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تمثل حصيلة أعمال لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان خالل الفترة املمتدة من افتتاح دورة أكتوبر        

(؛حصيلة 2015 -2014(إلى غاية اختتام دورة إبريل من السنة التشريعية )2010-2009من السنة التشريعية)

نشاطها املتمثل باألساس في دراسة  متميزة بما مثلته من نتائج سواء على مستوى الكم او على مستوى الكيف في

مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، وفي تنظيم أيام دراسية حول مواضيع معينة تستأثر باهتمام البرملانيين 

و الفر قاء االجتماعيين بمختلف أنواعهم والباحثين...وغيرهم. ومن خالل الزيارات امليدانية التي قامت بها 

 فق واملؤسسات الوطنية ذات الصبغة الحيوية.اللجنة لعدد من املرا

وتفعيال ملقتضيات الدستور ذات الصلة بتقوية دور املؤسسة التشريعية،وتفعيل عمل أجهزتها وهياكلها        

؛فقد عملت لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان خالل الفترة املشار إليها أعاله،باالضافة الى دورها 

الستماع إلى مسؤولي اإلدارات من الدستور، وذلك من خالل ا 102التشريعي،على تفعيل مقتضيات الفصل 

واملؤسسات واملقاوالت العمومية، بحضور الوزراء املعنيين وتحت مسؤوليتهم لإلدالء باملعطيات واإلجابة على 

 تساؤالت وانشغاالت البرملانيين حول امللفات موضوع املناقشة.

اد التكنولوجيا الحديثة في مجال أما بخصوص تطوير اساليب عمل اللجنة فقد كانت السباقة في اعتم            

األرشفة؛مما مكن اللجنة من نقل املحتوى الورقي لوثائقها إلى مستودع البيانات اإللكترونية.وذلك عبر مراحل 

متدرجة،انطلقت من تجميع تقارير اللجنة ومسحها االلكتروني وتحسين جودة النسخة االلكترونية وفهرسة 

 وني للمجلس،فضال عن ترتيب الرصيد الوثائقي وفق مناهج علمية.جزء منها،ونشرها باملوقع االلكتر

وقد بادرت اللجنة الى اعتماد هذه االلية لتفادي كل أخطار حفظ الوثائق،واملستندات ورقيا؛وذلك          

باستخدامها للخدمات املعروفة في املسح الضوئي، والفهرسة،واألرشفة اإللكترونية،وبالتالي تحويل البيانات 

 الصور والوثائق املهمة على اختالف أشكالها،في صورة رقمية مؤمنة،ويسهل الوصول إليها في وقت أسرع.و 

 ولالشارة فقد عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان خالل هذه الفترة :
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 االجتماعات

 مجموع

ساعات 

 العمل

 لقاءات دراسية مواضيع عامة
معدل حضور 

 اللجنة أعضاء
 زيارات ميدانية

185 
ساعة  451

 دقائق55و
02 05 

مابين 

 %69.3و6.6%
01 

 

 كما صادقت اللجنة خالله على :

  مشروعا قانونيا 50املشاريع القوانين   :                      

 مقترحا قانونيا15املقترحات القوانين :                       

أسفله،التي تبين حجم عمل اللجنة بحسب السنوات وللمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الجداول املبينة 

 التشريعية والدورات البرملانية.
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 . 2015-2009ريعية مؤشرات حول اداء اللجنة خالل الوالية التش

 السنوات

عدد 

اجتماعات 

 اللجنة

عدد 

ساعات 

 العمل

عدد 

املشاريع 

املوافق 

 عليها

عدد 

املقترحات 

املوافق 

 عليها

عدد 

املواضيع 

 العامة

عدد 

الزيارات 

 امليدانية

معدل 

 الحضور 

 أيام

 دراسية

2009-2010 32 
س 85

 د40و
02 01 01 01 

 و%6.6بين  

56.1% 
00 

2010-2011 52 
س 138

 د40و
14 02 01 00 

 %9.9بين 

 %56.1و
01 

2011-2012 28 
س 58

 د45و
11 02 00 00 

 بين

13.2 %    

 %69.3و

02 

 00 00 03 04 س64 25 2012-2013
9.9%     

 %69.3و
   00                                                                          

2013-2014 27 
س 66

 د30
09 04 00 00 

13.2% 

 %56.1و
02 

2014-2015 21 
س 38

 د20و
10 03 00 00 

6.6% 

42.9% 
00 
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 السنة التشريعية
2010- 2009 

 

 السنة التشريعية 
2011 - 2010 

 

 السنة التشريعية 
2012 - 2011 

 

 السنة التشريعية 
2013 - 2012 

 

 السنة التشريعية 
2014 - 2013 

 

 السنة التشريعية 
2015 - 2014 

 السنوات التشريعية 

 عدد ساعات 
 عمل اللجنة

 عدد إجتماعات 
 اللجنة

 مبيان يمثل عدد إجتماعات و ساعات عمل لجنة العدل و التشريع  و حقوق اإلنسان 
 2015إلى  2009بمجلس المستشارين خالل الفترة الممتدة من 

 عدد إجتماعات اللجن

 عدد ساعات 
 عمل اللجن

2 

14 

11 

4 

9 

10 

1 

2 2 

3 

4 

3 

0

1

2

3

4

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 السنة التشريعية
2010- 2009 

 السنة التشريعية 
2011 - 2010 

 السنة التشريعية 
2012 - 2011 

 السنة التشريعية 
2013 - 2012 

 السنة التشريعية 
2014 - 2013 

 السنة التشريعية 
2015 - 2014 

 السنوات التشريعية

 عدد المقترحات
 الموافق عليها

 عدد المشاريع
 الموافق عليها

مبيان يمثل عدد المشاريع و المقترحات الموافق عليها بلجنة العدل و التشريع و حقوق االنسان                
 2015إلى  2009بمجلس المستشارين خالل الفترة الممتدة من 

 عدد المشاريع الموافق عليها

 عدد المقترحات الموافق عليها
 عمل اللجن
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1 1 

0 0 
0 

0 0 

1 

2 

0 

2 

0 

1 

0 0 0 0 0 

0

1

2

3

السنة التشريعية 
2010 - 2009 

السنة التشريعية 
2011 - 2010 

السنة التشريعية 
2012 - 2011 

السنة التشريعية 
2013 - 2012 

السنة التشريعية 
2014 - 2013 

السنة التشريعية 
2015 - 2014 

 عدد إجتماعات 
 اللجنة

مبيان يمثل عدد المواضيع العامة و األيام الدراسية و الزيارات الميدانية المنظمة للجنة العدل و التشريع               
 2015إلى  2009و حقوق االنسان  بمجلس المستشارين خالل الفترة الممتدة 

 العامة المواضيع عدد

 الدراسية األيام عدد

 الميدانية الزيارات عدد

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 حصيلة اللجنة

 (2010-2009خالل السنة التشريعية)  
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 مؤشرات أداء اللجنة

 

عدد 

 اإلجتماعات

عدد ساعات 

 العمل

املشاريع ق 

 املوافق عليها

املقترحات ق 

 املوافق عليها

املواضيع 

 العامة

الزيارات 

 امليدانية

معدل  أيام دراسية

 الحضور 

32 
 40ساعةو  85

 دقيقة
02 01 01 01 00 

بين 

 %56.1و% 6.6
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 -2009دورة أكتوبر -
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 جدول األعمال االجتماع تاريخ الرقم
 رئيس الجلسة

 الحكومةوممثل 
 عدد الحاضرين

نسبة حضور 

 أعضاء اللجنة
 عدد ساعات العمل

 2009نونبر  13الجمعة  1

 التاسعة والنصف صباحا

 60.09تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 

 .املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

وزير العالقات مع البرملان:  -

 محمد سعد العلمي

  10األعضاء: -

من  6املالحظين:  -

 .بينهم رئيس املجلس

 16املجموع: 

33% 

  د45

تقديم املشروع وكلمة 

 رئيس املجلس.

 

 2009نونبر  23االثنين  2

 العاشرة صباحا 

 

مشروع قانون تنظيمي رقم مواصلة دراسة 

 .املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي 60.09

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

وزير العالقات مع البرملان:  -

 محمد سعد العلمي

  16األعضاء:  -

  21املالحظين:  -

 37املجموع: -

52.8% 

إنهاء   د 50س و 3

 املناقشة العامة

 

 2009دجنبر  07االثنين  3

 الثالثة بعد الزوال

 

مشروع امليزانية الفرعية لألمانة العامة دراسة 

 .للحكومة

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة  -

ادريس الضحاك: األمين  -

 العام للحكومة

  17األعضاء:  -

 03املالحظين:  -

 20املجموع: -

 د 30س و 2 56.1%

  2009دجنبر  08الثالثاء  4

بعد جلسة األسئلة 

 الشفوية.

مشروع امليزانية الفرعية لوزارة تحديث دراسة 

 .2010القطاعات العامة برسم السنة املالية 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة  -

محمد عبو وزير تحديث  -

 القطاعات العامة

 13األعضاء:  -

  09املالحظين:  -

 22املجموع: -

 د 30س و 4 42.9%

 2009دجنبر  09األربعاء  5

 العاشرة صباحا 

 

 60.09دراسة مواد مشروع قانون تنظيمي رقم 

 .املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي

 رئيس اللجنة عمر أدخيل: -

وزير العالقات مع البرملان:  -

 محمد سعد العلمي

 15األعضاء:  -

  16املالحظين:  -

 31املجموع: -

49.5% 
  د 35س و 6

 إنهاء دراسة املواد.

 2009دجنبر  10الخميس  6

 التاسعة والنصف صباحا

مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية دراسة 

اإلدماج برسم العامة إلدارة السجون وإعادة 

 .2010السنة املالية 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة  -

حفيظ بنهاشم: املندوب  -

 العام

 12األعضاء:  -

  11املالحظين:  -

 23املجموع: -

 د 45س و 4 39.6%

  2009دجنبر  10الخميس  7

 الثالثة بعد الزوال

 

مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة دراسة 

 .2010البرملان برسم السنة املالية بالعالقة مع 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

وزير العالقات مع البرملان:  -

 محمد سعد العلمي

 07األعضاء:  -

  00املالحظين:  -

 07املجموع: -

23.1% 

 س 2
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  2009دجنبر  14االثنين  8

 العاشرة صباحا 

 

مشروع امليزانية الفرعية لوزارة العدل دراسة 

 .2010املالية برسم السنة 

 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

وزير العدل: عبد الواحد  -

 الراض ي

 09األعضاء:  -

 03املالحظين:  -

 12املجموع: -

29.7% 

 د 40س و 6

 2009دجنبر  16األربعاء  9

 العاشرة صباحا 

 

مشروع امليزانية الفرعية مواصلة دراسة  -

 ؛2010لوزارة العدل برسم السنة املالية 

التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية  -

 .الداخلة في اختصاص اللجنة

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

وزير العدل: عبد الواحد  -

 الراض ي

 11األعضاء:  -

 00املالحظين:  -

 املجموع:-

36.3% 

 د 15

أجل االجتماع لتزامنه 

مع برمجة القانون املالي 

 في الجلسة العامة.

على  نتيجة التصويت

 :ميزانيات الوزارات

 07املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 04املمتنعون: 

 السجون: إدارة

 07املوافقون: 

 01املعارضون: 

 03 املمتنعون:

 2009دجنبر  23األربعاء  10

الثالثة والنصف بعد 

 الزوال

 

 .التداول في بعض قضايا العدل

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

الواحد وزير العدل: عبد  -

 الراض ي

 11األعضاء:  -

 14املالحظين:  -

 25املجموع: -

 

36.3% 

 د 10س و 3

 2009دجنبر  28االثنين  11

 الرابعة بعد الزوال

 

البت في التعديالت والتصويت على مشروع 

يتعلق باملجلس  60.09القانون التنظيمي رقم 

 .االقتصادي واالجتماعي

 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

وزير العالقات مع البرملان:  -

 محمد سعد العلمي

 

 17األعضاء:  -

 11املالحظين:  -

 28املجموع:-
56.1% 

 د 45س و 1

املوافقة باإلجماع على 

الصيغ التوافقية املقرة من 

 اللجنة.   طرف
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 2010يناير  18االثنين  12

الثانية والنصف بعد 

 الزوال

ندوة اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن 

الرؤساء لدراسة مقترح تعديل النظام الداخلي 

ملجلس املستشارين املقدم من مجموعة من 

  .السادة املستشارين

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

 

 األعضاء:  -

 املالحظين:  -

 املجموع:-
 

 د 10س و1

تم التداول حول 

منهجية دراسة املقترح، 

وأجل اجتماع اللجنة 

  2010يناير  18 االثنين 13 بطلب من بعض الفرق.

الثالثة والنصف بعد 

 الزوال

دراسة مقترح تعديل النظام الداخلي ملجلس 

املستشارين املقدم من مجموعة من السادة 

 .املستشارين

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

وزير العالقات مع البرملان:  -

 إدريس لشكر

 

  2010يناير  25االثنين  14

الثالثة والنصف بعد 

 الزوال

 60.09دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 

يتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي في إطار 

 .قراءة ثانية

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

وزير العالقات مع البرملان:  -

 إدريس لشكر

   06األعضاء: -

 06املالحظين:  -

 12املجموع:-
19.8% 

 د35

املوافقة باإلجماع على 

من طرف  املواد املعدلة

 مجلس النواب.

زيارة ميدانية إلى مقر املجلس االستشاري   2010فبراير  24 15

 .لحقوق اإلنسان

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

املجلس  أحمد حرزني رئيس -

 االستشاري لحقوق اإلنسان

 08األعضاء:  -

 01املالحظين:  -

 09املجموع:-

 06املعتذرين:

26.4% 

 

 

 ساعة 40 : عدد ساعات العملمجموع  15 :االجتماعاتمجموع 
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2010دورة أبريل   
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 جدول األعمال االجتماع تاريخ الرقم
 رئيس الجلسة

 وممثل الحكومة
 عدد الحاضرين

نسبة حضور 

 أعضاء اللجنة
 ساعات العملعدد 

أبريل  12االثنين  1

2010 

الثالثة بعد 

 الزوال.

يتعلق  13.08تقديم مشروع قانون رقم 

بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري 

للمحالت املعدة للسكنى أو  واملكتري 

)كما وافق عليه مجلس  لالستعمال املنهي.

 النواب(.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

احمد توفيق احجيرة: وزير التنمية  -

 املجالية واالسكان والتعمير

عبد السالم املصباحي كاتب الدولة  -

 والتعميرلدى وزير واإلسكان 

  11األعضاء: -

  05املالحظين:-

 املجموع:-

 عدد املتدخلين: -

 04املعتذرين:

36.3% 

 ساعة 1

اإلنصات لعرض السيد 

 الوزير

أبريل  26االثنين  2

2010 

الحادية عشرة 

 صباحا

الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم  -

من القانون  16تعدل بموجبه املادة  08.09

 .مدونة األسرةبمثابة  70.03رقم 

يتعلق  09.09تقديم مشروع قانون رقم  -

)كما وافق  .بتميم مجموعة القانون الجنائي

 عليه مجلس النواب(.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

محمد الطيب الناصري: وزير  -

 العدل

  11األعضاء: -

  02املالحظين: -

 13املجموع:

 02املعتذرين:  

  06عدد املتدخلين: -

36.3% 

 س 1

التصويت باإلجماع على 

املشروع األول وتقديم 

 الثاني

أبريل  28األربعاء  3

2010 

 العاشرة صباحا

دراسة مقترحي تعديل النظام الداخلي ملجلس 

املستشارين املقدمين على التوالي من 

مجموعة من السادة املستشارين، وبعض 

 .أعضاء الفريق الحركي

 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

لشكر: وزير العالقات مع  إدريس -

 البرملان

  09األعضاء: -

 09املالحظين: -

 18املجموع:-

 03املعتذرين: - 

 11عدد املتدخلين: -

29.7% 

 د30س و

تقرر تشكيل لجينة تقنية 

 لدراسة املقترحين.

ماي  11الثالثاء  4

2010 

 السادسة مساء.

تنظيم لقاء تواصلي مع لجنة العدل بمجلس 

اللجنة الدولية للصليب العدل و وزارة النواب و 

األحمر حول منظومة القانون الدولي اإلنساني 

وتقنيات مالءمة القانون الداخلي مع 

 .االتفاقيات الدولية

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

ادريس السنتيس ي: رئيس لجنة  -

 العدل بمجلس النواب

فريدة الخميلش ي: رئيسة اللجنة  -

 االنسانيالوطنية للقانون الدولي 

شريف عتلم املستشار اإلقليمي  -

للجنة الدولية للصليب األحمر 

 07األعضاء:  -

 05املالحظين: -

  00املعتذرين: - 

 12املجموع:-

 10عدد املتدخلين: -

 من املشاركين.

23.1% 

 ساعات 2
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 بشمال إفريقيا والشرق الوسط .

ماي  12األربعاء  5

2010  

العاشرة والنصف 

 صباحا

 09.09دراسة مشروع قانون رقم مواصلة 

 .يتعلق بتميم مجموعة القانون الجنائي

 )كما وافق عليه مجلس النواب(.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

محمد الطيب الناصري: وزير  -

 العدل

 12األعضاء: 

 01ملالحظين:

 13ملجموع:

 05املعتذرين:

 

 

39.6% 

 د15س و 4

 إنهاء دراسة املواد.

ماي  18الثالثاء  6

2010 

اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة 

لتحضير تعديالت توافقية حول مشروع 

يتعلق بتميم مجموعة  09.09قانون رقم 

 .القانون الجنائي

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

 
------------  

 دقيقة 20

اتخاذ القرار بتنظيم يوم 

 دراس ي حول املشروع

ماي  25الثالثاء  7

2010 

الفريق املصغر املكلف من اللجينة اجتماع 

التقنية بوضع تصور مبدئي لبرنامج اليوم 

الدراس ي املزمع عقده حول مشروع قانون رقم 

 .يتعلق بتميم مجموعة القانون الجنائي 09.09

 لحسن العواني -

 محمد الصمدي -

 عبد اللطيف أوعمو -

 عبد املالك أفرياط -

 03األعضاء:  -

 01املعتذرين:  -

 03املجموع:  -
9.9% 

 دقائق 10

االتفاق على محاور اليوم 

 الدراس ي.

اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة  2010يونيو  28 8

لدراسة مقترحي تعديل النظام الداخلي 

ملجلس املستشارين املقدمين على التوالي من 

مجموعة من السادة املستشارين، وبعض 

 .أعضاء الفريق الحركي

 اللجنةعمر أدخيل: رئيس  -

ادريس لشكر: وزير العالقات مع  -

 البرملان

 08األعضاء:  -

 08املجموع:  -

26.4% 

 ساعة 1

يوليوز  05االثنين   09

2010 

اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة 

لدراسة مقترحي تعديل النظام الداخلي 

ملجلس املستشارين املقدمين على التوالي من 

املستشارين، وبعض مجموعة من السادة 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

إدريس لشكر: وزير العالقات مع  -

 البرملان

 13األعضاء:  -

 13املجموع: -

 

42.9% 

 د 15ساعات و 6
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 .أعضاء الفريق الحركي

 دقيقة 35ساعة و20 مجموع عدد ساعات العمل: 09 مجموع اإلجتماعات:
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 الفترة الفاصلة بين دورة أبريل 2010 ودورة أكتوبر 2010
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 جدول األعمال االجتماع تاريخ الرقم
 رئيس الجلسة

 وممثل الحكومة
 عدد الحاضرين

نسبة حضور 

 اللجنة أعضاء

عدد ساعات 

 العمل

شتنبر   21الثالثاء  1

2010  

العاشرة والنصف 

 صباحا.

 13.08مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 

العالقات التعاقدية بين يتعلق بتنظيم 

للمحالت املعدة للسكنى أو  املكري واملكتري 

)كما وافق عليه مجلس  لالستعمال املنهي.

 النواب(.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

احمد توفيق احجيرة: وزير التنمية  -

 املجالية واالسكان والتعمير

عبد السالم املصباحي كاتب الدولة  -

 رلدى وزير واإلسكان والتعمي

   10أعضاء اللجنة :  

 عدد املعتذرين:   ال أحد 

 03املالحظين:  

 13عدد الحاضرين:  

 10عدد املتدخلين: 

 متدخلين بما فيهم الوزيرين

33% 

 د 25س  2

انهاء املناقشة 

 العامة.

شتنبر   22األربعاء   2

2010 

عقد لقاء دراس ي حول مشروع قانون رقم 

القانون يتعلق بتتميم مجموعة  09.09

 الجنائي.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

املتدخلين: ممثلين عن: وزارة العدل  -

 وزارة الشباب والرياضة، األمن الوطني

علم  جريدة االتحاد االشتراكي،

االجتماع، الجامعة امللكية لسباق 

 الدراجات

 42مجموع الحاضرين: 

برملانيين  10من بنهم  -

 أعضاء للجنة[. 6]
19.8% 

 د 50س و  5

شتنبر   27االثنين  3

2010 

اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن 

اللجنة لدراسة مقترحي تعديل النظام 

الداخلي ملجلس املستشارين املقدمين على 

التوالي من مجموعة من السادة 

املستشارين، وبعض أعضاء الفريق 

 الحركي.

 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

مع إدريس لشكر: وزير العالقات  -

 البرملان

  09أعضاء اللجينة :  -

  01عدد املعتذرين:    - 

 09الحاضرين:مجموع عدد

 10عدد املتدخلين:  -

 متدخلين بما فيهم الوزير

29.7% 

 د 45س و 2

شتنبر   29األربعاء  4

2010 

اجتماع الفريق التقني املكلف من طرف 

اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة، 

املواد املقترح تعديلها في ملراجعة صياغات 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

 اطارين من لجنة العدل -

أطر من وزارة العالقات مع  5 -        

--------- ----------- 

 20ساعات و 4

 دقيقة

مراجعة املواد 



20 
 

 53 إلى 1من  البرملان النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

اللجينة التقنية املنبثقة عن اجتماع  2010شتنبر   28الثالثاء   5

اللجنة لدراسة مقترحي تعديل النظام 

الداخلي ملجلس املستشارين املقدمين على 

التوالي من مجموعة من السادة 

املستشارين، وبعض أعضاء الفريق 

 الحركي.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

إدريس لشكر: وزير العالقات مع  -

 البرملان

   07أعضاء اللجينة :  

 عدد املعتذرين:   ال أحد  

عدد الحاضرين بصفتهم 

 01مالحظين:  

مجموع عدد الحاضرين:  

08 

23.1% 

 30و ساعات  4

 دقيقة

شتنبر  30الخميس  6

2010  

الثالثة والنصف بعد 

 الزوال.

 13.08دراسة مواد مشروع قانون رقم 

يتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين 

 .املكري واملكتري 

 

 

 

 

 

 أدخيل: رئيس اللجنة عمر -

عبد السالم املصباحي كاتب الدولة  -

 لدى وزير واإلسكان والتعمير

عدد الحاضرين بصفتهم 

   04أعضاء اللجينة :  

 07عدد املعتذرين:     

 02عدد املالحظين:  

  06مجموع عدد الحاضرين:

 04عدد املتدخلين:  - 

 .متدخلين بما فيهم الوزير

13.2% 

 45ساعة و  1

 دقيقة

الشروع في دراسة 

املواد والتوقف 

عند حدود املادة 

12. 

أكتوبر  01الجمعة  7

2010 

اجتماع الفريق التقني املكلف من طرف 

اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة، 

ملراجعة صياغات املواد املقترح تعديلها في 

 النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

 لجنة العدلإطارين من  -

أطر من وزارة العالقات مع  5 -

 البرملان

---------- ------------- 

 20ساعاتان و

 دقيقة

مراجعة املواد 

 66إلى  54من 

، 2010أكتوبر  05الثالثاء  8

وقد عقد بعد اجتماعين 

 مؤجلين سابقا، هما:

 2010شتنبر  20االثنين  -

 50.05مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 

بتغيير وتتميم الظهير الشريف 

  1377شعبان 4الصادر في  1.58.008رقم

( بمثابة النظام األساس ي 1958فبراير  24)

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

محمد سعد العلمي: وزير  -

 تحديث القطاعات العامة

إدريس لشكر: وزير العالقات مع  -

عدد الحاضرين بصفتهم  -

 02أعضاء اللجنة:  

 عدد املعتذرين: ال أحد   - 

 04عدد املالحظين:  -

6.6% 

 

 د 10س و 1

اجل الى موعد 

 الحق.
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استجابة للطلب املقدم 

 من الفريق االستقاللي.

شتنبر  23الخميس  -

طلب  بناء على  2010

رئيس الفريق الفيدرالي 

 للوحدة والديمقراطية.

مجموع عدد  - البرملان للوظيفة العمومية.

 06الحاضرين:

 08عدد املتدخلين:  - 

متدخلين بما فيهم 

 .السيدين الوزيرين

 مجموع عدد ساعات العمل: 08 مجموع اإلجتماعات:
 05ساعة و25

 دقائق
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 اللجنة حصيلة

 2011-2010السنة التشريعية  خالل
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 مؤشرات أداء اللجنة

 

 
عدد 

 اإلجتماعات

عدد ساعات 

 العمل

املشاريع ق 

 املوافق عليها

املقترحات ق 

 عليهااملوافق 

املواضيع 

 العامة

الزيارات 

 امليدانية

معدل  أيام دراسية

 الحضور 

ساعة  138 52

 دقيقة 40و

 ما بين  01 00 01 02 14

 و 9.9%

56.1%  
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 -2010 -دورة أكتوبر-

 

 

 

 

 

 
 



25 
 

 جدول األعمال تاريخ االجتماع الرقم
 رئيس الجلسة

 وممثل الحكومة

 

 عدد الحاضرين

نسبة حضور 

 أعضاء اللجنة
 عدد ساعات العمل

01 

أكتوبر  18االثنين 

2010. 

الثالثة بعد 

 الزوال

يتعلق  32.09تقديم مشروع قانون رقم  -

بتنظيم مهنة التوثيق. ]كما ورد من مجلس 

 النواب[.

دراسة مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو  -

املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو 

من مجلس الصناعي أو الحرفي.  ]كما ورد 

 النواب[.

 السيدين محمد رئيس الجلسة:

عداب الزغاري، ولحسن 

 العواني نائبي رئيس اللجنة.

ممثل الحكومة: السيد محمد 

 الطيب الناصري، وزير العدل. 

 

 08أعضاء اللجنة: 

  03عدد املعتذرين:

 05عدد املالحظين:  

 13مجموع عدد الحاضرين: 

 

26.4% 

 دقيقة  50

االول وتاجيا دراسة تقديم املشروع 

 املقترح الى موعد الحق.

02 

أكتوبر  25االثنين 

2010 

اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة 

لدراسة مقترحي تعديل النظام الداخلي ملجلس 

املستشارين املقدمين على التوالي من مجموعة 

من السادة املستشارين، وبعض أعضاء 

 الفريق الحركي.

 رئيس اللجنةعمر أدخيل: 

 

 7أعضاء اللجينة: 

  02عدد املعتذرين:

 04عدد املالحظين:  

 .11مجموع عدد الحاضرين: 

 

23.1% 

 

03 

 27األربعاء 

 2010اكتوبر 

اجتماع الفريق التقني املكلف من طرف 

اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة، ملراجعة 

صياغات املواد املقترح تعديلها في النظام 

 ملجلس املستشارين.الداخلي 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة

 إطارين من لجنة العدل

 إطارين من وزارة العالقات مع البرملان

 

 ساعة 1

 112الى   95مراجعة املواد من 

04 

نونبر  01االثنين 

2010 

اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة 

لدراسة مقترحي تعديل النظام الداخلي ملجلس 

املستشارين املقدمين على التوالي من مجموعة 

من السادة املستشارين، وبعض أعضاء 

 الحركي. الفريق 

 9أعضاء اللجينة:  عمر أدخيل: رئيس اللجنة

  0عدد املعتذرين:

 04عدد املالحظين:  

 .13عدد الحاضرين: مجموع 

 

29.7% 
دقيقة مناقشة املواد  30ساعة و1

 127الى 108من 
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05 

 08االثنين 

 2010نونبر

الثالثة بعد 

 الزوال 

 

يتعلق  41.10دراسة مشروع قانون رقم -1

بتحديد شروط ومساطر االستفادة من 

)أحيل من مجلس  صندوق التكافل العائلي

 النواب(؛

إلغاء الظهير  دراسة مقترح قانون يرمي إلى-2

املتعلق  1.74.339الشريف بمثابة قانون رقم 

بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات 

)أحيل من  واملقاطعات وتحديد اختصاصاتها

 مجلس النواب(؛

مناقشة موضوع وضعية موظفي قطاع -3

 العدل.

 

 

 

عمر أدخيل:  : رئيس الجلسة

 رئيس اللجنة

ممثل الحكومة: السيد محمد 

 زير العدل. الطيب الناصري، و 

 

  08أعضاء اللجنة: 

  04عدد املعتذرين: 

  09عدد املالحظين: 

 .17مجموع عدد الحاضرين:  

 

 ساعات 6 26.4%

06 

نونبر  22االثنين 

2010 

الثالثة بعد 

 الزوال 

 

البت في التعديالت املقدمة حول مشروع -1

بتتميم مجموعة القانون  09.09القانون رقم 

 املشروع برمته؛الجنائي والتصويت على 

بتتميم القانون  16.10دراسة مشروع رقم -2

 القاض ي بإحداث محاكم تجارية.  53.95رقم 

رئيس الجلسة: السيد عمر 

 أدخيل

ممثل الحكومة: محمد الناصري 

 وزير العدل

األطر املرافقة للسيد الوزير: 

الكاتب العام لوزارة العدل 

محمد ليديدي، مدير الشؤون 

محمد عبد الجنائية والعفو 

 النبوي.

 

  12عدد أعضاء اللجنة: 

 عدد املعتذرين: ال أحد 

    01عدد املالحظين:  

 . 13مجموع عدد الحاضرين:

 دقائق 10ساعة و  1 39.6%
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07 

نونبر   24األربعاء 

2010  

العاشرة 

 والنصف صباحا.

 50.05مواصلة دراسة مشروع القانون رقم  -

 املتعلق بتتميم وتغيير الظهير الشريف

الخاص بالنظام األساس ي للوظيفة 

 العمومية.

 

رئيس الجلسة: السيد محمد 

علمي الخليفة الثاني لرئيس 

 اللجنة

ممثل الحكومة:  محمد سعد 

العلمي الوزير املكلف بتحديث 

 القطاعات العامة

تم االتفاق على منح اجل   

للفرق لتقديم مقترحاتها للتعديل 

 حول املشروع.  

 08عدد أعضاء اللجنة: 

 عدد املعتذرين: ال أحد

 04عدد املالحظين: 

 12مجموع عدد الحاضرين: 

 26.4% 
دقيقة  ومنح الفرق اجل معين  30

 لتقديم التعديالت.

08 

 01األربعاء 

 2010دجنبر 

الرابعة بعد 

 الزوال

دراسة مشروع امليزانية الفرعية لألمانة العامة 

 للحكومة.

رئيس الجلسة: السيد عمر 

 أدخيل 

الحكومة: إدريس ممثل   

 الضحاك األمين العام للحكومة

  11عدد أعضاء اللجنة 

  01عدد املعتذرين:   

   02عدد املالحظين:   

 .13مجموع عدد الحاضرين:  

 

 

 

 

 ساعات 4 36.3%

09 

 

 02الخميس 

 2010دجنبر 

 العاشرة صباحا

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية 

 العامة للسجون وإعادة اإلدماج.

رئيس الجلسة: السيد عمر 

أدخيل وخلفه السيد لحسن 

 العواني النائب األول 

ممثل الحكومة: املندوب   

العام إلدارة السجون وإعادة 

 اإلدماج

 

  10عدد أعضاء اللجنة: 

  01عدد املعتذرين: 

     05عدد املالحظين: 

 ساعات 5 %33 .15مجموع عدد الحاضرين:
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10 

دجنبر  06االثنين 

2010 

الرابعة والنصف 

 بعد الزوال

البت في التعديالت املقدمة حول مشروع  -

املتعلق بتتميم وتغيير  50.05القانون رقم 

الظهير الشريف الخاص بالنظام األساس ي 

 للوظيفة العمومية؛

تقديم مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  -

 تحديث القطاعات العامة

رئيس الجلسة: السيد عمر 

 أدخيل

الحكومة:  محمد سعد ممثل   

العلمي الوزير املكلف بتحديث 

 القطاعات العامة

 11عدد أعضاء اللجنة: 

  01عدد املعتذرين:

   11عدد املالحظين:

 .22مجموع عدد الحاضرين:

 

 

 ساعات3 36.3%

11 

 08األربعاء 

 2010دجنبر 

العاشرة 

 والنصف صباحا

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة 

 العدل.

رئيس الجلسة: السيد عمر   

 أدخيل 

ممثل الحكومة: محمد   

 الناصري وزير العدل

 

  14عدد أعضاء اللجنة: 

 01عدد املعتذرين: 

   18عدد املالحظين: 

 .32مجموع عدد الحاضرين:

 دقيقة 45ساعات و 7 46.2%

12 

دجنبر  13االثنين 

2010  

العاشرة 

 والنصف صباحا

لوزارة مناقشة مشروع امليزانية الفرعية 

 العالقات مع البرملان.

 

رئيس الجلسة: السيد عمر   

 أدخيل 

ممثل الحكومة: إدريس   

 لشكر وزير العالقات مع البرملان

 

 

 

 13عدد أعضاء اللجنة: 

 02عدد املعتذرين: 

 05عدد املالحظين: 

 ساعات 3 %42.9 18مجموع الحاضرين:

13 

دجنبر  13االثنين 

2010 

الثالثة والنصف 

 بعد الزوال

 

مواصلة مناقشة مشروع امليزانية الفرعية 

 لوزارة تحديث القطاعات العامة.

 رئيس الجلسة: السيد عمر أدخيل 

ممثل الحكومة: تأخر السيد الوزير محمد سعد العلمي عن الحضور 

 في املوعد، وتم رفع الجلسة تبعا لذلك.

 

دقيقة تم تأجيل االجتماع لتاخر  15

املوعد السيد الوزير عن الحضور في 

 املحدد.
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14 

دجنبر  13االثنين 

2010 

 الخامسة مساء

اجتماع اللجينة التقنية املكلفة بالنظر في 

التعديالت املقدمة حول مشروع القانون رقم 

بتتميم مجموعة القانون الجنائي  09.09

 الرامي إلى مكافحة العنف باملالعب الرياضية. 

 : عمر أدخيل رئيس الجلسة

محمد عبد ممثلي الوزارة: 

النبوي مدير الشؤون الجنائية، 

هشام بالوي قاض ي ملحق بنفس 

 املديرية.

 04أعضاء اللجنة: 

 00املالحظين: 

 دقيقة 25ساعة و1 13.2%

15 

 14الثالثاء 

  2010دجنبر 

بعد جلسة 

 األسئلة الشفوية

مواصلة مناقشة مشروع امليزانية الفرعية 

 لوزارة تحديث القطاعات العامة، والتصويت

على مشاريع امليزانيات الفرعية املندرجة ضمن 

 .2011اختصاص اللجنة برسم السنة املالية 

رئيس الجلسة: السيد عمر 

 أدخيل 

ممثل الحكومة: محمد سعد   

العلمي وزير تحديث القطاعات 

 العامة.

 

 

 17عدد أعضاء اللجنة 

 01عدد املعتذرين: 

 07عدد املالحظين: 

 24مجموع عدد الحاضرين:

 

56.1% 

 

دقيقة التصويت على مشاريع  50

امليزانيات الفرعية بعد االتفاق على 

عقد اجتماع الحق لدراسة قضايا 

تدبير قطاع تحديث القطاعات 

 العمومية .

16 

 22األربعاء 

 2010دجنبر 

العاشرة 

 والنصف صباحا

الرامي إلى  13.10تقديم مشروع قانون رقم 

الجنائي تغيير وتتميم مجموعة القانون 

املتعلق باملسطرة  22.01والقانون رقم 

املتعلق  43.05الجنائية والقانون رقم 

بمكافحة غسل األموال )أحيل من مجلس 

 النواب(.

رئيس الجلسة: السيد عمر   

أدخيل وناب عنه محمد علمي 

)الخليفة الثاني لرئيس اللجنة( 

 ملواصلة االجتماع.

ممثل الحكومة: إدريس لشكر   

املكلف بالعالقات مع الوزير 

البرملان نيابة عن السيد وزير 

العدل املتواجد في مهمة خارج 

  ارض الوطن.

  12أعضاء اللجنة:  

  03عدد املعتذرين:  

  03عدد املالحظين: 

 .15مجموع عدد الحاضرين: 

 

 

 دقيقة لتقديم املشروع 25 39.6%

17 

دجنبر  27االثنين 

2010  

العاشرة 

 

مناقشة قضايا مرتبطة بقطاع تحديث 

 القطاعات العامة.

رئيس الجلسة: السيد عمر   

أدخيل وناب عنه محمد علمي 

)الخليفة الثاني لرئيس اللجنة( 

  08أعضاء اللجنة:   

  01عدد املعتذرين:   

  03عدد املالحظين:   

 دقيقة 40ساعات و 3 26.4%
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 ملواصلة االجتماع.  والنصف صباحا

محمد سعد  ممثل الحكومة:  

العلمي وزير تحديث القطاعات 

 .العامة

 

 11مجموع عدد الحاضرين:  

 

18 

 

 األربعاء

  2010دجنبر  29

العاشرة 

 والنصف صباحا

البت في التعديالت والتصويت على مشروع 

بتتميم مجموعة القانون  09.09قانون رقم 

 الجنائي.

مواصلة الدراسة والبت عند االقتضاء في  -

الرامي إلى تغيير  13.10مشروع قانون رقم 

وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون 

املتعلق باملسطرة الجنائية  22.01رقم 

املتعلق بمكافحة غسل  43.05والقانون رقم 

 األموال )أحيل من مجلس النواب(.

رئيس الجلسة: السيد عمر   

أدخيل وناب عنه محمد علمي 

)الخليفة الثاني لرئيس اللجنة( 

 جتماع.ملواصلة اال 

ممثل الحكومة: محمد الناصري   

 وزير العدل

 09أعضاء اللجنة:   

 02عدد املعتذرين:   

  02عدد املالحظين: 

 11مجموع عدد الحاضرين:  

 
 دقيقة 25ساعات و4 29.7%

19 

يناير  05األربعاء 

على  2011

الساعة العاشرة 

 والنصف صباحا

  البت في التعديالت والتصويت على

الرامي إلى تغيير  13.10مشروع قانون رقم 

وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون 

املتعلق باملسطرة الجنائية  22.01رقم 

املتعلق بمكافحة غسل  43.05والقانون رقم 

 األموال. )أحيل من مجلس النواب(.

  البت في التعديالت والتصويت على مقترح

قانون يرمي إلى إلغاء الظهير الشريف بمثابة 

السيد عمر رئيس الجلسة: 

 أدخيل 

ممثل الحكومة: محمد الناصري 

 وزير العدل

األطر املرافقة للسيد الوزير: 

مدير الشؤون الجنائية والعفو 

محمد عبد النبوي، مدير 

الشؤون املدنية إبراهيم األيسر، 

 08أعضاء اللجنة: 

 03عدد املعتذرين: 

 عدد املالحظين:ال أحد  

 .08مجموع عدد الحاضرين:

 
26.4% 

 دقيقة 40ساعة و 1

الخالصة : البت في جميع النصوص 

بدون تعديل بعد سحب التعديالت 

املقدمة باالجماع على مشروعي 

القانونين،بخالف املقترح الذي تمت 

اعضاء  6املوافقة عليه بموافقة 

وامتناع عضو واحد وعدم معارضة 

 ارأي مستش



31 
 

املتعلق بإحداث وتنظيم  1.74.339قانون رقم 

محاكم الجماعات واملقاطعات وتحديد 

 اختصاصاتها. 

  مواصلة الدراسة والبت عند االقتضاء في

بتتميم القانون رقم  16.10مشروع قانون رقم 

 القاض ي بإحداث محاكم تجارية. 53.95

مدير وحدة معالجة املعلومات 

 املالية.

 

20 

يناير  17االثنين 

2011  

الرابعة بعد 

 الزوال

 13.08مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 

يتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين املكري 

واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو 

 لالستعمال املنهي.

رئيس الجلسة: السيد محمد 

علمي )الخليفة الثاني لرئيس 

اللجنة( ثم السيد لحسن 

العواني )الخليفة األول لرئيس 

 اللجنة(.

ممثل الحكومة: عبد السالم 

املصباحي )كاتب الدولة لدى 

 وزير  اإلسكان(.

  10أعضاء اللجنة: 

 03عدد املعتذرين: 

  03عدد املالحظين:  

 13جموع عدد الحاضرين: م

 

 

33% 

 دقيقة 35ساعتين و

مناقشة الفرع الثاني من املشروع في 

 .21 الى 13مواده من 

 ساعة 49 مجموع عدد الساعات  :  20 : مجموع عدد االجتماعات
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 2011وأبريل  2010الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر
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 الرقم
تاريخ االجتماع أو 

 النشاط
 جدول األعمال

 رئيس الجلسة

 وممثل الحكومة
 عدد الحاضرين

نسبة حضور 

 أعضاء اللجنة
 ساعات العملعدد 

01 

فبراير  23األربعاء 

2011  

على الساعة 

العاشرة والنصف 

 صباحا.

الشروع في دراسة مشروع قانون  -

يتعلق بالتعويض عن  26.10رقم 

 حوادث الشغل.

 

)الخليفة الثاني  :السيد محمد علمي

لرئيس اللجنة( ثم السيد لحسن العواني 

 )الخليفة األول لرئيس اللجنة(.

الحكومة: جمال اغماني وزير ممثل 

 التشغيل والتكوين املنهي

عدد الحاضرين: أعضاء  -

 04عدد املعتذرين:  12اللجنة: 

مجموع    03عدد املالحظين: 

 15عدد الحاضرين: 

 

39.6% 

 دقيقة 30ساعتان و

تقديم املشروع وانهاء املناقشة 

العامة،وتم االتفاق على مواصلة 

دراسة املواد بعد تنظيم يوم 

راس ي موسع حول املشروع  في د

 منتصف شهر مارس املقبل.

02 

فبراير  23األربعاء 

2011  

على الساعة الثالثة 

 والنصف زواال.

مواصلة دراسة مشروع قانون  - 

املتعلق بتنظيم العالقة  13.08رقم 

التعاقدية بين املكري واملكتري 

للمحالت املعدة للسكنى أو 

 لالستعمال املنهي.

)الخليفة األول :السيد لحسن العواني 

 لرئيس اللجنة(.

ممثلي الحكومة: توفيق حجيرة وزير 

اإلسكان والتعمير وعبد السالم 

 املصباحي كاتب الدولة في القطاع.

عدد الحاضرين: أعضاء  -

 03عدد املعتذرين:  11اللجنة: 

مجموع    01عدد املالحظين: 

 12عدد الحاضرين: 

 

36.3% 

 دقيقة 40ساعات و 3

االنهاء من دراسة املواد واالتفاق 

على تشكيل لجينة تقنية 

مختلطة من ممثلي الفرق 

باملجلس ووزارة االسكان 

والتعمير بغرض اعداد تعديالت 

 توافقية حول املشروع قانون.

03 

مارس  30األربعاء 

على العاشرة  2011

 والنصف صباحا

مواصلة دراسة مشروع القانون 

بتنظيم مهنة  املتعلق 32.09رقم 

 التوثيق

 رئيس اللجنة.:السيد عمر ادخيل 

ممثلي الحكومة: محمد الطيب الناصري 

 وزير العدل

 

عدد الحاضرين: أعضاء  -

 05عدد املعتذرين:  11اللجنة: 

مجموع    03عدد املالحظين: 

 14عدد الحاضرين: 

 36.3% 

 دقيقة30ساعة و1

االتفاق على تنظيم لقاء دراس ي 

قانون لتعميق حول املشروع 

فهم مضامينه بحضور مختلف 

الفعاليات الحقوقية واملهنية 

واالكاديمية .وتم تحديد يوم 

على  2011ابريل 11االثنين 

الثالثة بعد الزوال كموعد لذلك 

،على اساس املواصلة بالدراسة 
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داخل اللجنة يوم االربعاء 

على الساعة  2011ابريل13

 العاصرة صباحا.

04 

ابريل  07الخميس 

على الثالثة  2011

 زواال

مواصلة دراسة مشروع قانون  -

يتعلق بالتعويض عن  26.10رقم 

 حوادث الشغل.

 رئيس اللجنة :السيد عمر أدخيل

ممثل الحكومة: جمال اغماني وزير 

 التشغيل والتكوين املنهي

عدد الحاضرين: أعضاء  -

 02عدد املعتذرين:  08اللجنة: 

مجموع    03عدد املالحظين: 

 11عدد الحاضرين: 

 

26.4% 
 دقيقة50ساعات و3

 45الى  1دراسة املواد من 

05 

ابريل  08الجمعة 

على التاسعة  2011

 والنصف صباحا

اجتماع اللجينة التقنية الخاصة 

باقتراح تعديالت توافقية حول 

املتعلق  13.08مشروع قانون رقم 

بتنظيم العالقة التعاقدية بين 

للمحالت املعدة املكري واملكتري 

 للسكنى أو لالستعمال املنهي.

 رئيس اللجنة     يل:السيد عمر أدخ:

 ممثلي الحكومة: عبد السالم املصباحي

 .كاتب الدولة في القطاع           

  

............................. 

 دقيقة.30ساعة و 11 مجموع عدد ساعات اإلجتماعات:  05 مجموع عدد االجتماعات :
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 2011دورة أبريل 
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 الرقم
تاريخ االجتماع أو 

 النشاط
 عدد الحاضرين ممثل الحكومة جدول األعمال

نسبة حضور 

 أعضاء اللجنة
 عدد ساعات العمل

01 

أبريل  11االثنين 

2011 

على الثالثة بعد 

 الزوال

لقاء دراس ي حول مشروع القانون رقم 

 التوثيق.املتعلق بتنظيم مهنة  32.09

 عمر أدخيل رئيس اللجنة.

 الئحة املتدخلين:

رئيس مصلحة  األستاذ صالح املزوغي،

املوثقين بمديرية الشؤون املدنية بوزارة 

 العدل

األستاذ محمد خيري، أستاذ جامعي 

 بكلية الحقوق بالدار البيضاء.

األستاذ عبد السالم البوريني، عدل 

 بمدينة الدار البيضاء.

سودة، مدير قطب تدبير األستاذ علي بن

  االدخار بصندوق اإليداع والتدبير

األستاذ ناجي أحمد أنور، املستشار 

القانوني للعصبة الوطنية لحماية 

  املستهلك.

األستاذ عبد العزيز النويض ي، رئيس 

 جمعية عدالة.

األستاذ أحمد أمين التهامي الوزاني، 

رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري 

 باملغرب. 

ألستاذة رتيبة السقاط، رئيسة املجلس ا

 الوطني للتوثيق.

األستاذ خالد خالص، محامي بهيئة 

 

 14مستشارين برملانيين: 

 01وزارة العدل: 

 13املوثقين: 

 10املتدربين: املوثقين 

 03العدول: 

 04املحامين: 

أساتذة جامعيين ومستشارين 

 05قانونيين: 

 03صندوق اإليداع والتدبير: 

 02إدارة الضرائب: 

 05الصحافة: 

 01مندوبين وزاريين: 

 61عدد الحاضرين: 

 

46.2% 

 دقيقة 45ساعات و4

عرض مواقف واراء 

مختلفة حول مضامين 

 املشروع وابعاده.
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الرباط، ممثل جمعية هيئات املحامين 

 باملغرب.

األستاذ فؤاد القادري، ممثل املديرية  

 العامة إلدارة الضرائب.

02 

أبريل  13األربعاء 

على العاشرة  2011

 صباحا

مواصلة دراسة مشروع القانون رقم 

 املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. 32.09

 رئيس اللجنة. :السيد عمر أدخيل

محمد الطيب الناصري : ممثل الحكومة

 وزير العدل.

الكاتب  األطر املرافقة للسيد الوزير:

 العام، مدير الشؤون املدنية.

  04 :اللجنةأعضاء 

   03عدد املالحظين: 

  06 عدد املعتذرين:

 07 :عدد الحاضرين

 

  

13.2% 

 دقائق5ساعات و3

املناقشة العامة ودراسة 

 .14املواد الى حدود املادة

03 

ابريل  14الخميس 

على الثالثة  2011

 زواال

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم -

يتعلق بالتعويض عن حوادث  26.10

 الشغل.

 

رئيس اللجنة وبعده  :السيد عمر أدخيل

لحسن العواني )الخليفة األول لرئيس 

 اللجنة(.

جمال أغماني وزير : ممثل الحكومة

 التشغيل والتكوين املنهي.

  05: اللجنةأعضاء 

  04عدد املالحظين: 

   06عدد املعتذرين: 

 09عدد الحاضرين: 

16.5% 

 دقيقة50ساعات و3

دراسة املواد الى حدود 

 131املادة

04 

ابريل  27األربعاء 

على   2011

التاسعة والنصف 

 صباحا

مائدة مستديرة حول حقوق الطفل 

بالتعاون مع املرصد الوطني لحقوق 

 الطفل ومنظمة اليونسيف.

الخليفة الثاني  :السيد  محمد العلمي

 لرئيس اللجنة.

 الئحة املتدخلين:

  Aloys kamuraguiye  ممثل مكتب

 اليونيسيف باملغرب.

السيد سعيد الراجي، املدير التنفيذي 

للمرصد الوطني لحقوق الطفل، "وضع 

 األطفال باملغرب".

تدخالت لجنتي العدل والتعليم حول 

 09أعضاء املجلس: 

  01عدد املعتذرين: 

 12عدد املتدخلين في املناقشة: 

  06أعضاء املجلس:   

  01املرصد الوطني لحقوق الطفل: 

  02اليونيسيف: 

   03املشاركين: 

 10عدد الحاضرين:

 

29.7% 

 دقيقة20ساعات و3

االتفاق على تشكيل لجنة 

مختلطة من االطراف 

املنظمة لتحديد محاور 

 العمل في املستقبل.
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األولوية التشريعية ودور البرملان 

 بالنسبة مللف الطفولة باملغرب.

أنيس ماغري، مكتب اليونيسيف 

ات املحلية في إطار باملغرب، دور الجماع

تجربة "الجماعات الصديقة لألطفال 

 والشباب".

 

 

 

05 

أبريل  27األربعاء 

على الثالثة  2011

 بعد الزوال

 32.09مواصلة مشروع قانون رقم 

 املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

الخليفة األول  :السيد لحسن العواني

 لرئيس اللجنة

الطيب الناصري محمد  ممثل الحكومة:

 وزير العدل

الكاتب : األطر املرافقة للسيد الوزير

 العام، مدير الشؤون املدنية.

   05أعضاء اللجنة: 

   04عدد املعتذرين:

   02 عدد املالحظين:

 07 عدد الحاضرين:

 

  

16.5% 

 دقيقة 40ساعتان و

الى  15مناقشة املواد من 

 مادة. 49

06 

ماي  02االثنين 

الثالثة على  2011

 بعد الزوال

 

 32.09مواصلة مشروع قانون رقم 

 املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

 رئيس اللجنة :السيد عمر أدخيل

محمد الطيب الناصري  ممثل الحكومة:

 وزير العدل

الكاتب : األطر املرافقة للسيد الوزير

 العام، مدير الشؤون املدنية

 

   08أعضاء اللجنة: 

    07عدد املعتذرين: 

   08 عدد املالحظين:

 16 عدد الحاضرين:

 

  

26.4% 

 ساعتان ونصف

الى  50مناقشة املواد من 

 .89املادة 

07 

ماي  04االربعاء 

2011 

الدراسة والتصويت على مشروع 

املتعلق بتنظيم  12.11قانون رقم 

مراجعة استثنائية للوائح االنتخابية 

 العامة.

 السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة

الطيب الشرقاوي وزير ممثل الحكومة: 

 الداخلية

والة ومدير : األطر املرافقة للسيد الوزير

 االنتخابات.

   11أعضاء اللجنة: 

  00   عدد املعتذرين: 

 10  عدد املالحظين: 

 21 عدد الحاضرين:

 

36.3% 

 ساعات3

مناقشة املشروع 

 والتصويت عليه باالجماع.
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08 

ماي  09االثنين 

2011 

دراسة مواد مشروع القانون   مواصلة

املتعلق بالتعويض عن  26.10رقم 

 حوادث الشغل.

رئيس اللجنة وبعده  :السيد عمر أدخيل

لحسن العواني )الخليفة األول لرئيس 

 اللجنة(.

جمال أغماني وزير  ممثل الحكومة:

 .التشغيل والتكوين املنهي

 09    أعضاء اللجنة: 

   05 عدد املعتذرين:

  01   عدد املالحظين: 

 10عدد الحاضرين:

 

29.7% 

 ساعات ونصف3

انهاء دراسة املواد واالتفاق 

يوما  20على منح اجل 

للفرق القتراح التعديالت 

 حول املشروع

09 

ماي  18األربعاء 

2011 

مواصلة دراسة مواد مشروع القانون 

املتعلق بتنظيم مهنة  32.09رقم 

 التوثيق.

)الخليفة األول  :السيد لحسن العواني

 لرئيس اللجنة(.

محمد عامر وزير  ممثل الحكومة:

 الجالية املغربية بالخارج.

 08أعضاء اللجنة: 

  05عدداملعتذرين: 

  04عدد املالحظين: 

 12 عدد الحاضرين:

26.4% 

 دقيقة 15ساعتان و

الى  90مناقشة املواد من

 .96املادة 

10 

ماي  24الثالثاء 

بعد جلسة  2011

 الشفهيةاالسئلة 

 15.11دراسة مشروع قانون رقم 

يتعلق باملعالجة املعلوماتية لضبط 

اللوائح االنتخابية العامة بعد 

 مراجعتها بصفة استثنائية.

)الخليفة األول  :السيد لحسن العواني

 لرئيس اللجنة(.

موالي الطيب الشرقاوي  ممثل الحكومة:

 وزير الداخلية

 

  12: اللجنة أعضاء

  02 عدد املعتذرين:

  17عدد املالحظين: 

 29عدد الحاضرين: 

39.6% 

 ساعات3

مناقشة املشروع 

 والتصويت عليه باالجماع.

11 

ماي  25األربعاء 

على الساعة  2011

العاشرة والنصف 

 صباحا.

 39.09تقديم مشروع قانون رقم 

يقض ي بإحداث وتنظيم املؤسسة 

املحمدية لألعمال االجتماعية لقضاة 

ومقترح يتعلق بكراء وموظفي العدل، 

املحالت املخصصة لالستعمال 

 التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 

 املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. 32.09

 

)الخليفة األول  :السيد لحسن العواني

 لرئيس اللجنة(.

محمد الناصري  وزير  ممثل الحكومة:

 العدل

 

  08: اللجنة أعضاء

  02عدد املعتذرين: 

  04عدد املالحظين: 

 12 عدد الحاضرين:

  

 

26.4% 

 ساعتان ونصف

تقديم املشروع 

االول.ومناقشة مواد قانون 

 15التوثيق.واعطاء اجل 

يوما لتقديم التعديالت من 

 طرف الفرق.
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12 

ماي  26الخميس 

2011 

يتمم  04.11مشروع قانون رقم 

بموجبه الظهير الشريف رقم 

 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008

( بمثابة النظام 1958فبراير  24)

 األساس ي العام للوظيفة العمومية .

الخليفة الثاني  :السيد محمد العلمي

 لرئيس اللجنة

محمد سعد العلمي  : ممثل الحكومة

 وزير  تحديث القطاعات العامة

مدير   األطر املرافقة للسيد الوزير:

 الوظيفة العمومية.

 03اللجنة: أعضاء 

  03عدد املالحظين: 

 04عدد املعتذرين: 

 06عدد الحاضرين: 

 

  

9.9% 

 دقيقة40

مناقشة املشروع 

 والتصويت عليه باالجماع.

13 

يونيو  01األربعاء 

2011 

 

 10 -11دراسة مشروع قانون رقم 

من  517يقض ي بتغيير وتتميم الفصل 

 مجموعة القانون الجنائي؛

قانون رقم مواصلة دراسة مشروع 

يقض ي بإحداث وتنظيم  09-39

املؤسسة املحمدية لألعمال 

 االجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛

مواصلة دراسة مقترح يتعلق بكراء 

العقارات أو املحالت املخصصة 

لالستعمال التجاري أو الصناعي أو 

 الحرفي.

 رئيس اللجنة :عمر أدخيل

محمد الناصري  وزير   ممثل الحكومة:

 العدل

  : األطر املرافقة للسيد الوزير

 الكاتب العام للوزارة

 مدير الشؤون الجنائية

 مدير الشؤون املدنية

 مدير إدارة األعمال االجتماعية بالوزارة.

 

 

 

  08أعضاء اللجنة: 

  05عدد املالحظين: 

 03عدد املعتذرين: 

 13 :عدد الحاضرين

 

26.4% 

 دقائق10ساعات و3

املصادقة باالجماع على 

املشروع قانون االول كما 

عدل ؛وانهاء املناقشة 

العامة من املشروع الثاني 

،ثم ارجاء مناقشة مقترح 

 الكراء

14 

يونيو  06االثنين 

2011 

 

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 

يقض ي بإحداث وتنظيم  09-39

املؤسسة املحمدية لألعمال 

 االجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛

 

 رئيس اللجنة :عمر أدخيل

محمد الناصري  وزير  ممثل الحكومة:

 العدل

  األطر املرافقة للسيد الوزير: 

 الكاتب العام للوزارة

 مدير الشؤون املدنية

 مدير إدارة األعمال االجتماعية بالوزارة.

  07أعضاء اللجنة: 

 05عدد املالحظين: 

  03عدد املعتذرين: 

 12 عدد الحاضرين:  

 

23.1% 

 دقيقة35ساعتان و

االنهاء من دراسة مواد 

املشروع وتحديد يوم 

يونيو كاخر اجل اليداع 10

 التعديالت حوله.
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مدير إعادة اإلدماج باملندوبية العامة 

 للسجون.

15 

يونيو  13االثنين 

على الثالثة  2011

والنصف بعد 

 الزوال

البت في التعديالت والتصويت على 

يقض ي  09.39مشروع قانون رقم 

بإحداث وتنظيم املؤسسة املحمدية 

لألعمال االجتماعية لقضاة وموظفي 

 العدل؛

دراسة مقترح قانون يقض ي بتعديل 

 431و 32،37،38،39،63الفصول: 

 من قانون املسطرة املدنية؛

مواصلة دراسة مقترح قانون يتعلق 

بكراء العقارات أو املحالت املخصصة 

لالستعمال التجاري أو الصناعي أو 

 الحرفي.

 رئيس اللجنة :عمر أدخيلر

محمد الناصري  وزير  : ممثل الحكومة

 العدل

  األطر املرافقة للسيد الوزير: 

 الكاتب العام للوزارة

 مدير الشؤون الجنائية

 مدير الشؤون املدنية

 مدير إدارة األعمال االجتماعية بالوزارة

   07أعضاء اللجنة:  

    01عدد املالحظين:

   04عدد املعتذرين:

 08 :عدد الحاضرين

 

 
 دقيقة 25ساعات و3 23.1%
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 2011يونيو  14

 السادسة مساء

لقاء تواصلي حول موضوع "املحكمة 

 الجنائية الدولية في عالم اليوم".

رئيس اللجنة  :السيد عمر أدخيل

بمجلس املستشارين، مصطفى الرميد 

 رئيس اللجنة بمجلس النواب

الخمليش ي، رئيسة اللجنة فريدة 

  الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.

 03أعضاء اللجنة:  

 04عدد املالحظين: 

 02عدد املعتذرين:  

  07 :عدد الحاضرين

 

9.9% 

 ساعتان :

عقد اللقاء بالتعاون مع 

لجنة العدل بمجلس 

النواب واللجنة الوطنية 

 للقانون الدولي االنساني.

 

 

 

17 

 

يوليوز  04االثنين 

على الرابعة  2011

والنصف بعد 

 الزوال

اجتماع اللجينة التقنية املختلطة 

للنظر في التعديالت املقترحة حول 

املتعلق بتنظيم  32.09مشروع قانون 

 مهنة التوثيق.

 الخليفة األول لرئيس اللجنة. :السيد لحسن العواني

 مستشارين. 3: ممثلي مقدمي التعديالت

 العام للوزارة ومدير الشؤون املدنية.الكاتب : وزارة العدل

 

 دقيقة 15ساعتان و

مناقشة التعديالت الى 

 .29حدود املادة 
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18 

 

 2011يوليوز  06

 

 دراسة:

يتعلق  42.10مشروع قانون رقم 

بتنظيم قضاء القرب وتحديد 

 اختصاصاته؛

يغير ويتمم  34.10مشروع قانون رقم 

الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

من جمادى  24بتاريخ  1.74.338

( املتعلق 1974يوليو  15) 1394اآلخرة 

 بالتنظيم القضائي للمملكة؛

بتغيير  35.10مشروع قانون رقم 

وتتميم قانون املسطرة املدنية 

املصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة 

 11الصادر في  1.74.447قانون رقم 

سبتمبر  28) 1394من رمضان 

 (؛1974

بتغيير  36.10ون رقم مشروع قان

املتعلق  22.01وتتميم القانون رقم 

 باملسطرة الجنائية.

املتعلق بتنظيم  32.09مشروع قانون 

  مهنة التوثيق.

الخليفة األول لرئيس  :السيد لحسن العواني

 اللجنة.

 ممثل الحكومة: محمد الناصري وزير العدل.

الكاتب العام  : األطر املرافقة للسيد الوزير

للوزارة، مدير الشؤون املدنية، مدير الشؤون 

 الجنائية.

 

   09أعضاء اللجنة:  

  02  عدد املالحظين:

 05عدد املعتذرين:  

 11 عدد الحاضرين:

 

 

29.7% 
 قيقة 45ساعتان و
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 2011يوليوز  11

على الرابعة بعد 

 الزوال

البت في التعديالت و التصويت على 

يتعلق  13.08مشروع قانون رقم 

بتنظيم العالقات التعاقدية بين 

املكري واملكتري للمحالت املعدة 

 للسكنى أو لالستعمال املنهي

)الخليفة األول لرئيس  :السيد لحسن العواني

 اللجنة(.

ممثل الحكومة: السيد عبد السالم املصباحي 

كاتب الدولة في اإلسكـان والتعميـر والتنميـة 

 رابية.املجالية املكلف بالتنمية الت

مدير الشؤون  : األطر املرافقة للسيد الوزير

 القانونية بالوزارة.

  08: اللجنة أعضاء 

 02عدد املالحظين: 

  05عدد املعتذرين: 

 10 عدد الحاضرين:  

 

26.4% 

 ساعات 4

مناقشة التعديالت 

والتصويت عليها باالجماع 

 مادة. 35بعد تعديل 

 دقائق 05ساعة و 55 ساعات اإلجتماعاتمجموع عدد   19 مجموع عدد اإلجتماعات
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 2011الدورة االستثنائية لشتنبر 



 
 

 الرقم
تاريخ االجتماع 

 أو النشاط
 جدول األعمال

 رئيس الجلسة

 وممثل الحكومة
 عدد الحاضرين

نسبة حضور 

 أعضاء اللجنة
 عدد ساعات العمل

01 

 14األربعاء 

على  2011شتنبر 

العاشرة 

 والنصف صباحا.

يغير ويتمم  16.11مشروع قانون رقم 

الصادر  011.71بموجبه القانون رقم 

 30) 1391من ذي القعدة  12في 

( املحدث لنظام 1971ديسمبر 

املعاشات املدنية والقانون رقم 

من ذي القعدة  12الصادر في  013.71

( املحدث 1971ديسمبر  30) 1391

 املعاشات العسكرية.لنظام 

 لسيد عمر أدخيل رئيس اللجنةا

ممثل الحكومة: محمد سعد العلمي وزير   

 تحديث القطاعات العامة.

األطر املرافقة للسيد الوزير: مدير الوظيفة   

 العمومية.

 09أعضاء اللجنة:  

 02   عدد املعتذرين: 

   05 عدد املالحظين:

 14 عدد الحاضرين:
29.7% 

 ساعة واحدة

املصادقة على املشروع 

 باالجماع

  02 

 14األربعاء   

على  2011شتنبر 

الثالثة بعد 

 الزوال.

 دراسة:  

يتعلق  36-11مشروع قانون رقم     

بتجديد اللوائح االنتخابية العامة 

وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة 

 املعلوماتية.

 30-11مشروع القانون رقم     

املتعلق بتحديد شروط وكيفيات 

املالحظة املستقلة واملحايدة 

 لالنتخابات.

 السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة

ممثلي الحكومة: الطيب الشرقاوي وزير الداخلية 

ومحمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير 

 الداخلية.

األطر املرافقة للسيد الوزير: والة ومدير 

 تخابات.االن

 11أعضاء اللجنة: 

 04   عدد املعتذرين:

  17 عدد املالحظين: 

28عدد الحاضرين:   

 
36.3% 

 د 45ساعات و3

مناقشة املشروعين 

والتصويت عليهما باالجماع 

 كما وردا من مجلس النواب.

 

  03 

   

 27الثالثاء   

 2011شتنبر 

الدراسة والبت عند االقتضاء في   

يقض ي  37.10مشروع قانون رقم 

 22.01بتغيير وتتميم القانون رقم 

املتعلق باملسطرة الجنائية، في شأن 

حماية الضحايا والشهود والخبراء 

ممثل  -السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة، 

السيد محمد الطيب الناصري وزير الحكومة: 

 العدل

املرافقة للسيد الوزير: السيد محمد عبد األطر   

 النباوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة.

 14أعضاء اللجنة: 

 00 عدد املعتذرين: 

  07 عدد املالحظين: 

21عدد الحاضرين    

 

46.2% 

 ساعات ونصف3

مناقشة املشروع والتصويت 

عليه باالجماع كما ورد من 

 مجلس النواب.
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واملبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة 

 واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها.

  04 

 30الجمعة   

 2011شتنبر 

الشروع في دراسة مشروع قانون   

املتعلق بمجلس  27.11تنظيمي رقم 

 النواب.

 السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة

 ممثل الحكومة: الطيب الشرقاوي وزير الداخلية.

األطر املرافقة للسيد الوزير: والة ومدير 

 االنتخابات.

 10أعضاء اللجنة: 

 01عدد املعتذرين: 

   16عدد املالحظين: 

الحاضرين: عدد   

26 

 

33% 

 ساعات5

تقديم ومناقشة املشروع 

 ومنح اجل اليداع التعديالت.

  05 

 03االثنين   

 2011أكتوبر 

البت في التعديالت والتصويت على   

 27.11مشروع قانون تنظيمي رقم 

 املتعلق بمجلس النواب.

 السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة

 ممثل الحكومة: الطيب الشرقاوي وزير الداخلية.

األطر املرافقة للسيد الوزير: والة ومدير 

 االنتخابات.

 12أعضاء اللجنة: 

  02  عدد املعتذرين: 

  13 عدد املالحظين: 

 25عدد الحاضرين: 

39.6% 

 ساعة واحدة

منح يوم اضافي لتقديم 

 التعديالت.

  06 

 04الثالثاء   

 2011أكتوبر 

البت في التعديالت والتصويت على   

 27.11رقم مشروع قانون تنظيمي 

 املتعلق بمجلس النواب.

 السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة

 ممثل الحكومة: الطيب الشرقاوي وزير الداخلية.

األطر املرافقة للسيد الوزير: والة ومدير 

 االنتخابات.

 08أعضاء اللجنة: 

  01  عدد املعتذرين: 

  12 عدد املالحظين: 

عدد الحاضرين:   

20 

 

26.4% 
 د 15ساعة و

 التعديالت البت في

  07 

 10االثنين   

 2011أكتوبر 

على العاشرة 

 والنصف صباحا

الدراسة و البت عند االقتضاء في   

يقض ي  35.11مشروع قانون رقم 

 22.01بتغيير وتتميم القانون رقم 

 املتعلق باملسطرة الجنائية.

 

 -رئيس الجلسة: السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة، 

الناصري السيد محمد الطيب ممثل الحكومة: 

 وزير العدل.

األطر املرافقة للسيد الوزير: السيد محمد عبد 

 النباوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة.

 11أعضاء اللجنة: 

  01  عدد املعتذرين:

   07عدد املالحظين: 

عدد الحاضرين:   

18 

36.3% 

 د45ساعتان و

مناقشة املشروع والتصويت 

عليه باالجماع كما ورد من 

 النواب.مجلس 
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  08 

 10االثنين   

 2011أكتوبر 

على الرابعة 

والنصف بعد 

 الزوال

دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم    

 يتعلق باألحزاب السياسية. 29.11

 رئيس الجلسة: السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة

ممثلي الحكومة: الطيب الشرقاوي وزير الداخلية 

ومحمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير 

 الداخلية.

األطر املرافقة للسيد الوزير: والة ومدير 

 االنتخابات.

 10أعضاء اللجنة: 

 01   عدد املعتذرين:

   21عدد املالحظين: 

 31عدد الحاضرين: 
33% 

 ساعات 5

مناقشة املشروع والتصويت 

عليه باالجماع كما ورد من 

 مجلس النواب

 دقيقة 15ساعة و 23 مجموع عدد ساعات اإلجتماعات:  08 مجموع عدد اإلجتماعات:  
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 جنةللاحصيلة 

 2201-1201السنة التشريعية خالل 
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 مؤشرات أداء اللجنة 

 

عدد 

 اإلجتماعات

عدد ساعات 

 العمل

املشاريع ق 

 املوافق عليها

املقترحات ق 

 املوافق عليها

املواضيع 

 العامة

الزيارات 

 امليدانية

معدل  أيام الدراسية

 الحضور 

28 
 45وساعة  58

 دقيقة
11 02 00 00 02 

 %13.2ما بين 

 %69.3و
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 - 2011دورة أكتوبر -
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 جدول األعمال تاريخ االجتماع  الرقم
 رئيس الجلسة

 وممثل الحكومة
 عدد الحاضرين

نسبة حضور أعضاء 

 اللجنة
 عدد ساعات العمل

أكتوبر  14الجمعة  01

2011 

 على الثامنة مساء

 دراسة:

يغير ويتمم بموجبه مقترح قانون  -1

املتعلـــق بتجديد  36.11القانون رقم 

ـــــة العامــــة وضبطها بعد  اللـوائح االنتخابيـ

 إخضاعها للمعالجة املعلوماتية

يتعلق  58.11مشروع قانون رقم  -2

بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير 

 2الصادر في  223.57.1الشريف رقم 

( 1957سبتمبر   27) 1377ربيع األول 

 بشأن املجلس األعلى.

السيد عمر أدخيل : رئيس  -

 اللجنة 

موالي الطيب  ادةالس -

وزير الداخلية  : الشرقاوي 

الوزير املكلف :لشكر  وإدريس

، وسعد بالعالقات مع البرملان

حصار :كاتب الدولة لدى وزير 

  .الداخلية 

 08أعضاء اللجنة: 

  01  عدد املعتذرين:  

 24عدد املالحظين: 

 32 املجموع:

26.4% 

 ساعة 1

 املوافقة على النصين

 الجلسة العامة:

 2011أكتوبر  17االثنين 

أكتوبر  19األربعاء  02

2011 

 الثالثة زواال

الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 

 يتعلق بالحقوق العينية. 39.09

 السيد عمر أدخيل: رئيس اللجنة -

السيد محمد الناصري: وزير  -

 العدل

املرافقة للسيد الوزير: األطر  -

 مدير الشؤون املدنية

 08أعضاء اللجنة: 

  00  عدد املعتذرين:  

 04عدد املالحظين: 

 12املجموع: 

 

26.4% 

 دقيقة 45

تشكيل لجينة تقنية حول 

املشروع، على أساس أن يكون 

 24أول اجتماع لها يوم االثنين 

 .2011أكتوبر 

 20الخميس  03

 2011أكتوبر 

 صباحاالعاشرة 

الشروع في دراسة مشروع القانون 

يتعلق بمجلس  28.11التنظيمي رقم 

 املستشارين.

السيد عمر أدخيل : رئيس  -

 اللجنة 

 : موالي الطيب الشرقاوي  يدالس  -

 وزير الداخلية

 10أعضاء اللجنة: 

 02   عدد املعتذرين:  

 25عدد املالحظين: 

 35املجموع: 

33% 

 ساعات 5

 إنهاء املناقشة

اجل للفرق لتقديم  ومنح

 التعديالت

 20الخميس  04

 2011أكتوبر 

 تقديم:

يتعلق  57.11مشروع قانون رقم  -1

السيد عمر أدخيل: رئيس  -

 اللجنة 

 10أعضاء اللجنة:  

 00   عدد املعتذرين:  
33% 

 دقيقة: 30

االكتفاء باإلنصات لعرض السيد 



52 
 

 الرابعة بعد الزوال

 

باللوائح االنتخابية العامة وعمليات 

االستفتاء واستعمال وسائل االتصال 

السمعي البصري العمومية خالل 

 الحمالت االنتخابية واالستفتائية؛

رقم  مشروع قانون تنظيمي -2

يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11

 الجماعات الترابية.

 :موالي الطيب الشرقاوي  يدالس  -

 وزير الداخلية

 10عدد املالحظين: 

 20املجموع: 

 

 الوزير,

أكتوبر  24االثنين  05

2011 

 العاشرة صباحا

البت في التعديالت والتصويت على 

يتعلق  26.10مشروع قانون رقم 

 بالتعويض عن حوادث الشغل.

السيد عمر أدخيل:  رئيس  -

 اللجنة 

وزير  جمال أغماني:  يدالس  -

 التشغيل.

 07أعضاء اللجنة: 

 00   عدد املعتذرين:  

 07عدد املالحظين: 

 14املجموع:  

23.1% 

 دقيقة 20ساعة و 1

البت في التعديالت واملشروع بعد 

 تعديله باإلجماع

أكتوبر  24االثنين  06

2011 

 الرابعة بعد الزوال

اجتماع اللجينة التقنية الخاصة بدراسة 

يتعلق بالحقوق  39.09مشروع قانون رقم 

 العينية.

 السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة  -

العدل: مدير  ةر اوز ممثل   

 الشؤون املدنية.

 04نة: يأعضاء اللج

 00   عدد املعتذرين:  

 01عدد املالحظين: 

 05املجموع: 

13.2% 

 دقيقة 45

االتفاق على مراسلة الفرق 

القتراح تعديالتها حول املشروع 

 2011أكتوبر  31قبل 

أكتوبر  24االثنين  07

2011 

الخامسة 

 والنصف

البت في التعديالت والتصويت على  -1

 28.11القانون التنظيمي رقم مشروع 

 يتعلق بمجلس املستشارين؛

 دراسة: -2

يتعلق  57.11مشروع قانون رقم  -

باللوائح االنتخابية العامة وعمليات 

االستفتاء واستعمال وسائل االتصال 

السمعي البصري العمومية خالل 

 الحمالت االنتخابية واالستفتائية؛

السيد عمر أدخيل:  رئيس  -

 اللجنة.

: موالي الطيب الشرقاوي  يدالس -

 .وزير الداخلية

 14أعضاء اللجنة: 

    01عدد املعتذرين:  

 14عدد املالحظين: 

 28املجموع: 

 46.2% 

د،  15مجلس املستشارين:  -

التصويت على املشروع كما ورد 

 من مجلس النواب

دقيقة:  35: 57.11مشروع  -

 التصويت على املشروع كما ورد.

ساعة:  1: 59.11مشروع  -

 التصويت على املشروع كما ورد.

 دقيقة. 50ساعة و 1املجموع:  -

التصويت على جميع املشاريع  -



53 
 

 59.11مشروع قانون تنظيمي رقم  -

بانتخاب أعضاء مجالس يتعلق 

 الجماعات الترابية.

وامتناع مستشار  14بموافقة 

 واحد وبدون معارضة.

 14االثنين  08

على  2011نونبر

الرابعة والنصف 

 مساء

والتصويت على مشروع قانون  الدراسة -1

يتعلق بمدونة الحقوق  39.08رقم 

 العينية؛

الدراسة والبت في مشروع قانون رقم  -2

 املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. 09-32

 

السيد عمر أدخيل:  رئيس  -

 اللجنة 

السيد محمد الناصري:  وزير  -

 العدل

األطر املرافقة للسيد الوزير:  -

 مدير الشؤون املدنية

 

 09أعضاء اللجنة: 

    ال أحد عدد املعتذرين:  

 02عدد املالحظين: 

 11املجموع: 

 
29.7% 

 دقيقة 20ساعة و

: التصويت باإلجماع على  -

املشروع كما ورد من مجلس 

 النواب

التصويت باألغلبية على  -

 128املشروع بعد تعديل املادة 

 منه.

 

 دقيقة 30ساعة و  12 ساعات العمل عدد مجموع 08 مجموع اإلجتماعات

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 - 2012أبريل دورة  -



 
 

 

 

 الرقم

 

 االجتماع تاريخ

 

 جدول األعمال

 رئيس الجلسة

 وممثل الحكومة

 

 عدد الحاضرين

 نسبة حضور 

 اللجنةأعضاء 

 

 عدد ساعات العمل

أبريل  23االثنين  01

2012 

العاشرة على 

 صباحا

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية 

العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج برسم 

 2012السنة املالية 
 

 رئيس اللجنة   : السيد عمر أدخيل -

حفيظ بنهاشم: املندوب العام  -

 إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

 11أعضاء اللجنة: 

 00  عدد املعتذرين:  

 03 املالحظين:عدد 

 14املجموع: 

36.3% 

 

 دقيقة 20ساعات و 4

 إنهاء مناقشة مشروع امليزانية الفرعية

 

02 

 

أبريل  24الثالثاء 

2012 

بعد جلسة 

 األسئلة الشفوية

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية 

الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان برسم 

 2012السنة املالية 

 

 

 السيد عمر أدخيل:  رئيس اللجنة  -

املحجوب الهيبة: املندوب العام  -

 املكلف بحقوق اإلنسان.

 10أعضاء اللجنة: 

 01  عدد املعتذرين:  

 03عدد املالحظين: 

 13املجموع: 

33% 

 دقيقة 30ساعتان و

 إنهاء مناقشة مشروع امليزانية الفرعية

 الجلسة العامة:

 2012ماي  11الجمعة 

 

03 

 

أبريل  25األربعاء 

2012 

التاسعة والنصف 

 صباحا

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة 

املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع 

 2012املدني برسم السنة املالية 

 

 السيد عمر أدخيل : رئيس اللجنة  -

الحبيب الشوباني: وزير العالقات  -

 مع البرملان واملجتمع املدني.

 10أعضاء اللجنة: 

 05  عدد املعتذرين:  

 08 عدد املالحظين:

 18املجموع: 

33% 

 ساعات  4

 إنهاء مناقشة مشروع امليزانية الفرعية

 الجلسة العامة:

 2012ماي  11الجمعة 

 

04 

أبريل  25األربعاء 

2012 

 السادسة مساء

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة 

 2012السنة املالية العــدل والحريات برسم 

 السيد عمر أدخيل:  رئيس اللجنة  -

مصطفى الرميد: وزير العــدل  -

 والحريات.

 13أعضاء اللجنة: 

 01  عدد املعتذرين:  

 11 عدد املالحظين:

 24املجموع: 
42.9% 

 دقيقة 20ساعات و 7

اإلنصات لتقديم السيد الوزير واالنتهاء 

 من تدخالت السادة املستشارين

 العامة:الجلسة 

 2012ماي  11الجمعة 

 

أبريل  26الخميس  05

2012 

جواب السيد وزير العدل على مداخالت 

السادة املستشارين بمناسبة مناقشة 

 السيد عمر أدخيل:  رئيس اللجنة  -

العــدل مصطفى الرميد: وزير  -

 06أعضاء اللجنة: 

 02  عدد املعتذرين:  
19.8% 

 ساعتين

 االنتهاء من أجوبة الوزير.
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امليزانية الفرعية لوزارة العــدل والحريات  الثالثة بعد الزوال 

 2012برسم السنة املالية 

 12 عدد املالحظين: والحريات

 18املجموع: 

 الجلسة العامة:

 2012ماي  11الجمعة 

 

06 

 

 

أبريل  26الخميس 

2012 

الخامسة بعد 

 الزوال

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية األمانة 

 2012للحكومة برسم السنة املالية العامة 

 السيد عمر أدخيل:  رئيس اللجنة  -

إدريس الضحاك:  األمين العام  -

 للحكومة

 04أعضاء اللجنة: 

 02  عدد املعتذرين:  

 07 عدد املالحظين:

 11املجموع: 

13.2% 

 ساعات 3

 إنهاء مناقشة مشروع امليزانية الفرعية

 الجلسة العامة:

 2012ماي  11الجمعة 

ماي   02األربعاء  07

2012  

على العاشرة 

 صباحا

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة 

املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 

 2012برسم السنة املالية 

 

 السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة  -

عبد العظيم الكروج: الوزير  -

املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث 

 اإلدارة

 13أعضاء اللجنة: 

ال   عدد املعتذرين:  

 أحد

 12 عدد املالحظين:

 25املجموع: 

42.9% 

 دقيقة 30ساعات و 6

 إنهاء مناقشة مشروع امليزانية الفرعية

 الجلسة العامة:

 2012ماي  11الجمعة 

ماي  08الثالثاء  08

2012   

بعد جلسة 

 األسئلة الشفهية

 التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية

املندرجة ضمن اختصاص اللجنة برسم 

 2012السنة املالية 

السيد لحسن العواني: النائب  -

 األول لرئيس اللجنة 

 

 

 21أعضاء اللجنة: 

 01 عدد املعتذرين:  

 00 عدد املالحظين:

 21املجموع: 

69.3% 

 دقيقة 20

لم توافق اللجنة على مشاريع امليزانيات، 

 كالتالي:

  10املعارضون:    07املوافقون: 

 03املمتنعون: 

ماي  16األربعاء  09

2012 

على العاشرة 

 صباحا

مشروع القانون التنظيمي الشروع في دراسة 

املتعلق بالتعيين في املناصب  02.12رقم 

من  92و 49العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 

 .الدستور 

 السيد عمر أدخيل:  رئيس اللجنة  -

عبد العظيم الكروج: الوزير  -

املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث 

 اإلدارة

 11أعضاء اللجنة: 

 02  عدد املعتذرين: 

 02 عدد املالحظين:

 13املجموع: 

36.3% 

 دقيقة 50

 تقديم املشروع

ماي 22الثالثاء  10

2012 

استقبال وفد اللجنة الدستورية والقانونية 

 بمجلس الشيوخ التشيكي.

 السيد عمر أدخيل:  رئيس اللجنة   -

ممثل عن كل فريق  األعضاء: -

 06: ممثلي الفرق 

 %19.8 03  عدد املعتذرين: 

 ساعة واحدة
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 06املجموع:  ومجموعة. الثانية بعد الزوال

ماي  22الثالثاء  11

2012 

بعد جلسة 

 األسئلة الشفوية

مشروع القانون التنظيمي مواصلة دراسة 

املتعلق بالتعيين في املناصب  02.12رقم 

من  92و 49العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 

 .الدستور 

السيد عمر أدخيل : رئيس  -      

 اللجنة

عبد العظيم الكروج : الوزير  -

املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث 

 اإلدارة.

 18أعضاء اللجنة:  

 01  عدد املعتذرين:  

 10 عدد املالحظين:

 28املجموع: 

 

59.4% 

 ساعتين

املشروع بالنتيجة وافقت اللجنة على 

 التالية:

 03املعارضون:  10املوافقون: 

 03املمتنعون: 

 الجلسة العامة:

 2012ماي  29الثالثاء 

يونيو  14الخميس  12

2012   

 العاشرة صباحا

اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة 

املكلفة بمالءمة مقتضيات النظام الداخلي 

 .2011ملجلس املستشارين مع دستور 

 

 السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة -   

ممثل عن كل فريق : األعضاء -

 ومجموعة.

 

 07نة: يأعضاء اللج

 ال  عدد املعتذرين:  

 أحد

 07املجموع: 

 

23.1% 

 ساعتين

  25إلى  1املوافقة على الصيغ من املادة 

يونيو  26الثالثاء  13

بعد جلسة األسئلة 

 الشفوية

 

الدراسة والبت في مشروع قانون رقم  -

  42.10بتغيير وتتميم القانون رقم  09.12

املتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد 

الصادر بتنفيذه الظهير اختصاصاته 

 17الصادر في  1.11.151الشريف رقم 

 ؛2011أغسطس 

مشروع قانون الدراسة والبت في مشروع  -

 50يتمم بمقتضاه الفصالن  14 -12رقم 

 من قانون املسطرة املدنية؛ 375و

 السيد عمر أدخيل:  رئيس اللجنة   -

مصطفى الرميد : وزير  العدل   -

 والحريات

 10أعضاء اللجنة:  

 02  عدد املعتذرين:  

 05 عدد املالحظين:

 15املجموع: 

 33% 

 دقيقة 55

 وافقت اللجنة على املشروعين باإلجماع

 



58 
 

تقديم مقترحي قانونين يرميان إلى تغيير  -

بمثابة مدونة  70.03وتتميم القانون رقم 

األسرة، مقدمين على التوالي من الفريق 

 االشتراكي وفريق التحالف االشتراكي؛

 475قانون لتعديل الفصول  مقترحتقديم  -

من مجموعة القانون الجنائي  486و 485و

ملغربي، املقدم من فريق التحالف ا

 االشتراكي.

 يوليوز  02االثنين  14

2012 

العاشرة والنصف 

 صباحا

شروع الدراسة والبت في الصيغة الجديدة مل

املتعلق  02.12القانون التنظيمي رقم 

بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

، بعد ترتيب من الدستور  92و 49الفصلين 

اآلثار القانونية على القرار الصادر عن 

 2012يونيو  3املجلس الدستوري بتاريخ 

 .12/458عدد  تحت

السيد محمد علمي:  الخليفة الثاني  -

 لرئيس اللجنة

عبد العظيم الكروج : الوزير  -

املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث 

 اإلدارة.

 05أعضاء اللجنة: 

 03  عدد املعتذرين:  

 03 عدد املالحظين:

 08املجموع: 

 

16.5% 

 دقيقة 25

 املوافقة باإلجماع على املشروع.

غشت  8األربعاء  15

2012 

على العاشرة 

 صباحا

اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة 

املكلفة بمالءمة مقتضيات النظام الداخلي 

 .2011ملجلس املستشارين مع دستور 

 السيد عمر أدخيل:  رئيس اللجنة -

ممثل عن كل فريق  األعضاء: -

 ومجموعة.

 

 09نة: يأعضاء اللج

ال   عدد املعتذرين:  

 أحد

ال  عدد املالحظين:

 أحد

 09املجموع: 

29.7% 

 ساعة ونصف

 55إلى  26املوافقة على الصيغ من املادة 

غشت  13االثنين  16

على  2012

 العاشرة صباحا

اجتماع اللجينة التقنية املنبثقة عن اللجنة 

املكلفة بمالءمة مقتضيات النظام الداخلي 

 .2011ملجلس املستشارين مع دستور 

 السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة  -

ممثل عن كل فريق  األعضاء: -

 ومجموعة.

 07نة: يأعضاء اللج

 01  عدد املعتذرين:  

 02 عدد املالحظين:

23.1% 

 دقائق 10ساعة و

االتفاق على تفويض أعضاء املكتب 

 64إلى  44صالحية مراجعة املواد من 



59 
 

 الخاصة باختصاصات املكتب. 09املجموع:  

 دقيقة 50ساعة و 39 مجموع عدد ساعات العمل 16 اإلجتماعاتمجموع 

 



 
 

 

 

 

 

 

 الفترة الفاصلة

 2012ودورة أكتوبر  2012 بريلدورة أبين  



 
 

 

االجتماع أو  تاريخ الرقم

 النشاط

 رئيس الجلسة جدول األعمال           

 و ممثل الحكومة

 عدد ساعات العمل عدد املتدخلين

 

شتنبر  06الخميس  01

2012  

 على الرابعة بعد الزوال

 

 

 

اجتماع اللجينة التقنية حول مقترح 

تعديل النظام الداخلي ملجلس املستشارين 

 ملالءمته مع الدستور الجديد للمملكة.

 رئيس الجلسة: عمر أدخيل-

-الفرق: الحركي يممثل-

االتحاد املغربي -االشتراكي 

 التحالف االشتراكي -للشغل

 دقيقة 35ساعتين و جميع الحاضرين

 85إلى  65املوافقة على الصيغ من املادة 

 2012شتنبر  10االثنين  02

 على الواحدة زواال

 رئيس الجلسة: عمر أدخيل

-االشتراكي -ممثلي الفرق: -

 -االتحاد املغربي للشغل

 -التحالف االشتراكي

 الفيدرالي

 دقيقة 30ساعتين و جميع الحاضرين

 98إلى  80املوافقة على الصيغ من املادة 

  2012شتنبر  18الثالثاء  03

 الحادية عشرة صباحا

 رئيس الجلسة: عمر أدخيل

 الفيدرالي-ممثلي الفرق: -

 ساعة وعشرين دقيقة جميع الحاضرين

 .211إلى  99املواد من مراجعة الصيغ واملوافقة على 

أكتوبر  04الخميس  04

2012 

 الحادية عشرة صباحا

 رئيس الجلسة: عمر أدخيل

ممثلي الفرق: التحالف -

 االشتراكي

لم يحضر في املوعد سوى رئيس اللجنة، فأجل االجتماع تبعا  

 لذلك.

 04 مجموع اإلجتماعات

 

 مجموع ساعات العمل:

 

 دقيقة 25ساعات و 6
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 حصيلة اللجنة

 (2013-2012 (خالل السنة التشريعية
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 مؤشرات أداء اللجنة 

 

عدد 

 اإلجتماعات

عدد ساعات 

 العمل

املشاريع ق 

 املوافق عليها

املقترحات ق 

 املوافق عليها

املواضيع 

 العامة

الزيارات 

 امليدانية

أيام 

 الدراسية

معدل 

 الحضور 

 %9.9مابين  00 00 00 03 04 ساعة 64 25

 %69.3و
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 -2012دورة أكتوبر -
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 مالحظات

نسبة حضور 

أعضاء 

 اللجنة

 عدد الحاضرين
رئيس الجلسة و ممثلي 

 الحكومة
 الرقم تاريخ االجتماع موضوع االجتماع

 ساعة 1

29.7% 

 09األعضاء:  -

 04املالحظين:  -

 04املعتذرين:  -

  13املجموع:  -

الشروع في دراسة مقترح قانون يتعلق بالنظام  عمر أدخيل: رئيس اللجنة 

 األساس ي ملوظفي مجلس املستشارين

أكتوبر  15االثنين 

2012 

الحادية عشرة 

 صباحا

01 

 ساعات 2

 12إنهاء دراسة املواد وتحديد 

نونبر للبت في مقترحات مكتب 

املجلس حول املواد الخاصة 

 بالتدبير املالي واالداري 

9.9% 

 03األعضاء:  -

 01املالحظين:  -

 01املعتذرين:  -

 04املجموع:  -

اجتماع اللجينة التقنية حول مقترح تعديل النظام  عمر أدخيل: رئيس اللجنة

 الداخلي ملجلس املستشارين. 

أكتوبر  17الخميس 

2012 

الحادية عشرة 

 والنصف صباحا

02 

 دقيقة 30

إنهاء دراسة املواد املتبقية 

املصالح  الخاصة بتنظيم

 االدارية والتقنية

9.9% 

 03األعضاء:  -

 00املالحظين:  -

 02املعتذرين:  -

 03املجموع:  -

اجتماع اللجينة التقنية حول مقترح تعديل النظام  عمر أدخيل: رئيس اللجنة

 الداخلي ملجلس املستشارين.

نونبر  12االثنين 

2012 

 الثالثة بعد الزوال 

03 

 ساعات 2

9.9% 

 03األعضاء:  -

 00املالحظين:  -

 00املعتذرين:  -

 03املجموع:  -

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة

محمد حنين: رئيس لجنة 

 العدل بمجلس النواب

اللجنة شريف عتلم: رئيس 

الوطنية للقانون الدولي 

اإلنساني واللجنة الدولية 

 للصليب األحمر

تنظيم لقاء تواصلي حول موضوع: "القانون الدولي 

اليوم"، بتعاون مع لجنة العدل اإلنساني في عالم 

بمجلس النواب واللجنة الوطنية للقانون الدولي 

 اإلنساني واللجنة الدولية للصليب األحمر.

نونبر  28األربعاء 

2012 

 السادسة مساء.

04 
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 د15س 11

 05املوافقون:

 08املعارضون:

 00املمتنعون:

69.3% 

 21األعضاء:  -

 12املالحظين:  -

 01املعتذين:  -

 33املجموع:  -

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة

مصطفى الرميد: وزير 

 العدل والحريات.

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة العــدل 

 . 2013والحريات برسم السنة املالية 

دجنبر  10االثنين 

2012 

 العاشرة صباحا.

05 

 د40س3

 اإلجماع
49.5% 

 15األعضاء:   -

 06املالحظين:  -

 01املعتذرين:  -

 21املجموع:  -

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة

 املكلف يروز الالهيبة: 

 بحقوق اإلنسان

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية 

الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان برسم السنة 

 2013املالية 

دجنبر  11الثالثاء 

2012 

السادسة والنصف 

 مساء.

06 

 05د املوافقون:30س4

 08املعارضون:

 00املمتنعون:
42.9% 

 13األعضاء:    -

 01املالحظين:  -

 02املعتذرين:  -

 14املجموع:  -

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة

إدريس الضحاك: األمين 

 العام للحكومة.

 

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية األمانة العامة 

 . 2013للحكومة برسم السنة املالية 

دجنبر  12األربعاء 

2012. 

الرابعة والنصف بعد 

 الزوال.

07 

 06املوافقون:د 40س6

 08املعارضون:

 00املمتنعون:

 

42.9% 

 13األعضاء:  -

 07املالحظين:  -

 02املعتذرين:  -

 20املجموع:  -

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة

عبد العظيم الكروج: 

بالوظيفة  املكلفير لوز ا

 العمومية وتحديث اإلدارة

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة 

وتحديث اإلدارة برسم السنة بالوظيفة العمومية 

 .2013املالية 

دجنبر  13الخميس 

2012. 

 الرابعة بعد الزوال.

08 

 

 05د املوافقون: 45س3

 08املعارضون:

 00املمتنعون: 
26.4% 

 08األعضاء:  -

 07املالحظين:  -

 02املعتذرين:  -

 15املجموع:  -

 عمر أدخيل : رئيس اللجنة

للوزارة  الحبيب الشوباني:

املكلفة بالعالقات مع 

 البرملان واملجتمع املدني

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة 

بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني برسم السنة 

 2013املالية 

دجنبر  19األربعاء 

2012. 

 العاشرة صباحا.

09 

 06د املوافقون:45س3

 08املعارضون:
26.4% 

 08األعضاء:   -

 09املالحظين:  -

 عمر أدخيل : رئيس اللجنة

املندوب العام إلدارة 

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية 

العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج برسم 

دجنبر  19األربعاء 

2012. 

10 
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 00املعتذرين:  - 00املمتنعون:

 17املجموع:  -

 الرابعة بعد الزوال.  2013السنة املالية  السجون وإعادة اإلدماج.

 دقائق 10

46.2% 

 14األعضاء:  -

 00املالحظين:  -

 03املعتذرين:  -

 14املجموع:  -

التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية املندرجة  ------------------------

ضمن اختصاص اللجنة برسم السنة املالية 

2013 

دجنبر  25الثالثاء 

2012. 

 العاشرة صباحا.

11 

التوصل الى تعديل ساعات  4

من مدونة  20توافقي للمادة 

األسرة وسحب بعض 

 املقتضيات من املقترحين.

اضافة مادة تهم تاريخ تطبيق 

 القانون 

 475*تعديل توافقي للفصل 

 من القانون الجنائي

33% 

 10األعضاء:  -

 04املالحظين:  -

 01املعتذرين:  -

  14املجموع:  -

 عمر أدخيل : رئيس اللجنة

وزير مصطفى الرميد: 

 العدل والحريات

مواصلة دراسة مقترحي قانونين، يرميان إلى  -

من القانون رقم  22و20،21تعديل الفصول 

بمثابة مدونة األسرة. تقدم بهما على التوالي، 70.03

بعض أعضاء الفريقين االشتراكي و التحالف 

 االشتراكي.

مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصول --

الجنائي املغربي. تقدم  من القانون  486و475،485

 به فريق التحالف االشتراكي.

يناير 16األربعاء 

2013 

العاشرة والنصف 

 صباحا.

12 

 االجماع دقيقة 30

23.1% 

 07األعضاء:   -

 01املالحظين:  -

 00املعتذرين:  -

 08املجموع:  -

.دراسة مقترح قانون بتحديد النظام األساس ي  عمر أدخيل : رئيس اللجنة

وموظفي مجلس النواب)ورد الخاص بموظفات 

 من مجلس النواب(.

يناير 16األربعاء 

2013 

الرابعة والنصف بعد 

 الزوال.

13 

 دقيقة20ساعة و 1

16.5% 

 05األعضاء:  -

 04املالحظين:  -

 02املعتذرين:  -

 09املجموع:  -

اجتماع اللجينة التقنية حول مقترح قانون بتغيير  عمر أدخيل : رئيس اللجنة

وتتميم القانون املتعلق بتحديد النظام األساس ي 

 ملوظفي مجلس املستشارين. 

الجمعة 

 2013فبراير01

الثالثة والنصف بعد 

 الزوال.

14 
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 ساعة 1

9.9% 

 03األعضاء:  -

 04املالحظين:  -

 01املعتذرين:  -

 07املجموع:  -

اجتماع اللجينة التقنية حول مقترح قانون بتغيير  عمر أدخيل : رئيس اللجنة

وتتميم القانون املتعلق بتحديد النظام األساس ي 

 ملوظفي مجلس املستشارين.

 2013فبراير04االثنين

الثانية والنصف بعد 

 الزوال.

15 

 دقيقة 50

 االجماع
29.7% 

 09األعضاء:  -

 04املالحظين:  -

 01املعتذرين:  -

 13املجموع:  -

رئيس  نائب:عذاب الزغاري 

 اللجنة

اجتماع اللجنة للبت والتصويت على مقترح قانون 

يرمي إلى تغيير وتتميم النظام األساس ي الخاص 

 بموظفي مجلس املستشارين.

فبراير 05الثالثاء 

2013 

 العاشرة صباحا. 

16 

 مجموع عدد اإلجتماعات 16 مجموع عدد الساعات ودقيقة 55ساعة  44
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 2013بريل أدورة 
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نسبة حضور  خالصات االجتماع

 أعضاء اللجنة

رئيس الجلسة وممثلي  الحاضرينعدد 

 الحكومة

 الرقم تاريخ االجتماع موضوع االجتماع

 دقيقة20ساعات و 3

 

املوافقة باالجماع على -

 مشروع املسطرة املدنية

 25منح الفرق الى غاية -

لتقديم  2013ابريل 

حول باقي تعديالتها 

 املقترحات

26.4% 

 08أعضاء اللجنة: 

 03املالحظين:  

 02املعتذرين:

 11مجموع الحاضرين: 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة

وزير :مصطفى الرميد  

 العدل والحريات

يغير  100.12مشروع قانون رقم  -

من  515ويتمم بموجبه الفصل 

 قانون املسطرة املدنية.

بتعديل مقترحي قانونين يتعلقان  -

 22.01من القانون رقم  139املادة 

املتعلق باملسطرة الجنائية بمقتض ى 

الصادر  1.02.225الظهير الشريف 

[. 2002اكتوبر  3] 1423رجب  25في 

أحيل األول من مجلس النواب والثاني 

قدم من بعض اعضاء الفريق م

 االستقاللي 

مقترح قانون يقض ي بتعديل وتتميم  -

رابع من الباب الفرعين الثالث وال

الثالث من الجزء األول من الكتاب 

الثالث من مجموعة القانون 

الجنائي املصادق عليه بظهير 

 28مؤرخ في  1.59.413شريف رقم 

 26املوافق  1382جمادى الثانية 

كما تم تعديله وتتميمه.  1962نونبر 

 أحيل من مجلس النواب.

مقترح قانون يقض ي بتغيير وتتميم  -

نون الجنائي في مجموعة القا

أبريل  11الخميس 

2013 

على الثالثة 

والنصف بعد 

 الزوال

01 
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. أحيل  496و 495و 494الفصول 

 من مجلس النواب.

 ساعة 1

كما ورد من  اإلجماع

 %19.8 مجلس النواب دون تعديل

 06أعضاء اللجنة:

 00املالحظين:  

 06املعتذرين:

 06مجموع الحاضرين: 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة 

وزير  :امحند العنصر

 الداخلية

وزير االقتصاد :نزار بركة

 ةاملالي

 145.12دراسة مشروع قانون رقم 

يقض ي بتغيير وتتميم مجموعة 

 43.05القانون الجنائي والقانون رقم 

 املتعلق بمكافحة غسل األموال.

أبريل  25الخميس 

على الساعة  2013

 الثالثة بعد الزوال

02 

 ساعات 3

 

 

23.1% 

07البرملانيين:    

14الطلبة الباحثون:   

 14املجتمع املدني: 

املوظفون واملندوبون 

 25الوزاريون: 

 02الجامعيون:   األساتذة

 04الصحفيون: 

 66املجموع:  

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة

وزير  :عبد العظيم الكروج

الوظيفة العمومية وتحديث 

 اإلدارة

تنظيم لقاء دراس ي حول الحق في 

 على املعلوماتالحصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يونيو  17االثنين 

على العاشرة  2013

 صباحا

03 

 ساعات  2

 

 

 

59.4% 

 18البرملانيين: 

  08الباحثون:  الطلبة

 01املجتمع املدني: 

 املوظفون واملندوبون 

نيابة عبد اللطيف أوعمو 

عن عمر أدخيل رئيس 

 اللجنة

محمد حنين، رئيس لجنة 

لقاء تواصلي حول القانون الدولي 

اإلنساني بالتعاون مع لجنة العدل 

بمجلس النواب واللجنة الوطنية 

 الدولي االنسانيللقانون 

يونيو  18الثالثاء 

على  2013-06-18

الساعة السادسة 

مساء بمقر مجلس 

04 
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 03الوزاريون: 

  02الجامعيون:  األساتذة

 01املنتخبون املحليون: 

 32املجموع: 

 العدل بمجلس النواب

 الخبير الدولي شريف عتلم

فريدة الخمليش ي، رئيسة 

اللجنة الوطنية للقانون 

 الدولي االنساني

 النواب

 دقيقة 45

طلب املتدخلين مهلة 

لالطالع على املشروع 

والتشاور حوله، بعد 

 تقديمه من طرف الوزير

33% 

 10أعضاء اللجنة: 

 04املالحظين:  

 02املعتذرين:

 14مجموع الحاضرين:  

 

محمد نجيب بوليف بحضور 

وزير الشؤون العامة 

 والحكامة

دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 

يتعلق باملجلس االقتصادي  128.12

 واالجتماعي والبيئي

يونيو  24االثنين 

على العاشرة  2013

 والنصف صباحا

05 

 دقيقة 30ساعات و 2

استجابة عقد االجتماع 

 لطلب الفريق االستقاللي
9.9% 

 03اللجنة:أعضاء 

 01املالحظين:  

 00املعتذرين:

 04مجموع الحاضرين: 

بحضور الحبيب الشوباني 

وزير العالقات مع البرملان 

والسيد املندوب الوزاري 

 املكلف بحقوق اإلنسان.

مناقشة موضوع "وضعية حقوق 

اإلنسان على ضوء األحداث التي 

 عرفتها بعض املدن املغربية"

يونيو  26األربعاء 

على الساعة  2013

 العاشرة صباحا

06 

 ساعات 4

املناقشة العامة وإنهاء 

دراسة مواد املشروع، ومنح 

أجل لتقديم مقترحات 

التعديالت حوله، وذلك إلى 

غاية منتصف يوم االثنين 

، على 2013يوليوز  8

أساس البت في التعديالت 

والتصويت على مشروع 

القانون التنظيمي برمته 

29.7% 

   09:  اللجنة أعضاء

 01عدد املعتذرين:

    02عدد املالحظين:    

 .11 جموع الحاضرين:  م

 

 رئيس اللجنة :عمر أدخيل

الوزير  :نجيب بوليف 

املنتدب لدى رئيس 

الحكومة املكلف بالشؤون 

 العامة والحكامة

 

مواصلة دراسة مشروع القانون 

يتعلق باملجلس  128.12التنظيمي رقم 

 االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 

يوليوز  01االثنين 

2013 

العاشرة والنصف 

 صباحا        

07 



73 
 

يوليوز  09يوم الثالثاء 

بعد جلسة األسئلة  2013

 الشفهية.

 ساعة 01

التصويت على املقترحات 

من مجلس  أحيلتكما 

الحاضرين  بإجماعالنواب 

بعد سحب التعديالت 

 األغلبيةاملقدمة من فرق 

 (األولين)املقترحين 

16.5% 

 05:  اللجنة أعضاء

 02عدد املعتذرين: 

 00عدد املالحظين:   

 . 05جموع الحاضرين:  م

 

رئيس  :السيد عمر أدخيل

 اللجنة

وزير العدل  :مصطفى الرميد

والحريات برفقة مدير 

 الشؤون الجنائية

البت في التعديالت والتصويت على 

 مقترحات القوانين اآلتية:

مقترح قانون يقض ي بتعديل  -1

وتتميم الفرعين الثالث والرابع من 

الباب الثالث من الجزء األول من 

الكتاب الثالث من مجموعة 

القانون الجنائي )أحيل من مجلس 

 النواب(؛

مقترح قانون يقض ي بتغيير  -2

 22.01من القانون  139املادة 

املتعلق باملسطرة الجنائية )أحيل 

 من مجلس النواب(. 

مقترح قانون يقض ي بتغيير  -3

ميم مجموعة القانون الجنائي وتت

 496و 495و 494في الفصول 

 )أحيل من مجلس النواب(؛

يوليوز  03االربعاء 

على الساعة  2013

الثالثة والنصف 

 بعد الزوال

08 

 ساعة ونصف 01

تم النظر في التعديالت  

املقترحة من الفرق 

 واملجموعات

تم التصويت على مشروع .

39.6% 

   12أعضاء اللجنة: 

عدد    02عدد املعتذرين :  

جموع عدد م    07املالحظين: 

   19الحاضرين: 

 

 رئيس اللجنة :عمر أدخيل 

الوزير  :الحبيب الشوباني 

املكلف بالعالقات مع البرملان 

 واملجتمع املدني

 البت في التعديالت والتصويت على

مشروع القانون التنظيمي رقم 

يتعلق باملجلس االقتصادي   128.12

 واالجتماعي والبيئي.

يوليوز  09الثالثاء 

بعد جلسة  2013

 االسئلة الشفوية

09 
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القانون بعد تعديل بعض 

قبول اثر مواده، على 

بعض التعديالت ورفض 

البعض اآلخر وسحب 

بالنتيجة  ، وذلكالباقي

 التالية:

 06املوافقون:  

 املعارضون: ال أحد 

 02املمتنعون : 

 

 مجموع عدد اإلجتماعات 09 مجموع عدد الساعات دقائق 05ساعة و  19
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 حصيلة اللجنة

 (2014 -2013خالل السنة التشريعية)  

 

 

 

 



76 
 

 

 مؤشرات أداء اللجنة

 

عدد 

 اإلجتماعات

عدد ساعات 

 العمل

املشاريع ق 

 املوافق عليها

املقترحات ق 

 عليهااملوافق 

املواضيع 

 العامة

الزيارات 

 امليدانية

أيام 

 الدراسية

معدل 

 الحضور 

 30ساعة و 66 27

 دقيقة

 %13.2مابين  02 00 00 04 09

 %56.1و
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 -2013دورة أكتوبر -
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عدد ساعات 

 العمل

نسبة حضور 

 أعضاء اللجنة
 الرقم تاريخ االجتماع موضوع االجتماع الحكومةرئيس الجلسة وممثل  عدد الحاضرين

 دقيقة 20ساعات و  2

التصويت على املقترح 

 باالجماع

مالحظة : رفعت الجلسة 

لساعة واحدة لالستماع 

لعرض وزير املالية 

بمناسبة تقديم مشروع 

في  2014قانون املالية 

جلسة مشتركة بين 

 مجلس ي البرملان. 

26.4% 

  08أعضاء اللجنة: 

 10 املالحظين:

 02 املعتذرين:

 18 مجموع الحاضرين: 

 

 

التصويت على مقترح النظام الداخلي ملجلس  عمر أدخيل: رئيس اللجنة

 املستشارين

 2013أكتوبر  23

الثالثة والنصف 

 زواال

01 

 ساعة1

التصويت على التعديالت 

وعلى املشروع برمته وفقا 

 للنتيجة التالية:

 04املوافقون : 

 00املعارضون : 

 01املمتنعون : 

19.8% 

 

 06 أعضاء اللجنة: 

 01 املالحظين:

 01 املعتذرين:

 07 مجموع الحاضرين: 

 

 عمر أدخيل : رئيس اللجنة

نبيل بنعبد هللا وزير اإلسكان 

 وسياسة املدينة

البث في التعديالت والتصويت على مشروع 

يتعلق بتنظيم العالقات   67.12قانون رقم 

 التعاقدية بين املكري واملكتري للمحالت املعدة

 للسكن أو لالستعمال املنهي.

 2013أكتوبر  24

 الرابعة زواال

02 

 دقيقة 45ساعة و 1

إحالة املوضوع مجددا إلى 

اللجنة التقنية التي 

 27ستنعقد يوم األربعاء 

نونبر على الساعة 

42.9% 

  13 أعضاء اللجنة:

  03 املالحظين:

 03 املعتذرين:

  16 مجموع الحاضرين:

 

دراسة مقترح قانون بتغيير وتتميم النظام  أدخيل : رئيس اللجنةعمر 

الداخلي ملجلس املستشارين على ضوء قرار 

 13/928املجلس الدستوري 

  2013أكتوبر  25

 الرابعة زواال

03 
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  الخامسة مساء.

 

 دقيقة 15

تم االتفاق على تأجيل 

املشروع في مناقشة 

مقترح النظام الداخلي إلى 

 2013دجنبر  25غاية 

 العاشرة صباحا.على 

23.1% 

  07 أعضاء اللجنة:

  01 املالحظين:

 01 املعتذرين:

  08 مجموع الحاضرين:

 

دراسة مقترح النظام الداخلي ملجلس  عمر أدخيل : رئيس اللجنة

املستشارين وفقا لقرار املجلس الدستوري رقم 

 . 2013أكتوبر  14الصادر بتاريخ  13/928

  2013دجنبر  02

 الزوالالرابعة بعد 

04 

 ساعات 8

56.1% 

  17 أعضاء اللجنة:

  13 املالحظين:

 00 املعتذرين:

 30مجموع الحاضرين:  

عمر أدخيل : رئيس اللجنة 

مصطفى الرميد: وزير العدل 

 والحريات

مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة العدل 

 . 2014والحريات برسم السنة املالية 

 2013دجنبر  04

 الزوالالرابعة بعد 

05 

 دقيقة 40ساعات و  2ـ

23.1% 

  07 أعضاء اللجنة:

  02 املالحظين:

 00 املعتذرين:

 09مجموع الحاضرين: 

 

عمر أدخيل : رئيس اللجنة 

الهيبة: املندوب الوزاري املكلف 

 بحقوق اإلنسان 

الحبيب الشوباني: العالقات مع 

 البرملان

 

 مناقشة امليزانية الفرعية للمندوبية الوزارية

املكلفة بحقوق اإلنسان برسم السنة املالية 

2014 . 

  2013دجنبر  05

 الرابعة بعد الزوال

06 

 دقيقة 20ساعات و  3

 
29.7% 

  09 أعضاء اللجنة:

  04 املالحظين:

 01 املعتذرين:

  13مجموع الحاضرين: 

عمر أدخيل : رئيس اللجنة 

الحبيب الشوباني الوزير املكلف 

 بالعالقات مع البرملان

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية 

العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج برسم 

 .  2014السنة املالية 

  2013دجنبر  09

 العاشرة صباحا

07 

 

 

عمر أدخيل : رئيس اللجنة   12 أعضاء اللجنة: %39.6 دقيقة 40ساعات و  3 دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة   08  2013دجنبر  11
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  04 املالحظين:

 01 املعتذرين:

 16مجموع الحاضرين: 

 

الحبيب الشوباني الوزير املكلف 

بالعالقات مع البرملان واملجتمع 

 املدني

بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني برسم 

 .2014السنة املالية 

 

 الثالثة زواال

 دقيقة 50ساعات و  3

36.3% 

  11 أعضاء اللجنة:

  03 املالحظين:

 01 املعتذرين:

 14مجموع الحاضرين:  

 

عمر أدخيل : رئيس اللجنة 

الحبيب الشوباني: الوزير املكلف 

بالعالقات مع البرملان واملجتمع 

 املدني

دراسة مشروع امليزانية افرعية لألمانة العامة 

 . 2014للحكومة برسم السنة املالية 

للوزارة املكلفة دراسة مشروع امليزانية الفرعية 

بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة برسم 

 . 2014السنة املالية 

  2013دجنبر  12

 العاشرة صباحا

09 

 دقيقة 40ساعات و  5

49.5% 

  15 أعضاء اللجنة:

  10 املالحظين:

 00املعتذرين:

 10الوزارة : 

 25 مجموع الحاضرين:

عمر أدخيل : رئيس اللجنة 

املكلف محمد مبدع :الوزير 

بالوظيفة العمومية وتحديث 

 اإلدارة

دراسة مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة 

بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة برسم 

 . 2014السنة املالية 

  2013دجنبر  16

العاشرة والنصف 

 صباحا

10 

 دقيقة 50ساعتني و 

23.1% 

 07األعضاء: 

 04املالحظين: 

 11املجموع: 

 

 

البت في مشروع النظام الداخلي ملجلس  عمر أدخيل: رئيس اللجنةالسيد 

املستشارين على ضوء قرار املجلس الدستوري 

 2013نونبر  14الصادر في  13/928رقم 

 

يناير  22االربعاء 

2014 

11 

 ساعات 03

36.3% 

 11األعضاء: -

 04املالحظين:  -

 15املجموع: 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة السيد

مصطفي الرميد وزير السيد 

 العدل والحريات

يتعلق  066.13مشروع قانون تنظيمي رقم -

 باملحكمة الدستورية.

ينسخ ويعوض الباب  1.13مشروع قانون رقم 

الثالث املتعلق بمسطرة االمر باألداء من 

فبراير  03االثنين 

2014 

12 
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القسم الرابع من قانون املسطرة املدنية 

القاض ي  53.95من القانون رقم  22واملادة 

 تجارية. بإحداث محاكم

 دقيقة 20ساعات و 3
19.8% 

 06األعضاء: -

 01املالحظين:  -

 07: املجموع

 عمر أدخيل: رئيس اللجنةالسيد 

السيد مصطفي الرميد وزير 

 العدل والحريات

مواصلة دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 

 يتعلق باملحكمة الدستورية. 066.13

فبراير  07الجمعة 

2014 

13 

 مجموع عدد اإلجتماعات  13 مجموع عدد الساعات دقيقة 20ساعة و41
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 -2014ودورة أبريل  2013الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر  -
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 عدد الحاضرين وممثل الحكومة رئيس الجلسة موضوع اإلجتماع تاريخ اإلجتماع الرقم
نسبة الحضور 

 أعضاء اللجنة
 ساعات العملعدد 

أبريل  02االربعاء  01

2014 

الشروع في دراسة مشروع قانون تنظيمي 

يتعلق بطريقة تسيير اللجان  085.13رقم 

 النيابية لتقص ي الحقائق

 عمر أدخيل: رئيس اللجنةالسيد 

السيد الحبيب الشوباني وزير 

 العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

 10األعضاء:  -

 02املالحظين:  -

 12املجموع: -

 دقيقة 20ساعة و  01 33%

أبريل  9األربعاء  02

2014 

 

مواصلة دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 

يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية  85.13

 لتقص ي الحقائق

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة السيد 

السيدالحبيب الشوباني وزير 

 العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

 08األعضاء:  -

 03املالحظين:  -

 11املجموع: -

 دقيقة 15ساعة و 26.4%

أبريل  9األربعاء  03

2014 

الشروع في دراسة مشروع تنظيمي رقم 

يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال  65.13

 الحكومة وبالوضع القانوني ألعضائها

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة السيد 

 الدولة وزيرالسيد عبد هللا باها

 09األعضاء:  -

 03املالحظين:  -

 11: املجموع-

 دقيقة 30 29.7%

أبريل  9األربعاء  04

2014  

 

البت في التعديالت والتصويت على مشروع 

يتعلق باملحكمة  66.13قانون تنظيمي رقم 

 الدستورية

 عمر أدخيل: رئيس اللجنةالسيد 

السيد مصطفي الرميد وزير العدل 

 والحريات

 12األعضاء:  -

 00املالحظين:  -

 12: املجموع-

 دقائق 10ساعتان و  39.6%

أبريل  16األربعاء  05

2014  

 

مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 

يتعلق بتنظيم وتسيير  65.13تنظيمي رقم 

أشغال الحكومة وبالوضع القانوني 

 ألعضائها

 السيدلحسن العواني خليفة الرئيس -

 وزيرالسيد السيد عبد هللا باها -

 الدولة

 05 األعضاء: -

 02 املالحظين:  -

 %16.5 07املجموع: 

 ساعتان

 

 

ماي  07األربعاء  06

2014  

البت في التعديالت والتصويت على مشروع 

 يتعلق بطريقة. 85.13تنظيمي رقم قانون

 تسيير اللجان النيابية لتقص ي الحقائق

 خليفة الرئيس  –السيد محمد علمي-

وزير  السيد الحبيب الشوباني -

 العالقات مع البرملان واملجتمع املدني

 

 05 األعضاء: -

 01 املالحظين:  -

 06املجموع: 
16.5% 

 20ساعة و  01

 دقيقة
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يونيو  12الخميس  07

2014 

 

 128.12دراسة القانون التنظيمي رقم 

املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي 

والبيئي بعد ترتيب اآلثار القانونية لقرار 

 30بتاريخ  932/14الدستوري رقم  املجلس

 .2014يناير 

 عمر أدخيل: رئيس اللجنةالسيد  -

: الوزير املنتدب السيد محمد الوفا -

لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون 

 العامة والحكامة

 04األعضاء:  -

 03املالحظين:  -

 ساعة ونصف 01 %13.2 07املجموع: -

يونيو  23االثنين  08

2014 

 

دراسة مشروع قانون رقم الشروع في 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل  19.12

 املتعلقة بالعمال املنزليين.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنة السيد  -

عبد السالم الصديقي : وزير السيد  -

 التشغيل والشؤون االجتماعية

 11األعضاء:  -

 04املالحظين:  -

 15املجموع: -
 ساعات 03 36.3%

يونيو  24الثالثاء  09

2014 

 

البت في النظام الداخلي ملجلس 

املستشارين في ضوء قرار املجلس 

الصادر بتاريخ  2014-938الدستوري رقم 

 .2014يونيو  14

 08األعضاء:  - عمر أدخيل: رئيس اللجنةالسيد  -

 01املالحظين:  -

 ساعة01 %26.4 09: املجموع-

يوليوز  02االربعاء  10

2014 

 

 19.12رقم  مواصلة دراسة مشروع قانون 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة 

 بالعمال املنزليين.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنةالسيد 

عبد السالم الصديقي : وزير السيد -

 التشغيل والشؤون االجتماعية

 08األعضاء:  -

 04املالحظين:  -

 12: املجموع-
26.4% 

 10ساعات و  03

 دقائق

يوليوز  14االثنين  11

2014 
 19.12مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة 

 بالعمال املنزليين.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنةالسيد 

عبد السالم الصديقي : وزير السيد -

 التشغيل والشؤون االجتماعية

 09األعضاء:  -

 04املالحظين:  -

 13: املجموع-
 دقائق 10ساعتين و  29.7%
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يوليوز  15الثالثاء  12

2014 

مواصلة دراسة مواد املشروع قانون رقم 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل  19.12

 املتعلقة بالعمال املنزليين.

 عمر أدخيل: رئيس اللجنةالسيد 

عبد السالم الصديقي : وزير السيد -

 التشغيل والشؤون االجتماعية

 08األعضاء:  -

 02املالحظين:  -

 10: املجموع-
26.4% 

 45ساعة و  01

 دقيقة

 دقائق10ساعة و21 عدد ساعات العمل  12 عدد اإلجتماعات
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2014وأكتوبر 2014لة بين دورتي أبريل الفترة الفاص - 
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 عدد الحاضرين رئيس الجلسة وممثل الحكومة موضوع اإلجتماع تاريخ اإلجتماع الرقم
نسبة الحضور 

 أعضاء اللجنة
 عدد ساعات العمل

شتنبر  15االثنين  01

2014 

الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 

 يتعلق بالقضاء العسكري . 108.13

 السيد عمر أدخيل: رئيس اللجنة

السيد عبد اللطيف لوديي : الوزير -

املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف 

 بإدراة الدفاع الوطني

 07األعضاء:  -

 03املالحظين:  -

 10املجموع: -

 

ساعة 01 23.1%  

 2014شتنبر  22 02

 

 108.13مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 

 يتعلق بالقضاء العسكري 

 السيد عمر أدخيل: رئيس اللجنة

السيد عبد اللطيف لوديي : الوزير -

املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف 

 بإدراة الدفاع الوطني

09االعضاء:  29.7% 
ساعات  3  

املناقشة العامةانهاء   

ساعات 04 عدد ساعات العمل 02 عدد اإلجتماعات  
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 حصيلة اللجنة

  خالل السنة التشريعية) 2015-2014(
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 مؤشرات أداء اللجنة

 

عدد 

 اإلجتماعات

عدد ساعات 

 العمل

املشاريع ق 

 املوافق عليها

املقترحات ق 

 املوافق عليها

املواضيع 

 العامة

الزيارات 

 امليدانية

 أيام

 الدراسية

معدل 

 الحضور 

ساعة  38 21

 دقيقة20و

 %6.6مابين  00 00 00 03 10

 %42.9و
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 عدد ساعات العمل واملالحظات
نسبة حضور 

 أعضاء اللجنة
 عدد الحاضرين

رئيس الجلسة وممثل 

 الحكومة
 الرقم تاريخ اإلجتماع املوضوع

  دقيقة30ساعات و 05

والتصويت عليها تم البت في التعديالت 

 ةعلى املشروع برمته
19.8% 

06أعضاء اللجنة:  

04عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

10الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

عبد اللطيف: لوديي وزير 

 الدفاع

البت في التعديالت والتصويت على 

يتعلق  108.13مشروع قانون رقم 

 بالقضاء العسكري 

2014أكتوبر  13  01 

 ساعتان

29.7% 

 09أعضاء اللجنة:

 05عدد املالحظين: 

مجموع عدد 

 14الحاضرين:

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

 عبد هللا باها :وزير الدولة

البت في التعديالت والتصويت على 

 065.13مشروع القانون التنظيمي رقم 

املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة 

 وبالوضع القانوني العضائها

2014نونبر  24  02 

دقيقة 30ساعات و  5  

39.6% 

12أعضاء اللجنة:   

03عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

15الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

عبد اللطيف: لوديي وزير 

 الدفاع

البت في التعديالت والتصويت على 

بتحديد القضاء العسكري  19.12مشروع   

2014دجنبر  30  03 

اجتمعت اللجينة التقنية ودرست بعض 

   ...من املشروع 12التعديالت إلى غاية املادة 

 16.5% 

05أعضاء اللجنة:   

 عدد املالحظين:......

مجموع عدد 

 الحاضرين:......

 

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير  عبد السالم الصديقي:

 التشغيل والشؤون االجتماعية

 مناقشة التعديالت في لجنية تقنية

بتحديد شروط  19.12مشروع قانون 

املتعلقة بالعمال املنزليينالشغل   

2014دجنبر 29  04 

  دقيقة 15ساعات و 3

اجتماع اللجنة للبت في التعديالت التي 

 درستها اللجينة.

13إلى املادة  1من املادة   

39.6% 

12أعضاء اللجنة:  

03عدد املالحظين:  

مجموع عدد الحاضرين: 

15 

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير  عبد السالم الصديقي:

 التشغيل والشؤون االجتماعية

البت والتصويت على مشروع قانون 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل  19.12

 املتعلقة بالعمال املنزليين

2014دجنبر  30  05 

13أعضاء اللجنة: %42.9  ساعة ونصف البت والتصويت على مشروع قانون  عمر ادخيل: رئيس اللجنة  2014يناير  06  06 
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البت فيما تبقى من مقترحات التعديالت 

...والتصويت على املشروع برمته   

02عدد املالحظين:  

عدد مجموع 

15الحاضرين:  

وزير  عبد السالم الصديقي:

 التشغيل والشؤون االجتماعية

بتحديد شروط الشغل والتشغيل  19.12

 املتعلقة بالعمال املنزليين

دقيقة 30  42.9% 

13أعضاء الجنة:  

01عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

14الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

من  16مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة 

بمثابة مدونة األسرة 70.03القانون رقم   

2015يناير  06  

 

07 

دقائق 15  

39.6% 

12أعضاء اللجنة:   

01عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

13الحاضرين:  

 اللجنةعمر ادخيل: رئيس 

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

من القانون  6مقترح قانون بتعديل املادة 

املتعلق بتنظيم قضاء القرب  42.10

وتحديد اختصاصاته والصادر بتنفيذه 

الصادر في  1.11.151الظهير الشريف رقم 

2011أغسطس  17  

08 

 ساعة واحدة

42.9% 

13أعضاء اللجنة:   

01عدد املالحظين:  

عدد  مجموع

14الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو 

املحالت املخصصة لإلستعمال التجاري أو 

 الصناعي أو الحرفي

 

09 

دقيقة15  

39.6% 

12أعضاء اللجنة:  

01عدد املالحظين:   

13عدد الحاضرين:    

 اللجنةعمر ادخيل: رئيس 

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

دراسة مقترح قانون يرمي الى تصحيح 

من الظهير املعتبر  1-2وتغيير الفصل 

بمثابة قانون االلتزامات والعقود كما 

املتعلق بالتبادل  53.05اضافه القانون 

 االلكتروني للمعطيات القانونية

10 

 ساعتان   

تم تقديم املشروع من طرف السيد 

الوزير واالتفاق على إعطاء مهلة لدراسة 

13.2% 

04أعضاء اللجنة:  

01عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

بتغيير وتتميم  107.12مشروع قانون رقم 

 25الصادر بتاريخ  44.00القانون رقم 

( 2002أكتوبر  03)املوافق ل  1423رجب 

2015يناير  07  11 
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 املشروع.

 

05الحاضرين:  12 -1331رمضان  09املتمم لظهير  

بمثابة قانون اإللتزمات  1913أغسطس 

 والعقود

  دقائق 5

التصويت باالجماع على املقترح كما ورد على 

 اللجنة

36.3% 

11أعضاء اللجنة:  

01عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

12الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير العدل  الرميد:مصطفى 

 والحريات

من القانون  16مقترح تعديل املادة دراسة 

بمثابة مدونة األسرة وفي  70.03رقم 

2015يناير  13 املقترح برمته  

 

12 

دقيقة 45ساعتان و   عمر ادخيل: رئيس اللجنة  

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

دراسة مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات 

املحالت املخصصة لإلستعمال التجاري أو 

 أو الصناعي أو الحرفي

13 

  دقيقة20ساعة و

إنهاء دراسة املشروع قانون وإعطاء مهلة 

 للفرق واملجموعات لتقديم تعديالتهم.

 2015فبراير  05تحديد يوم الخميس 

   للبت في التعديالت وفي املشروع برمته.

 

6.6% 

02أعضاء اللجنة:   

00عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

02الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

بتغيير وتتميم  107.12مشروع قانون رقم 

 25الصادر بتاريخ  44.00القانون رقم 

( 2002أكتوبر  03املوافق ل ) 1423رجب 

 12 -1331رمضان  09املتمم لظهير 

بمثابة قانون اإللتزمات  1913أغسطس 

 والعقود

2015يناير  16  14 

 التصويت علىدقيقة  11و  ساعات 3

التعديالت املقترحة من طرف الفرق 

املشروع برمته كما عدل  البرملانية وعلى

 %16.5 ...باالجماع

05أعضاء اللجنة:  

03عدد املالحظين:   

مجموع عدد 

08الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

 البت في التعديالت والتصويت على 

بتغيير وتتميم  107.12مشروع قانون رقم 

 25الصادر بتاريخ  44.00القانون رقم 

( 2002أكتوبر  03املوافق ل ) 1423رجب 

 12 -1331رمضان  09املتمم لظهير 

بمثابة قانون اإللتزمات  1913أغسطس 

   والعقود

2015فبراير  5  15 
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التقديم  دقيقة  25ساعات و 02

 واملناقشة العامة للمشروع قانون .

36.3% 

11أعضاء اللجنة:   

01عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

12الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

الوزير املنتدب  محمد الوفا:

لدى رئيس الحكومة املكلف 

 بالشؤون العامة والحكامة

 

املتعلق  113.12مشروع قانون رقم 

والوقاية من  بالهيئة الوطنية للنزاهة

الرشوة ومحاربتها )كما وافق عليه مجلس 

ب(النوا  

2015فبراير  25  16 

 دقائق  05ساعة  و 01

 10دراسة املشروع قانون وتحديد يوم 

هو آخر أجل لتقديم  2015مارس 

 التعديالت.

16.5% 

05أعضاء اللجنة:   

00عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

05الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

يقض ي بتغيير  86.14مشروع قانون رقم 

وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون 

الجنائي وقانون املسطرة الجنائية املتعلقة 

 بمكافحة االرهاب.

2015فبراير  25  17 

 دقائق  05

إعادته للجنة من الجلسة العامة وتحديد 

آخر أجل لتقديم  2015مارس  10يوم 

 التعديالت بشأنه.

16.5% 

05أعضاء اللجنة:   

00عدد املالحظين:   

مجموع عدد 

05الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

من القانون رقم  16مقترح تعديل املادة 

بمثابة مدونة األسرة وفي املقترح  70.03

 برمته

2015فبراير  25  18 

 دقيقة  25

تشكيل لجينة فرعية لتعميق تم اقتراح 

 الدراسة في التعديالت املتعلقة باملقترح
16.5% 

05أعضاء اللجنة:   

00عدد املالحظين:   

مجموع عدد 

05الحاضرين:  

 عمر ادخيل: رئيس اللجنة

وزير العدل  مصطفى الرميد:

 والحريات

مقترح قانون متعلق بكراء العقارات أو 

املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو 

 الصناعي أو الحرفي.

2015فبراير  25  19 

 ساعات  03

مواصلة دراسة مواد املشروع قانون 

113.12. 

، كأجل  2015مارس  18تحديد يوم االربعاء 

للسادة املستشارين لتقديم التعديالت 

...املتعلقة باملشروع قانون   

26.7% 

09أعضاء اللجنة:   

02عدد املالحظين:   

مجموع عدد الحاضرين: 

11 

 ادخيل: رئيس اللجنةعمر 

الوزير املنتدب  محمد الوفا:

لدى رئيس الحكومة املكلف 

 بالشؤون العامة والحكامة

املتعلق  113.12مشروع قانون رقم 

بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 

الرشوة ومحاربتها )كما وافق عليه مجلس 

(النواب  

2015مارس  04  
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 دقيقة  15ساعات و 02

 7التعديالت إلى حدود املادة تمت دراسة 

 %6.6 من املقترح

02أعضاء اللجنة:   

00عدد املالحظين:  

مجموع عدد 

02الحاضرين:  

نائب رئيس  لحسن العواني:

 اللجنة

قضاة واطر  ممثل الحكومة:

 وزارة العدل

 

اللجينة الفرعية املنبثقة عن اللجنة 

لدراسة التعديالت املتعلقة بمقترح قانون 

العقارات أو املحالت متعلق بكراء 

املخصصة لالستعمال التجاري أو 

 الصناعي أو الحرفي.

2015مارس  04  21 

 مجموع عدد اإلجتماعات 21 مجموع عدد الساعات دقيقة 20ساعة و 38
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 حقمل
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الئحة أعضاء لجنة العدل والتشريع 

 وحقوق االنسان

 

 

 
 

 

 

 

 

 2015-2014السنة التشريعية 
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 أعضاء مكتب اللجنة

 االسم املهمة

 السيد عمر أدخيل الرئيس

 السيد لحسن العواني الخليفة األول 

 محمد علمي السيد الخليفة الثاني

 السيد محمد عداب الزغاري  الخليفة الثالث

 السيد املهدي زركو الخليفة الرابع

 السيد محمد بنزيدية الخليفة الخامس

 ............. الخليفة السادس

 السيد سيدي محمد ولد الرشيد األمين

 عياد الطيبيالسيد  مساعد األمين

 السيد محمد لشكر املقرر 

 السيد امحمد احميدي مساعد املقرر 
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 باقي أعضاء اللجنة

 الفريق أو االنتماء السياس ي االسم

 بنعلوش عبد الحميد

 

 األصالة واملعاصرة

 عزيونيعالل 

 احمد االدريس ي

 السعد بنزروال

 العكرود جمال الدين

 عبد هللا عباد

  محمد األنصاري 

 

 الفريق االستقاللي

 

 علي جغاوي 

 الجماخ بوزكري 

 محمد رض ى بوطيب
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 الفريق اإلستقاللي محمد نصيري 

  محمد فضيلي

 

 الحركـــــي

 طيبي علوي األمين

 عمر مكدر

 جواد وهيب

  علي طلحة

 التجمع الوطني لألحرار
 لحسن بيجديكن

  زبيدة بوعياد

 الفريق االشتراكي
 الجياللي الصبحي

 االتحاد الدستوري عبد الحميد أبرشان

 التحالف االشتراكي عبد اللطيف أوعمو

 الوطني للشغل باملغرب مجموعة اإلتحاد عبد اإلاله الحلوطي
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