


حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

تقدیم:

عشرةالحادیةالتشریعیةالوالیةمناألولىالسنةخاللالنوابمجلسعملحصیلةتقریریندرج

والنوابمجلسأعماللتتبعالرامیةنوابكمشروعإطارفيمواطنةسمسم-مشاركةجمعیةجھودضمن

نوابكبرنامجالجمعیةأطلقتالمواطنین.والمواطناتلفائدةالبرلمانبعملالمتعلقةالمعلوماتتوفیر

والمواطنینالمواطناتبینوبناءمستمرتواصلفرصخلقوالبرلمانانفتاحدعمبغیة2014سنة

المتعلقةالدراساتمنمجموعةأصدرتكماالنواب.مجلسفيخاصةالبرلمان،فيونوابھمونائباتھم

التصویتدراسةو)،2020(سنةالمغربيالنوابمجلسلموقعالتحلیلیةكالدراسةالبرلمانيبالعمل

العاشرةالتشریعیةالوالیةمناألولالنصفخاللالمغربيالنوابمجلسحالة-دراسةالبرلماني

لتغطیةالصحافيدلیلو،)2021(سنةواآلفاقالحصیلة-التاریخ،البرلمانیاتالنساءدراسةو،)2020(

.)2021(سنةالنوابمجلسأشغال

الوالیةمناألولىالسنةخاللالنوابمجلسعملمستجداتمختلفالتقریرھذایرصد

والرقابةوالتشریعفيالدستوریةالختصاصاتھبممارستھالمتعلقةتلكخاصة2026-2021التشریعیة

تقییم السیاسات العمومیة. و یتكون من سبع محاور أساسیة وھي:

2021شتنبر8-التشریعیةاالنتخاباتاألول:المحور

المحور الثاني: التنظیم الداخلي وتشكیل ھیئات مجلس النواب

المحور الثالث: التواصل

المحور الرابع: التشریع

المحور الخامس: الرقابة

المحور السادس: تقییم السیاسات العمومیة

المحور السابع: الدیبلوماسیة البرلمانیة
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

2021شتنبر8لالتشریعیةاالنتخاباتاألول:المحور

2021التشریعیةاالنتخاباتاألول:الفرع

حزباثالثینتقدیم2021شتنبر8یومالمغربفيأجریتالتيالتشریعیةاالنتخاباتعرفت

.1والجھويالمحليالمستویینعلىترشیحا6815تضمنتترشیحالئحة1704مجموعھلماسیاسیا

بلغتترشیحاتنسبةمقابل34.17%النوابمجلسأعضاءانتخاببرسمالنساءترشیحاتنسبةشكلت

.2للرجال%65.83

االنتخاباتخاللالمسجلةنظیرتھامعبالمقارنةارتفاعاالناخبینوالناخباتمشاركةنسبةشھدت

بنسبةمقارنةالداخلیةوزارةبالغحسب%50.86المشاركةنسبةبلغتإذ،2016لسنةالتشریعیة

الوطنيالتجمعحزبتصدرعنالتشریعیةاالنتخاباتنتائجوأسفرت.2016سنة%43بلغتمشاركة

81باالستقاللحزبثممقعدا،87بوالمعاصرةاألصالةبحزبمتبوعامقعدا،102بلألحرار

الشعبیةللقواتاالشتراكياالتحادحزبوھي:أحزابتسعةعلىالمقاعدباقيتوزعتحینفيمقعدا،

االتحادحزبمقعدا)،22(واالشتراكیةالتقدمحزبمقعدا)،28(الشعبیةالحركةحزب،مقعدا)34(

5(االجتماعیةالدیمقراطیةالحركةحزب،مقعدا)13(والتنمیةالعدالةحزب،مقعدا)18(الدستوري

وحزب،واحد)(مقعدالموحداالشتراكيالحزب،مقاعد)3(الدیمقراطیةالقوىجبھةحزب،مقاعد)

3.(مقعد واحد)المؤتمر الوطني االتحادي

الجھویة،اللوائحعنمنتخباتأغلبھن،24.30%االنتخاباتھذهفيالفائزاتالنساءنسبةشكلت

النسبةسنة45أعمارھمتفوقالذینالمنتخبیننسبةشكلت.75.70%نسبةالرجالالمنتخبونشكلفیما

دراسيمستوىعلىالمنتخبینوالمنتخباتمن%66.33نسبةتتوفرو%.73.42بلغتإذاألكبر،

أيلھملیس ھممن %0.76وابتدائيأوثانويدراسيمستوىلدیھممنھم%32.91أنحینفيعالي

مستوى دراسي.

موقع مجلس النواب3
.2021غشت27بتاریخلألنباءالعربيالمغربوكالةبموقعمنشورالداخلیةوزارةبالغ2
.2021غشت17بتاریخلألنباءالعربيالمغربوكالةبموقعمنشورالداخلیةوزارةبالغ1
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

20214و2016لسنةالتشریعیةاالنتخاباتضوءعلىوالجنسوالسنالدراسيالمستوىحسبالمنتخبینتوزیع

الملكتعیینعلىینصالذيالدستورمن47الفصلألحكاموتفعیالاالنتخاباتنتائجعلىبناء

رئیسالملكاستقبلالنواب،مجلسأعضاءانتخاباتتصدرالذيالسیاسيالحزبمنالحكومةلرئیس

شتنبر10الجمعةیومللحكومةرئیساوعینھأخنوش،عزیزالسیدلألحرار،الوطنيالتجمعحزب

عن2021شتنبر22األربعاءیومالمعینالحكومةرئیسأعلنالحكومة.بتشكیلكلفھكما،2021

وحزبوالمعاصرة،األصالةوحزبلألحرار،الوطنيالتجمعأحزابمنمكونةحكومیةأغلبیةتشكیل

أكتوبر7الخمیسیومالقسمأدائھمبعدتعیینھموالجدیدةالحكومةأعضاءباستقبالالملكقاماالستقالل.

2021.

الدورةافتتاحجلسةالملكترأسالدستور،من65الفصلألحكاموتفعیالالبرلمان،مستوىعلى

عقدذلك،بعد.2021أكتوبر8الجمعةیومعشرةالحادیةالوالیةمناألولىالتشریعیةالسنةمناألولى

البرنامجالحكومةرئیسخاللھاقدم2021أكتوبر11االثنینیوممشتركةجلسةالبرلمانمجلسا

األربعاءیومعلیھوالتصویتالحكوميالبرنامجلمناقشةجلسةمنفرداالنوابمجلسعقدكماالحكومي.

لھ،نائبا64معارضةالبرنامج،علىنائبا213موافقةعنالتصویتأسفرحیث،2021أكتوبر13

وامتناع نائب واحد عن التصویت.

elections.maالداخلیة:وزارةموقعمعطیات4
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

2021شتنبر8اقتراعنتائجضوءعلىاالنتخابیةالطعونالثاني:الفرع

ینصوالذيالدستورمن132الفصلأحكامبموجبلھاالممنوحالدستوريلالختصاصتفعیال

موقعھاعلىالدستوریةالمحكمةنشرتالبرلمان،أعضاءانتخابصحةفيبالبتاختصاصھاعلى

الطعونتلقيفيشروعھاعنخاللھمنتعلن2021شتنبر10بتاریخصحفیابالغااإللكتروني

.5النوابمجلسأعضاءانتخابنتیجةعناإلعالنلتاریخالموالیةیوما)30(الثالثینطیلةاالنتخابیة

تھمطعنعریضة62تلقیھاعن2021أكتوبر29بتاریخصدرثانصحفيبالغفيالمحكمةأعلنت

68انتخابھمفيالمنازعوالنوابالنائباتعددبلغوجھویة.انتخابیةدوائر3ومحلیةانتخابیةدائرة41

6نائبة ونائب.

قیامھافیھأعلنت2022غشت1االثنینیومثالثاصحفیابالغاالدستوریةالمحكمةأصدرت

برسمالنوابمجلسأعضاءبانتخابالمتعلقةالطعنعرائضجمیعفيالدستوري،األجلداخلبالبت،

نتیجةتصحیحوإلغاء،طلب28رفضوطعنا،27قبولبعدمقضتحیث.20217شتنبر8اقتراع

:8أسماؤھمالتالیةالنواببمجلسعضوا16انتخابإلغاءمعواحدة،محلیةانتخابیةبدائرةاقتراع

تاریخ القراررقم القراراالنتماء السیاسيالدائرةالمرشح

الدائرة  المحلیة سیديالناجيمحمد
بنور

قرارحزب االستقالل
156/22

2022/02/01

الدائرة المحلیةصالح اوغبال
خنیفرة

قرارحزب االستقالل
161/22

2022/02/22

الدائرة المحلیةبدر طاھري
مكناس

حزب التجمع الوطني
لألحرار

قرار
171/22

2022/04/19

الدائرة المحلیةمحمد األعرج
الحسیمة

قرارحزب الحركة الشعبیة
179/22

2022/05/19

الدائرة المحلیةمحمد الحموتي
الحسیمة

حزب األصالة
والمعاصرة

قرار
179/22

2022/05/19

2022/05/19قرارحزب التجمع الوطنيالدائرة المحلیةبوطاھر البوطاھري

cour-constitutionnelle.maالرسمي:بموقعھاالمنشورةالدستوریةالمحكمةقراراتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب8

،2021شتنبر8یومالمجراةالنوابمجلسأعضاءبانتخابالمتعلقةاالنتخابیةالمنازعاتفيالبتبشأنصحفيبالغالدستوریة،المحكمة7
.cour-constitutionnelle.maللمحكمة:اإللكترونيالموقع،2022غشت1االثنینیومبتاریخنشر

2021شتنبر8اقتراعبرسمالنوابمجلسأعضاءبانتخابالمتعلقةاالنتخابیةالطعونعرائضإیداعبشأنصحفيبالغالدستوریة،المحكمة6
.cour-constitutionnelle.maللمحكمة:اإللكترونيالموقع،2021أكتوبر29الجمعةیومبتاریخنشر،

للمحكمة:اإللكترونيالموقع،2021شتنبر10الجمعةیومبتاریخنشراالنتخابیة،الطعونإیداعحولصحفيبالغالدستوریة،المحكمة5
cour-constitutionnelle.ma.

4



حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

179/22لألحرارالحسیمة

الدائرة المحلیةنور الدین مضیان
الحسیمة

قرارحزب االستقالل
179/22

2022/05/19

الدائرة المحلیةھاشم أمین الشفیق
مدیونة

حزب االتحاد
الدستوري

قرار
180/222022/05/25

الدائرة المحلیةعبد الحق الشفیق
عین الشق

حزب األصالة
والمعاصرة

قرار
188/22

2022/06/28

الدائرة المحلیةاسماعیل بنبى
عین الشق

قرارحزب االستقالل
188/22

2022/06/28

الدائرة المحلیةعبد المنعم الفتاحي
الدریوش

قرارحزب االستقالل
190/22

2022/07/05

الدائرة المحلیةالمصطفى الخلفیوي
الدریوش

حزب األصالة
والمعاصرة

قرار
190/22

2022/07/05

الدائرة المحلیةالتھامي المسقي
آسفي

حزب الحركة
الدیمقراطیة االجتماعیة

قرار
191/22

2022/07/14

الدائرة المحلیةمحمد البرنیشي
جرسیف

حزب األصالة
والمعاصرة

/193قرار
22

2022/07/19

الدائرة المحلیةعلي الجغاوي
جرسیف

/193قرارحزب االستقالل
22

2022/07/19

الدائرة المحلیةمحمد الرجدال
كلمیم

حزب التجمع الوطني
لألحرار

قرار
197/22

2022/07/28

مقاعدشغورعنفیھاأعلنتالتيالقراراتمنعددذلكبعدالدستوریةالمحكمةأصدرت

:9برلمانیة لوجود أصحابھا في حالة التنافي أو تقدیمھم الستقالتھم ألسباب صحیة، ویتعلق األمر بكل من

تاریخ القراررقم القراراالنتماء السیاسيالدائرةالمرشح

149/2121/12/2021قرارالتجمع الوطني لألحرارسال المدینةنور الدین األزرق

178/222022/05/19قراراالتحاد الدستوريالحوزإبراھیم اتكارت

145/212021/11/04قراراالستقاللسالعمر السنتیسي

cour-constitutionnelle.maالرسمي:بموقعھاالمنشورةالدستوریةالمحكمةقرارات9
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

141/2102/11/2021قراراألصالة والمعاصرةتارودانت الشمالیةعبد اللطیف وھبي

141/2102/11/2021قراراالستقاللالعرائشنزار بركة

فاطمة الزھراء
المنصوري

-سیديالمدینة
یوسف بن علي

141/2102/11/2021قراراألصالة والمعاصرة

141/2102/11/2021قرارالتجمع الوطني لألحراربركانمحمد الصدیقي

141/2102/11/2021قراراألصالة والمعاصرةالرباط -المحیطمحمد المھدي بنسعید

141/2102/11/2021قرارالتجمع الوطني لألحرارسیدي إفنيمصطفى بایتاس

الذكرالسالفةالمقاعدبإلغاءقراراتھاالدستوریةالمحكمةبھاعللتالتياألسبابتنوعت

ألغتأنالدستوریةللمحكمةسبقالذيالدافعوھوواحد،آنفيسیاسيحزبمنأكثرداخلكاإلنخراط

الصحیةالطوارئبحالةالمتعلقةاألحكاممخالفةوسابقة،انتخابیةبمناسباتالمقاعدمنعددابموجبھ

التياألسبابأھمأسفلھالجدولیبینواالنتخابیة.الحملةخاللالمنظمةالعمومیةاالجتماعاتبمناسبة

:10النواببمجلسعضوا16انتخاببإلغاءقراراتھاتعلیلفيالدستوریةالمحكمةأوردتھا

رقم القرارتعلیل القرار

156/22اإلنخراط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد

161/22

190/22

191/22

171/22انعدام أھلیة الترشح

مخالفة األحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحیة بمناسبة االجتماعات العمومیة المنظمة

خالل الحملة االنتخابیة

179/22

193/22

179/22اعتماد صور منفردة دون باقي المترشحین في اللوائح االنتخابیة

188/22قیام المرشح بتوزیع منشورات انتخابیة تتضمن صورة منفردة دون اإلشارة إلى كونھ

cour-constitutionnelle.maالرسمي:بموقعھاالمنشورةالدستوریةالمحكمةقراراتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب10
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

"وكیل الئحة الترشیح"، ودون ذكر اسم وصیفھ

المحور الثاني: التنظیم الداخلي وتشكیل ھیئات مجلس النواب

الحكومةرئیسوتعییناإلنتخاباتفبعدتأسیسیة.سنةتشریعیةوالیةكلمناألولىالسنةتعد

مجلسیشرعالبرلماني.والحكوميالمستویینعلىجدیدةسیاسیةتشكیلةتتكوناألغلبیة،وتشكیل

مراحلالمحورھذایتناولھیئاتھ.باقيتشكیلتمالمجلسرئیسعلىبالتصویتالوالیةبدایةفيالنواب

والمجموعاتالفرقبتشكیلمروراالمجلس،ومكتبرئیسبانتخاببدءاالنوابمجلسھیئاتتشكیل

النیابیة، و وصوال إلى تشكیل اللجان الدائمة و مراجعة النظام الداخلي للمجلس.

الفرع األول: انتخاب رئیس مجلس النواب

علیھانصالتيالقانونیةالمقتضیاتمنلمجموعةالنوابمجلسرئیسانتخابعملیةتخضع

أنھعلىالثالثةفقرتھفيینصالدستورمن62الفصلأنذلكالنواب.لمجلسالداخليوالنظامالدستور

الفترةمستھلفيومكاتبھا،الدائمةاللجانورؤساءالمكتب،وأعضاءالنوابمجلسرئیسیُنتخب"

من25المادةتنصو".المذكورةالفترةمنتبقىلماأبریلدورةعندالثالثةسنتھافيثمالنیابیة،

المخصصةالجلسةخاللالترشیحاتبابفتحعنالمؤقتالرئیسیعلنأنعلىللمجلسالداخليالنظام

ذلكعنبالتعبیرترشیحھتقدیمفيرغبتھعنیعبرأننائبأونائبةلكلیحقوالمجلس.رئیسالنتخاب

بعدالسرياإلقتراعطریقعنالتصویتفيالشروعیتموالجلسةنفسفيالمؤقتللرئیسشخصیا

للمجلس،الداخليالنظاممن26للمادةطبقاوالمترشحین.قائمةعنمساعدهأوالمؤقتالرئیسإعالن

حالفيواحد.دورفيالنسبیةباألغلبیةفوزهعنیعلنوحیدا،مترشحاالرئیسلمنصبالمترشحكانإذا

أصواتعلىحصلالذيالمترشحفائزاویعتبراالنتخاب،لعملیةأولدورفینظمالمترشحین،تعدد

ینظمالمطلقة،األغلبیةأصواتعلىمترشحأيحصولعدمحالفيالمجلس.ألعضاءالمطلقةاألغلبیة

یعتبراألصواتتعادلوعندلألصوات،النسبیةاألغلبیةعلىحصلالذيالمترشحفائزاویعلنثان،دور

المترشح األكبر سنا فائزا؛ و یتم اللجوء إلى القرعة لإلعالن عن الفائز إذا حصل التساوي في السن.

رئاسةتحت،2021أكتوبر09السبتیومالنواب،مجلسعقدالذكر،السالفةلألحكامتطبیقا

ترشحللمجلس.جدیدرئیساختیارأجلمنجلسةالراضي،الواحدعبدالسیدللمجلس،المؤقتالرئیس

اتفاقعلىبناءالحكومیةاألغلبیةعنكمرشحالعلميالطالبيراشیدالسیدمنكلالمنصبھذالشغل

تمالدیمقراطیة.القوىجبھةحزبعنمعنعبدالويرءوفالسیدو،11األغلبیةأحزاببینمسبق

.2021أكتوبر7بتاریخلألنباءالعربيالمغربوكالةنقلتھالحكومیةلألغلبیةبالغ11
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

أربعةمقابلصوتا258علىحصولھبعدالنوابلمجلسرئیساالعلميالطالبيراشیدالسیدانتخاب

.12أصوات للسید رءوف عبدالوي معن

الفرع الثاني: انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب

راشیدالسیدالمجلس،رئیسترأسھا2021أكتوبر11یومعمومیةجلسةالنوابمجلسعقد

الفرقلوائحعنواإلعالنالدائمةواللجانالمجلسأعضاءالنتخابخصصتالعلمي،الطالبي

:13والمجموعات النیابیة. وقد أسفرت ھذه الجلسة عن انتخاب مكتب المجلس وفق التركیبة التالیة

المنصبالفریقالنائب (ة)

النائب األول للرئیسفریق األصالة والمعاصرةالنائب محمد صباري

النائبة الثانیة للرئیسالفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیةالنائبة خدیجة الزومي

النائب الثالث للرئیسالفریق االشتراكيالنائب ادریس اشطیبي

النائب الرابع للرئیسالفریق الحركيالنائب محمد والزین

النائب الخامس للرئیسالفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعيالنائب محمد جودار

النائبة السادسة للرئیسفریق التقدم واالشتراكیةالنائبة نادیة تھامي

النائب السابع للرئیسفریق التجمع الوطني لألحرارالنائب حسن بن عمر

النائبة الثامنة للرئیسفریق التجمع الوطني لألحرارالنائبة زینة ادحلي

محاسب المجلسفریق األصالة والمعاصرة14محمد الحموتيالنائب

محاسب المجلسالفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیةالنائب عبد العزیز لشھب

أمین المجلسفریق التجمع الوطني لألحرارالنائب محمد بودریقة

أمینة المجلسفریق األصالة والمعاصرةالنائبة إلھام الساقي

أمین المجلسالفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیةالنائب طارق قدیري

تم الطعن في مقعده وأصدرت المحكمة الدستوریة قرارا بإعادة االنتخابات في الدائرة التي یمثلھا.14
chambredesrepresentants.ma.النواب:مجلسموقعالمصدر13

النوابلمجلسالرسميالموقع،2021أكتوبر10بتاریخمنشورة،134عدداألولىالسنةللبرلمان،الرسمیةالجریدة12
chambredesrepresentants.ma
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

الفرع الثالث: الفرق والمجموعة النیابیة

النیابیةوالمجموعاتالفرقتشكیلتم،2021شتنبر8لالتشریعیةاإلنتخاباتنتائجضوءعلى

:15على النحو التالي

المقارنة مع الوالیةعدد النوابالرئیسالفریق أو المجموعة النیابیة

السابقة

الموقع

األغلبیة+10256النائب محمد غیاتفریق التجمع الوطني لألحرار

األغلبیة-8715النائب أحمد تویزيفریق األصالة والمعاصرة

الفریق االستقاللي للوحدة

16والتعددیة

النائب نور الدین

مضیان

األغلبیة+8135

النائب عبد الرحیمالفریق االشتراكي

شھید

المعارضة+3414

النائب ادریسالفریق الحركي

السنتیسي

المعارضة+281

الفریق الدستوري الدیمقراطي

17االجتماعي

المساندة_23النائب بلعسال شاوي

النقدیة

المعارضة+2210النائب  رشید حمونيفریق التقدم واالشتراكیة

المجموعة النیابیة للعدالة

والتنمیة

النائب عبد هللا

بووانو

المعارضة-13112

ونتائجاإلنتخابیةالطعونعلىبناءتغییرعلیھطرأقدالمقاعدعددأنإلىاإلشارةتجدر

أليمنتمینغیرنوابونائباتخمسةعضویتھفيیضمالنوابمجلسأنكماالجزئیة،اإلنتخابات

فریق أو مجموعة نیابیة ویتعلق األمر بكل من:

لألحرارالوطنيالتجمعحزبمنكلعنالنوابمجلسأعضاءشكل2021-2016السابقةالتشریعیةالوالیةخاللأنھإلىاإلشارةتجدر17
وحزب االتحاد الدستوري فریقا مشتركا، بینما خالل الوالیة الحالیة شكل أعضاء مجلس النواب عن حزب االتحاد الدستوري الذي حصل على

الدیمقراطي.الدستوريالفریقاسمتحتمشتركافریقامقاعد5علىحصلالذياالجتماعیةالدیمقراطیةالحركةوحزبمقعدا18

انتخب الفریق االستقاللي للوحدة والتعددیة السید نور الدین مضیان رئیسا لھ، غیر أنھ تم الطعن في مقعده مما ترتب عنھ تنظیم انتخابات16
جزئیة بالدائرة االنتخابیة للحسیمة، تمكن خاللھا من استعادة مقعده.

chambredesrepresentants.ma:النوابمجلسموقعالمصدر15
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

رءوف عبدالوي معن عن حزب جبھة القوى الدیمقراطیة؛النائب●

ریم شباط عن حزب جبھة القوى الدیمقراطیة؛النائبة●

فاطمة التامني عن حزب المؤتمر الوطني؛النائبة●

شفیقة لشرف عن حزب جبھة القوى الدیمقراطیة؛النائبة●

نبیلة منیب عن الحزب االشتراكي الموحد.النائبة●

الفرع الرابع: اللجان النیابیة الدائمة

ویبلغوتنظیمھا؛اختصاصاتھایحددكماالدائمةلجانھعددالنوابلمجلسالداخليالنظامیحدد

:18عددھا تسع لجان

االنتماء السیاسيرئاسة اللجنةاللجنة

لجنة الخارجیة والدفاع الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة المقیمین في الخارج

فریق التجمع الوطني لألحرارالنائبة نادیة بوعیدا

لجنة الداخلیة والجماعات الترابیة والسكنى

وسیاسة المدینة

النائب موالي ھشام

المھاجري

فریق األصالة والمعاصرة

الفریق الحركي19النائب محمد األعرجلجنة العدل والتشریع وحقوق اإلنسان

فریق التجمع الوطني لألحرارالنائب محمد شوكيلجنة المالیة والتنمیة االقتصادیة

الفریق الدستوري الدیمقراطيالنائب حمید نوغولجنة القطاعات االجتماعیة

االجتماعي

الفریق االستقاللي للوحدةالنائب جمال دیوانيلجنة القطاعات اإلنتاجیة

والتعادلیة

إال،2021أكتوبر11بتاریخالمنعقدةالعامةالجلسةأثناءوذلكاللجنةلھذهرئیساالحركيالفریقعناألعرجمحمدالسیدانتخابتمأنسبق19
بعدیتمولم،2022یولیوز21الخمیسیومأجریتالتيللحسیمةاالنتخابیةبالدائرةجزئیةانتخاباتتنظیمبعدفقدهالذيمقعدهفيالطعنتمأنھ

.2022أكتوبر13الخمیسیومحدودإلىللجنةجدیدرئیسانتخاب

chambredesrepresentants.maالنواب.مجلسموقع18
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

لجنة البنیات األساسیة والطاقة والمعادن

والبیئة

الفریق االشتراكيالنائب محمد مالل

فریق التقدم واالشتراكیةالنائب عدي شجريلجنة التعلیم والثقافة واالتصال

فریق األصالة والمعاصرةالنائبة لطیفة لبلیحلجنة مراقبة المالیة العامة

لرئاسةالمجلستخصیصعلى2017لسنةالنوابلمجلسالداخليالنظاممن70المادةتنص

لرئاستھاالترشحیحقوالبالتشریع،المكلفةاللجنةوجوبابینھمامنتكونللمعارضةاألقلعلىلجنتین

ترشیحھا.المعارضةقدمتإذاباألسبقیةالعامةالمالیةمراقبةلجنةوالمعارضة،مننائبأولنائبةإال

والتشریعالعدلللجنةالمعارضةمرشحبترأسوذلكالمادةمناألولالبنداحترامتمأنھوالمالحظ

وحقوق اإلنسان، غیر أنھ على مستوى رئاسة لجنة مراقبة المالیة العامة فتترأسھا برلمانیة عن األغلبیة.

یالحظالدائمةالنیابیةاللجانوكذاالنیابیةوالمجموعاتالفرقرئاسةتوزیعاستقراءخاللمن

النیابیةاللجانمستوىعلىبینماالنیابیة،والمجموعةالفرقرئاسةمستوىعلىالنسويالعنصرغیاب

النساءوصولتطورالتاليالبیانيالرسمیبینودائمة.لجانتسعمنفقطلجنتینالنساءتترأسالدائمة

:20لرئاسة اللجان الدائمة ورئاسة الفرق والمجموعات النیابیة بمجلس النواب

النوابمجلسموقعومعطیات122-121صفحةواآلفاقالحصیلةالتاریخ،البرلمانیاتالنساءدراسةعلىبناءالجمعیةفریقتركیب20
.chambredesrepresentants.ma

11



حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

الفرع الخامس: تعدیل النظام الداخلي

فيعنھاإلعالنتمماحسب2017منذالمعتمدالداخلينظامھتعدیلعلىالنوابمجلسیعمل

رئیسبرئاسةاللقاءعقدتم.2022مارس1یومالنواببمجلسالداخليالنظاملجنةاجتماعحولبالغ

والمجموعةالفرقورؤساءالمجلسمكتبأعضاءبحضورالعلميالطالبيراشیدالسیدالنوابمجلس

اللجنةھذهلكونوإجرائیامسطریاطابعایكتسياالجتماعأنالبالغوأكدالدائمة.اللجانورؤساءالنیابیة

والمساطرالضوابطوفقوإقرارھاالداخليبالنظامالمتعلقةالتعدیالتمختلفبتلقيالمختصالجھازھي

أبریل20األربعاءیومالداخليالنظاملجنةاجتماعصورنشربعدھاتمالداخلي.النظامفيالمقررة

استمرالداخلي.النظامتعدیلمستجداتأواالجتماعبخصوصاضافیةتفاصیلأيإعطاءدون2022

جمعیةأنإالاإلشارةوتجدرالوالیة.مناألولىالتشریعیةالسنةنھایةإلىعلیھھوماعلىاألمر

النظاملتعدیلالمقترحاتمنمجموعةقدمتالموضوعھذامعتفاعلھاإطاروفيمواطنةسمسم-مشاركة

االنفتاحتعزیزووالمناصفة،المساواةتحقیقالدیمقراطیة،تعزیزباألساسھمتالنوابلمجلسالداخلي

والشفافیة ونشر المعلومة. و تتمثل ھذه المقترحات أساسا في:

ضرورة اعتماد التصویت اإللكتروني مع النشر الفوري للنتائج االسمیة في السبورة االلكترونیة؛.1

والجریدةاإللكترونيالموقععلىساعة48أجلداخلالتصویتلنتائجاالسمیةالنتائجنشر.2

الرسمیة للمجلس؛

ھيالسریةوجعلالمجلس،أنشطةوكافةالنیابیةاللجانأشغالعنالسریةرفععلىالعمل.3

االستثناء.
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

فیھابماالنواب،مجلسأنشطةوكافةسریة)،(الغیرالنیابیةاللجانألعمالالمباشرالنقلاعتماد.4

تلك المنظمة من طرف المعارضة.

التسریع بتنزیل مشروع القناة البرلمانیة..5

دعم المعارضة، من خالل توفیر آلیات تنسجم والحقوق التي ضمنھا الدستور لھذا المكون..6

تفعیل المقتضیات الدستوریة المتعلقة بمناقشة مقترحات القوانین المقدمة من طرف المعارضة..7

دستوريكھدفوالمناصفةالمساواةعلىالنوابلمجلسالداخليالنظامفيالواضحالتنصیص.8

استراتیجي ینبغي المساھمة في تفعیلھ.

تلكفیھابماالمجلسھیاكلكلفيالمھاموتوليورئاسةتشكیلفيالمناصفةمبدأمراعاة.9

المؤقتة (مثال: لجان تقصي الحقائق والمجموعات الموضوعاتیة)

إحداث لجنة دائمة خاصة بموضوع المساواة والمناصفة..10

وضع إطار واضح للعالقة بین المجتمع المدني والبرلمان..11

اللجنطرفمنمعینقانونبخصوصتعدیالتتقترحالتيالمدنیةالمبادراتاستقبالتسھیل.12

المختصة والفرق والمجموعات النیابیة.

علىوالحرصالنواب،لمجلسالرسميالموقعخاللمنالمواطنینمعالتواصلآلیاتتعزیز.13

قیدالقوانیناقتراحاتعلىالتعلیقسواءالموقعیوفرھاالتياإلمكانیاتكافةعملمنالتأكد

المناقشة أو التواصل المباشر مع النائبات والنواب.

تنظیمخاللمنالنوابلمجلسالداخليالنظامتعدیالتحولنقاشبفتحالجمعیةقامتوقدھذا

یوم دراسي عرف مشاركة برلمانیین وأكادیمیین و شمل ثالثة محاور وھي:

المحور األول: البرلمان المفتوح من خالل النظام الداخلي لمجلس النواب؛

المحور الثاني: دور النظام الداخلي لمجلس النواب في تعزیز المساواة والمناصفة؛

المحور الثالث: تعدیالت النظام الداخلي لمجلس النواب ودورھا في تعزیز الدیمقراطیة.
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

المحور الثالث: التواصل

الفرع األول: العالقة مع الصحافة

أفردحیثالبرلمانيواإلعالمللتواصلأھمیة2017لسنةالنوابلمجلسالداخليالنظامأولى

مكتبیحددأنعلى129المادةنصتقدوالبرلماني".واإلعالم"التواصلبالمعنونالعاشرالبابلھ

یتعلقماوالسیماالخارجي،محیطھمعللتواصلاستراتیجیةتشریعیةوالیةكلمستھلفيالمجلس

لمالنواب،مجلسموقعإلىبالرجوعالمدني.المجتمعومؤسساتھیئاتومختلفوالصحافةباإلعالم

بدایةمنذبالتواصلالمتعلقةاالستراتیجیةلخطتھالمجلسوضعحولبالغأوأعالنأيالمجلسینشر

الوالیة الحالیة.

بتنسیقالبرلمانیةالقناةإحداثعلىالنوابلمجلسالداخليالنظاممن130المادةتنصبدورھا

السابقةالوالیةفيسبقوقدالبصري.السمعيلالتصالالعلیاالھیئةووالحكومةالمستشارینمجلسمع

الدستوري،التجمعوالمعاصرة،األصالةوالتنمیة،العدالةمنكلفریقعننوابونائباتتقدمأن

للتقدمالنیابیةوالمجموعةاالشتراكيالفریقالحركي،الفریقوالتعادلیة،للوحدةاالستقالليالفریق

جلسةفيباإلجماععلیھالمصادقةتمتالبرلمانیةالقناةبإحداثیطالبقانونبمقترحواالشتراكیة

یناقشھلمالذيالمستشارینمجلسعلىالمقترحھذاإحالةتمت.2019یولیوز26الجمعةیومعمومیة

لحدود نھایة السنة األولى من ھذه الوالیة.
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

الفرع الثاني: العالقة مع المجتمع المدني

129المادةمتفرقتین،مادتینفيالمدنيالمجتمعمعللعالقةالنوابلمجلسالداخليالنظامأشار

والصحافةباإلعالمیتعلقماوالسیماالخارجيمحیطھمعللتواصلاستراتیجیةاعتمادإلىفیھادعاالتي

ھیئاتمعتعاونإقامةعلىتنصوالتي137المادةوالمدني،المجتمعومؤسساتھیئاتومختلف

انشغاالتمعاإلیجابيوالتفاعلواالستماعالمجلسومشاریعبإنجازاتالتعریفبھدفالمدنيالمجتمع

عبرالمادةأھدافتحقیقلكیفیةالمجلسمكتبتحدیدضرورةعلىالمادةذاتنصتكماالھیئات.ھذه

األولىالتشریعیةالسنةنھایةولحدودأنھغیرالمعنیة،الھیئاتمعوتشاوربشراكةیعدهخاصبرنامج

من ھذه الوالیة لم تتم صیاغة ھذا البرنامج.

مواقععلىصفحاتھأوالرسميموقعھعلىسواءالنوابمجلسألنشطةرصدناخاللمن

الذيالتواصلياللقاءباستثناءالمدنيالمجتمعمعالمشتركةاألنشطةغیابنالحظاالجتماعي،التواصل

حكومةأجلمنالشراكة"مبادرةإطارفيالتزاماتھبشأنالمدنيالمجتمعھیئاتمعالنوابمجلسعقده

كانالذيالمسارعنتراجعاالغیابھذایشكلو.2022یونیو22األربعاءیومعقدهتمالذيمنفتحة"

تنظیمعرفت)2021-2016(السابقةالتشریعیةالوالیةأنإذالمدني،بالمجتمععالقتھفيالمجلسیعرفھ

الذكرسبیلعلىومنھاالمدنيالمجتمعمنظماتوالمجلسھیاكلبینالمشتركةاألنشطةمنمجموعة

معبشراكةالنواببمجلسوالمناصفةبالمساواةالمكلفةالموضوعاتیةالعملمجموعةعقدتھاالتيالندوة

التاریخالبرلمانیات:"النساءموضوعحولدراسةإطالقبمناسبةمواطنةسمسم-مشاركةجمعیة

.2021أبریل8الخمیسیوموذلكواآلفاق"الحصیلة

محیطھعلىانفتاحھإطارفيمھمةبخطوةقامالسنةھذهخاللالمجلسأناالشارةتجدر

خاللالرباطمدینةاحتضنھاالتيوالكتابللنشرالدوليللمعرض27الدورةفيمشاركتھفيوالمتمثلة

المجلسرصیدلعرضخصصالمعرضفيالنوابمجلسرواق.2022یونیو12إلى02منالفترة

عنولوجیة"األكثر"الرواقبجائزةتوجوتاریخھا،ووأدوارھاالبرلمانبمؤسسةالتعریفوالوثائقي

فئة العارضین المؤسساتیین.

الفرع الثالث: نقل أشغال مجلس النواب

النائباتبینالتواصلعالقةتعزیزفيتساھممھمةخطوةالنوابمجلسأشغالنقلیعتبر

المجلسأشغالتتبعمنالعمومتمكنكماأخرى،جھةمنوالمواطنینوالمواطناتجھةمنوالنواب
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التواصل،وسائلمختلفعلىأشغالھبعضنقلفيالمجلسیعتمدالبرلمانیة.والمعلوماتاألخباروتلقي

عبرالعمومیةجلساتھباقيتنقلفیمااألولى،القناةعلىمباشرةالشفھیةاألسئلةجلساتتنقلحیث

).Youtube(یوتوبو)Facebook(فیسبوكخاصةاالجتماعيالتواصلمنصاتعلىحساباتھ

حرصاالعربیةاللغةجانبإلىاألمازیغیةباللغةتنقلالنوابمجلسأشغالأنإلىاالشارةتجدر

بثعنالمجلستراجعالمكسب،ھذامقابلفياألمازیغیة.للغةالرسميالطابعتفعیلعلىالمجلسمن

التقدیمیةالعروضبنقلمكتفیا اجتماعيال التواصلمواقععلىحساباتھعبرالدائمةالنیابیةاللجانأشغال

.2022المالیةقانونمشروعمناقشةأشغالضمنللحكومة

الفرع الرابع: حضور مجلس النواب في وسائل التواصل االجتماعي

والمواطناتالمؤسساتبینالتواصلعملیةییسرخصبافضاءاالجتماعيالتواصلمواقعتشكل

أحدثحیثأنشطتھنقلأجلمنالمواقعھذهاستثمارعلىالنوابمجلسحرصوقدالمواطنین،و

سنتيبین)Youtube(یوتوبو)Fecabook(فیسبوكو)Twitter(تویترمواقععلىلھصفحات

یزیدمابمتابعةالمجلسصفحاتتحضى.2020أكتوبرفياألنستغرامعلىصفحةو،2014و2013

مجلستجمعالتيالدبلوماسیةبالعالقاتالمتعلقةاألخبارمنشوراتھاعلىتطغىومتابعألف370عن

إلىاألخیرةاآلونةفيعمدالمجلسأنیالحظ;الدولیة.والمؤسساتالدولباقيبرلماناتمعالنواب

نشر أخباره عبر صفحتھ على فیسبوك باللغات األمازیغیة والفرنسیة واالنجلیزیة إلى جانب اللغة العربیة.

:21الفرع الخامس: التزامات مجلس النواب في مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة

خطةبإعدادوقام2019سنةمنفتحةحكومةأجلمنالشراكةمبادرةفيالنوابمجلسانخرط

المجلسقام،الفترةھذهنھایةفيالمبادرة.ھذهإطارفيالتزاماتھتضمنت2021-2019للفترةعملھ

نظم،اإلطارھذافيجدیدة.عملخطةفياالنخراطقبل22عملھلخطةتفعیلھحصیلةحولتقریربإعداد

الفترةبرسمخطتھمشروععرضأجلمنالمدنيالمجتمعمنظماتمعتواصلیالقاءالنوابمجلس

تجدر اإلشارة إلى أن المجلس لم یقم بالنشر اإللكتروني لھذه الحصیلة واكتفى بتوزیع نسخ ورقیة على ممثلي الجمعیات التي حضرت اللقاء22
.2022یونیو2بتاریخالمجلسعقدهالذيالتواصلي

الدورةخاللثماألمریكیة،المتحدةبالوالیات2009سنةالسابقاألمریكيالرئیسمنبمبادرةأطلقمشروعھوالمنفتحةالحكومةمشروع21
20بتاریخالمنفتحةالحكومةأجلمنالشراكةمبادرةبإطالقوالبرازیلاألمریكیةالوالیاتمنكلقامتالمتحدةلألممالعمومیةالجمعیةمن66

ب:تلتزموالتي2011شتنبر
الرفع من جاھزیة المعلومات الخاصة باألنشطة الحكومیة؛

تطویر المشاركة المواطنة؛
تطبیق المعاییر المھنیة للنزاھة داخل اإلدارات؛

تكثیف الولود للتكنولوجیات الحدیثة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة.
والدولاالقتصادیةوالتنمیةالتعاونمنظمةخبراءتقییمعلىوبناءأنھغیرالمنفتحة،الحكومةمبادرةإلىاالنضمام2013سنةالمغربحاول

24فيأنھغیر،12/16ھووالذيالمبادرةفياالنخراطأجلمنالمناسبالتقییمعلىیحصلولم11/16تقییمعلىالمغربحصلاألقران
المبادرة.لھذهرسمیاالمغربانضمامعلىالمنفتحةالحكومةأجلمنالشراكةعلىاإلشرافلجنةأعضاءصادق2018أبریل
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2022-2023.

المنفتحةالحكومةبوابةعلىنشرتوالتيالنوابمجلسعنھاأعلنالتي عملال خطةتضمنت

سبعة التزامات أساسیة تتمثل في:23للمغرب

شراكة معززة مع الفاعلین االجتماعیین من أجل ترسیخ الثقافة الدیمقراطیة؛.1

إعمال مبدأ برلمان القرب؛.2

االنفتاح على العموم ؛.3

تعزیز البرلمان الرقمي؛.4

إشراك المواطنین في العمل البرلماني؛.5

تنظیم مخیمات صیفیة موضوعاتیة لنشر قیم الدیمقراطیة؛.6

تنظیم منتدیات القرب لصیاغة القوانین..7

فيالتشاركیةالمنھجیةغیابغیابھوعموماالطموحةااللتزاماتھذهعلىیالحظماإن

منانفراديبشكلالخطةھذهإعدادتمفعالیتھا.وتقییمإنجازھامدىلقیاسمؤشراتغیابوصیاغتھا

لقاءبعقدالمجلساكتفىوالعملیةھذهفيالمدنيالمجتمعمنظماتإشراكیتمولمالمجلسطرف

ھذهحولھا.التعلیقاتتقدیمأجلمنالمنفتحةالحكومةبوابةعلىذلكبعدطرحھاوخطتھلتقدیمتواصلي

أنیالحظ،ذلكإلىإضافةالبوابة.علىلتعلیقاتھامدنيمجتمعمنظمة20تقدیمعنأسفرتالعملیة

المنفتحةالحكومةبوابةعلىللتعلیقالخطةوطرح2022یونیو22یومالتواصلياللقاءنظمالمجلس

ماحسبااللتزاماتمنعددتنزیلفيالبدءأنغیر،2022یولیوز24إلىیونیو27منالفترةخالل

األولااللتزامتنزیلفإنالمثالسبیلعلىالفترة.ھذهقبلینطلقأنیفترضالمجلسخطةفيورد

یشرعأنیفترضالذيالثانيلاللتزامبالنسبةنفسھالشأنوھو،2022ینایرفيیبدأالمجلسخطةحسب

كیفیةحولبالغأيیصدرلمالمجلسأنكذلكالشأنھذافيیسجلومما.2022مايمنذتنفیذهفي

الذيالتواصلياللقاءخاللسواءالمدنيالمجتمعمنظماتطرفمنقدمتالتيالمقترحاتمعتفاعلھ

نظمھ أو تلك المقدمة على بوابة الحكومة المنفتحة.

منمجموعةاإلطارھذافيقدمتمواطنةسمسم-مشاركةجمعیةأنإلىاإلشارةوتجدر

المقترحات التي تھم أربعة محاور أساسیة وھي:

gouvernement-ouvert.maالمنفتحةالحكومةبوابةعلىالخطةعلىاإلطالعیمكن23
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أوال: بخصوص خطة عمل مجلس النواب الثانیة في إطار شراكة الحكومة المنفتحة:

جمعیاتمالحظاتاالعتباربعینواألخذالخطة،إعدادفيتشاركيمنھجاعتماد-

المجتمع المدني.

اعتماد لجنة تقییم للخطة تكون جمعیات المجتمع المدني طرفا فیھا.-

ثانیا: بخصوص العالقة مع المجتمع المدني:

خاللمنالنوابومجلسالمدنيالمجتمعبینللعالقةواضحإطارعلىالتنصیص-

النظام الداخلي لمجلس النواب، یحدد من خالل ھذا التنصیص:

مقترحاتمعالتفاعلالتشریعیة،العملیاتخاللالمدنيالمجتمعمعالتشاورمسطرة-

المبادراتمعاإلیجابيالتفاعلجانبإلىالقوانین،علىالتعدیالتومقترحاتالقوانین

التي تدخل في إطار الدیمقراطیة التشاركیة (الملتمسات والعرائض).

ھیئاتمعبشراكةأوبحضورالمجلس،لھیئاتوالثقافیةالفكریةاألنشطةتنظیماشتراط-

المجتمع المدني.

طرفمنمعینقانونبخصوصتعدیالتتقترحالتيالمدنیةالمبادراتاستقبالتسھیل-

اللجن المختصة والفرق والمجموعات النیابیة.

النواب،لمجلسالرسميالموقعخاللمنالمواطنینمعالتواصلآلیاتتعزیز-

علىالتعلیقسواءالموقعیوفرھاالتياإلمكانیاتكافةعملمنالتأكدعلىوالحرص

اقتراحات القوانین قید المناقشة أو التواصل المباشر مع النائبات والنواب.

المجتمعجمعیاتمعلقاءاتتنظیمعلىالنیابیةوالمجموعاتالبرلمانیةالفرقتشجیع-

المدني.

ثالثا: بخصوص التواصل:

السریةوجعلالمجلس،أنشطةوكافةالنیابیةاللجانأشغالعنالسریةرفععلىالعمل-

ھي االستثناء.

فیھابماالنواب،مجلسأنشطةوكافةالسریة)،(غیرالنیابیةللجانالمباشرالنقلاعتماد-

تلك المنظمة من طرف المعارضة.

التسریع بتنزیل مشروع القناة البرلمانیة.-

مجلسمكتبةفضاءفيوالباحثینالطلبةالستقبالاألسبوعفيیوممنأكثراعتماد-

النواب.

رابعا: بخصوص نشر المعلومة البرلمانیة والشفافیة:
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السبورةفياالسمیةللنتائجالفوريالنشرمعاإللكترونيالتصویتصیغةاعتماد-

االلكترونیة؛

اإللكترونيالموقعفيساعة48أجلداخلالتصویتلنتائجاالسمیةالنتائجنشر-

والجریدة الرسمیة للمجلس.

المحور الرابع: التشریع

الباب2011سنةدستورلھأفردوالبرلمان،یمارسھاالتياالختصاصاتأھممنالتشریعیعتبر

منھالثالثالبابلھخصصالذي1996سنةدستورعنمختلفاالتشریعیة""السلطةمسمىتحتالرابع

رأسھوعلىللبرلمان،التشریعياالختصاصإلىمھمةدستوریةإشارةذلكوفي"البرلمان".بمسمى

البرلمان،اختصاصاتمناختصاصكأولالتشریعإلىیشیرالدستورمن70فالفصلالنواب.مجلس

یمارسالبرلمان،مستوىعلى".التشریعیةالسلطةالبرلمانیمارس"أنھمناألولىالفقرةفيجاءحیث

خاللمنأوقوانینمقترحاتبتقدیمأيمنھبمبادرةإماطریقتین؛عبراالختصاصھذاالنوابمجلس

مناقشة والتصویت على مشاریع القوانین التي یكون مصدرھا الحكومة.

الفرع األول: مشاریع القوانین

بینماتتوزعقانونمشروع25لالحكومةتقدیمالتشریعیةالوالیةھذهمناألولىالسنةعرفت

بالمصادقةیتعلققانونمشروع12لتقدیمھاإلىإضافةعادیة،قوانینوإطاروقوانینتنظیمیةقوانین

علىالمصادقةتتملمبینماقانون،مشروع18علىالسنةھذهخاللالبرلمانصادقدولیة.اتفاقیاتعلى

:24كالتاليھيواألولىالسنةنھایةحدودإلىقوانینمشاریع7

تاریخ اإلحالةالمشروع

على مجلس

النواب

الوضعیةمصدر المشروعاللجنة المختصة

وموقعchambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمنكلعلىالمتاحةالمعلوماتعلىباالعتمادالجمعیةفریقتركیب24
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

مشروع قانون رقم
باإلنتاجیتعلق82.21

الذاتي للطاقة الكھربائیة

10/01/20
22

لجنة البنیات
األساسیة والطاقة
والمعادن والبیئة

وزارة االنتقال الطاقي
والتنمیة المستدامة

تمت إحالتھ
على اللجنة
المختصة

مشروع قانون رقم
القانونبتغییر19.22

المتعلق05.12رقم
بتنظیم مھنة المرشد

السیاحي

لجنة القطاعات09/05/2022
اإلنتاجیة

وزارة السیاحة والصناعة
التقلیدیة واالقتصاد

االجتماعي والتضامني

تمت إحالتھ
على اللجنة
المختصة

مشروع قانون رقم
بتتمیمیقضي26.21
36.09رقمالقانون

المتعلق بحظر استحداث
وإنتاج وتخزین

واستعمال األسلحة
الكیمیائیة وتدمیرھا

06/07/20
22

لجنة الخارجیة
والدفاع الوطني

والشؤون اإلسالمیة
والمغاربة المقیمین

في الخارج

تمت إحالتھوزارة العدل
على اللجنة
المختصة

مشروع قانون رقم
یتعلق102.21

بالمناطق الصناعیة

لجنة القطاعات12/07/2022
اإلنتاجیة

تمت إحالتھوزارة الصناعة والتجارة
على اللجنة
المختصة

مشروع قانون رقم
باألسلحةیتعلق86.21

الناریة وأجزائھا
وعناصرھا وتوابعھا

وذخیرتھا

لجنة الداخلیة21/07/2022
والجماعات الترابیة
والسكنى وسیاسة

المدینة

تمت إحالتھوزارة الداخلیة
على اللجنة
المختصة

مشروع قانون-إطار رقم
میثاقبمثابة03.22

االستثمار

لجنة المالیة والتنمیة21/07/2022
االقتصادیة

الوزارة المنتدبة لدى
رئیس الحكومة المكلفة
باالستثمار وااللتقائیة

وتقییم السیاسات العمومیة

إحالتھتمت
اللجنةعلى

المختصة

مشروع قانون تنظیمي
یتعلق86.15رقم

بتحدید شروط
وإجراءات الدفع بعدم

دستوریة قانون

26/07/20
22

لجنة العدل
والتشریع وحقوق

اإلنسان

قید القراءةوزارة العدل
الثانیة
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

25مشاریع قوانین متعلقة باتفاقیات دولیة

تاریخ اإلحالة علىالمشروع

مجلس النواب

الوضعیةالوزارةاللجنة المختصة

74.21رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاق

بشأن الخدمات الجویة بین

حكومة المملكة المغربیة

وإسرائیل

لجنة الخارجیة والدفاع31/01/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

32.22رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاق

بین حكومة المملكة المغربیة

وحكومة جمھوریة القمر

المتحدة بشأن التشجیع

والحمایة المتبادلة

لالستثمارات

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

31.22رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاقیة

بین حكومة المملكة المغربیة

وحكومة جمھوریة القمر

المتحدة لتفادي االزدواج

الضریبي في میدان الضرائب

على الدخل و منع التھرب و

الغش الضریبیین

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

25.22رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاق

بشأن الخدمات الجویة بین

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

وموقعchambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمنكلعلىالمتاحةالمعلوماتعلىباالعتمادالجمعیةفریقتركیب25
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حكومة المملكة المغربیة و

حكومة جمھوریة الفلبین

المقیمین في الخارج

24.22رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاقیة

األفریقیة المشتركة عن إنشاء

برنامج أفریقي لتعاون فني،

المعتمدة بكامباال (أوغندا) في

1975أغسطسفاتح

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

18.22رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاق

بشأن التعاون االقتصادي و

التجاري بین حكومة المملكة

المغربیة و إسرائیل

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

02.22رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاقیة

اإلقلیمیة المعدلة الخاصة

باالعتراف بدراسات التعلیم

العالي و شھاداتھ و درجاتھ

العلمیة و سائر مؤھالتھ

األكادیمیة في الدول األفریقیة،

المعتمدة بأدیس أبابا (إثیوبیا)

و2014دیسمبر12في

الموقعة من طرف المملكة

نوفمبر15فيالمغربیة

2019

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

101.21رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاق

بشأن النقل الدولي عبر

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

الطرق للمسافرین والبضائع

والعبور بین حكومة المملكة

المغربیة وحكومة جمھوریة

التشاد

المقیمین في الخارج

100.21رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على

االتفاق-اإلطار للتعاون في

مجال اللوجیستیك بین حكومة

المملكة المغربیة وحكومة

جمھوریة التشاد

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

88.21رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاق

بین حكومة المملكة المغربیة

و االتحاد اإلفریقي للشباب

بشأن إحداث مقر االتحاد

اإلفریقي للشباب بالمغرب

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

78.21رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على اتفاقیة

مجلس أوروبا بشأن التالعب

بالمسابقات الریاضیة،

المعتمدة بماكولین (سویسرا)

2014سبتمبر18في

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة

75.21رقمقانونمشروع

یوافق بموجبھ على االتفاقیة

بشأن إنشاء المنظمة الدولیة

للمساعدات المالحیة البحریة،

ینایر27فيبباریسالمعتمدة

لجنة الخارجیة والدفاع21/07/2022

الوطني والشؤون

اإلسالمیة والمغاربة

المقیمین في الخارج

وزارة الشؤون

الخارجیة والتعاون

تمت إحالتھ على

اللجنة المختصة
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2021

الفرع الثاني: مقترحات القوانین

والفرقلمختلفالمنتمینالنوابوالنائباتتقدیمالتشریعیةالوالیةھذهمناألولىالسنةعرفت

والقوانینمقترحاتعددأسفلھالجدولویبین.170مجموعھلماالمنتمینغیروالنیابیةالمجموعة

:26مصدرھا

عدد مقترحات القوانینمصدر مقترحات القوانین

8فریق التجمع الوطني لألحرار

22فریق األصالة والمعاصرة

12الفریق االستقاللي للوحدة والتعددیة

37الفریق االشتراكي

24الفریق الحركي

19فریق التقدم واالشتراكیة

0الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي

40المجموعة النیابیة للعدالة والتنمیة

1النائبة نبیلة منیب

2النائبة فاطمة التامني

1مكتب مجلس النواب

4مجلس المستشارین

chambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمنكلعلىالمتاحةالمعلوماتعلىباالعتمادالجمعیةفریقتركیب26
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

الفرع الثالث: المصادقة على القوانین

مشاریعمنمجموعةعلىالتشریعیةالوالیةھذهمناألولىالسنةخاللالنوابمجلسصادق

یتعلققانونمشروع14منھاقانونا35النوابمجلسموقعحسبعددھابلغالقوانینومقترحات

طرفمنالسنةھذهخاللعلیھاالمصادقةتمتالتيالقوانینأھمأسفلھالجدولیبیندولیة.باتفاقیات

:27مجلس النواب

تاریخ المصادقةمصدرهالقانون

علیھ

نتیجة تصویت مجلس النواب

یقضي41.21رقمقانونمشروع

20.13رقمالقانونوتتمیمبتغییر

المتعلق بمجلس المنافسة

تمت المصادقة علیھ باإلجماع26/07/2022الحكومة

یقضي40.21رقمقانونمشروع

104.12رقمالقانونوتتمیمبتغییر

المتعلق بحریة األسعار والمنافسة

تمت المصادقة علیھ باإلجماع26/07/2022الحكومة

بتربیةیتعلق84.21رقمقانونمشروع

األحیاء المائیة البحریة

علیھ تمت المصادقةت 26/07/2022الحكومة

باإلجماع

بتغییر85.21رقمقانونمشروع

المتعلق52.09رقمالقانونوتتمیم

بإحداث الوكالة الوطنیة لتنمیة تربیة

األحیاء البحریة

علیھ تمت المصادقةت 26/07/2022الحكومة

باإلجماع

مقترح قانون یرمي إلى إضافة المادة

36.15رقمبالقانونمكررة137

المتعلق بالماء

الفریق

االشتراكي

علیھتمت المصادقة25/07/2022

باإلجماع

chambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمنكلعلىالمتاحةالمعلوماتعلىباالعتمادالجمعیةفریقتركیب27
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

مقترح قانون یقضي بإحداث وتنظیم

مؤسسة مشتركة للنھوض باألعمال

االجتماعیة لفائدة موظفي وأعوان

اإلدارات العمومیة.

مجلس

المستشارین

المعارضون:121الموافقون:25/07/2022

.1الممتنعون:أحدال

20.22رقمالتصفیةقانونمشروع

المتعلق بتنفیذ قانون المالیة للسنة المالیة

2020.

المعارضون:121الموافقون:25/07/2022الحكومة

.1الممتنعون:أحدال

بتغییر30.22رقمقانونمشروع

1.58.008رقمالشریفالظھیروتتمیم

24(1377شعبان4فيالصادر

األساسيالنظامبمثابة)1958فبرایر

العام للوظیفة العمومیة.

علیھ تمت المصادقةت 25/07/2022الحكومة

باإلجماع

مقترح قانون یقضي بإلغاء وتصفیة

نظام معاشات أعضاء مجلس

المستشارین.

مجلس

المستشارین

تم التصویت علیھ باألغلبیة25/07/2022

خالل القراءة الثانیة

المعارضون:121الموافقون:

0الممتنعون:أحدال

بتنظیم18.18رقمقانونمشروع

عملیات جمع التبرعات من العموم

وتوزیع المساعدات ألغراض خیریة.

صادق علیھ مجلس النواب18/07/2022الحكومة

باألغلبیة

المعارضون:99الموافقون:

06الممتنعون:أحدال

یتعلق94.21رقمقانونمشروع

بسندات القرض المؤمنة.

تمت المصادقة علیھ باإلجماع20/06/2022الحكومة

یتعلق25.19رقمقانونمشروع

بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف

والحقوق المجاورة.

تمت المصادقة علیھ باإلجماع20/06/2022الحكومة

تمت المصادقة علیھ باإلجماع23/05/2022الحكومةبتغییر40.19رقمقانونمشروع
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

المتعلق13.09رقمالقانونوتتمیم

48.15رقموالقانونالمتجددةبالطاقات

المتعلق بضبط قطاع الكھرباء وإحداث

الھیئة الوطنیة لضبط الكھرباء.

یتعلق38.15رقمقانونمشروع

بالتنظیم القضائي.

تمت المصادقة علیھ باإلجماع23/05/2022الحكومة

في القراءة الثانیة

یتعلق95.17رقمقانونمشروع

بالتحكیم والوساطة االتفاقیة.

تمت المصادقة علیھ باإلجماع25/04/2022الحكومة

في القراءة الثانیة

بتغییر81.21رقمقانونمشروع

المتعلق40.80رقمالقانونوتتمیم

بإحداث المعھد الوطني للبحث

الزراعي.

تمت المصادقة علیھ باإلجماع11/04/2022الحكومة

بإحداث80.21رقمقانونمشروع

السجل الوطني الفالحي

علیھ باإلجماعتمت المصادقة11/04/2022الحكومة

بتغییر66.19رقمقانونمشروع

المتعلق2.00رقمالقانونوتتمیم

بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

تمت المصادقة علیھ باألغلبیة:11/04/2022الحكومة

المعارضون:125الموافقون:

أحدالالممتنعون:46

23.21رقمالتصفیةقانونمشروع

المتعلق بتنفیذ قانون المالیة للسنة المالیة

2019

تمت المصادقة علیھ باألغلبیة:27/12/2021الحكومة

المعارضون:77الموافقون:

1الممتنعون:أحدال

للسنة76.21رقمالمالیةقانونمشروع

2022المالیة

تمت المصادقة علیھ باألغلبیة13/06/2021الحكومة

في القراءة الثانیة:

المعارضون:123الموافقون:

أحدالالممتنعون:41

51.21رقمتنظیميقانونمشروع

یقضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي

تمت المصادقة علیھ باألغلبیة22/06/2021الحكومة

المعارضون:114الموافقون:
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

فيبالتعیینالمتعلق02.12رقم

المناصب العلیا تطبیقا ألحكام الفصلین

الدستورمن92و49

11الممتنعون:أحدال

مقدمواحدقانونمقترحعلىالمصادقةتمتالسنةھذهخاللأنھیتضحأعالهالجدولخاللمن

المستشارین،مجلسطرفمنمقدمینقانونمقترحيوالنواب،بمجلساالشتراكيالفریقطرفمن

بینما نجد ھیمنة مشاریع القوانین المقدمة من طرف الحكومة.

2026_2021التشریعیةالوالیةمناألولىالسنةخاللعلیھاالمصادقالنصوصمصادرتوزیع

الفرع الرابع: قراءة في نموذجین من مشاریع قوانین

بمجلسالتشریعیةللعملیةأدقلمالحظةقوانینتشریعمسارتتبعالفرعھذاخاللمننحاول

بینالسیاسیةالتوازناتأوالنیابیةالفرقبینالعالقةبطبیعةاألمرتعلقسواءالوالیة،ھذهخاللالنواب

األغلبیة والمعارضة، وكذلك تفاعل الحكومة مع التعدیالت المقدمة من قبل الفرق والمجموعة النیابیة.

2022المالیةللسنة76.21رقمالمالیةقانونمشروعاألول:النموذج

التنظیميوالقانونالدستوریؤطرهالبرلمان.لمصادقةیخضعقانونأھمالمالیةقانونیعتبر

فيالفصلالكلمةلھتبقىالذيالنوابمجلسعلىباألسبقیةسنویایعرضوالمالیةلقانون130.13

المصادقة علیھ.
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

25بتاریخمشتركةجلسةالبرلمانمجلسيعقدالتشریعیةالوالیةھذهمناألولىالسنةخالل

علىالحكومةأحالتبالمقابلالمالیة.قانونمشروعوالمالیةاالقتصادوزیرةخاللھاقدمت2021أكتوبر

،2022المالیةللسنة76.21رقمالمالیةقانونمشروع2021أكتوبر18بتاریخالنوابمجلسمكتب

فيعلیھالمصادقةبعدھالتتمالتاریخبذاتاالقتصادیةوالتنمیةالمالیةلجنةعلىبإحالتھالمجلسقامكما

206علىالمشروعخاللھاحصل،2021نونبر13السبتیومانعقدتعمومیةبجلسةاألولىالقراءة

نائب.أيالتصویتعنیمتنعولمصوت67عرضھفیماموافقصوت

مكتبعلىجدیدمنإحالتھتمتحیثالنواب،مجلسعلىالثانیةللقراءةالمشروععرض

االقتصادیةوالتنمیةالمالیةلجنةعلىبإحالتھبدورهالمكتبلیقوم2021دجنبر3الجمعةیومالمجلس

صوتا.41معارضةمقابلصوتا123بعلیھالمصادقةثم،2021دجنبر6االثنینیوم

مستوىعلىالمالیةقانونمشروعمناألولالجزءمناقشةأطوارعندنتوقفالموالیةالفقرةفي

ومدىبھاالتقدمتمالتيالتعدیالتاستطالعأجلمناألولىالقراءةفياالقتصادیةوالتنمیةالمالیةلجنة

أشغالداخلبھاالتقدمتمالتيالتعدیالتأسفلھالجدولیبینوالتعدیالت،ھذهمعالحكومةتفاعل

:28اللجنة

التعدیالت

المقدمة

التعدیالت

المسحوبة

مجموع

النھائیة

المقدمة

التعدیالت

المقبولة

التعدیالت

المرفوضة

70770الحكومة

31823230فرق األغلبیة

70862359فرق المعارضة

22319019النائبة فاطمة التامني

:29یبین التصمیم البیاني التالي توزیع نسبة التعدیالت المقبولة بین األغلبیة والمعارضة والحكومة

تركیب فریق الجمعیة باالعتماد على المعلومات الواردة في تقریر اللجنة على ضوء القراءة األولى والمنشور على موقع مجلس النواب.29
تركیب فریق الجمعیة باالعتماد على المعلومات الواردة في تقریر اللجنة على ضوء القراءة األولى والمنشور على موقع مجلس النواب.28
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

و یبین التصمیم البیاني التالي نسب التفاعل مع التعدیالت المقترحة من طرف المعارضة:

المساعداتوتوزیعالعموممنالتبرعاتجمععملیاتبتنظیم18.18رقمقانونمشروعالثاني:النموذج

ألغراض خیریة

بتنظیم18.18رقمالقانونبمشروعالمستشارینمجلسطرفمنالنوابمجلسمكتبتوصل

لتتم2022ماي11بتاریخخیریةألغراضالمساعداتوتوزیعالعموممنالتبرعاتجمععملیات

تمت.2022ماي18یومالمدینةوسیاسةوالسكنىالترابیةالجماعاتوالداخلیةلجنةعلىإحالتھ

99موافقةعلىحصلحیث2022یولیوز18بتاریخالنوابلمجلسالعامةالجلسةفيعلیھالمصادقة
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

المعنیةاللجنةداخلھذاالقانونمشروعمناقشةعرفتونواب.6التصویتعنامتنعونائبونائبة

.30تقدم الفرق والمجموعة النیابیة بمجموعة من التعدیالت كما ھو مبین في الجدول أسفلھ

التعدیالت
المقدمة

التعدیالت
المسحوبة

التعدیالت
المرفوضة

التعدیالت
المقبولة

201505فرق األغلبیة

252203الفریق االشتراكي

14905الفریق الحركي

151401فریق التقدم واالشتراكیة

390381المجموعة النیابیة للعدالة والتنمیة

تركیب فریق الجمعیة باالعتماد على المعلومات الواردة في تقریر اللجنة والمنشور على موقع مجلس النواب.30
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

المحور الخامس: الرقابة

القوانین،علىالبرلمان"یصوتأنھعلى70الفصلمنالثانیةالفقرةفيالمغربيالدستورینص

على100الفصلمناألولىالفقرةتنصكماالعمومیة".السیاساتویقیمالحكومة،عملویراقب

فیھایقدمشھریةجلسةوالحكومةوأجوبةالبرلمانمجلسيأعضاءألسئلةأسبوعیةجلسةتخصیص

من102الفصلنصللبرلمان،الرقابيللدورتعزیزاوالعامة.بالسیاسةالمتعلقةاألسئلةالحكومةرئیس

اإلداراتمسؤوليإلىاالستماعتطلبأنالبرلمانمجلسيفيالمعنیةللجانیمكنأنھعلىالدستور

والمؤسسات والمقاوالت العمومیة بحضور الوزراء المعنیین وتحت مسؤولیتھم.

الفرع األول: على مستوى األسئلة الكتابیة

عقدتالتيالختامیةجلستھاحدودإلىعشرة،الحادیةالتشریعیةالوالیةمناألولىالسنةعرفت

عنالحكومةأجابتكتابیا.سؤاال5814لالنوابوالنائباتطرح،2022یولیوز26الثالثاءیوم

.31جواببدونسؤال2487بقيفیماالنوابوالنائباتأسئلةمنسؤاال3327

chambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمعطیاتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب31
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

عدداإلنتماء النیابي
األعضاء

عدد
األسئلة

المعدل
32الفردي

أسئلة
توصلت
بجواب

أسئلة لم
تتوصل
بجواب

1028748.56582292فريق التجمع الوطني لألحرار

8795911.02645314فريق األصالة والمعاصرة

817299503226الفريق االستقاللي للوحدة والتعددية

3467419.82397277الفريق االشتراكي

28104837.42301747الفريق الحركي

الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

23883.826127

2267130.5412259فريق التقدم واالشتراكیة

1366651.23379287المجموعة النیابیة للعدالة والتنمیة

1010510.54758نائبات و نواب غیر منتمون

توزیع عدد األسئلة الكتابیة على الفرق والمجموعة النیابیة خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة
2021_2026

تفاعل الحكومة مع األسئلة الشفویة

تم احتساب المعدل الفردي بقسمة مجموعة األسئلة المطروحة من قبل الفریق أو المجموعة النیابیة على عدد أعضاء الفریق أو المجموعة.32

33



حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

الفرع الثاني: على مستوى األسئلة الشفویة

عقدتالتيالختامیةجلستھاحدودإلىعشرة،الحادیةالتشریعیةالوالیةمناألولىالسنةعرفت

616عنالحكومةأجابتشفویا.سؤاال4332لالنوابوالنائباتطرح،2022یولیوز26الثالثاءیوم

.33سؤاال3716عناإلجابةتتملمفیمامنھا،سؤال

السنةھذهخاللالنیابیةوالمجموعاتالفرقعلىالشفویةاألسئلةتوزیعأسفلھالجدولیوضح

:34التشریعیة

عدداإلنتماء النیابي
األعضاء

عدد
األسئلة

المعدل
35الفردي

أسئلة
توصلت
بجواب

أسئلة لم
تتوصل
بجواب

1025995.87139460فریق التجمع الوطني لألحرار

87166719.161231544فریق األصالة والمعاصرة

815656.98118447الفریق االستقاللي للوحدة والتعددیة

3453715.7976461الفریق االشتراكي

2829910.6848251الفریق الحركي

23883.822959الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي

2225511.5950205فریق التقدم واالشتراكیة

1328722.0828259المجموعة النیابیة للعدالة والتنمیة

10353.5530نائبات و نواب غیر منتمون

تم احتساب المعدل الفردي بقسمة مجموعة األسئلة المطروحة من قبل الفریق أو المجموعة النیابیة على عدد أعضاء الفریق أو المجموعة.35
chambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمعطیاتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب34
chambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمعطیاتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب33
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

لم یجب عنھاأجیب عنھاعدد األسئلة المطروحة

3629194092510أسئلة فرق األغلبیة

14132071206أسئلة فرق المعارضة

37توزیع األسئلة المطروحة بین األغلبیة والمعارضة

38توزیع األسئلة التي لم تتم اإلجابة عنھا بین األغلبیة والمعارضة

chambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمعطیاتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب38
chambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمعطیاتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب37

تم احتساب اسئلة كل من فریق التجمع الوطني لألحرار وفریق األصالة والمعاصرة والفریق االستقاللي للوحدة والتعددیة، إضافة إلى الفریق36
الدستوري الدیمقراطي االجتماعي بحكم أنھ اختار المساندة النقدیة للحكومة.
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

الفرع الثالث: جلسات مجلس النواب

أ_ جلسات األسئلة الشفویة الخاصة برئیس الحكومة

األسئلةعلىاألجوبة"تُقدمأنھعلى100الفصلمنالثالثةالفقرةفيالمغربيالدستورینص

كما،شھر"كلواحدةجلسةاألسئلةلھذهوتخصصالحكومة،رئیسقبلمنالعامةبالسیاسةالمتعلقة

المادةتنصحیث،283إلى178منموادهفيالجلساتھذهینظمالنوابلمجلسالداخليالنظامأن

والنائباتالنوابأسئلةعلىشخصیةبصفةیجیبأنالحكومةرئیسعلىیتعینأنھعلى281

یبینو،فقطجلساتأربععقدتمعشرةالحادیةالتشریعیةالوالیةمناألولىالسنةخاللوتعقیباتھم.

:39الجدول أسفلھ تاریخھا ومحاورھا

محاور الجلسةتاریخ انعقاد الجلسة

السیاسة الحكومیة في ظل تطورات الوضعیة الوبائیة10/19/2021

السیاسة الحكومیة في المجال الثقافي31/01/2022

االستراتیجیة االقتصادیة العامة لمواجھة التقلبات العالمیة04/18/2022

استراتیجیة تأھیل المنظومة الصحیة06/13/2022

ب_ جلسات األسئلة الشفھیة

المادةتنصحیثالشفویة،األسئلةجلساتتنظیمكیفیةالنوابلمجلسالداخليالنظامموادتحدد

الحكومة.وأجوبةالنوابوالنائباتألسئلةاإلثنینیومجلسةتخصیصعلىالداخلينظامھمن263

وتقدیمالشفویةالنوابوالنائباتألسئلةمخصصةأسبوعیةجلسة26عقدتمالتشریعیةالسنةھذهخالل

الحكومة ألجوبتھا.

الحكومیةالقطاعاتلمختلفموجھةأسئلةبرمجةالسنةھذهخاللالشفھیةاألسئلةجلساتعرفت

الشفھیةاألسئلةبرمجةمراتعددأسفلھالجدولویبینقطاع،كلبرمجةحضورنسبةاختلفتوإن

:40الموجھة للقطاعات الحكومیة

mcrpsc.gov.maالبرلمانمعبالعالقاتالمكلفةالحكومةرئیسلدىالمنتدبةالوزارةموقعمعطیاتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب40
mcrpsc.gov.maالبرلمانمعبالعالقاتالمكلفةالحكومةرئیسلدىالمنتدبةالوزارةموقعمعطیاتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب39
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

عدد مرات جدولة األسئلةالقطاع

الموجھة للقطاع

7العدل

7التربیة الوطنیة والتعلیم األولي والریاضة

7الصناعة والتجارة

7الشباب والثقافة والتواصل

6الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة، المكلفة بالعالقات مع البرلمان

6الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

5التجھیز والماء

5اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغیل والكفاءات

5االنتقال الطاقي والتنمیة المستدامة

5النقل واللوجستیك

4الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات

4السیاحة والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي والتضامني

4التعلیم العالي والبحث العلمي واالبتكار

4التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة

3األوقاف والشؤون اإلسالمیة

3االقتصاد والمالیة

3الصحة والحمایة االجتماعیة

3إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة
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حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

2الشؤون الخارجیة والتعاون اإلفریقي والمغاربة المقیمین بالخارج

1الداخلیة

الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة باالستثمار وااللتقائیة وتقییم

السیاسات العمومیة

1

1الوزارة المنتدبة لدى وزیرة االقتصاد والمالیة، المكلفة بالمیزانیة

الفرع الرابع: المھام االستطالعیة

مراقبةأجلمنالتشریعیةللسلطةالمخولةالرقابیةاآللیاتبینمناالستطالعیةالمھامتعتبر

بناءتكلف،أنالدائمةللجانالنوابلمجلسالداخليالنظاممن107المادةأجازتوالحكومي.العمل

أعضاءثلثأونیابیةمجموعةرئیسأوفریقرئیسأواللجنةمكتبموافقةبعدرئیسھامنطلبعلى

نصتطبیقوظروفشروطحولمؤقتةاستطالعیةبمھمةأعضائھا،منأكثرأوعضویناللجنة،

والمؤسساتواإلداراتالحكومةأنشطةمنبنشاطیتعلقأوالمجتمع،یھمموضوعأومعین،تشریعي

والمقاوالت العمومیة باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

:41خالل ھذه السنة التشریعیة وافق مكتب مجلس النواب على أربع مھام استطالعیة وھي

اللجنةالمھمة

لجنة الخارجیة والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمیةمھمة استطالعیة خاصة بعملیة مرحبا

والمغاربة المقیمین في الخارج

لجنة القطاعات االجتماعیةمھمة استطالعیة حول الفضاءات والمراكز التخییمیة

لجنة القطاعات اإلنتاجیةمھمة استطالعیة حول المنتجات الفالحیة

لجنة البنیات األساسیة والطاقة والمعادن والبیئةمھمة استطالعیة حول "وضعیة مصب نھر أم الربیع"

chambredesrepresentants.maالنوابمجلسموقعمعطیاتعلىبناءالجمعیةفریقتركیب41
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یوفرالالنوابمجلسموقعأنكمااالستطالعیة،المھامھذهأشغالعنبعدتقریرأيیصدرلم

إلىإضافةأعمالھا،أوھیكلتھاأوتشكیلھادوافعحیثمنسواءاالستطالعیةالمھامعنمعلوماتأي

لھاالترخیصیتمولموالنائباتالنوابطرفمنبھاالتقدمتمالتيالطلباتحوللمعطیاتتقدیمھعدم

من قبل مكتب مجلس النواب.

المحور السادس: تقییم السیاسات العمومیة

العملمجموعاتإحداثشروطمنھالعاشرالبابفيالنوابلمجلسالداخليالنظامیحدد

كیفیةالداخليالنظاممن119المادةتحددوتألیفھا.اختصاصاتھاویحددالنواببمجلسالموضوعاتیة

أوالمجلسرئیسمنبمبادرةأوالمجلس،مكتبمنبقرارإماالموضوعاتیةالعملمجموعاتإحداث

مؤقتةالموضوعاتیةالعملمجموعاتأنإلىاإلشارةوتجدرنیابیة.مجموعةأوفریقرئیسمنبطلب

بطبیعتھا، وتنتھي بانتھاء المھمة التي أحدثت من أجلھا أو بقرار من مكتب المجلس.

مجموعات العمل الموضوعاتیة خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحالیة ھي:

مجموعة العمل الموضوعاتیة المكلفة بتقییم الخطة الوطنیة إلصالح اإلدارة.●

مجموعة العمل الموضوعاتیة المكلفة بتقییم السیاسة المائیة.●

مجموعة العمل الموضوعاتیة المكلفة بتقییم السیاسة العمومیة حول مخطط المغرب األخضر.●

مجموعة العمل الموضوعاتیة المكلفة بتقییم الخطة الوطنیة إلصالح اإلدارة:

موقعاالمكلفة،اإلدارةإلصالحالوطنیةالخطةبتقییمالمكلفةالموضوعاتیةالعملمجموعةتحتل

أسفلھالجدولیبین،األخیرةالسنواتخاللالمغربعرفھاالتياإلصالحاتمسلسلضمنمركزیا

تركیبة ھذه المجموعة:

الفریقالصفةاالسم

فریق التجمع الوطني لألحراررئیسالنائب حفیظ وشاك

الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعينائبة الرئیسالنائبة خدیجة أولباشا

المجموعة النیابیة للعدالة والتنمیةمقررةالنائبة ربیعة بوجة

فریق األصالة والمعاصرةنائب المقررةالنائب المصطفى جداد
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الفریق االستقاللي للوحدة والتعددیةعضوالنائب عبد العالي بروكي

الفریق االشتراكيعضوالنائب عمر أعنان

الفریق الحركيعضوالنائب عبد النبي عیدودي

فریق التقدم واالشتراكیةعضوةالنائبة نزھة مقداد

إلىاالستماعأجلمناللقاءاتمنسلسلةالمجموعةعقدبھاالمنوطةبالمھامقیامھاإطارفي

عدد من المتدخلین، من بین ھذه اللقاءات المدرجة في مذكرة المجموعة على موقع مجلس النواب:

؛2022مارس7بتاریخوالتجارةالصناعةوزارةمسؤوليبحضوراجتماع●

؛2022مارس15بتاریخوالمالیةاالقتصادوزارةمسؤوليبحضوراجتماع●

مارس18بتاریخمتقاطعة"قراءات:اإلصالح"خطةموضوعحولدراسيیومتنظیم●

؛2022

؛2022أبریل7بتاریخوالماءالتجھیزوزارةمسؤوليبحضوراجتماع●

والمغاربةاالفریقيوالتعاونالخارجیةالشؤونوزارةمسؤوليبحضوراجتماع●

؛2022أبریل13بتاریخبالخارجالمقیمین

وسیاسةواإلسكانوالتعمیرالوطنيالترابإعدادوزارةمسؤوليبحضوراجتماع●

؛2022أبریل19بتاریخالمدینة

؛2022أبریل20بتاریخواللوجستیكالنقلوزارةمسؤوليبحضوراجتماع●

21بتاریخومحاربتھاالرشوةمنوالوقایةللنزاھةالوطنیةالھیئةرئیسبحضوراجتماع●

؛2022أبریل

؛2022أبریل26بتاریخالصحةوزارةمسؤوليبحضوراجتماع●

.2022یونیو7بتاریخالعدلوزیربحضوراجتماع●

یونیو8بتاریخوالبیئيواالجتماعياالقتصاديبالمجلسمسؤوليبحضوراجتماع●

؛2022

؛2022یونیو22بتاریخالسیاحةوزارةمسؤوليبحضوراجتماع●

؛2022یونیو28بتاریخالمغربلمقاوالتالعاماالتحادمسؤوليبحضوراجتماع●

مجموعة العمل الموضوعاتیة المكلفة بتقییم السیاسة المائیة:

40



حصیلة عمل مجلس النواب خالل السنة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة عشرة

09بتاریخلھااجتماعأولالمائیةالسیاسةبتقییمالمكلفةالموضوعاتیةالعملمجموعةعقدت

المجموعةأعضاءوبحضورالعلميالطالبيرشیدالنوابمجلسرئیسبرئاسة2022مارس

الموضوعاتیة المنتدبین من قبل الفرق والمجموعة النیابیة، تم على إثره تشكیل اللجنة على الشكل التالي:

الفریقالصفةاالسم

الفریق االشتراكيرئیساالنائب محمد البوعمري

الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعينائب الرئیسالنائب الحسین الرحویة

فریق التجمع الوطني لألحرارمقررالنائب عبد الرحیم واسلم

الفریق الحركينائب المقررالنائب عمر الباز

الفریق االستقاللي للوحدة والتعددیةعضومحمد الطیبيالنائب

فریق األصالة والمعاصرةعضوعبد الرحیم بوعزةالنائب

الفریق التقدم واالشتراكیةعضوعدي شجريالنائب

المجموعة النیابیة للعدالة والتنمیةعضوةنعیمة الفتحاويالنائبة

ھذهأھممنالمتدخلین،بعضإلىفیھااستمعتالتياالجتماعاتمنعددالمجموعةنظمت

االجتماعات المدرجة في مذكرة المجموعة على موقع مجلس النواب نذكر:

.2022ماي12بتاریخوالماءالتجھیزوزارةمسؤوليبحضورجتماعا●

والغاباتوالمیاهالفالحیةوالتنمیةالفالحةوزارةوزارةمسؤوليبحضوراجتماع●

2022یونیو16بتاریخ

21بتاریخللشربالصالحوالماءللكھرباءالوطنيللمكتبالعامالمدیربحضوراجتماع●

2022یونیو

2022یولیوز19بتاریخاالستراتیجیةللدراساتالملكيالمعھدخبراءبحضوراجتماع●

یولیوز20بتاریخوالبیئيواالجتماعياالقتصاديالمجلسمسؤوليبحضوراجتماع●

2022.
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مجموعة العمل الموضوعاتیة المكلفة بتقییم السیاسة العمومیة حول مخطط المغرب األخضر:

رئیسترأسھالذياالجتماعوھو،2022مارس09بتاریخاجتماعاتھاأولالمجموعةعقدت

الفرققبلمنالمنتدبینالموضوعاتیةالمجموعةأعضاءبحضوروالعالميالطالبيرشیدالنوابمجلس

والمجموعة النیابیة، على ضوء ھذا االجتماع تمت ھیكلة المجموعة على الشكل التالي:

الفریقالصفةاالسم

الفریق االستقاللي للوحدة والتعددیةرئیساالنائب نور الدین مضیان

فریق التقدم واالشتراكیةنائبة الرئیسالنائبة فریدة خنیتي

المجموعة النیابیة للعدالة والتنمیةمقررالنائب عبد الصمد حیكر

فریق التجمع الوطني لألحرارنائب المقررالنائب محمد غیاث

الفریق الحركيعضومحمد ھیشاميالنائب

الفریق االشتراكيعضوالشرقاوي الزنایديالنائب

فریق األصالة والمعاصرةعضوةفاطمة الزھراء بن الطالبالنائبة

الفریق الدستوري الدیمقراطيعضوبلعسال شاويالنائب

االجتماعي

في إطار أشغالھا تم تنظیم عدد من اللقاء بین أعضاء المجموعة ومختلف المتدخلین من بین ھذه اللقاءات:

والغاباتوالمیاهالقرویةوالتنمیةالبحريوالصیدالفالحةوزیرالسیدبحضوراجتماع●

.2022أبریل18بتاریخ

والغاباتوالمیاهالقرویةوالتنمیةالبحريوالصیدالفالحةوزیرالسیدبحضوراجتماع●

.2022أبریل27بتاریخ

ماي12بتاریخالفالحیةالتنمیةلوكالةالعامالمدیرالسیدبحضورالسیدبحضوراجتماع●

2022.
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نھایةحدودإلىتقریرأيبعدتصدرلمالثالثالموضوعاتیةالمجموعاتأنإلىاإلشارةتجدر

السنة التشریعیة.

المحور السابع: الدبلوماسیة البرلمانیة

التشریعجانبإلىالنوابمجلسیمارسھاالتيالمھاممنواحدةالبرلمانیةالدبلوماسیةتعد

الرسميموقعھعلىالنوابمجلسأصدرالتشریعیةالسنةھذهخاللالعمومیة.السیاساتوتقییموالرقابة

ماالتقریرھذایتضمنوللمجلس.األطرافالمتعددالدبلوماسيالنشاطخالصاتألبرزأجزاءثالثة

أھمھا:نشاطا48مجموعھ

للفرانكوفونیةالبرلمانیةللجمعیةالتابعةاإلفریقیةالجھویةللجمعیة28الدورةاحتضان●

.2022یونیو24و23أیام

حولاألندیزدولمنظومة–المغربالبرلمانيوالمنتدىالعامةالجلسةأشغالاحتضان●

حولالدولیةوالندوةالطاقي،واألمنالتجاريوالتبادلاالقتصاديالتعاونموضوع

إلىیولیوزفاتحمنالفترةخاللوالعیونالرباطمدینةمنبكلذلكتمالغذائي،األمن

.2022یولیوز9غایة

13منالفترةخاللوذلكوالسالم،للتسامحالدوليللبرلمانالعاشرةالدورةاحتضان●

والداخلة.الرباطمدینةمنبكلالدورةھذهأطوارعقدتحیث،2022یولیوز15و
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فھرس المحتوى

1تقدیم:

20212شتنبر8لالتشریعیةاالنتخاباتاألول:المحور
20212التشریعیةاالنتخاباتاألول:الفرع
20214شتنبر8اقتراعنتائجضوءعلىاالنتخابیةالطعونالثاني:الفرع

7النوابمجلسھیئاتوتشكیلالداخليالتنظیمالثاني:المحور
7النوابمجلسرئیسانتخاباألول:الفرع
8النوابمجلسمكتبأعضاءانتخابالثاني:الفرع
9النیابیةوالمجموعةالفرقالثالث:الفرع
10الدائمةالنیابیةاللجانالرابع:الفرع
12الداخليالنظامتعدیلالخامس:الفرع

14التواصلالثالث:المحور
14الصحافةمعالعالقةاألول:الفرع
14المدنيالمجتمعمعالعالقةالثاني:الفرع
15النوابمجلسأشغالنقلالثالث:الفرع
15االجتماعيالتواصلوسائلفيالنوابمجلسحضورالرابع:الفرع
16منفتحة:حكومةأجلمنالشراكةمبادرةفيالنوابمجلسالتزاماتالخامس:الفرع

18التشریعالرابع:المحور
19القوانینمشاریعاألول:الفرع
23القوانینمقترحاتالثاني:الفرع
24القوانینعلىالمصادقةالثالث:الفرع
28قوانینمشاریعمننموذجینفيقراءةالرابع:الفرع

32الرقابةالخامس:المحور
32الكتابیةاألسئلةمستوىعلىاألول:الفرع
34الشفویةاألسئلةمستوىعلىالثاني:الفرع
36النوابمجلسجلساتالثالث:الفرع
38االستطالعیةالمھامالرابع:الفرع

39العمومیةالسیاساتتقییمالسادس:المحور

43البرلمانیةالدبلوماسیةالسابع:المحور

44المحتوىفھرس
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