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حصيلة مجلس المستشارين في مجال التشريع
خالل الوالية التشريعية
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الوالية التشريعية2021 - 2015 :

تقديم
منح دستور  2011دورا متميزا ملجلس املستشارين في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي
واالجتماعي واالقتصادي ،مما جعل منه فضاء ملناقشة القوانين من زوايا مختلف تلتصق باالنشغاالت
اليومية للمواطنين.
فانطالقا من خصوصية طبيعة تركيبته املتنوعة ،وما تتميز به من كفاءات وخبرات مرجعية هامة
على املستوى الترابي واالقتصادي واالجتماعي واملنهي ،والتي تمثل دعائم قوية للنقاش الجاد واملتداول
من زوايا مختلفة ،سعى مجلس املستشارين إلى النهوض بأدواره التشريعية كاملة ،واملساهمة في إنتاج
تشريعي جيد ومتقدم ،بما يحقق تجويد العملية التشريعية وفعاليتها.
وعالوة على إسهامه النوعي في مناقشة وتجويد النصوص التشريعية ذات املصدر الحكومي ،فإن
مجلس املستشارين عمل جاهدا على تفعيل حقه الدستوري في املبادرة التشريعية بما يمكنه من مواكبة
انشغاالت الحياة اليومية للمواطنين.
إن الوالية التشريعية  2021 - 2015تعد األولى بعد خروج مجلس املستشارين من نطاق املقتضيات
االنتقالية الواردة في الفصل  176من الدستور وإقامة املجلس في صيغته الدستورية الجديدة ،وهو ما
شكل رهانا جسيما لكافة مكونات املجلس من أجل تثبيت مكانة وفعالية مجلس املستشارين في إطار
التكامل والتوازن مع مجلس النواب ،وتعزيز حيويته وشفافيته التي تجعله يتمتع بمواصفات املؤسسة
الديمقراطية ،وااللتزام بكل األحكام الدستورية التي تضمن التطبيق الفعلي لحقوق األقلية واملعارضة.
إن إمعان النظر في الحصيلة املسجلة خالل هذه الوالية على املستوى التشريعي يسمح بالقول إن
املجلس ما فتئ يؤكد مكانته كمؤسسة ذات استقاللية وقوة تقريرية واقتراحية بناءة نهوضا بصالحياته
الدستورية وتثمينا ملوقعه في املشهد املؤسساتي الوطني ،وكرس من خاللها الدور االيجابي للمجلس
والفاعل في تجويد اإلنتاج التشريعي.
فبتمحيص دقيق للنصوص املوافق عليها خالل هذه الوالية التشريعية ،والتي بلغت  444نصا،
يسجل املوافقة على عدد مهم من النصوص املرتبطة بتنزيل املشاريع التنموية لبالدنا واستكمال البناء
املؤسساتي للدولة وتفعيل الحقوق وااللتزامات الدستورية ،وتعزيز متطلبات الحكامة في املنظومة
االقتصادية واالجتماعية ،في أفق التنزيل األمثل للنموذج التنموي الجديد لبالدنا ،تحت القيادة الرشيدة
لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،كقانون اإلطار املتعلق بالحماية االجتماعية ،القانون املتعلق
بإحداث صندوق محمد السادس لالستثمار ،القانون املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من

برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت ،والنصوص املرتطبة باستكمال الوثيقة
الدستورية ،خاصة القوانين التنظيمية ،والقوانين املتعلقة باملؤسسات املنصوص عليها في الدستور
مثل القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،القانون املتعلق بمؤسسة الوسيط،
القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز...
إن مجلس املستشارين توخيا لنجاعة العمل البرملاني واسترشادا بمضامين الخطب امللكية السامية
املوجهة إلى البرملان ،عمل خالل الوالية  ،2021 - 2015بتظافر جهود كافة مكوناته ،على التعاطي مع
النصوص القانونية بشكل ايجابي ،ولم يصرف مواقف رافضة بطريقة ممنهجة ،وهذا اإلسهام االيجابي
قدم الدليل امللموس بأن الثنائية البرملانية تشكل ضمانة للفعالية وتجويد التشريعات الوطنية ،وفرصة
لتطويرالديمقراطية ببالدنا.
إن الحصيلة التشريعية للمجلس ،كما تبين معاملها البارزة هذه الحصيلة املفصلة ،تكشف عن
جوانب مضيئة في عمل املجلس ،والتي ربح من خاللها جملة من الرهانات ،ومن بينها رهان املساهمة
النوعية في تجويد اإلنتاج التشريعي ،حيث سجلت الوالية التشريعية املوافقة على  444نصا تشريعيا،
وإن كانت مشاريع القوانين هي الغالبة فيها بنسبة  93باملائة ،فإن ذلك لم يمنع املبادرة التشريعية للبرملان
من االضطالع بدور تشريعي عام ،سواء في شكل مقترحات القوانين التي صودق على  7باملائة منها ،أم
في شكل تعديل برملاني على مشاريع القوانين العادية والقوانين التنظيمية؛ ذلك أن مجلس املستشارين
سجل تعديالته على ما يقارب  20باملائة من مشاريع القوانين املصادق عليها ،وهي حصيلة مهمة إذا أخنا
باالعتبار أن  45باملائة من مشاريع القوانين املحالة على املجلس خالل الوالية التشريعية هي عبارة عن
اتفاقيات أو معاهدات دولية أو أنظمة أساسية ملنظمات دولية.
غيرأن ذلك يدفع باملقابل ،إلى التأكيد على ضرورة تحقيق انفتاح أكبرمن قبل الحكومة على املبادرة
التشريعية للبرملان ،وتسجيل تجاوب أكثر ايجابية مع مقترحات القوانين ،والعمل على تجاوز بعض
اإلكراهات التي سجلتها املمارسة.
ويضم الكتاب التالي رصدا ألهم املعطيات واألرقام املرتبطة بنشاط املجلس في مجال التشريع،
واملضمنة في جداول مفصلة للنصوص املصادق عليها ،باعتماد مؤشرات واضحة تمكن القارئ من أخذ
نظرة شاملة حول اإلسهام التشريعي للمجلس ،سواء من حيث مصدر النصوص ،واملجاالت املتعلقة
بها ،ونتيجة التصويت عليها.
وحيث إن الفترة التي أعقبت مارس  2020اتسمت بتطبيق حالة الطوارئ الصحية ملجابهة جائحة
كورونا ،فقد تم ارفاق الكتاب بوثيقة حول التدابيرالخاصة التي اعتمدتها األجهزة املقررة بغاية التكيف
مع اكراهاتها والحد من آثارها.

أوال :المعالم البارزة لحصيلة مجلس المستشارين
خالل الوالية التشريعية 2021-2015
في مجال التشريع
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أوال :على املستوى التشريعي:
 وافق مجلس املستشارين خالل الوالية التشريعية  2021-2015على  444نصا قانونيا ،موزعة على 413مشروع قانون بنسبة  ،%93و 31مقترح قانون بنسبة  ،%7تم املوافقة على الجزء األكبرمنها خالل
النصف الثاني من الوالية التشريعية خالل السنوات التشريعية  2021-2018ب  227نصا تشريعيا،
مقابل  217نصا تشريعيا خالل النصف األول من هذه الوالية التشريعية ()2018-2015؛ وذلك بصرف
النظرعن مدى خضوع النص الواحد ألكثرمن قراءة في إطارالتداول بين مجل�سي البرملان؛
 تباينت الحصيلة املذكورة ،بحسب السنوات التشريعية ،بين السنة األولى  2016-2015التيسجلت أكبرحصيلة ب  111نصا موافقا عليه ،و 47نصا قانونيا خالل السنة التشريعية ،2017-2016
و 61نصا تشريعيا في السنة التشريعية  ،2018-2017و 80نصا تشريعيا خالل السنة ،2019-2018
و 56نصا تشريعيا خالل السنة التشريعية  ،2020-2019وانتهاء ب  96نصا تشريعيا خالل السنة
التشريعية 2021-2020؛ وذلك باحتساب القراءات التي خضعت لها بعض النصوص في إطار التداول
بين مجل�سي البرملان؛
 توزعت النصوص القانونية املوافق عليها باملجلس على مشاريع القوانين العادية ب  205نصا ،تلتهامشاريع القوانين القاضية باملوافقة على اتفاقيات دولية التي بلغ عددها  178نصا ،ثم  32مقترح قانون
(من ضمنها مقترحي قانونين تنظيميين) ،و 22مشروع قانون تنظيمي ،و 9مشاريع قوانين باملوافقة على
مراسيم قوانين ،و 5مشاريع قوانين-إطار؛
 حظيت مشاريع القوانين العادية بصدارة النصوص القانونية املوافق عليها باملجلس خالل هذهالوالية التشريعية ب  205مشروع قانون عادي ،بنسبة 45 %؛
 احتلت النصوص التشريعية املرتبطة باالتفاقيات الدولية حيزا مهما من الحصيلة التشريعيةللمجلس ،ب  178مشروع قانون باملوافقة على اتفاقيات دولية بنسبة  ،39 %توزعت على  132اتفاقية
ثنائية ،و 46اتفاقية متعددة األطراف ،وفق التفاصيل الواردة في الجدول أدناه:
9
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العدد

املجال القطاعي
 .1القضاء

32

 .2الضريبي

21

 .3النقل

16

 .4االستثمار

12

 .5األمن

7

 .6الصيد البحري

7

 .7اتفاق إطارللتعاون

7

 .8النقل الجوي

7

 .9التجارة

7

 .10اإلدارة

5

 .11الفالحة

4

 .12التعليم

3

 .13الشغل

3

 .14الثقافة

3

 .15الجمارك

3

 .16الصحة

1

 .17تدبيرحالة الطوارئ

1

 .18التعاون العسكري

1

 .19النفط والغازوالكهرباء

1

 .20الطاقة

1

 .21املجال الدبلوما�سي

1

 .22البحث العلمي والتكنولوجي

1
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وقد شملت مجاالت التعاون الثنائي  22قطاعا ،و 6مجاالت جغرافية مختلفة ،وذلك كالتالي:
وبالنسبة للمجاالت الجغرافية لالتفاقيات املبرمة ،فتتوزع كالتالي:

إفريقيا

أوروبا

آسيا

العالم العربي

58

28

18

11

أمريكا الوسطى4 :
أمريكا الجنوبية 6 :روسيا االتحادية
أمريكا الشمالية1 :
11

6

 وافق املجلس خالل الوالية التشريعية  2021-2015على  32مقترح قانون؛  10مقترحات منها خاللالنصف األول من الوالية التشريعية ،و 22خالل النصف الثاني ،ضمت ألول مرة في تاريخ املمارسة
البرملانية الوطنية تغيير قانونين تنظيميين بمبادرة برملانية ،بنسبة  %7من مجموع النصوص القانونية
املوافق عليها خالل الوالية التشريعية؛ (مع مراعاة أن مقترح قانون واحد تمت املوافقة عليه ملرتين في
دورتين مختلفتين وفق األحكام الدستورية املتصلة بتداول النصوص بين مجل�سي البرملان)
 توزعت النصوص التشريعية املوافق عليها خالل الوالية التشريعية  2021-2015على املجاالتالتالية:
 املجال االقتصادي واملالي والبيئي ب  95نصا 38( ،خالل النصف األول من الوالية و 57خاللالنصف الثاني) بنسبة  21في املائة؛
 املجال اإلداري والحقوقي والديني ب  70نصا 32(،خالل النصف األول من الوالية و 38خاللالنصف الثاني) بنسبة  15في املائة؛
 املجال االجتماعي ب  57نصا 27(،خالل النصف األول من الوالية و 30خالل النصف الثاني)بنسبة  13في املائة؛
 مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية ب  45نصا 18( ،خالل النصف األول من الوالية و27خالل النصف الثاني) ،بنسبة  10في املائة؛
 مجال الشؤون الخارجية والدفاع ب  184مشروع قانون بنسبة  41في املائة ،مع مالحظة تناقص11
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محدود في عدد النصوص ذات الصلة باملقارنة بين املنتصف األول لوالية املجلس باملقارنة مع املنتصف
الثاني ،إذ انتقل العدد من  104مشروع قانون خالل السنوات التشريعية الثالثة األولى ()2018-2015
إلى  80مشروع قانون خالل النصف الثاني من هذه الوالية ()2021-2018؛
 سجلت الحصيلة نسبة مهمة من مشاريع القوانين غير القابلة للتعديل بحكم القانون ،وفقاملقتضيات املادة  251من النظام الداخلي ملجلس املستشارين على أنه «ال يصوت على مواد املعاهدة أو
االتفاقية الدولية ،وال يجوز تقديم أي تعديل بشأنهما» ،واملادة  250من النظام الداخلي التي تقت�ضي
خضوع مناقشة قانون التصفية للقواعد العامة املتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين العادية ،باستثناء
القواعد املتعلقة بالتعديالت.
وفي هذا الصدد ،بلغ هذا الصنف من مشاريع القوانين خالل والية املجلس  2021-2015ما مجموعه
 185مشروعا ،مقابل عدم تعديل  154مشروع قانون آخر و 21مقترح قانون ،ليص اجمالي النصوص
غير املعدلة خالل والية املجلس  360نصا ( 186منها خالل النصف الثاني للوالية و 174خالل النصف
األول منها)
 ساهمت مختلف مكونات املجلس في تجويد التشريع عبر آلية التعديل للنصوص القابلة للتعديل،عبرالتعديل الجوهري ل  91نصا ،منها  80مشروع قانون و 11مقترح قانون ،موزعة بين  46نصا خالل
النصف الثاني للوالية و 45خالل النصف األول للوالية؛
 بلغت مشاريع القوانين املوافق عليها خالل الوالية  2021 - 2015املودعة باألسبقية لدى مجلساملستشارين  47مشروع قانون ،مقابل  372مشروع قانون أحيلت باألسبقية على مجلس النواب .وقد
تفاوت عدد املشاريع املودعة باألسبقية لدى مجلس املستشارين بحسب السنوات التشريعية إذ تراوحت
بين  3مشاريع قوانين كأدنى نسبة خالل السنة التشريعية  ،2017 - 2016و 12مشروع قانون كأعلى
نسبة خالل كل من السنة التشريعية  2018-2017والسنة التشريعية 2021 - 2020؛ في حين أن أقل
نسبة ملشاريع قوانين أحيلت باألسبقية على مجلس النواب هي  44خالل السنة التشريعية 2018-2017
وأعالها  96خالل السنة التشريعية 2016-2015؛
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 وفي التفاصيل ،فقد تباينت مشاريع القوانين املودعة باألسبقية لدى مجلس املستشارين حسبالسنوات التشريعية:
  10مشاريع قوانين خالل السنة التشريعية 2016-2015؛  3خالل السنة التشريعية 2017-2016؛  12خالل السنة التشريعية ،2018-2017  5خالل السنة التشريعية 2019-2018؛  5خالل السنة التشريعية ،2020-2019 و 12خالل السنة التشريعية  2021-2020؛ وافق املجلس خالل نفس الفترة على  22مشروع قانون تنظيمي ومقترحي قانونين تنظيميين يرومانتبسيط االجراءات املتعلقة بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية وملتمسات التشريع من قبل
املواطنين 9 ،منها تهم وضع مقتضيات مكملة للدستور تسن ألول مرة ،وّ 15
تعدل قوانين تنظيمية
قائمة ،تتعلق  7منها بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين في املناصب العليا
تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور ؛
 بلغت املبادرات التشريعية ألعضاء مجل�سي البرملان املوافق عليها  32مقترح قانون 21 ،منها مقدمةبمبادرة من أعضاء مجلس النواب ،و 11مقدمة من أعضاء مجلس املستشارين.
 شكلت مشاريع القوانين القاضية باملوافقة على مراسيم قوانين ومشاريع قوانين اإلطار نسبةمحدودة في الحصيلة التشريعية للمجلس خالل الوالية  9( 2021-2015مراسيم قوانين تم إقرارها
باالتفاق مع اللجان املختصة خالل الفترات الفاصلة بين الدورات ،و  5مشاريع قوانين إطار) ،تمت
املوافقة على األغلبية الساحقة منها خالل النصف الثاني للوالية ( 7مراسيم قوانين و 4مشاريع قوانين
إطار) ،والتي فرضتها الظروف االستعجالية الناجمة عن متطلبات معالجة تداعيات جائحة كورونا،
واملبادرات الرامية إلى إصالح القطاع العام والنظام الجبائي؛
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 وافق املجلس باإلجماع  350مرة على مشاريع القوانين خالل الوالية التشريعية بما نسبته  84فياملائة من مجموع مشاريع القوانين املصوت عليها ،مقابل  69مشروع قانون صوت عليها باألغلبية أي
بنسبة  16في املائة؛ ووافق املجلس باإلجماع  26مرة على مقترحات القوانين خالل الوالية التشريعية
بما نسبته  81في املائة من مجموع مقترحات القوانين املصوت عليها ،مقابل  6مقترحات قوانين صوت
عليها باألغلبية ،أي بنسبة تقارب  19في املائة ،في حين بلغ املعدل العام للنصوص املوافق عليها باإلجماع
(مشاريع ومقترحات قوانين)  83في املائة ،وباألغلبية  17في املائة.
الخالصة :إن الحصيلة املسجلة ملجلس املستشارين خالل الوالية التشريعية  2021-2015تسمح
بالقول أن املجلس ما فتئ يؤكد مكانته كقوة تقريرية واقتراحية بناءة ومبادرة ،عبر إسهامه النوعي في
مناقشة وتجويد النصوص التشريعية بما يمكنه من مواكبة انشغاالت الحياة اليومية للمواطنين.

ثانيا :حصيلة العالقات مع املؤسسات الدستورية
بهدف تعزيزالتواصل واالنفتاح املؤسساتي ،وسعيا لتحقيق النجاعة وطد مجلس املستشارين خالل
الفترة املمتدة  2015-2021عالقاته مع عدد من املؤسسات الدستورية ،سواء من خالل املساهمة
في تعيين أعضائها ،أو االستماع إلى العروض املنجزة بشأن أنشطتها ،أو عبر استشارتها بشأن مواضيع
معينة ،أو طلب رأيها بخصوص بعض مشاريع ومقترحات القوانين.
وهكذا ساهم مجلس املستشارين في املناقشة االيجابية ملشاريع القوانين املرتبطة باملؤسسات
الدستورية سواء في إطار إعادة تنظيمها للمالءمة مع صيغتها الدستورية الجديدة أو تلك التي أحدثها
الدستور ألول مرة ،سواء اتخذت شكل قوانين تنظيمية أو قوانين عادية ،وهي:
 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛ الهيأة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز؛ الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري؛ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ املجلس االستشاري لألسرة والطفولة؛14
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 املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ مشروع قانون بتغيير القانون املنظم للمحاكم املالية ملالءمة اختصاصات املجلس األعلىللحسابات مع املقتضيات الدستورية الجديدة؛
 املجلس األعلى للسلطة القضائية ،والقانون املتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكوميةاملكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد
لتنظيم رئاسة النيابة العامة؛
 مؤسسة الوسيط؛ املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.كما ساهم مجلس املستشارين في انتخاب أو تعيين بعض املجالس والهيئات الدستورية في صيغتها
الجديدة ،والتي قام جاللة امللك بتنصيبها وتعيين أعضائها.
وارتباطا بالتعاون املؤسساتي االختياري قانونا ،بادراملجلس تلقائيا إلى تفعيل نظام إبداء الرأي وتقدم
بطلباته في هذا الشأن إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
مجلس املنافسة ،والهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بشأن مجموعة من مقترحات ومشاريع
القوانين ،وذلك بغية االستفادة من التوصيات واالقتراحات التي تصدرها هذه املؤسسات واستثمارها
في املناقشة العامة والتفصيلية ،وعند صياغة التعديالت.
وتعزيزا للعالقة املتميزة التي تربط مجلس املستشارين بهذه املؤسسات الدستورية ،درج عدد منها
على موافاة املجلس بتقارير ومذكرات وآراء استشارية صادرة عنها ،قامت بإعدادها إما بمبادرة منها في
إطاراإلحالة الذاتية ،أو بناء على طلب من الحكومة ،أو من البرملان.
كما أن املجلس يتفاعل مع التقاريراملوضوعاتية الصادرة عنها املجالس والهيئات املذكورة ،التي توزع
على كافة مكونات املجلس قصد استثمارها في العملين التشريعي والرقابي للمجلس.
ولم ينحصر طلب خبرة ومشورة املؤسسات الدستورية على وظيفة التشريع ،بل امتد ليشمل
الوظيفة التقييمية من خالل دعم مجلس املستشارين ،بناء على طلبه ،بدراسات متخصصة في مجال
تقييم السياسات العمومية.
كما تمت دعوة ممثلي املجالس الدستورية للمساهمة في تأطيرعدد من الندوات واللقاءات التواصلية
املنظمة من طرف املجلس حول املواضيع ذات العالقة بمجال اشتغال هذه الهيئات الدستورية ،لتقديم
املزيد من الشروحات حول اآلراء التي تقدمت بها لفائدة املؤسسة التشريعية.
إضافة إلى ذلك ،ساهم مجلس املستشارين في العديد من األنشطة التي تنظمها بعض هذه املؤسسات،
15
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عبراملشاركة ّ
الفعالة في الفعاليات التي تؤطرها ،أو في احتضان انشطتها داخل مقراملجلس؛
كما عمل مجلس املستشارين على أجرأة وتنزيل أدوات عمل دستورية جديدة ،تتمثل أساسا في تقديم
العروض والتقاريرالسنوية الصادرة عن املؤسسات الدستورية ومناقشة مضامينها مع الحكومة ،سيما
التقاريرالسنوية للمجلس األعلى للحسابات.
ولقد تعززت هذه العالقة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع بعض من هذه املؤسسات؛ املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ومع املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ بغاية اإلسهام األكيد في إرساء ثقافة
تتما�شى مع مبادئ الوثيقة الدستورية.
وتمثلت املعالم البارزة لحصيلة عالقة مجلس املستشارين باملؤسسات الدستورية في الجوانب
التالية ،والتي شملت في جانب منها الفترة الزمنية السابقة عن انتخاب املجلس في صيغته الجديدة:
املحكمة الدستورية:
 انتخاب ثالثة أعضاء ألول مرة باملحكمة الدستورية ،طبقا ألحكام الفصل  130من الدستور واملادة 270من النظام الداخلي ملجلس املستشارين بتاريخ  14يونيو .2016
 انتخاب عضوفي هذه املحكمة يوم الثالثاء  11فبراير  2020في إطارتجديد ثلث أعضاء هذه املحكمة. تلقي املجلس قرارات املحكمة الدستورية بشأن املنازعات االنتخابية الخاصة بأعضاء مجلساملستشارين ،وبالقوانين التنظيمية واألنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية املعروضة عليها؛
 تقديم مالحظات كتابية من لدن رئاسة وأعضاء املجلس حول قوانين تنظيمية أو عادية معروضةعلى املحكمة الدستورية ،وفقا ألحكام املادة  25من القانون التنظيمي لهذه املحكمة.
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي:
أوال :طلب إبداء الرأي حول:
 مشروع قانون رقم  19.12بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليين. مشروع القانون رقم  86.12املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مشرو ُع القانون رقم  103.12يتعلق بمؤسسات االئتمان ْوالهيئات املعتبرة في حكمها.
باستغالل املقالع.
 مشروع القانون رقم  13-27املتعلقِ
16
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 مشروع القانون رقم  81.12املتعلق بالساحل. مشروع القانون رقم  80.14يتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى مشروع قانون رقم  107.12يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في  9رمضان 12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود ،املتعلق ببيع العقار؛
 مشروع قانون رقم  109.12بمثابة مدونة التعاضد. مشروع قانون  97.13يتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛ مشروع قانون رقم  89.15يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي. مشروع قانون رقم  45.18املتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين. مقترح قانون يتعلق بإحداث املجلس الوطني للحواراالجتماعي.ثانيا :إعداد دراسات بطلب من املجلس تمحورت حول:
 التوزيع املجالي لالستثمار العمومي في أفق الجهوية املتقدمة ،ودور املراكز الجهوية لالستثمار فيإعداد وبلورة املخططات التنموية على الصعيد الجهوي ،وتسهيل وتعزيز االستثمار وتحسين مناخ
األعمال على صعيد الجهة؛
 السياسة الرياضية باملغرب؛ الطبقة الوسطى؛ (نظم مجلس املستشارين واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يوم  19مايُ
 ،2021يوما دراسيا خصص لتقديم خالصات هذه الدراسة)
 منظومة التعويض عن فقدان الشغل.ثالثا :املساهمة في تعيين أعضاء املجلس وفق صيغته الجديدة
 التشاور مع رؤساء الفرق واملجموعة البرملانية حول تعيين أعضاء املجلس االقتصادي واالجتماعيوالبيئي في صيغته الجديدة.
رابعا :إخباراملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بمآل اآلراء التي ينجزها
 تنزيال ملقتضيات النظام الداخلي الجديد ملجلس املستشارين ،سيما املادة  ،354وجه مجلساملستشارين إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي تقريرا عن مآل الرأي الذي أنجزه بطلب
17
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من مجلس املوقر بخصوص مشروع القانون رقم  45.18يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين
االجتماعيين ،وذلك عقب اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية  ،2020-2021علما بأن املجلس
يخبر املجلس االقتصادي بمآل آرائه بصفة منتظمة كلما تعلق األمر ،بآراء منجزة بطلب منه ،والتي يتم
اإلعالن عنها كذلك في الجلسات العامة.
خامسا :إحاطة رئاسة املجلس بمواعيد انعقاد دورات املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
وجدول أعمالها ،وفقا ألحكام القانون التنظيمي املنظم له.
املجلس األعلى للحسابات:
أوال :مناقشة التقارير السنوية واالستماع لعروض الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول
التقاريراملوضوعاتية للمجلس
 تميزت دورة أبريل  ،2015بالتفاعل ألول مرة مع التقارير املوضوعاتية الصادرة عن املجلس األعلىللحسابات ،من خالل االستماع في اجتماع مشترك بين لجنتي املالية والداخلية ،ترأسه السيد رئيس
املجلس ،لعرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول التقرير املوضوعاتي املتعلق
ب»الجبايات املحلية».
 االستماع في جلسات مشتركة مع مجلس النواب لعروض السيد الرئيس األول للمجلس األعلىللحسابات حول نشاط املحاكم املالية برسم سنتي  2014و 2015و 2017 - 2016و  ،2018على التوالي
في  04ماي  2016و 04يوليوز  ،2017و 23أكتوبر .2018
 تمت مناقشة التقاريراملذكورة مع القطاعات الحكومية املعنية من لدن مكونات مجلس املستشارينبتاريخ  07يونيو  2016و 02غشت  2017و 18دجنبر  2018بحضور عدة قطاعات حكومية.
ثانيا :تصريح أعضاء مجلس املستشارين بممتلكاتهم وإخبار املجلس بالتغييرات املدخلة على قائمة
أعضاء مجلس املستشارين
 تطبيقا للمقتضيات املتعلقة بتصريح أعضاء مجلس املستشارين بمجموع نشاطاتهم املهنيةومهامهم االنتخابية وممتلكاتهم ،عمال بأحكام القانون التنظيمي رقم  51.07القا�ضي بتتميم القانون
التنظيمي رقم  32.97املتعلق بمجلس املستشارين؛
 ولهذا الغرض ،تتم موافاة املجلس األعلى للحسابات بجميع التغييرات املدخلة على قائمة أعضاء18
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مجلس املستشارين طبقا ألحكام القانون التنظيمي رقم  51.04يق�ضي بتتميم القانون التنظيمي رقم
 32.97املتعلق بمجلس املستشارين ،كلما صرحت املحكمة الدستورية بشغور مقعد باملجلس ألي
سبب من األسباب ،وعند كل اكتساب للعضوية باملجلس بمناسبة انتخابات جزيئة أو بموجب تعويض
األعضاء السابقين.
ثالثا :طلب إدراج مهام رقابية ضمن البرنامج السنوي لعمل املجلس األعلى للحسابات
 طلب انجازمهمة رقابية حول وضعية الصندوق املغربي للتقاعد ،عقد بشأنها اجتماع مشترك يوماإلثنين  23يناير  2017للجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ولجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان ولجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية ولجنة تق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي
للتقاعد تحت رئاسة رئيس املجلس ،لالستماع إلى عرض قدمه السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات حول املوضوع؛
 توجيه طلب للمجلس األعلى للحسابات قصد إدراج مهمتين تقييميتين ضمن برنامجه السنوي،في إطار بذل املساعدة للمجلس ،طبقا للفقرة األولى من الفصل  148من الدستور حول «السياسات
العمومية في مجال تشغيل الشباب» ،و«التعليم في العالم القروي»؛ وهو ما كان محل مراسلة جوابية
من السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،مفادها موافقة هذا املجلس على إدراج املهمتين
الرقابيتين املقترحتين من املجلس في برنامج عمله لسنة 2020؛
 طلب اعداد دراسة حول «طرق وآليات توسيع التغطية االجتماعية على جميع فئات املجتمع وصيغالتمويل» دعما لعمل املجموعة املوضوعاتية حول إصالح التغطية االجتماعية.
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان:
أوال :إبداء الرأي بخصوص:
 مشروع قانون رقم  19.12بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليين؛ مشروع قانون  97.13يتعلق بحماية األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛ مشروع قانون رقم  27.14يتعلق بمكافحة االتجاربالبشر؛ مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ مشروع قانون رقم  31.13يتعلق بالحق في الحصول على املعلومات؛19
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 مشروع قانون رقم  89.15يتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ مشروع قانون تنظيمي رقم  64.14بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات فيمجال التشريع؛
 مشروع قانون تنظيمي رقم  44.14بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلىالسلطات العمومية.
إضافة إلى ذلك ،يتوصل املجلس بصفة منتظمة بتقارير ومذكرات صادرة عن هذا املجلس حول
مواضيع ومشاريع قوانين قيد الدرس أمام مجل�سي البرملان.
ثانيا :املساهمة في تعيين أعضاء املجلس وفق صيغته الجديدة
 اتخاذ الترتيبات التنسيقية الضرورية مع السيدات والسادة رؤساء الفرق ملقاربة منهجية تعيينأربعة أعضاء في املجلس؛
 إصدار إبداء اهتمام موجه لفائدة الجمعيات واملنظمات غير الحكومية القتراح ممثلين عنهم فيهذا املجلس ،أسفر عن تعيين أعضاء استنادا إلى إبداء االهتمام املذكور ،وبالتشاور مع رؤساء الفرق
واملجموعة بمجلس املستشارين؛
ثالثا :طلب املساعدة في مجال تقييم السياسات العمومية
 طلب مساعدة في إطار أول تجربة لتقييم السياسات العمومية حول مقترحات وتوصيات املجلسالوطني لحقوق اإلنسان بشأن مشاريع القوانين التنظيمية املتعلقة بالجهات واألقاليم والعماالت.
رابعا :توقيع اتفاقية شراكة وتعاون
 توقيع رئي�سي مجل�سي البرملان على مذكرة تفاهم مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتاريخ 10دجنبر  ،2014تندرج في إطارالسعي البرملاني ،من خالل املمارسة التشريعية والرقابية ،إلى اإلسهام األكيد
في إرساء ثقافة حقوقية تتما�شى مع مبادئ الوثيقة الدستورية ،مع إسناد متابعة تنفيذ االلتزامات
املشتركة للجنة متابعة مشتركة تضم عضوين برملانيين من ّ
كل مجلس؛
 التنسيق والتشاور مع املجلس حول سبل تطويراتفاقية التعاون املبرمة بين املجلسين ،تمخض عنهاالتوقيع على مذكرة تفاهم جديدة يوم الخميس  10يونيو  ،2021في إطار تكريس التعاون والعمل على
تعزيزوتقوية مساهمة البرملان وتبادل الخبرات بين املؤسستين في هذا املجال.
20
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الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري:
طلب رأي الهيئة حول:
 مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون املنظم للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري. التوصل بشكل دوري بالبيانات املتعلقة بمداخالت الشخصيات العمومية في وسائل االتصالالسمعي البصري ،وذلك عمال بمقتضيات القانون املنظم للهيئة.
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية:
 عقد لقاء تشاوري مع اللجنة املكلفة بصياغة املشروع األولي للقانون التنظيمي املتعلق باملجلسالوطني للغات والثقافة املغربية؛
 توطيد عالقات التنسيق والتشاور مع املعهد بخصوص مبادرات مجلس املستشارين الرامية إلىإدماج اللغة األمازيغية في أشغال املجلس ،بناء على أرضية للتعاون املشترك بين املجلسين.
 توقيع بروتوكول تعاون بين املجلس واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية بتاريخ  03ماي 2017؛ تحيين بروتوكول التعاون الذي يربط املؤسستين بتاريخ  02فبراير  ،2021وذلك بهدف وضع إطارعام للتعاون قصد أجرأة وتفعيل مخطط العمل الذي أقره املجلس واملتضمن لكيفيات ومراحل إدماج
اللغة األمازيغية في أشغال الجلسات العمومية ملجلس املستشارين وأجهزته ،وكذا من أجل املساهمة
املشتركة في إعمال الطابع الرسمي لألمازيغية ،وتيسيراستعمال اللغة األمازيغية من قبل املجلس وتذليل
جميع الصعوبات التقنية املرتبطة بذلك.
مجلس املنافسة:
طلب إبداء رأي حول:
 مقترح قانون يتعلق بتعديل املادة  78-2من مدونة التجارة ،الذي أعده بناء على طلب املجلس؛ التوصل بالتقريرالسنوي للمجلس برسم سنة .2019املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
 تلقي التقاريرالسنوية للمجلس ؛ تجديد تعيين عضوين عن مجلس املستشارين في هذا املجلس.21

اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021 - 2015

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

مؤسسة الوسيط:
 التوصل بالتقاريرالسنوية ملؤسسة الوسيط.الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
 طلب انجاز دراسة في إطار أول تجربة لتقييم السياسات العمومية من للهيئة املركزية للنزاهةوالوقاية من الرشوة تحت عنوان «نحو بناء منظومة للحكامة الجيدة على املستوى الترابي».
 التوصل بالتقرير السنوي للهيئة برسم سنة  2019ومجموعة من التقارير املوضوعاتية الصادرةعن الهيئة.
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ألنشطة مجلس المستشارين في مجال التشريع
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 - 1السنة التشريعية :2016 - 2015
تميزت السنة التشريعية  2016-2015من الوالية التشريعية  2021/2015ملجلس املستشارين
في دورتيها الخريفية والربيعية ،باملوافقة على مجموعة من النصوص القانونية بلغت في مجموعها
مائة وإحدى عشر نصا ،وذلك في ظل ما يضطلع به املجلس من أدوار على املستوى التشريعي
إضافة إلى مهامه على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية ،وفقا ملقتضيات دستور 2011
الذي منح دورا متميزا ملجلس املستشارين في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي واالجتماعي
واالقتصادي ،مما جعل منه فضاء ملناقشة القوانين من زوايا مختلفة تلتصق باالنشغاالت
اليومية للمواطنين .ولقد تابع مجلس املستشارين خالل هذه السنة وظيفته في املجال التشريعي
مستحضرا التوجيهات امللكية السامية بخصوص ما ينتظره من عمل الستكمال إقامة املؤسسات
الوطنية.
وتوزعت الحصيلة التشريعية على الدورات ب  24نصا خالل دورة أكتوبر  ،2015ضمت
مشروعي قانونين تنظيميين ،و 10مشاريع قوانين ،و 11مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية
دولية ،ومقترح قانون واحد ،وقد ّ
همت هذه النصوص مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية
والحقوقية.
كما وافق املجلس خالل دورة أبريل  2016على  87نصا تشريعيا ،منها  6مشاريع قوانين
تنظيمية ،ومشروع قانون إطارواحد ،و 4مقترحات قوانين ،و 32مشروع قانون يرمي إلى املوافقة
على اتفاقيات دولية ،و 44مشروع قانون عادي.
 الحصيلة التشريعية اإلجمالية: النصوص التشريعية املصادق عليها :بلغ عددها  111نصا ،موزعة إلى 106 :مشروع قانون،مقابل  5مقترحات قوانين.
 النصوص القانونية املعدلة :بلغ عدد النصوص التشريعية املعدلة  21نصا ( 19مشروعقانون ومقترحي قانونين) من أصل  67نصا قابال للتعديل ،أي بنسبة تمثل .31 %
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 النصوص القانونية املوافق عليها بحسب الطبيعة القانونية:مشاريع قوانين تنظيمية

08

مشاريع قوانين باملوافقة على اتفاقيات دولية

43

مشاريع قوانين عادية

54

مقترحات القوانين

05

مشاريع قوانين اإلطار

01

 النصوص القانونية بحسب مصدراإلحالة إلى مكتب املجلس:مشاريع القوانين املودعة باألسبقية لدى مجلس املستشارين

10

مشاريع القوانين املحالة من مجلس النواب

96

 مقترحات القوانين من حيث املصدر:تتوزع مقترحات القوانين الخمسة املوافق عليها خالل السنة التشريعية إلى ثالثة منها مصدرها
أعضاء مجلس النواب ومقترحي قانونين اثنين مصدرهما أعضاء مجلس املستشارين.
 النصوص القانونية بحسب تنظيمها القطاعي:املجال االقتصادي والبيئي

23

املجال االجتماعي

15

املجال اإلداري والحقوقي والديني

20

مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

10

مجال الشؤون الخارجية

43

 تصنيف النصوص القانونية حسب مآل التصويت:اإلجماع
األغلبية

مشاريع القوانين
مقترحات القوانين
مشاريع القوانين
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 - 2حصيلة السنة التشريعية 2017-2016
تأثرت حصيلة أشغال مجلس املستشارين للسنة التشريعية  2017/2016خاصة في دورة
أكتوبر  2016التي أعقبت االنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر  2016بتعثرمشاورات تشكيل
الحكومة ،وكون الحكومة املوجودة مكلفة بتصريف األمور الجارية ،مقيدة تصرفاتها بأحكام
الفقرة األخيرة من الفصل  47من الدستور ،واملادة  37من القانون التنظيمي رقم  65.13املتعلق
بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة ،مما جعل االختصاص التشريعي للمجلس مكبال خالل الدورة
األولى بانتظارتعيين حكومة جديدة من قبل جاللة امللك ،وتنصيبها من قبل مجلس النواب.
تعتبر الحصيلة التشريعية للسنة  2017-2016األضعف خالل الوالية التشريعية ملجلس
املستشارين ،واتسمت باملوافقة على  47نصا تشريعيا ،طبعت أساسا باملوافقة على مجموعة
من مشاريع القوانين العادية التي تتراوح مضمونا بين طابعها الحقوقي واالقتصادي واالجتماعي،
وباملصادقة على عدد مهم من االتفاقيات ،وقد ميزتها بالخصوص ،كما ونوعا ،االتفاقيات الثنائية
املبرمة مع عدد من الدول اإلفريقية أو املؤسسات اإلفريقية التابعة لها ،بحيث شكل الخطاب
امللكي السامي الذي ألقاه جاللة امللك محمد السادس نصره هللا أمام القادة األفارقة املشاركين في
القمة  28لالتحاد اإلفريقي بأديس أبابا ( 31يناير  )2017مرجعا هاما في بلورة السياسة اإلفريقية
للمغرب ،وذلك ملا حفل به من إشارات ورسائل تنم جميعها عن الرغبة الكبيرة للمغرب في املساهمة
في تنمية إفريقيا في املجالين العمومي والخاص ،وهو ما جسدته بامللموس الحصيلة التشريعية
ملجلس املستشارين خالل هذه السنة.
وتوزعت الحصيلة التشريعية على الدورات باملوافقة على نص واحد خالل دورة أكتوبر ،2016
تمثل في مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية.
وخالل دورة أبريل  2017وافق املجلس على  46نصا تشريعيا ،منها  34مشروع قانون يرمي إلى
املوافقة على اتفاقيات دولية ،و 11مشروع قانون عادي ،ومشروع قانون واحد يرمي إلى املوافقة
على مرسوم بقانون.
 الحصيلة التشريعية اإلجمالية: النصوص القانونية املوافق عليها 47 :مشروع قانون؛ -النصوص القانونية املعدلة 7 :مشاريع قوانين من أصل  11مشروع قابل للتعديل؛ ()%63.63
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 - 3السنة التشريعية 2018-2017
تميزت السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية  2021-2015ملجلس املستشارين في
دورتيها الخريفية والربيعية معا ،باملوافقة على مجموعة من النصوص القانونية بلغت مجموعها
واحد وستون ( )61نصا.
وتوزعت الحصيلة التشريعية على الدورات ب  26نصا خالل دورة أكتوبر  ،2017ضمت
مشروعي قانونين تنظيميين ،و 11مشروع قانون ،و 12مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية
دولية ،ومقترح قانون واحد ،وقد ّ
همت هذه النصوص مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية
والحقوقية.
كما وافق املجلس خالل الدورة االستثنائية على ثالثة نصوص قانونية ضمت  3مشاريع قوانين،
وخالل دورة أبريل  2018على  32نصا تشريعيا ،منها و 4مقترحات قوانين ،و 13مشروع قانون
يرمي إلى املوافقة على اتفاقيات دولية ،و 14مشروع قانون عادي ،ومشروع قانون واحد يرمي إلى
املوافقة على مرسوم قانون.
الحصيلة التشريعية اإلجمالية:
 النصوص التشريعية املصادق عليها :بلغ عددها  61نصا ،موزعة إلى  56مشروع قانون،مقابل  5مقترحات قوانين.
 النصوص القانونية املعدلة :بلغ عدد النصوص التشريعية املعدلة  17نصا (مشاريع قوانين)من أصل  34نصا قابال للتعديل ،أي بنسبة .%50
 النصوص القانونية املوافق عليها بحسب الطبيعة القانونية:مشاريع قوانين تنظيمية
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مشاريع قوانين باملوافقة على اتفاقيات دولية
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مقترحات القوانين
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--

مشاريع قوانين باملوافقة على مراسيم قوانين
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 مقترحات القوانين من حيث املصدر:قدمت كل مقترحات القوانين الخمسة املوافق عليها خالل السنة التشريعية بمبادرة من
أعضاء مجلس النواب.
 النصوص القانونية حسب تنظيمها القطاعي:املجال االقتصادي والبيئي
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املستشارين
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 - 4السنة التشريعية 2019 - 2018
واصل مجلس املستشارين ،بمجرد إعادة تجديد هياكله خالل منتصف واليته التشريعية،
ديناميته املعهودة في ممارسة االختصاصين التشريعي والرقابي اللذين يكفلهما له الدستور،
من خالل اإلسهام الحثيث في استكمال البناء املؤسساتي للدولة ،وتفعيل الحقوق وااللتزامات
الدستورية ،وتعزيز متطلبات الحكامة في املنظومة االقتصادية واالجتماعية ،في أفق البلورة
املتكاملة واملشتركة للنموذج التنموي للدولة ،وتدعيم عالقات التعاون الثنائية واملتعددة األطراف
في مختلف مجاالت العمل الدبلوما�سي اإلقليمي والدولي املشترك.
صادق املجلس خالل السنة التشريعية  2019-2018على ما مجموعه  80نصا تشريعيا من
بينها  74مشروع قانون وست مقترحات قوانين ،وضمنها مشروع قانون واحد تمت دراسته في إطار
قراءتين اثنتين.
وتوزعت الحصيلة التشريعية على الدورات ب  47نصا خالل دورة أكتوبر  ،2018ضمت
مشروع قانون تنظيمي واحد ،و 19مشروع قانون ،و 23مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية
دولية ،و 03مقترحات قوانين ،ومشروع قانون واحد يرمي إلى املوافقة على مرسوم بقانون .وقد
ّ
همت هذه النصوص مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والحقوقية.
كما وافق املجلس خالل الدورة االستثنائية على مشروع قانون واحد ،وخالل دورة أبريل 2019
وافق على  31نصا تشريعيا ،منها  3مشاريع قوانين تنظيمية ،ومشروع قانون إطار واحد ،وثالثة
مقترحات قوانين ،و 11مشروع قانون يرمي إلى املوافقة على اتفاقيات دولية ،و 14مشروع قانون
عادي.
ولعل أبرز ما ميز الحصيلة التشريعية ،هو الحيز الهام الذي تناوله مسار الدارسة واملصادقة
على مشروع القانون املالي لسنة  2019وعلى مشاريع امليزانيات الفرعية للمؤسسات والقطاعات
الحكومية املختلفة ،حيث استغرقت هذه العملية وحدها ،ما يفوق نصف الحيز الزمني لعمل
اللجان الدائمة خالل دورة أكتوبر .2018
وبجانب املحطة السنوية ملشروع قانون املالية ،اتسمت الحصيلة التشريعية باملصادقة خالل
نفس الدورة البرملانية على نصوص بأبعاد اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية غاية في األهمية،
أبرزها مشاريع القوانين املتعلقة ب:
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 مشروع قانون رقم  44.18املتعلق بالخدمة العسكرية؛ مشروع قانون رقم  74.14املتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب؛ مشروع قانون رقم  14.16يتعلق بمؤسسة الوسيط؛ مشروع قانون رقم  47.18املتعلق بإصالح املراكزالجهوية لالستثماروإحداث اللجان الجهويةاملوحدة لالستثمار؛
 مشروع قانون رقم  96.18يتعلق بإلغاء بعض الديون املستحقة لفائدة الجهات والعماالتواألقاليم والجماعات؛
 مشروع قانون رقم  91.18بتغيير وتتميم القانون املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلىالقطاع الخاص؛
 مشروع قانون رقم  70.17املتعلق بإعادة تنظيم املركز السينمائي املغربي ،وبتغيير القانوناملتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية؛
 مشروع قانون رقم  89.18يق�ضي بتغيير وتتميم قانون املسطرة الجنائية الرامي ملعالجةإشكالية تغذية األشخاص املوضوعين تحت الحراسة النظرية واألحداث املحتفظ بهم.
وبعد دعوة الحكومة ابتداء من فاتح شهر أبريل  2019إلى عقد دورة استثنائية ،والتي تضمن
جدول أعمالها خمسة مشاريع قوانين محالة باألسبقية على مجلس النواب ،تمكن املجلس من
البت في مشروع قانون واحد منها هو مشروع قانون رقم  21.18املتعلق بالضمانات املنقولة.
وخالل دورة أبريل العادية املوالية ،تمكن املجلس بعد توصله بالنصوص األربعة األخرى من
املصادقة عليها ،وذلك لطابعها الحيوي في إيجاد الحلول اإلستراتيجية واملبتكرة لقضايا التربية
والتكوين وملشاكل األرا�ضي الساللية ،التي تبلورت في خضم مسار طويل من التشخيصات
والدراسات واملشاورات مع عدد من املتدخلين .يضاف إليها مشروعا القانونين التنظيميين
املتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،واملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،اللذان
يعدان من بين أهم النصوص التي تم تدارسها في إطار القراءة األولى ،واملندرجان ضمن تكريس
التوجه الرامي إلى تثمين الرأسمال الرمزي الوطني بإدماج كل املكونات الثقافية واللغوية التي تزخر
بها بالدنا.
كما وافق املجلس خالل السنة التشريعية على مشروعي قانونين تنظيميين يرومان تغييروتتميم
ملحق القانون التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب العليا ،بغاية تعزيز اإلدارات واملؤسسات
العمومية الوطنية بكفاءات عليا في مجال التدبيرعلى أساس الكفاءة واالستحقاق.
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وفي نطاق االستجابة للتوجيهات امللكية السامية الرامية إلى تعزيز الترسانة القانونية في مجال
حماية حق امللكية ،تمت املوافقة على ثالثة مشا يع قوانين ّ
معدلة للقانون الجنائي وقانون املسطرة
ر
الجنائية وقانون االلتزامات والعقود ،بهدف الردع والتصدي لحاالت االستيالء على عقارات الغير.
كما تم في إطار تحسين مناخ األعمال ودعم االقتصاد الوطني ،املصادقة على مشروعي قانونين
متعلقين بالشركات ،واملراجعة الشاملة للقانون األسا�سي لبنك املغرب ،وتعديل مدونة التأمينات
بغرض إدماج التأمينات ذات الصبغة التكافلية في الدورة االقتصادية ،فضال عن إحداث الوكالة
الوطنية للتجهيزات العامة التي سيعهد إليها بالقيام بمهام صاحب املشروع املنتدب لفائدة إدارات
ومؤسسات الدولة.
 الحصيلة التشريعية اإلجمالية: النصوص التشريعية املصادق عليها :بلغ عددها  80نصا ،موزعة إلى  74مشروع قانون،مقابل  6مقترحات قوانين.
 النصوص القانونية املعدلة :بلغ عدد النصوص التشريعية املعدلة  16نصا ( 15مشروعقانون ومقترح قانون واحد) من أصل  45نصا قابال للتعديل ،أي بنسبة .35 %
 النصوص القانونية املوافق عليها بحسب الطبيعة القانونية:مشاريع قوانين تنظيمية

04

مشاريع قوانين باملوافقة على اتفاقيات دولية

34

مشاريع قوانين عادية

34

مقترحات القوانين

06

مشاريع قوانين اإلطار

01

مشاريع قوانين باملوافقة على مراسيم قوانين

01

 النصوص القانونية بحسب مصدراإلحالة إلى مكتب املجلسمشاريع القوانين املودعة باألسبقية لدى مجلس
املستشارين
مشاريع قوانين املحالة من مجلس النواب

05
69
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 مقترحات القوانين من حيث املصدر:تتوزع مقترحات القوانين الستة املوافق عليها خالل السنة التشريعية إلى :أربعة ( )04منها
مصدرها أعضاء مجلس النواب ،ومقترحي قانونين مصدرها أعضاء مجلس املستشارين.
 النصوص القانونية حسب تنظيمها القطاعياملجال االقتصادي والبيئي

13

املجال االجتماعي

11

املجال اإلداري والحقوقي والديني

13

مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

09

مجال الشؤون الخارجية

34

 النصوص القانونية بحسب مصدراإلحالة إلى مكتب املجلس:مشاريع القوانين املودعة باألسبقية لدى مجلس
املستشارين
مشاريع القوانين املحالة من مجلس النواب
مقترحات القوانين املقدمة بمبادرة من أعضاء مجلس
النواب
مقترحات القوانين املقدمة بمبادرة من أعضاء مجلس
املستشارين

05
69
04
02

 تصنيف النصوص املوافق عليها حسب مآل التصويت:اإلجماع
األغلبية

مشاريع القوانين

62

مقترحات القوانين

04

مشاريع القوانين

12

مقترحات القوانين

02

42

اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021 - 2015

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

 - 5السنة التشريعية 2020 - 2019
تميزت السنة التشريعية  2020-2019بانعقادها (دورة أبريل  )2020في ظل الظروف االستثنائية
التي مرت بها بالدنا ،كما باقي دول العالم ،املتسمة بانتشارجائحة فيروس كورورنا (كوفيد  ،)19وما
نجم عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية ،مما فرض على املجلس وضع نظام للتدابير
االسثتنائية ينظم اشتغال املجلس في ضوء هذه األزمة الصحية ،وحتم على أعضاء املجلس مزيدا
من التعبئة من أجل اإلسهام الجماعي في مواجهة التحديات املرتبطة بهذه املرحلة ،وإنجاح مختلف
استراتيجيات الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.
يظهر من حصيلة مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية  ،2020-2019أنها حاولت أن
تعكس حقيقة قضايا املواطنات واملواطنين ،التي وجدت صداها في القوانين املصادق عليها ذات
املصدرالبرملاني والحكومي ،وفي التعديالت املقدمة من السيدات والسادة املستشارين.
إلى جانب ذلك ،فقد تقدمت الفرق واملجموعة باملجلس عن طريق أعضائها بخمسة عشر ()15
مقترح قانون جديد خالل السنة التشريعية  ،2020 - 2019انصبت على قضايا مختلفة ذات أبعاد
اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وعليه ،فإن حصيلة مجلس املستشارين بشأن مجال التشريع عرفت خالل هذه السنة زخما
كميا ونوعيا ،إذ صادق املجلس على ما مجموعه ستة وخمسون نصا خالل الدورتين.
توزعت الحصيلة التشريعية على الدورتين ب  36نصا خالل دورة أكتوبر  ،2019ضمت
مشروعي قانونين تنظيميين ،و 10مشاريع قوانين ،و 22مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية
دولية ،ومقترحي قانونين ،وقد ّ
همت هذه النصوص مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية
والحقوقية.
كما وافق املجلس خالل دورة أبريل  2020على  20نصا تشريعيا ،منها مقترح قانون واحد ،و17
مشروع قانون عادي ،ومشروعي قانونين يرميان إلى املوافقة على مرسومين بقانونين.
وباالضافة إلى ما سبق ،وافقت اللجان الدائمة بمجلس املستشارين طبقا ألحكام الفصل 81
من الدستور ،خالل الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل  2020ودورة أكتوبر  2020على مجموعة من
مراسيم القوانين ،بغاية الحل االستعجالي لعدد من القضايا ،والتي عرضت على البرملان في الدورة
العادية املوالية بقصد املصادقة.
وقد عمل أعضاء املجلس خالل مناقشة كافة النصوص التي تمت املصادقة عليها خالل هذه
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السنة التشريعية ،سواء في شكل مشاريع أو مقترحات قوانين ،على إغناء مضمونها باقتراح ست
مائة وثمانية وخمسين ( )658تعديال ،تمت املوافقة على مائتين واثنتي وثالثين ( )232منها ،مع
سحب ثالثمائة واثنين تعديال( )302ورفض مائة وأربعة وعشرين تعديال ( ،)124مما يبين املنحى
التوافقي الذي يعكس عمل املجلس ،من حيث تغليب منطق الحوار واملناقشة الهادئة حول
القضايا املعروضة عليه ،وحسم املواضيع الخالفية بالتصويت بعد مسلسل مسطري طويل من
النقاش وإبداء جميع مكونات املجلس والحكومة للدفوعات املؤيدة ملواقف كل منها ،وهو ما يتضح
جليا في النسبة املئوية للنصوص املصادق عليها باإلجماع بما يقارب ثمانين في املائة ،وهو ما يبرز
بما ال يدع املجال للشك على أن تغليب املصلحة العليا للوطن تظل الهاجس األول ألعضاء املجلس
كلما تعلق األمربالتشريع لتحقيق غايات ذات منفعة وطنية ،خاصة في الظروف غيرالعادية كحالة
االستجابة السريعة مللء الفراغات القانونية ذات الصلة بمحاصرة وباء كورونا املستجد ومحاولة
امتصاص آثاره االقتصادية واالجتماعية.
 الحصيلة التشريعية اإلجمالية: النصوص التشريعية املصادق عليها :بلغ عددها  56نصا ،موزعة إلى  53مشروع قانون،مقابل  3مقترحات قوانين.
 النصوص القانونية املعدلة :بلغ عدد النصوص التشريعية املعدلة  11نصا ( 9مشاريعقوانين ومقترحي قانونين) من أصل  33نصا قابال للتعديل ،أي بنسبة .%33.33
 اقترح أعضاء املجلس ست مائة وثمانية وخمسين ( )658تعديال ،تمت املوافقة على مائتينواثنتي وثالثين ( )232منها ،سحب منها ثالثمائة واثنين تعديال ( )302ورفض بالتصويت مائة
وأربعة وعشرين تعديال (.)124
 النصوص القانونية املوافق عليها بحسب الطبيعة القانونية:مشاريع قوانين تنظيمية

02

مشاريع قوانين باملوافقة على اتفاقيات دولية

22

مشاريع قوانين عادية

27

مقترحات القوانين

03

مشاريع قوانين اإلطار

--

مشاريع قوانين باملوافقة على مراسيم قوانين

02
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 النصوص القانونية بحسب مصدراإلحالة إلى مكتب املجلسمشاريع القوانين املودعة باألسبقية لدى مجلس
املستشارين
مشاريع قوانين املحالة من مجلس النواب

05
48

 مقترحات القوانين من حيث املصدر:تتوزع مقترحات القوانين الثالثة املوافق عليها خالل السنة التشريعية إلى :مقترح قانون واحد
مصدره أعضاء مجلس النواب ،ومقترحي قانونين مصدرهما أعضاء مجلس املستشارين.
 النصوص القانونية حسب تنظيمها القطاعي:املجال االقتصادي والبيئي

14

املجال االجتماعي

02

املجال اإلداري والحقوقي والديني

06

مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

07

مجال الشؤون الخارجية

27

 تصنيف النصوص املوافق عليها حسب مآل التصويت:اإلجماع
األغلبية

مشاريع القوانين

41

مقترحات القوانين

02

مشاريع القوانين

12

مقترحات القوانين

01
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 - 6السنة التشريعية 2021 - 2020
حرص مجلس املستشارين خالل السنة األخيرة من الوالية التشريعية على تكثيف الجهود على
مستوى العمل التشريعي ،وذلك استمرارا للمجهودات والحصيلة الوافرة التي طبعت هذه الوالية
التشريعية للمجلس ،والتي كانت حافلة بالعمل املنتج وااليجابي.
ولقد سعى املجلس من خالل ذلك إلى استكمال دراسة كافة النصوص القانونية املودعة لدى
مكاتب اللجان الدائمة ،خاصة املتعثرة منها ألي سبب من األسباب.
تميزت السنة التشريعية األخيرة من الوالية التشريعية  2021-2015ملجلس املستشارين في
دورتيها الخريفية والربيعية معا ،وكذا الدورة االستثنائية ملارس  ،2021باملوافقة على مجموعة
من النصوص القانونية بلغت مجموعها  96نصا.
وطبعت السنة التشريعية باملوافقة على مجموعة القوانين ذات البعد الحقوقي ،االقتصادي
واالجتماعي ،والتي جاءت تنزيال للتوجيهات امللكية السامية ،تعزيز اإلطار القانوني للمؤسسات
الوطنية ،وتجويد اإلطارالقانوني املؤطرلالنتخابات واإلعداد لالستحقاقات االنتخابية.
الحصيلة التشريعية اإلجمالية:
 النصوص التشريعية املصادق عليها :بلغ عددها  96نصا ،موزعة إلى  83مشروع قانون،مقابل  13مقترح قانون.
 النصوص القانونية املعدلة :بلغ عدد النصوص التشريعية املعدلة  19نصا ( 14مشروعقانون وخمسة ( )05مقترحات قوانين) من أصل  76نصا قابال للتعديل ،أي بنسبة .25 %
 النصوص القانونية املوافق عليها بحسب الطبيعة القانونية:مشاريع قوانين تنظيمية

06

مقترحات قوانين تنظيمية

02

مشاريع قوانين باملوافقة على اتفاقيات دولية

19

مشاريع قوانين عادية
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مقترحات القوانين

11

مشاريع قوانين اإلطار

03

مشاريع قوانين باملوافقة على مراسيم قوانين

04
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 النصوص القانونية بحسب مصدراإلحالة إلى مكتب املجلس:مشاريع القوانين املودعة باألسبقية لدى مجلس
املستشارين
مشاريع قوانين املحالة من مجلس النواب

12
71

 مقترحات القوانين من حيث املصدر:تتوزع مقترحات القوانين املوافق عليها خالل السنة التشريعية إلى :خمسة ( )05منها مصدرها
أعضاء مجلس النواب ،وثالثة ( )03مقترحات قوانين واحد مصدرها أعضاء مجلس املستشارين.
 النصوص القانونية حسب تنظيمها القطاعي:املجال االقتصادي والبيئي

30

املجال االجتماعي

17

املجال اإلداري والحقوقي والديني

19

مجال الشؤون الداخلية والبنيات األساسية

11

مجال الشؤون الخارجية

19

 تصنيف النصوص املوافق عليها حسب مآل التصويت:اإلجماع
األغلبية

مشاريع القوانين

71

مقترحات القوانين

10

مشاريع القوانين

12

مقترحات القوانين

03
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ملحق :ضوابط اشتغال مجلس المستشارين خالل الفترة االستثنائية المرتبطة
بتطبيق حالة الطوارئ الصحية
تميز افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية  2020-2019بالعمل في ظل ظرف استثنائي
عاشته بالدنا كباقي دول العالم ،جراء تف�شي وباء كورونا سريع العدوى واالنتشار ،وما أعقب ذلك
من تدابير وقائية اتخذتها بالدنا للحد من انتشاره ،ثم اإلعالن بعد ذلك عن حالة الطوارئ الصحية
في مجموع التراب الوطني ،اتخذ على إثرها مجلسا النواب واملستشارين مجموعة من التدابير
االحترازية واالستثنائية لتدبير املرحلة ،وهو ما طرح نقاشات فقهية ذات طبيعة دستورية حول
املوضوع ،في ضوء غياب أحكام تفصيلية تجيب عن ذلك في النظامين الداخليين ملجل�سي البرملان.
وقد أفرزت املمارسة البرملانية في ظل هذه الوضعية ،ضرورة اعتماد صيغة تسمح باملوازنة بين
استمرار عمل املؤسسات الدستورية وتمثيل املواطنين من جهة ،والحفاظ على الصحة العامة
واحترام التدابيرالوقائية املتخذة من لدن السلطات العمومية من جهة أخرى.
وبال شك ،فإن تدبير مثل هذه الوضعيات أمر صعب التوقع عند وضع أو مراجعة األنظمة
الداخلية في ظل الظروف العادية ،خاصة بالنسبة لحالة الطوارئ الصحية التي اضطر املشرع
نفسه إلى إفراد مقتضيات استعجالية لتنظيمها ،تحت وطأة حالة التهديد التي يشكلها وباء كورونا
املستجد.
وقد كان من أبرز التأثيرات على العمل البرملاني خالل دورة أبريل من السنة التشريعية
 ،2020-2019ما ترتب خالل فترة الحجرالصحي من تقييد لتنقل أعضاء املجلس إلى مقرالبرملان،
نتيجة توقف املالحة الجوية ومنع التنقل بين املدن ،مما فرض التفكيرفي آليات ملمارسة حق جميع
األعضاء في املناقشة والتصويت على القوانين ،السيما وأن مشاريع القوانين املحالة على البرملان
خالل هذه املرحلة ذات أهمية كبرى ،ولها صلة مباشرة بالحقوق والحريات األساسية.
وملجابهة هذه الظروف غيراملسبوقة ،اتخذ مكتب مجلس املستشارين بتشاور مع ندوة الرؤساء
مجموعة من اإلجراءات غير العادية واملؤقتة ،بغرض الحفاظ على استمرارية املؤسسة في أداء
وظائفها بما تقتضيه الظرفية الصعبة ،مقابل توفير الشروط الضرورية لالشتغال اآلمن ،وذلك
عبر مرحلتين متتابعتين ،أوالهما تزامنت مع تسجيل الحاالت األولى لإلصابات وحالة التأهب التي
اتخذتها السلطات العمومية ،أما املرحلة الثانية فقد جاءت متزامنة مع اإلجراءات املتخذة من قبل
أجهزة الدولة للتخفيف من إجراءات الحجرالصحي والعودة التدريجية إلى الحياة العادية.
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وقد عمل املجلس على طرح امللفات والقضايا الراهنة خالل كل مرحلة من املرحلتين املذكورتين،
كاآلتي:
أوال :التدابيراالستثنائية واالحترازية خالل فترة الطوارئ الصحية
اتخذ مكتب مجلس املستشارين بعد افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية ، 2020-2019
بعد التشاور مع السيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعة البرملانية ورؤساء اللجان الدائمة حول
تنظيم سيرأعمال املجلس وأولوياته خالل الفترة املرتبطة بانتشارجائحة كورونا ،تدابيراستثنائية
ووضع منهجية للسير اآلمن الشتغال املجلس ،مع توجيه العمل نحو ضمان التدبير الجيد لهذه
األزمة وتتبع تنفيذ كافة التدابيراملتخذة ملكافحتها.
و تمثلت هذه التدابير في :
 .1النظام املؤقت للحضور في أشغال الجلسات العامة:
 حصر حضور أشغال الجلسات العامة على السيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعةالبرملانية أو من ينوب عنهم ،باإلضافة إلى عضوين اثنين من الفريق و املجموعة كحد أق�صى.
 .2النظام االستثنائي املؤقت للجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية:
 مساءلة القطاعات الحكومية ذات العالقة املباشرة بتدبير جائحة كورونا ،وهي قطاعات :الصحة ،الداخلية ،الشغل واإلدماج املنهي ،التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ،الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي.
 برمجة قطاع حكومي واحد كل أسبوع ملناقشة موضوع محوري ،بحصة سؤال واحد لكلفريق ومجموعة برملانية ،بالشكل الذي يسمح بتعميق النقاش حول املوضوع املحوري.
وقد مكن هذا النظام الخاص ،املعتمد للجلسات األسبوعية ،الرأي العام الوطني من تتبع كافة
التطورات واملستجدات املرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والتدابير املتخذة ملكافحة انتشار الوباء
ومعالجة كافة تداعياته ،بحيث بلغت نسبة مشاهدة الجلسات األسبوعية ،خاصة على مواقع
التواصل االجتماعي ،أرقاما قياسية ،عكست نجاعة هذه التدابير.
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 .3الجلسات الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة:
 تخصيص مواضيع الجلسات الشهرية للمواضيع املتعلقة بتدبيرجائحة كورونا ومكافحة كافةتداعياتها ،بحيث عقد املجلس ثالث ( )03جلسات شهرية خاصة بـتقديم األجوبة على األسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل  100من
الدستور ،همت املواضيع التالية:
 الجلسة األولى :بتاريخ  21أبريل  ،2020تناولت «واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا». الجلسة الثانية :بتاريخ  16يونيو  ،2020تناولت «سياسة الحكومة ملا بعد رفع الحجرالصحي:أية خطة إقالع اقتصادي ملعالجة اآلثاراالجتماعية لألزمة؟»
 الجلسة الثالثة :بتاريخ  21يوليوز  ،2020تناولت «السياسات العمومية في املجاالت االقتصاديةواالجتماعية والرقمية في ضوء الدروس املستخلصة من تداعيات أزمة كورونا».
 .4النظام الخاص بالعمل التشريعي :
 إعطاء األولوية ،باالتفاق مع الحكومة ،للنصوص املرتبطة بالتجاوب مع إكراهات املرحلةوالحد من آثارها؛
 جعل النصوص التشريعية املرتبطة بتدبيرجائحة كورونا في مقدمة أولويات العمل التشريعيللمجلس ،واتخاذ كل الترتيبات لتسريع البت فيها من لدن املجلس ولجانه؛
 ضمانا ملشاركة أوسع للسيدات والسادة املستشارين في عملية التصويت ،بما يتوافق معمقتضيات الفصل  60من الدستور ومضمون املادة  175من النظام الداخلي للمجلس ،تم اعتماد
آلية التصويت اإللكتروني عن بعد ،ألول مرة في تاريخ العمل البرملاني باملغرب والثانية على صعيد
افريقيا والشرق األوسط ،وذلك يوم الثالثاء  12ماي  2020بمناسبة دراسة والتصويت على
مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في 28
من رجب  23(1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات
اإلعالن عنها؛
 اتخاذ التدابير واإلجراءات اإلدارية والتقنية الالزمة لتأهيل منظومة االتصال السمعي البصريواملعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات وقاعات اجتماعات اللجان بما يتيح املشاركة والتصويت عن
بعد ،بحيث عرف اجتماعات اللجان الدائمة املنعقدة خالل هذه الفترة مشاركة برملانيين من مختلف
أرجاء التراب الوطني ،بعد أول تجربة ناجحة للجنة القطاعات اإلنتاجية يوم اإلثنين  18ماي .2020
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 تطوير تطبيق معلومياتي متقدم يتيح إمكانية التغلب على الصعوبات التقنية ذات الصلةبالتصويت عن بعد.

 .5النظام الخاص باللجان الدائمة واملؤقتة:
 جعل حضور اجتماعات اللجان الدائمة مقتصرا على ممثل واحد عن كل فريق ومجموعةبرملانية؛
 دعوة مكاتب اللجان إلى إتاحة الفرصة ألعضاء املجلس للمساهمة في املناقشة بتقنياتالتواصل عن بعد؛
 مواكبة العمل الحكومي ذي الصلة بتدبير جائحة كورونا من خالل برمجة اجتماعات معاملسؤولين الحكوميين املعنيين بشكل مباشرلدراسة املواضيع املحورية؛
 تأجيل تنظيم املهام االستطالعية واملنتديات وامللتقيات البرملانية والندوات واأليام الدراسيةوالدورات التكوينية ومختلف األنشطة اإلشعاعية للمجلس ،وتعويضها باملشاركة عن بعد.

 .6اعتماد نظام العمل عن بعد:
تماشيا مع التدابير االحترازية التي انتهجتها بالدنا ملواجهة وباء كورونا «كوفيد  »19اجتماعيا
واقتصاديا وإداريا ،وتوخيا لتحقيق املواءمة بين املحافظة على سالمة املوظفات واملوظفين والسير
الناجع لإلدارة البرملانية ،بادراملجلس إلى اعتماد نظام العمل عن بعد.
أ -األسس املعتمدة:
 تحديد األعمال اإلدارية القابلة لإلنجازعن بعد بحسب األقسام واملصالح؛ تصنيف األعمال اإلدارية إلى أعمال تؤدى كليا أو جزئيا عن بعد؛ تحديد الوسائل التواصلية واألنظمة اإللكترونية املستخدمة حسب كل مجال إجرائي وتدبيري؛ تنسيق مجال العمل عن بعد مع مختلف املتدخلين في العملية التشريعية والرقابية ،السيمامديريات الفرق وإدارة املجموعات البرملانية.
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ب -األنظمة املعلوماتية ووسائل التواصل الداخلية والخارجية املعتمدة:
 االجتماعات اإلدارية عن بعد؛ البريد اإللكتروني املنهي للسيدات والسادة أعضاء املجلس واملسؤولين اإلداريين؛ النظام املندمج لألسئلة الكتابية والشفهية؛ التطبيقات اإللكترونية. .7تدابيرمالية:
 مالءمة االلتزامات املالية للمجلس لضمان التدبير األمثل لاللتزام بالنفقات خالل فترة حالةالطوارئ الصحية ،وفق مخطط لترشيد النفقات يتيح إمكانية االقتصاد في نفقات االستثمار
والتسييراملبرمجة ضمن امليزانية املخصصة للمجلس؛
 انخراط املجلس في مالءمة تدبيرالتزاماته املالية بما يتوافق مع االستراتيجية الوطنية الهادفةإلى تقوية مناعة وصمود بالدنا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

 .8تكثيف اجتماعات مكتب املجلس والتنسيق مع ندوة الرؤساء:
 انطالقا من الحرص على تتبع كافة املستجدات املتعلقة بتطورات الحالة الوبائية ببالدنا وكافةتداعياتها ،وسعيا لتكريس الدور املحوري ملجلس املستشارين في محاربة الوباء واستثمار كافة
اآلليات الدستورية لتتبع العمل الحكومي ذي الصلة ،فقد شهدت وتيرة عقد اجتماعات مكتب
املجلس خالل فترة الطوارئ الصحية ارتفاعا متزايدا ،وصلت أحيانا إلى عقد ثالث اجتماعات في
األسبوع الواحد ،واجتماعين لندوة الرؤساء ملناقشة القضايا املستجدة.

 .9مناقشة بيانات رئيس الحكومة حول تطورات تدبيرالحجرالصحي ما بعد 20
ماي :2020
 ألول مرة في تاريخ العمل البرملاني املغربي ،وتفعيال ملقتضيات املادة  273من النظام الداخليملجلس املستشارين ،عقد املجلس يوم الثالثاء  19ماي  2020جلسة عمومية خصصت ملناقشة
البيانات التي قدمها رئيس الحكومة في الجلسة املشتركة ملجل�سي البرملان يوم اإلثنين  18ماي ،2020
طبقا للفصل  68من الدستور ،حول تطورات تدبيرالحجرالصحي ما بعد  20ماي.
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 .10ضبط الولوج إلى مقراملجلس في الفترة االستثنائية:
 عدم السماح بالدخول إلى مقراملجلس إال للسيدات والسادة املستشارين واملسؤولين اإلداريينواملوظفين املداومين؛
 -إيقاف الزيارات امليدانية إلى مقراملجلس.

 .11التدابيرذات الصبغة املادية:
 احترام مسافة األمان في الجلوس داخل جميع القاعات باملجلس؛ تعقيم قاعة الجلسات العامة وقاعات اجتماعات اللجان الدائمة وكل فضاءات املجلس؛ وضع املطهرات واملحارم في مداخل قاعات املجلس وبمرافقه؛ وضع كاشف للحرارة في مدخل املجلس من أجل ضبط الحاالت التي تحمل مؤشرات العدوى،تحت إشراف طبيب املجلس؛
 باقي التدابيراملو�صى بها من لدن السلطات املختصة.ثانيا :عناصرخطة عمل مجلس املستشارين بعد رفع حالة الطوارئ الصحية
في إطاراإلجراءات والتدابيراالستباقية املتخذة من قبل السلطات العمومية بتوجيه مباشرمن
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،للوقاية من تف�شي وباء كورونا املستجد؛
وبعد افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية  2020-2019تطبيقا ألحكام الفصل  65من
الدستور ،في ظل هذه الظروف غيرالعادية ،التي فرضت املوازنة بين ضرورة استمرارية املؤسسة في
أداء وظائفها الدستورية ،دون اإلخالل بواجب الوقاية واالحتراز وفقا لتوجيهات الجهات الرسمية
الصحية؛
وباالطالع على أحكام املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب  23( 1441مارس
 )2020يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،املصادق عليه
بالقانون رقم 23.20؛
وفي سياق التعبئة الوطنية الشاملة للتصدي لوباء كورونا املستجد والحد من تداعياته؛
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وحرصا من املجلس بكافة هيئاته ومكوناته على مالءمة عمله التشريعي والرقابي والدبلوما�سي مع
التحديات الناجمة عن جائحة كورونا ،وما تطلبه ذلك من اتخاذ مكتب املجلس ،بتنسيق وتشاور
مع السيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعات باملجلس ،إلجراءات وتدابير تنظيمية استثنائية
مؤقتة ،كانت موضوع مذكرة صادرة عن رئاسة املجلس بتاريخ  07أبريل 2020؛
وطبقا لخالصات التقييم املرحلي ،الذي أنجزه مكتب املجلس ،التي وقفت على أن األشغال
التشريعية والرقابية للمجلس ،على مستوى الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة ،تسير
بشكل عادي وسلس في نطاق التدابيراملتخذة من لدن مكتب املجلس في إطارالظرفية االستثنائية
املرتبطة بحالة الطوارئ الصحية ،وأن التواصل والتفاعل اإللكتروني يتم بنجاعة بين مختلف
الفاعلين واملتدخلين في العملية التشريعية والرقابية للمجلس ،بما في ذلك التصويت اإللكتروني
عن بعد؛
واعتبارا للمراحل التي قطعها تطبيق حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ،وما تم
تحقيقه من نتائج مرحلية في سبيل الحد من آثار الوباء ،وكذا انخراط القطاعات املختلفة في
اعتماد خطط ملرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية؛
وبناء على مداوالت مكتب مجلس املستشارين في اجتماعيه املنعقدين بتاريخ فاتح و 08يونيو
 ،2020حول مشروع خطة عمل املجلس خالل فترة ما بعد رفع الحجرالصحي ،والرامية إلى االنخراط
في مرحلة جديدة ،تمهد تدريجيا للرجوع الشتغال املجلس وأجهزته وفق نظام العمل العادي ،في
إطار ترصيد املكتسبات املحققة ،مع استحضار ضرورة االحتياط التام والتعبئة الصحية مراعاة
لتطور الحالة الوبائية ببالدنا.
وبعد التشاور مع السيدات والسادة رؤساء الفرق ومنسق املجموعة ورؤساء اللجان الدائمة
باملجلس ،فقد تقرر االشتغال وفق خطة العمل التالية ملرحلة ما بعد  10يونيو :2020
أوال :بالنسبة للعمل التشريعي:
تم االتفاق ،بخصوص جدول األعمال التشريعي للمجلس ،على ما يلي:
 مواصلة إعطاء األولوية لدراسة النصوص التشريعية املرتبطة بتدبيرتداعيات جائحة كورونا،بما يقتضيه ذلك من السرعة واألسبقية في جدول األعمال ،وبصفة خاصة الدراسة والتصويت
على مشروع قانون املالية ّ
املعدل ،في حدود األجل القانوني املنظم بموجب القانون التنظيمي
لقانون املالية؛
 برمجة جلسات عامة تشريعية للمجلس ،كلما تمكنت اللجان الدائمة من تحضير مشاريع54
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ومقترحات القوانين املحالة عليها ،وبصفة خاصة البعض منها التي تكت�سي أهمية خاصة؛ وبالفعل
فقد تمكن املجلس خالل هذه املرحلة من املصادقة على نصوص أخرى ال ترتبط بشكل مباشر
بتدبيرآثارالجائحة ،بيد أنها توفرإطارا نافعا للمساعدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لفائدة فئات
مختلفة من املجتمع ،وفي مقدمتها مشروعي القانونين املصادق عليهما املتعلقين بالسجل االجتماعي
املوحد وبتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
ولالشارة كذلك ،فإن بعض مكونات املجلس قد بادرت إلى وضع مقترحات قوانين ترمي إلى تقديم
حلول قانونية وعملية للمشاكل املترتبة عن الجائحة ،سواء لألفراد أو املؤسسات.
 التحيين التشاركي ملقتضيات النظام الداخلي للمجلس ،لتكييفها مع متطلبات االشتغال فيظل حالة الطوارئ الصحية والظروف االستثنائية ،وباقي القضايا املستجدة وذات الصلة بتطبيق
مقتضيات واردة في القانون التنظيمي لقانون املالية والقانون التنظيمي املتعلق بمراحل تفعيل
الطابع الرسمي للغة األمازيغية؛ وقد عمل املجلس على تشكيل لجنة خاصة مؤقتة ملتابعة املوضوع،
بحيث تمكنت بعد أربعة اجتماعات مطولة من بلورة تصورات توافقية ملعالجة القضايا املذكورة،
قبل أن تنهي أشغالها ،غيرأن املحكمة الدستورية صرحت بتعذرالبت على الحال في هذا التعديل
العتبارات شكلية ومسطرية؛
 ضمان مشاركة أوسع للسيدات والسادة املستشارين في عملية التصويت على مشاريعومقترحات القوانين ،بما يتوافق مع مقتضيات الفصل  60من الدستور ومضمون املادة  175من
النظام الداخلي للمجلس ،من خالل االستمرار في اعتماد آلية التصويت اإللكتروني عن بعد إلى
حين العودة التامة للنظام العادي للعمل ،وكذا التوزيع اإللكتروني ملشاريع ومقترحات القوانين
وتقاريراللجان الدائمة بخصوص النصوص الجاهزة.
ثانيا :بالنسبة لألسئلة الشهرية:
تقوم عناصرخطة العمل على:
 برمجة جلستين عامتين شهريتين لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة عن األسئلة املتعلقةبالسياسة العامة:
 يوم الثالثاء  16يونيو  ،2020ملناقشة محور «سياسة الحكومة ملا بعد رفع الحجرالصحي :أيةخطة إقالع إقتصادي ملعالجة اآلثاراالجتماعية لألزمة؟»
 يوم الثالثاء  21يوليوز  ،2020ملناقشة محور ّحدد بتشاور مع مكونات املجلس ،تناول موضوعا
ذا راهنية يهم استخالص الدروس املناسبة من جائحة كورونا لتقويم السياسات العمومية.
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ثالثا :بالنسبة لجلسات األسئلة الشفهية األسبوعية:
 بناء على التراكم الذي حققه املجلس منذ افتتاح دورة أبريل  2020إلى غاية  02يونيو ،2020فإن الصيغة املعتمدة لألسئلة ارتكزت على الرفع من القطاعات الحكومية محل املساءلة إلى
قطاعين اثنين ،أحدهما ذو صبغة اقتصادية ،وآخر ذو صبغة اجتماعية ،مع االحتفاظ بسؤال
محوري لكل قطاع ذوعالقة بتدبيرآثارالجائحة ،وذلك ابتداء من جلسة األسئلة الشفهية املبرمجة
بتاريخ  9يونيو  2020التي تميزت بحضور كل من وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج ،والوزيرة املكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي.
 بالنسبة لجلسات األسئلة الشفهية املبرمجة خالل  23و 30يونيو  ،2020تم رفع عددالقطاعات الحكومية املبرمجة إلى ثالث قطاعات وزارية خالل كل جلسة أسبوعية ،بحيث شملت
املساءلة باإلضافة إلى القطاعات التي لم تشملها املساءلة ،قطاعات سبق االستماع إليها ،نظرا
لتدبيرها املباشر للجائحة ،وهي :الصحة ،االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،وبذلك ضم برنامج
األسئلة الشفهية األسبوعية القطاعات التالية:
  23يونيو  : 2020العدل  -التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء -الصحة؛  30يونيو  :2020الطاقة واملعادن والبيئة  -التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة -االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وبعد تقييم مرحلي جديد لتطور وضعية الحالة الوبائية ،قرر مكتب املجلس العودة إلى النظام
العادي لجلسات األسئلة الشفهية ،لفسح املجال أمام أعضاء املجلس ملساءلة جميع أعضاء
الحكومة دون تحديد مسبق.
وبخصوص توزيع حصص األسئلة خالل الجلسات األسبوعية:
 تقرر العودة العتماد الحصص العادية ألسئلة الفرق واملجموعة البرملانية بحسب مبدأ التمثيلالنسبي ،ابتداء من جلسة  23يونيو .2020
رابعا :بالنسبة لشكليات الحضور في الجلسات العامة:
أخذا بعين االعتبار بأن العودة التدريجية لالشتغال بالنظام العادي لعمل املجلس يرتبط
باإلبقاء على جميع التدابيراالحتياطية والوقائية ،والتقيد باإلجراءات املرافقة لرفع حالة الطوارئ
الصحية ،السيما تلك املتعلقة برفع قيود حركة النقل الطرقي والجوي بين املدن .وعلى هذا
األساس ،تم التمييزبين مرحلتين زمنيتين:
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 املرحلة األولى :من  10يونيو  2020إلى  10يوليوز  : 2020حضور نسبة  50في املائة من أعضاءكل فريق ومجموعة برملانية.
 املرحلة الثانية :ابتداء من  10يوليوز  : 2020استئناف العمل بالنظام العادي ،مع الحرصعلى ضبط قاعة الجلسات لضمان احترام مسافة التباعد في الجلوس بين السيدات والسادة
املستشارين.
خامسا :بالنسبة ألشغال اللجان الدائمة واملؤقتة:
نظرا للمجهود املعتبر الذي قامت به اللجان الدائمة للمجلس ،في سبيل الدراسة واملوافقة
على مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصبغة االستعجالية املرتبطة بجائحة كورونا ،واعتبارا ملا
يقتضيه االستمرارفي إعطاء األولوية لدراسة النصوص التشريعية والقضايا الرقابية ذات الصلة
بتدبيرتداعيات الجائحة املذكورة ،فإن النظام املعتمد للجان املجلس في مرحلة ما بعد رفع الحجر
الصحي ،ارتكزعلى ما يلي:
 برمجة مشاريع ومقترحات القوانين املودعة لدى اللجان الدائمة؛ استئناف اللجن املؤقتة للمواضيع املدرجة في جدول أعمالها؛ االستمرار في عقد اجتماعات مكاتب اللجان الدائمة عن بعد؛ االستمرار في اعتماد التصويت واملناقشة عن بعد باستعمال الوسائل اإللكترونية املعتمدةالى حين العودة التامة لنظام العمل العادي للمجلس؛
 تعزيز التواصل اإللكتروني مع الفرق واملجموعات البرملانية وأعضاء املجلس غير املنتسبينفيما يخص املراسالت اإلدارية واإلخبارات؛
 اعتماد التوزيع اإللكتروني ملشاريع ومقترحات القوانين وتقاريراللجان.وبالنسبة لحضور السيدات والسادة املستشارين ألشغال اللجان الدائمة ،تم االنتقال عبر
مرحلتين:
 املرحلة األولى :من  10يونيو إلى  10يوليوز  :2020حضور ممثلين اثنين عن كل فريق ومجموعةبرملانية ألشغال اللجان الدائمة؛
 املرحلة الثانية :من  10يوليوز  : 2020العمل بالنظام العادي الجتماعات اللجان ،مع الحرصعلى احترام التدابيرالوقائية بشكل حازم.
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سادسا :بالنسبة لألنشطة الدبلوماسية للمجلس:
تتمثل أهم اإلجراءات الخاصة بفترة الخروج التدريجي من الحجرالصحي ،في:
 تأمين مشاركة أعضاء الشعب الوطنية الدائمة للمجلس لدى االتحادات البرملانية الجهويةوالقارية والدولية في االجتماعات واملؤتمرات املنعقدة بتقنية التواصل السمعي البصري عن بعد؛
 مواصلة ربط التواصل عن بعد مع مجموعات الصداقة والتعاون على املستوى الداخلي ومعنظرائها في املجالس املماثلة ،السيما على املستويين اإلفريقي واألوروبي؛
 االنخراط في منظومة العالقات الثنائية ومتعددة األطراف وفق السياق الحالي املرتبط برقمنةالعمل والتواصل لدى االتحادات والجمعيات البرملانية الجهوية والقارية والدولية واستعمال
تقنيات التواصل املرئي؛
 عقد اللقاءات التنسيقية عن بعد مع مختلف الفاعلين في الدبلوماسية الوطنية ،وعلى رأسهاوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج وكذا الهيئات الدبلوماسية
والدولية املمثلة باملغرب؛
 تحديد األولويات في العمل الدبلوما�سي والتركيزعلى قضايا محددة ،بغرض دعم مبادرة جاللةامللك محمد السادس نصره هللا وأيده لتحقيق التضامن اإلفريقي في مجال مكافحة فيروس كورونا
املستجد ،ومواصلة حشد الدعم لقضية وحدتنا الترابية ،واالنخراط في جهود البرملانات العاملية
الهادفة للقضاء على وباء فيروس كورونا املستجد ،مع تطويرالتعاون وتبادل التجارب واملمارسات
الفضلى مع برملانات دول العالم في مجال التعاطي مع فيروس كورونا.
 تحديد أنشطة وآليات الدبلوماسية البرملانية بهدف الترشيد األمثل للميزانية املتعلقة بالعملالدبلوما�سي.
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قائمة مشاريع ومقترحات القوانين
الموافق عليها خالل والية
مجلس المستشارين ()2021 - 2015

السنة التشريعية :2016 - 2015
أوال :دورة أكتوبر 2015
ثانيا :دورة أبريل 2016

63

مصدرالنص

مقترح/مشروع القانون

ر.ت

.1

أوال :دورة أكتوبر  2015من السنة التشريعية :2016 - 2015
اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مقترح بتغييراملادتين  46و 53من النظام
الداخلي ملجلس املستشارين.

مالحظات

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 19أكتوبر
2015

نتيجة
التصويت

 20أكتوبر
2015

مبادرة
مشتركة من
جميع مكونات
املجلس

.2

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

لجنة موسعة مؤلفة من
جميع الهيئات املمثلة
باملجلس

مشروع قانون رقم  77.15يق�ضي بمنع
لجنة الفالحة والقطاعات
األكياس من مادة البالستيك واستيرادها مجلس النواب  11نونبر 2015
اإلنتاجية
وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

 تم تعديله؛ ّصرح املجلس الدستوري
بموجب قراره رقم  974الصادر
في  27أكتوبر  2015بأن املادتين
في صيغتهما املعدلة مطابقتان
للدستور.
اإلجماع

 24نونبر
2015

.3

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

مشروع قانون املالية رقم  70.15للسنة
املالية .2016
 09دجنبر
2015

مجلس النواب  16نونبر 2015

 -تم تعديله

املوافقون44 :
املعارضون18 :
املمتنعون22 :

.4

اإلجماع

 29أكتوبر
2015

مجلس النواب

 -لم يعدل

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

مشروع قانون رقم  58.15يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  13.09املتعلق
بالطاقات املتجددة.
 29دجنبر
2015

.5

 23دجنبر
2015

مجلس النواب

اإلجماع

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

مشروع قانون رقم  71.15بتغييروتتميم
القانون رقم  07.00القا�ضي بإحداث
األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
 05يناير
2016

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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ر.ت

.6

.7

.8

.9

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  45.15بتغييروتتميم
أحكام القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم
التعليم العالي الصادربتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من
صفر  19( 1421ماي  )2000والظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398
الصادرفي  10شوال  16( 1395أكتوبر
 )1975املتعلق بإحداث الجامعات وبسن
أحكام خاصة.
مشروع قانون رقم  107.12بتغييروتتميم
القانون رقم  44.00بشأن بيع العقارات في
طور اإلنجازاملتمم بموجبه الظهيرالشريف
الصادرفي  9رمضان  12( 1331أغسطس
 )1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود.
مشروع قانون رقم  30.14يوافق بموجبه
على االتفاقية املتعلقة باملساعدة اإلدارية
املتبادلة في امليدان الضريبي ،املوقعة
بستراسبورغ في  25يناير  ،1988كما تم
تعديلها ببروتوكول  2010والتي وقعت عليها
اململكة املغربية بباريس في  21ماي .2013
مشروع قانون رقم  57.14يوافق بموجبه
على االتفاق اإلطارللتعاون املوقع بالرباط
في  17أبريل  2014بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية بنما.
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

مجلس النواب  11نونبر 2015

مجلس النواب  20ماي 2015

 28دجنبر
2015

 28دجنبر
2015

مجلس النواب

مجلس النواب

مصدرالنص

 05يناير
2016

 19يناير
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات

نتيجة
التصويت

املوافقون32 :
املعارضون00 :
املمتنعون04:

اإلجماع

اإلجماع

 19يناير
2016

 19يناير
2016

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

 -تم تعديله

 ورد في إطارقراءة ثانية؛ -لم يعدل.

 -لم يعدل

اإلجماع

 -لم يعدل

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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ر.ت

.10

.11

.12

.13

.14

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  92.14يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بالرباط في  12ماي
 2014بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون
واملساعدة املتبادلة في امليدان الجمركي.
مشروع قانون رقم  102.14يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في مجال تدبيرحاالت
الطوارئ ،املوقع بالرباط في  13يونيو
 2014بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية أذربيجان.
مشروع قانون رقم  03.15يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية،
املوقع بندجامينا في  19سبتمبر  2014بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
تشاد.
مشروع قانون رقم  19.15يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون الثقافي والفني املوقع
بالرباط في  3فبراير 2015بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة دولة الكويت.
مشروع قانون رقم  31.15يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في مجال الصحة،
املوقع بمراكش في  20يناير  2015بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
الكوت ديفوار.

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

 19يناير
2016

 19يناير
2016

 19يناير
2016

 19يناير
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 28دجنبر
2015

 28دجنبر
2015

 28دجنبر
2015

 28دجنبر
2015

 28دجنبر
2015

مصدرالنص

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 19يناير
2016

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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ر.ت

.15

.16

.17

.18

تاريخ وضعه
مقترح/مشروع القانون
بمكتب
مصدرالنص
املجلس
مشروع قانون رقم  40.15يوافق بموجبه
على اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل في
 28دجنبر
املسائل الجمركية ،املوقعة بالدارالبيضاء
مجلس النواب
2015
في  17مارس  2015بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية
املتحدة.
مشروع قانون رقم  42.15يوافق بموجبه
على اتفاقية املعهد الدولي لتوحيد القانون
الخاص (يونيدروا) بشأن املمتلكات
 28دجنبر
الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق
مجلس النواب
2015
غيرمشروعة ،املعتمدة من قبل املؤتمر
الدبلوما�سي املنعقد بروما من  7إلى 24
يونيو .1995
مشروع قانون رقم  53.15يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة ببيساو في  28ماي
 28دجنبر
 2015بين اململكة املغربية وجمهورية
مجلس النواب
2015
غينيا بيساو لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل.
مشروع قانون رقم  56.15يوافق بموجبه
على االتفاقية رقم  172بشأن ظروف
العمل في الفنادق واملطاعم واملنشآت
رئيس
 03نونبر 2015
املماثلة ،1991 ،املعتمدة من قبل املؤتمر
الحكومة
العام ملنظمة العمل الدولية في دورته
الثامنة والسبعين بجنيف في  25يونيو
.1991
نتيجة
التصويت

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات

 -لم يعدل

 19يناير
2016

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 19يناير
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 19يناير
2016

اإلجماع

اإلجماع

 19يناير
2016

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021 - 2015

مالحظات

 -تم تعديله

نتيجة
التصويت
اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
 02فبراير
2016

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 23دجنبر
2015
 23دجنبر
2015

مصدرالنص

مجلس النواب

مجلس النواب

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  89.13يتعلق بالنظام
األسا�سي للصحفيين املهنيين.

مشروع قانون رقم  90.13يق�ضي بإحداث
املجلس الوطني للصحافة.

ر.ت

.19

.20

.21

.22

.23

.24

 02فبراير
2016

مشروع قانون تنظيمي رقم  106.13يتعلق
بالنظام األسا�سي للقضاة.

مشروع قانون تنظيمي رقم  100.13يتعلق
باملجلس األعلى للسلطة القضائية.

اإلجماع

مجلس النواب

مجلس النواب

 -تم تعديله

 28أكتوبر
2015
 28أكتوبر
2015

 02فبراير
2016

لجنة الفالحة والقطاعات
مشروع قانون رقم  91.14يتعلق بالتجارة
مجلس النواب  27يناير 2016
واإلنتاجية
الخارجية.
لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان
لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان

اإلجماع

 09فبراير
2016
 09فبراير
2016
 09فبراير
2016

 -لم يعدل

اإلجماع

املوافقون29 :
املعارضون19 :
املمتنعون00:

اإلجماع

مشروع قانون رقم  67.15يق�ضي بتغيير
وتتميم الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم
لجنة الفالحة والقطاعات
 1.72.255بتاريخ  18من محرم 1393
مجلس النواب  13يناير 2016
واإلنتاجية
( 22فبراير  )1973يتعلق باستيراد مواد
الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل
بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

 -لم يعدل

 -تم تعديله

 -تم تعديله

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021 - 2015

67

68

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  30.15يتعلق بسالمة
السدود.

ر.ت

.1

مالحظات

نتيجة
التصويت
اإلجماع

 8أبريل
2016

ثانيا :دورة أبريل  2016من السنة التشريعية :2016 - 2015
مصدرالنص

مجلس النواب

 -لم يعدل

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 23دجنبر
2015

.2

اإلجماع

لجنة الداخلية والجهات
والجماعات الترابية
والبنيات االساسية

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

مجلس النواب

 -لم يعدل

 8أبريل
2016
 8أبريل
2016

ورد في إطارقراءة ثانية؛-لم يعدل.

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 8أبريل
2016

اإلجماع

اإلجماع

 11فبراير
2015

مشروع قانون رقم  87.14يق�ضي بتغيير
القانون رقم  016.89املتعلق بمزاولة
مجلس النواب  28يناير 2016
مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة
املهندسين املعماريين الوطنية.
مشروع قانون رقم  106.14بتغيير
 12فبراير
وتتميم القانون رقم  016.89املتعلق
مجلس النواب
2016
بمزاولة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة
املهندسين املعماريين الوطنية.
لجنة الداخلية والجهات
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

مشروع قانون رقم  133.12يتعلق
بالعالمات املميزة ملنتوجات الصناعة
التقليدية.

.3

.4

.5

مشروع قانون رقم  89.13يتعلق بالنظام
األسا�سي للصحافيين املهنيين.
مجلس النواب

 11فبراير
2016

 8أبريل
2016

املوافقون33 :
املعارضون:
00
املمتنعون11:

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021 - 2015

69

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة الداخلية والجهات
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
لجنة الداخلية والجهات
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية
لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

 12فبراير
2016

 12فبراير
2016

 12فبراير
2016
 12فبراير
2016

مصدرالنص

مشروع قانون إطاررقم  97.13يتعلق
بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة مجلس النواب
والنهوض بها.

مشروع قانون رقم  94.12يتعلق باملباني
اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد مجلس النواب
الحضري.

مجلس النواب

.6

.7

مشروع قانون رقم  106.12بتغييروتتميم
القانون رقم  18.00املتعلق بنظام امللكية مجلس النواب  28يناير 2016
املشتركة للعقارات املبنية.

مشروع قانون رقم  59.14يتعلق باقتناء
سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.

.8

.9

.10

ر.ت

نتيجة
التصويت

اإلجماع

 8أبريل
2016

 8أبريل
2016
 8أبريل
2016
 8أبريل
2016
 8أبريل
2016

مقترح/مشروع القانون

مالحظات
 ورد في إطارقراءة ثانية بعدتعديله من مجلس النواب؛
 سبق أن أودع باألولوية منرئيس الحكومة لدى مكتب
املجلس طبقا ألحكام الفصل 78
من الدستور؛
 لم يعدل.اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

.11

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

مشروع قانون رقم  113.13يتعلق بالترحال
الرعوي وتهيئة وتدبيراملجاالت الرعوية مجلس النواب
واملراعي الغابوية.
اإلجماع

مشروع قانون  46.12يغيرويتمم بموجبه
امللحق األول من الظهيرالشريف الصادر
مجلس النواب
في  28من جمادى اآلخرة  31( 1337مارس
 )1919بمثابة مدونة التجارة البحرية.
 12فبراير
2016

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

 8أبريل
2016
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مقترح/مشروع القانون

ر.ت

.12

مصدرالنص

مشروع قانون رقم  70.13يتعلق باملراكز
االستشفائية الجامعية.

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مجلس النواب  13يناير 2016

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

مالحظات

نتيجة
التصويت
اإلجماع

اإلجماع

.14

.15

.16

 8أبريل
2016

 -تم تعديله

 -تم تعديله

مشروع قانون رقم  43.13يتعلق بمزاولة
مهن التمريض.

مشروع قانون رقم  44.13يتعلق بمزاولة
مهنة القبالة.

مشروع قانون رقم  40.13يتعلق بمدونة
الطيران املدني.

.13

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 12فبراير
2016
 12فبراير
2016
 12فبراير
2016

اإلجماع

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

 لم يعدل 19أبريل
2016
 19أبريل
2016
 26أبريل
2016

 القراءة األولى:مجلس النواب  15فبراير
2016
مشروع قانون رقم  51.15يق�ضي بإعادة
تنظيم "املسرح الوطني محمد الخامس".
 القراءةمجلس النواب الثانية13 :
ماي 2016

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 القراءةاألولى8 :
أبريل 2016
 القراءةالثانية21 :
يونيو 2016

 -تم تعديله

 -تم تعديله

 -تم تعديله
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ر.ت

.17

.18

.19

.20

مقترح/مشروع القانون
مصدرالنص

مشروع قانون رقم  69.14يوافق بموجبه
على اتفاقية تسليم املجرمين املوقعة
مجلس النواب
بالرباط في  19فبراير  2014بين اململكة
املغربية والبوسنة والهرسك.
مشروع قانون رقم  75.14يوافق بموجبه
على اتفاقية املساعدة القانونية في امليدان
الجنائي ،املوقعة بالرباط في  19فبراير مجلس النواب
 2014بين اململكة املغربية والبوسنة
والهرسك.

مشروع قانون رقم  16.15يوافق بموجبه
على االتفاقية حول التعاون القضائي في
امليدان الجنائي ،املوقعة بمراكش في  20مجلس النواب
يناير  2015بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
مشروع قانون رقم  20.15يوافق بموجبه
على االتفاقية بشأن نقل األشخاص
املحكوم عليهم املوقعة بمراكش في  20مجلس النواب
يناير 2015بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت
اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
 04ماي
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 12فبراير
2016

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 12فبراير
2016

 11فبراير
2016

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 11فبراير
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 04ماي
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 04ماي
2016

اإلجماع

اإلجماع

 04ماي
2016
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ر.ت

.21

.22

.23

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 11فبراير
2016

مصدرالنص

مقترح/مشروع القانون

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 12فبراير
2016

 11فبراير
2016

 04ماي
2016

مشروع قانون رقم  39.15يوافق بموجبه
على مذكرة تفاهم في مجال املالحة
التجارية ،املوقعة بالرباط في  12فبراير مجلس النواب
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية غانا.

 04ماي
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

.24

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
 04ماي
2016

 04ماي
2016

 04ماي
2016

مشروع قانون رقم  55.15يوافق بموجبه
على االتفاق حول املساعدة اإلدارية
املتبادلة في املجال الجمركي ،املوقع بدكارفي مجلس النواب
 21ماي  2015بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية السنغال.

.25

مشروع قانون رقم  52.15يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع ببيساو في  28ماي
 2015بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مجلس النواب
جمهورية غينيا بيساو بشأن تشجيع
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
مشروع قانون رقم  54.15يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن التعاون في مجال األمن
والحكامة املحلية املوقع ببيساو في  28ماي مجلس النواب
 2015بين وزارة الداخلية للمملكة املغربية
ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو.
 11فبراير
2016

 11فبراير
2016

مشروع قانون رقم  57.15يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري
وتربية األحياء البحرية ،املوقع بدكارفي  25مجلس النواب
ماي  2015بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية السنغال.

مالحظات

نتيجة
التصويت

اإلجماع

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 -لم يعدل
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ر.ت

.26

.27

.28

.29

نتيجة
التصويت

اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات

 -لم يعدل

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 04ماي
2016

 21أبريل
2016

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 21أبريل
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 04ماي
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 04ماي
2016

اإلجماع

اإلجماع

 04ماي
2016

تاريخ وضعه
مقترح/مشروع القانون
بمكتب
مصدرالنص
املجلس
مشروع قانون رقم  01.16يوافق بموجبه
على االتفاقية رقم  143بشأن الهجرة في
أوضاع اعتسافية وتعزيزتكافؤ الفرص
واملعاملة للعمال املهاجرين ،املسماة
 18مارس
مجلس النواب
اتفاقية العمال املهاجرين (أحكام
2016
تكميلية) ،1975 ،املعتمدة من قبل املؤتمر
العام ملنظمة العمل الدولية في دورته
الستين املنعقدة بجنيف في  24يونيو
.1975
مشروع قانون رقم  85.15يوافق بموجبه
على اتفاقية الضمان االجتماعي املوقعة
بتونس في  5محرم  19( 1437أكتوبر مجلس النواب  5أبريل 2016
 )2015بين اململكة املغربية والجمهورية
التونسية.

مشروع قانون رقم  05.16يوافق بموجبه
على ميثاق تحدي األلفية املبرم بالرباط في
 18من صفر  30( 1437نوفمبر  )2015بين
مجلس النواب
حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات
املتحدة األمريكية ،عبرهيئة تحدي األلفية
وملحقاته.
مشروع قانون رقم  72.15يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بالرباط في  14أبريل
 2015بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
مجلس النواب
اململكة العربية السعودية لتجنب االزدواج
الضريبي وملنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل.
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مصدرالنص

.30

ر.ت

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 21أبريل
2016

مقترح/مشروع القانون

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

مشروع قانون رقم  75.15يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بروما في  8ماي 2015
بين حكومة اململكة املغربية والصندوق مجلس النواب
الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب
قطري.

.31

.32

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
 04ماي
2016

 04ماي
2016

 04ماي
2016

 04ماي
2016

 21أبريل
2016

مشروع قانون رقم  81.15يوافق بموجبه
على ملحق االتفاق بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة الطائفة الفرنسية
لبلجيكا (فيدرالية والوني -بروكسيل) حول
مجلس النواب
الوضعية القانونية للمؤسسات املدرسية
البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي
لفيدرالية والوني – بروكسيل باملغرب،
املوقع بالرباط في فاتح أكتوبر .2015

مشروع قانون رقم  82.15يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بالرباط في  5أكتوبر
 2015بين حكومة اململكة املغربية ومجلس
مجلس النواب
وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل.

.33

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 21أبريل
2016

 21أبريل
2016

مشروع قانون رقم  92.15يوافق بموجبه
على النظام األسا�سي ملحكمة العدل
اإلسالمية الدولية ،املعتمد من طرف مؤتمر
مجلس النواب
القمة اإلسالمي الخامس املنعقد بالكويت
في الفترة ما بين  26و 29من جمادى األولى
 26( 1407و 29يناير .)1987

مالحظات

نتيجة
التصويت

اإلجماع

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 -لم يعدل
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اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
 04ماي
2016
 04ماي
2016

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 14أبريل
2016
 11أبريل
2016

مصدرالنص

مشروع قانون رقم  48.15يتعلق بضبط
قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية مجلس النواب
لضبط الكهرباء.
مجلس النواب

مشروع قانون تنظيمي رقم  90.15يتعلق
بمجلس الوصاية.

.34

.35

 12فبراير
2016

.36

ر.ت

نتيجة
التصويت
األغلبية

اإلجماع

اإلجماع

لجنة الداخلية والجهات
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

مقترح/مشروع القانون

مالحظات

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -تم تعديله

 24ماي
2016

مشروع قانون رقم  116.14يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة
السيرعلى الطرق الصادربتنفيذه الظهير مجلس النواب
الشريف رقم  1.10.07بتاريخ  26من صفر
 11( 1431فبراير .)2016

.37

 -لم يعدل

مشروع قانون تنظيمي رقم  64.14بتحديد
شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم مجلس النواب  28يناير 2016
امللتمسات في مجال التشريع.
 31ماي
2016

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

املوافقون:
27
املعارضون:
10
املمتنعون03:

.38

 -لم يعدل

مشروع قانون تنظيمي رقم  44.14بتحديد
شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم مجلس النواب  28يناير 2016
العرائض إلى السلطات العمومية.
 31ماي
2016

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

املوافقون:
27
املعارضون:
10
املمتنعون03:

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

.39

 31ماي
2016

مشروع قانون رقم  78.14يتعلق باملجلس
االستشاري لألسرة والطفولة.
مجلس النواب

 21أبريل
2016
 -تم تعديله

املوافقون:
27
املعارضون:
10
املمتنعون03:
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ر.ت

مقترح/مشروع القانون

.40

رئيس
الحكومة

 21أبريل
2016

 8فبراير 2016

مجلس النواب  13ماي 2016

مجلس النواب

مصدرالنص

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو
املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو مجلس النواب  13ماي 2016
الصناعي أو الحرفي.

.41

.42

.43

.44

 21أبريل
2016

مشروع قانون رقم  02.16يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  57.11املتعلق
باللوائح االنتخابية العامة وعمليات
مجلس النواب
االستفتاء واستعمال وسائل االتصال
السمعي البصري العمومية خالل الحمالت
االنتخابية واالستفتائية.

مشروع قانون رقم  36.15يتعلق باملاء.

مشروع قانون رقم  73.15يق�ضي بتغيير
وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون
الجنائي.

مشروع قانون رقم  95.15يغيرويتمم
القانون رقم  013.71الصادربتاريخ 12
من ذي القعدة  30( 1391دجنبر)1971
املحدث بموجبه نظام املعاشات العسكرية.

نتيجة
التصويت
اإلجماع

 21يونيو
2016

 21يونيو
2016

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات
 ورد على املجلس في إطارقراءةثانية؛
 -لم يعدل.

اإلجماع

اإلجماع
املوافقون:
27
املعارضون:
20
املمتنعون00:
اإلجماع

 28يونيو
2016

 28يونيو
2016

 28يونيو
2016

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 -لم يعدل

 -تم تعديله

 -لم يعدل

 -لم يعدل
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مصدرالنص

مقترح/مشروع القانون

ر.ت

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

.45

رئيس
الحكومة

 28يونيو
2016

نتيجة
التصويت

مالحظات

 -لم يعدل

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 -تم تعديله

 19يوليوز
2016
 19يوليوز
2016

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

املوافقون:
27
املعارضون:
21
املمتنعون04:
املوافقون:
27
املعارضون:
21
املمتنعون04:
املوافقون:
27
املعارضون:
20
املمتنعون04:
اإلجماع

اإلجماع

 19يوليوز
2016

 28يونيو
2016

 -لم يعدل

 -تم تعديله

 -تم تعديله

اإلجماع

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 28يونيو
2016

 19يناير 2016

.46

 19يناير 2016

 19يناير 2016

 12فبراير
2016

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

مشروع قانون رقم  72.14املحددة بموجبه
السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد
املوظفون واملستخدمون في نظام املعاشات
املدنية.

.47

.48

.49

مشروع قانون رقم  71.14يغيرويتمم
القانون رقم  71-011بتاريخ  12من ذي
القعدة  30( 1391دجنبر  )1971املحدث
بموجبه نظام املعاشات املدنية.
رئيس
الحكومة

رئيس
الحكومة

مشروع قانون رقم  96.15يغيرويتمم
الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 216-77-
 1الصادرفي  20من شوال  4( 1397أكتوبر
 )1977املتعلق بإحداث نظام جماعي ملنح
رواتب التقاعد.

مقترح قانون يتعلق بالفنان واملهن الفنية .مجلس النواب

مشروع قانون رقم  02.13يتعلق بزجر
الغش في االمتحانات املدرسية.

.50

مجلس النواب  8يونيو 2016

مشروع قانون رقم  88.13يتعلق
بالصحافة والنشر.
مجلس النواب

 23يونيو
2016
 -تم تعديله

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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.51

.52

.53

.54

ر.ت

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 15فبراير
2016

مقترح قانون يق�ضي بتعديل أحكام القانون
رقم  80.12املتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم
مجلس النواب
وضمان جودة التعليم العالي والبحث
العلمي.

مشروع قانون تنظيمي رقم  20.16يق�ضي
بتغييروتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11مجلس النواب
املتعلق بمجلس النواب.

مشروع قانون تنظيمي رقم  21.16يق�ضي
بتغييروتتميم القانون التنظيمي رقم  29.11مجلس النواب
املتعلق باألحزاب السياسية.

مقترح قانون بتغييروتتميم القانون رقم
 77.03املتعلق باالتصال السمعي البصري.

مقترح/مشروع القانون

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 20يوليوز
2016
 20يوليوز
2016

مجلس النواب

.55

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت
اإلجماع

لجنة التعليم

اإلجماع

 26يوليوز
2016
 26يوليوز
2016
 26يوليوز
2016

 20يوليوز
2016

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لم يعدل ورد على املجلس في إطارقراءةثانية.
 -لم يعدل

-لم يعدل

 26يوليوز
2016

 26يوليوز
2016

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية
لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

 20يوليوز
2016

مجلس النواب

مشروع قانون رقم  11.15يتعلق بإعادة
تنظيم الهيأة العليا لالتصال السمعي
البصري.

املوافقون:
31
املعارضون:
00
املمتنعون23:

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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مصدرالنص

.56

ر.ت

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

 21يوليوز
2016

مقترح/مشروع القانون

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

.57

مالحظات

نتيجة
التصويت

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

-لم يعدل

 26يوليوز
2016

 2غشت
2016

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

املوافقون:
38
املعارضون:
00
املمتنعون17:
املوافقون:
27
املعارضون:
23
املمتنعون00:
املوافقون:
28
املعارضون:
00
املمتنعون19:
اإلجماع

 2غشت
2016

 ورد في إطارقراءة ثانية؛ -لم يعدل.

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

 -لم يعدل

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 26يوليوز
2016

مشروع قانون تنظيمي رقم  23.16بتغيير
وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا
ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور مجلس النواب
الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم
 1.12.20بتاريخ  27من شعبان 17( 1433
يوليو .)2012

مشروع قانون رقم  19.12بتحديد شروط
الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت مجلس النواب  2يونيو 2016
والعمال املنزليين.

مشروع قانون رقم  70.14يتعلق بهيئات
التوظيف الجماعي العقاري.
مجلس النواب

مجلس النواب

مشروع قانون رقم  59.13يق�ضي بتغييـر
وتتميم القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة مجلس النواب  8يونيو 2016
التأمينات.

 15فبراير
2016

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

.58

.59

.60

مشروع قانون رقم  24.16بإحداث
وكالة حساب تحدي األلفية – املغرب
()MCA-Morocco
 23يونيو
2016

 2غشت
2016

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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مقترح/مشروع القانون

ر.ت

مصدرالنص

.61

.62

.63

.64

.65

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

مشروع قانون رقم  100.15يتعلق بتصفية
ميزانية السنة املالية .2013

مشروع قانون رقم  37.16يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  57.09املحدثة
بموجبه الشركة املسماة " الوكالة املغربية مجلس النواب
للطاقة الشمسية " "MOROCCAN
" AGENCY FOR SOLAR ENERGY

مشروع قانون رقم  38.16يغيرويتمم
بموجبه الفصل الثاني من الظهيرالشريف
رقم  1.63.226الصادرفي  14من ربيع األول مجلس النواب
 5( 1383أغسطس  )1963بإحداث املكتب
الوطني للكهرباء.
مجلس النواب

مشروع قانون رقم  39.16يق�ضي بتغير
القانون رقم  16.09املتعلق بالوكالة
الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة
والنجاعة الطاقية.

مشروع قانون رقم  74.15يتعلق باملنطقة
املنجمية لتافياللت وفجيج.

 21يوليوز
2016

مجلس النواب  2يونيو 2016

 21يوليوز
2016

 21يوليوز
2016

مجلس النواب

 21يوليوز
2016

نتيجة
التصويت
 2غشت
2016

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات

 -لم يعدل

املوافقون:
21
املعارضون:
14
املمتنعون13:
 2غشت
2016

 -لم يعدل

املوافقون:
28
املعارضون:
09
املمتنعون09:

 -لم يعدل

 2غشت
2016

 2غشت
2016

 -لم يعدل

املوافقون:
43
املعارضون:
00
املمتنعون04:
اإلجماع

املوافقون:
40
املعارضون:
00
املمتنعون09:

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

 2غشت
2016
 -لم يعدل

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  27.14يتعلق بمكافحة
االتجاربالبشر.

ر.ت

.66

مصدرالنص

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

مجلس النواب  2يونيو 2016

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت
اإلجماع

 2غشت
2016

 2غشت
2016

اإلجماع

اإلجماع

 -لم يعدل

 -تم تعديله

 -تم تعديله

 2غشت
2016

 2غشت
2016

املوافقون:
38
املعارضون:
02
املمتنعون04:

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

.67

.68

لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان

لجنة الداخلية والجماعات
مشروع قانون رقم  66.12يتعلق بمراقبة
مجلس النواب  2يونيو 2016
الترابية والبنيات األساسية
وزجراملخالفات في مجال التعميروالبناء.

 27يوليوز
2016

مشروع قانون رقم  06.16يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة ببورت لويس في
 25نوفمبر  2015بين اململكة املغربية
مجلس النواب
وجمهورية موريشيوس لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل.

.69

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 27يوليوز
2016

مشروع قانون رقم  07.16يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بالرباط في  25يناير
 2016بين اململكة املغربية والجمهورية
مجلس النواب
الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في
ميدان الضرائب على الدخل.

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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ر.ت

.70

.71

.72

.73

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 27يوليوز
2016

مصدرالنص

مقترح/مشروع القانون

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 2غشت
2016

مالحظات

نتيجة
التصويت

اإلجماع

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 27يوليوز
2016

 27يوليوز
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 27يوليوز
2016

اإلجماع

 2غشت
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 2غشت
2016

اإلجماع

اإلجماع

 2غشت
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

مشروع قانون رقم  08.16يوافق بموجبه
على االتفاقية في املجال العسكري والتقني
املوقعة بالرباط في  3ربيع األول  15( 1437مجلس النواب
ديسمبر  )2015بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة اململكة العربية السعودية.

مشروع قانون رقم  09.16يوافق بموجبه
على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال املياه
املوقعة بالرباط في فاتح جمادى األولى
مجلس النواب
 20( 1436فبراير )2015بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية
السعودية.
مشروع قانون رقم  15.16يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بالرباط في  25يناير
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
مجلس النواب
الجمهورية الديمقراطية لساوتومي
وبرينسيبي بشأن تشجيع وحماية
االستثمارات على وجه التبادل.
مشروع قانون رقم  16.16يوافق بموجبه
على اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف
املنتوجات الطبية واملخالفات الشبيهة مجلس النواب
املهددة للصحة العمومية ،املوقعة بموسكو
في  28أكتوبر.2011

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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ر.ت

.74

.75

.76

.77

.78

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  18.16يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في مجال الصيد
البحري املوقع بالرباط في 25يناير 2016
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
الجمهورية الديمقراطية لساوتومي
وبرينسيبي.
مشروع قانون رقم  27.16يوافق بموجبه
على اتفاقية املوقعة بالرباط في  5أبريل
 2016بين اململكة املغربية وجمهورية
سلوفينيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل.
مشروع قانون رقم  31.16يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري
املوقع بموسكو في  15مارس  2016بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا
االتحادية.
مشروع قانون رقم  32.16يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بموسكو في  15مارس
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
روسيا االتحادية بشأن تشجيع وحماية
االستثمارات على وجه التبادل.
مشروع قانون رقم  33.16يوافق بموجبه
على اتفاقية النقل البحري املوقعة
بالدوحة في  5أبريل  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة دولة قطر.

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

 2غشت
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 27يوليوز
2016

مصدرالنص

مجلس النواب

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

مجلس النواب

مجلس النواب

 27يوليوز
2016

 27يوليوز
2016

مجلس النواب

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 27يوليوز
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 2غشت
2016

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 2غشت
2016

اإلجماع

اإلجماع

 2غشت
2016

مجلس النواب

 2غشت
2016

 27يوليوز
2016
اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
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اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 27يوليوز
2016
 27يوليوز
2016

مصدرالنص

مشروع قانون رقم  42.16يوافق بموجبه
على اتفاق باريس بشأن تغيراملناخ ،املعتمد مجلس النواب
بباريس في  12ديسمبر .2015

.79

.80

ر.ت

نتيجة
التصويت
اإلجماع

 2غشت
2016
 2غشت
2016

مقترح/مشروع القانون

مالحظات

 -لم يعدل

اإلجماع

مشروع قانون رقم  69.15يوافق بموجبه
على البروتوكول املعدل التفاقية مراكش
مجلس النواب
إلنشاء منظمة التجارة العاملية ،املعتمد
بجنيف في  27نوفمبر .2014

.81

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 27يوليوز
2016

اإلجماع

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

مشروع قانون رقم  84.15يوافق بموجبه
على النظام األسا�سي ملنظمة تنمية املرأة في
الدول األعضاء بمنظمة املؤتمراإلسالمي
(منظمة التعاون اإلسالمي حاليا) الذي
مجلس النواب
اعتمده مجلس وزراء الخارجية باملنظمة
املذكورة في دورته السابعة والثالثين
بدوشنبيه (طاجيكيستان) من  18إلى 20
ماي .2010

.82

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
 2غشت
2016

 2غشت
2016

 27يوليوز
2016

مشروع قانون رقم  88.15يوافق بموجبه
على النظام األسا�سي لالتحاد اإلسالمي
لالتصاالت السلكية والالسلكية الذي
اعتمده مؤتمروزراء خارجية الدول
مجلس النواب
األعضاء في منظمة املؤتمراإلسالمي
(منظمة التعاون اإلسالمي حاليا) في دورته
الخامسة عشرة املنعقدة بصنعاء في
ديسمبر .1984
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اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

مصدرالنص

مشروع قانون رقم  49.15بتغييروتتميم
القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة مجلس النواب
وسن أحكام خاصة بآجال األداء.

.83

ر.ت

نتيجة
التصويت
اإلجماع

 21يوليوز
2016

مقترح/مشروع القانون

مالحظات

 -لم يعدل

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -تم تعديله

 2غشت
2016

.84

رئيس
الحكومة

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

 19يناير 2016

اإلجماع

 5غشت
2016

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

.85

.86

اإلجماع

 5غشت
2016

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 5غشت
2016

مشروع قانون رقم  19.14يتعلق ببورصة
القيم وشركات البورصة واملرشدين في مجلس النواب
االستثماراملالي.

.87

 5غشت
2016

اإلجماع

مشروع قانون رقم  98.15يتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض
الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا.

مشروع قانون رقم  55.16يغيرويتمم
القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم مجلس النواب  2غشت 2016
املالية.
 23يونيو
2016

 23يونيو
2016

مشروع قانون رقم  110.14يتعلق بإحداث
نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية
مجلس النواب
وبتغييروتتميم القانون رقم  17.99املتعلق
بمدونة التأمينات.

املوافقون:
30
املعارضون:
ال أحد
املمتنعون02:
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السنة التشريعية :2017 - 2016
أوال :دورة أكتوبر 2016
ثانيا :دورة أبريل 2017

ر.ت

.1

املوضوع

مصدر
النص

مجلس
النواب

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

 18يناير
2017

اللجنة املختصة

لجنة الخارجية
والحدود والدفاع
الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
 19يناير
2017

تاريخ
املوافقة

أوال :دورة أكتوبر  2016من السنة التشريعية :2017 - 2016

مشروع قانون رقم  ،01.17يوافق
بموجبه على القانون التأسي�سي
لالتحاد اإلفريقي املوقع بلومي
(بالتوغو) في  11يوليو  ،2000كما
تم تعديله بالبروتوكول امللحق به،
املعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3
فبراير  ،2003وبمابوتو (املوزمبيق) في
 11يوليو .2003

نتيجة
التصويت

اإلجماع

مالحظات

 -لم يعدل
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90

ر.ت

.1

.2

ثانيا :دورة أبريل  2017من السنة التشريعية :2016-2017

مشروع قانون املالية رقم  73.16للسنة
املالية .2017

مقترح/مشروع القانون

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

مشروع قانون رقم  19.17يؤذن بموجبه
للحكومة بتغييررسم االستيراد املفروض مجلس النواب  2ماي 2017
على القمح اللين ومشتقاته.
مجلس النواب  13ماي 2017

مصدرالنص

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

.3

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

 9ماي 2017

 01يونيو
2017

مشروع قانون رقم  74.16يتعلق بتغيير
القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات.
رئيس
الحكومة
 9يونيو 2017

مالحظات

نتيجة
التصويت

اإلجماع

 -تم تعديله

 لم يعدلاملوافقون44 :
املعارضون22 :
املمتنعون10 :
 5يوليوز
2017

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

اإلجماع

.4

 -لم يعدل

مشروع قانون رقم  97.12يتعلق بمكافحة
تعاطي املنشطات في مجال الرياضة.
 11يوليوز
2017

مجلس النواب  2غشت 2016

اإلجماع

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 -تم تعديله

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

.5

 18يوليوز
2017

مشروع قانون رقم  61.16تحدث بموجبه
وكالة التنمية الرقمية.
اإلجماع

مجلس النواب

 14يوينو
2017
 -تم تعديله
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مالحظات

نتيجة
التصويت
املوافقون22 :
املعارضون:
ال أحد
املمتنعون13 :

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

 2غشت
2017

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 19يناير 2016

 25يوليوز
2017

مصدرالنص

رئيس
الحكومة

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان ولجنة
مجلس النواب  13ماي 2016
التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية.
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 25يوليوز
2017

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا.

مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

ر.ت

.6

.7

.9

.10

 2غشت
2017

 -تم تعديله

 -تم تعديله

املوافقون32 :
املعارضون16 :
املمتنعون :ال
أحد

اإلجماع

 2غشت
2017

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 25يوليوز
2017

.8

 -لم يعدل

اإلجماع

 2غشت
2017

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

 2غشت
2017

مشروع قانون رقم  03.17يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بأديس أبابا في
 19نوفمبر  2016بين اململكة املغربية
مجلس النواب
وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
مشروع قانون رقم  04.17يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بأديس أبابا في 19
نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية
مجلس النواب
وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية
الديمقراطية ،بشأن التشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.
مشروع قانون رقم  05.17يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن خدمات النقل الجوي
املوقع بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين مجلس النواب
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
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ر.ت

.11

.12

.13

.14

.15

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  06.17يوافق
بموجبه على االتفاقية املوقعة بكيغالي
في  19أكتوبر  2016بين اململكة املغربية
وجمهورية رواندا لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب
على الدخل.
مشروع قانون رقم  07.17يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بكيغالي في  19أكتوبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.
مشروع قانون رقم  08.17يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع
بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا.
مشروع قانون رقم  09.17يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بأنتناناريفو في 21
نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية مدغشقرلتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في
ميدان الضرائب على الدخل.
مشروع قانون رقم  10.17يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري
وتربية األحياء البحرية ،املوقع بأنتناناريفو
في  21نوفمبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر.

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

 2غشت
2017

 2غشت
2017

 2غشت
2017

 2غشت
2017

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

مصدرالنص

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 2غشت
2017
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ر.ت

.16

.17

.18

.19

.20

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  11.17يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية
املوقع بدارالسالم في  24أكتوبر  2016بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
تنزانيا املتحدة.
مشروع قانون رقم  12.17يوافق بموجبه
على االتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية
املوقع بأبوجا في  2ديسمبر  2016بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
نيجيريا الفيدرالية.
مشروع قانون رقم  13.17يوافق بموجبه
على مذكرة تفاهم في ميدان الصيد
البحري ،املوقعة بأبوجا في  2ديسمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية نيجيريا الفيدرالية.
مشروع قانون رقم  14.17يوافق بموجبه
على مذكرة تفاهم بشأن تعزيزالتجارة
املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر 2016
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
مشروع قانون رقم  15.17يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في املجال األمني ،املوقع
بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا.

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

 2غشت
2017

 2غشت
2017

 2غشت
2017

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

مصدرالنص

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

 2غشت
2017

مجلس النواب

 2غشت
2017

 25يوليوز
2017
اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
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ر.ت

.21

.22

.23

.24

.25

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  17.17يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بأبوجا في  3ديسمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن اإلنعاش
والحماية املتبادلة لالستثمارات.
مشروع قانون رقم  28.17يوافق بموجبه
على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم
واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي ،املعتمد
بدوربان (جنوب إفريقيا) في  9يوليو .2002
مشروع قانون رقم  29.17يوافق بموجبه
على بروتوكول املعاهدة املؤسسة للجماعة
االقتصادية اإلفريقية بشأن البرملان
اإلفريقي ،املعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2
مارس .2001
مشروع قانون رقم  34.17يوافق
بموجبه على املعاهدة املؤسسة للجماعة
االقتصادية اإلفريقية ،املعتمدة بأبوجا
(نيجيريا) في  3يونيو  1991من قبل الدول
األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي
حل محلها االتحاد اإلفريقي.
مشروع قانون  20.17يق�ضي باملصادقة
على املرسوم بقانون رقم 814-16-
 2يتعلق بإخضاع العاملين باملديرية
العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط
العسكري.

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

 2غشت
2017

 2غشت
2017

 2غشت
2017

 2غشت
2017

 2غشت
2017

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

 25يوليوز
2017

مصدرالنص

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 -لم يعدل
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مالحظات

 -تم تعديله

نتيجة
التصويت
املوافقون36 :
املعارضون04 :
املمتنعون11 :

اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

 2غشت
2017
 2غشت
2017

 2غشت
2017

 8غشت
2017

 8غشت
2017

95

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 25يوليوز
2016

مصدرالنص

رئيس
الحكومة

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  65.15يتعلق
بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

ر.ت

.26

.30

.29

.28

.27

 -تم تعديله

املوافقون43 :
املعارضون05 :
املمتنعون :ال
أحد

اإلجماع

اإلجماع

مشروع قانون رقــم  60.16تحدث بموجبه
مجلس النواب  6يوليوز 2017
الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات
والصادرات.

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

مشروع قانون رقم  33.17يتعلق بنقل
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة
 24يوليوز
لجنة العدل والتشريع
بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى
مجلس النواب
وحقوق اإلنسان
2017
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة
العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة.
مشروع قانون رقم  44.16يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
على اتفاقية تسليم املجرمين املوقعة ببكين
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
في  11ماي  2016بين اململكة املغربية
املغربية املحتلة
وجمهورية الصين الشعبية.
مشروع قانون رقم  48.16يوافق بموجبه
على اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل من
أجل تسهيل اإلجراءات الجمركية وتعزيز
لجنة الخارجية والحدود
التعاون املشترك والوقاية من املخالفات
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول
املغربية املحتلة
أعضاء االتفاقية العربية املتوسطية
للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" ،املوقع
بعمان في  18فبراير .2015

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021 - 2015

96

ر.ت

.31

.32

.33

.34

.35

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  51.16يوافق بموجبه
على البروتوكول اإلضافي لالتفاقية العربية
املتوسطية للتبادل الحرحول انضمام دول
جديدة ،املوقع في  6أبريل .2016
مشروع قانون رقم  52.16يوافق بموجبه
على االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي
في املجال الجنائي ،املوقعة ببكين في 11
ماي  2016بين اململكة املغربية وجمهورية
الصين الشعبية.
مشروع قانون رقم  53.16يوافق بموجبه
على اتفاق االعتراف املتبادل باملشغل
االقتصادي املعتمد بين الدول أعضاء
االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر
"اتفاقية أغادير" ،املوقع بالقاهرة في 13
أبريل .2016
مشروع قانون رقم  54.16يوافق بموجبه
على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط
اإللكتروني وتبادل املعلومات بين الدول
أعضاء االتفاقية العربية املتوسطية
للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" ،املوقعة
بالقاهرة في  13أبريل .2016
مشروع قانون رقم  56.16يوافق بموجبه
على بروتوكول تعديل االتفاقية بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من
الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل،
املوقع باملنامة في  25أبريل .2016

مصدرالنص

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات

نتيجة
التصويت

اإلجماع

 8غشت
2017

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

 -لم يعدل

اإلجماع

 8غشت
2017

 8غشت
2017

 8غشت
2017

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 8غشت
2017
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ر.ت

.36

.37

.38

.39

.40

تاريخ وضعه
مقترح/مشروع القانون
اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
بمكتب
مصدرالنص
املجلس
مشروع قانون رقم  62.16يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
على االتفاق بشأن التعاون في املجال
 8غشت
العسكري ،املوقع ببكين في  11ماي  2016مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
2017
املغربية املحتلة
بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية
ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية.
مشروع قانون رقم  79.16يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
على االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون
 8غشت
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
2017
املائدة لعام  ،2015املوقع بجنيف في 9
املغربية املحتلة
أكتوبر .2015
مشروع قانون رقم  02.17يوافق بموجبه
على اتفاق إنشاء املركزاالستشاري حول
لجنة الخارجية والحدود
 8غشت
قوانين منظمة التجارة العاملية ،املوقع مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
2017
املغربية املحتلة
بسياتل (الواليات املتحدة األمريكية) في 30
نوفمبر .1999
مشروع قانون رقم  22.17يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
على االتفاق املوقع بلوساكا في  20فبراير
 8غشت
 2017بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
2017
املغربية املحتلة
جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية
االستثمارات.
مشروع قانون رقم  23.17يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
 8غشت
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
2017
بلوساكا في  20فبراير  2017بين حكومة
املغربية املحتلة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا.
مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل
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ر.ت

.41

.42

.43

.44

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  24.17يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بأكرا في  17فبراير
 2017بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية غانا لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب
على الدخل.
مشروع قانون رقم  25.17يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بجوبا في فاتح فبراير
 2017بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية جنوب السودان لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل.
مشروع قانون رقم  32.17يوافق بموجبه
على القانون التأسي�سي للمؤتمرالوزاري
األفريقي لألرصاد الجوية (،)AMCOMET
املعتمد ببرايا (الرأس األخضر ) في 14
فبراير  2015من قبل الدورة الثالثة لهذا
املؤتمر.
مشروع قانون رقم  26.17يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بجوبا في فاتح فبراير
 2017بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية جنوب السودان بشأن تشجيع
وحماية االستثمارات.

مصدرالنص

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات

نتيجة
التصويت

اإلجماع

 8غشت
2017

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

 -لم يعدل

اإلجماع

 8غشت
2017

 8غشت
2017

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

 8غشت
2017
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ر.ت

.45

.46

مجلس النواب  2غشت 2017

تاريخ وضعه
مقترح/مشروع القانون
اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
بمكتب
مصدرالنص
املجلس
مشروع قانون رقم  27.17يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
على االتفاق العام للتعاون املوقع بجوبا
 8غشت
في فاتح فبراير  2017بين حكومة اململكة مجلس النواب  2غشت  2017والدفاع الوطني واملناطق
2017
املغربية املحتلة
املغربية وحكومة جمهورية جنوب
السودان.

مشروع قانون رقم  69.16يتعلق بتتميم
املادة  4من القانون رقم  39.08املتعلق
بمدونة الحقوق العينية.
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

 8غشت
2017

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

اإلجماع

 -لم يعدل

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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مصدرالنص

مجلس النواب

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  89.15يتعلق باملجلس
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

مشروع قانون املالية رقم  68.17للسنة
املالية .2018

مشروع قانون رقم  103.14يتعلق بإحداث
الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

ر.ت

.1

.2

.3

أوال :دورة أكتوبر  2017من السنة التشريعية :2017-2018
اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 25يوليوز
2017

مجلس النواب

رئيس
الحكومة

مالحظات
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 25يوليوز
2017

 18دجنبر
2017

نتيجة
التصويت
 28نونبر
2017
 11دجنبر
2017

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 -تم تعديله

 تم تعديلهاإلجماع
املوافقـون47 :
املعارضون:
 22املمتنـعون
16 :
 26دجنبر
2017

 26دجنبر
2017

مجلس النواب  19نونبر 2017

 -تم تعديله

املوافقـون 42 :
املعارضون :
 00املمتنـعون
08:

اإلجماع

.4

 طلبت الحكومة األسبقية فيدراسته طبقا ألحكام الفصل 82
من الدستور؛
 -لم يعدل.

.5

مشروع قانون رقم  82.17يتعلق بإلغاء
الزيادات والغرامات والذعائروصوائر
التحصيل املتعلقة بالضرائب والرسوم
والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة
لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم
والجماعات.

مشروع قانون رقم  82.16يتعلق بتصفية
ميزانية السنة املالية .2014
مجلس النواب  6يوليوز 2017

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 26دجنبر
2017

املوافقـون 22 :
املعارضون10 :
املمتنـعون 19 :
 -لم يعدل.

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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104

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 21يوليوز
2016

مصدرالنص

مجلس النواب

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  31.13يتعلق بالحق في
الحصول على املعلومات.

ر.ت

.6

نتيجة
التصويت

مالحظات
 -تم تعديله.

 16يناير
2018

 16يناير
2018

 16يناير
2018

 16يناير
2018

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

املوافقـون 33 :
املعارضون :
 9يناير  03 2018املمتنـعون
08:
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

.7

.8

.9

.10

مشروع قانون رقم  45.17يوافق بموجبه
على االتفاق بين اململكة املغربية وأفريقيا
لجنة الخارجية والحدود
( 50أفريقيا  50-تمويل املشاريع وأفريقيا
 – 50تنمية املشاريع) بشأن إنشاء املقر مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
االجتماعي ألفريقيا  50فوق تراب اململكة
املغربية ،املوقع بالدارالبيضاء في  29يوليو
.2015
مشروع قانون رقم  43.16يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي
املوقعة بالدوحة في  5أبريل  2016بين مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة
قطر.
مشروع قانون رقم  46.16يوافق بموجبه
على مذكرة تفاهم للتعاون في مجاالت
لجنة الخارجية والحدود
النفط والغازوالكهرباء والطاقة املتجددة
وكفاءة استخدام الطاقة ،املوقعة بالدوحة مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
في  5أبريل  2016بين وزارة الطاقة
واملعادن واملاء والبيئة في اململكة املغربية
ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر.
مشروع قانون رقم  28.16يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
على االتفاقية في ميدان تسليم املجرمين،
مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
املوقعة بموسكو في  15مارس  2016بين
املغربية املحتلة
اململكة املغربية وروسيا االتحادية.

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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ر.ت

.11

.12

.13

.14

.15

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  31.17يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون بشأن األمن الداخلي،
املوقع بلشبونة في  20أبريل  2015بين
اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية.
مشروع قانون رقم  18.17يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في ميدان البحث العلمي
والتكنولوجي ،املوقع بالرباط في  8سبتمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
الجمهورية اليونانية.
مشروع قانون رقم  44.17يوافق بموجبه
على النظام األسا�سي ألفريقيا  – 50تمويل
املشاريع وأفريقيا  - 50تنمية املشاريع،
املوقع بالدارالبيضاء في  29يوليو .2015
مشروع قانون رقم  80.16يوافق بموجبه
على االتفاق حول املساعدة اإلدارية
املتبادلة في املجال الجمركي ،املوقع
ببروكسيل في  14يوليو  2016بين اململكة
املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة.
مشروع قانون رقم  42.17يوافق بموجبه
على االتفاق املن�شئ للمركزالدولي لتطبيق
الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة
الغابات وتدهورها (إسيريد) ،املوقع بباريس
في  10ديسمبر .2015

مصدرالنص

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات

نتيجة
التصويت
اإلجماع

 16يناير
2018

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

 -لم يعدل

اإلجماع

 16يناير
2018

 16يناير
2018

 16يناير
2018

لجنة الخارجية والحدود
مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 16يناير
2018

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021 - 2015
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ر.ت

.16

.17

.18

تاريخ وضعه
مقترح/مشروع القانون
اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
بمكتب
مصدرالنص
املجلس
مشروع قانون رقم  16.17يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
على االتفاق في مجال النقل البحري ،املوقع
 16يناير
بالرباط في  8سبتمبر  2016بين حكومة مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
2018
املغربية املحتلة
اململكة املغربية وحكومة الجمهورية
اليونانية.
مشروع قانون رقم  41.16يوافق بموجبه
لجنة الخارجية والحدود
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية،
 16يناير
املوقع بموسكو في  15مارس  2016بين مجلس النواب  7دجنبر  2017والدفاع الوطني واملناطق
2018
املغربية املحتلة
حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا
االتحادية.

مشروع قانون تنظيمي رقم  86.15يتعلق
بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم مجلس النواب
دستورية قانون.
 11غشت
2017

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

 16يناير
2018

مالحظات

نتيجة
التصويت

اإلجماع

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

 تم تعديله؛ صرحت املحكمة الدستوريةبمخالفة مجموعة من أحكامه
للدستور.

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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مصدرالنص

مقترح/مشروع القانون

ر.ت

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات

نتيجة
التصويت

 30يناير
2018

 -لم يعدل

املوافقـون23 :
املعارضون15 :
املمتنـعون 00 :

اإلجماع

املوافقـون25 :
املعارضون00 :
املمتنـعون23 :

 -تم تعديله

 -لم يعدل

 30يناير
2018

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

.19

.20

رئيس
الحكومة

مشروع قانون رقم  103.13يتعلق بمحاربة
العنف ضد النساء.

.21

 25أكتوبر
2017

مجلس النواب

مشروع قانون رقم  54.17يق�ضي بتغيير
املادة  15من القانون رقم  15.95املتعلق مجلس النواب
بمدونة التجارة.

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 21يوليوز
2016
 14دجنبر
2017

مشروع قانون رقم  47.16يوافق بموجبه
على البروتوكول املوقع بالرباط في 4
يونيو 2016املتعلق بمراجعة اإلتفاقية
العامة للضمان االجتماعي بين اململكة
املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة،
املوقعة بالرباط في  14فبراير  ،1972كما
تمت مراجعتها وتوقيعها في  30سبتمبر
 1996و 24يونيو  2002وعلى امللحق
املوقع بالرباط في  4يونيو  2016املتعلق
بمراجعة التوافق اإلداري بتاريخ  3نوفمبر
 1972بشأن كيفية تطبيق االتفاقية
العامة للضمان اإلجتماعي بين اململكة
املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة ،كما
تمت مراجعته بالتوافقات اإلدارية املوقعة
بالرباط في  30سبتمبر  1996و 22يونيو
 2000و 24يونيو . 2002
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

 30يناير
2018

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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ر.ت

.22

.23

.24

مالحظات

نتيجة
التصويت
اإلجماع

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان

 -لم يعدل

 13فبراير
2018

 13فبراير
2018

اإلجماع

املوافقـون 33 :
املعارضون :
 11املمتنـعون
04 :

اإلجماع

 -لم يعدل

 -تم تعديله

 -لم يعدل

تاريخ وضعه
مقترح/مشروع القانون
اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة
بمكتب
مصدرالنص
املجلس
مشروع قانون رقم  83.17بتغييرالقانون
رئيس
رقم  41.10املتعلق بتحديد شروط
 6فبراير
لجنة العدل والتشريع
 12يناير 2018
2018
وحقوق اإلنسان
الحكومة
ومساطراالستفادة من صندوق التكافل
العائلي.
مشروع قانون تنظيمي رقم  21.17بتغيير
وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا
 13فبراير
لجنة العدل والتشريع
 14دجنبر
ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور مجلس النواب
2018
وحقوق اإلنسان
2017
الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم
 1.12.20بتاريخ  27من شعبان 17( 1433
يوليو .)2012

مشروع قانون رقم  02.15يتعلق بإعادة
تنظيم وكالة املغرب العربي لألنباء.

.25

.26

مجلس النواب

مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادة 316
من القانون رقم  39.08املتعلق بمدونة
الحقوق العينية الصادربتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.11.178صادرفي  25من
ذي الحجة  22( 1432نوفمبر .)2011

مشروع قانون رقم  76.15يتعلق بإعادة
تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

 25يوليوز
2017

مجلس النواب  7فبراير 2018

مجلس النواب  7فبراير 2018

لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان

 13فبراير
2018
اإلجماع

 -لم يعدل

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
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ر.ت

.1

مالحظات

تاريخ
املوافقة

ثانيا :الدورة االستثنائية مارس -أبريل  2018من السنة التشريعية :2018 - 2017
مصدرالنص

مقترح/مشروع القانون

اللجنة الدائمة املختصة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

نتيجة
التصويت
اإلجماع

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 -لم يعدل

 05أبريل
2018

 27مارس
2018

املوافقـون45 :
املعارضون00 :
املمتنـعون02:

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

لجنة املالية

.2

 أودع باألسبقية من رئيسالحكومة لدى مكتب املجلس
من لدن رئيس الحكومة طبقا
للفصل  78من الدستور.
 -لم يعدل.

 05أبريل
2018

مشروع قانون رقم  69.17بتغييروتتميم
مجلس النواب
القانون رقم  33.06املتعلق بتسنيد
األصول.

مشروع قانون رقم  65.15يتعلق
بمؤسسات الرعاية االجتماعية( .في اطار مجلس النواب
قراءة ثانية)

.3

 -تم تعديله

 08فبراير
2018

 28مارس
2018

 27مارس
2018

مشروع قانون رقم  73.17بنسخ وتعويض
الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95
مجلس النواب
املتعلق بمدونة التجارة ،فيما يخص
مساطرصعوبات املقاولة.
املوافقـون42 :
املعارضون00 :
املمتنـعون07 :

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2021 - 2015

نتيجة
التصويت
اإلجماع

تاريخ
املوافقة
اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 25يوليوز
2016

 09فبراير
2018

 09فبراير
2018

مصدرالنص
رئيس
الحكومة

رئيس
الحكومة

رئيس
الحكومة

رئيس
الحكومة

مقترح/مشروع القانون

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

ر.ت

.1

ثالثا :دورة أبريل  2018من السنة التشريعية :2018 - 2017
مالحظات

 -تم تعديله

 24أبريل
2018

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 09فبراير
2018

110

.4

.3

.2

اإلجماع

 22ماي
2018

 22ماي
2018

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

 22ماي
2018

مشروع قانون رقم  30.17يوافق بموجبه
على االتفاقية رقم  120بشأن القواعد
الصحية في التجارة واملكاتب ،املعتمدة من
قبل املؤتمرالعام ملنظمة العمل الدولية
في دورته  ،48املنعقدة بجنيف في  8يوليو
.1964
مشروع قانون رقم  43.17يوافق بموجبه
على اتفاقية الضمان االجتماعي املوقعة
بالرباط في  21سبتمبر  2016بين اململكة
املغربية وجمهورية بلغاريا.
مشروع قانون رقم  81.16يوافق بموجبه
على بروتوكول  2014املتعلق باالتفاقية
رقم  29بشأن العمل الجبري،1930 ،
املعتمد من قبل املؤتمرالعام ملنظمة العمل
الدولية في دورته  ،103املنعقدة بجنيف في
 11يونيو .2014
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ر.ت

.5

.6

.7

.8

.9

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  40.16يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن النقل الدولي عبرالطرق
للركاب والبضائع ،املوقع بالرباط في  5أبريل
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية سلوفينيا.
مشروع قانون رقم  34.16يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون التجاري واالقتصادي،
املوقع بالرباط في  24مارس  2016بين
حكومة اململكة املغربية ومجلس وز اء
ر
البوسنة والهرسك.
مشروع قانون رقم  80.17يوافق
بموجبه على االتفاقية املوقعة بلوساكا
في  11أكتوبر  2017بين اململكة املغربية
وجمهورية زامبيا لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب
على الدخل.
مشروع قانون رقم  75.17يوافق بموجبه
على االتفاق حول التعاون واملساعدة
اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي،املوقع
بالرباط في  11أكتوبر  2017بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية.
مشروع قانون رقم  74.17يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية،
املوقع ببلغراد في  15سبتمبر 2017
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
الجمهورية الصربية.

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 22ماي
2018

 22ماي
2018

 22ماي
2018

 22ماي
2018

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 13أبريل
2018

 13أبريل
2018

 13أبريل
2018

 13أبريل
2018

 13أبريل
2018

مصدرالنص

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 22ماي
2018
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ر.ت

.10

.11

.12

.13

تاريخ وضعه
مقترح/مشروع القانون
بمكتب
مصدرالنص
املجلس
مشروع قانون رقم  59.17يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية،
 13أبريل
املوقع بالرباط في فاتح أغسطس  2016بين مجلس النواب
2018
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
الجيبوتي.
مشروع قانون رقم  67.17بنسخ أحكام
الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73
الصادرفي  12من ربيع اآلخر 12( 1396
أبريل  )1976املتعلق بالتنظيم العام
 13أبريل
للقوات املساعدة والظهيرالشريف بمثابة مجلس النواب
2018
قانون رقم  1.72.533الصادرفي  29من
صفر  4( 1393أبريل  )1973املتعلق
بالنظام األسا�سي الخاص برجال القوات
املساعدة.
مشروع قانون رقم  12.16يق�ضي بإحداث
رئيس
 25يوليوز
وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض
2016
الحكومة
باألعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
مشروع قانون رقم  84.17بتغييروتتميم
الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم
رئيس
 25يناير 2018
 1.72.184بتاريخ  15من جمادى اآلخرة
الحكومة
 27( 1392يوليو  )1972املتعلق بنظام
الضمان االجتماعي.
مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 22ماي
2018

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 -تم تعديله

 -لم يعدل

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 22ماي
2018

 29ماي
2018

 29ماي
2018

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 -تم تعديله
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ر.ت

.14

.15

.16

مجلس النواب

رئيس
الحكومة

 30يونيو
2016

 9فبراير 2018

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

تاريخ وضعه
مقترح/مشروع القانون
اللجنة الدائمة املختصة
بمكتب
مصدرالنص
املجلس
مشروع قانون رقم  90.17بتغييروتتميم
الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم
رئيس
لجنة التعليم والشؤون
 14مارس
 1.72.184بتاريخ  15من جمادى اآلخرة
الثقافية واالجتماعية
2018
الحكومة
 27( 1392يوليو  )1972املتعلق بنظام
الضمان االجتماعي.
مشروع قانون رقم  22.16يتعلق بتنظيم
لجنة الفالحة والقطاعات
املواد املتفجرة ذات االستعمال املدني
مجلس النواب  8فبراير 2018
اإلنتاجية
والشهب االصطناعية الترفيهية واملعدات
التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

.17

.18

مشروع قانون رقم  39.13بإعادة تنظيم
املدرسة الحسنية لألشغال العمومية.

مشروع قانون رقم  60.17يتعلق
بتنظيم التكوين املستمرلفائدة أجراء
القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي
املؤسسات واملقاوالت العمومية
واألشخاص اآلخرين غيراألجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا.

مشروع قانون رقم  53.17يتعلق بتصفية
ميزانية السنة املالية .2015
مجلس النواب  8فبراير 2018

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

مالحظات

 -تم تعديله

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت

اإلجماع

املوافقـون 43 :
املعارضون00 :
املمتنـعون04 :

تاريخ
املوافقة
 29ماي
2018

 05يونيو
2018
 12يونيو
2018

اإلجماع

بإجماع
الحاضرين

 طلبت الحكومة دراستهباألسبقية طبقا للفصل  82من
الدستور.
 سجل فريق األصالة واملعاصرةعدم مشاركته في التصويت
خالل الجلسة العامة لكونه
يعتبراملجال املنظم بموجب
القانون يندرج ضمن صالحيات
الجهات.
 -تم تعديله.

 -تم تعديله

 12يونيو
2018

 10يوليوز
2018

املوافقـون 26 :
املعارضون12 :
املمتنـعون03 :
 -لم يعدل
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ر.ت

.19

.20

.21

.22

.23

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  08.18يوافق بموجبه
على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن املواد
املستنفدة لطبقة األوزون ،املعتمد بكيغالي
 رواندا  -في  15أكتوبر .2016مشروع قانون رقم  09.18يوافق بموجبه
على اتفاقية التعاون القضائي في املواد
املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة
بالرباط في  26ديسمبر  2017بين اململكة
املغربية وجمهورية النيجر.
مشروع قانون رقم  27.18يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.18.117الصادرفي  6جمادى اآلخرة
 23( 1439فبراير  )2018بسن أحكام
انتقالية في شأن التبادل اآللي للمعلومات
ألغراض جبائية.
مشروع قانون رقم  10.18يوافق بموجبه
على االتفاق حول اإلنتاج السينمائي
والسمعي البصري املشترك ،املوقع بالرباط
في  5ديسمبر  2017بين اململكة املغربية
والجمهورية البرتغالية.
مشروع قانون رقم  07.18يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية،
املوقع بالرباط في  26ديسمبر  2017بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
النيجر.

مالحظات

 -لم يعدل

نتيجة
التصويت
اإلجماع

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 17يوليوز
2018

 17يوليوز
2018

 17يوليوز
2018

 17يوليوز
2018

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 07يونيو
2018

 07يونيو
2018

 07يونيو
2018

 07يونيو
2018

 20يونيو
2018

مصدرالنص

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

 -لم يعدل.

 -لم يعدل.

 ورد على اللجنة بتاريخ 23فبراير  ،2018طبقا ألحكام
الفصل  81من الدستور،
مشروع املرسوم بقانون،
ووافقت عليه باإلجماع؛
 -لم يعدل.

 -لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 17يوليوز
2018
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ر.ت

.24

.25

.26

مقترح/مشروع القانون
مصدرالنص

مقترح قانون يق�ضي بنسخ البند الثالث من
املادة  10واملادة  22من القانون رقم 18.09
مجلس النواب
بمثابة النظام األسا�سي لغرف الصناعة
التقليدية.
مقترح قانون يق�ضي بتغييراملادة 30
من القانون رقم  38.12املتعلق بالنظام
مجلس النواب
األسا�سي لغرف التجارة والصناعة
والخدمات.

نتيجة
التصويت
اإلجماع

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 17يوليوز
2018
 17يوليوز
2018

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية
لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
 08يونيو
2018
 08يونيو
2018

مقترح قانون يق�ضي بنسخ املادة  6من
القانون رقم  4.97بمثابة النظام األسا�سي مجلس النواب
لغرف الصيد البحري.

.27

.28

.29

اإلجماع

 08يونيو
2018

مشروع قانون رقم  88.17يتعلق بإحداث
املقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

مقترح قانون يق�ضي بتغييرالفقرة الخامسة
من املادة  10ونسخ املادتين  27و 33من
مجلس النواب
القانون رقم  27.08بمثابة النظام األسا�سي
للغرف الفالحية.

مشروع قانون رقم  87.17يغيرويتمم
القانون رقم  13.99القا�ضي بإنشاء املكتب مجلس النواب
املغربي للملكية الصناعية والتجارية.
مجلس النواب

 17يوليوز
2018

 11يونيو
2018
 07يونيو
2018
 07يونيو
2018

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية
لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية
لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

 17يوليوز
2018
 24يوليوز
2018
 24يوليوز
2018

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

مالحظات
 -لم يعدل.

 -لم يعدل.

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -لم يعدل

 -تم تعديله
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اللجنة الدائمة املختصة

مصدرالنص

مقترح/مشروع القانون

مشروع قانون رقم  89.17بتغييروتتميم
القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة
التجارة.

مشروع قانون رقم  11.16يتعلق بتنظيم
مهنة وكيل األسفار.

مشروع قانون رقم  38.15يتعلق بالتنظيم
القضائي.

ر.ت

.30

.31

.32

مالحظات

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس

مجلس النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

تاريخ
املوافقة

 07يونيو
2018
 20فبراير
2018
 08يونيو
2016

نتيجة
التصويت

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية
لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية
لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان

اإلجماع

 24يوليوز
2018
 24يوليوز
2018

 -تم تعديله

اإلجماع

اإلجماع

 24يوليوز
2018

 -تم تعديله

 -تم تعديله
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السنة التشريعية :2019 - 2018

أوال :دورة أكتوبر 2018
ثانيا :الدورة االستثنائية أبريل 2019
ثالثا :دورة أبريل 2019
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أوال :دورة أكتوبر 2018
تاريخ املوافقة

اللجنة الدائمة املختصة

ر.ت

املوضوع

نتيجة التصويت

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مالحظات

.1

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

اإلجماع

 27نونبر 2018

 04دجنبر 2018

 12دجنبر 2018

املوافقـون 42 :
املعارضون22 :
املمتنـعون 04 :

املوافقون40 :
املعارضون04 :
 08يناير  2019املمتنعون :ال أحد

 08يناير 2019

اإلجماع

تم تعديله

لم يعدل

تم تعديله

لم يعدل

اإلجماع

.3

.4

لم يعدل

مشروع قانون تنظيمي رقم  17.18بتغيير
وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق
بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام
مجلس النواب  27يوليوز 2018
الفصلين  49و 92من الدستور الصادر
بتنفيذه الظهيرالشريف رقم  1.12.20بتاريخ
 27من شعبان  17( 1433يوليو .)2012
رئيس الحكومة  13نونبر 2018

مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة
املالية .2019

مشروع قانون رقم  44.18يتعلق بالخدمة
العسكرية.

.5

مشروع قانون رقم  85.18يغيربموجبه
القانون رقم  18.97املتعلق بالسلفات
الصغيرة.
مجلس النواب  17نونبر 2018

مجلس النواب  27دجنبر 2018

مشروع قانون رقم  47.18يتعلق بإصالح
املراكزالجهوية لالستثماروبإحداث اللجان مجلس النواب  13دجنبر 2018
الجهوية املوحدة لالستثمار.

.2

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
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تاريخ املوافقة

اللجنة الدائمة املختصة

ر.ت

املوضوع

نتيجة التصويت

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مالحظات

 08يناير 2019

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

تم تعديله

اإلجماع

.6

مشروع قانون رقم  96.18يتعلق بإلغاء
بعض الديون املستحقة لفائدة الجهات
والعماالت واألقاليم والجماعات.

لم يعدل

مشروع قانون رقم ّ 62.18
املحددة بموجبه
السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على رئيس الحكومة  31أكتوبر 2018
التقاعد أفراد القوات املساعدة.
رئيس الحكومة  07دجنبر 2018

.8

.9

.10

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

.7

 08يناير 2019

 08يناير 2019

 08يناير 2019

 08يناير 2019

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

مشروع قانون رقم  22.18يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بالرباط في  28فبراير
 2018بين اململكة املغربية وجمهورية
مجلس النواب  27يوليوز 2018
بنغالديش الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب
على الدخل.
مشروع قانون رقم  23.18يوافق بموجبه
على االتفاقية بشأن الخدمات الجوية،
املوقعة بالرباط في  27فبراير  2018بين مجلس النواب  27يوليوز 2018
حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة
البحرين.
مشروع قانون رقم  12.16يق�ضي بإحداث
وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض
باألعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة مجلس النواب  13دجنبر 2018
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ (في إطار
قراءة ثانية)
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اللجنة الدائمة املختصة

ر.ت

تاريخ املوافقة

املوضوع

نتيجة التصويت

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مالحظات

 08يناير 2019

.11

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 08يناير 2019

 08يناير 2019

 08يناير 2019

لم يعدل

لم يعدل

مشروع قانون رقم  121.12يق�ضى بتغيير
وتتميم القانون رقم  24.96املتعلق بالبريد
واملواصالت.

.12

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

املوافقون34 :
 08يناير  2019املعارضون03 :
املمتنعون :ال أحد

لجنة الفالحة والقطاعات
مجلس النواب  03غشت 2018
اإلنتاجية

مقترح قانون يق�ضي بتغييرالقانون رقم
 89.15يتعلق باملجلس االستشاري للشباب مجلس النواب  19دجنبر 2018
والعمل الجمعوي.

.13

.14

.15

مقترح قانون يق�ضي بتعديل املادتين 65
و 66من القانون رقم  ٌ 67.12املتعلق بتنظيم
العالقات التعاقدية بين ال ـكري واملكتري
لجنة العدل والتشريع
مجلس النواب  27يوليوز 2018
للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال
وحقوق اإلنسان
املنهي الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم
 1.13.111في  15محرم  19( 1435نونبر
.)2013
مقترح قانون لتعديل الفصل  106من الظهير
الشريف الصادرفي ( 09رمضان )1331
لجنة العدل والتشريع
مجلس النواب  13دجنبر 2018
وحقوق اإلنسان
 12غشت  1913بشأن قانون االلتزامات
والعقود كما تم تعديله وتتميمه.
مشروع قانون رقم  52.17بنسخ القانون
رقم  17.88املتعلق بإثبات مدة الصالحية
لجنة الفالحة والقطاعات
باملصبرات وشبه املصبرات واملشروبات مجلس النواب  16فبراير 2018
اإلنتاجية
املعلبة املخصصة الستهالك اإلنسان أو
الحيوانات.
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تاريخ املوافقة

اللجنة الدائمة املختصة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

ر.ت

نتيجة التصويت

املوضوع

مالحظات

.16

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

.17

.18

.19

 08يناير 2019

مشروع قانون رقم  91.18بتغييروتتميم
القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في
تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

مشروع قانون رقم  14.16يتعلق بمؤسسة
الوسيط.

مشروع قانون رقم  47.14يتعلق باملساعدة
الطبية على اإلنجاب.

اإلجماع

مجلس النواب  12دجنبر 2018

مجلس النواب  26أبريل 2018

مجلس النواب  01غشت 2018

لم يعدل

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

مشروع قانون رقم  36.18بتغييرالظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534
الصادرفي  15من شعبان  12( 1396غشت
مجلس النواب  27يوليوز 2018
 )1976املخول بموجبه تعويض إجمالي
لبعض قدماء املقاومين وأعضاء جيش
التحريرولذوي حقوقهم.

 15يناير 2019

 22يناير 2019

 22يناير 2019

.20

تم تعديله

تم تعديله

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

مشروع قانون رقم  84.13يق�ضي بإحداث
مؤسسة األعمال االجتماعية لألشغال
العمومية( .في إطارقراءة ثانية)

املوافقون24 :
املعارضون13 :
املمتنعون03 :

تم تعديله

تم تعديله

لم يعدل

لجنة الداخلية والجماعات
 22يناير 2019
مجلس النواب  13دجنبر 2018
الترابية والبنيات األساسية

.21

مجلس النواب

 8فبراير 2018

 22يناير 2019

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية
اإلجماع

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

.22

.23

.24

.25

.26

املوضوع

مشروع قانون رقم  14.18يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،املوقع
بالرباط في  19يناير  2018بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية بنما.
مشروع قانون رقم  20.18يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل برخص
السياقة ،املوقع بالرباط في  26ديسمبر
 2017بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية النيجر.
مشروع قانون رقم  28.18يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن النقل الدولي عبرالطرق
للمسافرين والبضائع ،املوقع بالرباط في 8
مارس  2018بين اململكة املغربية وجمهورية
مالي.
مشروع قانون رقم  30.18يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل
برخص السياقة ،املوقع بالرباط في  8مارس
 2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية مالي.
مشروع قانون رقم  35.18يوافق بموجبه
على وثائق االتحاد البريدي العالمي والقرارات
التي اتخذها املؤتمرالخامس والعشرون
لالتحاد ،املنعقد بالدوحة سنة .2012

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ املوافقة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس
مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

اللجنة الدائمة املختصة

مالحظات

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

مجلس النواب  26دجنبر 2018

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
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ر.ت

.27

.28

.29

.30

.31

املوضوع

مشروع قانون رقم  39.18يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة ببرازافيل في  30أبريل
 2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية الكونغو لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب
على الدخل.
مشروع قانون رقم  40.18يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع ببرازافيل في  30أبريل
 2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية الكونغو بشأن التشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.
مشروع قانون رقم  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.
مشروع 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.
مشروع قانون رقم  48.18يوافق بموجبه
على اتفاق اإلطارللتعاون في مجالي الفالحة
وتربية املوا�شي ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل
 2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية الكونغو.

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ املوافقة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

اللجنة الدائمة املختصة

مالحظات

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

مجلس النواب  26دجنبر 2018

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
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ر.ت

.32

.33

.34

.35

.36

املوضوع

مشروع قانون رقم  49.18يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في ميدان األمن ومكافحة
الجريمة ،املوقع بباكو في  5مارس  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
أذربيجان .
مشروع قانون رقم  50.18يوافق بموجبه
على اتفاق اإلطارللتعاون في ميدان الطاقة،
املوقع ببرازافيل في  30أبريل  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
الكونغو.
مشروع 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
مشروع قانون رقم  56.18يوافق بموجبه
على اتفاق اإلطارللتعاون في مجال
اللوجيستيك ،املوقع ببرازافيل في  30أبريل
 2018بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية الكونغو.
مشروع 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.

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ املوافقة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

اللجنة الدائمة املختصة

مالحظات

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

مجلس النواب  26دجنبر 2018

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
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ر.ت

.37

.38

.39

.40

.41

املوضوع

مشروع قانون رقم  73.18يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية،
املوقع بالرباط في  20يوليو  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
الدومينيكان.
مشروع قانون رقم  77.18يوافق بموجبه
على االتفاق حول املساعدة اإلدارية املتبادلة
في املجال الجمركي ،املوقع بالرباط في 20
يوليو  2018بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية الدومينيكان.
مشروع قانون رقم  78.18يوافق بموجبه
على االتفاقية في ميدان تسليم املجرمين،
املوقعة بواكادوكو في  3سبتمبر  2018بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينا
فاسو.
مشروع قانون رقم  81.18يوافق بموجبه
على اتفاقية االتحاد األفريقي ملنع الفساد
ومكافحته ،املعتمدة بمابوتو (املوزمبيق) في
 11يوليو .2003
مشروع قانون رقم  82.18يوافق بموجبه
على اتفاقية للتعاون القضائي في املواد
املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة
بواكادوكو في  3سبتمبر  2018بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة بوركينا فاسو.

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ املوافقة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

مجلس النواب  26دجنبر 2018

اللجنة الدائمة املختصة

مالحظات

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

مجلس النواب  26دجنبر 2018

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة
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ر.ت

.42

.43

.44

.45

.46

.47

املوضوع

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مشروع قانون رقم  83.18يوافق بموجبه
على االتفاقية حول التعاون القضائي في
امليدان الجنائي ،املوقعة بواكادوكو في  3مجلس النواب  26دجنبر 2018
سبتمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة بوركينا فاسو.
مشروع قانون رقم  70.17املتعلق بإعادة
تنظيم املركزالسينمائي املغربي ،وبتغيير
مجلس النواب  26أبريل 2018
القانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم الصناعة
السينماتوغرافية.
مشروع قانون رقم  94.18يق�ضي باملصادقة
على املرسوم بقانون رقم  2.18.781الصادر
رئيس الحكومة  30نونبر 2018
في  30من محرم  10( 1440أكتوبر )2018
بإحداث الصندوق املغربي للتأمين الصحي.

مشروع قانون رقم  33.18يق�ضي بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
مجلس النواب  06فبراير 2019

مشروع قانون رقم  89.18يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  22.01املتعلق باملسطرة مجلس النواب  06فبراير 2019
الجنائية.

مشروع قانون رقم  93.18بتغييرالقانون
رقم  05.12املتعلق بتنظيم مهنة املرشد
السياحي.

اللجنة الدائمة املختصة

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ املوافقة

مالحظات

لم يعدل

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق  05فبراير 2019
املغربية املحتلة

 05فبراير 2019

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

اإلجماع

تم تعديله

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

لجنة املالية

 11فبراير 2019

 11فبراير 2019

املوافقون16 :
املعارضون15 :
 11فبراير  2019املمتنعون :ال أحد

اإلجماع

اإلجماع

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

لم يعدل

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

لجنة الفالحة والقطاعات
 11فبراير 2019
مجلس النواب  06فبراير 2019
اإلنتاجية
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ر.ت

01

املوضوع

مشروع قانون رقم  21.18يتعلق
بالضمانات املنقولة.

تاريخ وضعه
بمكتب
املجلس
اللجنة املختصة

تاريخ
املوافقة

ثانيا :الدورة االستثنائية أبريل 2019
مصدرالنص

مجلس النواب

 01أبريل
2019
لجنة املالية

 04أبريل
2019

نتيجة التصويت
 املوافقون39 : املعارضون :ال أحد -املمتنعون03 :

مالحظات

لم يعدل
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ر.ت

.1

.2

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 23أبريل
2019

اللجنة الدائمة املختصة

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

ثالثا :دورة أبريل 2020

تاريخ وضعه
مصدرالنص
املوضوع
بمكتب املجلس
مشروع قانون رقم  21.19بتغييروتتميم
القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن
مجلس النواب  19أبريل 2019
وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية
املحدودة وشركة املحاصة.

.3

.4

.5

مجلس النواب  19أبريل 2019

مشروع قانون رقم  40.17املتعلق بالقانون
األسا�سي لبنك املغرب.

مشروع قانون رقم  48.17بإحداث الوكالة
الوطنية للتجهيزات العامة.

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

اإلجماع

مجلس النواب  05يوليوز 2018

مجلس النواب  13دجنبر 2018

مجلس النواب  13دجنبر 2018

لم يعدل

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة املالية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

مشروع قانون رقم  20.19بتغييروتتميم
القانون رقم  17.95املتعلق بشركات
املساهمة.

 14ماي
2019
 14ماي
2019
 28ماي
2019

لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

املوافقون42 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون04 :

اإلجماع

املوافقون38 :
املعارضون11 :
املمتنعون04 :

 23أبريل
2019

تم تعديله

تم تعديله

لم يعدل
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ر.ت

.6

.7

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 28ماي
2019

اللجنة الدائمة املختصة

لجنة الفالحة والقطاعات
االنتاجية

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مجلس النواب  15فبراير 2019

املوضوع

 26أبريل 2018

تم تعديله

مشروع قانون رقم  51.14بتغييروتتميم
القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات
املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية
واملنتوجات الفالحية والبحرية( .في اطار
قراءة ثانية)

مقترح النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

الفرق
واملجموعة
باملجلس

لجنة النظام الداخلي ثم
لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان

 04يونيو
2019

املوافقون34 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون03 :

اإلجماع

تم تعديله

.8

املواد املعدلة من النظام الداخلي للمجلس
بعد ترتيب اآلثارالقانونية لقراراملحكمة
الدستورية رقم .19/93

مشروع قانون رقم  45.13يتعلق بمزاولة
مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل مجلس النواب  12فبراير 2016
الوظيفي.

الفرق
واملجموعة
باملجلس
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

.9

لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان

 04يونيو
2019

 29ماي 2019

 02غشت
2019

تم تعديله

املوافقون29 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون13 :

اإلجماع

مشروع قانون رقم  32.18يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  22.01املتعلق
باملسطرة الجنائية.
مجلس النواب

لم يعدل

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

.10

 25يونيو
2019

رئيس
الحكومة
لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية

 5فبراير 2015

 25يونيو
2019
تم تعديله

اإلجماع

مشروع قانون رقم  35.13يق�ضي بإحداث
وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال
االجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع
املياه والغابات.
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ر.ت

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

.11

 29ماي 2019

 29ماي 2019

 29ماي 2019

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

 25يونيو
2019

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 25يونيو
2019

 25يونيو
2019

 25يونيو
2019

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

اللجنة الدائمة املختصة

مجلس
النواب

.12

.13

 29ماي 2019

مشروع 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.

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

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

.14

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

مجلس
النواب

مجلس
النواب

مجلس
النواب

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

.15

.16

.17

املوضوع

اللجنة الدائمة املختصة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

 29ماي 2019

مالحظات

نتيجة التصويت

تاريخ
املوافقة

 29ماي 2019

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 29ماي 2019

لم يعدل

 25يونيو
2019

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 25يونيو
2019

اإلجماع

اإلجماع

 25يونيو
2019

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

مشروع قانون رقم  103.18يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن التعاون القانوني
والقضائي في املواد املدنية والتجارية وتبليغ
مجلس
الطيات والوثائق واإلنابات القضائية
النواب
وتنفيذ األحكام واألوامرواملقررات
التحكيمية ،املوقع بنيودلهي في  12نوفمبر
 2018بين اململكة املغربية وجمهورية
الهند.
مشروع قانون رقم  104.18يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بالرباط في  19يوليو
 2017بين حكومة اململكة املغربية واألمانة
العامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
التصحر ،ممثلة باألمينة التنفيذية ،من
مجلس
أجل احتضان وحدة التنسيق اإلقليمي
النواب
طبقا للملحق األول من االتفاقية املذكورة،
وعلى االتفاق التكميلي له املوقع بالرباط
في  7ديسمبر  2017بين حكومة اململكة
املغربية واألمانة العامة التفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر.
مشروع قانون رقم  01.19يوافق بموجبه
على اتفاق املقراملوقع بمراكش في 10
ديسمبر  2018بين حكومة اململكة املغربية مجلس النواب
واالتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقراملرصد
اإلفريقي للهجرة بالرباط.
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ر.ت

.18

.19

.20

.21

تاريخ وضعه
مصدرالنص
املوضوع
بمكتب املجلس
مشروع قانون رقم  07.19يوافق بموجبه
على اتفاق البلد املضيف املبرم بالرباط في
 11ماي  2016بين حكومة اململكة املغربية
مجلس النواب  29ماي 2019
ومنظمة األمم املتحدة ممثلة ببرنامج
املستوطنات البشرية التابع لألمم املتحدة
بشأن إنشاء املكتب الوطني للمملكة
املغربية.
مشروع قانون رقم  14.19يوافق بموجبه
على اتفاق الشراكة في مجال الصيد
املستدام بين اململكة املغربية واالتحاد
مجلس النواب  24يونيو 2019
األوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على
تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذكور،
املوقعة ببروكسيل في  14يناير .2019
مشروع قانون رقم  11.19يوافق بموجبه
مجلس
على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة
 24يونيو 2019
النواب
الحرة القارية اإلفريقية ( ،)ZLECAFاملوقع
بكيكالي (رواندا) في  21مارس . 2018
مشروع قانون رقم  10.19يوافق بموجبه
على االتفاق على شكل تبادل رسائل بين
اململكة املغربية واالتحاد األوروبي بشأن
تعديل البروتوكولين رقم  1ورقم  4من
مجلس
 24يونيو 2019
االتفاق األورو– متوسطي املؤسس لشراكة
النواب
بين اململكة املغربية من جهة ،واملجموعات
األوروبية والدول األعضاء بها ،من جهة
أخرى ،املوقع ببروكسيل في  25أكتوبر
.2018
مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة

 25يونيو
2019

اللجنة الدائمة املختصة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 25يونيو
2019

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 25يونيو
2019

اإلجماع

اإلجماع

 25يونيو
2019
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مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

املوافقون30 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون03 :

تاريخ
املوافقة
 09يوليوز
2019

 23يوليوز
2019

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس
مجلس النواب  06فبراير 2019

املوضوع

مشروع قانون رقم  87.18بتغييروتتميم
القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة
التأمينات.

ر.ت

.22

 23يوليوز
2019

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق
باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.

مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية
اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير مجلس النواب  23يوليوز 2019
أمالكها.

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

.23

.24

.25

.26

تم تعديله

مشروع قانون تنظيمي رقم  26.16يتعلق
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال مجلس النواب  13يونيو 2019
التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية.

املوافقون29 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون03 :

اإلجماع

 02غشت
2019

مجلس النواب  23يوليوز 2019

مجلس النواب  13يونيو 2019

تم تعديله

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
لم يعدل

 02غشت
2019
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ر.ت

.27

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

.28

.29

.30

تاريخ وضعه
مصدرالنص
املوضوع
بمكتب املجلس
مشروع قانون رقم  64.17يق�ضي بتغيير
وتتميم الظهيرالشريف رقم 1.69.30
الصادرفي  10جمادى األولى  25( 1389مجلس النواب  23يوليوز 2019
يوليوز  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية
الواقعة في دوائرالري.

مشروع قانون – إطاررقم  51.17يتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

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

مجلس النواب  23يوليوز 2019

مشروع قانون رقم  31.18بتغييروتتميم
الظهيرالشريف الصادرفي  9رمضان
مجلس النواب  26يوليوز 2019
 12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانون
االلتزامات والعقود.
مجلس النواب  26يوليوز 2019

.31

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

مشروع قانون تنظيمي رقم  17.19يق�ضي
بتغييروتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12
مجلس النواب  23يوليوز 2019
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا
ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور.

مالحظات

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة

لم يعدل

لم يعدل

املوافقون42 :
املعارضون03 :
املمتنعون09 :

 02غشت
2019

 02غشت
2019
 02غشت
2019
 02غشت
2019

اإلجماع

اإلجماع

 02غشت
2019

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

املوافقون31 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون02 :
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ر.ت

.1

املوضوع

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 20نونبر
2019

 03دجنبر
2019

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الفالحة والقطاعات
االنتاجية

لجنة الفالحة والقطاعات
االنتاجية

أوال :دورة أكتوبر 2019
تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مالحظات

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الفالحة والقطاعات
االنتاجية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم القانون
رقم  59.14املتعلق باقتناء سفن الصيد مجلس النواب  24يوليوز 2019
ومباشرة بنائها وترميمها.
مجلس النواب  14نونبر 2019

مشروع قانون املالية رقم  70.19للسنة
املالية .2020

.3

.4

.2

لم يعدل

 03دجنبر
2019
 06دجنبر
2019

مشروع قانون رقم  57.18بتغييروتتميم
القانون رقم  77.15القا�ضي بمنع صنع
مجلس النواب  24يوليوز 2019
األكياس من مادة البالستيك واستيرادها
وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
مشروع قانون رقم  76.18يغيرويتمم
بموجبه امللحق األول من الظهيرالشريف
الصادرفي  28من جمادى اآلخرة  1337مجلس النواب  24يوليوز 2019
( 31مارس  )1919بمثابة مدونة التجارة
البحرية.

اإلجماع

املوافقون37 :
املعارضون24 :
املمتنعون :ال أحد

لم يعدل

تم تعديله

.5

اإلجماع

مشروع قانون تنظيمي رقم  04.16يتعلق
باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية .مجلس النواب  29يوليوز 2019
في إطارقراءة ثانية.
تم تعديله

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 31دجنبر
2019
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اللجنة الدائمة املختصة

مجلس النواب  16يناير 2020

مجلس النواب  25دجنبر 2019

مشروع قانون رقم  55.19يتعلق بتبسيط
املساطرواإلجراءات اإلدارية.

مشروع قانون التصفية رقم  22.19املتعلق
بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية .2017

مشروع قانون رقم  46.18يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  86.12املتعلق بعقود مجلس النواب  16يناير 2020
الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

.9

.10

.11

.8

.7

.6

ر.ت

تاريخ
املوافقة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 20شتنبر 2019

النظام الداخلي ملجلس املستشارين في
ضوء قراراملحكمة الدستورية رقم 19/96
الصادربتاريخ  02شتنبر 2019

140
الفرق
واملجموعة
باملجلس

مشروع قانون رقم  37.17بتغييروتتميم
الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم
 1.73.211الصادرفي  26من محرم  1393مجلس النواب  23يناير 2020
( 2مارس  )1973املعينة بموجبه حدود
املياه اإلقليمية.
مشروع قانون رقم  38.17بتغييروتتميم
القانون رقم  1.81املنشأة بموجبه منطقة
مجلس النواب  23يناير 2020
اقتصادية خالصة على مسافة  200ميل
بحري عرض الشواطئ املغربية.

املوضوع

نتيجة التصويت

اإلجماع

 04فبراير
2020

 04فبراير
2020
 04فبراير
2020
 04فبراير
2020
 04فبراير
2020

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مالحظات

لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

املوافقون24 :
املعارضون04 :
املمتنعون07:
املوافقون28 :
املعارضون04 :
املمتنعون03:

 04فبراير
2020

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

تم تعديله

املوافقون28 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون04:
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ر.ت

.12

.13

.14

.15

.16

املوضوع

مشروع قانون رقم  15.19يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن التعاون في مجال
محاربة الجريمة ،املوقع بالرباط في 13
فبراير  2019بين اململكة املغربية ومملكة
إسبانيا.
مشروع قانون رقم  16.19يوافق بموجبه
على بروتوكول حول هبة ال رجعة فيها
خاصة بملكية «املسرح الكبيرثيرفانتيس»
بطنجة ،املوقع بالرباط في  13فبراير 2019
بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
مشروع قانون رقم  18.19يوافق بموجبه
على االتفاق اإلطاربشأن التعاون في ميدان
الدفاع ،املوقع بالرباط في  8فبراير 2019
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية كرواتيا.
مشروع قانون رقم  19.19يوافق بموجبه
على االتفاق اإلطارللتعاون االقتصادي،
املوقع بالرباط في  4ديسمبر 2018
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
الجمهورية التشيكية.
مشروع قانون رقم  32.19يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بالرباط في  25مارس
 2019بين اململكة املغربية وجمهورية
ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش
الضريبيين.

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 11فبراير
2020

 11فبراير
2020

 11فبراير
2020

 11فبراير
2020

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مجلس النواب  24يوليوز 2019

مجلس النواب  24يوليوز 2019

مجلس النواب  24يوليوز 2019

مجلس النواب  24يوليوز 2019

مجلس النواب  25دجنبر 2019

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 11فبراير
2020
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ر.ت

.17

.18

.19

.20

.21

املوضوع

مشروع قانون رقم  33.19يوافق بموجبه
على االتفاقية في مجال املالحة التجارية،
املوقعة بمراكش في  25مارس  2019بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
ليبيريا.
مشروع قانون رقم  34.19يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بمراكش في 25
مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية
البنين لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل ووضع قواعد التعاون املتبادل.
مشروع قانون رقم  35.19يوافق بموجبه
على االتفاقية للتعاون القضائي في املادة
املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة
بمراكش في  25مارس  2019بين اململكة
املغربية وجمهورية البنين.
مشروع قانون رقم  36.19يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن التعاون التجاري
واالقتصادي ،املوقع بالرباط في  6مارس
 2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية صربيا.
مشروع قانون رقم  37.19يوافق بموجبه
على اتفاقية تسليم املجرمين ،املوقعة
بالرباط في  19مارس  2019بين اململكة
املغربية وجمهورية رواندا.

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 11فبراير
2020

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مجلس النواب  25دجنبر 2019

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

مجلس النواب  25دجنبر 2019

مجلس النواب  25دجنبر 2019

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

مجلس النواب  25دجنبر 2019

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 11فبراير
2020

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 11فبراير
2020

اإلجماع

اإلجماع

 11فبراير
2020

 11فبراير
2020

مجلس النواب  25دجنبر 2019

اإلجماع

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
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ر.ت

.22

.23

.24

.25

.26

املوضوع

مشروع قانون رقم  38.19يوافق بموجبه
على االتفاقية في مجال املساعدة القضائية
في امليدان الجنائي ،املوقعة بالرباط في 19
مارس  2019بين اململكة املغربية وجمهورية
رواندا.
مشروع قانون رقم  42.19يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن النقل الدولي عبرالطرق
للمسافرين والبضائع ،املوقع بمراكش
في  25مارس  2019بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية البنين.
مشروع قانون رقم  43.19يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بمراكش في  25مارس
 2019بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية
املتبادلة لالستثمارات.
مشروع قانون رقم  52.19يوافق بموجبه
على االتفاقية بشأن تسليم املجرمين
بين اململكة املغربية وجمهورية البرازيل
الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في  13يونيو
.2019
مشروع قانون رقم  51.19يوافق بموجبه
على اتفاقية املساعدة القضائية في امليدان
الجنائي بين اململكة املغربية وجمهورية
البرازيل الفيدرالية ،املوقعة ببرازيليا في 13
يونيو .2019

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 11فبراير
2020

 11فبراير
2020

 11فبراير
2020

 11فبراير
2020

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مجلس النواب  25دجنبر 2019

مجلس النواب  25دجنبر 2019

مجلس النواب  25دجنبر 2019

مجلس النواب  30يناير 2020

مجلس النواب  30يناير 2020

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 11فبراير
2020
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ر.ت

.27

.28

.29

.30

.31

املوضوع

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 11فبراير
2020

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

 11فبراير
2020

اإلجماع

مشروع قانون رقم  48.19يوافق
بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي مجلس النواب  30يناير 2020
العربي،املوقعة بالرياض في  5ماي .2015

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

 11فبراير
2020

 11فبراير
2020

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

مشروع قانون رقم  50.19يوافق بموجبه
على االتفاق اإلطاربشأن التعاون في
مجال الدفاع بين حكومة اململكة املغربية مجلس النواب  30يناير 2020
وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقع ببرازيليا في  13يونيو .2019
مشروع قانون رقم  49.19يوافق بموجبه
على االتفاقية بشأن نقل األشخاص
املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية مجلس النواب  30يناير 2020
وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية،
املوقعة ببرازيليا في  13يونيو .2019
مشروع قانون رقم  56.19يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان
االستثمارات بين اململكة املغربية وجمهورية مجلس النواب  30يناير 2020
البرازيل الفيدرالية ،املوقع ببرازيليا في 13
يونيو .2019

اإلجماع

اإلجماع

 11فبراير
2020

مشروع قانون رقم  47.19يوافق بموجبه
على البروتوكول امللحق بالقانون التأسي�سي
لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي ،مجلس النواب  30يناير 2020
املعتمد بمالبو (غينيا االستوائية) في 27
يونيو .2014
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ر.ت

32.

33.

املوضوع

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 11فبراير
2020

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

لم يعدل

لم يعدل

لجنة الخارجية والحدود
والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة

34.

35.

 11فبراير
2020

مشروع قانون رقم  39.19بتغييروتتميم
القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم مجلس النواب  23يناير 2020
املالية.

مشروع قانون رقم  77.17يتعلق بتنظيم
ممارسة مهام الطب الشرعي.

مشروع قانون رقم  45.19يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن االعتراف املتبادل
مجلس النواب  30يناير 2020
برخص السياقة بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية ليبيريا ،املوقع
بمراكش في  25مارس .2019
مشروع قانون رقم  44.19يوافق بموجبه
على االتفاق على شكل تبادل رسائل بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
مجلس النواب  30يناير 2020
البرازيل الفيدرالية لتفادي االزدواج
الضريبي على األرباح الناتجة عن النقل
الجوي والبحري ،املوقع ببرازيليا في 13
يونيو .2019
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

مجلس النواب  23يناير 2020

اإلجماع

 11فبراير
2020

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

املوافقون32 :
املعارضون05:
املمتنعون :ال أحد

 11فبراير
2020

لم يعدل

36.

 11فبراير
2020

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لم يعدل

مشروع قانون تنظيمي رقم  72.19يق�ضي
بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12
مجلس النواب  30يناير 2020
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا
ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور.
املوافقون32 :
املعارضون :ال
أحد
املمتنعون04 :
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املوضوع

مشروع قانون رقم  25.20بسن تدابير
استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
والعاملين لديهم املصرح بهم ،املتضررين
من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا
"كوفيد."-19

ر.ت

.1

.2

.3

تاريخ
املوافقة
 16أبريل
2020

مالحظات

تم تعديله

نتيجة التصويت
القراءة األولى:
اإلجماع

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 21أبريل
2020

 05ماي
2020

 05ماي
2020

القراءة الثانية:
اإلجماع
املوافقون22 :
املعارضون :ال
أحد املمتنعون:
02

اإلجماع

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

اللجنة الدائمة املختصة

ثانيا :دورة أبريل 2020
تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس
رئيس
الحكومة
 13أبريل 2020

مجلس النواب  21أبريل 2020

مشروع قانون رقم  26.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.20.320الصادرفي  13من شعبان  1441مجلس النواب  30أبريل 2020
( 7أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف
التمويالت الخارجية.
مشروع قانون رقم  27.20بسن أحكام
خاصة تتعلق بسيرأشغال أجهزة إدارة
مجلس النواب  30أبريل 2020
شركات املساهمة وكيفيات انعقاد
جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة
الطوارئ الصحية.
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تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

ر.ت

.4

املوضوع

اللجنة الدائمة املختصة

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

مشروع قانون رقم  23.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.20.292الصادرفي  28من رجب 1441
مجلس النواب  30أبريل 2020
( 23مارس  )2020املتعلق بسن أحكام
خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات
اإلعالن عنها.

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة

 12ماي
2020

 19ماي
2020

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
لجنة القطاعات
اإلنتاجية

.5

املوافقون54 :
املعارضون06 :
املمتنعون01 :
 16يونيو
2020
 30يونيو
2020

لم يعدل

تم تعديله

املوافقون55 :
املعارضون :ال
أحد
املمتنعون06 :
املوافقون41 :
املعارضون00 :
املمتنعون05:

 12ماي 2020

رئيس
الحكومة
 13فبراير 2020

مجلس النواب  23يوليوز 2019

لم يعدل

اإلجماع

مشروع قانون رقم  30.20بسن أحكام
خاصة تتعلق بعقود األسفارواملقامات مجلس النواب
السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

.6

.7

.8

تم تعديله

لجنة القطاعات
اإلنتاجية

مشروع قانون رقم  72.18يتعلق بمنظومة
استهداف املستفيدين من برامج الدعم
االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية
للسجالت.

مشروع قانون رقم  50.17يتعلق بمزاولة
أنشطة الصناعة التقليدية.

مشروع قانون رقم  37.18يتعلق بمؤسسة
األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان
الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
رئيس
الحكومة
فاتح أكتوبر
2019

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
 07يوليوز
2020
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نتيجة التصويت
القراءة األولى:
اإلجماع

تاريخ
املوافقة

ر.ت
رئيس
الحكومة

فاتح أكتوبر
2019

مجلس النواب  20يوليوز 2020
رئيس
الحكومة
 31أكتوبر
2018

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

املوضوع

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

اللجنة الدائمة املختصة

مالحظات
تم تعديله

 07يوليوز
2020
 23يوليوز
2020

.9

القراءة الثانية:
اإلجماع

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

لم يعدل

.10

.11

.12

اإلجماع

مشروع قانون رقم  49.17يتعلق بالتقييم
البيـئي.

تم تعديله

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

مشروع قانون رقم  42.20بتغييراملرسوم
بقانون رقم  2.20.292الصادرفي  28من
رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق مجلس النواب  07يوليوز 2020
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
مجلس النواب  24يناير 2020

 07يوليوز
2020

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
لجنة القطاعات
اإلنتاجية

مجلس النواب  14يوليوز 2020

اإلجماع

 07يوليوز
2020

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لم يعدل

اإلجماع

 17يوليوز
2020

 07يوليوز
2020

تم تعديله

اإلجماع

.13

لم يعدل

مشروع قانون رقم  44.20يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  103.12املتعلق
بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في
حكمها.
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تاريخ
املوافقة
اللجنة الدائمة املختصة

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

ر.ت

.14

املوضوع

نتيجة التصويت

مشروع قانون رقم  36.20يق�ضي بتحويل
مجلس النواب  14يوليوز 2020
صندوق الضمان املركزي إلى شركة
مساهمة.

.15

مالحظات

اإلجماع

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

مشروع قانون رقم  05.20يتعلق باألمن
السيبراني.

لم يعدل

 17يوليوز
2020

مجلس النواب  14يوليوز 2020

تم تعديله

لم يعدل

اإلجماع
املوافقون29 :
املعارضون13 :
املمتنعون.04 :
املوافقون31 :
املعارضون00 :
املمتنعون03 :

 17يوليوز
2020
 23يوليوز
2020

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

 9يونيو 2020

اإلجماع

لجنة النظام الداخلي

تم تعديله

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

 17يوليوز
2020

.17

.18

.16

مشروع قانون رقم  29.20بتتميم القانون
رقم  5.99املتعلق بجيش الرديف في القوات مجلس النواب  14يوليوز 2020
املسلحة امللكية.

مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20
للسنة املالية .2020

.19

مجلس النواب  14يوليوز 2020

اإلجماع

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج
لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

مجلس النواب  13يوليوز 2020

مشروع قانون رقم  04.20يتعلق بالبطاقة
الوطنية للتعريف االلكترونية.

.20

مشروع قانون رقم  10.20يتعلق بعتاد
وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة
والذخيرة.

 17يوليوز
2020
 17يوليوز
2020

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

مجلس النواب  20يوليوز 2020

مقترح يق�ضي بتغييروتتميم النظام الداخلي
ملجلس املستشارين.

الفرق
واملجموعة
باملجلس
 23يوليوز
2020
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اللجنة الدائمة املختصة

أوال :دورة أكتوبر 2020
تاريخ
املوافقة
لجنة القطاعات
االنتاجية

ر.ت

املوضوع

مصدرالنص

نتيجة التصويت
 20أكتوبر
2020

تاريخ وضعه
بمكتب املجلس

مالحظات

اإلجماع

.1

لم يعدل

مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة
تصديرواستيراد السلع ذات االستعمال
مجلس النواب  15يوليوز 2020
املزدوج املدني والعسكري والخدمات
املتصلة بها.

.2

لجنة القطاعات
االنتاجية

اإلجماع

 17نونبر
2020

لجنة القطاعات
االنتاجية

تم تعديله

اإلجماع

 17نونبر
2020

 10نونبر
2020

لم يعدل

اإلجماع

مقترح قانون يق�ضي بتعديل الفقرة األولى
من املادة  6من القانون رقم  65.00بمثابة مجلس النواب  15يوليوز 2011
مدونة التغطية الصحية األساسية.

مقتـرح قانون يرمي إلى تغييروتتميم املادة
 202من القانون رقم  31.08الصادر
بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.11.03
مجلس النواب  23يناير 2020
بتاريخ  14من ربيع األول  18( 1432فبراير
 )2011القا�ضي بتحديد تدابيرلحماية
املستهلك.
مشروع قانون رقم  08.19يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  38.12املتعلق
مجلس النواب  24يوليوز 2020
بالنظام األسا�سي لغرف التجارة والصناعة
والخدمات.
مجلس النواب

 03نونبر 2020

اإلجماع

لم يعدل

لم يعدل

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

.3

.4

.5

مشروع قانون رقم  32.20بتغييروتتميم
القانون رقم  12.96القا�ضي بإصالح
القرض الشعبي للمغرب.
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 01دجنبر
2020
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تاريخ وضعه
بمكتب املجلس

 16نونبر 2020

 16نونبر 2020

مصدرالنص

مجلس النواب

مجلس النواب

رئيس
الحكومة

املوضوع

مشروع قانون رقم  66.20بتغييروتتميم
القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ
الخام والتبغ املصنع.

مشروع قانون املالية رقم  65.20للسنة
املالية .2021

ر.ت

.6

.7

 22دجنبر 2020

مجلس النواب

مشروع قانون رقم  07.20بتغييروتتميم
القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات
الجماعات املحلية.

 23نونبر 2020

.8

.9

 17نونبر 2020

مشروع قانون رقم  65.19يوافق بموجبه
على االتفاقية بخصوص التعاون في
املجال العسكري والتقني بين حكومة
مجلس النواب
اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية
الهاشمية ،املوقعة بعمان في  20يوليو
.2019

مالحظات

لم يعدل

تم تعديله

نتيجة التصويت

اإلجماع

املوافقـون 29 :
املعارضون16 :
املمتنـعون :ال أحد

تاريخ
املوافقة
 01دجنبر
2020

 04دجنبر
2020

اللجنة الدائمة املختصة

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 29دجنبر
2020

 04دجنبر
2020

القراءة الثانية:
اإلجماع

اإلجماع

القراءة األولى:
اإلجماع

لم يعدل

لم يعدل

تم تعديله

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج
 15دجنبر
2020
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ر.ت

.10

.11

.12

.13

املوضوع

مصدرالنص

مشروع قانون رقم  75.19يوافق بموجبه
على االتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ
اإلجراءات املتعلقة باالتفاقيات الضريبية
لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح ،مجلس النواب
املعتمدة بباريس في  24نوفمبر  2016والتي
وقعت عليها اململكة املغربية في  25يونيو
.2019
مشروع قانون رقم  09.20يوافق بموجبه
على املعاهدة املؤسسة لوكالة األدوية
مجلس النواب
األفريقية ،املعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في
 11فبراير .2019
مشروع قانون رقم  11.20يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن التعاون التجاري
واالقتصادي والتقني والعلمي والثقافي
مجلس النواب
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
تركمانستان ،املوقع بعشق آباد في 23
سبتمبر .2019

مشروع قانون رقم  14.20يوافق بموجبه
على اتفاقية تسليم املجرمين بين اململكة
مجلس النواب
املغربية واملجر ،املوقعة بمراكش في 21
أكتوبر .2019

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة

 15دجنبر
2020

اللجنة الدائمة املختصة

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

تاريخ وضعه
بمكتب املجلس

 17نونبر 2020

 17نونبر 2020

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج
لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

 15دجنبر
2020

 15دجنبر
2020

 15دجنبر
2020

 17نونبر 2020

 17نونبر 2020

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج
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مصدرالنص

ر.ت

تاريخ وضعه
بمكتب املجلس

املوضوع

اللجنة الدائمة املختصة

 17نونبر 2020

.14

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

.15

مشروع قانون رقم  15.20يوافق بموجبه
على االتفاقية بشأن نقل األشخاص
املحكوم عليهم بين حكومة اململكة املغربية مجلس النواب
وحكومة املجر ،املوقعة بمراكش في 21
أكتوبر .2019

 17نونبر 2020

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

 15دجنبر
2020

 17نونبر 2020

اإلجماع

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

 17نونبر 2020

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

 15دجنبر
2020

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

 15دجنبر
2020

اإلجماع

اإلجماع

 15دجنبر
2020

مشروع قانون رقم  33.20يوافق بموجبه
على االتفاقية بين اململكة املغربية واليابان
لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان
مجلس النواب
الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش
الضريبيين ،املوقعة بالرباط في  8يناير
.2020

.16

.17

مشروع قانون رقم  34.20يوافق يموجبه
على االتفاق بين اململكة املغربية واليابان
مجلس النواب
حول تشجيع وحماية االستثمار ،املوقع
بالرباط في  8يناير .2020
مشروع قانون رقم  37.20يوافق بموجبه
على االتفاق املؤسس لشراكة بين اململكة
املغربية واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى مجلس النواب
وإيرلندا الشمالية ،املوقع بلندن في 26
أكتوبر .2019
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مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

اإلجماع

تاريخ
املوافقة
 15دجنبر
2020
 22دجنبر
2020

 22دجنبر
2020

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

تاريخ وضعه
بمكتب املجلس
 09دجنبر 2020

 15دجنبر 2020

 15دجنبر 2020

مصدرالنص

مجلس النواب

مجلس النواب

املوضوع

مشروع قانون رقم  43.20يتعلق بخدمات
الثقة بشأن املعامالت اإللكترونية.

مشروع قانون رقم  76.20يق�ضي بإحداث
"صندوق محمد السادس لالستثمار".

ر.ت

.18

.19

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان

 15دجنبر 2020

 04يناير 2021

مشروع قانون رقم  70.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.20.665الصادرفي  12من صفر  1442مجلس النواب
( 30سبتمبر  )2020املتعلق بإعادة تنظيم
القطب املالي للدارالبيضاء.
مجلس النواب

مشروع قانون التصفية رقم  21.20املتعلق
بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية .2018

.20

.21

لم يعدل

املوافقون27 :
املعارضون03 :
املمتنعون :ال أحد

 22دجنبر
2020
 05يناير
2021

لم يعدل

لم يعدل

املوافقون14 :
املعارضون12 :
املمتنعون :ال أحد.

اإلجماع

.22

لم يعدل

مشروع قانون تنظيمي رقم  57.20يق�ضي
بتغييروتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12
مجلس النواب
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا
ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور.
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ر.ت

.23

املوضوع

مصدرالنص

مالحظات

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

تاريخ
املوافقة

 05يناير
2021

اللجنة الدائمة املختصة

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

تاريخ وضعه
بمكتب املجلس

 16دجنبر 2020

.25

.24

مشروع قانون رقم  74.19يتعلق بإعادة
تنظيم أكاديمية اململكة املغربية.

.26

 22دجنبر 2020

مجلس النواب

مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم املادة  15أعضاء الفريق
االشتراكي
من مدونة األسرة.

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 10نونبر 2020

 07غشت 2020

 05يناير
2021

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

اإلجماع

 12يناير
2021
 12يناير
2021

لم يعدل

اإلجماع

اإلجماع

مشروع قانون رقم  64.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.20.605الصادرفي  26من محرم 1442
( 15سبتمبر  )2020بسن تدابيراستثنائية
لفائدة بعض املشغلين املنخرطين
رئيس
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الحكومة
والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات
العمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء
املؤمنين لدى الصندوق ،املتضررين من
تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا
«كوفيد. »19 -
مقتـرح قانون يرمي إلى تغييـروتتميم املادتين
 32و 256من القانون رقم  65.99املتعلق
بمدونة الشغل الصادربتنفيذه الظهير مجلس النواب
الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14رجب
 11( 1424سبتمبر  )2003كما تم تغييره.

لم يعدل

تم تعديله
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مالحظات
تم تعديله

نتيجة التصويت
اإلجماع
املوافقون20 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون.05 :

تاريخ
املوافقة
 26يناير
2021
 26يناير
2021

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة القطاعات
اإلنتاجية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

تاريخ وضعه
بمكتب املجلس
 22دجنبر 2020

 14فبراير 2020

مصدرالنص
مجلس النواب

مجلس النواب

املوضوع

مشروع قانون رقم  69.18يتعلق بالتلوث
الناجم عن السفن.

مشروع قانون رقم  15.18يتعلق بالتمويل
التعاوني.

ر.ت

.27

.28

.29

.30

.31

تم تعديله

مقترح قانون يق�ضي بتغييرالقانون رقم
 19.94املتعلق بمناطق التصديرالحرة.

مشروع قانون رقم  45.18يتعلق بتنظيم
مهنة العامالت والعاملين االجتماعيين.

 04يناير 2021

مجلس النواب
رئيس
الحكومة

لجنة القطاعات
االنتاجية

 22دجنبر 2020
 25يونيو 2020

 02فبراير
2021

لجنة القطاعات
االنتاجية
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

اإلجماع

 02فبراير
2021
 02فبراير
2021

لم يعدل

اإلجماع
اإلجماع

مشروع قانون رقم  69.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.20.690الصادرفي  12من صفر 1442
مجلس النواب
( 30سبتمبر  )2020بسن أحكام استثنائية
تتعلق بالغرامات املالية الواجب أداؤها
السترجاع إمكانية إصدارالشيكات.

لم يعدل
تم تعديله

.32

اإلجماع

 22دجنبر 2020

لم يعدل

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
 02فبراير
2021

مشروع قانون رقم  63.20يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم
 2.20.503الصادرفي  17من ذي الحجة
 7( 1441أغسطس  )2020بتتميم املرسوم
مجلس النواب
بقانون رقم  2.20.292الصادرفي  28من
رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
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ر.ت

مشروع قانون رقم  13.16يتعلق بإحداث
وتنظيم مؤسسة األعمال االجتماعية
للسكنى وسياسة املدينة.

مقترح قانون يغيرالقانون رقم 133.13
يق�ضي بتغييرالقانون رقم  05.12املتعلق
بتنظيم مهنة املرشد السياحي.

.34

.35

.36

.33

رئيس
الحكومة
السادة
أعضاء فريق
التجمع
الوطني
لألحرار

مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام
املعاشات املحدث لفائدة أعضاء مجلس مجلس النواب
النواب.

.37

تاريخ وضعه
مصدرالنص
املوضوع
بمكتب املجلس
مشروع قانون رقم  53.19يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  127.12املتعلق
بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث
مجلس النواب  21يوليوز 2020
املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين
وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة
باكتساب صفة محاسب معتمد.
 9غشت 2016

 04مارس 2020

 22دجنبر 2020

 29دجنبر 2020

مجموعة
مقترح قانون يق�ضي بإلغاء وتصفية نظام من رؤساء
املعاشات املحدث لفائدة أعضاء مجلس الفرق ومنسق
املجموعة
املستشارين.
باملجلس

159

مالحظات

نتيجة التصويت

تاريخ
املوافقة

 02فبراير
2021

اللجنة الدائمة املختصة

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لم يعدل

تم تعديله

تم تعديله

اإلجماع

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

لم يعدل

اإلجماع

 02فبراير
2021

لجنة القطاعات
االنتاجية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 09فبراير
2021

 09فبراير
2021

 09فبراير
2021

املوافقون25 :
املعارضون04 :
املمتنعون :ال أحد

اإلجماع

املوافقون30 :
املعارضون :ال أحد
املمتنعون04 :
تم تعديله
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ر.ت

.1

.2

.3

.4

.5

املوضوع

مالحظات

لم يعدل

لم يعدل

نتيجة التصويت

اإلجماع

اإلجماع

 05مارس
2021

 05مارس
2021
 09مارس
2021

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية
لجنة العدل وحقوق
اإلنسان
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 18فبراير 2021

مشروع قانون تنظيمي رقم  04.21يق�ضي
بتغييروتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11مجلس النواب  06مارس 2021
املتعلق بمجلس النواب.

لم يعدل

اإلجماع

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

ثانيا :الدورة االستثنائية مارس 2020
تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مشروع قانون رقم  10.21يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  57.11املتعلق
باللوائح االنتخابية العامة وعمليات
مجلس النواب  02مارس 2021
االستفتاء واستعمال وسائل االتصال
السمعي البصري العمومية خالل الحمالت
االنتخابية واالستفتائية.
مشروع قانون رقم  11.21يق�ضي بتغيير
القانون رقم  9.97املتعلق بمدونة
مجلس النواب  02مارس 2021
االنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية
للوائح االنتخابية الخاصة بالغرف املهنية
مشروع قانون تنظيمي رقم  08.21يق�ضي
بتغييروتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12
مجلس النواب  02مارس 2021
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا
ألحكام الفصلين  49و 92من الدستور
 09مارس
2021

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

مشروع قانون -إطاررقم  09.21يتعلق
بالحماية االجتماعية.
اإلجماع

 12مارس
2021

رئيس
الحكومة

لم يعدل

لم يعدل

املوافقون83 :
املعارضون17 :
املمتنعون :ال أحد
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 12مارس
2021
 12مارس
2021

لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية
لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية
لجنة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مشروع قانون تنظيمي رقم  05.21يق�ضي
بتغييروتتميم القانون التنظيمي رقم  28.11مجلس النواب  06مارس 2021
املتعلق بمجلس املستشارين.

مشروع قانون تنظيمي رقم  06.21يق�ضي
بتغييروتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11
مجلس النواب  06مارس 2021
املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابية.

مشروع قانون تنظيمي رقم  07.21يق�ضي
مجلس النواب  06مارس 2021
بتغييرالقانون التنظيمي رقم 29.11
املتعلق باألحزاب السياسية.

ر.ت

.6

.7

.8

.9

املوضوع

نتيجة التصويت
املوافقون87 :
املعارضون04 :
املمتنعون :ال أحد
املوافقون74 :
املعارضون16 :
املمتنعون :ال أحد.

اإلجماع

 12مارس
2021

مجلس النواب  15مارس 2021

مشروع قانون رقم  46.19يتعلق بالهيئة
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
ومحاربتها.

اللجنة الدائمة املختصة تاريخ املوافقة

مالحظات

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

تم تعديله

 19مارس
2021
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اللجنة الدائمة املختصة
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس
مجلس النواب  11فبراير 2021

املوضوع

مشروع قانون رقم  55.20بتغييروتتميم
القانون رقم  01.09القا�ضي بإحداث
املؤسسة الوطنية للمتاحف.

مشروع قانون رقم  56.20يتعلق باملتاحف .مجلس النواب  11فبراير 2021

ر.ت

.1

.2

ثالثا :دورة أبريل 2021
 09أبريل
2021
 09أبريل
2021

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج
لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

اإلجماع

اإلجماع

 13أبريل
2021
 13أبريل
2021

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

162

.5

.4

.3

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 13أبريل
2021

مشروع قانون رقم  08.20يوافق بموجبه
على معاهدة أفريقيا منطقة خالية من
مجلس النواب  09فبراير 2021
السالح النووي (معاهدة بليندابا) ،املوقعة
بالقاهرة (مصر) في  11أبريل .1996
مشروع قانون رقم  54.20يوافق بموجبه
على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحربين
مجلس النواب  09فبراير 2021
اململكة املغربية وجمهورية تركيا ،املوقع
بالرباط في  24أغسطس .2020
مشروع قانون رقم  59.20يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن االمتيازات والحصانات
مجلس النواب  09فبراير 2021
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
الواليات املتحدة األمريكية ،املوقع بالرباط
في فاتح سبتمبر .2020

مالحظات

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل
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ر.ت

.6

.7

.8

املوضوع

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مجلس النواب  11فبراير 2021

مشروع قانون رقم  60.20يوافق بموجبه
على النظام األسا�سي للبنك اآلسيوي
مجلس النواب  09فبراير 2021
لالستثمارفي البنية التحتية ،املوقع ببكين
في  29يونيو .2015
مشروع قانون رقم  45.20يوافق بموجبه
على امليثاق اإلفريقي للسالمة على الطرق،
مجلس النواب  09فبراير 2021
املعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في  31يناير
.2016

مشروع قانون رقم  06.20يق�ضي بحل
مكتب التسويق والتصديروبتصفيته.

.9

.10

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

مالحظات

اإلجماع

 13أبريل
2021
 13أبريل
2021

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج
لجنة القطاعات
اإلنتاجية

لم يعدل

اإلجماع

 27أبريل
2021

تم تعديله

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

مشروع قانون رقم  71.18يتعلق بشرطة
املوانئ.
 27أبريل
2021

 11ماي 2021

مجلس النواب  11فبراير 2021

لم يعدل

املوافقون25 :
املعارضون :ال
أحد
املمتنعون04 :
اإلجماع

مجلس النواب  21أبريل 2021

لم يعدل

اإلجماع

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

مشروع قانون رقم  12.18بتغييروتتميم
مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم
 43.05املتعلق بمكافحة غسل األموال.

.11

رئيس
الحكومة
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 21ماي 2021

 01يونيو
2021

مشروع قانون رقم  30.21بتغييروتتميم
القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص
بفئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا.
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ر.ت

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

املوضوع

اللجنة الدائمة املختصة

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

.12

مالحظات

رئيس
الحكومة

مشروع قانون رقم  31.21بتغييروتتميم
القانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا.

مشروع قانون رقم  13.21يتعلق
باالستعماالت املشروعة للقنب الهندي.

 21ماي 2021

مجلس النواب

مشروع قانون رقم  54.19بمثابة ميثاق
املرافق العمومية.

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 26ماي 2021

مجلس النواب  14فبراير 2020

 01يونيو
2021
لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية
لجنة العدل والتشريع
وحقوق االنسان

.15

اإلجماع

 08يونيو
2021
 15يونيو
2021

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

.16

لم يعدل

تم تعديله

تم تعديله

املوافقون41 :
املعارضون11 :
املمتنعون :ال أحد.

اإلجماع

اإلجماع

 15يونيو
2021

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

.14

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

 15يونيو
2021

مشروع قانون رقم  16.20يوافق بموجبه
على االتفاقية حول املساعدة القضائية
في املادة الجنائية وتسليم املجرمين بين مجلس النواب  21أبريل 2021
اململكة املغربية وأوكرانيا ،املوقعة بمراكش
في  21أكتوبر .2019
مشروع قانون رقم  17.20يوافق بموجبه
على االتفاقية بشأن نقل األشخاص
مجلس النواب  21أبريل 2021
املحكوم عليهم بين اململكة املغربية
وأوكرانيا ،املوقعة بمراكش في  21أكتوبر
.2019
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ر.ت

.17

.18

.19

.20

.21

تاريخ وضعه
مصدرالنص
املوضوع
بمكتب املجلس
مشروع قانون رقم  18.20يوافق بموجبه
على اتفاقية للتعاون القضائي في املادة
املدنية والتجارية بين اململكة املغربية مجلس النواب  21أبريل 2021
وأوكرانيا ،املوقعة بمراكش في  21أكتوبر
.2019
مشروع قانون رقم  75.20يوافق بموجبه
على االتفاق بين حكومة اململكة املغربية
واألمم املتحدة بخصوص إنشاء مكتب
مجلس النواب  21أبريل 2021
برنامج مكافحة اإلرهاب والتدريب في
إفريقيا التابع ملكتب األمم املتحدة ملكافحة
اإلرهاب ،بالرباط ،اململكة املغربية ،املوقع
بتاريخ  6أكتوبر .2020
مشروع قانون رقم  77.20يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا مجلس النواب  21أبريل 2021
االتحادية ،املوقع بالرباط في  14سبتمبر
 2020وبموسكو في  14أكتوبر .2020
مشروع قانون رقم  93.17يق�ضي بإحداث
وتنظيم مؤسسة النهوض باألعمال
رئيس
 03غشت 2020
االجتماعية لفائدة املوظفين واألعوان
الحكومة
العاملين بالقطاع الوزاري املكلف بالصيد
البحري.

مشروع قانون رقم  76.17يتعلق بحماية
النباتات.
مجلس النواب  09يونيو 2021

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

اللجنة الدائمة املختصة

 15يونيو
2021

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

اإلجماع

اإلجماع

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

لجنة القطاعات
االنتاجية

لجنة الخارجية والدفاع
الوطني واملغاربة املقيمين
في الخارج

 15يونيو
2021

 22يونيو
2021

 15يونيو
2021

اإلجماع

اإلجماع

لجنة القطاعات
االنتاجية

 22يونيو
2021
اإلجماع

مالحظات

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

تم تعديله

لم يعدل
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 22يونيو
2021

اللجنة الدائمة املختصة
لجنة القطاعات
االنتاجية

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس
مجلس النواب  09يونيو 2021

املوضوع

مشروع قانون رقم  34.18يتعلق بمنتجات
حماية النباتات.

ر.ت

.22

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

اإلجماع

.23

مالحظات

لم يعدل

مشروع قانون رقم  53.18يتعلق باملواد
املخصبة ودعائم النباتات.

لجنة القطاعات
االنتاجية

لجنة القطاعات
االنتاجية

مجلس النواب  09يونيو 2021

 22يونيو
2021

 22يونيو
2021

لجنة القطاعات
االنتاجية

اإلجماع

اإلجماع

 22يونيو
2021

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

مشروع قانون رقم  63.18بسن أحكام
جديدة لتسوية وضعية بعض الفالحين
املستفيدين سابقا من أراض فالحية أو
قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص
يغيرويتمم بموجبه الظهيرالشريف رقم مجلس النواب  09يونيو 2021
 1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة 1392
( 29ديسمبر  )1972بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة
للفالحة من ملك الدولة الخاص.
مشروع قانون رقم  62.19بسن مقتضيات
خاصة تتعلق باقتناء شركات املساهمة
مجلس النواب  09يونيو 2021
وشركات التوصية باألسهم عقارات فالحية
أو قابلة للفالحة خارج الدوائرالحضرية.

لم يعدل

.24

.25

.26

مشروع قانون رقم  52.20يتعلق بإحداث
الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
مجلس النواب  17يونيو 2021

لجنة القطاعات
االنتاجية

 29يونيو
2021
اإلجماع

لم يعدل
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تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

املوضوع

ر.ت

اللجنة الدائمة املختصة

.27

مجلس النواب  23يونيو 2021

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

مالحظات

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

 29يونيو
2021
 29يونيو
2021

اإلجماع
املوافقون23 :
املعارضون :ال
أحد
املمتنعون04 :
اإلجماع

لم يعدل

تم تعديله

لم يعدل

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

لم يعدل

تم تعديله

اإلجماع

 06يوليوز
2021
 06يوليوز
2021

تم تعديله

 06يوليوز
2021

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة الداخلية
والجماعات الترابية
والبنيات األساسية

 15يونيو
2021

لجنة القطاعات
االنتاجية

.28

.29
رئيس
الحكومة
القراءة األولى:
 01يونيو 2021

القراءة الثانية:
مجلس النواب
 29يونيو 2021
رئيس
الحكومة
 02يونيو 2021

اإلجماع

مشروع قانون رقم  37.21بسن تدابير
خاصة تتعلق بالتسويق املباشرللفواكه
والخضروات املنتجة في إطارالتجميع
الفالحي.

مقترح قانون يق�ضي بإلغاء وتصفية نظام
معاشات أعضاء مجلس املستشارين( .في مجلس النواب  09يونيو 2021
إطارقراءة ثانية)

مشروع قانون رقم  36.21يتعلق بالحالة
املدنية.

.30

.31

مجلس النواب  29يونيو 2021

مشروع قانون رقم  57.19يتعلق بنظام
األمالك العقارية للجماعات الترابية.

مشروع قانون رقم  79.19بتغييروتتميم
القانون رقم  73.00القا�ضي بإحداث
وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض
باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين.
املوافقون17 :
املعارضون04 :
املمتنعون :ال أحد
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ر.ت

.32

تاريخ وضعه
مصدرالنص
املوضوع
بمكتب املجلس
مشروع قانون رقم  19.20بتغييروتتميم
القانون رقم  17.95املتعلق بشركات
املساهمة والقانون رقم  5.96املتعلق
مجلس النواب  24يونيو 2021
بشركة التضامن وشركة التوصية
البسيطة وشركة التوصية باألسهم
والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة
املحاصة.

اللجنة الدائمة املختصة

لجنة القطاعات
االنتاجية

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

 06يوليوز
2021

اإلجماع

مالحظات

لم يعدل

.34

.35

.36

.33

مشروع قانون رقم  83.20بسن أحكام
تتعلق بإقراض السندات.

مشروع قانون رقم  50.20يتعلق
بالتمويالت الصغيرة.

مشروع قانون رقم  06.18يتعلق بتنظيم
العمل التطوعي التعاقدي.

اإلجماع

مجلس النواب  23يونيو 2021

مجلس النواب  23يونيو 2021

مجلس النواب  09يوليوز 2021

لم يعدل

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

مشروع قانون رقم  51.20بتغييروتتميم
القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات مجلس النواب  16يونيو 2021
االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها.

 06يوليوز
2021
 06يوليوز
2021
 13يوليوز
2021

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 06يوليوز
2021

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل
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ر.ت

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

املوضوع

اللجنة الدائمة املختصة

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

مالحظات

.37

.38

رئيس
الحكومة

مشروع قانون رقم  01.21يق�ضي بإخضاع
األطرالنظامية لألكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين لنظام املعاشات املدنية املحدث
بموجب القانون رقم .011.71

مشروع قانون  -إطاررقم  69.19يتعلق
باإلصالح الجبائي.

.39

 06يوليوز 2021

مجلس النواب  09يوليوز 2021

مشروع قانون  -إطاررقم  50.21يتعلق
بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية.

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية
لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

مجلس النواب  09يوليوز 2021

 13يوليوز
2021
 13يوليوز
2021
 13يوليوز
2021

لجنة القطاعات
اإلنتاجية
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 13يوليوز
2021
 13يوليوز
2021

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

 13يوليوز
2021

مجلس النواب  09يوليوز 2021

لم يعدل

تم تعديله

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

اإلجماع

مقترح قانون يق�ضي بتغييرالقانون رقم
 05.12املتعلق بتنظيم مهنة املرشد
السياحي كما تم تغييره وتتميمه.

لم يعدل

.40

.41

.42

مشروع قانون رقم  39.21بتتميم الظهير
الشريف رقم  1.58.008الصادرفي 4
مجلس النواب  09يوليوز 2021
شعبان  24( 1377فبراير  )1958بمثابة
النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية.
مشروع قانون رقم  48.21بسن أحكام
رئيس
متفرقة تتعلق ببعض التدابيراملتخذة
 06يوليوز 2021
الحكومة
في إطارمواجهة جائحة فيروس كورونا
«كوفيد .»19 -
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ر.ت

.43

.44

.45

تاريخ وضعه
مصدرالنص
املوضوع
بمكتب املجلس
مقترح قانون يق�ضي بتغييراملواد  9و24
من القانون  40.04بمثابة النظام األسا�سي
لدور الحضانة الصادربتنفيذه الظهير مجلس النواب  23يونيو 2021
الشريف رقم  1.08.77صادرفي  20من
شوال  20( 1429أكتوبر .)2008
مقتـرح قانون تنظيمي يق�ضي بتغييروتتميم
القانون التنظيمي رقم  44.14بتحديد
مجلس النواب  13يوليوز 2021
شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم
العرائض إلى السلطات العمومية.
مقتـرح قانون تنظيمي يق�ضي بتغييروتتميم
القانون التنظيمي رقم  64.14بتحديد
مجلس النواب  13يوليوز 2021
شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم
امللتمسات في مجال التشريع.
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان
لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

اللجنة الدائمة املختصة

 13يوليوز
2021

 15يوليوز
2021
 15يوليوز
2021

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

اإلجماع

اإلجماع

اإلجماع

مالحظات

لم يعدل

لم يعدل

لم يعدل

 15يوليوز
2021

لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان

مجلس النواب  09يوليوز 2021

.46

اإلجماع

لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية

مشروع قانون رقم  38.21يتعلق باملفتشية
العامة للشؤون القضائية.

لم يعدل

 15يوليوز
2021

.47

لم يعدل

مشروع قانون رقم  82.20يق�ضي بإحداث
الوكالة الوطنية للتدبيراالستراتيجي
مجلس النواب  13يوليوز 2021
ملساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء
املؤسسات واملقاوالت العمومية.

.48

املوافقون14:
املعارضون :ال أحد
املمتنعون03:

مجلس النواب  14فبراير 2019

اإلجماع

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

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

 15يوليوز
2021
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اللجنة الدائمة املختصة
لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية

تاريخ وضعه
مصدرالنص
بمكتب املجلس

مشروع قانون رقم  23.19بتغييروتتميم
القانون رقم  51.15القا�ضي بإعادة تنظيم مجلس النواب  14فبراير 2020
"املسرح الوطني محمد الخامس".

مجلس النواب  30يونيو 2021

مشروع قانون رقم  33.21يق�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  131.13املتعلق
بمزاولة مهنة الطب.

ر.ت

.49

.50

املوضوع

 15يوليوز
2021

 15يوليوز
2021

تاريخ املوافقة نتيجة التصويت

اإلجماع

املوافقون08 :
املعارضون03 :
املمتنعون03 :

مالحظات

لم يعدل

لم يعدل
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