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  أوال. في التشريع

،على مستوى 2014-2013اللجان الدائمة، خالل دورة أكتوبر  أشغال   توجت حصيلة

 ،2014للسنة املالية  110.13لية رقمالتشريع بالدراسة و التصويت على مشروع قانون املا

. وعقدت 2014ومشاريع امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية واملؤسسات برسم السنة املالية 

ساعة عمل . وجدير بالذكر أنه قد  251اجتماعا، استغرق  47اللجان الدائمة هلذا الغرض 

، ودفعت احلكومة تعديال 39حول مشروع قانون املالية، قبل منها  تعديال 119مت اقرتاح 

 من الدستور. 77مرة بالفصل  35

 110.13رقم  ووفق اآلجال القانونية، أت اللجان الدائمة دراسة مشروع قانون املالية

برسم  ، وكذا مشاريع امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية واملؤسسات 2014للسنة املالية 

أنه قد مت رفض مشروع قانون املالية ومشاريع . وجتدر اإلشارة إىل 2014السنة املالية 

ميزانية البالط الملكي وميزانية إدارة الدفاع الوطني اللتين  عداامليزانيات الفرعية املذكورة، 

تمت الموافقة عليهما بإجماع الحاضرين بكل من لجنة  المالية ولجنة الخارجية. كما 
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رعية لمجلس النواب، ومشروع على مشروع الميزانية الف ةتمت الموافقة باألغلبي

  الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين.

ساعة عمل. خصصت للدراسة  54اجتماعا مبجموع  25، عقدت اللجان الدائمة كما

 11التصويت على  مقرتح  قانون واحد يتعلق بالنظام الداخلي لس املستشارين. وو 

مشروع قانون يف  12دولية، و مشاريع قوانني للمصادقة من حيث املبدأ على اتفاقيات

  والقانونية والبيئية.  ااالت االقتصادية واالجتماعية  واملالية

   

  الفالحة والشؤون االقتصاديةلجنة 

دقيقة، حتت رئاسة السيد  30ساعة و استغرق عقدت اللجنة اجتماعا  :2014يناير  24الجمعة 

  وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة. حبضور السيد عبد القادر اعمارة م بلقشور، عبد السال

 89.12قانون رقم  مشروعفخالل االجتماع متت الدراسة واملوافقة بإمجاع احلاضرين على  وهكذا،

  ، كما أحيل من جملس النواب، أي بدون تعديل. يتعلق باملدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط 

دقيقة، حتت رئاسة  30و  نيستغرق ساعتاعقدت اللجنة اجتماعا  :2014فبراير  6الخميس 

حلسن حداد وزير السياحة. حيث متكنت اللجنة خالل  السيد عبد السالم بلقشور، وحبضور السيد

يقضي بتغيري  80.13مشروع قانون رقم هذا االجتماع من الدراسة واملوافقة بإمجاع احلاضرين على 

تتعلق باإلقامات العقارية لإلنعاش القاضي بسن إجراءات خاصة  01.07وتتميم القانون رقم 

   .السياحية مبثابة النظام األساسي للمؤسسات 61.00السياحي وبتغيري وتتميم القانون رقم 
  

  التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةلجنة 
  

ساعات، مت خالله االستماع إىل  3عقد اجتماع استغرق : 2013 نونبر 21الخميس 

من  44بتغيري املادة  143.12ملشروع قانون رقم  الصحة وزير احلسني الورديتقدمي السيد 

، وبعد نقاش -ة ثانيةقراء–مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية  65.00القانون رقم 

مستفيض حول مشروع القانون أبدى السادة املستشارون جمموعة من املالحظات خبصوص 

، حيث ستكون له انعكاسات سلبية التعديل الذي أدخله جملس النواب على النص األصلي

على فئة عريضة من األجراء، حسب رأيهم. لذلك مت االتفاق على ضرورة إجراء تنسيق مع 

  جملس النواب للتباحث يف التعديالت اليت من املمكن أن يتم إدخاهلا على هذا املشروع.
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ة قانون رقم يقضي بتتميم الظهري الشريف مبثاب 117.12أما بالنسبة ملشروع  قانون رقم 

) املتعلق بنظام 1972يوليو  27( 1392من مجادى اآلخرة  15بتاريخ  1.72.184

 وزيرعبد السالم الصديقي سيد لاالستماع لعرض االضمان االجتماعي. فقد مت خبصوصه 

، وإجراء مناقشة عامة نوه من خالهلا السادة املستشارون على التشغيل والشؤون االجتماعية

  وع، وتقرر تقدمي تعديالت بشأنه والبت فيه يف اجتماع مقبل تعقده اللجنة.أمهية هذا املشر 

حتت رئاسة السيد  ،واحدةساعة  استغرق ااجتماع ت اللجنةعقد: 2014 يناير 29 األربعاء 

 مت خالله ،وزير التشغيل والشؤون االجتماعية عبد السالم الصديقيحبضور السيد احلبيب لعلج، 

يقضي بتتميم الظهري الشريف  117.12مشروع قانون رقم اع احلاضرين على بإمج الدراسة واملوافقة

تعلق ) امل1972يوليو  27(  3921من مجادى اآلخرة  15بتاريخ  1.72.184مبثابة قانون رقم 

   .كما تم تعديله. بنظام الظمان االجتماعي

  

   لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

  

 مت خالله ،اجتماع استغرق ثالث ساعات ونصفعقد :   2013 أكتوبر 23األربعاء 

مقرتح بتغيري وتتميم النظام الداخلي لس  شروعم املوافقة بإمجاع احلاضرين على

  ، كما دققته اللجنة الفرعية سابقا.املستشارين

ساعة واحدة، مت خالله البت يف  عقد اجتماع استغرق :2013 أكتوبر 24الخميس  

 ومل تقبل بقية التعديالت، لتوافق اللجنة بعد ذلك علىالتعديالت اليت سحب بعضها 

يتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري  67.12قانون مشروع 

  دون تعديل وفق النتيجة التالية: ،للمحالت المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني

  04املوافقون: 

  

  املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 
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يوم عقدت اللجنة ، 2013نونرب  14يف  13/928الس الدستوري رقم قرار  بعد صدور

دقيقة، خصص للبت من جديد  30و  ساعات3اجتماعا، استغرق  2014يناير  22األربعاء 

  يف مشروع النظام الداخلي للمجلس. 

 

ات، حتت رئاسة السيد عمر ساع 3عقدت اللجنة اجتماعا استغرق  :2014فبراير  3االثنين 

  حبضور السيد مصطفى الرميد وزير العدل واحلريات. وقد خصص االجتماع لدراسة: أدخيل، 

 يتعلق باحملكمة الدستورية.  066.13مشروع قانون تنظيمي رقم  �

من  باألداء األمرينسخ ويعوض الباب الثالث املتعلق مبسطرة 1.13مشروع قانون رقم  �

 حماكم جتارية. بإحداثالقاضي  53.95من القانون رقم  22القسم الرابع من ق.م.م واملادة 

 

 والدراسة املتعلق باحملكمة الدستورية . 066.13مشروع قانون تنظيمي رقم تقدمي  فقد مت ،وهكذا

ينسخ ويعوض الباب الثالث املتعلق مبسطرة  1.13مشروع قانون رقم املوافقة بإمجاع احلاضرين على و 

القاضي بإحداث  53.95من القانون رقم  22 األمر باألداء من القسم الرابع من ق.م.م واملادة

 . كما مت تعديله. حماكم جتارية

ات، حتت رئاسة السيد عمر ساع 4عقدت اللجنة اجتماعا استغرق  :2014فبراير  7الجمعة 

دراسة مشروع قانون خصص ملواصلة  حبضور السيد مصطفى الرميد وزير العدل واحلريات.أدخيل، 

  باحملكمة الدستورية . املتعلق  066.13تنظيمي رقم 

، حتت رئاسة دقيقة 30و  اتساع 3عقدت اللجنة اجتماعا استغرق  :2014فبراير  10االثنين 

دراسة خصص ملواصلة  حبضور السيد مصطفى الرميد وزير العدل واحلريات.السيد عمر أدخيل، 

  املتعلق باحملكمة الدستورية .  066.13مشروع قانون تنظيمي رقم 

  والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية الماليةلجنة 

  

حبضور السيد إدريس عقد اجتماع استغرق ساعتني اثنتني، : 2013 نونبر 21الخميس 

حيث قامت األزمي اإلدريسي الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

يتعلق  139.12قم مشروع قانون ر اللجنة بالدراسة واملوافقة بإمجاع احلاضرين على 

يقضي  64.12كما مت تقدمي مشروع قانون رقم   .2010بتصفية ميزانية السنة المالية 
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بإحداث هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي، وإجراء املناقشة العامة بشأنه على أن 

  تواصل اللجنة دراسته يف اجتماع مقبل.

حبضور السيد ، دقيقة 30ساعة و تغرق اس ااجتماع ت اللجنةعقد: 2014يناير  9الخميس 

 مت خاللهإدريس األزمي اإلدريسي الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، 

يقضي بإحداث  64.12مشروع قانون رقم على واملوافقة بإمجاع احلاضرين  البت يف التعديالت

والدراسة واملوافقة بإمجاع احلاضرين  . تعديلهكما متهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي؛  

يقضي بإحداث وتنظيم " مؤسسة األعمال االجتماعية لفائدة  82.12مشروع قانون رقم على 

  .بدون تعديل ،موظفي وأعوان وزارة االقتصاد واملالية "

  

جنيب  حبضور السيد، ساعات 3استغرق  ااجتماع ت اللجنةعقد: 2014يناير  22األربعاء 

بوليف الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك املكلف بالنقل.  خصص ملناقشة 

موضوع "نزع امللكية للمنفعة العمومية بالنسبة ملشاريع إجناز الطرق السيارة والقطار الفائق السرعة 

  الدار البيضاء." -القنيطرة –طنجة 

حتت رئاسة السيد حسن ، ساعات 3استغرق  اتماعاج ت اللجنةعقد  :2014فبراير  5ألربعاء ا

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة حكيمة احليطي السيدة حبضور فة الثاين لرئيس اللجنة، أكليم اخللي

 99.12إطار رقم -مشروع قانون حيث مت االستماع لعرض حول. واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة

  تلته مناقشة عامة للمشروع املذكور. لتنمية املستدامة،مبثابة ميثاق وطين للبيئة وا

حتت رئاسة السيد حسن ، ساعتنياستغرق  ااجتماع ت اللجنةعقد :2014فبراير  10االثنين 

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة حكيمة احليطي السيدة حبضور فة الثاين لرئيس اللجنة، أكليم اخللي

بمثابة  99.12إطار رقم -مشروع قانون حيث واصلت اللجنة .بالبيئة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة

  ووافقت عليه بإمجاع احلاضرين. ،ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

يقضي  105.13مشروع قانون رقم قامت اللجنة بالدراسة واملوافقة بإمجاع احلاضرين على وبعد ذلك، 

عائر وصوائر لغاء الزيادات والغرامات والذالمتعلق بإ 2.13.657بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 

التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعماالت 

 واألقاليم والجهات.
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السيد امبارك عقدت اللجنة اجتماعا استغرق ساعة واحدة، حتت رئاسة  :2014فبراير  11الثالثاء 

الوزير املنتدب لدى وزير  ، حبضور إدريس األزمي اإلدريسي خلليلفة السادس لرئيس اللجنةالسباعي ا

مشروع االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية. خالل االجتماع متت الدراسة واملوافقة بإمجاع احلاضرين على 

راكة من المتعلق بحل الش 2.13.650يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون  104.13قانون رقم 

  أجل التنمية وتصفيتها.

  

  

  

  الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطنيلجنة 

نبيه  السيد، حتت رئاسة دقيقة 30و عقدت اللجنة اجتماعا استغرق ساعة  :2014فبراير  11الثالثاء 

ى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون. اخلليفة األول لرئيس اللجنة، حبضور السيدة مباركة بوعيدة الوزيرة املنتدبة لد حلسن

  خالل االجتماع متت الدراسة واملوافقة  بإمجاع احلاضرين على االتفاقيات الدولية التالية:

بين المملكة  2013نوفمبر  18يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في  126.13مشروع قانون رقم  .1

 لشراكة في مجال الصيد البحري.المغربية واالتحاد األوروبي  بخصوص اتفاق ا

فبراير  14يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري، الموقع بأكادير في  37.13مشروع قانون رقم  .2

  بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا. 2013

لمكتب الدولي لألوزان والمقاييس يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها ا 49.13مشروع قانون رقم  .3

)BIPM 1921أكتوبر  6والمعدلة في  1875ماي  20)، الموقعة بباريس في.  

يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع ، الموقع  57.13مشروع قانون رقم  .4

  ال.بين المملكة المغربية وجمهورية السنغ 2013مارس  16بدكار في 

بين حكومة  2012ديسمبر  13يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الموقع بالرباط في  58.13مشروع قانون رقم  .5

  المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير االستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع يوافق بموجبه على االتفاق لنقل األشخاص والب 61.13مشروع قانون رقم  .6

  بين المملكة المغربية والجمهورية اإلسالمية الموريتانية. 2013أبريل  24بنواكشوط في 

بين حكومة المملكة  2013أبريل  19يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بواشنطن في  63.13مشروع قانون رقم  .7

  زدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب اال

، المعتمدة من 1949بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) 97يوافق بموجبه على االتفاقية رقم 87.13مشروع قانون رقم  .8

 .1949و يوني 08قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثالثين المنعقدة بجنيف في 

بين  2013أبريل  15يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بلندن في  55.13مشروع قانون رقم  .9

  المملكة المغربية والمملكة  المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
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طفال، الموقعة بستراسبورغ يوافق بموجبه على االتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق األ 146.13مشروع قانون رقم  .10

  .1996يناير  25في 

يوافق بموجبه على االتفاقية اإلقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية األورومتوسطية،  21.13مشروع قانون رقم  .11

  .2012أبريل  18الموقعة ببروكسيل في 

   

  

  

  

  

 

  

  ثانيا. في المراقبة

  ةالمالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهويلجنة  

حممد كرميني ساعات، حتت رئاسة  4عقدت اللجنة اجتماعا استغرق  :2014فبراير  5األربعاء 

ضور السيد حممد الوفا الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة حبرئيس اللجنة، 

  واحلكامة. 

، تفضل جتماعالعقد افبعد تقدمي السيد رئيس الفريق الفدرايل الظروف الداعية لتقدمي طلب وهكذا، 

السيد الوزير بإلقاء عرض يف املوضوع تناول من خالله خمتلف املشاورات واإلجراءات احلكومية املتخذة 

ناقشة طرح خالهلا السادة املستشارون جمموعة من متلته  مقابل إلغاء الدعم عن البنزين املمتاز والفيول،

غياب املقاربة التشاركية عند اختاذ هذا اإلجراء،  االستفسارات واملالحظات واالقرتاحات مهت باألساس

وضرورة القيام بإجراءات مواكبة حتول دون املس بالقدرة الشرائية للمواطنني، وانتهى االجتماع بعد 

  جواب السيد الوزير على خمتلف التدخالت. 

يارة امليدانية لورش املشاركة مبعية جلنة البنيات األساسية مبجلس النواب يف الز  :2014فبراير  8السبت 

 بعد كلمة السيدين رئيسي اللجنتني وكلمة السيد وزير التجهيز والنقل سايس. -توسعة مطار فاس 

واللوجستيك، قدم السيد املدير العام للمكتب الوطين للمطارات عرضا حول املخطط الوطين للمطارات، 

، وأجاب السيد الوزير والسيد املدير العام تلته تدخالت السادة الربملانيني لبسط مالحظام واستفسارام

  على خمتلف التدخالت.

  .2الوفد بزيارة ميدانية لورش توسعة املطار وتشييد احملطة رقم  ، قامذلك إثر 
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لقاء تواصلي من نيات األساسية مبجلس النواب يف املشاركة مبعية جلنة الب :2014فبراير  10االثنين 

عمل اللجنة الوطنية  واسرتاتيجية حوادث السري باملغرب"حول موضوع:  للوجستيكوا تنظيم وزارة التجهيز والنقل

  .  "للوقاية من حوادث السري

واللوجستيك،  قدم السيد الكاتب  كلمة السيدين رئيسي اللجنتني وكلمة السيد وزير التجهيز والنقل بعد

اللجنة للحد من حوادث  اتيجيةإسرت  العام الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري عرضا حول

 السري، ثلثه مناقشة عامة وتدخل السادة الربملانيني، مت أجاب السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل

  املكلف بالنقل جوابا حول التدخالت. واللوجستيك

  

  

  

 الفالحة والشؤون االقتصاديةلجنة 

د، حتت رئاسة السيد 30ساعات و 3غرق عقدت اللجنة اجتماعا است :2014فبراير  6الخميس 

، حبضور كل من السيد عبد السالم الصديقي وزير عبد الرحيم الرماح اخلليفة السادس لرئيس اللجنة

كومة املكلف والسيد حممد مبديع الوزير املنتدب لدى رئيس احل ،التشغيل والشؤون االجتماعية

تكريس الحقوق األساسية "ناقشة موضوع: خصص االجتماع مل وحتديث اإلدارة. بالوظيفة العمومية

  .والنهوض بالحماية االجتماعية"  لألجراء والموظفين في العمل


