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تقديـــــــــم

تقديـــم
إن رصد حصيلة مجلس املستشارين بمناسبة ممارسة مختلف وظائفه الدستورية ،يستدعي
تسليط الضوء على جميع املكونات التي تلتقي مجهوداتها عموديا وأفقيا ،لتمكين املؤسسة من هذه
الحصيلة املشرفة التي سنقدم فصولها تباعا في هذا املنجز.
ّ
وإذا كانت الفرق واملجموعات البرملانية هي عماد املؤسسة وعلة قيامها ،نظرا للمهمة االنتدابية
التي يضطلع بها أعضاؤها املنتمين إليها ،وإذا كان مكتب املجلس يتمتع بصالحيات تنسيقية وتوجيهية
للعمل البرملاني عبر سلطته في وضع جدول أعمال املجلس ،فإن ّ
مكون اللجان سواء الدائمة منها
واملؤقتة ،يحظى بمكانة مركزية في هيكلة املؤسسة البرملانية.
فعالوة على مرجعها الدستوري في الفصلين  67و 68من دستور اململكة لسنة  ،2011وفي
العديد من مواد النظام الداخلي ملجلس املستشارين ،فإن أهميتها تبرز كذلك من خالل املهام املنوطة
بها ،سواء تعلق األمر بمهمتها األساسية في العملية الدستورية واملتمثلة في القيام بجميع األعمال
التحضيرية ملشاريع ومقترحات القوانين املحالة على املجلس ،أو بمهام املواكبة والتتبع الداخلية
والخارجية ،من خالل مناقشة ودراسة مواضيع ذات األولوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكذلك
تطورات األحداث على املستوى الدولي واإلقليمي.
وتبرز هذه األهمية أيضا في أعمالها الرقابية من خالل القيام بزيارات ميدانية ومهام استطالعية
للمنشآت واملؤسسات العمومية ولألوراش واملشاريع قيد اإلنجاز.
أما على مستوى الزمن البرملاني ،فإن اللجان الدائمة تستأثر بحيز وافر منه ،حيث تستغرق
اجتماعاتها داخل وخارج الدورات العشرات من ساعات العمل ،حيث تبلغ ذروتها بمناسبة مناقشة
مشاريع قوانين املالية.
أما على مستوى آليات اشتغالها ،فإن هذا ّ
املكون ّبين بالدليل امللموس حقيقة العمل البرملاني
على عكس التطورات النمطية السلبية التي يكونها قطاع واسع من الرأي العام على املؤسسة البرملانية،
وفي أحسن األحوال عن عدم اطالع بتعقيدات وإكراهات العمل املؤسساتي.

9

فاللجان الدائمة تقدم صورة مشرفة عن املقاربة التوافقية في تدبير االختالف سواء في العالقة
بين مكوناتها أو بينها وبين الحكومة ،ولعل املصادقة على أغلب املشاريع القوانين املحالة عليها باإلجماع
لخيرمثال على ذلك.
وإذا كان الهاجس السيا�سي يطغى على مختلف املكونات حين التفاعل خالل انعقاد الجلسات
العامة ،وهو أمرمقبول يمكن تفهمه ،إذ ينبع من حق الفاعل السيا�سي في الدفاع عن رأيه وتصوراته،
فإن عمل اللجان الدائمة راكم تقاليد أخرى تعطي األولوية لتجويد النصوص القانونية ،وذلك
بمناقشتها مناقشة مجردة بعيدا عن التجاذبات السياسية أو الفئوية ،مما يعطي للتقارير الصادرة
عن أعمالها التحضيرية مصداقية ،ويكسبها صفة املرجع العلمي في مختلف املجاالت.
ناهيكم عن أن سلطة التعديل التي يمارسها املجلس كآلية للتوازن التشريعي بينه وبين الحكومة
تمارس في أغلبها من خالل اللجان الدائمة.
ويرصد الكتاب التالي الحصيلة املفصلة للجان الدائمة الستة التي يتألف منها مجلس
املستشارين ،وفق مقاربة موحدة تحاول إعطاء نظرة وافية عن أشغال كل منها على مستوى التشريع
ومراقبة العمل الحكومي ،بناء على مؤشرات موضوعية مبنية على أرقام واحصائيات دقيقة تحيط
بتفاصيل أعمالها املنجزة ،وتلك التي ال تزال مطروحة على على جدول أعمالها.
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اجلزء الأول:احل�صيلة الإجمالية لأ�شغال اللجان
الدائمة

 - 1جمموع االجتماعات و�ساعات العمل الت�شريعي

املجموع

لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

لجنة الخارجية والحدود والدفاع
الوطني واملناطق املغربية املحتلة

لجنة الداخلية والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية

لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان

اللجنة الدائمة

81

12

15

10

5

22

17

عدد
االجتماعات

 252ساعة
و 15دقيقة

2

3

 32ساعة

--

(الفترة الفاصلة بين
الدورتين)

 3ساعات
و 15دقيقة

 6ساعات
و15
دقيقة

--

 67ساعة
و 45دقيقة

 19ساعة

--

 3ساعات

--

--

1

--

--

42

05

16

1

3

7

10

عدد
عدد االجتماعات املدة الزمنية االجتماعات

--

 20ساعة
و 10دقائق

 75ساعة
و 20دقيقة

 38ساعة

املدة الزمنية

الدورة االولى:
أكتوبر 2018

الدورة االستثنائية:
أبريل 2019

مائة واحدى
عشر
ساعة )(111

عشر ( )10ساعات

ثالثمائة وتسعة
 126وستون ()369
ساعة و30
دقيقة

33

11

4

13

11

عشرون ( )20ساعة
و 25دقيقة
مائة وستة وعشرون
( )126ساعة و25
دقيقة
اثنان واربعون ()42
ساعة

ستة وعشرون ()26
ساعة و 40دقيقة

ستة وتسعون()96
ساعة و 5دقائق

سبعة وخمسون)(57
ساعة و 30دقيقة

مجموع املدة الزمنية

79

08

7

36

8

30

27

مجموع
االجتماعات

النصوص
املوافق عليها

17

ساعة واحدة
و 25دقيقة
خمس وخمسون
()55ساعة و50
دقيقة

ست ( )6ساعات
و 30دقيقة

سبعة عشر ()17
ساعة و 45دقيقة

تسعة عشر ()19
ساعة و 30دقيقة

املدة الزمنية

الدورة الثانية:
أبريل 2019

السنة التشريعية:
2019-2018

 - 1الحصيلة االجمالية ألشغال اللجان الدائمة  :مجموع االجتماعات وساعات العمل التشريعي

15

 - 2طلبات ا�ستماع اللجان الدائمة اىل �أع�ضاء احلكومة

لجنة الخارجية والحدود والدفاع
الوطني واملناطق املغربية املحتلة
لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

لجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية

لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان

اللجنة الدائمة

4

3

1

4

1

3

10

3

الطلبات املتبقية الطلبات الجديدة
من الدورات الواردة خالل السنة
التشريعية
السابقة
2019-2018

 -تدارس وضعية املكتب الوطني لالستشارة الفالحية.

 التوجهات الجديدة للدبلوماسية الرسمية في إفريقيا ومناقشة مآل االتفاقيات الدوليةالثنائية ومتعددة األطراف التي صادقت عليها اململكة املغربية مع مختلف الدول اإلفريقية.

 استراتيجية عمل صندوق اإليداع والتدبير؛ تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،وأثرها على الصعيد االقتصادي واالجتماعيواملؤسساتي؛
 الفوارق املجالية واالجتماعية؛ تفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات وخاصة فيما يتعلق باإلجراءاتاملتخذة إلخراج مشروع قانون اإلطاراملتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصالح النظام الجبائي.

 دواعي االحتفاظ بالتوقيت الصيفي ،وعالقته بالدراسة املنجزة في املوضوع؛ التضييق على الحريات والتراجعات في مجال حقوق اإلنسان ،خصوصا ما تعرض لهطلبة كليات الطب والصيدلة وطب األسنان وعائالتهم؛
 االستماع الى املندوب الوزاري املكلف بحقوق االنسان اثر التقرير الصادر عنه حولأحداث الحسيمة وحماية حقوق اإلنسان.

مضمون الطلبات الجديدة

 - 2طلبات استماع اللجان الدائمة إلى أعضاء الحكومة

19

املجموع

لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية

لجنة الداخلية والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

45

18

22

8

7

5

 تدارس مالبسات وفاة املعطل الكفيف؛ تقديم عرض حول الدخول املدر�سي والجامعي؛ التطورات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية وما رافقه من تصعيد للحركاتاالحتجاجية ،خاصة فئة األساتذة املتعاقدين( .طلبين)
 دراسة وضعية قطاع التعليم ببالدنا؛ دراسة ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب األسنان؛ أسباب وتداعيات إقصاء املنتخب املغربي لكرة القدم من بطولة كأس إفريقيا لألمم( 2019طلبين)

 حادث انقالب قطار بالسكة الحديدية بمنطقة بوقنادل (طلبين)؛ تدارس املشاكل التي يعرفها قطاع النقل إثر إضراب سائقي الشاحنات؛االستماع لوزيرالداخلية حول ظروف ومالبسات تعنيف األساتذة املتعاقدين؛ تدارس ظاهرة العطش غير املسبوقة التي تعرفها مجموعة من املناطقواملرتبطة في بعضها بإشكاليات تأخرأداء املقاوالت.
مهام استطالعية:
 برمجت اللجنة القيام بمهمة استطالعية يومي  17و 18يوليوز  2019ملقالع الرمالبمدينتي العرائش والقنيطرة ،وأجلت إلى موعد الحق.
 برمجت اللجنة القيام بمهمة استطالعية يوم  24يوليوز  2019ألوراش ضفتي أبي رقراق،وأجلت إلى موعد الحق.
 نظمت اللجنة مهمة استطالعية إلى الطريق الوطنية رقم  9الرابطة بين مراكشوورزازات في الفترة املمتدة من  20الى  23فبراير .2019

20

 - 3توزيع م�شاريع ومقرتحات القوانني امل�صادق عليها ح�سب
اللجان الدائمة

املجموع

لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني
واملناطق املغربية املحتلة

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية

لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

اللجنة الدائمة

47

4

3

25

1

8

6

عدد النصوص املوافق عليها
خالل دورة أكتوبر 2018

1

--

--

--

--

1

--

31

4

4

11

3

4

5

عدد النصوص املوافق عليها عدد النصوص املوافق عليها
خالل دورة أبريل 2019
خالل الدورة االستثنائية

 - 3توزيع النصوص القانونية املصادق عليها حسب اللجان الدائمة:

23

 - 4توزيع الن�صو�ص قيد الدر�س ح�سب اللجان الدائمة

1سبعة مقترحات قوانين تنظيمية محالة على مجلس النواب لدراستها باألسبقية طبقا للفصل  85من الدستور.

املجموع

لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية

لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

اللجنة الدائمة

18

7 + 54

13

10

--

4

7

20

1

3

5

4

5

1

--

مشاريع القوانين

مقترحات القوانين

 - 4توزيع مقترحات ومشاريع القوانين التي ما زالت قيد الدرس حسب اللجان الدائمةالدائمة:

27

 - 5ح�صيلة ح�ضور ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء احلكومة الجتماعات
اللجان الدائمة

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات
اللجان الدائمة:
عدد الحضور
ألشغال اللجان الدائمة

السيدات والسادة أعضاء الحكومة
وزيراالقتصاد واملالية

16

وزيرالعدل
وزيرالداخلية
الوزيراملنتدب لدى وزيرالداخلية
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
كاتب الدولة املكلف بالتنمية القروية واملياه والغابات
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء
كاتب الدولة لدى التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلف
بالنقل
وزيرالصحة

7
2
6
1
7

6

وزيرالثقافة واالتصال

6

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي
وزيرالصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي
كاتب الدولة املكلف باالستثمارواالقتصاد الرقمي
وزيرإعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة
كاتبة الدولة املكلفة باإلسكان
وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي
كاتبة الدولة املكلفة بالسياحة والنقل الجوي
كاتبة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
كاتبة الدولة لدى وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي

5

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع
الوطني
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع
البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي باسم الحكومة
30

5
2

4
1
3
2
2
2
1
1
4
3
3

عدد الحضور ألشغال اللجان الدائمة

السيدات والسادة أعضاء الحكومة
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة
وبالوظيفة العمومية
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة
والحكامة
وزيراألوقاف والشؤون االسالمية

1

األمين العام للحكومة
وزيرالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
كاتبة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة
وزيرالشغل واإلدماج املنهي

1
1
1
1

وزيرالشباب والرياضة

1

الوزير املنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

1

31

3
3
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الفريق االستقاللي

مساعد
املقرر

املقرر

مساعد األمين

األمين

الخليفة
الثاني
الخليفة
الثالث
الخليفة
الرابع
الخليفة
الخامس
الخليفة
السادس

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

فريق العدالة والتنمية

الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي

فريق االتحاد املغربي
للشغل

الفريق االستقاللي

الفريق االشتراكي

فريق االتحاد العام
ملقاوالت املغرب

فريق التجمع الوطني
لألحرار

الفريق الحركي

الخليفة األول فريق األصالة واملعاصرة

الرئاسة

املهمة

لجنة املالية

الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي

الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي

الفريق الحركي

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

الفريق االشتراكي

فريق األصالة واملعاصرة

فريق االتحاد العام
ملقاوالت املغرب

الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي

الفريق االشتراكي

فريق األصالة واملعاصرة

فريق االتحاد املغربي
للشغل

الفريق االستقاللي

فريق االتحاد العام
ملقاوالت املغرب

الفريق االستقاللي

الفريق االشتراكي

فريق األصالة واملعاصرة

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق الحركي

الفريق الحركي

فريق التجمع الوطني لألحرار

فريق العدالة والتنمية

فريق األصالة واملعاصرة

الفريق االستقاللي

مجموعة
الكونفدرالية فريق االتحاد املغربي للشغل
الديمقراطية للشغل

فريق التجمع الوطني
لألحرار

فريق األصالة واملعاصرة

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

فريق االتحاد العام
ملقاوالت املغرب

فريق العدالة والتنمية

فريق التجمع الوطني
لألحرار

الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي

الفريق االشتراكي

الفريق الحركي

فريق التجمع الوطني
لألحرار

فريق االتحاد املغربي
للشغل

الفريق االشتراكي

الفريق االستقاللي

فريق العدالة والتنمية

فريق االتحاد املغربي
للشغل

فريق العدالة والتنمية

فريق األصالة واملعاصرة

الفريق االستقاللي

الفريق الدستوري
االجتماعي فريق االتحاد املغربي للشغل
الديمقراطي

الفريق االستقاللي

الفريق الحركي

فريق العدالة والتنمية

فريق العدالة والتنمية

الفريق الحركي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الفريق االشتراكي

فريق االتحاد العام ملقاوالت فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب
املغرب

فريق األصالة واملعاصرة

لجنة العدل

لجنة التعليم

لجنة الداخلية

لجنة الخارجية

لجنة الفالحة

(وفق قرارمكتب مجلس املستشارين الصادربتاريخ  29أكتوبر )2018
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 - 7ن�سبة متثيلية الفرق واملجموعة يف اللجان الدائمة

 - 7نسبة تمثيلية الفرق واملجموعة البرملانية في اللجان الدائمة
عدد
األعضاء

توزيع األعضاء على اللجان

 6/25لجان دائمة

 04مستشارين في  5لجن دائمة ،و05
مستشارين في لجنة واحدة

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

6/25

 04مستشارين في  5لجن دائمة ،و05
مستشارين في لجنة واحدة

فريق العدالة والتنمية

6/25

 03مستشارين في ثالثة لجان دائمة،
ومستشارين اثنين في ثالث  03لجان دائمة

الحركي

6/12

مستشارين اثنين في  6لجان دائمة

التجمع الوطني لألحرار

6/09

ومستشارواحد في  3لجان دائمة،
مستشارين اثنين في  3لجان دائمة

الفريق االشتراكي

6/08

مستشارواحد في  4لجان دائمة،
ومستشارين اثنين  2في لجنتين 2

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

6/07

مستشارواحد في  5لجان دائمة،
ومستشارين اثنين  2في لجنة واحدة

فريق االتحاد املغربي للشغل

6/07

مستشارواحد في  5لجان دائمة،
ومستشارين اثنين  2في لجنة واحدة

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

6/06

مستشار واحد في كل لجنة دائمة

04

مستشار واحد في  4لجان دائمة

02

مستشار واحد في لجنتين دائمتين

الفريق أو املجموعة
فريق األصالة واملعاصرة

مجموعة
للشغل

الكونفدرالية

الديمقراطية

املستشاران عبد اللطيف اعمو وعدي
شجري

39

اجلزء الثاين :احل�صيلة املف�صلة لكل جلنة
دائمة

احل�صيلـة املفـ�صلـة لأ�شغال
جلنة العدل والت�شريع وحقوق الإن�سان

الحصيلة العامة
ألشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان خالل السنة التشريعية 2019-2018
دورة
أبريل 2019

دورة
أكتوبر 2018

السنة التشريعية
2019- 2018

عدد النصوص املصوت
عليها

6

5

11

عدد االجتماعات

17

10

27

 38ساعة

 19ساعة
و 30دقيقة

57
ساعة
و 30دقيقة

مجموع ساعات العمل
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2018
مشاريع القوانين:

 مشروع قانون تنظيمي رقم  17.18بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين فياملناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.12.20بتاريخ  27من شعبان  17( 1433يوليو .)2012
 مشروع قانون رقم  14.16يتعلق بمؤسسة الوسيط. مشروع قانون رقم  33.18يق�ضي بتغييروتتميم مجموعة القانون الجنائي. مشروع قانون رقم  89.18يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  22.01املتعلق باملسطرة الجنائية.مقترحات القوانين:
 مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادتين  65و 66من القانون رقم  67.12املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بيناملكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال املنهي.
 مقترح قانون لتعديل الفصل  106من الظهيرالشريف الصادرفي ( 09رمضان  12 )1331غشت  1913بشأنقانون االلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه.

دورة أبريل 2019
مشاريع القوانين:
 مشروع قانون رقم  32.18يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  22.10املتعلق باملسطرة الجنائية. مشروع قانون تنظيمي رقم  17.19يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين فياملناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور.
 مشروع قانون رقم  31.18بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12) 1331أغسطس (1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود.
مقترحات القوانين:
 مقترح النظام الداخلي ملجلس املستشارين. -مقترح قانون بتتميم املادة  430من قانون املسطرة املدنية ،كما تم تغييره وتتميمه.
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 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها
دورة اكتوبر دورة أبريل
2019
2018
توزيع النصوص حسب مصدر اإلحالة على
املجلس
توزيع النصوص حسب مآل التصويت
توزيع النصوص حسب التعديل
توزيع النصوص حسب طبيعتها القانونية

الحكومة
مجلس النواب
مجلس املستشارين
اإلجماع
األغلبية
ّ
املعدلة
غير ّ
املعدلة
مشاريع قوانين تنظيمية
مشاريع القوانين العادية
مقترحات القوانين

6
6
1
5
1
3
2

4
1
5
1
4
1
2
2

 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة اكتوبر 2018
النص القانوني

عدد التعديالت املقدمة

عدد التعديالت
املقبولة

مشروع قانون رقم  14.16يتعلق بمؤسسة الوسيط.

38

11

دورة أبريل 2019
النص القانوني

عدد التعديالت املقدمة

عدد التعديالت
املقبولة

مقترح النظام الداخلي ملجلس املستشارين

167

122

47

6

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى
رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة
 30نونبر 2018
العمومية.

5

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية العامة
 30نونبر 2018
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

6

8

 29نونبر 2018

6

4

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمحاكم املالية.

 29نونبر 2018

8

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية الوزارية
لحقوق اإلنسان.

3

2

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع
امليزانية الفرعية للمجلس األعلى للسلطة القضائية.

 28نونبر 2018

9

9

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين

6

5

6

5

3

3

املعتذرين

7

6

6

6

7

7

املتغيبين

10

15

10

16

ثالث ساعات
و 35دقيقة

ثالث ساعات
و 25دقيقة

ثالث ساعات

ثالث ساعات

4

7

4

8

11

20

خمس ساعات
و 20دقيقة

-

9

ثالثون دقيقة

املالحظين

الحضور

مجموع
املدة
الزمنية

دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم  17.18بتغيير
وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين
في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من
الدستور الصادربتنفيذه الظهيرالشريف قم  26 1.12.20نونبر 2018
ر
بتاريخ  27من شعبان  17( 1433يوليو .)2012

موضوع االجتماع

أعضاء اللجنة

مجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
تاريخ
االجتماع

1

رقم
االجتماع

48

11

10

التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية املندرجة
في اختصاص اللجنة.

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لألمانة العامة
للحكومة.

الشروع في دراسة مشروع قانون رقم  14.16يتعلق
بمؤسسة الوسيط.

دراسة مقترحات القوانين التالية:
 مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادتين  65و66من القانون رقم  67.12املتعلق بتنظيم العالقات
التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة
للسكنى أو لالستعمال املنهي؛
 مقترح قانون لتعديل الفصل  106من الظهيرالشريف الصادر في ( 09رمضان  12 )1331غشت
 1913بشأن قانون االلتزامات والعقود كما تم
تعديله وتتميمه؛
 مقترح قانون لتعديل مقتضيات الفصلين  76و77من القانون الجنائي.

9

8

7

موضوع االجتماع

الحاضرين

 25دجنبر 2018

 25دجنبر 2018

 12دجنبر 2018

 04دجنبر 2018

 03دجنبر 2018

6

5

10

6

7

8

4

3

5

5

املعتذرين

أعضاء اللجنة

5

9

6

8

7

املتغيبين

1

1

-

-

-

املالحظين

7

6

10

6

7

ساعة
و 37دقيقة

40
دقيقة

5
دقائق

ساعتان
و 10دقائق

ساعتان
و 5دقائق

مجموع املدة
الزمنية

مجموع

الحضور

حضور السيدات والسادة املستشارين

دورة أكتوبر 2018

تاريخ
االجتماع
دراسة مشروع امليزانية الفرعية للعالقات مع
البرملان واملجتمع املدني.

رقم االجتماع

49

17

16
دراسة مشروع قانون رقم  33.18يق�ضي بتغيير وتتميم
مجموعة القانون ،ومشروع قانون رقم  89.18يق�ضي
بتغيير وتتميم القانون رقم  22.01املتعلق باملسطرة
الجنائية.

البت في التعديالت والتصويت على مقترح النظام
الداخلي ملجلس املستشارين.

دراسة مقترح النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

البت في التعديالت والتصويت على مشروع قانون رقم
 14.16يتعلق بمؤسسة الوسيط.

 11فبراير 2019

 07فبراير 2019

 06فبراير 2019

 21يناير 2019

 15يناير 2019

 8يناير 2019

6

6

8

5

4

6

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين

3

4

5

7

7

3

املعتذرين

أعضاء اللجنة

10

9

6

7

8

10

املتغيبين

2

5

7

-

3

3

املالحظين

7

9

ساعة
و 6دقائق

35
دقيقة

8

11

15

5

ساعة
و 40دقيقة

خمس ساعات
و 40دقيقة

ساعتان
و 10دقائق

ساعة
و 21دقيقة

مجموع

الحضور

حضور السيدات والسادة املستشارين

مجموع املدة
الزمنية

15

14

13

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم  14.16يتعلق
بمؤسسة الوسيط.

دراسة مقترح قانون يق�ضي بموجبه تعديل الفصول 3
و 21و 22و 24و 41من الظهير الشريف رقم 1.58.376
الصادر في  3جمادى األولى  1378املوافق ل  15نونبر
 1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ،ودراسة مقترح
قانون يرمي إلى تعديل القانون الصادر بتاريخ  15نونبر
 1958املتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات.

موضوع االجتماع

تاريخ
االجتماع

12

رقم االجتماع

50

7

6

دراسة مشروع قانون رقم  32.18يق�ضي بتغيير وتتميم
القانون رقم  22.10املتعلق باملسطرة الجنائية.

مواصلة البت في التعديالت والتصويت على مقترح النظام
الداخلي ملجلس املستشارين.

مواصلة البت في التعديالت والتصويت على مقترح النظام
الداخلي ملجلس املستشارين.

 17يونيو 2019

 28مايو 2019

 20مايو 2019

مالءمة مواد النظام الداخلي ملجلس املستشارين مع قرار
 17يوليوز 2019
املحكمة الدستورية رقم .93/19

لقاء تشاوري مع السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان
حول التقرير الوطني الجامع للتقارير  21،20،19املتعلق
بإعمال االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  17يوليوز 2019
العنصري.

5

4

3

2

مواصلة البت في التعديالت والتصويت على مقترح النظام
الداخلي ملجلس املستشارين.

 14مايو 2019

 08مايو 2019

3

2

5

4

7

7

8

دورة أبريل 2019

الحاضرين

6

6

6

5

3

4

2

املعتذرين

أعضاء اللجنة

12

13

8

10

9

8

9

املتغيبين

3

3

6

5

10

7

10

18

ساعة واحدة

ساعتان
و 35دقيقة

ساعة
و 40دقيقة

10
دقائق

ثالث ساعات
و 25دقيقة

ساعتان

5

3

3

11

7

15

ساعتان
وخمسون دقيقة

مجموع
املالحظين الحضور

حضور السيدات والسادة املستشارين

مجموع املدة
الزمنية

1

موضوع االجتماع

تاريخ
االجتماع
مواصلة البت في التعديالت والتصويت على مقترح النظام
الداخلي ملجلس املستشارين.

رقم االجتماع

51

10

9

 22يوليوز 2019

دراسة مشروع قانون رقم  31.18بتغيير وتتميم الظهير
الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس
ن
 )1913بمثابة قانون االلتز
امات والعقود ومقترح قانو فاتح غشت 2019
بتتميم املادة  430من قانون املسطرة املدنية ،كما تم
تغييره وتتميمه.

5

3

4

دورة أبريل 2019

الحاضرين

4

3

5

املعتذرين

أعضاء اللجنة

10

14

10

املتغيبين

2

1

7

4

ساعة واحدة

30
دقيقة

5

9

أربع ساعات
و 20دقيقة

املالحظين

مجموع
الحضور

حضور السيدات والسادة املستشارين

مجموع املدة
الزمنية

دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم  17.19يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين
في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من  26يوليوز 2019
الدستور.

مالءمة مواد النظام الداخلي ملجلس املستشارين مع قرار
املحكمة الدستورية رقم .93/19

موضوع االجتماع

تاريخ االجتماع

8

رقم االجتماع
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 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
دورة أبريل 2019

دورة أكتوبر 2018
السادة أعضاء الحكومة

عدد
االجتماعات

السادة أعضاء الحكومة

عدد
االجتماعات

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان

4

وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان

1

وزيرالعدل

3

وزيرالعدل

2

األمين العام للحكومة

1

الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة
العمومية

1

الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع
املدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة
العمومية

3

2
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 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة
مقترحات القوانين قيد الدرس
 مقترح قانون العفو على مزارعي الكيف ،مقدم من أعضاء فريق األصالة واملعاصرة. مقترح قانون يتعلق بإحداث املسؤولية املدنية عن األضرار التي تلحق بالبيئة بإضافة الفصل  78مرر في قانون االلتزاماتوالعقود .مقدم من أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
 مقترح قانون يق�ضي بتغيير املادة  10من ظهير  24فبراير  1958بشأن النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية .مقدم منأعضاء فريق العدالة والتنمية.
 مقترح قانون يرمي إلى نسخ الفصل  288من مدونة القانون الجنائي .مقدم من السيدات والسادة أعضاء فريق االتحاداملغربي للشغل.
 مقترح قانون يرمي إلى تعديل مقتضيات الفصلين  76و 77من القانون الجنائي .مقدم من طرف السيد عبد اللطيف أعموعن مجموعة العمل التقدمي.
 مقترح قانون يرمي إلى تغييروتتميم مقتضيات املادتين  269و 270من القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل املقدم منأعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار.
 مقترح قانون يق�ضي بموجبه تعديل الفصول  3و 21و 22و 24و 41من الظهيرالشريف رقم  1.58.376الصادرفي  3جمادىاألولى  1378املوافق ل 15نونبر  1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات املقدم من أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار.
 مقترح قانون يتعلق بإحداث محاكم رياضية .املقدم من بعض أعضاء الفريق الحركي. مقترح قانون بتغييروتتميم القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية املقدم من الفريق االشتراكي. مقترح قانون بتغييروتتميم املادة  2من القانون رقم  08.39املتعلق بمدونة الحقوق العينية .املقدم من مجموعة الكونفدراليةالديمقراطية للشغل.
 مقترح قانون يرمي إلى نسخ الفصل  288من مجموعة القانون الجنائي املقدم من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطيةللشغل.
 مقترح قانون بتتميم املادة  9من الظهير الشريف رقم  1.03.194صادر في  14من رجب  11( 1424سبتمبر  )2003بتنفيذالقانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل .محال من مجلس النواب.
 مقترح قانون حول التصريح باملمتلكات .مقدم من أعضاء فريق األصالة واملعاصرة. مقترح النظام الداخلي ملجلس املستشارين تبعا لنتائج أعمال اللجنة الفرعية املكلفة بمراجعة النظام الداخلي ملجلساملستشارين.
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 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة
مقترحات القوانين قيد الدرس
 مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم الفصلين  491و 492من الظهير الشريف رقم  1.59.413الصادر في 28جمادى الثانية  26( 1382نونبر  )1962املتعلق باملصادقة على القانون الجنائي .مقدم من أعضاء فريق
التجمع الوطني لألحرار.
 مقترح قانون يرمي إلى تتميم املادة  317من مدونة الحقوق العينية رقم  .39.08مقدم من أعضاء فريق التجمعالوطني لألحرار.
 مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة  2من القانون رقم  39.08كما تتميمه بموجب القانون رقم  22.13املتعلقبمدونة الحقوق العينية.
 مقترح قانون بتغيير وتتميم املادة  26من القانون رقم  02.03املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكةاملغربية وبالهجرة غيراملشروعة .مقدم من فريق التجمع الوطني لألحرار.
 مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي فيما يتعلق بتوقيع عقوبات من جنس العمل.مقدم من فريق التجمع الوطني لألحرار.
 -مقترح قانون يتعلق بالتصريح اإلجباري باملمتلكات .مقدم من فريق العدالة والتنمية.
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3

2

1

الرقم

طلب االستماع إلى السيد املندوب الوزاري مجموعة
املكلف بحقوق اإلنسان بحضور السيد وزير الكونفدرالية  09يوليوز
الدولة املكلف بحقوق اإلنسان ،بخصوص تقرير الديمقراطية 2018
للشغل
أحداث الحسيمة وحماية حقوق اإلنسان".

طلب االستماع إلى السيد وزير الدولة املكلف
مجموعة
ق
بحقو اإلنسان بخصوص "التضييق على الكونفدرالية  18يونيو
الحريات والتراجعات في مجال حقوق اإلنسان،
خصوصا ما تعرض له طلبة كليات الطب الديمقراطية 2018
للشغل
والصيدلة وطب األسنان وعائالتهم".

طلب االستماع إلى السيد الوزير املنتدب
مجموعة
لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة الكونفدرالية  30أكتوبر
وبالوظيفة العمومية بخصوص « تدارس دواعي
وأسباب االحتفاظ بالتوقيت الصيفي ،وتمكين الديمقراطية 2018
للشغل
اللجنة من الدراسة التي اعتمدت في املوضوع».

املوضوع

مقدم
الطلب

 10يوليوز 2019
 وجهت مراسلة عقد االجتماع عن طريق السيد رئيس املجلس إلى السيدرئيس الحكومة والسيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان والسيد الوزير
املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.
2019

 10يوليوز

 19يونيو
2019

فاتح نونبر 2018
 وجهت مراسلة عقد االجتماع عن طريق السيد رئيس املجلس إلى السيدرئيس لحكومة السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة العمومية والسيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.
 30نونبر 2018
 برمج االجتماع ،وأجل بطلب من أعضاء اللجنة ،إلتاحة الفرصةللدراسة املستفيضة ملشروع ميزانية قطاع الوظيفة العمومية.
.

كرونولوجي ـ ـ ـ ــا الطلب

 19يونيو 2019
 وجهت مراسلة عقد االجتماع عن طريق السيد رئيس املجلس إلى السيدرئيس الحكومة والسيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان والسيد الوزير
املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.

فاتح نونبر
2018

تاريخ
تاريخ
اإلحالة إلى اإلحالة إلى
اللجنة الحكومة

الجدول رقم  : 2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة خالل السنة التشريعية 2019-2018
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السيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
املهمة

االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

رئيس اللجنة

السيد عبد السالم بلقشور

فريق األصالة واملعاصرة

الخليفة األول

السيد عبد اللطيف أبدوح

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

الخليفة الثاني

السيد الحسين العبادي

فريق العدالة والتنمية

الخليفة الثالث

السيد محمد حيتوم

فريق االتحاد املغربي للشغل

الخليفة الرابع

السيد لحسن أدعي

فريق التجمع الوطني لألحرار

الخليفة الخامس

السيد عبد اإلله حفظي

الفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الخليفة السادس

السيد أحمد االدري�سي

فريق األصالة واملعاصرة

األمين

السيد محمد العلمي

الفريق االشتراكي

مساعد األمين

السيدة ثريا لحرش

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

املقرر

السيد امبارك السباعي

الفريق الحركي

مساعد املقرر

السيد ادريس الرا�ضي

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

السيد العربي املحر�شي
السيد الحسن بلمقدم
السيد سيدي محمد ولد الرشيد
السيد الصبحي الجياللي
السيد عزيزمكنيف
السيد نبيل شيخي
السيدة كريمة أفيالل
السيد حميد كوسكوس

فريق األصالة واملعاصرة
" " "
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
" " "
" " "
فريق العدالة والتنمية
" " "
الفريق الحركي
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احل�صيلـة املفـ�صلـة لأ�شغال جلنة الفالحة
والقطاعات االنتاجية

الحصيلة العامة
ألشغال لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية خالل السنة التشريعية
2019-2018
دورة
اكتوبر 2018

دورة
أبريل 2019

السنة التشريعية
2018- 2019

عدد النصوص املصوت عليها

04

04

08

عدد االجتماعات

12

05

17

 32ساعة

 10ساعات

42
ساعة

مجموع ساعات العمل

61

 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2018
مشاريع القوانين:
 مشروع قانون رقم  121.12يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم  24.96املتعلق بالبريد واملواصالت. مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للموادالغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية.
 مشروع قانون رقم  52.17بنسخ القانون رقم  17.88املتعلق بإثبات مدة الصالحية باملصبرات وشبه املصبراتواملشروبات املعلبة املخصصة الستهالك اإلنسان أو الحيوانات.
 -مشروع قانون رقم  93.18بتغييرالقانون رقم  05.12املتعلق بمهنة املرشد السياحي.

دورة أبريل 2018
مشاريع القوانين:
 مشروع قانون رقم  21.19بتغييروتتميم القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية وشركة التوصيةباألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة .
 مشروع قانون رقم  20.19بتغييروتتميم القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة. مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للموادالغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية (قراءة ثانية).
 مشروع قانون رقم  35.13يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال االجتماعية والثقافية لفائدة قطاعاملياه والغابات.
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 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها
دورة اكتوبر  2018دورة أبريل 2019
توزيع النصوص حسب مصدر
اإلحالة على املجلس
توزيع النصوص حسب مآل
التصويت
توزيع النصوص حسب التعديل

توزيع النصوص حسب طبيعتها
القانونية

الحكومة

-

01

مجلس النواب

04

03

اإلجماع

04

04

األغلبية
ّ
املعدلة

01

01

غير ّ
املعدلة

03

03

مشاريع قوانين تنظيمية

-

-

مشاريع القوانين العادية

04

04

مقترحات القوانين

-

-

 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة أكتوبر 2018
النص القانوني

عدد
التعديالت املقدمة

عدد
التعديالت املقبولة

 مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغييروتتميم القانونرقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة
للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية.

01

01

دورة أبريل 2018
 مشروع قانون رقم  35.13يق�ضي بإحداث وتنظيممؤسسة للنهوض باألعمال االجتماعية والثقافية لفائدة
قطاع املياه والغابات.
63

27

13

4

3

2

السيد كاتب الدولة املكلف
بالتنمية القروية واملياه
والغابات

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة السياحة
والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد  06دجنبر 2018
االجتماعي برسم سنة .2019

سنة .2019

وزيرالسياحة والنقل
الجوي والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي
السيدة كاتبة الدولة
املكلفة بالصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصناعة
كاتبة الدولة املكلفة بالتجارة
2018
دجنبر
05
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي برسم
الخارجية

 30نونبر 2018

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية
واملياه والغابات

--

دورة أكتوبر 2018

08

07

15

11

09

09

04

04

04

05

02

07

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

14

14

22

11

5
ساعات

4
ساعات ونصف

5
ساعات ونصف

ساعة واحدة

06

07

07

ال أحد

املالحظين

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

 27نونبر 2018

تاريخ
انعقاد االجتماع
دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات برسم سنة .2019

انتخاب أعضاء مكتب لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية.

موضوع االجتماع

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء
اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
مقدم العرض

1

رقم االجتماع

64

8

7

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 121.12
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  24.96املتعلق  25دجنبر 2018
بالبريد واملواصالت.

الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 121.12
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  24.96املتعلق
بالبريد واملواصالت.

 19دجنبر 2018

6

التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية التي
تدخل ضمن اختصاص اللجنة ،برسم سنة  12دجنبر 2018
.2019

السيد كاتب الدولة املكلف
باالستثمارواالقتصاد الرقمي

السيد كاتب الدولة املكلف
باالستثمارواالقتصاد الرقمي

06

08

11

03

08

08

01

11

15

13

09

06

08

10

ساعتان
وعشرون دقيقة

ساعتان

02

02

ال أحد

4
ساعات

11

04

املجموع

ساعة واحدة

01

عدد الحاضرين
بصفتهم مالحظين

--

السيدة كاتبة الدولة املكلفة
بالتنمية املستدامة

السيد وزيرالطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة

عدد
الحضور

عدد
املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء
اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

مقدم العرض

5

موضوع االجتماع

تاريخ
انعقاد االجتماع
دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة
الطاقة  07دجنبر 2018
واملعادن والتنمية املستدامة برسم سنة .2019

رقم االجتماع

65

دراسة مشروع قانون رقم  93.18بتغييرالقانون  11فبراير
رقم  05.12املتعلق بمهنة املرشد السياحي.
2019

البت في التعديالت والتصويت على مشروع
قانون رقم  51.14يق�ضي بتغييروتتميم القانو
للمنشأن  25يناير
رقم  25.06املتعلق بالعالمات
املميزةالفالحية 2019
والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات
والبحرية.

دراسة مشروع قانون رقم  52.17بنسخ القانون
رقم  17.88املتعلق بإثبات مدة الصالحية  26دجنبر
باملصبرات وشبه املصبرات واملشروبات املعلبة 2018
املخصصة الستهالك اإلنسان أو الحيوانات.

وزيرالسياحة والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي
والتضامني

السيد كاتب الدولة املكلف
بالتنمية القروية

السيد كاتب الدولة املكلف
بالتنمية القروية

05

09

10

10

03

04

09

12

11

03

--

05

08

09

ساعة واحدة

ساعة ونصف

ساعة واحدة

15

15

املجموع

ساعة واحدة

05

املالحظين

12

11

10

9

10

04

11

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

مقدم العرض

دراسة مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات  26دجنبر
املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية 2018
واملنتوجات الفالحية والبحرية.

موضوع االجتماع

تاريخ
انعقاد االجتماع

السيد كاتب الدولة املكلف
بالتنمية القروية

رقم االجتماع

66

4

3

2

دراسة مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات
املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية
واملنتوجات الفالحية والبحرية (قراءة ثانية).

تقديم التقرير املوضوعاتي للمجلس االعلى
للحسابات حول "مدى جاهزية املغرب لتنفيذ
أهداف التنمية املستدامة ."2030-2015

 22ماي 2019

 29أبريل 2019

كاتب الدولة املكلف بالتنمية
القروية

الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات

 22أبريل 2019

06

04

09

09

11

02

05

05

06

--

09

09

11

املجموع

02

--

08

--

11

ساعة واحدة

3
ساعات

ساعة واحدة

ساعة واحدة

02

02

املالحظين

وزيرالعدل

وزيرالعدل

دورة أبريل 2018

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

 22أبريل 2019

تاريخ انعقاد االجتماع
دراسة مشروع قانون رقم  20.19بتغييروتتميم
القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة.

دراسة مشروع قانون رقم  21.19بتغييروتتميم
القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن
وشركة التوصية وشركة التوصية باألسهم
والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة
املحاصة.

موضوع االجتماع

مقدم العرض

1

رقم االجتماع

67

7

6

البت في التعديالت والتصويت على مشروع
قانون رقم  35.13يق�ضي بإحداث وتنظيم
مؤسسة للنهوض باألعمال االجتماعية
والثقافية للمياه والغابات.

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 35.13
يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض
باألعمال االجتماعية والثقافية للمياه
والغابات.

 18يونيو 2019

 11يونيو 2019

 22ماي 2019

كاتب الدولة املكلف بالتنمية
القروية

كاتب الدولة
املكلف بالتنمية القروية

كاتب الدولة
املكلف بالتنمية القروية

12

16

06

06

01

11

10

09

06

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء
اللجنة

07

06

02

املالحظين

19

22

08

املجموع

ساعة ونصف

ساعتان

نصف ساعة

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة
الزمنية لالجتماع

دورة أبريل 2018

مقدم العرض

5

موضوع االجتماع

تاريخ
انعقاد االجتماع
الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 35.13
يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض
باألعمال االجتماعية والثقافية للمياه
والغابات.

رقم االجتماع

68

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات لجنة
الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
دورة أكتوبر 2018
أعضاء
الحكومة

دورة أبريل 2019
االجتماعات

أعضاء
الحكومة

االجتماعات

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات

01

السيد وزيرالعدل

01

السيد وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي

01

السيد كاتب الدولة املكلف
بالتنمية القروية

03

السيد وزيرالسياحة والنقل الجوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي

02

السيد وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة

01

السيد كاتب الدولة املكلف بالتنمية القروية
واملياه والغابات

04

السيدة كاتبة الدولة املكلفة بالسياحة والنقل
الجوي

01

السيدة كاتبة الدولة املكلفة بالصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي

01

السيد كاتب الدولة املكلف باالستثمار
واالقتصاد الرقمي

03

السيدة كاتبة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

01

عدد

69

عدد

 .1مقترح قانون يتعلق بإحداث مجلس وطني للمناطق القروية والجبلية
ووكاالت خاصة بالتنمية القروية.

 .9مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  18.09بمثابة النظام
األسا�سي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.11.89الصادرفي  16رمضان  17( 1432أغسطس .)2011

 .8مقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية للجيولوجية.

 .7مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم  1.74.16املؤرخ في  12ربيع
الثاني  12( 1396أبريل  )1976املتعلق باملكتب الوطني املغربي للسياحة.

 .6مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم  31.96املتعلق بالنظام
األسا�سي لوكاالت األسفار.

 .5مقترح قانون يرمي إلى إحداث غرفة للسياحة.

 .4مقترح قانون يرمي إلى إحداث املجلس الوطني للسياحة.

مشروع قانون رقم  57.18بتغيير وتتميم القانون رقم  77.15القا�ضي
بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها  .3مقترح قانون بشأن تقنين زراعة الكيف باملغرب.
واستعمالها

مشروع قانون رقم  76.18يغيرويتمم بموجبه امللحق األول من الظهيرالشريف  .2مقترح قانون بتعديل املادة  19من القانون  07.14املغير واملتمم للظهير
الصادرفي  28من جمادى اآلخرة  31( 1337مارس  )1919بمثابة مدونة التجارة الشريف الصادرفي  09رمضان  12( 1931أغسطس  )1913املتعلق بالتحفيظ
العقاري.
البحرية

مشروع قانون رقم  50.17يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

مشاريع القوانين قيد الدرس

مقترحات القوانين قيد الدرس

الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة

 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

70

 .13مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  59.14املتعلق باقتناء
سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

 .12مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم املادة  2.78من القانون رقم 15.95
املتعلق بمدونة التجارة كما تم تتميمه وتعديله.

 .11مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم وتحيين الظهير الشريف رقم 1.69.174
بتاريخ  10جمادى األولى  25( 1389يوليوز  )1969بشأن التحفيظ العقاري
الجماعي لألمالك القروية.

 .10مقترح قانون يق�ضي بإحداث صندوق لتمويل الصناع التقليديين.

مقترحات القوانين قيد الدرس

الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة

 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

71

1

الرقم

تدارس وضعية املكتب الوطني لإلستشارة الفالحية.

املوضوع

فريق العدالة والتنمية

مقدم الطلب

 12مارس 2019

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

 11أبريل 2019

تاريخ اإلحالة
إلى الحكومة

الجدول رقم  :2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة خالل السنة التشريعية 2019-2018

72

السيدات والسادة أعضاء لجنةالفالحة والقطاعات االنتاجية
املهمة

االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

رئيس اللجنة

أبو بكر أعبيد

الفريق االشتراكي

الخليفة األول

العربي العراي�شي

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الخليفة الثاني

محمد زروال

فريق االتحاد املغربي للشغل

الخليفة الثالث

أمال ميصرة

فريق العدالة والتنمية

الخليفة الرابع

سيدي الطيب املوساوي

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

الخليفة الخامس

عبد اإلله املهاجري

فريق األصالة واملعاصرة

الخليفة السادس

عبد الوهاب بلفقيه

الفريق االشتراكي

األمين

عبد الرحيم أطمعي

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

مساعد األمين

امبارك حمية

الفريق الحركي

املقرر

محمد عبو

فريق التجمع الوطني لألحرار

مساعد املقرر

إبراهيم شكيلي

فريق األصالة واملعاصرة

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

أحمد بابا اعمرحداد
محمد لشهب
محمد العزري
أحمد احميميد
أحمد احميدي
حميد قميزة
يوسف بنجلون
سيدي املختارالجماني
محمد القندو�سي
عدي شجري

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
" " "
" " "
" " "
فريق األصالة واملعاصرة
" " " "
فريق العدالة والتنمية
الفريق الحركي
التجمع الوطني لألحرار
التقدم واالشتراكية
73

احل�صيلـة املفـ�صلـة لأ�شغال جلنة التعليم وال�ش�ؤون
الثقافية واالجتماعية

الحصيلة العامة
ألشغال عمل لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية خالل
السنة التشريعية 2019 - 2018
الفترة الفاصلة بين
دورة
دورة أكتوبر 2018
اكتوبر 2018
وأبريل 2019

دورة
أبريل 2019

السنة التشريعية
2019- 2018

عدد النصوص املصوت
عليها

3

--

4

7

عدد االجتماعات

15

2

19

36

 67ساعة
و 45دقيقة

ثالث ( )3ساعات
و15دقيقة

 55ساعة
و 50دقيقة

126
ساعة
و 50دقيقة

مجموع ساعات اجتماعات
اللجنة

77

 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2018
مشاريع القوانين:
 - 1مشروع قانون رقم  47.14يتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب.
 - 2مشروع قانون رقم  70.17املتعلق بإعادة تنظيم املركزالسينمائي وبتغييرالقانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم
الصناعة السينماتوغرافية.
مقترحات القوانين:
 - 3مقترح قانون رقم  89.15يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

دورة أكتوبر 2018
مشاريع القوانين:
 - 4مشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
 - 5مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها
في مجال التعليم وفي مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية.
 - 6مشروع قانون تنظيمي رقم  04.13يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
 - 7مشروع قانون إطاررقم  51.17يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

78

 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها

توزيع النصوص حسب مصدر
اإلحالة على املجلس
توزيع النصوص حسب مآل
التصويت
توزيع النصوص حسب التعديل

الحكومة
مجلس النواب
اإلجماع
األغلبية
ّ
املعدلة

دورة أبريل
دورة اكتوبر الدورة
2019
االستثنائية
2018
--3–2–1
4–5-6
--2–1
4–5-6
--3
--4
--2–1

غير ّ
املعدلة

---

مشاريع قوانين تنظيمية
توزيع النصوص حسب طبيعتها مشروع قانون-إطار
القانونية
مشاريع القوانين العادية
مقترحات القوانين

3

--2–1
3

-----

مالحظة  :األرقام  ،1و ،2و ،3و ،4و 6 ،5و ،7تتناسب وترقيم النصوص القانونية في الصفحة السابقة
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5-6
7
4

 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة اكتوبر 2018
النص القانوني

عدد التعديالت املقدمة

عدد التعديالت
املقبولة

 - 1مشروع قانون رقم  47.14يتعلق باملساعدة الطبية على
اإلنجاب.

121

13

 - 2مشروع قانون رقم  70.17املتعلق بإعادة تنظيم املركز
السينمائي وبتغيير القانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم
الصناعة السينماتوغرافية.

63

12

دورة أبريل 2019
النص القانوني

عدد التعديالت املقدمة

عدد التعديالت
املقبولة

مشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة مهن الترويض
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي (قراءة جديدة بعد
ارجاعه من الجلسة العامة).

88

13

مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلق بتحديد مراحل
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في
مجال التعليم وفي مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة
ذات األولوية.

160

8

مشروع قانون تنظيمي رقم  04.13يتعلق باملجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية.

148

6

مشروع قانون-إطار رقم  51.17يتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي.

108

--

80

5

4

3

2

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة

.2019
دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة
الشباب والرياضة برسم السنة املالية  30نونبر  2018وزيرالشباب والرياضة
.2019
دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة
وزيرالتربية الوطنية
التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم  3دجنبر  2019والتكوين املنهي والتعليم
املالية
السنة
العالي والبحث العلمي برسم
العالي والبحث العلمي
.2019

الشغل واإلدماج املنهي برسم السنة املالية  29نونبر  2018وزيرالشغل واإلدماج املنهي

وزيرالصحة

10

07

07

09

07

03

05

06

05

06

05

06

05

04

05

13

16

23

09

05

10
ساعات
و 30دقيقة

5
ساعات
و 15دقيقة
8
ساعات
و 25دقيقة

19

7
ساعات
و 30دقيقة

12

10

01

08

ساعة واحدة
و 30دقيقة

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

غيرأعضاء اللجنة

 14نونبر 2018

تاريخ انعقاد االجتماع
دراسة مشروع امليزانية
الفرعية لوزارة  28نونبر 2018
الصحة برسم السنة املالية .2019

انتخاب مكتب اللجنة

موضوع االجتماع

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء
اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
مقدم العرض

1

رقم االجتماع

81

12

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 47.14
يتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب.

دراسة مقترح قانون رقم  89.15يتعلق باملجلس
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
 2يناير 2019

 2يناير 2019

 26دجنبر 2018

البت في التعديالت والتصويت على مشروع
قانون
رقم  47.14يتعلق باملساعدة الطبية على  14يناير 2019
اإلنجاب.

11

10

9

تقديم مشروع قانون رقم  47.14يتعلق
باملساعدة الطبية على اإلنجاب.

8

التصويت على مجموع امليزانيات الفرعية التي
تدخل ضمن
 .2019اختصاصات اللجنة برسم السنة  12دجنبر 2018
املالية

السنة املالية .2019

وزير الصحة

وزير الصحة

وزير الشباب والرياضة

وزير الصحة

---

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة األسرة
وزيرة األسرة والتضامن
2018
دجنبر
6
والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية برسم
واملساواة والتنمية االجتماعية

وزيرالثقافة واالتصال

09

08

06

7

8

7

11

02

04

04

5

4

3

3

07

06

08

7

4

8

4

10

10

7

7

4
ساعات
و 30دقيقة

6
ساعات
و 45دقيقة

30
دقيقة

ساعة واحدة

01

02

01

1

0

8

13

8
ساعات

15
دقيقة

6

15

26

5
ساعات
و 5دقائق

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء
اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

غير
أعضاء اللجنة

7

تاريخ انعقاد
االجتماع
دراسة مشروع امليزانية الفرعية
لوزارة الثقافة  5دجنبر 2018
واالتصال برسم السنة املالية .209

موضوع االجتماع

مقدم العرض

6

رقم االجتماع

82

وزيرالثقافة واالتصال

وزارة الثقافة واالتصال

12

05

05

09

2

1
البت في التعديالت والتصويت على مشروع
قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة مهن الترويض
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي (قراءة  28مارس
جديدة) ومشروع قانون رقم  25.14يتعلق 2019
بمزاولة مهن محضري ومناولي املنتجات
الصحية.

--

--

06

--

03

--

الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر  2018ودورة أبريل 2019
لقاء مع ممثلين عن النقابة الوطنية
ألطباء  13مارس
املغربية
العيون في القطاع الخاص والجمعية
2019
ألطباء العيون.

15

البت في التعديالت والتصويت على مشروع
قانون رقم  70.17املتعلق بإعادة تنظيم املركز  30يناير
السينمائي وبتغيير القانون رقم  20.99املتعلق 2018
بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية ملشروع
قانون رقم  70.17املتعلق بإعادة تنظيم
املركز  23يناير
املتعلق
السينمائي وبتغيير القانون رقم 20.99
2019
بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

وزارة الثقافة واالتصال

07

06

09

--

03

04

08

--

02

09

--

12

ساعة
و 15دقيقة

ساعتان

5
ساعات
و 15دقيقة

03

02

07

3
ساعات

01

07

15
دقيقة

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين

املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

غيرأعضاء اللجنة

14

تاريخ
انعقاد االجتماع
تقديم مشروع قانون رقم  70.17املتعلق
بإعادة تنظيم املركز السينمائي وبتغيير  16يناير
القانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم الصناعة 2019
السينماتوغرافية.

موضوع االجتماع

مقدم العرض

13

رقم االجتماع

83

4

3

2

دراسة موضوع «الوضعية االجتماعية للعامالت
والعمال الزراعيين وظروف عملهم وتنقلهم
إلى أماكن عملهم بالضيعات الفالحية ،وذلك
إثر حادثة السير التي أودت بحياة مجموعة
من العامالت الزراعيات بالطريق الرابطة بين
العرائش وموالي بوسلهام الغرب وحادثتي أكادير
وطنجة» .املقدم من طرف مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل.

االجتماع الثالث للجنة الفرعية لصياغة تعديالت
حول مشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة
مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
(قراءة جديدة)

حضور
السيد وزير
الشغل
 13ماي 2019
واإلدماج
املنهي

 8ماي 2019

 االجتماع الثاني للجنة الفرعية لصياغة تعديالتحول مشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمز
اولة  24أبريل 2019
مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
(قراءة جديدة)

---

---

---

07

08

06

01

---

---

---

10

---

---

---

12

08

3
ساعات
و 30دقيقة

ساعة واحدة

05

---

---

06

ساعتان
و 45دقيقة

---

04

ساعة
و 25دقيقة

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

04

الحاضرين

املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

غيرأعضاء
اللجنة

دورة أبريل 2019

مقدم العرض

1

موضوع االجتماع

تاريخ
انعقاد االجتماع
اجتماع اللجنة الفرعية لصياغة تعديالت حول
مشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة
مهن  17أبريل 2019
الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
(قراءة جديدة)

رقم االجتماع

84

8

 البت في التعديالت والتصويت على مشروعقانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة مهن الترويض
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي (قراءة جديدة)
اجتماع مكتب اللجنة

7

6

 البت في التعديالت والتصويت على مشروعقانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة مهن الترويض
والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي (قراءة جديدة)
(تم تأجيل االجتماع)

 11يونيو 2019

 29ماي 2019

 22ماي 2019

 15ماي 2019

---

---

---

--
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09
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07

05

--

--

06

05

--

--

02

01

--

08

10

30
دقيقة

4
ساعات

05

ساعة واحدة

ساعة و30
دقيقة

--

غيرأعضاء اللجنة

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

05

الحاضرين

املتغيبين

عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين
املعتذرين

دورة أبريل 2019

مقدم العرض

5

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد االجتماع
 االجتماع الرابع للجنة الفرعية لصياغة تعديالتحول مشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة
مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
(قراءة جديدة بعد إرجاعه من املجلس للجنة)

رقم االجتماع

85

11

10

االجتماع الثاني للجنة الفرعية لصياغة التعديالت
حول مشروع قانون رقم  25.14يتعلق بمزاولة
مهن محضري ومناولي املنتجات الصحية.
 3يوليوز 2019

 19يونيو 2019

وزير
الثقافة واالتصال

--

05

06

05

--

01

---

--

11

---

--

01

05

07

ساعات 3

05

ساعتان

30
دقيقة

---

غير
أعضاء اللجنة

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أبريل 2019

الحاضرين

املتغيبين

عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين
املعتذرين

 18يونيو 2019

تاريخ انعقاد
االجتماع
االستماع لعرض السيد وزير الثقافة واالتصال
حول :
 مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلقبتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت
الحياة العامة ذات األولوية.
 مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلقباملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.

اجتماع اللجنة الفرعية لصياغة التعديالت حول
مشروع قانون رقم  25.14يتعلق بمزاولة مهن
محضري ومناولي املنتجات الصحية.

موضوع االجتماع

مقدم العرض

9

رقم االجتماع

86

15

14

وزيرالتربية الوطنية
االستماع لعرض السيد وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي حول  25يوليوز  2019والتكوين املنهي
والتعليم العالي
مشروع قانون-إطار رقم  51.17يتعلق بمنظومة
والبحث العلمي
التربية والتكوين والبحث العلمي.

اجتماع مكتب اللجنة

 24يوليوز 2019

---

وزيرالثقافة
واالتصال
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---

10

09

04

---

05
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06

---

04

05

21

---

3
ساعات
و 10دقائق

ساعة

13

---

05

15

14

ساعات

7
ساعات
و 30دقيقة

05

غير
أعضاء اللجنة

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أبريل 2019

الحاضرين

املتغيبين

عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين
املعتذرين

13

تاريخ
انعقاد االجتماع
 - 2مواصلة دراسة املشروعين القانونين التنظيميين:
بتحديد  10يوليوز 2019
مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلق
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات
إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة
ذات األولوية.
مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية.
 البت في التعديالت والتصويت على : .1مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلق بتحديد
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات
إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة  22يوليوز 2019
ذات األولوية.
 .2مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية.

 - 1االستماع لعرض السيد وزير الثقافة واالتصال
حول مشروع قانون رقم  16.18يق�ضي بتغيروتتميم
القانون رقم  77.03املتعلق باالتصال السمعي
البصري.

موضوع االجتماع

مقدم العرض

12

رقم االجتماع

87

19

18

17

البت في التعديالت والتصويت مشروع قانون-
إطار رقم  51.17يتعلق بمنظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي.

مواصلة املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية
ملشروع قانون-إطار رقم  51.17يتعلق بمنظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي.

 1غشت 2019

 29يوليوز 2019

 26يوليوز 2019

 25يوليوز 2019
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16

16
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2
ساعات
و 30دقيقة

9
ساعات

3
ساعات
و 30دقيقة

ساعة

09

08

11

--

غير
أعضاء اللجن

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

--

الحاضرين

املتغيبين

عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين
املعتذرين

دورة أبريل 2019

مقدم العرض

الشروع في املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية
ملشروع قانون-إطار رقم  51.17يتعلق بمنظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي.

اجتماع مكتب اللجنة

موضوع االجتماع

تاريخ
انعقاد االجتماع

16

رقم االجتماع

88

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات لجنة
التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
دورة أكتوبر 2018
أعضاء
الحكومة

دورة أبريل 2019
االجتماعات

أعضاء
الحكومة

االجتماعات

وزيرالصحة

3

وزيرالصحة

3

وزيرالثقافة واالتصال

3

وزيرالثقافة واالتصال

3

وزيرالشباب والرياضة

1

وزيرالتربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي

4

عدد

89

عدد

مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية
)في إطارقراءة ثانية(

مقترح قانون يتمم الظهيرالشريف رقم  1.63.071الصادرفي  25من جمادى اآلخرة 1383
( 13نونبر  )1963بشأن التعليم األسا�سي.

مقترح قانون يق�ضي بتتميم القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي.

مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين واإلشهاروالدعاية للتبغ في بعض األماكن العمومية.

مقترح قانون يتعلق بإحداث مؤسسة موحدة لألعمال االجتماعية ملوظفي الوزارات
واإلدارات ذات الطابع املركزي.

مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرملانية.

مقترح قانون بإحداث املجلس الوطني للحواراالجتماعي.

مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة  17من الظهير الشريف رقم  1.99.208الصادر
في  13من جمادى األولى  25( 1420أغسطس  )1999بتنفيذ القانون رقم  16.98املتعلق
بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزراعتها.

مقترح قانون حول إنشاء هيئة وطنية لإلحيائيين.

مقترح قانون بتغيير وتتميم املواد  6و 22و 23من القانون رقم  12.01املتعلق باملختبرات
الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية.

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

مشروع قانون رقم  63.16بتغيير وتتميم القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية
الصحية األساسية

مشروع قانون رقم  25.14يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي املنتجات الصحية

مشروع قانون رقم  143.12بتغيير املادة  44من القانون رقم  65.00بمثابة مدونة
التغطية الصحية األساسية
)في إطارقراءة ثانية(

مقترح قانون يق�ضي بتعديل الفقرة األولىمناملادة  6منالقانون رقم 65.00بمثابةمدونة
التغطية الصحية األساسية.

مشاريع القوانين قيد الدرس

مقترحات القوانين قيد الدرس

الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة

 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
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6

5

4

3

2

دراسة موضوع «الوضعية االجتماعية للعامالت والعمال الزراعيين
وظروف عملهم وتنقلهم إلى أماكن عملهم بالضيعات الفالحية ،وذلك إثر
حادثة السير التي أودت بحياة مجموعة من العامالت الزراعيات بالطريق
الرابطة بين العرائش وموالي بوسلهام الغرب وحادثتي أكاديروطنجة ».

طلب عقد اجتماع اللجنة قصد االستماع للسيد وزيرالتربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي لدراسة وضعية قطاع التعليم ببالدنا.

طلب عقد اجتماع اللجنة بحضور السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،من أجل مناقشة مستجدات قطاع التعليم
ببالدنا مع تزايد وتيرة االحتجاجات في صفوف األطر التعليمية وفي مقدمتهم
األطراملتعاقدة.

طلب عقد اجتماع اللجنة بحضور السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي على ضوء التطورات التي يعرفها قطاع التربية
الوطنية وما رافقه من تصعيد للحركات االحتجاجية ،خاصة فئة األساتذة
املتعاقدين.

طلب عقد اجتماع اللجنة بحضور وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي ،وذلك لتقديم عرض حول الدخول املدر�سي والجامعي
لهذا املوسم.

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

فريق العدالة والتنمية
الفريق االشتراكي
الفريق الدستوري
الفريق االستقاللي

فريق األصالة واملعاصرة

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

فريق العدالة والتنمية

1

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

تدارس مالبسات وفاة املعطل الكفيف.

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

 5أبريل 2019

 27مارس 2019

 7مارس 2019

(عقد االجتماع في 13ماي 2019
بحضور السيد وزيرالشغل و االدماج
املنهي)

 5أبريل 2019

 26مارس 2019

 6مارس 2019

 6مارس 2019

 25أكتوبر 2018

 24أكتوبر 2018

 6مارس 2019

 25أكتوبر 2018

 15أكتوبر 2018

تاريخ اإلحالة إلى اللجنة

تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة

الجدول رقم  :2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة خالل السنة التشريعية 2019-2018
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9

8

7

الرقم

طلب عقد اجتماع اللجنة قصد االستماع الى السيد رئيس الجامعة امللكية
املغربية لكرة القدم بحضور السيد وزير الشباب والرياضة لدراسة وضعية
كرة القدم ببالدنا ونتائج الفريق الوطني.

طلب عقد اجتماع اللجنة من أجل الوقوف على أسباب وتداعيات إقصاء
املنتخب املغربي لكرة القدم من بطولة كأس إفريقيا لألمم .2019

طلب اجتماع اللجنة قصد االستماع إلى السيد وزير الصحة ووزير التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي لدراسة ملف طلبة
كليات الطب والصيدلة وطب األسنان.

املوضوع الع ـ ــام

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

مقدم الطلب

 9يوليوز 2019

 9يوليوز 2019

 18يونيو 2019

 9يوليوز 2019

 8يوليوز 2019

 17يونيو 2019

تاريخ اإلحالة إلى اللجنة

تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة

الجدول رقم  :2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة خالل السنة التشريعية 2019-2018
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السيدات والسادة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
املهمة

االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

رئيس اللجنة

فريق العدالة والتنمية

املستشارعبد العلي حامي الدين

الخليفة األول

الفريق الحركي

املستشارعبد الرحمان الدري�سي

الخليفة الثاني

فريق األصالة واملعاصرة

املستشارة نجاة كمير

الخليفة الثالث

الفريق االشتراكي

املستشارمحمد ريحان

الخليفة الرابع

الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

املستشارة عائشة آيتعال

الخليفة الخامس

فريق التجمع الوطني لألحرار

املستشارجمال الدين العكرود

الخليفة السادس

فريق العدالة والتنمية

املستشارعبد الكريم لهوايشري

األمين

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

املستشارة نائلة مية التازي

مساعد األمين

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل

املستشارة رجاء الكساب

املقرر

الفريق االستقاللي

املستشارة خديجة الزومي

مساعد املقرر

فريق االتحاد املغربي للشغل

املستشارة أمال العمري

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

املستشارة فاطمة الحبو�سي

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

املستشارة فاطمة عميري

"

" "

املستشارعبد الصمد قيوح

"

" "

املستشارأحمد تويزي

فريق األصالة واملعاصرة
" "

املستشارعادل بركات

" "

املستشارمبارك جميلي

فريق العدالة والتنمية

املستشار عزيز مهدب

الفريق الحركي
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احل�صيلـة املفـ�صلـة لأ�شغال جلنة املالية والتخطيط
والتنمية االقت�صادية

الحصيلة العامة
ألشغال عمل لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية خالل السنة التشريعية
2019-2018
دورة
اكتوبر 2018

الدورة
االستثنائية

دورة
أبريل 2019

السنة التشريعية
2019- 2018

عدد النصوص املصوت
عليها

8

1

4

13

عدد االجتماعات

22

1

7

30

 75ساعة
و 20دقيقة

3
ساعات

 17ساعة
و 45دقيقة

96
ساعة
و 5دقائق

مجموع ساعات العمل
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2018
مشاريع القوانين:
 - 1مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية 2019؛
 - 2مشروع قانون رقم  96.18يتعلق بإلغاء بعض الديون املستحقة لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات ؛
 - 3مشروع قانون رقم  85.18الذي يغيربموجبه القانون رقم  97-18املتعلق بالسلفات الصغيرة؛
 - 4مشروع قانون رقم  36.18بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534املخول بموجبه تعويض إجمالي
لبعض قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحريرولذوي حقوقهم ؛
 - 5مشروع قانون رقم  47.18يتعلق بإصالح املراكزالجهوية لالستثماروبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار؛
 - 6مشروع قانون رقم  62.18املحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات
املساعدة؛
 - 7مشروع قانون رقم  94.18يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.18.781بإحداث الصندوق املغربي للتأمين
الصحي؛
 - 8مشروع قانون رقم  91.18بتغيير وتتميم القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع
الخاص.

الدورة االستثنائية-أبريل 2019
مشاريع القوانين:
 - 1مشروع قانـون رقم  21.18املتعلق بالضـمانات املنقولة.

دورة أبريل 2019
مشاريع القوانين:
 - 1مشروع القانون رقم 40.17املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب:
 - 2مشروع قانون رقم  48.17بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة؛
 - 3مشروع قانون التصفية رقم  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية :2016
 - 4مشروع قانون رقم  87.18بتغييروتتميم القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات.

98

 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها
دورة اكتوبر الدورة دورة أبريل
 2018االستثنائية 2019
4
الحكومة
توزيع النصوص حسب مصدر اإلحالة
على املجلس
4
4
1
مجلس النواب
5
اإلجماع
2
األغلبية
2
توزيع النصوص حسب مآل التصويت
2
1
الرفض باالغلبية
ّ
2
املعدلة
4
توزيع النصوص حسب التعديل
غير ّ
4
املعدلة
2
1
مشاريع قوانين تنظيمية
توزيع النصوص حسب طبيعتها
4
1
8
مشاريع القوانين العادية
القانونية
مقترحات القوانين

 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة اكتوبر 2018
عدد التعديالت املقدمة عدد التعديالت املقبولة

النص القانوني
مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية .2019
مشروع قانون رقم  96.18يتعلق بإلغاء بعض
الديون املستحقة لفائدة الجهات والعماالت
واألقاليم والجماعات.
مشروع قانون رقم  47.18يتعلق بإصالح املراكز
الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية
املوحدة لالستثمار.
مشروع قانون رقم  91.18بتغيير وتتميم القانون
رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة
إلى القطاع الخاص.

219

35

1

1

36

7

7

2

دورة أبريل 2019
عدد التعديالت املقدمة عدد التعديالت املقبولة

النص القانوني
مشروع القانون رقم 40.17املتعلق بالقانون
األسا�سي لبنك املغرب.

53

17

مشروع قانون رقم  48.17بإحداث الوكالة الوطنية
للتجهيزات العامة.

23

10

99

7

6

5

4

3

البت في التعديالت والتصويت على الجزء األول
من مشروع قانون املالية للسنة املالية .2019

مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون املالية.

مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون املالية.

الشروع في مناقشة مواد مشروع قانون املالية.

مواصلة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية
واالستماع لجواب السيد الوزير على تدخالت
السادة املستشارين.

2

الشروع في املناقشة العامة ملشروع قانون
املالية.

 2دجنبر 2018

 24نونبر 2018

 24نونبر 2018

 23نونبر 2018

 23نونبر 2018

 22نونبر 2018

 22نونبر 2018

الحاضرين

-

-

-

-

وزيراالقتصاد
واملالية

18

13

13

11

15

18

14

0

0

0

0

0

2

0

املعتذرين

4

9

9

11

7

2

8

املتغيبين

4

4

4

5

7

10

10

املالحظين

22

17

17

16

22

12
ساعة

3
ساعات

4
ساعات

6
ساعات

6
ساعات

3
ساعات

28

24

ساعة
و 15دقيقة

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

مقدم العرض

1

موضوع االجتماع

أعضاء اللجنة

مجموع
الحضور

حضور السيدات والسادة املستشارين

 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
تاريخ انعقاد
االجتماع
تقديم السيد وزير االقتصاد واملالية ملشروع
قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية .2019

رقم االجتماع

100

10

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للبالط
امللكي؛
*دراسة مشروع امليزانية الفرعية لرئيس
الحكومة؛
* دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة
املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون
العامة والحكامة.
برسم السنة املالية .2019

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي .برسم السنة
املالية .2019

الوزيراملنتدب
لدى رئيس
الحكومة
املكلف
 30نونبر 2018
بالشؤون
العامة
والحكامة

رئيس املجلس
االقتصادي
 29نونبر 2018
واالجتماعي
والبيئي

املندوب
السامي
للتخطيط

13

12

14

دورة أكتوبر 2018

الحضور

2

0

2

املعتذرين

أعضاء اللجنة

4

7

5

املتغيبين

3

3

1

املالحظين

16

ساعتان
و 30دقيقة

3
ساعات
و40
دقيقة

15

15

3
ساعات

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

9

تاريخ انعقاد
االجتماع
دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية
السامية للتخطيط برسم السنة املالية  29نونبر 2018
.2019

موضوع االجتماع

مقدم العرض

8

رقم االجتماع

101

13

12

وزير
االقتصاد
واملالية
الخليفة
 4دجنبر الرابع لرئيس
مجلس
2018
املستشارين

الدراسة والتصويت على مواد الجزء الثاني من
مشروع قانون املالية برسم السنة املالية ،2019
وعلى مشروع قانون املالية برمته؛
 12دجنبر
2018
التصويت على مشاريع امليزانيات القطاعية التي
تدخل ضمن اختصاص اللجنة برسم سنة .2019

دراسة مشروع امليزانية الفرعية ملجلس النواب
ومشروع امليزانية الفرعية ملجلس املستشارين برسم
السنة املالية .2019

الحاضرين

20

15

10

--

0

1

املعتذرين

أعضاء اللجنة

2

7

9

املتغيبين

--

20

20

35

ساعة واحدة

4
ساعات

2

12

4
ساعات

املالحظين

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

مقدم العرض
* دراسة مشروع قانون رقم  85.18يغير بموجبه
القانون قم  18.97املتعلق بالسلفات الصغيرة؛
*د اسة رمشروع امليزانية الفرعية لوزا ة االقتصاد  1دجنبر
ر
ر
2018
واملالية برسم السنة املالية .2019

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

11

رقم االجتماع

102

15

الحاضرين

* مواصلة دراسة مشروع قانون رقم  91.18بتغيير
وتتميم القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في
 24دجنبر
تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص؛
2018
*مواصلة دراسة مشروع قانون رقم  40.17املتعلق
بالقانون األسا�سي لبنك املغرب.

9

12

4

1

املعتذرين

9

9

املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

2

10

عدد
الحاضرين
بصفتهم
مالحظين

11

22

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

5
ساعات

و 30دقيقة

ساعة

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

مقدم العرض
* تقديم مشروع قانون رقم  91.18بتغيير وتتميم
القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
وزير
 18دجنبر
منشآت عامة إلى القطاع الخاص؛
االقتصاد
2018
واملالية
* تقديم مشروع قانون التصفية رقم  26.18املتعلق
بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية .2016

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

14

رقم االجتماع

103

وزيرالتجهيز
تقديم مشروع قانون رقم  48.17بإحداث  25دجنبر والنقل
 2018واللوجستيك
الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
واملاء

9

7

دورة أكتوبر 2018

1

0

11

15

1

4

عدد
عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة
الحاضرين
بصفتهم
عدد الحضور عدد املعتذرين عدد املتغيبين مالحظين

10

11

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

ساعة
و15دقيقة

ساعة واحدة

املدة الزمنية
لالجتماع

17

تاريخ انعقاد
االجتماع

* الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم
 62.18املحددة بموجبه السن القانونية التي
يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات
الوزير
 24دجنبر املنتدب
املساعدة؛
لدى وزير
2018
* تقديم مشروع قانون رقم  47.18يتعلق
الداخلية
بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث
اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار.

موضوع االجتماع

مقدم العرض

16

رقم االجتماع
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19

الحاضرين

 7يناير
2019

 2يناير
2019

وزير
الداخلية
والوزير
املنتدب
لدى وزير
الداخلية

10

10

2

0

املعتذرين

10

12

املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

3

4

املالحظين

13

14

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

3
ساعات

5
ساعات

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

مقدم العرض

* البت في التعديالت والتصويت على مشروع
قانون رقم  47.18يتعلق بإصالح املراكز الجهوية
لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة
لالستثمار.

* الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم
 96.18يتعلق بإلغاء بعض الديون املستحقة
لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات؛
* املناقشة العامة ومناقشة مواد مشروع قانون
رقم  47.18يتعلق بإصالح املراكزالجهوية لالستثمار
وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار.

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

18

رقم االجتماع
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22

21

دراسة مشروع قانون رقم  94.18يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.18.781
بإحداث الصندوق املغربي للتأمين الصحي.
 4فبراير وزيرالشغل
واإلدماج
2019
املنهي

 8يناير
2019

الوزير
املنتدب
لدى رئيس
الحكومة
املكلف
بالشؤون
العامة
والحكامة

10

11

6

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين

4

1

5

املعتذرين

8

10

11

املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

2

0

1

املالحظين

12

11

3
ساعات
و 30دقيقة

30
دقيقة

ساعة واحدة

7

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

 7يناير
2019

تاريخ انعقاد
االجتماع
البت في التعديالت والتصويت على مشروع
قانون رقم  91.18بتغيير وتتميم القانون رقم
 39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة
إلى القطاع الخاص.

الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم
 36.18بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون
رقم  1.76.534املخول بموجبه تعويض إجمالي
لبعض قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير
ولذوي حقوقهم.

موضوع االجتماع

مقدم العرض

20

رقم االجتماع
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الحاضرين

2

1

* تقديم مشروع قانون رقم  87.18بتغييروتتميم
القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات.
* البت في التعديالت والتصويت على مشروع
القانون رقم 40.17املتعلق بالقانون األسا�سي
لبنك املغرب.

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 48.17
بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

 29ابريل
2019

 24ابريل
2019

وزير
االقتصاد
واملالية

دورة أبريل 2019

وزير
 3أبريل  2019العدل

11

3

10

9

10

3

املعتذرين

2

9

8

املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

1

1

1

املالحظين

12

4

11

3
ساعات
و 45دقيقة

ساعتان
و 30دقيقة

3
ساعات

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

الدورة االستثنائية :أبريل 2019

مقدم العرض

دراسة مشروع فانون رقم  21.18املتعلق
بالضمانات املنقولة.

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

1

رقم االجتماع
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5

4
* البت في التعديالت والتصويت على مشروع قانون
رقم  48.17بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات
العامة .

 6ماي 2019

 6ماي 2019

الرئيس
األول
 29أبريل  2019للمجلس
األعلى
للحسابات

9

10

10

الحاضرين

2

1

5

املعتذرين

11

11

7

املتغيبين

عدد الحاضري بصفتهم أعضاء اللجنة

0

0

9

10

ساعتان

32

3
ساعات

ساعتان

22

املالحظين

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أبريل 2019

مقدم العرض

* مواصلة البت في التعديالت والتصويت على
مشروع القانون رقم 40.17املتعلق بالقانون
األسا�سي لبنك املغرب.

* اجتماع مشترك بين لجنة الفالحة ولجنة املالية
ولجنة التعليم ولجنة الداخلية ولجنة العدل،
برئاسة السيد رئيس مجلس املستشارين وبحضور
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
لتقديم التقرير املوضوعاتي للمجلس« :حول مدى
جاهزية املغرب لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
.»2030/2015

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

3

رقم االجتماع
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7

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم  87.18بتغيير
وتتميم القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة  26يونيو 2019
التأمينات.

--

--

7

11

الحاضرين

6

2

املعتذرين

9

9

املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

3

0

املالحظين

10

11

ساعة
و 30دقيقة

3
ساعات

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أبريل 2019

مقدم العرض

6

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع
مواصلة الدراسة والتصويت على مشروع قانون
التصفية رقم  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية  15ماي 2019
للسنة املالية .2016

رقم االجتماع

109

 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات لجنة
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
الدورة االستثنائية :أبريل
2019

دورة أكتوبر 2018

دورة أبريل 2019

أعضاء
الحكومة

عدد
االجتماعات

أعضاء
الحكومة

عدد
االجتماعات

أعضاء
الحكومة

عدد
االجتماعات

وزيرالداخلية

1

وزيرالعدل

1

وزيراالقتصاد واملالية

4

وزيراالقتصاد واملالية

12

وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك واملاء

2

وزيرالتجهيزوالنقل
واللوجستيك واملاء

1

وزيرالشغل واإلدماج
املنهي

1

الوزيراملنتدب لدى
وزيرالداخلية

3

الوزيراملنتدب لدى
رئيس الحكومة املكلفة
بالشؤون العامة
والحكامة

2

رئيس املجلس
االقتصادي
واالجتماعي والبيئي

1

املندوب السامي
للتخطيط

1
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 - 1مقترح قانون يغير ويتمم القانون رقم  72.14املحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها
على التقاعد املوظفون واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية الصادربتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.16.110بتاريخ  16ذي القعدة  20( 1437اغسطس  .)2016تقدم به أعضاء فريق
التجمع الوطني لألحرار.

 - 7مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم  89.15املنظم ملهنة الخبير واملحاسب واملحدث
لهيئة الخبراء املحاسبين (كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ  10ربيع الثاني  1421موافق 13
يوليو .)2000

 - 6مقترح قانون بإحداث نظام املعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس املستشارين.تقدم
به املستشارالسيد عبد العزيزبنعزوز عضو فريق األصالة واملعاصرة.

 - 5مقترح قانون بتغيير القانون رقم  43.95الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.106صادر
في  21ربيع االول  07( 1417غشت  )1996القا�ضي باعادة هيكلة الصندوق املغربي للتقاعد .تقدم
به أعضاء فريق العدالة والتنمية.

 - 4مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة  301واملادة  306من القانون رقم  17.99يتعلق بمدونة
التأمينات كما تم تتميمه بالقانون رقم  .09.03تقدم به أعضاء الفريق االشتراكي.

 - 3مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم الفصول  223و 224و 242من مدونة الجمارك والضرائب
غير املباشرة املصادق عليها بمقت�ضى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم  1.77.339الصادر
بتاريخ  09أكتوبر  1977املوافق ل  25شوال  .1397تقدم به أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار.

 - 2مقترح قانون يق�ضي بإحداث مؤشر خاص بالكازوال .تقدم به أعضاء فريق االتحاد العام
ملقاوالت املغرب.

-مشروع قانون رقم  109.12بمثابة مدونة التعاضد -قراءة ثانية

مشاريع القوانين قيد الدرس

مقترحات القوانين قيد الدرس

الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة

 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

111

4

تدارس موضوع «تفعيل توصيات املناظرة الوطنية
حول الجبايات وخاصة فيما يتعلق باإلجراءات
املتخذة إلخراج مشروع قانون اإلطار املتعلق ببرمجة
مختلف مراحل إصالح النظام الجبائي».

دراسة موضوع «الفوارق املجالية واالجتماعية»

دراسة موضوع «تنفيذ أهداف التنمية املستدامة،
وأثرها على الصعيد االقتصادي واالجتماعي
واملؤسساتي»

االستماع للسيد املدير العام لصندوق اإليداع
والتدبير حول موضوع «استراتيجية عمل صندوق
اإليداع والتدبير».

رئيس
لجنة املالية

رئيس
لجنة املالية

رئيس
لجنة املالية

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

3

2

1

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

 02يوليوز 2019

--

--

--

تاريخ اإلحالة إلى اللجنة

 9يوليوز 2019

 5مارس 2019

 5مارس 2019

 5مارس 2019

تاريخ اإلحالة إلى الحكومة

الجدول رقم  :2طلبات االستماع الى أعضاء الحكومة ورؤساء االدارات واملؤسسات واملقاوالت
العمومية خالل السنة التشريعية 2019-2018

112

السيدات والسادة أعضاء لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
املهمة

االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

رئيس اللجنة

السيد رحال املكاوي

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

الخليفة األول

الخليفة الثالث

السيد محمد الحمامي
السيد موالي ادريس العلوي
الحسني
السيد محمد البكوري

فريق األصالة واملعاصرة

فريق التجمع الوطني لألحرار

الخليفة الرابع

السيد يوسف محيي

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الخليفة الخامس

السيد عبد الحميد فاتحي

الفريق االشتراكي

الخليفة السادس

السيد جمال بن ربيعة

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

األمين

السيد عزالدين زكري

فريق االتحاد املغربي للشغل

املقرر

السيد عبد الصمد مريمي

فريق العدالة والتنمية

مساعد املقرر

السيد عبد الحق حيسان

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الخليفة الثاني

الفريق الحركي

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

السيد عبد العزيزبنعزوز
السيد عبد الرحيم الكميلي
السيد الحو املربوح
السيدة فاطمة آيت مو�سى
السيد عبد السالم اللبار
السيد فؤاد قديري
السيد علي العسري
السيد سعيد السعدوني
السيد املهدي عثمون
السيد عبد القادرسالمة
السيد عبد الحميد الصويري

فريق األصالة واملعاصرة
" " " "
" " " "
" " " "
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
" " " "
فريق العدالة والتنمية
" " " "
الفريق الحركي
فريق التجمع الوطني لألحرار
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
113

احل�صيلـة املفـ�صلـة لأ�شغال جلنة اخلارجية واحلدود
والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة

الحصيلة العامة
ألشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة خالل
السنة التشريعية 2019-2018
دورة
أكتوبر 2018

دورة
أبريل 2019

السنة التشريعية
2019- 2018

عدد النصوص املصوت عليها

25

11

36

عدد االجتماعات

10

1

11

 19ساعة

ساعة واحدة
و 25دقيقة

20
ساعة
و 25دقيقة

مجموع ساعات العمل
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2018
مشاريع القوانين:
 .1مشروع قانون رقم  22.18يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط في  28فبراير  2018بين اململكة املغربية وجمهورية
بنغالديش الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
 .2مشروع قانون رقم  23.18يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن الخدمات الجوية ،املوقعة بالرباط في  27فبراير  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين.
 .3مشروع قانون رقم  12.16يق�ضي بإحداث وتنظيم «مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون = .قراءة ثانية =
 .4مشروع القانون رقم  44.18يتعلق بالخدمة العسكرية.
 .5مشروع قانون رقم  14.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،املوقع بالرباط في  19يناير  2018بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية بنما.
 .6مشروع قانون رقم  20.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة ،املوقع بالرباط في  26ديسمبر
 2017بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر.
 .7مشروع قانون رقم  28.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي عبرالطرق للمسافرين والبضائع ،املوقع بالرباط في
 8مارس  2018بين اململكة املغربية وجمهورية مالي.
 .8مشروع قانون رقم  30.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة ،املوقع بالرباط في  8مارس
 2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مالي.
 .9مشروع قانون رقم  35.18يوافق بموجبه على وثائق االتحاد البريدي العالمي والقرارات التي اتخذها املؤتمرالخامس والعشرون
لالتحاد ،املنعقد بالدوحة سنة .2012
 .10مشروع قانون رقم  39.18يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة ببرازافيل في  30أبريل  2018بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الكونغو لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
 .11مشروع قانون رقم  40.18يوافق بموجبه على االتفاق املوقع ببرازافيل في  30أبريل  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية الكونغو بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2018
مشاريع القوانين:
 .12مشروع قانون رقم  41.18يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بباكو في  5مارس  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية أذربيجان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
 .13مشروع قانون رقم  43.18يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،املوقع ببرازافيل
في  30أبريل  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
 .14مشروع قانون رقم  48.18يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار للتعاون في مجال الفالحة وتربية املوا�شي ،املوقع ببرازافيل في 30
أبريل  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
 .15مشروع قانون رقم  49.18يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان األمن ومكافحة الجريمة ،املوقع بباكو في  5مارس
 2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.
 .16مشروع قانون رقم  50.18يوافق بموجبه على اتفاق اإلطارللتعاون في ميدان الطاقة ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
 .17مشروع قانون رقم  55.18يوافق بموجبه على اتفاقية باماكو بشأن حظراستيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة
تحركها عبرالحدود اإلفريقية ،املعتمدة بباماكو (مالي) في  30يناير .1991
 .18مشروع قانون رقم  56.18يوافق بموجبه على اتفاق اإلطارللتعاون في مجال اللوجيستيك ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل 2018
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
 .19مشروع قانون رقم  61.18يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي للتعاون في ميدان التكوين املنهي الفالحي والتأطيرالتقني ،املوقع
بالرباط في  10يونيو  2018بين وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات للمملكة املغربية ووزارة الفالحة
والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية
 .20مشروع قانون رقم  73.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،املوقع بالرباط في  20يوليو  2018بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان
 .21مشروع قانون رقم  77.18يوافق بموجبه على االتفاق حول املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي ،املوقع بالرباط في
 20يوليو  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان.
 .22مشروع قانون رقم  78.17يوافق بموجبه على االتفاقية في ميدان تسليم املجرمين ،املوقعة بواكادوكو في  3سبتمبر  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2018
مشاريع القوانين:
 .23مشروع قانون رقم  81.18يوافق بموجبه على اتفاقية االتحاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته،املعتمدة بمابوتو (املوزمبيق)
في  11يوليو .2003
 .24مشروع قانون رقم  82.18يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في املواد املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة بواكادوكو
في  3سبتمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.
 .25مشروع قانون رقم  83.18يوافق بموجبه على االتفاقية حول التعاون القضائي في امليدان الجنائي ،املوقعة بواكادوكو في 3
سبتمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.

دورة أبريل 2019
مشاريع القوانين:
 .1مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم  01.19يوافق بموجبه على اتفاق املقراملوقع بمراكش في  10ديسمبر  2018بين حكومة
اململكة املغربية واالتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقراملرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط.
 .2مشروع قانون رقم  07.19يوافق بموجبه على اتفاق البلد املضيف املبرم بالرباط في  11ماي  2016بين حكومة اململكة املغربية
ومنظمة األمم املتحدة ممثلة ببرنامج املستوطنات البشرية التابع لألمم املتحدة بشأن إنشاء املكتب الوطني للمملكة املغربية.
 .3مشروع قانون رقم  90.18يوافق بموجبه على االتفاق حول نظام املدارس البريطانية في املغرب ،املوقع بلندن في  5يوليو 2018
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
 .4مشروع قانون رقم  97.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،املوقع بنيودلهي في  19سبتمبر  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الهند.
 .5مشروع قانون رقم  99.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن تسليم املجرمين ،املوقع بنيودلهي في  13نوفمبر  2018بين اململكة
املغربية وجمهورية الهند.
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أبريل 2018
مشاريع القوانين:
 .6مشروع قانون رقم  100.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن املساعدة القانونية في امليدان الجنائي ،املوقع بنيودلهي في 12
نوفمبر  2018بين اململكة املغربية وجمهورية الهند.
 .7مشروع قانون رقم  103.18يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في املواد املدنية والتجارية وتبليغ
الطيات والوثائق واإلنابات القضائية وتنفيذ األحكام واألوامر واملقررات التحكيمية ،املوقع بنيودلهي في  12نوفمبر  2018بين
اململكة املغربية وجمهورية الهند.
 .8مشروع قانون رقم  104.18يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بالرباط في  19يوليو  2017بين حكومة اململكة املغربية واألمانة
العامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،ممثلة باألمينة التنفيذية ،من أجل احتضان وحدة التنسيق اإلقليمي طبقا
للملحق األول من االتفاقية املذكورة ،وعلى االتفاق التكميلي له املوقع بالرباط في  7ديسمبر  2017بين حكومة اململكة املغربية
واألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.
 .9مشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تبادل رسائل بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي بشأن
تعديل البروتوكولين رقم  1ورقم  4من االتفاق األورو– متوسطي املؤسس لشراكة بين اململكة املغربية من جهة ،واملجموعات
األوروبية والدول األعضاء بها ،من جهة أخرى ،املوقع ببروكسيل في  25أكتوبر .2018
 .10مشروع قانون رقم  11.19يوافق بموجبه على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية ( ،)ZLECAFاملوقع
بكيكالي (رواندا) في  21مارس .2018
 .11مشروع قانون رقم  14.19يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي
وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تباد ل الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور ،املوقعة ببروكسيل في  14يناير .2019
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 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها
دورة أبريل
دورة اكتوبر 2018
2019
الحكومة

--

مجلس النواب

25

11

اإلجماع

25

11

األغلبية
ّ
املعدلة

--

--

غير ّ
املعدلة

-1

--

(مشروع القانون رقم )44.18

--

مشاريع قوانين تنظيمية

--

--

مشاريع القوانين العادية

25

11

مقترحات القوانين

--

--

توزيع النصوص حسب مصدر اإلحالة
على املجلس
توزيع النصوص حسب مآل التصويت
توزيع النصوص حسب التعديل

توزيع النصوص حسب طبيعتها القانونية

 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة اكتوبر 2018
النص القانوني
مشروع القانون رقم  44.18يتعلق بالخدمة العسكرية.

122

عدد التعديالت املقدمة

عدد التعديالت
املقبولة

25

--

4

3

2

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية
السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير

والشؤون االسالمية.

وزيراألوقاف والشؤون
االسالمية

الوزيراملنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالعالقات مع
البرملان واملجتمع املدني الناطق
 3ديسمبر  2018الرسمي باسم الحكومة والسيد
املندوب السامي لقدماء
املقاومين وأعضاء جيش
التحرير

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة األوقاف  3ديسمبر 2018

 29نوفمبر
2018

ا
الوزيراملنتدب لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي املكلف باملغاربة
املقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة

الوزيراملنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإدارة
الدفاع الوطني

6

6

5

7

3

2

2

2

11

12

13

11

3

1

5

5

9

7

10

ساعتان
و 50دقيقة

ساعتان
و 10دقائق

2
ساعتان

3
ساعات
و 40دقيقة

12

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

املالحظين

 28نوفمبر
2018

تاريخ انعقاد
االجتماع
دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة
لدى وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي
املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة.

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة
لدى رئيس الحكومة املكلفة بإدارة الدفاع
الوطني.

موضوع االجتماع

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء
اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
مقدم العرض

1

رقم االجتماع

123

7

كاتبة الدولة لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي

4

12

8

3

--

1

13

8

11

5

12

11

املجموع

40
دقيقة

10
دقائق

ساعتان

1

--

3

املالحظين

 .2مشروع قانون رقم  23.18يوافق بموجبه
على االتفاقية بشأن الخدمات الجوية ،املوقعة
بالرباط في  27فبراير  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة مملكة البحرين.

 .1مشروع قانون رقم  22.18يوافق بموجبه على
االتفاقية املوقعة بالرباط في  28فبراير  2018بين
اململكة املغربية وجمهورية بنغالديش الشعبية
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي  25ديسمبر
في ميدان الضرائب على الدخل.
2018

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

6

التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية  12ديسمبر
2018
املندرجة ضمن اختصاصات اللجنة.

--

كاتبة الدولة لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

مقدم العرض

5

موضوع االجتماع

تاريخ
انعقاد االجتماع
دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الشؤون  4ديسمبر
الخارجية والتعاون الدولي.
2018

رقم االجتماع

124

9

مشروع القانون رقم  44.18يتعلق بالخدمة
العسكرية .التعديالت والتصويت على مشروع  7يناير 2019
= البت في
القانون برمته =

الوزيراملنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإدارة
الدفاع الوطني

الوزيراملنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بإدارة
الدفاع الوطني

7

6

2

1

11

13

5

3

12

9

ساعة

2
ساعتان
و 30دقائق

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضري بصفتهم أعضاء
اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

املالحظين

8

تاريخ انعقاد االجتماع
دراسة مشروع القانون رقم  44.18يتعلق
بالخدمة العسكرية.
 3يناير 2019
= التقديم =

 .3مشروع قانون رقم  12.16يق�ضي بإحداث
وتنظيم «مؤسسة محمد السادس للنهوض
باألعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون.
= قراءة ثانية =

موضوع االجتماع

مقدم العرض

7

رقم االجتماع

125

10

رقم االجتماع

تاريخ انعقاد االجتماع
 .5مشروع قانون رقم  35.18يوافق بموجبه على
وثائق االتحاد البريدي العالمي والقرارات التي
اتخذها املؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد،
املنعقد بالدوحة سنة .2012

6

3

9

2

8

املجموع

ساعة واحدة

املدة الزمنية
لالجتماع

 .4مشروع قانون رقم  30.18يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة،
املوقع بالرباط في  8مارس  2018بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية مالي.

كاتبة الدولة لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

ال مالحظين

 .3مشروع قانون رقم  28.18يوافق بموجبه
على  29يناير
االتفاق بشأن النقل الدولي عبرالطرق
للمسافرين
مارس  2018بين 2019
والبضائع ،املوقع بالرباط في 8
اململكة املغربية وجمهورية مالي.

 .2مشروع قانون رقم  20.18يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص السياقة،
املوقع بالرباط في  26ديسمبر  2017بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر.

 .1مشروع قانون رقم  14.18يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،املوقع بالرباط
في  19يناير  2018بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية بنما.

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

موضوع االجتماع

مقدم العرض

126

10

رقم االجتماع

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

أعضاء اللجنة

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املالحظين

املدة الزمنية
لالجتماع

 .9مشروع قانون رقم  43.18يوافق بموجبه على
اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية
األحياء البحرية ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل 2018
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
الكونغو.

تاريخ انعقاد االجتماع
 .8مشروع قانون رقم  41.18يوافق بموجبه على
االتفاقية املوقعة بباكوفي  5مارس  2018بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل.

 .7مشروع قانون رقم  40.18يوافق بموجبه على
االتفاق املوقع ببرازافيل في  30أبريل  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو
بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

 .6مشروع قانون رقم  39.18يوافق بموجبه على
االتفاقية املوقعة ببرازافيل في  30أبريل  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكونغو
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في
ميدان الضرائب على الدخل.

موضوع االجتماع

مقدم العرض
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رقم االجتماع

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

أعضاء اللجنة

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املالحظين

املدة الزمنية
لالجتماع

 .13مشروع قانون رقم  55.18يوافق بموجبه
على اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات
الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر
الحدود اإلفريقية ،املعتمدة بباماكو (مالي) في 30
يناير .1991

تاريخ ا
نعقاد االجتماع
 .12مشروع قانون رقم  50.18يوافق بموجبه على
اتفاق اإلطار للتعاون في ميدان الطاقة ،املوقع
ببرازافيل في  30أبريل  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية الكونغو.

 .11مشروع قانون رقم  49.18يوافق بموجبه على
اتفاق التعاون في ميدان األمن ومكافحة الجريمة،
املوقع بباكو في  5مارس  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.

 .10مشروع قانون رقم  48.18يوافق بموجبه
على اتفاق اإلطارللتعاون في مجال الفالحة وتربية
املوا�شي ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل 2018
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
الكونغو.

موضوع االجتماع

مقدم العرض
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رقم االجتماع
10

دورة أكتوبر 2018

عدد
عدد
الحضور املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

عدد الحاضرين
بصفتهم مالحظين

املدة الزمنية
لالجتماع

 .17مشروع قانون رقم  77.18يوافق بموجبه
على االتفاق حول املساعدة اإلدارية املتبادلة في
املجال الجمركي ،املوقع بالرباط في  20يوليو 2018
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
الدومينيكان.

تاريخ انعقاد االجتماع
 .16مشروع قانون رقم  73.18يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،املوقع بالرباط
في  20يوليو  2018بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الدومينيكان.

 .15مشروع قانون رقم  61.18يوافق بموجبه على
االتفاق الثنائي للتعاون في ميدان التكوين املنهي
الفالحي والتأطير التقني ،املوقع بالرباط في 10
يونيو  2018بين وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات للمملكة املغربية
ووزارة الفالحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا
الفيدرالية.

 .14مشروع قانون رقم  56.18يوافق بموجبه على
اتفاق اإلطارللتعاون في مجال اللوجيستيك ،املوقع
ببرازافيل في  30أبريل  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية الكونغو.

موضوع االجتماع

مقدم العرض
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10

رقم االجتماع

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

أعضاء اللجنة

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املالحظين

املدة الزمنية
لالجتماع

 .21مشروع قانون رقم  83.18يوافق بموجبه
على االتفاقية حول التعاون القضائي في امليدان
الجنائي ،املوقعة بواكادوكو في  3سبتمبر  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.

تاريخ انعقاد االجتماع
 .20مشروع قانون رقم  82.18يوافق بموجبه على
اتفاقية للتعاون القضائي في املواد املدنية والتجارية
واإلدارية ،املوقعة بواكادوكو في  3سبتمبر  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.

 .19مشروع قانون رقم  81.18يوافق بموجبه
على اتفاقية االتحاد األفريقي ملنع الفساد
ومكافحته،املعتمدة بمابوتو (املوزمبيق) في 11
يوليو .2003

 .18مشروع قانون رقم  78.17يوافق بموجبه
على االتفاقية في ميدان تسليم املجرمين ،املوقعة
بواكادوكو في  3سبتمبر  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة بوركينا فاسو.

موضوع االجتماع

مقدم العرض
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رقم االجتماع
1

9

1

10

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

أعضاء اللجنة

4

13

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املالحظين

ساعة
و 25دقيقة

املدة الزمنية لالجتماع

 .4مشروع قانون رقم  97.18يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،املوقع بنيودلهي
في  19سبتمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الهند.

كاتبة الدولة لدى وزير
الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي

دورة أبريل 2019

مقدم العرض

 .2مشروع قانون رقم  07.19يوافق بموجبه على
اتفاق البلد املضيف املبرم بالرباط في  11ماي 2016
بين حكومة اململكة املغربية ومنظمة األمم املتحدة
ممثلة ببرنامج املستوطنات البشرية التابع لألمم
املتحدة بشأن إنشاء املكتب الوطني للمملكة املغربية 24 .يونيو
2019
 .3مشروع قانون رقم  90.18يوافق بموجبه على
االتفاق حول نظام املدارس البريطانية في املغرب،
املوقع بلندن في  5يوليو  2018بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية.

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
 .1مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 01.19
يوافق بموجبه على اتفاق املقر املوقع بمراكش في 10
ديسمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية واالتحاد
اإلفريقي بشأن إنشاء مقر املرصد اإلفريقي للهجرة
بالرباط.

موضوع االجتماع

تاريخ
انعقاد االجتماع
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1

رقم االجتماع

تاريخ انعقاد االجتماع

دورة أبريل 2019

عدد
عدد
الحضور املعتذرين املتغيبين

عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

عدد الحاضرين
بصفتهم مالحظين

املدة الزمنية
لالجتماع

 .7مشروع قانون رقم  103.18يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في املواد
املدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق واإلنابات
القضائية وتنفيذ األحكام واألوامر واملقررات
التحكيمية ،املوقع بنيودلهي في  12نوفمبر  2018بين
اململكة املغربية وجمهورية الهند.
 .8مشروع قانون رقم  104.18يوافق بموجبه على
االتفاق املوقع بالرباط في  19يوليو  2017بين حكومة
اململكة املغربية واألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة
ملكافحة التصحر ،ممثلة باألمينة التنفيذية ،من
أجل احتضان وحدة التنسيق اإلقليمي طبقا للملحق
األول من االتفاقية املذكورة ،وعلى االتفاق التكميلي
له املوقع بالرباط في  7ديسمبر  2017بين حكومة
اململكة املغربية واألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة
ملكافحة التصحر.

 .6مشروع قانون رقم  100.18يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن املساعدة القانونية في امليدان الجنائي،
املوقع بنيودلهي في  12نوفمبر  2018بين اململكة
املغربية وجمهورية الهند.

 .5مشروع قانون رقم  99.18يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن تسليم املجرمين ،املوقع بنيودلهي في 13
نوفمبر  2018بين اململكة املغربية وجمهورية الهند.

موضوع االجتماع

مقدم العرض
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1

تاريخ
انعقاد االجتماع

دورة أبريل 2019

الحاضرين املعتذرين املتغيبين

أعضاء اللجنة

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

املالحظين

املدة الزمنية
لالجتماع

 .11مشروع قانون رقم  14.19يوافق بموجبه
على اتفاق الشراكة في مجال الصيد املستدام بين
اململكة املغربية واالتحاد األوروبي وعلى بروتوكول
تطبيقه وكذا على تباد ل الرسائل املرافقة لالتفاق
املذكور ،املوقعة ببروكسيل في  14يناير .2019

 .10مشروع قانون رقم  11.19يوافق بموجبه على
االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة الحرة القارية
اإلفريقية ( ،)ZLECAFاملوقع بكيكالي (رواندا) في 21
مارس .2018

 .9مشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه على
االتفاق على شكل تبادل رسائل بين اململكة املغربية
واالتحاد األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم
 1ورقم  4من االتفاق األورو– متوسطي املؤسس
لشراكة بين اململكة املغربية من جهة ،واملجموعات
األوروبية والدول األعضاء بها ،من جهة أخرى،
املوقع ببروكسيل في  25أكتوبر .2018

موضوع االجتماع

مقدم العرض
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حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات
لجنة الخارجية
دورة أكتوبر 2018
أعضاء
الحكومة

دورة أبريل 2019
عدد
االجتماعات

الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة
الدفاع الوطني

3

الوزير املنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج
وشؤون الهجرة

1

وزيراألوقاف والشؤون االسالمية

1

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش
التحرير

1

كاتبة الدولة لدى وزيرالشؤون الخارجية والتعاون
الدولي

3

134

أعضاء
الحكومة
كاتبة الدولة لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
ا لد و لي

عدد
االجتماعات

1

)أحيلت على اللجنة بتاريخ  24يوليوز (2019

مشروع قانون رقم  19.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون االقتصادي ،املوقع
بالرباط في  4ديسمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية

مشروع قانون رقم  18.19يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع،
املوقع بالرباط في  8فبراير  2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا

مشروع قانون رقم  16.19يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة ال رجعة فيها خاصة بملكية
«املسرح الكبيرثيرفانتيس» بطنجة ،املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة
إسبانيا

مشروع قانون رقم  15.19يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة،
املوقع بالرباط في  13فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا

مشاريع القوانين قيد الدرس

الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة

--------

مقترحات القوانين قيد الدرس

 - 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس بلجنة الخارجية
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1

الرقم

طلب عقد اجتماع اللجنة بحضور السيدة كاتبة الدولة
لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لتقديم
عرض حول التوجهات الجديدة للدبلوماسية الرسمية
في إفريقيا ومناقشة مآل االتفاقيات الدولية الثنائية
ومتعددة األطراف التي صادقت عليها اململكة املغربية
مع مختلف الدول اإلفريقية.

املوضوع الع ـ ــام

فرق االغلبية

مقدم الطلب

7
فبراير 2019

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

راسلت اللجنة
الوزارة املعنية
بتاريخ  07فبراير
2019

تاريخ اإلحالة إلى
الحكومة

لم يبرمج بعد

كرونولوجي ـ ـ ـ ــا الطلب

الجدول رقم  : 2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة خالل السنة التشريعية 2019-2018
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السيدات والسادة أعضاء لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة
املهمة

االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

رئيس اللجنة

السيد محمد الرزمة

فريق التجمع الوطني لألحرار

الخليفة األول

السيد عمرمورو

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الخليفة الثاني

السيد سعيد زهير

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

الخليفة الثالث

السيد عثمان عيلة

الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية

الخليفة الرابع

السيد الحسين املخلص

فريق األصالة و املعاصرة

الخليفة الخامس

السيد نبيل األندلو�سي

فريق العدالة والتنمية

الخليفة السادس

السيد عبد العزيزبوهدود

فريق التجمع الوطني لألحرار

األمين

السيد بنمبارك يحفظه

الفريق الحركي

مساعد األمين

السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي

فريق االتحاد املغربي للشغل

املقرر

السيد أحمد بولون

الفريق االشتراكي

مساعد املقرر

السيد موالي ابراهيم الشريف

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

عضو اللجنة

السيد محمد الشيخ بيد هللا

عضو اللجنة

السيد الحبيب بنطالب

عضو اللجنة

السيد العربي الهرامي

عضو اللجنة

السيد حمة أهل بابا

عضو اللجنة

السيد أحمد لخريف

عضو اللجنة

السيد عبد اإلله الحلوطي

فريق العدالة والتنمية

عضو اللجنة

السيد سيدي صلوح الجماني

الفريق الحركي

عضو اللجنة

السيد رشيد املنياري

فريق االتحاد املغربي للشغل

عضو اللجنة

السيد عبد اللطيف أعمو

فريق األصالة و املعاصرة

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
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احل�صيلـة املفـ�صلـة لأ�شغال جلنة الداخلية
واجلماعات الرتابية والبنيات الأ�سا�سية

الحصيلة العامة ألشغال عمل لجنة الداخلية
والجماعات الترابية والبنيات األساسية خالل السنة التشريعية 2019-2018
دورة
اكتوبر 2018

دورة
أبريل 2019

السنة التشريعية
2018- 2019

عدد النصوص املصوت عليها

1

3

4

عدد االجتماعات

5

3

8

 20ساعة
و 10دقائق

 6ساعات
و 30دقيقة

26
ساعة
و 40دقيقة

مجموع ساعات العمل
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 - 1الئحة النصوص املصوت عليها
دورة أكتوبر 2018
مشاريع القوانين:
 -مشروع قانون رقم  84.13يق�ضي بإحداث مؤسسة األعمال االجتماعية لألشغال العمومية – قراءة ثانية-

دورة أبريل 2019
مشاريع القوانين:
 مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبيرممتلكاتها؛ مشروع قانون رقم  63.17يتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية؛ مشروع قانون  64.17يق�ضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر بتاريخ  10جمادى األولى 25(1389يوليوز  )1969املتعلق بأرا�ضي الجماعات الساللية الواقعة داخل دوائرالري.
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 - 2تصنيف النصوص املصوت عليها

توزيع النصوص حسب مصدر اإلحالة على
املجلس

الحكومة
مجلس النواب
اإلجماع

توزيع النصوص حسب مآل التصويت

األغلبية
ّ
املعدلة

توزيع النصوص حسب التعديل

غير ّ
املعدلة
مشاريع قوانين تنظيمية

توزيع النصوص حسب طبيعتها القانونية

مشاريع القوانين العادية
مقترحات القوانين

دورة اكتوبر دورة أبريل
2019
2018
1
3
1
3
1
3
3
1
-

 - 3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة اكتوبر 2018
النص القانوني

عدد التعديالت املقدمة

عدد التعديالت
املقبولة

 مشروع قانون رقم  84.13يق�ضي بإحداث مؤسسة األعمالاالجتماعية لألشغال العمومية – قراءة ثانية.-

--

--

دورة أبريل 2019
النص القانوني

عدد التعديالت املقدمة

 مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية علىالجماعات الساللية وتدبيرأمالكها؛
 مشروع قانون رقم  63.17يتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضيالجماعات الساللية؛
 مشروع قانون رقم  64.17يق�ضي بتغييروتتميم الظهيرالشريفرقم 1.69.30الصادر في  10جمادى األولى ( 25يوليوز)1969
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة  1389في دوائرالري.

عدد التعديالت
املقبولة

----

----
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5

4

3

2

 11دجنبر 2017

دراسة مشروع ق رقم  84.13يق�ضي
بإحداث مؤسسة االعمال االجتماعية  15يناير 2019
لألشغال العمومية –قراءة ثانية.

التصويت على امليزانيات الفرعية التي
تدخل في اختصاص لجنة الداخلية.

دراسة امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية.

 5دجنبر 2018

وزير التجهيز
والنقل
واللوجستيك
واملاء والسيد كاتب
الدولة املكلف
بالنقل

وزيرالداخلية

وزيراعداد التراب
الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة
املدينة

وزير التجهيز
والنقل
واللوجستيك
واملاء والسيد كاتب
الدولة املكلف
بالنقل

07

12

12

12

08

دورة أكتوبر 2018

الحاضرين

02

01

02

01

07

املعتذرين

10

06

05

06

04

املتغيبين

02

--

22

08

09

املالحظين

09

12

34

40
دقيقة

30
دقيقة

4
ساعات
و 45دقيقة

6
ساعات
و 30دقيقة

20

17

7
ساعات
و 45دقيقة

املجموع

املدة الزمنية
لالجتماع

 3دجنبر 2018

تاريخ انعقاد
االجتماع
دراسة امليزانية الفرعية لوزارة اعداد
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة  4دجنبر 2018
املدينة

دراسة امليزانية الفرعية لوزارة التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء.

موضوع االجتماع

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

حضور السيدات والسادة املستشارين

 - 4إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
مقدم العرض

1

رقم االجتماع
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1

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 13.16
يتعلق بإحداث تنظيم مؤسسة األعمال
االجتماعية للسكنى وسياسة املدينة.

وزيرإعداد التراب
 24يوليوز الوطني واإلسكان
وسياسة املدينة
وكاتبة الدولة
2019
املكلفة باإلسكان

05

دورة أبريل 2019

04

02

04

12

11

03

01

عدد
عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة
الحاضرين
بصفتهم
عدد الحضور عدد املعتذرين عدد املتغيبين مالحظين

05

05

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

ساعة ونصف

3
أيام

املدة الزمنية
لالجتماع

الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر  2018ودورة أبريل 2019

مقدم العرض
المهمة االستطالعية للطريق الوطنية قم من  20إلى
ر
 23فبراير
 9الرابطة بين مراكش وورزازات.
2019

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

1

رقم االجتماع
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دورة أبريل 2019

* مواد مشروع قانون  64.17يق�ضي بتغيير
وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30الصادر
بتاريخ  10جمادى األولى  25(1389يوليوز
 )1969املتعلق بأرا�ضي الجماعات الساللية
الواقعة داخل دوائرالري.

10

الحاضرين

04

املعتذرين

05

املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

04

املالحظين

14

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

ساعة ونصف

املدة الزمنية
لالجتماع

الوزيراملنتدب
* مشروع قانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد
 25يوليوز  2019لدى وزير
اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية.
الداخلية

تاريخ انعقاد
االجتماع
*مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية
اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير
ممتلكاتها.

تقديم مشاريع القوانين التالية:

موضوع االجتماع

مقدم العرض

2

رقم االجتماع
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الوزيراملنتدب
لدى وزير
الداخلية

07

دورة أبريل 2019

الحاضرين

02

املعتذرين

11

املتغيبين

عدد الحاضرين بصفتهم أعضاء اللجنة

06

املالحظين

13

املجموع

حضور السيدات والسادة املستشارين

3
ساعات

املدة الزمنية
لالجتماع

 26يوليوز
2019

تاريخ انعقاد
االجتماع
*مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية
اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير
ممتلكاتها.
ن
* مشروع قانو رقم  63.17املتعلق
بالتحديد اإلداري ألرا�ضي الجماعات
الساللية.
* مشروع قانون  64.17يق�ضي بتغيير
وتتميم الظهيرالشريف رقم 1.69.30الصادر
بتاريخ  10جمادى األولى  25(1389يوليوز
 )1969املتعلق بأرا�ضي الجماعات الساللية
الواقعة داخل دوائرالري.

مواصلة دراسة مشاريع القوانين التالية:

موضوع االجتماع

مقدم العرض

3

رقم االجتماع
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 - 5حصيلة حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة الجتماعات لجنة
الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية
دورة أكتوبر دورة أبريل
2019
2018

أعضاء
الحكومة
وزيرالداخلية

1

-

الوزيراملنتدب لدى وزيرالداخلية

1

2

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء

2

-

كاتب الدولة لدى التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء املكلفة بالنقل

1

-

وزيرإعداد التراب الوطني

1

1

كاتبة الدولة املكلفة باإلسكان

1

-
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* مقترح قانون يتعلق بتغييروتتميم املادة  8من القانون رقم  116.14يق�ضي بتغييروتتميم القانون
رقم  52.05املتعلق بمدونة السيرعلى الطرق الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم  1.10.07بتاريخ
 26من صفر  11(1431فبراير )2010

مشروع قانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن
الثاني لألعمال اإلجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة
الداخلية

مشروع قانون رقم  37.18يتعلق بمؤسسة األعمال اإلجتماعية
ملوظفي و أعوان الجماعات الترابية وهيئاتها

مشروع قانون رقم  18.18بتنظيم عمليات جمع التبرعات من
العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية

* مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.02.239بتاريخ  25من رجب  3( 1423أكتوبر )2002

* مقترح قانون بتعديل املادة  16من الظهيرالشريف رقم  1.02.239الصادرفي رجب ( 1423املوافق
ل  3أكتوبر  )2002بتنفيذ القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية

* مقترح قانون يق�ضي بإحداث مؤسسة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملين بالجماعات
الترابية

مشروع قانون رقم  60.18يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية
للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية

مشروع قانون رقم  84.16يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة
االعمال االجتماعية للسكنى وسياسة املدينة

مشاريع القوانين قيد الدرس

مقترحات القوانين قيد الدرس

الجدول رقم  :1النصوص قيد الدرس باللجنة

- 6النصوص وطلبات االستماع قيد الدرس
بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية
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3

2

تقديم اإليضاحات حول ظروف ومالبسات
حادث القطار قرب جماعة بوقنادل بحضور وزير
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء واملدير العام
للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

تدارس املشاكل التي يعرفها قطاع النقل إثر
اإلضراب األخيرلسائقي الشاحنات.

حادث انقالب قطار بالسكة الحديدية بمنطقة
بوقنادل.

1

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

فريق األصالة واملعاصرة

الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية

مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

مقدم الطلب

 30أكتوبر 2018

 16أكتوبر 2018

 16أكتوبر 2018

تاريخ اإلحالة إلى
اللجنة

أحيل الطلب على السيد رئيس الحكومة بتاريخ
فاتح نونبر  2018من طرف السيد رئيس مجلس
املستشارين ،وعلى السيد الوزير املعني في نفس
التاريخ.

أحيل الطلب على السيد رئيس الحكومة بتاريخ
فاتح نونبر  2018من طرف السيد رئيس مجلس
املستشارين ،وعلى السيد الوزير املعني نفس
التاريخ.

أحيل الطلب على السيد رئيس الحكومة بتاريخ
فاتح نونبر  2018من طرف السيد رئيس مجلس
املستشارين ،وعلى السيد الوزير املعني في نفس
التاريخ.

تاريخ اإلحالة إلى الحكومة

الجدول رقم : 2طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة
( دورة أكتوبر )2018
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1

الرقم
تدارس ظاهرة العطش غير املسبوقة التي
تعرفها مجموعة من املناطق واملرتبطة في
بعضها بإشكاليات تأخرأداء املقاوالت.

فريق األصالة واملعاصرة

مقدم الطلب

(دورة أبريل )2019

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
 26مارس 2019
للشغل

تاريخ اإلحالة إلى الحكومة

أحيل الطلب على السيد رئيس الحكومة بتاريخ
 2أبريل  2019من طرف السيد رئيس مجلس
املستشارين ،وعلى السيد وزير املعني في نفس
التاريخ.

 28يونيو 2019

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

أحيل الطلب على رئاسة الحكومة والوزير املعني
بتاريخ  5يوليوز  2019بواسطة السيد رئيس
مجلس املستشارين.

تاريخ اإلحالة إلى الحكومة

الجدول رقم : 4طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة

االستماع لوزير الداخلية لتقديم إيضاحات
حول ظروف ومالبسات تعنيف األساتذة
املتعاقدين.

املوضوع الع ـ ــام

1

الرقم

املوضوع الع ـ ــام

مقدم الطلب

تاريخ اإلحالة
إلى اللجنة

(الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر  2018ودورة أبريل )2019

الجدول رقم : 3طلبات االستماع إلى أعضاء الحكومة
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السيدات والسادة أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية
املهمة

االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

رئيس اللجنة

السيد احمد شد

الفريق الحركي

الخليفة األول

السيد محمد البشيرالعبدالوي

فريق العدالة والتنمية

الخليفة الثاني

السيد الحسن سليغوة

الفريق االستقاللي

الخليفة الثالث

السيدة وفاء القا�ضي

فريق االتحاد املغربي للشغل

الخليفة الرابع

السيد املختارصواب

الفريق االشتراكي

الخليفة الخامس

السيد محمود عرشان

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

الخليفة السادس

السيد الطيب البقالي

الفريق الحركي

األمين

السيد محمد باحنيني

فريق التجمع الوطني لألحرار

مساعد األمين

السيد املبارك الصادي

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

املقرر

السيد عبد الرحيم الكامل

فريق األصالة واملعاصرة

مساعد املقرر

السيد عبد الكريم مهدي

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

السيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة
االسم

الفريق أو املجموعة البرملانية

السيد محمد سعيد كرام

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

السيد النعم ميارة

"

السيد محمد سالم بنسمعود

" "

" "
" "

السيد محمد مكنيف

فريق األصالة واملعاصرة

السيد عبد الكريم الهمس

"" "" "

السيد مصطفى الخلفيوي

" "

" "

السيد عبد السالم �سي كوري

فريق العدالة والتنمية

السيد مولود السقوقع

الفريق االشتراكي
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