨﺎالعمل
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،حافلة
نفتتحها اليوم،
ﻣﺴﺘﻮﻯ التي
ﻓﻌﻠﻰالتشريعية
+إن السنة
ﻋﻠﻰ
ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ،
بالتحديات،ﺧﻄﺎﺏ
ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
الوطنية.
المؤسسات
الستكمال إقامة
الصادقة
الوطنية
ﻣﺠﻠﺴﻴﻪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻦ ،ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ،
ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺃﻥ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ.األغلبية وحدها أو المعارضة ،وإنما هي مؤسسات يجب أن تكون في
المؤسسات ال تهم
ألن
خدمة المواطنين دون أي اعتبارات أخرى.
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التوافقات
أننا نرفض
لألمة .غير
الكبرى
القضايا
ﻭﺍﻟﻔﺮﻕكل
اإليجابي ،في
التوافق
ندعو
لذا،
ﺟﻴﺪﺓ ،ﻋﻤﺎﺩﻫﺎ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻷﺧﺬ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ،
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
العتمادﻣﻦ
ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ

مصالحﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
ﺣﻀﻮﺭ
علىﺗﻌﺰﻳﺰ
الفئويةﻋﻠﻰ
واألغراضﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ،
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ
الوطن
حساب
الشخصية
الرغبات
إرضاء
ﺑﺜﻘﺎﻓﺔتحاول
السلبية التي
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ.
ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ،
ﻭﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲالجميع.
ﺇﺳﻬﺎﻣﻬﻢ،فوق
يجب أن يظل
فالوطن
والمواطنين،

ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻧﺠﺪﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ،ﺑﺎﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ
ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺪﻭﺭﻫﻤﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ،
فكونوا ،رعاكم اهلل ،في مستوى األمانة الملقاة على عاتقكم ،لما فيه خير وطننا العزيز.

ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.

“إن يعلم اهلل في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا” .صدق اهلل العظيم

ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ;
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته”.

ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
 +ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ،ﻳﻘﺘﻀﻲ
ﻣﻨﻜﻢ ﺃﻻ ﺗﻨﺴﻮﺍ ﺃﻧﻜﻢ ﺗﻤﺜﻠﻮﻥ ،ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ ﺷﺨﺼﻴﺎ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ; ﺗﻘﺘﻀﻲ
ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺩ ،ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ.
ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ،ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ ،ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،
ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﻤﺪﺭ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ،ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻨﺎﺀﺓ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ،
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ.
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التقديم العام
طبقا ملقتضيات الدستور في شموليتها وترابطها ،واهتداء مبا أكده جاللة امللك حفظه اهلل في
خطابه السامي مبناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية اخلامسة من الوالية التشريعية
التاسعة الذي أسس مبنطوقه ومبعناه لفلسفة برملانية جديدة قوامها الربط املنهجي بني املكانة

الدستورية جمللس املستشارين وضرورة اإلصغاء لنبض الشارع ،وذلك بالتشديد على أنه قد " أعطى

الدستور لمجلس المستشارين مكانة خاصة في البناء المؤسسي الوطني ،في إطار من التكامل
والتوازن مع مجلس النواب .فهو يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات ،حيث يضم

مجموعة من الخبرات والكفاءات ،المحلية والمهنية واالقتصادية واالجتماعية .لذا ،يجب
أن يشكل فضاء للنقاش البناء ،وللخبرة والرزانة والموضوعية ،بعيدا عن أي اعتبارات

سياسية ...كما ينبغي استثمار التكامل بين مجلسي البرلمان للرفع من مستوى أدائه ومن
جودة التشريعات التي يصادق عليها"؛ ليضيف قائال " فالبرلمان يجب أن يكون مرآة تعكس
انشغاالت المواطنين ،وفضاء للحوار الجاد والمسؤول ،حول كل القضايا الوطنية الكبرى".
ونظرا ملا اكتسته هذه السنة التشريعية من أهمية بالغة ،ليس فقط على مستوى استمرار
اجمللس في النهوض بأدواره الدستورية بالنجاعة املطلوبة ،وإمنا أيضا لكون هذه السنة دشنت مرحلة
تاريخية في التطور الدستوري واملؤسساتي ببالدنا ،لكونها تأتي بعد خروج مجلس املستشارين من
نطاق املقتضيات االنتقالية الواردة في الفصل  176من الدستور وإقامة اجمللس في صيغته الدستورية
اجلديدة.
وقد تبنى اجمللس خطة عمل تضمنت رؤية استشرافية ترتكز على محددات منهجية واضحة،
وعناصر مرجعية وتوجيهية وأساسية شكلت بوصلة موجهة للتدخل ولتدبير حياة املؤسسة.
طبقا لتلكم احملددات واصل مجلس املستشارين االضطالع بوظائفه ومهامه الدستورية ،وتأسيسا
على ذلك نقدم مضامني منجزات املؤسسة ،في شكل كتب منفصلة شكال ،ولكن متراصة ومتكاملة
مضمونا ،حول املمارسة الناجعة والفعالة ألدواره الدستورية من خالل عرض ما مت القيام به بخصوص
جتويد التشريع وترشيد الرقابة على العمل احلكومي وتقييم السياسات العمومية كرافعة لتحديث
الدولة والتقائية الفعل العمومي وتعزيز احلكامة البرملانية وضمان استمرار التعاون مع املؤسسات
الدستورية؛ مرورا بالقيمة املضافة إلعادة التموقع االستراتيجي على الصعيد الدبلوماسي
سواء تعلق األمر باملستوى العاملي أو الدولي أو اإلقليمي أو على صعيد العالقات الثنائية مع
املؤسسات املماثلة.
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التقديم العام
ينضاف إلى ذلك تقدمي بعض املعالم البارزة في مساهمة مجلس املستشارين في تثمني تعددية
اآلراء وإثراء احلوار اجملتمعي ،عبر فتح فضاءات اجمللس على محيطه وجعله رجع صدى النشغاالت
الرأي العام الوطني ،سواء عبر ما بادر به بشكل تلقائي على مستوى تنشيط احلوار حول قضايا ذات
بعد استراتيجي ،أو ما بادرت به الفرق واجملموعات البرملانية حول قضايا مجتمعية ضاغطة ،أو ما مت
احتضانه من أنشطة ومساهمات نوعية ملنظمات اجملتمع املدني.
وبصرف النظر عما ميكن استخالصه من دروس وعبر من هذه احلصيلة ،يحدونا األمل أن تشكل
مادة توثيقية ،فرصة للباحثني واملهتمني والرأي العام الستنطاقها وتنويرنا بخصوص ما يجدر بنا
القيام به للرقي بشأننا البرملاني وترشيد حكامته.
حكيم بن شماش
رئيس مجلس املستشارين
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الجزء األول :

التشريع
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التشريع
تقديـــــــــم
عرفت السنة السنة التشريعية  2016-2015من الوالية التشريعية  2021-2015حركية تشريعية
متميزة ،تتجلى متظهراتها األساسية في املصادقة على مائة وإحدى عشر نصا قانونيا ،وما واكب
ذلك من نقاش ودراسة معمقة وتعديل من لدن السيدات والسادة املستشارين أعضاء مجلس
املستشارين ،متاشيا مع ما يضطلع به اجمللس من أدوار على املستوى التشريعي وفقا ملقتضيات
الدستور اجلديد ،وتناغما مع تركيبته املتعددة الروافد اجلهوية واالجتماعية واالقتصادية ،مما أفضى
إلى سن قوانني تتالءم ما أمكن مع املبادئ الدستورية التأسيسية ،وتستحضر املتطلبات الشمولية
الوطنية واجلهوية.
ورغم أن دورة أكتوبر من هذه السنة التشريعية قد تأثرت في بدايتها باإلجراءات املتخذة من أجل
تأسيس وانتخاب هياكل مجلس املستشارين في صيغته الدستورية اجلديدة ،والتي أخذت حيزا زمنيا
هاما في أعقاب تعديل املادتني  46و 53من النظام الداخلي جمللس املستشارين ،املتعلقتني على التوالي
بتقليص العدد املطلوب لتشكيل الفرق باجمللس الى  6أعضاء ،وحتديد احل ّد األقصى ألعضاء اللجان
الدائمة في  25عضوا ،إال أن اجمللس قد صادق خاللها على  24نصا تشريعيا في مجاالت وقطاعات
حيوية مختلفة في مقدمتها دراسة مشروع القانون املالي  2016وامليزانيات الفرعية املرافقة له
املؤطرة للقطاعات اخملتلفة.
ولقد كان اإلجماع السمة الغالبة التي طبعت النصوص املصادق عليها خالل هذه الدورة ،وبصفة
خاصة مشاريع القوانني الرامية إلى تعميق العالقات البينية لبالدنا مع الدول الصديقة والشقيقة،
من خالل املصادقة باإلجماع على إحدى عشرة اتفاقية منظمة جملاالت التعاون الضريبي واجلمركي
وتدبير الطوارئ واخلدمات اجلوية والثقافة والفن والصحة ،وغيرها من االتفاقيات املبرمة مع عدد من
دول العالم.
واعتبارا لكون دورة أبريل تشكل الدورة األخيرة من الوالية التشريعية جمللس النواب والوالية
احلكومية  ،2016-2011فقد اتسمت أشغالها بإخراج عدد من النصوص التشريعية ذات الصلة
باالستحقاقات التشريعية،كما عرفت منحى تصاعديا في عدد النصوص مقارنة مع الدورة األولى،
إذ بلغ مجموع النصوص املصادق عليها من مقترحات ومشاريع قوانني سبعة وثمانني نصا تشريعيا،
في عدد مهم من القطاعات واجملاالت احليوية ،واستجابت للعديد من الرهانات واالنتظارات الواردة
في إطار دستور .2011
فإلى جانب مصادقته على اثنني وثالثني اتفاقية مع عدد من دول العالم الصديقة والشقيقة،
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تفاعل مجلس املستشارين خالل هذه الدورة مع عدد من القضايا املطروحة ذات االهتمام اجملتمعي،
كما هو احلال بالنسبة جملموع مشاريع القوانني املتعلقة باملعاشات املدنية والعسكرية،ومشروع
القانون املتعلق بشروط تشغيل العامالت والعمال املنزليني ،ونظام التأمني اإلجباري األساسي عن
املرض لفئات غير األجراء .كما شكل املناخ وتثبيت التوجه االستراتيجي للطاقات الكهربائية
والطاقات املتجددة أحد أهم احملاور التي اشتغل عليها اجمللس خالل هذه الدورة.
عالوة على ذلك ،عرفت هذه الدورة إخراج نصوص هامة ذات العالقة باستكمال البناء املؤسسي
والصحافة والنشر ،وبتعزيز مبدأ الدميقراطية التشاركية ،إلى جانب املصادقة على نصوص ذات
طبيعة مالية كبورصة القيم والتأمينات وتصفية امليزانية.
ولقد بلغ مجموع النصوص املصادق عليها عموما خالل الدورتني معا مائة وإحدى عشر نصا
تشريعيا ( ،)111منها أربعة مقترحات قوانني ،مت التصويت على  94منها باإلجماع.
ونظرا لالرتباط الوثيق لهذه النصوص التشريعية بتنزيل الدستور اجلديد للمملكة ،وانعكاس
مضامينها على احلياة العامة واجملتمع ،فقد كانت موضوع اجتهاد كبير من قبل اجمللس متثل في
اقتراح  1469تعديال ،ق ّدم  589منها خالل دورة أكتوبر  ،2015و 880في دورة أبريل  ،2016وكان من
نتيجتها تعديل  21نصا من أصل  67نصا تشريعيا قابل للتعديل.
وجتدر اإلشارة إلى أنه قد صادقت جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والبنيات األساسية ،بعد انتهاء
دورة أبريل  ،2016على مشروع مرسوم بقانون رقم  2.16.814يتعلق بإخضاع العاملني باملديرية العامة
للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري ،وذلك تفعيال ملقتضيات الفصل  81من الدستور.
ويتضمن اجلدول التالي احلصيلة اإلجمالية لنشاط اجمللس للسنة التشريعية ،2016 - 2015
واملصنفة حسب معايير تعطي نظرة عامة عن طبيعة النصوص القانونية املصادق عليها.
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حصيلة جملس املستشارين يف جمال التشريع

اظـلؾي
ادلؽقؼي
% 95,49
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06
01
06

05
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% 31.34

04
13
01
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-11
02
11

1
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03
33
06
32
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01
-
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02
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44
08
43

44
04
01

03
44

% 39.36
% 7,20
% 38,74
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عفؿق ع اظلـي
دكرة
دكرة
اظؿشرؼعقي
أطؿقبر  2015أبرؼؾ 2016
106
83
23

خالل السنة التشريعية 2016-2015

عشورؼع اظؼقاغني
اظـصقص اظؼوغقغقي ادلقاصؼ
سؾقفو
عؼؿرحوت اظؼقاغني
عشورؼع اظؼقاغني ادلع ّدظي
اظـصقص اظؼوغقغقي ادلع ّدظي
عؼؿرحوت اظؼقاغني ادلع ّدظي
عشورؼع اظؼقاغني شقر ادلعدظي
اظـصقص اظؼوغقغقي شقر
عؼؿرحوت اظؼقاغني شقر ادلعدظي
2
ادلع ّدظي
عشورؼع اظؼقاغني شقر اظؼوبؾي ظؾؿعدؼؾ
عشورؼع ضقاغني تـظقؿقي
عشورؼع ضقاغني بودلقاصؼي سؾك اتػوضقوت
اظـصقص اظؼوغقغقي
دكظقي
بقلى اظطؾقعي اظؼوغقغقي
عشورؼع ضقاغني سودؼي
عؼؿرحوت اظؼقاغني
عشورؼع ضقاغني اإلرور
% 48,64
% 4,50
% 0,90

احلوصؾ
اظعوـ
111

111

111

 1متـؾ غلؾي  % 31.34غلؾي اظـصقص ادلعدظي عـ عفؿقع اظـصقص اظؼوغقغقي اظؼوبؾي ظؾؿعدؼؾ عـ ررﻑ اﺠﻤﻟؾس (  67غصو) ،كظقس عـ عفؿقع اظـصقص ادلصودؽ سؾقفو خالؿ اظلـي اظؿشرؼعقي (  111غصو) .بقـؿو متـؾ غلؾي %39.36
عشورؼع اظؼقاغني شقر اظؼوبؾي ظؾؿعدؼؾ عـ عفؿقع اظـصقص ادلصودؽ سؾقفو.

2

تـص ادلودة  228عـ اظـظوـ اظداخؾل سؾك أغف " ال ؼصقت سؾك عقاد ادلعوػدة أك االتػوضقي اظدكظقي ،كال ؼفقز تؼدمي أم تعدؼؾ بشلغفؿو".
طؿو أف ادلودة  226عـ اظـظوـ اظداخؾل تؼؿضل خضقع عـوضشي ضوغقف اظؿصػقي ظؾؼقاسد اظعوعي ادلؿعؾؼي مبـوضشي عشورؼع اظؼقاغني اظعودؼي ،بودؿــوء اظؼقاسد ادلؿعؾؼي بوظؿعدؼالت.
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اظـصقص اظؼوغقغقي ادلقاصؼ
سؾقفو
اظؼوغقغقي
اظـصقص
اظؼوغقغقي ّدظي
اظؼوغقغقي ادلع
اظـصقص
اظـصقص
بقلى تـظقؿفو
تـظقؿفو
بقلى
3
اظؼطوسل 3
اظؼطوسل
اظـصقص اظؼوغقغقي شقر
ادلع ّدظي

اظؼوغقغقي
اظـصقص
اظؼوغقغقي
اظـصقص
اظـصقص اظؼوغقغقي
اظؼوغقغقي
بقلى
اظطؾقعياإلحوظي إظك
بقلى عصدر
بقلى عصدر اإلحوظي إظك

3
3

ﰎ تصـقﻒ اﺠﻤﻟوالت حلى اظؼطوسوت اظؿوظقي:
ﰎ تصـقﻒ اﺠﻤﻟوالت حلى اظؼطوسوت اظؿوظقي:

عشورؼع ضقاغني بودلقاصؼي سؾك عرادقؿ
سؾك عرادقؿ
بودلقاصؼي
عشورؼع ضقاغني
اظؼقاغني
عشورؼع
ضقاغني
ضقاغني
كاظؾقؽل
االضؿصودﻱ
اﺠﻤﻟوؿ
اظؼقاغني
عؼؿرحوت
كاظؾقؽل
االضؿصودﻱ
اﺠﻤﻟوؿ
االجؿؿوسل
ادلع ّدظي
اﺠﻤﻟوؿاظؼقاغني
عشورؼع
االجؿؿوسل
اﺠﻤﻟوؿ
كاظدؼـل
اﺠﻤﻟوؿ
كاﳊؼقضلادلع ّدظي
اإلدارﻱ اظؼقاغني
عؼؿرحوت
كاظدؼـل
كاﳊؼقضل
اإلدارﻱ
اﺠﻤﻟوؿ
كاظؾـقوت
اظشمكف
عفوؿ
اظداخؾقيادلعدظي
اظؼقاغني شقر
عشورؼع
كاظؾـقوت
اظداخؾقي
اظشمكف
عفوؿ
األدودقي
ادلعدظي
األدودقيشقر
اظؼقاغني
اخلورجقي
عؼؿرحوت اظشمكف
عفوؿ
2
اخلورجقي
اظشمكف
عفوؿ
ظؾؿعدؼؾ
اظؼوبؾي
اظؼقاغني شقر
بوألدؾؼقي
ادلقدسي
عشورؼع اظؼقاغني
عشورؼع
بوألدؾؼقي
ادلقدسي
عشورؼع
تـظقؿقي
اظؼقاغنيضقاغني
عشورؼع
ادللؿشورؼـ
عفؾس
ظدل
ظدل عفؾس ادللؿشورؼـ
عفؾس
اظؼقاغني اﶈوظي
اتػوضقوت
بودلقاصؼيعـسؾك
عشورؼع ضقاغني
عشورؼع اظؼقاغني اﶈوظي عـ عفؾس
اظـقاب
دكظقي
اظـقاب
سودؼياظـقاب)
عفؾس
اظؼقاغني (
عؼؿرحوت
ضقاغني
عشورؼع
عؼؿرحوت اظؼقاغني (عفؾس اظـقاب)
عؼؿرحوت اظؼقاغني
عشورؼع ضقاغني اإلرور

03
44

% 38,74
%% 38,74
39.36
%
9
9
%%7,20
% 86,48
38,74
% 86,48

% 20,72
4,50
% 20,72
1% 13,51
31.34
%%13,51
% 18,01
% 18,01
%9
% 68.65
%9

عفؿق ع اظلـي اظـلؾي
دكرة
دكرة
ادلؽقؼي
اظؿشرؼعقي
أطؿقبر  2015أبرؼؾ 2016
-----23
106 -83
% 95,49 -05
01
05
02
06
02
06
01
06
06
11-11
11
01
01
02
22
11
22
10
01
-

19
02
43

18
04
18
13
13
14
01
14
10
37
10
03
32
432
33
409
09
06
74
32
74
03
44
03
04
01

23
05
23
15
21 15
20
20
10
46 10

43
43
44 10
10
08
96
43
96
03
54
03
05
01

2,70
%%48,64
% 2,70
% 4,50
% 0,90

احلوصؾ
اظعوـ
111
111
111
111

111
111
111

 اﺠﻤﻟوؿ االضؿصودﻱ  ( :ادلوظقي ،اظصـوسي كاظؿفورة ،اظػالحي ،اظطوضي كادلعودف ،اظشمكف اظعوعي ،اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي ،اظلقوحي ،ادلقزاغقي ،اظؿفورة اخلورجقي ،اظؾقؽي ،ادلوء ،ادلؼوكالت اظصغرل) 1متـؾ -غلؾي  % 31.34غلؾي اظـصقص ادلعدظي عـ عفؿقع اظـصقص اظؼوغقغقي اظؼوبؾي ظؾؿعدؼؾ عـ ررﻑ اﺠﻤﻟؾس (  67غصو) ،كظقس عـ عفؿقع اظـصقص ادلصودؽ سؾقفو خالؿ اظلـي اظؿشرؼعقي (  111غصو) .بقـؿو متـؾ غلؾي %39.36
)
اظصغرل
ادلؼوكالت
ادلوء،
اظؾقؽي،
اخلورجقي،
اظؿفورة
ادلقزاغقي،
اظلقوحي،
اظؿؼؾقدؼي،
اظصـوسي
اظعوعي،
اظشمكف
كادلعودف،
اظطوضي
اظػالحي،
كاظؿفورة،
اظصـوسي
ادلوظقي،
(
:
االضؿصودﻱ
اﺠﻤﻟوؿ
اظقرـقي ،اظؿضوعـ كادلرأة ،اظشؾوب كاظرؼوضي ،اظؿعؾقؿ اظعوظل)
عفؿقعاظصقي ،اظؿربقي
اظؿشغقؾ،
االجؿؿوسل ( :
ادلصودؽ سؾقفو.
ظؾؿعدؼؾ عـ
اﺠﻤﻟوؿشقر اظؼوبؾي
عشورؼع اظؼقاغني
اظقرـقي ،اظؿضوعـ كادلرأة ،اظشؾوب كاظرؼوضي ،اظؿعؾقؿ اظعوظل)
اظـصقصاظؿربقي
اظؿشغقؾ ،اظصقي،
االجؿؿوسل ( :
اﺠﻤﻟوؿ
 اﺠﻤﻟوؿ اﳊؼقضل كاإلدارﻱ كاظدؼـل ( :اظعدؿ ،اظـؼوصي ،اظعالضوت عع اظؾردلوف ،اظقزقػي اظعؿقعقي ،االتصوؿ ،األكضوؼ ،األعوغي اظعوعي ظؾقؽقعي)اﺠﻤﻟوؿ اﳊؼقضل كاإلدارﻱ كاظدؼـل ( :اظعدؿ ،اظـؼوصي ،اظعالضوت عع اظؾردلوف ،اظقزقػي اظعؿقعقي ،االتصوؿ ،األكضوؼ ،األعوغي اظعوعي ظؾقؽقعي)
- 2
".
بشلغفؿو
تعدؼؾ
أم
تؼدمي
ؼفقز
كال
اظدكظقي،
االتػوضقي
أك
ادلعوػدة
سؾك
ؼصقت
ال
"
أغف
سؾك
اظداخؾل
اظـظوـ
عـ
228
تـص ادلودة
ادلدؼـي ،اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب ،اظـؼؾ)
كدقودي
اظلؽـك
كاظـؼؾ،
اظؿففقز
اظداخؾقي،
عقاد (
األدودقي :
كاظؾـقوت
اظداخؾقي
اظشمكف
عفوؿ
بوظؿعدؼالت.
ادلؿعؾؼي
اظؼقاسد
بودؿــوء
اظعودؼي،
اظؼقاغني
مبـوضشي عشورؼع
ادلؿعؾؼي
اظعوعي
اظداخؾقي،ظؾؼقاسد
ضوغقف( اظؿصػقي
خضقع عـوضشي
تؼؿضل
اظشمكفاظداخؾل
عفوؿعـ اظـظوـ
طؿو أف -ادلودة 226
اظـؼؾ)
اظؿراب،
كإسداد
اظؿعؿقر
ادلدؼـي،
كدقودي
اظلؽـك
كاظـؼؾ،
اظؿففقز
األدودقي :
كاظؾـقوت
اظداخؾقي
 عفوؿ اظشمكف اخلورجقي ( :اخلورجقي كاظؿعوكف ،ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج) عفوؿ اظشمكف اخلورجقي ( :اخلورجقي كاظؿعوكف ،ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج)8

 4ؼؿضؿـ ﻫﺬا اظعدد عشركسل ضوغقغني أحقال سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ عفؾس اظـقاب صل إرور تداكؿ اظـصقص ،ﻏقر أف إؼداسفؿو ﰎ بوألدؾؼقي ظدل عؽؿى عفؾس ادللؿشورؼـ رؾؼو ألحؽوﻡ اظػصؾ  78عـ اظددؿقر.
 4ؼؿضؿـ ﻫﺬا اظعدد عشركسل ضوغقغني أحقال سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ عفؾس اظـقاب صل إرور تداكؿ اظـصقص ،ﻏقر أف إؼداسفؿو ﰎ بوألدؾؼقي ظدل عؽؿى عفؾس ادللؿشورؼـ رؾؼو ألحؽوﻡ اظػصؾ  78عـ اظددؿقر.

9
9

التشريع

29

احلوصؾ
عفؿق ع اظلـي اظـلؾي
دكرة
دكرة
اظعوـ
ادلؽقؼي
اظؿشرؼعقي
أطؿقبر  2015أبرؼؾ 2016
02
01
01
عشورؼع(عفؾس
عؼؿرحوت اظؼقاغني
106
83
23
اظؼقاغني
1,80
عﻜؿى
%%95,49
اﺠﻤﻟؾسادلقاصؼ
اظؼوغقغقي
اظـصقص
ادللؿشورؼـ)
111
سؾقفو
05
04
01
عؼؿرحوت اظؼقاغني
% 4,50
68
21
اظؼقاغني
1% 80,18
21 89 19
13
06
عشورؼعادلعدظي
عشورؼع اظؼقاغني
ّ
%
31.34
اظـصقص
اظؼوغقغقي ادلع ّدظي اإلجؿوع
تصـقػ اظـصقص
01
01
عؼؿرحوتادلع ّدظي
عؼؿرحوت اظؼقاغني
05 02
04
اظؼقاغني
% 4,50
111
111
اظؼوغقغقي حلى عكؿ
46
37
06
ادلعدظي
اظؼقاغني
عشورؼع
68.65
17 43
15
02
شقراظؼقاغني
عشورؼع
األشؾؾقي
%% 15,31
اظؿصقؼً اظؼوغقغقي شقر
اظـصقص
03
-عؼؿرحوت اظؼقاغني شقر ادلعدظي
-- 03
-اظؼقاغني
عؼؿرحوت
-2
ادلع ّدظي
44
44
33
11
عشورؼع اظؼقاغني شقر اظؼوبؾي ظؾؿعدؼؾ
% 39.36
11
08
03
اإلغلوف
ضقاغنيكحؼقؽ
كاظؿشرؼع
جلـي اظعدؿ
9,90
08
06
02
تـظقؿقي
عشورؼع
%% 7,20
43
32
11
عشورؼع ضقاغني بودلقاصؼي سؾك اتػوضقوت
اظـصقص اظؼوغقغقي
% 38,74
111
16
12
04
كاظؼطوسوت اإلغؿوجقي
اظؼوغقغقي جلـي اظػالحي دكظقي
اظطؾقعيادلصودؽ
بقلىاظـصقص
سدد
% 14,41
54
44
10
عشورؼع ضقاغني سودؼي
سؾقفو
% 48,64
111
19
15
04
اظـؼوصقي
كاظشمكف
حلى اظؾفوف اظدائؿي جلـي اظؿعؾقؿ
05
04
01
اظؼقاغني
عؼؿرحوت
%%17,11
4,50
كاالجؿؿوسقي
01
01
عشورؼع ضقاغني اإلرور
% 0,90
11
10
01
جلـي ادلوظقي كاظؿكطقط كاظؿـؿقي
% 9,90
االضؿصودؼي
43اظؿشرؼعقي (  111غصو) .بقـؿو متـؾ غلؾي %39.36
ادلصودؽ سؾقفو خالؿ اظلـي
اﺠﻤﻟؾس (  67غصو) ،كظقس
كاظدصوععـ ررﻑ
اظؼوبؾي ظؾؿعدؼؾ
اظؼوغقغقي
عفؿقع اظـصقص
11عـ عفؿقع اظـصقص32
اظقرـل
كاحلدكد
اخلورجقي
 1متـؾ غلؾي  % 31.34غلؾي اظـصقص ادلعدظي عـ جلـي
% 38,74
عشورؼع اظؼقاغني شقر اظؼوبؾي ظؾؿعدؼؾ عـ عفؿقع اظـصقص ادلصودؽ سؾقفو.
ادلﻐربقي اﶈؿؾي
كادلـورﻖ
2
بشلغفؿو".
اظدكظقي ،كال ؼفقز
اظداخؾقي أك االتػوضقي
سؾك عقاد ادلعوػدة
تـص ادلودة  228عـ اظـظوـ اظداخؾل سؾك أغف " ال ؼصقت
10
10
اظؿرابقيتؼدمي أم تعدؼؾ -
كاجلؿوسوت
جلـي
9
طؿو أف ادلودة  226عـ اظـظوـ اظداخؾل تؼؿضل خضقع عـوضشي ضوغقف اظؿصػقي ظؾؼقاسد اظعوعي ادلؿعؾؼي مبـوضشي عشورؼع اظؼقاغني اظعودؼي ،بودؿــوء اظؼقاسد ادلؿعؾؼي بوظؿعدؼالت.
كاظؾـقوت األدودقي
01
-01
جلـي تعدؼﻞ اظـﻈوﻡ اظداخؾل ﺠﻤﻟؾس
0,90
ادللؿشورؼـ
8
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المحور األول :أهداف وكرنولوجيا دراسة
النصوص المصادق عليها

31

أوال:

النصوص المصادق عليها خالل دورة
أكتوبر2015
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 .1مقرتح بتغيري املادتني  46و 53من النظام الداخلي جمللس املستشارين.
كرونولوجيا دراسة النص:
مصدر اإلحالة :ق ّدم مببادرة مشتركة من مكونات اجمللس في  19أكتوبر .2015
•عدد املواد :مادتني.
•اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة موسعة مؤلفة من جميع الهيئات املمثلة باجمللس.
•تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 20 :أكتوبر .2015
•نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع بعد إدخال تعديل بحذف املادة  13من مقترح التعديل.
•تاريخ اإلحالة على اجمللس الدستوري :أحيل عليه بتاريخ  21أكتوبر  2015للبت في مطابقة أحكامه
للدستور.
•صرّح اجمللس الدستوري مبوجب قراره رقم  974الصادر في  27أكتوبر  2015بأن املادتني  46و 53من النظام
الداخلي جمللس املستشارين في صيغتيهما املعدلتني مطابقتان للدستور.

أهداف النص:
يعتبر هذا املقترح ثمرة مجهود جماعي تشاوري ،شاركت فيه مكونات املؤسسة ،بغاية املساهمة في بلورة
تصور واضح لهياكل اجمللس في ضوء املتغيرات العددية التي طرأت على عدد أعضائه ،والتي انتقلت من  270إلى
 120عضوا ،وباعتبار دخول مكونات جديدة للمؤسسة ألول مرة ،فضال عن النتائج التي أفرزها اقتراع الثاني من
أكتوبر .2015
وتبعا لذلك ،وبناء على سلسلة من املشاورات الفردية واجلماعية واملكثفة التي باشرتها رئاسة اجمللس ،توصل
السيدات والسادة ممثلي الهيئات السياسية والنقابية واملهنية باجمللس ،إلى صيغة توافقية حتقق التدبير التشاركي
والتضامني للمؤسسة ،مبا يجمع بني مبدأ متثيل جميع الفرق باملكتب ،وكذا مبدأ التمثيلية النسبية املنصوص
عليها في الدستور ودون التفريط في حقوق املعارضة.
وتروم التعديالت املدخلة على النظام الداخلي جمللس املستشارين حتديد العدد املطلوب لتشكيل كل فريق في 6
أعضاء بدل  12عضوا من جهة؛ وجعل عدد أعضاء كل جلنة ال يقل عن  15عضوا وال يزيد عن  25عضوا بدال عن 45
عضوا من جهة ثانية.
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 . 2مشروع قانون رقم  77.15يقضي مبنع األكياس من مادة البالستيك
واستريادها وتصديرها وتسويقها واستعماهلا.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب في  11نونبر .2015
•عدد املواد 15 :مادة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة في  16نونبر .2015 نوقش من طرف اللجنة اخملتصة يوم االثنني  23نونبر  ،2015وصوتت عليه بأغلبية  12صوتا ومعارضةاثنني ( )2وبدون امتناع.
•تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة :برمج للجلسة العامة ليوم الثالثاء  24نونبر  2015بعد جلسة
وصوت عليه اجمللس باإلجماع كما ورد بدون تعديل.
األسئلة الشفهية،
ّ
•نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
•تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  25 :نونبر  2015بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يروم هذا املشروع القانون احل ّد من اآلثار السلبية الستعمال األكياس البالستيكية على صحة املواطنني والنباتات
واحليوانات وعلى البيئة بشكل عام.
وتندرج هذه املبادرة في سياق اجملهودات الدولية الرامية إلى إفراد تقنني خاص بهذا اجملال بغية التقليل من
استخدام هذه األكياس أو حتى القضاء عليها ،وذلك من خالل إعادة النظر في التشريع اجلاري به العمل ،ولهذه
الغاية متت املوافقة على مشروع قانون يقضي مبنع إنتاج األكياس من مادة البالستيك ،والتي متنح إما بعوض أو بدون
عوض للمستهلكني في نقط بيع السلع أو املواد وتقدمي اخلدمات بغرض تلفيف هاته البضائع ،وكذا منع استيراد
هاته األكياس وتصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض.
ويهدف هذا املشروع إلى املالئمة مع تشريعات شركاء املغرب االقتصاديني ،والقضاء على التلوث البيئي الناجت
عن استعمال األكياس البالستيكية ،واحملافظة على البيئة.
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 .3مشروع قانون املالية رقم  70.15للسنة املالية .2016
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  16نونبر .2015
• عدد املواد 63 :مادة
•اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.
•مراحل الدراسة باللجنة :أحيل إلى جلنة املالية في  17نونبر 2015
 مت تقدمي املشروع أمام اللجنة بتاريخ  17نونبر 2015صوتت جلنة املالية على املشروع بتاريخ  3دجنبر  ،2015مع ّدال ،بالنتيجة التالية:
ّ
املوافقون9 :

املمتنعون4 :

املعارضون7 :

•تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة :برمج للدراسة والتصويت أمام اجللسة العامة يومي  8و 9دجنبر .2015
•نتيجة التصويت  :صادق عليه اجمللس ،مع ّدال ،بتاريخ  9دجنبر  2015بالنتيجة التالية:
املوافقون44 :

املعارضون18 :

املمتنعون22 :

•تاريخ اإلحالة على مجلس النواب 10 :دجنبر  2015الستكمال مسطرة املصادقة.

أهداف النص:
يأتي مشروع قانون املالية للسنة املالية  ،2016بعد استكمال املسلسل االنتخابي املتسم بانتخاب مجلس
املستشارين في صيغته الدستورية اجلديدة ،وكذا تفعيل اجلهوية املتقدمة التي تعطي للجماعات الترابية دورا
محوريا إلى جانب الدولة من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا ،فضال عن تفعيل اإلصالح الهيكلي
املتعلق بالقانون التنظيمي لقانون املالية الذي يفتح آفاقا جديدة لتحديث اآلليات التدبيرية للمالية العمومية.
كما يتزامن مع آخر سنة من الوالية التشريعية التاسعة ،مما يطرح حتديات تفعيل البرنامج احلكومي واستكمال
التنزيل الفعلي لألحكام الدستورية.
ويتميز السياق الدولي إلعداد املشروع بتحسن توقعات النمو االقتصادي العاملي وبروز بوادر انتعاش النمو مبنطقة
األورو ،مما يساهم في تزايد الطلب اخلارجي املوجه لبالدنا ،وكذا تراجع أسعار املواد البترولية.
أما بخصوص السياق الوطني ،فقد متيزت مؤشراته مبا يلي:
 االستقرار السياسي والقدرة على احلفاظ على وثيرة اإلصالحات متعددة األبعاد ،إلى جانب حتسني وضعيةاالقتصاد الوطني من خالل مواصلة استعادة التوازنات املاكرو-اقتصادية وارتفاع وثيرة النمو االقتصادي وحتسني
القدرة الشرائية لألسر.
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وقد ارتكزت توقعات مشروع قانون املالية على األسس اآلتية:
 النمو االقتصادي بنسبة ، %3وأسعار النفط بثمن  61دوالر للبرميل ،وغاز البوطان 480 :دوالر للطن ،وسعرالصرف 9,5 :درهم مقابل الدوالر ،وعجز امليزانية بنسبة ناقص  3,5من الناجت الداخلي اخلام.
وتتمثل أهم أولويات مشروع قانون املالية في:
 توطيد أسس منو اقتصادي متوازن ،يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر حتفيز التصنيع وإنعاش االستثماراخلاص ودعم املقاولة؛
 توطيد أسس منو اقتصادي مندمج ،يقلص الفوارق االجتماعية واجملالية ويوفر فرص الشغل؛ تفعيل اجلهوية وتسريع وثيرة اإلصالحات الهيكلية الكبرى.وتتجلى أهم التدابير التي جاء بها مشروع القانون املالي ،في تخصيص أوجه الدعم لتعزيز االستثمار العمومي،
واالستراتيجيات القطاعية ،واملقاولة ،والتماسك االجتماعي من خالل مجموعة من اإلجراءات لفائدة األسر والشباب
وتدابير جبائية ذات طابع اجتماعي.
وفضال عن ذلك ،اعتمد مشروع القانون اآلنف الذكر تدابير ترمي إلى تفعيل املقتضيات الدستورية والقانون
التنظيمي املتعلق باجلهات ،حيث رصد ما مجموعه  4.2مليار درهم للجهات لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها
على الوجه املطلوب ،وجعل النموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية قاطرة للتنمية اجلهوية املندمجة ،واعتمد تدابير
لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية ،أبرزها مراجعة هيكل جدول توازن موارد وتكاليف الدولة.
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 .4مشروع قانون رقم  58.15يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  13.09املتعلق
بالطاقات املتجددة.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  29أكتوبر 2015
•عدد املواد :مادة فريدة
•اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
•مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة في  09نونبر .2015 مت تقدمي املشروع بتاريخ  25نونبر  2015من لدن السيد وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛ برمجت اللجنة مواصلة دراسة املشروع خالل االجتماع املنعقد يوم األربعاء  23دجنبر  ،2015فوافقتعليه اللجنة باإلجماع ،كما أحيل عليها بدون تعديل.
•تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة:
 برمج من طرف مكتب اجمللس املؤرخ في  28دجنبر  ،2015ونظمت مناقشته في اجتماع ندوة الرؤساءبتاريخ  29دجنبر .2015
  29دجنبر  ،2015كما ورد وبدون تعديل.•نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
•تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  31 :دجنبر  2015بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي هذا املشروع القانون إلى تثمني املؤهالت الوطنية للطاقات املتجددة ،وإعطاء الرؤية الالزمة للمستثمرين
من القطاع اخلاص املهتمني باملشاريع الطاقية ،انطالقا من مصادر متجددة.
وقد جاء اقتراح هاذ املشروع في سياق يتسم بضرورة مواجهة النمو املضطرد للطلب على الكهرباء ،ملواكبة
التنمية السوسيو اقتصادية لبالدنا ،وهو ما يحتم استغالل جميع املؤهالت واإلمكانات من الطاقات املتجددة التي
تزخر بها بالدنا ،وذلك من أجل حتقيق الهدف املتمثل في تقليص التبعية الطاقية للخارج ،وكذا املساهمة الفعالة
واإليجابية في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الكرة األرضية بشكل عام ،من خالل إعطاء
منوذج فعال الستغالل الطاقات املتجددة.
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وعليه ،أتى مشروع القانون مبقتضيات تسعى إلى جتاوز بعض النواقص التي اعترت تطبيق القانون  ،13.09وذلك
من خالل تعديل أحكام مواده :األولى و 5و 8و 10و 12و 24و 26عبر؛
 فتح السوق الكهربائية للجهد املنخفض الستثمارات القطاع اخلاص في الطاقات من مصادر متجددة ،والذييخضع تطبيق أحكامه املتعلقة بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات يتم حتديدها بنص تنظيمي؛
 رفع احل ّد األدنى للقدرة املنشئة ملشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من مصادر مائية من  12إلى 30ميغاواط؛
 فتح إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات املتجددة إلى املكتب الوطني للكهرباءواملاء الصالح للشرب ،بالنسبة للمنشآت املرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات اجلهد العالي واجلد العالي ،أو
إلى مسير شبكة التوزيع الكهربائي املعني ،بالنسبة للمنشآت املرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات اجلهد
املتوسط واملنخفض.
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 . 5مشروع قانون رقم  71.15بتغيري وتتميم القانون رقم  07.00القاضي
بإحداث األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.
كرونولوجيا دراسة النص:
•مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  23دجنبر 2015
•عدد املواد 3 :مواد.
•اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.
•مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28دجنبر .2015 نوقش من طرف اللجنة في اجتماع األربعاء  30دجنبر  ،2015ووافقت عليه باإلجماع.•تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة:
 برمج الجتماع املكتب بتاريخ  4يناير  ،2016وندوة الرؤساء املنعقدة خالل نفس اليوم. نوقش من طرف اجمللس في اجللسة العامة التشريعية املنعقدة بتاريخ  5يناير  ،2016ووافق عليهباإلجماع وبدون تعديل.
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
•تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة :بتاريخ  6يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يتعلق هذا املشروع القانون مبالءمة تقسيم األكادمييات مع التنظيم اجلهوي اجلديد ،في إطار مواكبة اإلجراءات
املتخذة بهدف تنزيل اجلهوية املتقدمة وحتقيق املالءمة بني حكامة قطاع التربية والتكوين والتقسيم اجلهوي.
وينص املشروع على كيفية نقل املوظفني املزاولني عملهم بإدارة األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين القائمة
حاليا ،كما يح ّدد كيفية تدبير مرحلة انتقالية تتعلق بحلول األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين احملدثة وفق
التقسيم اجلهوي اجلاري به العمل محل األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين القائمة في جميع احلقوق وااللتزامات.
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 . 6مشروع قانون رقم  45.15بتغيري وتتميم أحكام القانون رقم 01.00
املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 1.00.199
بتاريخ  15من صفر  19( 1421ماي  )2000والظهري الشريف مبثابة قانون رقم
 1.75.398الصادر يف  10شوال  16( 1395أكتوبر  )1975املتعلق بإحداث
اجلامعات وبسن أحكام خاصة.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  11نونبر .2015
•عدد املواد 3 :مواد.
•اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.
•مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة في  16نونبر .2015 ناقشته في االجتماع املنعقد يوم األربعاء  30دجنبر  ،2015ووافقت عليه باإلجماع بعد تعديله.•تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة:
 برمج الجتماع املكتب املؤرخ في  4يناير  ،2016وندوة الرؤساء املنعقدة خالل نفس اليوم. صادق اجمللس على املشروع في اجللسة العامة التشريعية املنعقدة بتاريخ  5يناير ،2016•نتيجة التصويت  :املوافقون 32 :املعارضون :ال أحد املمتنعون.4 :
•تاريخ اإلحالة على مجلس النواب 6 :يناير  2016إلمتام مسطرة دراسته بعد تعديله.

أهداف النص:
يهدف هذا املشروع القانون إلى استثناء جامعة القرويني من نطاق تطبيق أحكام القانون  01.00املتعلق بتنظيم
التعليم العالي ،وكذا حذفها من الئحة اجلامعات احملددة مبقتضى الظهير الشريف مبثابة قانون املتعلق بإحداث
اجلامعات.
ويأتي هذا التعديل بغاية املالءمة مع مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.15.71الصادر في السابع من رمضان
 24( 1436يونيو  ،)2015بإعادة تنظيم جامعة القرويني ،والتي مت وضعها حتت الرعاية السامية جلاللة امللك محمد
السادس نصره اهلل ،ووصاية وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وجعلها مؤسسة علمية مرجعية في علوم الدين
وفي تاريخ الفكر واحلضارة اإلسالمية ،كما مت حتديد قائمة املؤسسات واملعاهد التابعة لهذه اجلامعة.
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وحرصا على ضمان السير العادي لنظام الدراسات باملؤسسات اجلامعية ،التي لم تعد تابعة جلامعة القرويني،
والتي سيتم إحلاقها مبختلف اجلامعات التابعة لنفوذها الترابي ،يقضي هذا املشروع القانون بأن يستمر العمل
مبختلف أسالك ومسالك التكوين املعتمدة وباقي التكوينات األخرى التي يتم تلقينها باملؤسسات اجلامعية التي
كانت تابعة جلامعة القرويني ،إلى حني استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري بها العمل.
أما بخصوص الشهادات الوطنية والشهادات اخلاصة التي تسلمها املؤسسات اجلامعية املشار إليها أعاله،
فينص هذا املشروع على أن توقع من لدن رؤساء اجلامعات التي ستلحق بها املؤسسات املذكورة ،على أن تدخل هذه
املقتضيات املتعلقة بنظام الدراسات حيز التنفيذ ،ابتداء من الدخول اجلامعي .2015-2016
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 . 7مشروع قانون رقم  107.12بتغيري وتتميم القانون رقم  44.00بشأن بيع
العقارات يف طور اإلجناز املتمم مبوجبه الظهري الشريف الصادر يف  9رمضان
 12( 1331أغسطس  )1913مبثابة قانون االلتزامات والعقود.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :أحيل من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ  20ماي  2015بعد تعديل ثالثة فصول
من املادة التي يتألف منها.
•عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.
• مراحل الدراسة:
 ورد على اجمللس من مجلس النواب في 25 :دجنبر2014 برمج الجتماع اللجنة يوم الثالثاء  12يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع كما أحيل إليها بدون تعديل.•تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير .2016
•نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
•تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تتعلق القراءة الثانية باملادة  618مكرر  3مرات من النص ،التي وردت عليها إضافة فقرة تؤكد بأنه في حالة توفر
الضمانة البنكية أو أي ضمانة مماثلة ال حاجة للحجز التحفظي ،وذلك جتاوبا مع مطالب املتعاملني في هذا الشأن،
للتخوف من أن يتحول احلجز التحفظي عندما ينضاف إلى الضمانة إلى عامل يزيد من عرقلة املسلسل التعاقدي.
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 . 8مشروع قانون رقم  30.14يوافق مبوجبه على االتفاقية املتعلقة
باملساعدة اإلدارية املتبادلة يف امليدان الضرييب ،املوقعة بسرتاسبورغ يف 25
يناير  ،1988كما مت تعديلها بربوتوكول  2010واليت وقعت عليها اململكة
املغربية بباريس يف  21ماي .2013
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في 28دجنبر 2015
• عدد املواد :مادة فريدة.
•اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة.
•مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر 2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير .2016
• نتيجة التصويت :املوافقة باإلجماع ،كما أحيل بدون تعديل.
•تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا املشروع إلى تعزيز التعاون الدولي وتشجيع كل أنواع املساعدة اإلدارية بشأن مكافحة االحتيال
والتهرب الضريبي ،من خالل التبادل التلقائي للمعلومات وترسيخ مبادئ احلكامة واملراقبة من أجل حتسني تطبيق
القوانني الضريبية الوطنية في احترام تام للحقوق األساسية لدافعي الضرائب ،باإلضافة إلى التحقيق في األموال
املهربة إلى اخلارج مع التسريع في نسق استرجاعها ،كما حتدد أنواع الضرائب التي تط ّبق عليها مقتضياتها مع
وضع الشروط والضوابط واألحكام العامة للتعاون بني الدول األطراف في امليدان الضريبي.
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 . 9مشروع قانون رقم  57.14يوافق مبوجبه على االتفاق اإلطار للتعاون
املوقع بالرباط يف  17أبريل  2014بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
مجهورية بنما.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  28دجنبر .2015
• عدد املواد :مادة فريدة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر 2015؛ برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير  ،2016كما أحيل عليه بدون تعديل.
• نتيجة التصويت :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يشكل مشروع االتفاق أرضية لإلطار القانوني الذي سيحكم التعاون بني اململكة املغربية وجمهورية بنما من
خالل توجيه وبرمجة وتنسيق األنشطة املترتبة عن مشاريع االتفاقيات املبرمة بني مختلف مرافق وهيئات كلتا
احلكومتني وكذا املشاريع التي ستبرم مستقبال ،ويعهد مبوجب هذا االتفاق لوزارتي اخلارجية لكال البلدين حتقيق
استمرار التعاون وتعزيز الروابط الثنائية.
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 . 10مشروع قانون رقم  92.14يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع بالرباط
يف  12ماي  2014بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية
أذربيجان حول التعاون واملساعدة املتبادلة يف امليدان اجلمركي .
كرونولوجيا دراسة النص:
• تاريخ اإلحالة من مجلس النواب :ورد من مجلس النواب في  28دجنبر .2015
•عدد املواد :مادة فريدة.
•اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة.
•مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر 2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.•تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير  ،2016كما أحيل بدون تعديل.
•نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
•تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف إلى تعزيز التعاون بني السلطتني اجلمركيتني حلكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان ،من
خالل منح بعضها املساعدة املتبادلة من أجل اإلشراف على التطبيق الصحيح للتشريع اجلمركي والسهر على
التقييم الصحيح للرسوم اجلمركية والضرائب واملكوس األخرى ،وكذلك التحديد الصحيح للتصنيف اجلمركي
وقيمة ومنشأ البضائع ،كما يتيح هذا االتفاق تبادل املعلومات واملعطيات حول البضائع التي ميكن أن تكون موضوع
تقليد أو استنساخ.
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التشريع
 . 11مشروع قانون رقم  102.14يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون يف
جمال تدبري حاالت الطوارئ ،املوقع بالرباط يف  13يونيو  2014بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة مجهورية أذربيجان.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  28دجنبر 2015
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر 2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير  ،2016كما أحيل بدون تعديل.
•نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف النص إلى تطوير التعاون الثنائي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان في مجال
تدبير حاالت الطوارئ وتكثيف اجلهود لتقدمي املساعدة في مجال الوقاية وتدبير اخملاطر الكبرى التي تشكل تهديدا
لسالمة األشخاص وحلماية املمتلكات والبيئة.
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التشريع
 . 12مشروع قانون رقم  03.15يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن اخلدمات
اجلوية ،املوقع بندجامينا يف  19سبتمرب  2014بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة مجهورية تشاد.
كرونولوجيا دراسة النص:
• تاريخ اإلحالة من مجلس النواب :ورد من مجلس النواب في  28دجنبر .2015
• عدد املواد :مادة فريدة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر 2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير  ،2016كما أحيل بدون تعديل.
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف إلى التعاون وتوسيع فرص النقل اجلوي الدولي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية تشاد
ومتكني مؤسسات النقل اجلوي من التعاون ومنح جمهور املسافرين والشاحنني خيارات متنوعة من اخلدمات.
ومبقتضى هذا االتفاق مينح كل من الطرفني املتعاقدين مؤسسات النقل اجلوي املعينة من قبل كال الطرفني
فرصا عادلة للمنافسة ألجل تشغيل اخلدمات اجلوية الدولية احملددة في هذا االتفاق.
ومن جهة أخرى ،يضمن هذا االتفاق تزويد سلطات الطيران اخلاصة بكل طرف متعاقد سلطات طيران الطرف
املتعاقد اآلخر وذلك بناء على طلب هذا األخير باملعلومات املتعلقة بحركة النقل املنجزة على اخلدمات املعتمدة من
طرف مؤسساتها اجلوية املعينة.
أما في ما يخص أمن الطيران ،فيلتزم كل طرف نحو الطرف اآلخر ،متاشيا مع حقوقهما والتزاماتهما مبوجب
القانون الدولي ،بحماية أمن الطيران املدني من أفعال التدخل غير املشروع ،وبدون تقييد لعمومية حقوقهما
والتزاماتهما مبوجب القانون الدولي.
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التشريع
 . 13مشروع قانون رقم  19.15يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون الثقايف
والفين املوقع بالرباط يف  3فرباير 2015بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة دولة الكويت.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  28دجنبر 2015
• عدد املواد :مادة فريدة.
•اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر .2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير  ،2016كما أحيل بدون تعديل.
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون في مجال الثقافة والفنون بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة الكويت
وتشجيع تبادل األنشطة واملفاهيم املتعلقة بالتنوع الثقافي ،وذلك بهدف احلفاظ على هويتهما الثقافية ،وكذلك
االطالع على الفنون ومختلف أشكال الثقافة وتبادل الزيارات واألنشطة في هذه اجملاالت.
ومبوجب هذا االتفاق ،يعزز الطرفان االتصال املباشر بينهما في مجال األدب والفنون والسينما والعمارة واملتاحف
واملكتبات واألرشيف وغيرها من اجملاالت الثقافية ،كاملسرح والفنون التشكيلية واآلثار واملهرجانات واألسابيع
الثقافية كأسبوع الطفل على سبيل املثال .
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التشريع
 . 14مشروع قانون رقم  31.15يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون يف جمال
الصحة ،املوقع مبراكش يف  20يناير  2015بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة مجهورية الكوت ديفوار.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  28دجنبر 2015
• عدد املواد :مادة فريدة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر 2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير  ،2016كما أحيل بدون تعديل.
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
•تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف إلى إرساء أسس التعاون في مجال الصحة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت
ديفوار ،وذلك عن طريق تبادل املعلومات والتجارب املتعلقة باخلدمات الصحية ،ووضع برامج التأهيل والتكوين وعقد
االتفاقيات بني املستشفيات في ميادين العلوم الطبية بني البلدين وبناء وإعادة تأهيل وجتهيز البنيات التحتية ،هذا
فضال عن دعم وتشجيع املؤسسات الطبية واملراكز العالجية العمومية واخلاصة للرقي بالصحة العمومية وتعزيز
اجلودة والفعالية الطبية.
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التشريع

 . 15مشروع قانون رقم  40.15يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاون اإلداري
املتبادل يف املسائل اجلمركي ،املوقعة بالدار البيضاء يف  17مارس  2015بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  28دجنبر 2015
•عدد املواد :مادة فريدة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة.
•مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر 2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير  ،2016كما أحيل بدون تعديل.
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف إلى تعزيز التعاون بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة في مجال مكافحة
اخملالفات اجلمركية عن طريق تبادل املساعدة اإلدارية بقصد التطبيق الصحيح للتشريعات اجلمركية وتدراك
اخملالفات اجلمركية والبحث عن مكافحتها ،وذلك وفق األحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها أحد الطرفني
املتعاقدين في حدود اختصاص إدارته اجلمركية ،ومبقتضى هذا االتفاق حتدث جلنة مختلطة مكونة من ممثلي اإلدارتني
اجلمركيتني يعهد إليها بدراسة كيفية تطبيق هذه االتفاقية.
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التشريع
 . 16مشروع قانون رقم  42.15يوافق مبوجبه على اتفاقية املعهد الدولي
لتوحيد القانون اخلاص (يونيدروا) بشأن املمتلكات الثقافية املسروقة أو
املصدرة بطرق غري مشروعة ،املعتمدة من قبل املؤمتر الدبلوماسي املنعقد بروما
من  7إىل  24يونيو . 1995
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  28دجنبر .2015
• عدد املواد :مادة فريدة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر 2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير  ،2016كما أحيل بدون تعديل.
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تكمل هذه االتفاقية اتفاقية اليونسكو لعام  1970حول اإلجراءات الواجب اتخاذها حلضر ومنع استيراد وتصدير
ونقل املمتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ،وكذا تيسير استرجاع واعادة املمتلكات الثقافية بني الدول املتعاقدة
بهدف حتسني وحفظ وحماية امليراث الثقافي من أجل املصلحة العامة.
وتعرّف هذه االتفاقية املمتلكات الثقافية على أنها ممتلكات ذات أهمية لعلم اآلثار أو ما قبل التاريخ أو التاريخ
واألدب أو الفن أو العلم ،هذا فضال عن حتديدها جملموعة من القواعد القانونية املوحدة لتسهيل إرجاع أو رد املمتلكات
الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غير مشروعة وإعادتها.
وجتدر اإلشارة إلى أن انضمام اململكة املغربية لهذه االتفاقية يتماشى ومقتضيات الدستور اجلديد الرامي
إلى احملافظة و حماية التراث الثقافي املغربي من التهريب والسرقة والبيع والتصدير غير املشروع ،مما يؤكد أن هذه
االتفاقية ستشكل آلية قانونية حمائية إضافية ملزمة دوليا حلماية التراث الثقافي الوطني.

53

التشريع
 . 17مشروع قانون رقم  53.15يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة ببيساو
يف  28ماي  2015بني اململكة املغربية ومجهورية غينيا بيساو لتجنب
االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل .
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  28دجنبر .2015
• عدد املواد :مادة فريدة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  30دجنبر 2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير  ،2016كما أحيل بدون تعديل.
• نتيجة التصويت :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 21 :يناير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف إلى جتنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بني اململكة املغربية
وجمهورية غينيا بيساو ،حيث تطبق هذه االتفاقية على األشخاص املقيمني بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتني
املتعاقدتني ،وذلك في ما يخص الضرائب على الدخل املفروضة حلساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو
جماعاتها احمللية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
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التشريع
 . 18مشروع قانون رقم  56.15يوافق مبوجبه على االتفاقية رقم  172بشأن
ظروف العمل يف الفنادق واملطاعم واملنشآت املماثلة ،1991 ،املعتمدة من قبل
املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته الثامنة والسبعني
جبنيف يف  25يونيو .1991
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من رئيس احلكومة في  03نونبر 2015
• عدد املواد :مادة فريدة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  09نونبر .2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  13يناير  ،2016فوافقت عليه باإلجماع.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يناير .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع ،كما أحيل بدون تعديل.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب 21 :يناير  2016إلمتام مسطرة دراسته.

أهداف النص:
يهدف هذا املشروع إلى حتسني ظروف عمل عمال الفنادق واملطاعم وتعزيز حمايتهم ،وذلك بتمتيعهم وفقا
للقوانني واملمارسات الوطنية بجميع احلقوق اخملولة لهم بصفة عامة ،مبا فيها احلقوق املتعلقة بالضمان االجتماعي
واحلق في اإلجازة السنوية مدفوعة األجر ،واحلق في فترات راحة يومية وأسبوعية واحلق في األجر األساسي الذي
يدفع للعمال بغض النظر عن اإلكراميات.
وتسري هذه االتفاقية على جميع املستخدمني في الفنادق وغيرها من املنشآت املماثلة التي توفر املبيت
واملطاعم واملنشآت املماثلة التي تقدم األغذية أو املشروبات أو كليهما كما تلزم كل دولة عضو صادقت عليها
باعتماد وتطبيق السياسات املنصوص عليها في بنود االتفاقية.

55

التشريع
 . 19مشروع قانون رقم  89.13يتعلق بالنظام األساسي للصحفيني املهنيني.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  23دجنبر 2015
• عدد املواد 31 :مادة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28دجنبر 2015 برمج الجتماعي اللجنة املنعقدين في  30دجنبر  2015و 6يناير  ،2016حيث مت إنهاء دراسة املشروعومنح أجل أقصاه  14يناير  2016إليداع التعديالت حول املشروع للبت فيها بتاريخ  19يناير .2016
 صادقت اللجنة يوم االثنني  25يناير  2016على املشروع باإلجماع كما مت تعديله .• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة :برمج من طرف مكتب اجمللس في اجتماعه املنعقد في فاحت فبراير
 2016للجلسة العامة املؤرخة في  2فبراير .2016
• نتيجة التصويت :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب :أحيل على مجلس النواب إلمتام مسطرة دراسته بعد تعديل املواد ،9
 18 ،15 ،10و 24منه.

أهداف النص:
يهدف مشروع القانون رقم  89.13املتعلق بالنظام األساسي للصحفيني املهنيني إلى:
 مواكبة التحوالت التي يعرفها املغرب في مجال احلريات خاصة في مجال اإلعالم والصحافة؛ االستجابة النتظارات املهنيني وفعاليات اجملتمع املدني واحلقوقي في احلصول على قانون يضمن احلريةفي إطار املسؤولية؛
 احلفاظ على املكتسبات املوجودة في قانون الصحافة والنشر احلالي؛ تعزيز ضمان احلرية في املمارسة الصحافية؛ حماية حقوق وحريات اجملتمع واألفراد؛ جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة؛ تعزيز حرية الصحافة اإللكترونية؛ حتديد احلقوق واحلريات وتعزيز استقاللية الصحفي واملؤسسة الصحفية56
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 . 20مشروع قانون رقم  90.13يقضي بإحداث اجمللس الوطين للصحافة.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  23 :دجنبر 2015
• عدد املواد 56 :مادة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28دجنبر 2015 برمج الجتماعي اللجنة املنعقدين في  30دجنبر  2015و 6يناير  ،2016حيث مت إنهاء دراسة املشروعومنح أجل أقصاه  14يناير  2016إليداع التعديالت حول املشروع للبت فيها بتاريخ  19يناير .2016
 صادقت اللجنة يوم االثنني  25يناير  2016على املشروع باألغلبية كما مت تعديله .• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة :برمج من طرف مكتب اجمللس في اجتماعه املنعقد في فاحت فبراير
 2016للجلسة العامة املؤرخة في  2فبراير .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب :أحيل على مجلس النواب في  3فبراير  2016إلمتام مسطرة دراسته بعد
تعديل املواد ،49 ،47 ،36 ،31 ،25 ،22 ،20 ،14 ،11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 :و 53منه.

أهداف النص:
انبنى على إعداد هذا املشروع قانون –الذي نوقش باملوازاة مع مشروع القانون رقم  89.13املتعلق بالنظام األساسي
للصحفيني املهنيني -على أساس عدة مرجعيات ،تتمثل في التوجيهات امللكية السامية؛ والفصول  25و 27و 28من
الدستور؛ وتوجهات البرنامج احلكومي؛ وخطة العمل الوطنية في مجال حقوق اإلنسان والدميقراطية؛ وتوصيات
هيئة اإلنصاف واملصاحلة؛ وتوصيات الكتاب األبيض للحوار الوطني حول اإلعالم واجملتمع ونتائج امللتقيات الوطنية
حول اإلعالم؛ ومذكرات ومقترحات قوانني الفرق النيابية ما بني  2002و2007؛ وأهم توجهات العمل القضائي املغربي
في قضايا الصحافة والنشر؛ وااللتزامات الدولية للمغرب والتوصيات التي وافقت عليها اململكة املغربية ضمن
اآلليات األممية حلقوق اإلنسان واالجتهادات والتوجهات واملقتضيات القانونية اخلاصة بحرية الصحافة للمحكمة
األوروبية.
ويرمي مشروع القانون إلى :
 إرساء التنظيم الذاتي للجسم الصحفي وفق الفصل  28من الدستور في إطار هيئة مهنية مستقلةومنتخبة؛
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 إحداث التوازن بني مفهومي املسؤولية والواجب الصحفي؛ احلرص على صيانة املبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى تقيد الصحفيني واملهنينيواملؤسسات الصحفية مبيثاق أخالقيات املهنة والقوانني واألنظمة املتعلقة مبزاولتها؛
 تخويل اجمللس دور: ممارسة الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بني املهنيني أو بني هؤالء واألغيار؛ والنظر في القضاياالتأديبية التي تهم املؤسسات الصحفية والصحفيني املهنيني؛
 إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانني واملراسيم املتعلقة باملهنة أو مبمارستها؛ واقتراح اإلجراءات وإعدادالدراسات املرتبطة بقطاع الصحافة والنشر والدفاع عن املصالح املعنوية واملهنية للصحفيني املهنيني
واملؤسسات الصحفية؛
 املساهمة في تنظيم التكوين املستمر لفائدة الصحفيني وتتبع احترام حرية الصحافة وإعداد تقاريرموضوعاتية تهم قطاع الصحافة.
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 . 21مشروع قانون رقم  67.15يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف مبثابة
قانون رقم  1.72.255بتاريخ  18من حمرم  22( 1393فرباير  )1973يتعلق
باسترياد مواد اهليدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها
وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
كرونولوجيا دراسة النص:
• تاريخ اإلحالة من مجلس النواب :ورد من مجلس النواب في  13يناير .2016
• عدد املواد 6 :مواد.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  15يناير .2016 صادقت عليه اللجنة اخملتصة باإلجماع يوم الثالثاء  26يناير  2016بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة:
 برمج من طرف مكتب اجمللس في اجتماعه املنعقد في فاحت فبراير  2016للجلسة العامة املؤرخة في 2فبراير .2016
 وافق عليه اجمللس باإلجماع ،كما أحيل عليه بدون تعديل.• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  :أحيل بتاريخ  3فبراير  2016على رئيس احلكومة بعد متام املوافقة عليه
من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تتمثل أهم التغييرات واإلضافات التي يتضمنها املشروع في:
 وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة املكلفة بالطاقة في ما يتعلق مبراقبة جودة املنتوجات البتروليةالسائلة على مستوى مراحل التكرير واالستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع؛
 زجر الغش عن طريق فرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي اخملالفات بشأن مواصفات جودة املنتوجاتالبترولية ،حيث تشمل هذه العقوبات ،باإلضافة إلى فرض غرامات مالية ،إمكانية توقيف اعتماد الفاعلني
بصفة مؤقتة أو نهائية والذين عرضوا لالستهالك منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية؛
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 حتديد مسؤولية جميع املتدخلني في قطاع الهيدروكاربور املكررة في ما يتعلق بتوفير مواد الهيدروكاربوراملكررة حملطات اخلدمة أو التعبئة في أي وقت وتغرمي اخملالفني؛
 إلزام الفاعلني في ميدان تكرير البترول بنقل املواد البترولية السائلة بوسائلهم اخلاصة أو عن طريق ناقلمرخص له من طرف اإلدارة واملتوفر على عقدة نقل مبرمة مع الشركة املعنية؛
 إلزام شركة التكرير واملستوردين بإعطاء األسبقية لتموين السوق الداخلي مبواد الهيدروكاربور املكررة أوبوقود الغاز الطبيعي؛
 إذكاء روح املسؤولية لدى املستوردين والفاعلني في ميدان تكرير النفط بشأن احلرص على مطابقة املنتوجاتالبترولية املعروضة في السوق ملواصفات اجلودة املطلوبة؛
 تأسيس نظام للعقوبات ضد كل موزعي املواد البترولية السائلة واملزودين بوسائلهم اخلاصة أو عن طريقوسيط محطة ال حتمل عالماتهم؛
 توحيد عملية املراقبة من خالل أخذ العينات ،طبقا ملواصفات قياسية محددة وتأهيل األعوان املكلفنيباملراقبة وقبول اعتماد مختبرات التحليل والهيئات اخلارجية املكلفة بتقييم جودة املنتجات البترولية
السائلة؛
 إلزام الوزارة املكلفة بالطاقة بإبالغ املشتكي بنتيجة حتليل العينة املأخوذة لإلدالء بها للعدالة عند االقتضاء،وكذا باإلجراءات املتخذة من طرف الوزارة بخصوص الشكايات.

60

التشريع
 . 22مشروع قانون رقم  91.14يتعلق بالتجارة اخلارجية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  27يناير 2016
• عدد املواد 34 :مادة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  27يناير2016؛ برمج للدراسة من طرف اللجنة يوم اجلمعة  29يناير  ،2016وأ ّجل إلى يوم األربعاء  3فبراير ،2016فناقشته بحضور الوزير املنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي املكلف
بالتجارة اخلارجية ،فأنهت دراسته ووافقت عليه باإلجماع ،كما أحيل إليها.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 9 :فبراير .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع ،كما أحيل بدون تعديل.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 10 :فبراير  2016بعد متام املوافقة عليه من طرف مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يأتي هذا املشروع بهدف االستجابة للحاجة امللحة إلى إطار قانوني جديد ومتقدم ،يستوعب اإلشكاليات التي
جنمت عن تطبيق القانون احلالي للتجارة اخلارجية رقم  ،13.89ويساير املستجدات والتحوالت الدولية ،مبا ميكّن من
الوفاء بااللتزامات والتعهدات التجارية لبالدنا.
ويسعى إلى ترسيخ حترير املبادالت التجارية وتعزيز حماية املنتوج الوطني ويساهم في تقوية الدينامية اجلديدة
التي انخرطت فيها بالدنا في تكريس منوذج اقتصادي رائد على املستوى اجلهوي ،تكون فيه التجارة اخلارجية أحد
دعائمه األساسية.
ومن أهم املقتضيات اجلديدة التي جاء بها مشروع هذا القانون:
 إضافة مقتضيات جديدة لم يتم التنصيص عليها في القانون رقم  ،13.89وتتمحور حول آليات حماية اإلنتاجالوطني مبا ال يتنافى مع التزامات املغرب الدولية وال يتعارض مع سياسة حترير املبادالت التجارية؛
 التنصيص على آليات تتبع ومراقبة العمليات التجارية التي ستمكن اإلدارة من حتسني فعاليتها واستجابتها،في ما يتعلق باتخاذ اإلجراءات املالئمة إزاء العملية التجارية التي تثير إشكاليات خاصة؛
 حتديد مساطر االستيراد والتصدير؛ إحداث سجل ملتعاملي التجارة اخلارجية ،كإجراء متهيدي سابق ملمارسة نشاط االستيراد والتصدير؛ إلغاء اإلجراء القاضي باكتتاب االلتزام بالصرف املنصوص عليه في القانون رقم 13.89؛ إحداث آلية إلدارة نظام حصص التعريفة اجلمركية ،حرصا على تطوير شفافيته وجناعة هذا النظام. حتديد الضوابط املؤطرة للمفاوضات بشأن االتفاقيات التجارية الدولية ،بحيث تصبح عملية التفاوض أكثرشفافية وشمولية.
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 . 23مشروع قانون تنظيمي رقم  106.13يتعلق بالنظام األساسي للقضاة
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  28أكتوبر .2015
• عدد املواد 117 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  09نونبر .2015 برمجت اللجنة تقدميه يوم الثالثاء  15دجنبر .2015بحضور وزير العدل واحلريات ،بحيث مت االنتهاء منتقدمي مشروعي القانونيني التنظيميني ،مع االتفاق على أن يتولى رؤساء الفرق التنسيق من أجل اإلعداد
ليوم دراسي حول املوضوع.
 تدارسته اللجنة في االجتماعات املنعقدة في فاحت و 5و 8فبراير  ،2016ووافقت عليه بعد تعديله مبوافقة 6أعضاء وامتناع  4وبدون معارضة.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 9 :فبراير  2016وقد وافق عليه اجمللس ،مع ّدال ،مبوافقة  29مستشارا،
وامتناع  ،19وبدون معارضة.
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب :أحيل بتاريخ  9فبراير  2016على مجلس النواب إلمتام مسطرة دراسته،
بعد تعديل املواد  116 ،56 ،5منه.

أهداف النص:
تتمحور مضامني املشروع حول النقط التالية:
•تأليف السلك القضائي؛
•تنظيم حقوق وواجبات القضاة؛
•وضع معايير لتقييم أدائهم املهني؛
•تنظيم الوضعيات التي يوجد فيها القضاة؛
•نظام التأديب؛
•سن التقاعد؛
•تدبير الفترة االنتقالية.
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 . 24مشروع قانون تنظيمي رقم  100.13يتعلق
باجمللس األعلى للسلطة القضائية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة :ورد من مجلس النواب في  28أكتوبر .2015
• عدد املواد 120 :مادة.
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  09نونبر .2015 برمجت اللجنة تقدميه يوم الثالثاء  15دجنبر ،2015بحضور مصطفى الرميد وزير العدل واحلريات ،بحيثمت االنتهاء من تقدمي مشروعي القانونيني التنظيميني ،مع االتفاق على أن يتولى رؤساء الفرق التنسيق
من أجل اإلعداد ليوم دراسي حول املوضوع.
 تدارسته اللجنة في االجتماعات املنعقدة في فاحت و 5و 8فبراير  ،2016ووافقت عليه بعد تعديلهباإلجماع.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 9 :فبراير  2016وقد وافق عليه اجمللس باإلجماع مع ّدال.
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب 9 :فبراير  2016إلمتام مسطرة دراسته ،بعد تعديل املواد،26 ،15 ،9 ،7 :
 114 ،111 ،109 ،96 ،94 ،87 ،72 ،55 ،54 ،36مع إعادة ترتيب مواده.

أهداف النص:
يهدف هذا املشروع القانون التنظيمي -الذي نوقش باملوازاة مع مشروع القانون التنظيمي رقم  106.13املتعلق
بالنظام األساسي للقضاة -إلى جتسيد مقومات استقالل القضاء الذي يعتبر ضرورة دميقراطية ،وقد مت إعدادهما
وفق منهجية قامت على إشراك اجلهات املعنية وفتح باب التشاور معها ،وبصفة خاصة أعضاء اجمللس األعلى
للقضاء ،ومختلف اجلمعيات املهنية للقضاة التي تقدمت مبالحظاتها واقتراحاتها.
وقد حظي إعداد مضامني مشروعي القانونني التنظيميني باهتمام هيئات دولية متخصصة ،ونال تثمينا ودعما
قويني من قبل جلنة البندقية واللجنة األوروبية من أجل النجاعة القضائية واجمللس االستشاري للقضاة األوربيني.
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التشريع
وميكن تقدمي أهم مضامني املشروع من خالل احملاور األساسية التالية:
• ضمان استقاللية اجمللس األعلى للسلطة القضائية؛
•تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان متثيلية النساء القاضيات؛
•تنظيم وسير اجمللس؛
•تقوية الضمانات اخملولة للقضاة مبناسبة تدبير اجمللس لوضعيتهم املهنية؛
•تعزيز ضمانات مسطرة التأديب؛
•حتديد اجلهة القضائية اخملتصة بالبت في الطعون املتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية
للقضاة؛
•تفعيل دور اجمللس في تخليق القضاء؛
•حماية استقالل القاضي؛
•مساهمة اجمللس في حتسني وضعية القضاء ومنظومة العدالة؛
•مد جسور التعاون بني اجمللس والسلطة احلكومية املكلفة بالعدل؛
•تدبير الفترة االنتقالية.
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ثانيا:

النصوص المصادق عليها خالل دورة
أبريل 2016
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التشريع
 . 25مشروع قانون رقم  30.15يتعلق بسالمة السدود
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب في  23 :دجنبر 2015
• عدد املواد 29 :مادة.
•اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
•مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28دجنبر 2015 نوقش في اجتماع اللجنة يوم اخلميس  18فبراير  ،2016بحيث انتهت من مناقشته وصوتت عليهباإلجماع كما ورد عليها بدون أي تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يندرج مشروع القانون رقم  30.15املتعلق بسالمة السدود ضمن األوراش الكبرى التي انخرطت فيها بالدنا ،من
منطلق أن السدود تعد دعامة قوية لإلقالع والنهوض بقطاع الطاقات املتجددة ببالدنا ،السيما الطاقة الكهرومائية.
وعلى الرغم من أن اجناز السدود يتم طبقا للقواعد التقنية الصارمة واملعايير املعمول بها دوليا ممّا مكّن
من تأمني هذه السدود ضد مختلف اخملاطر ،فإن جملة من التح ّديات أصبحت تفرض نفسها وح ّتمت االرتقاء بهذه
املمارسة إلى مستوى إطار تشريعي ملزم لكل األطراف خالل كل املراحل التي متر منها هذه املنشآت ،بدءا من
الدراسة ثم اإلجناز وبعد ذلك االستغالل والصيانة ،حيث يهدف مشروع هذا القانون إلى حتديد الشروط التقنية
املتعلقة بسالمة السدود وحمايتها من كل اخملاطر.
وبناء عليه ،يتناول مشروع القانون رقم  30.15سالمة السدود من خالل محاور أساسية ،موزعة على نحو يشمل
كل حياة هذه املنشأة ،بدءا من تصنيفها وبدراسة التصاميم املتعلقة بها وأشغال إجنازها وإدخال تغييرات عليها
وصيانتها واستغاللها ،وبهدمها إن اقتضى احلال ،مع حتديد مسؤوليات والتزامات كل األطراف املتدخلة ،مبا في ذلك
مالك السد أو مستغله خالل كل مرحلة.
وبالنظر ملستوى اخلطر الذي ميكن أن تشكله هذه السدود بالنسبة لألشخاص واملمتلكات ،فقد نص مشروع
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التشريع
القانون على إلزامية تصنيفها بشكل يسمح بإخضاعها ملعايير وضوابط محددة ودقيقة تتعلق مبراقبة كل صنف
معني.
كما أولى املشروع أهمية بالغة لبناء السدود وإدخال التعديالت عليها أو هدمها ،حيث ربط إجناز هذه العمليات
باحلصول على املوافقة القبلية ،تسلم إما عن طريق وكالة األحواض املائية ،باعتبارها املشرفة على تدبير امللك
العام املائي ،أو من طرف اإلدارة.
واعتبارا لكون احلموالت والزالزل تشكل أكبر خطر يهدد هذه املنشآت املائية ،فقد ألزم مشروع القانون مستغل
السد بإعداد مخطط لتدبير مياه احلقينة يؤمن سالمة هذه املنشأة ومخطط للتدابير االستعجالية بتنسيق
كامل مع السلطات احمللية والوقاية املدنية.
ولم يغفل املشروع التنصيص على عقوبات تهدف إلى تعزيز روح املسؤولية وإلى حتقيق الردع في كل من يخالف
مقتضيات هذا القانون.
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التشريع
 . 26مشروع قانون رقم  133.12يتعلق بالعالمات ّ
املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب في  11فبراير 2015
• عدد املواد 35 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات االنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة في  16فبراير .2015 برمج الجتماع يوم الثالثاء  12يناير  ،2016وأ ّجل إلى موعد الحق. نوقش في اجتماع اللجنة يوم اخلميس  18فبراير  ،2016بحيث انتهت من مناقشته وصوتّت عليهباإلجماع كما ورد عليها بدون أي تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهـدف مشروع القانون املتعلق بالعالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية إلى حماية املنتوجات احلرفية
الوطنية مبميزاتها الثقافية والتراثية واجلغرافية ،من خالل:
 )1احلفاظ على تنوع منتوجات حرف الصناعة التقليدية وحماية اإلرث الثقافي املرتبط بها ،وذلك باالعتراف
مبنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها؛
 )2تشجيع تنمية حرف الصناعة التقليدية من خالل تثمني املواصفات املرتبطة بحرف الصناعة التقليدية أو
مميزات العوامل الطبيعية وكذا طرق اإلنتاج واملهارات البشرية املتعلقة بها؛
 )3الرفع من جودة منتوجات حرف الصناعة التقليدية واملساهمة في حتسني مستوى املداخيل املترتبة عن
تثمينها لصالح مختلف الفاعلني احملليني املتدخلني في تهيئة املنتوجات املذكورة.
ويحدد مشروع هذا القانون شروط االعتراف بالعالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية وشروط منحها
واستعمالها وحمايتها ،حتى تقوم بالوظائف التالية:
 التمييز بني املنتجات واخلدمات؛ وضمان املنشأ واملصدر واجلودة؛ واإلشهار للمنتوج واملقاولة؛ وتوفير احلمايةوالوقاية من املنافسة غير املشروعة.
وتتمحور مضامني هذا املشروع حول ما يلي:
 حتديد مفهوم العالمة والبيان اجلغرافي ملنتوجات الصناعة التقليدية؛ شروط االعتراف بالعالمة والبيان اجلغرافي ملنتوجات الصناعة التقليدية وكيفية منحها واستعمالها وحمايتها؛ االلتزامات واملسؤوليات املفروضة على الراغبني في االستفادة من هذه العالمات املميزة؛ زجر مخالفة أحكام هذا القانون.69

التشريع
 . 27مشروع قانون رقم  87.14يقضي بتغيري القانون رقم  016.89املتعلق
مبزاولة مهنة اهلندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسني املعماريني الوطنية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب في  28يناير .2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلهات واجلماعات الترابية والبنيات األساسية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  29يناير 2016 برمج الجتماع اللجنة يوم االثنني  29فبراير  ،2016ووافقت عليه باإلجماع كما أحيل اليها بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي مشروع القانون إلى مالءمة املقتضيات القانونية املنظمة ملهمة املستشار القانوني لهيئة املهندسني
املعماريني مع مضامني الدستور اجلديد ،بعدما كان يحضر اجتماعات هيئات املهندسني املعماريني مستشار قانوني
يعينه اجمللس الدستوري ،إذ أنه بعد االرتقاء بهذا اجمللس إلى محكمة دستورية منع قانونها التنظيمي على أعضائها
ّ
مزاولة أية مهام أخرى ،لذلك أصبح من الضروري معاجلة حاالت التنافي املنصوص عليها في القانون التنظيمي
املتعلق باحملكمة الدستورية ،وجتاوز الصعوبات التي يطرحها غياب املستشار القانوني لهيئة املهندسني املعماريني.
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التشريع
 . 28مشروع قانون رقم  106.14بتغيري وتتميم القانون رقم  016.89املتعلق
مبزاولة اهلندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسني املعماريني الوطنية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد 3 :مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلهات واجلماعات الترابية والبنيات األساسية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم االثنني  29فبراير  ،2016ووافقت عليه باإلجماع كما أحيل اليها بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
•نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يتوخى هذا النص حتيني وعصرنة اإلطار القانوني املنظم ملهنة الهندسة املعمارية ،وتوسيع مجال االختيار
بالنسبة للمهندسني املعماريني ،والتنصيص على ضمانات قانونية حلماية حقوق الشركاء فيما بينهم من جهة
وكذا للوفاء بالتزامات االغيار.
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التشريع
 . 29مشروع قانون رقم  89.13يتعلق بالنظام األساسي للصحافيني املهنيني
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  11فبراير  2016في إطار قراءة ثانية.
• عدد املواد 31 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة في إطار القراءة الثانية:
 أحيل على مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ  11فبراير  2016بعد تعديل املادة  9منه.وأحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016
 برمج الجتماع اللجنة يوم االثنني  29فبراير  ،2016ووافقت عليه باإلجماع كما أحيل إليها بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
•نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية بالنتيجة التالية :املوافقون33 :؛ املعارضون :ال أحد؛ املمتنعون.11 :
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تتعلق دراسة مشروع القانون مبادة فريدة ،نتجت عن تعديلها من طرف مجلس النواب ،وأحيلت مج ّددا إلى
مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية ،بغاية تعزيز استقاللية املمارسة الصحفية وإرساء ضمانات حلماية
قضائية فعلية حلرية الصحافة.
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التشريع
 . 30مشروع قانون إطار رقم  97.13يتعلق حبماية حقوق األشخاص يف
وضعية إعاقة والنهوض بها
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير  2016في إطار قراءة ثانية.
• عدد املواد 26 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة في إطار القراءة الثانية:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم األربعاء  2مارس  ،2016فوافقت على املواد احملالة عليه في إطار قراءة ثانيةوعلى املشروع برمته باإلجماع.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
صادق مجلس املستشارين على مشروع هذا القانون باإلجماع في إطار القراءة األولى بعد أن أدخل عليه تعديالت
مهمة جدا ،أحيلت بعد ذلك على مجلس النواب الذي درس املشروع املع ّدل احملال من مجلس املستشارين ،وأدخل
تعديالت جديدة ثم صادق عليه باإلجماع.
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 . 31مشروع قانون رقم  94.12يتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم
عمليات التجديد احلضري
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد 52 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلهات واجلماعات الترابية والبنيات األساسية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم الثالثاء  15مارس  ،2016بحيث أنهت مناقشته العامة والتفصيلية بحضورالسيد وزير السكنى وسياسة املدينة ،وصوتّت اللجنة باإلجماع على مواد مشروع القانون وعلى
املشروع برمته كما ورد عليها بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي مشروع القانون إلى املعاجلة املنظمة واإلستباقية لظاهرة املباني امله ّددة باالنهيار ،بشكل يترافق وتنظيم
عمليات التجديد احلضري وصيانة احلظيرة املبنية على مستوى كامل التراب الوطني وتفادي األخطار الناجمة عن
تراكم املباني املهددة باالنهيار.
وأرسى هذا املشروع جملة من املستجدات تروم إنقاذ األرواح امله ّددة بانهيار املباني اآليلة للسقوط وحتسني ظروف
سكن األسر املعنية واحلد من مظاهر الهشاشة والفقر والتهميش وحتسني املشهد احلضري واالرتقاء بظروف عيش
الساكنة ،وذلك من خالل:
 إحداث وكالة وطنية متخصصة في مجال التجديد احلضري وتأهيل املباني اآليلة للسقوط؛ حتديد وتدقيق املفاهيم األساسية املتعلقة خصوصا مبفهومي املباني اآليلة للسقوط وتنظيم عملياتالتجديد احلضري؛
 -حتديد وضبط أدوار جميع املتدخلني ومسؤولياتهم ،مبا فيها مسؤولية مالكي املباني اآليلة للسقوط أو
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مستغليها ،سواء كانوا خواصا أو عموميني ،فضال عن تدقيق اإلجراءات الواجب اتخاذها؛
 تأطير عملية التدخل في املباني اآليلة للسقوط والتجديد احلضري؛ تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء اآليل للسقوط ،وذلك من خالل تعليل القرارات واالستناد إلىاخلبرة التقنية القبلية؛
 ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغري املباني اآليلة للسقوط عند االقتضاء؛ سن مقتضيات تتعلق باملراقبة وحتديد األشخاص املؤهلني للقيام مبعاينة اخملالفات؛ -حتديد العقوبات الزجرية املتعلقة مبخالفة أحكام هذا املشروع.
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 . 32مشروع قانون رقم  106.12بتغيري وتتميم القانون رقم  18.00املتعلق
بنظام امللكية املشرتكة للعقارات املبنية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب في 28 :يناير .2016
• عدد املواد 4 :مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلهات واجلماعات الترابية والبنيات األساسية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  29يناير .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم الثالثاء  15مارس  ،2016بحيث ق ّدم السيد وزير السكنى وسياسة املدينةعرضا حول مشروع القانون.

 وبعد رد السيد الوزير على تدخالت السادة املستشارين في إطار املناقشة العامة ومناقشة املواد ،متاالتفاق على حتديد تاريخ الثالثاء  22مارس  2016كآخر أجل لتقدمي التعديالت ،ويوم اخلميس  24مارس
للبت والتصويت عليها.
 2016كموعد
ّ
 توصلت اللجنة خالل األجل السالف ب  18تعديال حول النص ،موزعة حسب الفرق التالية :فرق األغلبيةممثلة بالعدالة والتنمية ،التجمع الوطني لألحرار ،والفريق احلركي 13 :تعديال؛ فريق األصالة واملعاصرة
والفريق االشتراكي 4 :تعديالت؛ فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب :تعديل واحد يرمي إلى إضافة مادة
جديدة بالنص؛
 في اجتماع اللجنة املنعقد يوم اخلميس  24مارس  ،2016وافقت اللجنة على املشروع باإلجماع كما وردعليها بعد سحب جميع التعديالت املقترحة.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا املشروع إلى مراجعة وحتيني نظام امللكية املشتركة ملواكبة التحوالت السوسيو ثقافية ببالدنا وجتاوز
السلبيات والنواقص التي تعتري املنظومة القانونية اجلاري بها العمل ،كما يروم التأطير القانوني لإلقبال املتزايد
على السكن اجلماعي لتثمني األوعية العقارية وتشجيع البناء العمودي في إطار امللكية املشتركة ،مع تيسير
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الولوج إلى امللكية في إطار السكن االجتماعي وتوسيع نطاق تطبيق امللكية املشتركة لتشمل أيضا البناء األفقي،
الفيالت والبناء املنجز على مراحل.
ومن أهم مستجدات مشروع هذا القانون ما يلي:
 تدقيق التمييز بني األجزاء املشتركة واألجزاء املفرزة ونظام احلقوق التابعة لكل منهما؛ إمكانية التحديد املؤقت للنصيب الشائع لألجزاء املشتركة في إطار العقار املنجز على مراحل؛ منع القسمة أو احلجز أو التفويت أو البيع اجلبري لألجزاء املشتركة؛ تدقيق قواعد تسيير احتاد املالك وانعقاد اجلمع وصالحياته ومسطرة استدعائه وسير أشغاله ،إلى جانبضبط قواعد ومعايير تسمية "وكيل احتاد"؛
 حتديد التكاليف املتعلقة باحملافظة على امللكية املشتركة؛ تدقيق نظام ومسطرة إيداع وتسجيل إشهار نظام امللكية املشتركة؛ تعزيز ضمانات حترير وتوقيع عقود التفويت اخلاضعة لنظام امللكية املشتركة؛ تدقيق عقود والتزامات املالك املشتركني املالية واإلدارية؛ حصر إمكانية ممارسة حق األفضلية في حدود  20رسما عقاريا على الوجه األقصى؛ االقتصار في حضور اجتماعات اجلمع العام على املالك املشتركني الذين يوجدون في وضعية سليمة؛ تدقيق حق التصويت في اجلمع العام الحتاد املالك املشتركني وشروط تفويضه؛ توضيح تكوين أجهزة إدارة وتسيير امللكية املشتركة؛ متديد أجل تقادم ديون االحتاد إلى  5سنوات عوض سنتني؛ -فتح إمكانية إحداث حساب احتياطي ملواجهة املصاريف غير املرتقبة.
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 . 33مشروع قانون رقم  59.14يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد 14 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 برمج الجتماع اللجنة املقرّر يوم االثنني  28مارس  ،2016بحيث مت تقدمي املشروع تلته مناقشة تفصيلية،انتهت بالتصويت باإلجماع على النص من طرف اللجنة كما ورد عليها بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يأتي هذا املشروع ضمن استراتيجية اإلصالح التدريجي للمنظومة القانونية املؤطرة لقطاع الصيد البحري وذلك
من أجل مواكبة استراتيجية "آليوتيس" ،وخصوصا فيما يتعلق بالعمل مبخططات املصايد واحترام شروط سالمة
املالحة البحرية ورجال البحر ،إضافة إلى متطلبات السالمة الصحية ملنتجات الصيد البحري وتوفرها على منت السفن.
لتحقيق هذه الغايات كان البد من تأطير محكم جملهود الصيد املتمثل في احلمولة املسموح بها بالنسبة
لسفن الصيد وذلك بهدف استغالل عقالني للمصايد ،واستدامة اخملزون السمكي ،وضرورة الوقاية ومحاربة الصيد
غير القانوني وغير املصرح به ،وغير املنظم كالبناء العشوائي وغير املنظم للسفن.
ومن أهم مستجدات مشروع هذا القانون:
-

تعميم الترخيص املسبق اجلاري به العمل ليشمل جميع سفن الصيد املغربية؛

-

حتديد وتوضيح دور والتزامات املتدخلني في مجال بناء سفن الصيد؛

-

فتح إمكانية إبرام الصلح وفقا لشروط وكيفيات محددة في الفصل من  53إلى  55من الظهير الشريف

املتعلق بالصيد البحري رقم  1.73.255الصادر بتاريخ  23نونبر  1973وذلك عند معاينة اخملالفات.
وقد أقر هذا املشروع عقوبات في حق اخملالفني عبارة عن غرامات مالية وذلك حسب طبيعة اخملالفة املرتكبة مع
إمكانية مصادرة سفينة الصيد موضوع اخملالفة .
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 . 34مشروع قانون رقم  46.12يغري ويتمم مبوجبه امللحق األول من الظهري
الشريف الصادر يف  28من مجادى اآلخرة  31( 1337مارس  )1919مبثابة
مدونة التجارة البحرية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد 47 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 برمج الجتماع اللجنة املقرّر يوم االثنني  28مارس  2016على الساعة العاشرة صباحا ،بحيث مت تقدمياملشروع تلته مناقشة تفصيلية ،توجت بالتصويت باإلجماع على النص من طرف اللجنة.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي مشروع القانون إلى:
 مواصلة مالئمة أحكام مدونة التجارة البحرية للتطورات التي يعرفها القطاع البحري مبختلف فروعهوالعمل على تطبيقها بصفة فعالة ومنسجمة؛
 حتيني املصطلحات والتعابير املستعملة في نص مدونة التجارة البحرية التي ال تتالءم مع السياق الوطني احلالي؛ متديد إلزامية التوفر على سجل الطاقم العامل مبراكب الصيد الصغرى بهدف التتبع املنتظم إلبحار البحارةوحتديد هويتهم لالستفادة من التتبع الطبي والتكوين املستمر ،ومن خدمات التغطية الصحية؛
 مراجعة األحكام املتعلقة بالتحقيقات البحرية في حالة وقوع حادثة بهدف توضيح املساطر الواجبإتباعها من طرف الربان املكلف بقيادة السفينة؛
كما يهدف هذا املشروع إلى تدقيق شروط توقيف حركة السفن بعد احلجز ،وكذلك إلى تدقيق مساطر بيع
السفن قضائيا وذلك عبر ما يلي:
-

إلزامية إشعار القاضي اخملتص في الديون املقيدة في سجل السفينة قبل حتديد تاريخ البيع القضائي؛

-

إخضاع التشطيب من طرف اإلدارة للديون املقيدة على السفينة ألمر قضائي بعد بيعها؛

ويهدف املشروع أيضا إلى حتديث األحكام املتعلقة بالوثائق املمسكة واملعدة واملسلمة من طرف اإلدارة اخملتصة
واملتعلقة كذلك مبساطر تسليم هذه الوثائق.
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 . 35مشروع قانون رقم  113.13يتعلق بالرتحال الرعوي وتهيئة وتدبري
اجملاالت الرعوية واملراعي الغابوية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد 47 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 برمج الجتماع اللجنة املقرّر يوم االثنني  28مارس  2016على الساعة العاشرة صباحا ،بحيث مت تقدميتوجت بالتصويت باإلجماع على النص من طرف اللجنة.
املشروع تلته مناقشة تفصيليةّ ،

• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  12 :أبريل  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يندرج هذا املشروع ضمن اهتمامات مخطط املغرب األخضر ملعاجلة تفاقم اإلكراهات والتحديات اخملتلفة التي
لها ارتباط باجملال الرعوي ،بحيث يضع هذا املشروع إطارا قانونيا شامال ومالئما للمنظومة العامة للرعي واألنشطة
الرعوية.
ويهدف هذا املشروع أساسا إلى:
 التعريف بالنشاط الرعوي واجملاالت املرتبطة به ،وإلى وضع قواعد متعلقة بفتح اجملاالت الغابوية للرعيوالترحال الرعوي ،وخاصة غابة األركان؛
 وضع آليات مؤسساتية تتألف من جلنة وطنية وجلان جهوية إلضفاء البعد اجلهوي على تنزيل مقتضياتهذا القانون ،والتشجيع على إحداث تنظيمات مهنية رعوية ،وتدبير النزاعات املرتبطة بها ،ووضع قواعد وشروط
الترحال الرعوي وتنظيمه وحتديد العقوبة والغرامات املتعلقة باخملالفات ملقتضيات القانون.

80

التشريع
 . 36مشروع قانون رقم  70.13يتعلق باملراكز االستشفائية اجلامعية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب في  13يناير .2016
•عدد املواد 26 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  15يناير .2016 مت تقدمي املشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم األربعاء  2مارس 2016؛ برمج الجتماع اللجنة االثنني  28مارس  2016وأنهت خالل هذا االجتماع املناقشة العامة والتفصيليةللمشروع؛
 مت إيداع التعديالت املتعلقة بتاريخ  31مارس 2016؛صوتت اللجنة على املشروع برمته يوم الثالثاء  5أبريل  ،2016باإلجماع ،كما ع ّدلته.
ّ
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  12 :أبريل  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يرمي هذا املشروع إلى إعادة تنظيم املراكز االستشفائية اجلامعية وحتديد املهام املنوطة بها وإعادة هيكلة
أجهزتها التداولية واإلدارية طبقا ملا هو معمول به على صعيد باقي املؤسسات العمومية.
وتتجلى أهمية املشروع في تقوية دور املراكز االستشفائية احلالية ،وتلك التي سوف يتم إحداثها مستقبال في
مجال تقدمي العالجات العامة واملتخصصة في مجال التكوين الطبي والشبه الطبي والبحث العلمي والصحة
العمومية.
ولهذا الغرض ،يهدف املشروع إلى:
 ربط إحداث كل مركز استشفائي جامعي بوجود كلية طب عمومية للطب والصيدلة وعند االقتضاء كليةلطب األسنان ،نظرا لالرتباط الوثيق بني هذه الكليات واملراكز االستشفائية اجلامعية ،خصوصا في ما يتعلق
بالتأطير الطبي للطلبة األطباء والصيادلة األطباء وأطباء األسنان وكذلك األطر الشبه طبية؛
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 تفصيل مهام املراكز االستشفائية اجلامعية وحتديدها في  4محاور أساسية هي :العالج والتكوين والبحثالعلمي واخلبرة واالبتكار والصحة العمومية؛
 حتسني حكامة املراكز االستشفائية اجلامعية ،بإعادة النظر في تركيبة مجالسها اإلدارية وجلان تسييرها،مع احلرص على الدميقراطية التشاركية ،من خالل إدراج رؤساء مجالس اجلهات واجلماعات الترابية املعنية
ورئيس اجمللس الوطني للهيئة الوطنية لألطباء والطبيبات ومدير الوكالة الوطنية للتأمني الصحي وممثلي
األساتذة الباحثني في الصيدلة والطب وطب األسنان ،عالوة على ممثلي باقي الفئات األخرى العاملة بهذه
املراكز؛
 تفصيل اختصاصات مجالس إدارة املراكز وتدقيقها ،على غرار ما جاء في جميع القوانني احلديثة املتعلقةباملؤسسات العمومية جلعل هذا القانون منارا ألعضاء مجالسها اإلدارية ومرجعا واضحا للمراقبة واحملاسبة؛
 تفصيل مهام واختصاصات مدراء املراكز االستشفائية اجلامعية؛ إحداث  4هيئات استشارية لدى هؤالء املدراء ملساعدتهم على حسن تدبير هذه املراكز ،ويتعلق األمر مبجلساألطباء وأطباء األسنان والصيادلة ومجلس املمرضات واملمرضني واللجنة االستشفائية اجلامعية ومجلس
اليقظة الصحية؛
 حتديد أحكام تتعلق مبيزانية املراكز االستشفائية ،من حيث املوارد والنفقات وكذا في ما يتعلق بالفئاتاألخرى العاملة بهذه املراكز.
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 . 37مشروع قانون رقم  51.15يقضي بإعادة تنظيم "املسرح الوطين حممد اخلامس"
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :مجلس النواب
•القراءة األولى :ورد على اجمللس بتاريخ  15فبراير . 2016
•القراءة الثانية :أحيل من مجلس النواب في  13ماي .2016
• عدد املواد 9 :مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
القراءة األولى:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 شرعت اللجنة في دراسة املشروع يوم األربعاء  2مارس  2016بحضور السيد وزير الثقافة. برمج الجتماع اللجنة يوم اخلميس  31مارس  2016ذكر السيد الوزير في بدايته من جديد باخلطوطالعريضة التي يرتكز عليها هذا مشروع القانون ،وبعد ذلك املناقشة العامة للنص ،والشروع في
املناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة مادة.
 وفي اجتماع اللجنة يوم األربعاء  06أبريل  ،2016وافقت على املشروع باإلجماع مع ّدال.القراءة الثانية:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16ماي  2016بعد تعديل املواد  2و 4و 6منه. وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ  13يونيو .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 8 :أبريل ( 2016القراءة األولى) و 21يونيو ( 2016القراءة الثانية).
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب (القراءة األولى)  12 :أبريل  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 24 :يونيو  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي مشروع القانون إلى مالءمة القانون املؤسس للمسرح الوطني محمد اخلامس مع املستجدات واملتغيرات
التي يعرفها احلقل الثقافي والفني وتطور املهام املعهودة إلى املسرح الوطني محمد اخلامس ،وكذا التحوالت التي
يعرفها تسيير وإدارة املؤسسات العمومية وتدبيرها املالي.
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وقد أُحدث املسرح الوطني محمد اخلامس سنة  ،1962وأصبح مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املادي ،مبقتضى ظهير شريف مبثابة قانون بتاريخ  22فبراير .1973
ومن أهم مستجدات مشروع القانون:
 أوال :اعتبار املسرح الوطني محمد اخلامس قاطرة لشبكة الفضاءات املسرحية التي تضم ما يناهز 125قاعة للعرض؛
 ثانيا :انفتاح املؤسسة على مختلف فنون العرض ،وليس فقط املسرح ،ملواكبة حتوالت املشهد الثقافيوالفني ،وخصوصا ما وصلت إليه الصناعات الثقافية واإلبداعية الوطنية؛
 ثالثا :حتول املؤسسة من قاعة استقبال العروض إلى دور املنتج واملروج لألعمال الفنية واملساهم في التكوينالتقني والفني؛
 رابعا :توسيع صالحيات اجمللس اإلداري من قبيل حتديد التوجهات العامة ،وحصر امليزانية وحصر احلساباتالسنوية ووضع مخطط تنظيمي والنظام األساسي.
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 . 38مشروع قانون رقم  43.13يتعلق مبزاولة مهن التمريض
كرونولوجيا:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد 56 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 مت تقدمي املشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم األربعاء  2مارس 2016؛ برمج الجتماع اللجنة االثنني  28مارس  ،2016وأنهت املناقشة العامة للمشروع ،وحتديد يوم الثالثاء 5ابريل  2016كموعد ملناقشته التفصيلية ،بحيث انتهت في االجتماع األخير من مناقشة مواده،
للبت فيها يوم األربعاء 13
وفتحت الباب أمام اقتراح تعديالت عليه إلى غاية الثالثاء  12أبريل 2016
ّ
أبريل .2016
 مت قبول بعض التعديالت وسحب الباقي ،لتوافق اللجنة بعد ذلك على مواد املشروع وعلى املشروعبرمته باإلجماع كما مت تعديله.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  20 :أبريل  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يبلغ عدد املهن شبه الطبية ببالدنا الى  22مهنة ،غير أن املهن املؤطرة منها ال تتجاوز ثالثة مهن ،هي :النظاراتيون
والقوابل واملمرضني ،بقوانني ترجع إلى سنة  1954و ،1960والتي تتسم بالعدد احملدود للمواد التي تتألف منها ،مما
يجعلها غير قادرة على اإلحاطة مبختلف تفاصيلها.
ولقد عمدت الوزارة الوصية في السنوات األخيرة إلى الترخيص مبزاولة عدد من املهن شبه الطبية ،رغم عدم
وجود إطار قانوني ،مما أصبح يفرض التدخل على مستوى التشريع مللء هذا الفراغ القانوني ،ولالستجابة ملطالب
املهنيني الذين مت التفاوض معهم قبل إعداد مشروع هذا القانون ،وبصفة خاصة حول طريقة معاجلة املوضوع،
باملفاضلة بني وضع إطار قانوني خاص بكل فئة وبني محاولة جتميع املهن املتشابهة في قانون واحد.
وبعد االتفاق على املنهجية األخيرة مت اقرار عدة مقتضيات تروم احلفاظ على احلقوق املكتسبة للممارسني ،وعدم
اإلخالل مببدأ تكافؤ الفرص ،عبر اقرار فترة انتقالية تضمن التطبيق السلس للقانون على جميع احلاالت ،خاصة
بالنسبة خلريجي القطاعني العام واخلاص.
ويتضمن مشروع القانون تعريفا باملهنة ،وشروط مزاولتها ،وأشكالها ،واألعمال املهنية التي تدخل ضمن إطارها
وكيفيات التفتيش ،والعقوبات املطبقة في حالة االخالل بالقانون.
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 . 39مشروع قانون رقم  44.13يتعلق مبزاولة مهنة القبالة.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد 54 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 مت تقدمي املشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم األربعاء  2مارس 2016؛ برمج الجتماع اللجنة االثنني  28مارس  ،2016وأنهت املناقشة العامة للمشروع ،وقررت الشروع فيدراسة مواده يوم اخلميس  31مارس  ،2016بحيث مت إجراء نقاش عام حول مشروع القانون طرحت خالله
مجموعة من التساؤالت واالستفسارات ،ليتم الشروع في املناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة
مادة بعد استكمال املناقشة العامة.
البت فيها يوم
 تقرر حتديد تاريخ وضع التعديالت حول هذا مشروع القانون بتاريخ  7أبريل  2016قصدّ
األربعاء  13أبريل .2016
 وفي االجتماع اخملصص للبت في التعديالت الواردة على مشروع القانون ،وسحب الباقي ،لتوافق اللجنةبعد ذلك على مواد املشروع وعلى املشروع برمته باإلجماع كما مت تعديله.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  20 :أبريل  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يح ّدد مشروع القانون شروط مزاولة مهنة القبالة ،والتي تتم بصفة حرة أو في إطار االجارة ،بالنسبة للمغاربة
واألجانب ،ومن حيث الشواهد العلمية املطلوبة ،كما ينظم بدقة األماكن التي تزاول فيها املهنة ،وأنواع املراقبة
التي يخضع لها من يزاولها.
وأقر ّ مشروع القانون حق املهنيني في االنضواء في جمعيات وفق القانون املنظم حلق تأسيسها ،كما نص على
عدد من العقوبات املطبقة في حالة اإلخالل بأحكام هذا القانون ،حماية للمهنة وللمواطنني.
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 . 40مشروع قانون رقم  40.13يتعلق مبدونة الطريان املدني.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد على اجمللس من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد 310 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والبنيات األساسية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم الثالثاء فاحت مارس ، 2016وأ ّجل لعدم توفر النصاب القانوني. برمج الجتماع اللجنة يوم اخلميس  07أبريل  ،2016الذي تعرض خالله السيد الوزير املكلف بالنقلألهداف ومستجدات ومضمون هذا املشروع.
 في اجتماع  14ابريل  2016انتهت اللجنة من املناقشة التفصيلية ملواد مشروع القانون ،ومت االتفاق علىفتح باب إيداع التعديالت في اجل أقصاه االثنني  18أبريل على أساس البت فيها واملشروع يوم األربعاء
 20أبريل .2016
 ق ّدمت الفرق واجملموعات البرملانية  37تعديال ،وصوتت اللجنة على مشروع القانون باإلجماع بعد تعديله.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 26 :أبريل .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  27 :أبريل  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يرمي هذا املشروع القانون إلى توفير الظروف املساعدة على تطوير العديد من اجملاالت املرتبطة بالطيران املدني
وبالصناعة اجلوية وباجملاالت السياحية املرتبطة بالنقل اجلوي وباخلدمات اجلوية ،مبراعاة:
 مقتضيات االتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف في هذا اجملال؛ مضامني املرسوم رقم  2.61.161الذي عرف حوالي  6تعديالت خالل  40سنة األخيرة ،والذي لم يعد يسايرالتطورات املرتبطة باجملال اجلوي وبالطيران املدني؛
 االستراتيجية اجلديدة لقطاع الطيران املدني "أجواء" ،مبختلف مكوناتها خاصة احملور الثامن منها الذي يرتكزعلى اجلانب التشريعي وتقوية املنظومة القانونية ومنظومة احلكامة ،والتي ترتكز على:
•	 تطوير وتنويع عروض وحركية النقل اجلوي الدولي والداخلي؛
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•	 تعزيز سالمة املالحة اجلوية وأمن النقل اجلوي؛
•	 الرفع من الطاقة االستيعابية للمطارات؛
•	 تكريس املغرب كوجهة متميزة لالستثمار في الصناعات املرتبطة بالطيران املدني.
ويستعرض مشروع القانون جميع اإلجراءات املرتبطة باألمن وبالسالمة واملالحة اجلوية وبالبنية التحتية وبالبيئة،
ويهدف الى جتاوز الثغرات التي يعرفها تشريع الطيران املدني ،وتأمني مستوى عال في مجال السالمة اجلوية وأمن
الطيران وحماية حقوق املسافرين واعتماد مقتضيات تسمح للقطاع اخلاص باالستثمار ومتويل وبناء واستغالل
املطارات ،ومواصلة مسلسل حترير النقل اجلوي وفق شروط املنافسة ،مع الرفع من قدرة السلطة احلكومية املكلفة
بالقطاع على التخطيط والتقنني والتصديق ومراقبة االلتزامات ،ومتكينها من عقد شراكات في إطار عقود امتياز
بني الدولة والقطاع اخلاص وأيضا املكتب الوطني لبناء املطارات أو الستغاللها.
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 . 41مشروع قانون رقم  69.14يوافق مبوجبه على اتفاقية تسليم اجملرمني
املوقعة بالرباط يف  19فرباير  2014بني اململكة املغربية والبوسنة واهلرسك
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد 19 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
•مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل 2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون اجلنائي بني البلدين في ميدان تسليم اجملرمني ،رغبة في إقامة تعاون
أكثر فعالية في مجال مكافحة اجلرمية عموما.
كما تتيح هذه االتفاقية للطرفني إمكانية تبادل تسليم كل شخص من أجل متابعات جنائية أو تنفيذ عقوبة
أو تدبير أمني سالب للحرية بناء على جرمية من شأنها فتح مجال التسليم.
وتدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوصل بآخر اشعار من أحد الطرفني عبر القناة الدبلوماسية
بشأن اإلجراءات الضرورية للمصادقة وفقا للقانون الدولي لكال الطرفني املتعاقدين.
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 - 42مشروع قانون رقم  75.14يوافق مبوجبه على اتفاقية املساعدة
القانونية يف امليدان اجلنائي ،املوقعة بالرباط يف  19فرباير  2014بني
اململكة املغربية والبوسنة واهلرسك.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل 2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تهدف هذه االتفاقية الى خلق تعاون فعال في مجال مكافحة اجلرمية عن طريق خلق إطار ينص على املساعدة
القانونية املتبادلة املتعلقة باجملال اجلنائي من قبيل تبليغ الوثائق املسطرية وأخذ األدلة وحتديد مكان والتعريف
بهوية األشخاص واألشياء ،وتنفيذ طلبات البحث واحلجز.
كما حتدد هذه االتفاقية أسباب رفض املساعدة وحاالتها وكذا تنفيذ طلبات املساعدة مبا يتالءم ويتوافق مع
التشريعات الداخلية لكل دولة مع احلفاظ على السرية.

90

التشريع
 . 43مشروع قانون رقم  16.15يوافق مبوجبه على االتفاقية حول التعاون
القضائي يف امليدان اجلنائي ،املوقعة مبراكش يف  20يناير  2015بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  11فبراير 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل 2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تروم هذه االتفاقية تعزيز التعاون القضائي بني البلدين في امليدان اجلنائي ،باستثناء تنفيذ القرارات القاضية
بعقوبات سالبة للحرية أو اإلدانة.
ومبقتضى هذه االتفاقية ،يتم تبادل املعلومات املتعلقة بسجالت السوابق العدلية فيما يتعلق بالقضايا
اجلنائية ،كما يقوم كال الطرفني بتزويد بكل إشعار يهم إدانة جنائية و اإلجراءات األمنية األخرى املتعلقة مبواطني
أطراف اإلتفاقية.
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 - 44مشروع قانون رقم  20.15يوافق مبوجبه على االتفاقية بشأن نقل
األشخاص احملكوم عليهم املوقعة مبراكش يف  20يناير 2015بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  11فبراير 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تروم هذه االتفاقية تطوير عالقات الصداقة والتعاون بني البلدين ،خاصة في إطار تعزيز التعاون القضائي رغبة
منهما في متكني احملكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم ،وذلك لتسهيل
عملية إدماجهم االجتماعي.
كما تتيح هذه االتفاقية إمكانية نقل األشخاص احملكوم عليهم وفق شروط وضوابط محددة تكون محط اتفاق
بني الدولتني.
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 - 45مشروع قانون رقم  39.15يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم يف جمال
املالحة التجارية ،املوقعة بالرباط يف  12فرباير  2016بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة مجهورية غانا.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  11فبراير 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل 2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تهدف هذه االتفاقية إلى متتني العالقة بني الدولتني في مجال املالحة التجارية ،وكذا اإلسهام في تطوير
العالقات االقتصادية والتجارية بينهما ،وذلك بهدف حتقيق تنمية منسجمة تروم تفعيل التعاون املشترك في هذا
اجملال ،وذلك في إطار احترام مبدأ حرية الشحن التجاري الدولي وتبادل تقدمي املساعدة الالزمة بني الهيئات املكلفة
بالشؤون البحرية واجلهات املعنية مبجال املالحة التجارية.
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التشريع
 - 46مشروع قانون رقم  52.15يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع ببيساو يف
 28ماي  2015بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا
بيساو بشأن تشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا االتفاق إلى التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات بني البلدين من خالل خلق ظروف مواتية
ملستثمري البلدين طبقا للقوانني واألنظمة اجلاري بها العمل ،في إطار املعاملة العادلة واملنصفة ملبادئ القانون
الدولي من خالل متتيع هذه االستثمارات باحلماية واألمن الكاملتني.
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 - 47مشروع قانون رقم  54.15يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن التعاون
يف جمال األمن واحلكامة احمللية املوقع ببيساو يف  28ماي  2015بني وزارة
الداخلية للمملكة املغربية ووزارة الداخلية جلمهورية غينيا بيساو.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  11فبراير 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل 2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يندرج هذا االتفاق في إطار التعاون املؤسساتي والتقني والعلمي في مجال األمن الداخلي واحلكامة احمللية من
خالل تبادل املساعدة في مجال االختصاص ،وخاصة مكافحة اإلرهاب واألشكال اخملتلفة للجرمية املنظمة واالجتار
في البشر والهجرة غير الشرعية واجلرمية املتعلقة بها وكذا االجتار في اخملدرات واملؤثرات العقلية ،كما ينص هذا
االتفاق على تقوية الالمركزية واحلكامة احمللية إضافة الى تدبير وتكوين املوارد البشرية.
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 - 48مشروع قانون رقم  55.15يوافق مبوجبه على االتفاق حول املساعدة
اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي،املوقع بدكار يف  21ماي  2015بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية السنغال.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  11فبراير 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل 2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا االتفاق الى تعزيز التعاون بني البلدين في مجال الوقاية من اخملالفات والبحث عنها وزجرها وكذلك
ضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية من خالل تبادل املساعدة اإلدارية بقصد التطبيق الصحيح
للتشريعات اجلمركية وتدارك اخملالفات اجلمركية والبحث عنها ومكافحتها.
ومبقتضى هذا االتفاق تلتزم كل من اإلدارتني اجلمركيتني في البلدين بتبادل املعلومات في اجملال اجلمركي ،كما
يتيح هذا االتفاق إمكانية تشكيل فرق مشتركة للتفتيش أو التحقيق بشرط االمتثال للقوانني واإلجراءات اخلاصة
بالدولة التي جتري فوق ترابها هذه األنشطة.
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 - 49مشروع قانون رقم  57.15يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون يف جمال
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،املوقع بدكار يف  25ماي  2015بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية السنغال.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  11فبراير 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
ينسجم هذا االتفاق مع الرغبة واألهمية التي يوليها البلدان للمحافظة على اخملزون السمكي وحماية البيئة
البحرية وضمان التدبير العقالني للموارد احلية كل في منطقته االقتصادية ،ملا فيه مصلحة البلدين املشتركة.
كما يهدف هذا االتفاق إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون املشترك في ميدان الصيد البحري واألحياء البحرية
واألنشطة امللحقة بها ،وباخلصوص في ميدان التكوين البحري والبحث العلمي والسمكي وتربية األحياء وصناعات
وتثمني وحتويل منتجات الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني.
ويحدد هذا االتفاق إحداث جلنة مشتركة تكلف بالسهر على حسن تسيير وتنفيذ وتأويل مقتضياته.
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 - 50مشروع قانون رقم  01.16يوافق مبوجبه على االتفاقية رقم 143
بشأن اهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال
املهاجرين ،املسماة اتفاقية العمال املهاجرين (أحكام تكميلية)،1975 ،
املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف دورته الستني املنعقدة
جبنيف يف  24يونيو .1975
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :أحيل من رئيس احلكومة في  18مارس 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  24مارس .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  5 :ماي  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
تعنى هذه االتفاقية بالظروف اخلاصة التي يتميز بها العمال املهاجرون في أوضاع تعسف ،وتعزيز وإرساء مبدأ
تكافؤ الفرص واملعاملة في حق هذه الفئة من العمال ،باإلضافة إلى ذلك تتضمن هذه االتفاقية ثالثة أجزاء تتركز
حول أحكام موضوعة حلماية املهاجرين ،والتعاون الدولي واجلهوي ملكافحة الهجرة السرية وكذا إرساء مبدأ تكافؤ
الفرص واملعاملة في حق جميع العمال املهاجرين من خالل مقتضيات تستند على مبادئ احترام حقوق االنسان
األساسية للعمال املهاجرين ،واتخاذ التدابير املناسبة ملنع وقوع حاالت التعسف التي يتعرض لها املهاجرون ،مبوجب
التشريعات الوطنية من أجل كشف االستخدام غير القانوني للعمال املهاجرين ،وكذا ضمان املساواة في الفرص
واملعاملة في ما يخص احلقوق النقابية والثقافية واحلريات الفردية واجلماعية.
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 - 51مشروع قانون رقم  85.15يوافق مبوجبه على اتفاقية الضمان
االجتماعي املوقعة بتونس يف  5حمرم  19( 1437أكتوبر  )2015بني
اململكة املغربية واجلمهورية التونسية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :أحيل من رئيس احلكومة في  5ابريل 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  6ابريل .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  5 :ماي  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
تهدف هذه االتفاقية إلى تطوير العالقات بني اململكة املغربية واجلمهورية التونسية في مجال الضمان
االجتماعي ،وفي تكريس مبدأ املساواة في املعاملة بني مواطني البلدين وفي ضمان حقوقهم املكتسبة أو التي
بصدد االكتساب.
وتسري مقتضيات هذه االتفاقية على مواطني الطرفني املتعاقدين املقيمني في بلد الطرف اآلخر واخلاضعني أو
الذين خضعوا لتشريعات الضمان االجتماعي في ذلك البلد ،كما تطبق على الطلبة بالنسبة للمنافع املنصوص
عليها في القانون املطبق عليهم وكذلك ذوي حقوقهم وذلك بشكل متساو في التمتع باحلقوق والتحمل
وااللتزامات.
كما أن هذه االتفاقية تتيح وضع تنسيق إداري عبر إحداث جلنة مشتركة لتسوية اخلالفات واملنازعات التي قد
تنشب مبناسبة تطبيق هذه االتفاقية أو تأويل أحكامها.
وجتدر اإلشارة إلى أنه بدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ تلغى االتفاقية العامة للضمان االجتماعي املبرمة بني
البلدين بتاريخ  5فبراير  1987وال يؤثر إنهاء العمل بهذه األخيرة على احلقوق املكتسبة مبوجبها.
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 - 52مشروع قانون رقم  05.16يوافق مبوجبه على ميثاق حتدي األلفية
املربم بالرباط يف  18من صفر  30( 1437نوفمرب  )2015بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية ،عرب هيئة حتدي األلفية
وملحقاته.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21أبريل 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22أبريل .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يأتي هذا االتفاق بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج األول الذي مت التوقيع عليه بني اململكة املغربية والواليات
املتحدة األمريكية في شخص مؤسسة حتدي األلفية ،حيث ستمنح هذه املؤسسة هبة للمغرب تنضاف إليها
مساهمة حكومة اململكة املغربية ،وسيخصص هذا امليثاق لتمويل مشروعني هما التربية والتكوين من أجل
حتسني قابلية تشغيل الشباب وإنتاجية العقار.
وينقسم مشروع التربية والتكوين ،إلى شقني يتعلق أولهما بالتعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي وثانيهما
بالتكوين املهني.
واجلدير بالذكر أن هذا امليثاق أعد وفق مقاربة تشاركية خالل مختلف مراحل إعداد مشاريعه مع مختلف
القطاعات املعنية ،قبل التوافق على النص النهائي بني اجلانبني املغربي واألمريكي ،وذلك خالل املفاوضات التي جرت
بواشنطن من  12إلى  14غشت املاضي ،كما استوفى مسطرة املوافقة عليه من قبل الكونغريس األمريكي.
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 - 53مشروع قانون رقم  72.15يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط
يف  14أبريل  2015بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة
العربية السعودية لتجنب االزدواج الضرييب وملنع التهرب الضرييب يف شأن
الضرائب على الدخل.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21أبريل 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22أبريل 2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يروم هذا االتفاق تشجيع وتدعيم العالقات االقتصادية بني البلدين من خالل مقتضياته الرامية إلى جتنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل.
وتشمل هذه االتفاقية األشخاص املقيمني في إحدى الدولتني املتعاقدتني أو في كلتيهما وضرائب الدخل
املفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها اإلدارية أو سلطاتها أو جماعاتها احمللية بصرف النظر عن طريقة
فرضها.
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 - 54مشروع قانون رقم  75.15يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع بروما يف
 8ماي  2015بني حكومة اململكة املغربية والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21أبريل 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22أبريل 2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
مينح هذا االتفاق الشخصية القانونية للصندوق ،التي تخول له التعاقد واقتناء وبيع األمالك املنقولة وغير
املنقولة ،والتقاضي باإلضافة إلى التمتع باحلصانات واالمتيازات لضمان عمل املكتب بحرية واحلفاظ على
االستقاللية الكاملة للمستفيدين من هذا الوضع دون توفير منفعة شخصية لهم.
كما يستفيد مبوجب هذا االتفاق املكتب القطري للصندوق من التسهيالت املالية وكذا اإلعفاء من الضرائب
والرسوم وتسهيالت الدخول واخلروج للمملكة املغربية واإلقامة بها لألشخاص الذين يؤدون وظائف رسمية في
املكتب أو يكونوا مدعوين منه.
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 - 55مشروع قانون رقم  81.15يوافق مبوجبه على ملحق االتفاق بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا
(فيدرالية والوني -بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات املدرسية
البلجيكية اليت تطبق الربنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل
باملغرب ،املوقع بالرباط يف فاتح أكتوبر . 2015
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21أبريل 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22أبريل .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا االتفاق إلى تعديل الفقرة  4من املادة  11من االتفاق املوقع بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني-بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات املدرسية
البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني-بروكسيل باملغرب.
وتسري مقتضيات هذا امللحق على موظفي املؤسسات البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفدرالية
والوني-بروكسيل باملغرب املعينون من خارج املغرب ،والذين – مبوجب هذا االتفاق– يستفيدون من القبول املؤقت
لسياراتهم خالل مدة العقد ومن االستيراد املعفى من جميع الواجبات والرسوم على أثاثهم وأمتعتهم وأغراضهم
الشخصية وذلك في إطار تغيير اإلقامة.
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 - 56مشروع قانون رقم  82.15يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط يف
 5أكتوبر  2015بني حكومة اململكة املغربية وجملس وزراء مجهورية ألبانيا
لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21أبريل 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22أبريل .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تهدف هذه االتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العالقات االقتصادية بني البلدين من خالل مقتضياتها الرامية إلى
جتنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل.
وتسري مقتضيات هذه االتفاقية على األشخاص املقيمني في إحدى الدولتني املتعاقدتني أو كلتيهما ،وتشمل
ضرائب الدخل املفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها اإلدارية أو سلطاتها أو جماعاتها احمللية بصرف النظر
عن طريقة فرضها.
وجتدر اإلشارة إلى أن مقتضيات هذه االتفاقية ال متس باالمتيازات اجلبائية التي يستفيد منها أعضاء البعثات
الدبلوماسية أو املناصب القنصلية سواء مبوجب القواعد العامة للقانون الدولي أو مبوجب مقتضيات اتفاقات
خاصة.
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 - 57مشروع قانون رقم  92.15يوافق مبوجبه على النظام
األساسي حملكمة العدل اإلسالمية الدولية ،املعتمد من طرف مؤمتر القمة
اإلسالمي اخلامس املنعقد بالكويت يف الفرتة ما بني  26و 29من مجادى األوىل
 26( 1407و 29يناير .)1987
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21أبريل 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22أبريل .2016 وافقت عليه اللجنة باإلجماع في االجتماع املنعقد بتاريخ  27أبريل .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا االتفاق إلى وضع نظام أساسي حملكمة العدل اإلسالمية الدولية يقوم على أساس الشريعة
اإلسالمية ويسترشد بالقانون الدولي واالتفاقيات الدولية ،أو بأحكام احملاكم الدولية ،أو مبذاهب كبار الفقهاء
الدوليني ،حيث تعمل احملكمة بصفة مستقلة وتختص بالنظر في الدعاوى التي ترفع إليها في مواجهة الدول
األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي ،هذا فضال عن الفصل في املنازعات القانونية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
وتفسير املعاهدات وموضوعات القانون الدولي التي تنشأ بينها وبني أية دولة تقبل االلتزام نفسه.
ويبدأ سريان هذا النظام مبجرد إيداع ثلثي تصديقات الدول األعضاء وفق أحكام املادة  11من امليثاق.
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 - 58مشروع قانون رقم  48.15يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث اهليئة
الوطنية لضبط الكهرباء
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :أحيل من مجلس النواب في  14ابريل 2016
• عدد املواد59 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات واإلنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 -أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  14أبريل .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم الثالثاء  19أبريل  ،2016وتقرر تأجيله إلى موعد الحق؛ ق ّدم وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة مشروع القانون بتاريخ  26أبريل  ،2016ومت االتفاق على مواصلةالدراسة يوم االثنني  02ماي .2016
 مت حتديد خالل االجتماع األخير منتصف يوم الثالثاء  03ماي  2016كآخر أجل إليداع التعديالت حوله،على أساس أن يتم البت فيها والتصويت على املشروع في االجتماع املبرمج يوم الثالثاء  03ماي 2016
بعد جلسة األسئلة الشفهية.
 رفضت اللجنة التعديالت املقترحة ،وصادقت على مشروع القانون بالنتيجة التالية :املوافقون،7 :املعارضون ،4 :املمتنعون :ال أحد.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يتمثل اإلطار العام الذي جاء فيه مشروع هذا القانون في تنفيذ التعليمات امللكية السامية من أجل بلورة
خطة عمل للرفع من نسبة الطاقات املتجددة في الطاقة الكهربائية الوطنية ،وبصفة خاصة الرفع من حصة
الطاقات املتجددة املنشأة من  42%سنة  2020إلى  52%في أفق  ،2030وتوسيع صالحيات الوكالة الوطنية للطاقة
الشمسية لتشمل جميع الطاقات املتجددة ،باستثناء محطات حتويل الطاقة بواسطة الضخ ،بهدف حتقيق
انسجام قوي بينهما وبني املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب .باإلضافة إلى فتح اجملال أمام املستثمرين
اخلواص للمساهمة في تنمية إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة ،خاصة أمام التحديات التي يعرفها
القطاع الطاقي ببالدنا.
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باإلضافة إلى ذلك ،تتمثل الدوافع الرئيسية إلعداد مشروع هذا القانون فيما يلي:
 مواكبة التطورات املستقبلية التي سيعرفها القطاع وخاصة فيما يتعلق بتعميق فتح السوق الكهربائيةوالتحوالت التي ستعرفها مختلف األنشطة املتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية؛
 مواكبة التحوالت العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات املتجددة والرفع من جاذبيته لفائدة املستثمريناخلواص؛
 ضمان تنافسية وشفافية النظام الكهربائي الوطني وحسن سير السوق احلرة للكهرباء؛ تعزيز ثقة مانحي القروض الدوليني واملستثمرين والفاعلني الصناعيني؛ تعزيز اندماج املغرب في السوق الكهربائية اجلهوية األورو-املتوسطية؛ويهدف مشروع هذا القانون أساسا إلى حتديد املبادئ األساسية لضمان حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية
الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية للتوزيع ذات اجلهد املتوسط في إطار السوق احلرة للكهرباء ،وإحداث هيئة
مستقلة لضبط قطاع الكهرباء ضمانا حلسن سير السوق احلرة للكهرباء وضبط ولوج املنتجني الذاتيني للشبكات
الكهربائية الوطنية.
ومبوجب مشروع هذا القانون ،تعتبر الهيئة شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ،يتمتع باالستقالل املالي،
ويعني رئيسها وفقا للتشريع اجلاري به العمل ،وتتجلى مهامها األساسية في حتديد تعرفة استعمال الشبكات
الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات اجلهد املتوسط وفي املصادقة
على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعلى مدونات حسن السلوك املتعلقة مبسيري الشبكات والسهر
على احترامها .كما تناط بها املصادقة على البرنامج املتعدد السنوات لالستثمارات وعلى مؤشرات اجلودة وقواعد
الولوج إلى الشبكات الكهربائية.
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 - 59مشروع قانون تنظيمي رقم  90.15يتعلق مبجلس الوصاية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :أحيل من مجلس النواب في  11ابريل 2016
• عدد املواد22 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
• مراحل الدراسة باللجنة:
•-

أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  11أبريل .2016

•-

وافقت عليه اللجنة في االجتماع املنعقد صباح يوم األربعاء  4ماي .2016

• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 04 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  5 :ماي  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يندرج مشروع القانون التنظيمي في إطار املبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل أحكام دستور اململكة
املغربية ،والسيما منها تلك املتعلقة بالقوانني التنظيمية ،ويحدد مجموعة من املقتضيات الضابطة لعمل
مجلس الوصاية ،وفق آليات دستورية محددة في احلالة التي يكون فيها صاحب اجلاللة غير بالغ لسن الرشد ،وكذا
في حالة عدم بلوغه السنة العشرين من عمره ،حيث إن إقرار الدستور لهذه اآللية املؤسسية املتمثلة في مجلس
الوصاية هو بالدرجة األولى لضمان استمرار النظام امللكي ،الذي يشكل أحد ثوابت النظام الدستوري املغربي إلى
جانب الدين اإلسالمي والوحدة الترابية واالختيار الدميقراطي.
ويتوزع هذا املشروع على أربع أبواب ،حيث يخص الباب األول املهام التي ميارسها مجلس الوصاية ،خالل املدة التي
يكون فيها جاللة امللك غير بالغ سن الرشد.
أما الباب الثاني ،فقد مت خالله حتديد قواعد سير مجلس الوصاية ،من خالل ضبط آليات اشتغاله وطريقة اتخاذ قراراته.
وبخصوص الباب الثالث من املشروع ،فقد مت التنصيص على اختصاصات اجمللس أثناء عمله كهيئة استشارية
بجانب جاللة امللك ،أي عند بلوغه سن الثامنة عشرة وقبل بلوغه سن العشرين.
وأما الباب الرابع فقد خصص لألحكام النهائية واالنتقالية ،والتي تنص بصفة خاصة على أن اجمللس يتم حله
بقوة القانون مبجرد بلوغ امللك سن العشرين من عمره.
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 - 60مشروع قانون رقم  116.14يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 52.05
املتعلق مبدونة السري على الطرق الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 1.10.07
بتاريخ  26من صفر  11( 1431فرباير .)2016
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  12فبراير 2016
• عدد املواد5 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلهات واجلماعات الترابية والبنيات األساسية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 برمج الجتماعي اللجنة يومي الثالثاء فاحت مارس  2016واخلميس  07أبريل  ،2016ق ّدم السيد وزيرالتجهيز والنقل عرضا ألهم مراحل إعداد املشروع ،وأهم املقتضيات التي شملها التعديل.
 برمجت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون يوم الثالثاء  26أبريل  ،2016وأ ّجل إلى موعد الحق بناءعلى طلب الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي وفريق االحتاد املغربي للشغل ومجموعة العمل
التقدمي.
 واصلت اللجنة دراسة النص في اجتماع يوم الثالثاء  3ماي 2016؛ بناء على طلب الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي ،مت متديد أجل إيداع التعديالت املتعلقة مبشروعالقانون ،إلى يوم اجلمعة  13ماي  ،2016وحتديد يوم الثالثاء  17ماي  2016كموعد للبت في التعديالت
والتصويت على املشروع.
 توصلت اللجنة مبا مجموعه  65تعديال حول مشروع القانون ،موزعة بحسب الفرق واجملموعات كآالتي:الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية :تعديل واحد؛ فريقي األصالة واملعاصرة واالشتراكي 4 :تعديالت؛
فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني لألحرار والفريق احلركي 13 :تعديل؛ فريق االحتاد العام ملقاوالت
املغرب 16 :تعديل؛ الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي 12 :تعديل؛ فريق االحتاد املغربي للشغل:
 11تعديل؛ مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل 8 :تعديالت.
 وافقت عليه اللجنة بتاريخ  17ماي  2016باإلجماع بعد تعديله.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 24 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  25 :ماي  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.
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أهداف النص:
يندرج مشروع هذا القانون في اطار تعزيز اآلليات القانونية ملواجهة ظاهرة حوادث السير ،من خالل تعديل
وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق ،بناء على مقاربة تشاركية أتاحت انخراط املهنيني وكافة الفاعلني
واملتدخلني في مجال السالمة الطرقية ،انطالقا من استقراء تطبيق مدونة السير بعد جتربة  5سنوات ونصف ،التي
مكنت من اخلروج بالعديد من اخلالصات ،باإلضافة الى عقد أكثر من  25لقاء مع املؤسسات العاملة في القطاع
واستشارة الهيئات واخلبراء وأيضا النقابات التي تشتغل في هذا اجملال.
وتتمحور األهداف الرئيسية للنص حول السالمة الطرقية ،لذلك جاء املشروع بعدد من اإلضافات ،تتعلق أساسا
برخصة السياقة ،واستعمال املركبة ،واملراقبة التقنية ،والعقوبات واخملالفات.
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 - 61مشروع قانون تنظيمي رقم  64.14بتحديد شروط وكيفيات ممارسة
احلق يف تقديم امللتمسات يف جمال التشريع.
 - 62مشروع قانون تنظيمي رقم  44.14بتحديد شروط وكيفيات ممارسة
احلق يف تقديم العرائض إىل السلطات العمومية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :وردا من مجلس النواب في 28 :يناير .2016
• عدد مواد مشروع قانون تنظيمي رقم  64.14بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق في تقدمي امللتمسات
في مجال التشريع13 :
• عدد مواد مشروع قانون تنظيمي رقم  44.14بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق في تقدمي العرائض إلى
السلطات العمومية18 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيال على اللجنة اخملتصة بتاريخ  29يناير .2016 مت تقدمي املشروعني من طرف الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني يوم الثالثاء  3ماي .2016 انتهت اللجنة من املناقشة العامة للمشروعني القانونيني التنظيميني ،واتفقت على حتديد يوم االثنني 16مايو  2016كآخر أجل إليداع التعديالت؛
 توصلت اللجنة بطلب من فريق األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي يرمي إلى متديد أجل التعديالتبخصوص املشروعني.
 انتهت اللجنة من املناقشة التفصيلية بتاريخ  17مايو  2016للمشروعني القانونيني التنظيمينياملذكورين آنفا ،وح ّددت يوم اخلميس  19مايو  2016كموعد إليداع التعديالت ،على أساس البت فيها
ومشروعي القانونني يوم الثالثاء  24مايو .2016
 وافقت عليهما اللجنة بدون تعديل باألغلبية :املوافقون 6 :املعارضون 3 :املمتنعون :ال أحد.• تاريخ املوافقة باجللسة العامة :وافق اجمللس في  31ماي .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة على مشروعي القانونني التنظيميني بالنتيجة التالية :املوافقون/27:
املعارضون / 10:املمتنعون.3:
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  :أحيال على رئيس احلكومة بتاريخ  2يونيو  2016بعد متام املوافقة عليه
من مجلسي البرملان.
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أهداف النص:
مشروع القانون التنظيمي رقم  64.14بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق في تقدمي امللتمسات في
مجال التشريع
ومن أهم املقتضيات التي جاء بها املشروع:
 1تدقيق عدد من املفاهيم املرتبطة بتقدمي امللتمسات ،بحيث عرّف امللتمس في مجال التشريع بكونه "كلمبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف املساهمة في املبادرة التشريعية"؛
 2توسيع نطاق التطبيق بتمكني أصحاب امللتمس من اقتراح قوانني جديدة أو تعديل أخرى قائمة أو إلغائهاعلى غرار املبادرة في التشريع اخملولة لكل من احلكومة والبرملان؛
 3حتديد االستثناءات الواردة على ممارسة هذا احلق كما هو متعارف عليه دوليا ،في :املساس بالثوابت اجلامعةلألمة ،مراجعة الدستور أو القوانني التنظيمية أو العفو العام أو النصوص املتعلقة باجملال العسكري أو تخص األمن
الداخلي أو الدفاع الوطني أو األمن اخلارجي للدولة؛ التعارض مع املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات التي صادقت عليها
اململكة أو انضمت إليها.
 4تطوير مسطرة تقدمي املواطنات واملواطنني مللتمسات في مجال التشريع من خالل إلغاء شرطي التوفرعلى وضعية جبائية سليمة ووجوب تصحيح إمضاءات مدعمي امللتمس؛ وعدم إلزام أصحاب امللتمس بتقدميه في
شكل نص تشريعي.
 5حتفيز املواطنات واملواطنني على املساهمة الفاعلة في املبادرة التشريعية ،وذلك باعتماد عتبة ال تتعدىنسبة  %0.17من مجموع الكتلة الناخبة املسجلة في اللوائح االنتخابية؛
 6حتديد آجال معقولة للبت في امللتمسات من قبل مكتب أحد مجلسي البرملان داخل أجل  60يوما ،معالتنصيص على ضرورة إخبار وكيل جلنة تقدمي امللتمس بقرار قبول امللتمس أو رفضه داخل اجل  15يوما من تاريخ
البت فيه؛
 7حماية املعطيات الشخصية للموقعني على امللتمس؛ 8مراعاة مبدأ تالزم احلقوق والواجبات ،وذلك باشتراط القيد في اللوائح االنتخابية كشرط أساسي ملمارسةاحلق في تقدمي امللتمسات في مجال التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية.
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مشروع القانون التنظيمي رقم  44.14القاضي بتحديد شروط وكيفيات احلق في تقدمي العرائض إلى
السلطات العمومية
تضمن مشروع القانون التنظيمي على غرار مشروع القانون التنظيمي للحق في تقدمي امللتمسات ،ما يلي:
 1تدقيق تعريف العريضة :حيث نصت املادة  2على أنها "كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أوتوصيات ،يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون باملغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية املعنية"...
 2حتديد مفهوم السلطات العمومية ،مبا يسهم في تبسيط مسطرة تقدمي العرائض على أصحاب العريضةاملوجهة لرئيس احلكومة أو لرئيسي مجلسي البرملان كل حسب اختصاصاته؛
 2تخويل احلق في تقدمي العرائض إلى املغاربة املقيمني باخلارج؛ 3اعتماد إجراءات أساسية لتقدمي العريضة ،حيث ينص املشروع في حال إذا لم تكن العريضة من اختصاصاجلهة املوجهة إليها على أن تتم إحالتها على اجلهة اخملتصة ،كما يحدد املشروع شروط تشكيل جلنة العريضة
وتعيني وكيلها تالفيا لتعدد اخملاطبني ،كما مت التنصيص على ضمان حق أصحاب العريضة في استالم وصل عن
ذلك ،والنص على تعدد وسائل تقدمي العريضة بالتسليم املباشر أو اإلرسال عبر البريد االلكتروني أو وضعها لدى
السلطات احمللية بدائرة إقامة الوكيل؛
 4إحداث جلنة العرائض لدى كل من رئاسة احلكومة ومجلسي البرملان ،وذلك بهدف ضبط مسطرة البت فيقبول العريضة ودراستها بعد قبولها؛
 5إلزام السلطات العمومية بتقدمي جواب عن موضوع العريضة وضمان حق أصحاب العرائض في معرفة مآلعريضتهم واإلجراءات املتخذة بشأنها؛
 6حتديد اآلجال بالنسبة للعرائض املوجهة للحكومة وللبرملان من حيث البت في العرائض أو إحالتها علىجلنة العرائض ،وكذا إخبار وكيل جلنة تقدمي العريضة بإحالتها على املؤسسة املعنية في حالة عدم اختصاص
السلطة العمومية التي وجهت لها العريضة؛
 7التنصيص على دعم السلطات العمومية وتشجيعها وتيسيرها ملمارسة املواطنات واملواطنني للحق فيتقدمي العرائض؛
 8حماية املوقعني مبنع استعمال املعلومات اخلاصة بهم في أغراض أخرى غير تلك التي جمعت التوقيعاتمن أجلها.

113

التشريع
 - 63مشروع قانون رقم  78.14يتعلق باجمللس االستشاري لألسرة والطفولة .
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :أحيل من مجلس النواب في  21أبريل 2016
• عدد املواد21 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
• -أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22أبريل .2016
 مت تقدمي املشروع األربعاء  11ماي  ،2016وواصلت اللجنة يوم اخلميس  19ماي  2016املناقشة العامةللمشروع .وانتقلت إلى املناقشة التفصيلية ملواده ،ليتم االتفاق على أن اعتبار يوم الثالثاء  24ماي
 2016كأخر أجل لوضع التعديالت اخلاصة مبشروع القانون.
 وافقت عليه اللجنة ،في اجتماع األربعاء  25ماي  2016بعد البت في التعديالت املقترحة ( 94تعديال)،مع ّدال بالنتيجة التالية :املوافقون ،6 :املعارضون :ال أحد ،املمتنعون .2 :
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 31 :ماي 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية بالنتيجة التالية( :املوافقون /27:املعارضون /10:املمتنعون.)3:
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  2 :يونيو  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة مقتضيات الفصل  171منه ،ويحدد صالحيات
اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره لألسرة والطفولة ،وذلك قصد
متكينه من القيام باملهام التي أحدث من أجلها .واملتمثلة أساسا في:
-

رصد وتتبع وضعية األسرة والطفولة في اجملاالت احلقوقية واالجتماعية واالقتصادية؛

-

تتبع مدى مالءمة البرامج الوطنية التي تهم األسرة والطفولة اللتزامات املغرب الدولية كما صادق عليها؛

-

إبداء آراء حول اخملططات الوطنية املتعلقة بهذه امليادين؛

-

تنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال األسرة والطفولة؛

-

ضمان تتبع إجناز البرامج الوطنية املقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل والهيئات اخملتصة ،وغيرها.

وتتمحور أهم مقتضيات مشروع هذا القانون حول ما يلي:
-

تفصيل مهام وصالحيات اجمللس؛

-

حتديد كيفية تأليفه ،واألجهزة التي يتألف منها ،وكذا تنظيمه اإلداري واملالي.
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 - 64مقرتح قانون يتعلق بكراء العقارات أو احملالت املخصصة لالستعمال
التجاري أو الصناعي أو احلريف (يف إطار قراءة ثانية).
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :أحيل من مجلس النواب في  13ماي  2016في إطار قراءة ثانية
• عدد املواد38 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16ماي .2016 مت تقدمي املقترح في اجتماع يوم الثالثاء  24مايو 2016 واصلت اللجنة دراسة املقترح بتاريخ  31ماي  2016وصوتت عليه باإلجماع كما ورد عليها وبدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 21 :يونيو .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  24 :يونيو  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يأتي مقترح القانون استجابة ملطالب مختلف األوساط سواء التجار او املالكني العقاريني أو رجال القانون ،الذين
نادوا بضرورة إعادة النظر بطريقة شمولية في اإلطار القانوني املنظم لعقود كراء العقارات اخملصصة لالستعمال
التجاري واحلرفي والصناعي الذي يعود لفترة احلماية (الظهير الشريف املؤرخ في  24ماي  ،)1955بعدما أفرزته
املمارسة من إشكاالت ونواقص.
ويتمثل العنصر الرئيسي للحماية القانونية موضوع الكراء التجاري ،في وجود أصل جتاري يستغل في احملل أو
العقار موضوع عقد الكراء ،مع ما جاء به هذا املقترح من مقتضيات تهدف إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل
كذلك مؤسسات التعليم اخلصوصي واملصحات والصيدليات ومختبرات التحليل وعيادات الفحص باألشعة.
وقد نص املقترح على استثناء بعض الفئات من العقود من ميدان تطبيق هذا القانون كعقود كراء العقارات
واحملالت املتواجدة بالفضاءات اخملصصة الستقبال مشاريع املقاوالت التي متارس نشاطها بقطاعي الصناعة
وتكنولوجيا املعلومات ،وكذا جميع اخلدمات ذات الصلة ،باإلضافة إلى عقود كراء احملالت املستغلة داخل املراكز
التجارية الكبرى.
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كما نص مقترح القانون على إلزامية الكتابة مبحرر ثابت التاريخ بالنسبة لعقود كراء احملالت اخملصصة
لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلرفي ،وتبسيط املساطر وإجراءات التقاضي في حالة اإلفراغ من خالل إنقاص
شكليات ومضمون اإلنذار باإلفراغ وحذف مؤسسة قاضي الصلح ،وخلق نوع من االنسجام والتوازن بني اآلجال
املسطرية احملددة في هذا القانون.
وأقر النص القانوني ،مسطرة خاصة باسترجاع احملالت املهجورة والتنصيص على مسطرة استعجالية لإلفراغ
للتماطل في أداء الكراء في حالة تضمني عقد الكراء لشرط فاسخ ،ونص على احلسم في مسألة االختصاص النوعي
بالتنصيص على اختصاص احملاكم التجارية بالنظر في النزاعات املتعلقة بتطبيق القانون مع إسناد االختصاص
للمحاكم االبتدائية طبقا للقانون املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ،واإلحالة على القواعد العامة بالنسبة
للعقود التي ال تستجيب لشروط التطبيق املنصوص عليها في هذا القانون رفعا للبس الذي يثار بهذا الشأن.
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 - 65مشروع قانون رقم  02.16يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 57.11
املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل
االتصال السمعي البصري العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالستفتائية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :أحيل من مجلس النواب في  21أبريل 2016
• عدد املواد2 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والبنيات األساسية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22أبريل .2016 برمج الجتماع يوم األربعاء  27أبريل  ،2016ومت تقدمي مشروع القانون من طرف السيد وزير الداخلية. واصلت اللجنة دراسة املشروع بتاريخ  13يونيو  ،2016وانتهت بالتصويت عليه باإلجماع كما أحيلإليها بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 21 :يونيو .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  24 :يونيو  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يندرج مشروع القانون في إطار االستعداد لتنظيم االنتخابات العامة جمللس النواب ،وجتد التدابير الواردة في
مشروع القانون أساسها في العبر املستخلصة من االنتخابات اجلماعية واجلهوية ليوم  4سبتمبر  2015والصعوبات
التي أبانت عنها ،بهدف ضبط كيفية حصر الهيأة الناخبة املدعوة للمشاركة في االقتراع ،بارتباط مع متكني
املسجلني اجلدد الراغبني في الترشح من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل األجل القانوني ،وكذلك توفير
األساس القانوني بالنسبة لألشخاص الذين رفضت طلبات قيدهم أو وقع شطب أسمائهم ،بقصد متكينهم من
املنازعة في قرارات اللجان اإلدارية عند االقتضاء.
وفي هذا الصدد ،يح ّدد مشروع القانون تاريخ انتهاء فترة تقدمي طلبات القيد أو نقل القيد مباشرة لدى املكاتب
اإلدارية أو عن طريق املوقع اإللكتروني من داخل الوطن ومن اخلارج في اليوم الستني السابق لتاريخ االقتراع ،ويحدد
أجل سبعة أيام الجتماعات اللجان اإلدارية لدراسة الطلبات املعروضة عليها وإجراء التشطيبات وتصحيح األخطاء
املادية ،مع حتديد أجل ثالثة أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى املعنيني بها.
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كما يخصص مدة سبعة أيام ،مبا في ذلك يومي السبت واألحد ،إليداع اجلدول التعديلي قصد إطالع العموم على
أشغال اللجنة ،وهي الفترة اخملصصة أيضا للطعن في قرارات اللجان اإلدارية ،وتبت احملاكم في الطعون املقدمة
لديها داخل أجل خمسة أيام ،مع تبليغ حكمها فورا إلى اللجان اإلدارية وإلى األطراف األخرى املعنية.
وحتصر اللوائح االنتخابية بصفة نهائية في اليوم األربعني السابق لتاريخ االقتراع ،مع العلم أن كل شخص
قضت احملكمة بقبول طعنه ،تقوم السلطة اإلدارية احمللية فورا بإدراج اسمه في الالئحة االنتخابية.
ومن أجل متكني األحزاب السياسية من استعمال املعطيات املتعلقة بالهيأة الناخبة في عملية تواصلها
السياسي مع الناخبات والناخبني في إطار حمالتها االنتخابية ،يكرس مشروع القانون حق األحزاب في احلصول على
مستخرج من الالئحة االنتخابية ،يكون مبوبا حسب مكاتب التصويت احملدثة باجلماعة أو مقاطعة بعد حتديدها،
وذلك وفق مسطرة حددها املشروع بدقة.

118

التشريع
 - 66مشروع قانون رقم  36.15يتعلق باملاء.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :أحيل من مجلس النواب في  21أبريل 2016
• عدد املواد162 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22أبريل .2016 مت تقدمي املشروع في االجتماع املنعقد يوم الثالثاء  10ماي  ،2016وح ّدد يوم االثنني  30ماي  ،2016كموعدملواصلة دراسة املشروع ،والذي مت خالله اإلنتهاء من املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية للنص
واعتبار يوم اخلميس  02يونيو  2016كآخر أجل إليداع التعديالت.
 توصلت اللجنة بتعديالت كل من الفريق االستقاللي ،وفريق األصالة واملعاصرة واالحتاد االشتراكي،ومجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل.
 برمج البت في التعديالت والتصويت على املشروع الجتماع يوم االثنني  20يونيو  ،2016فوافقت عليهكما مت تعديله باإلجماع.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 28 :يونيو .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  29 :يونيو  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يتوخى مشروع قانون  36.15االرتقاء بالتشريع املائي ببالدنا وتطويره ليواكب األوراش الكبرى التي انخرطت فيها،
وفي مقدمتها ورش تنزيل الدستور السيما مقتضيات املادة  31التي تقر بحق املاء كحق دستوري ،باإلضافة إلى
العيش في بيئة سليمة ،وأيضا ورش اجلهوية املتقدمة ومسايرة كل القطاعات اإلستراتيجية التي تعتمد على
املوارد املائية من أجل تفعيلها ،وعلى رأسها مخطط "املغرب األخضر" ،ومخطط "التسريع الصناعي" و"رؤية
 "2020املتعلقة بالسياحة.
وتبعا لذلك ،متت املراجعة في إطار تشاركي وتشاوري موسع ،ساهمت فيه كل األطراف املعنية على املستويني
الوطني واملركزي واجلهوي ،وعلى أساس املالحظات واالقتراحات والتوصيات التي متخضت عن هذه املشاورات ،مت إعداد
مشروع هذا القانون الذي يرمي إلى:
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 تكريس املقتضيات التي أكدت جناعتها واملنصوص عليها في قانون املاء  ،10.95وباخلصوص املقتضياتاملتعلقة بنظامي الترخيص والتصريح واالمتياز باستعمال امللك العمومي بصفة عامة؛
 جتويد وتقوية بعض املقتضيات األخرى للرفع من فعاليتها ،والسيما املقتضيات املتعلقة باحلماية من أثارالظواهر القصوى ،سواء كانت الفيضانات أو اجلفاف؛
 احلفاظ على املوارد املائية من التلوث من خالل رفع اللبس على بعض املفاهيم التي أعاقت تفعيل بعضمقتضيات املاء  ،10.95وباخلصوص املتعلق باإلتاوات املتعلقة بتلويث املوارد املائية؛
 إدراج مقتضيات جديدة للتصدي إلى مجموعة من الفراغات القانونية ،التي تهم باألساس تثمني وإعادةاستعمال املياه املعاجلة وحتلية مياه البحر وتثمني مياه األمطار ،كمصادر غير تقليدية ،أصبحت تفرض
نفسها بإحلاح وكبديل في بعض األحيان؛
 حتسني اإلطار املؤسساتي لتدبير املوارد املائية ،من خالل توسيع اختصاصات وكاالت األحواض املائية ،متاشيامع ورش اجلهوية املوسعة والمركزة تدبير املوارد املائية؛
 تبسيط بعض املساطر املتعلقة بالتصريح والترخيص وجتميعها في رخصة واحدة؛ تنظيم مهنة اآلبار للحد من العشوائية التي تطال هذه املهنة وتنظيمها عبر ضوابط قانونية؛ إلزام التجمعات احلضرية بالتوفر على مخططات للتطهير السائل ،التي تأخذ بعني االعتبار جتميع مياهاألمطار وضرورة إعادة استعمال املياه املعاجلة.
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 - 67مشروع قانون رقم  73.15يقضي بتغيري وتتميم بعض أحكام
جمموعة القانون اجلنائي.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :أحيل من مجلس النواب في  13ماي 2016
• عدد املواد :مادتني
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16ماي .2016 نوقش في اجتماع اللجنة ليوم الثالثاء  31ماي  ،2016وقرّرت اللجنة حتديد منتصف يوم اجلمعة  3يونيو 2016كآخر أجل إليداع التعديالت.

 متت املوافقة على املشروع في اجتماع اللجنة يوم الثالثاء  21يونيو  ،2016كما ورد بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 28 :يونيو .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية مبوافقة  27مستشارا ومعارضة  20وعدم امتناع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  29 :يونيو  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي مشروع هذا القانون إلصالح القانون اجلنائي باالرتكاز على مرجعيات وطنية ودولية مختلفة ،تتوخى
مضامينها تطوير اإلطار القانوني ملمارسة مهنة الصحافة ،بشكل يتماشى مع التوجهات الدستورية ،ومع
املرجعيات الدولية األساسية التالية:
-

نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

-

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ( املادتان  19و)20؛

-

االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ( املادة )10؛

-

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  65/224حول مناهضة تشويه صورة األديان ( الفقرة .)19

ويهدف إلى تنزيل أحكام الدستور املتعلقة باحلقوق واحلريات وثوابت األمة ،وإلى إصالح اإلطار القانوني احلالي
املتعلق باجلرائم املرتكبة عن طريق وسيلة حتقق شرط العلنية ،وذلك من مدخل تدقيق عدد من املصطلحات التي
كانت تعتبرها مذكرات الهيئات املهنية فضفاضة ،وتقليص العقوبات وجعلها بيد القاضي ليختار بني العقوبة
احلبسية أو العقوبة املالية ،والوفاء بااللتزامات الدولية للمغرب في مجال مناهضة التحريض على التمييز العنصري.
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 - 68مشروع قانون رقم  95.15يغري ويتمم القانون رقم  013.71الصادر
بتاريخ  12من ذي القعدة  30( 1391دجنرب )1971احملدث مبوجبه نظام
املعاشات العسكرية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من رئيس احلكومة في  8فبراير 2016
• عدد املواد2 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  10فبراير .2016 مت تقدمي ومناقشة املشروع في اجتماع اللجنة يوم األربعاء  25ماي 2016 برمج البت في مشروع القانون الجتماع اللجنة يوم االثنني  27يونيو  ،2016فوافقت على املشروعباإلجماع كما ورد عليها بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 28 :يونيو .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  29 :يونيو  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يهدف مشروع هذا القانون إلى الرفع التدريجي للحد األدنى للمعاش إلى  1500درهم شهريا ابتداء من فاحت يناير
 ،2018بتعديل احل ّد األدنى للمعاشات العسكرية احمل ّدد  1000درهم ،كالتالي:
-

 1200درهم ابتداء من الشهر املوالي لدخول القانون حيز التنفيذ؛

-

 1350ابتداء من فاحت يناير 2017؛

-

 1500درهما ابتداء من فاحت يناير .2018
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 - 69مشروع قانون رقم  14-71يغري ويتمم القانون رقم  71-011بتاريخ  12من
ذي القعدة  30( 1391دجنرب  )1971احملدث مبوجبه نظام املعاشات املدنية.
 - 70مشروع قانون رقم  14-72احملددة مبوجبه السن اليت جيب أن حيال فيها
على التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية.
 - 71مشروع قانون رقم  15-96يغري ويتمم الظهري الشريف مبثابة قانون رقم
 216-77-1الصادر يف  20من شوال  4( 1397أكتوبر  )1977املتعلق بإحداث
نظام مجاعي ملنح رواتب التقاعد.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :وردت مشاريع القوانني الثالثة على اجمللس من رئيس احلكومة في  19يناير 2016
• عدد مواد مشروع قانون رقم  6 :14-71مواد
• عدد مواد مشروع رقم  3 :14-72مواد
• عدد مواد مشروع قانون رقم  2 :15-96مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيلت مشاريع القوانني الثالثة على اللجنة اخملتصة بتاريخ  21يناير .2016 برمجت اللجنة الشروع في دراسة املشاريع الجتماعي  2و 9فبراير  ،2016وأ ّجال إلى يوم الثالثاء  16فبراير ،2016الذي أ ّجل بدوره لعدم توفر النصاب القانوني طبقا ألحكام املادة  66من النظام الداخلي جمللس
املستشارين بخصوص اجتماعات اللجان املنعقدة في الفترة الفاصلة بني الدورات.
 برمج تقدمي املشاريع الجتماع اللجنة يوم األربعاء  30مارس  ،2016بناء على قرار مكتب اللجنة فياجتماعيه املنعقدين صباح ومساء يوم الثالثاء  29مارس  ،2016دون أن يتمكن ممثلو احلكومة ،الوزير
املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية والوزير املنتدب املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث
اإلدارة من تقدمي هذه النصوص ،بفعل إصرار ممثلي النقابات على مناقشة هذا املوضوع في إطار احلوار
االجتماعي.
 وافق مكتب اجمللس في  31مارس  2016على طلب رئيس اللجنة بإضافة  30يوما لألجل املنصوص عليهقانونيا إلنهاء دراسة ما لدى اللجنة من مشاريع قوانني ،طبقا ألحكام املادة  189من النظام الداخلي
للمجلس ،بناء على كتابه املؤرخ في  23مارس .2016
 برمجت اللجنة دراسة املشروع يوم اجلمعة  13ماي  ،2016وعرف االجتماع نقاشا حول كيفيات البرمجة123
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بشكل يتعارض مع اختصاص مكتب اللجنة في البرمجة ،ودون مراعاة مسلسل احلوار االجتماعي
املفتوح.
 بتاريخ  13ماي  ،2016أحال السيد رئيس اللجنة اخملتصة تقريرا في املوضوع إلى السيد رئيس اجمللس يثيرفيه الصعوبات التي واجهتها هذه اللجنة في دراسة املشاريع املذكورة ،عرض على اجتماعي مكتب
اجمللس املنعقد بتاريخ  16و 23ماي  ،2016ليتقرّر منح اللجنة اخملتصة أجال أقصاه أسبوع للشروع في
البت فيها ثالثني يوما ،وعرض ذلك على
مناقشة مشاريع هذه القوانني الثالثة ،على أن ال يتجاوز أجل
ّ
ندوة الرؤساء بتاريخ  24مايو  ،2016والتي وافقت على ذلك.
 بناء على قرار املكتب ،برمجت اللجنة تقدمي مشاريع هذه القوانني يوم اخلميس  26ماي 2016؛ في اجتماع اللجنة ل 13يونيو  2016انسحب ممثلو االحتاد املغربي للشغل والكونفدرالية الدميقراطيةللشغل من اجتماع اللجنة ،بداعي مخالفة القانون بخصوص دعوة االجتماعات واملطالبة مبناقشة
امللف على مستوى احلوار االجتماعي؛
 استأنفت اللجنة في  15يونيو  2016مناقشة مواد املشاريع ،ومت االتفاق على مواصلة دراسة املواد يوماالثنني  20يونيو  ،2016كما متت املطالبة مب ّد اللجنة ببعض الوثائق واملعطيات حول مشاريع القوانني
املذكورة في االجتماع املوالي.
 أنهت اللجنة في اجتماع الثالثاء  21يونيو  2016دراسة جميع مواد مشاريع القوانني املتعلقة بالتقاعد،وقد مت حتديد يوم اجلمعة  24يونيو  2016على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل إليداع التعديالت،
على أساس البت فيها واملشاريع برمتها يوم االثنني  27يونيو .2016
 صوتت اللجنة على املشاريع بالنتيجة التالية:•	 مشروع قانون رقم  :71.14وافقت عليه كما ورد عليها بالنتيجة التالية:
املوافقون ،7 :املعارضون ،3 :املمتنعون.2 :
•	 مشروع قانون رقم  :72.14وافقت عليه مع ّدال بالنتيجة التالية:
املوافقون ،7 :املعارضون ،4 :املمتنعون.2 :
•	 مشروع قانون رقم  :96.15وافقت عليه كما ورد عليها بالنتيجة التالية:
املوافقون ،7 :املعارضون ،3 :املمتنعون.2 :
 برمجت النصوص في جدول األعمال من طرف مكتب اجمللس في االجتماع املنعقد يوم االثنني  27يونيو ،2016وذلك للجلسة التشريعية املبرمجة يوم الثالثاء  28يوينو  ،2016وقد مت ترتيب املناقشة في
اجتماع ندوة الرؤساء خالل نفس اليوم على الساعة الواحدة زواال.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 28 :يونيو 2016
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•نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية كما يلي:
 مشروع قانون رقم  :71.14املوافقون ،27 :املعارضون ،21 :املمتنعون.04 : مشروع قانون رقم  :72.14املوافقون ،27 :املعارضون ،21 :املمتنعون.04: مشروع قانون رقم  :96.15املوافقون ،27 :املعارضون ،20 :املمتنعون.04 :• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  29 :يونيو  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
مشروع قانون رقم  14-72احملددة مبوجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد املوظفون
واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية:
تتحدد أهم مضامني مشروع هذا القانون في املقتضيات التالية:
 أوال :حتديد سن اإلحالة على التقاعد في سنة  63سنة ،وقد مت اعتماد مرحلة انتقالية في تطبيق هذا اإلجراءوفق ما يلي:
 60سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957؛
 60سنة و 6أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛
 61سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛
 61سنة و 6أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛
 62سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960؛
 62سنة و 6أشهر بالنسبة للمزدادين سنة .1961
 ثانيا :اإلبقاء على سن اإلحالة على التقاعد بالنسبة لألساتذة الباحثني في  65سنة؛ ثالثا :حتديد سن املوظفني واملستخدمني املعينني سفراء في  65سنة .وإذا انتهت مهامهم أو مت إنهاؤها ،حسباحلالة ،قبل بلوغ حد السن ،فإن التاريخ املعتبر من أجل اإلحالة على التقاعد هو تاريخ انتهاء املهام أو إنهاؤها
في حالة جتاوزه  63سنة؛
 رابعا :إمكانية متديد حد سن اإلحالة على التقاعد ملدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتني ،بالنسبةلألساتذة الباحثني ،ومرة واحد لباقي املنخرطني في نظام املعاشات املدنية بقرار لرئيس احلكومة؛ وبظهير
شريف بالنسبة للموظفني واملستخدمني املعينني سفراء.
 خامسا :االحتفاظ باألساتذة الباحثني وموظفي التربية الوطنية بالنسبة لألساتذة الباحثني واملوظفنياخلاضعني للنظام األساسي اخلاص مبوظفي وزارة التربية الوطنية ،فإن مشروع القانون املذكور ينص في
جميع احلاالت ،مبا في ذلك حاالت التقاعد قبل بلوغ حد السن ،على إمكانية متديد حد سنهم إلى غاية متم
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السنة الدراسية أو اجلامعية ،وذلك بقرار للسلطة التي لها صالحية التعيني؛
 سادسا :حتديد الوثائق املعتمدة لتحديد تواريخ االزدياد :يحدد مشروع القانون املذكور الوثائق املعتمدة كحجةلتحديد تواريخ ازدياد املنخرطني وذوي حقوقهم لالستفادة من معاشات التقاعد والتي تتمثل في رسم
الوالدة والوثائق التي تقوم مقامه ،املدلى بها حسب احلالة عند التوظيف أو عند ازدياد األوالد.
كما مت مبوجب مشروع هذا القانون اعتبار  31دجنبر يوم وشهر ازدياد املوظفني واألعوان غير احملدد يوم وشهر ازديادهم.
مشروع قانون رقم  71.14يغير ويتمم مبقتضاه القانون احملدث لنظام املعاشات املدنية:
يهدف مشروع هذا القانون إلى إصالح مجموعة من املعايير:
 الرفع تدريجيا من مساهمة الدولة واملنخرطني ،كل منهما ب  4نقاط على مدى  4سنوات ،حيث ستصبحكالتالي:
 % 11ابتداء من الشهر املوالي لدخول القانون حيز التنفيذ؛
 %12ابتداء من فاحت يناير 2017؛
 %13ابتداء من فاحت يناير 2018؛
 %14ابتداء من فاحت يناير .2019
 اعتماد األجر املتوسط للثماني سنوات األخيرة من العمل كقاعدة الحتساب املعاش بشكل تدريجي علىمدى  4سنوات ،ابتداء من سنة 2017؛
 مراجعة النسبة السنوية الحتساب املعاش من  2.5%إلى  %2فيما يخص احلقوق التي ستكتسب ابتداء منفاحت يناير 2017؛
 الرفع تدريجيا من مبلغ احلد األدنى للمعاش من  1000درهم في الشهر حاليا إلى  1500درهم على محطتني: 1200درهم ابتداء من الشهر املوالي لدخول القانون حيز التنفيذ 1350 ،ابتداء من فاحت يناير  2017و1500
درهم ابتداء من فاحت يناير .2018
كما يقترح املشروع إدخال مجموعة من التعديالت التقنية على بعض املقتضيات للمالءمة ،تتعلق مبراجعة
املدة الدنيا لالستفادة من املعاش قبل بلوغ حد السن وبالنسبة السنوية املطبقة في هذه احلالة وبتصفية املعاش
وبسن استحقاق الزوج للمعاش اآليل من زوجته املتوفاة مع سن اإلحالة على التقاعد وبإلغاء شرط العدد األقصى
لألقساط السنوية القابلة للتصفية واحملدد في  40قسطا.
مشروع قانون رقم  96.15يغير ويتمم مبقتضاه القانون احملدث لنظام جماعي ملنح رواتب التقاعد:
يهدف هذا القانون إلى الرفع من مبلغ احلد األدنى للمعاش بالنسبة ملتقاعدي النظام اجلماعي ملنح رواتب
التقاعد ،على غرار نظام املعاشات العسكرية ونظام املعاشات املدنية ،التي يدبرها الصندوق املغربي للتقاعد.
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 - 72مقرتح قانون يتعلق بالفنان واملهن الفنية
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب في  12فبراير 2016
• عدد املواد 54 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 شرعت اللجنة في دراسة املشروع يوم األربعاء  2مارس  2016بحضور السيد وزير الثقافة. برمج الجتماعي اللجنة يوم اخلميس  31مارس  2016واألربعاء  13أبريل  2016ودرست خاللهما  14مادةمنه ،وواصلت دراسة باقي املواد يوم األربعاء  27أبريل .2016
 ح ّدد يوم األربعاء  4ماي  2016كموعد ملواصلة دراسة املقترح. االثنني  20يونيو  :2016واصلت اللجنة دراسة مواد مقترح القانون. الثالثاء  28يونيو  :2016وافقت اللجنة باإلجماع على مقترح القانون كما مت تعديله.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يوليوز .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  20 :يوليوز  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يروم هذا النص وضع اطار قانوني يتماشى مع واقع الصناعات الثقافية واإلبداعية الوطنية ،من خالل املزاوجة
بني ضمان حقوق الفنانني وتقنيي وإداريي العروض من جهة ،واحلفاظ على قدرة املقاوالت واملؤسسات الفنية على
التطور وتنمية إمكانياتها من جهة أخرى.
وتتمثل األهداف الرئيسية ملقترح هذا القانون في :
1.1مالءمة املشروع اجلديد مع املستجدات الدستورية في مجال احلقوق الثقافية وضمان حرية اإلبداع والتزام
الدولة بدعم وتنمية الثقافة والفنون وإيالء العناية الالزمة للمكانة االعتبارية والرمزية للمبدعني وخاصة
الرواد منهم؛
2.2التركيز على التوجيهات امللكية السامية لصاحب اجلاللة محمد السادس نصره اهلل ،الذي يولي عناية
خاصة لإلبداع الثقافي والفني مبختلف جتلياته ولنساء ورجال الثقافة والفن؛
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 3.3ترسيخ األدوار التي يلعبها املثقفون والفنانون للمساهمة في احلفاظ على الهوية الوطنية؛
4.4إيالء العناية الالزمة للمكانة االعتبارية والرمزية للمبدعني ومتكينهم من وضعية مهنية الئقة وضمان
حقهم في الولوج واالستفادة من الرعاية االجتماعية؛
5.5تشجيع مؤسسات اإلنتاج والتوزيع الفني وحتديث تداول املنتوج الثقافي والفني وجعله مواكبا للتحوالت
التي يعرفها القطاع على الصعيد العاملي وخاصة ما يرتبط بالصناعات الثقافية واإلبداعية؛
6.6تدقيق مهنة الفنان عموما واملهن املتفرعة عنها على اخلصوص مع إعطاء كل قطاع ما يستحقه حسب
خصوصيته؛
7.7ضبط عمل املنتجني واملقاولني في اجملال الفني للمزيد من احلماية للشغيلة الفنية؛
8.8تدقيق املعامالت والتعاقدات الشغلية بني املبدعني والفنانني واملقاوالت الفنية؛
9.9إيجاد سبل وصيغ جديدة للحماية االجتماعية للفنانني تلزم كل األطراف باملساهمة في تأمني اخلدمات
االجتماعية؛
1010تقنني عمل الفنانني غير املغاربة سواء املقيمني أو العابرين؛
1111إشراك املنظمات واجلمعيات املهنية في بلورة السياسات العمومية في القطاع الثقافي والفني؛
1212تقنني الدعم العمومي املوجه للثقافة والفنون.
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 - 73مشروع قانون رقم  02.13يتعلق بزجر الغش يف االمتحانات املدرسية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  8يونيو 2016
• عدد املواد 10 :مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
 مراحل الدراسة باللجنة: أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  11يونيو .2016 برمجت اللجنة الشروع في املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية ملواد مشروع القانون يوم اخلميس 14يوليوز  ،2016فوافقت عليه باإلجماع كما مت تعديله.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يوليوز 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  20 :يوليوز  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يندرج مشروع هذا القانون في إطار اخملطط التشريعي للحكومة ،في الشق املرتبط مبشاريع وزارة التربية
الوطنية والتكوين املهني بغية االرتقاء مبستوى تصنيف املنظومة التعليمية وطنيا ودوليا ،وحتقيق مبدأ املساواة
وتكافؤ الفرص ،وتعزيز آليات التصدي لظاهرة الغش في االمتحانات.
ويرمي على اخلصوص الى:
 حتيني املقتضيات التشريعية الواردة في ظهير  1958التي أصبحت متجاوزة وال تساير املستجدات التي يعرفهامجال التقومي؛
 إقرار مقتضيات تشريعية تؤطر مجال االمتحانات املدرسية ،وبشكل خاص تلك التي تتوج باحلصول علىشهادات أو دبلومات وطنية؛
 ترسيخ حكامة جيدة في تدبير االمتحانات املنظمة من قبل القطاعات احلكومية بالتربية الوطنية والتكويناملهني.
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 - 74مشروع قانون رقم  88.13يتعلق بالصحافة والنشر.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  23يونيو 2016
• عدد املواد 123 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  27يونيو .2016 برمج الجتماعي اللجنة يومي االربعاء  29يونيو  2016و 13يوليوز ،2016 تابعت اللجنة املناقشة التفصيلية ملشروع القانون يوم اجلمعة  15يوليوز  ،2016وح ّددت منتصف يوماالثنني  18يوليوز  2016كآخر أجل لوضع التعديالت ،للبت فيها مساء نفس اليوم.
 وافقت عليه اللجنة باإلجماع بعد تعديله بتاريخ  18يوليوز .2016• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 19 :يوليوز 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  20 :يوليوز  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يرمي مشروع هذا القانون الى:
 توسيع مجال احلريات اإلعالمية وتعزيز مبادئ املسؤولية املهنية وفق أحكام الدستور واإللتزامات الدولية منخالل األخذ بغالبية املالحظات املنبثقة عن عمل اللجنة العاملية االستشارية املكلفة بدراسة مشروع املدونة؛
 متكني قطاع الصحافة والنشر من إطار قانوني لدعم جهود إقالع القطاع عبر االستجابة إلى انتظارات املهنينيوفعاليات اجملتمع املدني واحلقوقي؛
 مواكبة التحوالت التكنولوجية واستيعاب تأثيرها على قطاع الصحافة؛ صيانة املكتسبات وتوسيعها.وقد استند اإلصالح الذي يحمله مشروع هذا القانون على عدة مرجعيات ،وتأتي في مقدمتها التوجيهات
امللكية السامية ،وبصفة خاصة تلك الواردة في رسالة املوجهة إلى الصحافة واإلعالم بتاريخ  25نونبر ،2002
واخلطاب امللكي مبناسبة عيد العرش  30يوليوز  ،2004والرسالة امللكية املوجهة إلى الدورة الثامنة للمؤمتر اإلسالمي
لوزارة اإلعالم  ،2009باالضافة الى أحكام دستور  ،2011ومضامني خطة العمل الوطنية في مجال حقوق اإلنسان
والدميقراطية ،وتوصيات هيئة االنصاف واملصاحلة ،وتوصيات الكتاب األبيض للحوار الوطني حول االعالم واجملتمع،
فضال عن االجتهادات االيجابية للقضاء املغربي في جرائم الصحافة والنشر ،والتزامات املغرب الدولية والتوصيات
التي وافق عليها ضمن اآلليات األممية حلقوق اإلنسان واالجتهادات والتوجهات واملقتضيات القانونية اخلاصة بحرية
الصحافة للمحكمة األوربية.
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 - 75مقرتح قانون يقضي بتعديل أحكام القانون رقم  80.12املتعلق
بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب في  15فبراير 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم األربعاء  15يونيو  2016تقدمت خالله السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزيرالتعليم العالي بكلمة موضحة ألسباب نزول مقترح هذا القانون ،الرامي إلضافة تعديالت على النص
األصلي أي قانون  80.12املتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
الصادر بظهير شريف رقم  1.14.130بتاريخ  3شوال  31( 1435يوليو .)2014
 مت حتديد يوم االثنني  18يوليوز  2016كآخر أجل لتقدمي التعديالت ،على أساس البت فيها يوم األربعاء 20يوليوز  ،2016فوافقت عليه باإلجماع بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 26 :يوليوز .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  27 :يوليوز  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي هذا النص إلى استعداد اجلامعة للزيادة في التكوين واإلشعاع والبحث العلمي وتوفير شروط اجلودة
والتنافسية ،وذلك من خالل توسيع صالحيات الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث
العلمي لتشمل كذلك مهمة دراسة امللفات املعروضة على وزارة التعليم العالي بغرض احلصول على اعترافات
بالدرجات اجلامعية أو األلقاب أو الدبلومات أو الشهادات التي تختم بها الدراسات العليا ،والتي تخول حلاملها نفس
احلقوق التي يستفيد منها حامل الشهادة الوطنية التي متت معادلتها بها.
ويأتي في سياق إرساء آليات البحث العلمي والتأكيد على اجلودة والتقومي الداخلي واخلارجي ،ومواكبة التوجه
العاملي واالستفادة منه من خالل تنزيل املادة  79من القانون  00-01التي دعت إلى ضرورة إحداث أجهزة متخصصة
وحل إشكالية احلكامة اجليدة.
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 - 76مشروع قانون تنظيمي رقم  20.16يقضي بتغيري وتتميم القانون
التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  20يوليوز 2016
• عدد املواد :ثالثة مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والبنيات األساسية.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  21يوليوز .2016 نوقش في اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  22يوليوز  2016ووافقت عليه باألغلبية بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 26 :يوليوز .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  27 :يوليوز  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي مشروع هذا القانون التنظيمي ،الذي مت إعداده وفق مقاربة تشاركية مع األحزاب السياسية في إطار
اإلعداد لتنظيم االنتخابات العامة املقبلة جمللس النواب ،إلى مالءمة املقتضيات اجلاري بها العمل مع املستجدات
التي مت إدخالها مبناسبة االنتخابات اجلماعية واجلهوية األخيرة ،والتي تتعلق على اخلصوص بتحالفات األحزاب
السياسية واحلملة االنتخابية ،وإلى فتح لوائح الترشيح املودعة برسم الدائرة االنتخابية الوطنية أمام الشباب
من اإلناث ،وتخفيض نسبة العتبة املطلوبة للمشاركة في عملية توزيع املقاعد برسم الدوائر االنتخابية من  6إلى
 ،% 3وقبول لوائح الترشيح املشتركة املقدمة من لدن حتالفات األحزاب السياسية.
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 - 77مشروع قانون تنظيمي رقم  21.16يقضي بتغيري وتتميم القانون
التنظيمي رقم  29.11املتعلق باألحزاب السياسية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  20يوليوز 2016
• عدد املواد :مادتني
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والبنيات األساسية.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  21يوليوز .2016 نوقش في اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  22يوليوز  2016ووافقت عليه باإلجماع بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 26 :يوليوز .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  27 :يوليوز  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى إعطاء االمكانية لألحزاب السياسية لتأسيس حتالفات في ما بينها
برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وحتديد املسطرة والقواعد التي ستخضع لها ،ومراجعة املقتضيات املتعلقة
بالدعم العمومي لألحزاب ،وتوزيع مساهمة الدولة في متويل احلمالت االنتخابية ،وكذا ضبط كيفيات االستفادة من
الدعم العمومي السنوي الرامي إلى صيانة املال العام واإلجراءات املمكن اتخاذها في حالة اخملالفة.
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 - 78مقرتح قانون بتغيري وتتميم القانون رقم  77.03املتعلق باالتصال
السمعي البصري.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ  20يوليوز 2016
• عدد املواد :مادتني
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
 مراحل الدراسة باللجنة: أحيل على اللجنة اخملتصة في  20يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  22يوليوز  ،2016مع حتديد منتصف يوم االثنني  25يوليوز 2016موعدا إليداع التعديالت ،غير انه تقرر في اجتماع اللجنة االقتصار على الشروع في دراسة املشروع يوم
االثنني  25يوليوز  ،2016لتوافق عليه باإلجماع خالل نفس االجتماع بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 26 :يوليوز .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  27 :يوليوز  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي هذا النص كما ورد على مجلس املستشارين في إطار قراءة ثانية إلى:
 مالئمة منظومة السمعي البصري مع مستجدات دستور  2011خاصة الفصل  165الذي ينص على إحداثهيآت احلكامة؛
 النهوض بحرية االتصال السمعي البصري وضمان حرية الرأي والتعبير كما يكفلها الدستور؛ حتصني مبادئ الدميقراطية وتفعيل املقاربة التشاركية؛ حتيني املنظومة القانونية املؤطرة لقطاع السمعي البصري مبا يضمن التجاوب مع التحوالت اجملتمعيةوالتطورات املتسارعة التي يعرفها القطاع.
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 - 79مشروع قانون رقم  11.15يتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال
السمعي البصري.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  20يوليوز 2016
• عدد املواد 32 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  21يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  22يوليوز  ،2016مع حتديد منتصف يوم االثنني  25يوليوز 2016موعدا إليداع التعديالت قصد البت فيها في الثانية بعد الزوال من نفس اليوم ،غير أنه تقرر بعد
اجتماع اللجنة االقتصار على الشروع في دراسة املشروع يوم االثنني  25يوليوز  2016ابتداء من الساعة
العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة مساء ،ووافقت عليه باألغلبية في نفس االجتماع.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 26 :يوليوز 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية بالنتيجة التالية :املوافقون ،31 :املعارضون :ال أحد ،املمتنعون.23 :
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  27 :يوليوز  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا النص أساسا إلى :
• مالئمة اختصاصات الهيأة مع مقتضيات الفصول  28و 165و 171من الدستور حول حرية الصحافة
واحترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في إطار صالحيات وقواعد تسيير املؤسسات ذات الصلة؛
• تعزيز املكتسبات في هذا اجملال على ضوء التجارب الدولية؛
• استيعاب املستجدات التقنية والتكنولوجية في امليدان وفي بيئة متعددة الوسائط؛
• التصدي التلقائي للهيأة من أجل فرض احترام القوانني والضوابط ذات الصلة؛
• استقاللية اإلعالم عن السلطة التنفيذية؛
• احترام التعددية في اللغة والثقافة والسياسة؛
• إرساء قواعد احلكامة اجليدة املنصوص عليها في الفصلني  154و 155من الدستور؛
• حتفيز شروط االستثمار وحرية املبادرة في القطاع.
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•وقد اعتمد في صياغة مشروع القانون على املرجعيات التالية:
• التوجيهات امللكية في اخلطب والرسائل املتعلقة باإلعالم؛
• الدستور وخاصة الفصول  165 ،28، 27و171؛
• خطة العمل الوطنية في مجال حقوق اإلنسان والدميقراطية؛
• توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة؛
• االجتهادات اإليجابية للعمل القضائي املغربي؛
• االلتزامات الدولية للمغرب في مجال الصحافة واإلعالم.
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 - 80مشروع قانون تنظيمي رقم  23.16بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم
 02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و92
من الدستور الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1.12.20بتاريخ  27من شعبان
 17( 1433يوليو .)2012
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم الثالثاء  26يوليوز  ،2016فوافقت عليه باألغلبية بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 26 :يوليوز 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية بنتيجة :املوافقون ،38 :املعارضون :ال أحد ،املمتنعون.17 :
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  27 :يوليوز  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يدخل مشروع هذا القانون التنظيمي في إطار تكريس مبادئ احلكامة اجليدة في تدبير الشأن العام ،على ضوء
ربط املسؤولية باحملاسبة ،ويهدف إلى حتيني املؤسسات واملقاوالت العمومية واملناصب العليا احمل ّددين في امللحقني
 1و 2من القانون التنظيمي رقم  12.02من خالل:
•حذف مؤسستني عموميتني من الئحة املؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيني املسؤوولني
عنها في مجلس احلكومة ،وإدراجهما ضمن شأن اجمللس الوزاري وهما  :مؤسسة محمد السادس لألعمال
االجتماعية ملوظفي األمن الوطني؛ ومؤسسة احلسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة
التابعني لوزارة الداخلية ،وذلك خلصوصيتها في مجال األمن الداخلي للدولة.
•إدراج الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ضمن الئحة املؤسسات العمومية اإلستراتيجية ،باعتبارها
مؤسسة استراتيجية للضبط والتحكيم وضمان حسن سير السوق احلرة للكهرباء؛
•وإدراج ضمن الئحة املناصب العليا في اجمللس احلكومي :الشؤون االجتماعية ملوظفي الشباب والرياضة،
وكذا وكالة تأهيل املباني اآليلة للسقوط.
كما يهدف املشروع كذلك إلى استبدال عبارة "املفتش العام للمالية" بعبارة "املفتشون العامون للمالية".
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 - 81مشروع قانون رقم  19.12بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة
بالعامالت والعمال املنزليني (يف إطار قراءة ثانية).
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  2يونيو  2016في إطار قراءة ثانية
• عدد املواد27 :
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  3يونيو .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم األربعاء  15يونيو .2016 واصلت اللجنة دراسة املشروع يوم األربعاء  20يوليوز  ،2016وقررت اعتبار يوم اجلمعة  22يوليوز 2016كآخر اجل إليداع التعديالت ،ليؤجل املوعد إلى منتصف يوم االثنني  25يوليوز .2016
 وافقت اللجنة ،باإلجماع ،مساء يوم االثنني  25يوليوز  2016على مشروع القانون بعد تعديل املادتني  5و 6منه.•تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 26 :يوليوز 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية املوافقون ،27 :املعارضون ،23:املمتنعون :ال أحد .بدون تعديل بعد
التصويت بقبول تعديلني تقدمت بهما احلكومة يرميان إلى اإلبقاء على صيغة املادتني  5و 6كما أحيلتا
على مجلس املستشارين.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  27 :يوليوز  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
أحيل هذا املشروع على مجلس املستشارين لدراسته في إطار قراءة ثانية ،ويندرج في سياق مشاريع القوانني
التي تعكس حتوال كبيرا في اجملتمع ،وتثير نقاشا كبيرا ،سواء داخل البرملان بغرفتيه ،أو من خالل مؤسسات وفعاليات
اجملتمع املدني ،وذلك نظرا ألهمية املقتضيات القانونية التي جاء بها واألهداف التي يرمي إلى حتقيقها.
وقد متت إعادة صياغة النص بشكل تشاركي ،باعتبار أنه يرمي إلى حتسني وضعية شريحة اجتماعية مقصية،
وتعاني من كل أنواع احلرمان والتهميش.
وبهدف جتويد مواد هذا املشروع قانون ،أدخلت عليه مجموعة من التعديالت مبجلس النواب شملت املواد التالية :
•عنوان مشروع القانون :مت تأنيث عنوان مشروع القانون وذلك بالتنصيص على "العامالت" إضافة إلى
"العمال املنزليني"؛
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•حتديد األنشطة املتعلقة بالعامالت والعمال املنزليني من خالل اإلعتناء بشؤون البيت؛
•تغيير "عبارة "األشخاص املعاقني" بعبارة "األشخاص في وضعية إعاقة"؛
•إدخال تعديالت بخصوص عقدة الشغل؛
•إخبار املشغل في حالة مرض العاملة أو العامل حماية حلقوق الطرفني معا؛
•إدخال تعديل جوهري بشأن سن الولوج إلى العمل املنزلي يقضي بالرفع من سن تشغيل األشخاص
بصفتهم عامالت أو عمال منزليني إلى  18سنة مع وضع فترة انتقالية مدتها خمس ( )5سنوات تبتدئ
من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ (املادة )6؛
•احلاالت التي متنع تشغيل العامالت والعمال املنزليني املتراوحة أعمارهم بني  16و 18سنة ،كاألماكن
املرتفعة غير اآلمنة وحمل األجسام الثقيلة والتجهيزات اخلطرة؛
•اإلحالة على الئحة األشغال التي مينع فيها تشغيل العامالت والعمال املنزليني املتراوحة أعمارهم ما بني
 16و 18سنة بنص تنظيمي؛
•تعديل يهم األجر ،والذي ال ينبغي أن يقل عن  60%من احلد األدنى القانوني لألجر ،حتى يتمكن العامل أو
العاملة من االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي؛
•تعديالت تتعلق بالغرامات.
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 - 82مشروع قانون رقم  70.14يتعلق بهيئات التوظيف اجلماعي العقاري.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  15فبراير 2016
• عدد املواد 100 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  16فبراير .2016 مت تقدمي املشروع في اجتماع اللجنة يوم األربعاء  25ماي .2016 برمجت مناقشة النص الجتماع اللجنة يوم األربعاء  27يوليوز  ،2016فوافقت عليه باإلجماع بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية بالنتيجة التالية :املوافقون 28 :املعارضون :ال أحد املمتنعون.19 :
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يندرج مشروع هذا القانون في سياق إستراتيجية تطوير القطاع املالي باملغرب وتعبئة االدخار الطويل األمد
وتنويع متويل االقتصاد وقطاع العقار على وجه اخلصوص وذلك استجابة لتزايد الطلب على العقار التجاري
والصناعي ملواكبة وثيرة النمو.
ويهدف املشروع إلى:
 متكني املقاوالت العمومية واخلاصة من وسائل إنتاج جديدة عبر تطوير العرض في مجال العقار املهني كبديلعن اقتناء العقار ،لتخفيف احتياجات هذه املقاوالت املتعلقة باالستثمار ومتكينها من التركيز على هدفها
األساسي أي إنتاج السلع واخلدمات.
 متكني الفاعلني االقتصاديني من آلية جديدة لتمويل استثمارهم من خالل نقل العقارات التي في ملكيةاملقاوالت املعنية لهيئات توظيف جماعي عقاري بغرض كرائها.
 ويستفيد املستثمر في السندات التي تصدرها الهيأة من : تأطير االستثمار في مجال متويل العقار املوجه للكراء؛ توفير شروط ضمان سيولة أفضل من التمويل املباشر في العقار؛ استثمار في سندات تؤسس مداخيلها على الكراء مع حماية قانونية خاضعة ملراقبة مجلس القيم املنقولةفضال عن كون ممتلكاته معزولة قانونيا عن ممتلكات كل من املقاولة ومؤسسة التدبير ومؤسسة اإليداع.
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 - 83مشروع قانون رقم  59.13يقضي بتغييـر وتتميم القانون رقم 17.99
املتعلق مبدونة التأمينات.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  8يونيو 2016
• عدد املواد :سبعة مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  11يونيو .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم االثنني  4يوليوز .2016 برمجت مناقشة النص الجتماع اللجنة يوم األربعاء  27يوليوز  ،2016فوافقت عليه باإلجماع بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف مشروع هذا القانون إلى املراجعة التقنية لبعض أحكام مدونة التأمينات من أجل الرفع من صالبة هذا
القطاع من خالل إعادة النظر في اإلطار االحترازي لنشاط التأمني وتقوية احلكامة اجليدة ملقاوالت التأمني وإعادة
التأمني والرفع من فعاليتها وشفافيتها ،ووضع إطار قانوني خاص بالتأمني التكافلي يصب في اجتاه مسايرة التطور
امللحوظ في هذا النوع من التأمني تلبي رغبات املستهلكني ،واحلاجة املعبر عنها في ذلك سيما بعد املصادقة على
قانون البنوك التشاركية ،كما تضمن املشروع مقتضيات ترمي إلى إرساء إلزامية بعض التأمينات املتعلقة بالبناء
أي "تأمني جميع أخطار الورش" و"تأمني املسؤولية املدنية العشرية" املنصوص عليها في الفصل  769من الظهير
املتعلق بااللتزامات والعقود.
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 - 84مشروع قانون رقم  24.16بإحداث وكالة حساب حتدي األلفية –
املغرب ()MCA-Morocco
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  23يونيو 2016
• عدد املواد 13 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  27يونيو .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم االثنني  4يوليوز .2016 برمجت مناقشة النص الجتماع اللجنة يوم األربعاء  27يوليوز  ،2016ووافقت عليه باإلجماع خالل هذااالجتماع بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف املشروع إلى إحداث وكالة حساب حتدي األلفية -املغرب ،التي سيناط بها اإلشراف على إجناز البرنامج
موضوع ميثاق حتدي األلفية املوقع بتاريخ  30نونبر  2015بني املغرب والواليات املتحدة ممثلة في هيئة حتدي األلفية،
وهو التوقيع الثاني بعد جناح البرنامج األول للتعاون بني اململكة املغربية وهيأة حتدي األلفية الذي مت تنفيذه ما بني
 2008و 2013بعد استيفاء املغرب للمعايير احملددة من طرف هذه الهيئة واملتعلقة باحلكامة اجليدة وتشجيع احلياة
االقتصادية واالستثمار في العنصر البشري.
ومبوجب هذا امليثاق سيستفيد املغرب من هبة تقدر ب  450مليون دوالر ،وذلك بهدف التقليص من الفقر عبر
النمو االقتصادي من خالل مشروعني :
 1مشروع التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل. 2-مشروع إنتاجية العقار (العقار الصناعي -العقار القروي وحكامة العقار).
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 - 85مشروع قانون رقم  100.15يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية .2013
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  2يونيو 2016
• عدد املواد 10 :مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  3يونيو 2016 برمج الجتماع اللجنة يوم االثنني  4يوليوز .2016 برمجت مناقشة النص الجتماع اللجنة يوم األربعاء  27يوليوز  ،2016فصادقت عليه بالنتيجة التالية:املوافقون 4 :املعارضون 1 :املمتنعون.3 :
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة بالنتيجة التالية :املوافقون 21 :املعارضون 14 :املمتنعون.13 :
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يندرج هذا املشروع في إطار تكريس اجملهودات الهادفة إلى إعداد قوانني التصفية وحتسني جودتها وتقدميها إلى
املؤسسة التشريعية في اآلجال الدستورية والقانونية ،وذلك في إطار تفعيل مضامني الدستور وخاصة ما يتعلق
بتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة.
يتضمن مشروع قانون التصفية للسنة املالية  ،2013عشر مواد ترمي أحكامه باألساس إلى:
 إثبات النتائج النهائية ملوارد ونفقات امليزانية العامة واحلسابات اخلصوصية للخزينة ومرافق الدولة املسيرةبصورة مستقلة؛
 فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات املسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي. إلغاء اعتمادات التسيير غير املستهلكة؛ إلغاء اعتمادات االستثمار التي لم تكن إلى نهاية  2012محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من اخلزينةالعامة؛
 بيان اعتمادات االستثمار املتوفرة في نهاية 2013؛ نقل زيادة النفقات على املوارد بالنسبة للميزانية العامة تضاف إلى املكشوف في حساب اخلزينة؛ ضبط الرصيد الدائن أو املدين لكل صنف من أصناف احلسابات اخلصوصية للخزينة عند نهاية السنة .2013143
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 - 86مشروع قانون رقم  37.16يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 57.09
احملدثة مبوجبه الشركة املسماة " الوكالة املغربية للطاقة الشمسية"
""MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21يوليوز 2016
• عدد املواد :خمسة مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22يوليوز .2016 برمج تقدمي ومناقشة مشروع القانون يوم اخلميس  28يوليوز  ،2016فوافقت عليه باإلجماع كما وردعليها بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت 2016
• نتيجة التصويت :املوافقة باألغلبية بالنتيجة التالية :املوافقون 40 :املعارضون :ال أحد املمتنعون.09 :
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف مشروع هذا القانون إلى :
 حتقيق الهدف املعلن عنه من طرف جاللة امللك مبؤمتر باريس املتمثل في رفع حصة الطاقات املتجددة فيالقدرة الكهربائية املنشأة إلى  52%في أفق 2030؛
 إجناز برنامج تنمية مشاريع مندمجة إلنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية دنيا تبلغ  3000ميغواط سنة 2020و 6000مغ في أفق  2030في إطار اتفاقية بني الشركة والدولة؛
 حتقيق فاعلية أكبر على املستوى املؤسساتي؛ توسيع مهام الشركة لتشمل إجناز محطات إنتاج الكهرباء ،ما عدا احملطات الكهرومائية ووسائل اإلنتاجاملوجهة للذروة واستقرار املنظومة الكهربائية الوطنية ومشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر طاقية متجددة
منجزة من طرف اخلواص؛
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 تغيير تسمية " الوكالة املغربية للطاقة الشمسية" ب " الوكالة املغربية للطاقة املستدامة" ،ومن مهامهاإجناز البنيات التحتية الضرورية لتطوير مشاريع الطاقات املتجددة والكفيلة بربطها بالشبكات الطرقية
والكهربائية وشبكات التزويد باملاء.
ويأتي تقدمي مشروع هذا القانون الذي ق ّدم بشكل متوازي مع مشروعي القانونني املتعلقني بتعديل كل من
القانون املنظم للمكتب الوطني للكهرباء والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ،في
سياق االستجابة للطلب التصاعدي على الطاقة األولية والكهربائية ،وتفعيل خارطة طريق لتطوير استعمال
الغاز الطبيعي قصد تنويع مصادر الطاقة والطاقات املتجددة ،تقليص التبعية الطاقية التي وصلت إلى  98%في
عام  2009خاصة جتاه الواردات من الطاقة األحفورية ،وتعزيز النجاعة الطاقية ،حتقيق التكامل بني األسواق لتوسيع
استعمال الطاقات املتجددة ،مواصلة الورش اإلصالحي للقطاع.
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 - 87مشروع قانون رقم  38.16يغري ويتمم مبوجبه الفصل الثاني من الظهري
الشريف رقم  1.63.226الصادر يف  14من ربيع األول  5( 1383أغسطس )1963
بإحداث املكتب الوطين للكهرباء.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21يوليوز 2016
• عدد املواد :اربعة مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات االنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22يوليوز 2016 برمج اجتماع مكتب جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية يوم الثالثاء  26يوليوز  2016وذلك لبرمجةمشروع القانون.
 برمج تقدمي ومناقشة مشروع القانون يوم اخلميس  28يوليوز  ،2016فوافقت عليه باإلجماع كما وردعليها بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية بالنتيجة التالية :املوافقون 28 :املعارضون 09 :املمتنعون.09 :
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف مشروع هذا القانون إلى:
 إعادة حتديد مجال تدخل املكتب الوطني للكهرباء في ما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية وحصره في ما دونالكهرباء املنتجة انطالقا من منشآت الطاقات املتجددة؛
 ضبط كافة اجلوانب القانونية املتعلقة بنقل األنشطة املرتبطة مبنشآت الطاقات املتجددة من املكتبالوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب إلى الوكالة املغربية للطاقة املستدامة.
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 - 88مشروع قانون رقم  39.16يقضي بتغري القانون رقم  16.09املتعلق
بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21يوليوز 2016
• عدد املواد :أربعة مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات االنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22يوليوز 2016 برمج اجتماع مكتب جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية يوم الثالثاء  26يوليوز  2016وذلك لبرمجةمشروع القانون.
 برمج تقدمي ومناقشة مشروع القانون يوم اخلميس  28يوليوز  ،2016فوافقت عليه باإلجماع كما وردعليها بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة بالنتيجة التالية :املوافقون 43 :املعارضون :ال أحد املمتنعون.04 :
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي هذا املشروع قانون إلى:
 تركيز مهام الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية على تعزيز النجاعة الطاقية معإسناد مهمتها إلى وكالة وطنية مختصة من أجل استغالل املكامن الهائلة القتصاد الطاقة في كل القطاعات
االقتصادية خاصة البنيات والصناعة والنقل والفالحة؛
 بقاء الوكالة احملدثة خاضعة لوصاية الدولة واملراقبة املالية املطبقة على املؤسسات العمومية .ومن بنياملهام األساسية لهذه الوكالة:
 اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية جهوية لتنمية النجاعة الطاقية على اإلدارة؛ صياغة برامج النجاعة وإجنازها؛القيام بأنشطة اإلنعاش في مجال النجاعة الطاقية؛ حتديد مكامن النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني وتقييمها.147
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 - 89مشروع قانون رقم  74.15يتعلق باملنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21يوليوز 2016
• عدد املواد 25 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22يوليوز 2016 برمج اجتماع مكتب جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية يوم الثالثاء  26يوليوز  2016وذلك لبرمجةمشروع القانون.
 برمج تقدمي ومناقشة مشروع القانون يوم اخلميس  28يوليوز  ،2016فوافقت عليه باإلجماع كما وردعليها بدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا املشروع إلى:
 حتسني رقم املعامالت بهذه املنطقة الشاسعة التي تبلغ مساحتها حوالي  60ألف كيلومتر مربع ليبلغ مايقارب  3مرات املستوى احلالي؛
 الرفع من مستوى االستثمارات في مجال التنقيب والبحث املعدني عشر مرات لتصل  4مليار درهم؛ إحداث  30.000منصب شغل مباشر ،مبا يعادل ضعف املناصب احلالية.وذلك استنادا على وضع قانون جديد للمناجم ذو جاذبية وهيكلة جديدة للوزارة تتميز بإحداث مديرية مركزية
تعنى باجليولوجيا وحتسني التغطية اخلرائطية ،وإعادة هيكلة النشاط املنجمي التقليدي مبنطقة تافياللت وفجيج.
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 - 90مشروع قانون رقم  27.14يتعلق مبكافحة االجتار بالبشر.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  2يونيو 2016
• عدد املواد 7 :مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  3يونيو .2016 أحيل على اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان من أجل إبداء الرأي بتاريخ  9يونيو  ،2016بناء على طلب الفريقاالشتراكي.
 توصل اجمللس برأي اجمللس الوطني حول املشروع في  18يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اخلميس  28يوليوز  ،2016فوافقت عليه باإلجماع وبدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يأتي هذا النص في إطار الوفاء بالتزام املغرب دوليا باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة وبرتوكول منع
وقمع االجتار بالبشر ،وتطبيق مقتضيات دستور اململكة ،وتنزيل السياسة الوطنية اجلديدة التي أطلقها جاللة
امللك في مجال الهجرة واللجوء.
ويرمي هذا املشروع إلى سن تشريع وطني ملنع جرائم االجتار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها وحماية الضحايا
ومساعدتهم ،وإحداث مؤسسة متخصصة لتنسيق السياسات العمومية في هذا اجملال ،وضمان تقييمها وتتبع
تنفيذها ،وذلك بإشراك جمعيات اجملتمع املدني.
وهكذا ،مت التنصيص على إحداث جلنة وطنية استشارية عهد إليها بتقدمي مقترحات إلى احلكومة بقضايا
مكافحة االجتار بالبشر مع احلرص على دعم اجلمعيات ملساعدة الضحايا وتشجيع الدراسات حول الظاهرة ،يحدد
تأليفها وكيفية سيرها بنص تنظيمي.
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وقد اعتمد هذا املشروع في فلسفته على عدة مبادئ أساسية وهي :
-

مبدأ منع كل االجتار بالبشر مبختلف صورها وجتلياتها؛

-

مبدأ عدم التمييز جتاه األشخاص ضحايا االجتار بالبشر؛

-

مبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل املرتكب؛

-

مبدأ حماية الفئات الضعيفة والهشة من الضحايا والسيما األطفال والنساء؛

-

مبدأ الولوجية إلى اخلدمات العمومية؛

-

مبدأ املصلحة الفضلى للضحية؛

-

مبدأ التعافي اجلسدي والنفساني؛

-

مبدأ اإلعفاء من العقوبة في حالة التبليغ عن اجلرائم قبل ارتكابها؛

-

مبدأ حتديد هوية الضحايا وحمايتهم؛

-

مبدأ تقدمي املساعدة القانونية والقضائية الالزمة للضحايا؛

-

مبدأ تيسير سبل اندماج الضحايا في احلياة االجتماعية وكذا تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم األصلي.
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 - 91مشروع قانون رقم  66.12يتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف جمال
التعمري والبناء.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  2يونيو 2016
• عدد املواد 21 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والبنيات االساسية.
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  3يونيو .2016 توصلت رئاسة اجمللس في  12يونيو  2016بطلب من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني يرمي الى الدعوةلعقد اجتماع اللجنة حول املشروع في أقرب االجال .وأحيل الى اللجنة اخملتصة في  13يوليوز .2016
 برمج الجتماع اللجنة يوم االثنني  18يوليوز  2018على الساعة العاشرة صباحا ،بحيث قدم فيبداية االجتماع السيد وزير التعمير واعداد التراب الوطني عرضا مفصال حول هذا املشروع قانون ،تاله
تدخل السادة املستشارين في إطار املناقشة العامة ،وأجاب السيد الوزير على مختلف املالحظات
واالستفسارات .ليتقرر في األخير مواصلة دراسة املشروع يوم اجلمعة  22يوليوز  2016على الساعة
العاشرة والنصف صباحا ،والذي أ ّجل الى موعد الحق بناء على طلب فريقي األصالة واملعاصرة والفريق
االشتراكي.
 برمج اجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  2016على الساعة احلادية عشرة صباحا ،قصد مواصلةدراسته ،فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين ،بعد تعديله.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية ،بالنتيجة التالية :املوافقون 38 :املعارضون 02 :املمتنعون.04 :
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  2 :غشت  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
يرمي هذا النص إلى توحيد مساطر ومراقبة وزجر اخملالفات وتبسيطها ،والى إحداث جهاز مراقبة موحد تابع
للعامل أو الوالي ،والتنصيص على حترير محاضر معاينة اخملالفات طبقا للشروط احملددة في قانون املسطرة اجلنائية
وتوجيهها إلى النيابة العامة قصد حتريك املتابعات القضائية وتسريعها ملتابعة وتفادي سقوطها في العيوب
الشكلية والتي حتول دون متابعة اخملالفني.
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وينص املشروع على إحداث دفتر الورش الذي من شأنه أن يساهم في حتسني جودة البناء ومحاربة بعض املمارسات
غير القانونية املرتبطة بالهندسة املعمارية ،وتنظيم تدابير افتتاح وإغالق الورش.
كما ينص على االكتفاء بشهادة املهندس املعماري ملنح رخصة السكن أو شهادة املطابقة في حالة توليه إدارة
األشغال ،وألول مرة على رخصة الهدم ورخصة التسوية ورخصة اإلصالح ،ثم الزيادة في املسائل التي تهم الزجر
في ما يتعلق بالعود إلى ارتكاب اخملالفات.
ويأتي تقدمي هذا النص حملاولة معاجلة طول وتعقد املساطر وتعدد األجهزة املكلفة باملراقبة ،وضعف الوسائل
القانونية للمتدخلني في مجال املراقبة وعدم فعالية الزجر ،وضغط البعد الردعي والزجري في مخالفات التعمير،
وغياب تقنيني لعمليات الهدم ،وعدم ضبط مسطرة معاينة اخملالفات وإيداع الشكاوى باحملاكم ،وغياب إجراءات
وقائية في القوانني املعمول بها في مجال التعمير.
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 - 92مشروع قانون رقم  06.16يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة ببورت
لويس يف  25نوفمرب  2015بني اململكة املغربية ومجهورية موريشيوس
لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تطبق هذه االتفاقية من أجل جتنب االزدواج الضريبي على األشخاص املقيمني بدولة متعاقدة ما بني الدولتني
وكذلك في ما يخص الضرائب على الدخل املفروضة حلساب دولة .ومتثل هذه الضرائب جميع الضرائب املفروضة
على الدخل اإلجمالي أو على عناصر من الدخل مبا فيها الضرائب على األرباح الناجتة عن نقل ملكية األموال
املنقولة أو غير املنقولة وكذلك الضرائب على املبالغ اإلجمالية لألجور أو الرواتب املؤداة من قبل املقاوالت.

153

التشريع
 - 93مشروع قانون رقم  07.16يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة
بالرباط يف  25يناير  2016بني اململكة املغربية واجلمهورية الدميقراطية
لساوتومي وبرينسييب لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان
الضرائب على الدخل.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف االتفاق إلى جتنب االزدواج الضريبي ،خصوصا ما يتعلق بالضرائب على الدخل.
وتعتبر الضرائب املفروضة على الدخل حسب هذه االتفاقية جميع الضرائب املفروضة على الدخل اإلجمالي
أو على عناصر من الدخل مبا فيها ضرائب على األرباح الناجتة عن ملكية األموال املنقولة أو غير املنقولة وكذلك
الضرائب على املبالغ اإلجمالية لألجور أو الرواتب.
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التشريع
 - 94مشروع قانون رقم  08.16يوافق مبوجبه على االتفاقية يف اجملال
العسكري والتقين املوقعة بالرباط يف  3ربيع األول  15( 1437ديسمرب )2015
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
تتعلق االتفاقية بالتعاون العسكري والتقني ما بني اململكة املغربية واململكة العربية السعودية الشقيقة ،ومت
إبرام هذه االتفاقية بالرباط بهدف تعزيز وتطوير التعاون العسكري والتقني مبا يخدم مصلحة البلدين.
ومبوجب هذه االتفاقية وتعمل الدولتان على تنمية وتعزيز العالقات في مجاالت التدريب واملنتجات العسكرية
واملساندة اإلمدادية والتموينية ونقل التقنية العسكرية وكذلك اخلدمات الطبية العسكرية إضافة إلى تبادل
املعلومات.
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التشريع
 - 95مشروع قانون رقم  09.16يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم للتعاون
يف جمال املياه املوقعة بالرباط يف فاتح مجادى األوىل  20( 1436فرباير)2015
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
االتفاقية هي عبارة عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال املياه ما بني اململكة املغربية واململكة العربية
السعودية ،وتهدف إلى تنسيق جهود البلدين وتنمية املوارد املائية وتطويرها كما تهدف أيضا إلى تعزيز القدرات
وتبادل اخلبرات العلمية والفنية في مجال املياه مبا فيه مصلحة البلدين.

156

التشريع
 - 96مشروع قانون رقم  15.16يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع بالرباط
يف  25يناير  2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية
الدميقراطية لساوتومي وبرينسييب بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات على
وجه التبادل.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة 3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا االتفاق إلى تشجيع وخلق ظروف مواتية ملستثمري البلدين من أجل إجناز استثمارات فوق تراب أحد
البلدين ،وذلك من أجل ضمان معاملة عادلة ومنصفة طبقا ملبادئ القانون الدولي.
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التشريع
 - 97مشروع قانون رقم  16.16يوافق مبوجبه على اتفاقية جملس أوروبا
حول تزييف املنتوجات الطبية واملخالفات الشبيهة املهددة للصحة العمومية،
املوقعة مبوسكو يف  28أكتوبر.2011
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
في إطار الوضع املتقدم الذي منح للمغرب سنة  2008في عالقاته مع دول االحتاد األوربي ،اقترح مجلس أوروبا
انضمام اململكة بشكل تدريجي لعدد من االتفاقيات التي هي مفتوحة في وجه الدول غير األعضاء في االحتاد،
وتعتبر اتفاقية مجلس أوربا حول تزييف املنتوجات الطبية واخملالفات الطبية الشبيهة املوقعة مبوسكو من أهم
االتفاقيات ،حيث تهدف إلى مكافحة جرمية تقليد املنتجات الطبية التي أصبحت تشكل إحدى املشكالت الصحية
العامة التي تعرض أرواح الناس للخطر.
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التشريع
 - 98مشروع قانون رقم  18.16يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون يف جمال
الصيد البحري املوقع بالرباط يف  25يناير  2016بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة اجلمهورية الدميقراطية لساوتومي وبرينسييب.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يندرج اتفاق التعاون بني اململكة املغربية واجلمهورية الدميقراطية لساوتومي و برينسيبي في مجال الصيد
البحري في إطار تثمني التجربة املغربية في هذا امليدان ،ويهدف إلى وضع مبادئ وأساليب تنفيذ التعاون في مجاالت
التكوين والبحث العلمي والتقني بشأن الصيد البحري ،وأيضا صناعة التحويل وتسويق املنتجات البحرية ما بني
البلدين.
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التشريع
 - 99مشروع قانون رقم  27.16يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط
يف  5أبريل  2016بني اململكة املغربية ومجهورية سلوفينيا لتجنب االزدواج
الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
•-

أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016

•-

برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.

• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يتعلق مشروع هذا القانون باتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب في امليدان الضريبي على الدخل بني
اململكة املغربية وجمهورية سلوفينيا ،وقد مت التوقيع عليها خالل زيارة وزير خارجية سلوفينيا للمغرب من أجل
مشاورات سياسية ،وهدفها هو تنمية وتعزيز العالقات االقتصادية ما بني البلدين من خالل املقتضيات الرامية إلى
جتنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل.
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التشريع
 - 100مشروع قانون رقم  31.16يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون يف جمال
الصيد البحري املوقع مبوسكو يف  15مارس  2016بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة روسيا االحتادية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يتعلق مشروع القانون باتفاق تعاون في مجال الصيد البحري ،مت التوقيع عليه مبناسبة زيارة صاحب اجلاللة إلى
روسيا ،ويضع هذا االتفاق مبادئ التعاون في ما يخص احملافظة على الثروات السمكية في املنطقة االقتصادية
اخلالصة للمغرب واستغاللها ،ويحدد أيضا الشروط اخلاصة بالصيد في املياه األطلسية من طرف البواخر الروسية،
كما ينص أيضا هذا االتفاق على التعاون من أجل برمجة رحالت البحث العلمي الضرورية للحفاظ على الثروات
السمكية.
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التشريع
 - 101مشروع قانون رقم  32.16يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع مبوسكو
يف  15مارس  2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا
االحتادية بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات على وجه التبادل.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يتعلق املشروع باتفاق بني اململكة املغربية وجمهورية روسيا االحتادية بشأن تشجيع وحماية االستثمارات على
وجه التبادل ،مت التوقيع عليه خالل الزيارة املولوية ملوسكو ،كما يهدف إلى توطيد العالقات االقتصادية ما بني
البلدين عن طريق خلق واحلفاظ على ظروف مالئمة الستثمارات مستثمري البلدين.
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التشريع
 - 102مشروع قانون رقم  33.16يوافق مبوجبه على اتفاقية النقل البحري
املوقعة بالدوحة يف  5أبريل  2016بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة دولة قطر.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يتعلق مشروع القانون باتفاقية النقل البحري بني املغرب ودولة قطر ،مت التوقيع عليها خالل الدورة اخلامسة
للجنة العليا املشتركة التي نظمت بالدوحة في أبريل  ،2016ومتنح هذه االتفاقية للطرفني حرية املرور مع عدم
التمييز لسفن كال البلدين ،وكذلك حق تنفيذ أعمال النقل البحري للبضائع بني املوانئ التجارية الدولية لكال
الطرفني.
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 - 103مشروع قانون رقم  42.16يوافق مبوجبه على اتفاق باريس بشأن تغري
املناخ ،املعتمد بباريس يف  12ديسمرب .2015
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يتعلق مشروع القانون باملوافقة على االتفاق املتعدد األطراف بشأن التغيرات املناخية لسنة  ،2015الذي مت
اعتماده خالل أشغال الدورة  21ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطار لتغير املناخ  COP21املنعقدة في باريس في
السنة املاضية ،وقد فتح باب التوقيع على هذا االتفاق مبقر األمم املتحدة في أبريل  ،2016ويعتبر املغرب من بني الدول
األوائل التي وقعت على هذا االتفاق ،والذي وقعت عليه أكثر من  173دولة.
ويهدف هذا االتفاق إلى حتسني تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطار بشأن تغير املناخ التي اعتمدت بنيويورك سنة
 ،1992كما يتوخى منه احتواء ارتفاع معدل درجات احلرارة بوضوح دون الدرجتني املئويتني مقارنة مبستويات درجات
احلرارة في احلقبة ما قبل الصناعية ،وأيضا مواصلة تنفيذ اخلطوات الرامية إلى احل ّد من ارتفاع درجات احلرارة إلى
 1.5درجة مئوية.
كما يقر االتفاق بأن مسؤولية التصدي لتح ّدي تغير املناخ هي مسؤولية مشتركة ما بني الدول ،ولكنها تتفاوت
بحسب قدرات كل دولة وأيضا اختالف السياق الوطني في كل دولة ،وفي هذا اإلطار يعمل كل طرف على تبليغ
مساهمات متتالية محددة وطنيا والتي يعتزم حتقيقها ،وذلك كل  5سنوات مع اتخاذ تدابير تخفيف محلية.
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 - 104مشروع قانون رقم  69.15يوافق مبوجبه على الربوتوكول املعدل
التفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية ،املعتمد جبنيف يف 27
نوفمرب .2014
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
أقرت الدول األعضاء مبنظمة التجارة العاملية خالل مؤمترها الوزاري سنة  2013بتعديل اتفاقية مراكش إلنشاء
منظمة التجارة العاملية ،وذلك بتبني اتفاق دولي حول تسهيل التجارة ،واملعروف بصفقة بالي والذي يعد أول اتفاق
متعدد األطراف متعلق بإصالح التجارة العاملية ،يتم إبرامه منذ إنشاء املنظمة سنة .1995
يهدف هذا االتفاق إلى تسهيل التجارة من أجل إعادة جتديد النظام التجاري متعدد األطراف ،وأيضا تبسيط
املعامالت وإجراءات حركة التجارة ومرور السلع العابرة للحدود الوطنية والتخليص اجلمركي وتقليص متطلبات
الوثائق ،ويعطي هذا االتفاق ميزات إضافية للدول النامية من أجل بناء قدراتها لتنفيذ االلتزامات التي يتضمنها
هذا الصك الدولي ،مثل متديد فترة التنفيذ وغيرها.
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 - 105مشروع قانون رقم  84.15يوافق مبوجبه على النظام األساسي ملنظمة
تنمية املرأة يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي (منظمة التعاون
اإلسالمي حاليا) الذي اعتمده جملس وزراء اخلارجية باملنظمة املذكورة يف
دورته السابعة والثالثني بدوشنبيه (طاجيكيستان) من  18إىل  20ماي .2010
كرونولوجيا الدراسة:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
•-

أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016

•-

برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.

• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يأتي هذا االتفاق استجابة لرغبة مشتركة من الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي وتطلعات العالم
اإلسالمي لتحقيق وتكامل جهود التنمية اجملتمعية من خالل تنمية املرأة وتعزيز قدراتها.
وقد وافق مجلس وزراء خارجية منظمة املؤمتر اإلسالمي على إنشاء منظمة تنمية املرأة في الدول األعضاء
مبنظمة املؤمتر اإلسالمي ،مقرها مبدينة القاهرة ،وتهدف هذه املنظمة إلى العناية بتنمية املرأة والنهوض بدورها
في الدول األعضاء للمنظمة ،وأيضا بناء املهارات والقدرات والكفاءات من خالل آليات متنوعة ،من بينها التدريب
والتعليم والتأهيل وذلك مبا يتفق ومبادئ القيم اإلسالمية.
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 - 106مشروع قانون رقم  88.15يوافق مبوجبه على النظام األساسي لالحتاد
اإلسالمي لالتصاالت السلكية والالسلكية الذي اعتمده مؤمتر وزراء
خارجية الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي (منظمة التعاون اإلسالمي
حاليا) يف دورته اخلامسة عشرة املنعقدة بصنعاء يف ديسمرب .1984
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  27يوليوز 2016
• عدد املواد :مادة فريدة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  28يوليوز .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اجلمعة  29يوليوز  ،2016فوافقت عليه بإجماع أعضائها احلاضرين.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يعتبر االحتاد اإلسالمي لالتصاالت السلكية والالسلكية جهازا متخصصا ،مت إنشاؤه بعد إقرار املؤمتر اإلسالمي
لوزراء اخلارجية من أجل إنشائه ،ويهدف إلى حتقيق التضامن اإلسالمي في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية
وحتقيق االكتفاء الذاتي والتنسيق ما بني األعضاء في هذا اجملال.
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 - 107مشروع قانون رقم  49.15بتغيري وتتميم القانون رقم  15.95املتعلق
مبدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال األداء.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  21يوليوز 2016
• عدد املواد 6 :مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة الفالحة والقطاعات االنتاجية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  22يوليوز .2016 برمج اجتماع مكتب جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية يوم الثالثاء  26يوليوز  2016وذلك لبرمجةمشروع القانون.
 برمج الجتماع اللجنة يوم األربعاء  03غشت  .2016ومت تقدمي موعده إلى يوم االثنني  01غشت ،2016ليؤجل مرة أخرى إلى يوم الثالثاء  02غشت  ،2016حيث وافقت عليه اللجنة باإلجماع وبدون تعديل.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 2 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  3 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يهدف هذا املشروع إلى تعديل قانون رقم  10-32املتمم للقانون رقم  95-15املتعلق مبدونة التجارة وإلى سن
أحكام خاصة بآجال األداء ،وذلك من خالل:
تقدمي حلول للصعوبات التي واجهها تطبيق القانون رقم  10-32السالف الذكر منذ دخوله حيز التنفيذ ،املتعلق
بتحديد آلجال أداء املعاملة التجارية ،والناجمة عن عدم مراعاة القانون املذكور ملبدأ التدريج في التنزيل ،وخلصوصيات
بعض القطاعات فضال عن إشكاليات مرتبطة بالتكييف القانوني للغرامة املستحقة عن تأخير األداء.
ويتوخى من تعديل مقتضيات هذا القانون:
 1حماية املقاوالت الصغرى واملتوسطة. 2حتسني مناخ األعمال واملساهمات في الرفع من جاذبية بالدنا. 3إنعاش االستثمار.168
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 - 108مشروع قانون رقم  15.98يتعلق بنظام التأمني اإلجباري األساسي عن
املرض اخلاص بفئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من رئيس احلكومة في 19/01/2016 :
• عدد املواد 37 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  21يناير .2016 مت تقدمي مشروع القانون أمام اللجنة اخملتصة في  2مارس .2016 برمج الجتماع اللجنة يوم األربعاء  27يوليوز  ،2016وأنهت دراسته وقرّرت حتديد منتصف يوم االثنني 1غشت  2016كآخر أجل لوضع التعديالت حول مشروع القانون ،وعرضت على اللجنة الفرعية إلعداد
صيغة توافقية على التعديالت املقدمة حول مشروع القانون ،خالل يوم الثالثاء  2غشت  ،2016وقد
وافقت اللجنة على الصيغ املقترحة من طرف اللجنة الفرعية وعلى املشروع برمته كما مت تعديله،
باإلجماع.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 5 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على مجلس النواب  6 :غشت  2016إلمتام دراسته وفقا للمسطرة التشريعية.

أهداف النص:
رغم اجملهودات اجلبارة املبذولة من الدولة في ما يتعلق ببناء وتأهيل املؤسسات الصحية وجتهيزها باملعدات
والتجهيزات البيوطبية العالية اجلودة وكذلك املوارد البشرية ،فإنه ال ميكن حتسني الولوج إلى اخلدمات الصحية ذات
اجلودة لفائدة الساكنة طبقا للفصل  31من الدستور بدون إقرار تغطية صحية شاملة لفائدة جميع املواطنات
واملواطنني مبختلف شرائحهم وفئاتهم.
وقد كانت هذه التغطية الشاملة موضوع توصية األمم املتحدة سنة  2002واجلمعية العامة للمنظمة العاملية
للصحة سنة  ،2011وفي هذا اإلطار قطعت بالدنا أشواطا كبيرة من أجل إقرار التغطية الصحية الشاملة ،تتمثل
حيز التنفيذ سنة  ،2005وتعميم نظام املساعدة الطبية سنة
أساسا في دخول التغطية الصحية اإلجبارية ّ
169

التشريع
 ،2012وإقرار تغطية صحية لفائدة املهاجرين سنة  ،2013ولفئة طلبة التعليم العالي بالقطاعني العام واخلاص
ومؤسسات التكوين املهني سنة .2015
ومبوجب هذا املشروع يتم إقرار التغطية الصحية لفائدة املستقلني وأصحاب املهن احلرة بعدد يقدر بحوالي
 11مليون مستفيد من هذا النظام اجلديد ،منهم املؤمنني وذوي احلقوق ،أي من املتوقع أن يستفيد من هذا النظام
حوالي  % 30من الساكنة.
ومن أهم احملاور التي وردت بهذا املشروع:
 إقرار اإللزامية في االنخراط؛ تخويل تدبير النظام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي األنظمة في إطارمجلس إداري ذا تشكيلة خاصة؛
 حتديد سلة للعالجات مماثلة لسلة العالجات اخملولة لألجراء بالقطاع اخلاص؛ اعتماد التدرج في تفعيل هذه التغطية الصحية؛ -حتديد االشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه املستفيد.
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 - 109مشروع قانون رقم  55.16يغري ويتمم القانون رقم  62.99املتعلق
مبدونة احملاكم املالية.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  2غشت 2016
• عدد املواد :اربعة مواد
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  3غشت 2016 برمج الجتماع اللجنة يوم اخلميس  4غشت  ،2016فوافقت عليه اإلجماع بدون تعديل.• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 5 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  6 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي هذا املشروع قانون إلى مالءمة مقتضيات مدونة احملاكم املالية مع املستجدات الدستورية التي جاء بها
دستور  2011في بابه العاشر املتعلق باجمللس األعلى للحسابات ،السيما في ما يتعلق بـ:
 تدعيم وحماية مبادئ وقيم احلكامة اجليدة والشفافية واحملاسبة بالنسبة للدولة واألجهزة العموميةباعتبارها الهيئة العليا للرقابة على املالية العمومية ببالدنا،
 التنصيص الدستوري على اختصاصات كانت موكولة للمحاكم املالية مبوجب قوانني ويهم األمر :مراقبةحسابات ونفقات األحزاب السياسية ومتويل احلمالت االنتخابية والتصريح اإلجباري باملمتلكات.
 إسناد اختصاص جديد للمجلس األعلى للحسابات مبوجب املادة  31من القانون التنظيمي لقانون املاليةرقم  13-130ويتجلى في التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها ،والذي سيدخل حيز
التنفيذ في فاحت يناير  ،2020طبقا للمادة  69من القانون التنظيمي املذكور.

171

التشريع
 - 110مشروع قانون رقم  19.14يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة
واملرشدين يف االستثمار املالي.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  23يونيو 2016
• عدد املواد 129 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  27يونيو .2016 برمج تقدمي النص الجتماع اللجنة يوم األربعاء  27يوليوز .2016 برمجت مواصلة دراسته الجتماع اللجنة يوم األربعاء  3غشت  ،2016وقررت اللجنة مواصلة دراستهيوم اخلميس  4غشت  ،2016فأنهت دراسته ووافقت عليه باإلجماع.
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 5 :غشت .2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باإلجماع.
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  6 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:

يندرج هذا املشروع قانون في إطار عملية إصالح شامل ومندمج يهدف إلى إنعاش البورصة بهدف حتديث

املنظومة القانونية لسوق الرساميل وتعزيز وتدعيم دور هذا السوق في متويل االقتصاد الوطني من خالل ما يلي:
 تقوية استقاللية وأدوات تدخل الهيأة املغربية لسوق الرساميل لتحسني حماية االدخار وتقوية ثقةاملستثمرين.
 إنشاء سوقني ،أحدهما رئيسي وآخر بديل سيتم تخصيصه للشركات الصغرى واملتوسطة من أجل دعمهذه الفئة من الشركات على رفع التمويالت الالزمة ألنشطتها؛
 متكني سوق البورصة من إدراج الشركات األجنبية في قسم من أقسام الهيئات أو األشخاص املعنوية التيال يوجد مقرها باملغرب وميكن لهذه الشركات أن يتم تقييدها إما بالعمالت األجنبية أو بالدرهم حسب
اختيارها ،وذلك في إطار انفتاح بالدنا على األسواق الدولية ودعم القطب املالي للدار البيضاء؛
 حتديد الشروط والكيفيات التقنية لسير السوق ومقاييس اإلدراج في مختلف األقسام بنص تنظيمي فيإطار النظام العام للشركة املسيرة لسوق البورصة؛
 التأطير القانوني ألنشطة املرشدين في االستثمار وخدمات االستثمار ،حماية لهذه املهنة لسوق الرساميل؛ إحداث جلنة استشارية تسمى جلنة سوق الرساميل بهدف إعطاء املشورة الالزمة للسلطات من أجل تطويرسوق الرساميل ببالدنا.
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 - 111مشروع قانون رقم  110.14يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب
الوقائع الكارثية وبتغيري وتتميم القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة
التأمينات.
كرونولوجيا دراسة النص:
• مصدر اإلحالة  :ورد من مجلس النواب بتاريخ  23يونيو 2016
• عدد املواد 71 :مادة
• اللجنة الدائمة اخملتصة :جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
• مراحل الدراسة باللجنة:
 أحيل على اللجنة اخملتصة بتاريخ  27يونيو .2016 برمج تقدمي النص الجتماع اللجنة يوم األربعاء  27يوليوز .2016 برمجت مواصلة دراسته الجتماع اللجنة يوم األربعاء  3غشت  ،2016وقرّرت اللجنة مواصلة دراستهيوم اخلميس  4غشت  ،2016فأنهت دراسته ووافقت عليه بالنتيجة التالية :املوافقون - 6 :املعارضون:
ال أحد  -املمتنعون.1 :
• تاريخ املوافقة عليه باجللسة العامة 5 :غشت 2016
• نتيجة التصويت  :املوافقة باألغلبية ،بالنتيجة التالية :املوافقون 30 :املعارضون :ال أحد املمتنعون.02 :
• تاريخ اإلحالة على رئيس احلكومة  6 :غشت  2016بعد متام املوافقة عليه من مجلسي البرملان.

أهداف النص:
يرمي مشروع هذا القانون إلى إحداث نظام تغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية ،بهدف التخفيف من أثر هذه
العواقب ووضع نظام متكامل يروم تعويض الضحايا وذويهم.
ويحدث مشروع القانون هذا نظاما مزدوجا للتعويض ،يتعلق شقه األول بتمكني األشخاص الذاتيني غير املتوفرين
على أي تغطية تأمينية من ح ّد أدنى من التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية
أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال املسكن الرئيسي.
أما شقه الثاني ،فيخص توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن هذه الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها
األشخاص املتوفرون على عقود تأمني وذلك عبر سن إجبارية التأمني ضد األخطار الكارثية على مستوى هذه العقود.
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ميثل قياس املدة الزمنية التي تتطلبها املوافقة على النصوص القانونية التي يوافق عليها مجلسي البرملان
محاولة للرصد العلمي لسيرورة التداول حول كل نص على حدة ،ومدى استجابته ملتطلبات املوازنة بني مبدأ
جودة التشريع ومبدأ املصادقة على القوانني خالل أجل معقول من طرف مجلسي البرملان ،في إطار اللجان الدائمة
واجللسات العامة ،سواء مت ذلك في قراءة واحدة أو أكثر.
غير أنه من الصعوبة وضع قاعدة عامة قابلة للتطبيق على جميع احلاالت ،بحيث يختلف األمر من نص آلخر،
بحسب احليثيات املتحكمة في تقدمي النص وإقراره ،وميكن االشارة الى وجود مجموعة من العوامل املتحكمة في
بينت املمارسة عددا من هذه األسباب والتي ميكن توضيحها كاآلتي:
تسريع أو تعطيل دراسة نص ما بالبرملان ،وقد ّ
•الطابع التقني املعقد لبعض النصوص؛
•التفاعل اإليجابي أو السلبي للمكونات اجملتمعية أو الفئوية ،حسب احلالة ،مع آثار القانون؛
•الوفاء بالتزامات دولية للمملكة؛
•عدم أحقية البرملان في تعديل بعض مشاريع القوانني؛
•اختالف التعاطي مع النصوص القانونية بني تلك التي ترمي إلى املالءمة البسيطة مع الدستور ،وتلك
التي حتدث قواعد قانونية جديدة أو تع ّدل قواعد جوهرية في نصوص سارية املفعول؛
•حتديد املشرّع ألجال البت في مشاريع قوانني املالية؛
•إحالة عدد من النصوص في الفترة الفاصلة بني الدورات ،خارج فترة انعقاد اجللسات العامة؛
احليز الزمني الذي يأخذه تأسيس هياكل اجمللس البرملاني بعد انتخاب أعضائه ،وتنصيب احلكومة اجلديدة؛
• ّ
البت في النصوص ذات االرتباط باالستراتيجيات الوطنية الكبرى؛
•احلرص على تسريع ّ
•اإلحالة املتزامنة لعدد من النصوص القانونية على اللجان الدائمة املعنية؛
•تنازع االختصاص بني اللجان الدائمة؛
•اخلالف بني أعضاء احلكومة بخصوص النص املعروض على البرملان؛
•الضغط على جدول أعمال اجمللس قبل اختتام الدورات البرملانية؛
•أجندة الوزراء املوكولة إليهم مناقشة النصوص املعنية مع السادة أعضاء اجمللس في اللجان الدائمة
واجللسات العامة.
ورغبة في املساهمة في توفير املعلومة الكفيلة بقياس الكلفة الزمنية للقوانني ،يتضمن هذا الفرع معطيات
تتعلق بعدد األيام التي استلزمها البت النهائي في كل نص قانوني على حدة ،أمام مجلسي البرملان ،ويضاف الى
ذلك احليز الزمني الذي إحتله النشاط التشريعي في أجندة أجهزة كل مجلس ،والذي ال ينحصر في اللجان الدائمة
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أو اجللسات العامة التي حتظى باملتابعة من طرف الرأي العام ،وامنا تشمل مساهمة أجهزة أخرى تتدخل منذ تقدمي
النص أمام اجمللس البرملاني إلى غاية البت فيه ،ويأتي مكتب اجمللس في مق ّدمة هذه األجهزة باعتباره املؤسسة
بالبت في حتديد اللجنة وفي التداول في االشكاالت التي قد تعترض املناقشة
التي تودع لديها النصوص واخملتصة
ّ
وبتسجيل النصوص اجلاهزة في جدول األعمال ،وكذا ندوة الرؤساء التي تتولى ترتيب النصوص في جدول االعمال
وتوزيع حصص التدخالت ،وهي اختصاصات تأخذ وقتا معتبرا في سيرورة العمل التشريعي.
وعلى العموم ،يعرض هذا الفرع املعطيات الزمنية املتعلقة بنشاط اللجان الدائمة واجللسات العامة في مجال
التشريع ،وبعدد أيام الدراسة اخلاصة بكل نص قانوني مصادق عليه في هذه السنة التشريعية ،وإن كان البعض
منها قد سبق أن متت املوافقة عليه في اجمللس السابق في اطار القراءة األولى.
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اظؾفوف اظدائؿي

جلـي اظعدؿ كاظؿشرؼع كحؼقؽ اإلغلوف

سدد
االجؿؿوسوت
--

اظػؿرة اظػوصؾي بني اظدكرتني
عفؿق ع
دوسوت
اظعؿؾ
--

07
09
02
01
07

 9دوسوت ك10
دضوئؼ
 21دوسي ك30
دضقؼي
 10دوسوت ك15
دضقؼي
 3دوسوت ك15
دضقؼي
 7دوسوت ك30
دضقؼي
 51دوسي ك25
دضقؼي

دكرة أ برؼؾ 2016

17
10
31
15
02
11
86

عفؿق ع اظلـي اظؿشرؼعقي
2016-2015

 26دوسي ك47
دضقؼي
 28دوسي
 94دوسي
 56دوسي ك5
دضوئؼ
 6دوسوت
 22دوسي
 232دوسي ك52
دضوئؼ

عفؿق ع
سدد
االجؿؿوسوت دوسوت اظعؿؾ

30
31
55
35
09
23
183

 71دوسي ك41
دضقؼي
 84دوسي ك40
دضقؼي
 180دوسي ك45
دضقؼي
 156دوسي ك20
دضقؼي
 24دوسي ك40
دضقؼي
 48دوسي ك40
دضقؼي
 566دوسي ك46
دضوئؼ

عفؿق ع دوسوت
سدد
اظعؿؾ
االجؿؿوسوت

الزمن التشريعي من خالل حصيلة أشغال اللجان الدائمة:

 15دوسي ك 25
دضقؼي
 19دوسي ك10
دضقؼي

 90دوسي

عفؿق ع
دوسوت
اظعؿؾ
 44دوسي ك54
دضقؼي
 47دوسي ك30
دضقؼي
 65دوسي ك15
دضقؼي

دكرة أطؿقبر 2015
سدد
االجؿؿوسوت

جلـي اظػالحي كاظؼطوسوت اإلغؿوجقي

13
14

جلـي اظؿعؾقؿ كاظشمكف اظـؼوصقي كاالجؿؿوسقي

07

06

18

15

جلـي ادلوظقي كاظؿكطقط كاظؿـؿقي االضؿصودؼي

جلـي اخلورجقي كاحلدكد كاظدصو ع اظقرـل
كادلـورؼ ادلﻐربقي اﶈؿؾي
جلـي اظداخؾقي كاجلؿوسوت اظؿرابقي كاظؾـقوت
األدودقي

اﺠﻤﻟؿق ع

73

 282دوسي
ك 14دضقؼي
26
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182

اًزمن اًدرشًـي من ذالل حعَةل أبصلال اجلَساث اًـامة ذالل اًس ية اًدرشًـَة 2016-2015

الزمن التشريعي من خالل حصيلة أشغال اجللسات العامة خالل السنة التشريعية 2016-2015

ادلدة اظؿل
ادؿغرضؿفو
 20دوسي ك 53دضقؼي
 58دوسي ك 40دضقؼي

سدد اجلؾلوت
ادلـعؼدة

13

33

جؾلوت اظؿشرؼع

عفؿق ع اجلؾلوت
اظعوعي

دكرة أطؿقبر 2015
سدد اجلؾلوت
ادلـعؼدة
13
38

دكرة أبرؼؾ 2016
ادلدة اظؿل
ادؿغرضؿفو
 10دوسوت ك 6دضوئؼ
 56دوسي ك 54دضقؼي

عفؿق ع اظلـي اظؿشرؼعقي
سدد اجلؾلوت
ادلـعؼدة
26
72

أذغوؿ اجلؾلوت
اظعوعي

ادلدة اظؿل
ادؿغرضؿفو
 30دوسي ك 59دضقؼي
 118دوسي
ك 39دضقؼي
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التشريع
الزمن التشريعي حبسب ّ
معدل مدة دراسة كل نص تشريعي
أ -النصوص املوافق عليها في دورة أكتوبر :2015
اظـصقص ادلقاصؼ سؾقفو خالؿ دكرة أطؿقبر 2015

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس ادللؿشورؼـ

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس
اظـقاب

اظؼراءة األكظك

اظؼراءة
اظـوغقي

سدد اجؿؿوسوت
اظؾفـي اجملؿصي

اظؼراءة األكظك

اظؼراءة اظـوغقي

عشركع ضوغقف ادلوظقي رضؿ  70.15ظؾلـي ادلوظقي 2016.

 23ؼقعو

--

12

 29ؼقعو

 5أؼوـ

عشركع اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ  100.13ؼؿعؾؼ بوظلؾطي
اظؼضوئقي

 105ؼقعو

-

04

 322ؼقعو

ؼقـ كاحد

 105ؼقعو

-

04

 207ؼقعو

ؼقـ كاحد

 47ؼقعو

 243ؼقعو

04

 426ؼقعو

 98ؼقعو

عشركع اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ  106.13ؼؿعؾؼ بوظـظوـ
األدودل ظؾؼضوة.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  107.12بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ
 44.00بشلف بقع اظعؼورات صل رقر اإلجنوز ادلؿؿؿ مبقجؾف
اظظفقر اظشرؼػ اظصودر صل  9رعضوف 12( 1331
أشلطس  )1913مبـوبي ضوغقف االظؿزاعوت كاظعؼقد (ضراءة
ثوغقي).
عشركع ضوغقف رضؿ  56.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي
رضؿ  172بشوف زركؼ اظعؿؾ صل اظػـودؽ كادلطوسؿ
كادلـشكت ادلؿوثؾي 1991 ،ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظعوـ
دلـظؿي اظعؿؾ اظدكظقي صل دكرتف اظـوعـي كاظلؾعني
بفـقػ صل  25ؼقغقق 1991.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  42.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي
ادلعفد اظدكظل ظؿقحقد اظؼوغقف اخلوص ( ؼقغقدركا) بشلف
ادلؿؿؾؽوت اظـؼوصقي ادللركضي أك ادلصدرة بطرؽ شقر
عشركسي،ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظدبؾقعودل ادلـعؼد
بركعو عـ  7إظك  24ؼقغقق .1995
عشرك ع ضوغقف رضؿ  30.14ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي
ادلؿعؾؼي بودللوسدة اإلدارؼي ادلؿؾودظي صل ادلقداف اظضرؼؾل ،
ادلقضعي بلؿرادؾقر غ صل  25ؼـوؼر  ، 1988طؿو مت تعدؼؾفو
بؾركتقطقؿ  2010كاظؿل كضعً سؾقفو ادلؿؾؽي ادلغربقي
بؾورؼس صل  21عوم .2013
عشرك ع ضوغقف رضؿ  57.14ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوؽ
اإلرور ظؾؿعوكف ادلقضع بوظربوط صل  17أبرؼؾ  2014بني
حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي جؿفقرؼي بـؿو .
عشرك ع ضوغقف رضؿ  92.14ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوؽ
ادلقضع بوظربوط صل  12عوم  2014بني حؽقعي ادلؿؾؽي
ادلغربقي كحؽقعي جؿفقرؼي أذربقفوف حقؿ اظؿعوكف
كادللوسدة ادلؿؾودظي صل ادلقداف اجلؿرطل .
عشرك ع ضوغقف رضؿ  102.14ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوؽ
اظؿعوكف صل عفوؿ تدبقر حوالت اظطقارئ ،ادلقضع بوظربوط
صل  13ؼقغقق  2014بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي
جؿفقرؼي أذربقفوف.

 68ؼقعو

--

01

 19ؼقعو

-

166

 27ؼقعو

--

01

 77ؼقعو

 27ؼقعو

-

01

 155ؼقعو

-

 27ؼقعو

-

01

 139ؼقعو

-

 27ؼقعو

-

01

 139ؼقعو

-

 27ؼقعو

-

01

 139ؼقعو

-

167

183

-
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اظـصقص ادلقاصؼ سؾقفو خالؿ دكرة أطؿقبر 2015
2016.
ؼقاصؼ ظؾلـي
70.15 03.15
ادلوظقي رضؿ
عشركععضوغقف
ادلوظقياالتػوؽ
مبقجؾف سؾك
ضوغقف رضؿ
عشرك
دؾؿؿؾر
19
صل
بـدجوعقـو
ادلقضع
اجلقؼي،
اخلدعوت
بشلف
عشركع اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ  100.13ؼؿعؾؼ بوظلؾطي
ادلغربقي كحؽقعي جؿفقرؼي
ادلؿؾؽي
حؽقعي
بني
2014
اظؼضوئقي
تشود.
عشركع اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ  106.13ؼؿعؾؼ بوظـظوـ
ظؾؼضوة.
األدودل
مبقجؾف سؾك اتػوؽ
 19.15ؼقاصؼ
عشرك ع ضوغقف رضؿ
اظؼوغقف رضؿ
ادلقضعبؿغققر
107.12
اظـؼوصل رضؿ
عشرك ع ضوغقف
2015
كتؿؿقؿ 3صؾراؼر
بوظربوط صل
كاظػـل
اظؿعوكف
مبقجؾف
ادلؿؿؿ
اإلجنوز
رقر
صل
اظعؼورات
بقع
بشلف
44.00حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي دكظي اظؽقؼً .
بني
12
(
1331
رعضوف
9
صل
اظصودر
اظشرؼػ
اظظفقر
عشرك ع ضوغقف رضؿ  31.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوؽ
ضراءة
كاظعؼقد
االظؿزاعوت
عفوؿمبـوبي ضوغقف
أشلطسصل)1913
( 20ؼـوؼر
مبراطش صل
اظصقي،ادلقضع
اظؿعوكف
ثوغقي).
 2015بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي جؿفقرؼي
دؼػقار .مبقجؾف سؾك االتػوضقي
اظؽقتؼقاصؼ
عشركع ضوغقف رضؿ 56.15

اتػوضقي
اظػـودؽسؾك
ؼقاصؼصلمبقجؾف
40.15
بشوفرضؿ
172ضوغقف
عشرك ع
كادلطوسؿ
اظعؿؾ
زركؼ
رضؿ
ادلقضعي
اجلؿرطقي ،
ادلؿؾودؿ
كادلـشكتاإلدارم
اظؿعوكف
اظعوـ
ادلممتر
ادللوئؾعـ ضؾؾ
1991صلادلعؿؿدة
ادلؿوثؾي،
ادلؿؾؽي
حؽقعي
دكرتف بني
صل2015
عورس
صل 17
اظؾقضوء
بوظدار
كاظلؾعني
اظـوعـي
اظدكظقي
اظعؿؾ
دلـظؿي
اظعربقي ادلؿقدة .
اإلعورات
ادلغربقي كحؽقعي
ؼقغقق 1991.
دكظي 25
بفـقػ صل

عشرك ع ضوغقف رضؿ  53.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي
ادلقضعي بؾقلوك صل  28عوم  2015بني ادلؿؾؽي ادلغربقي
كجؿفقرؼي شقـقو بقلوك ظؿفـى االزدكاج اظضرؼؾل كعـع
اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائى سؾك اظدخؾ .
عشرك ع اظؼوغقف رضؿ  45.15بؿغققر كتؿؿقؿ أحؽوـ
اظؼوغقف رضؿ  01.00ادلؿعؾؼ بؿـظقؿ اظؿعؾقؿ اظعوظل
اظصودر بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ رضؿ  1.00.199بؿورؼخ 15
عـ صػر  19( 1421عوم  )2000كاظظفقر اظشرؼػ مبـوبي
ضوغقف رضؿ  1.75.398اظصودر صل  10ذقاؿ  6( 1395أطؿقبر
 )1975ادلؿعؾؼ بنحداث اجلوععوت ك بلـ أحؽوـ خوصي
(طؿو كاصؼ سؾقف عفؾس اظـقاب صل  10غقغؾر )2015
عشرك ع اظؼوغقف رضؿ  71.15بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ
 07.00اظؼوضل بنحداث األطودميقوت اجلفقؼي ظؾؿربقي
كاظؿؽقؼـ.
عشرك ع اظدضوغقف رضؿ  89.13ؼؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل
ظؾصقػقني ادلفـقني
عشرك ع ضوغقف رضؿ  90.13ؼؿعؾؼ بوﺠﻤﻟؾس اظقﻃـل
ظؾصقوصي
عشرك ع ضوغقف رضؿ  77.15ؼؼضل مبـع صـع األطقوس عـ
عودة اظؾالدؿقؽ كادؿقرادػو كتصدؼرػو كتلقؼؼفو
كادؿعؿوظفو.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  58.15ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف
رضؿ  13.09ادلؿعؾؼ بوظطوضوت ادلؿفددة.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  67.15ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظظفقر
اظشرؼػ مبـوبي ضوغقف رضؿ  1.72.255بؿورؼخ  18عـ عقرـ
 22( 1393صؾراؼر  )1973ؼؿعؾؼ بودؿقراد عقاد
اظفقدركطوربقرات كتصدؼرػو كتؽرؼرػو كاظؿؽػؾ بؿؽرؼرػو
كتعؾؽؿفو كإدخورػو كتقزؼعفو.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  91.14ؼؿعؾؼ بوظؿفورة اخلورجقي.

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس ادللؿشورؼـ

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس
اظـقاب

اظؼراءة األكظك

اظؼراءة
اظـوغقي

سدد اجؿؿوسوت
اظؾفـي اجملؿصي

اظؼراءة األكظك

اظؼراءة اظـوغقي

 23ؼقعو

--

12

 29ؼقعو

 5أؼوـ

105ؼقعو
27
ؼقعو

--

01
04

 322ؼقعو
166
ؼقعو

ؼقـ -كاحد

 105ؼقعو

-

04

 207ؼقعو

ؼقـ كاحد

 27ؼقعو

-

01

 139ؼقعو

-

 47ؼقعو

 243ؼقعو

04

 426ؼقعو

 98ؼقعو

 27ؼقعو

-

01

 139ؼقعو

-

 68ؼقعو
 27ؼقعو

--

01
01

 19ؼقعو
 139ؼقعو

-

 27ؼقعو
166

--

01

 51ؼقعو

-

168

 54ؼقعو

--

01

94

 34ؼقعو

 12ؼقعو

--

01

23

--

 39ؼقعو

--

04

51

 6أؼوـ

 39ؼقعو

--

04

55

 6أؼوـ

 13ؼقعو

--

01

 10أؼوـ

--

 60ؼقعو

--

02

 47ؼقعو

--

 19ؼقعو

--

02

 68ؼقعو

--

169

 12ؼقعو

184

--

01

 93ؼقعو

--
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اظـصقص اظؼوغقغقي ادلقاصؼ سؾقفو خالؿ دكرة أبرؼؾ 2016

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس ادللؿشورؼـ
اظؼراءة األكظك

اظؼراءة اظـوغقي

 105ؼقعو

--

سدد اجؿؿوسوت
اظؾفـي اجملؿصي

01

عع ّدؿ ع ّدة اظدرادي مبفؾس
اظـقاب
اظؼراءة األكظك

اظؼراءة اظـوغقي

 154ؼقعو

--

 417ؼقعو

--

01

 195ؼقعو

--

 70ؼقعو

--

01

 433ؼقعو

--

 56ؼقعو

--

01

 288ؼقعو

--

 39ؼقعو

 57ؼقعو

05

 52ؼقعو

 7أؼوـ

عشرك ع ضوغقف إرور رضؿ  97.13ؼؿعؾؼ بقؿوؼي حؼقؽ
األذكوص صل كضعقي إسوضي كاظـفقض بفو.

 216ؼقعو

 56ؼقعو

06

 233ؼقعو

--

عشرك ع ضوغقف رضؿ  94.12ؼؿعؾؼ بودلؾوغل اآلؼؾي
ظؾلؼقط كتـظقؿ سؿؾقوت اظؿفدؼد احلضرم.

 56ؼقعو

--

01

 161ؼقعو

--

عشرك ع ضوغقف رضؿ  106.12بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ
 18.00ادلؿعؾؼ بـظوـ ادلؾؽقي ادلشؿرطي ظؾعؼورات ادلؾـقي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  59.14ؼؿعؾؼ بوضؿـوء دػـ اظصقد
كعؾوذرة بـوئفو كترعقؿفو.
عشرك ع ضوغقف  46.12ؼغقر كؼؿؿؿ مبقجؾف ادلؾقؼ األكؿ
عـ اظظفقر اظشرؼػ اظصودر صل  28عـ جؿودل اآلخرة
 31( 1337عورس  )1919مبـوبي عدكغي اظؿفورة اظؾقرؼي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  113.13ؼؿعؾؼ بوظؿرحوؿ اظرسقم
كتفقﺌي كتدبقر اﺠﻤﻟوالت اظرسقؼي كادلراسل اظغوبقؼي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  70.13ؼؿعؾؼ بودلراطز االدؿشػوئقي
اجلوععقي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  51.15ؼؼضل بنسودة تـظقؿ "ادللرح
اظقرـل عقؿد اخلوعس".
عشرك ع ضوغقف رضؿ  43.13ؼؿعؾؼ مبزاكظي عفـ اظؿؿرؼض.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  44.13ؼؿعؾؼ مبزاكظي عفـي اظؼؾوظي.

171

 70ؼقعو

--

02

 148ؼقعو

--

 56ؼقعو

--

01

 243ؼقعو

--

 56ؼقعو

--

01

 779ؼقعو

--

 56ؼقعو

--

01

 166ؼقعو

--

 85ؼقعو

--

03

 239ؼقعو

 30ؼقعو

 53ؼقعو

 38ؼقعو

04

 57ؼقعو

 30ؼقعو

 67ؼقعو
 67ؼقعو
 75ؼقعو

----

04
04
03

 210ؼقعو
 206ؼقعو
 206ؼقعو

 42ؼقعو
 52ؼقعو
 14ؼقعو

 82ؼقعو

--

01

 159ؼقعو

--

عشرك ع ضوغقف رضؿ  30.15ؼؿعؾؼ بلالعي اظلدكد.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  133.12ؼؿعؾؼ بوظعالعوت ادلؿقزة
دلـؿقجوت اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  87.14ؼؼضل بؿغققر اظؼوغقف رضؿ
 016.89ادلؿعؾؼ مبزاكظي عفـي اظفـددي ادلعؿورؼي كإحداث
ػقؽي ادلفـددني ادلعؿورؼني اظقرـقي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  106.14بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ
 016.89ادلؿعؾؼ مبزاكظي اظفـددي ادلعؿورؼي كإحداث ػقؽي
ادلفـددني ادلعؿورؼني اظقرـقي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  89.13ؼؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل
ظؾصقوصقني ادلفـقني.

عشرك ع ضوغقف رضؿ  40.13ؼؿعؾؼ مبدكغي اظطقراف ادلدغل.

عشرك ع ضوغقف رضؿ  69.14ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي
تلؾقؿ اﺠﻤﻟرعني ادلقضعي بوظربوﻁ صل  19صؾراؼر  2014بني
ادلؿؾؽي ادلغربقي كاظؾقدـي كاظفردؽ.
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اظـصقص اظؼوغقغقي ادلقاصؼ سؾقفو خالؿ دكرة أبرؼؾ 2016
اتػوضقي
ؼؿعؾؼمبقجؾف
30.15ؼقاصؼ
رضؿ75.14
ضوغقفرضؿ
عشركع عضوغقف
عشرك
سؾكاظلدكد.
بلالعي
بوظربوط
ادلقضعي
اجلـوئل،
ادلقداف
صل
اظؼوغقغقي
ادللوسدة
عشرك ع ضوغقف رضؿ  133.12ؼؿعؾؼ بوظعالعوت ادلؿقزة
ادلغربقي .كاظؾقدـي
دلـؿقجوت بني
صل  19صؾراؼر 2014
ادلؿؾؽياظؿؼؾقدؼي
اظصـوسي
.
كاظفردؽ
عشرك ع ضوغقف رضؿ  87.14ؼؼضل بؿغققر اظؼوغقف رضؿ
ادلعؿورؼياالتػوضقي
مبقجؾف سؾك
عفـيؼقاصؼ
مبزاكظي16.15
ضوغقف رضؿ
عشرك ع
كإحداث
اظفـددي
ادلؿعؾؼ
016.89
اظقرـقي.ادلقضعي
ادلعؿورؼنياجلـوئل ،
ادلفـددنيصل ادلقداف
اظؿعوكف اظؼضوئل
حقؿ ػقؽي
ادلغربقي
ادلؿؾؽي
حؽقعي
ؼـوؼر 2015
مبراطشعصل 20
رضؿ
اظؼوغقف
كتؿؿقؿ
106.14بنيبؿغققر
ضوغقف رضؿ
عشرك
دؼػقار .
اظفـددياظؽقت
مبزاكظيجؿفقرؼي
كحؽقعي
كإحداث ػقؽي
ادلعؿورؼي
 016.89ادلؿعؾؼ
سؾك االتػوضقي
ادلعؿورؼنيمبقجؾف
 20.15ؼقاصؼ
عشرك ع ضوغقف رضؿ
اظقرـقي.
ادلفـددني
مبراطش
ادلقضعي
سؾقفؿ
اﶈؽقﻡ
بشلف
األدودل
بوظـظوـ
ؼؿعؾؼ
اﻷﺷﺨوﺹ89.13
غؼﻞضوغقف رضؿ
عشرك ع
ادلفـقني.ادلغربقي كحؽقعي
ظؾصقوصقني ادلؿؾؽي
صل  20ؼـوؼر 2015بني حؽقعي
جؿفقرؼي اظؽقت دؼػقار .
عشرك ع ضوغقف إرور رضؿ  97.13ؼؿعؾؼ بقؿوؼي حؼقؽ
عذطرة
إسوضي مبقجؾف
كضعقي ؼقاصؼ
رضؿ 39.15
عشرك ع
سؾكبفو.
كاظـفقض
ضوغقف صل
األذكوص
تػوػؿ صل عفوؿ ادلالحي اظؿفورؼي ،ادلقضعي بوظربوط صل
كحؽقعي
ؼؿعؾؼ ادلغربقي
94.12ادلؿؾؽي
حؽقعي
2016
 12صؾراؼر
بودلؾوغل اآلؼؾي
بني رضؿ
ضوغقف
عشرك ع
سؿؾقوتشوغو.
جؿفقرؼي
اظؿفدؼد احلضرم.
ظؾلؼقط كتـظقؿ
عشرك ع ضوغقف رضؿ  52.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوؽ
ادلقضع بؾقلوك صل  28عوم  2015بني حؽقعي ادلؿؾؽي
ادلغربقي كحؽقعي جؿفقرؼي شقـقو بقلوك بشلف تشفقع
كاحلؿوؼي ادلؿؾودظي ظالدؿـؿورات.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  54.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوؽ
بشلف اظؿعوكف صل عفوؿ األعـ ك اﳊؽوعي اﶈؾقي ادلقضع
بؾقلوك صل  28عوم  2015بني كزارة اظداخؾقي ظؾؿؿؾؽي
ادلغربقي ككزارة اظداخؾقي جلؿفقرؼي شقـقو بقلوك.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  55.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوؽ
حقؿ ادللوسدة اﻹدارؼي ادلؿؾودظي صل اﺠﻤﻟوؿ اجلؿرطل،ادلقضع
بدطور صل  21عوم  2015بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي
كحؽقعي جؿفقرؼي اظلـغوؿ.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  57.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوؽ
اظؿعوكف صل عفوؿ اظصقد اظؾقرم كتربقي األحقوء اظؾقرؼي،
ادلقضع بدطور صل  25عوم  2015بني حؽقعي ادلؿؾؽي
ادلغربقي كحؽقعي جؿفقرؼي اظلـغوؿ.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  01.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي
رضؿ  143بشلف اظففرة صل أكضو ع اسؿلوصقي كتعزؼز
تؽوصم اظػرص كادلعوعؾي ظؾعؿوؿ ادلفوجرؼـ ،ادللؿوة
اتػوضقي اظعؿوؿ ادلفوجرؼـ (أحؽوـ تؽؿقؾقي) ، 1975 ،
ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظعوـ دلـظؿي اظعؿؾ اظدكظقي صل
دكرتف اظلؿني ادلـعؼدة بفـقػ صل  24ؼقغقق .1975
عشرك ع ضوغقف رضؿ  85.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي
اظضؿوف االجؿؿوسل ادلقضعي بؿقغس صل  5عقرـ 19( 1437
أطؿقبر  )2015بني ادلؿؾؽي ادلغربقي كاجلؿفقرؼي اظؿقغلقي.

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس ادللؿشورؼـ

عع ّدؿ ع ّدة اظدرادي مبفؾس
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حتدم
بلالعيعقـوؽ
مبقجؾف سؾك
ؼقاصؼ
05.16
ضوغقف
عشرك ع
اظلدكد.
ؼؿعؾؼ
30.15
رضؿرضؿ
ضوغقف
عشرك ع
)2015
غقصؿؾر
30( 1437
 133.12صػر
صل  18عـ
األظػقي
ادلؿقزة
بوظعالعوت
ؼؿعؾؼ
بوظربوطرضؿ
ادلؾرـضوغقف
عشرك ع
اظقالؼوت ادلؿقدة
كحؽقعي
ادلغربقي
ادلؿؾؽي
حؽقعي
بني
دلـؿقجوت اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي.
.
كعؾقؼوتف
األظػقي
حتدم
ػقؽي
سؾر
األعرؼؽقي،
عشرك ع ضوغقف رضؿ  87.14ؼؼضل بؿغققر اظؼوغقف رضؿ

ادلعؿورؼياالتػوضقي
مبقجؾف سؾك
عفـيؼقاصؼ
مبزاكظي72.15
ضوغقف رضؿ
عشرك ع
كإحداث
اظفـددي
ادلؿعؾؼ
016.89
حؽقعي ادلؿؾؽي
بني
2015
أبرؼؾ
14
صل
بوظربوط
ادلقضعي
ػقؽي ادلفـددني ادلعؿورؼني اظقرـقي.
ظؿفـى
اظلعقدؼي
رضؿادلؿؾؽي
كحؽقعي
رضؿ
اظؼوغقف
اظعربقي كتؿؿقؿ
 106.14بؿغققر
ادلغربقيع ضوغقف
عشرك
ذلف
صل
اظضرؼؾل
اظؿفرب
كدلـع
اظضرؼؾل
االزدكاج
 016.89ادلؿعؾؼ مبزاكظي اظفـددي ادلعؿورؼي كإحداث ػقؽي
اظدخؾ.
اظضرائى سؾك
اظقرـقي.
ادلعؿورؼني
ادلفـددني
االتػوؽ
سؾك
مبقجؾف
ؼقاصؼ
75.15
ضوغقف رضؿ
عشركعع ضوغقف
عشرك
رضؿ  89.13ؼؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل
حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي
ادلقضع بركعو صل  8عوم 2015
بنيادلفـقني.
ظؾصقوصقني
كاظصـدكؽ اظدكظل ظؾؿـؿقي اظزراسقي بشلف إغشوء عؽؿى
 97.13ؼؿعؾؼ بقؿوؼي حؼقؽ
عشرك ع ضوغقف إرور رضؿضطرم.
األذكوص صل كضعقي إسوضي كاظـفقض بفو.
عؾقؼ
مبقجؾف
ؼقاصؼ
81.15
ضوغقف
عشرك ع
سؾكاآلؼؾي
بودلؾوغل
ؼؿعؾؼ
94.12
رضؿرضؿ
ضوغقف
عشرك ع
اظطوئػي
كحؽقعي
ادلغربقي
ادلؿؾؽي
حؽقعي
بني
االتػوؽ
ظؾلؼقط كتـظقؿ سؿؾقوت اظؿفدؼد احلضرم.
اظػرغلقي ظؾؾفقؽو ( صقدراظقي كاظقغل -بركطلقؾ) حقؿ
اظقضعقي اظؼوغقغقي ظؾؿمدلوت ادلدردقي اظؾؾفقؽقي
اظؿل تطؾؼ اظؾرغوعٍ اظؿعؾقؿل ظػقدراظقي كاظقغل –
بركطلقؾ بودلغرب ،ادلقضع بوظربوط صل صوحت أطؿقبر . 2015

عشرك ع ضوغقف رضؿ  82.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي
ادلقضعي بوظربوط صل  5أطؿقبر  2015بني حؽقعي ادلؿؾؽي
ادلغربقي كعفؾس كزراء جؿفقرؼي أظؾوغقو ظؿفـى االزدكاج
اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائى سؾك
اظدخؾ.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  92.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظـظوـ
األدودل ﶈؽؿي اظعدؿ اإلدالعقي اظدكظقي ،ادلعؿؿد عـ
ررؼ عممتر اظؼؿي اإلدالعل اخلوعس ادلـعؼد بوظؽقؼً صل
اظػؿرة عو بني  26ك 29عـ جؿودل األكظك  26( 1407ك 29ؼـوؼر
.)1987
عشرك ع ضوغقف رضؿ  48.15ؼؿعؾؼ بضؾط ضطو ع اظؽفربوء
كإحداث اظفقؽي اظقرـقي ظضؾط اظؽفربوء.
عشرك ع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  90.15ؼؿعؾؼ مبفؾس
اظقصوؼي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  116.14ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ
اظؼوغقف رضؿ  52.05ادلؿعؾؼ مبدكغي اظلقر سؾك اظطرؽ
اظصودر بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ رضؿ  1.10.07بؿورؼخ 26
عـ صػر  11( 1431صؾراؼر .)2016
عشرك ع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  64.14بؿقدؼد ذركط
كطقػقوت مموردي احلؼ صل تؼدمي ادلؾؿؿلوت صل عفوؿ
اظؿشرؼع.

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس ادللؿشورؼـ

عع ّدؿ ع ّدة اظدرادي مبفؾس
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بؿقدؼداظلدكد.
44.14بلالعي
ؼؿعؾؼ
ضوغقف رضؿ
ذركط
30.15رضؿ
تـظقؿل
عشركعع ضوغقف
عشرك
اظلؾطوت
اظعرائض إظك
احلؼ صل
عشرك عمموردي
كطقػقوت
بوظعالعوت ادلؿقزة
تؼدميؼؿعؾؼ
133.12
ضوغقف رضؿ
اظعؿقعقي.اظؿؼؾقدؼي.
دلـؿقجوت اظصـوسي
بوﺠﻤﻟؾﺲ اظؼوغقف رضؿ
ؼؼضل بؿغققر
االدؿشورم
 87.14ؼؿعؾؼ
عشرك ع ضوغقف رضؿ 78.14
اظفـددي ادلعؿورؼي كإحداث
عفـي
 016.89ادلؿعؾؼ مبزاكظي
ظألدرة كاظطػقظي.
اظعؼورات أكاظقرـقي
بؽراءادلعؿورؼني
ادلفـددني
اﶈالت .اﺨﻤﻟصصي
ػقؽي ؼؿعؾؼ
عؼؿرﺡ ضوغقف
رضؿ
اظؼوغقف
كتؿؿقؿ
بؿغققر
106.14
رضؿ
ضوغقف
عشرك ع
ظالدؿعؿوؿ اظؿفورم أك اظصـوسل أك احلرصل (صل إرور ضراءة
اظفـددي ادلعؿورؼي كإحداث ػقؽي
 016.89ادلؿعؾؼ مبزاكظي ثوغقي).
.
اظقرـقي
ادلعؿورؼني
ادلفـددني
 02.16ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف
عشرك ع ضوغقف رضؿ
األدودل
بوظـظوـ
ؼؿعؾؼ
89.13
ادلؿعؾؼرضؿ
57.11ع ضوغقف
رضؿعشرك
بوظؾقائح االغؿكوبقي اظعوعي كسؿؾقوت
ادلفـقني.اظلؿعل اظؾصرم
ظؾصقوصقني االتصوؿ
االدؿػؿوء كادؿعؿوؿ كدوئؾ

كاالدؿػؿوئقي.
االغؿكوبقي
اظعؿقعقي
حؼقؽ
ؼؿعؾؼ بقؿوؼي
احلؿالت97.13
خالؿإرور رضؿ
ضوغقف
عشرك ع
بفو.
كاظـفقض
األذكوصعصل
بودلوء.
إسوضي ؼؿعؾؼ
كضعقي 36.15
ضوغقف رضؿ
عشرك

بعض
كتؿؿقؿ
بؿغققر
ؼؼضل
عشرك ع
اآلؼؾي
بودلؾوغل
ؼؿعؾؼ
94.1273.15
رضؿ رضؿ
ضوغقفضوغقف
عشرك ع
.
اجلـوئل
اظؼوغقف
عفؿقسي
أحؽوـ
ظؾلؼقط كتـظقؿ سؿؾقوت اظؿفدؼد احلضرم.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  95.15ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼوغقف رضؿ
 013.71اظصودر بؿورؼخ  12عـ ذم اظؼعدة 30( 1391
دجـؾر )1971اﶈدﺙ ﲟقجؾﻪ غظوـ ادلعوذوت اظعلؽرؼي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  71-14ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼوغقف رضؿ -71
 011بؿورؼخ  12عـ ذم اظؼعدة  30( 1391دجـؾر )1971
اﶈدث مبقجؾﻪ غظوـ ادلعوذوت ادلدغقي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  72-14اﶈددة مبقجؾﻪ اظلـ اظؿل
ؼفى أف ؼقوؿ صقفو سؾك اظؿؼوسد ادلقزػقف
كادللؿكدعقف صل غظوـ ادلعوذوت ادلدغقي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  96-15ؼغقر كؼؿؿؿ اظظفقر اظشرؼػ
مبـوبي ضوغقف رضؿ  1-77-216اظصودر صل  20عـ ذقاؿ 1397
( 4أطؿقبر  )1977ادلؿعؾؼ بنحداث غظوـ جؿوسل دلـح ركاتى
اظؿؼوسد.
عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بوظػـوف كادلفـ اظػـقي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  02.13ؼؿعؾؼ بزجر اظغش صل
االعؿقوغوت ادلدردقي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  88.13ؼؿعؾؼ بوظصقوصي كاظـشر .
عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ أحؽوـ اظؼوغقف رضؿ 80.12
ادلؿعؾؼ بوظقطوظي اظقرـقي ظؿؼققؿ كضؿوف جقدة اظؿعؾقؿ
اظعوظل كاظؾقٌ اظعؾؿل.
عشرك ع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  20.16ؼؼضل بؿغققر
كتؿؿقؿ اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ  27.11ادلؿعؾؼ مبفؾس
اظـقاب.

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس ادللؿشورؼـ
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21.16
30.15رضؿ
تـظقؿل
بؿغققر.
ؼؼضلاظلدكد
بلالعي
ؼؿعؾؼ
عشرك ع ضوغقف رضؿ
بوألحزاب
ادلؿعؾؼ
29.11
رضؿ
اظؿـظقؿل
اظؼوغقف
كتؿؿقؿ
ضوغقف رضؿ  133.12ؼؿعؾؼ بوظعالعوت ادلؿقزة
عشرك ع
.
اظلقودقي
دلـؿقجوت اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي.
ادلؿعؾؼ
بؿغققر 77.03
اظؼوغقف رضؿ
ضوغقف
عؼؿرح
اظؼوغقف رضؿ
كتؿؿقؿؼؼضل
بؿغققر 87.14
ضوغقف رضؿ
عشرك ع
.
اظؾصرم
اظلؿعل
بوالتصوؿ
 016.89ادلؿعؾؼ مبزاكظي عفـي اظفـددي ادلعؿورؼي كإحداث
تـظقؿ اظفقلة
بنسودة
 11.15ؼؿعؾؼ
ضوغقف رضؿ
اظقرـقي.
ادلعؿورؼني
ادلفـددني
عشرك عػقؽي
.
اظؾصرم
اظلؿعل
ظالتصوؿ
اظعؾقو
عشرك ع ضوغقف رضؿ  106.14بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ
كتؿؿقؿ
بؿغققر
اظفـددي23.16
تـظقؿل رضؿ
ضوغقف
عشرك ع
ػقؽي
كإحداث
ادلعؿورؼي
مبزاكظي
ادلؿعؾؼ
016.89
بوظؿعقني صل
ادلعؿورؼنيادلؿعؾؼ
ادلفـددنيرضؿ 02.12
اظؼوغقف اظؿـظقؿل
اظقرـقي.
عـ
بوظـظوـ 49ك 92
ؼؿعؾؼاظػصؾني
ألحؽوـ
تطؾقؼو
ادلـوصىعاظعؾقو
األدودل
89.13
ضوغقف رضؿ
عشرك
اظشرؼػ رضؿ 1.12.20
اظظفقر
اظددؿقر اظصودر بؿـػقذق
ادلفـقني.
ظؾصقوصقني
بؿورؼخ  27عـ ذعؾوف  17( 1433ؼقظقق .)2012
عشرك ع ضوغقف إرور رضؿ  97.13ؼؿعؾؼ بقؿوؼي حؼقؽ
عشرك ع ضوغقف رضؿ  19.12بؿقدؼد ذركط اظشغؾ
األذكوص صل كضعقي إسوضي كاظـفقض بفو.
كاظؿشغقؾ ادلؿعؾؼي بوظعوعالت كاظعؿوؿ ادلـزظقني (صل
94.12ثوغقي).
رضؿ ضراءة
عشرك ع ضوغقفارور
ؼؿعؾؼ بودلؾوغل اآلؼؾي
اظؿقزقػ
ؼؿعؾؼ
كتـظقؿ70.14
ضوغقف رضؿ
عشرك ع
بفقؽوتاحلضرم.
اظؿفدؼد
سؿؾقوت
ظؾلؼقط
اجلؿوسل اظعؼورم.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  59.13ؼؼضل بؿغققػر كتؿؿقؿ
اظؼوغقف رضؿ  17.99ادلؿعؾؼ مبدكغي اظؿلعقـوت.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  24.16بنحداث كطوظي حلوب حتدم
األظػقي – ادلغرب )(MCA-Morocco
عشرك ع ضوغقف رضؿ  100.15ؼؿعؾؼ بؿصػقي عقزاغقي
اظلـي ادلوظقي 2013.

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس ادللؿشورؼـ
اظؼراءة األكظك

اظؼراءة اظـوغقي
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----

سدد اجؿؿوسوت
اظؾفـي اجملؿصي

01
01
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عع ّدؿ ع ّدة اظدرادي مبفؾس
اظـقاب
اظؼراءة األكظك

اظؼراءة اظـوغقي
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 167ؼقعو
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عـفو 03
صل اظؼراءة
اظـوغقي
01
02

 233ؼقعو
 490ؼقعو

---

 161ؼقعو
 202ؼقعو

---

 54ؼقعو
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--

02

 324ؼقعو

--

 39ؼقعو
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02

 16ؼقعو
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 60ؼقعو

--

02

 161ؼقعو

--

عشرك ع ضوغقف رضؿ  37.16ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف
رضؿ  57.09اﶈدﺛي مبقجؾف اظشرطي ادللؿوة " اظقطوظي
ادلغربقي ظؾطوضي اظشؿلقي " "MOROCCAN AGENCY
" FOR SOLAR ENERGY

 11ؼقعو

--

01

 17ؼقعو

--

عشرك ع ضوغقف رضؿ  38.16ؼغقر كؼؿؿؿ مبقجؾف اظػصؾ
اظـوغل عـ اظظفقر اظشرؼػ رضؿ  1.63.226اظصودر صل 14
عـ ربقع األكؿ  5( 1383أشلطس  )1963بنحداث ادلؽؿى
اظقرـل ظؾؽفربوء.

 11ؼقعو

--

01

 17ؼقعو

--

عشرك ع ضوغقف رضؿ  39.16ؼؼضل بؿغقر اظؼوغقف رضؿ
 16.09ادلؿعؾؼ بوظقطوظي اظقرـقي ظؿـؿقي اظطوضوت
ادلؿفددة كاظـفوسي اظطوضقي.

 11ؼقعو

--

01

 17ؼقعو

--

عشرك ع ضوغقف رضؿ  74.15ؼؿعؾؼ بودلـطؼي ادلـفؿقي
ظؿوصقالظً كصفقٍ.

 11ؼقعو

--

01

 17ؼقعو

--

عشرك ع ضوغقف رضؿ  27.14ؼؿعؾؼ مبؽوصقي االجتور
بوظؾشر.

 60ؼقعو

--

01

 313ؼقعو

--
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التشريع

اظـصقص اظؼوغقغقي ادلقاصؼ سؾقفو خالؿ دكرة أبرؼؾ 2016
كزجراظلدكد.
بلالعي
ؼؿعؾؼ
رضؿرضؿ
ضوغقف
عشرك ع
اجملوظػوت
مبراضؾي
30.15ؼؿعؾؼ
66.12
ضوغقف
عشرك ع
بوظعالعوت ادلؿقزة
ؼؿعؾؼ
133.12
صلرضؿ
عشرك ع ضوغقف
كاظؾـوء.
اظؿعؿقر
عفوؿ
دلـؿقجوت اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  06.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي
عشرك ع ضوغقف رضؿ  87.14ؼؼضل بؿغققر اظؼوغقف رضؿ
ادلقضعي بؾقرت ظقؼس صل  25غقصؿؾر  2015بني ادلؿؾؽي
 016.89ادلؿعؾؼ مبزاكظي عفـي اظفـددي ادلعؿورؼي كإحداث
ادلغربقي كجؿفقرؼي عقرؼشققس ظؿفـى االزدكاج اظضرؼؾل
ػقؽي ادلفـددني ادلعؿورؼني اظقرـقي.
كعـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائى سؾك اظدخؾ.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  106.14بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ
االتػوضقي
ادلعؿورؼيسؾك
ؼقاصؼ مبقجؾف
مبزاكظي07.16
ضوغقف رضؿ
عشرك ع
ػقؽي
كإحداث
اظفـددي
ادلؿعؾؼ
016.89
ادلؿؾؽي ادلغربقي
 2016بني
ادلفـددني ؼـوؼر
ادلقضعي بوظربوط صل 25
اظقرـقي.
ادلعؿورؼني
ظؿفـى
كبرؼـلقؾل
اظدميؼرارقي
األدودل
ظلوكتقعل بوظـظوـ
 89.13ؼؿعؾؼ
كاجلؿفقرؼي ضوغقف رضؿ
عشرك ع
اظضرؼؾل صل عقداف
اظؿفرب
االزدكاج اظضرؼؾل كعـع
ادلفـقني.
ظؾصقوصقني
اظضرائى سؾك اظدخؾ.
عشرك ع ضوغقف إرور رضؿ  97.13ؼؿعؾؼ بقؿوؼي حؼقؽ
عشرك ع ضوغقف رضؿ  08.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي
األذكوص صل كضعقي إسوضي كاظـفقض بفو.
صل اﺠﻤﻟوؿ اظعلؽرﻱ كاظؿؼـل ادلقضعي بوظربوط صل  3ربقع
ادلؿؾؽي
ؼؿعؾؼحؽقعي
 )2015بني
1437ع (15
بودلؾوغل اآلؼؾي
دؼلؿؾر94.12
ضوغقف رضؿ
األكؿعشرك
اظلعقدؼي..
سؿؾقوتاظعربقي
كتـظقؿادلؿؾؽي
ظؾلؼقطكحؽقعي
ادلغربقي
اظؿفدؼد احلضرم
عشرك ع ضوغقف رضؿ  09.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عذطرة
تػوػؿ ظؾؿعوكف صل عفوؿ ادلقوق ادلقضعي بوظربوط صل صوحت
جؿودل األكظك  20( 1436صؾراؼر ) 2015بني حؽقعي ادلؿؾؽي
ادلغربقي كحؽقعي ادلؿؾؽي اظعربقي اظلعقدؼي.

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس ادللؿشورؼـ
اظؼراءة األكظك

اظؼراءة اظـوغقي
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سدد اجؿؿوسوت
اظؾفـي اجملؿصي

01
02
01
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01

 288ؼقعو
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 05أؼوـ
 39ؼقعو
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 216ؼقعو

 56ؼقعو

06

 233ؼقعو
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 05أؼوـ

--

01

 08أؼوـ

--

 56ؼقعو

--

01

 161ؼقعو

--

أؼوـ
171

--

01

 13ؼقعو

--

05

عشرك ع ضوغقف رضؿ  15.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوؽ
ادلقضع بوظربوط صل  25ؼـوؼر  2016بني حؽقعي ادلؿؾؽي
ادلغربقي كحؽقعي اجلؿفقرؼي اظدميؼرارقي ظلوكتقعل
كبرؼـلقؾل بشلف تشفقع كحؿوؼي االدؿـؿورات سؾك
كجف اظؿؾودؿ.

 05أؼوـ

عشرك ع ضوغقف رضؿ  16.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي
عفؾس أكركبو حقؿ تزؼقػ ادلـؿقجوت اظطؾقي كاجملوظػوت
اظشؾقفي ادلفددة ظؾصقي اظعؿقعقي ،ادلقضعي مبقدؽق
صل  28أطؿقبر2011.

 05أؼوـ

عشرك ع ضوغقف رضؿ  18.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوؽ
اظؿعوكف صل عفوؿ اظصقد اظؾقرم ادلقضع بوظربوط صل 25
ؼـوؼر  2016بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي
اجلؿفقرؼي اظدميؼرارقي ظلوكتقعل كبرؼـلقؾل.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  27.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي
ادلقضعي بوظربوط صل  5أبرؼؾ  2016بني ادلؿؾؽي ادلغربقي
كجؿفقرؼي دؾقصقـقو ظؿفـى االزدكاج اظضرؼؾل كعـع
اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائى سؾك اظدخؾ.

عع ّدؿ ع ّدة اظدرادي مبفؾس
اظـقاب
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 13ؼقعو
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--

01

 13ؼقعو
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التشريع

اظـصقص اظؼوغقغقي ادلقاصؼ سؾقفو خالؿ دكرة أبرؼؾ 2016
عشرك ع ضوغقف رضؿ  30.15ؼؿعؾؼ بلالعي اظلدكد.

اظؿعوكف
مبقجؾف سؾك
31.16
ضوغقف
عشرك ع
اتػوؽادلؿقزة
بوظعالعوت
ؼقاصؼؼؿعؾؼ
133.12
رضؿرضؿ
ضوغقف
عشرك ع
اظؿؼؾقدؼي 15.عورس 2016
مبقدؽق صل
ادلقضع
اظؾقرم
اظصقد
عفوؿ
صل
دلـؿقجوت اظصـوسي
بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي ركدقو االحتودؼي.

عشرك ع ضوغقف رضؿ  87.14ؼؼضل بؿغققر اظؼوغقف رضؿ
 016.89ادلؿعؾؼ مبزاكظي عفـي اظفـددي ادلعؿورؼي كإحداث
عشرك ع ضوغقف رضؿ  32.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوؽ ادلقضع
حؽقعياظقرـقي.
ادلعؿورؼني
ادلفـددني
ػقؽي
ادلؿؾؽي ادلغربقي
 2016بني
 15عورس
مبقدؽق صل
اظؼوغقف رضؿ
ركدقو 106.14
ضوغقف رضؿ
عشرك ع
كتؿؿقؿ كحؿوؼي
بؿغققرتشفقع
االحتودؼي بشلف
كحؽقعي
اظؿؾودؿ.كإحداث ػقؽي
ادلعؿورؼي
اظفـددي
مبزاكظي
ادلؿعؾؼ
016.89
االدؿـؿورات سؾك كجف
.
اظقرـقي
ادلعؿورؼني
ادلفـددني
عشرك ع ضوغقف رضؿ  33.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي اظـؼؾ
األدودل
ؼؿعؾؼ
89.13
ادلقضعي رضؿ
اظؾقرمع ضوغقف
عشرك
بوظـظوـبني حؽقعي
أبرؼؾ 2016
صل 5
بوظدكحي
دكظي ضطر.
كحؽقعي
ادلؿؾؽي ادلغربقي
ادلفـقني.
ظؾصقوصقني
عشرك ع ضوغقف رضؿ  42.16ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوؽ بورؼس
عشرك ع ضوغقف إرور رضؿ  97.13ؼؿعؾؼ بقؿوؼي حؼقؽ
بشلف تغقر ادلـوخ ،ادلعؿؿد بؾورؼس صل  12دؼلؿؾر 2015.
األذكوص صل كضعقي إسوضي كاظـفقض بفو.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  69.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظؾركتقطقؿ
اظعودلقي،
عراطش
التػوضقي
ادلعدؿ
اظؿفورةاآلؼؾي
عـظؿيبودلؾوغل
إلغشوء ؼؿعؾؼ
رضؿ 94.12
ضوغقف
عشرك ع
ادلعؿؿد بفـقػ صل  27غقصؿؾر 2014.
ظؾلؼقط كتـظقؿ سؿؾقوت اظؿفدؼد احلضرم.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  84.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظـظوـ
األدودل دلـظؿي تـؿقي ادلرأة صل اظدكؿ األسضوء مبـظؿي
ادلممتر اإلدالعل (عـظؿي اظؿعوكف اإلدالعل حوظقو) اظذم
اسؿؿدق عفؾس كزراء اخلورجقي بودلـظؿي ادلذطقرة صل دكرتف
اظلوبعي كاظـالثني بدكذـؾقف (روجقؽقلؿوف) عـ  18إظك 20
عوم 2010.

عشرك ع ضوغقف رضؿ  88.15ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظـظوـ
األدودل ظالحتود اإلدالعل ظالتصوالت اظلؾؽقي
كاظالدؾؽقي اظذم اسؿؿدق عممتر كزراء خورجقي اظدكؿ
األسضوء صل عـظؿي ادلممتر اإلدالعل (عـظؿي اظؿعوكف
اإلدالعل حوظقو) صل دكرتف اخلوعلي سشرة ادلـعؼدة
بصـعوء صل دؼلؿؾر 1984.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  49.15بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ
 15.95ادلؿعؾؼ مبدكغي اظؿفورة كدـ أحؽوـ خوصي بكجوؿ
األداء.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  98.15ؼؿعؾؼ بـظوـ اظؿلعني اإلجؾورم
األدودل سـ ادلرض اخلوص بػؽوت ادلفـقني كاظعؿوؿ
ادللؿؼؾني كاألذكوص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشورو
خوصو.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  55.16ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼوغقف رضؿ 62.99
ادلؿعؾؼ مبدكغي اﶈوطؿ ادلوظقي.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  19.14ؼؿعؾؼ بؾقرصي اظؼقؿ
كذرطوت اظؾقرصي كادلرذدؼـ صل االدؿـؿور ادلوظل.
عشرك ع ضوغقف رضؿ  110.14ؼؿعؾؼ بنحداث غظوـ
ظؿغطقي سقاضى اظقضوئع اظؽورثقي كبؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف
رضؿ  17.99ادلؿعؾؼ مبدكغي اظؿلعقـوت.

عع ّدؿ عدة اظدرادي مبفؾس ادللؿشورؼـ
سدد اجؿؿوسوت
اظؾفـي اجملؿصي

عع ّدؿ ع ّدة اظدرادي مبفؾس
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ثانيا:

التعديل البرلماني

193

التشريع
قياس حجم مساهمة اجمللس البرملاني املعني في إغناء
ميثل ممارسة حق التعديل البرملاني مؤشرا دالليا
ّ
مهما في ّ
مشاريع ومقترحات النصوص القانونية املعروضة عليه ،وإن اصدار أي حكم يبتغي املوضوعية حول درجة املساهمة
في جتويد التشريع بواسطة التعديالت يدعو إلى اعتماد مقاربة متعددة األبعاد التنحصر بالضرورة في اإلحصاء
الكمي لعدد مقترحات التعديل ،وامنا ينبغي أن تأخذ كذلك معطيات أخرى بعني االعتبار ،وبصفة خاصة اجلانب
بسياقات عرض واملصادقة
النوعي الذي يركّز على املضامني اخلاصة بكل نص على حدة ،باإلضافة إلى جوانب تتعلق
ّ
على القانون املعني ،واإلمكانيات املتاحة للبرملاني قصد ممارسة مهامه ،وموازين القوى املوجودة في تاريخ البت،
ودرجة التفاعل مع آراء فعاليات اجملتمع املدني ،وحتى املؤسسات الوطنية في حالة طلب رأيها.
وحيث إن التشريع ينحو في السنوات األخيرة إلى تعزيز دور املؤسسة البرملانية في املوافقة على االتفاقيات
الدولية املبرمة مع دول شقيقة وصديقة أو التي تنضم مبوجبها اململكة املغربية إلى معاهدات متعددة األطراف،
فإن ذلك يح ّد في املقابل من حرية املشرّع في إدخال ما يراه من تعديالت عليها ،وهو ما يؤدي إلى التأثير على النسبة
العامة للقوانني املع ّدلة.
قياس املساهمة الكمية جمللس املستشارين في تعديل النصوص القانونية ،يهدف اجلدول
ورغبة في محاولة ّ
التالي إلى إعطاء صورة عن حجم التعديالت على النصوص املوافق عليها خالل هذه السنة التشريعية ،وكذا درجة
اعتمادها من طرف مجلس النواب مبناسبة البت النهائي فيها ،إعماال ملقتضيات الدستور اجلديد للمملكة.
وبصفة عامة ،فقد ع ّدل اجمللس خالل هذه السنة التشريعية  21نصا قانونيا ،موزعة على  19مشروع قانون
ومقترحي قانونني اثنني ،وذلك من أصل  67نص قابل للتعديل ،باعتبار املصادقة على  43مشروع قانون يرمي
للموافقة على اتفاقيات دولية ومشروع قانون واحد للتصفية ،والتي ال تقبل التعديل.
وهذا الرقم ( 21نصا مع ّدال) ال يعكس بالضرورة املساهمة احلقيقية في مجال التشريع من خالل إعمال حق
التعديل البرملاني ،بدليل أن هناك  10نصوص قانونية غير مع ّدلة وقد وزد بشأنها  199تعديال ،وكذلك باعتبار العدد
االجمالي للتعديالت املقدمة خالل السنة التشريعية والبالغ عدد  1469تعديال ،توزعت بني دورة أكتوبر 589( 2015
تعديال) ودورة أبريل  880( 2016تعديال) ،مما يشير إلى أن عدم التمكن من بلوغ تعديل نص قانوني ال يعني التغاضي
عن اجملهود املبذول في طرح مقترحات للتعديل ومناقشتها في اللجان الدائمة والتشبث بالعديد منها أمام اجللسة
العامة ،علما بأن عددا مهما من هذه التعديالت ال يخضع للرفض بشكل آلي ،ولكن باختالف حيثيات كل نص على
حدة ،بحيث يتم سحب مجموعة من مقترحات التعديالت في إطار من التراضي والتوافق ،خاصة في النصوص التي
تكتسي طابعا تقنيا.
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التشريع
وجتدر االشارة إلى وجود صعوبة تقنية تتعلق باالحصاء الدقيق للتعديالت املقبولة على النصوص القانونية،
باعتبار ورود أكثر من تعديل على املادة الواحدة ،والتي يفضي النقاش بشأنها في أغلب األحيان إلى اعتماد صيغة
توافقية تأخذ من مختلف التعديالت املقترحة ،كال ّ أو جزءا ،مما ير ّجح إعمال احتساب عدد املواد املع ّدلة وليس عدد
التعديالت املقبولة.

أ -النصوص القانونية املوافق عليها خالل دورة أكتوبر  2015و الوارد بشأنها مقترحات تعديالت:
اظـصقص اظؼوغقغقي اظؿل كردت بشلغفو عؼؿرحوت تعدؼالت
كادلقاصؼ سؾقفو خالؿ دكرة أطؿقبر 2016
.1
.2
.3
.4

عؼؿرح بؿغققر ادلودتني  46ك 53عـ اظـظوـ اظداخؾل
ﺠﻤﻟؾس ادللؿشورؼـ.
عشرك ع ضوغقف ادلوظقي رضؿ  70.15ظؾلـي ادلوظقي .2016
عشرك ع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  100.13ؼؿعؾؼ بوﺠﻤﻟؾس
األسؾك ظؾلؾطي اظؼضوئقي.
عشرك ع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  106.13ؼؿعؾؼ بوظـظوـ
األدودل ظؾؼضوة

سدد اظؿعدؼالت
ادلؼؿرحي

سدد اظؿعدؼالت
ادلؼؾقظي عـ
ررؼ اﺠﻤﻟؾس

01

01

--

224

32

17

% 53

122

17

17

% 100

65

3

3

% 100

 .5عشرك ع اظؼوغقف رضؿ  45.15بؿغققر كتؿؿقؿ أحؽوـ اظؼوغقف
رضؿ  01.00ادلؿعؾؼ بؿـظقؿ اظؿعؾقؿ اظعوظل اظصودر بؿـػقذق
اظظفقر اظشرؼػ رضؿ  1.00.199بؿورؼخ  15عـ صػر 1421
( 19عوم  )2000كاظظفقر اظشرؼػ مبـوبي ضوغقف رضؿ 1.75.398
اظصودر صل  10ذقاؿ  6( 1395أطؿقبر  )1975ادلؿعؾؼ بنحداث
اجلوععوت كبلـ أحؽوـ خوصي.

1

 .6عشرك ع اظؼوغقف رضؿ  89.13ؼؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل
ظؾصقػقني ادلفـقني.

45

 90.13ؼؿعؾؼ بوﺠﻤﻟؾس اظقرـل

132

 .7عشرك ع ضوغقف رضؿ
ظؾصقوصي.

1

 10تعدؼالت
تؿعؾؼ بكؿلي
عقاد
 30تعدؼؾ تؿعؾؼ
ب 18عودة
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196

اظؿعدؼالت اﶈؿػﻆ بفو عـ اظـلؾي ادلؽقؼي
ظؾؿعدؼالت
ررؼ عفؾس اظـقاب صل
اظؾً اظـفوئل
اﶈؿػﻆ بفو
إرور ّ

1

% 100

5

% 100

18

% 100

التشريع

أ -النصوص القانونية املوافق عليها خالل دورة أبريل  2016و الوارد بشأنها مقترحات تعديالت:
اظـصقص اظؿل كردت بشلغفو عؼؿرحوت تعدؼالت
كادلقاصؼ سؾقفو خالؿ دكرة أبرؼؾ 2016

سدد
اظؿعدؼالت
ادلؼؿرحي

سدد اظؿعدؼالت
ادلؼؾقظي عـ ررؼ
اﺠﻤﻟؾس

اظؿعدؼالت اﶈؿػﻆ بفو
عـ ررؼ عفؾس اظـقاب
اظؾً اظـفوئل
صل إرور
ّ

اظـلؾي ادلؽقؼي
ظؾؿعدؼالت اﶈؿػﻆ بفو

 .8اظـصقص اظؼوغقغقي ادلعدّظي :

 .9عشرك ع ضوغقف رضؿ  70.13ؼؿعؾؼ بودلراطز
االدؿشػوئقي اجلوععقي.

 24تعدؼؾ

 08عقاد

 05عقاد

%62.5

 .10عشرك ع ضوغقف رضؿ  51.15ؼؼضل بنسودة
تـظقؿ " ادللرح اظقرـل عقؿد اخلوعس".

24

 7عقاد

 7عقاد

% 100

 .11عشرك ع ضوغقف رضؿ  43.13ؼؿعؾؼ مبزاكظي عفـ
اظؿؿرؼض.
 .12عشرك ع ضوغقف رضؿ  44.13ؼؿعؾؼ مبزاكظي عفـي
اظؼؾوظي.
 .13عشرك ع ضوغقف رضؿ  40.13ؼؿعؾؼ مبدكغي
اظطقراف ادلدغل.
 .14عشرك ع ضوغقف رضؿ  116.14ؼؼضل بؿغققر
كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ  52.05ادلؿعؾؼ مبدكغي
اظلقر سؾك اظطرؽ اظصودر بؿـػقذق اظظفقر
اظشرؼػ رضؿ  1.10.07بؿورؼخ  26عـ صػر
 11( 1431صؾراؼر .)2016

50

 20عودة

 08عقاد

% 40

69

 20عودة

12

% 60

40

 31تعدؼؾ

 31تعدؼؾ

% 100

 16عودة عع ّدظي

 16عودة

% 100

 6عقاد عع ّدظي

 05عقاد

% 83

42

 26تعدؼؾ

 26تعدؼؾ

% 100

 7تعدؼالت

 1تعدؼؾ

 1تعدؼؾ

% 100

 94تعدؼؾ

 40عودة ععدظي

 40عودة

% 100

 .19عشرك ع ضوغقف رضؿ  02.13ؼؿعؾؼ بزجر اظغش
صل االعؿقوغوت ادلدردقي.

 03تعدؼالت

 03عقاد

 03عقاد

% 100

 .20عشرك ع ضوغقف رضؿ  88.13ؼؿعؾؼ بوظصقوصي
كاظـشر.

 104تعدؼؾ

 32عودة

 32عودة

% 100

 .21عشرك ع ضوغقف رضؿ  66.12ؼؿعؾؼ مبراضؾي كزجر
اجملوظػوت صل عفوؿ اظؿعؿقر كاظؾـوء.

10

10

10

% 100

 .22عشرك ع ضوغقف رضؿ  98.15ؼؿعؾؼ بـظوـ
اظؿلعني اإلجؾورم األدودل سـ ادلرض اخلوص
بػؽوت ادلفـقني كاظعؿوؿ ادللؿؼؾني
كاألذكوص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشورو
خوصو.

39

 .15عشرك ع ضوغقف رضؿ  78.14ؼؿعؾؼ بوﺠﻤﻟؾﺲ
االدؿشورم ظألدرة كاظطػقظي.
 .16عشرك ع ضوغقف رضؿ  36.15ؼؿعؾؼ بودلوء.

 .17عشرك ع ضوغقف رضؿ  72-14اﶈددة مبقجؾﻪ اظلـ
اظؿل ؼفى أف ؼقوؿ صقفو سؾك اظؿؼوسد ادلقزػقف
كادللؿكدعقف صل غظوـ ادلعوذوت ادلدغقي.

 .18عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بوظػـوف كادلفـ اظػـقي.

81

 94تعدؼؾ

191

 15عودة

192
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ال ؼزاؿ صل رقر
اظدرادي
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اظـصقص اظؿل كردت بشلغفو عؼؿرحوت تعدؼالت
كادلقاصؼ سؾقفو خالؿ دكرة أبرؼؾ 2016

كتؿؿقؿ
 .23عشرك ع ضوغقف رضؿ 106.12
بؿغققر بودلراطز
 70.13ؼؿعؾؼ
.9
ادلؿعؾؼ بـظوـ ادلؾؽقي
االدؿشػوئقي18.00
اظؼوغقف رضؿ
اجلوععقي.
.
ادلؾـقي
ظؾعؼورات
ادلشؿرطيضوغقف رضؿ  51.15ؼؼضل بنسودة
 .10عشرك ع
بضؾط
ؼؿعؾؼ
48.15
ادللرحرضؿ
تـظقؿع"ضوغقف
 .24عشرك
اخلوعس".
عقؿد
اظقرـل
ضطو ع اظؽفربوء كإحداث اظفقؽي اظقرـقي
 .11عشرك ع ضوغقف رضؿ  43.13ؼؿعؾؼ مبزاكظي عفـ
ظضؾط اظؽفربوء.
اظؿؿرؼض.
 .25عشرك ع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  64.14بؿقدؼد
 .12عشرك ع ضوغقف رضؿ  44.13ؼؿعؾؼ مبزاكظي عفـي
ذركط كطقػقوت مموردي احلؼ صل تؼدمي
اظؼؾوظي.
ادلؾؿؿلوت صل عفوؿ اظؿشرؼع.
 .13عشرك ع ضوغقف رضؿ  40.13ؼؿعؾؼ مبدكغي
 .26عشرك ع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  44.14بؿقدؼد
اظطقراف ادلدغل.
ذركط كطقػقوت مموردي احلؼ صل تؼدمي
 .14عشرك ع ضوغقف رضؿ  116.14ؼؼضل بؿغققر
اظعرائض إظك اظلؾطوت اظعؿقعقي.
كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ  52.05ادلؿعؾؼ مبدكغي
 .27عشرك ع ضوغقف رضؿ  73.15ؼؼضل بؿغققر
اظلقر سؾك اظطرؽ اظصودر بؿـػقذق اظظفقر
كتؿؿقؿ بعض أحؽوـ عفؿقسي اظؼوغقف
اظشرؼػ رضؿ  1.10.07بؿورؼخ  26عـ صػر
اجلـوئل.
 11( 1431صؾراؼر .)2016
 71-14ؼغقر كؼؿؿؿ
 .28عشرك ع ضوغقف رضؿ
اظؼوغقف رضؿ  011-71بؿورؼخ  12عـ ذم اظؼعدة
 30( 1391دجـؾر  )1971اﶈدث ﲟقجؾﻪ غظوـ
ادلعوذوت ادلدغقي.
 96-15ؼغقر كؼؿؿؿ
 .29عشرك ع ضوغقف رضؿ
اظظفقر اظشرؼػ مبـوبي ضوغقف رضؿ 1-77-216
اظصودر صل  20عـ ذقاؿ  4( 1397أطؿقبر
 )1977ادلؿعؾؼ بنحداث غظوـ جؿوسل دلـح
ركاتى اظؿؼوسد.
 .30عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ أحؽوـ اظؼوغقف
رضؿ  80.12ادلؿعؾؼ بوظقطوظي اظقرـقي ظؿؼققؿ
كضؿوف جقدة اظؿعؾقؿ اظعوظل كاظؾقٌ
اظعؾؿل.
 .31عشرك ع ضوغقف رضؿ  11.15ؼؿعؾؼ بنسودة
تـظقؿ اظفقلة اظعؾقو ظالتصوؿ اظلؿعل
اظؾصرم.
 .32عشرك ع ضوغقف رضؿ  19.12بؿقدؼد ذركط
اظشغؾ كاظؿشغقؾ ادلؿعؾؼي بوظعوعالت
كاظعؿوؿ ادلـزظقني ( صل إرور ضراءة ثوغقي).

سدد
اظؿعدؼالت
ادلؼؿرحي

سدد اظؿعدؼالت
ادلؼؾقظي عـ ررؼ
اﺠﻤﻟؾس

اظؿعدؼالت اﶈؿػﻆ بفو
عـ ررؼ عفؾس اظـقاب
اظؾً اظـفوئل
صل إرور
ّ

اظـلؾي ادلؽقؼي
ظؾؿعدؼالت اﶈؿػﻆ بفو

ظي :
اظـصقص
.8
ادلعدّدّظي :
اظؼوغقغقيادلع
اظؼوغقغقي شقر
اظـصقص
 24تعدؼؾ
 18تعدؼؾ

 08عقاد
--

 05عقاد

%62.5
--

24

 7عقاد

 7عقاد

% 100

 10تعدؼالت
50

- 20عودة

- 08عقاد

% 40

69 42
تعدؼؾ

--20عودة

12

%--60

40
 60تعدؼؾ

 31تعدؼؾ
--

 31تعدؼؾ

% 100
--

 16عودة

% 100
--

81
 07تعدؼؾ

 17تعدؼؾ

 16عودة عع ّدظي
-191

--

--

--

--

 09تعدؼالت

--

--

 01تعدؼؾ

--

--

 32تعدؼؾ

--

--

 03تعدؼالت

193

194

198
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التشريع
العالقة مع جملس النواب واملؤسسات الدستورية
أوال :مخرجات جلنة التنسيق البرملانية
ادلقضق ع
اظعضقؼي

اجملرجوت
 اغؿداب طؾ عـ اخلؾقػي األكؿ ظؾرئقس اظلقد عقؿد األغصورمكاخلؾقػي اظـوغل ظؾلقد اظرئقس اظلقد سؾد اإلظف احلؾقرل
ظؿؿـقؾ اﺠﻤﻟؾس صل جلـي اظؿـلقؼ اظؾردلوغقي عع عفؾس
اظـقاب.
-

اظدبؾقعودقي اظؾردلوغقي

-

اغؿﺨوب أسضوء اﶈؽؿي اظددؿقرؼي

عراجعي اظـظوعني اظداخؾقني ظؽال
اﺠﻤﻟؾلني

 اظؿلطقد سؾك ضركرة بؾقرة ػذا اظقرش صل إرور اظؿـلقؼكاظؿؽوعؾ بني اﺠﻤﻟؾلني.
-

عؼؿرحوت اظؼقاغني اظؿـظقؿقي ادلؼدعي عـ
ررؼ أسضوء عفؾس ادللؿشورؼـ

تقزؼع احلصي اظعوئدة ظؽؾ عفؾس ادؿـودا إظك ععقور سددم
ؼؿؿـؾ صل اظـؾـني ﺠﻤﻟؾس اظـقاب كاظـؾﺚ ﺠﻤﻟؾس ادللؿشورؼـ،
كذظؽ دقاء تعؾؼ األعر بوظشعى اظؾردلوغقي أك عفؿقسوت
اظصداضي؛
اضؿراح تشؽقؾ جلـي صداضي كاحدة عشؿرطي بني اﺠﻤﻟؾلني
بوظـلؾي ظؾؾردلوغوت ذات اﺠﻤﻟؾس اظقاحد؛
اضؿراح اظلقر بنؼؼوع أدرع ظؾؿؿؽـ عـ عقاجفي اظؿقدؼوت
اظؿل تقاجففو بالدغو كاظعؿؾ سؾك تؼققؿ األداء كتصققح
عؽوعـ اخلؾؾ؛
اضؿراح اسؿؿود ضوسدة ادلـوصػي صل ﲤـقؾ اﺠﻤﻟؾلني؛
اضؿراح كضع تصقر بشلف ادلمػالت ادلطؾقبي ظؿؿـقؾ اظؾردلوف
داخؾ سدد عـ اظشعى كاﺠﻤﻟؿقسوت اظؾردلوغقي خوصي عـفو
اظؿوبعي ظؾدكؿ األسضوء مبفؾس األعـ كسدد عـ اظدكؿ ذات
اظؿلثقر بوظـلؾي ظؾؼضوؼو احلققؼي ظؾالدغو.

اضؿراح إجراء اظؿعدؼؾ بوظؿقازم كاظؿؽوعؾ؛
أػؿقي ادؿـؿور األرضقي ادلعدة عـ ضؾؾ عفؾس اظـقاب.
تـظقؿ ؼقـ درادل عشؿرؾ صل  13ؼـوؼر  2016عـ أجؾ
ﲢلقس عؽقغوت اﺠﻤﻟؾلني بلػؿقي ػذا اظقرش ؛
 2011كعو جوء بف
 اضؿراح عقاطؾي علؿفدات ددؿقرخصقصو صل عفوؿ اظدميؼرارقي اظؿشورطقي عـ خالؿ
علدلي اظؿراصع كإحداث بـقي الدؿؼؾوؿ اظعرائض؛
ررح إﺷؽوظقي درادي أحد اﺠﻤﻟؾلني ظـﺺ دؾؼ رصضف عـ
ضؾؾ اﺠﻤﻟؾس اﻵخر؛
اضؿراح عقوطوة اظؿفربي اظؾرؼطوغقي كتؼدمي عشورؼع اظـصقص
اظؼوغقغقي داخؾ اظدكرات سؾك اجلؾلي اظعوعي أكال ضؾؾ سرضفو
سؾك اظؾفوف.

 تلؾقط اظضقء سؾك ادللطرة اظؿشرؼعقي ادلؿعؾؼي بفو سؾكضقء أحؽوـ اظػصؾ  85عـ اظددؿقر كضرارات اﺠﻤﻟؾس
اظددؿقرم رضؿ  966/15ك  967/15ك  968/15بشلف اظؼقاغني
اظؿـظقؿقي ادلؿعؾؼي سؾك اظؿقاظل بوجلفوت كبوظعؿوالت
كاألضوظقؿ كبوجلؿوسوت.
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ادلقضق ع
عؼؿرحوت اظؼقاغني اظعودؼي
اظعضقؼي

اظدبؾقعودقي اظؾردلوغقي

اظؿدبقر اإلظؽؿركغل

اغؿﺨوب أسضوء اﶈؽؿي اظددؿقرؼي

عراجعي اظـظوعني اظداخؾقني ظؽال
اﺠﻤﻟؾلني

ضقابط اظدخقؿ إظك اظؾردلوف

عؼؿرحوت اظؼقاغني اظؿـظقؿقي ادلؼدعي عـ
ررؼ أسضوء عفؾس ادللؿشورؼـ

اجملرجوت
ظؾرئقسضوغقغقي
عؼؿرحوت
اظؼوغقغقي
ادلعوجلي
اظلقد عقؿد األغصورم
حلوظياألكؿ
اخلؾقػي
طؾ عـ
 -اغؿداباﺠﻤﻟؾلني،
عؿشوبفي صل
عؿؿوثؾي
احلؾقرل
أعوـاإلظف
عؼدعيسؾد
ادلضؿقفاظلقد
ظؾلقد اظرئقس
كاخلؾقػي /اظـوغل
درادؿفو
ككضػ
ظدؼف أكال،
جلـيادلقدسي
اﺠﻤﻟؾس
عع عفؾس
اظؾردلوغقي
اظؿـلقؼ
أعوـ صل
بدرادؿفواﺠﻤﻟؾس
ظؿؿـقؾ
بوﺠﻤﻟؾس اﻵخر كصؼ أجؾ عؿػؼ سؾقف بني عؽؿؾل اﺠﻤﻟؾلني.
اظـقاب.
اظـقاب
ضطعفوإظكعفؾس
ظؽؾادلفؿي
األذقاط
اظؿعرؼ
ععقور سددم
اظؿلادؿـودا
عفؾس
سؾكاظعوئدة
احلصي
 -تقزؼعتشؿؾ
كاظؿل
GED
ظؾقثوئؼ
اإلظؽؿركغقي
ادلعوجلي
عفوؿ
صل
ؼؿؿـؾ صل اظـؾـني ﺠﻤﻟؾس اظـقاب كاظـؾﺚ ﺠﻤﻟؾس ادللؿشورؼـ،
بوظشعى اﺠﻤﻟؾس:
اظعؿؾ داخؾ
عكؿؾػ
اظؾردلوغقي أك عفؿقسوت
علؿقؼوتاألعر
دقاء تعؾؼ
كذظؽ
اظصداضي؛
ظؾؿؼورؼر؛
االظؽؿركغل
اظؿقزؼع
صل
اظشركع
 *اضؿراح تشؽقؾ جلـي صداضي كاحدة عشؿرطي بني اﺠﻤﻟؾلني
كاظصودرات اظقؽؿركغقو؛
اظقاردات
ععوجلي
صل
اظشركع
*
بوظـلؾي ظؾؾردلوغوت ذات اﺠﻤﻟؾس اظقاحد؛
* عرادؾي أسضوء اﺠﻤﻟؾس اظقؽؿركغقو؛
عـ عقاجفي اظؿقدؼوت
عداكالتظؾؿؿؽـ
بنؼؼوع أدرع
اظلقر
اضؿراح
اﺠﻤﻟؾلني؛
كصفردي
رضؿـي
 *كتصققح
األداء
تؼققؿ
سؾك
كاظعؿؾ
بالدغو
تقاجففو
اظؿل
* تطؾقؼ ععؾقعقوتل خوص بوظؾقحوت االظؽؿركغقي اظؿل مت
اخلؾؾ؛
عؽوعـ
سؾك أسضوء عفؾس اظـقاب طؿؿقؼٍ ظؾؿلور اظذم
تقزؼعفو
اﺠﻤﻟؾلني؛
ﲤـقؾ
ادلـوصػي صل
بعدضوسدة
اسؿؿود
اضؿراح
اظالزعي؛
اظؿقؿقي
كضع اظؾـقي
ضطعف
 متادلطؾقبي ظؿؿـقؾ اظؾردلوف
تصقر بشلف
اضؿراح
ادلمػالتظغوت؛
اظؽؿركغقي بلربع
كضعبقابي
إحداث
 *خوصي عـفو
اظؾردلوغقي
كاﺠﻤﻟؿقسوت
اظشعى
داخؾ سدد
اظؾقابي؛
بردلوغل داخؾ
غوئى
خوص بؽؾ
عـ صضوء
تكصقص
*
ذات
اظدكؿ
كسدد عـ
األسضوء
ظؾدكؿ
اظؿوبعي
كتقؼؿر؛
صقلؾقؾ
األعـعـ
مبفؾس بؽؾ
ظؾؿقاصؾ
صػقؿني
إحداث
*
إعؽوغقيظؾؼضوؼو
صؿحبوظـلؾي
اظؿلثقر
ظؾالدغو.ؼقتققب؛
احلققؼيعقضع
ادلشوػدة سؾك
*
* برغوعٍ ععؾقعقوتل ظؿدبقر األدؽؾي؛
 اظؿلطقد سؾك ضركرة بؾقرة ػذا اظقرش صل إرور اظؿـلقؼ* برغوعٍ ععؾقعقوتل ظؿدبقر اجؿؿوسوت ادلؽؿى؛
كاظؿؽوعؾ بني اﺠﻤﻟؾلني.
* ععوجلي األرذقػ اظقؽؿركغقو كتكزؼـف سؾك ضوسدة DATA
 CENTERاظؼودرة سؾك ادؿقعوب ععطقوت اﺠﻤﻟؾلني ععو؛
 اضؿراح إجراء اظؿعدؼؾ بوظؿقازم كاظؿؽوعؾ؛ اظؿلطقد سؾك أجرأة ػذا اظقرش صل إرور االغلفوـ كاظؿؽوعؾاظـقاب.
عفؾس
تكقؼؾ ضؾؾ
ادلعدة عـ
ادؿـؿور
أػؿقي
اظؾعﺾ
بعضفؿو
األرضقيﺫظؽ
كصل إرور
اﺠﻤﻟؾلني،
 بنيعشؿرؾ صل  13ؼـوؼر  2016عـ أجؾ
درادل
إعؽوغقي ؼقـ
 تـظقؿادلؿؾودؿ؛
اظقظقج
اظقرش ؛
ادلؿؽـػذا
ادلعطقوتبلػؿقي
بنياﺠﻤﻟؾلني
عؽقغوت
ﲟقضع اﺠﻤﻟؾس،
سرضفو
ﲢلقساظؿؿققز
 ضركرةدلؾدأبف
احؿراعوجوء
 2011كعو
ددؿقر
علؿفدات
عقاطؾي
اضؿراح
 -كتؾؽ اظؿل ؼؿقجى االحؿػوظ بفو صل ادلؽؿؾيخصقصو صل عفوؿ اظدميؼرارقي اظؿشورطقي عـ خالؿ
اظلرؼي.
علدلي اظؿراصع كإحداث بـقي الدؿؼؾوؿ اظعرائض؛
سؿؾعـ
رصضف
دؾؼ
ظـﺺ
اﺠﻤﻟؾلني
درادي أحد
إﺷؽوظقي
 ررحدرؼي
عؾدأ
ظضؿوف
ادلـودؾي
اظشركط
ضركرة تقصقر
اﻵخر؛
اﺠﻤﻟؾس
ضؾؾ
اظدائؿي؛
اظؾفوف
عشورؼع .اظـصقص
بشلفكتؼدمي
اظؾرؼطوغقي
اظؿفربي
عرادؾيعقوطوة
 اضؿراحعققط اﺠﻤﻟؾس
اظداخؾقي
اظلقد كزؼر
اظؼوغقغقي داخؾ اظدكرات سؾك اجلؾلي اظعوعي أكال ضؾؾ سرضفو
سؾك اظؾفوف.

 تلؾقط اظضقء سؾك ادللطرة اظؿشرؼعقي ادلؿعؾؼي بفو سؾكضقء أحؽوـ اظػصؾ  85عـ اظددؿقر كضرارات اﺠﻤﻟؾس
اظددؿقرم رضؿ  966/15ك  967/15ك  968/15بشلف اظؼقاغني
اظؿـظقؿقي ادلؿعؾؼي سؾك اظؿقاظل بوجلفوت كبوظعؿوالت
كاألضوظقؿ كبوجلؿوسوت.
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عفوالت اظؿعوكف

ادلمدلي أك اظفقؽي اظددؿقرؼي
-

صدكر ضرار اﺠﻤﻟؾس اظددؿقرم رضؿ  974/15اظذم صرّح مبقجؾف
مبطوبؼي ادلودتني  46ك 53ادلعدظؿني صل اظـظوـ اظداخؾل ﺠﻤﻟؾس
ادللؿشورؼـ ظؾددؿقر.
تؾؼل ضرارات اﺠﻤﻟؾس ادلؿعؾؼي بددؿقرؼي اظؼقاغني اظؿـظقؿقي
اظؿل كاصؼ سؾقفو اظؾردلوف خالؿ اظلـي اظؿشرؼعقي ،2016-2015
كإسالغفو صل اجلؾلي اظعوعي كتقزؼعفو سؾك اظػرﻕ كاﺠﻤﻟؿقسوت
كاظؾفوف اظدائؿي.
إسداد عذطرة كصػقي دلراحؾ درادي ضقاغني اظؿؼوسد بعد اظطعـ
صقفو صل ددؿقرؼؿفو عـ ررؼ عفؿقسي عـ أسضوء عفؾس
ادللؿشورؼـ .كاظؿل تؿعؾؼ ب:
كؼؿؿؿ اظؼوغقف رضؿ  011-71بؿورؼخ
ؼغقر ّ
 .1ضوغقف رضؿ ّ 71-14
 12عـ ذم اظؼعدة  30( 1391دجـؾر  )1971اﶈدث مبقجؾف
غظوـ ادلعوذوت ادلدغقي؛
 .2ضوغقف رضؿ  72-14اﶈددة مبقجؾف اظلـ اظؿل ؼفى أف ؼقوؿ
صقفو سؾك اظؿؼوسد ادلقزػقف كادللؿكدعقف ادلـكررقف صل
غظوـ ادلعوذوت ادلدغقي؛
 .3عشركع ضوغقف رضؿ  96-15ؼغقر كؼؿؿؿ اظظفقر اظشرؼػ
مبـوبي ضوغقف رضؿ  1-77-216اظصودر صل  20عـ ذقاؿ 1397
( 4أطؿقبر  )1977ادلؿعؾؼ بنحداث غظوـ جؿوسل دلـح ركاتى
اظؿؼوسد.
تزكؼد اﺠﻤﻟؾس اظددؿقرم مبقوﺿر اجلؾلوت اظعؿقعقي كتؼورؼر
اظؾفوف اظدائؿي اجملؿصي ادلؿعؾؼي بوظؼقاغني اظؿـظقؿقي.
اإلسالف صل اجلؾلي اظعوعي سـ اظؼرارات ادلؿعؾؼي بودلـوزسوت
اﳋوصي بوغؿكوب أسضوء اﺠﻤﻟؾس ،كسـ غؿوئﺞ االغؿكوبوت اجلزئقي
دلؾء ادلؼوسد اظشوشرة.

-

ادؿشورة اﺠﻤﻟؾس بكصقﺹ خؿلي عشورؼع ضقاغني:
عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  64.14بؿقدؼد ذركط كطقػقوت
مموردي احلؼ صل تؼدمي ادلؾؿؿلوت صل عفوؿ اظؿشرؼع.
عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  44.14بؿقدؼد ذركط كطقػقوت
مموردي احلؼ صل تؼدمي اظعرائض إظك اظلؾطوت اظعؿقعقي.
عشركع ضوغقف رضؿ  27.14ؼؿعؾؼ مبؽوصقي االجتور بوظؾشر؛
عشركع ضوغقف رضؿ  79.14ؼؿعؾؼ بفقؽي ادلـوصػي كعؽوصقي طؾ
أذؽوؿ اظؿؿققز؛
عشركع ضوغقف رضؿ  31.13ؼؿعؾؼ بقؼ احلصقؿ سؾك ادلعؾقعوت.

-

-

اﺠﻤﻟؾس اظددؿقرم

-

اﺠﻤﻟؾس اظقرـل حلؼقﻕ اإلغلوف

-
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ادلمدلي أك اظفقؽي اظددؿقرؼي

اﺠﻤﻟؾس االضؿصودم كاالجؿؿوسل
كاظؾققه
عمدلي اظقدقط
اﺠﻤﻟؾس األسؾك ظؾؿربقي كاظؿؽقؼـ
كاظؾقٌ اظعؾؿل
اﺠﻤﻟؾس اظددؿقرم

اﺠﻤﻟؾس األسؾك ظؾقلوبوت

اظفقؽي اظعؾقو ظالتصوؿ اظلؿعل
اظؾصرم
ادلعفد ادلؾؽل ظؾـؼوصي األعوزؼغقي

اﺠﻤﻟؿؿع ادلدغل

اﺠﻤﻟؾس اظقرـل حلؼقﻕ اإلغلوف

عفوالت اظؿعوكف

78.14
 تؾؼل رأم اﺠﻤﻟؾس بكصقص عشركسل اظؼوغقغﲔ رضؿظﻸدرة
االدؿشورم
اﺠﻤﻟؾس سؾك
ادلؿعؾؼﲔ
صرّح مبقجؾف
بوﺠﻤﻟؾس 974/اظذم
اظؿقاظلرضؿ 15
اظددؿقرم
79.14ضرار
 كصدكراظؿؿققز؛
أذؽوؿ
كعؽوصقي طؾ
ادلـوصػي
ﺠﻤﻟؾس
اظداخؾل
اظـظوـ
ادلعدظؿني صل
كػقؽي 46ك53
كاظطػقظي،ادلودتني
مبطوبؼي
ظؾددؿقر.
ادللؿشورؼـ
اﺠﻤﻟؾس مبقاسقد اغعؼود دكرات اﺠﻤﻟؾس االضؿصودم
رﺋودي
 إحوريألحؽوـ اظؼوغقف
بددؿقرؼيكصؼو
ادلؿعؾؼيأسؿوظفو،
كاظؾقؽل كجدكؿ
كاالجؿؿوسل
اظؿـظقؿقي
اظؼقاغني
ضرارات اﺠﻤﻟؾس
 تؾؼلادلـظؿ ظف.
اظؾردلوف خالؿ اظلـي اظؿشرؼعقي ،2016-2015
اظؿـظقؿلسؾقفو
اظؿل كاصؼ
كاﺠﻤﻟؿقسوت
اظػرﻕ
ادلقضقسوتقيسؾك
اظعوعي كتقزؼعفو
اجلؾلي
كإسالغفو صل
إحوظي
بـوء سؾك
ادلـفزة
اظؿؼورؼر
بعدد عـ
 اظؿقصؾاظدائؿي.
كاظؾفوف
اﺠﻤﻟؾس ،كإحوظؿفو سؾك اظػرﻕ كاﺠﻤﻟؿقسوت اظؾردلوغقي.
عـ ػﺬا
ﺫاتقي
.2014بعد اظطعـ
اظؿؼوسد
دلراحؾ
تؼرؼركصػقي
عذطرة
 -إسدادضقاغنيدـي
دراديبردؿ
اظقدقط
عمدلي
اظؿقصؾ
ددؿقرؼؿفو عـ ررؼ عفؿقسي عـ أسضوء عفؾس
صل
 صقفوتؾؼل تؼرؼر اﺠﻤﻟؾس.
ادللؿشورؼـ .كاظؿل تؿعؾؼ ب:
كؼؿؿؿ اظؼوغقف رضؿ  011-71بؿورؼخ
ؼغقر ّ
 .1ضوغقف رضؿ ّ 71-14
 12عـ ذم اظؼعدة  30( 1391دجـؾر  )1971اﶈدث مبقجؾف
ادلدغقي؛اظرﺋقس األكؿ حقؿ أسؿوؿ اﶈوطؿ
ادلعوذوتاظلقد
غظوـإظك سرﺽ
 االدؿؿوﻉبقضقر
ادلوظقي،
اظؼطوسوتؼقوؿ
اظؿل ؼفى أف
اظعوعياظلـ
اجلؾليمبقجؾف
صل اﶈددة
كعـوضشؿف72-
ضوغقف رضؿ 14
.2
اجملؿصي.
احلؽقعقي
اظؿؼوسد ادلقزػقف كادللؿكدعقف ادلـكررقف صل
صقفو سؾك
ادلدغقي؛
ادلعوذوت
غظوـ
 عقاصوة اﺠﻤﻟؾس بفؿقع اظؿغققرات ادلدﺧؾي سؾك ضوﺋؿي أسضوءاظشرؼػ
اظؼوغقف اظظفقر
ؼغقر كؼؿؿؿ
رؾؼو96-
ادللؿشورؼـرضؿ 15
عشركع ضوغقف
.3
اظؿـظقؿل رضؿ
ألحؽوـ
عفؾس
1397
ذقاؿ
عـ
20
صل
اظصودر
1
77
216
رضؿ
ضوغقف
مبـوبي
 51.04ؼؼضل بؿؿؿقؿ اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ  32.97ادلؿعؾؼ
 ).1977ادلؿعؾؼ بنحداث غظوـ جؿوسل دلـح ركاتى
مبفؾس أطؿقبر
(4
ادللؿشورؼـ
.
اظؿؼوسد
 إحوظي عؼؿرح ضوغقف ؼرعل إظك تعدؼؾ اظؼوغقف ادلـظؿ ظؾفقؽياظعؿقعقي كتؼورؼر
اظلؿعلمبقوﺿر
اظددؿقرم
اظعؾقواﺠﻤﻟؾس
 تزكؼداجلؾلوتإبداء اظرأم.
اظؾصرم ضصد
ظالتصوؿ
اظؾفوف اظدائؿي اجملؿصي ادلؿعؾؼي بوظؼقاغني اظؿـظقؿقي.
 تقرقد سالضوت اظؿـلقؼ كاظؿشوكر بكصقص عؾودرات عفؾسبودلـوزسوت
اظؼرارات
اظعوعي سـ
ادللؿشورؼـاجلؾلي
 اإلسالف صلأذغوؿ
ادلؿعؾؼيصل
األعوزؼغقي
إدعوج اظؾغي
اظراعقي إظك
اﺠﻤﻟؾلﲔ.اجلزئقي
االغؿكوبوت
ظؾؿعوكفكسـ
أسضوء اﺠﻤﻟؾس،
بوغؿكوب
غؿوئﺞبﲔ
ادلشؿرﻙ
سؾك أرضقي
اﳋوصي بـوء
اﺠﻤﻟؾس،
دلؾء ادلؼوسد اظشوشرة.
 تؾؼل عراصعوت ػقؽوت اﺠﻤﻟؿؿع ادلدغل حقؿ غصقص ضوغقغقي ضقداظدرﺱ بوﺠﻤﻟؾس؛
بكصقص عقاضقع
احؿضوف غدكات
اﺠﻤﻟؾسعشؿرطي
ظؼوءات
 تـظقؿعشورؼع ضقاغني:
بكصقﺹأك خؿلي
ادؿشورة
.
اﺠﻤﻟؿؿع
بوػؿؿوـ
تلؿﺄﺛر
إدؿراتقفقي
 عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  64.14بؿقدؼد ذركط كطقػقوتمموردي احلؼ صل تؼدمي ادلؾؿؿلوت صل عفوؿ اظؿشرؼع.
 عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  44.14بؿقدؼد ذركط كطقػقوتمموردي احلؼ صل تؼدمي اظعرائض إظك اظلؾطوت اظعؿقعقي.
 عشركع ضوغقف رضؿ  27.14ؼؿعؾؼ مبؽوصقي االجتور بوظؾشر؛ عشركع ضوغقف رضؿ  79.14ؼؿعؾؼ بفقؽي ادلـوصػي كعؽوصقي طؾأذؽوؿ اظؿؿققز؛
 -عشركع ضوغقف رضؿ  31.13ؼؿعؾؼ بقؼ احلصقؿ سؾك ادلعؾقعوت.
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التشريع
مشاريع القوانني قيد الدرس أمام جملس املستشارين

ر.ت

.1

عقضق ع
عشرك ع اظؼوغقف

عشركع ضوغقف رضؿ
 143.12بؿغققر
ادلودة  44عـ
اظؼوغقف رضؿ 65.00
مبـوبي عدكغي
اظؿغطقي اظصققي
األدودقي( .صل
إرور ضراءة ثوغقي).

تورؼخ كضعف
مبؽؿﺐ اﺠﻤﻟؾس

اظؼراءة األكظك :
 كرد سؾك اﺠﻤﻟؾسعـ احلؽقعي
بؿورؼخ
.2013/01/28
اظؼراءة اظـوغقي :
 أحقؾ عـ عفؾساظـقاب صل إرور
ضراءة ثوغقي:
2013/08/08

اظؾفـي
اظدائؿي
اجملؿصي

 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل2013/08/08 : كاصؼ سؾقف اﺠﻤﻟؾس صل إرور ضراءة أكظك بؿورؼخ ،2013/02/12بوإلجؿوع كبدكف تعدؼؾ .كأحقؾ إظك
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ .2013/02/14
 بعد اسودة احوظؿف سؾك اظؾفـي ادلعـقي صل ارورضراءة ثوغقي ،سؼدت بشلغف اجؿؿوسني:
جلـي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي

203

.2

عشركع ضوغقف رضؿ
 35.13ؼؼضل
بنحداث كتـظقؿ
عمدلي ظؾـفقض
بوألسؿوؿ
االجؿؿوسقي
كاظـؼوصقي ظػوئدة
عقزػل ضطوع
ادلقوق كاظغوبوت.

عشركع ضوغقف رضؿ
 99.15بنحداث
غظوـ ظؾؿعوذوت
ظػوئدة صؽوت
ادلفـقني كاظعؿوؿ
ادللؿؼؾني
كاألذكوص شقر

أحقؾ عـ رئقس
احلؽقعي صل 5
صؾراؼر 2015

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
رئقس احلؽقعي صل:
2016/01/19

عالحظوت

جلـي
اظػالحي
كاظؼطوسوت
االغؿوجقي

جلـي ادلوظقي
207
كاظؿكطقط
كاظؿـؿقي
االضؿصودؼي

 : 21/11/2013 .1غوضشً اظؿعدؼؾ ادلدخؾ عـ
ررؼ عفؾس اظـقاب ،صوضؿرح تشؽقؾ جلـي
عشؿرطي تضؿ أسضوء عـ اظؾفـؿني
اجملؿصؿني بؽال اﺠﻤﻟؾﺴني ،بﻬدؼ اظؿقصؾ
إظك تقاصؼ حقؿ اظؿعدؼؾ ادلزعع إدخوظف
سؾك ادلشركع.
.2
 : 29/01/201 .3كاصؾً اظؾفـي عـوضشي
اظؿعدؼالت اظذم أدخؾ عفؾس اظـقاب سؾك
ادلشركع ،كمت االتػوؽ سؾك إرجوء اظؾً صقف
إظك عو بعد اظـظر صل عؼؿرح تشؽقؾ
جلـي عشؿرطي بني اظؾفـؿني اجملؿصؿني
بؽال اﺠﻤﻟؾﺴني.
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  6صؾراؼر 2015 برعٍ ؼقـ األربعوء  15ؼقظققز  2015سؾك اظلوسياظرابعي بعد اظزكاؿ ،كأغفً اظؾفـي درادؿف خالؿ
ػذا االجؿؿوع ،كبرعفً اظؾً صقف ؼقـ اظـالثوء 21
ػؿ ادلودة
ؼقظققز  ،2015تؾـً اظؾفـي تعدؼال ذػقؼو ّ
 16ؼرعل إظك إضوصي سؾورة "  3%عـ سوئدات
اظصـدكؽ اظقرـل اظغوبقم" ظؾؿقارد اخلوصي
مبقزاغقي ادلمدلي ،كصودضً سؾقف بوإلجؿوع طؿو مت
تعدؼؾف.
 برعٍ ظؾفؾلي اظعوعي ادلمرخي صل  24ؼقظققز ،2015كرؾؾً احلؽقعي دقؾف عـ جدكؿ األسؿوؿ.
 برعٍ صل اجلؾلي اظؿشرؼعقي ادلـعؼدة بؿورؼخ 24غقغؾر  2015كرؾؾً احلؽقعي ارجوسف اظك اظؾفـي
اجملؿصي.
 أحقؾ عفددا ظؾفـي بؿورؼخ  25غقغؾر 2015الدؿؽؿوؿ درادؿف كإسداد تؼرؼر جدؼد بشلغف.
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  21ؼـوؼر .2016 مت تؼدمي ادلشركع صل اجؿؿوع اظؾفـي ؼقـ األربعوء 25عوم  2016سؾك اظلوسي اظعوذرة صؾوحو.
 برعٍ الجؿؿوع اظؾفـي ؼقـ االثـني  4ؼقظققز 2016سؾك اظلوسي اظـوغقي سشرة صؾوحو.
 -برعفً عقاصؾي درادؿف الجؿؿوع اظؾفـي ؼقـ

.2

ر .ت

.1

عشركع ضوغقف رضؿ
 35.13ؼؼضل
بنحداث كتـظقؿ
عمدلي ظؾـفقض
بوألسؿوؿ
االجؿؿوسقي
كاظـؼوصقي ظػوئدة
عقزػل ضطوع
ادلقوق كاظغوبوت.

عقضق ع
عشرك ع اظؼوغقف
عشركع ضوغقف رضؿ
 99.15بنحداث
غظوـ ظؾؿعوذوت
ظػوئدة صؽوت
ادلفـقني كاظعؿوؿ
ادللؿؼؾني
كاألذكوص شقر
األجراء اظذؼـ
رضؿ
ؼزاكظقفضوغقف
عشركع
غشورو
بؿغققر
143.12
خوصو.
ادلودة  44عـ
اظؼوغقف رضؿ 65.00
مبـوبي عدكغي
اظؿغطقي اظصققي
األدودقي( .صل
إرور ضراءة ثوغقي).

أحقؾ عـ رئقس
احلؽقعي صل 5
صؾراؼر 2015

جلـي
اظػالحي
كاظؼطوسوت
االغؿوجقي

التشريع

تورؼخ كضعف
مبؽؿﺐ اﺠﻤﻟؾس

اظؾفـي
اظدائؿي
اجملؿصي

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
رئقس احلؽقعي صل:
2016/01/19

جلـي ادلوظقي
كاظؿكطقط
كاظؿـؿقي
االضؿصودؼي

اظؼراءة األكظك :
 كرد سؾك اﺠﻤﻟؾسعـ احلؽقعي
بؿورؼخ
.2013/01/28
اظؼراءة اظـوغقي :
 أحقؾ عـ عفؾساظـقاب صل إرور
ضراءة ثوغقي:
2013/08/08

.3

عشركع ضوغقف رضؿ
 25.14ؼؿعؾؼ
مبزاكظي عفـ
عقضرم كعـوكظل
ادلـؿفوت اظصققي.

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ
 12صؾراؼر 2016

.4

عشركع ضوغقف رضؿ
 79.14ؼؿعؾؼ
بفقؽي ادلـوصػي
كعؽوصقي طؾ
أذؽوؿ اظؿؿققز.

أحقؾ عـ عفؾس
اظـقاب صل
 13عوم 2016

جلـي
204
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي

جلـي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي
203

أحقؾ سؾك
جلـي اظعدؿ
كجلـي
اظؿعؾقؿ
حتً رئودي
اظلقد
رئقس205
اﺠﻤﻟؾس

208

ػؿ ادلودة
ؼقظققز  ،2015تؾـً اظؾفـي تعدؼال ذػقؼو ّ
 16ؼرعل إظك إضوصي سؾورة "  3%عـ سوئدات
اظصـدكؽ اظقرـل اظغوبقم" ظؾؿقارد اخلوصي
مبقزاغقي ادلمدلي ،كصودضً سؾقف بوإلجؿوع طؿو مت
تعدؼؾف.
 برعٍ ظؾفؾلي اظعوعي ادلمرخي صل  24ؼقظققز ،2015كرؾؾً احلؽقعي دقؾف عـ جدكؿ األسؿوؿ.
 برعٍ صل اجلؾلي اظؿشرؼعقي ادلـعؼدة بؿورؼخ 24غقغؾر  2015كرؾؾً احلؽقعي ارجوسف اظك اظؾفـي
اجملؿصي.
عالحظوتغقغؾر 2015
 أحقؾ عفددا ظؾفـي بؿورؼخ 25الدؿؽؿوؿ درادؿف كإسداد تؼرؼر جدؼد بشلغف.
.2016
اظؾفـياجملؿصي
سؾكاظؾفـي
أحقؾ سؾك
 -أحقؾؼـوؼر2013
/08/21
بؿورؼخ 08
اجملؿصي صل:
األربعوء
ادلشركع
تؼدمي
ؼقـ بؿورؼخ
اظؾفـيأكظك
اجؿؿوع ضراءة
اﺠﻤﻟؾسصلصل إرور
سؾقف
 -متكاصؼ.
صؾوحو
اظعوذرة
اظلوسي
سؾك
2016
عوم
25
 ،2013/02/12بوإلجؿوع كبدكف تعدؼؾ .كأحقؾ إظك
.2013ؼقظققز 2016
االثـني 4
بؿورؼخؼقـ
اظـقاباظؾفـي
الجؿؿوع
 برعٍ/02/14
عفؾس
سؾك اظلوسي اظـوغقي سشرة صؾوحو.
 بعد اسودة احوظؿف سؾك اظؾفـي ادلعـقي صل اروراظؾفـي ؼقـ
الجؿؿوع
درادؿف
عقاصؾي
اجؿؿوسني:
بشلغف
سؼدت
برعفًثوغقي،
 ضراءةاألربعوء  3ششً  ،2016كاغؿفً عـ ادلـوضشي
اظعوعي دلشركع اظؼوغقف ،كدؿقاصؾ درادؿف ؼقـ
عـعـ
ادلدخؾ
اظؿعدؼؾ
ششً: 21
/11/2013
.1
عفؿقسي
غوضشًتؼدمي
 ،2016كمت
اخلؿقس 4
تشؽقؾ جلـي
صوضؿرح
ررؼ
االتػوؽ سؾك
اظـقاب،صؿؿ
عفؾسادلشركع،
اظؿقضققوت حقؿ
عـ اظؾفـؿني
أسضوء
تضؿ
عشؿرطي
عـوضشي عقادق صل اجؿؿوع الحؼ.

اجملؿصؿني بؽال اﺠﻤﻟؾﺴني ،بﻬدؼ اظؿقصؾ
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  16صؾراؼرإظك تقاصؼ حقؿ اظؿعدؼؾ ادلزعع إدخوظف
.2016
سؾك ادلشركع.
 مت.2تؼدمي ادلشركع أعوـ اظؾفـي عـ ررؼ كزؼراظصقي ؼقـ األربعوء  2عورس 2016؛
 : 29/01/201 .3كاصؾً اظؾفـي عـوضشي
2016
عفؾسعورس
االثـني 28
 برعٍ الجؿؿوعسؾك
اظـقاب
اظؾفـيأدخؾ
اظؿعدؼالت اظذم
ادلـوضشي
كأغفً
اظعوذرة
سؾك اظلوسي
اظؾً صقف
صؾوحو،إرجوء
االتػوؽ سؾك
ادلشركع ،كمت
.
ظؾؿشركع
اظعوعي
إظك عو بعد اظـظر صل عؼؿرح تشؽقؾ
اجملؿصؿني 4
اظؾفـؿنيؼقـ األربعوء
بنيادلشركع
درادي
جلـياظؾفـي
 كاصؾًعشؿرطي
.2016اﺠﻤﻟؾﺴني.
عوم بؽال
 مت حتدؼد ؼقـ األربعوء  18عوم  2016سؾك اظلوسياظعوذرة صؾوحو طؿقسد ظؾؾً صل اظؿعدؼالت
كاظؿصقؼً سؾك ادلشركع ،كأ ّجؾ إظك ؼقـ األربعوء
 25عوم  ،2016كاظذم مت تلجقؾف بدكرق إظك عقسد
الحؼ.
 برعٍ الجؿؿوع اظؾفـي ؼقـ االربعوء  3ششً ،2016كأ ّجؾ اظك عقسد الحؼ.
 تقصؾ رئقس اﺠﻤﻟؾس بؽؿوب عـ رئقس جلـياظعدؿ كاظؿشرؼع ؼطؾى إحوظؿف سؾك ػذق
اظؾفـي ،كغقضﺶ صل اجؿؿوع عؽؿى اﺠﻤﻟؾس
ادلـعؼد بؿورؼخ  16عوم  ،2016تؼرر خالظف
تؽؾقػ اخلؾقػي اظـوغل ظؾرئقس إلجراء
ادلشوكرات اظضركرؼي ضصد حتدؼد اظؾفـي
اجملؿصي بني جلـؿل اظعدؿ كاظؿعؾقؿ.
 طؿو تقصؾ رئقس اﺠﻤﻟؾس بؿورؼخ  30عوم 2016مبرادؾي عـ رئقس جلـي اظؿعؾقؿ كاظشمكف
اظـؼوصقي كاالجؿؿوسقي بوﺠﻤﻟؾس ؼﻄؾى مبقجؾفو
احوظي ادلشركع سؾك اظؾفـي ظالخؿصوص.
 أحقؾ سؾك اﺠﻤﻟؾس اظقرـل ﳊؼقﻕ االغلوف عـأجؾ ابداء اظرأم بؿورؼخ  29ؼقغقق  ،2016بـوء سؾك
رؾى عشؿرؾ عـ صرؼؼ االصوظي كادلعوصرة
كاظػرؼؼ االذؿراطل.
 تقصؾ اﺠﻤﻟؾس برأم اﺠﻤﻟؾس اظقرـل حقؿ ادلشركعصل  18ؼقظققز .2016
 برعٍ ؼقـ اظـالثوء  26ؼقظققز  2016عؾوذرةبعد اغؿفوء اجلؾلي اظعوعي صل اجؿؿوع
عشؿرؾ عع جلـي اظؿعؾقؿ كاظشمكف اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي برئودي رئقس عفؾس
ادللؿشورؼـ ،كمت تؼدمي عشركع اظؼوغقف عـ

رئقس اﺠﻤﻟؾس

التشريع

ر.ت

.1

عقضق ع
عشرك ع اظؼوغقف

عشركع ضوغقف رضؿ
 143.12بؿغققر
ادلودة  44عـ
اظؼوغقف رضؿ 65.00
مبـوبي عدكغي
اظؿغطقي اظصققي
األدودقي( .صل
إرور ضراءة ثوغقي).

تورؼخ كضعف
مبؽؿﺐ اﺠﻤﻟؾس

اظؼراءة األكظك :
 كرد سؾك اﺠﻤﻟؾسعـ احلؽقعي
بؿورؼخ
.2013/01/28
اظؼراءة اظـوغقي :
 أحقؾ عـ عفؾساظـقاب صل إرور
ضراءة ثوغقي:
2013/08/08

.5

عشركع ضوغقف رضؿ
 45.13ؼؿعؾؼ
مبزاكظي عفـ
اظؿركؼض كاظؿلػقؾ
كإسودة اظؿلػقؾ
اظقزقػل.

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ
 12صؾراؼر 2016

.6

عشركع ضوغقف رضؿ

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ

اظؾفـي
اظدائؿي
اجملؿصي

جلـي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـؼوصقي
206
كاالجؿؿوسقي

جلـي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
203
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي

جلـي اظعدؿ
207
209

تؽؾقػ اخلؾقػي اظـوغل ظؾرئقس إلجراء
ادلشوكرات اظضركرؼي ضصد حتدؼد اظؾفـي
اجملؿصي بني جلـؿل اظعدؿ كاظؿعؾقؿ.
 طؿو تقصؾ رئقس اﺠﻤﻟؾس بؿورؼخ  30عوم 2016مبرادؾي عـ رئقس جلـي اظؿعؾقؿ كاظشمكف
اظـؼوصقي كاالجؿؿوسقي بوﺠﻤﻟؾس ؼﻄؾى مبقجؾفو
احوظي ادلشركع سؾك اظؾفـي ظالخؿصوص.
 أحقؾ سؾك اﺠﻤﻟؾس اظقرـل ﳊؼقﻕ االغلوف عـأجؾ ابداء اظرأم بؿورؼخ  29ؼقغقق  ،2016بـوء سؾك
رؾى عشؿرؾ عـ صرؼؼ االصوظي كادلعوصرة
كاظػرؼؼ االذؿراطل.
عالحظوت
اظقرـل حقؿ ادلشركع
 تقصؾ اﺠﻤﻟؾس برأم اﺠﻤﻟؾسصل  18ؼقظققز .2016
عؾوذرة
2016
اظؾفـي26
سؾك اظـالثوء
أحقؾ ؼقـ
 -برعٍ2013
/08/08
ؼقظققزصل:
اجملؿصي
بعد اغؿفوء اجلؾلي اظعوعي صل اجؿؿوع
 كاصؼ سؾقف اﺠﻤﻟؾس صل إرور ضراءة أكظك بؿورؼخعشؿرؾ عع جلـي اظؿعؾقؿ كاظشمكف اظـؼوصقي
 ،2013/02/12بوإلجؿوع كبدكف تعدؼؾ .كأحقؾ إظك
كاالجؿؿوسقي برئودي رئقس عفؾس
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ .2013/02/14
ادللؿشورؼـ ،كمت تؼدمي عشركع اظؼوغقف عـ
ارور
ادلعـقي صل
اظؾفـي
كزؼرةاحوظؿف
ررؼاسودة
 بعدكاظؿـؿقي
كاألدرة
سؾككادلرأة
اظؿضوعـ
االجؿؿوسقي.سؼدت بشلغف اجؿؿوسني:
ضراءة ثوغقي،
 ادؿلغػً اظؾفـي درادي ادلشركع صل االجؿؿوعاظلقدعـ
برئوديادلدخؾ
2016اظؿعدؼؾ
غوضشً
11/2013
.1
بؿورؼخ: 213 /ششً
ادلـعؼد
ادللؿشورؼـ.جلـي
صوضؿرح تشؽقؾ
اظـقاب،
عفؾس
عفؾس
ظرئقس
ررؼاظـوغل
اخلؾقػي
عشؿرطي تضؿ أسضوء عـ اظؾفـؿني
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  16صؾراؼراجملؿصؿني بؽال اﺠﻤﻟؾﺴني ،بﻬدؼ اظؿقصؾ
.2016
إظك تقاصؼ حقؿ اظؿعدؼؾ ادلزعع إدخوظف
ادلشركع.أعوـ اظؾفـي عـ ررؼ كزؼر
سؾكادلشركع
 مت تؼدمياظصقي ؼقـ األربعوء  2عورس 2016؛
.2
2016
اظؾفـي عورس
االثـني 28
اظؾفـي
عـوضشي
كاصؾً
الجؿؿوع: 29
برعٍ/01/201
 .3ادلـوضشي
كأغفً
صؾوحو،
سؾك اظلوسي
اظـقاب سؾك
عفؾس
اظعوذرةأدخؾ
اظؿعدؼالت اظذم
درادي
اظشركع
ظؾؿشركع ،كضر ّ
صقف
إرجوءصلاظؾً
رت سؾك
االتػوؽ
اظعوعيادلشركع ،كمت
أبرؼؾصل.2016
اظـالثوء 5
عؼؿرح تشؽقؾ
اظـظر
ؼقـعو بعد
عقادقإظك
اجملؿصؿني 27
اظؾفـؿنيؼقـ األربعوء
دراديبنيادلشركع
جلـياظؾفـي
 كاصؾًعشؿرطي
حتدؼد عـؿصػ ؼقـ األربعوء 4
 ،2016مت
اﺠﻤﻟؾﺴني.
أبرؼؾبؽال
عوم  2016طكخر أجؾ إلؼداع اظؿعدؼالت حقؿ
ادلشركع.
 كاصؼً اظؾفـي بوإلجؿوع عع ّدال صل االجؿؿوعادلـعؼد ؼقـ االربعوء  11عوم .2016
 ضرّر عفؾس ادللؿشورؼـ صل اجلؾلياظؿشرؼعقي ادلـعؼدة ؼقـ اظـالثوء  17عوم ،2016
إرجوع عشركع إظك اظؾفـي اجملؿصي ،بـوء سؾك
رؾى رئقس صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة ،كذظؽ بعد
اظؿصقؼً سؾك ػذا اظطؾى بوظـؿقفي اظؿوظقي:
ادلقاصؼقف /27:ادلعورضقف /14:ادلؿؿـعقف.)5:
 برعٍ الجؿؿوع اظؾفـي ؼقـ االربعوء  3ششً ،2016كأجؾ اظك عقسد الحؼ.
 -أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  11ؼقغقق

.5

 45.13ؼؿعؾؼ
مبزاكظي عفـ
اظؿركؼض كاظؿلػقؾ
كإسودة اظؿلػقؾ
اظقزقػل.

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ
 12صؾراؼر 2016

اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي

التشريع

ر .ت
.6

.1

عقضق ع
عشرك ع اظؼوغقف

تورؼخ كضعف
مبؽؿﺐ اﺠﻤﻟؾس

اظؾفـي
اظدائؿي
اجملؿصي

عشركع ضوغقف رضؿ
 38.15ؼؿعؾؼ
بوظؿـظقؿ
اظؼضوئل.

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
عفؾس اظـقاب
بؿورؼخ  8ؼقغقق
2016

جلـي اظعدؿ
كاظؿشرؼع
207
كحؼقؽ
اإلغلوف

عشركع ضوغقف رضؿ
 143.12بؿغققر
ادلودة  44عـ
اظؼوغقف رضؿ 65.00
مبـوبي عدكغي
اظؿغطقي اظصققي
األدودقي( .صل
إرور ضراءة ثوغقي).

اظؼراءة األكظك :
 كرد سؾك اﺠﻤﻟؾسعـ احلؽقعي
بؿورؼخ
.2013/01/28
اظؼراءة اظـوغقي :
 أحقؾ عـ عفؾساظـقاب صل إرور
ضراءة ثوغقي:
2013/08/08

جلـي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي

203

.7

عشركع ضوغقف رضؿ
 39.13بنسودة
تـظقؿ ادلدردي
احللـقي ظألذغوؿ
اظعؿقعقي.

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ
 30ؼقغقق 2016

جلـي
208
اظداخؾقي
كاجلؿوسوت
اظؿرابقي
كاظؾـقوت
االدودقي.

.8

عشركع ضوغقف رضؿ
 103.13ؼؿعؾؼ
مبؽوصقي اظعـػ
ضد اظـلوء.

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ
 21ؼقظققز 2016

جلـي اظعدؿ
كاظؿشرؼع
كحؼقؽ
اإلغلوف

.9

عشركع ضوغقف رضؿ
 31.13ؼؿعؾؼ بوحلؼ
صل احلصقؿ سؾك
ادلعؾقعوت.

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ
 21ؼقظققز 2016

جلـي اظعدؿ
كاظؿشرؼع
كحؼقؽ
اإلغلوف

209

210

أبرؼؾ  ،2016مت حتدؼد عـؿصػ ؼقـ األربعوء 4
عوم  2016طكخر أجؾ إلؼداع اظؿعدؼالت حقؿ
ادلشركع.
 كاصؼً اظؾفـي بوإلجؿوع عع ّدال صل االجؿؿوعادلـعؼد ؼقـ االربعوء  11عوم .2016
 ضرّر عفؾس ادللؿشورؼـ صل اجلؾلياظؿشرؼعقي ادلـعؼدة ؼقـ اظـالثوء  17عوم ،2016
إرجوع عشركع إظك اظؾفـي اجملؿصي ،بـوء سؾك
رؾى رئقس صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة ،كذظؽ بعد
اظؿصقؼً سؾك ػذا اظطؾى بوظـؿقفي اظؿوظقي:
ادلقاصؼقف /27:ادلعورضقف /14:ادلؿؿـعقف.)5:
عالحظوت
االربعوء  3ششً
 برعٍ الجؿؿوع اظؾفـي ؼقـ ،2016كأجؾ اظك عقسد الحؼ.
/08ؼقغقق
11/08
بؿورؼخ
اظؾفـي اجملؿصي
سؾك اظؾفـي
أحقؾ سؾك
 -أحقؾ2013
اجملؿصي صل:
.2016سؾقف اﺠﻤﻟؾس صل إرور ضراءة أكظك بؿورؼخ
 كاصؼؼقغقق
28
اظـالثوء
ؼقـ
اظؾفـي
الجؿؿوع
برعٍ
  ،2013/02/12بوإلجؿوع كبدكف تعدؼؾ .كأحقؾ إظكاالجؿؿوع.
/14صل
ادلشركع
،2016
.2013/02
تؼدميبؿورؼخ
عفؾسكمتاظـقاب
 برعفً عقاصؾي درادؿف الجؿؿوع ؼقـ اجلؿعياظعوذرةصل ارور
اظؾفـي ادلعـقي
 بعد اسودة احوظؿف سؾك 22ؼقظققز  2016سؾك اظلوسي
اجؿؿوسني:
بشلغف
ثوغقي،
ضراءة
اظػرؼؼ
بطؾى عـ
سؼدتكأجؾ
صؾوحو،
كاظـصػ

ّ
االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعودظقي كصرؼؼ األصوظي
كاظػرؼؼادلدخؾ عـ
االذؿراطلاظؿعدؼؾ
كاظػرؼؼ  :غوضشً
21/11/2013
.1
كادلعوصرة
كعفؿقسي
االجؿؿوسل
اظدميؼرارل
اظددؿقرم
ررؼ عفؾس اظـقاب ،صوضؿرح تشؽقؾ جلـي
ظؾشغؾ.
اظدميؼرارقي
اظؽقغػدراظقي
اظؾفـؿني
أسضوء عـ
عشؿرطي تضؿ
اظؿقصؾ
اﺠﻤﻟؾﺴني،
اجملؿصؿني بؽال
بﻬدؼ 27ؼقظققز
األربعوء
اظؾفـي ؼقـ
 برعٍ الجؿؿوعكأغفً
حقؿاظعوذرة
اظلوسي
صؾوحو،إدخوظف
اظؿعدؼؾ ادلزعع
سؾكتقاصؼ
2016إظك
كضررت عـح اجؾ ظؿؼدمي
سؾكدرادؿف،
اظؾفـي
ادلشركع.
اظؿعدؼالت أضصوق ؼقـ اجلؿعي  29ؼقظققز 2016
.2
سؾك اظلوسي اظرابعي بعد اظزكاؿ ،ظؾؾً صقفو
 : 29/01/201 .3كاصؾً اظؾفـي عـوضشي
كادلشركع برعؿف ؼقـ اظـالثوء  2ششً سؾك
سؾك
اظـقاب
كأجؾعفؾس
صؾوحو،أدخؾ
اظؿعدؼالت اظذم
االجؿؿوع بطؾى
احلودؼي سشرة
اظؾً صقف
سؾك إرجوء
كمت االتػوؽ
ادلشركع،
كاالحتود
كاالذؿراطل،
كادلعوصرة،
األصوظي
عـ صرؽ
اظددؿقرمتشؽقؾ
كاظػرؼؼصل عؼؿرح
ظؾشغؾ ،اظـظر
إظك عو بعد
ادلغربل
كعفؿقسياجملؿصؿني
االجؿؿوسل ،اظؾفـؿني
اظدميؼرارلعشؿرطي بني
جلـي
اﺠﻤﻟؾﺴني.
بؽال
اظدميؼرارقي ظؾشغؾ .اظك شوؼي
اظؽقغػدراظقي
ؼقـ اخلؿقس  04ششً  ،2016كاظذم مت تلجقؾف
عـ غػس اظػرؽ بعد عقاصؼي أشؾؾقي أسضوء
عؽؿى اظؾفـي.
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  04ؼقظققز.2016
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  22ؼقظققز2016
 مت تؼدمي ادلشركع صل اجؿؿوع اظؾفـي ؼقـ اظـالثوء 2ششً .2016
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  22ؼقظققز2016
 برعٍ الجؿؿوع اظؾفـي ؼقـ اظـالثوء  26ؼقظققز 2016سؾك اظلوسي احلودؼي سشر كاظـصػ
صؾوحو ،كمت تؼدميف عـ ررؼ اظلقد كزؼر
اظقزقػي اظعؿقعقي.
 أحقؾ إظك اﺠﻤﻟؾس اظقرـل حلؼقؽ اإلغلوف صل 29ؼقظققز  2016عـ أجؾ إبداء اظرأم ،بـوء سؾك رؾى
طؾ عـ صرؼؼ االحتود اظعوـ دلؼوكالت ادلغرب كصرؼؼ
االحتود ادلغربل ظؾشغؾ.
 تقصؾ اﺠﻤﻟؾس برأم اﺠﻤﻟؾس اظقرـل حلؼقؽاالغلوف صل  3ششً  2016ككزع سؾك اظػرؽ
كاظؾفـي اجملؿصي صل غػس اظققـ.

التشريع

ر.ت

عقضق ع
عشرك ع اظؼوغقف

تورؼخ كضعف
مبؽؿﺐ اﺠﻤﻟؾس

.10

عشركع ضوغقف رضؿ
 65.15ؼؿعؾؼ
مبمدلوت اظرسوؼي
االجؿؿوسقي.

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عﻦ
رئقس احلؽقعي بؿورؼخ
 25ؼقظققز 2016

.11

.1

.12

.13

.14

.15

.16

عشركع ضوغقف رضؿ
 84.13ؼؼضل
بنحداث عمدلي
ضوغقف رضؿ
عشركع
األسؿوؿ
بؿغققر
143.12
االجؿؿوسقي
ظألذغوؿعـ
ادلودة 44
65.00
رضؿ
اظؼوغقف
اظعؿقعقي.
عدكغيرضؿ
مبـوبيضوغقف
عشركع
اظصققي
اظؿغطقي ؼؼضل
12.16
األدودقي( .صل
كتـظقؿ
بنحداث
عقؿد.
ضراءة ثوغقي)
إرور
عمدلي
اظلودس ظؾـفقض
بوألسؿوؿ
االجؿؿوسقي
دلقزػل كأسقاف
كزارة اظشمكف
اخلورجقي كاظؿعوكف.
عشركع ضوغقف رضؿ
 63.16بؿغققر
كتؿؿقؿ رضؿ 65.00
مبـوبي عدكغي
اظؿغطقي اظصققي
االدودقي.
عشركع ضوغقف رضؿ
 97.12ؼؿعؾؼ
مبؽوصقي تعورل
ادلـشطوت صل
عفوؿ اظرؼوضي.
عشركع ضوغقف رضؿ
 109.12مبـوبي
عدكغي اظؿعوضد
(صل ارور ضراءة
ثوغقي)
عشركع ضوغقف رضؿ
 13.16ؼؿعؾؼ
بنحداث كتـظقؿ
عمدلي األسؿوؿ
االجؿؿوسقي
ظؾلؽـك
كدقودي ادلدؼـي.

األكظك :عﻦ
اظؼراءةاﺠﻤﻟؾس
كرد سؾك
اﺠﻤﻟؾس
رئقسكرد سؾك
احلؽقعي بؿورؼخ
احلؽقعي
عـ
 25ؼقظققز 2016
بؿورؼخ
.2013/01/28

اظؼراءة اظـوغقي :
 أحقؾ عـ عفؾساظـقاب صل إرور
اﺠﻤﻟؾس :عﻦ
كرد سؾك
ضراءة ثوغقي
2013بؿورؼخ
احلؽقعي
رئقس/08/08
 25ؼقظققز 2016

اظؾفـي
اظدائؿي
اجملؿصي

جلـي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي
جلـي
اظداخؾقي
كاجلؿوسوت
اظؿرابقي
كاظؾـقوت
جلـي
األدودقي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـؼوصقي
جلـي
كاالجؿؿوسقي
اخلورجقي
كاحلدكد
كاظدصوع
اظقرـل
كادلـورؼ
ادلغربقي
اﶈؿؾي

عالحظوت
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل2013/08/08 : 26ؼقظققز
بؿورؼخ
بؿورؼخأكظك
اجملؿصي ضراءة
اظؾفـيصل إرور
سؾك اﺠﻤﻟؾس
أحقؾسؾقف
 -كاصؼ2016
 ،2013/02/12بوإلجؿوع كبدكف تعدؼؾ .كأحقؾ إظك
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ .2013/02/14
 بعد اسودة احوظؿف سؾك اظؾفـي ادلعـقي صل ارورضراءة ثوغقي ،سؼدت بشلغف اجؿؿوسني:
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  26ؼقظققز : 21/11/20132016غوضشً اظؿعدؼؾ ادلدخؾ عـ
.1

ررؼ عفؾس اظـقاب ،صوضؿرح تشؽقؾ جلـي
عشؿرطي تضؿ أسضوء عـ اظؾفـؿني
اجملؿصؿني بؽال اﺠﻤﻟؾﺴني ،بﻬدؼ اظؿقصؾ
إظك تقاصؼ حقؿ اظؿعدؼؾ ادلزعع إدخوظف
سؾك ادلشركع.
 .2أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  26ؼقظققز
 : 29/01/2012016كاصؾً اظؾفـي عـوضشي
.3
اظؿعدؼالت اظذم أدخؾ عفؾس اظـقاب سؾك
ادلشركع ،كمت االتػوؽ سؾك إرجوء اظؾً صقف
إظك عو بعد اظـظر صل عؼؿرح تشؽقؾ
جلـي عشؿرطي بني اظؾفـؿني اجملؿصؿني
اﺠﻤﻟؾﺴني.اجملؿصي بؿورؼخ  27ؼقظققز
سؾك اظؾفـي
 أحقؾبؽال.2016
 برعٍ الجؿؿوع اظؾفـي ؼقـ االربعوء  3ششً ،2016كأجؾ اظك عقسد الحؼ.

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عﻦ
رئقس احلؽقعي بؿورؼخ
 26ؼقظققز 2016

جلـي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
203
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ 2
ششً 2016
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جلـي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي

 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  3ششً2016

جلـي ادلوظقي
كاظؿكطقط
كاظؿـؿقي
االضؿصودؼي

 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  4ششً2016
 ادلقاد ادلع ّدظي عـ ررؼ عفؾس اظـقاب،27 ،2 :،140 ،139 ،138 ،130 ،129 ،123 ،84 ،82 ،31 ،28
 181 ،162 ،159 ،148 ،142 ،141كسـقاف طؾ عـ
اظؼلؿ اظـوظٌ كاظؾوب اظـوغل عـف.

جلـي
اظداخؾقي
كاجلؿوسوت
اظؿرابقي
كاظؾـقوت
األدودقي

 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ  15ششً2016

كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ
عفؾس اظـقاب بؿورؼخ 3
ششً 2016

أكدع عـ ظدف رئقس
احلؽقعي بؿورؼخ 9
ششً 2016

211

التشريع
مقرتحات القوانني قيد الدرس:
ر .ت

.1

عقضق ع عؼؿرح اظؼوغقف

تورؼخ كضعف
مبؽؿى اﺠﻤﻟؾس

عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿغققر
كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ 94.92
ادلؿعؾؼ بنحداث غظوـ ادلعوذوت
ظػوئدة أسضوء عفؾس اظـقاب
كاظذم مت تطؾقؼ أحؽوعف سؾك
أسضوء عفؾس ادللؿشورؼـ
مبقجى اظؼوغقف رضؿ  53.99طؿو مت
تغققرق مبؼؿضك اظؼوغقف رضؿ
35.04.

اظؾفـي
اظدائؿي
اجملؿصي

 11غقغؾر 2015
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ احلرطل
اآلتقي ادؿوؤػؿ  :اظدرؼلل
سؾد اظرحؿوف ،عؾورؾ اظلؾوسل،
حؿقد طقدؽقس ،اظطقى
اظؾؼوظل ،احؿد ذد.

جلـي ادلوظقي
كاظؿكطقط
كاظؿـؿقي
االضؿصودؼي

عالحظوت

5

متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  19غقغؾر .2015
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 29
دجـؾر .2015

متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  23غقغؾر .2015
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  5ؼـوؼر
.2015
 19غقغؾر 2015
غقضش صل اجؿؿوع جلـي اظؿـلقؼ
جلـي اظػالحي
تؼدـ بف أسضوء عفؿقسي
عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بنحداث
اظؾردلوغقي بوسؿؾور احوظي عؼؿرح ضوغقف
كاظؼطوسوت
 .2اﺠﻤﻟؾس اظقﻃـل ظؾؿـوﻃؼ اظؼركؼي اظعؿؾ اظؿؼدعل ،اظلودة :سؾد
صل غػس ادلقضقع أعوـ عفؾس اظـقاب،
االغؿوجقي
اظؾطقػ اسؿق ،سدم
كاجلؾؾقي.
صؿؿ اتكوذ اظؼرار بقضػ اظدرادي سؾك
اظشفقرم.
علؿقل عفؾس ادللؿشورؼـ ابؿداء عـ
تورؼخ  7دجـؾر  2015بعد احوظؿف سؾك
جلـي ادلوظقي مبفؾس اظـقاب.
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
جلـي ادلوظقي
 24غقغؾر 2015
عؼؿرح ضوغقف ؼرعل إظك تعدؼؾ
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  30غقغؾر .2015
كاظؿكطقط
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ
 .3ادلودة  301كادلودة  306عـ اظؼوغقف
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  13ؼـوؼر
كاظؿـؿقي
االذؿراطل ،اآلتقي ادؿوؤػؿ:
رضؿ  17.99ؼؿعؾؼ مبدكغي
.
2015
االضؿصودؼي
اظقػوب
سؾد
سؾؿل،
عقؿد
بوظؼوغقف
الداخليطؿو مت
اظؿلعقـوت
تؿؿقؿف " يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن أعضاء المجلس إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين أربعين
للمجلس على أن:
 5ينص المادة  177من النظام
بؾػؼقف ،اجملؿور صقاب ،سؾد
رضؿ".09.03.
يوما قبل إحالتها على اللجن الدائمة المختصة
اسؾقد،
احلؿقد صوتققل ،ابقبؽر213
احؿد بقظقف.
 24غقغؾر 2015
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ
اظؿعؾقؿ
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  30غقغؾر .2015
عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ مبـع اظؿدخني االذؿراطل ،اآلتقي ادؿوؤػؿ:
كاظشمكف
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  14ؼـوؼر
عقؿد سؾؿل ،سؾد اظقػوب
كاإلذفور كاظدسوؼي ظؾؿؾغ صل
.4
اظؾفـي اظـؼوصقي
.2016
كضعفصقاب ،سؾد
تورؼخاجملؿور
بؾػؼقف،
بعض األعوطـ اظعؿقعقي.
5
عالحظوت
عقضق ع عؼؿرح اظؼوغقف
ر .ت
اظدائؿيكاالجؿؿوسقي
احلؿقدمبؽؿى
اﺠﻤﻟؾسابقبؽر اسؾقد،
صوتققل،
اجملؿصي
احؿد بقظقف.
عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿغققر
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ 94.92
2015
غقغؾر
11
سؾك اظػرؽ
متً إحوظي غص ادلؼؿرح
ادلؿعؾؼ بنحداث غظوـ ادلعوذوت
بؿورؼخ  30غقغؾر .2015
كاﺠﻤﻟؿقسوت
جلـي ادلوظقي
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ احلرطل
سؾكغقغؾر
بؿورؼخ 19
عفؾس اظـقاب
ضوغقفأسضوء
عؼؿرحظػوئدة
.2015اجملؿصي صل  14ؼـوؼر
اظؾفـي
كاﺠﻤﻟؿقسوتأحقؾ
غقغؾر 2015
اآلتقي 24
تعدؼؾ
ؼرعل إظك
كاظؿكطقط
اظدرؼلل
ادؿوؤػؿ :
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 29
كاظذم مت تطؾقؼ أحؽوعف سؾك
.1
كاظؿـؿقي
اظلؾوسل،
عؾورؾ
اظرحؿوف،
سؾد
.2015
اظػرؼؼ
أسضوء
بف
تؼدـ
1
02
212
رضؿ
اظشرؼػ
دجـؾر .2015
اظظفقر أسضوء عفؾس ادللؿشورؼـ
االضؿصودؼياظؿعؾقؿ
اظطقى
طقدؽقس،
حؿقد
أحقؾ سؾك اظفقؽي اظعؾقو ظالتصوؿ
ادؿوؤػؿ:
اآلتقي
االذؿراطل،
1423
جؿودل
اظصودر صل
اآلخرة طؿو مت
رضؿ 53.99
مبقجى22اظؼوغقف
كاظشمكف
اظؾؼوظل ،احؿد ذد.
)2002اظؼوغقف رضؿ
مبؼؿضك
( 31تغققرق
اظلؿعل اظؾصرم عـ أجؾ إبداء اظرأم
سؾد اظقػوب
عقؿد سؾؿل،
اظؼوضل
أشلطس
.5
اظـؼوصقي
بنحداث اظفقؽي 35.04.
بؿورؼخ  5ؼـوؼر  ،2016كتقصؾ ادلؽؿى
بؾػؼقف ،اجملؿور صقاب ،سؾد
اظعؾقو ظالتصوؿ
ادلؼؿرح سؾك
كاالجؿؿوسقيإحوظي غص
متً
اظػرؽ 8ؼـوؼر  2016عػودق
اظفقؽي صل
بفقاب
احلؿقد صوتققل ،ابقبؽر اسؾقد،
اظلؿعل – اظؾصرم ،طؿو مت
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  23غقغؾر .2015
ؼـوؼرأدظً برأؼفو صل
ظفو أف
دؾؼ
أغف
.
بقظقف
احؿد
تغققرق كتؿؿقؿف.
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 5
ادلقضقع ظػوئدة احلؽقعي بكصقص
.2015
 19غقغؾر 2015
اظؿـلقؼ
غقضش صل اجؿؿوع
جلـي اظػالحي
تؼدـ بف أسضوء عفؿقسي
عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بنحداث
ؼعوظٍ غػس ادلقضقع.
جلـيضوغقف
عشركع
ضوغقف
عؼؿرح
احوظي
كاظؼطوسوت
سؾد
اظلودة:
اظؿؼدعل،
ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
غص
إحوظي
اظؾردلوغقي بوسؿؾورمتً
2015
غقغؾر
 .2اﺠﻤﻟؾس اظقﻃـل ظؾؿـوﻃؼ اظؼركؼي اظعؿؾ 24
صل غػس ادلقضقع أعوـ عفؾس اظـقاب،
االغؿوجقي
اظؾطقػ اسؿق ،سدم
عؼؿرح ضوغقف كاجلؾؾقي
ؼؼضل .بؿعدؼؾ
سؾك  30غقغؾر .2015
بؿورؼخ
كاﺠﻤﻟؿقسوت
اظعدؿ
أسضوء اظػرؼؼ
تؼدـ بف
اظدرادي
صؿؿ اتكوذ اظؼرار بقضػ
اظشفقرم.
اظؼوغقف  15غقغؾر  1958ادلؿعؾؼ
اجملؿصي صل  13ؼـوؼر
اظؾفـي
أحقؾ سؾك
كاظؿشرؼع
االذؿراطل ،اآلتقي ادؿوؤػؿ:
ابؿداء عـ
ادللؿشورؼـ
علؿقل عفؾس
.6
بقؼ تلدقس اجلؿعقوت.
االغلوفدجـؾر  2015بعد احوظؿف سؾك
كحؼقؽ تورؼخ 7
.2016
عقؿد سؾؿل ،سؾد اظقػوب
جلـي ادلوظقي مبفؾس اظـقاب.
بؾػؼقف ،اجملؿور صقاب ،سؾد
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
جلـي ادلوظقي
احلؿقد 24غقغؾر
عؼؿرح ضوغقف ؼرعل إظك تعدؼؾ
2015ابقبؽر اسؾقد،
صوتققل،
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  30غقغؾر .2015
اظػرؼؼ 214 .كاظؿكطقط
أسضوء
بف
تؼدـ
اظؼوغقف
 .3ادلودة  301كادلودة  306عـ
احؿد بقظقف
 24غقغؾر 2015
 5ينص المادة  177من النظام الداخلي للمجلس على أن " :يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن أعضاء المجلس إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين أربعين
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ
ؼرعل إظك تعدؼؾ
ضوغقف
المختصة".
عؼؿرحالدائمة
يوما قبل إحالتها على اللجن
االذؿراطل ،اآلتقي213
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  30غقغؾر .2015
اظعدؿ
ادؿوؤػؿ:
ادلودة  02عـ اظؼوغقف رضؿ 39.08
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  13ؼـوؼر
كاظؿشرؼع
اظقػوب
طؿو مت تؿؿقؿف مبقجى اظؼوغقف
عقؿد سؾؿل ،سؾد212
.7
.2016
كحؼقؽ االغلوف
بؾػؼقف ،اجملؿور صقاب ،سؾد
رضؿ  22.13ادلؿعؾؼ مبدكغي احلؼقؽ
احلؿقد صوتققل ،ابقبؽر اسؾقد،
اظعقـقي.
احؿد بقظقف.

التشريع
اظؾفـي
اظدائؿي
اجملؿصي

تورؼخ كضعف
عقضق ع عؼؿرح اظؼوغقف
ر.ت
احلؿقد صوتققل ،ابقبؽر اسؾقد،
اﺠﻤﻟؾس
مبؽؿى
احؿد بقظقف.
 24غقغؾر 2015
عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿغققر
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ
تعدؼؾ
ضوغقف
عؼؿرح
إظك94.92
ؼرعلرضؿ
اظؼوغقف
كتؿؿقؿ
2015
غقغؾر
11
اظػرؽ.
سؾك2015
ادلؼؿرحغقغؾر
بؿورؼخ 30
كاﺠﻤﻟؿقسوت
اظعدؿ
:
ادؿوؤػؿ
اآلتقي
االذؿراطل،
39.08
رضؿ
اظؼوغقف
عـ
02
ادلودة
متً إحوظي غص
ادلؿعؾؼ بنحداث غظوـ ادلعوذوت
ادلوظقي
جلـي
احلرطل
اظػرؼؼ
أسضوء
بف
تؼدـ
ؼـوؼر
13
صل
اجملؿصي
اظؾفـي
سؾك
أحقؾ
كاظؿشرؼع
اظقػوب
سؾد
سؾؿل،
عقؿد
اظؼوغقف
مبقجى
تؿؿقؿف
مت
طؿو
.7
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  19غقغؾر .2015
ظػوئدة أسضوء عفؾس اظـقاب
كاظؿكطقط
اظدرؼلل
:
ادؿوؤػؿ
اآلتقي
.
2016
االغلوف
كحؼقؽ
سؾد
صقاب،
اجملؿور
بؾػؼقف،
احلؼقؽ
مبدكغي
ادلؿعؾؼ
22.13
رضؿ
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 29
كاظذم مت تطؾقؼ أحؽوعف سؾك
.1
كاظؿـؿقي
اظلؾوسل،
عؾورؾ
اظرحؿوف،
سؾد
ابقبؽر اسؾقد،
صوتققل،
احلؿقد
اظعقـقي.
دجـؾر .2015
أسضوء عفؾس ادللؿشورؼـ
حؿقد احؿد
االضؿصودؼي
بقظقف.اظطقى
طقدؽقس،
مبقجى اظؼوغقف رضؿ  53.99طؿو مت
2015
غقغؾر
24
ذد.
احؿد
اظؾؼوظل،
تغققرق مبؼؿضك اظؼوغقف رضؿ
 أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 13تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ احلرطل
اظعدؿ
ؼؿعؾؼ بنحداث
 عؼؿرح ضوغقف35.04.
ؼـوؼر .2016
اآلتقي ادؿوؤػؿ  :اظدرؼلل
كاظؿشرؼع
.
رؼوضقي
عقوطؿ
.8
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
سؾد اظرحؿوف ،عؾورؾ اظلؾوسل،
االغلوف
كحؼقؽ
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  23غقغؾر .2015
حؿقد طقدؽقس ،اظطقى
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  5ؼـوؼر
اظؾؼوظل ،احؿد ذد.
.2015
2015
غقغؾر 2015
 19غقغؾر
24
عؼؿرح ضوغقف بؿعدؼؾ ادلودة  19عـ
غقضش صل اجؿؿوع جلـي اظؿـلقؼ
احلرطل جلـي اظػالحي
عفؿقسي
أسضوء
بف بف
تؼدـ
بنحداث
اظؼوغقف ضوغقف
عؼؿرح
أسضوء اظػرؼؼ
تؼدـ
ؼؿعؾؼ كادلؿؿؿ
 07.14ادلغقر
عؼؿرحصل 13
اجملؿصي
اظؾفـي
اظؾردلوغقيسؾك
 أحقؾاظػالحي
ضوغقف
احوظي
بوسؿؾور
كاظؼطوسوت
سؾد
:
اظلودة
اظؿؼدعل،
اظعؿؾ
اظؼركؼي
ظؾؿـوﻃؼ
اظقﻃـل
 .2اﺠﻤﻟؾس
اآلتقي ادؿوؤػؿ  :اظدرؼلل
ظؾظفقر اظشرؼػ اظصودر صل 09
كاظؼطوسوت
.9
.2016عفؾس اظـقاب،
ؼـوؼر أعوـ
صل غػس ادلقضقع
االغؿوجقي
سدم
اسؿق،
اظؾطقػ
.
كاجلؾؾقي
سؾد اظرحؿوف ،عؾورؾ اظلؾوسل،
رعضوف  12( 1931أشلطس
االغؿوجقي
صؿؿ اتكوذ اظؼرار بقضػ اظدرادي سؾك
.
اظشفقرم
حؿقد طقدؽقس ،اظطقى
 )1913ادلؿعؾؼ بوظؿقػقظ
علؿقل عفؾس ادللؿشورؼـ ابؿداء عـ
اظؾؼوظل ،احؿد ذد.
اظعؼورم.
تورؼخ  7دجـؾر  2015بعد احوظؿف سؾك
اظداخؾقي
 24غقغؾر 2015
اظـقاب.
إحوظيادلوظقي
متًجلـي
اظػرؽ
مبفؾس سؾك
غص ادلؼؿرح
كاجلؿوسوت
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ احلرطل
عؼؿرح ضوغقف ؼرعل إظك تغققر
سؾك.2015
ادلؼؿرحغقغؾر
بؿورؼخ 30
اظؿرابقي
اظػرؽ
كاﺠﻤﻟؿقسوتغص
متً إحوظي
ادلوظقي
جلـي
2015
اآلتقي  24غقغؾر
تعدؼؾ
اظؼوغقفؼرعل إظك
عؼؿرح ضوغقف
اظدرؼلل
ادؿوؤػؿ :
رضؿ
اظؿـظقؿل
 .3كتؿؿقؿ
4.2015
غقغؾربؿورؼخ
اظـقاب
أحقؾ سؾك
كاظلؽـك
عفؾس 30
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ
كاظؿكطقط
اظػرؼؼ
أسضوء
بف
تؼدـ
اظؼوغقف
عـ
306
كادلودة
 .10ادلودة
سؾد اظرحؿوف ،عؾورؾ اظلؾوسل،
301ؼؿعؾؼ بوغؿكوب أسضوء
59.11
دجـؾر .2015
كدقودي
حؿقد طقدؽقس ،اظطقى
عفوظس اجلؿوسوت اظؿرابقي.
ادلدؼـي مبفؾس
القوانينذد.
مقترحاتاحؿد
 5ينص المادة  177من النظام الداخلي للمجلس على أن " :يحيل رئيس المجلساظؾؼوظل،
المقدمة من لدن أعضاء المجلس إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين أربعين
اظـقاب
يوما قبل إحالتها على اللجن الدائمة المختصة".
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
213
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كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  24غقغؾر .2015
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  13ؼـوؼر
.2016
رؾى عفؾس اظـقاب درادؿف
 24غقغؾر 2015
بوألدؾؼقي كصؼو ألحؽوـ ادلودة  124عـ
اظداخؾقي
عؼؿرح ضوغقف بؿعدؼؾ ادلودة  16عـ
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ احلرطل
اظـظوـ اظداخؾل ﺠﻤﻟؾس اظـقاب كادلودة
كاجلؿوسوت
اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 1.02.239
اآلتقي ادؿوؤػؿ  :اظدرؼلل
 178عـ اظـظوـ اظداخؾل ﺠﻤﻟؾس
اظؿرابقي
 .11اظصودر صل  25رجى ( 1423ادلقاصؼ
سؾد اظرحؿوف ،عؾورؾ اظلؾوسل،
ادللؿشورؼـ.
كاظؾـقوت
ؿ  3أطؿقبر  )2002بؿـػقذ اظؼوغقف
حؿقد طقدؽقس ،اظطقى
اتػؼ عؽؿؾل عفؾلل اظؾردلوف سؾك
االدودقي
رضؿ  37.99ادلؿعؾؼ بوحلوظي ادلدغقي.
اظؾؼوظل ،احؿد ذد.
درادؿف بوألدؾؼقي عـ ظدف عفؾس
اظـقاب بـوء سؾك اظطؾى اظقارد سؾك
اﺠﻤﻟؾس عـ ػذا األخقر صل  15دجـؾر
 ،2015كاظذم كاصؼ سؾقف ادلؽؿى صل 21
دجـؾر .2015
اظداخؾقي
 3دجـؾر 2015
كاجلؿوسوت
تؼدـ بف :عقالم ادرؼس اظعؾقم
عؼؿرح ضوغقف ؼرعل اظك تعدؼؾ
دفؾ مبفؾس اظـقاب بؿورؼخ  14دجـؾر
اظؿرابقي
احللـل ،ادلفدم سـؿقف،
 .12ادلودة  122عـ اظؼوغقف اظؿـظقؿل
كاظلؽـك
.2015
رضؿ  111.14ادلؿعؾؼ بوجلفوت.
اعؾورؾ اظلؾوسل عـ اظػرؼؼ كدقودي ادلدؼـي
احلرطل
مبفؾس اظـقاب
اظداخؾقي
كاجلؿوسوت
 3دجـؾر 2015
عؼؿرح ضوغقف ؼرعل اظك تعدؼؾ
اظؿرابقي
تؼدـ بف :عقالم ادرؼس اظعؾقم
دفؾ مبفؾس اظـقاب بؿورؼخ  14دجـؾر
سـقاف كادلودة  116عـ اظؼوغقف
كاظلؽـك
احللـل ،ادلفدم سـؿقف،
.2015
 .13اظؿـظقؿل رضؿ  112.14ادلؿعؾؼ
كدقودي
اعؾورؾ اظلؾوسل عـ اظػرؼؼ
بوظعؿوالت كاالضوظقؿ.
ادلدؼـي مبفؾس
احلرطل
اظـقاب
216
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عالحظوت

5

التشريع
تورؼخ كضعف
مبؽؿى اﺠﻤﻟؾس

عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿغققر
اظك94.92
ؼرعلرضؿ
اظؼوغقف
كتؿؿقؿ
تعدؼؾ
ضوغقف
عؼؿرح
ادلعوذوت
غظوـ
بنحداث
ادلؿعؾؼ
 125عـ اظؼوغقف اظؿـظقؿل
 .14ادلودة
عفؾس اظـقاب
أسضوء
ظػوئدة
بوجلؿوسوت.
ادلؿعؾؼ
113.14
رضؿ
كاظذم مت تطؾقؼ أحؽوعف سؾك
.1
أسضوء عفؾس ادللؿشورؼـ
بكصقصمت
 53.99طؿو
اظؼوغقف رضؿ
مبقجى
تـظقؿل
عؼؿرح ضوغقف
اظؼوغقف رضؿ
ظؾغي
مبؼؿضكاظردؿل
تغققرق اظطوبع
تػعقؾ
.15
األعوزؼغقي.
35.04.

اظؾفـي
اظدائؿي
اجملؿصي

اظداخؾقي
كاجلؿوسوت
 3دجـؾر 2015
اظؿرابقي
ادرؼس اظعؾقم
تؼدـ بف11:عقالم
غقغؾر 2015
كاظلؽـك
سـؿقف،
ادلفدم
احللـل،
ادلوظقي
جلـي
احلرطل
اظػرؼؼ
أسضوء
تؼدـ بف
كدقودي
اظػرؼؼ
اظلؾوسل :عـ
كاظؿكطقط
اظدرؼلل
اعؾورؾادؿوؤػؿ
اآلتقي
مبفؾس
ادلدؼـي
احلرطل
كاظؿـؿقي
سؾد اظرحؿوف ،عؾورؾ اظلؾوسل،
اظـقاب
االضؿصودؼي
حؿقد طقدؽقس ،اظطقى
جلـي اظؿعؾقؿ
اظؾؼوظل ،احؿد ذد.
كاظـؼوصي
صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة
كاالتصوؿ
مبفؾس اظـقاب

عؼؿرح ضوغقف بشلف تؼـني زراسي
.16
اظؽقػ بودلغرب.

صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة

جلـي اظػالحي
كاظؼطوسوت
اإلغؿوجقي

عقضق ع عؼؿرح اظؼوغقف

ر.ت

عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بنحداث
ظؾؿـوﻃؼبؿؿؿقؿ
ضوغقف ؼؼضل
عؼؿرح
اظؼركؼي
اظقﻃـل
 .2اﺠﻤﻟؾس
 01.00ادلؿعؾؼ
اظؼوغقف رضؿ
كاجلؾؾقي.
.17
بؿـظقؿ اظؿعؾقؿ اظعوظل.

.18

.3

عؼؿرح ضوغقف اظعػق اظعوـ سؾك
عزارسل اظؽقػ.

عؼؿرح ضوغقف ؼرعل إظك تعدؼؾ
ادلودة  301كادلودة  306عـ اظؼوغقف

 19غقغؾر 2015
تؼدـ بف أسضوء عفؿقسي
اظعؿؾ اظؿؼدعل ،اظلودة :سؾد
اسؿق ،سدم
اظؾطقػ
كادلعوصرة
األصوظي
صرؼؼ
اظشفقرم.
صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة

 24غقغؾر 2015
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ

جلـي اظػالحي
اظؿعؾقؿ
جلـي
كاظؼطوسوت
كاظشمكف
االغؿوجقي
اظـؼوصقي
كاالجؿؿوسقي

عالحظوت

5

دجـؾر
بؿورؼخ
اظـقاب
سؾك14اظػرؽ
ادلؼؿرح
مبفؾسغص
دفؾ إحوظي
متً
.
2015
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  19غقغؾر .2015

أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 29
دجـؾر .2015

متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  17دجـؾر .2015

متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ

اظػرؽ
كاﺠﻤﻟؿقسوتغص
متً إحوظي
سؾك.2015
ادلؼؿرحغقغؾر
بؿورؼخ 23
.2015
دجـؾر
بؿورؼخ 17
ؼـوؼر
صل 5
اجملؿصي
كاﺠﻤﻟؿقسوتاظؾفـي
أحقؾ سؾك
اجملؿصي صل  26ؼـوؼر
أحقؾ سؾك اظؾفـي
.2015
.2016جلـي اظؿـلقؼ
غقضش صل اجؿؿوع
عؼؿرحاظػرؽ
ادلؼؿرح سؾك
إحوظي غص
متً
ضوغقف
بوسؿؾور احوظي
اظؾردلوغقي
عفؾس.2015
 17دجـؾر
كاﺠﻤﻟؿقسوت
اظـقاب،
بؿورؼخأعوـ
ادلقضقع
صل غػس
ؼـوؼر
اجملؿصي صل
أحقؾ سؾك
26سؾك
اظدرادي
اظؾفـيبقضػ
اتكوذ اظؼرار
صؿؿ
.
2016
علؿقل عفؾس ادللؿشورؼـ ابؿداء عـ

اظػرؽ
بعد سؾك
ادلؼؿرح
دجـؾرغص
متً 7إحوظي
سؾك
احوظؿف
2015
تورؼخ
جلـي اظعدؿ
.2015
مبفؾسدجـؾر
بؿورؼخ 17
كاﺠﻤﻟؿقسوت
اظـقاب.
ادلوظقي
جلـي
كاظؿشرؼع
ؼـوؼر
صل 26
متًسؾك
أحقؾ
اظػرؽ
اجملؿصيسؾك
اظؾفـيادلؼؿرح
إحوظي غص
كحؼقؽ ادلوظقي
جلـي
االغلوف
 30.2016غقغؾر .2015
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ
كاظؿكطقط

متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿغققر ادلودة
جلـي اظعدؿ
.
2015
دجـؾر
30
بؿورؼخ
كاﺠﻤﻟؿقسوت
2015
دجـؾر
21
الداخليزفقر
 5ينص المادة  177من النظام 10عـ
المجلس إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين أربعين
 1958رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن أعضاء
صؾراؼر " يحيل
24على أن:
للمجلس
كاظؿشرؼع
.19
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل صوحت
أسضوء صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي
اظـظوـ".األدودل اظعوـ
بشلف المختصة
يوما قبل إحالتها على اللجن الدائمة
كحؼقؽ االغلوف
صؾراؼر .2016
ظؾقزقػي اظعؿقعقي.
213
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.20

عؼؿرح ضوغقف ؼرعل إظك إحداث
شرؼ ظؾلقوحي.

 31دجـؾر 2015
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ
االذؿراطل ،اآلتقي ادؿوؤػؿ:
عقؿد سؾؿل ،سؾد اظقػوب
بؾػؼقف ،اجملؿور صقاب ،سؾد
احلؿقد صوتققل ،ابقبؽر اسؾقد،
احؿد بقظقف.

جلـي اظػالحي
كاظؼطوسوت
اإلغؿوجقي

.21

عؼؿرح ضوغقف ؼرعل إظك إحداث
اﺠﻤﻟؾﺲ اظقﻃـل ظؾلقوحي.

 31دجـؾر 2015
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ
االذؿراطل ،اآلتقي ادؿوؤػؿ:
عقؿد سؾؿل ،سؾد اظقػوب
بؾػؼقف ،اجملؿور صقاب ،سؾد
احلؿقد صوتققل ،ابقبؽر اسؾقد،
احؿد بقظقف.

جلـي اظػالحي
كاظؼطوسوت
اإلغؿوجقي

.22

عؼؿرح ضوغقف ؼرعل إظك تغققر
كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ 31.96
ادلؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل
ظقطوالت األدػور.

 31دجـؾر 2015
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ
االذؿراطل ،اآلتقي ادؿوؤػؿ:
عقؿد سؾؿل ،سؾد اظقػوب
بؾػؼقف ،اجملؿور صقاب ،سؾد
احلؿقد صوتققل ،ابقبؽر اسؾقد،
احؿد بقظقف.

جلـي اظػالحي
كاظؼطوسوت
اإلغؿوجقي

218

214

أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 15
صؾراؼر .2016

أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 15
صؾراؼر .2016

أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 15
صؾراؼر .2016

التشريع

ر.ت

عقضق ع عؼؿرح اظؼوغقف

تورؼخ كضعف
مبؽؿى اﺠﻤﻟؾس

عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿغققر
 31دجـؾر 2015
إظك94.92
ؼرعلرضؿ
اظؼوغقف
اظػرؼؼ
أسضوء
تغققر
كتؿؿقؿضوغقف
عؼؿرح
2015
تؼدـ11بفغقغؾر
ادلعوذوت
غظوـ
بنحداث
ادلؿعؾؼ
ادؿوؤػؿ:
اآلتقي
االذؿراطل،
كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ 1.74.16
احلرطل
اظػرؼؼ
أسضوء
تؼدـ بف
اظـقاب
عفؾس
أسضوء
ظػوئدة
سؾد اظقػوب
عقؿد سؾؿل،
اظدرؼلل
ادؿوؤػؿ :
 .23ادلمرخ صل  12ربقع اظـوغل  12( 1396اآلتقي
سؾك
أحؽوعف
تطؾقؼ
كاظذم مت
.1
سؾد
صقاب،
اجملؿور
بؾػؼقف،
بودلؽؿى
ادلؿعؾؼ
)1976
أبرؼؾ
سؾد اظرحؿوف ،عؾورؾ اظلؾوسل،
ادللؿشورؼـ
عفؾس
أسضوء
اسؾقد،
ابقبؽر
حؿقدصوتققل،
احلؿقد
اظقرـل ادلغربل ظؾلقوحي.
اظطقى
طقدؽقس،
مت
طؿو
مبقجى اظؼوغقف رضؿ 53.99
بقظقف.ذد.
احؿداحؿد
اظؾؼوظل،
تغققرق مبؼؿضك اظؼوغقف رضؿ
35.04.

اظؾفـي
اظدائؿي
اجملؿصي

اظػالحي
جلـي
جلـي ادلوظقي
كاظؼطوسوت
كاظؿكطقط
اإلغؿوجقي
كاظؿـؿقي
االضؿصودؼي

عالحظوت

5

متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 15
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  19غقغؾر .2015
صؾراؼر .2016
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 29
دجـؾر .2015

متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
 22ؼـوؼر 2016
بؿورؼخ 23
كاﺠﻤﻟؿقسوت
22.2015
غقغؾربؿورؼخ
كاﺠﻤﻟؿقسوت
اظػرؽ
أحقؾ سؾك
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ
اجملؿصي صل  5ؼـوؼر
اظؾفـي.2016
أحقؾ سؾك ؼـوؼر
االذؿراطل ،اآلتقي ادؿوؤػؿ :جلـي اظػالحي
عؼؿرح ضوغقف بنحداث اظقطوظي
.
2015
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 02
كاظؼطوسوت
2015اظقػوب
غقغؾر سؾد
عقؿد19سؾؿل،
ظؾفققظقجقي.
اظقرـقي
جلـي اظؿـلقؼ
اجؿؿوع
صل
غقضش
اظػالحي
جلـي
عفؿقسي
أسضوء
بف
تؼدـ
بنحداث
ضوغقف ؼؿعؾؼ
 .24عؼؿرح
عورس .2016
اإلغؿوجقي
بؾػؼقف ،اجملؿور صقاب ،سؾد
اظؾردلوغقي بوسؿؾور احوظي عؼؿرح ضوغقف
كاظؼطوسوت
اظلودة :سؾد
 .2اﺠﻤﻟؾس اظقﻃـل ظؾؿـوﻃؼ اظؼركؼي اظعؿؾ
اسؾقد،
اظؿؼدعل،ابقبؽر
احلؿقد صوتققل،
صل غػس ادلقضقع أعوـ عفؾس اظـقاب،
االغؿوجقي
بقظقف.سدم
احؿداسؿق،
اظؾطقػ
كاجلؾؾقي.
صؿؿ اتكوذ اظؼرار بقضػ اظدرادي سؾك
اظشفقرم.
علؿقل عفؾس ادللؿشورؼـ ابؿداء عـ
 26ؼـوؼر 2016
تورؼخ  7دجـؾر  2015بعد احوظؿف سؾك
االحتود
صرؼؼ
تؼدـ بف أسضوء
جلـي ادلوظقي مبفؾس اظـقاب.
29
بؿورؼخ
اظـقاب
عفؾس
سؾك
أحقؾ
اظعدؿ
جلـي
اآلتقي
ادلغرب،
دلؼوكالت
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
جلـي ادلوظقي
غقغؾر 2015
اظعوـ 24
تعدؼؾ
ضوغقف ؼرعل
عؼؿرح ضوغقف
عؼؿرح
إظك ؼؿعؾؼ
تـظقؿل
.3
.
2016
ؼـوؼر
كاظؿشرؼع
حػظل،
اإلظف
سؾد
:
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  30غقغؾر .2015
كاظؿكطقط
أدؿوؤػؿبف أسضوء اظػرؼؼ
تؼدـ
اظؼوغقف
عـ
306
كادلودة
301
 .25ادلودة
بؿقدؼد ذركط كطقػقوت مموردي
كحؼقؽ اإلغلوف أحقؾ سؾك اظػرؽ كاﺠﻤﻟؿقسوت بوﺠﻤﻟؾس
غوئؾي عقي اظؿوزم ،اظعربل
حؼ االضراب.
صل  29ؼـوؼر .2016
مبفؾس اظـقاب
اظعرائشل ،سؾد اظرحقؿ
 5ينص المادة  177من النظام الداخلي للمجلس على أن " :يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن أعضاء المجلس إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين أربعين
اظصقؼرم ،سؾد اظؽرمي عفدم،
يوما قبل إحالتها على اللجن الدائمة المختصة".
عقرك.
ؼقدػ عققل ،سؿر 213
عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بنحداث
 5صؾراؼر 2016
جلـي اظعدؿ
ادللمكظقي ادلدغقي سـ األضرار اظؿل
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 10
تؼدـ بف سؾد اظؾطقػ أكسؿق
كاظؿشرؼع
 .26تؾقؼ بوظؾقؽي ،بنضوصي اظػصؾ 78
219
عورس 2016
اظعؿؾ
بودؿ عفؿقسي
كحؼقؽ اإلغلوف
عؽرر صل ضوغقف اظعؼقد
اظؿؼدعل.
كاالظؿزاعوت.
عؼؿرح ضوغقف ؼؿؿؿ اظظفقر
جلـي اظؿعؾقؿ
 12صؾراؼر 2016
اظشرؼػ رضؿ  1.63.071اظصودر صل
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ 16
كاظشمكف
كرد سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ عفؾس
 25 .27عـ جؿودل اآلخرة 13( 1383
صؾراؼر .2016
اظـؼوصقي
اظـقاب
غقصؿؾر  )1963بشلف اظؿعؾقؿ
كاالجؿؿوسقي
األدودل.
عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿغققر
 15ابرؼؾ 2016
كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ  18.09مبـوبي
جلـي اظػالحي
تؼ ّدـ بف سؾد اظعزؼز بـعزكز
اظـظوـ األدودل ظغرؼ اظصـوسي
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  31عوم
كاظؼطوسوت
كسؾد االظف ادلفوجرم كاعقؿد
اظؿؼؾقدؼي اظصودر بؿـػقذق
.28
.2016
اإلغؿوجقي
احؿقدم عـ صرؼؼ األصوظي
اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 1.11.89
كادلعوصرة.
اظصودر صل  16رعضوف 17( 1432
أشلطس ،)2011
أحقؾ سؾك اظػرؽ كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ 28
جلـي اظعدؿ
 19ؼقظققز 2016
عؼؿرح ضوغقف ظؿعدؼؾ عؼؿضقوت
ؼقظققز 2016
كاظؿشرؼع
تؼدـ بف اظلقد سؾد اظؾطقػ
 .29اظػصؾني  76ك 77عـ اظؼوغقف
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ 31
كحؼقؽ االغلوف
أكسؿق
اجلـوئل.
ششً 2016
أحقؾ سؾك اظػرؽ كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ 28
 27ؼقظققز 2016
عؼؿرح ضوغقف ؼرعل اظك غلخ
جلـي اظعدؿ
ؼقظققز 2016
تؼدـ بف اظلقدات كاظلودة
اظػصؾ  288عـ عدكغي اظؼوغقف
كاظؿشرؼع
.30
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ 31
أسضوء صرؼؼ االحتود ادلغربل
اجلـوئل.
كحؼقؽ االغلوف
ششً 2016
ظؾشغؾ
أحقؾ سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ عفؾس جلـي اظؿعؾقؿ
عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ
كاظشمكف
اظـقاب
 .31اظػؼرة األكظك عـ ادلودة  6عـ
.2011/07/18
اظـؼوصقي
2011/07/15
اظؼوغقف رضؿ  65.00مبـوبي عدكغي

215
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اظـظوـ األدودل ظغرؼ اظصـوسي
اظؿؼؾقدؼي اظصودر بؿـػقذق
.28
اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 1.11.89
اظصودر صل  16رعضوف 17( 1432
أشلطس ،)2011
عؼؿرح ضوغقف ظؿعدؼؾ عؼؿضقوت
 .29اظػصؾني  76ك 77عـ اظؼوغقف
اجلـوئل.
عؼؿرح ضوغقف ؼرعل اظك غلخ
اظػصؾ  288عـ عدكغي اظؼوغقف
ر .ت .30
عؼؿرح اظؼوغقف
عقضق عاجلـوئل.
بؿعدؼؾ
ضوغقف ؼؼضل
عؼؿرح ضوغقف
عؼؿرح
ؼؼضل بؿغققر
عـ
ادلودة 6
كتؿؿقؿاألكظك
 .31اظػؼرة
94.92
عـرضؿ
اظؼوغقف
عدكغي
مبـوبي
65.00
ادلؿعؾؼ رضؿ
اظؼوغقف
ادلعوذوت
غظوـ
بنحداث
اظـقاب.
األدودقي
اظصققي
عفؾس
اظؿغطقيأسضوء
ظػوئدة
أحؽوعفتغققر
ؼرعل إظك
عؼؿرحمتضوغقف
سؾك
تطؾقؼ
كاظذم
.1
اظؼوغقف رضؿ 89.15
ادللؿشورؼـ
كتؿؿقؿعفؾس
أسضوء
كاﶈودى مت
اﳋﺒقر 53.99طؿو
دلﻬـي رضؿ
ادلـﻈؿاظؼوغقف
مبقجى
اﶈودﺒﲔ
اﳋﺒراﺀ
ظﻬقﺌي
 .32كاﶈﺪﺙ
تغققرق مبؼؿضك اظؼوغقف رضؿ
عفؾس اظـقاب
(طؿو كاصؼ سؾقف
35.04.
بؿورؼخ  10ربقع اظـوغل  1421عقاصؼ
 13ؼقظقق .)2000

تؼ ّدـ بف سؾد اظعزؼز بـعزكز
كسؾد االظف ادلفوجرم كاعقؿد
احؿقدم عـ صرؼؼ األصوظي
كادلعوصرة.

جلـي اظػالحي
كاظؼطوسوت
اإلغؿوجقي

التشريع
 19ؼقظققز 2016
تؼدـ بف اظلقد سؾد اظؾطقػ
أكسؿق

جلـي اظعدؿ
كاظؿشرؼع
كحؼقؽ االغلوف

 27ؼقظققز 2016
اظعدؿ
جلـي
اظؾفـي
كضعفكاظلودة
اظلقدات
تؼدـ بفتورؼخ
كاظؿشرؼع
اظدائؿي
اﺠﻤﻟؾسادلغربل
مبؽؿىاالحتود
أسضوء صرؼؼ
كحؼقؽ االغلوف
اجملؿصي
ظؾشغؾ
أحقؾ سؾك اﺠﻤﻟؾس عـ عفؾس جلـي اظؿعؾقؿ
كاظشمكف
اظـقاب
2015
11
اظـؼوصقي
غقغؾر2011
/07/15
جلـي ادلوظقي
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ احلرطل
كاالجؿؿوسقي
اآلتقي ادؿوؤػؿ 220 :
كاظؿكطقط
اظدرؼلل
ادلوظقي
سؾد اظرحؿوف ،عؾورؾ اظلؾوسل ،جلـي
كاظؿـؿقي
كاظؿكطقط
االضؿصودؼي
حؿقد طقدؽقس ،اظطقى
كاظؿـؿقي
اظـقاب صل
عفؾس
أحقؾ عـ
احؿد ذد.
اظؾؼوظل،
االضؿصودؼي
2000/7/15
صل 2000/7/17

.2

عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بنحداث
اﺠﻤﻟؾس اظقﻃـل ظؾؿـوﻃؼ اظؼركؼي
كاجلؾؾقي.

 19غقغؾر 2015
تؼدـ بف أسضوء عفؿقسي
اظعؿؾ اظؿؼدعل ،اظلودة :سؾد
اظؾطقػ اسؿق ،سدم
اظشفقرم.

جلـي اظػالحي
كاظؼطوسوت
االغؿوجقي

.3

عؼؿرح ضوغقف ؼرعل إظك تعدؼؾ
ادلودة  301كادلودة  306عـ اظؼوغقف

 24غقغؾر 2015
تؼدـ بف أسضوء اظػرؼؼ

جلـي ادلوظقي
كاظؿكطقط

أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  31عوم
.2016
أحقؾ سؾك اظػرؽ كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ 28
ؼقظققز 2016
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ 31
ششً 2016
أحقؾ سؾك اظػرؽ كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ 28
ؼقظققز 2016
5
عالحظوت
اجملؿصي بؿورؼخ 31
أحقؾ سؾك اظؾفـي
ششً 2016
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي بؿورؼخ
.2011/07/18
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  19غقغؾر .2015
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل 29
ررﻑ .2015
ﰎ إرجوسف عـدجـؾر
اﺠﻤﻟؾس إظك اظؾفـي
اجملؿصي صل جؾلي سؿقعقي بؿورؼػخ
 2002/1/10كذظؽ بطؾى عـ رئػقس
صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار.
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  23غقغؾر .2015
أحقؾ سؾك اظؾفـي اجملؿصي صل  5ؼـوؼر
.2015
غقضش صل اجؿؿوع جلـي اظؿـلقؼ
اظؾردلوغقي بوسؿؾور احوظي عؼؿرح ضوغقف
صل غػس ادلقضقع أعوـ عفؾس اظـقاب،
صؿؿ اتكوذ اظؼرار بقضػ اظدرادي سؾك
علؿقل عفؾس ادللؿشورؼـ ابؿداء عـ
تورؼخ  7دجـؾر  2015بعد احوظؿف سؾك
جلـي ادلوظقي مبفؾس اظـقاب.
متً إحوظي غص ادلؼؿرح سؾك اظػرؽ
كاﺠﻤﻟؿقسوت بؿورؼخ  30غقغؾر .2015

 5ينص المادة  177من النظام الداخلي للمجلس على أن " :يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن أعضاء المجلس إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين أربعين
يوما قبل إحالتها على اللجن الدائمة المختصة".
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مراقبة العمل احلكومي
تقديـــــــــم
إذا كانت الوظيفة األساسية للبرملان تتجلى في سن القوانني ،فإن اختصاصه في مجال املراقبة
ال يقل أهمية ،باعتباره الفضاء املناسب لنقل املطالب اجملتمعية والتعبير عن آمالها وطموحاتها،
وقد تعزز الدور املؤسساتي البرملاني بوظيفة جديدة أقرّها دستور  ،2011وتتعلق بتقييم السياسات
"يصوت على القوانني،
العمومية ،وفي هذا الصدد ينص الفصل  70من الدستور على أن البرملان
ّ
ويقيم السياسات العمومية".
ويراقب عمل احلكومة،
ّ
وقد أورد الدستور مختلف اآلليات الكفيلة بتحقيق الوظيفة الرقابية في إطار التوازن مع احلكومة،
وتتنوع هذه الوسائل بحسب األهداف املبتغاة من طرف املشرع الدستوري وبحسب اجمللس البرملاني
الذي يتوالها.
ويتوفر مجلس املستشارين على عدد من اآلليات التي تسمح له باملراقبة املستمرة للعمل
احلكومي ،أسبوعيا وشهريا وسنويا ،إن على مستوى اجللسة العامة أو في إطار اللجان الدائمة أو
املؤقتة.
وفي هذا السياق ،بادرت مختلف مكونات اجمللس إلى استثمار الوسائل القانونية املتاحة لتسليط
الضوء على القضايا وامللفات التي تستأثر باهتمام اجملتمع ،غير أن األسئلة تبقى هي الوسيلة األكثر
استعماال ،نظرا لطابعها الدوري وملتابعتها من طرف املواطنني ،وال سيما األسبوعية منها ،والشهرية
التي يجيب عنها السيد رئيس احلكومة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تق ّدمت بعض الفرق واجملموعات بطلبات انعقاد اجتماعات للجان الدائمة
لالستماع جملموعة من السيدات والسادة الوزراء ،على الرغم من التجاوب احملدود نسبيا مع هذه
الطلبات.
كما عرفت هذه السنة التشريعية توقيع مجموعة من أعضاء اجمللس على ثالثة طلبات ترمي إلى
تشكيل جلان لتقصي احلقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد ،وترخيص احلكومة باستيراد النفايات،
واملكتب الوطني املغربي للسياحة.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية ،متكن اجمللس ،اعتمادا على إمكانيته الذاتية وعلى
الرغم من ج ّدة املوضوع ،من عقد اجللسة السنوية الثانية على التوالي ،والتي كان موضوعها
سياق تفعيل الصالحيات اجلديدة املنصوص عليها في
"السياسات املرتبطة بإنتاج الثروة" ،في ّ
الوثيقة الدستورية.
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مراقبة العمل احلكومي
احملور األول :األسئلة
متيزت السنة التشريعية  2016-2015بإعطاء السيد رئيس مجلس املستشارين االنطالقة الرسمية للتطبيق
املتعلق بالتدبير اإللكتروني لألسئلة الشفهية والكتابية ،بحضور السيدات والسادة أعضاء مكتب اجمللس ورؤساء
الفرق واجملموعات البرملانية ورؤساء اللجان الدائمة ،وذلك في إطار البرنامج املندمج للبرملان اإللكتروني ملسايرة
مستجدات األنظمة املعلوماتية من خالل استخدام تقنيات التواصل احلديثة ،ويسمح هذا النظام من جهة
بتقليص استهالك الورق وحسن تخزين املعطيات ،ومن جهة ثانية بتقليص اآلجال التي يستغرقها التبادل الورقي
لألسئلة واألجوبة.
وبحكم طبيعة املرحلة االنتقالية ،عمل اجمللس خالل األسابيع األولى التي أعقبت انتخابه في ظل دستور 2011
على عقد جلسات استثنائية بالتنسيق مع احلكومة ،خصصت ملناقشة محاور آنية حتظى باهتمام الرأي العام من
قبيل :برنامج اخلدمة الصحية الوطنية ،إستراتيجية احلكومة إلصالح التعليم العالي ،النظام اجلديد لتسعيرة
وفوترة املاء والكهرباء ،احتجاجات األساتذة املتدربني باملراكز اجلهوية للتربية والتكوين ،مشروع املرسوم القاضي
بإعادة انتشار موظفي اإلدارات واملؤسسات العمومية ،مشروع قانون الصحافة والنشر ،أزمة شركة سامير ،حترير
أسعار احملروقات ،قرار محكمة العدل األوربية بإلغاء اتفاقية الفالحة والصيد البحري املبرمة بني االحتاد األوروبي
واملغرب ،برنامج احلكومة حملاربة الفساد في اإلدارة العمومية.
كما عقد اجمللس خالل هذه السنة أربع جلسات شهرية ملناقشة األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة والتي
يتولى اإلجابة عنها السيد رئيس احلكومة ،خصصت ملناقشة احملاور التالية:
 حصيلة احلكومة في السياسة االجتماعية؛ السياسة الطاقية في عالقتها مع مؤمتر األطراف في االتفاقية اإلطار حول التغيرات املناخية cop 22؛ احلوار االجتماعي؛ تنمية املناطق القروية واجلبلية في ضوء احلكامة اجلهوية؛ حتديات املبادالت بني املغرب واالحتاد األوروبي؛ آفاق إصالح قطاع التربية والتكوين املهني ومدى استجابته للمتطلبات اجلديدة لالقتصاد الوطني وتطلعاتالشباب املغربي؛
 تدبير السياسة العمومية في مجال الدين اخلارجي وأثره على االستثمار العمومي والرهانات اجلهوية.وعلى مستوى آخر ،شملت رقابة السادة املستشارين خالل جلسات األسئلة اإلحدى والثالثون التي عقدها
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اجمللس خالل هذه السنة 33 ،قطاعا حكوميا من أصل  37املشكلة للحكومة ،استأثرت القطاعات االجتماعية
باحلصة الكبرى منها ،حيث شكّل حضور الوزراء املمثلني لها أعلى نسبة مبا مجموعه  92حضورا ،متبوعا بالقطاع
االقتصادي وقطاع الداخلية والبنيات األساسية ب  40حضورا ،ثم القطاع احلقوقي واإلداري والديني ب  38حضورا،
فقطاع الشؤون اخلارجية ب  8حضور ،مع تسجيل عدم حضور وزيري الصناعة والتجارة،واملقاوالت الصغرى وإدماج
القطاع غير املنظم ألي جلسة.
هذا ،ومن بني أكثر الوزراء حضورا جند على اخلصوص :وزير التشغيل ب ( 20مرة) ،التربية الوطنية ب ( 19مرة)،
الصحة ب ( 17مرة) ،التعليم العالي ب ( 15مرة) ،في حني يعتبر وزراء الداخلية ،اخلارجية ،األوقاف والشؤون اإلسالمية،
االقتصاد واملالية ،الفالحة والصيد البحري ،التجارة اخلارجية األقل حضورا مبرة أو مرتني فقط خالل السنة التشريعية
بأكملها .وفي نفس اإلطار يسجل عدم اعتذار وزير التربية الوطنية قط عن حضور أشغال هذه اجللسات  ،متبوعا
بوزيري التعليم العالي والعالقات مع البرملان الذين اعتذرا مرة واحدة فقط.
و عموما ،فإن نسبة غياب الوزراء خالل جلسات األسئلة الشفهية بلغت حوالي ( % 35أي مبا يعادل  12وزيرا عن
كل جلسة)( .جتدون ضمن هذه احلصيلة جدوال مفصال لنسبة حضور القطاعات احلكومية خالل جلسات األسئلة).
و لقد بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل السنة التشريعية األولى  1474سؤاال( ،مبعدل  28 ,12سؤاال
لكل مستشار) ،أجابت احلكومة منها على  183سؤاال آنيا ،و 298سؤاال عاديا.
وبالنسبة للتوزيع القطاعي لالسئلة ،فقد مت التركيز على القطاع االقتصادي بنسبة ( )31%من مجموع األسئلة
املطروحة ،متبوعا بالقطاع االجتماعي بنسبة ( ،)30%فقطاع الشؤون الداخلية والبنيات األساسية بنسبة (،)22%
فاجملال احلقوقي واإلداري والديني بنسبة ( ،)12%وأخيرا قطاع الشؤون اخلارجية بنسبة (.)% 04
وبلغ عدد األسئلة الكتابية املطروحة خالل نفس الفترة  437سؤاال ،أجابت احلكومة على  172سؤاال منها ،مبعدل (.)39%
وبخصوص تعهدات السادة الوزراء ،مت رصد  14التزاما همت باألساس ":اخلدمة الصحية الوطنية ،النظام اجلديد
لتسعيرة وفوترة املاء والكهرباء ،تقليص نسب وفيات األمهات واملواليد خصوصا في املناطق املهمشة ،التشغيل،
إحداث داخليات جديدة ،برنامج احلكومة حملاربة الفساد في اإلدارة العمومية ،األوضاع االجتماعية للصناع التقليديني،
غياب املرافق العمومية في املدن اجلديدة ،مآل الطريق السيار محور آسفي اجلديدة ،معايير تفويت الوعاء العقاري
الغابوي ،محاربة زحف الرمال حماية للواحات ،إحداث مؤسسة لألعمال االجتماعية لفائدة موظفي اجلماعات
الترابية ،اخلدمات الصحية بجهة فاس مكناس وأقاليمها التسعة ".
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والكتابيةاظلـي اظؿشرؼعقي 16-2015
كاظؽؿوبقي خالؿ
ظألدؽؾي
أوال:اظعوعي
أكال  :احلصقؾي
اظشػفقيالشفهية
العامة لألسئلة
احلصيلة
خالل السنة التشريعية 2016-2015

أكال  :احلصقؾي اظعوعي ظألدؽؾي اظشػفقي كاظؽؿوبقي خالؿ اظلـي اظؿشرؼعقي 2016-2015
 -1األسئلة الشفهية الشهرية:

 -1األدؽؾي اظشػفقي اظشفرؼي :

األدؽؾي ادلطركحي
سدد اجلؾلوت ادلـعؼدة
اظدكرة
:
اظشفرؼي
اظشػفقي
األدؽؾي
1
24
2
دكرة أطؿقبر 2015
24اﺠﻤﻟوﺏ سـفو
األدؽؾي
 2األدؽؾي ادلطركحي
دكرة أبرؼؾ  2016سدد اجلؾلوت ادلـعؼدة
اظدكرة
24
2
24
دكرة أطؿقبر 2015
48
4
اظلـي اظؿشرؼعقي
عفؿق ع
24
2

دكرة أبرؼؾ 2016
عفؿق ع اظلـي اظؿشرؼعقي

4

24
48

48

األدؽؾي اﺠﻤﻟوﺏ سـفو
24
24
48

 - 2األسئلة الشفهية األسبوعية - 2 :األدؽؾي اظشػفقي األدؾقسقي :
 - 2األدؽؾي اظشػفقي األدؾقسقي :

األدؽؾي اﺠﻤﻟوبي

األدؽؾي اﺠﻤﻟوبي

سدد سدد
عفؿقع
األدؽؾيع
عفؿق
اظدكرة اظدكرة اجلؾلوت اجلؾلوت
األدؽؾي
اﺠﻤﻟوﺏاظشػفقي -اآلغقي -اﺠﻤﻟوﺏ
األدؽؾي
األدؽؾي اظشػفقي -اآلغقي-
األدؽؾي اظشػفقي -اظعودؼي -اﺠﻤﻟوﺏ
األدؽؾي
سـفو اظشػفقي -اظعودؼي -اﺠﻤﻟ
األدؽؾي
األدؽؾي
الـمجابة
ادلطركحي
سـفػو
ادلطركحي
ادلـعؼدة ادلـعؼدة
سـفػو
ادلؾرعفي
ادلؾرعفي
822
عفؿق ع2016
-2015
خالؿ
كاظؽؿوبقي
عفؿقع األدؽؾي
 )60عـ
أكال  :احلصقؾي اظعوعي ظألدؽؾي اظشػفقي  130دماال%( :
األدؽؾي
اظؿشرؼعقي) عـ
اظلـي  87دماال 40 %( :
217
821
14
دكرة أطؿقبر 2015
األدؽؾي
 87دماال  )40 %( :عـ عفؿقع ا
اﺠﻤﻟوبي 130دماال )60 %( :عـ عفؿقع اﺠﻤﻟوبي
217
821
14
2015
أطؿقبر
دكرة
 53دماال )20%( :عـ عفؿقع األدؽؾي اﺠﻤﻟوبي
اﺠﻤﻟوبي
 211دماال  )80%( :عـ عفؿق ع األدؽؾي
1
264
652
17
دكرة أبرؼؾ 2016
اﺠﻤﻟوبي
اﺠﻤﻟوبي
1474
دماال )20%( :عـ عفؿقع األدؽؾي
53
 211دماال  )80%( :عـ عفؿقع
1
اظشػفقي اظشفرؼي :
األدؽؾي
1
264
652
17
أبرؼؾ 2016
عفؿق عدكرة
اظلـي
اﺠﻤﻟوبي
اﺠﻤﻟوبي
دماال آغقو األدؽؾي اﺠﻤﻟوﺏ سـفو  298دماال سودؼو
األدؽؾي 183
اجلؾلوت ادلـعؼدة481
 31سدد 1473
ادلطركحي
اظدكرة
اظؿشرؼعقي
24
2
24
أطؿقبر 2015
دكرة
اظلـي
عفؿقع
 298دماال سودؼو
24183دماال آغقو
1473 2 31
24 481
دكرة أبرؼؾ 2016
اظؿشرؼعقي
48
48
4
عفؿق ع اظلـي اظؿشرؼعقي

 - 3األدؽؾي اظؽؿوبقي :

 - 3األسئلة الكتابية:

1

األدؽؾيدورح أثريم .2016
ثيه انذورتيه وخالل
اظشػفقي األدؾقسقي :
انفبصهخ -
يشمم انعذد األسئهخ انشفهيخ انمطروحخ خالل كم مه انفترح 2

األدؽؾي اظؽؿوبقي اﺠﻤﻟوﺏ ﻋﻨﻬو
األدؽؾي اظؽؿوبقي ادلطركحي
األدؽؾي اﺠﻤﻟوبي
سدد
عفؿق ع
 165دماال
 12جقابو
يشمم دكرة أطؿقبر
 2015األدؽؾي
اجلؾلوت
.2016اﺠﻤﻟوﺏ
أثريماآلغقي-
اظشػفقي -
األدؽؾي
انفبصهخ ثيه انذورتيه وخالل دورح
اظدكرةانعذد األسئهخ انشفهيخ انمطروحخ خالل كم مه انفترح
األدؽؾي اظشػفقي -اظعودؼي -اﺠﻤﻟوﺏ سـفو
األدؽؾي
ادلـعؼدة ادلطركحي
سـفػو
66
ادلؾرعفي
59
اظػؿرة اظػوصؾي بني اظدكرتني
 130دماال )60 %( :عـ عفؿقع األدؽؾي
 87دماال  )40 %( :عـ عفؿق ع األدؽؾي
217
821
 204اﺠﻤﻟوبي
دكرة أطؿقبر 2015دكرة أبرؼؾ201614
75اﺠﻤﻟوبي
 53دماال )20%( :عـ عفؿقع األدؽؾي
 211دماال  )80%( :عـ عفؿق ع األدؽؾي
264
652
دكرة أبرؼؾ
اظدكرتني
 2016اظػوصؾي17بني
اظػؿرة
 03اﺠﻤﻟوبي
26اﺠﻤﻟوبي
عفؿق ع اظلـي
دماال سودؼو
 438دماال آغقو
183
481
1473
31
172298
اﺠﻤﻟﻤقﻉ
اظؿشرؼعقي
1

1

1

يشمم انعذد األسئهخ انشفهيخ انمطروحخ خالل كم مه انفترح انفبصهخ ثيه انذورتيه وخالل دورح أثريم .2016
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ثانيا :األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة:

ثوغقو  :األدؽؾي ادلؿعؾؼي بوظلقودي اظعوعي :
1-

حسب الفرق
األدؽؾي الشهرية
ﺗقﺯؼع الشفهية
األسئلة
واجملموعات:اظػرﻕ كاﺠﻤﻟؿقسوت :
اظشﻬرؼي حلﺐ
اظشػﻬقي
توزيع- 1

اظػرﻕ كاﺠﻤﻟؿقسوت

اظػرؼؼ االدؿؼالظل
صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة
صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي
اظػرؼؼ احلرطل
صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
صرؼؼ االحتود اظعوـ دلؼوكالت ادلغرب
اظػرؼؼ االذؿراطل
صرؼؼ االحتود ادلغربل ظؾشغؾ
اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل
االجؿؿوسل
عفؿقسي اظؽقغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغؾ
عفؿقسي اظعؿؾ اظؿؼدعل
اﺠﻤﻟؿقﻉ

دكرة أبرؼؾ 2016

أطؿقبر 2015

اظلـي 2016-2015

األدؽؾي
ادلطركحي
03
02
03
02
02
02
02
02
02

األدؽؾي
اﺠﻤﻟوبي
03
02
03
02
02
02
02
02
02

األدؽؾي
ادلطركحي
02
02
04
02
02
02
02
02
02

األدؽؾي
اﺠﻤﻟوبي
02
02
04
02
02
02
02
02
02

األدؽؾي
ادلطركحي
05
04
07
04
04
04
04
04
04

األدؽؾي
اﺠﻤﻟوبي
05
04
07
04
04
04
04
04
04

02

02

02

02

04

04

02

02

02

02

04

24

24

24

24

48

04
48
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 2احملاور التي أجاب عنها رئيس احلكومة في جلسات األسئلة الشهرية:أ -دورة أكتوبر :2015
اجلؾلي األكظك 01 :
دجـؾر 2015

اجلؾلي اظـوغقي  12 :ؼـوؼر 2016

اﶈقر األكؿ  - :اظلقودي
اظطوضقي صل سالضؿفو
عققر اجلؾلي :
حصقؾي احلؽقعي صل عع عممتر األرراؼ صل اﶈقر اظـوغل  - :احلقار
اظػرؽ /اﺠﻤﻟؿقسوت
االجؿؿوسل
االتػوضقي اإلرور حقؿ
اظلقودي
اظؿغقرات ادلـوخقي
االجؿؿوسقي
)(cop 22
األدؽؾي األدؽؾي األدؽؾي األدؽؾي األدؽؾي األدؽؾي
ادلطركحي اﺠﻤﻟوبي
اﺠﻤﻟوبي
ادلطركحي اﺠﻤﻟوبي ادلطركحي
01
01
01
01
01
01
اظػرؼؼ االدؿؼالظل
01
01
--01
01
صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة
01
01
01
01
01
01
صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي
--01
01
01
01
اظػرؼؼ احلرطل
--01
01
01
01
صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
صرؼؼ االحتود اظعوـ دلؼوكالت
--01
01
01
01
ادلغرب
01
01
--01
01
اظػرؼؼ االذؿراطل
01
01
--01
01
صرؼؼ االحتود ادلغربل ظؾشغؾ
اظدميؼرارل
اظػرؼؼ اظددؿقرم
--01
01
01
01
االجؿؿوسل
عفؿقسي اظؽقغػدراظقي
01
01
--01
01
اظدميؼرارقي ظؾشغؾ
--01
01
01
01
عفؿقسي اظعؿؾ اظؿؼدعل
اﺠﻤﻟؿق ﻉ
06
06
07
07
11
11
18
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اﺠﻤﻟؿق ﻉ

األدؽؾي
ادلطركحي
03
02
03
02
02

األدؽؾي
ادلطركحي
03
02
03
02
02

02

02

02
02

02
02

02

02

02

02

02

02

24
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ب -دورة أبريل :2016
اجلؾلي اظـوغقي  19 :ؼقظققز 2016
اجلؾلي األكظك  31 :عوم 2016
اﶈقر األكؿ :آصوؽ إصالح ضطوع
اﶈقر اظـوغل :تدبقر اظلقودي
اظؿربقي كاظؿؽقؼـ ادلفـل كعدل
اﶈقر اظـوغل :حتدؼوت
تنمية ادلـورؼ
اﶈقر األكؿ :تمنقي
اظعؿقعقي صل عفوؿ اظدؼـ
للمتطلبات
اظؼركؼي كاجلؾؾقي صل ضقء ادلؾودالت بني ادلغرب ادؿفوبؿف ظؾؿً
رؾؾوت اجلدؼدة اخلورجل كأثرق سؾك االدؿـؿور عفؿق ع
اظػرؽ كاﺠﻤﻟؿقسوت
ظالضؿصود اظقرـل كتطؾعوت
كاالحتود األكركبل
احلؽوعي اجلفقؼي
األدؽؾي
اظعؿقعل كاظرػوغوت اجلفقؼي
ادلغربل
اظشؾوب
ادلطركحي
األدؽؾي
األدؽؾي
األدؽؾي
األدؽؾي األدؽؾي
األدؽؾي
األدؽؾي
األدؽؾي اﺠﻤﻟوبي
ادلطركحي
اﺠﻤﻟوبي
ادلطركحي
ادلطركحي اﺠﻤﻟوبي
اﺠﻤﻟوبي
ادلطركحي
02
--01
01
--01
01
اظػرؼؼ االدؿؼالظل
02
--01
01
--01
01
صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة
04
01
01
01
01
01
01
01
01
صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي
02
--01
01
--01
01
اظػرؼؼ احلرطل
اظقرـل
صرؼؼ اظؿفؿع
02
01
01
----01
01
ظألحرار
صرؼؼ االحتود اظعوـ
02
--01
01
01
01
--دلؼوكالت ادلغرب
02
01
01
----01
01
اظػرؼؼ االذؿراطل
صرؼؼ االحتود ادلغربل
02
01
01
--01
01
--ظؾشغؾ
اظػرؼؼ اظددؿقرم
02
01
01
--01
01
--اظدميؼرارل االجؿؿوسل
عفؿقسي اظؽقغػدراظقي
02
--01
01
--01
01
اظدميؼرارقي ظؾشغؾ
عفؿقسي اظعؿؾ
02
--01
01
01
01
--اظؿؼدعل
24
05
05
07
07
05
05
07
07
اﺠﻤﻟؿق ع

عفؿق ع
األدؽؾي
اﺠﻤﻟوبي
02
02
04
02
02
02
02
02
02
02
02
24
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 3التوزيع الزمني بني اجمللس ورئيس احلكومة في جلسات األسئلة الشهرية:احلصي اظزعـقي
اظدكرة

دكرة أطؿقبر 2015

دكرة أبرؼؾ 2016

عقوكر اجلؾلوت
حصقؾي احلؽقعي صل اظلقودي االجؿؿوسقياظلقودي اظطوضقي صل سالضؿفو عع عممتر األرراؼ صلاالتػوضقي اإلرور حقؿ اظؿغقرات ادلـوخقي COP 22
-احلقار االجؿؿوسل

عفؾس
ادللؿشورؼـ
 75دضقؼي

تـؿقي ادلـورؼ اظؼركؼي كاجلؾؾقي صل ضقء احلؽوعي اجلفقؼي-حتدؼوت ادلؾودالت بني ادلغرب كاالحتود األكركبل

 74دضقؼي

آصوؽ إصالح ضطو ع اظؿربقي كاظؿؽقؼـ ادلفـل كعدلادؿفوبؿف ظؾؿؿطؾؾوت اجلدؼدة ظالضؿصود اظقرـل
كتطؾعوت اظشؾوب ادلغربل
تدبقر اظلقودي اظعؿقعقي صل عفوؿ اظدؼـ اخلورجلكأثرق سؾك االدؿـؿور اظعؿقعل كاظرػوغوت اجلفقؼي

 85دضقؼي

230

رئقس احلؽقعي
 75دضقؼي

 74دضقؼي

 85دضقؼي

مراقبة العمل احلكومي
ثالثا :األسئلة الشفهية األسبوعية:

ثوظـو  :األدؽؾي اظشػفقي األدؾقسقي :

األسبوعية:
الشفهية
جؾلوت األسئلة
خالل جلسات
احلصص
 - 1تقزؼع - 1توزيع
األدؾقسقي :
اظشػفقي
األدؽؾي
خالؿ
احلصص
اظػرؼؼ /اﺠﻤﻟؿقسي

احلصي

اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعودظقي

(01+04طؾ ثالث جؾلوت)

صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة

04

صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي

03

اظػرؼؼ احلرطل

02

صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار

(01+01طؾ ثالث جؾلوت)
01

صرؼؼ االحتود اظعوـ دلؼوكالت ادلغرب
اظػرؼؼ االذؿراطل

01

صرؼؼ االحتود ادلغربل ظؾشغؾ

01

اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل االجؿؿوسل

01

عفؿقسي اظؽقغػدراظقي اظدميؼرارقي
ظؾشغؾ

01

عفؿقسي اظعؿؾ اظؿؼدعل

( 01طؾ ثالث جؾلوت)

اﺠﻤﻟؿق ﻉ

20

عؾققزي :غظرا ظؿلوكم عفؿقسي اظعؿؾ اظؿؼدعل كاظػرؼؼ االدؿؼالظل كصرؼؼ اظؿفؿع
اظقرـل ظألحرار صل أطؾر بؼقي ،ؼقصؾ طؾ عـفؿ سؾك دماؿ كاحد طؾ ثالث جؾلوت.
ملحوظة :نظرا لتساوي مجموعة العمل التقدمي والفريق االستقاللي وفريق التجمع الوطني لألحرار في أكبر
بقية ،يحصل كل منهم على سؤال واحد كل ثالث جلسات.
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مراقبة العمل احلكومي

 – 2تقﺯؼع األدؽؾي اظشػقؼي ادلطركحي كاﺠﻤﻟوبي حلﺐ اظػرﻕ كاﺠﻤﻟؿقسوت ﺧالﻝ اظلـي اظؿشرؼعقي
:2016-2015
التشريعية: 2016
-2015

 – 2توزيع األسئلة الشفوية املطروحة واجملابة حسب الفرق واجملموعات خالل السنة

دكرة أبرؼؾ 2016

دكرة أطؿقبر 2015
سدد األدؽؾي
األدؽؾي ادلطركحي
ادلؾرعفي
األدؽؾي
اظػؿرة دكرة
اظػرؼؼ /اﺠﻤﻟؿقسي
ادلطركحي
األدؽؾي
اظػوصؾي بني أبرؼؾ
اآلغقي اظعودؼي
ادلؿؾؼوة
اظدكرتني 2016
75
46
اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعودظقي 145 14 25 184
75
93
159 23 15 197
صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة
102
43
96 16 14 126
صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي
28
58
28 10 14 53
اظػرؼؼ احلرطل
26
01
69 05 11 85
صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
11
01
20 01 11 32
صرؼؼ االحتود اظعوـ دلؼوكالت ادلغرب
30
00
21 02 12 35
اظػرؼؼ االذؿراطل
20
00
14 04 10 28
صرؼؼ االحتود ادلغربل ظؾشغؾ
06
02
اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل االجؿؿوسل 24 04 08 36
عفؿقسي اظؽقغػدراظقي اظدميؼرارقي
23
05
09 06 07 22
ظؾشغؾ
06
01
19 02 03 24
عفؿقسي اظعؿؾ اظؿؼدعل
402 250
604 87 130 822
اﺠﻤﻟؿقﻉ

232

سدد األدؽؾي
ادلؾرعفي

األدؽؾي األدؽؾي
اﺠﻤﻟؿقﻉ اآلغقي اظعودؼي ادللققبي اﶈقظي
266
327
241
114
96
32
51
34
32

16
06
02
04
07
01
06
04
03

39
43
37
23
13
12
10
11
07

00
00
00
01
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

37

02

13

00

00

26

02

03

06

1256

53

211

07

00
00

مراقبة العمل احلكومي

ﺍﻟﻔرﻕحسب الفرق
ﺣﺴﺐواجملابة
املطروحة
الشفوية
ﺍﻟﺸﻔقﻳﺔاألسئلة
ﺍﻷدﺌﻠﺔبياني رقم :1
ردؿ بقوغل رضؿ  : 1رسم
ﻭﺍﺠﻤﻟﻤقﻋوﺕ ﺧﻼﻝ ﺩﻭرﺓ
ﻭﺍﺠﻤﻟوبﺔ
ﺍﳌﻄرﻭﺣﺔ
دورة :أكتوبر :2015
خالل
واجملموعات
2015
أطؿقبر
197 185

200
180
160
140

126

120
100

84

80

53

13

24

22
5

32

28
14

12

38

30

24

12

14

39

36

35

60

16

40
20

.

0

26

ردؿ بقوغل رضؿ  : 2ﺍﻷدﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮؼﺔ ﺍﳌﻄرﻭﺣﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟوبﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔرﻕ ﻭﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋوﺕ ﺧﻼﻝ ﺩﻭرﺓ
رسم بياني رقم  :2األسئلة الشفوية املطروحة واجملابة حسب الفرق
أبرؼؾ 2016
واجملموعات خالل دورة أبريل 2016
350

327
300

266
241

250

200

150

96

5

26

10

32

13

32

15

34

55

51

37
15

114
100

16

20

27

39

49

50

0

27
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مراقبة العمل احلكومي
اﺠﻤﻟوﻻﺕ اظؼطوسقي :
 - 3تقﺯؼﻊ األدؽؾي اظشػفقي حﺴﺐ

 - 3توزيع األسئلة الشفهية حسب اجملاالت القطاعية:

دكرة أبرؼؾ 2016
دكرة أطؿقبر 2015
األدؽؾي
سدد األدؽؾي اظشػفقي ادلطركحي
سدد
ادلؿؾؼوة عـ
2
اﺠﻤﻟوﻻﺕ اظؼطوسقي
األدؽؾي
ادلؾرعفي
اظػوصؾي
اظػؿرة
دلؿؾؼوة
ا
األدؽؾي
دكرة أبرؼؾ
دلطركحي
ا
دكرة أبرؼؾ  2016اﺠﻤﻟﻤقﻉ
ادلؾرعفي
عـ دكرة أطؿقبر بني اظدكرتني
355
60
415
120
96
199
42
242
اﺠﻤﻟوؿ اﻻﻗؿﺼودﻱ
244
113
357
123
55
179
87
266
اﺠﻤﻟوؿ اﻻجؿﻤوسﻲ
117
اظؼطوسقي 31 :
148
حﺴﺐ اﺠﻤﻟوﻻﺕ48
اظشػفقي 19
األدؽؾي 81
تقﺯؼﻊ 41
اﺠﻤﻟوؿ اﳊؼقﻗﻲ كاﻹدارﻱ كاظدؼﻨﻲ122 - 3
240
51
291
98
71
122
36
158
عفوؿ اظشمكف اظداخؾقي
36
09
45
13
09
23
11
34
عفوؿ اظشمكف اخلورجقي
992
264 1256
402
250
604
217
822
اﺠﻤﻟﻤقﻉ
دكرة أطؿقبر 2015
2
2
اظؼطوسقي
نمجبالد حست انقطبعبد انتبنيخ:
اﺠﻤﻟوﻻﺕتصىيف ا
تم
ادلطركحي

ادلؾرعفي

دكرة أبرؼؾ 2016
سدد األدؽؾي اظشػفقي ادلطركحي
األدؽؾي ادلؿؾؼوة اظػؿرة اظػوصؾي
دكرة أبرؼؾ 2016
بني اظدكرتني
عـ دكرة أطؿقبر
120
96
199
123
55
179
48
19
81
98
71
122
13
09
23
402
250
604

اﺠﻤﻟﻤق ﻉ

سدد
األدؽؾي
ادلؾرعفي
60
113
31
51
09
264

نخبرجيخ ،انجيئخ ،انمبء ،انمقبوالد
242نتجبرح ،انفالحخ،
االقتصادي( :انمبنيخ ،انصىبعخ وا
 المجال 42انطبقخ وانمعبدن ،انشؤون انعبمخ ،انصىبعخ انتقهيذيخ ،انسيبحخ ،انميزاويخ ،انتجبرح ا 415
اﺠﻤﻟوؿ اﻻﻗؿﺼودﻱ
357
87
266
اﻻجؿﻤوسﻲ
اﺠﻤﻟوؿ
نصغري)
ا
148
41
122
اﺠﻤﻟوؿ اﳊؼقﻗﻲ كاﻹدارﻱ كاظدؼﻨﻲ
158نترثيخ انىطىيخ ،ا36نتضبمه وانمرأح ،انشجبة وانريبضخ ،انتعهيم انعبني)
اظداخؾقينتشغيم ،انصحخ ،ا
االجتماعي( :ا
 المجال291
عفوؿ اظشمكف
الحقوقي
عفوؿالمجالنعالقبد مع انجرنمبن ،انىظيفخ انعمىميخ ،االتصبل ،األوقبف ،األمبوخ انعبمخ نهحكىمخ) 45
نعذل ،انثقبفخ ،ا 11
واإلداري والذيني( :ا34
اخلورجقي
اظشمكف
1256
الشؤون الذاخلية والبنيات 822
 مجالاﺠﻤﻟﻤق ﻉاألساسية( :انذاخهيخ ،ا217نتجهيز وانىقم ،انسكىً وسيبسخ انمذيىخ ،انتعمير وإعذاد انتراة ،انىقم)
 مجال الشؤون الخارجية( :انخبرجيخ وانتعبون ،انمغبرثخ انمقيميه ثبنخبرج)2

-

تم تصىيف انمجبالد حست انقطبعبد انتبنيخ:

المجال االقتصادي ( :انمبنيخ ،انصىبعخ وانتجبرح ،انفالحخ ،انطبقخ وانمعبدن ،انشؤون انعبمخ ،انصىبعخ انتقهيذيخ ،انسيبحخ ،انميزاويخ ،انتجبرح انخبرجيخ ،انجيئخ ،انمبء ،انمقبوالد
انصغري)
المجال االجتماعي( :انتشغيم ،انصحخ ،انترثيخ انىطىيخ ،انتضبمه وانمرأح ،انشجبة وانريبضخ ،انتعهيم انعبني)
المجال الحقوقي واإلداري والذيني( :انعذل ،انثقبفخ ،انعالقبد مع انجرنمبن ،انىظيفخ انعمىميخ ،االتصبل ،األوقبف ،األمبوخ انعبمخ نهحكىمخ)
مجال الشؤون الذاخلية والبنيات األساسية( :انذاخهيخ ،انتجهيز وانىقم ،انسكىً وسيبسخ انمذيىخ ،انتعمير وإعذاد انتراة ،انىقم)
مجال الشؤون الخارجية( :انخبرجيخ وانتعبون ،انمغبرثخ انمقيميه ثبنخبرج)

28
28

234

األدؽؾي
ادلؿؾؼوة عـ
دكرة أبرؼؾ
355
244
117
240
36
992

مراقبة العمل احلكومي

رسم بياني رقم  :3األسئلة الشفوية املطروحة واجملابة حسب اجملاالت
القطاعية خالل دورة أكتوبر :2015
300

ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ

266

ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﺑﺔ

242

250

200

158

150

122
87

100

42

36

41
34

50

11
0
ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﻘﻭﻗﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺩﻳﻧﻲ

ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

رسم بياني رقم  :4األسئلة الشفوية املطروحة واجملابة حسب اجملاالت
القطاعية خالل دورة أبريل :2016
415

ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﺑﺔ

450
400

357

350

291

300
250
200

148

113
51

45

150

60

31

100
50

9

0
ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﻘﻭﻗﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺩﻳﻧﻲ

ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
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ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

مراقبة العمل احلكومي
 - 4تقزؼع اظرئودي كاألعوغي حلى ا جلؾلوت :

 - 4توزيع الرئاسة واألمانة حسب اجللسات:

أ -دكرة أطؿقبر : 2015

أ -دورة أكتوبر :2015

ر .ت

ا جلؾلوت

اظرئقس

األعني

01

اجلؾلي األكظك 2015/11/03

سؾد احلؽقؿ بـ ذؿوش

ع قؿد سداؿ

02

اجلؾلي اظـوغقي 2015/11/10

عقؿد األغصورم

أ حؿد اظؿقؼزم

03

اجلؾلي اظـوظـي 2015/11/17

سؾد اإلظف احلؾقرل

أ حؿد ا خلرؼػ

04

اجلؾلي اظرابعي 2015/11/24

حؿقد طقدؽقس

أ حؿد اظؿقؼزم

05

اجلؾلي اخلوعلي 2015/12/08

سؾد اظؼودر دالعي

أ حؿد اظؿقؼزم

06

اجلؾلي اظلوددي 2015/12/15

عقؿد األغصورم

أ حؿد اظؿقؼزم

07

اجلؾلي اظلوبعي 2015/12/22

سؾد اإلظف احلؾقرل

أ حؿد ا خلرؼػ

08

اجلؾلي اظـوعـي 2015/12/29

حؿقد طقدؽقس

ع قؿد سداؿ

09

اجلؾلي اظؿودعي 2016/01/05

سؾد اظؼودر دالعي

أ حؿد اظؿقؼزم

10

اجلؾلي اظعوذرة 2016/01/12

غوئؾي عقي اظؿوزم

أ حؿد ا خلرؼػ

11

اجلؾلي احلودؼي سشر 2016/01/19

عقؿد األغصورم

ع قؿد سداؿ

12

اجلؾلي اظـوغقي سشر 2016/01/26

سؾد اإلظف احلؾقرل

أ حؿد اظؿقؼزم

13

اجلؾلي اظـوظـي سشر 2016/02/02

حؿقد طقدؽقس

أ حؿد اظؿقؼزم

14

ا جلؾلي اظرابعي سشر
2016/02/09

سؾد اظؼودر دالعي

أ حؿد اظؿقؼزم

ب -دكرة أبرؼؾ : 2016
ب -دورة أبريل :2016

ر .ت

ا جلؾلوت

اظرئقس

األعني

01

اجلؾلي األكظك 2016/04/12

عقؿد األغصورم

أ حؿد ا خلرؼػ

02

اجلؾلي اظـوغقي 2016/04/19

حؿقد طقدؽقس

أ حؿد اظؿقؼزم

03

اجلؾلي اظـوظـي 2016/04/26

سؾد اإلظف احلؾقرل

ع قؿد سداؿ

04

اجلؾلي اظرابعي 2016/05/03

سؾد اظؼودر دالعي

أ حؿد ا خلرؼػ

05

اجلؾلي اخلوعلي 2016/05/10

عقؿد األغصورم

أ حؿد اظؿقؼزم

06

اجلؾلي اظلوددي 2016/05/17

سؾد اإلظف احلؾقرل

ع قؿد سداؿ

07

اجلؾلي اظلوبعي 2016/05/24

حؿقد طقدؽقس

أ حؿد اظؿقؼزم

08

اجلؾلي اظـوعـي 2016/05/31

غوئؾي عقي اظؿوزم

أ حؿد ا خلرؼػ

09

اجلؾلي اظؿودعي 2016/06/07

عقؿد األغصورم

ع قؿد سداؿ

10

اجلؾلي اظعوذرة 2016/06/14

سؾد اإلظف احلؾقرل

أ حؿد اظؿقؼزم

11

اجلؾلي احلودؼي سشر 2016/06/21

حؿقد طقدؽقس

أ حؿد اظؿقؼزم

12

اجلؾلي اظـوغقي سشر 2016/06/28

سؾد اإلظف احلؾقرل

أ حؿد ا خلرؼػ

13

اجلؾلي اظـوظـي سشر 2016/07/05

حؿقد طقدؽقس

أ حؿد اظؿقؼزم

14

اجلؾلي اظرابعي سشر 2016/07/12

سؾد اإلظف احلؾقرل

أ حؿد اظؿقؼزم

15

اجلؾلي اخلوعلي سشر
2016/07/19

سؾد اإلظف احلؾقرل

ع قؿد سداؿ

16

اجلؾلي اظلوددي سشر
2016/07/26

حؿقد طقدؽقس

أ حؿد اظؿقؼزم

17

ا جلؾلي اظلوبعي سشر
2016/08/02

غوئؾي عقي اظؿوزم

أ حؿد اظؿقؼزم

236
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رابعو  :األدؽؾي اظؽؿوبقي :

رابعا :األسئلة الكتابية:

 - 3تقﺯؼع األدؽؾي اظؽؿوبقي حﺴﺐ اظػرﻕ كاﺠﻤﻟؿقسوت ادلطركحي كاﺠﻤﻟوبي ﺧالﻝ اظﺴـي
 - 1توزيع األسئلة الكتابية املطروحة واجملابة حسب الفرق واجملموعات خالل السنة
اظؿشرؼعقي : 2016 -2015
التشريعية :2016 - 2015

دكرة أبرؼؾ 2016

دكرة أطؿقبر 2015
اظػرؼؼ /اﺠﻤﻟؿقسي
اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة
كاظؿعودظقي
صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة
صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي
اظػرؼؼ احلرطل
صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
صرؼؼ االحتود اظعوـ دلؼوكالت ادلغرب
اظػرؼؼ االذؿراطل
صرؼؼ االحتود ادلغربل ظؾشغؾ
اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل
االجؿؿوسل
عفؿقسي اظؽقغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغؾ
عفؿقسي اظعؿؾ اظؿؼدعل
اﺠﻤﻟؿق ﻉ

سدد األدؽؾي
ادلطركحي

سدد
األدؽؾي
اﺠﻤﻟوبي

األدؽؾي
ادلؿؾؼوة

األدؽؾي اﺠﻤﻟوبي

األدؽؾي ادلطركحي
اظػؿرة
دكرة أبرؼؾ
اظػوصؾي
2016
بني اظدكرتني

اظػؿرة
دكرة أبرؼؾ
اﺠﻤﻟؿق ﻉ
اظػوصؾي بني
2016
اظدكرتني

اﺠﻤﻟؿق ﻉ

56

00

56

02

11

69

17

19

36

15
64
---01
04

00
09
---00
00

15
55
---01
04

25
25
---00
01

21
135
05
01
-05
03

61
215
05
01
-06
08

05
25
00
00
-01
02

16
32
00
00
-00
01

21
57
00
00
-01
03

01

00

01

00

--

01

01

--

01

04

00

04

10

07

21

02

02

04

اﺠﻤﻟوﻻت 36
حﺴﺐ 16
كاﺠﻤﻟوبي 03
ادلطركحي 17
03
20
اظؼطوسقي 06خﻼؿ 05اظﺴـي
اظؽؿوبقي
 4تقﺯؼﻊ األدؽؾي
75
59
423
204
66
153
12
165
اظؿشرؼعقي : 2016 -2015

11
134

 - 2توزيع األسئلة الكتابية املطروحة واجملابة حسب اجملاالت القطاعية خالل السنة
التشريعية :2016 - 2015

اﺠﻤﻟوﻻت اظؼطوسقي

اﺠﻤﻟوؿ اﻻﻗؿﺼودﻱ
اﺠﻤﻟوؿ اﻻجؿﻤوسﻲ
اﺠﻤﻟوؿ اﳊؼقﻗﻲ كاﻹدارﻱ كاظدؼـﻲ
عفوؿ اظشمكف اظداخؾقي كاظؾـقوت
األدودقي
عفوؿ اظشمكف اخلورجقي
اﺠﻤﻟﻤقﻉ

دكرة أبرؼؾ 2016
دكرة أطؿقبر 2015
األدؽؾي
سدد األدؽؾي اﺠﻤﻟوبي
سدد األدؽؾي اظؽؿوبقي ادلطركحي
ادلؿؾؼوة
سدد
سدد
اظػؿرة
اظػؿرة
األدؽؾي
دكرة
دكرة
عـ دكرة
األدؽؾي األدؽؾي
اظػوصؾي
اظػوصؾي
أبرؼؾ اﺠﻤﻟﻤقﻉ
ادلؿؾؼوة عـ
أبرؼؾ اﺠﻤﻟﻤقﻉ أبرؼؾ 2016
ادلطركحي اﺠﻤﻟوبي
بني
بني 2016
2016
دكرة أطؿقبر
اظدكرتني
اظدكرتني
30
19
11
95
57
19
19
04
23
65
66
42
24
133
69
17
47
07
54
67
30
12
18
56
19
03
34
01
35
26
49

00

49

27

57

133

06

02

08

125

04

00

04

00

02

06

00

00

00

06

165

12

153

66

204

423

59

75

134

289
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رسم بياني رقم  :5األسئلة الكتابية املطروحة واجملابة حسب اجملاالت
القطاعية خالل دورة أكتوبر :2015
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رسم بياني رقم  :6األسئلة الكتابية املطروحة واجملابة حسب اجملاالت
القطاعية خالل دورة أبريل :2016
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خوعلو  :حضقر كاسؿذار اظقزراء سـ أذغوؿ جؾلوت
احلكومي:
العملاظشػفقي
األدؽؾي
مراقبة
األدؽؾيالشفهية:
جلسات األسئلة
واعتذار الوزراء
حضور
خامسا:
اظشػفقي
أشغالجؾلوت
عنخالؿ
احلؽقعقي
اظؼطوسوت
حضقر
-1
3
: 2015
ظدكرة :أطؿقبر
جؾلوت
أذغوؿ
سـ
اظقزراء
كاسؿذار
حضقر
خوعلو
 1حضور القطاعات احلكومية خالل جلسات األسئلة الشفهية لدورة أكتوبر :2015األدؽؾي اظشػفقي :
3

سدد عرات
سدد عرات
احلضقر
اظشػفقي احلضقر صل
احلؽقعقي
اظؼطوسوت
اظؼطوسوت احلؽقعقي
خالؿ جؾلوت األدؽؾي
 -1حضقر اظؼطوسوت احلؽقعقي صل
اجلؾلوت
3
اجلؾلوت
ظدكرة أطؿقبر : 2015
اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب اظقرـل
01
02
اظداخؾقي ،اظقزارة ادلـؿدبي صل اظداخؾقي
اظصقي
اخلورجقي ،اظقزارة ادلـؿدبي صل اظداخؾقيسدد عرات 01
سدد عرات 07
اظؼطوسوت االتصوؿ
احلضقر 04
احلضقر صل03
كاحلرؼوت
اظؼطوسوتاظعدؿ
احلؽقعقي
احلؽقعقي
صل
األكضوؼ كاظشمكف اإلدالعقي اجلؾلوت 01
اظطوضي كادلعودف كادلوء كاظؾقؽي اجلؾلوت 01
ظؾقؽقعي (
اظقزارةاظعوعي
األعوغي
اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب اظقرـل
اظداخؾقي
ادلـؿدبي صل
اظداخؾقي،
اظلقوحي
ؼـقب سـف 00 01
03 02
اظصقي
01
07
اظداخؾقي
صلاظؾردلوف)
ادلـؿدبيعع
اخلورجقي ،اظقزارةاظعالضوت
االتصوؿ
04
03
اظعدؿ كاحلرؼوت
اظؿضوعـ كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقي
01
06 01
بودلقزاغقي
ادلؽؾػي
اظقزارة
االضؿصود كادلوظقي،
كاظؾقؽي
اظطوضي كادلعودف كادلوء
01
كاظشمكف اإلدالعقي
األكضوؼ
االجؿؿوسقي
األعوغي اظعوعي ظؾقؽقعي ( ؼـقب سـف
اظلقوحياظـؼوصي
03 00
02 03
اظشؾوب كاظرؼوضي
اظعالضوت عع اظؾردلوف)
كذمكف اظففرة
بوخلورج
ادلؼقؿني
ادلغوربي
04
01
ادلدؼـي
كدقودي
اظلؽـك
اظؿضوعـ كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقي
01
06
بودلقزاغقي
ادلؽؾػي
اظقزارة
االضؿصود كادلوظقي،
االجؿؿوسقي
اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع ادلدغل
اظعالضوت عع
00
01
اظػالحي كاظصقد اظؾقرم
اظـؼوصي
03
02
اظشؾوب كاظرؼوضي
االجؿؿوسل
كاالضؿصود
اظؿؼؾقدؼي
اظصـوسي
اظقزارة
ادلفـل،
كاظؿؽقؼـ
اظؿربقي اظقرـقي
 08 04ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج كذمكف اظففرة
اظلؽـك كدقودي ادلدؼـي
01 01
كاظؿضوعـل
اظػالحي كاظصقدادلـؿدبي
اظعالضوت عع اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع ادلدغل
00
01
اظؾقرم
االجؿؿوسقي
08
ادلـؿدبي
اظؿعؾقؿ
كاظشمكفاالجؿؿوسل
اظؿشغقؾكاالضؿصود
 06اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي
اظقزارة اظقزارة
اظعوظل،ادلفـل،
كاظؿؽقؼـ
اظؿربقي اظقرـقي
08
01
كاظؿضوعـل
ادلـؿدبي
اظدصوع اظقرـل
إدارة
04
00
اظؿففقز كاظـؼؾ
اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿوسقي
06
08
اظؿعؾقؿ اظعوظل ،اظقزارة ادلـؿدبي
كاالضؿصود
كاالدؿـؿور
اظصـوسي كاظؿفورة
إدارة اظدصوع
اظقرـل كاحلؽوعي
اظشمكف اظعوعي
00 04
اظؿففقز كاظـؼؾ
02 00
اظرضؿل كاالضؿصود
اظصـوسي كاظؿفورة كاالدؿـؿور
اظشمكف اظعوعي كاحلؽوعي
00
02
بوظؾقؽي
ادلؽؾػي
اظقزارة
01
03
اظؿفورة اخلورجقي
اظرضؿل
ادلؽؾػي بوظؾقؽي
اظقزارةاخلورجقي
اظؿفورة
ادلؽؾػي بودلوء
اظقزارة اظقزارة
03 01
01 03
ادلؽؾػي بوظـؼؾ
اظقزارة ادلؽؾػي بودلوء
03
01
اظقزارة ادلؽؾػي بوظـؼؾ
ادلؼوكالت اظصغرل كإدعوج اظؼطوع شقر
 05ادلؼوكالت اظصغرل كإدعوج اظؼطو ع شقر
00 00
اإلدارة اإلدارة
كحتدؼٌكحتدؼٌ
اظعؿقعقي
اظقزقػي
05
اظقزقػي اظعؿقعقي
ادلـظؿادلـظؿ
3

3
عدد التً
المرات
ولٌس ،عدد
الوزاري المعنً
برمجةللقطاع
مرات أسئلة
عددبرمجة
مرات
االعتبار عدد
الوزراء تأخذ
ملحوظة  :نسبة
المرات التً
ولٌس
الوزاري ،المعنً
أسئلة للقطاع
االعتبار
بعٌنتأخذ بعٌن
الوزراء
حضور حضور
ملحوظة  :نسبة
أعلن فٌها األخٌر استعداده الجواب على أسئلة والتً قد تفوق فً هذه الحالة عدد مرات حضوره ،وهً المحصاة فً الجداول المتعلقة
الشفهٌة.قد تفوق فً هذه الحالة عدد مرات حضوره ،وهً المحصاة فً الجداول المتعلقة
أسئلة والتً
لجلساتعلى
الحضورالجواب
عناستعداده
األخٌر
أعلن فٌها
األسئلة
الوزراء
بنسبة اعتذار
بنسبة اعتذار الوزراء عن الحضور لجلسات األسئلة الشفهٌة.
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 -2حضقر اظؼطوسوت احلؽقعقي خالؿ جؾلوت األدؽؾي اظشػفقي ظدكرة
جلسات: 2016
 2حضور القطاعات احلكومية خالل أبرؼؾاألسئلة الشفهية لدورة أبريل : 2016
اظؼطوسوت احلؽقعقي

سدد عرات
احلضقرصل
اجلؾلوت

اظؼطوسوت احلؽقعقي

سدد عرات
احلضقرصل
اجلؾلوت

01

اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب اظقرـل

05

01

اظصقي

10

04
01

االتصوؿ
اظطوضي كادلعودف كادلوء كاظؾقؽي

02
04

--

اظلقوحي

08

اظداخؾقي ،اظقزارة ادلـؿدبي صل
اظداخؾقي
اخلورجقي ،اظقزارة ادلـؿدبي صل
اظداخؾقي
اظعدؿ كاحلرؼوت
األكضوؼ كاظشمكف اإلدالعقي
األعوغي اظعوعي ظؾقؽقعي (ؼـقب سـف
اظعالضوت عع اظؾردلوف)
االضؿصود كادلوظقي ،اظقزارة ادلؽؾػي
بودلقزاغقي
اظشؾوب كاظرؼوضي
اظلؽـك كدقودي ادلدؼـي
اظػالحي كاظصقد اظؾقرم
اظؿربقي اظقرـقي كاظؿؽقؼـ ادلفـل،
اظقزارة ادلـؿدبي
اظؿعؾقؿ اظعوظل ،اظقزارة ادلـؿدبي
اظؿففقز كاظـؼؾ
اظصـوسي كاظؿفورة كاالدؿـؿور
كاالضؿصود اظرضؿل
اظؿفورة اخلورجقي
اظقزارة ادلؽؾػي بوظـؼؾ

اظؿضوعـ كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقي
االجؿؿوسقي
اظـؼوصي
ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج كذمكف اظففرة
اظعالضوت عع اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع ادلدغل
اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي كاالضؿصود االجؿؿوسل
كاظؿضوعـل
اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿوسقي
إدارة اظدصوع اظقرـل

12
--

00

اظشمكف اظعوعي كاحلؽوعي

04

01
08

اظقزارة ادلؽؾػي بوظؾقؽي
اظقزارة ادلؽؾػي بودلوء

01
03

اظقزقػي اظعؿقعقي كحتدؼٌ اإلدارة

06

ادلؼوكالت اظصغرل كإدعوج اظؼطوع شقر
ادلـظؿ

00

02
04
05
01
11
09
07
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اظشػفقي
األدؽؾي
جؾلوت
أذغوؿ
الوزراءسـ
اظقزراء
اسؿذار
-3
الشفهية خالل
األسئلة
جلسات
حضقرأشغال
عن حضور
اعتذار
غلؾينسبة
34
4
: 2015
أطؿقبر
:2015
دكرةأكتوبر
خالؿ دورة
جؾلوتاحلؽقعقي
اجلؾلوتأذغوؿ اظؼطوسوت
احلؽقعقي
اظؼطوسوت
األدؽؾي
اظقزراء سـسددحضقر
اسؿذار
 -3غلؾي
4
اظداخؾقي ،اظقزارة ادلـؿدبي صل
دكرة أطؿقبر 2015
اظؿعؿقر:كإسداد اظؿراب اظقرـل
خالؿ 10/09

اجلؾلوت
سدد
اظشػفقي

اظداخؾقي

ادلـؿدبي صل
اظؼطوسوتاظقزارة
اخلورجقي،
احلؽقعقي
اظداخؾقي
ادلـؿدبي صل
اظداخؾقي ،اظقزارة
اظداخؾقيكاحلرؼوت
اظعدؿ
ادلـؿدبي صل
األكضوؼاظقزارة
اخلورجقي،
اإلدالعقي
كاظشمكف
اظداخؾقي

األعوغي اظعوعي ظؾقؽقعي (ؼـقب
اظعدؿ كاحلرؼوت
سـف اظعالضوت عع اظؾردلوف)

األكضوؼ كاظشمكف اإلدالعقي

ادلؽؾػي
اظعوعيكادلوظقي،
االضؿصود
اظقزارةؼـقب
ظؾقؽقعي (
األعوغي
بودلقزاغقي
اظؾردلوف)
سـف اظعالضوت عع

كاظرؼوضي
ادلؽؾػي
اظشؾوباظقزارة
االضؿصود كادلوظقي،
بودلقزاغقي
كدقودي ادلدؼـي
اظلؽـك
اظشؾوب
كاظرؼوضياظؾقرم
اظػالحي كاظصقد

اظلؽـك كدقودي ادلدؼـي

اظؿربقي اظقرـقي كاظؿؽقؼـ ادلفـل،
اظػالحي كاظصقد اظؾقرم
اظقزارة ادلـؿدبي

اظؿربقي اظقرـقي كاظؿؽقؼـ ادلفـل،

اظقزارة ادلـؿدبي
اظعوظل،
اظؿعؾقؿ
ادلـؿدبي
اظقزارة
كاظـؼؾ
اظؿففقز
ادلـؿدبي
اظقزارة
اظؿعؾقؿ اظعوظل،
كاظـؼؾكاالدؿـؿور
كاظؿفورة
اظصـوسي
اظؿففقز
كاالدؿـؿور
اظصـوسي كاظؿفورة
كاالضؿصود اظرضؿل
اظؿفورةاظرضؿل
كاالضؿصود
اخلورجقي
اظؿفورة اخلورجقي

اظقزارة ادلؽؾػي بوظـؼؾ

اظقزارة ادلؽؾػي بوظـؼؾ

اظقزقػي اظعؿقعقي كحتدؼٌ اإلدارة

اظقزقػي اظعؿقعقي كحتدؼٌ اإلدارة

سدد اجلؾلوت

اظؼطوسوت احلؽقعقي

سدد اجلؾلوت

اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب اظقرـل

10/04

اظصقي

10/07

10/09

10/06

االتصوؿ

كادلعودف كادلوء كاظؾقؽي
اظطوضياظصقي

10/03
10/07

اظلقوحي
االتصوؿ

----10/06
10/03

اظطوضي كادلعودف كادلوء كاظؾقؽي

اظؿضوعـ كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقي
اظلقوحي
االجؿؿوسقي

10/06---10/06

اظـؼوصي كاظؿـؿقي
اظؿضوعـ كادلرأة كاألدرة
االجؿؿوسقي
بوخلورج كذمكف اظففرة
ادلغوربي ادلؼقؿني

10/06

10/02

10/06
10/10
10/02

10/00
10/10
10/00
10/00

10/04
10/00

اظـؼوصي
اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع ادلدغل
اظعالضوت عع

ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج كذمكف اظففرة

اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي كاالضؿصود االجؿؿوسل
اظعالضوت عع اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع ادلدغل
كاظؿضوعـل

اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي كاالضؿصود االجؿؿوسل
كاظشمكف االجؿؿوسقي
اظؿشغقؾ
كاظؿضوعـل

اظدصوع اظقرـل
اظؿشغقؾإدارة
االجؿؿوسقي
كاظشمكف
إدارة اظدصوع اظقرـل

10/04

10/10

اظشمكف اظعوعي كاحلؽوعي

اظشمكف اظعوعي كاحلؽوعي

10/10

10/02
10/02
10/02
10/02

10/03

10/03

10/04

اظقزارة ادلؽؾػي بوظؾقؽي
اظقزارة ادلؽؾػي بوظؾقؽي
بودلوء
اظقزارة ادلؽؾػي
اظقزارة ادلؽؾػي بودلوء

ادلؼوكالت اظصغرل كإدعوج اظؼطو ع شقر
ادلؼوكالت اظصغرل كإدعوج اظؼطو ع شقر
ادلـظؿ
ادلـظؿ

4

10/04

10/01
10/02
10/04
10/02
10/01
10/02

10/00
10/02
10/02

10/00

10/03

10/02
10/01
10/03

10/08
10/01

10/08
10/00
----10/00
----

10/03

10/03

10/06

10/06

10/06

10/06

10/10

10/10

4
إثنٌن لعدم
واحد أو
وزاري
قطاعقطاع
بحضور
الحكومة
بالتوافق مع
األسئلةاألسئلة
برمجةبرمجة
تمت تمت
الجلسات ى ،ثى، ،ث ث ،ث ث ث ع ع
خاللخالل
ظ :ظ :
إثنٌن لعدم
واحد أو
وزاري
بحضور
الحكومة
بالتوافق مع
الجلسات
1405
من إلى
فقط (05
ٌخص  10فقط (من
ٌخص 10
الوزراء
األسئلة  ،لذا
كافً من
والمجموعات على
توفر من
توفر عدد
إلى).)14.
الوزراء
فغٌابفغٌاب
األسئلة ،لذا
كافً من
رصٌدرصٌد
والمجموعات على
الفرقالفرق
عدد من

42
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 - 4غلؾي اسؿذار اظقزراء سـ حضقر أذغوؿ جؾلوت األدؽؾي اظشػفقي
 - 4نسبة اعتذار الوزراء عن حضور أشغال جلسات األسئلة الشفهية خالل
: 2016
خالؿ دكرة أبرؼؾ
دورة أبريل :2016
سدد اجلؾلوت

اظؼطوسوت احلؽقعقي

سدد اجلؾلوت

اظؼطوسوت احلؽقعقي
اظداخؾقي ،اظقزارة ادلـؿدبي صل
اظداخؾقي
اخلورجقي ،اظقزارة ادلـؿدبي صل
اظداخؾقي
اظعدؿ كاحلرؼوت
األكضوؼ كاظشمكف اإلدالعقي
األعوغي اظعوعي ظؾقؽقعي (ؼـقب
سـف اظعالضوت عع اظؾردلوف)
االضؿصود كادلوظقي ،اظقزارة ادلؽؾػي
بودلقزاغقي
اظشؾوب كاظرؼوضي
اظلؽـك كدقودي ادلدؼـي
اظػالحي كاظصقد اظؾقرم
اظؿربقي اظقرـقي كاظؿؽقؼـ ادلفـل،
اظقزارة ادلـؿدبي
اظؿعؾقؿ اظعوظل ،اظقزارة ادلـؿدبي
اظؿففقز كاظـؼؾ
اظصـوسي كاظؿفورة كاالدؿـؿور
كاالضؿصود اظرضؿل
اظؿفورة اخلورجقي
اظقزارة ادلؽؾػي بوظـؼؾ

17/16

اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب اظقرـل

17/06

17/15

اظصقي

17/02

17/09
17/13

االتصوؿ
اظطوضي كادلعودف كادلوء كاظؾقؽي

17/02
17/06

----

اظلقوحي

17/04

اظؿضوعـ كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقي
االجؿؿوسقي
اظـؼوصي
ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج كذمكف اظففرة
اظعالضوت عع اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع ادلدغل
اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي كاالضؿصود االجؿؿوسل
كاظؿضوعـل
اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿوسقي
إدارة اظدصوع اظقرـل

17/03
----

17/17

اظشمكف اظعوعي كاحلؽوعي

17/04

17/03
17/01

اظقزارة ادلؽؾػي بوظؾقؽي
اظقزارة ادلؽؾػي بودلوء

17/15
17/12

اظقزقػي اظعؿقعقي كحتدؼٌ اإلدارة

17/04

ادلؼوكالت اظصغرل كإدعوج اظؼطوع شقر
ادلـظؿ

17/17

17/14
17/09
17/05
17/16
17/00
17/01
17/07
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17/01
17/02
17/00
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سادسا :التزامات وتعهدات أعضاء احلكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية:
أ -قاعدة املعطيات اخلاصة ببرامج ،التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل جلسات األسئلة
الشفهية (دورة أكتوبر :)2015
اجلؾلي

اظؼطو ع احلؽقعل

ر.ت

اجلؾلي
األكظك 03 /
غقغؾر 2015

اظصقي

اجلؾلي
اظـوغقي 10 /
غقغؾر 2015

اظشمكف اظعوعي
كاحلؽوعي

03

01

عقضق ع اظلماؿ

جقاب اظقزؼر اظذم ؼؿضؿـ برغوعفو ،اظؿزاعو أك تعفدا

خالؿ جؾلي  14أبرؼؾ  : 2015اظؿزـ اظلقد اظقزؼر بنصدار
ضوغقف جدؼد حتدث مبقجؾف " خدعي صققي كرـقي إجؾورؼي"
كؼؾزـ مبؼؿضوق سؾك جؿقع ادلؿكرجني عـ ادلعوػد اظقرـقي
اظعؿقعقي اخلدعي صل ادلـورؼ اظـوئقي دلدة دـي أك دـؿني.
اخلدعي اظصققي اإلجؾورؼي خالؿ جؾلي  03غقغؾر  : 2015اظؿزـ بعدـ ررح عشرك ع
اخلدعي اظصققي اظقرـقي احلوظل سؾك علطرة ادلصودضي،
عع اظعؿؾ سؾك إؼفود حؾ بدؼؾ ال ؼؼقـ سؾك اإلجؾور ،مبو
ؼضؿـ حؼقؽ ككاجؾوت األرر اظصققي كادلقارـني.

اظـظوـ اجلدؼد ظؿلعقرة
كصقترة ادلوء كاظؽفربوء

تؾـل علطرة جدؼدة دلعوجلي ادلشوطؾ ادلرتؾطي بوحؿلوب
صوتقرة ادلوء كاظؽفربوء عـ خالؿ :
 اسؿؿود غظوـ اظدصع ادللؾؼ بوظؾطوضي عـ أجؾ اظؿقؽؿصل االدؿفالؾ،
 -اسؿؿود اظعدادات ادلؼركءة سـ بعد.

اجلؾلي
اظلوبعي /
 22دجـؾر
2015

اظصقي

عكؿ اظؿزاعوت احلؽقعي
ظػؿح أضلوـ اظقالدة
بوظعوظؿ اظؼركم

كضعً احلؽقعي برغوعفو ظؾػؿرة عو بني  2016 -2013ؼفدؼ
إظك تلرؼع كتقرة تؼؾقص كصقوت األعفوت كادلقاظقد خصقصو
صل األكدوط اظػؼقرة كادلفؿشي كاألضؾ تغطقي  ،ؼؿؽقف عـ
 6عقوكر ك  51إجراءا سؿؾقو ،عـفو :
 تقدقع اﺠﻤﻟوغقي ظؿشؿؾ زؼودة سؾك اظقالدة حؿكادلضوسػوت،
 عفوغقي اظػققصوت اجملؾرؼي، تقزقػ ادلقظدات سـ ررؼؼ عؾوراة خوصي بفؿ، إسداد عشرك ع ضوغقف خوص بودلقظدات ك اظؼوبالت دقعرضسؾك اظؾردلوف صل اظؼرؼى اظعوجؾ.

04

اجلؾلي
اظـوعـي 29 /
دجـؾر 2015

اظؿشغقؾ
كاظشمكف
االجؿؿوسقي

دكر اظقطوظي اظقرـقي
إلغعوش اظؿشغقؾ
كاظؽػوءات

05

اجلؾلي
اظؿودعي /
 05ؼـوؼر
2016

اظؿربقي اظقرـقي

02
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االػؿؿوـ بوظداخؾقوت

مت كضع عكطط تـؿقم ظؾػؿرة عو بني  2020-2016خالؿ
47
اجؿؿو ع اﺠﻤﻟؾس اإلدارم اظذم ترأدف اظلقد رئقس احلؽقعي،
ؼفدؼ إظك :
 إدعوج  445.000ذكص صل إرور اظعؿؾ ادللجقر؛ ادؿػودة  554.000ذوب كذوبي صقؿو ؼكص اظؼوبؾقيظؾؿشغقؾ ؛
 ادؿػودة  510.000عـ اظؿقجقف ادلفـل؛ عصوحؾي  20.000عؼوكظي (  20.000عشرك ع) صقؿوؼكص اظؿشغقؾ اظذاتل؛
 خؾؼ  10.000عؼوكظي ممو دقؿؽـ عـ تقصقر اظشغؾ ؿ 30.000ذوب ،سؾك اسؿؾور أف طؾ عؼوكظي صغقرة حتدث 3
عـوصى ذغؾ؛
 إحداث  10كطوالت جدؼدة صل  2016؛ إحداث كطوظي صل طؾ ضرؼي ؼؿفوكز سدد دؽوغفو. 20.000
 إحداث  49داخؾقي جدؼدة خالؿ ادلقدؿ اظدرادل2016 -2015
 متؽني سدد أطؾر عـ اظؿالعقذ عـ االدؿػودة عـخدعوت اظداخؾقوت.

04

اجلؾلي
اظـوعـي 29 /
دجـؾر 2015

اظؿشغقؾ
كاظشمكف
االجؿؿوسقي

ر.ت

اجلؾلي

اظؼطو ع احلؽقعل

05
01

06

02

اجلؾلي
اظؿودعي /
 05ؼـوؼر
اجلؾلي
2016
األكظك 03 /
غقغؾر 2015
اجلؾلي
اظـوغقي سشر
 26 /ؼـوؼر
2016
اجلؾلي
اظـوغقي 10 /
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اظؿربقي اظقرـقي
اظصقي

اظقزقػي
اظعؿقعقي
اظشمكف اظعوعي
كاحلؽوعي
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اظلوبعي /
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اظصقي
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اجلؾلي
اظـوغقي سشر
 26 /ؼـوؼر
2016

اظقزارة ادلؽؾػي
بوظـؼؾ

ظؾؿشغقؾ ؛
 ادؿػودة  510.000عـ اظؿقجقف ادلفـل؛دكر اظقطوظي اظقرـقي
إلغعوش اظؿشغقؾ
 عصوحؾي  20.000عؼوكظي (  20.000عشرك ع) صقؿوكاظؽػوءات
ؼكص اظؿشغقؾ اظذاتل؛
 خؾؼ  10.000عؼوكظي ممو دقؿؽـ عـ تقصقر اظشغؾ ؿمراقبة العمل
احلكومي سؾك اسؿؾور أف طؾ عؼوكظي صغقرة حتدث 3
 30.000ذوب،
عـوصى ذغؾ؛
 إحداث  10كطوالت جدؼدة صل  2016؛ إحداث كطوظي صل طؾ ضرؼي ؼؿفوكز سدد دؽوغفوجقاب اظقزؼر اظذم ؼؿضؿـ برغوعفو ،اظؿزاعو أك تعفدا
عقضق ع اظلماؿ
. 20.000
اظدرادل
ادلقدؿ
خالؿ
جدؼدة
بنصدار
اظقزؼر
اظلقد
اظؿزـ
داخؾقي: 2015
 49أبرؼؾ
إحداث 14
خالؿ جؾلي
2016مبقجؾف " خدعي صققي كرـقي إجؾورؼي"
-2015حتدث
ضوغقف جدؼد
االػؿؿوـ بوظداخؾقوت
عـ
االدؿػودة
عـ
اظؿالعقذ
عـ
أطؾر
سدد
متؽني
كؼؾزـ مبؼؿضوق سؾك جؿقع ادلؿكرجني عـ ادلعوػد اظقرـقي
اظداخؾقوت.
خدعوت
ادلـورؼ اظـوئقي دلدة دـي أك دـؿني.
اخلدعي صل
اظعؿقعقي
احلد عـ
كاالظؿزاـ
اخلدعي اظصققي اإلجؾورؼي بؾقرة
عشرك ع
تركـررح
بؿـزؼؾفوبعدـ
 : 2015اظؿزـ
إدؿراتقفقي غقغؾر
خالؿ جؾلي 03
رطوئز
علطرةخؿس
 2025ظفو
اظقرـقيصل أصؼ
اظصققيعؾؿقس
اظػلود بشؽؾ
ادلصودضي،
احلوظل سؾك
اخلدعي
تؼدرمبوب
سؾكعوظقي
بؿؽؾػي
اإلجؾور،
ظؿػعقؾفو ؼؼقـ
ادؿراتقفقوحؾ بدؼؾ ال
عققرا سؾك إؼفود
 16اظعؿؾ
كعع
برغوعﺞ احلؽقعي ﶈوربي
عراحؾ .،سؾك
اظصققيثالث
عقزسي سؾك
عؾققف
ؼضؿـ 800
عؾقور ك
كادلقارـني
درػؿاألرر
ككاجؾوت
حؼقؽ
اظػلود صل اإلدارة
عدل سشر دـقات ،كذظؽ بغرض :
اظعؿقعقي
بوحؿلوب
جدؼدة
تؾـل -علطرة
ادلرتؾطي 100إظك 60
ادلشوطؾ 39سؾك
دلعوجلياظعددؼي
اظـؼطي
االغؿؼوؿ عـ
عـ خالؿ
صوتقرة ادلوء
 :2025بوظـلؾي ظؾؿمذر اظعودلل
كاظؽفربوءأصؼ
سؾك  100صل
اظـظوـ اجلدؼد ظؿلعقرة
اظػلود،ادللؾؼ بوظؾطوضي عـ أجؾ اظؿقؽؿ
غظوـ اظدصع
 اسؿؿودإلدراؾكصقترة ادلوء كاظؽفربوء
االدؿفالؾ،ب  20رتؾي سؾك علؿقل عمذر عـوخ
صل  -االرتؼوء
 BUSINESSسـ بعد
اظعدادات ادلؼركءة
، .DOING
48اسؿؿوداألسؿوؿ
 االرتؼوء ب  25رتؾي سؾك علؿقل عمذر اظؿـوصلقي 2016 ،-2013ؼفدؼ
 ECONOMICبني
برغوعفو ظؾػؿرة عو
احلؽقعي
WORLD
FORUM
كضعً اظعودلل
خصقصو
كادلقاظقد
كصقوت األعفوت
ثؼيتؼؾقص
تعزؼزكتقرة
إظك -تلرؼع
خالؿ جعؾ
ادلمدلوت عـ
ادلقارـني صل
عؾؿقسؼؿؽقف عـ
بشؽؾتغطقي ،
تـوزظلكاألضؾ
كادلفؿشي
اظػؼقرة
األكدوط
صل اظػلود صل عـقك
إجراءا سؿؾقو ،عـفو :
 6عقوكر ك 51
كعلؿؿر،
حؿك
اظقالدة
سؾك
زؼودة
ظؿشؿؾ
اﺠﻤﻟوغقي
تقدقع
عكؿ اظؿزاعوت احلؽقعي -
تعزؼز ثؼي اﺠﻤﻟؿؿع اظدكظل ظؿقلني صقرة ادلﻐرب.
ظػؿح أضلوـ اظقالدة
ادلضوسػوت،
جنوح ػذا اظقرش ادلفقؽؾ اظفوـ دقؿؿ :
كظضؿوف
بوظعوظؿ اظؼركم
اجملؾرؼي،
اظػققصوت
عفوغقي
دلؽوصقي اظػلود حتً رئودي
كرـقي
إحداث جلـي
بفؿ،
خوصي
عؾوراة
سـ ررؼؼ
ادلقظدات
 تقزقػاظؿدابقر
جؿقع
التكوذ
احلؽقعي،
رئقس
اظلقد
دقعرض
اظؼوبالت
خوص بودلقظدات ك
ادلقازؼيع ضوغقف
 إسداد عشرككادلؿؿـؾي سؾك
اإلدؿراتقفقي،
ظؿـزؼؾ ػذق
اظؼرؼى اظعوجؾ.
صل
سؾك اظؾردلوف
اخلصقص صل :
 أكال  :تقصقر ادلقارد ادلوظقي كاظؾشرؼي اظالزعي؛ - 47ثوغقو  :اسؿؿود عكطط تقاصؾل حقؿ ادلشرك ع؛
 ثوظـو  :االغػؿوح سؾك اظؿعوكف اظدكظل؛ رابعو  :اسؿؿود اظؿعوضد ظؿـػقذ اظؾراعٍ؛كضؿوغو ظدميقعي كادؿؿرارؼي براعففو دقؿؿ :
 إحداث صـدكؽ دلؽوصقي اظػلود ميقؿ بـلؾي عـشراعوت األحؽوـ ادلرتؾطي بؼضوؼو اظػلود،
كادؿرداد اﶈفقزات ،كعـ جفي أخرل ؼؼؿرح ظؿؿقؼؾ
عشورؼع ػوتف اإلدؿراتقفقي عو ؼعودؿ  429عؾققف
درػؿ سؾر احللوبوت اخلصقصقي ظؾكزؼـي،
طوظصـدكؽ اخلوص بوظطرؽ ،كصـدكؽ حتدؼٌ اإلدارة
اظعؿقعقي ،كصـدكؽ اظدسؿ ظػوئدة األعـ اظقرـل،
كصـدكؽ اخلدعي األدودقي ظالتصوالت.
طؿو دقؿؿ اسؿؿود عكطط تقاصؾل دلقاطؾي
اإلدؿراتقفقي سؾك ادللؿقل اظقرـل كاظدكظل ،ظؾؿعرؼػ
بوإلدؿراتقفقي كبوﺠﻤﻟفقدات ادلؾﺬكظي.
49
تعفد اظلقد اظقزؼر مبؿوبعي عؾػ ادلعـقني ذكصقو ،كأغف
تفدؼد األراعؾ كعؿؼوسدم مبفرد تصػقي اظقسوء اظعؼورم كبداؼي أذغوؿ اظؾـوء،
دقلفر ادلؽؿى اظقرـل ظؾلؽؽ احلدؼدؼي سؾك
اظلؽؽ احلدؼدؼي
متؽقـفؿ عـ االدؿػودة عـ ادللوطـ االجؿؿوسقي اظؿوبعي
بوظؿشرؼد
ظؾؿؽؿى.
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اجلؾلي اظلوبعي
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اظعالضوت عع
اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع
ادلدغل

اظصـوسي
اظؿؼؾقدؼي

اظلؽـك
كدقودي ادلدؼـي

اظؿففقز كاظـؼؾ

عقضق ع اظلماؿ

جقاب اظقزؼر اظذم ؼؿضؿـ برغوعفو ،اظؿزاعو أك تعفدا

إسداد عشرك ع ضوغقف إلحداث غظوـ ظؾؿغطقي اظصققي ظػوئدة
األكضوع االجؿؿوسقي ظؾصـوع اظصـو ع اظؿؼؾقدؼني ،كطذا عشرك ع ضوغقف إلحداث غظوـ
اظؿؼؾقدؼني
ظؾؿؼوسد.
االظؿزاعوت ادلقضع سؾقفو بكصقص عدؼـي توعلـو عـ اجؾ
تدارؾ اخلصوص صل اظؿففقزات كاظؿل رصد ظفو عؾؾغ عوظل ؼؼدر
ب  537عؾققف درػؿ تؼضل بنجنوز :
 عرطى جوععل؛
 عرطز ظإلدؿؼؾوؿ كاظـدكات؛
 جتفقز علؿشػك عقؾل؛
 تفقؽي عـؿزق عرطزم؛
 عرطى ثؼوصل؛
شقوب ادلراصؼ اظعؿقعقي صل
 علفدؼـ ظألحقوء؛
ادلدف اجلدؼدة
 ثالث عراطز صققي؛
 تفقؽي عالسى رؼوضقي؛
 ثالث عراطز اجؿؿوسقي؛
 ثالث دكر ظؾشؾوب
كبوظـلؾي ظالظؿزاعوت ادلقضع سؾقفو بكصقص عدؼـي توعـصقرت
كاظؿل رصد ظفو عؾؾغ عوظل ؼؼدر ب  350عؾققف درػؿ ،صؿؼضل
بنجنوز :
 عرطى جوععل؛
 جتفقز علؿشػك توعـصقرت؛
 عرطى ثؼوصل؛
51
 عـؿزق عرطزم؛
 ضوسي عغطوة ظؾرؼوضوت؛
 جتفقز ثالث علوجد؛
 إجنوز ضوسوت عؿعددة االخؿصوصوت مبشورؼع اظلؽـ
االجؿؿوسل؛
 بـوء عصؾك؛
 10 عالسى رؼوضقي.
اظطرؼؼ اظرابطي بني اجلدؼدة كآدػل عـ أػؿ ادلشورؼع اظؿل
تؽؿؾ  1800طؾؿ اظؿل اظؿزعً اظدكظي بنجنوزػو ،كدقؽقف جوػزا
عكؿ اظطرؼؼ اظلقور آدػل ضؾؾ عؿؿ صقػ  ، 2016طؿو اظؿزعً اظقزارة بوظؿـلقؼ عع كزارة
اجلدؼدة
اظؿربقي اظقرـقي بنسودة جتفقز  59عدردي صل إرور عو ؼلؿك
بودلراصؼ االجؿؿوسقي اﶈقطي بوظؾـقوت اظؿقؿقي اظؿل تـفزػو
اظقزارة.
تؽـقػ سؿؾقي تلعني ادلؾؽ اظغوبقم ،كصل ػذ اظصدد ؼفدؼ
اظؾرغوعٍ ادلؿؿد بني  2024-2015اظذم مت اسؿؿودق مبدؼـي إؼػراف
ععوؼقر تػقؼً اظقسوء
ؼقـ  26عوم  2015إظك بؾق غ  8.76عؾققف ػؽؿور عصودؽ سؾقفو ،ك
اظعؼورم اظغوبقم
 7.4عؾققف ػؽؿور عقػظي.
طؿو تعؿزـ ادلـدكبقي اظلوعقي صل ػذا اإلرور حتػقظ علوحوت
شوبقؼي تؼدر ب  500أظػ ػؽؿور خالؿ دـي .2016
اسؿؿود برغوعٍ عـ  2012إظك  2022بغالؼ عوظل ؼػقؽ  166عؾققف
درػؿ ،كؼفدؼ بوألدوس ظؾؾق غ األػداؼ اظؿوظقي :
 245أكال ،تفقؽي األحقاض ادلـقدرة بلسوظل اظقاحوت؛
عقوربي زحػ اظرعوؿ حؿوؼي
20.000
ثوغقو ،تؽـقػ براعٍ اظؿشفقر سؾك علوحي تػقؽ
ظؾقاحوت
ػؽؿور أجنز عـفو حلد االف  12.008ػؽؿور؛

03
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 19أبرؼؾ 2016

04

اجلؾلي اخلوعلي
 10 /عوم 2016
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اجلؾلي

اظؿففقز كاظـؼؾ

عكؿ اظطرؼؼ اظلقور آدػل
اجلدؼدة

اظطرؼؼ اظرابطي بني اجلدؼدة كآدػل عـ أػؿ ادلشورؼع اظؿل
تؽؿؾ  1800طؾؿ اظؿل اظؿزعً اظدكظي بنجنوزػو ،كدقؽقف جوػزا
ضؾؾ عؿؿ صقػ  ، 2016طؿو اظؿزعً اظقزارة بوظؿـلقؼ عع كزارة
اظؿربقي اظقرـقي بنسودة جتفقز  59عدردي صل إرور عو ؼلؿك
بودلراصؼ االجؿؿوسقي اﶈقطي بوظؾـقوت اظؿقؿقي اظؿل تـفزػو
اظقزارة.
تؽـقػ سؿؾقي تلعني ادلؾؽ اظغوبقم ،كصل ػذ اظصدد ؼفدؼ
اظؾرغوعٍ ادلؿؿد بني  2024-2015اظذم مت اسؿؿودق مبدؼـي إؼػراف
ؼقـ  26عوم  2015إظك بؾق غ  8.76عؾققف ػؽؿور عصودؽ سؾقفو ،ك
 7.4عؾققف ػؽؿور عقػظي.
حتػقظتعفدا
اظؿزاعو أك
برغوعفو،
ادلـدكبقياظذم
جقاب اظقزؼر
علوحوت
اإلرور
ؼؿضؿـصل ػذا
اظلوعقي
طؿو تعؿزـ
شوبقؼي تؼدر ب  500أظػ ػؽؿور خالؿ دـي .2016
ظػوئدة
ظؾؿغطقي
اسؿؿودعشرك ع
إسداد
عؾققف
اظصققي166
عوظل ؼػقؽ
غظوـ بغالؼ
إلحداث 2022
ضوغقف 2012إظك
برغوعٍ عـ
ضوغقفاظؿوظقي :
األػداؼ
كطذاظؾؾق غ
بوألدوس
اظصـو عكؼفدؼ
درػؿ،
إلحداث غظوـ
عشرك ع
اظؿؼؾقدؼني،
ظؾؿؼوسد.
تفقؽي األحقاض ادلـقدرة بلسوظل اظقاحوت؛
أكال،
20.000
ثوغقو ،تؽـقػ براعٍ اظؿشفقر سؾك علوحي تػقؽ
بكصقصػؽؿور؛
االف 12.008
ادلقضع حلد
أجنز عـفو
ػؽؿور
عدؼـي توعلـو عـ اجؾ
سؾقفو
االظؿزاعوت
عوظل أجنز
عؾؾغػؽؿور،
1000
علوحي
زحػ اظرعوؿ
تدارؾ عقوربي
ثوظـو،
ؼؼدر
رصد ظفو
سؾككاظؿل
اظؿففقزات
اخلصوص صل
حلد اآلف؛
ػؽؿور
600537
عـفو
تؼضل بنجنوز :
درػؿ
عؾققف
ب
اظؿـق ع اظؾققظقجل كبرعفي سدة أغشطي
سؾك
اﶈوصﻈي
ﺭابعو،
 عرطى جوععل؛
اظعؿؾقوت.
عرطز ػذق
عدسؿي إلجنوز
كاظـدكات؛
ظإلدؿؼؾوؿ

بنحداث عمدلي ظألسؿوؿ
ؼؿعؾؼ
ضوغقف
ع
عشرك
إسداد جتفقز علؿشػك عقؾل؛
عرطزم؛اجلؿوسوت اظؿرابقي كسرضف سؾك
عـؿزقعقزػل
ظػوئدة
االجؿؿوسقي
تفقؽي

ثؼوصل؛صل بداؼي دـي  2017سؾك أبعد تؼدؼر.
اظؿشرؼعقي
ادللطرة
 عرطى
 علفدؼـ ظألحقوء؛
صققي؛جدؼد بعؿوظي عقالم ؼعؼقب؛
عراطز إضؾقؿل
علؿشػك
إغشوء ثالث
 ظؾرسوؼي اظصققي األكظقي  5 ( :مبقالم
عمدلي
36
إحداث
  تفقؽي عالسى رؼوضقي؛مبدؼـي توكغوت) ( ،كاحدة بؿوزة) ؛
بؾقدلوف) 10( ،
كاحدة
اجؿؿوسقي؛
عراطز
ؼعؼقب) ( ،ثالث

 إغشوء خؿس علؿشػقوت ظؾؼرب  2 ( :بؿوكغوت بؿقلي كضرؼي ثالث دكر ظؾشؾوب
بو عقؿد)  ( ،كاحد بؿوزة ،توػؾي ،بقدلوف ،احلوجى ،سني توكجطوت).
كبوظـلؾي ظالظؿزاعوت ادلقضع سؾقفو بكصقص عدؼـي توعـصقرت
كاظؿل رصد ظفو عؾؾغ عوظل ؼؼدر ب  350عؾققف درػؿ ،صؿؼضل
بنجنوز :
 عرطى جوععل؛
 جتفقز علؿشػك توعـصقرت؛

مراقبة العمل احلكومي

01
05

اجلؾلي األكظك /
 12أبرؼؾ 2016
اجلؾلي اظلوبعي
 24 /عوم 2016

اظعالضوت عع
اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع
ادلدغل
اظؼطو ع
احلؽقعل
اظصـوسي
اظؿؼؾقدؼي
اظعالضوت عع
اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع
ادلدغل

ععوؼقر تػقؼً اظقسوء
اظعؼورم اظغوبقم
عقضق ع اظلماؿ
األكضوع االجؿؿوسقي ظؾصـوع
اظؿؼؾقدؼني
عقوربي زحػ اظرعوؿ حؿوؼي
ظؾقاحوت

52
06

02
07

اجلؾلي احلودؼي
سشر  21 /ؼقغقق
2016
اجلؾلي اظـوغقي /
 19أبرؼؾ 2016
اجلؾلي اظـوغقي
سشر  12 /ؼقظققز
2016

اظداخؾقي

اظلؽـك
كدقودي ادلدؼـي
اظصقي

إحداث عمدلي ظألسؿوؿ
االجؿؿوسقي ظػوئدة عقزػل
اجلؿوسوت اظؿرابقي
شقوب ادلراصؼ اظعؿقعقي صل
ادلدف اجلدؼدة
اخلدعوت اظصققي بففي
صوس عؽـوس كأضوظقؿفو
اظؿلعي

51

53
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مراقبة العمل احلكومي
احملور الثاني :األشغال الرقابية للجان الدائمة
باإلضافة إلى دورها التشريعي ،توصلت اللجان الدائمة بعدد من طلبات الفرق واجملموعات باجمللس ،الرامية
إلى االستماع إلى مجموعة من السيدات والسادة الوزراء حول قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام ،بحضور بعض
مسؤولي اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية ،سواء في اجتماعات مشتركة للجنتني دائمتني أو في إطار
االختصاصات اخملولة لكل جلنة دائمة على حدة ،وذلك طبقا ألحكام الفصل  102من الدستور واملادة  67من النظام
الداخلي جمللس املستشارين.
وإذا كانت أغلب مشاريع القوانني جتد طريقها إلى البرمجة في اجتماعات اللجان الدائمة ،فإن األمر ال ينطبق
متاما على طلبات االستماع للوزراء أمام نفس اللجان ،نتيجة التفاعل النسبي ألغلب القطاعات الوزارية مع الطلبات
الواردة عليها ،باستثناء بعض القضايا الوطنية ذات األولوية.
وتلخص اجلداول التالية وضعية مناقشة طلبات دراسة املواضيع احملالة على اللجان الدائمة ،ودرجة التجاوب
معها ،وكذا اإلجراءات املتبعة لبرمجتها.

اللجان الدائمة:
اظؿلنوقشت أمام
الطلبات التي
أكال :أوال:
اظؾفوف اظدائؿي :
غقضشً أعوـ
اظطؾؾوت

اظؾفـي اظدائؿي
ا جملؿصي

جلـي ا خلور جقي
كا حلدكد كاظدصو ع اظقرـل
كادلـورؼ ادلغربقي ا ﶈؿؾي

جلـي اظػال حي
كاظؼطوسوت اإلغؿو جقي

جلـي ادلوظقي
كاظؿكطقط كاظؿـؿقي
االضؿصودؼي

عصدر اظطؾى

ادلقضق ع
 .1اجؿؿوع عشؿرؾ رورئ ظؾفـؿل
اخلورجقي مبفؾلل اظؾردلوف ظؿدارس
علؿفدات اظؼضقي اظقرـقي صل
ضقء اظزؼورة األخقرة اظؿل ضوـ بفو
األعني اظعوـ األممل جملقؿوت تـدكؼ
كادلـطؼي ادلغوربقي كبعض اظدكؿ
اإلصرؼؼقي.
 .2زؼورة ادؿطالسقي ظؾؿلؿشػك
اظعلؽرم بوظربوط.
 .3عـوضشي حصقؾي ادؿراتقفقي
رؤؼي  2020ظؾلقوحي كخطي اظقزارة
إلغعوش اظؼطوع اظلقوحل كتؼقؼي
تـوصلقي اظػوسؾني اظلقوحقني
كتلفقؾ كظقج اظشرطوت اظلقوحقي
ظؾؿؿقؼؾ كدقودي اظقزارة ظؿركؼٍ
ادلـؿقج اظلقوحل ادلغربل.
 .4درادي عقضقع تداسقوت ادؿقراد
ادلقاد اظطوضقي اظؾدؼؾي.

 .5اجؿؿوع عشؿرؾ بني جلـي ادلوظقي
كاظؿـؿقي االضؿصودؼي مبفؾس اظـقاب
كجلـي ادلوظقي كاظؿكطقط كاظؿـؿقي
االضؿصودؼي مبفؾس ادللؿشورؼـ
ظؿؼدمي اإلرور اظعوـ إلسداد عشركع
ضوغقف ادلوظقي ظلـي .2017
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تورؼخ اال جؿؿو ع

رئقس عفؾس اظـقاب
كرئقس عفؾس
ادللؿشورؼـ

 11عورس 2016

أسضوء اظؾفـي

 17عوؼق 2016

-

صرؼؼ االحتود
اظعوـ دلؼوكالت
ادلغرب

 اظػرؼؼ االذؿراطل عفؿقسياظؽقغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغؾ
 اظقزؼرة ادلؽؾػيباظؾقؽي
رئقس عفؾس اظـقاب
كرئقس عفؾس
ادللؿشورؼـ رؾؼو
ألحؽوـ اظؼوغقف
اظؿـظقؿل ظؼوغقف
ادلوظقي.

 02عوم2016

 20ؼقظققز2016

 21ؼقظققز 2016

مراقبة العمل احلكومي
ثانيا :طلبات االستماع التي تفاعلت معها القطاعات احلكومية دون برمجتها:
اظؾفـي اظدائؿي

ادلقضق ع

جلـي اخلورجقي
كاحلدكد كاظدصو ع
اظقرـل كادلـورؼ
ادلغربقي اﶈؿؾي

 .1تداسقوت احلؽؿ
اظؼضوئل اظصودر سـ اﶈؽؿي
األكربقي كاظؼوضل بنظغوء
اتػوضقي اظػالحي كاظصقد
اظؾقرم بني ادلغرب كاالحتود
األكربل.
تصقؼً اظؾردلوف األكركبل سؾك
ضرار تقدقع صالحقوت
ادلقـقردق بوألضوظقؿ اجلـقبقي.

 .2اظؿدخؾ األعـل اظعـقػ
اظذم ككجفً بف اظقضػوت
جلـي اظعدؿ
اظلؾؿقي ظألدوتذة ادلؿدربني
كاظؿشرؼع كحؼقؽ بوظعدؼد عـ األضوظقؿ
االغلوف

 .3تدارس ررؽ تدبقر
ادلؽؿى اظقرـل ظألسؿوؿ
اجلوععقي االجؿؿوسقي
كاظـؼوصقي كعوؿ عكطط
جلـي اظؿعؾقؿ
سؿؾ ادلؽؿى خالؿ اظقالؼي
كاظشمكف اظـؼوصقي احلؽقعقي احلوظقي بقضقر
كاالجؿؿوسقي
ادلدؼر اظعوـ ظؾؿؽؿى حتً
علمكظقي كزؼر اظؿعؾقؿ
اظعوظل كاظؾقٌ اظعؾؿل
كتؽقؼـ األرر.

درادي كتؼققؿ غؿوئٍ
جلـي اظداخؾقي .4
سؼد اظؾرغوعٍ بني اظدكظي
كاجلؿوسوت
كادلؽؿى اظقرـل ظؾلؽؽ
اظؿرابقي كاظؾـقوت احلدؼدؼي ،كذظؽ بعد اغؿفوء
األدودقي
اظعؼد .2015-2010

عصدر اظطؾى
كتورؼكف
صرؼؼ األصوظي
كادلعوصرة
 11دجـؾر 2015
اظػرؼؼ االدؿؼالظل
ظؾقحدة كاظؿعودظقي
 23دجـؾر 2015

صرؼؼ األصوظي
كادلعوصرة
 8ؼـوؼر 2016

عفؿقسي
اظؽقغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغؾ
 04ؼقظققز 2016

عفؿقسي اظعؿؾ
اظؿؼدعل
 27ؼـوؼر 2016
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تورؼخ اإلحوظي
سؾك
احلؽقعي

عالحظوت

برعٍ اجؿؿو ع اظؾفـي
 16دجـؾر
بؿورؼخ  5ؼـوؼر 2016
2015
دلـوضشي
ادلقضقسني ،كأ ّج ؾ إظك
عقسد الحؼ بطؾى عـ
 29دجـؾر
كزؼر اخلورجقي ،الرتؾورف
2015
بوظؿزاـ رورئ خورج ارض
اظقرـ.
تقصؾً رئودي اظؾفـي
صل  4صؾراؼر  2016مبرادؾي
عـ اظلقد كزؼر اظعدؿ
كاحلرؼوت سـ ررؼؼ اظقزارة
ادلؽؾػ بوظعالضوت عع
اظؾردلوف كاﺠﻤﻟؿؿع ادلدغل
 13ؼـوؼر  2016ؼقضح عـ خالظفو أف
عقضق ع رؾى سؼد
االجؿؿو ع ال ؼدخؾ ضؿـ
اخؿصوصوت كزارة اظعدؿ
كاحلرؼوت.

 12ؼقظققز
2016

تقصؾً رئودي اﺠﻤﻟؾﺲ صل
 16ششً  2016مبرادؾي
عـ اظقزؼر ادلؽؾػ
بوظعالضوت عع اظؾردلوف
ؼع ّؾر صقفو سـ ادؿعداد
كزؼر اظؿعؾقؿ اظعوظل
ظؾقضقر إظك اجؿؿو ع
اظؾفـي.

تقصؾً اظؾفـي صل 29
صؾراؼر  2016بفقاب اظقزؼر
ادلؽؾػ بوظعالضوت عع
اظؾردلوف عػودق اضؿراح
 5صؾراؼر  2016اظقزارة ادلـؿدبي ادلؽؾػي
بوظـؼؾ اظؼقوـ بزؼورة
عقداغقي ظؼوسدة األذغوؿ
بوظؼـقطرة ؼقـ  15عورس
2016.

مراقبة العمل احلكومي
ثالثا :طلبات االستماع التي لم تبرمج بعد:

ثوظـو :رؾؾوت االدؿؿوع اظؿي ظم تؾرعٍ بعد:
اظؾفـي اظدائؿي احملؿصي
اجؿؿوع عشؿرك ظؾفـي
اظؿعؾقم واظشمون اظـؼوصقي
واالجؿؿوسقي وجلـي اظداخؾقي
واجلؿوسوت اظؿرابقي واظؾـقوت
األدودقي ،بقضور وزؼر
اظداخؾقي ووزؼر اظؿربقي
اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي.
رؾى سؼد اجؿؿوع عشؿرك
ظؾفـي اظؿعؾقم واظشمون
اظـؼوصقي واالجؿؿوسقي وجلـي
اظداخؾقي واجلؿوسوت اظؿرابقي
واظؾـقوت األدودقي ،بقضور
وزؼر اظداخؾقي ووزؼر اظشؾوب
واظرؼوضي.
رؾى سؼد اجؿؿوع عشؿرك
ظؾفـي اظػالحي واظؼطوسوت
اإلغؿوجقي وجلـي اخلورجقي
واحلدود واظدصوع اظورـي
وادلـورق ادلغربقي اﶈؿؾي،
بقضور وزؼر اخلورجقي ووزؼر
اظػالحي.
جلـي اظعدل واظؿشرؼع
وحؼوق اإلغلون

جلـي اظػالحي واظؼطوسوت
اإلغؿوجقي

عصدر اظطؾى

ادلوضوع
 .1وضعقي أدوتذة ادلراطز
اجلفوؼي واظؿدخل األعـي
اظعـقف صي عواجفي وضػوتفم
االحؿفوجقي ؼوم  07ؼـوؼر
.2016

اظػرؼق
االدؿؼالظي
ظؾوحدة
واظؿعودظقي

اظػرؼق
 .2األحداث اظداعقي اظؿي
االدؿؼالظي
سرصفو عؾعى عقؿد اخلوعس
ظؾوحدة
بوظدار اظؾقضوء ؼوم اظلؾً 19
عورس  2016واإلجراءات اظالزعي واظؿعودظقي وصرؼق
االحتود ادلغربي
ظؾقد عن زوػرة اظشغى صي
ظؾشغل
ادلالسى اظرؼوضقي.

تورؼخ اإلحوظي تورؼخ اإلحوظي
إظى اظؾفـي إظى احلؽوعي

 08ؼـوؼر  26 2016ؼـوؼر 2016

 22عورس
2016

عفؿوسي اظعؿل
اظؿؼدعي
واظػرؼق
 .3تداسقوت احلؽم اظؼضوئي
 14و 15دجـؾر
اظددؿوري
ظؾؿقؽؿي األوربقي حول
2015
اظدميؼراري
االتػوضقي اظػالحقي بني ادلغرب
االجؿؿوسي
واالحتود األوربي.
وصرؼق اظؿفؿع
اظورـي ظألحرار
عفؿوسي
 .4عوضع اظوزقػي اظعؿوعقي
اظؽوغػدراظقي
 9ؼوغقو2016
وادلوزف اظعؿوعي ضؿن
اظدميؼرارقي
اظلقودوت احلوظقي ظؾقؽوعي.
ظؾشغل
 01دجـؾر
صرؼق األصوظي
 .5تدارس عفؿل ادلشوطل
2015
وادلعوصرة
اظؿي تعرصفو عمدلي دوعقر.
 14دجـؾر
صرؼق األصوظي
 .6تداسقوت احلؽم اظؼضوئي
2015
وادلعوصرة
اظصودر سن اﶈؽؿي األوروبقي،
 15دجـؾر
اظػرؼق
واظؼوضي بنظغوء اتػوضقي
2015
االذؿراطي
اظػالحي واظصقد اظؾقري بني
عفؿوسي اظعؿل  14دجـؾر
ادلغرب واالحتود األوروبي.
2016
اظؿؼدعي
 .7خطي احلؽوعي ظدسم
صرؼق االحتود اظعوم
وعواطؾي ادلؼووالت خوصي
 2صؾراؼر2016
ادلؿودطي واظصغقرة ،واظؾقٌ دلؼووالت ادلغرب
صي إعؽوغقي إبداع صقغي
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 29عورس
2016

 22دجـؾر
2016

 15ؼوغقو
2016
 03دجـؾر
2015
 15دجـؾر
2015
 3صؾراؼر
.2016

مراقبة العمل احلكومي

ثوظـو :رؾؾوت االدؿؿوع اظؿي ظم تؾرعٍ بعد:
اظؾفـي اظدائؿي احملؿصي
اجؿؿوع عشؿرك ظؾفـي
اظؿعؾقم واظشمون اظـؼوصقي
واالجؿؿوسقي وجلـي اظداخؾقي
واجلؿوسوت اظؿرابقي واظؾـقوت
األدودقي ،بقضور وزؼر
اظداخؾقي ووزؼر اظؿربقي
اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي.
رؾى سؼد اجؿؿوع عشؿرك
ظؾفـي اظؿعؾقم واظشمون
اظـؼوصقي واالجؿؿوسقي وجلـي
اظداخؾقي واجلؿوسوت اظؿرابقي
واظؾـقوت األدودقي ،بقضور
وزؼر اظداخؾقي ووزؼر اظشؾوب
واظرؼوضي.
رؾى سؼد اجؿؿوع عشؿرك
ظؾفـي اظػالحي واظؼطوسوت
اإلغؿوجقي وجلـي اخلورجقي
واحلدود واظدصوع اظورـي
وادلـورق ادلغربقي اﶈؿؾي،
بقضور وزؼر اخلورجقي ووزؼر
اظػالحي.
جلـي اظعدل واظؿشرؼع
وحؼوق اإلغلون

جلـي اظؿعؾقم واظشمون
اظـؼوصقي واالجؿؿوسقي

جلـي اظػالحي واظؼطوسوت
اإلغؿوجقي

عصدر اظطؾى

ادلوضوع
عشؿرطي بني اظؼطوع اخلوص
وصعوظقي
وضعقيحلؽوعي
واحلؽوعي
أدوتذة ادلراطز
.1
عؾودرة
ررؼق
سن
أحلن،
اجلفوؼي واظؿدخل األعـي
جتؿع طل
ذؿوظقي،
وضػوتفم
عواجفي
ػقؽؾقي صي
اظعـقف
ادلؾودرات احملؿؾػي ادلعؿول بفو
االحؿفوجقي ؼوم  07ؼـوؼر
حوظقو ،عـل "ضوغون ادلؼوول
.2016
اظذاتي" ،و"عؾودرة" ،و"عغرب
ابؿؽور" ،و"عؼووظؿي" ،صي
وذوعؾي،
واحدة سوعي
عؾودرة
اظداعقي اظؿي
األحداث
.2
اظؿعـرات
االسؿؾور
بعني
تلخذ
سرصفو عؾعى عقؿد اخلوعس
واإلجنوزات اظؿي سرصؿفو
اظلوبؼي19 ،
ؼوم اظلؾً
بوظدار اظؾقضوء
عكؿؾف اظؾراعٍ
اظالزعي
واإلجراءات
وجتؿقع2016
عورس
ادلوظقي
اإلعؽوغقوت
اظشغى صي
زوػرة
ظؾقد عن
ادلؿػرضي،
واظؿشفقعوت
اظرؼوضقي.أطؾر.
ادلالسى بـفوسي
ظؿعؿل
 .8عـوضشي وتؼققم حصقؾي
برغوعٍ رؤؼي 2015
 .9إسطوء تؼرؼر سن حصقؾي
اظؼضوئي
 .3تداسقوت احلؽم
غشوط عمدلي اظؿعوون
األوربقي
ظؾؿقؽؿي
حول عدؼر
اظلقد
عن ضؾل
اظورـي
ادلغرب
اظػالحقي بني
االتػوضقي
اظورـي.
عمدلي اظؿعوون
واالحتود األوربي.
.10عـوضشي اظطرؼؼي
وادلـففقي اظؿي اسؿؿدت صي
اظؿعققـوت اظؿي ػؿً ادلدراء
ظألطودميقوت واظـواب
اجلفوؼني
اظعؿوعقي
عوضع اظوزقػي
.4
اظؿربقي
ظوزارة
اإلضؾقؿقني
وادلوزف اظعؿوعي ضؿن
اظورـقي.
اظلقودوت احلوظقي ظؾقؽوعي.
.11عـوضشي وضعقي اظؿؽوؼن
ادلدؼر
بقضور
بودلغرب
ادلفـي
ادلشوطل
عفؿل
تدارس
.5
اظورـي
ظؾؿؽؿى
اظعوم
اظؿي تعرصفو عمدلي دوعقر.
ظؾؿؽوؼن ادلفـي واغعوش
وزؼر
علموظقي
اظشغل
اظؼضوئي
حتًاحلؽم
تداسقوت
.6
واظؿؽوؼن
اظورـقي
اظؿربقي
اظصودر سن اﶈؽؿي األوروبقي،
ادلفـي.
واظؼوضي بنظغوء اتػوضقي
االخؿالالت
.12
تعرصفوبني
اظؿياظؾقري
واظصقد
اظػالحي
دلوزػي
اظعوعي
اظؿعوضدؼي
األوروبي.
واالحتود
ادلغرب
اإلدارات اظعؿوعقي
اظعوعيظدسم
احلؽوعي
 .7خطي
ظؾؿربقي
واظؿعوضدؼي
وعواطؾي .ادلؼووالت خوصي
اظورـقي
صوحىواظؾقٌ
واظصغقرة،
ادلؿودطي
.13عـوضشي عو
صقغي
إبداع
إعؽوغقي
صي
اظورـقي ظؽرة اظؼدم
اظؾطوظي
عن تصرؼقوت دللموظني
بوألغدؼي واجلوععي حول
اظؿالسؾوت صي اظـؿوئٍ.
252 2

اظػرؼق
االدؿؼالظي
ظؾوحدة
واظؿعودظقي
اظػرؼق
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ظؾوحدة
واظؿعودظقي وصرؼق
االحتود ادلغربي
ظؾشغل
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 22عورس
2016

صرؼق االحتود اظعوم
عفؿوسي اظعؿل  5ؼوظقوز 2016
دلؼووالت ادلغرب

 29عورس
2016
 11ؼوظقوز
2016

اظؿؼدعي
واظػرؼق
 05صؾراؼر
صرؼق األصوظي
2016
دجـؾر
ؼـوؼردجـؾر
 29و15
14
اظددؿوري
201622
وادلعوصرة
2016
2015
اظدميؼراري
االجؿؿوسي
اظؿفؿع
وصرؼق
اظػرؼق
ظألحرار
اظورـي
 05صؾراؼر
 02صؾراؼر
االدؿؼالظي
عفؿوسي
2016
2016
ظؾوحدة
اظؽوغػدراظقي
واظؿعودظقي
 15ؼوغقو
 9ؼوغقو2016
اظدميؼرارقي
2016
ظؾشغل
 03دجـؾر
 01دجـؾر
صرؼق األصوظي
2015
201502
وادلعوصرة
07
عورس
اظعداظي
صرؼق
عورس2016
201614
واظؿـؿقي
دجـؾر
األصوظي
صرؼق
2015
وادلعوصرة
 15دجـؾر
 15دجـؾر
اظػرؼق
2015
2015
االذؿراطي
عفؿوسي
اظعؿل  14دجـؾر
عفؿوسي
اظؽوغػدراظقي
اظؿؼدعي
 14 20162016عوي 2016
 05عوي
اظدميؼرارقي
 3صؾراؼر
ظؾشغلاظعوم
صرؼق االحتود
.2016
 2صؾراؼر2016
دلؼووالت ادلغرب
اظػرؼق
االدؿؼالظي

 11عوي 2016

 17عوي 2016

مراقبة العمل احلكومي

ثوظـو :رؾؾوت االدؿؿوع اظؿي ظم تؾرعٍ بعد:
اظؾفـي اظدائؿي احملؿصي

عصدر اظطؾى

ادلوضوع

اجؿؿوع عشؿرك ظؾفـي
.14تدارس عوضوع
ادلراطز
أدوتذة
اظؿعؾقم واظشمون اظـؼوصقي " .1وضعقي
سؿل وزارة
ادؿراتقفقي
األعـي
اظصـوسيواظؿدخل
واالجؿؿوسقي وجلـي اظداخؾقي اجلفوؼي
واالضؿصود
اظؿؼؾقدؼي
وضػوتفم
عواجفي
صي
اظعـقف
واجلؿوسوت اظؿرابقي واظؾـقوت االجؿؿوسي واظؿضوعـي صي
ؼـوؼر
ؼوم 07
االحؿفوجقي
األدودقي ،بقضور وزؼر
االجؿؿوسي
االضؿصود
عفول
.2016
اظداخؾقي ووزؼر اظؿربقي
واظؿضوعـي ،وعدى علوػؿؿه
اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي.
صي اظـفوض بوظؿـؿقي
رؾى سؼد اجؿؿوع عشؿرك
واالجؿؿوسقي
االضؿصودؼي
اظؿي
األحداث اظداعقي
.2
ظؾفـي اظؿعؾقم واظشمون
بؾالدغو
سرصفو"عؾعى عقؿد اخلوعس
عوضوع
تدارس
اظـؼوصقي واالجؿؿوسقي وجلـي .15
تـػقذ 19
ؼوم "اظلؾً
اظؾقضوء
بوظدار
اظؿرابقي
ادلوظقيواجلؿوسوت
اظداخؾقي
ادللؿداعي،
اظؿـؿقي
واظؿكطقط
جلـي
اظالزعي
واإلجراءات
أػداف2016
عورس
بقضور
األدودقي،
واظؾـقوت
اظصعقد
واظؿـؿقي االضؿصودؼي
اظشغى صي
سؾىزوػرة
وأثرػو عن
ظؾقد
اظشؾوب
وزؼر اظداخؾقي ووزؼر
واالجؿؿوسي
االضؿصودي
اظرؼوضقي.
ادلالسى
واظرؼوضي.
وادلمدلوتي
رؾى سؼد اجؿؿوع عشؿرك .16رؾى اظؼقوم مبفؿي
ظؾفـي اظػالحي واظؼطوسوت
اظـوزور
احلؽمعقـوء
ادؿطالسقي إظى
اظؼضوئي
 .3تداسقوت
اإلغؿوجقي وجلـي اخلورجقي
اغصور
احلدودي
وادلرطز
بـي حول
األوربقي
ظؾؿقؽؿي
واحلدود واظدصوع اظورـي
وأغشطي
االتػوضقيسؾى سؿل
ظؾوضوف
ادلغرب
اظػالحقي بني
وادلـورق ادلغربقي اﶈؿؾي،
األوربي.بودلرطزؼن
اجلؿورك
إدارة
واالحتود
بقضور وزؼر اخلورجقي ووزؼر
احلدودؼن ادلذطورؼن ،وذظك
اظػالحي.
مبـودؾي ادؿؼؾول اجلوظقي
ادلغربقي ادلؼقؿي بوخلورج.
اظعؿوعقي
تدارساظوزقػي
.17عوضع
.4
علؿفدات
جلـي اظعدل واظؿشرؼع
اظعؿوعي ضؿن
وادلوزف
ادلورؼؿوغقي
اظعالضوت ادلغربقي
وحؼوق اإلغلون
ظؾقؽوعي.
احلوظقي اظدؼـي صي
اظلقودوتاخلطوب
.18اغػالت
ادللوجد
تدارس عفؿل ادلشوطل
.5
احلؽوعي
ضرار
خؾػقوت
.
19
اظؿي تعرصفو عمدلي دوعقر.
ادلغربقي اظؼوضي بؿعؾقق
األوروبي بعد
بوالحتود
االتصول
اظؼضوئي
احلؽم
تداسقوت
.6
اظعدل
عقؽؿي
اظؼرار
األوروبقي،
اﶈؽؿي
اظصودر سن
جلـي اخلورجقي واحلدود
بنظغوءادؿقراد
واظؼوضيوضف
األوروبقي
اتػوضقي
واظؼطوسوت
اظػالحي
جلـي
اظورـي وادلـورق
واظدصوع
اظػالحقياظؾقري بني
ادلـؿفوتواظصقد
اظػالحي
واظؾقرؼي
اإلغؿوجقياﶈؿؾي
ادلغربقي
ادلغرب
األوروبي.اجلـوبقي.
واالحتوداألضوظقم
اظؼودعي عن

اظػرؼق
االدؿؼالظي
ظؾوحدة
اظؾفـي
رئقس
واظؿعودظقي
اظػرؼق
االدؿؼالظي
ظؾوحدة
واظؿعودظقي وصرؼق
اظؾفـي
رئقس
االحتود ادلغربي
ظؾشغل

عفؿوسي اظعؿل
اظؿؼدعي
واظػرؼق
اظددؿوري
اظعداظي
صرؼق
اظدميؼراري
واظؿـؿقي
االجؿؿوسي
وصرؼق اظؿفؿع
اظورـي ظألحرار
عفؿوسي
اظػرؼق
اظؽوغػدراظقي
االذؿراطي
اظدميؼرارقي
األصوظي
صرؼق
ظؾشغل
وادلعوصرة
األصوظي
صرؼق
وادلعوصرة
صرؼق األصوظي
وادلعوصرة
االحتود
صرؼق
ظؾشغل
ادلغربي
اظػرؼق
االذؿراطي
عفؿوسي اظعؿل
اظؿؼدعي
اظػرؼق
 .7خطي احلؽوعي ظدسم
االدؿؼالظي
اظوحدة
ضضقي
علؿفدات
.20
صرؼق االحتود اظعوم
خوصي
ادلؼووالت
وعواطؾي
ظؾوحدة
اظؿرابقي.
ادلغرب
ادلؿودطي واظصغقرة ،واظؾقٌ دلؼووالت
واظؿعودظقي
صي إعؽوغقي إبداع صقغي
.21تدارس تداسقوت سودة
صرؼق اظؿفؿع
ادلؿؾؽي ادلغربقي إظى عـظؿي
اظورـي ظألحرار
االحتود اإلصرؼؼي.
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 7ؼوغقو 2016
-

 22عورس
2016
-

 14و 15دجـؾر
20162015
 5ؼوظقوز

 29عورس
201610
ؼوغقو

2016

 22دجـؾر
13
2016
ؼوظقوز2016

2016
ؼـوؼر
ؼوغقو
1508 2016
ؼـوؼر2016
06ؼوغقو
9
2016
 04صؾراؼر
 5صؾراؼر 2016
201601
 03دجـؾر
دجـؾر
2015
2015
 14دجـؾر
201529
01
صؾراؼر
2016
201615
عورسدجـؾر
15
دجـؾر
2015
2015
 14دجـؾر
2016
 3صؾراؼر
2016
 13 2016عوي
 112عوي
.2016
صؾراؼر2016

 22ؼوظقوز
2016

 25ؼوظقوز
2016

المحور الثالث:

لجان تقصي الحقائق

255

اظؼلؿ اظـوظٌ  :جلوف تؼصل احلؼوئؼ
مراقبة العمل احلكومي

سؿال بلحؽوـ اظػصؾ  67عـ اظددؿقر كعؼؿضقوت اظؼوغقف
تلققر اظؾفوف اظـقوبقي
اظؿـظقؿل رضؿ  85.13ادلؿعؾؼ بطرؼؼي
احملور الثالث :جلان تقصي احلقائق
ظؿؼصل احلؼوئؼ ،تؼ ّدـ عفؿقسي عـ أسضوء عفؾس
عمال بأحكام الفصل  67من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم  85.13املتعلق بطريقة تسيير اللجان
ادللؿشورؼـ بـالث رؾؾوت ترعل إظك تشؽقؾ جلوف تؼصل
النيابية لتقصي احلقائق ،تق ّدم مجموعة من أعضاء مجلس املستشارين بثالث طلبات ترمي إلى تشكيل جلان
كػل طوآلتل:
احلؼوئؼ،
تقصي احلقائق ،وهي كاآلتي:
ادلقضق ع
اظصـدكؽ ادلغربل ظؾؿؼوسد
ترخقص احلؽقعي بودؿقراد اظـػوؼوت
ادلؽؿى اظقرـل ادلغربل ظؾلقوحي

تورؼخ تؼدمي اظطؾى
 23ؼقغقق 2016
 15ؼقظققز 2016
 3ششً 2016

سدد ادلقضّعني
سؾك اظطؾى
 45سضقا
 42سضقا
 47سضقا

وفي الوقت الذي ال تزال فيه جلنتان نيابيتان لتقصي احلقائق في طور التشكيل وفقا لإلجراءات املنصوص

كصل اظقضً اظذم ال تزاؿ صقف جلـؿوف غقوبقؿوف ظؿؼصل احلؼوئؼ
سؾقفو
ظإلجراءات
اظؿشؽقؾبعدماكصؼو
للتقاعدصل
صلرئيس مجلس
بدعوة من
ادلـصقص2016
لها بتاريخ  2غشت
عقدت أول اجتماع
رقرمزاولة مهامها
شرعت في
املكتب،
اللجنة وباقي
النتخاب رئيس
ادلؿعؾؼرئاسته،
شماش وحتت
اظؼوغقف عبد احلكيم بن
املستشارين السيد
أعضاءصنف
ادلمضؿي،
اظؾفوف
خصص ػذق
بؿلققر
اظؿـظقؿل
بشكل
أعضاء اللجنة
توزعت مهام
بنعزوز ،فيما
للسيد عبد العزيز
تؼصل رئاسة
التوافق على إسناد
ذرسً
ظؾؿؼوسد
ادلغربل
اظصـدكؽ
اللجنةحقؿ
احلؼوئؼ
حيث مت جلـي
التالي :
صل الشكل
توافقي على
2
عفوعفو بعدعو سؼدت أكؿ اجؿؿوع ظفو بؿورؼخ
عزاكظي
املغربادللؿشورؼـ اظلقد سؾد
عفؾس
ششً
رئقس ملقاوالت
عـاالحتاد العام
بدسقةفريق
 2016محيي عن
الرئيس :يوسف
 نائبللشغلخصص الغؿكوب رئقس
رئودؿف،
كحتً
الرئيس:بـ
احلؽقؿ
االحتاد املغربي
ذؿوشفريق
أمال العمري عن
 نائبةالتقدمي مت اظؿقاصؼ سؾك إدـود
العمل حقٌ
ادلؽؿى،
اظؾفـي كبوضل أسضوء
 -مقرر اللجنة  :عدي شجيري عن مجموعة

عليها في القانون التنظيمي املتعلق بتسيير هذه اللجان املؤقتة ،فإن جلنة تقصي احلقائق حول الصندوق املغربي

ّ

-

نائب املقرر  :عبد احلق حيسان عن اجملموعة الكنفدرالية للشغل

أما باقي أعضاء اللجنة ،فهم:
63
 خديجة الزومي  :الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية-

عبد الصمد مرميي  :فريق العدالة والتنمية

-

الطيب البقالي  :الفريق احلركي

257
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-

محمد البكوري  :فريق التجمع الوطني لألحرار

-

عبد احلميد فاحتي :الفريق االشتراكي

-

ادريس الراضي  :الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي.
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الملحق :قوائم األسئلة الشفهية والكتابية المجاب
عنها خالل السنة التشريعية 2015-2016

259

مراقبة العمل احلكومي
أوال :األسئلة الشفهية
 - 1األسئلة الشفهية اآلنية اجملاب عنها خالل دورة أكتوبر 2015
رئقس اجلؾلي :سؾد احلؽقم بن
ذؿوش
اظػرؼق أو االغؿؿوء

أعني اجلؾلي :عقؿد
سدال
اظوزارة ادلعـقي

االدؿؼالظي

اظصقي

األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظصقي

احلرطي

اظصقي

اظؿفؿع اظورـي ظألحرار

اظصقي

االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب

اظصقي

االذؿراطي

اظصقي

االحتود ادلغربي ظؾشغل

اظصقي

اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي

اظصقي

ادلؾف ادلطؾؾي ظؾطؾؾي األرؾوء واألرؾوء اظداخؾقني وادلؼقؿني،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغل.
اظلودة أسضوء
عشروع اخلدعي اظصققي اإلجؾورؼي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
5
عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.

اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل

اظصقي

اظعؿل اظؿؼدعي

اظصقي

اجلؾلي اظـوغقي  10 /غوغؾر 2015

رئقس اجلؾلي :عقؿد األغصوري

عوضوع اظلمال اآلغي
إدؿراتقفقي احلؽوعي إلصالح اظؿعؾقم اظعوظي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
االدؿؼالظي
.
اظلودة أسضوء اظػرؼق
إصالح اظؿعؾقم اظعوظي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
إصالح عـظوعي اظؿعؾقم اظعوظي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
إدؿراتقفقي احلؽوعي إلصالح اظؿعؾقم اظعوظي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
إدؿراتقفقي إصالح اظؿعؾقم اظعوظي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
ظألحرار
.
أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي
إدؿراتقفقي إصالح اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ اظعؾؿي،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اجلؾلي األوظى  03 /غوغؾر 2015
عوضوع اظلمال اآلغي
برغوعٍ اخلدعي اظصققي اظورـقي اإلجؾورؼي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
اخلدعي اظصققي اإلجؾورؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
تداسقوت علودة عشروع اظؿغطقي اظصققي اظورـقي،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
إضراب األرؾوء ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
إضراب اظطؾؾي اظداخؾقني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
اخلدعي اظصققي اإلجؾورؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
ادلغرب
.
االحتود اظعوم دلؼووالت
اخلدعي اإلجؾورؼي ظطؾؾي اظطى،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االذؿراطي.
اإلضرابوت اظؿي تعقشفو طؾقي اظطى واظصقدظي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
اخلدعي اظصققي اإلجؾورؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

االدؿؼالظي
األصوظي وادلعوصرة
اظعداظي واظؿـؿقي
احلرطي
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب

اظـظوم اجلدؼد ظؿلعقرة وصوترة ادلوء واظؽفربوء،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
االدؿؼالظي
.
اظلودة أسضوء اظػرؼق

االدؿؼالظي

ارتػوع أدعور ادلوء واظؽفربوء،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة
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أعني اجلؾلي :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي

مراقبة العمل احلكومي
اخؿالالت صوترة اظؽفربوء وادلوء،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعﲔ اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

إصالح غظوم احؿلوب صواتقر ادلوء واظؽفربوء،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعﲔ
احلرطي
.
اظلودة أسضوء اظػرؼق

احلرطي

اظـظوم اجلدؼد الحؿلوب تلعقرة صوتورة ادلوء واظؽفربوء،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعﲔ اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

اظؿفؿع اظورـي ظألحرار

اظـظوم ادلعؿؿد صي احؿلوب صواتقر ادلوء واظؽفربوء،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعﲔ اظلودة أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.

االذؿراطي

غظوم صوترة ادلوء واظؽفربوء،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعﲔ اظلودة أسضوء صرؼق
االحتود ادلغربي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي ظؾشغل

اظـظوم اجلدؼد الحؿلوب ادؿفالك ادلوء واظؽفربوء،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعﲔ اظلودة أسضوء اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي

اظـظوم اجلدؼد الحؿلوب صواتقر ادلوء واظؽفربوء،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعﲔ
اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.

عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي
ظؾشغل

اجلؾلي اظـوظـي  17 /غوغؾر2015
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رئقس اجلؾلي :سؾد اإلظه حؾوري

عوضوع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

احؿفوج األدوتذة ادلؿدربني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

احؿفوجوت األدوتذة ادلؿدربني بودلراطز اجلفوؼي ظؾؿربقي واظؿؽوؼن،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
إدؿراتقفقي إصالح ادلـظوعي اظؿربوؼي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
اظعداظي واظؿـؿقي
واظؿـؿقي
.
أسضوء صرؼق اظعداظي
إضراب األدوتذة ادلؿدربني مبراطز اظؿربقي واظؿؽوؼنظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
احلرطي
اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
االحؿفوجوت اظؿي تعرصفو ادلراطز اجلفوؼي دلفن اظؿربقي واظؿؽوؼن،
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
إغعؽوس عردوعي وزارة اظؿربقي اظورـقي سؾى جودة تؽوؼن ادلؿدربني،
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
احؿفوجوت األدوتذة ادلؿدربني،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
االذؿراطي
اظػرؼق االذؿراطي.
احؿفوجوت عراطز تؽوؼن األدوتذة ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل
أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
األصوظي وادلعوصرة

عشروع ادلردوم اظؼوضي بنسودة اغؿشور عوزػي اإلدارات وادلمدلوت
اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

تداسقوت عردوم إسودة اغؿشور عوزػي اظدوظي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اظؿكوصوت ادلرتؾطي بؿػعقل ادلردوم ادلؿعؾق بـؼل ادلوزػني ادلـؿؿني إظى
اظفقكت ادلشؿرطي بني اإلدارات،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء

اظعداظي واظؿـؿقي
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اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي

أعني اجلؾلي :أحؿد
اخلرؼف
اظوزارة ادلعـقي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم

مراقبة العمل احلكومي
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
إسودة اغؿشور ادلوزػني ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
احلرطي.

احلرطي

حرطقي ادلوزػني ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود
ادلغربي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي ظؾشغل

عردوم إسودة اغؿشور ادلوزػني،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي

اجلؾلي اظرابعي  24 /غوغؾر 2015

رئقس اجلؾلي :حؿقد طودؽوس

عوضوع اظلمال اآلغي
عشروع ضوغون اظصقوصي واظـشر،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
عشروع ضوغون اظصقوصي واظـشر،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
عكل ضواغني اظصقوصي واظـشر،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
عشروع ضوغون اظصقوصي واظـشر،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق احلرطي.
عكل عشروع ضوغون ادلؿعؾق بوظصقوصي واظـشر،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.
تداسقوت توضف ذرطي الدوعقر،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
أزعي ذرطي دوعقر ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي
وادلعوصرة.
أزعي ذرطي دوعقر ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء 9
صرؼق اظعداظي
واظؿـؿقي.
أزعي ذرطي الدوعقر ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
احلرطي.
أزعي ذرطي الدوعقر ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
تداسقوت أزعي ذرطي الدوعقر،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
أزعي ذرطي الدوعقر وحؿوؼي األعن اظطوضي ظؾؾالد واظؿدابقر اظعؿؾقي
حلؿوؼي حؼوق اظعؿول وعؽودؾفم االجؿؿوسقي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
أزعي ذرطي الدوعقر ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
أزعي ذرطي دوعقر ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
أزعي ذرطي الدوعقر وتداسقوتفو االضؿصودؼي واالجؿؿوسقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.

اظػرؼق أو االغؿؿوء
االدؿؼالظي
األصوظي وادلعوصرة

االتصول

اظعداظي واظؿـؿقي

االتصول

احلرطي

االتصول

االذؿراطي

االتصول

االدؿؼالظي
األصوظي وادلعوصرة
اظعداظي واظؿـؿقي
احلرطي
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب
االحتود ادلغربي ظؾشغل
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل
اظعؿل اظؿؼدعي

اجلؾلي اخلوعلي  08 /دجـؾر 2015
عوضوع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

حترؼر أدعور اﶈروضوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

ﺁﺛور رصع اظدسم اظـفوئي سن أدعور اﶈروضوت،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

10

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
االتصول

رئقس اجلؾلي :سؾد اظؼودر دالعي

263

بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة

اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
أعني اجلؾلي :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي

مراقبة العمل احلكومي

حترؼر أدعور بقع ادلـؿوجوت اظـػطقي،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.

االذؿراطي

حترؼر أدعور اﶈروضوت وتلﺛقر ﺫظك سؾﻰ اظشرطوت اظصغرى واظعوعؾني بفو،
ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي ظؾشغل

حترؼر دعر اﶈروضوت ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي

حترؼر دعر ادلواد اظؾؿروظقي اظلوئؾي،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.

االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب

حترؼر أدعور اﶈروضوت ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

اظؿفؿع اظورـي ظألحرار

اجلؾلي اظلوددي  15 /دجـؾر 2015

رئقس اجلؾلي :عقؿد األغصوري

عوضوع اظلمال اآلغي
ضطوع ادلواغه بودلغرب ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
احلرطي.
دقودي اظوزارة ادلقـوئقي ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
ضطوع ادلواغه ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق اظددؿوري
اظدميؼراري االجؿؿوسي.
تلػقل اظؾـقي اظؿقؿقي ادلقـوئقي بؾالدغو،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة
وادلعوصرة
.
أسضوء صرؼق األصوظي
 11أسضوء
اإلدؿراتقفقي اظورـقي ظؾؿواغه،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
اظػرؼق االذؿراطي.
غؿوئٍ إصالح ضطوع ادلواغه وسالضؿه بوجلفوؼي ادلؿؼدعي،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
تػعقل أػداف اإلصالح ادلقـوئي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.

اظػرؼق أو االغؿؿوء
احلرطي
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي
األصوظي وادلعوصرة
االذؿراطي
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب

ادلواطؾي اظؼوغوغقي واإلدارؼي دلغوربي اظعوظم ادلؼقؿني بوخلورج،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

اظضرر احلوصل عن تكػقض 40صي ادلوئي عن اظؿعوؼضوت بفوظـدا،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

ادلوارـنيظؾؿلؿشورؼن
،
تعرض اظؼطورات دلؿوردوت شقر ضوغوغقي عن ضؾل
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اجلؾلي اظلوبعي  22 /دجـؾر 2015

رئقس اجلؾلي :سؾد اإلظه احلؾوري
اظػرؼق أو االغؿؿوء

عوضوع اظلمال اآلغي
ضرار اﶈؽؿي األوروبقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
اظؼرار اظﺼودر سن اﶈؽؿي األوروبقي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار
صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
ضرار اﶈؽؿي األوروبقي بﺈظغوء اتػوضقي اظػالحي واظﺼقد اظؾﺤري ادلؾرعي بني
االدؿؼالظي
االحتود األوروبي وادلغرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
حؽم اﶈؽؿي األوروبقي األﺧقر،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
االذؿراطي
اظػرؼق االذؿراطي.
احلرطي
ضرار اﶈؽؿي األوربقي ادلؿعؾق بوالتػوﻕ اظػالحي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
12
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اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي ادلؽؾػي
بوظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظوزارة ادلؽؾػي بودلغوربي
ادلؼقؿني بوخلورج وذمون
اظففرة
اظوزارة ادلؽؾػي بودلغوربي
ادلؼقؿني بوخلورج وذمون
اظففرة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى وزؼر
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك ادلؽؾػي
بوظـؼل
أعني اجلؾلي:
أحؿداخلرؼف
اظوزارة ادلعـقي
اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون
اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون
اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون
اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون
اظشمون اخلورجقي

مراقبة العمل احلكومي
احلرطي
.
اظلودة أسضوء اظػرؼق
ﻗرار اﶈؽؿي األوروبقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
تداسقوت ﻗرار اﶈؽؿي األوروبقي بشلن االتػوﻕ اظػالحي،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
ﻗرار اﶈؽؿي األوروبقي اظؼوضي بؿعؾقق اتػوﻗقي اظػالحي واظصقد اظؾقري
ادلؾرعي بني ادلغرب واالحتود األوروبي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
تداسقوت ﻗرار اﶈؽؿي األوروبقي سؾى ادلغرب،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
االدؿــوء صي اظؿعؿقر وتلثقره سؾى علؿؼؾل بعض ادلدن ادلغربقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظلؽن بوظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
احلرطي.
اظـظوم األدودي ظؾوطوالت احلضرؼي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
سقوب وشالء اظؾوحوت اإلظؽؿروغقي ادلوزسي سؾى رؾؾي اجلوععوت وادلعوػد
اظعؾقو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
طقػقي توزؼع اظدسم اظعؿوعي سؾى اجلوععوت اظرؼوضقي،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
وضعقي األرؾوء اظداخؾقني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.
وضعقي األرؾوء اظداخؾقني وادلؼقؿني،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل
األصوظي وادلعوصرة
اظعداظي واظؿـؿقي
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب
اظعداظي واظؿـؿقي
احلرطي
االدؿؼالظي
اظعداظي واظؿـؿقي

واظؿعوون
اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون
اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون
اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون
اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون
اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي
اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي
اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر

االدؿؼالظي

اظشؾوب واظرؼوضي

عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي

اظصقي

األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

اجلؾلي اظـوعـي  29 /دجـؾر 2015

رئقس اجلؾلي :حؿقد طودؽوس

أعني اجلؾلي  :عقؿد
سدال

عوضوع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظعدل واحلرؼوت

االدؿؼالظي

اظصقي

االذؿراطي

اظصقي

االحتود ادلغربي ظؾشغل

اظصقي

االدؿؼالظي

اظصقي

االدؿؼالظي

اظصقي

االدؿؼالظي

اظشؾوب واظرؼوضي

جرائم االدؿقالء سؾى اظعؼورات ادلؿؾوطي ظألجوغى وعغوربي اخلورج،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
تؼققم حصقؾي برغوعٍ "راعقد"،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
13
تؼققم غظوم ادللوسدة اظطؾقي "راعقد"،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.
حصقؾي غظوم اظؿغطقي اظصققي"راعقد"،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
اغؿؼول األعراض واألوبؽي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
أضلوم ادللؿعفالت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
زوػرة اظشغى صي ادلالسى اظرؼوضقي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
االدؿؼالظي
.
أسضوء اظػرؼق
اجلؾلي اظؿودعي  05 /ؼـوؼر2016

رئقس اجلؾلي :سؾد اظؼودر دالعي

عوضوع اظلمال اآلغي
حصقؾي برغوعٍ "رؤؼي ،"2020ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
توصقر احلؿوؼي ظألذكوص صي وضعقي إسوضي بوظشوارع واظطرق اظورـقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

اظػرؼق أو االغؿؿوء
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب

اظلقوحي

االحتود ادلغربي ظؾشغل

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي

اجلؾلي اظعوذرة  12 /ؼـوؼر 2016

رئقلي اجلؾلي :غوئؾي عقي اظؿوزي

عوضوع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

وضعقي األدوتذة ادلؿدربني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

عكل اتػوضقوت اظشراطي ادلؾرعي عع اجلؿوسوت اظؿرابقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

عصقر اتػوضقوت اظشراطي عع اجلؿوسوت اظؿرابقي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني

االذؿراطي

14
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أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي

أعني اجلؾلي :أحؿد
اخلرؼف
اظوزارة ادلعـقي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى وزؼر
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي ادلؽؾػي بوظؾقؽي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى وزؼر

مراقبة العمل احلكومي
اظلودة أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.

اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي ادلؽؾػي بوظؾقؽي

اجلؾلي احلودؼي سشر  19/ؼـوؼر 2016
عوضوع اظلمال اآلغي
دقورات اإلدعوصوت األوظقي اخلوﺻي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
دقورات اإلدعوﻑ اخلوﺻي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االذؿراطي.
ضرار اظؿرخقص ظألرؾوء اظعوعؾني بودللؿشػقوت اظعؿوعقي بوظعؿل
بودلصقوت اخلوﺻي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
تـزؼل سؼد اظؾرغوعٍ اجلدؼد ظؿلػقل اظصقوصي ادلؽؿوبي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
تـزؼل اظؾرغوعٍ اجلدؼد ظؿلػقل اظصقوصي ادلؽؿوبي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
اظصقوصي اإلظؽؿروغقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
وضعقي ادلصدرؼن ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع
اظورـي ظألحرار.
تـؿقي اظعرﺽ اظؿصدؼري ظؾؿغرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.

رئقس اجلؾلي :عقؿد األغصوري
اظػرؼق أو االغؿؿوء

أعني اجلؾلي  :عقؿد سدال

اظوزارة ادلعـقي

اظؿفؿع اظورـي ظألحرار

اظصقي

االذؿراطي

اظصقي

االدؿؼالظي

اظصقي

االدؿؼالظي

االتصول

االحتود ادلغربي ظؾشغل

االتصول

االدؿؼالظي

االتصول

اظؿفؿع اظورـي ظألحرار

اظؿفورة اخلورجقي

االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب

اظؿفورة اخلورجقي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة

ﺇدـود ادللموظقي صي اظوزقػي اظعؿوعقي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.

اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل

علطرة اظؿوزقﻒ بوظؿعوضد ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

اجلؾلي اظـوغقي سشر  26/ؼـوؼر 2016

رئقس اجلؾلي :سؾد اإلظه احلؾوري

أعني اجلؾلي:أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
طؾػي
احلؽوعي اظم
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة

األصوظي وادلعوصرة

االتصول

االدؿؼالظي

اظوزارة ادلـؿدبي ظدى وزؼر
اظؿففقز واظـؼل

عوضوع اظلمال اآلغي

15

اظػرؼق أو االغؿؿوء

برغوعٍ احلؽوعي ﶈوربي اظػلود صي اإلدارة اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعﲔ اظلودة أسضوء اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي

اإلدؿراتقفقي اظورـقي ﶈوربي اظػلود اإلداري ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعﲔ
اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

اإلدؿراتقفقي اظورـقي دلؽوصﺤي اظػلود ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعﲔ اظلودة
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اإلدؿراتقفقي احلؽوعقي دلؽوصﺤي اظػلود ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعﲔ
اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي ظؾشغل

عﺒررات تعطقل ورﺵ عﺤوربي اظػلود ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعﲔ اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

ﺇدؿراتقفقي احلؽوعي ﶈوربي اظػلود صي اإلدارة اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعﲔ اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.

االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب

تروؼٍ خطوب اظؿطرف واظعـف واظؽراػقي بودلواضع اإلظؽؿروغقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعﲔ اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
تفدؼد األراعل وعؿؼوسدي اظلؽك احلدؼدؼي بوظؿشرؼد ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعﲔ اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
16
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مراقبة العمل احلكومي
واظؾوجلؿقك ادلؽؾػي
بوظـؼل
اجلؾلي اظـوظـي سشر  02/صؾراؼر 2016

رئقس اجلؾلي :حؿقد طودؽوس

عوضوع اظلمال اآلغي
دقودي اظؼرب صي إدؿراتقفقي اظوزارة،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق احلرطي.
عصقر االتػوضقوت اظؿي وضعؿفو وزارتؽم عع اجلؿوسوت اظؿرابقي بكصوص
عالسى اظؼرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.
دقودي رؼوضي اظؼرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
ادلالسى اظلودقورؼوضقي ظؾؼرب،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
توصقر اظؾـقوت اظرؼوضقي اﶈؾقي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
سودة اظعـف إظى اجلوععي ادلغربقي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
أزعي ادلوارد اظؾشرؼي واظؿـزؼل اظػعؾي ظورش اظؿؽوؼن ادللؿؿر ظألرؾوء
وادلؿرضني بؼطوع اظصقي اظعؿوعقي،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

اظػرؼق أو االغؿؿوء

أعني اجلؾلي:أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي

احلرطي

اظشؾوب واظرؼوضي

االذؿراطي

اظشؾوب واظرؼوضي

االدؿؼالظي

اظشؾوب واظرؼوضي

األصوظي وادلعوصرة

اظشؾوب واظرؼوضي

االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب

اظشؾوب واظرؼوضي

اظؿفؿع اظورـي ظألحرار

اظؿعؾقم اظعوظي

االحتود ادلغربي ظؾشغل

اظصقي

حتلني اظوضعقي اإلدارؼي وادلوظقي ظؾؿوزػني واظعوعؾني مبلرح عقؿد
اخلوعس ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

اظـؼوصي

إسودة االسؿؾور ظؾؿراث اظالعودي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اظـؼوصي

اجلؾلي اظرابعي سشر  09/صؾراؼر 2016

رئقس اجلؾلي :سؾد اظؼودر دالعي

عوضوع اظلمال اآلغي
ضرورة اسؿؿود اظقوم اﶈدد صي اظؾطوضي اظورـقي صي احؿلوب اظؿؼوسد
بوظـلؾي ظؾؿوزػني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
17

اظػرؼق أو االغؿؿوء
االدؿؼالظي

ﺇذؽوظقي سدﻡ اسؿؿود اظقوﻡ اﶈدد صي بﻄوﻗي اظؿعرؼﻒ اظوﻃـقي
اظؾقوعؿرؼي الحؿلوب تؼوسد ادلوزػني،ظؾؿلؿﺸورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

اظلقودي احلؽوعقي صي عفول اإلبداع اظـؼوصي،ظؾؿلؿﺸورؼﻦ اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.

االذؿراطي
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أعني اجلؾلي:أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي اظمطؾػي
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى رئقس
احلؽوعي اظمطؾػي
بوظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظـؼوصي

مراقبة العمل احلكومي
 - 2قائمة األسئلة الشفهية العادية اجملاب عنها خالل دورة أكتوبر 2015
اجلؾلي اخلوعلي  08 /دجـؾر 2015
عوضو ع اظلمال
تػعقل ادلشورؼع ذات األوظوؼي إلصالح عـظوعي اظؿعؾقم ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
اغؿكوب ادلـودؼى بوظؿعوضدؼوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
احلوار االجؿؿوسي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
اجلؾلي اظلوددي  15 /دجـؾر 2015
عوضو ع اظلمال
اظطرق بوظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
احلرطي.
تػوسل احلؽوعي عع تؼورؼر وعذطرات ودرادوت اظفقؽوت اظورـقي اظعوعؾي
صي عفول حؼوق اإلغلون ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
ادلدن اجلدؼدة ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي
وادلعوصرة.
تلػقل اظؾـوؼوت ادلفددة بوالغفقور ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي
اظؾقٌ اظعؾؿي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود
ادلغربي ظؾشغل.
وضعقي األذكوص ذوي اإلسوضي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.

رئقس اجلؾلي  :سؾد
اظؼودر دالعي
اظػرؼق أو االغؿؿوء
األصوظي وادلعوصرة
اظعداظي واظؿـؿقي
اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغل
رئقس اجلؾلي :
عقؿد األغصوري
اظػرؼق أو االغؿؿوء

أعني اجلؾلي  :أحؿد اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
أعني اجلؾلي  :أحؿد اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي

احلرطي

اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك

األصوظي وادلعوصرة

اظعدل واحلرؼوت

األصوظي وادلعوصرة

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

االدؿؼالظي

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر
اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي

االدؿؼالظي

تشغقل ذوي االحؿقوجوت اخلوصي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

اجلؾلي اظلوبعي  22 /دجـؾر 2015

رئقس اجلؾلي  :سؾد
اإلظه احلؾوري

أعني اجلؾلي  :أحؿد اخلرؼف

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

إضراب األرؾوء اظداخؾقني وادلؼقؿني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
عكل اظؿزاعوت احلؽوعي ظػؿح أضلوم اظوالدة بوظعوظم اظؼروي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
ععوغوة دوطـي ادلـورق اجلؾؾقي خالل صصل اظشؿوء ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

االدؿؼالظي

اظصقي

األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

االحتود ادلعربي
ظؾشغل

اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى وزؼر
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي ادلؽؾػي بوظؾقؽي

عكورر اظـػوؼوت اظؿي تكؾػفو ععوصر اظزؼؿون ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
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اجلؾلي اظـوعـي  29 /دجـؾر 2015

رئقس اجلؾلي :
حؿقد طودؽوس

أعني اجلؾلي  :عقؿد سدال

عوضو ع اظلمال واظوزارة ادلوجه إظقه

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

ادؿؿرار اخلصوص صي األرر اظطؾقي بوظعوظم اظؼروي واجلؾؾي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
وضعقي ادللؿشػقوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
احلرطي.
عوزػو ضطو ع اظصقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
االرتؼوء بوخلدعوت اظصققي بوظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

احلرطي

اظصقي

اخلصوص صي ادللؿوصػوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
تػوضم بطوظي خرؼفي اجلوععوت بؾالدغو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
االطؿظوظ اظذي تعرصه جوععي اظؼوضي سقوض ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
زوػرة اظشغى بودلالسى اظرؼوضقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق احلرطي.
تقلقر متدرس األرػول صي وضعقي إسوضي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
عراضؾي اظؿؿوؼالت اخلورجقي ظؾعﺾ ػقﺌوت اﺠﻤﻟؿؿع ادلدغي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
دور اظوطوظي اظورـقي إلغعوش اظؿشغقل واظؽػوءات ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغل
اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار
اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي
األصوظي وادلعوصرة
اظعداظي واظؿـؿقي

اظصقي
اظصقي
اظصقي
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر

احلرطي

اظشؾوب واظرؼوضي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي
اظوزارة ادلؽؾػي بوظعالضوت
عع اظؾردلون واﺠﻤﻟؿؿع ادلدغي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

األصوظي وادلعوصرة
األصوظي وادلعوصرة
رئقس اجلؾلي  :سؾد
اظؼودر دالعي

أعني اجلؾلي  :أحؿد اظؿوؼزي

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

اإلضال ع اظلقوحي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
وضعقي ذغقؾي عمدلوت اظرسوؼي االجؿؿوسقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
تـؿقي األضوظقم احلدودؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
تردي خدعوت اظؿدبقر ادلػوض ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق احلرطي.

االدؿؼالظي

ااظلقوحي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي

األصوظي وادلعوصرة

اظداخؾقي

احلرطي

اظداخؾقي

اجلؾلي اظؿودعي  05 /ؼـوؼر 2016
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اخؿالالت اظؿدبقر ادلػوض ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظداخؾقي

تـؿقي اظؽػوءات اظؾشرؼي ظؾفؿوسوت اظؿرابقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اظداخؾقي

دور وطوالت تـؿقي أضوظقم اظشرق واظشؿول واجلـوب صي زل اجلفوؼي
ادلؿؼدعي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
عراضؾي أدواق اجلؿؾي ظؾكضر ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
اظوضعقي األعـقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االذؿراطي.
تػشي اجلرميي صي اظشور ع اظعوم ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
إسودة اظـظر صي اظـلؾي اجملصصي ظؾفؿوسوت اظؿرابقي عن عداخقل
اظضرؼؾي سؾى اظؼقؿي ادلضوصي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظداخؾقي

االدؿؼالظي

اظداخؾقي

االذؿراطي

اظداخؾقي

االدؿؼالظي

اظداخؾقي

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظداخؾقي

اظؿؽوؼن ادللؿؿر ظػوئدة عوزػي اجلؿوسوت اﶈؾقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
سدم ترضقي ادلوزػني بوظشواػد اﶈصل سؾقفو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
االػؿؿوم بوظداخؾقوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
ضقوؼو اظـظوعني األدودقني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
تعدؼل اتػوضقي اظضؿون االجؿؿوسي ظػوئدة اجلوظقي ادلغربقي بفوظـدا،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي
عفؿوسي
اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغل
األصوظي وادلعوصرة
االدؿؼالظي
األصوظي وادلعوصرة

اظداخؾقي
اظداخؾقي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى وزؼر
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي ادلؽؾػي بوظؾقؽي
اظوزارة ادلـؿدبي ظدى وزؼر
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي ادلؽؾػي بودلوء

عممتر األرراف اظـوغي واظعشرؼن حول ادلـوخ ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

بـوء دد بوجلفي اظشرضقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

اجلؾلي اظعوذرة  12 /ؼـوؼر 2016

رئقلي اجلؾلي :
غوئؾي عقي اظؿوزي

أعني اجلؾلي  :أحؿد اخلرؼف

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

زوػرة االطؿظوظ اظذي تعرصه األضلوم ادلدردقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
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وضعقي األئؿي واظؼقؿني اظدؼـقني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

األوضوف واظشمون اإلدالعقي

عكل ادللؿشػى اجلدؼد دلدؼـي خـقػرة ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي

اظصقي

إذراك ادلفـقني صي إسداد وتدبقر االدؿراتقفقي اظورـقي ظؾـفوض
بؼطو ع اظلقوحي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع
اظورـي ظألحرار.

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظلقوحي

اظعؿل اظؿؼدعي

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

عكل عشرو ع ضوغون عـوػضي اظعـف ضد اظـلوء ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.
االحتود ادلغربي
تعؾقق احلوار االجؿؿوسي عن ررف احلؽوعي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
ظؾشغل
اظلودة صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
اظؽوغػدراظقي
ارتػو ع إشالق ادلؼووالت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي
اظدميؼرارقي ظؾشغل
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
رئقس اجلؾلي :
أعني اجلؾلي  :عقؿد سدال
اجلؾلي احلودؼي سشر  19 /ؼـوؼر 2016
عقؿد األغصوري
عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

تـوصلقي اظصودرات ادلغربقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق احلرطي.
ارتػو ع حفم اظدؼن اخلورجي اظعؿوعي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

احلرطي

اظؿفورة اخلورجقي

األصوظي وادلعوصرة

االضؿصود وادلوظقي

اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي

االضؿصود وادلوظقي

احلرطي

االضؿصود وادلوظقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ
اظعؾؿي وتؽوؼن األرر

أرػول اظشوار ع صي ادلغرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي

تؼوؼي ادلوارد ادلوظقي ظؾغرف ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
االخؿالالت ادلوظقي اظؿي تعرصفو اظؿعوضدؼي اظعوعي ظؾؿعؾقم،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي

األصوظي وادلعوصرة

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

ادؿرجو ع أعوال علوػؿوت اظؿؼوسد ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
علؿفدات إصالح أغظؿي اظؿؼوسد ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق احلرطي.
برغوعٍ عدن بدون صػقح ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظعداظي واظؿـؿقي.
تعؿقم ادلـح اجلوععقي بودلـورق اظـوئقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
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اظـؼل اظلري بوظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي
رئقس اجلؾلي  :سؾد
اإلظه احلؾوري
اظػرؼق أو االغؿؿوء

اجلؾلي اظـوغقي سشر  26 /ؼـوؼر 2016
عوضوع اظلمال
إدؿراتقفقي عقوربي اظػلود ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

تؾلقط ادللورر وحتلني اخلدعوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اإلدؿراتقفقي اظؿوضعقي ظؿدبقر ادلوارد اظؾشرؼي بوظوزقػي اظعؿوعقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

اظوزارة ادلـؿدبي ظدى وزؼر
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك ادلؽؾػي بوظـؼل

أعني اجلؾلي  :أحؿد اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظوزارة م ظدى رئقس
احلؽوعي م بوظوزقػي
اظعؿوعقي وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة م ظدى رئقس
احلؽوعي م بوظوزقػي
اظعؿوعقي وحتدؼٌ اإلدارة

اظوزارة م ظدى رئقس
احلؽوعي م بوظوزقػي
اظعؿوعقي وحتدؼٌ اإلدارة

ضرورة إسودة ػقؽؾي األحقوء اظلؽـقي اظـوضصي اظؿففقز واظؿلػقل
احلضري ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
إذؽوظقي اظدور اآلؼؾي ظؾلؼوط ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
االدؿؼالظي
اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي
اظػرؼق االدؿؼالظي.
اظؽوغػدراظقي
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
احؿفوجوت عفؿوسي عن اظػؽوت صي اإلدارة واظؿدرؼس،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل اظدميؼرارقي ظؾشغل
ادلفـي
اظؿففقز واظـؼل
تعرصي اظطرق اظلقورة ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
احلرطي
واظؾوجلؿقك
احلرطي.
اظؿفؿع اظورـي
اظؿففقز واظـؼل
ادللوظك اظطرضقي بوظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
ظألحرار
واظؾوجلؿقك
أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
اظؿففقز واظـؼل
اظعداظي اﺠﻤﻟوظقي صي ادلشورؼع اظطرضقي اظؽؾرى ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظعداظي واظؿـؿقي
واظؾوجلؿقك
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
دوء توزؼع اسؿؿودات اظصقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء األصوظي وادلعوصرة
اظصقي
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
وضعقي علؿشػى عقؿد اخلوعس بوحللقؿي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظعداظي واظؿـؿقي
اظصقي
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظؿشغقل واظشمون
اظؼوغون ادلؿعؾق بوظـؼوبوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
االذؿراطي
االجؿؿوسقي
اظػرؼق االذؿراطي.
رئقس اجلؾلي :
أعني اجلؾلي  :أحؿد اظؿوؼزي
اجلؾلي اظـوظـي سشر  02 /صؾراؼر 2016
حؿقد طودؽوس
عوضوع اظلمال
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االدؿؼالظي

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

دوء توزؼع اسؿؿودات اظصقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
وضعقي علؿشػى عقؿد اخلوعس بوحللقؿي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظعداظي واظؿـؿقي
اظصقي
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي
واظؿـؿقي.العمل احلكومي
مراقبة
اظؿشغقل واظشمون
اظؼوغون ادلؿعؾق بوظـؼوبوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
االذؿراطي
االجؿؿوسقي
اظػرؼق االذؿراطي.
رئقس اجلؾلي :
أعني اجلؾلي  :أحؿد اظؿوؼزي
اجلؾلي اظـوظـي سشر  02 /صؾراؼر 2016
حؿقد طودؽوس
األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

عوضوع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

اخلطي اظورـقي ظؾدميؼرارقي وحؼوق اإلغلون ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
آصوق احلوار عع اظـلوخ اظؼضوئقني  ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
21
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
بطء وتقرة إجنوز اظؾراعٍ اظعؿوعقي ادلؿعؾؼي بؾرغوعٍ اظلؽن ادلـكػض
اظؿؽؾػي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي
وادلعوصرة.
تلوؼي وضعقي أدوتذة دد اخلصوص ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظؾرغوعٍ اظورـي اظـوغي ظؾطرق اظؼروؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظعدل واحلرؼوت

اظعداظي واظؿـؿقي

اظعدل واحلرؼوت

األصوظي وادلعوصرة

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي

االدؿؼالظي

اظؿففقز واظـؼل

تراجع اظلقوحي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

اظلقوحي

اظؿشغقل ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

ععضؾي بطوظي اظؽػوءات واآلظقوت ادلعؿؿدة دلعوجلؿفو ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
غؿوئٍ اظؿدابقر اجلدؼدة ظؿعزؼز علؾلل إغعوش اظؿشغقل،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.
إغصوف عوزػي اظلؾم  6وعو صوق صي اظوزقػي اظعؿوعقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغل.

األصوظي وادلعوصرة

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

عفؿوسي اظعؿل
اظؿؼدعي
عفؿوسي
اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغل

اظوزقػي اظعؿوعقي

رئقس اجلؾلي  :سؾد
اظؼودر دالعي

أعني اجلؾلي  :أحؿد اظؿوؼزي

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

إصالح اظـظوم األدودي اظعوم ظؾوزقػي اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظوزقػي اظعؿوعقي

تردقم رأس اظلـي األعوزؼغقي طعقد ورـي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
عالءعي اظؿؽوؼن ادلفـي عع خوصقوت وحوجقوت دوق اظشغل،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب.
عصقر وطوظي اظؿـؿقي االجؿؿوسقي وعصقر اظعوعؾني بفو ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
تلخر بعض ادلرادقم اظؿطؾقؼقي ادلـظؿي ظؼوغون اظؿوثقق اظعصري،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

األصوظي وادلعوصرة

اظوزقػي اظعؿوعقي

االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب

اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظعدل واحلرؼوت

اجلؾلي اظرابعي سشر  09 /صؾراؼر 2016

ثوغقو  :األدﺌؾي اظشػفقي اظعودؼي اﺠﻤﻟوب سـفو
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مراقبة العمل احلكومي
قائمة األسئلة الشفهية اجملاب عنها خالل دورة أبريل 2016
أوال :األسئلة الشفهية اآلنية اجملاب عنها خالل دورة أبريل 2016
رئقس اجلؾلي :
عقؿد األغصوري
اظػرؼق أو االغؿؿوء
اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظػالحي واظصقد اظؾقري

االدؿؼالظي

اظؿعؾقم اظعوظي

رئقس اجلؾلي :
حؿقد طودؽوس
اظػرؼق أو االغؿؿوء

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي

اظعؿل اظؿؼدعي

اظصقي

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظصقي

االدؿؼالظي

اظشؾوب واظرؼوضي
اظشؾوب واظرؼوضي

تدبقر ادلوارد ادلوئقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي
وادلعوصرة.

اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي
األصوظي وادلعوصرة

اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء

اجلؾلي اظـوظـي  26 /أبرؼل 2016

رئقس اجلؾلي  :سؾد
اإلظه احلؾوري

أعني اجلؾلي  :عقؿد
سدال

عوضو ع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

اخلصوص صي األرؾوء اجملؿصني بوظعدؼد عن ادللؿشػقوت ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
تػعقل ضوغون عـع اظؿدخني صي األعوطن اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
توضقف اخلط اجلوي اظرابط بني احللقؿي وأعلؿردام ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.

االدؿؼالظي

اظصقي

االدؿؼالظي

اظصقي

احلرطي

اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل

رئقس اجلؾلي  :سؾد
اظؼودر دالعي

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اخلرؼف

عوضو ع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

دسم ضضوء األسؿول ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود
اظعوم دلؼووالت ادلغرب.

االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب

اظعدل واحلرؼوت

ضرورة تلػقل وجتوؼد اخلدعوت بودللؿشػقوت اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

اظصقي

اجلؾلي األوظى  12 /أبرؼل 2016
عوضو ع اظلمال اآلغي
وضعقي ادلودم اظػالح احلوظي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
علطرة وظوج اجلوععوت وادلعوػد وادلدارس اظعؾقو ذات االدؿؼطوب
اﶈدود ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
اجلؾلي اظـوغقي  19 /أبرؼل 2016
عوضو ع اظلمال اآلغي
اإلسػوء عن األداء ادللؾق ظؾعض األدوؼي ادلعوض سـفو ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.
تدغي اخلدعوت بلضلوم ادللؿعفالت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
اخلصوص صي ادلوارد اظؾشرؼي ظؿلرقر عراطز اجملقؿوت اظصقػقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
تعشقى ادلالسى ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

اجلؾلي اظرابعي  03 /عوي 2016
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أعني اجلؾلي  :أحؿد
اخلرؼف
اظوزارة ادلعـقي

مراقبة العمل احلكومي

اجلؾلي اخلوعلي  10 /عوي 2016

رئقس اجلؾلي :
عقؿد األغصوري

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي

عوضو ع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

عـظوعي رى اظشغل ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
االحتود ادلغربي ظؾشغل.
ادؿــوء بعض ادلـورق عن عشورؼع علؿشػقوت اظؼرب ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
تؼؾقص سدد وصقوت اظـلوء سـد اظوالدة ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
شقوب دقورات اإلدعوف بوظعدؼد عن ادللؿشػقوت وادلراطز اظصققي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظصقي

األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

االدؿؼالظي

اظصقي

االدؿؼالظي

اظصقي

االدؿراتقفقي اظصققي صي األضوظقم اجلـوبقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.

االذؿراطي

اظصقي

تـوعي زوػرة ادلقز اظعـصري جتوه جوظقؿـو بلوروبو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
اإلجراءات واظؿدابقر اظؿي دطرتفو اظوزارة ظؾؿكػقض عن ععدل اظؾطوظي
وتشفقع اظؿشغقل ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
عدى جدؼي احلؽوعي صي اظؿعوري عع احلوار االجؿؿوسي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
غؿوئٍ وآصوق احلوار االجؿؿوسي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج
وذمون اظففرة

االدؿؼالظي

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

رئقس اجلؾلي  :سؾد
اإلظه احلؾوري

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
أعني اجلؾلي  :عقؿد
سدال

عوضو ع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

واضع اظصقي اظـػلقي واظعؼؾقي بودلغرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
شقوب اإلدعوف اظطؾي بففي اظعقون اظلوضقي احلؿراء ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
شقوب اظؾؼوحوت اخلوصي بودلعؿؿرؼن ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.

األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظصقي

االذؿراطي

اظصقي

رئقس اجلؾلي :
حؿقد طودؽوس

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي

عوضو ع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

إغصوف بعض رجول وغلوء اظؿعؾقم ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿربقي اظورـقي

اجلؾلي اظلوددي  17 /عوي 2016

اجلؾلي اظلوبعي  24 /عوي 2016
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االدؿعداد إلجراء اعؿقوغوت اظؾوطوظورؼو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
االدؿعدادات العؿقوغوت اظؾوطوظورؼو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.
أداء عؿلخرات األطودميقوت اظورـقي ظؾؿربقي واظؿؽوؼن ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
اظؿعرؼف بودلواضع األثرؼي وادلعوظم اظؿورؼكقي بؾالدغو ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
اظلقوحي اجلؾؾقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
اغؿكوبوت اظؿعوضدؼي اظعوعي ظؾؿربقي اظورـقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
بوادر اظﺰؼودة صي أدعور اﶈروضوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
توصقر ادلواد اظغذائقي األدودقي صي األدواق وحؿوؼي ادللؿفؾك عع
حؾول ذفر رعضون اظؽرمي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
اجلؾلي اظـوعـي  31 /عوي 2016
عوضو ع اظلمال اآلغي
األجواء اظؿي تعقشفو اظوزارة بعد اظؿعققـوت األخقرة صي عـوصى
ادللموظقي اظعؾقو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
اظعـف اجلوععي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي
واظؿـؿقي.

االدؿؼالظي

اظؿربقي اظورـقي

االذؿراطي

اظؿربقي اظورـقي

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظؿربقي اظورـقي

االدؿؼالظي

اظلقوحي

اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي
اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغل
االدؿؼالظي

اظلقوحي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظشمون اظعوعي
واحلؽوعي

االدؿؼالظي

اظشمون اظعوعي
واحلؽوعي

رئقلي اجلؾلي :
غوئؾي عقي اظؿوزي

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اخلرؼف

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

االدؿؼالظي

اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿعؾقم اظعوظي

وضعقي ادلؽؿى ادلغربي حلؼوق ادلمظػني وأوضو ع اظعوعؾني به،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

االتصول

اجلؾلي اظؿودعي  07 /ؼوغقو 2016

رئقس اجلؾلي :
عقؿد األغصوري

أعني اجلؾلي  :عقؿد
سدال

عوضو ع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

اإلسداد ظعؿؾقي سؾور  ، 2016ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي

ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج
وذمون اظففرة

جدؼد اتػوضقوت اظضؿون االجؿؿوسي بني ادلؿؾؽي ادلغربقي وػوظـدا،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج
وذمون اظففرة
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اجلؾلي احلودؼي سشر  21 /ؼوغقو 2016

رئقس اجلؾلي:
حؿقد طودؽوس

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي

عوضو ع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

احلرطي

اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي

اظؿعؿقر بوظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
احلرطي.
اظوضع اظصقي اظصعى بففي درسي توصقالظً ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار
رئقس اجلؾلي :سؾد
اإلظه احلؾوري

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اخلرؼف

عوضو ع اظلمال اآلغي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

شقوب األرر اظطؾقي بودلراطز اظصققي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

اظصقي

رئقس اجلؾلي :سؾد
اإلظه احلؾوري

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

اجلؾلي اظـوغقي سشر  28 /ؼوغقو 2016

اجلؾلي اظرابعي سشر  12 /ؼوظقوز 2016
عوضو ع اظلمال اآلغي

اظعرض اظطؾي بودلصقوت اخلوصي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
االحتود ادلغربي
االرتػو ع ادلفول ألدعور ادلواد اظغذائقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
ظؾشغل
أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
اظلوق
صي
اظـػط
ارتػو ع أثؿـي اظغوزوال واظؾـزؼن رشم اغكػوض أدعور
األصوظي وادلعوصرة
اظدوظقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
عالءعي أدعور اظـػط عع اظلوق اظدوظي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
االذؿراطي
أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.
اإلجراءات ادلؿكذة ظػرض احؿرام ادلعوؼقر اظورـقي واظدوظقي ادلؿعؾؼي
اظؽوغػدراظقي
عفؿوسي
بودؿقراد اظـػوؼوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظدميؼرارقي ظؾشغل
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
ضرار ادؿقراد غػوؼوت عن اؼطوظقو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
احلرطي
اظػرؼق احلرطي.
ادؿقراد عواد دوعي عن اؼطوظقو حلرضفو وتؾوؼً اظؾقؽي ،ظؾؿلؿشورؼن
االدؿؼالظي
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
رئقس اجلؾلي :سؾد
اجلؾلي اخلوعلي سشر  19 /ؼوظقوز 2016
اإلظه احلؾوري
االدؿؼالظي

اظػرؼق أو االغؿؿوء

عوضو ع اظلمال اآلغي
ععوغوة علؿعؿؾي اظؼطورات ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االذؿراطي.

اجلؾلي اظلوددي سشر  26 /ؼوظقوز 2016
عوضو ع اظلمال اآلغي
30
وضعقي ادللؿشػقوت اإلضؾقؿقي ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االذؿراطي.
اخلصوص صي األرر اظطؾقي ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
اظوضع اظصقي اظصعى بنضؾقم تطوان ،ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
عدﻯ احؿراﻡ ادلؽؿى اظورـي ظؾلقوحي ظؿعوضداتﻪ عع اﺠﻤﻟوظس اجلﻬوؼي،
ظؾؿلؿشورؼﻦ اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

277

اظصقي

اظصقي
اظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزارة ادلؽؾػي بوظؾقؽي
اظوزارة ادلؽؾػي بوظؾقؽي
اظوزارة ادلؽؾػي بوظؾقؽي
أعني اجلؾلي --------- :
اظوزارة ادلعـقي

االذؿراطي

اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل

رئقس اجلؾلي:
حؿقد طودؽوس
اظػرؼق أو االغؿؿوء

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي

االذؿراطي

اظصقي

األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظصقي

االدؿؼالظي

اظلقوحي
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ثوغقو  :األدﺌؾي اظشػفقي اظعودؼي اﺠﻤﻟوﺏ سـفو
ثانيا :األسئلة الشفهية العادية اجملاب عنها خالل دورة أبريل 2016
خالل دورة أبرؼل 2016
اجلؾلي األوظى  12 /أبرؼل 2016
عوضو ع اظلمال
ادلودم اظػالحي احلوظي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االذؿراطي.
ادلودم اظػالحي احلوظي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
ارتػو ع ثؿن األسالف صي اظلوق اظورـقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
دسم اظػالح اظصغقر بوظعوظم اظؼروي دلواجفي اجلػوف ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
ادؿراتقفقي احلؽوعي دلؽوصقي آثور اجلػوف ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
تلخر اظؿلوضطوت ادلطرؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

رئقس اجلؾلي :
عقؿد األغصوري
اظػرؼق أو االغؿؿوء

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اخلرؼف
اظوزارة ادلعـقي

االذؿراطي

اظػالحي واظصقد اظؾقري

األصوظي وادلعوصرة

اظػالحي واظصقد اظؾقري

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظػالحي واظصقد اظؾقري

اظعداظي واظؿـؿقي

اظػالحي واظصقد اظؾقري

احلرطي

اظػالحي واظصقد اظؾقري

اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي

اظػالحي واظصقد اظؾقري

دسم اظػالحني ادلؿودطني واظصغور ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
سؿؾقي ترضقم اإلبل ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي
االدؿؼالظي.
ادؿػودة اظػالحني اظصغور عن براعٍ اظدوظي وعشورؼع اجملطط األخضر،
اظعداظي واظؿـؿقي
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
دور اظدبؾوعودقي ادلغربقي صي تعزؼز اظعالضوت االضؿصودؼي واالجؿؿوسقي ،األصوظي وادلعوصرة
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
االدؿؼالظي

اظػالحي واظصقد اظؾقري
اظػالحي واظصقد اظؾقري
اظػالحي واظصقد اظؾقري
اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون

ضرار احلؽوعي تعؾقق اظؿواصل عع االحتود األوروبي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

اظشمون اخلورجقي
واظؿعوون

اخلصوص صي األرر اظؿربوؼي بوظؿعؾقم ادلدردي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اظؿربقي اظورـقي

اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
ظؾشغل

اظؿربقي اظورـقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظصقي

االدؿؼالظي

اظلقوحي

جلن االصؿقوص ظؾؾرغوعٍ االدؿعفوظي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
أوضو ع أضلوم اظوالدة بودللؿشػقوت اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
ادؿراتقفقي اظوزارة بشلن تطوؼر اظؼطو ع اظلقوحي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
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دسم االدؿـؿور اظلقوحي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
متؽني األذكوص صي وضعقي إسوضي عن وظوج دوق اظشغل ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
األوضو ع االجؿؿوسقي ظؾصـو ع اظؿؼؾقدؼني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب
االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظلقوحي
اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿؿقي االجؿؿوسقي

األصوظي وادلعوصرة

اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي

رئقس اجلؾلي:
حؿقد طودؽوس

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظلؽـى ودقودي
ادلدؼـي

االدؿؼالظي

اظصقي

األصوظي وادلعوصرة

اظشؾوب واظرؼوضي

دور اإلذفور بودلالسى اظرؼوضقي صي تعزؼز عؽوصقي اظشغى ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

اظشؾوب واظرؼوضي

زوػرة اظشغى بودلالسى اظرؼوضقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق احلرطي.
إصالح عؾعى عوالي سؾد اهلل بوظربوط ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
اخلصوص ادلفول صي األرر اظؿربوؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
اظؿكػقف عن حدة اظػوارق اجلفوؼي سؾى علؿوى اظؾـقي اظؿقؿقي اظطرضقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
عكل اظطرؼق اظلقور آدػي اجلدؼدة ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق احلرطي.
وضعقي اظطرق اظلقورة بودلغرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظػؼر بودلغرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي
وادلعوصرة.
إحداث إدارة جفوؼي ظؾؿعوون اظورـي بعوصؿي جفي درسي توصقالظً،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
طقػقي ععوجلي غزاسوت اظشغل ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االذؿراطي.
إحداث خط جوي إضوصي بني ادلغرب واجلزائر ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

احلرطي

اظشؾوب واظرؼوضي

اجلؾلي اظـوغقي  19 /أبرؼل 2016
عوضو ع اظلمال
أوضو ع شقوب ادلراصق اظعؿوعقي صي ادلدن اجلدؼدة ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
عرضى اظؼصور اظؽؾوي ادلزعن ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
زوػرة اظشغى بودلالسى اظرؼوضقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
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اظػرؼق أو االغؿؿوء
االدؿؼالظي

االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب
اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار
األصوظي وادلعوصرة
احلرطي
اظعداظي واظؿـؿقي
األصوظي وادلعوصرة
اظعداظي واظؿـؿقي
االذؿراطي
اظعداظي واظؿـؿقي

اظشؾوب واظرؼوضي
اظؿربقي اظورـقي
واظؿؽوؼن ادلفـي
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي
اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظوزاروة ادلؽؾػي بوظـؼل

مراقبة العمل احلكومي
اخلط اظلؽؽي بني عراطش وأطودؼر واألضوظقم اظصقراوؼي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
اجلؾلي اظـوظـي  26 /أبرؼل 2016

اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
ظؾشغل
رئقس اجلؾلي :سؾد
اإلظه احلؾوري

اظوزاروة ادلؽؾػي بوظـؼل
أعني اجلؾلي  :عقؿد
سدال
اظوزارة ادلعـقي

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

احؿرام أجول إجنوز بعض ادلشورؼع االدؿشػوئقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي

اظصقي

االدؿؼالظي

اظصقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظوزاروة ادلؽؾػي بوظـؼل

اظعداظي واظؿـؿقي

اظوزاروة ادلؽؾػي بوظـؼل

االدؿؼالظي

اظؿعؾقم اظعوظي

االذؿراطي

اظؿعؾقم اظعوظي

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظؿعؾقم اظعوظي

اظؿدابقر ادلؿكذة ظؿدبقر وععوجلي اظـػوؼوت اظطؾقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
اظـػوؼوت اظطؾقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
اظـؼل ادلدردي بوظودط اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
ععوؼقر توزؼع اظصقف برحالت اخلطوط ادلؾؽقي ادلغربقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
ضرورة تطوؼر اظؿعوون واظشراطي سؾى اظصعقدؼن اظورـي واظدوظي صي عفول
اظؿعؾقم اظعوظي واظؾقٌ اظعؾؿي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
عشوطل اظؾقٌ اظعؾؿي بؾالدغو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االذؿراطي.
وضعقي اظؾقٌ اظعؾؿي بؾالدغو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
وضعقي ادللوظك اظؼروؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
ادلرطز اظورـي ظؾطوضوت واظعؾوم واظؿؼـقوت اظـووؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
دقودي اظؼرب اظـؼوصي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
اإلجفوز سؾى عراصق ثؼوصقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
اظذسوئر اظغوبوؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.

االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب
احلرطي

اظعالضوت عع اظؾردلون

وضعقي سؿول وعلؿكدعي اظشرطي ادلغربقي ظؾصؾى ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

إظغوء اتػوضقي اظؿضوعن االجؿؿوسي بني ادلغرب وػوظـدا ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
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األصوظي وادلعوصرة

اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي

األصوظي وادلعوصرة

اظـؼوصي

االدؿؼالظي

اظـؼوصي

مراقبة العمل احلكومي
ارتػو ع أثؿـي ادلواد اظغذائقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
إدعوج حوعؾي اظشفودات عن عوزػي اظؼطوسوت اظعؿوعقي واجلؿوسوت
اظؿرابقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغل.

األصوظي وادلعوصرة
اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
ظؾشغل

اظشمون اظعوعي
واحلؽوعي
اظوزقػي اظعؿوعقي

رئقس اجلؾلي :سؾد
اظؼودر دالعي

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اخلرؼف
اظوزارة ادلعـقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظلقوحي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظعدل واحلرؼوت

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظعدل واحلرؼوت

ادلردوم ادلـظم دلـح تراخقص اظؾـوء ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.

االذؿراطي

اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي

اظؾـوء ﻏقر ادلـظم وتداسقوتﻪ سؾى اظؿفقؽي اﺠﻤﻟوظقي واظؿـؿقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة

األصوظي وادلعوصرة

اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي

اجلؾلي اظرابعي  03 /عوي 2016
عوضو ع اظلمال
حصقؾي اجملطط األزرق  ، 2020ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظعداظي واظؿـؿقي.
بطء اظؿقؼقؼوت صي ضضوؼو اجلرائم ادلوظقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
تـػقذ األحؽوم اظؼضوئقي اظصودرة ضد جؿقع ادلمدلوت اظعؿوعقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

ععوؼقر توزؼع دسم اظؿؿدرس ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي

اظؿربقي اظورـقي
واظؿؽوؼن ادلفـي

إصالح ادلدردي ادلغربقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿربقي اظورـقي
واظؿؽوؼن ادلفـي

أداء علؿقؼوت ادلؼووالت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اظؿربقي اظورـقي
واظؿؽوؼن ادلفـي

تعقني عدراء األطودميقوت وادلدراء اإلضؾقؿقني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
ربط ذؾؽي اظطرق اظلقورة بعواصم اجلفوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
صك اظعزظي سن اظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
تعؿقم طفربي اظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق احلرطي.
عصقر ذغقؾي دوعقر بعد اظؾفوء إظى اظؿصػقي اظؼضوئقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
اإلدعوج االجؿؿوسي ظؾؿعؿؼؾني اظلؾػقني ادلػرج سـفم ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

االدؿؼالظي

األصوظي وادلعوصرة

اظؿربقي اظورـقي
واظؿؽوؼن ادلفـي
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجقلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجقلؿقك
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي

األصوظي وادلعوصرة

اظعالضوت عع اظؾردلون
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االدؿؼالظي

احلرطي
االدؿؼالظي

مراقبة العمل احلكومي

اظؿلخر ادلؿؽرر ظؾؼطورات سن عواسقدػو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي
ظؾشغل
اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
ظؾشغل
رئقس اجلؾلي :
عقؿد األغصوري

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

توصقر وتشغقل عراطز تصػقي اظدم وشلل اظؽؾي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظؿػووت احلوصل صي ادؿػودة ادلوارـني عن اخلدعوت اظصققي بني جفوت
اظؾؾد ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
االدؿعدادات ظعؾور 2016ظؾفوظقي ادلغربقي ادلؼقؿي بوخلورج ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
ععوؼقر االدؿػودة عن برغوعٍ تقلقر وإعؽوغقي تودقعه وتطوؼره،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظعـوؼي بؼطو ع اظؿعؾقم ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظصقي

األصوظي وادلعوصرة

اظصقي

احلرطي

ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج
وذمون اظففرة

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿربقي اظورـقي

األصوظي وادلعوصرة

اظؿربقي اظورـقي

تؼققم عردودؼي براعٍ إصالح اظؿعؾقم اظعوظي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.

االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب

اظؿعؾقم اظعوظي

ععوؼقر تػوؼً اظوسوء اظعؼوري اظغوبوي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظعالضوت عع اظؾردلون

االدؿؼالظي

اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي

احلرطي

اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي

رئقس اجلؾلي :
سؾد اإلظه احلؾوري

أعني اجلؾلي  :عقؿد
سدال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

تلوؼي ادلؾف ادلطؾؾي ظفقؽي ادلؿصرصني ادلشؿرطني بني اظوزارات،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

اجلؾلي اخلوعلي  10 /عوي 2016

االتػوضقي ادلوضعي بني وزارة اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي ووزارة اظطوضي وادلعودن،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
عكل ضوغون تـظقم احلرف ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
احلرطي.
اجلؾلي اظلوددي  17 /عوي 2016
عوضو ع اظلمال

تؼوؼي اظدور األدري صي اﺠﻤﻟؿؿع ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
احؿرام اظصقودظي دلؼؿضى اظؿواجد بوظصقدظقوت أثـوء سؿؾفو،
اظعداظي واظؿـؿقي
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
أدعور اظعالج بودلصقوت اخلوصي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
احلرطي
اظػرؼق احلرطي.
زوػرة زواج اظؼوصرات ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي األصوظي وادلعوصرة
وادلعوصرة.
االدؿؼالظي
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اظوزقػي اظعؿوعقي
اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل

اظؿضوعن وادلرأة
اظصقي
اظصقي
اظعدل واحلرؼوت

مراقبة العمل احلكومي
االحتود ادلغربي
ظؾشغل

عكل إحداث عقوطم عؿكصصي صي اظؼضوؼو االجؿؿوسقي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
تطؾقق اظعؼوبوت اظؾدؼؾي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي
اظعدل واحلرؼوت
االدؿؼالظي.
دسم ادلشورؼع اظعؼورؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود االحتود اظعوم دلؼووالت اظلؽـى ودقودي
ادلغرب
ادلدؼـي
اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
اظلؽـى ودقودي
إسودة ػقؽؾي ادلراطز اظؼروؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة
ادلدؼـي
األصوظي وادلعوصرة.
اظلؽـى ودقودي
ادلعوؼقر ادلعؿؿدة صي دسم اظدور اآلؼؾي ظؾلؼوط ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظعداظي واظؿـؿقي
ادلدؼـي
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظلؽـى ودقودي
ضرورة إسودة ػقؽؾي األحقوء اظلؽـقي اظـوضصي اظؿففقز واظؿلػقل
االدؿؼالظي
ادلدؼـي
احلضري ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
تلػقل اجلوععوت صي عفول اظؿقوالت اظؿؽـوظوجقي سؾى علؿوى اظؿففقز
االدؿؼالظي
اظؿعؾقم اظعوظي
واظؿؽوؼن ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
ػفرة اظؽػوءات اظورـقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة
اظؿعؾقم اظعوظي
األصوظي وادلعوصرة.
تعؿقم اظؽفربي اظؼروؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظعداظي واظؿـؿقي
اظطوضي وادلعودن
اظعداظي واظؿـؿقي.
عكل عشرو ع اظؼوغون األدودي دلوزػي ادلرطز اظورـي ظؾطوضي واظعؾوم
اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
اظطوضي وادلعودن
واظؿؼـقوت اظـووؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي
ظؾشغل
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
ضرورة تعزؼز اظشراطي عع عكؿؾف اظؼطوسوت احلؽوعقي حلل عشوطل
ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج
االدؿؼالظي
ادلغوربي ادلفوجرؼن ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
وذمون اظففرة
االدؿؼالظي.
ادلعوؼقر ادلعؿؿدة صي توزؼع اظدسم ادلوظي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
احلرطي
اظعالضوت عع اظؾردلون
أسضوء اظػرؼق احلرطي.
ضرورة اسؿؿود اظقوم اﶈدد صي اظؾطوضي اظورـقي صي احؿلوب اظؿؼوسد
اظددؿوري
اظدميؼراري
اظوزقػي اظعؿوعقي
بوظـلؾي ظؾؿوزػني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االجؿؿوسي
اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
رئقس اجلؾلي:
أعني اجلؾلي  :أحؿد
اجلؾلي اظلوبعي  24 /عوي 2016
حؿقد طودؽوس
اظؿوؼزي
اظػرؼق أو االغؿؿوء
اظوزارة ادلعـقي
عوضو ع اظلمال
زوػرة اظغش صي اعؿقوغوت اظؾوطوظورؼو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق احلرطي.
تؼققم برغوعٍ اظؿدرج ادلفـي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
اظؼقؿون اظدؼـقون مبلوجد اظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة اظعداظي واظؿـؿقي
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
احلرطي
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اظعدل واحلرؼوت

اظؿربقي اظورـقي
اظؿربقي اظورـقي
األوضوف واظشمون
اإلدالعقي

مراقبة العمل احلكومي
تلػقل احلؼل اظدؼـي بؾالدغو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
وضعقي عدارس اظؿعؾقم اظعؿقق ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
تشغقل األرػول ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي
وادلعوصرة.
تودقع اظدسم ادلؾوذر ظؾـلوء األراعل صي وضعقي ػشي احلوضـوت
ألرػوظفم اظقؿوعى ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي
واظؿـؿقي.
إذؽوظقي حؿوؼي اظطػوظي بودلغرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق احلرطي.
عقوربي زحف اظرعول حؿوؼي ظؾواحوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار
األصوظي وادلعوصرة

األوضوف واظشمون
اإلدالعقي
األوضوف واظشمون
اإلدالعقي

األصوظي وادلعوصرة

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة

احلرطي

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة

األصوظي وادلعوصرة

اظعالضوت عع اظؾردلون

رئقلي اجلؾلي:
غوئؾي عقي اظؿوزي

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اخلرؼف

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

اظؾراعٍ اظؿؾػزؼي خالل ذفر رعضون ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.
اظعراضقل اظؿي تعوق إسودة ػقؽؾي بعض األحقوء مبدؼـي اظدار اظؾقضوء،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
اظػقضوغوت وػشوذي اظؾـقي اظؿقؿقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

االذؿراطي

االتصول

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظلؽـى ودقودي
ادلدؼـي
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك

اجلؾلي اظـوعـي  31 /عوي 2016

األصوظي وادلعوصرة
اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسي
اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
ظؾشغل

اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك

احلرطي

اظشؾوب واظرؼوضي

اظعؿل اظؿؼدعي

اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء

رئقس اجلؾلي :
عقؿد األغصوري

أعني اجلؾلي  :عقؿد سدال

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

تػوضم اظدؼون اخلورجقي ظؾؿغرب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االذؿراطي.
خؾق إرور خوص بفقؽي اإلدارة اظؿربوؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة

االذؿراطي

االضؿصود وادلوظقي

األصوظي وادلعوصرة

اظؿربقي اظورـقي

وضعقي اظطرق بنضؾقم خـقػرة ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
زروف االدؿؼؾول بودلطورات ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
غؼص صي اظؿففقزات اظرؼوضقي بؾعض اجلفوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
غدرة ادلقوه صي بعض ادلـورق اجلـوبقي اظشرضقي ظؾؿغرب ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.
اجلؾلي اظؿودعي  07 /ؼوغقو 2016
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اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك

مراقبة العمل احلكومي
اإلطراػوت اظؿي تعرصفو جفي درسه توصقالظﺖ صي اﺠﻤﻟول اظلقوحي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
تشفقع اظلقوحي اظداخؾقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظعداظي واظؿـؿقي.
اظرصع عن غلؾي اظؿغطقي االجؿؿوسقي وعن سدد ادلصرح بفم ظدى اظصـدوق
اظورـي ظؾضؿون االجؿؿوسي صي إرور عقوربي اظؿفرؼى االجؿؿوسي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
اظؿعفقل بودؿعؿول اظؼن ظؿلفقل عؾػوت ادلرض صي ادلـورق اظـوئقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
اظلطو سؾى أسؿول سؾؿقي ظؾوحـني عغوربي عن ررف اظؾـك اظدوظي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي ظؾشغل.
اجلؾلي اظعوذرة  14 /ؼوغقو 2016

احلرطي

اظلقوحي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظلقوحي

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

االدؿؼالظي

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
ظؾشغل

اظشمون اظعوعي
واحلؽوعي

رئقس اجلؾلي :
سؾد اإلظه احلؾوري

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي

اظػرؼق أو االغؿؿوء
عوضو ع اظلمال
االدؿؼالظي،
األصوظي وادلعوصرة،
تكؾقق احلقوة اظرؼوضقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرق
االذؿراطي،
( االدؿؼالظي ،األصوظي وادلعوصرة ،االذؿراطي ،اظددؿوري اظدميؼراري
اظددؿوري
االجؿؿوسي).
اظدميؼراري
االجؿؿوسي
تشفقع اظلقوحي اظداخؾقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب
االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
اظعداظي واظؿـؿقي،
تـؿني ادلواضع األثرؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرق (اظعداظي احلرطي ،اظؿفؿع
واظؿـؿقي ،احلرطي ،اظؿفؿع اظورـي ظألحرار).
اظورـي ظألحرار
رئقس اجلؾلي :
اجلؾلي احلودؼي سشر  21 /ؼوغقو 2016
حؿقد طودؽوس
اظػرؼق أو االغؿؿوء
عوضو ع اظلمال
إحداث عمدلي ظألسؿول االجؿؿوسقي ظػوئدة عوزػي اجلؿوسوت اظؿرابقي ،اظعداظي واظؿـؿقي
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظوزارة ادلعـقي

اظشؾوب واظرؼوضي

اظلقوحي
اظـؼوصي
أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظداخؾقي

أوضو ع اظعوعؾني بؼطو ع اجلؿوسوت اظؿرابقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظداخؾقي

اظؾرغوعٍ االدؿراتقفي ظؿقلني تدبقر ذمون اجلؿوسوت اظلالظقي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
عواطؾي ادلشورؼع ادللؿػقدة عن ادلؾودرة اظورـقي ظؾؿـؿقي اظؾشرؼي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
إسؿول اظؼوغون ظؾقد عن زوػرة "ضضوء اظشور ع"  ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.

االدؿؼالظي

اظداخؾقي

األصوظي وادلعوصرة

اظداخؾقي

االذؿراطي

اظداخؾقي
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اغؿفوطوت حؼوق اإلغلون عن ررف بعض رجول اظلؾطي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.

اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
ظؾشغل

اظداخؾقي

تػشي زوػرة اظؾـوء اظعشوائي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظداخؾقي

االدؿؼالظي

اظداخؾقي

االدؿؼالظي

اظؿربقي اظورـقي
واظؿؽوؼن ادلفـي

اظطرق اظؼروؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

تػوؼً بعض اظشرطوت اظؽؾرى ظؾعض اخلدعوت سن ررؼق ادلـووظي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.
تلفقل ادللورر وجتوؼد اخلدعوت ادلؼدعي ألصراد اجلوظقي ادلغربقي ادلؼقؿي
بوخلورج ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

اظعؿل اظؿؼدعي

اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجقلؿقك
اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجقلؿقك
ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج
وذمون اظففرة
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

حؿوؼي اظؾطوئق اظؾـؽقي عن اظؼرصـي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
اظطرؼؼي اظؿي تدبر بفو سؿؾقي اغؿؼوء اظؿالعقذ عن أجل تلفقؾفم بؾعض
ادلدارس وادلمدلوت اخلوصي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.

األصوظي وادلعوصرة

تلخر ادلرادقم اظؿطؾقؼقي ظؾؼوغون  ، 84.11ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

اجلؾلي اظـوغقي سشر  28 /ؼوغقو 2016

رئقس اجلؾلي :
سؾد اإلظه احلؾوري

أعني اجلؾلي  :أحؿد
اخلرؼف

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

دواء اظػقروس اظؽؾدي ادلصـع عقؾقو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
وضعقي ادللؿعفالت بودللؿشػقوت اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
اآلظقي اظورـقي ظؾوضوؼي عن اظؿعذؼى ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
ترجؿي اظؿزاعوت احلؽوعي صي عفول ترذقد اظـػؼوت ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
اظصػؼوت اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

اظصقي

احلرطي

اظصقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظعدل واحلرؼوت

األصوظي وادلعوصرة

االضؿصود وادلوظقي

االدؿؼالظي

االضؿصود وادلوظقي

األوضو ع االجؿؿوسقي ظؾؿؿؼوسدؼن ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

األصوظي وادلعوصرة

االضؿصود وادلوظقي

صـدق جـون بالس ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.

االدؿؼالظي

االضؿصود وادلوظقي
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اظؿضورب احلوصل بني ادلمدلوت صي غلى وأرضوم ععدالت اظـؿو،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
تطوؼر سؼود اظشراطي بني اظؼطو ع اظعوم واظؼطو ع اخلوص ،ظؾؿلؿشورؼن االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
اظلقودي احلؽوعقي ظدسم اظشؾوب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
االذؿراطي
أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.
االحتود ادلغربي
اظوضوؼي عن اجملورر ادلفـقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
ظؾشغل
االحتود ادلغربي ظؾشغل.
حرعون عـكرري اظؿعوضدؼي اظعوعي عن ادللؿقؼوت اظؿؽؿقؾقي اظلـوؼي،
االدؿؼالظي
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
ععوغوة ادلوارـني عع ادلؽؿى اظورـي ظؾؿفورب واظؿصدؼق ،ظؾؿلؿشورؼن
اظعداظي واظؿـؿقي
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظؿفؿع اظورـي
وضعقي عراطز تلفقل اظلقورات بؾالدغو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
ظألحرار
أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
رصع احلقف سن اظؿؼـقني وادلؿصرصني اظعوعؾني بوإلدارات اظعؿوعقي
اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
واجلؿوسوت اظؿرابقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي
ظؾشغل
اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
تزوؼد اظعوظم اظؼروي بودلوء اظشروب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظعداظي واظؿـؿقي
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اخلصوص صي ادلوء اظشروب بؾعض ادلـورق ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة األصوظي وادلعوصرة
أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
رئقس اجلؾلي :
اجلؾلي اظـوظـي سشر  05 /ؼوظقوز 2016
حؿقد طودؽوس
االدؿؼالظي

االضؿصود وادلوظقي
االضؿصود وادلوظقي
اظشؾوب واظرؼوضي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل
اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل
اظوزقػي اظعؿوعقي
وحتدؼٌ اإلدارة
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي

عوضو ع اظلمال

اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظوزارة ادلعـقي

اظـظوم األدودي دلوزػي اظوطوالت احلضرؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي

وضعقي غلوء ورجول اظؿعؾقم اخلصوصي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.

اظؽوغػدراظقي
اظدميؼرارقي
ظؾشغل

اظؿربقي اظورـقي

االدؿؼالظي

اظلقوحي

األصوظي وادلعوصرة

اظلقوحي

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار
االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
واظؿـؿقي االجؿؿوسقي

ضرورة تـؿقي اظلقوحي بؾالدغو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق االدؿؼالظي.
االدؿعدادات الحؿضون عممتر اظؿغقرات ادلـوخقي طوب  ، 22ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
وضعقي ضطو ع اظؿعوون اظورـي بففي درسي توصقالظً ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
حصقؾي ادؿراتقفقي ضطو ع اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي (رؤؼي ، )2015
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
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اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي

مراقبة العمل احلكومي
عدى جنوح احلؽوعي صي حتؼقق أػداف رؤؼي 2015ظؾـفوض بوظصـوسي
اظؿؼؾقدؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
حتلني وضعقي اظصـو ع اظؿؼؾقدؼني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اخلصوص ادلفول صي عػؿشي اظشغل ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.
اجلؾلي اظرابعي سشر  12 /ؼوظقوز 2016
عوضو ع اظلمال
ادلداوعي مبراطز حتوضن اظدم ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظعداظي واظؿـؿقي.
اخلدعوت اظصققي بففي صوس عؽـوس وأضوظقؿفو اظؿلعي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
ادؿراتقفقي احلؽوعي ظؾقد عن اظوصقوت اظـوجتي سن ظلعوت اظعؼورب،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
اظـؿوئﺞ األوظقي ظؿطؾقق حرؼي األدعور صي عفول اﶈروضوت وعدى ضؿون
ادلـوصلي اظػعؾقي بني ذرطوت اظؿوزؼع وعقطوت بقع اظوضود ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي.
اظؿقضقر دلممتر أرراف االتػوضقي اإلرور ظألمم ادلؿقدة حول اظؿغقر ادلـوخي
 ، COP22ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب.
اظؿدخل صي دؾطي اظؼضوء ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
أوضو ع جوععي سؾد ادلوظك اظلعدي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.
دقودي اظدوظي صي اظؼطو ع اظلـقؿوئي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق احلرطي.
حصقؾي تـػقذ اخلطي احلؽوعقي ظؾؿلوواة صي أصق ادلـوصػي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
االدؿراتقفقي اظورـقي ظؾؿشغقل ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
وضعقي األراعل وعؿؼوسدي اظلؽك احلدؼدؼي ادلفددؼن بوظؿشرؼد،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي

رئقس اجلؾلي :
سؾد اإلظه احلؾوري
اظػرؼق أو االغؿؿوء

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظصقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظصقي

االدؿؼالظي

اظصقي

االذؿراطي

اظعؿل اظؿؼدعي

اظشمون اظعوعي
واحلؽوعي

االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب

اظوزارة ادلؽؾػي بوظؾقؽي

األصوظي وادلعوصرة

اظعدل واحلرؼوت

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظؿعؾقم اظعوظي

احلرطي

االتصول

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة

األصوظي وادلعوصرة

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

األصوظي وادلعوصرة

اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل

رئقس اجلؾلي :سؾد
اإلظه احلؾوري
اظػرؼق أو االغؿؿوء

اجلؾلي اخلوعلي سشر  19 /ؼوظقوز 2016
عوضو ع اظلمال

43

احلرطي

اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي
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أعني اجلؾلي --------- :
اظوزارة ادلعـقي

مراقبة العمل احلكومي
وضعقي اظعؿران بوألضوظقم اجلـوبقي ظؾؿؿؾؽي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
عشوطل وععقؼوت اظؿعؾقم بوظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.

االحتود ادلغربي
ظؾشغل

اظؿربقي اظورـقي

وضعقي أرر اإلدارة اظؿربوؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظؿربقي اظورـقي

تعـر تدرؼس اظؾغي األعوزؼغقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة.
اظشروط اإلضصوئقي ظوظوج طؾقي اظطى مبدؼـي أطودؼر ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
االدؿعدادات واظعرض اظؾقداشوجي ظؾدخول اجلوععي ادلؼؾل ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

األصوظي وادلعوصرة

اظؿربقي اظورـقي

االدؿؼالظي

اظؿعؾقم اظعوظي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿعؾقم اظعوظي

احلرطي

اظؽوغػدراظقي
ذرطوت ادلـووظي وذرطوت اظؿشغقل ادلمضً ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
اظدميؼرارقي
أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
ظؾشغل
رئقس اجلؾلي:
اجلؾلي اظلوددي سشر  26 /ؼوظقوز 2016
حؿقد طودؽوس
اظػرؼق أو االغؿؿوء
عوضو ع اظلمال
اظؽوغػدراظقي
زحف اإلدؿـً وتدػور ادلـورق اخلضراء ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
اظدميؼرارقي
أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
ظؾشغل
اظددؿوري
خؾق ذعى وعفن ذات ضقؿي سوظقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظدميؼراري
اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي.
االجؿؿوسي
ادؿػودة أرر ادلؽؿى اظورـي ظؾؿؽوؼن ادلفـي وإغعوش اظشغل عن خدعوت
اظعداظي واظؿـؿقي
عمدلي عقؿد اظلودس ظألسؿول االجؿؿوسقي ظؾؿربقي واظؿؽوؼن،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
ضقوؼو اظـظوعني األدودقني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.

اظلؽـى ودقودي
ادلدؼـي

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي
أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي

اظوزارة ادلعـقي

اظلؽـى ودقودي
ادلدؼـي
اظؿربقي اظورـقي
اظؿربقي اظورـقي

االدؿؼالظي

اظؿربقي اظورـقي

األصوظي وادلعوصرة

اظؿعؾقم اظعوظي

االدؿؼالظي

اظؿعؾقم اظعوظي

حصقؾي اظوزارة صي برغوعٍ اظطرق اظؼروؼي وصك اظعزظي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك

تــقي اظطرؼق اظرابطي بني ورزازات واظطرؼق اظورـقي  9و ، 10ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
عشؽل سؿول عـفم جؾل سوام " بفؿوسي تقغزة سؿوظي خـقػرة" ،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.

احلرطي

اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك
اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي

اخؿالالت ادؿػودة اظطؾؾي عن اظؿغطقي اظصققي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
اظدطوترة ادلعطؾني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
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االدؿؼالظي

مراقبة العمل احلكومي
ارتػو ع صوتورة ادؿفالك اظؽفربوء مبـورق اجلـوب اظشرضي ظؾؿؿؾؽي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظوظوجقوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم
دلؼووالت ادلغرب.
أوضو ع ذغقؾي ادلـدوبقي اظلوعقي ظؾؿكطقط ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع اظورـي ظألحرار.

االحتود اظعوم دلؼووالت
ادلغرب
اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظغطوء اظغوبوي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

إسودة االسؿؾور جلفوز تػؿقش اظشغل طكظقي ظؾلفر سؾى تطؾقق تشرؼع
اظشغل وحؿوؼي حؼوق أرراف اظعالضي اظشغقؾي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
اظلالعي اظطرضقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي
وادلعوصرة.
وضعقي ػقؽي ادلؿصرصني ادلشؿرطي بني اظوزارات ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
اجلؾلي اظلوبعي سشر  02 /ششً 2016
عوضو ع اظلمال
وثوئق اظؿعؿقر ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظؿفؿع
اظورـي ظألحرار.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظطوضي وادلعودن وادلوء
واظؾقؽي
اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
اظعالضوت عع اظؾردلون
واﺠﻤﻟؿؿع ادلدغي
اظعالضوت عع اظؾردلون
واﺠﻤﻟؿؿع ادلدغي

األصوظي وادلعوصرة

اظؿشغقل واظشمون
االجؿؿوسقي

األصوظي وادلعوصرة

اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل

االحتود ادلغربي
ظؾشغل
رئقلي اجلؾلي:
غوئؾي عقي اظؿوزي
اظػرؼق أو االغؿؿوء
اظؿفؿع اظورـي
ظألحرار

اظوزقػي اظعؿوعقي
أعني اجلؾلي  :أحؿد
اظؿوؼزي
اظوزارة ادلعـقي
اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي

حرطقي عدؼري اظوطوظي احلضرؼي ظؾؿعؿقر ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق احلرطي.

احلرطي

اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب
اظورـي

ارتػو ع غلؾي اظفدر ادلدردي صي صػوف اظػؿقوت صي اظعوظم اظؼروي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
اخلصوص اظذي ؼعرصه ضطو ع اظؿعؾقم صقؿو ؼؿعؾق بلدوتذة اظؾغوت
واظرؼوضقوت ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
جودة اظؿؽوؼن مبمدلوت اظؿؽوؼن ادلفـي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
ادؿراتقفقي اظوزارة صي تؽوؼن  10آالف عفـدس دـوؼو ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
تؼققم اظؾراعٍ ادلـفزة صي عفول اظطرق بوظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي وادلعوصرة.

االدؿؼالظي

اظؿربقي اظورـقي

االدؿؼالظي

اظؿربقي اظورـقي

اظعداظي واظؿـؿقي

اظؿربقي اظورـقي

االدؿؼالظي

اظؿعؾقم اظعوظي

األصوظي وادلعوصرة

اظؿففقز واظـؼل
واظؾوجلؿقك

ضعف دسم اظؼطو ع اظلقوحي بففي درسي توصقالظً ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.

اظعداظي واظؿـؿقي

اظلقوحي

اإلجراءات ادلواطؾي ظؾـفوض بوظؼطو ع اظلقوحي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق االذؿراطي.

االذؿراطي
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اظلقوحي

مراقبة العمل احلكومي
وضعقي األذكوص ادللـني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
االدؿؼالظي.
أوضو ع ذوي االحؿقوجوت اخلوصي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
األصوظي وادلعوصرة اظؿضوعن وادلرأة واألدرة
صرؼق األصوظي وادلعوصرة.
متدؼد صؿرة اظلؿوح ظلقورات ادلغوربي ادلؼقؿني صي اخلورج ،ظؾؿلؿشورؼن االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغوربي ادلؼقؿني بوخلورج
ادلغرب
وذمون اظففرة
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق االحتود اظعوم دلؼووالت ادلغرب.
االحتود ادلغربي
عؾف تعوؼضوت اظعوعؾني اظغوبوؼني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظعالضوت عع اظؾردلون
ظؾشغل
صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل.
اظددؿوري
اظؿشغقل واظشمون
تشغقل اظشؾوب ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق اظددؿوري
اظدميؼراري
االجؿؿوسقي
اظدميؼراري االجؿؿوسي.
االجؿؿوسي
اظؿشغقل واظشمون
تشغقل اظعؿول ادلـزظقني ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق
األصوظي وادلعوصرة
االجؿؿوسقي
األصوظي وادلعوصرة.
تطوؼر اظصودرات ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء صرؼق األصوظي
األصوظي وادلعوصرة
اظؿفورة اخلورجقي
وادلعوصرة.
اظـؼص احلوصل صي خدعوت اظلؽك احلدؼدؼي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
احلرطي
اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل
اظلودة أسضوء اظػرؼق احلرطي.
تلػقل اخلطوط اظلؽؽقي وتودقعفو ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
االدؿؼالظي
اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي.
إحداث خط جوي عؾوذر رابط بني وجدة وعراطش ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظعداظي واظؿـؿقي
اظوزارة ادلؽؾػي بوظـؼل
اظلودة أسضوء صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي.
اظؽوغػدراظقي
برغوعٍ دسم إصالح اإلدارة اظعؿوعقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
اظوزقػي اظعؿوعقي
اظدميؼرارقي
أسضوء عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل.
ظؾشغل
االدؿؼالظي
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اظؿضوعن وادلرأة واألدرة

مراقبة العمل احلكومي

أوال  :األدﺌؾي اظؽؿوبقي اﺠﻤﻟوب سـفو خالل دورة أطؿوبر 2015
ثانيا األسئلة الشفهية الكتابية

أوال :األسئلة الكتابية اجملاب عنها خالل دورة أكتوبر 2015
صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي
دورة أطؿوبر2015

اظوزارة ادلعـقي
عوضو ع اظلمال
إحداﺙ عدؼرؼي إضؾقؿقي ظؾػالحي بنضؾقم برذقد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد اظػالحي واظصقد اظؾقري
سؾد اظؽرمي ظفواؼشري
اغؿشور وبوء اظصؾور بنضؾقم دقدي بـور ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد اظػالحي واظصقد اظؾقري
اظؽرمي ظفواؼشري
سدم اطؿؿول أذغول بـوء اظـوغوؼي اظؿلػقؾقي بفؿوسي عوالي بوذؿى بـقوبي اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
إضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
سدم إجنوز ادلراصق اظضرورؼي بوظـوغوؼي اإلسدادؼي اجؾوبرة بنضؾقم تووغوت ،اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
إحداﺙ ﺛوغوؼي إسدادؼي بفؿوسي طقلون بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن
ادلفـي
اظلقد سؾي اظعلري
اظؿشغقل واظشمون
سزل اظلقدة غودؼي اظلؿالظي أعقـي االحتود اإلصرؼؼي ظؾؿعوضد عن عفوعفو،
االجؿؿوسقي
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد اظعوظي حوعي اظدؼن
اظصقي
اصؿؼود اظطؾقى صي ادلرطزؼن اظصققني اجلؿوسقني اجؾوبرة وصـودي بوب
احلقﻂ بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
اظصقي
شقوب اظطؾقى صي أربع عراطز صققي ألربع جؿوسوت عؿفوورة بنضؾقم
تووغوت  ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
اظصقي
شقوب دار اظوالدة ﲟراطز ضقودات بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
سؾي اظعلري
عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي
دورة أطؿوبر2015
اظوزارة ادلعـقي
عوضو ع اظلمال
اظعدل واحلرؼوت
وضعقي طؿوب ادلػوضني اظؼضوﺋقني ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد
اظؾطقف اسؿو
اظصـوسي واظؿفورة
إسودة ػقؽؾي اظـؿوذج اظصـوسي ظؼطو ع اظـلقٍ واألظؾلي ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرم اظلقد سؾد اظؾطقف اسؿو
اظصـوسي واظؿفورة
غؿوءج خطي اظعؿل  ، 2018-2014ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد اظؾطقف
اسؿو
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2016- 01 -26
2016- 01 -26
2016- 01 -26
2016- 01 -26
2016- 01 -26
2016- 02 -02
2016- 02 -04
2016- 02 -04
2016- 02 -04

تورؼخ اإلجوبي
2016- 02 -02
2016- 02 -02
2016- 02 -02

مراقبة العمل احلكومي
ثانيا :األسئلة الكتابية اجملاب عنها
خالل الفترة الفاصلة بني دورتي أكتوبر  2015وأبريل  ، 2016ودورة أبريل  ،2016والفترة الفاصلة
بني دورتي أبريل  2016وأكتوبر 2016
اظػرؼق االدؿؼالظي ظؾوحدة واظؿعودظقي

اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أطؿوبر  2015وأبرؼل 2016
اظوزارة ادلعـقي
عوضو ع اظلمال
إغصوف اظلقدة صورؿي دعد اهلل اظؿي تعرضً ظؿضرر إداري،
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
ظؾؿلؿشورة اﶈؿرعي اظلقدة ﺧدؼفي اظﺰوعي
عراضؾي األدعور ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظشمون اظعوعي واحلؽوعي
االدؿؼالظي
ادلشوطل اظؿي ؼعرصفو ضطو ع اظصقي بوجلؿوسي اظؿرابقي بؼؾعي
اظصقي
اظلراﻏـي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظلالﻡ اظؾؾور
اظؿعؿقر وإسداد اظؿراب اظورـي
برغوعٍ "واحوت اجلـوب"  ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظلالﻡ اظؾؾور
بـوء عرطﺰ ادؿشػوﺋي ﲟؼورعي اظـﺨقل ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد
اظصقي
سؾد اظؾطقف أبدوح
اظشؾوب واظرؼوضي
عالسى اظؼرب ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظؾطقف أبدوح
تؼوسد رجول اظؼوات ادللؾقي ادلؾؽقي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد
إدارة اظدصوع اظورـي
سـؿون سقؾي
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظلالﻡ اظؾؾور
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد رحول عؽووي
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد جؿول بـربقعي
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
وادللؿشورة اﺠﻤﻟؿرعي اظلقدة أعقـي سػون
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشوران اﶈؿرعون اظلقدان عقؿد وظد
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
اظرذقد واظـعم عقورة
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد اصضقؾي أﻫل أحؿد
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشوران اﶈؿرعون اظلقدان اجلقالظي
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
صؾقي وعقؿد ظشفى
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظؾطقف أبدوح
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد عقؿد اظعﺰري
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد عقؿد دعقد طرﻡ
تﺄﻫقل أﺋؿي ادللوجد ،ظؾؿلؿشوران اﶈؿرعون اظلقدان سـؿون سقؾي
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
وعقؿد دوظم بـؿلعود
دورة أبرؼل 2016
األضرار اﶈؿؿؾي غؿقفي تـؾقً وغصى أسؿدة اظؾواضﻂ اظفواﺋقي ودﻂ
اظصـوسي واظؿفورة
األحقوء اظلؽـقي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سـؿون سقؾي
عمدلوت اظطػوظي اظصﻐرﻯ اﶈدﺛي ﺧالل دـي  ، 2015ظؾؿلؿشورؼن
اظشؾوب واظرؼوضي
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
دور اظشؾوب اﶈدﺛي ﺧالل دـي  ، 2015ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
اظشؾوب واظرؼوضي
أسضوء اظػرؼق
اظشؾوب واظرؼوضي
األغدؼي اظـلوؼي اﶈدﺛي ﺧالل دـي  ، 2015ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
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تورؼخ اإلجوبي
2016- 02 -10
2016- 02 -24
2016- 03 -10
2016- 03 -10
2016- 03 -10
2016- 03 -10
2016- 03 -10
2016- 04 -07
2016- 04 -07
2016- 04 -07
2016- 04 -07
2016- 04 -07
2016- 04 -07
2016- 04 -07
2016- 04 -07
2016- 04 -07
2016- 04 -07
2016- 04 -14
2016- 04 -21
2016- 04 -21
2016- 04 -21

مراقبة العمل احلكومي
اظلودة أسضوء اظػرؼق
اجملورر اظصققي اظؿي تؿلؾى صقفو أسؿدة اظؾواضط اظفوائقي
ظالتصوالت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سﺜؿون سقؾي
عﺂل علؿوصﻒ ادلراددي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق
برغوعٍ بـوء ادللوجد بوألحقوء احلضرؼي ،ظؾؿلؿشورة اﶈؿرعي اظلقدة
خدؼفي اظزوعي
اظؾرغوعٍ االدؿعفوظي ظؾؾـوء ادللوجد بوألحقوء اظفوعشقي،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد اظلالم اظؾؾور
برغوعٍ بـوء ادللوجد بوظعوظم اظؼروي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
عقؿد األغصوري
ﲢللني األوضو ع ادلوظقي ظؾؼقؿني اظدؼـقني ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
سؾد اظلالم اظؾؾور

اظصقي

2016- 04 -21

اظصقي

2016- 04 -21

األوضوف واظشمون اإلدالعقي

2016- 04 -28

األوضوف واظشمون اإلدالعقي

2016- 04 -28

األوضوف واظشمون اإلدالعقي

2016- 04 -28

األوضوف واظشمون اإلدالعقي

2016- 04 -28

الئقي اجلؿعقوت وادلـظؿوت ادللؿػقدة عن اظؾرغوعٍ اظورـي
ظؾؿﺨققم ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
ادلشوطل اظؿي ؼعرصفو ضطو ع اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
بوجلؿوسي اظؿرابقي بؼؾعي اظلراﻏـي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
اظلالم اظؾؾور
اخلصوص صي أدوتذة اظؾﻐي اظعربقي بدول ادلففر ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
اظلقد سؾد اظلالم اظؾؾور
تلوؼي وضعقي اظلقد جواد اظطوظى ،ظؾؿلؿشورة اﶈؿرعي اظلقدة
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
خدؼفي اظزوعي
دسم اظصقوصي اظورـقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
االتصول
اظػرؼق
اخلصوص اظذي ؼعرصه علؿشػى تورطقلً بنضؾقم احللقؿي،
اظصقي
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سصوم اخلؿؾقشي
اظوضع اظصقي بفؿوسي "ابرؼؽشي"  ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
اظصقي
عقؿد ظشفى
دار اظوالدة بودلرطز اظصقي بفؿوسي "ابرؼؽشي"  ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظصقي
اظلقد عقؿد ظشفى
اظوضع اظصقي بفؿوسي "ابرؼؽشي"  ،إضؾقم وﺯان ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظصقي
اظلقد عقؿد ظشفى
اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أبرؼل  2016وأطؿوبر 2016
اظشؾوب واظرؼوضي

2016- 04 -28
2016- 05 -12
2016- 05 -12
2016- 05 -12
2016- 06 -01
2016- 06 -01
2016- 06 -10
2016- 08 -01
2016- 08 -01

سدم إضؾول اظشرطوت سؾى تشققد وبـوء اظلؽن االضؿصودي،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

2016- 09 -01

برغوعٍ دؽن اظطؾؼي ادلؿودطي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق االدؿؼالظي

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

2016- 09 -01
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مراقبة العمل احلكومي
صرؼق األصوظي وادلعوصرة

اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أطؿوبر  2015وأبرؼل 2016
وضعقي ادللؿشػى اﻹضؾقؿي بؾرﺷقد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد
اظصقي
اظرحقم اظؽؿقؾي
غؼل اظطؾقؾي اظوحقدة عن علؿوصف ادلغوصقني ،ظؾؿلؿشورؼن
اظصقي
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
توزؼع صلوﺋل اظـكقل عن غو ﻉ اﺠﻤﻟفوﻝ سؾى صالحي تقزﳝي أرصود،
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
دؾل عؽوصقي عرﺽ اظؾقوﺽ ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اظػرؼق
اظؿشﺠقر بودلـورق اﳉـوبقي اظشرضقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة
أسضوء اظػرؼق
دورة أبرؼل 2016
االطؿﻈوﻅ بودلدارﺱ بﺈضؾقم برﺷقد ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد
اظرحقم اظؽؿقؾي
ادؿكالص اظضرؼؾي اظلـوؼي سؾى اظلقورات ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني
اظلودة أسضوء اظػرؼق
اظوضعقي ادلوظقي دلعفد بودؿور ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظعزؼز
بـعزوز
وضعقي علؿشػى اظصغقري حؿوغي بؾؿعطي بلرصود ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسضوء اظػرؼق
تـوعي ادللؿودسوت اظلرؼي ظؿكزؼن اظػواطه واخلضروات ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظعزؼز بـعزوز
وصقوت اظـلوء اﳊواعل بلظـقف ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظعزؼز
بـعزوز
اغؼطو ﻉ ادلوء اظصوظﺢ ظؾشرﺏ ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظعزؼز
بـعزوز
اظؿرخقص ظؾواخر أجـؾقي ظؾصقد صي ادلقوه اظورـقي ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظعزؼز بـعزوز
ضعف اظؿﺠفقزات بودللؿشػى اﻹضؾقؿي ﻹغزطون ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ
اظلقد سؾد اظعزؼز بـعزوز
ﺁجوﻝ توزؼع اظدضقق ادلدسم بؾؾدؼي بودغقﺐ ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد
سؾد اظعزؼز بـعزوز
اخلصوص صي األرر اظطؾقي مبلؿشػى دوق اظلؾً ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرﻡ اظلقد سودﻝ اظؾراطوت
ادؿؿرار اغفقور اظؾـوؼوت صي بعﺾ ادلدن ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد
سؾد اظعزؼز بـعزوز
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2016- 03 -10
2016- 03 -10

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 03 -15

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 03 -15

اظعالضوت عع اظؾردلون

2016- 04 -04

اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي

2016- 05 -12

االضؿصود وادلوظقي

2016- 06 -10

اظصقي

2016- 06 -10

اظصقي

2016- 06 -27

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 06 -27

اظصقي

2016- 06 -27

اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء

2016- 06 -27

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 06 -27

اظصقي

2016- 06 -27

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 06 -27

اظصقي

2016- 06 -27

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

2016- 07 -22

مراقبة العمل احلكومي
وضعقي اظصقي بنضؾقم دطوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظعزؼز
بـعزوز
وضعقي ادلراصق اظصققي بنضؾقم ﲤورة ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد
اظصقي
اظعزؼز بـعزوز
زروف غؼل ضقوؼو حودثي اظلقر مبـطؼي وادلوس ،ظؾؿلؿشورؼن
اظصقي
اﶈؿرعني اظلقدؼن سؾد اظعزؼز بـعزوز وأحؿد احؿقدي
عقورر وضعقي عـظوعي اظصرف اظصقي مبلؿشػى دقدي عقؿد
اظصقي
بن سؾد اﷲ بوظصوؼرة ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اإلظه ادلفوجري
اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أبرؼل  2016وأطؿوبر 2016
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
بـوء دد سؾى وادي اظزات ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد أحؿد اظؿوؼزي
عﺂل دد بوظعوان بنضؾقم ﺷقشووة ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلقدؼن
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
أحؿد اظؿوؼزي ،سؾد اإلظه ادلفوجري
بـوء دد تودؼﻐودﺖ سؾى وادي اﻏرؼﺲ ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد احلو
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
ادلربوح
تلفقل اظوظوج إظى ادلقوه اظصوحلي ظؾشرب وعقوه اظري بفؿوسي طقؽو،
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة عصطػى حرطوت ،حؿقد ضؿقزة ،سؾد
اظعزؼز بـعزوز
اغؿشور اظلدود ﻏقر اظشرسقي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظعزؼز
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
بـعزوز
االضؿصود وادلوظقي
عشوطل ﺁجول األداء ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾد اظعزؼز بـعزوز

2016- 08 -10

اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء

2016- 08 -24

اظصقي

بـوء اظلدود بوﳉـوب اظشرضي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد احلو ادلربوح

2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05

صرؼق اظعداظي واظؿـؿقي

اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أطؿوبر  2015وأبرؼل 2016
اظوزارة ادلعـقي
عوضو ع اظلمال
اظوضعقي ادلزرؼي ظؾعض اظوحدات ادلدردقي بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
اﶈؿرﻡ اظلقد سؾي اظعلري
اﳋصوﺹ صي األرر اظؿربوؼي بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
سؾي اظعلري
أداء اظؿؽوظقف واالظؿزاعوت ادلوظقي دلشرو ع عؾقون عقػظي بنضؾقم
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾي اظعلري
تعؿقم برغوعٍ "تقلقر" سؾى جؿوسوت إضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
اﶈؿرﻡ اظلقد سؾي اظعلري
اخؿالالت صي تدبقر ادلوارد اظؾشرؼي بـقوبي إضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
اﶈؿرﻡ اظلقد سؾي اظعلري
ادؿػودة اﳉؿعقوت اﶈؾقي عن عرطز اﺨﻤﻟقم اظورـي أورتزا ﻍ بنضؾقم
اظشؾوب واظرؼوضي
تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرﻡ اظلقد سؾي اظعلري
االضؿصود وادلوظقي
تلوؼي وضعقي اظعؼور ادلـفزة سؾقه اظؿفزئي اظلؽـقي األوظى مبرطز
29653

تورؼخ اإلجوبي
2016- 02 -10
2016- 02 -10
2016- 02 -10
2016- 02 -10
2016- 02 -10
2016- 02 -10
2016- 02 -15

مراقبة العمل احلكومي
أورتزا غ بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
تعرض اظغطوء اظغوبوي بوظشؿول ظالجؿـوت – شوبي ودطي منوذجو ، -
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
ععوغوة دً دواوؼر بفؿوسي أورتزا غ -تووغوت صي حوظي سزظي بلؾى دد
اظوحدة ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
شقوب األعن مبققط ادلمدلوت اظؿعؾقؿقي مبدن وعراطز جفي صوس-
عؽـوس اظؿي تػؿؼد دلػوضقي اظشرري ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
سؾي اظعلري
اصؿؼود جتزئي ادللور مبرطز أورتزا غ بنضؾقم تووغوت دللفد ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
سدم اظؿرخقص بؼطع أذفور ادلؾك اظغوبوي بفؿوسي اظرتؾي بنضؾقم
تووغوت إلجنوز علؾك ؼػك اظعزظي سن  11دوارا ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد سؾي اظعلري
وضعقي اظـودي اظـلوي مبرطز جؿوسي أورتزا غ بنضؾقم تووغوت،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
اظوضعقي ادلزرؼي وضعف خدعوت ادللؿشػى اإلضؾقؿي ظلقدي ضودم،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
شقوب رؾقى بودلرطز اظصقي بفؿوسي راس اظواد بنضؾقم تووغوت،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
اخلصوص صي جتفقزات ادللؿشػى اإلضؾقؿي عقؿد اخلوعس
بوحللقؿي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
تعؿقم اإلسوغوت ادلوظقي اظؿقػقزؼي دلربي ادلوذقي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد غؾقل األغدظودي
تلرب عواد دوعي عن ادلرطز اظػالحي بؾـي بوصراح بنضؾقم احللقؿي،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
اظؿعـر احلوصل صي بـوء علؿشػى بنعـؿوغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد غؾقل األغدظودي
توصقر علؿوصف ظلوطـي دوار إبزازن جؿوسي بوذقؾً ،إضؾقم
احللقؿي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
بطء اظؿقؼقؼوت صي تفؿي جرميي عوظقي بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
ضضقي ادؿعؿول اظرصوص احلي صي احلؿؾي االغؿكوبقي اجلؿوسقي
بفؿوسي عوالي بوذؿى ،إضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي
اظعلري
االدؿقالء سؾى اظشرطي اظعؼورؼي حقوجوزا ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
سؾد اظعوظي حوعي اظدؼن
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اظعالضوت عع اظؾردلون

2016- 02 -24

اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء

2016- 03 -01

اظداخؾقي

2016- 03 -10

األوضوف واظشمون اإلدالعقي

2016- 03 -10

اظعالضوت عع اظؾردلون

2016- 03 -10

اظشؾوب واظرؼوضي

2016- 03 -10

اظصقي

2016- 03 -10

اظصقي

2016- 03 -10

اظصقي

2016- 03 -10

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 03 -10

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 03 -10

اظصقي

2016- 03 -10

اظصقي

2016- 03 -10

اظعدل واحلرؼوت

2016- 03 -15

اظعدل واحلرؼوت

2016- 03 -15

اظعدل واحلرؼوت

2016- 03 -15

مراقبة العمل احلكومي
سدم متؽني بعض أرر ادلؽؿى اجلفوي ظالدؿـؿور اظػالحي ظؾغرب عن
االظؿقوﻕ بودلؽؿى اظورـي ظالدؿشورة اظػالحقي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد سؾد اإلاله احلؾوري
ادلؾف ادلطؾؾي ظؾعدول ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
دورة أبرؼل 2016
توصقر خطقني جوؼني ؼربطون عطور اظشرؼف اإلدرؼلي بوحللقؿي بؽل
عن ػوظـدا وبؾفقؽو ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
اصؿؼود دوطـي عفؿي بنضؾقم تووغوت دلمدلي صققي ظؾؼرب،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
وضعقي علؿشػﻰ احللن اظـوغي بغػلوي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد سؾي اظعلري
تـػقﺬ حؽم ضضوﺋي ظػوﺋدة اظلقد جؿول اﳋطوبي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد غؾقل األغدظودي
عكل رؾى دؽون عرطز جؿوسي طقلون بنضؾقم تووغوت بوظؿرخقص ظفم
بنضوعي صالة اجلؿعي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
توضف تزوؼد أربعي دواوؼر بفؿوسي واد اجلؿعي بنضؾقم تووغوت،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
أدؾوب سدم ادؿػودة بعض جؿوسوت جفي صوس عؽـوس عن برغوعٍ
تقلقر ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 03 -15

اظعدل واحلرؼوت

2016- 03 -23

اظوزارة ادلـؿدبي ادلؽؾػي بوظـؼل

2016- 04 -14

اظصقي

2016- 04 -21

اظصقي

2016- 04 -21

اظعدل واحلرؼوت

2016- 04 -28

األوضوف واظشمون اإلدالعقي

2016- 04 -28

اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء

2016- 04 -28

اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي

2016- 05 -12

سدم صؿح داخؾقي اظـوغوؼي اظؿلػقؾقي عقؿد اظلودس بفؿوسي أورتزا غ
اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
غقوبي تووغوت ألبوابفو ػﺬا ادلودم ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي
اظعلري
عكل عشرو ع بـوء دد دقدي سؾو بفؿوسي رأس اظواد إضؾقم تووغوت،
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
إدعوﺝ عراضؾي ادللوجد وتلوؼي وضعقؿفم ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
األوضوف واظشمون اإلدالعقي
غؾقل األغدظودي
وضعقي ادلرطز اظصقي بفؾل احلؾقى بنضؾقم تطوان ،ظؾؿلؿشور
اظصقي
اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
عواضقً اظعؿل بودلرطز اظصقي بفؿوسي دؾوان ،إضؾقم اظـوزور،
اظصقي
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد اظصؿد عرﳝي
حصي اظدسم عن اظدضقق ادلدسم بففي درسي توصقالظً ،ظؾؿلؿشور
اظشمون اظعوعي واحلؽوعي
اﶈؿرم اظلقد اعؾورك جؿقؾي
سدم توصل اظعوعؾني بدار األرػول اظقودػقي بلجورػم ،ظؾؿلؿشور اظؿضوعن وادلرأة واألدرة واظؿـؿقي
االجؿؿوسقي
اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
حصي اظدسم عن اظدضقق ادلدسم بففي درسي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظػالحي واظصقد اظؾقري
اظلقد اعؾورك جؿقؾي
وضعقي تعووغقوت احلؾقى بنضؾقم اجلدؼدة ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
اظػالحي واظصقد اظؾقري
حؿقد زاغؿي

29855

2016- 05 -12
2016- 06 -01
2016- 06 -01
2016- 06 -01
2016- 06 -10
2016- 06 -10
2016- 06 -27
2016- 06 -27
2016- 06 -27

مراقبة العمل احلكومي
سدم تـػقذ اظوطوظي اظورـقي ظؾؿقوصظي اظعؼورؼي واخلرائطقي
دلؼؿضقوت عؼرر ضضوئي رضم  3689بؿورؼخ  15ذؿـؾر  2015اظصودر سن
عقؽؿي االدؿﺌـوﻑ اإلدارؼي بوظربوﻁ ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد
اإلظه احلؾوري
توصقر رؾقى ظؾؿرطز اظصقي مبرطز جؿوسي أربعوء توورؼرت بنضؾقم
احللقؿي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 06 -27

اظصقي

2016- 06 -27

اخلصوص صي ادلؿرضني وادلوظدات بلوصوس بنضؾقم اظرذقدؼي،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد اعؾورك جؿقؾي

اظصقي

2016- 06 -27

توصقر ﳑرضي مبلؿوصف أوتربوت إضؾقم عقدظً ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد اعؾورك جؿقؾي
إجنوز درادوت حول دؾى تؽوثر "اظدظػني األدود" بوظشواره ادلؿؿدة
بني احللقؿي وادلضقق ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
وضعقي عؼر اظؼوضي ادلؼقم بغػلوي بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري

اظصقي

2016- 06 -27

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 07 -12

اظعدل واحلرؼوت

2016- 07 -12

اظػالحي واظصقد اظؾقري

2016- 07 -22

إحداث عـدوبقي ظوزارة اظػالحي واظصقد اظؾقري بنضؾقم برذقد،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد حؿقد زاغؿي

حقـقوت تلخر اظؿرخقض ظؾؾـوك اظؿشورطقي بودلغرب ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
ادؿرجو ع ادلـدوبقي اظلوعقي ظؼدعوء ادلؼووعني وأسضوء جقش اظؿقرؼر
اظعالضوت عع اظؾردلون
ظوثوئق تورؼكقي تفم ادلغرب ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل
األغدظودي
اخلصوص صي األرؾوء وادلؿرضني وادلوظدات بلظـقف بنضؾقم تـغقر،
اظصقي
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد اعؾورك جؿقؾي
اخلصوص صي األرؾوء وادلؿرضني وادلوظدات بؾوزروال ،إضؾقم زاطورة،
اظصقي
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد اعؾورك جؿقؾي
وضعقي ضطو ع اظصقي بفؿوسي تودشى اظلػؾى ،إضؾقم تـغقر،
اظصقي
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد اعؾورك جؿقؾي
سدم متؽني رؾقؾقني عن االظؿقوق مبؼر سؿؾفؿو اجلدؼد صي إرور احلرطي
اظصقي
االغؿؼوظقي  ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
جؿع عدؼر علؿشػى عقؿد اخلوعس بوحللقؿي بني عفوم اإلدارة
اظصقي
واظعؿل ططؾقى رئقلي ظػرؼق طرة ضدم ؼؾعى صي اظؼلم اظورـي
األول  ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
وضعقي ادلرطز اظصقي ازؼؽي مبدؼـي عراطش ،ظؾؿلؿشورة اﶈؿرعي
اظصقي
اظلقدة آعول عقصرة
وضعقي وسالﺝ األرػول ادلرضى بقلودقي اظؼؿﺢ ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظصقي
اظلقد سؾي اظعلري
اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أبرؼل  2016وأطؿوبر 2016
اظػالحي واظصقد اظؾقري
إذؽوظقوت اجلودة واظؿوزؼع ظؾدضقق ادلدسم بففي درسي توصقالظً،
االضؿصود وادلوظقي
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56

2016- 07 -22
2016- 07 -22
2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -05

جؿع عدؼر علؿشػى عقؿد اخلوعس بوحللقؿي بني عفوم اإلدارة
واظعؿل ططؾقى رئقلي ظػرؼق طرة ضدم ؼؾعى صي اظؼلم اظورـي
األول  ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد غؾقل األغدظودي
وضعقي ادلرطز اظصقي ازؼؽي مبدؼـي عراطش ،ظؾؿلؿشورة اﶈؿرعي
اظصقي
مراقبة العمل احلكومي
اظلقدة آعول عقصرة
وضعقي وسالﺝ األرػول ادلرضى بقلودقي اظؼؿﺢ ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظصقي
اظلقد سؾي اظعلري
اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أبرؼل  2016وأطؿوبر 2016
اظػالحي واظصقد اظؾقري
إذؽوظقوت اجلودة واظؿوزؼع ظؾدضقق ادلدسم بففي درسي توصقالظً،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد عؾورﻙ جؿقؾي
تعـر عشورؼع تزوؼد اظعوظم اظؼروي بودلوء اظشروب واظؿلخر صي تشغقل
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
56
ادلؽؿؿل عـفو بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
تفقﺊ اظلواضي بنضؾقم اظرذقدؼي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد عؾورﻙ
اظػالحي واظصقد اظؾقري
جؿقؾي
تفقﺊ دواضي بنضؾقم عقدظً ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد عؾورﻙ
اظػالحي واظصقد اظؾقري
جؿقؾي
حؿوؼي األراضي مبـطؼي اعغران إضؾقم ورزازات عن اإلجنراف ،ظؾؿلؿشور
اظػالحي واظصقد اظؾقري
اﶈؿرم اظلقد عؾورﻙ جؿقؾي
وضعقي دوضقي دد اظغوبي مبـطؼي بودغقى إضؾقم اظرذقدؼي،
اظػالحي واظصقد اظؾقري
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد عؾورﻙ جؿقؾي
شقوب رؾقى بقطري بنعؾشقل ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد عؾورﻙ
اظػالحي واظصقد اظؾقري
جؿقؾي
اظوزارة ادلؽؾػي بندارة اظدصوع
إضصوء عؿرذقي عن عؾوراة اظطى اظعلؽري رشم ععدظفو اظذي
اظورـي
ؼﺆػؾفو ظذظﻚ ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري
تشققد دد مبـطؼي بـي وظقد بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
اظلقد سؾي اظعلري
متؽني اظطؾقؾي دـوء بـوغي ررل رضم اظؿلجقر  839998رؾقؾي تكدؼر
اظصقي
مبلؿشػى بن اﳋطقى بػوﺱ عن اظؿؼوسد اظـلؾي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد سؾي اظعلري
اظصقي

2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -01
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -05
2016- 08 -10

ضعف اظلقوظي اظؿي توصؾً بفو األطودميقوت اجلفوؼي ظؾؿربقي
واظؿؽوؼن ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد حؿقد اظزاتـي

االضؿصود وادلوظقي

2016- 08 -10

تدخالت اظوزارة ظدسم عرضى اظؿوحد بودلغرب ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد غؾقل األغدظودي
سدم ضؾول رؾؾي عودؿر الجؿقوز عؾورؼوت دؾق حلوعؾقه اجؿقوزػو،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة

2016- 08 -24

اظوزارة ادلؽؾػي بوظوزقػي
اظعؿوعقي

2016- 08 -24

تالسؾوت صي اظربط بشؾؽي ادلوء اظصوظح ظؾشرب مبدؼـي شػلوي
بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري

اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء

2016- 08 -24

اظؿفزئي اظلؽـقي مبرطز جؿوسي توصراغً بنضؾقم تووغوت ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرم اظلقد سؾي اظعلري

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

2016- 09 -01

اظػرؼق احلرطي

اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أبرؼل  2016وأطؿوبر 2016
االغؼطو ع ادلؿؽرر ظؾؿوء ظصوظح ظؾشرب بلقدي سالل اظؾقراوي،
اظوزارة ادلؽؾػي بودلوء
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلقدؼن عقؿد عفذب ،اظطقى اظؾؼوظي

30057
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اظػرؼق االذؿراطي

اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أطؿوبر  2015وأبرؼل 2016
ﲤورل اظلؾطي اﶈؾقي صي تـػقذ ضرار عفؾس اظوصوؼي ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرم اظلقد عقؿد سؾؿي

اظداخؾقي

2016- 03 -01

صرؼق االحتود ادلغربي ظؾشغل

اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أطؿوبر  2015وأبرؼل 2016
اظدميؼرارقي اظؿشورطقي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد رذقد ادلـقوري

اظشمون اظعوعي واحلؽوعي

خروضوت ذرطي ادلغرب ظؾصؾى ادلودي بوحلؼوق االجؿؿوسقي ظألجراء
وحلؼفم صي اظؿـظقم واحلرؼي اظـؼوبقي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
رذقد ادلـقوري

اظؿشغقل واظشمون االجؿؿوسقي

2016- 03 -01
2016- 03 -23

دورة أبرؼل 2016
سدم تـزؼل اظفقؽؾي اإلدارؼي اخلوصي بغرف اظؿفورة واظصـوسي واخلدعوت
وجوععؿفو ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد رذقد ادلـقوري

اظصـوسي واظؿفورة

2016- 07 -12

اظػرؼق اظددؿوري اظدميؼراري االجؿؿوسي

اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أطؿوبر  2015وأبرؼل 2016
اظدور االدؿشوري ظؾؿفوظس اجلفوؼي ظؾقلوبوت دلواطؾي رؤدوء
اظداخؾقي
اجلؿوسوت اظؿرابقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسﻀوء اظػرؼق

2016- 03 -01

عفؿوسي اظؽوغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغل

اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أطؿوبر  2015وأبرؼل 2016
اإلجراء اظؿعلػي صي حق ادلؿرضني اظذؼن ضورعوا اعؿقون اظؽػوءة
اظصقي
ادلفـقي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسﻀوء اﺠﻤﻟؿوسي
وضعقي علؿكدعي اظشرطي اظعوعي ظؿففقز اظفوتف ، CGCT MAROC
االضؿصود وادلوظقي
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسﻀوء اﺠﻤﻟؿوسي
دورة أبرؼل 2016
االغؿؼوالت ادلشؾوػي وشقر اظؼوغوغقي واظػلود صي تدبقر عصؾقي ادلوارد
اظصقي
اظؾشرؼي بودلدؼرؼي اجلفوؼي بففي اظشووؼي وردؼغي ،ظؾؿلؿشورؼن
اﶈؿرعني اظلودة أسﻀوء اﺠﻤﻟؿوسي
زروف وعالبلوت تـظقم عؾوراة عن ررف ادلعفد اظعوظي ظإلسالم،
االتصول
ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسﻀوء اﺠﻤﻟؿوسي

2016- 03 -10
2016- 03 -10

2016- 04 -21
2016- 04 -28

عفؿوسي اظعؿل اظؿؼدعي

اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أطؿوبر  2015وأبرؼل 2016
اظوزارة ادلعـقي
عوضو ع اظلمال
ﺇدعوﺝ اﻷرػول ﺫوي االحؿقوجوت اخلوصي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي
سؾد اظؾطقف أسؿو
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واضع أدوتذة اظؾغي اظعربقي واظـؼوصي ادلغربقي بوظؾعـوت ادلغربقي
بوخلورج ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد اظؾطقف أسؿو

اظؿربقي اظورـقي واظؿؽوؼن ادلفـي

2016- 02 -10

زوػرة غؼص اظػقؿوعني "د" سـد اظـلوء ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد
سؾد اظؾطقف أسؿو
عو ػو عصقر عشرو ع ضوغون رضم  62.09ادلؿعؾق بؿعزؼز األذقوص صي
وضعقي إسوضي  ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد اظؾطقف أسؿو
عكل االسؿؿودات اظؿي خصصؿفو وزارة اظلؽـى واظؿعؿقرودقودي
ادلدؼـي بوادطي صـدوق اظؿـؿقي اظؼروؼي ،إلجنوز عشرو ع اظؿلػقل
اﺠﻤﻟوظي دلرطز جؿوسي أطـقون اظؿوبع إلضؾقم تـغقر ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد سدي ذفري
إصالح وحتدؼٌ اظؼطو ع ادلوظي ،ظؾؿلؿشورؼن اﶈؿرعني اظلودة أسضوء
اﺠﻤﻟؿوسي
دورة أبرؼل 2016
اظوظوج إظى عﺆدلوت اظؿعؾقم اظعوظي ذات االدؿؼطوب اﶈدود،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد اظؾطقف أسؿو
أضرار اﳊـزؼر اظؾري بﺈضؾقم اظـوزور ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سؾد
اظؾطقف أسؿو

اظصقي

2016- 02 -24

اظؿضوعن وادلرأة واألدرة واظؿـؿقي
االجؿؿوسقي

2016- 03 -01

اظلؽـى ودقودي ادلدؼـي

2016- 03 -10

االضؿصود وادلوظقي

2016- 04 -07

اظؿعؾقم اظعوظي

2016- 04 -28

اظعالضوت عع اظؾردلون

2016- 05 -12

اظصـوسي واظؿفورة واالدؿـؿور
واالضؿصود اظرضؿي

2016- 08 -01

اظصـوسي واظؿفورة واالدؿـؿور
واالضؿصود اظرضؿي

2016- 08 -01

إسودة ػقؽؾي اظـؿوذج اظصـوسي ظؼطو ع اظـلقٍ واألظؾلي،
ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد عقؿد دسقدسي

تعزؼز عوضع ادلغرب صي اخلرؼطي اظعودلقي ظؼطو ع اظطقران ،ظؾؿلؿشور
اﶈؿرم اظلقد عقؿد دسقدسي
ادلردوم رضم  2.16.347ادلؿعؾق بوإلجراءات ادلؿؾؼقي أعوم اظوطوظي
اظصـوسي واظؿفورة واالدؿـؿور
اظورـقي ظؿؼـني ادلواصالت صقؿو ؼؿعؾق بودلؿوردوت واظـزاسوت ادلـوصقي
واالضؿصود اظرضؿي
ظؼواسد ادلـوصلي وسؿؾقوت اظؿرطقز االضؿصودي ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم
اظلقد سؾد اظؾطقف أسؿو
اظػؿرة اظػوصؾي بني دورتي أبرؼل  2016وأطؿوبر 2016
حودث ؼوم  25غوغؾر  2015مبـفم تقوؼً ظؾذػى بفؿوسي إطـقون ،إضؾقم
اظطوضي وادلعودن وادلوء واظؾقؽي
تـغقر ،ظؾؿلؿشور اﶈؿرم اظلقد سدي ذفري
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الدبلوماسية الربملانية
تقديـــــــــم
متكن مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية  2016-2015من حتقيق العديد من املكتسبات على مستوى
الدبلوماسية البرملانية ،سواء في إطار احملافل البرملانية االقليمية والقارية والدولية أو على مستوى عالقات اجمللس
مع شركائه االستراتيجيني ومختلف برملانات دول العالم ،وذلك بفضل العمل املهيكل والدينامية النوعية التي
أرساهما مجلس املستشارين من خالل استراتيجية انخرطت فيها جميع مكوناته.
ويأتي هذا التوجه ،الذي يعكس تفاعل مجلس املستشارين مع املبادرات والتوجهات االستراتيجية للخطب
السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل وأيده ،كمرجعيات أساسية ومنطلقات جوهرية من أجل
االرتقاء بالعمل الدبلوماسي البرملاني ،ادراكا من اجمللس باملتغيرات االقليمية والدولية ،وبدقة املرحلة وكل ما حتمله
من رهانات وحتديات سياسية ،واقتصادية ،وأمنية ،وبيئية وتنموية ،أملت عليه مضاعفة اجلهود ومواصلة العمل
من أجل حتقيق دبلوماسية برملانية مبادرة ،يقظة ،استباقية ،فعالة ،متكاملة ومتناسقة مع العمل الدبلوماسي
جلميع الفاعلني ،ومتعددة االبعاد ،السميا االقتصادية واالجتماعية انسجاما مع االختصصات واالدوار الدستورية
املوكولة جمللس املستشارين ،وترجمة لطموحاته وأهدافه في أن يكون فاعال محوريا ضمن املنظومة الدبلوماسية
الوطنية.
ومن هذا املنطلق ،ارتكز العمل الدبلوماسي جمللس املستشارين سواء على مستوى الزيارات الرسمية املتبادلة
واالستقباالت ولقاءات العمل واجملاملة أو في إطار مشاركات الشعب الوطنية الدائمة ،ووفود مجلس املستشارين
في التظاهرات الدولية أو تنظيم واحتضان التظاهرات االقليمية والقارية والدولية ،على الغايات واالهداف التالية:
•احلضور الدائم ،القوي ،والفاعل في احملافل الدولية ؛
•تطوير العالقات وتنويع الشراكات مع احمليط اإلقليمي والقاري والدولي للمملكة املغربية ؛
•التعريف بالنموذج التنموي املغربي املبني على حفظ األمن واالستقرار وترسيخ دولة القانون واملؤسسات ؛
•التموقع االستراتيجي واملهيكل في مختلف املناطق من أجل التصدي للمغالطات واملناورات املعادية والدفاع
عن املصالح العليا واحليوية للمملكة املغربية ؛
•حتقيق عمل برملاني موسوم مببادئ حقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا ؛
•بلورة عمل دبلوماسي برملاني يبرز البعد اجلهوي جمللس املستشارين وحاضن النشغاالت اجلهات ؛
•تأسيس دبلوماسية برملانية اقتصادية واجتماعية فاعلة ؛
•مواكبة التعاون الثنائي مع املؤسسات والدول ؛
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•تعزيز الشراكات املنتدياتية ،السيما مع الدول األعضاء الدائمة في مجلس األمن الدولي ؛
•ربط التواصل الدائم واملستمر مع مغاربة العالم حلشد الدعم للقضايا الكبرى للمملكة املغربية ؛
•اعتماد جدولة زمنية ترتكز على االستباقية والتحضير اجليد للمحطات السنوية املرتبطة بالقضية
الوطنية واملصالح العليا للمملكة املغربية داخل مختلف الهيئات االقليمية والقارية والدولية.
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والمجاملة

309

الدبلوماسية الربملانية
عرفت السنة التشريعية  ،2016-2015قيام رئيس مجلس املستشارين ،السيد حكيم بن شماش ،والوفود
املرافقة له ،بزيارات عمل إلى العديد من البلدان الهامة ،وعلى رأسها اململكة املتحدة ،وجمهورية التشكيك،
وجمهورية أملانيا االحتادية ،عقد خاللها لقاءات مكثفة مع مختلف املسؤولني احلكوميني والبرملانيني سواء
على املستويات احمللية أو اجلهوية أو الفيدرالية ،باالضافة لألوساط اجلامعية واالكادميية واالعالمية ،تناولت
أوجه التعاون الثنائي ،وكذا التعريف بالنمودج الدميقراطي التنموي املغربي.
كما قامت وفود مجلس املستشارين بزيارات عمل لكل من البرملان االوروبي على مستوى مجموعة
الصداقة املغربية االوروبية ومجلس الشيوخ الفرنسي في إطار مجموعة الصداقة املغربية الفرنسية،
وجمهورية أملانيا االحتادية بشراكة مع مؤسسة  ،Konrad Adenauerهمت سبل تقوية التعاون والشراكة
على املستويني الثنائي واملؤسساتي في إطار وضع املغرب املتقدم مع االحتاد االوروبي.
كما متيزت هذه الفترة ،بشرف متثيل رئيس مجلس املستشارين ،السيد حكيم بن شماش ،لصاحب
اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل في مراسيم تنصيب فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله الذي
أعيد انتخابه رئيسا جلمهورية جيبوتي ،ومراسيم تنصيب فخامة الرئيس دانيلو ميدينا ،رئيس جمهورية
الدومينيكان.
ومن جهة أخرى كثف مجلس املستشارين عمله الدبلوماسي الثنائي من خالل الزيارات الرسمية
واالستقباالت ولقاءات العمل واجملاملة مع عدة وفود برملانية وحكومية وشخصيات دبلوماسية كبيرة.
ويتعلق االمر ب:
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الزيارات الرمسية
•السيدة  ،Anne Brasseurرئيسة اجلمعية البرملانية جمللس أوروبا
•السيد  ،Victor Bostinaruنائب رئيس الرابطة التقدمية لالشتراكيني والدميقراطيني بالبرملان االوروبي
•السيد  ، Joseph Daulرئيس احلزب الشعبي األوروبي
•السيد  ،Jean-Pierre Raffarinرئيس جلنة الشؤون اخلارجية والقوات املسلحة مبجلس الشيوخ الفرنسي،
رئيس الوزراء السابق للجمهورية الفرنسية
•وفد عن جلنة النقل واملواصالت بالبرملان الكيني برئاسة السيد Abu Mohamed Abu Chiaba
•وفد عن مجلس الشيوخ الروماني يضم كل من السيد  ، Petru Filipرئيس جلنة الشؤون اخلارجية،
والسيد ، Titus Corlateanرئيس جلنة انضمام رومانيا ملنطقة شينغن ،والسيد  ،Beni Ardeleanعضو
جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس الشيوخ الروماني
•وفد عن منتدى رئيسات ورؤساء اجملالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكرايبي ( )FOPRELبرئاسة
السيد Mario Taracena Díaz Sol
•السيد  ،Jean-Frédéric Poissonرئيس احلزب املسيحي الدميقراطي الفرنسي
•وفدين عن منتدى رئيسات ورؤساء اجملالس التشريعية بامريكا الوسطى والكاراييب ( )FOPRELوبرملان
امريكا الوسطى ()PARLACEN
•وفد عن برملان أمريكا الوسطى يضم كل من السيد  ، Carlos Roberto Montoyaنائب رئيس برملان أمريكا
الوسطى (ممثل عن الهندوراس) ،والسيد  ، Julio César Grijalvaنائب رئيس برملان أمريكا الوسطى (ممثل
عن السالفادور) والسيد  ، Mauricio Diazأمني برملان أمريكا الوسطى (ممثل عن نيكاراغوا)
•السيد  ،Gilles Pargneauxرئيس مجموعة الصداقة البرملانية األوروبية املغربية
•السيد  ،José Antonio Alvaradoرئيس برملان الوسطى
•السيد  ،Reverien Ndikuriyoرئيس مجلس الشيوخ البوروندي
•السيد  ،Roberto Acevedo Quevedoرئيس مجلس الشيوخ البراغوياني
•السيد نايف القاضي ،رئيس جلنة األخوة األردنية – املغربية مبجلس األعيان باململكة األردنية الهاشمية
•السيد  ،José Ignacio Landaluceرئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس الشيوخ اإلسباني ،وعمدة مدينة
اجلزيرة اخلضراء
•السيد  ،Du Qinglinنائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤمتر االستشاري السياسي للشعب الصيني
•السيد  ،Tillich Stanislawرئيس البوندسرات االملاني
•وفد عن الكونغرس االمريكي برئاسة السيد Christopher Coons
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الدبلوماسية الربملانية
االستقباالت ولقاءات العمل واجملاملة
•السيد  ،Roger Nkodo Dangرئيس البرملان االفريقي
•أعضاء املكتب التنفيذي لبرملان أمريكا الوسطى برئاسة السيد José Antonio Alvarado
•السيد محمد احلسن ولد احلاج ،رئيس مجلس الشيوخ املوريتاني
•السيد محمد حامد األنصاري ،رئيس مجلس الشيوخ ،نائب رئيس جمهورية الهند
•الدكتور علي عبد العال ،رئيس مجلس النواب املصري
•السيد أحمد بن إبراهيم املال ،رئيس مجلس النواب البحريني
•السيدة  ،Maria Lohelaرئيسة البرملان الفنلندي
•السيد محمد الناصر ،رئيس مجلس نواب الشعب بجمهورية تونس
•السيدة  ،Katleen Levy Garcíaنائبة رئيس اجلمعية الوطنية بجمهورية بنما
•وفد عن مجموعة الصداقة البرملانية البحرينية ـ املغربية برئاسة السيد عبد احلليم عبد اهلل مراد
•وفد عن حزب "حركة  5جنوم" اإليطالي برئاسة السيد Buffagni Stefano
•وفد عن مجلس الشيوخ التشيكي برئاسة السيد Jan Žaloudík
•السيد  ، Ngo Duc Manhنائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية ببرملان جمهورية فيتنام
•السيدة  ،Maja Gojkovicرئيسة اجلمعية الوطنية الصربية
•السيد  ،Armando Bardales Pazرئيس برملان أمريكا الوسطى
•السيد  ،Marco Antonio Nunes Lozanoرئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي
•وفد برملاني لدول أمريكا الالتينية والكاريبي برئاسة السيد  ،Roberto Léonرئيس مجموعة أمريكا
الالتينية والكاريبي باالحتاد البرملاني الدولي ((GRULAC
•السيد  ، Laurent Wauquiezرئيس جهة  Auvergne-Rhône-Alpesالفرنسية
•السيد  ،Hugo Martinوزير خارجية جمهورية السلفادور
•السيد عبد اهلل النسور ،رئيس الوزراء باململكة األردنية الهاشمية
•السيد  ،Simon Compaoréوزير الدولة ،وزير اإلدارة الترابية والالمركزية واألمن الداخلي بجمهورية
بوركينافاسو
•السيدة خديجة أمبارك فال ،الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون ،املكلفة بالشؤون
املغاربية واإلفريقية وباملوريتانيني في اخلارج
•السيد  ،Karl Erjavecنائب الوزير األول ،وزير الشؤون اخلارجية بجمهورية سلوفينيا
•السيدة  ،Alejandra Lirianoنائبة وزير العالقات اخلارجية جلمهورية الدومينيكان
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الدبلوماسية الربملانية
االستقباالت ولقاءات العمل واجملاملة
•السيدة  ،Joanna WRONECKAنائبة كاتب الدولة في اخلارجية جلمهورية بولندا
•السيد  ،Charles Michelالوزير األول البلجيكي
•السيد خميس اجلهيناوي ،وزير خارجية جمهورية تونس
•السيد ، Patrice Emery Trovoadaالوزير األول للجمهورية الدميقراطية لساوطومي وبرينسيبي
•السيد خالد شوكت ،الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان الناطق الرسمي باسم احلكومة التونسية
•وفد قضائي من جمهورية تركيا ،برئاسة السيد إسماعيل ريشتي جيريت ،رئيس احملكمة العليا التركية
•السيد ، Luis Filipe Pereiraرئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي البرتغالي
•وفد نسائي يضم مجموعة من الفعاليات املدنية املقيمة بفرنسا برئاسة السيدة لطيفة ابن زياتن،
رئيسة جمعية عماد ابن زياتن للشباب والسالم
•أعضاء مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة
•وفد عن منظمة جسر الثقافات
•السيد  ،Michel Vauzelleرئيس جهة بروفانس ألب كوت دازور الفرنسية ،ونائب رئيس اجلمعية البرملانية
للبحر األبيض املتوسط
•السيد  ، Tryphon Kin-Kiey Mulumbaوزير العالقات مع البرملان بجمهورية الكونغو الدميقراطية
•السيد  ،Ma Biaoنائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤمتر االستشاري السياسي للشعب الصيني وجمعية
الشعب الصيني للسلم ونزع السالح
•السيد  ،Joachim Rückerرئيس مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة
•السيد محمد الناجم الغرسلي ،سفير جمهورية تونس املعتمد بالرباط
•السيد  ، Dinesh Kuamar Patnaikسفير جمهورية الهند املعتمد بالرباط
•السيد  ، Park Dong-Silسفير جمهورية كوريا اجلنوبية املعتمد بالرباط
•السيد  ،Ethem Barkan Özسفير جمهورية تركيا املعتمد بالرباط
•السيد  ، Zvonimir Frka Petešicسفير جمهورية كرواتيا املعتمد بالرباط
•السيد  ،Dwight L. Bushسفير الواليات املتحدة األمريكية املعتمد بالرباط
•السيد ندير شودهري ،سفير جمهورية باكستان املعتمد بالرباط
•السيد  ،Volkmas Wenzelسفير جمهورية أملانيا اإلحتادية املعتمد بالرباط
•السيد  ، Jean François Giraultسفير جمهورية فرنسا املعتمد بالرباط
•السيد  ، Marek Ziolkowskiسفير جمهورية بولندا املعتمد بالرباط
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الدبلوماسية الربملانية
االستقباالت ولقاءات العمل واجملاملة
•السيد السفير  ، Rupert Joyرئيس بعثة اإلحتاد األوروبي بالرباط
•السيد  ،Ricardo Díez-Hochleitnerسفير اململكة االسبانية املعتمد بالرباط
•السيد  ، Roberto Nataliسفير جمهورية إيطاليا املعتمد بالرباط
•السيد  ، Sun Shuzhongسفير جمهوية الصني الشعبية املعتمد بالرباط
•السيدة  ، Karen Bettsسفيرة اململكة املتحدة املعتمدة بالرباط
•السيد  ،Valery Vorobievسفير جمهورية روسيا الفيدرالية املعتمد بالرباط
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المحور الثاني:

مشاركات وفود مجلس المستشارين في
التظاهرات اإلقليمية والقارية والدولية
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الدبلوماسية الربملانية
في إطار مشاركات وفود مجلس املستشارين في التظاهرات اإلقليمية القارية والدولية خالل السنة التشريعية
 ،2016-2015متيز عمل وفود مجلس املستشارين بالدفاع املتواصل عن القضايا الكبرى للمملكة املغربية ،وفي
طليعتها قضية وحدة املغرب الترابية التي حتظى بأولوية في العمل الدبلوماسي البرملاني ،وكذا التعريف بالنموذج
الدميقراطي التنموي املغربي ،واإلنخراط في حل اإلشكاليات اإلقليمية والدولية املرتبطة بالهجرة والتطرف واإلرهاب،
وتأكيد موقف اململكة الراسخ من العديد من القضايا التي تهم محيطها اإلقليمي واجلهوي ،وعلى رأسها قضية
الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي هذا السياق ،شاركت وفود مجلس املستشارين في  55تظاهرة برملانية إقليمية وقارية ودولية ،وهي:

قطب الشؤون الدولية
•االجتماع البرملاني مبناسبة مؤمتر  COP21املنظم من قبل االحتاد البرملاني الدولي
•املؤمتر  21لألطراف في االتفاقية الدولية حول التغيرات املناخية
•جلسة االستماع البرملانية باألمم املتحدة
•ندوة لفائدة البرملانات اإلفريقية لتنفيذ القرار  1540جمللس األمن التابع لألمم املتحدة
•ورشة حول "دور االدلة في رفع مستوى الصياغة التشريعية" من تنظيم كل من مؤسسة وستمنستر
للدميقراطية واالحتاد البرملاني العربي
•االجتماع البرملاني مبناسبة انعقاد الدورة ال 60للجنة وضعية املرأة باألمم املتحدة
•الدورة  133لالحتاد البرملاني الدولي
•منتدى كرونسمونتانا بالداخلة
•املنتدى الشامل للنساء البرملانيات
•الندوة اخلامسة ملنظمة الصحة العاملية
•االجتماع حول موضوع" :مساهمة البرملانات في االستعراض الدوري الشامل" املنظم من قبل مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
•املؤمتر اجلهوي حول محاربة العنف املبني على العنف املنظم من قبل برنامج االمم املتحدة االمنائي
•الورشة حول موضوع" :تعزيز دور البرملانيني في ضمان فعالية موارد التنمية في دعم تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة" من تنظيم مؤسسة وستمنستر للدميقراطية
•املنتدى الدولي للبرملانيني للتكنولوجيا والعلوم واالبتكار
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الدبلوماسية الربملانية
قطب الشؤون األوروبية واملسلسالت املتوسطية
•املنتدى املغربي – االسباني االول
•اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية
•جلنة قيادة البرنامج الثالثي املغرب  -مجلس أوروبا  -االحتاد األوروبي برسم سنة 2017-2015
•اجتماع مكتب اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط
• اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية
•املرحلة األولى من الدورة العادية للجمعية البرملانية جمللس أوروبا
•اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية
•حفل تقدمي التهاني مبجلس الشيوخ الفرنسي املنظم من طرف نادي  Eugène de la Croixاملؤسس من
طرف املنتخبني الفرنسيني ذوي االصول املغربية
•الدورة العاشرة للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط
•اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية
•الدورة الشتوية للجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا
•جلنة الشؤون السياسية واألمن وحقوق االنسان التابعة للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط
•جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية البرملانية جمللس أوروبا
•جلنة القضايا السياسية والدميقراطية التابعة للجمعية البرملانية جمللس أوروبا
•اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية
•املرحلة الثانية من الدورة العادية للجمعية البرملانية جمللس أوروبا
•املائدة املستديرة حول موضوع" :جهات املغرب وفرنسا ،نحو جيل جديد من التعاون الالمركزي"
•اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية
•جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية البرملانية جمللس أوروبا
•جلنة القضايا السياسية والدميقراطية التابعة للجمعية البرملانية جمللس أوروبا
•اجلمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال االطلسي
•القمة الثالثة للرؤساء والدورة  12للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط
•املرحلة الثالثة من الدورة العادية للجمعية البرملانية جمللس أوروبا
•جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية البرملانية جمللس أوروبا
•املرحلة الرابعة من الدورة العادية للجمعية البرملانية جمللس أوروبا
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الدبلوماسية الربملانية
قطب الشؤون األمريكية واالسيوية واالوقيانوس
•الدورة االولى للجمعية العامة لبرملان أمريكا الوسطى
•الدورة الثانية للجمعية العامة لبرملان امريكا الوسطى
•الدورة الثالثة للجمعية العامة لبرملان امريكا الوسطى
•الدورة الرابعة للجمعية العامة لبرملان أمريكا الوسطى

4

اجملموع

قطب الشؤون العربية واإلفريقية
•الدورة الثامنة عشرة للجنة التنفيذية لإلحتاد البرملاني العربي
•املؤمتر احلادي عشر الحتاد مجالس الدول االعضاء في منظمة التعاون االسالمي
•مؤمتر رابطة مجالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة في إفريقيا والعالم العـربـي
•املؤمتر  23لالحتاد البرملاني العربي
•املؤمتر الثاني حول الهجرة لالحتاد البرملاني اإلفريقي
•اجتماع اللجنة التنفيذية لإلحتاد البرملاني العربي
•الدورة العادية للبرملان العربي
•اجللسة الرابعة من دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي األول بالبرملان العربي
•املؤمتر البرملاني اإلفريقي العربي الرابع عشر
•اإلجتماع الطارئ للجنة الشؤون اخلارجية والسياسية التابعة للبرملان العربي
•اجللسة اخلامسة من دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي األول بالبرملان العربي
•اللجنة التنفيذية واللجن الدائمة لالحتاد البرملاني العربي
•دور اإلنعقاد األول للفصل التشريعي الثاني للبرملان العربي واجللسة املشتركة بني البرملان العربي وبرملان
عموم إفريقيا

13

اجملموع

321

المحور الثالث:

احتضان وتنظيم التظاهرات اإلقليمية والقارية
والدولية من طرف البرلمان المغربي
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الدبلوماسية الربملانية
على مستوى العالقات مع املنظمات والهيئات الدولية ،احتضن مجلس املستشارين عدة تظاهرات اقليمية
وقارية ودولية ،تناولت مختلف املواضيع والقضايا الراهنة املرتبطة خصوصا بالهجرة وأزمة الالجئني ،وظاهرتي
التطرف واإلرهاب ،واجلرمية املنظمة ،واالجتار في البشـر ،والتهجير القسري ،باإلضافة إلى االضطرابات السياسية
واألمنية في الشـرق األوسط ،وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء ،وكذلك رهانات التنمية والتحديات
البيئية .ويتعلق االمر ب:
•االجتماع االستثنائي السابع عشر ملنتدى رئيسات ورؤساء اجملالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكرايبي
 FOPRELبالرباط
•الندوة املشتركة  91ل" "Rose-Rothبشراكة مع اجلمعية البرملانية حللف الشمال األطلسي بالرباط
•القمة الثالثة والدورة  12للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط بطنجة
•اجتماع املكتب املوسع ال  30للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط بالرباط
•اجتماع املكتب التنفيذي لبرملان أمريكا الوسطى مبدينة العيون
وقد أبرز السيد حكيم بن شماش ،رئيس مجلس املستشارين ،من خالل مداخالته في هذه اللقاءات ،النموذج
التنموي املغربي املتفرد في محيطه اجلهوي واإلقليمي في مختلف اجملاالت السياسية واألمنية والتنموية .كما أكد
على الدور الفاعل للمغرب وانخراطه في القضايا واإلشكاالت الدولية الراهنة.
كما نظم مجلس املستشارين خالل هذه الفترة بشراكة مع مجلس اجلالية املغربية باخلارج ندوة دولية حول
موضوع" :مغاربة العالم واجلهوية املوسعة" ،وهي مبادرة جاءت نتيجة للتفاعل التلقائي واإليجابي ملغاربة العالم
مع التوصيات املنبثقة عن الندوة التأسيسية لـ"امللتقى البرملاني للجهات" .كما جاءت هذه التظاهرة في إطار
تنزيل عناصر اخملطط االستراتيجي جمللس املستشارين في مجال الدبلوماسية البرملانية والعالقات اخلارجية بشأن
ربط التواصل الدائم واملستمر مع مغاربة العالم.
وقد عرفت هذه التظاهرة مشاركة وازنة جملموعة من الهيئات املدنية والفاعلني في مجال الهجرة ،وانكبت على
مختلف اجلوانب التي تهم مساهمة مغاربة العالم في ورش اجلهوية املتقدمة كخيار استراتيجي للمغرب.
وعلى نفس املنوال ستكون دورة أكتوبر  2016حافلة باحملطات واملبادرات الهامة ،وكذا ببرامج العمل املكثفة التي
سيسعى من خاللها مجلس املستشارين إلى إبراز الدور الفاعل للممكلة املغربية في طرح ومعاجلة العديد من
القضايا الدولية ،وأهمية ومساهمة احلوار البرملاني في اقتراح األجوبة املناسبة ،وسن التشريعات الكفيلة بحل
اإلشكاليات املرتبطة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية واستتباب األمن واالستقرار وتعزيز روح التضامن
الدولي والتعاون جنوب جنوب.
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وفي هذا اإلطار ،سيحتضن مجلس املستشارين بشراكة مع االحتادات واجلمعيات البرملانية القارية والدولية،
كل من "االجتماع البرملاني مبناسبة انعقاد الدورة  22ملؤمتر األطراف في اتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغيرات
املناخية كوب ،"22و"اللقاء التشاوري للبرملانات االفريقية حول كوب ،"22و"مؤمتر قمة االحتاد البرملاني اإلفريقي".
وهي مواعيد ومحطات كبيرة من أجل تأكيد العمق اإلفريقي الراسخ للمملكة املغربية ،ومحافل برملانية هامة
لتقوية حضور مجلس املستشارين على مستوى القارة اإلفريقية ،بشكل يتكامل مع جهود الدبلوماسية الوطنية
ويواكب املستجدات واخلطوات املرتقبة في هذا اإلطار.
كما سيعمل مجلس املستشارين على تفعيل برامج العمل املكثفة التي قام ببلورتها مع مختلف شركائه
اجلهويني والقاريني ،وباخلصوص:
•	

البرملان األوروبي ؛

•	

اجلمعية البرملانية جمللس أوروبا ؛

•	

برملان أمريكا الوسطى ( )PARLACEN؛

•	

منتدى رئيسات ورؤساء اجملالس التشريعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاريبي (.)FOPREL

326

المحور الرابع :

األحداث والمحطات البارزة

في األنشطة الدبلوماسية للسنة التشريعية
2016-2015

327

الدبلوماسية الربملانية
التوقيع النهائي على انضمام الربملان املغربي لربملان أمريكا الوسطى ()PARLACEN
ك "عضو مالحظ دائم"
واحتضان مدينة العيون لكل من االجتماع التارخيي للمكتب التنفيذي
لربملان أمريكا الوسطى
واالجتماع املشرتك بني مكتب جملس املستشارين واملكتب التنفيذي
لربملان أمريكا الوسطى
يف إطار الزيارة اليت قام بها هذا االخري إىل اململكة املغربية
من  10إىل  16يوليوز 2016
شكلت الزيارة التي قام بها املكتب التنفيذي لبرملان أمريكا الوسطى ملدينة العيون حدثا تاريخيا واستثنائيا،
توج مسارا من العالقات الثنائية املتميزة بني املؤسستني التشريعيتني ،انخرط فيه مجلس املستشارين بإرادة
سياسة جماعية قوية .وهو ما جسده حضور كافة مكونات مجلس املستشارينفي هذا احلدث ،واالجتماع املشترك
بني مكتب مجلس املستشارين واملكتب التنفيذي لبرملان أمريكا الوسطى ،وما تضمنه روح "إعالن العيون" من
مواقف غير مسبوقة بشأن قضايا اململكة املغربية وعلى رأسها الوحدة الترابية ،وهو ما شكل مدخال مركزيا
لتعزيز حضور مجلس املستشارين كفاعل دبلوماسي موازي ،طموح من أجل التعريف أكثر باملسار الدميقراطي
والتنموي للمغرب ،وبسط احلقائق التاريخية للنزاع اإلقليمي املفتعل حول الصحراء املغربية.
وقد حرص مجلس املستشارين منذ التوقيع على االتفاق النهائي النضمام البرملان املغربي لبرملان أمريكا الوسطى
ك "عضو مالحظ دائم" خالل استقبال رئيس مجلس املستشارين ،السيد حكيم بن شماش ،لرئيس برملان امريكا
الوسطى مبقر اجمللس ،على احلضور القوي واملتواصل في أشغال اجلمعية العامة لبرملان امريكا الوسطى ،كما
عقد العديد من اللقاءات واملباحثات مع رؤساء وممثلي برملانات البلدان االعضاء بهذه املؤسسة التشريعية ،همت
خصوصا التعريف بخلفيات الصراع املفتعل حول الصحراء املغربية وكل املستجدات التي يعرفها امللف ،من أجل
ضحد كل املغالطات واالطروحات التي يزرعها االنفصاليون باملنطقة ،اضافة الى بسط أهم االصالحات السياسية
والدستورية واملسار التنموي ببالدنا ،حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل وأيده ،مع إبراز
املوقع اجلغرافي واحلضور السياسي واالقتصادي لبالدنا في محيطها االفريقي واجلهوي عامة ،وما يتيحه من فرص
جد مهمة لدول أمريكا الوسطى في اطار عالقات جنوب  -جنوب.
وقد انبثق عن هذا املسار" ،برنامج عمل مشترك" كخارطة طريق للعمل املستقبلي بني مجلس املستشارين
وبرملان أمريكا الوسطى ،على أساس تقوية التعاون والشراكة الثنائية ،وتنظيم لقاءات مشتركة حول القضايا
ذات االهتمام املشترك ،وتبادل الزيارات واخلبرات والتجارب ،مع إحداث آلية لتتبع تنفيذ البرنامج ومختلف االلتزامات
والتوصيات املرتبطة بامللف.
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احتضان الربملان املغربي لالجتماع االستثنائي السابع عشر ملنتدى رئيسات ورؤساء
اجملالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب ()FOPREL
التضامن القوي لرئيس املنتدى مع املسرية الوطنية ،اليت عاشتها مدينة الرباط يوم األحد
 13مارس  2016ردا على تصرحيات األمني العام لألمم املتحدة ،املعادية لقضية الوحدة
الرتابية للممكلة املغربية
تأييد مبادرة املغرب للحكم الذاتي يف االقاليم اجلنوبية
ومشاركة وفد الفوبريل يف أشغال منتدى  CRANSMONTANAمبدينة الداخلة
شكل االجتماع االستثنائي السابع عشر ملنتدى رئيسات ورؤساء اجملالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكرايبي
( )FOPRELالذي احتضنه البرملان املغربي حدثا متميزا ،ال من حيث برنامج العمل واملواضيع التي مت تناولها ،وال من
حيث أهمية احملادثات الثنائية وظرفية االنعقاد التي تزامنت مع حدثني هامني وهما املسيرة الوطنية ،التي عاشتها
العاصمة الرباط يوم األحد  13مارس  2016ردا على تصريحات األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،املنحازة
واملشككة في عدالة ومشروعية القضية الوطنية .كما جتسدت االهمية الكبيرة لهذا احلدث في مشاركة وفد
الفوبريل في أشغال منتدى كرونسمونتانا الذي احتضنته مدينة الداخلة.
خالل االجتماع الذي انعقد بالبرملان املغربي أشاد رئيس منتدى رئيسات ورؤساء اجملالس التشريعية بأمريكا
الوسطى والكرايبي ( ،)FOPRELالسيد  ،Mario Taracena Diaz Solباملسيرة التاريخية ليوم  13مارس ،2016
مؤكدا أنها عكست روحا وطنية وسلمية ،أبان املغاربة من خاللها للمنتظم الدولي عن ثقافتهم احلضارية في
االحتجاج السلمي ،مجددا ،بنفس املناسبة ،دعم ومساندة دول أمريكا الوسطى والكرايبي للمملكة املغربية في
جهودها من أجل الدفاع عن وحدتها الترابية ،والبحث عن إيجاد حل سلمي للنزاع املفتعل حول الصحراء املغربية،
منوها في هذا السياق مببادرة املغرب للحكم الذاتي في االقاليم اجلنوبية.

استقبال السيد  ،Roger Nkodo Dangرئيس الربملان االفريقي انسجاما مع التوجهات
امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل يف إطار عودة املغرب
لالحتاد االفريقي
شكلت الزيارة التي قام بها السيد  ،Roger Nkodo Dangرئيس البرملان االفريقي للملكة املغربية ،حدثا هاما
ينسجم مع التوجهات امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل في إطار عودة املغرب
لالحتاد االفريقي.
وقد كانت هذه الزيارة ،واللقاءات املكثفة التي تخللتها ،مناسبة للتأكيد على ،وكما جسدته الرسالة امللكية
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السامية التي وجهها صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل إلى القمة ال 27لالحتاد اإلفريقي التي انعقدت
بالعاصمة الرواندية كيغالي يومي  17و 18يوليوز  ،2016وكذا اخلطاب امللكي السامي مبناسبة الذكرى  63لثورة
امللك والشعب يوم  20غشت  ،2016أن خروج املغرب من عباءة املنظومة اإلفريقية لم يتجاوز إطاره التنظيمي ،وأن
الدبلوماسية النشطة والشراكة االقتصادية املميزة ظلت السمة التي طبعت عالقات اململكة املغربية بغالبية
عواصم القارة ،وهو ما فتح اليوم االطار املالئم لعودة اململكة املغربية ملوقعها الطبيعي باملنتظم االفريقي.
كما كانت فرصة للتشديد على أن املغرب جعل من التعاون مع القارة اإلفريقية خيارا استراتيجيا ،حيث وضع
على رأس أولوياته تعزيز وتطوير العالقات مع الدول االفريقية ،في إطار تكامل إقليمي حيوي وشراكة جنوب-
جنوب فعالة وتضامنية ،تهدف إلى جعل التنمية بإفريقيا عمال تشاركيا وجهدا جماعيا ينطلق من منظور
استراتيجي متجدد ومتكامل حدده صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل في أكثر من مناسبة ،مبني
من جهة على تطوير العالقات االقتصادية والتجارية جنوب-جنوب ،والسعي من جهة اخرى إلى ترسيخ العالقات
التاريخيةللملكة املغربية مع بلدان القارة اإلفريقية عبر مبادرات تشمل مختلف اجملاال ت االنسانية والتنموية .ومن
ضمن هذه املناسبات:
•خطاب صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل أمام املنتدى املغربي – اإلفواري بأبيدجان يوم  24فبراير
 ،2014حيث قال جاللته" :إفريقيا ال ينبغي لها أن تظل رهينة ملاضيها ،وملشاكلها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية احلالية .بل عليها أن تتطلع ملستقبلها ،بكل عزم وتفاؤل ،وأن تستثمر في سبيل ذلك كل
طاقاتها".
•خطاب صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل ،يوم اخلميس  30يوليوز  ،2015مبناسبة الذكرى
السادسة عشرة العتالء جاللته عرش أسالفه املنعمني ،حيث قال جاللته" :وفي ما يخص التضامن ،فإن
املغرب يعتمد توجها دبلوماسيا استراتيجيا يهدف إلى ترسيخ تعاون جنوب  -جنوب فعال ،خاصة مع الدول
اإلفريقية الشقيقة .وقد مكنتنا الزيارات التي قمنا بها لعدد من بلدان القارة ،من تطوير منوذج للتعاون
االقتصادي ،يقوم على حتقيق النفع املتبادل ،وعلى النهوض بأوضاع املواطن اإلفريقي".
وقد كان اللقاء الثنائي مع رئيس مجلس املستشارين ،السيد حكيم بن شماش ،مناسبة إلبراز دور الدبلوماسية
البرملانية في تقوية التعاون وتوحيد املواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية واإلقليمية والقارية ،سواء على املستوى
االفريقي أو في إطار الشراكات اإلقليمية مع االحتاد األوروبي وأمريكا اجلنوبية والصني والواليات املتحدة االمريكية
وروسيا واليابان ،وكذا بحث السبل الكفيلة بتطوير العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية ،واستثمار اإلمكانيات
الواعدة في التعاون بني الدول االفريقية.
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تقديم رئيس جملس املستشارين ،السيد حكيم بن مشاش ،ملقرتح،
باسم الربملان املغربي،
يرمي إىل اعتماد برنامج عمل يف إطار اإلسرتاتيجية اجلديدة لالحتاد الربملاني الدولي
لـ  2017حتت عنوان:
"وضع العدالة االجتماعية يف قلب التنمية املستدامة"
قدم رئيس مجلس املستشارين ،السيد حكيم بن شماش ،مقترحا ،باسم البرملان املغربي ،يرمي إلى اعتماد
برنامج عمل في إطار اإلستراتيجية اجلديدة لالحتاد البرملاني الدولي لـ  2017حتت عنوان" :وضع العدالة االجتماعية
في قلب التنمية املستدامة" ،وهي مبادرة تنهل من مرجعية األهداف اجلديدة للتنمية املستدامة 2030 – 2015
التي صادقت عليها األمم املتحدة في شهر شتنبر  ،2015كما تستحضر أهمية وضع مقومات العدالة االجتماعية
كأساس لتحقيق تنمية مستدامة وفعالة ومبتكرة.

املشاركة االوىل جمللس املستشارين يف دورات جملس حقوق االنسان جبنيف والتفاعل
مع آليات االمم املتحدة يف جمال حقوق االنسان ،كمبادرة تأسس ملرحلة جديدة يف
عالقات جملس املستشارين مع املؤسسات احلقوقية الوطنية والدولية
شارك مجلس املستشارين في شخص رئيسه ،السيد حكيم بن شماش ،في حلقة النقاش املنظمة مبناسبة
انعقاد الدورة  32جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بجنيف حول موضوع" :مساهمة البرملانات في أشغال
مجلس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل".
وتأتي هذه املبادرة ،التي تأسس ملرحلة جديدة في عالقات مجلس املستشارين مع املؤسسات احلقوقية الوطنية
والدولية انطالقا من مرتكزين هامني:
•تنزيل استراتيجية مجلس املستشارين الرامية إلى حتقيق عمل برملاني موسوم مببادئ حقوق اإلنسان
املتعارف عليها دوليا ؛
•تنفيذ مجلس املستشارين لتوصيات االحتاد البرملاني الدولي املرتبطة بتفاعل البرملانات مع آليات األمم املتحدة
اخلاصة بحقوق اإلنسان ،والسيما آلية االستعراض الدوري الشامل ،واملساهمة في تنفيذ التوصيات الصادرة
عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
وقد قدم رئيس مجلس املستشارين ،السيد حكيم بن شماش ،مبناسب مشاركته في هذه الندوة ،مقترحات
وتوصيات هامة تروم تقوية العالقة بني البرملانات الوطنية وآليات االمم املتحدة في مجال حقوق االنسان ،ومنها:
•مأسسة إمكانية مساهمة البرملانات الوطنية بتقدمي تقارير موازية أمام هيئات املعاهدات أو في إطار
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•االستعراض الدوري الشامل ؛
•تقوية اختصاصات جلان التشريع وحقوق اإلنسان والعدل واللجان املماثلة في املهام ،وتبعا لألنظمة
الدستورية لكل بلد ،في مجال دراسة وتتبع وتقييم مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع االلتزامات
االتفاقية لكل بلد مبقتضى القانون الدولي حلقوق اإلنسان ؛
•وضع البرملانات ،في البلدان التي تتيح أنظمتها الدستورية ذلك ،إلطارات منهجية لتقييم السياسات
العمومية باستعمال املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان وتعبئة املساهمة التقنية للمفوضية السامية
حلقوق اإلنسان وباقي الوكاالت األممية املتخصصة واالحتاد البرملاني الدولي في هذا الصدد.

إحداث جمموعة الصداقة والتعاون املغربية االوروبية لتكون آلية متقدمة
ومكملة لعمل اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية االوروبية ولتعزيز التصدي
ملخططات خصوم الوحدة الرتابية للمملكة املغربية داخل الربملان االوروبي
حققت الدبلوماسية البرملانية املغربية خالل هذه السنة انتصارات كبيرة على مستوى العالقات مع البرملان
االوروبي ،في إطار التصدي املتواصل خملططات خصوم الوحدة الترابية للمملكة املغربية ،في مختلف احملطات
املرتبطة بالتقارير والتوصيات التي نوقشت باللجان الدائمة واجللسة العامة للبرملان االوروبي كبرنامج أولويات
اإلحتاد األوروبي لسنة  2016في ملف حقوق اإلنسان.
وقد تأتى ذلك بفضل اليقظة والعمل املتواصل للجنة البرملانية املشتركة املغربية االوروبية ،التي متكنت
من خالل االتصاالت اللقاءات املكثفة مع البرملانيني األوروبيني من مختلف السياسية ،حيث قدمت في مختلف
املناسبات شروحات مفصلة ودقيقة حول النمودج التنموي املغربي املتفرد في املنطقة ،وواقع تطور حقوق اإلنسان
باملغرب وخصوصا باألقاليم اجلنوبية ،وكذا املكتسبات الهامة والنوعية التي حتققت على مستوى احلقوق واحلريات
بفعل سياسة اململكة وجهود اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان وجلانه اجلهوية.
كما مت ذلك من خالل تعزيز عمل هذه اللجنة بآلية جديدة متقدمة ومكملة ،حيث أحدث رئيس مجلس
املستشارين ،السيد حكيم بن شماش ،مجموعة الصداقة البرملانية املغربية االوروبية ،ومت اإلتفاق على منح رئاستها
للدكتور محمد الشيخ بيد اهلل.
وقد قامت هذه اجملموعة خالل هذه الفترة مببادرات ولقاءات هامة مع العديد من الفعاليات السياسية والبرملانية
بالبرملان األوروبي ،بتعاون وتنسيق مع كل من مجموعة الصداقة عن اجلانب االوروبي برئاسة السي د �Gilles Par
 ،gneauxواللجنة البرملانية املشتركة املغربية االوروبية برئاسة السيد  ،Pier Antonio Panzeriوذلك من أجل تقوية
التعاون والشراكة بني مجلس املستشارين والبرملان االوروبي ،وتعزيز احلوار البرملاني بني اجلانبني.
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اقرتاح بند طارئ حول فلسطني خالل اجلمعية العامة  134لالحتاد الربملاني الدولي
بزامبيا يف إطار الدعم املتواصل جمللس املستشارين للقضية الفلسطينية يف خمتلف
اللقاءات واملنتديات الدولية
في إطار الدعم املتواصل جمللس املستشارين للقضية الفلسطينية ،في مختلف اللقاءات واملنتديات الدولية،
قدم رئيس مجلس املستشارين ،السيد حكيم بن شماش ،باسم البرملان املغربي ،بندا طارئا خالل اجلمعية العامة
 134لالحتاد البرملاني الدولي التي انعقدت بزامبيا خالل الفترة املمتدة من  19إلى  23مارس  ،2016حول موضوع:
"دور البرملانات في استكمال مسلسل االعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة ،ذات سيادة وقابلة للحياة
وعاصمتها القدس الشرقية".

تعزيز ربط التواصل الدائم واملستمر مع مغاربة العامل
في إطار تنزيل عناصر اخملطط االستراتيجي جمللس املستشارين في مجال الدبلوماسية البرملانية والعالقات
اخلارجية ،عزز مجلس املستشارين التواصل مع مغاربة العالم ،وذلك في مختلف املناسبات املرتبطة مبشاركات
وفود مجلس املستشارين في التظاهرات الدولية ك "املنتدى املغربي – االسباني االول" ،و"الندوة املنظمة مبجلس
الشيوخ الفرنسي من طرف نادي  Eugène de la Croixاملؤسس من طرف املنتخبني الفرنسيني ذوي االصول املغربية"
أو خالل الزيارات الرسمية للخارج واالستقباالت من طرف رئيس مجلس املستشارين ،السيد حكيم بن شماش
مبقر اجمللس ،أو من خالل الندوات وامللتقيات حول القضايا واملواضيع التي تهم مغاربة العالم كتنظيم مجلس
املستشارين للندوة الدولية حول موضوع" :مغاربة العالم واجلهوية املوسعة".

اخنراط مكثف يف اجهزة االحتادات واجلمعيات الربملانية االقليمية والقارية والدولية
من أجل ضمان حضور قوي ومؤثر يف القرارات والتوصيات
•	

رئاسة اجلمعية البرملانية للبحر االبيض املتوسط

•	

رئاسة جلنة الشؤون الثقافية للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط

•	

نيابة رئاسة جلنة الشؤون االقتصادية للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط

•	

العضوية باللجنة التنفيذية لالحتاد البرملاني االفريقي

•	

العضوية باللجنة التنفيذية لالحتاد البرملاني العربي

•	

رئاسة جلنة الصداقة البرملانية املغربية االوروبية

•	 تولي مهمة مقرر "االجتماع البرملاني مبناسبة انعقاد الدورة  22ملؤمتر األطراف في اتفاقية اإلطار لألمم
املتحدة حول التغيرات املناخية كوب"22
•	

تولي مهمة مقرر مشترك لالحتاد البرملاني الدولي حول موضوع" :تأمني احلماية املستدامة للموروث الثقافي

املادي والالمادي لالنسانية من التدمير والتالشي"
334

الدبلوماسية الربملانية
زيارتي العمل املتبادلة
لكل من رئيس جملس املستشارين ،السيد حكيم بن مشاش
ورئيس البوندسرات االملاني ،السيد Stanislaw Tillich
انسجاما مع مشروع الشراكة االسرتاتيجية الذي اطلقه قائدي البلدين
وجتسيدا للتوجه اجلديد جمللس املستشارين عرب إعادة ترتيب وإغناء احلقيبة
الدبلوماسية من خالل إيالء االهتمام للدول ذات نظام الثنائية الربملانية والتمثيليات
اجلهوية ،ويف إطار التكامل مع جملس النواب
شكلت الزيارتني املتبادلتني لكل من رئيس مجلس املستشارين ،السيد حكيم بن شماش ،ورئيس البوندسرات
االملاني ،السيد  ،Stanislaw Tillichحدثني استثنائيني في إطار تقوية التعاون بني املؤسستني التشريعيتني ،خدمة
للقضايا ذات االهتمام املشترك بني اململكة املغربية وجمهورية أملانيا االحتادية ،ومساهمة في استكشاف االمكانيات
واآلليات واجملاالت الواعدة في العالقات الثنائية ،وفي إرساء لبنات شراكة استراتيجية بني البلدين.
كما كانت الزيارتني جتسيدا للتوجه اجلديد جمللس املستشارين عبر إعادة ترتيب وإغناء احلقيبة الدبلوماسية من
خالل إيالء االهتمام للدول ذات نظام الثنائية البرملانية والتمثيليات اجلهوية ،في إطار التكامل مع مجلس النواب.

إرساء البعد اخلاص بالتواصل مع االوساط السياسية واجلامعية واالعالمية االجنبية
يف املهام الدبلوماسية من خالل تنظيم الندوات وإلقاء احملاضرات للتعريف بالنموذج
الدميقراطي التنموي املغربي ،وبعدالة قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية،
وبالبعد االسرتاتيجي ملبادرة املغرب للحكم الذاتي يف االقاليم اجلنوبية
متيزت الفترة التشريعية  2016 – 2015بإرساء البعد اخلاص بالتواصل مع االوساط السياسية واجلامعية
واالعالمية االجنبية ،وذلك في مختلف املهام الدبلوماسية ،سواء تعلق االمر بالزيارات الرسمية إلى اخلارج أو على
هامش املشاركات في املؤمترات واملنتديات الدولية من خالل تنظيم الندوات وإلقاء احملاضرات للتعريف بالنموذج
الدميقراطي التنموي املغربي ،وبعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة املغربية والبعد االستراتيجي ملبادرة املغرب
للحكم الذاتي في االقاليم اجلنوبية.
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زيارة عمل السيدة  ،Anne Brasseurرئيسة اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا لبالدنا
كتجسيد لعمق الشراكة القائمة بني الربملان املغربي واجلمعية الربملانية جمللس اوروبا
يف ضوء وضع "شريك من أجل الدميقراطية" واالخنراط القوي لشعبة جملس املستشارين
يف أشغال اجلمعية ومواكبة برنامج الشراكة الثنائية
شكلت الزيارة الهامة التي قامت بها السيدة  ،Anne Brasseurرئيسة اجلمعية البرملانية جمللس أوروبا ،للمملكة
املغربية حدثا متميزا ،يجسد عمق الشراكة القائمة بني املغرب واالحتاد االوروبي وبني البرملان املغربي واجلمعية
البرملانية جمللس اوروبا في ضوء وضع "شريك من أجل الدميقراطية".
كما كانت هذه الزيارة ،التي تندرج في إطار تعزيز قنوات الشراكة والتواصل الفعال والدائم واالنخراط القوي
للبرملان املغربي في اجلمعية البرملانية جمللس أوروبا ،فرصة للوقوف عند حجم اإلصالحات السياسية واملؤسساتية
التي دشنتها اململكة املغربية.
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المحور الخامس:

تموقع مجلس المستشارين

داخل االتحادات والجمعيات البرلمانية اإلقليمبة
والقارية والدولية وعالقاته الثنائية في إطار

الشراكات المؤسساتية والمنظماتية والمنتدياتي
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واالصرؼؼقي
اظعربقي
اظشمون
.1 ضطى
اظدائؿي
اظقرـقي
اظشعى
 ضطى اظشمون اظعربقي واالصرؼؼقي

 .1الشعب الوطنية الدائمة

اظعضقؼي/اظصػي
ادلـظؿي اظؾردلوغقي
اظعربقي واالصرؼؼقي
 ضطى اظشمون
اظصػي
اظؾردلوغقي
ادلـظؿي
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اظؾردلوغل
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اظعضقؼي/دائؿ
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عـظؿي
صل
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عـظؿي
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احتود عفوظس اظدول األسضوء
دائؿ
سضق
اإلصرؼؼل
اظؾردلوغل
االحتود
دائؿ
سضق
اظعربل
اظؾردلون
اظعربل
اظؾردلوغل
االحتود
دائؿ
سضق
دائؿ
سضق
اإلدالعلاظعربل
ﺇصرؼؼقو واظعوظؿ
اظؾردلوغلصلادلؿوﺛؾي
واﺠﻤﻟوظس
واظشقرى
احتوداظشققﺥ
رابطي عفوظس
دائؿ
سضق
اإلصرؼؼل
صلاظؿعوون
عـظؿي
االحتوداألسضوء
عفوظس اظدول
دائؿ
سضق
دائؿ
سضق
ادلغوربل
اظشقرى
رابطي عفوظس اظشققﺥ عفؾس
دائؿ
سضق
ادلؿوﺛؾي صل ﺇصرؼؼقو واظعوظؿ اظعربل
واﺠﻤﻟوظساظعربل
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دائؿ
سضق
دائؿ
سضق
اظؾردلوغلادلغوربل
االحتود اظشقرى
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اإلصرؼؼل
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سضق
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سضق دائؿ
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 ضطى اظشمون
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ضطى اظشمون األوروبقي وادللؾلالت ادلؿقدطقي

•قطب الشؤون األوروبية واملسلسالت املتوسطية
اظعضقؼي/اظصػي
ادلـظؿي اظؾردلوغقي
األوروبقي وادللؾلالت ادلؿقدطقي
 ضطى اظشمون
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ادلـظؿياظؿوبعي
اجلؿعقي اظؾردلوغقي
اظعضقؼي/اظصػي
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اظدميؼرارقي
ذرؼؽ عـ أجؾ
أجؾ بني اظؾردلون
عشؿرطي
جلـي
ﺠﻤﻟؾس أوروبو
اظؿوبعي
اظؾردلوغقي
اجلؿعقي
اظدميؼرارقي
ذرؼؽ عـ
األوروبقي
ادلغربقي
ادلشؿرطي
اظؾردلوغقي
اظؾفـي
األوروبل
واظؾردلون
ادلغربل
اظصػي
/
اظعضقؼي
اظؾردلوغقي
ادلـظؿي
جلـي عشؿرطي بني اظؾردلون
األوروبقي
عـادلغربقي
اظؾردلوغقيادلشؿرطي
اجلؿعقياظؾردلوغقي
اظؾفـي
ادلؿقدط
أوروبو
أجؾﺠﻤﻟؾس
ظالحتوداظؿوبعي
اجلؿعقي اظؾردلوغقي
دائؿ األوروبل
واظؾردلون
اظدميؼرارقي
سضقأجؾ
ادلغربلعـ
ذرؼؽ
أجؾادلؿقدط
األبقض
اظؾردلوغقي ظؾؾقر
اجلؿعقي اظؾردلوغقي
اجلؿعقي
دائؿ
جلـي سضق
ادلؿقدط
ظالحتود عـ
سضق
دائؿبني اظؾردلون
عشؿرطي
األوروبقي
ادلغربقي
ادلشؿرطي
اظؾردلوغقي
اظؾفـي
أرؾلل
ذؿول
ظؾؾقرحؾػ
دلـظؿي
اظؾردلوغقي
اجلؿعقي
ذرؼؽ
ادلؿقدط
األبقض
اظؾردلوغقي
اجلؿعقي
سضق دائؿ
عؿقدطلاألوروبل
واظؾردلون
ادلغربل
واظؿعوون بلوروبو
األعـ
دلـظؿي
اظؾردلوغقي
اجلؿعقي
اظؿعوون
ذرؼؽ عـ
أرؾلل
ذؿول
حؾػ
دلـظؿي
اظؾردلوغقي
اجلؿعقي
ادلؿقدط
عـ أجؾ
ظالحتود
اظؾردلوغقي
اجلؿعقي
عؿقدطل
أجؾدائؿ
ذرؼؽسضق
بلوروبو
واظؿعوون
األعـ
دلـظؿي
اظؾردلوغقي
اجلؿعقي
ادلؿقدط
األبقض
ظؾؾقر
اظؾردلوغقي
اجلؿعقي
اظؿعوون
ذرؼؽ عـ
أجؾدائؿ
سضق
اجلؿعقي اظؾردلوغقي دلـظؿي حؾػ ذؿول أرؾلل
ذرؼؽ عؿقدطل
واالوضقوغقس
واالدققؼي
األعرؼؽقي
اظشمون
 ضطى
األعـ واظؿعوون بلوروبو
اظؾردلوغقي دلـظؿي
اجلؿعقي
ذرؼؽ عـ أجؾ اظؿعوون
واالوقيانوس
واالسيوية
ضطىاألمريكية
قطب الشؤون
واالدققؼي واالوضقوغقس
األعرؼؽقي
اظشمون
• 

اظعضقؼي/اظصػي
ادلـظؿي
اظؾردلوغقيواالدققؼي واالوضقوغقس
األعرؼؽقي
 ضطى اظشمون
اظعضقؼي/اظصػي
اظؾردلوغقي
ادلـظؿي
عـؿدى رئقلوت ورؤدوء ادلمدلوت اظؿشرؼعقي بلعرؼؽو اظقدطك ودول
سضق عالحظ
اظؽورؼؾلي
الكاريبي
اظؿشرؼعقي بلعرؼؽو اظقدطك ودول
عـؿدى رئقلوت ورؤدوء ادلمدلوت
عالحظ
سضق
اظصػي
/
اظعضقؼي
اظؾردلوغقي
ادلـظؿي
اظؽورؼؾلي
اظقدطك
بردلون أعرؼؽو
سضق عالحظ دائؿ
اظؿشرؼعقي بلعرؼؽو اظقدطك ودول
ادلمدلوت اظقدطك
عـؿدى رئقلوت ورؤدوءبردلون أعرؼؽو
دائؿ
عالحظ
عالحظ
سضقسضق
اظؽورؼؾلي
•قطب الشؤون الدولية
اظدوظقي
أعرؼؽو اظقدطك
 ضطى اظشمون بردلون
سضق عالحظ دائؿ




ضطى اظشمون اظدوظقي
ضطى

ادلـظؿي اظؾردلوغقي
37
االحتود اظؾردلوغل اظدوظل
اظدوظقي
اظشمون
37
ظؾػرغؽقصقغقي
اجلؿعقي اظؾردلوغقي

اظعضقؼي/اظصػي
سضق دائؿ
سضق دائؿ

37
 .2ادلـظؿوت اظؾردلوغقي ادلقضقسوتقي339
اظؿل ؼشورك صقفو عفؾس
ادللؿشورؼـ بدون ذعؾي ورـقي دائؿي
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 .2املنظمات البرملانية املوضوعاتية التي يشارك فيها مجلس املستشارين بدون شعبة
وطنية دائمة
•	

املنتدى العاملي حلقوق االنسان

•	

املنتدى العاملي االجتماعي

•	

جلسة االستماع البرملانية باألمم املتحدة

•	

االجتماع البرملاني السنوي حول املرأة

•	

االجتماع البرملاني مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة حول التغيرات املناخية

•	

االجتماع البرملاني حول املنظمة العاملية للتجارة

•	

املؤمتر العاملي حول البرملان االلكتروني

•	

املؤمتر العاملي للبرملانيني ضد الرشوة

•	

املنظمة البرملانية العاملية ملكافحة الفساد

•	

منتدى كرونسمونتانا

•	

قمة كازان (منتدى رجال األعمال العرب والروس)

•	

املعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون

•	

برنامج األمم املتحدة لإلسكان

•	

اجلمع االستشاري للبرملانيني من أجل احملكمة اجلنائية الدولية وقواعد القانون

 .3مجموعات الصداقة والتعاون (حسب الثنائية واألحادية اجمللسية)
▪ قطب الشؤون العربية واالفريقية
•الدول بنظام الغرفة الواحدة:
السعودية ،اإلمارات ،قطر  ،فلسطني ،الكويت ،مصر ،تونس ،الطوغو ،سوريا ،السينغال.
•الدول بنظام الثنائية البرملانية:
البحرين ،السودان ،اليمن ،موريتانيا ،اجلزائر ،سلطنة عمان ،األردن ،الغابون ،ناميبيا ،الكونغو ،جنوب إفريقيا.
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▪ قطب الشؤون األوروبية واملسلسالت املتوسطية
•الدول بنظام الغرفة الواحدة:
أوكرانيا ،البرتغال ،كرواتيا.
•الدول بنظام الثنائية البرملانية:
إسبانيا ،سويسرا ،إيطاليا ،بولندا ،بلجيكا ،أملانيا ،روسيا ،إيرلندا ،سلوفينيا ،هولندا ،فرنسا ،النمسا ،بريطانيا،
رومانيا.
▪ قطب الشؤون األمريكية واالسيوية واالوقيانوس
•الدول بنظام الغرفة الواحدة:
فنزويال ،الدومينيك ،تركيا ،البيرو ،الصني ،التايالند
•الدول بنظام الثنائية البرملانية:
الشيلي ،األرجنتني ،كولومبيا ،البرازيل ،املكسيك ،كندا ،ماليزيا ،باكستان ،الفيلبني ،كازاخستان ،اليابان ،الهند،
*استراليا/نيوزيالندا.

 .4االتفاقيات الثنائية بني مجلس املستشارين/البرملان املغربي والبرملانات الوطنية
واملنظمات الدولية
أ -الشراكات الثنائية
•مذكرة تفاهم حول التعاون بني مجلس املستشارين املغربي ومجلس الشيوخ االسباني ؛
•مذكرة تفاهم حول التعاون بني مجلس املستشارين املغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي ؛
•مذكرة تفاهم حول التعاون بني مجلس املستشارين املغربي واجمللس الفدرالي الروسي ؛
•مذكرة تفاهم حول التعاون بني مجلس املستشارين املغربي والبوندسرات األملاني ؛
• مذكرة تفاهم حول التعاون بني مجلس املستشارين املغربي ومجلس الشيوخ البوروندي ؛
•مذكرة تفاهم مع مؤسسة ويستمنستر للدميقراطية  Westminster Fondation for Democraty؛
•اتفاقية مع اجمللس الوطني حلقوق االنسان ؛
•اتفاقية التعاون بني البرملان املغربي ومنظمة اليونيسيف واملرصد الوطني حلقوق الطفل ؛
•اتفاقية تعاون مشترك مع معهد جنيف حلقوق االنسان ؛
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•برنامج تعاون بني البرملان املغربي وبرنامج دعم اتفاقية الشراكة بني املغرب واالحتاد األوروبي؛
•برنامج التعاون بني البرملان املغربي وبرنامج األمم املتحدة للتنمية ؛
•اتفاقيات تعاون ثنائي بني البرملان املغربي وبرملانات أمريكا الوسطى والكراييبي:
•اتفاقية تعاون ثنائي بني البرملان املغربي وبرملان امليكسيك
•اتفاقية تعاون ثنائي بني البرملان املغربي وبرملان الدومينيكان
•اتفاقية تعاون ثنائي بني البرملان املغربي وبرملان نيكاراغوا
•اتفاقية تعاون ثنائي بني البرملان املغربي وبرملان الهندوراس
•اتفاقية تعاون ثنائي بني البرملان املغربي وبرملان كوستاريكا
• اتفاقية تعاون ثنائي بني البرملان املغربي وبرملان بيليز
• مذكرة تفاهم مع اجلمعية التشريعية جلمهورية السلفادور
ب  -الشراكات املنتدياتية
•املنتدى البرملاني املغربي الفرنسي
•املنتدى البرملاني املغربي االسباني
ج  -الشراكات املنظماتية
•«الشراكة من أجل الدميقراطية» لدى اجلمعية البرملانية جمللس أوروبا والبرنامج الثالثي املغرب – االحتاد
األوروبي – مجلس أوروبا حتت عنوان " :أولويات املغرب في إطار التعاون مع دول اجلوار"
•الشراكة مع البرملان االوروبي من خالل اللجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية
•«الشراكة من أجل التعاون» لدى اجلمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا
•«الشراكة املتوسطية» لدى اجلمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال أطلسي
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مداخالت رئيس مجلس المستشارين،
السيد حكيم بن شماش

في الندوات والمؤتمرات االقليمية
والقارية والدولية
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مداخلة رئيس جملس املستشارين ،السيد حكيم بن مشاش
يف حلقة النقاش حول تقيـيم إسهام الربملانات يف أعمال جملس حقوق اإلنسان
جنيف 22 ،يونيو 2016
أيتها السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية أن أذكر احلضور الكرمي أن هذه الورقة تعتبر مرافعة ترمي إلى الدفع قدما مبسلسل
تقوية إسهام البرملانات في أعمال مجلس حقوق اإلنسان واستعراضه الدوري الشامل على النحو الذي ورد في
قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  65/123بتاريخ  13ديسمبر  2013ورقم  66/261بتاريخ  29ماي  2012ورقم
 68/272بتاريخ  19ماي  2014وكذا قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  22/15بتاريخ  21مارس  2013بشأن إسهام
البرملانات في أعمال مجلس حقوق اإلنسان واستعراضه الدوري الشامل وقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم، 26/ 29
بتاريخ  27يونيو  ،2014ورقم  30.14بتاريخ  1أكتوبر .2015
ومتثل هذه املرافعة مساهمة في حتقيق أهداف حلقة نقاش هذه التي حدد قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم
 30.14هدفا لها "تقييم إسهام البرملانات في أعمال اجمللس واستعراضه الدوري الشامل" في أفق "حتديد سبل تعزيز
ذلك اإلسهام بقدر أكبر".
وتكامال مع ما تعلمونه جميعا عن األدوار االستراتيجية التي يلعبها مجلسكم املـوقر هذا وكذا االحتاد البرملاني
الدولي في هذا الصدد ،فإن مرافعتي ستستند إلى تقريب املشــــاركات واملشاركني من التجربة املغربية في
دور البرملان ،عبر مجلس املستشارين الذي أتشرف برئاسته ،في حتويل االلتزامات الدولية للمملكة املغربية إلى
سياسات وقوانني وطنية ،وفي إعمال األدوار الدستورية للبرملان في مجال التشريع واملراقبة وتقييم السياسات
العمومية من أجل ضمان أوسع وأسرع تنفيذ ممكن للتوصيات املقدمة خالل دورات االستعراض الدوري الشامل،
وكذا املالحظات اخلتامية املوجهة إلى بالدنا من طرف هيئات املعاهدات والتوصيات املوجهة إلى بالدنا من طرف
أصحاب الواليات برسم املساطر اخلاصة ،إضافة إلى التوصيات املقدمة من آليات حقوق اإلنسان األخرى التي تعمل
على املستوى الوطني كاجمللس الوطني حلقوق اإلنسان.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا الدور يرتكز على عدد من العناصر املعيارية والتعاقدية الذي متكن البرملان من لعب دور
مركزي في مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع التزاماتنا املترتبة عن االتفاقيات التي صادقت عليها اململكة
أو انضمت إليها ،بوصف املالءمة ضمانة أساسية إلعمال التزامات الدولة بحماية حقوق اإلنسان و النهوض بها.
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أيتها السيدات والسادة،
ينبغي أن أذكر في البداية أن تصدير دستور بالدنا الذي يشكل جزءا ال يتجزأ منه ،يكرس التزام الدولة املغربية
ب"حماية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدولي والنهوض بهما ،واإلسهام في تطويرهما ،مع مراعاة الطابع
الكوني لتلك احلقوق ،وعدم قابليتها للتجزيء" ،وكذا "جعل االتفاقيات الدولية ،كما صادق عليها املغرب ،وفي نطاق
أحكام الدستور ،وقوانني اململكة ،وهويتها الوطنية الراسخة ،تسمو ،فور نشرها ،على التشريعات الوطنية ،والعمل
على مالءمة هذه التشريعات ،مع ما تتطلبه تلك املصادقة" .ومن البديهي أن هذه االلتزامات تتحملها مختلف
السلط الدستورية في ممارسة مختلف وظائفها ومهامها الدستورية ،مبا في ذلك البرملان الذي أناط به الفصل
 70من الدستور ممارسة السلطة التشريعية .والتصويت على القوانني ومراقبة عمل احلكومة وتقييم السياسات
العمومية .ويتضح إذن أن مقتضيات الدستور ترسي أساسا معياريا ملمارسة العمل البرملاني في مختلف وظائفه
من منظور حقوق اإلنسان.
ولقد مت تكريس هذا املنحى في النظامني الداخليني جمللسي البرملان ،وعلى سبيل املثال فإن النظام الداخلي
جمللس املستشارين بتضمن مقتضيات خاصة بعالقة اجمللس مبؤسسات وهيئات حماية احلقوق واحلريات واحلكامة
اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشاركية وهي املواد  281إلى  284من النظام الداخلي املذكور
والتي تتيح لرئيس مجلس املستشارين ،بناء على قرار املكتب أو طلب رئيس فريق أو جلنة دائمة ،أن يحيل على
املؤسسات والهيئات الدستورية مبا فيها ،على سبيل املثال ال احلصر ،مؤسسات حماية حقوق اإلنسان والنهوض
بها كاجمللس الوطني حلقوق اإلنسان والوسيط والهيأة املكلفة باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز طلب بذل
املساعدة واالستشارة بخصوص مشاريع القوانني أو االتفاقيات الدولية وكذا مقترحات القوانني املعروضة على
اجمللس ،وذلك دون اإلخالل باالستقاللية التي تخولها القوانني احملدثة لها ،وداخل أجل محدد متفق عليه ال يؤدي إلى
وقف أشغال اللجن الدائمة بخصوصها .وتضمن مقتضيات النظام الداخلي أيضا عيانية  visibilityملحوظة آلراء
هذه املؤسسات حيث يتعني إدراج اآلراء االستشارية املدلى بها ضمن تقارير اللجن الدائمة املرفوعة إلى اجللسة
العامة.
وقد مت ترسيم هذا النمط اجلديد الذي يقوي أدوار البرملان في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها من
خالل قرارات اجمللس الدستوري (رقم  924بتاريخ  22غشت  2013ورقم  929بتاريخ  19نونبر  )2013القاضيني مبطابقة
مقتضيات النظام الداخلي جمللس النواب مع أحكام الدستور ،وكذا قراريه رقم  938.14بتاريخ  14يونيو  2014و942.14
بتاريخ  21يوليوز  2014القاضيني مبطابقة مقتضيات النظام الداخلي جمللس املستشارين مع أحكام الدستور حلظة
مميزة بالنسبة لعالقة البرملان ،مع باقي املؤسسات الوطنية املعنية باحلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة ،حيث مكنت
املقتضيات اجلديدة الواردة في النظام الداخلي جمللس النواب ومثيالتها في النظام الداخلي جمللس املستشارين من
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حتقيق مرحلي لهدف مساهمة غرفتي البرملان بشراكة مع مؤسسات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها في
تطوير مالءمة التشريعات الوطنية مع املعاهدات الدولية التي صادقت عليها بالدنا ،وتعزيز أدوار البرملان في تقييم
السياسات العمومية باالستناد على املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان.
أيتها السيدات والسادة،
أود أيضا أن أشير إلى إحدى عناصر قوة التجربة املغربية في مجال العالقات بني مؤسسات حماية حقوق اإلنسان
والنهوض بها والبرملانات ،والتي يعتبر برملان بالدنا إحدى البرملانات القليلة التي سلكت سبيل مأسسة هذه العالقة
باالستناد إلى مبادئ بلغراد حول العالقة بني البرملانات الوطنية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املصادق عليه
مبقتضى قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  A/HRC/20/9بتاريخ  22فبراير .2012
ذلك أن مجلسي البرملان (مجلس النواب ومجلس املستشارين) واجمللس الوطني حلقوق اإلنسان قد استندوا كل
في مجال اختصاصه على النقطتني  20و 22من مبادئ بلغراد املذكورة من أجل توقيع مذكرة تفاهم ،بتاريخ 10
ديسمبر  2014حددت كهدف استراتيجي مشترك لها "التعاون والعمل على اعتبار املقاربة املرتكزة على حقوق
اإلنسان في مجاالت التشريع ومراقبة عمل احلكومة وتقييم السياسات العمومية".
وتسمح مذكرة التفاهم هذه بتعبئة مشورة اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان في مجال اعتبار مقاربة حقوق
اإلنسان في عملية التشريع ومالءمة النظام القانوني الوطني مع االتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني التي صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها ،واستشارة اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان في مجال
دراسة أثر مشاريع املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان واملوجودة قيد املصادقة على املنظومة القانونية
الوطنية وعلى التزامات اململكة في مجال حقوق اإلنسان ،وفي مجال تقييم السياسات العمومية من منظور
حقوق اإلنسان  .وكذا في مجال دعم القدرات في مجال مقاربة حقوق اإلنسان والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
وتكمن إحدى جوانب قوة مذكرة التفاهم في كونها تنص على إعداد البرملان مبجلسيه مبعية اجمللس الوطني
حلقوق اإلنسان استراتيجية مشتركة ملتابعة التوصيات التي تقدمها اآلليات اإلقليمية والدولية املعنية بحقوق
اإلنسان متابع ًة منهجيةً .كما أن مذكرة التفاهم تتيح إمكانية إجناز مختلف البرامج املندرجة في إطارها بشراكة
مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملؤسسات األكادميية الوطنية والدولية ،واملنظمات الدولية
احلكومية ،واملنظمات غير احلكومية.
أيتها السيدات والسادة،
إن هذه املرتكزات ذات الطابع املعياري والتعاقدي في آن واحد هي التي مكنت مجلس املستشارين من حتقيق ثالث
مكتسبات استراتيجية هامة في مجال تقوية دوره املتعلق بحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها وكذا دوره املتعلق
347

الدبلوماسية الربملانية
مبالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع التزاماتنا االتفاقية.
يتمثل املكتسب األول في تعبئة الدور االستشاري للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان عبر طلب آرائه االستشارية
في مشاريع قوانني ذات عالقة وثيقة باحلقوق املضمونة مبقتضى الدستور ومبقتضى االتفاقيات التي صادقت
عليها اململكة أو انضمت إليها ،كمشروع القانون املتعلق بشروط الشغل والتشغيل للعمال املنزليني والقانونني
التنظيميني املتعلقني مبمارسة احلق في تقدمي امللتمسات في مجال التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية
وكذا مشروع القانون اإلطار املتعلق بحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض بها .عالوة على املساهمة
املستمرة للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في أوراش التفكير التشاركي
التي أطلقها مجلس املستشارين خالل هذه السنة في مجال العدالة االجتماعية و ضمان الطابع الفعلي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وكذا في مجال إرساء مقاربة حقوق اإلنسان على مستوى السياسات
العمومية الترابية التي تندرج في إطار اختصاصات مجالس اجلماعات الترابية (مجالس اجلهات ،مجالس العماالت
واألقاليم ومجالس اجلماعات).
أما املكتسب الثاني فيتمثل في عمل مجلس املستشارين احلالي على إعداد إطار مفاهيمي ومنهجي لتقييم
السياسات العمومية من منظور حقوق اإلنسان مبا في ذلك منظور النوع االجتماعي ،حيث متت جتربة ها اإلطار
بشكل أولي في تقييم السياسات العمومية املتعلقة باحلكامة الترابية خالل السنة الفارطة.
أما ثالث املكتسبات فيتوخى إضفاء طابع استراتيجي واستشرافي ومستدمي على مختلف ما مت ترصيده ،وعرضه
بشكل مختصر في هذه الورقة .ويتعلق األمر باستراتيجية عمل مجلس املستشارين للفترة املمتدة من 2015-
 2017والتي تتضمن عددا من اإلجراءات األساسية ذات الصلة املباشرة باالعتبار األفقي ملقاربة حقوق اإلنسان ،ومن
بني أهم هذه اإلجراءات:
•	

تقوية اإلطار التقني واملؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانني من منظور مالءمته مع االتفاقيات

الدولية التي صادق عليها املغرب أو انضم إليها وذلك على ضوء املالحظات اخلتامية املوجهة إلى بالدنا من طرف
هيئات املعاهدات وكذا التوصيات املوجهة إلى بالدنا من طرف أصحاب الواليات برسم املساطر اخلاصة وفي إطار
االستعراض الدوري الشامل.
•	

وضع إطار منهجي العتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف األدوار الدستورية جمللس املستشارين وترتيب

اآلثار التنظيمية وعلى مستوى النظام الداخلي لذلك بعد اعتماد اإلطار املنهجي من طرف مكتب اجمللس ،علما
أنه ستتم صياغة اإلطار املنهجي املذكور على أساس خطة العمل املنجزة من قبل االحتاد البرملاني الدولي بشأن
البرملانات احلساسة للنوع االجتماعي.
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•	

تنظيم فضاءات للحوار العمومي و النقاش اجملتمعي التعددي ال سيما بخصوص املوضوعات الرئيسية

إلعمال الدستور وحتقيق الطابع الفعلي للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.
•	

وضع إطار مؤسساتي متكامل آلليات ممارسة الدميقراطية التشاركية في مجال اختصاص اجمللس.

•	

إحداث وحدة خاصة بالدعم التقني على مستوى اإلدارة البرملانية في مجال مالءمة التشريعات الوطنية

مع االلتزامات االتفاقية لبالدنا.
تلكم أيتها السيدات والسادة ،بعض عناصر التجربة املغربية في مجال اعتبار منظور حقوق اإلنسان في مختلف
أبعاده القانونية وذات الصلة بالسياسات العمومية في ممارسة البرملان ملهامه الدستورية ،وإن هذا التراكم هو الذي
يدفعني إلى تقدمي أربع توصيات إلى حلقة النقاش هذه:
 .1مأسسة إمكانية مساهمة البرملانات الوطنية بتقدمي تقارير موازية (أمام هيئات املعاهدات أو في إطار
االستعراض الدوري الشامل ،مبا يتطلبه ذلك من تعديل على مستوى املساطر ذات الصلة على مستوى مجلس
حقوق اإلنسان لألمم املتحدة ؛
 .2تقوية اختصاصات جلان التشريع وحقوق اإلنسان والعدل واللجان املماثلة في املهام ،وتبعا لألنظمة
الدستورية لكل بلد في مجال دراسة وتتبع وتقييم مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع االلتزامات االتفاقية
لكل بلد مبقتضى القانون الدولي حلقوق اإلنسان ؛
 .3وضع البرملانات ،في البلدان التي تتيح أنظمتها الدستورية ذلك ،إلطارات منهجية لتقييم السياسات
العمومية باستعمال املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان وتعبئة املساهمة التقنية للمفوضية السامية حلقوق
اإلنسان وباقي الوكاالت األممية املتخصصة واالحتاد البرملاني الدولي في هذا الصدد ؛
 .4تعميم إعمال مبادئ بلغراد حول العالقة بني البرملانات الوطنية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،عبر
آليات مؤسساتية مالئمة تبعا للنظام الدستوري لكل بلد مبا يضمن تعاونا مستدميا بني املؤسسات الوطنية حلقوق
اإلنسان والبرملانات.

شكرا على انتباهكم.
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مداخلة رئيس جملس املستشارين ،السيد حكيم بن مشاش
مبناسبة احتضان الربملان املغربي ألشغال الندوة املشرتكة مع اجلمعية الربملانية
ملنظمة حلف مشال األطلسي
 22 - 20أبريل 2016

السيد رئيس مجلس النواب احملترم،
السيد جيلبير لوبريس رئيس اجملموعة اخلاصة للبحر األبيض املتوسط والشرق األوسط باجلمعية البرملانية
جمللس أوروبا،
السيد ماسيمو باجي سفير الكنفيدرالية السويسرية باململكة املغربية،
السيدات و السادة،
يشرفني باسم مجلس املستشارين أن أشارك معكم في هذه الندوة الهامة التي أفترض أن نقوم فيها بتمرين
التفكير اجلماعي بشأن القضايا واألسئلة املرتبطة بالتحديات األمنية واجليوسياسية املشتركة بني بالدنا ومحيطها
اإلقليمي من جهة ومنظومة حلف شمال األطلسي من جهة ثانية.
وإننا نولي في مجلس املستشارين كامل األهمية لهذا التمرين بالنظر للدور األساسي الذي تلعبه اجلمعية
البرملانية ملنظمة حلف شمال األطلسي في إعداد املشرعني في البلدان املنتمية للحلف للمشاركة في النقاشات
العمومية املتعلقة بالقضايا األساسية ذات الطابع األمني واجليوسياسي وكثير منها مطروح على جدول أعمال
منظمة حلف الشمال األطلسي ،في نفس الوقت الذي تقوي فيه قدرات برملانات الدول األعضاء في احللف في
مجال املراقبة.
كما أن مساهمتنا في هذه الندوة تندرج بالتأكيد في الدور الذي ينتظر منا شركائنا البرملانيون في اجلمعية
القيام به بوصفنا دولة جارة وشريكة من أجل السلم حللف شمال األطلسي ،وال يفوتني التأكيد أيضا بهذا الصدد
أننا نتقاسم القيم نفسها وكذا األولويات نفسها املتعلقة بدعم موقع البرملانات في مسار إعداد وتتبع وتقييم
السياسة اخلارجية وسياسات الدفاع.
أيتها السيدات والسادة،
بالنظر إلى احملاور التي سنتداول بشأنها في هذه الندوة ،فإني أود أن أشير إلى أننا نتقاسم معكم نفس
التشخيص الوارد في الفقرات  ،8 ،7و 9من حيثيات القرار رقم  420للجمعية البرملانية حللف شمال األطلسي
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املعتمدة بتاريخ  12أكتوبر  .2015فنحن مقتنعون ،بالنظر لتجربتنا الوطنية املعتمدة على مقاربة استباقية في
مكافحة اإلرهاب بأن تدابير حفظ النظام غير كافية وأنه ينبغي دعمها ببرامج للوقاية من النزوع الراديكال ي �radi
 calisationونزع الطابع الراديكالي . déradicalisation
وميكن أن نؤكد اليوم ،بقدر عال من الثقة ،بعد تقييم أولي للتجربة املغربية في مكافحة اإلرهاب منذ أكثر من
عقد من الزمن بأن اجملهود املتظافر لسياسات إعادة هيكلة احلقل الديني ،وتكريس الطابع املركزي لقيم اإلسالم
السمح ،ومساعي الرعاية الالحقة واملراجعات اإلرادية والتدريجية التي قام بها عدد من احملكومني سابقا في قضايا
اإلرهاب ،إضافة إلى املسلسل الذي أعلن جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل مؤخرا عن اطالقه ملراجعة مناهج
التربية الدينية ،هي كلها مساعي ميكن في حالة قراءتها كجزء من استراتيجية شمولية أن تعتبر ركائز منوذج
مغربي خاص في مجال سياسات الوقاية من اإلرهاب ،وهو منوذج ميكن تقاسمه مع شركائنا في حلف شمال
األطلسي ومع محيطنا اإلقليمي.
إننا نتقاسم معكم أيضا االنشغال بضرورة عدم السقوط في الفخ الذي ينصبه اإلرهاب جلميع الدول الدميقراطية،
هو فخ االستسالم السهل إلغراء التخلي التدريجي عن القيم التي تشكل أساس اجملتمعات الدميقراطية والتي
جتمعنا كشريك من أجل السلم معكم كحلف شمال األطلسي أال وهي قيم احلرية ،والدميقراطية وحقوق اإلنسان.
وعلى سبيل املثال فإن حتديات مكافحة اإلرهاب أدت بالعديد من الدول الدميقراطية إلى وضع تشريعات تقييدية
للحقوق واحلريات (ضدا على املرتكز الرابع لالستراتيجية األممية املندمجة في مجال مكافحة اإلرهاب ،حيث ينص
هذا املرتكز على ضرورة احترام وحماية حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب) ،وفي الوقت احلالي فإن بالدنا
محصنة من هذا االنزالق بضمانات دستورية واتفاقية دولية متينة ،بفضل تظافر جميع مكونات اجملتمع.
كما نتقاسم معكم نفس التشخيص املتعلق بضرورة التعاون الدولي من أجل التنمية ،وإبداع حلول وطنية
للمشاكل االقتصادية واالجتماعية وتقوية الدميقراطية احمللية على مستوى اجلماعات الترابية بوصفها أفضل
الضمانات للوقاية من اإلرهاب .وفي الوقت احلالي الذي بدأت فيه اجملالس اجلهوية املنتخبة مبمارسة اختصاصاتها
الدستورية والقانونية اجلديدة ،خاصة في مجال اإلعداد التشاركي لبرامج التنمية اجلهوية ،ميكن التفاؤل باألثر الذي
سيحدثه هذا اجليل اجلديد من برامج التنمية الترابية على مستوى بعض املناطق القروية وبعض األحياء احمليطة
للمدن ،احملددة جغرافيا ،التي تعيش بعض الفئات الهشة فيها وضعية تعرضهم إلى مخاطر االنزالق نحو مشاريع
إرهابية أو االلتحاق بجماعات إرهابية.
كما حتاول بالدنا تقدمي عناصر إجابة في صورة سياسات عمومية على التحديات االستراتيجية املتعلقة بالتنمية
املستدامة سواء في اجملال الطاقي (الطاقات املتجددة) أو في مجال األمن الغذائي (مخطط املغرب األخضر).

351

الدبلوماسية الربملانية
وإذا كان املغرب قد وضع منذ  2013عناصر سياسة إنسانية جديدة في مجال الهجرة ،فإن تدبير التدفقات
الهجروية والنازحني من دول تعرف نزاعات وتوترات ،يطرح حتديا فيما يتعلق بالقدرة املالية والتنظيمية واإلدارية على
تدبيرها .وفي هذا اجملال بالذات ،يبدو أن سياسات الهجرة املنتهجة على مستوى االحتاد األوروبي في عالقة بشركائها
ومن بينهم املغرب ،ال تقدم حلوال مالئمة.
إن تثبيت هذا النموذج الوطني يتم في محيط صعب ،محيط أقل ما يقال عنه أنه محيط تهيمن عليه في
املرحلة الراهنة وفي املدى املنظور على األقل حالة من الاليقني .فاالستعماالت السياسية للقضايا احلقوقية من
قبل عدد من املنظمات الدولية وحتى من قبل جوارنا الصعب ،إضافة إلى اخملاطر املستمرة واجلدية التي ميثلها التقاء
استراتيجية البوليساريو االنفصالية مع استراتيجيات اجلماعات اإلرهابية وشبكات اجلرمية املنظمة والهجرة غير
النظامية واالجتار بالبشر في منطقة الساحل والصحراء ،هي كلها مخاطر وتهديدات ال ميكن مواجهتها إال عبر
إجابات منسقة تتظافر فيها جهود الدول مع دعم املنظمات اإلقليمية مبا فيها حلف شمال األطلسي .ولذا فإننا
نتقاسم كبرملانيني نفس االنشغاالت العامة التي عبرت عنها جمعيتكم البرملانية في قرارها رقم  425املعنون "من
أجل إجابة عاجلة ،شمولية وموحدة إزاء أزمات الشرق األوسط وشمال إفريقيا" املعتمدة بتاريخ  12أكتوبر . 2015
أيتها السيدات و السادة،
أود أن أناشدكم في األخير أن نضع نصب أعيننا ،بوصفنا مشرعني في بلداننا ،مفهوم "األمن البشري" كما جرى
حتديده في قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  290-66بتاريخ  10سبتمبر  2012وكذا قرارها رقم  291-64بتاريخ
 16يوليوز  ،2010وكما طورته التقارير املتعددة لألمني العام لألمم املتحدة بهذا اخلصوص ،وهنا اسمحوا لي أن أذكر
في هذا الصدد بستة عناصر وخالصات جوهرية ناجتة عن هذا املفهوم :
•	

مفهوم األمن البشري يشكل ﻧﻬجا ملساعدة الدول على استجالء التحديات الشاملة الواسعة النطاق

التي ﺗﻬد د بقاء شعوﺑﻬا وتنال من سبل رزقها وكرامتها والتصدي لها ؛
•	

يتطلب األمن البشري اتخاذ تدابير شاملة وقائية محورها الناس مالئمة لسياقات محددة بحيث تعزز

حماية جميع األفراد وجميع اﺠﻤﻟمتعات ومتكينهم ؛
•	

ترتكز مقاربة األمن البشري على الترابط بني السالم والتنمية وحقوق اإلنسان وال متيز بني احلقوق املدنية

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ؛
•	

يتكامل مفهوم األمن البشري مع مفهوم املسؤولية عن احلماية وإعمالها وكذا مع أمن الدول ؛

•	

يدعو األمن البشري إلى تقدمي استجابات شاملة ووقائية يكون محورها اإلنسان وتالئم كل سياق وتعزز

حماية ومتكني األفراد ومجتمعاﺗﻬم ؛
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•	

األمن البشري هو إطار سياساتي حيوي وعملي للتصدي للتهديدات الواسعة االنتشار والشاملة لعدة

مجاالت بطريقة متسقة وشاملة وذلك بزيادة فرص التعاون والشراكة بني احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية
واﺠﻤﻟمتع املدني و اجلهات الفاعلة في اﺠﻤﻟمتع احمللي.
•	

تلكم ،أيتها السيدات والسادة بعض العناصر التي أود إثارتها في مطلع نقاش سيتناول قضايا متنوعة

مثل األولويات الداخلية و اخلارجية لبالدنا ،واالستراتيجية الدولية املوحدة في مواجهة التحديات األمنية في الشرق
األوسط ،ومكافحة التطرف وإصالح قطاع األمن والتحديات األمنية في ليبيا ومنطقة الساحل ،واألمن اإلنساني
في بيئة متغيرة ،ومكافحة الفساد وتدبير التدفقات الهجروية.

أمتنى ألشغال ندوتكم كامل النجاح.
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الكلمة اخلتامية لرئيس جملس املستشارين ،السيد حكيم بن مشاش
مبناسبة احتضان الربملان املغربي ألشغال الندوة املشرتكة مع اجلمعية الربملانية
ملنظمة حلف مشال األطلسي
 22 - 20أبريل 2016

السيد الرئيس احملترم،
السيد رئيس مجلس النواب،
السيدات والسادة احملترمون،
لقد تابعت العروض القيمة وللمناقشات املعمقة واملستفيضة التي أجريتموها على مدى ثالثة أيام ،وعلى
اخلالصات املكثفة للمناقشات املعمقة ،بشأن املواضيع والقضايا التي كانت مطروحة على جدول أعمال هذا
امللتقى.
وهي مناسبة لكي أحييكم جميعا ،ولكي أهنئكم ونهنئ أنفسنا على هذا املستوى الراقي من املناقشات ومن
احلضور املتميز ،وأن نهنئكم كذلك على اخلالصات التي تبلورت بفضل هذه املناقشات.
واسمحوا لي ،حضرات السيدات والسادة احملترمني ،في نهاية أشغال هذا امللتقى أن أشدد وأن أعيد التأكيد على
ستة خالصات ،كانت حاضرة في املناقشات ،ويهمني التأكيد عليها بصفة خاصة.
ــ أولى هذه اخلالصات أو القناعات هي تبلور وتقاسم القناعة بأن شبح اإلرهاب والتهديدات اإلرهابية ميثل حتديا
مشتركا ،ينبغي أن يظل على الدوام على رأس أولويات العمل املشترك.
ـ ثاني هذه اخلالصات ،وهي مرتبطة بهذا التحدي ،يظهر أن الشواهد الواقعية تؤكد أن التدابير األمنية وإجراءات
حفظ النظام هي ضرورة ملحة ال غنى عنها ،ولكنها غير كافية ،إذا ينبغي أن تتعزز وأن تتوطد أكثر فأكثر ،من خالل
صياغة ودعم برامج عملية للوقاية من النزوع الراديكالي املستشري على نطاق واسع ،وأن تتعزز أيضا ببرامج لنزع
الطابع الراديكالي املتفاقم واآل ِخذ في التصاعد.
ـ ثالث اخلالصات التي يظهر أنه قد تبلورت بشأنها قناعات مشتركة ،هي أن املقاربة املغربية أو النموذج املغربي
في مجال مكافحة اإلرهاب ،تقدم بكل تواضع خبرة هامة ،نعتقد أنها جديرة بالدراسة وبأن يتم استثمارها على
نطاق واسع.
ومن ضمن أهم اخلبرات والدروس التي تقدمها املقاربة املغربية في مجال مكافحة اإلرهاب ،يهمني أن أتوقف
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عند خبرتني أساسيتني وجوهريتني ،تتعلق أوالهما بسياسات إعادة هيكلة احلقل الديني ،التي باشرها ويباشرها
املغرب ،والتي تقوم أساسا على إعالء وتسييد قيم التسامح والوسطية واالعتدال .وثانيهما بدعم مساعي الرعاية
الالحقة واملراجعات اإلرادية التي ينخرط فيها عدد من احملكومني سابقا في قضايا اإلرهاب.
رابع القناعات التي يظهر أننا نتقاسمها بشكل قوي ،هي تبلور وتقاسم القناعة بأهمية وضرورة عدم السقوط
في الفخ الذي يسعى اإلرهابيون جاهدون إلى جرنا إليه ،وهو فخ االستسالم السهل إلغراء التخلي التدريجي عن
القيم التي تُشكل أساس اجملتمعات الدميقراطية ،خصوصا القيم املرتبطة واملُتمحورة حول الدميقراطية وحقوق
اإلنسان واحلرية.
خامسا تبلور القناعة بأن جهود مكافحة اإلرهاب واجتثاث ينابيعه ينبغي أن تسير في خط متوازي ومتزامن
كذلك مع جهود دعم وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية ومن أجل إبداع وابتكار أجوبة ملموسة النتظارات
قطاعات واسعة من مواطنات ومواطني بلداننا في اجملال االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
ويقيننا أن هذا الثالوث  -إذا جاز أن نسميه كذلك  -ثالوث االستمرار بثبات في مجابهة اإلرهاب ودعم الدميقراطية
وتوسيع مساحات انتشار قيم حقوق اإلنسان ،ومساعي ابتكار حلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية ،هذا
الثالوث يقدم أفضل الضمانات للوقاية من اإلرهاب وملواجهة التهديدات اإلرهابية.
واسمحوا لي ،حضرات السيدات والسادة احملترمني ،أن أختم كلمتي باإلشارة إلى خالصة سادسة ،أمتنى أن تكون
أشغال هذه الندوة قد أفضت إليها ،وهي احلاجة إلى إدراك اخملاطر اجلمة ،سواء الظاهرة منها أو املستترة ،والتي
ينطوي عليها هذا الزواج املوضوعي .هذا االلتقاء والتقاطع املوضوعي املوجود في منطقة الصحراء والساحل ،على
وجه اخلصوص ،ما بني احلركات االنفصالية واجلماعات اإلرهابية وشبكات اجلرمية املنظمة والهجرة غير النظامية
واالجتار بالبشر والتسول مبآسيهم.
وإنني من هذا املنبر ،أحيي جهود االحتاد األوروبي ،ومكتب مكافحة الغش التابع لالحتاد األوروبي على وجه التحديد،
والذي كشف في تقريره الشهير بالدليل القاطع جرمية سرقة ونهب املساعدات اإلنسانية التي تساهمون فيها ـ
أنتم زمالؤنا وزميالتنا خصوصا من بلدان أوروبية ـ من خالل الضرائب التي يؤديها مواطنو االحتاد األوروبي من أجل
توفير املساعدات اإلنسانية ألولئك املواطنني الذين هم محتجزون في مخيمات تندوف ،والذي يظهر أن هناك خطا
للنهب واالجتار بتلك املساعدات اإلنسانية.
وفي كلمة أخيرة ،أسمحوا لي أن أُفصح عن أملي في أن تكونوا ،حضرات السيدات والسادة احملترمني ،أنتم
ممثالت وممثلي البرملانات الوطنية املشاركة في هذا امللتقى الهام ،قد أدركتم أن ما وراء التهديدات والتحديات ذات
الطابع األمني وذات الطابع اجليوسياسي ،والتي حتدثتم عنها على مدى ثالثة أيام ،سواء ما يرتبط منها باإلرهاب أو
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باتساع مساحات الكراهية وثقافة التطرف والتعصب ،أن ما وراء هذه التهديدات يوجد حتدي أكثر خطورة ،ويتمثل
في سيادة وهيمنة حالة من الاليقني ،التي أصبحت ت ُ َخ ِّيم بشكل مخيف على جزء هام من منطقة البحر األبيض
املتوسط والشرق األوسط.
إن حالة الال يقني هاته تفرز حاالت من اإلحباط ومن التشاؤم وانسداد اآلفاق .كل ذلك يعيد إنتاج العوامل التي
تغذي هذا الشبح اخمليف ،املتمثل ليس فقط في انتشار وتصاعد خطورة احلركات اإلرهابية ،ولكن أيضا في انتشار
ثقافة التعصب والكراهية والتكفير.
ونعتقد أن مسؤولياتنا املشتركة ،كبرملانات ،حريصون على مكافحة اإلرهاب وإنضاج الشروط التي تمُ كن
الشعوب من أن تنال وأن حتصل على حقها املشروع في االستقرار ،وفي السلم ،والتنمية ،والدميقراطية ،والكرامة.
مسؤولياتنا اجلماعية هي أن نضع في مقدمة أولوياتنا ،وفي تساوق تام مع جهودنا اجلماعية ملكافحة اإلرهاب ،بلورة
سياسات من شأنها أن تخفف على األقل من حالة الاليقني التي أصبحت تخيم على منطقتنا.
وأملنا في فرصة قادمة أن نلتقي ،وقد راكمنا ما يكفي من األجوبة ،وبلورنا ما يكفي من السياسات من أجل
إخراج هذه املناطق من عنق الزجاجة.
وفي اخلتام ،باسم مجلس املستشارين ،أحييكم وأشكركم على هذه املساهمات القيمة التي قدمتموها،
والتي ال شك أنها ستثري وتغني الرصيد واجملهود الذي تقوم به البرملانات التي تشتغل مع منظمة حلف الشمال
األطلسي في البرامج وفي املواضيع التي هي اآلن على جدول األعمال.
وشكرا على حسن إصغائكم.
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كلمة السيد رئيس جملس املستشارين ،السيد حكيم بن مشاش
يف أشغال القمة الثالثة للجمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط
طنجة ،يومي  28و 29ماي 2016

أيتها السيدات والسادة،
يشرفني أن أشارككم مترين التفكير اجلماعي في أفق "املستقبل املشترك للفضاء األورو متوسطي" وهو األفق
املتمثل في طموح بناء مرتكز متوسطي ثقافي ،مولد للتنمية املتقاسمة في مجال السلم واألمن والتنمية
املستدامة مع اعتبار التحوالت املناخية وحماية البيئة في املتوسط.
وعلينا ان نقر في البداية بأن اإلشكالية املطروحة في هذه اجللسة كأفق للتفكير ،هي إشكالية معقدة ،وهي
تطرح على األقل في ثالث مستويات أود التذكير بها ونحن على أبواب :COP22
•	

املستوى األول :ربط اإلشكالية بشكل عضوي بني التنوع الثقافي املتوسطي ،والسلم واألمن والتنمية

املستدامة ،والتحوالت املناخية وحماية البيئة؛
•	

املستوى الثاني :ارتباط اإلشكالية بجميع اجملاالت ذات األولوية لعمل االحتاد من أجل املتوسط مبا في ذلك

تنمية املقاوالت والنقل والتنمية احلضرية املستدامة والطاقة والعمل من أجل املناخ واملاء والبيئة والتعليم العالي
والبحث والشؤون املدنية واالجتماعية؛
•	

املستوى الثالث :االرتباط العضوي لإلشكالية بدرجات متفاوتة و أشكال مختلفة بأهداف التنمية

املستدامة في أفق  2030والسيما الهدف  7املتمثل في "ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات
الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة" والهدف  11املتمثل في "ج ْعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع
وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" وكذا الهدف  12اخلاص ب" ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة"
لتغير املناخ وآثاره" دون إغفال الهدف  14املتمثل في "حفظ
والهدف  13املتعلق ب" اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي
ّ
احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة".
أيتها السيدات والسادة،
انطالقا من اإلشكالية املذكورة مبستوياتها الثالث ،اسمحوا لي أن أثير قضية تتعلق بطبيعة العمل احلالي
واملرتقب للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط على هذه القضايا جميعها في الفضاء املتوسطي وفي إطار
االحتاد من أجل املتوسط.
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ويجدر التذكير بداية بأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد ذكرت في الفقرة  45من قرارها رقم 70/1بتاريخ
 25سبتمبر  2015بعنوان "حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  "2030و"بالدور األساسي الذي تضطلع
به البرملانات الوطنية من خالل سن التشريعات واعتماد امليزانيات ودورها في كفالة املساءلة عن فعالية تنفيذ
التزاماتنا" .ومن اجلدير بالذكر أن هذا املستوى من االلتزام ينصب أيضا على الشبكات واجلمعيات البني-برملانية
 interparlementaireسواء على املستويات اإلقليمية أو الدولية.
ولكي أقدم لكم مثال ملموسا فإنه بالقدر الذي طورت فيه الكتابة العامة لالحتاد من أجل املتوسط ارضيات
تتعلق بالطاقة على مستوى االحتاد وتدبر فيه عمل مجموعة اخلبراء حول التحوالت املناخية وبنفس القدر الذي
تتطور فيه دينامية وزارية للتعاون بشأن قضايا التحول املناخي على مستوى االحتاد من أجل املتوسط خاصة بعد
عقد االجتماع الوزاري حول البيئة و التحول املناخي الذي انعقد في أثينا يوم  13ماي  2014والذي صدر عنه إعالن
وزاري أعيد فيه التذكير مبساندة مبادرة "أفق  "2020فإني أعتقد ،بوصفي رئيسا جمللس املستشارين أنه قد حان
الوقت لتفعيل أكبر لدور اجلمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط ،في حتقيق ربط عضوي بني التنمية املستدامة
ومواجهة التحوالت املناخية .ويبدو لي ،أيتها السيدات والسادة ،أن مستوى جديدا من تفعيل هذا الربط ممكن
انطالقا من ثالث مداخل:
يتمثل املدخل األول في استثمار دور اجلمعية البرملانية لالحتاد وكذا برملانات الدول األعضاء في االحتاد في حتقيق
األهداف االستراتيجية الثالث لعمل االحتاد في مجال الطاقة والعمل من أجل املناخ ،وذلك عبر دعم احلوار البنيوي
اجلهوي حول الطاقة والتحوالت املناخية ،وتوفير برملانات الدول األعضاء في االحتاد لبيئة تشريعية مالئمة لدعم
املشاريع املتعلقة بالطاقات النظيفة واملتجددة وتأمني املوارد الالزمة لذلك ،والنهوض مبثل هذه املشاريع وتشجيع
التعريف بها من خالل التعاون بني البرملانات.
أما املدخل الثاني فيتمثل من وجهة نظري في ضرورة استلهام اجلمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط من
خطة العمل البرملانية حول التغيرات املناخية لالحتاد البرملاني الدولي والتي مت إعدادها في إطار االجتماع املنظم
من طرف االحتاد البرملاني الدولي والبرملان الفرنسي في  5و 6دجنبر  2015بباريس في إطار مؤمتر األمم املتحدة حول
التغيرات املناخية.
ذلك أن خطة العمل تستهدف تكثيف عمل البرملانات واالحتاد البرملاني الدولي في مجال املناخ ،وتشكل من ثم
خطة متكاملة ميكن االستلهام منها لصياغة خطط مماثلة ليس فقط على مستوى اجلمعيات البرملانية اجلهوية (كما
هو الشأن بالنسبة للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط) ،وإمنا أيضا على مستوى البرملانات الوطنية .وميكن
االستدالل في هذا اجملال بأولويات اخلطة التي تعتبر ،من وجهة نظري كرئيس جمللس املستشارين ،ذات طابع استراتيجي
لتحقيق إجابة فعالة متكن من الوصول إلى األفق املشترك الذي مت حتديده في بداية اجللسة التي أشارك فيها.
ومن تلك األولويات التي ميكن التذكير بها ،والواردة في اخلطة التحليل املمنهج للعمل التشريعي على املستوى
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الوطني في مجال التغيرات املناخية ،وتقدمي تعديالت على اإلطار التشريعي املتعلق بالبيئة بناء على اتفاق باريس
حول املناخ ووضع آليات ملراقبة قدرة احلكومة على القيام بالتزاماتها الوطنية والدولية.
ويتمثل املدخل الثالث واألخير في استثمار برملانات الدول األعضاء في االحتاد للديناميات الوطنية املتعلقة بدعم
البعد البيئي في السياسات العمومية .وألني لست في موقع تقدمي جتارب مقارنة ميكنني االكتفاء بتقدمي جتربتني
جمللس املستشارين في إغناء هذه الدينامية الوطنية.
تتمثل التجربة األولى في كون إعالن املنتدى البرملاني للعدالة االجتماعية الصادر عن املنتدى البرملاني للعدالة
االجتماعية املنعقد يومي  19و  20فبراير  2016حتت شعار "تنمية الكرامة اإلنسانية لتمكني العيش املشترك"
واملنظم من طرف مجلس املستشارين .قد حدد في إحدى حتدياته األساسية "احلماية من اآلثار االجتماعية للتقلبات
املناخية ،في إطار متطلبات التنمية املستدامة" ،وذلك عبر آليات دعم عمومي مالئم.
أما التجربة الثانية فتتمثل في كون اإلستراتيجية املرحلية لعمل مجلس املستشارين للفترة املمتدة من 2016
إلى  2018حتدد كهدف ثالث لها "جعل مجلس املستشارين فضاء للحوار العمومي والنقاش اجملتمعي التعددي،
ال سيما بخصوص املوضوعات الرئيسية إلعمال الدستور وحتقيق الطابع الفعلي للتمتع باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية" ،ويندرج تنظيم امللتقى البرملاني للجهات في مطلع الشهر القادم ضمن حتقيق
هذا الهدف.
حضرات ،السيدات و السادة،
ال أجد أحسن ما أختم به هذه املساهمة املتواضعة سوى مقتطف من خطاب صاحب اجلاللة امللك محمد
السادس نصره اهلل للدورة  69من اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  25شتنبر  ،2016حيث يؤكد جاللته "أن
العالم اليوم في مفترق الطرق .فاما أن يقوم اجملتمع الدولي بدعم الدول النامية ،لتحقيق تقدمها ،وضمان األمن
واالستقرار ،مبناطقها ،وإما أننا سنتحمل جميعا ،عواقب تزايد نزوعات التطرف والعنف واإلرهاب ،التي يغذيها
الشعور بالظلم واإلقصاء ،والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم ،وإني لواثق بأن تنامي الوعي من طرف اجملتمع
الدولي بالتهديدات العابرة للحدود ،التي يعرفها العالم بسبب ضعف التنمية البشرية واملستدامة ،إضافة إلى
اإلميان باملصير املشترك للشعوب سيكون له تأثير كبير في إيقاظ الضمير العاملي من أجل عالم أكثر أمنا وانصافا
وإنسانية".
ان مضمون هذا املقطع الذي استشهد به يلخص التحديات والرهانات التي تواجهنا في الفضاء املتوسطي،
انني أجدد التأكيد هنا أن مواجهة هذه التحديات يحتاج إلى اكثر من أي وقت مضى إلى األفعال ال إلى األقوال.
أشكركم على إصغائكم وامل أن يؤدي هذا احلوار التفاعلي الى انتاج توصيات عملية تؤدي الى تفعيل اكبر
لدور اجلمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسطي ومن أجل املساهمة في بناء املستقبل املشترك للفضاء األورو
متوسطي.
شكرا على انتباهكم.
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كلمة رئيس جملس املستشارين ،السيد حكيم بن مشاش
يف أشغال اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط
يوم  11يوليوز 2016

السيد رئيس اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط،
السيد رئيس مجلس نواب رومانيا،
السيد نائب رئيس مجلس الشعب اجلزائري ونائب رئيس اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط،
السيدات والسادة أعضاء اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط،
السيد الكاتب العام للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط،
حضرات السيدات والسادة،
يشرفني أن أشارك في افتتاح أشغال االجتماع الثالثون للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط في نسخته
املوسعة ،الذي يحظى مجلسنا املوقر بشرف احتضانه ،والذي يخصص للتداول في آفاق العمل بشأن مجموعة من
القضايا ذات االهتمام املشترك على الصعيد املتوسطي.
وأود في البداية أن أهنئ اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط على اجلهود التي تبذلها في سبيل تعزيز احلوار
والتفاهم بني الثقافات ،بغية حل واحتواء املشاكل القائمة في منطقة البحر األبيض املتوسط وإزالة أسباب التوتر
وما ينجم عنه من تهديد للسلم واألمن ،وفي سبيل تعزيز التعاون االقتصادي واالجتماعي والبيئي في املنطقة.
إن أشغال اجتماعنا هذا ،تنعقد في سياق تواجه فيه دول البحر األبيض املتوسط حتديات مشتركة عبرت عنها
بكل وضوح عدد من القرارات األخيرة للجمعية البرملانية واملتعلقة بقضايا املقاربات الشاملة و املندمجة في
مجال مكافحة اإلرهاب على ضوء التطور املقلق لبعض الظواهر كظاهرة املقاتلني األجانب و التحدي األمني الذي
تطرحه على دول ضفتي املتوسط ،حيث ميكن التذكير على سبيل املثال هنا باألولويات املتفق عليها في قرار اللجنة
األولى الدائمة حول التعاون األمني و القضايا املتعلقة باألمن واملعتمد بتاريخ  2فبراير  2015خالل الدورة التاسعة
للجمعية البرملانية للحبر األبيض املتوسط التي انعقدت مبوناكو.
كما أود التذكير أيضا بالتحدي املشترك ملواجهة آثار التغيرات املناخية في محيط إيكولوجي هش ،هو اجملال
املتوسطي ،وهو حتدي حتددت أولوياته من خالل قرارات عدة اتخذتها اجلمعية البرملانية في هذا اجملال ،كما هو الشأن
مثال بالنسبة بالقرار املعتمد بتاريخ  3فبراير  2015املعنون "التحوالت املناخية :الطريق إلى باريس  "2015والناجت عن
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أشغال اللجنة الدائمة الثانية حول التعاون االقتصادي واالجتماعية والبيئي.
وضمن نفس اإلطار ،أود التذكير باخلالصات الهامة التي متخضت عن أنشطة حلقة النقاش panelاملنعقدة
في إطار اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط حول التجارة واالستثمارات في البحر األبيض املتوسط وهي
التوصيات الصادرة أيضا بتاريخ  3فبراير  2015بوصفها إحدى نتائج أشغال اللجنة الدائمة الثانية حول التعاون
االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
أيتها السيدات والسادة،
لقد قصدت باإلشارة إلى القرارات املذكورة ،ليس فقط كمثال عن االشغال املثمرة والتوصيات البناءة الصادارة
عن العمل الدوؤب والنقاش التعددي بني ممثلي مختلف البرملانات األعضاء في اجلمعية البرملانية للمتوسط ،وإمنا
اخترت أن أتقاسم معكم النقاش بشأن املوضوعات التي انصبت عليها هذه القرارات ،لكونها متثل في الوقت
الراهن أولويات انشغاالتنا املشتركة نحن ممثلي برملانات دول ضفتي املتوسط.
ففيما يتعلق بالتحدي األول املرتبط مبكافحة اإلرهاب على املستوى اإلقليمي ،فإن مجلسي البرملان املغربي
يتقاسمان متام التقاسم األولويات واإلطار املنهجي للسياسات الوطنية واإلقليمية والشاملة ملكافحة اإلرهاب
كما وردت في قرارات مجلس األمن ذات الصلة ،مبا فيها قرار مجلس األمن رقم  )2014( 2178بتاريخ  24سبتمبر 2014
( .))S/RES/2178 (2014بنفس املستوى من األهمية الذي يتقاسمان فيه األولويات املتعلقة بالدور اخلاص للبرملانات
في اجملهودات الهيكلية ملكافحة اإلرهاب ،كما وردت في عدد من أشغال اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط،
مبا في ذلك:
أولوية التعاون الثنائي واإلقليمي في مجال مكافحة اإلرهاب وإيجاد اإلطار التشريعي املالئم لذلك ،خاصة في
ما يتعلق بالتعاون األمني ،القضائي وتبادل اخلبرة واملعلومات والتجارب.
العمل عبر إجابات تشريعية وسياسات عمومية فعالة ،على اإلدماج االجتماعي  Inclusion socialeللفئات
الهشة األكثر عرضة للتهميش واألكثر عرضة خملاطر االنزالق نحو التجذير  radicalisationوالتطرف الديني ،وال
شك أن سياسات التشغيل وتطوير عرض التعليم والتكوين وسياسات العدالة االجتماعية بشكل عام ومكافحة
خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف هي مداخل أساسية للقضاء على األسباب البنيوية املغذية لإلرهاب.
أيتها السيدات والسادة،
إننا مقتنعون ،بالنظر لتجربتنا الوطنية املعتمدة على مقاربة استباقية في مكافحة اإلرهاب وبعد تقييم أولي
للتجربة املغربية في مكافحة اإلرهاب منذ أكثر من عقد من الزمن بأن اجملهود املتظافر لسياسات إعادة هيكلة
احلقل الديني التي يشرف عليها جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل شخصيا بصفته أمير للمؤمنني وليس
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أميرا للمسلمني ،وتكريس الطابع املركزي لقيم اإلسالم السمح ،ومساعي الرعاية الالحقة واملراجعات اإلرادية
والتدريجية التي قام بها عدد من احملكومني سابقا في قضايا اإلرهاب ،إضافة إلى املسلسل الذي أطلق مؤخرا
ملراجعة مناهج التربية الدينية هي كلها مساعي ميكن في حالة قراءتها كجزء من استراتيجية شمولية أن تعتبر
عناصر مقاربة مغربية خاصة في مجال سياسات الوقاية من اإلرهاب ،مقاربة محصنة بضمانات دستورية واتفاقية
دولية متينة ،وهي مقاربة ميكن تقاسمها مع شركائنا في اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط.
وضمن نفس املنطق أود أن أذكر مبدخلني أساسيني ،البد من استحضارهما كجمعية برملانية للبحر األبيض
املتوسط ،في مجال مكافحة اإلرهاب والتعاون اإلقليمي املرتبط مبواجهة هذا اخلطر اإلقليمي والعاملي ،وهما
مدخالن ال ميكن التخلي عنهما ،بالنظر للقيم احلضارية التي نتقاسمها جميعا على مستوى دول البحر األبيض
املتوسط ،قيم احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان ودولة القانون ،أي القيم التي أنتجتها حضاراتنا املتوسطية
اخملتلفة منذ العصر القدمي.
إني أود أن أذكر في هذا الصدد ،باملرتكز الرابع لالستراتيجية األممية املندمجة في مجال مكافحة اإلرهاب ،حيث
ينص هذا املرتكز على ضرورة احترام وحماية حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب .كما أود أن أذكر مبفهوم
"األمن البشري" كما وضع في قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  290-66بتاريخ  10سبتمبر  2012و كذا قرارها
رقم  291-64بتاريخ  16يوليوز  ،2010وكما طورته التقارير املتعددة لألمني العام لألمم املتحدة بهذا اخلصوص كإطار
مفاهيمي مهيكل ،لسياسات مكافحة اإلرهاب مرتكزة على حقوق اإلنسان .ويتعلق األمر مبدخلني ما أحوجنا إلى
استحضارهما كمشرعني في سياق الطلب املتزايد للحكومات عبر مشاريع القوانني ،على تشريعات مكافحة
اإلرهاب.
أيتها السيدات والسادة،
اسمحوا لي أن أتقاسم معكم اآلن ،عددا من املداخل التأطيرية للنقاش حول رهانات البيئة والتنمية املستدامة
ومكافحة آثار التحوالت املناخية في البحر األبيض املتوسط ونحن على بعد أيام من موعد  MedCop Climat 22الذي
سينعقد مبدينة طنجة مببادرة من مجلس جهة طنجة تطوان احلسيمة والذي سيجمع فاعلي الدول املتوسطية
األطراف في اتفاقية التغيرات املناخية ،وعلى بعد أسابيع من تنظيم املؤمتر  22للدول األطراف في االتفاقية اإلطار
األمم املتحدة بشأن التغيرات املناخية ،ولست بحاجة إلى التذكير هنا بهشاشة املنظومة اإليكولوجية للفضاء
املتوسطي.
وهنا أود أن أستثمر حلظة تفكيرنا املشترك كمشرعني في التذكير باالرتباط العضوي بني مكافحة آثار التغيرات
املناخية واحلد منها و أهداف التنمية املستدامة في أفق  2030والسيما الهدف  7املتمثل في "ضمان حصول
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اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة" والهدف  11املتمثل في "ج ْعل املدن
واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" وكذا الهدف  12اخلاص ب"ضمان
لتغير املناخ وآثاره"
وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة" والهدف  13املتعلق ب"اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي
ّ
دون إغفال الهدف  14املتمثل في "حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق
التنمية املستدامة" .وينبغي التذكير هنا أيضا بضرورة استحضار املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية
وحقوق اإلنسان ،التي أقرها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة في  ،2011كإطار لتناول القضايا املتعلقة
بالتجارة واالستثمارات من منظور حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة ،علما أن املدخل التشريعي ،يعتبر ذا أثر
حاسم في منح هذه املبادئ التوجيهية مدى فعليا في القوانني الوطنية للبلدان األعضاء في اجلمعية البرملانية
للبحر األبيض املتوسط.
كما ال تفوتني فرصة تناول هذا املوضوع من أجل التذكير بضرورة استلهام اجلمعية البرملانية للبحر األبيض
املتوسط من خطة العمل البرملانية حول التحوالت املناخية لالحتاد البرملاني الدولي والتي مت إعدادها في إطار
االجتماع املنظم من طرف االحتاد البرملاني الدولي والبرملان الفرنسي في  5و 6ديسمبر  2015بباريس في إطار مؤمتر
األمم املتحدة حول التحوالت املناخية.
ذلك أن خطة العمل تستهدف تكثيف عمل البرملانات واالحتاد البرملاني الدولي في مجال املناخ ،وتشكل من ثم
خطة متكاملة ميكن االستلهام منها لصياغة خطط مماثلة ليس فقط على مستوى اجلمعيات البرملانية اجلهوية
(كما هو الشأن بالنسبة للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط) ،وإمنا أيضا على مستوى البرملانات الوطنية.
وميكن االستدالل في هذا اجملال بأولويات اخلطة التي تعتبر ،من وجهة نظري كرئيس جمللس املستشارين ،ذات طابع
استراتيجي لتحقيق إجابة فعالة متكن من الوصول إلى األفق املشترك الذي مت حتديده في بداية اجللسة التي أشارك
فيها.
ومن تلك األولويات التي ميكن التذكير بها ،والواردة في اخلطة ،التحليل املمنهج للعمل التشريعي على املستوى
الوطني في مجال التغيرات املناخية ،وتقدمي تعديالت على اإلطار التشريعي املتعلق بالبيئة بناء على اتفاق باريس
حول املناخ ووضع آليات ملراقبة قدرة احلكومة على القيام بالتزاماتها الوطنية والدولية.
ويتمثل املدخل الثالث واألخير في استثمار برملانات الدول األعضاء في اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط
للديناميات الوطنية املتعلقة بدعم البعد البيئي في السياسات العمومية .وألني لست في موقع تقدمي جتارب
مقارنة ميكنني االكتفاء بتقدمي جتربتني جمللس املستشارين في إغناء هذه الدينامية الوطنية .تتمثل التجربة األولى
في كون إعالن املنتدى البرملاني للعدالة االجتماعية الصادر عن املنتدى البرملاني للعدالة االجتماعية املنعقد
يومي  19و 20فبراير  2016حتت شعار "تنمية الكرامة اإلنسانية لتمكني العيش املشترك" واملنظم من طرف
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مجلس املستشارين .قد حدد في إحدى حتدياته األساسية" احلماية من اآلثار االجتماعية للتقلبات املناخية ،في
إطار متطلبات التنمية املستدامة ،وذلك عبر آليات دعم عمومي مالئم .أما التجربة الثانية فتتمثل في كون
اإلستراتيجية املرحلية لعمل مجلس املستشارين للفترة املمتدة من  2015إلى  2017حتدد كهدف ثالث لها "جعل
مجلس املستشارين فضاء للحوار العمومي والنقاش اجملتمعي التعددي السيما بخصوص املوضوعات الرئيسية
إلعمال الدستور وحتقيق الطابع الفعلي للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية" .ويندرج
تنظيم امللتقى البرملاني للجهات في مطلع الشهر القادم ضمن حتقيق هذا الهدف.
وختاما ،اسمحوا لي حضرات السيدات والسادة احملترمني ،بأن أفصح عن أملي في أن تفضي أشغال هذا االجتماع
املوسع ملكتب اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط إلى توحيد الرؤى وحتقيق التقائية أكبر في وجهات النظر
إزاء القضايا األمنية والتنموية املشتركة ،على أساس روح الشراكة املتعددة األطراف ،بغية حتقيق الهدف العام
املتمثل في حتويل حوض البحر األبيض املتوسط إلى منطقة للحوار والتبادل والتعاون ،مبا يضمن السالم واالستقرار
واالزدهار لشعوب املنطقة.
وأجدد التأكيد ،من هذا املنبر ،على دعم مجلس املستشارين املغربي لكل املبادرات واجلهود التي تبذلها اجلمعية
البرملانية للبحر األبيض املتوسط في خدمة التنمية واألمن والسالم في منطقة البحر األبيض املتوسط.
			
وشكرا على حسن إصغائكم.
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مداخلة رئيس جملس املستشارين ،السيد حكيم بن مشاش،
يف اجلمعية  134لالحتاد الربملاني الدولي
لوساكا /زامبيا 19-23 ،مارس 2016
"تشبيب الدميقراطية ،إعطاء الكلمة للشباب"

السيد الرئيس،
السيدات والسادة رؤساء وممثلي الوفود البرملانية املشاركة،
يشرفني ،بعد توجيه الشكر للجمعية الوطنية الزامبية وكافة مؤسسات زامبيا وشعبها ،أن أتناول الكلمة
باسم الوفد البرملاني املغربي في هذا احملفل الدولي الهام ،ويشرفني كذلك أن أنقل إليكم ،جميعا ،حتيات عضوات
وأعضاء البرملان املغربي مبجلسيه ،وأن أنقل إليكم استعدادهم الدائم للعمل معكم لتحقيق الرسالة واألهداف
النبيلة لالحتاد البرملاني الدولي.
إنني أهنئ االحتاد البرملاني الدولي على اختيار موضوع نقاش بالغ األهمية جلمعيته  ،134أال وهو موضوع "تشبيب
الدميقراطية ،إعطاء الكلمة للشباب" ،ذلك أنه إذا كانت دينامية وطاقات الشباب هي رأسمال كل مجتمع ،فقد
أضحى من األهمية االستجابة خملتلف تطلعات الشباب الذي يشكل شريحة واسعة ،بل شريحة كاسحة ،من
القاعدة السكانية بالعالم.
ولست بحاجة للرجوع إلى رصيد الوثائق التي صدرت عن املؤسسات الدولية واإلقليمية إلثبات احلاجة امللحة،
أكثر من أي وقت مضى ،إلقرار برامج وسياسات تستجيب لتطلعات الشباب .إن وثائق األمم املتحدة ،السيما منذ
إعالن السنة الدولية للشباب سنة  ،1985ووثائق االحتاد البرملاني الدولي ،باإلضافة إلى عدد من املؤسسات الدولية،
حافلة وغنية في هذا الباب.
ومما الشك فيه ،أننا نتقاسم القناعة بأن الدول التي اعتمدت على االستفادة من طاقاتها الشابة ،استطاعت أن
جتني الكثير من املكتسبات وأن تكون في مصاف الدول املتقدمة واملتطورة ،والصورة معكوسة بالنسبة للدول التي
أهملت االستثمار في شبابها حيث جعلت هذا اإلمكان البشري معطل ومنتج لإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية وعدم االستقرار.
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حضرات السيدات والسادة،
أريد أن أتقاسم معكم بعض عناصر جتربتنا الوطنية ،وأشير إلى أنه في بلدي املغرب ،تزيد نسبة الشباب
املتراوحة أعمارهم ما بني  15و 34سنة عن  ،36%أي ما يعادل  13مليون نسمة من مجموع السكان.
واملغرب ،منذ تسعينات القرن املاضي ،أطلق مبادرات وأوراش وديناميات إصالحية على جبهات ومستويات مختلفة
سمحت لنا منذ  ،2011تاريخ إقرار دستور جديد متقدم باملعايير الدميقراطية كما هي متعارف عليها دوليا ،بربح
رهان املرور ،بخطى ثابتة ،من مرحلة االنتقال الدميقراطي إلى مرحلة توطيد الدميقراطية.
وضمن إطار هذا املسار اإلصالحي ،الذي يوطد التقاء إرادتني صلبتني ،إرادة ملك مصلح متجاوب مع نبض
مجتمعه وتطلعات فئاته اخملتلفة ،وإرادة شعب طموح ناضج يسعى إلى التغيير بهدوء والبناء على التراكم في
إطار االستمرارية ،مت اتخاذ تدابير من أجل دعم ولوج الشباب للسياسة واملشاركة في صنع القرار ،بتخفيض سن
التصويت إلى  18سنة وتشكيل الالئحة الوطنية للشباب ككوطا لفئة الشباب بجانب فئة النساء في مجلس
النواب .وقد مكنت هذه املبادرة االستثنائية (في إطار تدابير التمييز اإليجابي) من حتصيل  30مقعدا لفائدة الشباب
في مجلس النواب .كما مت حتديد نسبة  30%كحد أدنى لتمثيل الشباب في مختلف مؤسسات األحزاب.
ومبا أن الوثيقة الدستورية هي النظام األساسي الذي ينظم العالقات داخل الدولة وبني مؤسساتها ،فقد
استجاب كذلك دستور  2011اجلديد ملطالب الشباب بوضعهم في صلب هذه الوثيقة ،السيما ما تضمنه الفصل
 33من مقتضيات مرتبطة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية
والسياسية للبالد ،ومبساعدة الشباب على االندماج في احلياة النشيطة واجلمعوية وتقدمي املساعدة ألولئك الذين
تعترضهم صعوبة في التكيف املدرسي أو االجتماعي أو املهني...
وحاليا ،هناك مشاريع ومبادرات نوعية وحاسمة على جدول أعمال احلكومة والبرملان ،أذكر منها :إحداث مجلس
استشاري للشباب وإقرار قانون املناصفة واملساواة.
أما بخصوص العمل البرملاني ،فتجدر اإلشارة إلى أن قضايا الشباب حتظى باهتمام متزايد لدى الفرق واجملموعات
البرملانية ،سواء على مستوى العمل التشريعي أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية.
وعلى سبيل املثال ،أذكر أنه من ضمن النصوص التشريعية املصادق عليها من لدن اجمللسني خالل السنة
التشريعية السابقة ،ما ال يقل عن  10نصوص لها ارتباط مباشر بفئة الشباب ،وعلى رأسها مشروع القانون
املتعلق بنظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بالطلبة ،علما بأن جل القوانني املصادق عليها لها أثرها
غير املباشر على الشباب ،وتختلف بني تشريعات ذات طابع معياري تنظم مجاالت معينة تفتح الباب لتمكني
الشباب ،أو ذات طابع مالي ترصد اعتمادات لتمويل برامج تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب وفي مقدمتها القوانني
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املالية السنوية وامليزانيات القطاعية املتفرعة عنها ،السيما امليزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة.
وفيما يتعلق بآلية األسئلة ،فقد بلغ عدد األسئلة املوجهة من طرف أعضاء مجلس املستشارين إلى احلكومة
في القطاعات ذات االرتباط بقضايا الشباب ،خالل الدورة املنصرمة لوحدها (دورة أكتوبر  ،)2015ما مجموعه 191
سؤاال شفهيا ،متت اإلجابة على  51منها .كما بلغ عدد األسئلة الكتابية املوجهة إلى احلكومة ضمن نفس اإلطار
ما مجموعه  28سؤاال.
ولن تفوتني الفرصة ،دون التذكير بأن مجلس املستشارين (أحد غرفتي البرملان املغربي) ،بادر في خطوة هي األولى
من نوعها على صعيد دول اجلنوب ،إلى تنظيم منتدى برملاني دولي للعدالة االجتماعية يومي  19و 20فبراير ،2016
شرفنا االحتاد البرملاني الدولي باالنضمام إلى أشغاله في شخص السيد صابر الشاودري ،رئيس اإلحتاد ،كما شاركت
فيه منظمة األمم املتحدة وجميع الهيئات التابعة لها ،وأعضاء من البرملان األوروبي ومجلس أوروبا ،وعدد من اجملالس
البرملانية الوطنية بإفريقيا والعالم العربي ،ومبشاركة عدد كبير من فعاليات اجملتمع املدني ،ومن ضمنها فعاليات
شبابية وممثلني عن برملان الطفل.
وقد توج هذا املنتدى البرملاني ،الذي نظمه مجلس املستشارين احتفاء باليوم العاملي للعدالة االجتماعية
الذي يصادف  20فبراير ،باعتماد إعالن الرباط للعدالة االجتماعية والوثيقة املرجعية بشأن معالم النموذج املغربي
للعدالة االجتماعية.
حضرات السيدات والسادة،
لقد استمعنا البارحة إلى تصريحات قوية ،تدعو إلى االنتقال من األقوال إلى األفعال ،والواقع أن أسئلة وتطلعات
الشباب ال حتتاج إلى خطابات بقدر ما حتتاج إلى قرارات وأفعال .وبالتالي ،فاحلاجة اليوم ملحة إلى إعادة البناء
والتعاقد مع الشباب وجعل قضاياه أولوية األولويات في صنع السياسات العمومية ،مع تعزيز قضايا الشباب
قانونيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتنمويا.
وإن املؤسسات بكل مكوناتها معنية اليوم أكثر مما مضى ،باالنخراط الفعلي في حماية النشء وبتوفير كل
السبل واإلمكانات لنجاح السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب ،مع ضمان آليات التنسيق الالزمة لتملك
قضايا الشباب في السياسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية وغيرها.
وعلينا أن نطرح على أنفسنا سؤاال جوهريا:
•	

ملاذا تنتشر وتتوسع مساحات التعصب والتطرف واإلرهاب؟

•	

ملاذا تكتسب ثقافة الكراهية مساحات إضافية؟
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•	

ملاذا تلتحق أعداد غفيرة من الشباب ،من مختلف اجلنسيات ،بداعش؟

•	

ملاذا أصبحت داعش متواجدة ب 12دولة؟

مخطئ من يعتقد بأن األشخاص امللتحقون بداعش من شتى بقاع العالم ،هم فقراء .بل إن أحد األسباب
العميقة لهذه الظاهرة ،يتجلى في تهميش الشباب وعدم متكينهم من املشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على
حياتهم ومستقبلهم.
وجدير بالذكر أن هناك شرائح أخرى من اجملتمع تعاني من التهميش واإلقصاء ،إلى جانب فئة الشباب ،خاصة
النساء واألطفال واملتقاعدين وذوي االحتياجات اخلاصة .وباحلديث عن النساء فقد صدرت في األيام القليلة املاضية
دراسة عن  McKinsey Global Instituteتشير إلى أن اعتماد إجراءات املساواة واملناصفة بني اجلنسني من شأنها أن
تؤدي في أفق سنة  2025إلى إضافة  12ألف مليار دوالر إلى الناجت الداخلي اخلام الدولي ،أي ما يعادل الناجت الداخلي
القومي لثالث دول كبرى هي اليابان وأملانيا واململكة املتحدة .وعلينا أن نسائل أنفسنا :ماذا عسى دولنا أن حتققه
من ربح اقتصادي إذا كانت جادة ،فعال وليس قوال ،من أرباح لفائدة شعوبنا لو أعطيت لشبابنا الكلمة ،أعني لو
أتيحت لهم شروط تفجير ما يتوفرون عليه من طاقات؟
ومن هنا ،فإن البرملانات األعضاء في االحتاد البرملاني الدولي مدعوة ،قبل فوات األوان ،إلى إطالق مبادرات ملموسة.
وإننا نتشرف ،باسم البرملان املغربي ،أن نتقدم أمامكم مبساهمة في هذا االجتاه ،وهي عبارة عن وثيقة تروم
اقتراح "براديغم" يجيب على قضايا أفقية بشأن العدالة االجتماعية ،السيما أن "تعزيز دور البرملانات في حتقيق
الدميقراطية" يشكل احملور املفصلي في إستراتيجية االحتاد البرملاني الدولي.

وشكرا على حسن إصغائكم.
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