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الربنامج احلكومي 
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حتجر احلكومة: تعديالت مشروع قانون املالية

المسحوبةالمقبولةالمقدمة

770الحكومة

31238األغلبية

9238المعارضة

2203اليسار

1303319المجموع
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:القسم الثاين
التشريع



ضعف احلصيلة: مشاريع القوانني

وع قانون، 12 مشر

اتفاقيات9منها 

مشروع 
قانون 
المالية

22
مشروع 

قانون

م 2
قوانين 
تنظيمية

النصوص قيد الدرس

بمجلس النواب

متبقية من 

الحكومة 

السابقة

محالة من 

الحكومة

الحالية

0101مشروع قانون تنظيمي 

1408(PLFفيها بما )مشروع قانون 

01--املسحوبة

: المفارقة1510املجموع
ي 
لمان  يعي البر اإلنتاج التشر

أكبر مما قدمته الحكومة 



حسب الفرق: مقترحات القوانني
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التجمع الوطني لألحرار

األصالة واملعاصرة

االستقاللي للوحدة والتعادلية

االشتراكي

الحركي

الدستوري الديمقراطي االجتماعي

التقدم واالشتراكية

العدالة والتنمية



مقترحات القوانني املودعة: واالشتراكيةفريق التقدم 

مقترح قانون تنظيمي يقض ي بتتميم القانون التنظيمي املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة

نهامقترح قانون يرمي إلى تغيير املرسوم املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن ع

اقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون القاض ي بإحداث هيئة مر

ينمقترح قانون يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة البيو طبية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين البيو طبي

اململكةمقترح قانون يقض ي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكاالت خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في

 لحساب الدولة" سامير"مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول الشركة املغربية لصناعة التكرير

مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار املحروقات

 مقترح قانون بتغيير وتتميم قانون االلتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه



:القسم الثالث
مراقبة العمل احلكومي



األسئلة والتعقيبات اإلضافية:مراقبة العمل احلكومي

إحصائيات الفريقإحصائيات املجلسنوع األسئلة

ااملجاب عليهاملودعةااملجاب عليهاملودعة

 203122210220(األسبوعية والشهرية)شفوية

165240520447كتابية

0606----التعقيبات اإلضافية



حسب الفرق: األسئلة الشفوية

الشفوية

259األحرار

888البام

واالشتراكيةالتقدم 248االستقالل 102

الحركة 161

االشتراكي
200

والتنميةالعدالة38االجتماعيالدستوري  138



الفرقحسب : الكتابيةاألسئلة 

الدستوري 
االجتماعي

•4

•20

االستقالل

•73

•306

البام

•89

•370

األحرار

•72

•289

العدالة والتنمية

•36

•159

يةالتقدم واالشتراك

•47

•209

الحركة

•12

•77

االشتراكي

•67

•222



حسب النسبية : األسئلة

النسبة المجموع العاماألسئلة
بالمجلسالعامة 

النسبة 
يقبالفرالخاصة 

20315,144,63الشفوية

16524,189.50الكتابية



القطاعات األكثر مساءلة: فريق التقدم واالشتراكية
اعنهجاب مكتابية كتابية مطروحة اعنهشفوية مجاب  شفوية مطروحة

6 29 0 7 الداخلية

7 28 2 9 التجهيز واملاء

9 25 2 9 التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

11 21 3 9 الصحة والحماية االجتماعية

4 21 0 7 اتالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاب

0 14 0 2 التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

1 11 1 5 والتنمية املستدامةالطاقياالنتقال 

4 10 1 3 الشباب، والثقافة والتواصل

1 7 1 4 ضامنيالسياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والت

0 6 0 9 اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات



طلبات خمتلفة: فريق التقدم واالشتراكية

املستجاب لهااملقدمة

1201(152.م)الكلمةطلبات تناول 

1902(101. م)الدائمةاللجنماعاتتاجطلبات 

0101(94م )طلب تشكيل لجنة فرعية 



:القسم الرابع
تقييم السياسات العمومية



مبادرة نوعية:تقييم السياسات العمومية

املقدمةالطلبات 

ملكتب املجلس

(مواضيع3)

األخضراملغربمخطط

التعميرمجالفيالعموميةالسياسة

ويالقر بالوسطواالجتماعيةاملجاليةالفوارق تقليصبرنامج

2021-2018اإلدارةإلصالحالوطنيةالخطةةالفعلياملشاركة



:القسم اخلامس
الديبلوماسية الربملانية



موح حتده كوروناط: الدبلوماسية الربملانية

الوطنيةالشعبة (ة)املنتدب 

الجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسطوحساةمريم الرفيقة 

الجمعية البرملانية ملجلس أوروباأومريبطحسن الرفيق 

البرملان اإلفريقينيعبد الصماد خناالرفيق 

رملان األوروبياللجنة البرملانية املشتركة بين البرملان املغربي والبأحمد العباديالرفيق 

,في اجتماع الفريقاالنتدابات حسمت بشكل ديمقراطي: مالحظة



:القسم السادس
وينيةالتكاأليام الدراسية والورشات 



قيم املشتركةفرصة لترسيخ ال: األيام الدراسية والورشات التكوينية

املحور التاريخطبيعة النشاط

البرملانيآليات العمل 2021أكتوبر11تكوينيةورشة 

2022مشروع قانون املالية لسنة 2021أكتوبر 27لقاء دراس ي

تقنيات  التواصل السياس ي2021أكتوبر 29تكوينيةورشة



:القسم السابع
االنفتاح على املجتمع

والتواصل



استقبال املواطنات واملواطنني ومنظمات املجتمع املدين

استقبال14
مبادرات 

برملانية 

مختلفة



التواصل



شكرا لكم


