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نص الخطاب السامي
 الذي ألقاه جاللة الملك 

في افتتاح الدورة األولى 
من السنة التشريعية األولى 

من الوالية التشريعية العاشرة
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نص الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى 
من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة

- الجمعة 14 أكتوبر 2016 -

»الحمد هلل، والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه؛

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين؛

إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية، للتوجه ألعضاء البرلمان، وإنما هو منبر 

أتوجه من خالله، في نفس الوقت للحكومة ولألحزاب، ولمختلف الهيآت والمؤسسات 

والمواطنين.

كما أنه أيضا ال يشكل فقط، فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد أحيانا، بخصوص العمل 

النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من خالله لصوت المواطن، الذي تمثلونه.

ويسعدنا في البداية، أن نتقدم بالتهاني، ألعضاء مجلس النواب، على الثقة، التي وضعها 

فيهم المواطنون، لتمثيلهم بالمؤسسة التشريعية.

كما نعبر عن تقديرنا، لما أبانت عنه السلطات العمومية، من التزام بروح المسؤولية 

الوطنية، في كل مراحل االنتخابات.

وبصفتنا الساهر على صيانة االختيار الديمقراطي، فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية الحزبية، 

التي وضع أسسها جدنا المقدس جاللة الملك محمد الخامس، ورسخها والدنا المنعم جاللة 

الملك الحسن الثاني، طيب اهلل مثواهما وناضلت من أجلها األجيال السابقة.

والتي كانت والية  إقرار دستور 2011،  بعد  األولى،  التشريعية  الوالية  انتهت  لقد 

تأسيسية، لما ميزها من مصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات.

فالمرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها، فهي تقتضي االنكباب

المرافق  الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل  القضايا واالنشغاالت    الجاد على 

     اإلدارية، وتحسين  الخدمات التي تقدمها.
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          السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
      إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها

   بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل ال مبرر لوجودها أصال.
وإلى عموم  المعنية،  الهيآت  اليوم، ومن خاللكم لكل  إليكم  أتوجه  أن  ارتأيت  وقد 

المواطنين، في موضوع بالغ األهمية، هو جوهر عمل المؤسسات.
واإلدارة  المركزية،  بالمصالح  األمر  تعلق  سواء  باإلدارة،  المواطن  عالقة  هنا  وأقصد 

الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.
قضاء  وحتى  المقاوالت،  وتشجيع  باالستثمار  المعنية  المرافق  مختلف  أيضا،  أقصد  كما 

الحاجيات البسيطة للمواطن، كيفما كان نوعها.
الظروف  أحسن  في  مصالحه،  قضاء  المواطن من  تمكين  واحدة، هي  منها  فالغاية 

واآلجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات األساسية منه.
المركزية  اإلدارة  مستوى  على  الملفات،  كل  معالجة  الضروري  من  كان  إذا  أما 
على  نعمل  الذي  اإلداري،  والالتمركز  والجهوية،  الالمركزية  جدوى  فما  بالرباط، 

ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي.
إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، ال تقبل التهاون 

وال التأخير.
ولكن مع كامل األسف، يالحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، 
لتدبير الشأن العام في إعطاء األسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة 

العامة، وذلك لحسابات انتخابية.
وهم بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو األهم في االنتخابات، وليس المرشح أو  الحزب، 

ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل.
على  سواء  المواطنين،  مصالح  بقضاء  يهتمون  وال  بعملهم  القيام  يريدون  ال  فإذا كانوا 

الصعيد المحلي أو  الجهوي، وحتى الوطني، فلما ذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟
    إن االلتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي

,      الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية 
                  والشخصية.
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          وألن النجاعة اإلدارية معيار لتقدم األمم، وما دامت عالقة اإلدارة بالمواطن 
   لم  تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث، 

إن لم أقل الرابع أو الخامس.
حضرات أعضاء البرلمان المحترمين،

يقال كالم كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البالد، والتماس مساعدته في حل العديد 
من المشاكل والصعوبات.

وإذا كان البعض ال يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل 
وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خلال في مكان ما.

أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل 
دائما أقوم بذلك في خدمتهم.

ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت اإلدارة بواجبها؟
األكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغالق األبواب أمامهم، أو لتقصير اإلدارة في 

خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن المرافق واإلدارات العمومية، تعاني من عدة نقائص، تتعلق بالضعف في األداء، وفي 

جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين.
كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد 

من الموظفين.
إن اإلدارة تعاني، باألساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة.

فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود 
الذي يقدمونه.

      غير أن المسؤولية تتطلب من الموظف، الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية، تضع أمور الناس
    بين يديه، أن يقوم على األقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم.

       والواقع أن الوظيفة العمومية ال يمكن أن تستوعب كل المغاربة. كما أن الولوج
             إليها  يجب أن يكون على أساس الكفاءة واالستحقاق وتكافؤ الفرص.
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        السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
     إن الصعوبات التي تواجه المواطن في عالقته باإلدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ 

من االستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق؛ بحيث أصبحت ترتبط في 
 ذهنه بمسار المحارب.

سواء  إدارة،  أي  إلى  التنقل  وتكاليف  تعب  المواطن،  يتحمل  أن  المعقول  غير  فمن 
كانت قنصلية أو عمالة، أو جماعة ترابية، أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان يسكن 

بعيدا عنها، وال يجد من يستقبله، أو من يقضي غرضه.
ومن غير المقبول، أن ال تجيب اإلدارة على شكايات وتساؤالت الناس وكأن المواطن 

ال يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء اإلدارة.
فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلوال 
لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر األشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب 

أن تتخذ بناء على القانون.
و على سبيل المثال، فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، ألن الدولة 
لم تقم بتعويضهم عن أمالكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، 

أو ألن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من األسباب.
إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا 

لألسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه.
وال ينبغي أن يتم تغيير وضعية األرض التي تم نزعها، وتحويلها ألغراض تجارية، أو تفويتها 

من أجل المضاربات العقارية.
كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ

     األحكام، وخاصة في مواجهة اإلدارة.
  فمن غير المفهوم أن تسلب اإلدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها

     وتدافع عنها.   
      وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟
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          كما أنه من غير المعقول، أن ال تقوم اإلدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون
           للمقاوالت  الصغرى والمتوسطة، بدل دعمها وتشجيعها، اعتبارا لدورها الهام في التنمية 

       والتشغيل. 
كما أن المواطنين يشتكون أيضا من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، على مستوى 

مختلف اإلدارات، ومن تعقيد المساطر، وطول آجال منح بعض الوثائق اإلدارية.
إذ ال يعقل أن يسافر المواطن لطلب وثيقة، ويقدم كل الوثائق الضرورية، وينتظر أياما

 وأحيانا أسابيع للحصول عليها.
في  تقع  التي  باألخطاء،  المواطنين  إخبار  يتم  ال  مثال،  القنصليات  من  العديد  ففي 
الوثائق، بسبب غياب آلية لمتابعة الملفات، إضافة إلى التعقيدات اإلدارية التي يتطلبها 

تصحيح أي خطأ.
اإلثبات  وثائق  المغرب إلحضار  إلى  التنقل  المواطن عناء وتكاليف  ما يكلف  وهو 
المعنية مما يعطل  التنسيق بين اإلدارات  إلى غياب  الخطأ، إضافة  الالزمة لتصحيح هذا 

عملية تسليم الوثائق.
ومن بين القضايا اإلدارية، األكثر انتشارا، تلك التي تتعلق بتطبيق مدونة األسرة، وما 

ينتج عن ذلك من مشاكل عائلية واجتماعية.
فبعد مرور أكثر من 12 سنة، على إطالق هذا اإلصالح المجتمعي، هناك من ال يعرف 
لحد اآلن، مضمون هذا القانون، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، وخاصة في أوساط 

المغاربة بالخارج.
لذا، ندعو الحكومة وكافة المؤسسات المعنية، اإلدارية والقضائية، لحسن تفعيله، ومواصلة 
عنها  أبانت  التي  المشاكل  لتجاوز  والتحيين،  باإلصالح  ومواكبته  بمضامينه،  التوعية 

التجربة والممارسة.

حضرات السيدات والسادة أعضا ء البرلمان،
     إن المشاكل التي تواجه المواطن في اإلدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل 

     التي  تعيق االستثمار، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد 
           لتبسيط المساطر و تسريع عملية اتخاذ القرار. 
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          صحيح أن بعض المستثمرين، في بعض الحاالت، يقدمون ملفات غير كاملة، 
     إال أنه بدل أن يقوم

    الشباك بمساعدتهم  وعرض قائمة من الحلول لتشجيعهم، يالحظ أنه يتم تعقيد األمور
عليهم وتكبيلهم بسلسلة من القيود والعراقيل.

دون   سيبقى  الوحيد  الشباك  فإن  التصرفات،  هذه  مثل  في  والتمادي  العقلية  وبهذه 
جدوى.وقد أكدت أكثر من مرة، على ضرورة حل المشاكل، ومعالجة الملفات في 
اإلجراءات  التخاذ  ووجهتها  للحكومة،  تعليماتي  أعطيت  كما  المكان.  عين 

اإلدارية بهذا الخصوص.
    فما جدوى الرسالة التي وجهتها إلى الوزير األول منذ 2002 وما فائدة الجهوية والالمركزية 

والالتمركز، إذا استمر الوضع القديم واستمرت المشاكل السابقة؟
إن هذا الوضع غير مقبول، وال ينبغي أن يستمر. فالمستثمر عندما ال يتلقى جوابا وإذا لم يتم 

حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى البنك، إذا كان مقيما في المغرب.
أما إذا كان من أبناء الجالية، وفضل االستثمار في وطنه، فإنه يكون مجبرا على العودة 

بأمواله إلى الخارج.
من  المواطنين  وحرمان  والتنمية،  االستثمار  فرص  من  الوطن  حرمان  يتم  وبذلك 

الشغل. فرص 
إن الشباك الوحيد ليس إال واحدا من األوراش، لمعالجة العراقيل التي تواجه االستثمار.

وإذا لم يتم إيجاد الحلول الناجعة لها، بعد كل هذه السنوات، فكيف سيتم تطبيق باقي 
النقط المهمة الواردة في رسالتنا إلى الوزير األول والتي تخص عالقة المواطن باإلدارة 

وتبسيط المساطر  وتشجيع االستثمار؟.
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

    رغم السلبيات والنقائص التي تعاني منها بعض المرافق العمومية، فهذا ال يعني أن الوضع أسود،
      وأن اإلدارة ال تقوم بواجبها، بل إنها تتوفر على مؤهالت مهنية وتقنية عالية، وتعرف

            تحسنا ملحوظا.
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          وخير دليل على ذلك، األوراش الكبرى التي يتم إنجازها والسياسات القطاعية
    والوطنية الناجحة التي غيرت وجه المغرب وكان لها دور كبير في  تحقيق تقدم 

    ملموس في مختلف المجاالت.
التطور  أن  تقدمه اإلدارة. كما  ما  تفوق  المواطن  ، وتطلعات  ولكن طموحنا أكبر 

الذي يعرفه المغرب ، يقتضي الرفع من مردوديتها.
إننا نؤمن بأن النجاعة اإلدارية تساهم في النهوض بالتنمية، وفي جلب االستثمار الوطني 

واألجنبي، وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب.
لذا، ندعو الجميع، حكومة وبرلمانا، أحزابا ونقابات، جمعيات وموظفين، للتحلي بروح 
المرافق اإلدارية، والرفع  بلورة حلول حقيقية لالرتقاء بعمل  الوطنية والمسؤولية، من أجل 

من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
إن إصالح اإلدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات، وجودة التشريعات، من أجل 

مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن .
الحلقة  الموظفين،  وتأهيل  لتكوين  خاصة،  عناية  إعطاء  يتطلب  الحالي،  فالوضع    
استعمال  مع  للعمل،  مالئم  فضاء  وتمكينهم من  باإلدارة،  المواطن  األساسية في عالقة 

آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب.
كما يتعين تعميم اإلدارة اإللكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات 

بين مختلف القطاعات والمرافق.
فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، 
يعد  الذي  باإلدارة،  واالحتكاك  التنقل  إلى كثرة  الحاجة  دون  اآلجال،  أقرب  في 

السبب الرئيسي النتشار ظاهرة الرشوة، واستغالل النفوذ.
وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة.

وتعتبر الجهوية المتقدمة التي أصبحت واقعا ملموسا، حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز
    عليه اإلدارة، في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق، ومن مركز القرار.
     كما نشدد في نفس السياق، على ضرورة بلورة وإخراج ميثاق متقدم لالتمركز 

          اإلداري، يستجيب لمتطلبات المرحلة.
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        فعلى الجميع مواكبة التطور، واالنخراط في الدينامية المؤسسية والتنموية،
     التي نقودها ببالدنا.

   والكل مسؤول على نجاعة اإلدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عماد أي 
إصالح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم، الذي نريده ألبناء شعبنا الوفي.

   إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل، 
عليه توكلت وإليه أنيب، 

صدق اهلل العظيم.

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته«
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التقديم العام

 أضحى مجلس املستشارين في ظل الدستور الجديد، مكونا أساسيا في الصرح املؤس�سي الوطني، وذلك ملا يضطلع به من أدوار 

وما تتميز به من كفاءات وخبرات مرجعية هامة على املستوى الترابي واالقتصادي  أتاحتها طبيعة تركيبته املتنوعة،  متعددة، 

واالجتماعي واملنهي، تمثل دعائم قوية للنقاش الجاد وللتداول من زوايا مختلفة في جميع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، 

في إطار التكامل مع باقي املؤسسات الدستورية األخرى، السيما مجلس النواب.

وخاصة منها ذات الصلة بمهام وصالحيات مجلس  ففضال عن اإلضافة املتواضعة للقراءة املتجددة ملقتضيات الدستور، 

والتناسق  املستشارين التشريعية والرقابية والدبلوماسية، وتوطيدا لكل مقاربات االنسجام بين مختلف السلط الدستورية، 

بين تدخالت مختلف هيئات الحكامة والتنظيمات االجتماعية واألطر املهنية والجمعوية، حرص املجلس على اعتماد مسار لم 

بل استلهم أيضا مسوغاته من الخطب والرسائل والتوجهات  يقف فقط عند املقاربة التشاركية الفعالة والتشاور الناجع، 

اإلستراتيجية التي ارتضاها جاللة امللك حفظه هللا كقضايا ذات أولوية سيادية من قبيل رعاية الحقوق والحريات ومستلزمات 

املسؤولية املقرونة باملحاسبة، وجعل خدمة املواطن في مركز االهتمام ووضع الوطن فوق كل األجندات، وبشكل حصري ضمان 

النجاعة البرملانية وتجويد التشريعات الوطنية.

ولتعزيز هذا املنحى، عمد املجلس إلى تبني إستراتيجية استشرافية ترتكز باألساس على منهجية عمل واضحة وعناصر مرجعية، 

شكلت بوصلة موجهة للتدخل ولتدبير مسار املؤسسة على مدى ثالث سنوات.

وتبعا لذلك، تميزت حصيلة مجلس املستشارين خالل السنة التشريعية 2016 – 2017 بتنوعها وأهميتها، على مختلف واجهات 

عمل املجلس سواء على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، أو على مستوى الدبلوماسية 

البرملانية، وكذا انفتاح املجلس على محيطه.

 وتعد هذه الحصيلة مرآة تعكس الدور املركزي للمجلس باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، وإطارا حاضنا لألسئلة املستجدة 

على الساحة الوطنية على مختلف الواجهات، كما أن هذه الحصيلة، أيضا، هي تثمين ومؤشر حقيقي ملواصلة مجهود استكمال 

األوراش اإلستراتيجية التي أطلقها املجلس منذ تشكيله في صيغته الدستورية الجديدة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظرفية خاصة ناجمة عن انتخاب مجلس نواب جديد عقب إجراء االنتخابات التشريعية ألكتوبر 2016، 

ل العمل التشريعي إلى حين التنصيب البرملاني للحكومة الجديدة 
ّ
وتعثر مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي ترتب عنها تعط

في أواخر أبريل 2017، واملوافقة على إثر ذلك على قانون املالية لسنة 2017 وعدد من القوانين ذات الصبغة املستعجلة والهامة.

وبناء عليه، اتسمت هذه الحصيلة بالوفرة في إنتاج مشاريع النصوص التشريعية، والسيما مشاريع القوانين القاضية باملوافقة 
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وبصفة خاصة تلك الرامية منها إلى تكريس عودة اململكة املغربية إلى االتحاد اإلفريقي واملؤسسات  على االتفاقيات الدولية، 

التابعة له، باعتماد منهجية تقوم على الدراسة املعمقة واإلسهام اإليجابي في تجويد النصوص املعروضة عليه.

 وعلى مستوى الدور الرقابي، واصل املجلس طرح القضايا املتعلقة بالسياسة العامة وباملعيش اليومي للمواطنين، والسيما عبر 

الجلسات األسبوعية لألسئلة الشفهية والجلسات الشهرية املوجهة لرئيس الحكومة، وبإعمال آليات الرقابة املتوفرة لدى اللجان 

الدائمة واملؤقتة، وهو ما تّوج بمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتق�سي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد، بعد مسار طويل 

من جمع للمعطيات واالستماع للشهود وتمحيص للقوانين واألنظمة ذات الصلة.

كما استمر املجلس -بآلياته الذاتية- في تحقيق تراكم هام على صعيد إعداد ومناقشة وتقييم السياسات العمومية، التي اختير 

لها املرفق العمومي كمحور للدراسة، بغاية املحافظة على انتظامية جلسات التقييم طبقا للمقتضيات الدستورية املرجعية.

وتميزت الحصيلة أيضا بتقوية الدور املحوري للمجلس في توطيد وتثمين العالقات الخارجية ذات الصبغة البرملانية، وتركيز 

العمل الدبلوما�سي على الترويج للنموذج  الديمقراطي والتنموي املغربي املتفرد، والدفاع عن القضايا الكبرى لبالدنا وعن القضايا 

الدولية العادلة، فضال عن تأكيد مواقف بالدنا بشأن عدد من القضايا اإلقليمية التي تهم التنمية وحفظ األمن والسلم الدوليين، 

عبر استثمار عضويته في العديد من الهيئات واملؤسسات اإلقليمية والدولية.

 كما تعكس هذه الحصيلة مدى التفاعل املتنامي مع الهيئات واملؤسسات الوطنية، وتعبئة دورها االستشاري، وتكثيف االنفتاح 

على املحيط الخارجي، بنهج سياسة فتح أبواب املجلس أمام جمعيات املجتمع املدني وفعالياته لإلدالء برأيها حول قضايا الساعة، 

لتجويد العمل البرملاني والرفع من نجاعته.

وتأسيسا على ذلك تمحورت حصيلة مؤسستنا، التي نعرضها في شكل كتب منفصلة شكال ولكن متعاضدة من حيث املضمون، 

حول: 

العمل التشريعي؛	 

مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية؛	 

الدبلوماسية البرملانية؛	 

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة؛	 

األنشطة اإلشعاعية.	 

حكيم بن شماش

رئيس مجلس املستشارين
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تقديم الحصيلة التشريعية
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عرفت حصيلة أشغال مجلس املستشارين للسنة التشريعية 2016-2017 وفرة في إنتاج مشاريع النصوص التشريعية، عكسته 

طبيعة املرحلة، إذ باإلضافة إلى املوافقة على مجموعة هامة نسبيا من مشاريع القوانين العادية والتي بلغت في مجموعها 12 نصا 

تشريعيا، استأثرت الحصيلة التشريعية في مجملها بما مجموعه خمسة وثالثون اتفاقية من أصل سبعة وأربعين نصا تشريعيا 

74.46 %، وقد ميزتها بالخصوص، كما ونوعا، االتفاقيات املبرمة مع الدول اإلفريقية أو املؤسسات  في املجموع، بنسبة تعادل 

اإلفريقية التابعة لها.

الدستورية خاصة  الوثيقة  تنزيل  باستكمال  املرتبطة  النصوص  املوافقة على بعض  النصوص يسجل  لهذه  وبتمحيص 

والنص الرامي إلى استكمال تفعيل منظومة إصالح  مشروع القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، 

العدالة القا�سي بنقل االختصاصات من السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى السيد الوكيل العام بمحكمة النقض وفقا 

ملحددات القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية. باإلضافة إلى بعض النصوص التي ال تقل أهمية، كتلك املتعلقة 

بمؤسسات الرعاية االجتماعية وإحداث كل من وكالة التنمية الرقمية والوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات.

كما تميزت الحصيلة التشريعية باملصادقة النوعية خالل دورة أكتوبر على االتفاقية القاضية بعودة املغرب لالتحاد اإلفريقي، 

2017، بحيث شكل الخطاب امللكي السامي الذي ألقاه جاللة امللك  وعلى عدد من االلتزامات املترتبة على ذلك في دورة أبريل 

محمد السادس نصره هللا أمام القادة األفارقة املشاركين في القمة 28 لالتحاد اإلفريقي بأديس ابابا )31 يناير 2017( مرجعا هاما 

في بلورة السياسة اإلفريقية للمغرب، وذلك ملا حفل به من إشارات ورسائل تنم جميعها عن الرغبة الكبيرة للمغرب في املساهمة 

في تنمية إفريقيا في املجالين العمومي والخاص، وهو ما جسدته بامللموس الحصيلة التشريعية ملجلس املستشارين خالل السنة 

2016-2017، تجلت في املوافقة على العديد من االتفاقيات املبرمة مع دول صديقة أو شقيقة أو التي تنضم بموجبها اململكة 

املغربية إلى معاهدات متعددة األطراف مع دول االتحاد اإلفريقي.

وهكذا، ففضال عن االتفاقية املتعلقة بالقانون التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي، أبرم املغرب عدة اتفاقيات ثنائية مع دول افريقية 

في مجال الضرائب وحماية االستثمارات وتشجيعها، وخدمات النقل الجوي وتعزيز التجارة والتعاون في املجال األمني والصيد 

البحري. ومجموعة من االتفاقيات مع مؤسسات افريقية، حول إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، واملعاهدة 

املؤسسة للجماعة االقتصادية االفريقية بشأن البرملان اإلفريقي. باإلضافة الى املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية االفريقية 

في منظمة الوحدة االفريقية التي حل محلها االتحاد اإلفريقي، والقانون التأسي�سي للمؤتمر  املعتمدة من قبل الدول األعضاء 

الوزاري اإلفريقي لألرصاد الجوية، عالوة على اتفاقيتين ذات طابع دولي لزيت الزيتون وزيتون املائدة، وإنشاء املركز االستشاري 

حول قوانين منظمة التجارة العاملية.
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همت دول  كما حظيت في العديد من املجاالت االقتصادية والثقافية والسياسية واإلعالمية بعدد من مذكرات التفاهم، 

أعضاء االتفاقية العربية املتوسطية، طالت بالخصوص اتفاقية أكادير حول التعاون اإلداري املتبادل من اجل تسهيل وتعزيز 

التعاون املشترك والوقاية من املخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، والبروتوكول اإلضافي لنفس االتفاقية حول انضمام 

دول جديدة، واتفاق االعتراف املتبادل باملشغل االقتصادي املعتمد بين دولها، ومذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط االلكتروني، 

وتبادل املعلومات بين الدول األعضاء.

كما سجلت الحصيلة املوافقة على اتفاقيتين مع بعض دول آسيا حول املجال الضريبي والتعاون القضائي في املجال الجنائي 

والعسكري وتسليم املجرمين.
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دوسة 

 2016ؤهخىبش 
دوسة 

ل   2017ؤبٍش
مجمىع العىت 

ػُت  الدؽَش
ت  اليعبت املئٍى

 
الىصىص اللاهىهُت املىافم غليها 

٘ ال٣ىاهحن   %100 47 46 01مكاَع
-- -- -- -- ال٣ىاهحن  م٣ترخاث

 
الىصىص اللاهىهُت املػّذلت 

٘ ال٣ىاهحن اآلاّٗضلت    07-- مكاَع
07 

%63.631 
-- -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن اآلاّٗضلت 

 
الىصىص اللاهىهُت غير املػّذلت 

٘ ال٣ىاهحن ٚحر اآلاٗضلت   04 --مكاَع
04 36.36% 

-- -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن ٚحر اآلاٗضلت 

٘ ال٣ىاهحن ٚحر ال٣ابلت للخٗضًل  %76.59 36 35 01 2مكاَع

 
جىصَؼ الىصىص املىافم غليها 

بحعب الؼبُػت اللاهىهُت 

٘ ٢ىاهحن جىُٓمُت  -- -- -- -- مكاَع
٘ ٢ىاهحن باآلاىا٣ٞت ٖلى اجٟا٢ُاث صولُت   % 74.46 35 34 01مكاَع

٘ ٢ىاهحن ٖاصًت   % 23.40 11 11-- مكاَع
-- -- -- -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن 

اع  ٘ ٢ىاهحن إلَا -- -- -- -- مكاَع
٘ ٢ىاهحن باآلاىا٣ٞت ٖلى  % 2.12 01 01-- مغاؾُم ٢ىاهحن  مكاَع

 % 8.51 04 04-- اآلاجا٫ الا٢خهاصي والبُئي  

                                                            
ُٗت ( هها11) وؿبت الىهىم اآلاٗضلت مً مجمٕى الىهىم ال٣اهىهُت ال٣ابلت للخٗضًل مً َٝغ اآلاجلـ % 63.63 جمثل وؿبت  1                                                                                    ، ( هها47)، ولِـ مً مجمٕى الىهىم اآلاهاص١ ٖليها زال٫ الؿىت الدكَغ

٘ ال٣ىاهحن ٚحر ال٣ابلت للخٗضًل مً مجمٕى الىهىم اآلاهاص١ ٖليها%  76.59بِىما جمثل وؿبت   . مكاَع

". ال ًهىث ٖلى مىاص اآلاٗاهضة ؤو الاجٟا٢ُت الضولُت، وال ًجىػ ج٣ضًم ؤي حٗضًل بكإنهما" مً الىٓام الضازلي ٖلى ؤهه 228جىو اآلااصة    2
٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت، باؾخثىاء ال٣ىاٖض اآلاخٗل٣ت بالخٗضًالث٦226ما ؤن اآلااصة  .  مً الىٓام الضازلي ج٣خض ي زًٕى مىا٢كت ٢اهىن الخهُٟت لل٣ىاٖض الٗامت اآلاخٗل٣ت بمىا٢كت مكاَع
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22 

 

الىصىص املىافم غليها بحعب 
 3جىظُمها اللؼاعي 

 % 8.51 04 04-- اآلاجا٫ الاحخماعي 
 % 6.38 03 03 --اآلاجا٫ إلاصاعي والخ٣ىقي والضًني 

 % 2.12 01 01-- مجا٫ الكاون الضازلُت والبيُاث ألاؾاؾُت 
 % 74.46 35 34 01مجا٫ الكاون الخاعحُت 

 
الىصىص املىافم غليها بحعب 
مصذس إلاحالت إلى مىخب املجلغ 

٘ ال٣ىاهحن اآلاىصٖت باألؾب٣ُت لضي مجلـ  مكاَع
 ً  4اآلاؿدكاٍع

 --03 03 6.38 % 

٘ ال٣ىاهحن اآلادالت مً مجلـ الىىاب   %93.61 44 43 01مكاَع
م٣ترخاث ال٣ىاهحن اآلا٣ضمت بمباصعة مً ؤًٖاء 

مجلـ الىىاب 
 

 --
 

 -- 
 --

 
 --

م٣ترخاث ال٣ىاهحن اآلا٣ضمت بمباصعة مً ؤًٖاء 
 ً مجلـ اآلاؿدكاٍع

 
 --

 
 --

 
 --

 
جصيُف الىصىص املىافم غليها 

إلاحمإ 
٘ ال٣ىاهحن   41 01مكاَع

42 
89.36 % 

-- -- -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن 
                                                            

:   جم جهي٠ُ اآلاجاالث خؿب ال٣ُاٖاث الخالُت 3

 (اآلاالُت، الهىاٖت والخجاعة، الاؾدثماع، الٟالخت، الُا٢ت واآلاٗاصن، الكاون الٗامت، الهىاٖت الخ٣لُضًت، الؿُاخت، الخجاعة الخاعحُت، البِئت، اآلااء، اآلا٣اوالث الهٛغي ) :املجاٌ الاكخصادي -
ايت، الخٗلُم الٗالي) :املجاٌ الاحخماعي - ىُت، الخًامً واآلاغؤة، الكباب والٍغ  (الدكُٛل، الصخت، التربُت الَى
ُٟت الٗمىمُت، الاجها٫، ألاو٢اٝ والكاون إلاؾالمُت، ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت) :املجاٌ الحلىقي وإلاداسي والذًني -  (الٗض٫، الث٣اٞت، الٗال٢اث م٘ البرآلاان، الْى
ني، الى٣ل) :مجاٌ الؽؤون الذاخلُت والبيُاث ألاظاظُت -  (الضازلُت، الخجهحز، الؿ٨نى وؾُاؾت اآلاضًىت، الخٗمحر وبٖضاص التراب الَى
 (الخاعحُت والخٗاون، اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج) :مجاٌ الؽؤون الخاسحُت -

 

ت، : " مً الضؾخىع ٖلى ؤن78 ًىو الٟهل  4 ٘ ال٣ىاهحن اآلاخٗل٣ت، ٖلى وحه الخهىم، بالجماٖاث الترابُت وبالخىمُت الجهٍى ٘ ال٣ىاهحن باألؾب٣ُت لضي م٨خب مجلـ الىىاب، ٚحر ؤن مكاَع                                                                                             جىصٕ مكاَع

 ."وبال٣ًاًا الاحخماُٖت، جىصٕ باألؾب٣ُت لضي م٨خب مجلـ اآلاؿدكاٍعً
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الحصيلة اإلجمالية للسنة التشريعية•2017-2016

املجاالت القطاعية
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ذ  حعب مأٌ الخصٍى
ألاغلبُت 

٘ ال٣ىاهحن   05-- مكاَع
05 

10.63 % 
-- -- -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن 

 
جىصَؼ الىصىص املىافم غليها 

حعب اللجان الذائمت 

٘ وخ٣ى١ إلاوؿان  % 4.25 02 02 -- لجىت الٗض٫ والدكَغ
 % 2.12 01 01 -- لجىت الفالخت وال٣ُاٖاث إلاهخاحُت

 % 4.25 02 02--  لجىت الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت والاحخماُٖت

 % 10.63 05 05 -- لجىت اآلاالُت والخسُُِ والخىمُت الا٢خهاصًت

ني  لجىت الخاعحُت والخضوص والضٞإ الَى
 واآلاىا٤َ اآلاٛغبُت اآلادخلت

01 34 35 74.46 % 

لجىت الضازلُت والجماٖاث الترابُت والبيُاث 
 ألاساسُت

-- 01 01 2.12 % 

٘ وخ٣ى١ إلاوؿان ولجىت  لجىت الٗض٫ والدكَغ
الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت والاحخماُٖت 

 --01 01 2.12 % 

غذد الخػذًالث امللترحت غلى 
ؼ اللىاهين املىافم غليها  مؽاَس

٘ ٢ىاهحن8 حٗضًال ٖلى 549--     مكاَع

وعبت كبٌى حػذًالث مجلغ 
ً في إػاس البذ النهائي  املعدؽاٍس

مً لذن مجلغ الىىاب 
  --

97.33 % 
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 % 8.51 04 04-- اآلاجا٫ الاحخماعي 
 % 6.38 03 03 --اآلاجا٫ إلاصاعي والخ٣ىقي والضًني 

 % 2.12 01 01-- مجا٫ الكاون الضازلُت والبيُاث ألاؾاؾُت 
 % 74.46 35 34 01مجا٫ الكاون الخاعحُت 

 
الىصىص املىافم غليها بحعب 
مصذس إلاحالت إلى مىخب املجلغ 

٘ ال٣ىاهحن اآلاىصٖت باألؾب٣ُت لضي مجلـ  مكاَع
 ً  4اآلاؿدكاٍع

 --03 03 6.38 % 

٘ ال٣ىاهحن اآلادالت مً مجلـ الىىاب   %93.61 44 43 01مكاَع
م٣ترخاث ال٣ىاهحن اآلا٣ضمت بمباصعة مً ؤًٖاء 

مجلـ الىىاب 
 

 --
 

 -- 
 --

 
 --

م٣ترخاث ال٣ىاهحن اآلا٣ضمت بمباصعة مً ؤًٖاء 
 ً مجلـ اآلاؿدكاٍع

 
 --

 
 --

 
 --

 
جصيُف الىصىص املىافم غليها 

إلاحمإ 
٘ ال٣ىاهحن   41 01مكاَع

42 
89.36 % 

-- -- -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن 
                                                            

:   جم جهي٠ُ اآلاجاالث خؿب ال٣ُاٖاث الخالُت 3

 (اآلاالُت، الهىاٖت والخجاعة، الاؾدثماع، الٟالخت، الُا٢ت واآلاٗاصن، الكاون الٗامت، الهىاٖت الخ٣لُضًت، الؿُاخت، الخجاعة الخاعحُت، البِئت، اآلااء، اآلا٣اوالث الهٛغي ) :املجاٌ الاكخصادي -
ايت، الخٗلُم الٗالي) :املجاٌ الاحخماعي - ىُت، الخًامً واآلاغؤة، الكباب والٍغ  (الدكُٛل، الصخت، التربُت الَى
ُٟت الٗمىمُت، الاجها٫، ألاو٢اٝ والكاون إلاؾالمُت، ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت) :املجاٌ الحلىقي وإلاداسي والذًني -  (الٗض٫، الث٣اٞت، الٗال٢اث م٘ البرآلاان، الْى
ني، الى٣ل) :مجاٌ الؽؤون الذاخلُت والبيُاث ألاظاظُت -  (الضازلُت، الخجهحز، الؿ٨نى وؾُاؾت اآلاضًىت، الخٗمحر وبٖضاص التراب الَى
 (الخاعحُت والخٗاون، اآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج) :مجاٌ الؽؤون الخاسحُت -

 

ت، : " مً الضؾخىع ٖلى ؤن78 ًىو الٟهل  4 ٘ ال٣ىاهحن اآلاخٗل٣ت، ٖلى وحه الخهىم، بالجماٖاث الترابُت وبالخىمُت الجهٍى ٘ ال٣ىاهحن باألؾب٣ُت لضي م٨خب مجلـ الىىاب، ٚحر ؤن مكاَع                                                                                             جىصٕ مكاَع

 ."وبال٣ًاًا الاحخماُٖت، جىصٕ باألؾب٣ُت لضي م٨خب مجلـ اآلاؿدكاٍعً

 

 
دوسة 

 2016ؤهخىبش 
دوسة 

ل   2017ؤبٍش
مجمىع العىت 

ػُت  الدؽَش
ت  اليعبت املئٍى

 
الىصىص اللاهىهُت املىافم غليها 

٘ ال٣ىاهحن   %100 47 46 01مكاَع
-- -- -- -- ال٣ىاهحن  م٣ترخاث

 
الىصىص اللاهىهُت املػّذلت 

٘ ال٣ىاهحن اآلاّٗضلت    07-- مكاَع
07 

%63.631 
-- -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن اآلاّٗضلت 

 
الىصىص اللاهىهُت غير املػّذلت 

٘ ال٣ىاهحن ٚحر اآلاٗضلت   04 --مكاَع
04 36.36% 

-- -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن ٚحر اآلاٗضلت 

٘ ال٣ىاهحن ٚحر ال٣ابلت للخٗضًل  %76.59 36 35 01 2مكاَع

 
جىصَؼ الىصىص املىافم غليها 

بحعب الؼبُػت اللاهىهُت 

٘ ٢ىاهحن جىُٓمُت  -- -- -- -- مكاَع
٘ ٢ىاهحن باآلاىا٣ٞت ٖلى اجٟا٢ُاث صولُت   % 74.46 35 34 01مكاَع

٘ ٢ىاهحن ٖاصًت   % 23.40 11 11-- مكاَع
-- -- -- -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن 

اع  ٘ ٢ىاهحن إلَا -- -- -- -- مكاَع
٘ ٢ىاهحن باآلاىا٣ٞت ٖلى  % 2.12 01 01-- مغاؾُم ٢ىاهحن  مكاَع

 % 8.51 04 04-- اآلاجا٫ الا٢خهاصي والبُئي  

                                                            
ُٗت ( هها11) وؿبت الىهىم اآلاٗضلت مً مجمٕى الىهىم ال٣اهىهُت ال٣ابلت للخٗضًل مً َٝغ اآلاجلـ % 63.63 جمثل وؿبت  1                                                                                    ، ( هها47)، ولِـ مً مجمٕى الىهىم اآلاهاص١ ٖليها زال٫ الؿىت الدكَغ

٘ ال٣ىاهحن ٚحر ال٣ابلت للخٗضًل مً مجمٕى الىهىم اآلاهاص١ ٖليها%  76.59بِىما جمثل وؿبت   . مكاَع

". ال ًهىث ٖلى مىاص اآلاٗاهضة ؤو الاجٟا٢ُت الضولُت، وال ًجىػ ج٣ضًم ؤي حٗضًل بكإنهما" مً الىٓام الضازلي ٖلى ؤهه 228جىو اآلااصة    2
٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت، باؾخثىاء ال٣ىاٖض اآلاخٗل٣ت بالخٗضًالث٦226ما ؤن اآلااصة  .  مً الىٓام الضازلي ج٣خض ي زًٕى مىا٢كت ٢اهىن الخهُٟت لل٣ىاٖض الٗامت اآلاخٗل٣ت بمىا٢كت مكاَع
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النصوص الموافق عليها:
 كرنولوجيا الدراسة واألهداف
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1•.•مشروع قانون رقم•01.17،•يوافق بموجبه على القانون التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي

•املوقع بلومي•)بالتوغو(•في•11•يوليو•2000،•كما تم تعديله بالبروتوكول امللحق به،•املعتمد بأديس أبابا•

)إثيوبيا(•في•3•فبراير•2003،•وبمابوتو•)املوزمبيق(•في•11•يوليو•2003.

كرونولوجيا الدراسة•:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب في 18 يناير 2017.

عدد املواد : مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 18 يناير 2017.	 

نوقش في اجتماع اللجنة بتاريخ 19 يناير 2017، ووافقت عليه باإلجماع، بدون تعديل.	 

تاريخ املوافقة: وافق عليه املجلس في الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 19 يناير 2017 بعد تمام املوافقة عليه من مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:•

يرمي هذا املشروع قانون إلى تجسيد القرار التاريخي الذي اتخذه املغرب بمبادرة ملكية سامية الستئناف عضوية بالدنا في 

املؤسسة اإلفريقية القارية وتعزيز مكانته فيها.

ويعد هذا القرار تتويجا ملسار طويل من العمل على نسج العالقات اإلفريقية وتثمينها، والتي لم تفتر يوما، وأخذا بعين االعتبار لطبيعة 

املرحلة وأهمية التكتالت في عالم اليوم، بنفس الدرجة التي كان فيها قرار االنسحاب من منظمة الوحدة اإلفريقية حدثا تاريخيا هو 

اآلخر، بالنظر ملميزات تلك املرحلة التي اتسمت بالحرب الباردة وانعكاسها على التموقعات الجيو-سياسية للخارطة العاملية.

وقد تسنى للمغرب اليوم استرجاع موقعه الريادي في افريقيا بعدما أضحت له سياسة إفريقية واضحة املعالم ومكتملة األركان، 

قوامها االنتماء األزلي واملصيري للفضاء اإلفريقي، سواء من حيث بعده الجغرافي أو التاريخي الحضاري أو االستراتيجي، في إطار 

من االحترام املتبادل لسيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية، والتشبث بقواعد املشروعية، وهي الخاصية التي جعلت الدول 

الشقيقة والصديقة تلح على أن يسترجع املغرب موقعه في املنتظم القاري، باعتباره من أوائل مؤس�سي منظمة الوحدة اإلفريقية 

وإحدى قامتها الكبرى التي صنعت جزءا من تاريخ إفريقيا خاصة في شقه التحرري.

دورة أكتوبر•2016
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دورة أبريل•2017

2•.•مشروع قانون رقم•19.17•يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم االستيراد املفروض•

على القمح اللين ومشتقاته.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 ماي2017

عدد املواد: مادة فريدة

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 03 ماي 2017	 

 برمج للدراسة أمام اللجنة في االجتماع املنعقد بتاريخ 4 ماي 2017، فوافقت عليه باإلجماع كما ورد عليها بدون تعديل.	 

تاريخ املوافقة: وافق عليه املجلس في الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ 9 ماي 2017، بدون تعديل.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 10 ماي 2017.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا املشروع إلى إعادة النظر في مستوى الرسم على االستيراد املطبق على القمح اللين ومشتقاته، وذلك نظرا ملستوى 

اإلنتاج الوطني القيا�سي من الحبوب للموسم الفالحي، و ملستويات األسعار العاملية وتوقعات هذه األسواق ومستوى أسعار استيراد 

القمح اللين، وكذا لضمان تسويق اإلنتاج الوطني من القمح اللين في ظروف مالئمة ولضمان مدخول مالئم للفالحين، بما يضمن 

تسويق اإلنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الوطني من القمح اللين.
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3•.•مشروع قانون املالية رقم•73.16•للسنة املالية•2017.

كرونولوجيا الدراسة:

 مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 13 ماي 2017

 عدد املواد: 48 مادة

 اللجنة الدائمة املختصة: لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

 مراحل الدراسة باللجان الدائمة: 

أوال:•مناقشة مشروع قانون املالية أمام لجنة املالية:

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 13 ماي 2017.	 

تم تقديم مشروع القانون املالي أمام اللجنة يوم الثالثاء 16 مايو 2017 في اجتماع استغرق ساعة واحدة من الزمن.	 

انتهت لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية من املناقشة العامة للمشروع يوم األربعاء 18 ماي 2017 باالستماع 	 

إلى جواب السيد وزير االقتصاد واملالية على تدخالت السادة املستشارين، بعد عقدها الجتماعين متتاليين استغرقا 11 

ساعة من املناقشة، يومي 17 و18  ماي 2017؛ 

تمت مناقشة مواد مشروع القانون املالي طيلة يومي 19 و22 ماي 2017  بمجموع 9 ساعات عمل، 	 

2017 القتراح التعديالت حول 	  - خصصت اللجنة الفترة املمتدة من يوم 22 ماي 2017 إلى غاية يوم الخميس 25 ماي 

املشروع، بحيث توصلت من مختلف الفرق واملجموعات بمجموع 224 تعديال، 2 منها على الجزء الثاني.

األول من املشروع 	  اجتماعا خصص للبت في التعديالت والتصويت على مواد الجزء   2017 ماي   29 عقدت اللجنة في 

والذي تطلب 9 ساعات من العمل؛

صوتت اللجنة في فاتح يونيو 2017 على الجزء الثاني من مشروع القانون املالي لسنة 2017 في اجتماع استغرق ساعة 	 

2017 على مستوى لجنة املالية  من الزمن، وبذلك تطلبت عملية الدراسة والتصويت على مشروع القانون املالي لسنة 

والتخطيط والتنمية االقتصادية عقد 7 اجتماعات بمجموع 31 ساعة من العمل.

أدخلت لجنة املالية 34 تعديال على مشروع القانون املالي لسنة 2017 كما يلي: 	 

-   عدد التعديالت املقبولة من طرف اللجنة بعد رفضها من طرف الحكومة وتشبث مقدميها بها: تعديالن)2(.

-  عدد التعديالت املقبولة من طرف الحكومة واللجنة واملقدمة من طرف الفرق واملجموعات: 22 تعديال.

-   عدد التعديالت التي تقدمت بها الحكومة وقبلتها اللجنة: 10 تعديالت. 

-   لم يسجل أي دفع للحكومة بالفصل 77.

- نتيجة تصويت لجنة املالية على الجزء األول:  املوافقون: 9   املعارضون: 5    املمتنعون: 2؛	 

- نتيجة تصويت لجنة املالية على الجزء الثاني:  املوافقون: 10   املعارضون: 6  املمتنعون: 2	 

ثانيا:•مشاريع امليزانيات الفرعية:
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 ماًى 26 بلى 2017 ماًى 19جىّلذ اللجان الضاثمت زال٫ الٟترة اآلامخضة مً  -
ُت، بٗض جدضًض مىاُٖض آلاىا٢كتها بدًىع 2017 ٘ اآلاحزاهُاث الٟٖغ  صعاؾت مكاَع

حن ٖلى جضبحرها  .الىػعاء واآلاؿاولحن اآلاكٞغ
ُت اآلابرمجت واآلاخضاعؾت مً َٝغ اللجان  - ٘ اآلاحزاهُاث الٟٖغ جىػٖذ مكاَع

.  ٢ُاٖا خ٩ىمُا33: الضاثمت اآلاسخهت ٖلى
.  احخماٖا35بلٜ ٖضص الاحخماٖاث التي ٣ٖضتها اللجان  -
: بلٜ ٖضص ؾاٖاث الٗمل التي اؾخٛغ٢تها اللجان الضاثمت زال٫ هظه الٗملُت -

:  ص٣ُ٢ت، مىػٖت ٧الخالي15 ؾاٖت و121

 اللجىت الذائمت
غذد امليزاهُاث 

 املخذاسظت
غذد 

 الاحخماغاث
 املذة الضمىُت

ؼ وحلىق إلاوعان   ص٣ُ٢ت45 ؾاٖت و19 8 7 لجىت الػذٌ والدؽَش

  ؾاٖت22 5 4 لجىت الفالحت واللؼاغاث إلاهخاحُت

لجىت الخػلُم والؽؤون الثلافُت 
 والاحخماغُت

  ص٣ُ٢ت30 ؾاٖت و33 7 6

لجىت املالُت والخخؼُؽ والخىمُت 
 الاكخصادًت

  ؾاٖت14 4 8

لجىت الخاسحُت والحذود والذفاع الىػني 
 واملىاػم املغشبُت املحخلت

  ص٣ُ٢ت30 ؾاٖت و16 7 5

لجىت الذاخلُت والجماغاث الترابُت والبيُاث 
 ألاظاظُت

  ص٣ُ٢ت30 ؾاٖت و15 4 3

 

خ املىافلت غلى مؽشوع اللاهىن املالي بالجلعت الػامت  فاجح ًىهُى : جاٍس
2017. 

ذ  : ألاغلبُت، ٧الخالي : هدُجت الخصٍى
 - ٌ ذ غلى الجضء ألاو   09:    اآلامخىٗىن 22:     اآلاٗاعيىن 35:   اآلاىا٣ٞىن :الخصٍى

تاريخ املوافقة على مشروع القانون املالي بالجلسة العامة: فاتح يونيو 2017.

نتيجة التصويت : باألغلبية، كالتالي:

التصويت على الجزء األول:  املوافقون: 35    املعارضون: 22   املمتنعون: 09 	 

التصويت على الجزء الثاني:  املوافقون: 44   املعارضون: 22   املمتنعون: 10 	 

التصويت على مشروع القانون املالي برمته: املوافقون: 44    املعارضون: 22   املمتنعون: 10	 

تاريخ اإلحالة على مجلس النواب: أحيل على مجلس النواب في 2 يونيو 2017 إلتمام دراسته بعد تعديل املواد:

املادة 6، في بنودها اآلتية: البند I )املواد 6، 89، 96، 127، 130، 133، 135، 162، 179، 205، 213، 232، 252، و264(. . 1

.Vوالبند III املواد 20 املكررة، 161 املكررة، 161 املكررة مرتين، وإضافة املادة 226 املكررة إليه(. والبند( II والبند

املادة 16؛. 2

حذف املادة 8 املكررة.. 3

أهداف مشروع القانون:

يهدف مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017 إلى تنزيل التوجهات املصادق عليها في املجلس الوزاري واملتمثلة في :

ت اللجان الدائمة خالل الفترة املمتدة من 19 مايو 2017 إلى 26 مايو 2017 دراسة مشاريع امليزانيات الفرعية، بعد 	 
ّ
تول

تحديد مواعيد ملناقشتها بحضور الوزراء واملسؤولين املشرفين على تدبيرها.

توزعت مشاريع امليزانيات الفرعية املبرمجة واملتدارسة من طرف اللجان الدائمة املختصة على: 33 قطاعا حكوميا.	   

بلغ عدد االجتماعات التي عقدتها اللجان 35 اجتماعا.	 

بلغ عدد ساعات العمل التي استغرقتها اللجان الدائمة خالل هذه العملية: 121 ساعة و15 دقيقة، موزعة كالتالي:	   
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تسريع التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير؛	 

تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثمار الخاص؛	 

تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية؛	 

تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية.	 

وقدتم بناء املشروع على أربع فرضيات هي: نسبة نمو في حدود 4,5 في املائة، ونسبة عجز امليزانية في حدود 3 في املائة من الناتج 

الداخلي الخام، و350 دوالر للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في املائة، وإحداث 23 ألف و768 

منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.

مليار درهم كمجموع   190 ضمن  باإلدارة،  الخاصة  العمومي  إطار ميزانية االستثمار  في  مليار درهم   63,6 ورصد املشروع 

لالستثمارات العمومية، والتي تشمل املؤسسات العمومية واإلدارة العمومية والجماعات الترابية.  

ونص املشروع كذلك على استمرارية دينامية االستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق باالستراتيجيات القطاعية، من خالل 

تخصيص 8,9 مليار درهم ملخطط املغرب األخضر و3,7 مليار درهم ملخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات املتجددة.

كما تضمن مواكبة تنزيل األوراش الكبرى من خالل تخصيصه 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية 

و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

وباإلضافة إلى ذلك، نص هذا املشروع -وفق عرض السيد وزير االقتصاد واملالية- على دعم اإلستراتيجيات االجتماعية خاصة 

فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها املالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في املجاالت 

ومواصلة تنزيل برنامج تقليص  مليار درهم للسكن؛  مليار درهم للصحة و2,5  مليار درهم للتعليم و2,4   3,8 منها  االجتماعية، 

الفوارق االجتماعية واملجالية والذي تقدر القيمة اإلجمالية املخصصة له ب 50 مليار درهم؛ ورفع امليزانية املرصودة لالستثمار 

ب3,6 في املائة مقارنة مع سنة 2016.

27,47 مليار درهم  106,7 مليار درهم لفائدة كتلة األجور املتعلقة باملوظفين؛ وتخصيص  كما تم في إطار املشروع  تخصيص 

لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.

وشمل املشروع بعض التدابير الرامية لتشجيع االستثمار الخاص واملقاولة: كاإلعفاء من الضريبة على الشركات خالل خمس سنوات 

بالنسبة للمقاوالت الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم االندماج الصناعي بين املناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني، 

ومنح اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ملدة 36 شهرا للمقاوالت التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات االستثمار 

بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، باإلضافة إلى إقرار اإلعفاء الدائم على الدخل بالنسبة ملنحة التدريب في حدود 6000 درهم.
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4•.•مشروع قانون رقم•74.16•يتعلق بتغيير القانون رقم•112.12•املتعلق بالتعاونيات.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر اإلحالة :  أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 9 يونيو 2017.

عدد املواد:  مادة فريدة

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 14 يوينو 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة يوم األربعاء 21 يونيو 2017، ووافقت عليه باإلجماع كما ورد عليها بدون تعديل.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: يوم األربعاء 5 يوليوز2017، كما أحيل على املجلس بدون تعديل.

نتيجة التصويت : تمت املوافقة عليه باإلجماع.

تاريخ اإلحالة على مجلس النواب : 6 يوليوز 2017 الستكمال مسطرة الدراسة.

أهداف مشروع القانون:

يهدف مشروع هذا القانون إلى تمكين حوالي 12000 تعاونية تزاول أنشطتها في مختلف القطاعات اإلنتاجية والخدماتية من الخضوع 

ألحكام القانون رقم 112-12، وذلك بمنح التعاونيات واتحاداتها املؤسسة قبل دخوله حيز التنفيذ، املدة الكافية قصد مالئمة أنظمتها 

األساسية مع املقتضيات الجديدة لهذا القانون، بحيث تم تغيير املادة 108 من القانون رقم 112-12 املتعلق بالتعاونيات، بتمديد 

آجال مالئمة األنظمة األساسية للتعاونيات واتحاداتها املؤسسة قبل دخوله حيز التنفيذ حتى 31 دجنبر 2019.
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5•.•مشروع قانون رقم•97.12•يتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة.•

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2016

عدد املواد: 58 مادة.

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 3 غشت 2016.	 

يونيو 	   14 وقررت اللجنة مواصلة دراسته صباح يوم األربعاء   ،2017 ماي   23 تم تقديم مشروع القانون يوم الثالثاء 

2017، وتم تأجيل االجتماع إلى وقت الحق، لتزامنه مع التزام طارئ للسيد وزير الشباب والرياضة.

أنهت اللجنة املناقشة العامة ملشروع هذا القانون يوم األربعاء 21 يونيو 2017، وشرعت في مناقشة املواد إلى غاية املادة 	 

31 منه.

وبعدها تم 	   ،2017 يوليوز   5 استكملت املناقشة التفصيلية ملواد مشروع القانون خالل اجتماع اللجنة ليوم األربعاء 

التصويت على التعديالت املقدمة من طرف اللجنة على املشروع القانون، والتي بلغت 28 تعديال همت 28 مادة من أصل 

58، قبلت باإلجماع باستثناء املادتين 9 و42، التي وافقت عليها باألغلبية.

وافقت اللجنة على مشروع القانون باإلجماع كما تم تعديله.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة : الثالثاء 11 يوليوز 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع بعد تعديل املواد 2، 3، 4، 9، 10، 11، 14، 16، 18، 19، 22، 24، 25، 27، 32، 42، 44، 46، 49، 

52، 56، وإضافة عنوان الباب السابع واملادة 58 للنص بعد إعادة ترتيب املادة 57.

تاريخ اإلحالة على مجلس النواب : 12 يوليوز 2017 الستكمال مسطرة الدراسة.

أهداف مشروع القانون:

والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر  يهدف هذا املشروع إلى الوقاية من تعاطي املنشطات في مجال الرياضة ومكافحته، 

املمارسات التي تخل باحترام أخالقيات الرياضة وقيمها املعنوية.
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 ويتضمن املشروع أحكاما تتعلق بحظر تعاطي املنشطات في املنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها التي تنظمها الجامعات 

املؤهلة أو ترخص لها، مع تحديد األفعال التي تعد خرقا من لدن الريا�سي لقواعد مكافحة املنشطات.

 كما يتطرق إلى مراقبة تعاطي املنشطات، وذلك بالتنصيص على أن تجرى عمليات املراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية 

أو خارجها، بمناسبة إجراء املنافسات الرياضية أو خارجها بدون إخطار مسبق أو بصفة مبرمجة من قبل الوكالة قصد البحث عن 

األفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة املنشطات.

 باإلضافة إلى ما سبق، ينص مشروع القانون على إحداث الوكالة املغربية ملكافحة املنشطات التي سيعهد إليها بإعداد وتنفيذ 

الوقاية ومساعدة اإلدارات والجامعات والجمعيات  البرنامج السنوي ألعمال مراقبة تعاطي املنشطات وكذا تنسيق أعمال 

والشركات الرياضية في التدابير املراد اتخاذها للوقاية من تعاطي املنشطات. 

كما ينص هذا املشروع على عقوبات تأديبية يرجع إصدارها للمجلس التأديبي للوكالة، وأخرى جنائية تتمثل في عقوبات سالبة 

للحرية أو الغرامة أو التدابير الوقائية في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة املنشطات ومن لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية 

نهائية صادرة عن الوكالة.

ولإلشارة، فقد سبق لبالدنا أن صادقت على االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات في مجال الرياضة في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 

2005 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ فاتح رمضان 1432 )2 أغسطس 2011 (، كما اعتمدت في 5 مارس 

2003 املدونة العاملية ملكافحة املنشطات املعتمدة من قبل الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات في مجال الرياضة.
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6•.••مشروع قانون رقم•61.16•تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة : مجلس النواب بتاريخ 14 يونيو 2017.

عدد املواد: 21 مادة

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 15 يوينو 2017.	 

وتم تقديم مشروع القانون من طرف كاتب الدولة لدى وزير 	   ،2017 يوليوز   06 برمج الجتماع اللجنة يوم الخميس 

الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف باالستثمار، تلته املناقشة العامة ودراسة املواد، واالتفاق على 

تحديد منتصف االثنين 10 يوليوز 2017 كآخر أجل لتقديم التعديالت حول مشروع القانون.

توصلت اللجنة بتعديالت كل من فريق العدالة والتنمية، والفريق االستقاللي، واالتحاد العام ملقاوالت املغرب، وتعديالت 	 

مشتركة لفرق التجمع الوطني ألحرار والحركي واالشتراكي.

وافقت عليه اللجنة باإلجماع بعد تعديله، بتاريخ 11 يوليوز 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 18 يوليوز 2017.

نتيجة التصويت : وافق عليه املجلس، باإلجماع، بعد تعديل املواد: 1، 2، 3، 6، 9 وإضافة املواد 11، 12، 13، 14، 15 و16، 

مع إعادة ترتيب املواد من 17 الى 21.

تاريخ اإلحالة على مجلس النواب : 19 يوليوز 2017 إلتمام مسطرة الدراسة.

أهداف مشروع القانون:

يروم مشروع هذا القانون إحداث وكالة للتنمية الرقمية يوكل إليها تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية االقتصاد الرقمي، 

وتشجيع نشر األدوات الرقمية وتطوير استخدامها، وإعداد التوجهات العامة لتنمية االقتصاد الرقمي، وكذا تقديم كل توصية أو 

اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير االقتصاد الرقمي. 

بجانب مساهمتها في التشجيع على البحث العلمي  وستسهر الوكالة على مالءمة التكوين مع حاجيات بالدنا في هذا املجال، 

التطبيقي، وتوفير الخبرة الالزمة للفاعلين في مجال االقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية، وتشجيع النشاط املقاوالتي 

في هذا املجال، وذلك في انسجام والتقائية مع مختلف التوجيهات واملشاريع العمومية في إطار الحكومة اإللكترونية، عبر التشغيل 

البيني للمرافق العمومية الرقمية واندماجها، ومواكبة املبادرات الرقمية للجماعات الترابية.

وتخضع الوكالة بموجب مشروع القانون ملراقبة مالية تجريها الدولة، وتمارسها لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم 

وزير املالية، علما بأن املجلس اإلداري للوكالة يتألف من ممثلي القطاعين العام والخاص، وأربع شخصيات يعينون بنص تنظيمي 

من طرف رئيس الحكومة باقتراح من وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي.
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7•.••مشروع قانون رقم•15.99•بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين•

واألشخاص غير األجراء•الذين يزاولون نشاطا خاصا.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة : رئيس الحكومة في 19 يناير 2016.

عدد املواد: 54 مادة.

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 21 يناير 2016.	 

تم تقديم املشروع في اجتماع اللجنة ليوم األربعاء 25 ماي 2016، وبرمجت مواصلة دراسته يوم االثنين 4 يوليوز 2016.	   

انتهت اللجنة من املناقشة العامة ملشروع القانون في االجتماع املنعقد يوم األربعاء 3 غشت 2016، وواصلت دراسته يوم 	 

الخميس 4 غشت 2016 بتقديم مجموعة من التوضيحات حول املشروع، ليتم االتفاق على مناقشة مواده في اجتماع الحق.

استأنفت اللجنة دراسة مواد املشروع في اجتماعي األربعاء 21 يونيو 2017  والخميس 6 يوليوز 2017 إلى غاية املادة 24.	 

أنهت اللجنة دراسة املواد يوم االثنين 10 يوليوز 2017، وقّررت تحديد منتصف يوم الثالثاء 18 يوليوز 2017  كآخر أجل 	 

إليداع التعديالت باللجنة.

تدارست اللجنة التعديالت املقدمة بشأن هذا املشروع القانون، والتي بلغ عددها 65 تعديال، وذلك على الشكل التالي:	 

-  فرق ومجموعة األغلبية: 20 تعديال،

-  الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛ فريق األصالة واملعاصرة؛ فريق االتحاد املغربي للشغل؛ مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل: 38  تعديال؛

-  فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب: 7 تعديالت.

وافقت اللجنة على 34 تعديال، وتم سحب 18 تعديال، وعدم قبول 13 تعديال.	 

19 يوليوز 2017 بالنتيجة التالية: املوافقون:3، 	  وافقت اللجنة على مشروع القانون معّدال في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

املعارضون: ال أحد، املمتنعون: 2.

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : وافق عليه املجلس باألغلبية بالنتيجة التالية : املوافقون: 22   املعارضون: ال أحد   املمتنعون: 13.

تاريخ اإلحالة على مجلس النواب:  3 غشت 2017 الستكمال مسطرة الدراسة.
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أهداف مشروع القانون:

يهدف مشروع هذا القانون إلى بلورة نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون 

نشاطا خاصا، ويأتي كي يكمل منظومة الحماية االجتماعية بعد مصادقة البرملان على الشق املتعلق بالتغطية الصحية لهذه الفئة.

ويهم املشروع املذكور املهنيين الذين يزاولون مهنة حرة كاألطباء والصيادلة واملحامين واملهندسين املعماريين وغيرهم، باإلضافة 

إلى العمال املستقلين كاألشخاص الذاتيين الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو فالحيا، والعاملين غير األجراء بقطاع النقل الطرقي 

ثم  الحاملين لبطاقة السائق املنهي، واملسيرين الذين ليست لهم صفة أجير إلحدى الشركات؛ والصناع التقليديين و معاونيهم، 

األشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا التالي بيانهم واملقاولين الذاتيين.

كما يهم نص املشروع، األشخاص غير األجراء الخاضعين ألحكام القانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذين 

يزاولون نشاطهم بصفة وكيل ريا�سي أو إطار ريا�سي أو العب ريا�سي أو إطار ريا�سي هام أو إطار ريا�سي محترف؛ ثم األشخاص 

اآلخرون غير األجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون 

على محل ملزاولة نشاطهم أو ال يتوفرون عليه.

وسيوفر املشروع - بحسب الحكومة- امتيازات للمعنيين بها: معاش الشيخوخة حيث حّدد سن االستحقاق في 65 سنة يحتسب 

على أساس مجموع النقط املكتسبة واملقيدة في الحساب الفردي، ويمكن تصفيته عند بلوغ سن 60 سنة )وفي هذه الحالة يطبق 

معامل تخفيض على عدد النقط املكتسبة في تاريخ التصفية(؛ أو حين بلوغ سن 75 سنة على األكثر، )ويؤدي هذا التأجيل إلى 

زيادة عدد النقط بتطبيق معامل زيادة(، ثم معاش املتوفى عنهم حيث يستفيد الزوج أو الزوجات بنسبة %50 من معاش املستحق 

للمتوفى و%50 ملجموع األوالد اليتامى؛ لألوالد املتكفل بهم و%50 الباقية شريطة بلوغهم سنا أقل من 16 سنة أو 21 سنة إذا 

كانوا يتابعون دراستهم؛ أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا؛ وبدون تحديد السن في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب 

عاهات وذلك طيلة مدة هذه العاهات.

وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ، باملوازاة مع دخول نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص بفئات األشخاص املستهدفين.
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8•.••مشروع قانون رقم•79.14•يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب في 13 ماي 2016.

عدد املواد: 20 مادة.

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.

مراحل الدراسة باللجنة: 

توصل رئيس املجلس بكتاب من رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان يطلب إحالته على هذه اللجنة، ونوقش 	 

2016، تقرر خالله تكليف الخليفة الثاني للرئيس إلجراء املشاورات  16 ماي  في اجتماع مكتب املجلس املنعقد بتاريخ 

الضرورية قصد تحديد اللجنة املختصة بين لجنتي العدل والتعليم.

كما توصل رئيس املجلس بتاريخ 30 ماي 2016 بمراسلة من رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية باملجلس 	 

يطلب بموجبها إحالة املشروع على اللجنة لالختصاص.

أحيل على املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من أجل إبداء الرأي بتاريخ 29 يونيو 2016، بناء على طلب مشترك من فريق 	 

األصالة واملعاصرة والفريق االشتراكي.

توصل املجلس برأي املجلس الوطني حول املشروع في 18 يوليوز 2016.	 

2016 دراسة املشروع بصفة مشتركة بين كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق 	  19 يوليوز  قرر مكتب املجلس بتاريخ 

اإلنسان ولجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية، تطبيقا ألحكام املادة 62 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

تم الشروع في دراسة املشروع يوم  الثالثاء 26 يوليوز 2016  مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة، في اجتماع مشترك بين 	 

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية ولجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان برئاسة رئيس مجلس املستشارين، 

تم خالله تقديم مشروع القانون من طرف وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.

استأنفت اللجنتان املذكورتان دراسة املشروع في االجتماع املشترك املنعقد بتاريخ 3 غشت 2016 برئاسة الخليفة الثاني 	 

لرئيس مجلس املستشارين، بالشروع في املناقشة العامة.

وجه رئيس مجلس املستشارين بتاريخ 19 يونيو 2017 رسالة إلى كل من رئيس لجنة العدل ورئيس لجنة التعليم بغاية 	 

التنسيق فيما بينهما لتحديد موعد الستكمال دراسة مشروع القانون.

توصلت رئاسة املجلس من رئيس لجنة التعليم باقتراح عقد االجتماع املشترك يوم الثالثاء 4 يوليوز، وقد وافق املكتب 	 

على املوعد املقترح، وأجل بإلى يوم الخميس 6 يوليوز 2017، في اجتماع ترأسه الخليفة الثاني للرئيس بحضور السيدة 

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية، بحيث تم خالله االنتهاء من املناقشة العامة.

استأنفت الدراسة يوم الخميس 13 يوليوز 2017، برئاسة الخليفة الثاني للرئيس، وتم إنهاء مناقشة املواد في االجتماع، 	 
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وتقرر على إثره منح اجل تقديم التعديالت إلى غاية 21 يوليوز 2017، وذلك للبت فيها بتاريخ 24 يوليوز 2017.

تمت املوافقة على مشروع القانون معّدال، باألغلبية كالتالي: املوافقون:09 املعارضون:04 املمتنعون: ال أحد.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017

نتيجة التصويت : وافق عليه املجلس باألغلبية، بالنتيجة التالية: املوافقون: 32 املعارضون: 16 املمتنعون: ال أحد.

تاريخ اإلحالة على مجلس النواب : 3 غشت 2017 إلتمام مسطرة الدراسة.

أهداف مشروع القانون:

 يندرج مشروع هذا القانون ضمن السعي املشترك لتحقيق اإلنصاف وترسيخ املساواة بين املرأة والرجل ورفع أشكال التمييز 

املبنية على أساس الجنس، تنزيال ملقتضيات الفصلين 19 و164 من الدستور اللذين نصا على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة 

كل أشكال التمييز كمؤسسة ذات قيمة مضافة في املشهد املؤسساتي الوطني، للسعي نحو املناصفة ومواجهة التحديات القائمة 

أمام تحقيق املساواة.

وأعد املشروع من قبل وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، بشراكة مع املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان، 

عبر مسار تشاوري انطلق منذ فبراير 2013، بتنصيب لجنة علمية مستقلة، وبتلقي ومدارسة مذكرات عدد من الهيئات الوطنية 

باإلضافة إلى االستشارات العلمية  80 مذكرة،  تجاوزت  والجمعيات وشبكات املجتمع املدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية، 

والقانونية مع خبراء من هيئات أكاديمية ومجالس استشارية.

ويحدد مشروع هذا القانون صالحيات وقواعد سير هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكيفية وتأليف وتنظيم هذه 

املؤسسة، وكذلك حاالت التنافي بشأن العضوية فيها، واإلطار املبدئي لوضع هاته الهيئة بما ينسجم مع مبادئ باريس الناظمة 

لعمل املؤسسات الوطنية املعنية بحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها، والذي تتوزع مضامينه على 6 أبواب:

أحكام عامة؛	 

صالحيات الهيئة؛	 

تأليف الهيئة؛	 

أجهزة الهيئة واختصاصاتها؛	 

التنظيم اإلداري واملالي للهيئة؛	 

ثم أحكام ختامية وانتقالية.	 
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9•.••مشروع قانون رقم•03.17•يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأديس أبابا في•19•نوفمبر•2016•بين•

اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي•

في ميدان الضرائب على الدخل.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع.

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز وتنمية العالقات االقتصادية بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في 

مجال الضرائب على الدخل، من خالل تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين املقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين  وتطبق هذه االتفاقية على األشخاص سواء 

املتعاقدتين. وتشمل فيما يخص اململكة املغربية: الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وفيما يخص إثيوبيا: الضريبة 

على الدخل والربح والضريبة على الدخل الناتج عن األنشطة التعدينية والبترولية والفالحية.

وتسري مقتضيات االتفاقية، حسب الحالة، على أرباح املقاوالت واستغالل السفن والطائرات وأرباح األسهم والفوائد واإلتاوات 

وأرباح رأس املال واملهن املستقلة واملهن غير املستقلة واملكافآت والفنانين والرياضيين واملعاشات واإليرادات والوظائف العمومية 

والطلبة واملتمرنين واألساتذة والباحثين.  
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10•.•مشروع قانون رقم•04.17•يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأديس أبابا في•19•نوفمبر•2016 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،•

بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017

عدد املواد:  مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع.

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف مشروع هذا القانون إلى تكثيف التعاون االقتصادي بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، 

بخلق أرضية مناسبة ملستثمري البلدين، كما يؤكد هذا االتفاق على التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات، لكونهما يؤديان 

إلى تحفيز مبادرات األعمال وإنعاش اإلزدهار االقتصادي للطرفين املتعاقدين.

ولتشجيع وحماية االستثمار، يتعين على كل طرف، بموجب هذا االتفاق، خلق ظروف مواتية ملستثمري الطرف الذي أنجز 

االستثمار فوق ترابه ويقبل هذه االستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته، كما يجب عليه أال يعيق بأي طريقة، اتخاذ تدابير غير مبررة 

أو تعسفية أو تمييزية، فيما يخص إدارة وصيانة واستخدام والتمتع أو تصفية استثمارات منجزة على ترابه من طرف مستثمري 

الطرف املتعاقد اآلخر، باستثناء اإلجراءات التي يرى بأنها ضرورية ألسباب تتعلق باألمن العام أو للحفاظ على النظام العام أو 

حماية الصحة العمومية أو البيئة.

ووفقا ملقتضيات هذا االتفاق يمنح كل طرف الستثمارات الطرف اآلخر حماية وأمنا ال تقل أفضلية عن تلك املمنوحة، 

الستثمارات مستثمريه أو الستثمارات مستثمري أية دولة ثالثة.
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11•.•مشروع قانون رقم•05.17•يوافق بموجبه على االتفاق بشأن خدمات النقل الجوي املوقع بأديس أبابا•

في•19•نوفمبر•2016•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017؛	 

 برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا اإلتفاق املبرم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى تعزيز نظام خدمات 

النقل الجوي الدولي املبني على املنافسة، وكذا تحقيق أعلى درجات السالمة واألمن من خالل ضمان توفير خدمات ذات جودة عالية.

ويحدد هذا االتفاق الحقوق التي يمنحها كل طرف للطرف اآلخر من أجل إقامة وتشغيل خدمات دولية منتظمة على الطرق 

املحددة في ملحق االتفاق. كما يحدد الحقوق التي تتمتع بها مؤسسة النقل الجوي املعينة من قبل كل طرف، خالل تشغيل 

خدمة معتمدة على طريق محددة وخاصة الحقوق املتعلقة بالعبور دون الهبوط أو الهبوط ألغراض غير تجارية أو الهبوط بإقليم 

الطرف اآلخر في النقاط املتواجدة على الطرق املحددة في ملحق هذا االتفاق لغرض إركاب أو إنزال النقل الدولي للركاب واألمتعة 

والسلع والبريد املنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة. كما ينص هذا االتفاق أيضا على الشروط التي على أساسها يعين كل طرف 

مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخدمات املعتمدة على الطرق املحددة، ويضع املبادئ التي تحكم تشغيل هذه الخدمات، حيث 

تمنح مؤسسات النقل الجوي املعنية التابعة لكال الطرفين فرصا متساوية وعادلة لتشغيل الخدمات املعتمدة على الخطوط 

املحددة. ويتعين على مؤسسات النقل الجوي املعينة التابعة لكل طرف من الطرفين، عند تشغيل الخدمات املعتمدة، أن تراعي 

مصالح مؤسسات النقل الجوي املعينة من لدن الطرف اآلخر، بحيث ال تؤثر سلبا على الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني كليا 

أو جزئيا على نفس الخطوط.
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12•.•مشروع قانون رقم•06.17•يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بكيغالي في•19•أكتوبر•2016 

بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي•

في ميدان الضرائب على الدخل.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع.

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز وتنمية العالقات االقتصادية بين حكومة اململكة املغربية وجمهورية رواندا، من خالل تجنب 

االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

وتطبق هذه االتفاقية على األشخاص املقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين املتعاقدتين، وذلك فيما يخص الضرائب على 

الدخل املفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فرعها السياسية أو جماعاتها املحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها، وتمثل 

هذه الضرائب جميع الضرائب املفروضة على الدخل اإلجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على األرباح الناتجة 

عن نقل ملكية األموال املنقولة أو غير املنقولة، والضرائب على املبالغ اإلجمالية لألجور أو الرواتب املؤداة من قبل مقاوالت، وكذا 

الضرائب على زيادة قيمة رأس املال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على االتفاقية وتضاف 

إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها ) املادة الثانية، الفقرة 4(.
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13•.•مشروع قانون رقم•07.17•يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بكيغالي في•19•أكتوبر•2016 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة:

 أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

الهدف من هذا االتفاق تشجيع التعاون االقتصادي بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا من أجل تحقيق املنفعة املتبادلة 

بين الطرفين املتعاقدين، مع خلق الظروف املناسبة للمستثمرين لتشجيع االستثمار، كما يسعى أيضا إلى تحفيز العمل التجاري 

الفردي لتحقيق االزدهار لكال البلدين.

  وبموجب هذا االتفاق، يشجع كل طرف متعاقد فوق تراب دولته استثمارات مستثمري دولة الطرف املتعاقد اآلخر ويقبلها 

طبقا لقوانينه وأنظمته. وتمنح االستثمارات املنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين املتعاقدين فوق تراب الطرف املتعاقد 

اآلخر الحماية واألمن الكافيين وكذا معاملة ال تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مشابهة، الستثمارات مستثمريه أو 

الستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة ويؤخذ باملعاملة األكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر املعني باألمر.
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14•.•مشروع قانون رقم•08.17•يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بكيغالي في•19 

أكتوبر•2016•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة:  األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تسعى هذه االتفاقية املبرمة بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا إلى تطوير نظام النقل الجوي الدولي املبني 

على املنافسة العادلة بين هذه املؤسسات، مع توفير خدمات جوية ذات جودة عالية.

ويحدد هذا االتفاق الحقوق التي يمنحها كل طرف للطرف اآلخر من أجل تشغيل خدمات جوية دولية منتظمة من الطرق 

املحددة في ملحق االتفاق. كما يحدد الحقوق التي تتمتع بها مؤسسة النقل الجوي املعينة من قبل كل طرف، خالل تشغيل خدمة 

معتمدة على طريق محددة وخاصة الحقوق املتعلقة بالعبور دون الهبوط أو الهبوط ألغراض غير تجارية أو الهبوط بإقليم الطرف 

اآلخر في النقاط املتواجدة على الطرق املحددة في ملحق هذه االتفاق لغرض إركاب و/أو إنزال الركاب واألمتعة والسلع والبريد 

املنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة. كما ينص هذا االتفاق أيضا على الشروط التي على أساسها يعين كل طرف مؤسسات نقل 

جوي لتشغيل الخدمات املعتمدة على الطرق املحددة، ويضع املبادئ التي تحكم تشغيل هذه الخدمات، حيث تمنح مؤسسات 

النقل الجوي املعينة التابعة لكال الطرفين فرصا متساوية وعادلة لتشغيل الخدمات املعتمدة على الخطوط املحددة. كما يضع 

هذا االتفاق الشروط التي على أساسها يمكن لسلطات طرف متعاقد أن تمنح أو ترفض ترخيصا لالستغالل ملؤسسة الطرف 

املتعاقد اآلخر.
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15•.•مشروع قانون رقم•09.17•يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأنتناناريفو في•21•نوفمبر•2016•بين•

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في•

ميدان الضرائب على الدخل.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تهدف االتفاقية إلى تعزيز وتنمية العالقات االقتصادية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر، من خالل 

تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل.

أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنيين املقيمين بإحدى الدولتين املتعاقدتين أو  وتطبق هذه االتفاقية على األشخاص سواء    

بكلتيهما معا، وتشمل فيما يخص اململكة املغربية: الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وفيما يخص مدغشقر: الضريبة 

على الدخل، والضريبة التركيبة)impôt synthétique( والضريبة املباشرة على الهيدروكاربورات، والضريبة على األجور والدخول 

املعتبرة في حكمها، والضريبة على الدخل الناتج عن رؤوس األموال املنقولة، والضريبة على األرباح العقارية.
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16•.•مشروع قانون رقم•10.17•يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء•

البحرية،•املوقع بأنتناناريفو في•21•نوفمبر•2016•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة:  األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:•

الهدف من هذا االتفاق وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين اململكة املغربية وجمهورية مدغشقر في مجال الصيد البحري 

وتربية األحياء البحرية وتأهيل قطاع الصيد التقليدي والصغير، كما أن من بين أهدافه محاربة الصيد غير القانوني وغير املرخص 

به في إطار دعم التنمية املستدامة لقطاع الصيد البحري.

ويهدف هذا االتفاق إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين اململكة املغربية وجمهورية مدغشقر في ميدان الصيد البحري 

وتربية األحياء البحرية واألنشطة امللحقة.

في إطار هذا االتفاق، على وجه الخصوص التكوين البحري والبحث العلمي السمكي وتربية األحياء  يشمل ميادين التعاون، 

البحرية وتدبير املصايد وتأهيل قطاع الصيد الصغير والصيد التقليدي وصناعات تثمين وتحويل منتجات الصيد ومحاربة الصيد 

غير القانوني وغير املصرح به وغير املنظم.
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مشروع قانون رقم•11.17•يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بدار السالم في• •17-

24•أكتوبر•2016•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة:  األربعاء 2 غشت 2017.

 نتيجة التصويت : اإلجماع.

 تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

الهدف من هذا االتفاق املبرم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة تعزيز نظام النقل الجوي الدولي 

املبني على املنافسة، من خالل إقامة شبكة نقل توفر خدمات بأعلى مستوى وذات جودة عالية تضمن درجات األمن والسالمة.

ويحدد هذا االتفاق الحقوق التي يمنحها كل طرف للطرف األخر من أجل إقامة وتشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على 

الطرق املحددة من ملحق االتفاق. كما يحدد الحقوق التي تتمتع بها مؤسسة النقل الجوي املعينة من قبل كل طرف، خالل 

تشغيل خدمة معتمدة على طريق محددة وخاصة الحقوق املتعلقة بالعبور دون الهبوط أو الهبوط ألغراض غير تجارية أو الهبوط 

أو إنزال النقل الدولي  بإقليم الطرف اآلخر في النقاط املتواجدة على الطرق املحددة في ملحق هذا االتفاق لغرض إركاب و/ 

للركاب واألمتعة والسلع والبريد املنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة. كما ينص هذا االتفاق أيضا على أساسها يعين كل طرف 

مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخدمات املعتمدة على الطرق املحددة، ويضع املبادئ التي تحكم تشغيل هذه الخدمات، حيث 

تمنح مؤسسات النقل الجوي املعينة التابعة لكال الطرفين فرصا متساوية وعادلة لتشغيل الخدمات املعتمدة على الخطوط 

املحددة. ويتعين على مؤسسات النقل الجوي املعينة التابعة لكل طرف من الطرفين، عند تشغيل الخدمات املعتمدة، أن تراعي 

مصالح مؤسسات النقل الجوي املعينة من لدن الطرف اآلخر، بحيث ال تؤثر سلبا على الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني كليا 

أو جزئيا على نفس الخطوط.
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18•.•مشروع قانون رقم•12.17•يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية املوقع بأبوجا في•

2•ديسمبر•2016•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا االتفاق املوقع بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية إلى خلق وضمان أعلى درجات 

السالمة واألمن في مجال النقل الجوي الدولي.
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19•.•مشروع قانون رقم•13.17•يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري،•املوقعة بأبوجا•

في•2•ديسمبر•2016•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تهدف هذه االتفاقية إلى تقوية عالقة الصداقة بين اململكة املغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، وذلك من خالل تشجيع 

التعاون في مجاالت التكوين والبحث العلمي والتقني في ميادين الصيد البحري وتربية األحياء البحرية، والصناعات التحويلية وكذا 

تنمية الصيد التقليدي، كما تهدف إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير املنظم.
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20•.•مشروع قانون رقم•14.17•يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة املوقعة بأديس أبابا•

في•19•نوفمبر•2016•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تندرج هذه االتفاقية في اطار تعزيز وتشجيع التجارة بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وتطويرها 

والتي من شأنها النهوض بالعالقات التجارية واالقتصادية وكذا  وفقا الحتياجات التنمية من خالل اتخاذ التدابير الضرورية، 

تحقيق املنفعة املتبادلة لكال الطرفين.
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21•.•مشروع قانون رقم•15.17•يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في املجال األمني،•املوقع بكيغالي في•19 

أكتوبر•2016•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع.

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا االتفاق إلى تعزيز التعاون في املجال األمني الدولي من خالل مكافحة اإلرهاب واإلنتاج واالتجار غير املشروع للمخدرات، 

كما أن أهدافه تتمثل في مكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية بمختلف أشكالها وإلى مكافحة الجريمة واالتجار في 

البشر واالستغالل الجن�سي، ويشمل أيضا تشجيع التعاون في مجاالت أخرى تهم كال البلدين.

  بموجب هذا االتفاق يعمل الطرفان، في إطار احترام تشريعاتهما الوطنية، على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض في 

مجال مكافحة اإلرهاب وتمويل األنشطة املتعلقة به؛ ومكافحة اإلنتاج واالتجار غير املشروع للمخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف 

الكيميائية؛ ومكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ واالتجار غير املشروع في األسلحة والذخائر واملتفجرات واملواد 

األولية االستراتيجية )املواد النووية واملشعة( واالتجار غير املشروع في املواد الخطرة وتلك املواد األخرى الخطرة والتكنولوجية 

ذات االستعمال املزدوج؛ ومكافحة املخالفات االقتصادية واملالية، خاصة تبييض رؤوس األموال وااليرادات الناتجة عن أنشطة 

مرتبطة بالجريمة املنظمة؛ ومكافحة الهجرة غير املشروعة واالتجار في البشر واالستغالل الجن�سي وتزوير الوثائق املتعلقة بهذه 

املخالفات؛ مكافحة الجرائم املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال ) جرائم شبكة األنترنت(؛ ومكافحة جرائم سرقة السيارات 

واالتجار غير املشروع في  وتهريب البضائع؛  املزيفة واملزورة؛  وكذا مكافحة وسائل األداء  واألنشطة غير املشروعة املرتبطة بها؛ 

املمتلكات الثقافية واألشياء التي لها قيمة تاريخية واألعمال الفنية. كما يمكن أن يشمل هذا التعاون، باتفاق مشترك، مجاالت 

أخرى يحددها الطرفان.
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22•.•مشروع قانون رقم•17.17•يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأبوجا في•3•ديسمبر•2016•بين حكومة•

اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع.

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا االتفاق إلى تعزيز أواصر الصداقة وتوطيد العالقات الثنائية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا 

الفيدرالية من خالل املساهمة في تشجيع االستثمارات املتبادلة بينهما وحمايتها من خالل تطوير آليات تحقيق املخاطر وحل 

النزاعات والوقاية منها لتحقيق التنمية املستدامة وتطوير االقتصاد.

2016 بهدف تعزيز وحماية التعاون بين الطرفين من أجل تسهيل وتشجيع  تم التوقيع على هذه االتفاق بأبوجا في 03 دجنبر 

االستثمارات املتبادلة. يتم تحقيق هذا الهدف من خالل الحكامة املؤسساتية على النحو املحدد في هذا االتفاق، من خالل إنشاء 

جدول أعمال التعاون بخصوص االستثمارات، وتسهيل وتطوير آليات لتخفيف املخاطر، والوقاية من النزاعات وحلها، من بين 

غيرها من الوسائل املتفق عليها بصورة متبادلة من قبل الطرفين.

بمقت�سى هذه املذكرة املوقعة بين وزارة االقتصاد واملالية باملغرب ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار بنيجيريا، يقوم الطرفان 

بتبادل املعلومات املتعلقة باالستثمار، وخاصة من خالل اللجنة املشتركة. تكشف املعلومات مقدما، كلما كان ذلك ممكنا، بيانات 

مفيدة عن اإلجراءات واملتطلبات الخاصة لالستثمار، وفرص األعمال والتوقعات للمشاريع الرئيسية للطرفين.
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23•.•مشروع قانون رقم•28.17•يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء•مجلس السلم واألمن التابع•

لالتحاد اإلفريقي،•املعتمد بدوربان•)جنوب إفريقيا(•في•9•يوليو•2002.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017؛	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يرمي هذا املشروع قانون إلى الدعوة لالنضمام إلى البروتوكول املتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، 

والذي يهدف إلى العمل كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل االتحاد اإلفريقي بحيث يشكل 

درجة من ترتيبات األمن الجماعي واإلنذار املبكر لتسهيل االستجابة الفعالة في الوقت املناسب ألوضاع النزاعات واألزمات في 

إفريقيا.

 كما يهدف إلى تعزيز السالم واألمن واالستقرار في إفريقيا، فضال عن تشجيع املمارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة 

القانون وحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية واحترام قدسية حياة اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، ويرتكز عمله على 

املبادئ  املنصوص عليها في القانون التأسي�سي وميثاق األمم املتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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24•.•مشروع قانون رقم•29.17•يوافق بموجبه على بروتوكول املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية•

اإلفريقية بشأن البرملان اإلفريقي،•املعتمد بمدينة سرت•)ليبيا(•في•2•مارس•2001.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

 مراحل الدراسة باللجنة: 

 أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017؛	 

 برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يأتي هذا املشروع - بجانب مشروع قانون رقم 17 28- يوافق بموجبه على البروتوكول املتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن 

في سياق عزم اململكة املغربية على االنخراط   -  2002 يوليوز   9 في  التابع لالتحاد اإلفريقي املعتمد بدوربان )جنوب إفريقيا( 

القانون  من خالل موافقتها على  إلى حضنها اإلفريقي،  القوي والفعال في مؤسسات االتحاد اإلفريقي بعد عودة للمملكة 

التأسي�سي لهذا  لالتحاد.

املتعلق  اإلفريقية  االقتصادية  للجماعة  املؤسسة  املعاهدة  بروتوكول  إلى  لالنضمام  الدعوة  إلى  قانون  املشروع  ويرمي 

بأدوار  في البداية،  وهو البرملان الذي يضطلع،   ،2001 مارس   2 في  )ليبيا(  واملعتمد بمدينة سرت  بإحداث البرملان اإلفريقي، 

استشارية حسب ُمقتضيات البروتوكول في انتظار أن يتحول إلى مؤسسة ذات سلطات تشريعية كاملة ينتخب أعضاؤها عن 

طريق االقتراع العام، ويهدف إنشاء البرملان اإلفريقي إلى تسهيل التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف االتحاد اإلفريقي وتعزيز 

مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية بإفريقيا وتوطيد التضامن وكذا تسهيل التعاون بين املجموعات االقتصادية اإلقليمية 

ومحافلها البرملانية.
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25•.•مشروع قانون رقم•34.17•يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية،•

املعتمدة بأبوجا•)نيجيريا(•في•3•يونيو•1991•من قبل الدول األعضاء•في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل•

محلها االتحاد اإلفريقي.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف املشروع قانون إلى الدعوة لالنضمام إلى املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية، والهادفة إلى تحقيق التكامل 

االقتصادي لدول القارة بغاية إنشاء جماعة اقتصادية إفريقية توزع ثمار التعاون بين الدول األعضاء على نحو منصف وعادل 

ينهض بتنمية اقتصادية متوازنة في جميع أنحاء القارة.

تمهيدا إلنشاء جماعة  وتروم هذه االتفاقية إقامة نظام اقتصادي يتم السعي من خالله إلى إنشاء سوق افريقية مشتركة، 

اقتصادية افريقية عبر مراحل متتالية، وتتجلى أهمية هذه املعاهدة في كون القواعد القانونية املنبثقة عنها تسري على األجهزة 

للمجهودات  وتعزيزا  بإفريقيا  االقتصادي  لالندماج  أساسيا  مرجعا  تشكل  قانونية  آلية  وهي  اإلفريقي،  باالندماج  املتعلقة 

االقتصادية اإلقليمية ذات الصلة.
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26•.•مشروع قانون•20.17•يق�سي باملصادقة على••املرسوم••بقانون رقم•2-16-814•يتعلق بإخضاع•

العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017؛	 

برمج الجتماع اللجنة يوم 26 يوليوز 2017، ووافقت عليه باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع.

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

 يهدف مشروع هذا القانون إلى إخضاع جميع فئات العاملين بهذه املديرية العامة إلى قواعد االنضباط العسكري املنصوص عليها 

في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون املتعلق بالقضاء العسكري، وذلك نظرا للمهام الجسيمة املناطة بهذه الفئة من املوظفين 

واملرتبطة باملحافظة على أرواح املواطنين وممتلكاتهم واملحافظة على البيئة من األخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية. 

كما ينص على استفادة املوظفين العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية من الضمانات األساسية املنصوص عليها في الظهير 

الشريف الصادر بتنفيذ القانون املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للعسكريين كما يروم إخضاع هذه الفئة من املوظفين 

لنظام أسا�سي خاص بهم يحدد بظهير شريف. كما أقر املشروع نظاما للمماثلة بين جميع أصناف هؤالء املوظفين وبين مختلف 

الرتب العسكرية املنصوص عليها في النظام األسا�سي الخاص بضباط القوات املسلحة امللكية، كما نص على مقتضيات انتقالية 

تهم التطبيق السليم ملقتضياته.
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27•.•مشروع قانون رقم•65.15•يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة:  رئيس الحكومة بتاريخ 25 يوليوز 2016

عدد املواد: 44 مادة.

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 26 يوليوز 2016.	 

من طرف السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 	   ،2017 يونيو   14 تم تقديمه أمام اللجنة يوم األربعاء 

االجتماعية.

تم خالل اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2017 املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية ملواد هذا املشروع القانون. 	 

وتم االتفاق على تحديد يوم الثالثاء 18 يوليوز 2017 كموعد لتقديم التعديالت للبت فيها يوم األربعاء 19 يوليوز 2017.

تقرر تأجيل تاريخ وضع التعديالت حول مشروع القانون، استجابة لطلب فريق األصالة واملعاصرة وفريق االتحاد املغربي 	 

2017، وموعد التصويت على مشروع  21 يوليوز  للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى يوم الجمعة 

القانون إلى يوم االثنين 24 يوليوز 2017، والذي أجل بدوره الى يوم األربعاء 26 يوليوز 2017.

األصالة 	  وفريق  والتعادلية،  للوحدة  والفريق االستقاللي  األغلبية،  بتعديالت مقدمة من طرف فرق  اللجنة  توصلت 

واملعاصرة، وفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، وفريق االتحاد املغربي للشغل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

خالل جلسة التصويت تم قبول بعض التعديالت، وسحب البعض اآلخر، فيما تم رفض الباقي، وذلك قبل التصويت على 	 

مشروع القانون باإلجماع كما تم تعديله. 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017.

نتيجة التصويت : وافق عليه املجلس باألغلبية، بالنتيجة التالية: املوافقون: 36 املعارضون: 04 املمتنعون: 11.

تاريخ اإلحالة على مجلس النواب : 3 غشت 2017 الستكمال مسطرة الدراسة.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا املشروع قانون إلى تمكين بالدنا من نص معياري، كفيل بضمان الشروط والضوابط الالزمة للتكفل بالغير، بما 

يستجيب للمعايير الدولة املتعلقة بحقوق املستفيدين من جهة، وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لضمان استمرار خدماتها 

وتأمين ديمومتها من جهة ثانية، وذلك أساسا من خالل تحديد مفهوم التكفل بالغير وتنويع أنماطه، واعتماد املقاربة الحقوقية 

في تقديم الخدمة، بالتركيز على حقوق املستفيد باإلضافة إلى الحرص على ضمان جودة هذه الخدمات، وتوسيع سلتها لتشمل 

وتمتيع مؤسسات الرعاية االجتماعية  ممارسات أخرى كاإلسعاف االجتماعي والوساطة االجتماعية والتأهيل وإعادة التأهيل، 

كما ينص هذا املشروع على استحضار البعد املجالي ومبدأ التخصص ودعم وتطوير أنظمة الرقابة  بالشخصية االعتبارية. 

الداخلية وأعمال املراقبة والتفتيش.
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28•.•مشروع قانون رقــم•60.16•تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز 2017

عدد املواد: 32 مادة.

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 7 يوليوز 2017.	 

برمج الجتماع اللجنة يوم األربعاء 12 يوليوز 2017، قدم في مستهله السيد وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 	 

الرقمي عرضا تضمن سياق إعداد مشروع القانون، واألهداف املتوخاة منه، ومهام الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات 

والصادرات، عالوة على كيفيات تسيير هذه الوكالة.

 وبعد جواب السيد الوزير على املناقشة، تقرر تحديد منتصف يوم الثالثاء 18 يوليوز 2017 كآخر أجل إليداع التعديالت 	 

بشأن املشروع.

برمجت اللجنة البت في التعديالت والتصويت على مواد مشروع القانون يوم األربعاء 26 يوليوز 2017، وتدارست اللجنة 	 

التعديالت املقدمة بشأنه، والتي بلغ عددها 35 تعديال، موزعة كالتالي: فرق األغلبية: 9 تعديالت؛  مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل: 13 تعديال؛ وفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب: 12 تعديال.

قبلت اللجنة 20 تعديال بعد سحب التعديالت األخرى، ووافقت عليه باإلجماع.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع، كما تم تعديله.

تاريخ اإلحالة على مجلس النواب : 3 غشت 2017 الستكمال مسطرة الدراسة.

أهداف مشروع القانون:

واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  بوصفها مؤسسة عمومية  والصادرات،  االستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  تتمتع 

تخضع للمراقبة املالية للدولة املطبقة على املنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية  املالي، 

الجاري بها العمل. 

التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة املغربية لتنمية  ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة الجديدة، 

مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في  االستثمارات واملركز املغربي إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء، 

مجال تنمية االستثمارات الوطنية واألجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات كافة املنتوجات والخدمات.



العمل التشريعي 

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

العمل التشريعي 

67حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

29•.•مشروع قانون رقم•33.17•يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل•

العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2017.

عدد املواد: 10 مواد.

اللجنة الدائمة املختصة: لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 24 يوليوز 2017.

برمج الجتماع اللجنة يوم 25 يوليوز 2017، وتم خالله تقديم مشروع القانون من لدن السيد وزير العدل.	 

أنهت اللجنة املناقشة العامة والتفصيلية ملشروع القانون في االجتماعين املنعقدين صباح ومساء يوم الجمعة 28 يوليوز 	 

2017، وتم االتفاق على مواصلة األشغال وفق جدول األعمال التالي: الثالثاء فاتح غشت 2017 على الساعة الثانية عشر 

زواال: آخر أجل إليداع التعديالت بمصلحة اللجنة بخصوص مشروع القانون، والبت في النص خالل نفس اليوم مباشرة 

بعد الجلسة العامة.

العمل 	  العدالة والتنمية ومجموعة  وفريق  تعديالت(   7( بتعديالت كل من فريق األصالة واملعاصرة  اللجنة  توصلت 

التقدمي)5 تعديالت( وفريق االتحاد املغربي للشغل)4 تعديالت( ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل )5 تعديالت(

 	 9 بالنتيجة التالية: املوافقون:  2017 كما أحيل إليها بدون تعديل،  وافقت اللجنة على مشروع القانون في فاتح غشت 

املعارضون: 1   املمتنعون: 3.

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: األربعاء 2 غشت 2017

نتيجة التصويت : وافق عليه املجلس بأغلبية 43 عضوا باملجلس ومعارضة 5 اعضاء وبدون امتناع .

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 3 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من قبل مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

 يهدف هذا املشروع القانون إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره املسؤول القضائي األول عن سير النيابة العامة، عبر الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية 

النظام العام والعمل على صيانته، وتحصينا لدولة الحق والقانون. كما يهدف النص إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

ويأتي هذا القانون في إطار تنزيل األوراش الكبرى إلصالح منظومة العدالة بغية تعزيز استقاللية السلطة القضائية وفق ما جاء به 

دستور 2011، وفي سياق استكمال بناء السلطة القضائية، وكذلك تنزيال ملقتضيات املادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 

املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة.

فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة  ويتضمن املشروع مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، 

العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون املتعلقة بها. 

كما يحدد النص كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة. وينص املشروع 

على نقل ملكية األرشيف والوثائق وامللفات املتعلقة باختصاصات النيابة العامة واملوجودة حاليا لدى السلطة الحكومية املكلفة 

بالعدل، إلى رئاسة النيابة العامة.
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30•.•مشروع قانون رقم•44.16•يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين املوقعة ببكين في•11•ماي•2016 

بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:•

 تهدف هذه االتفاقية إلى تشجيع التعاون بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة القائم على 

أساس االحترام املتبادل للسيادة الوطنية واملنفعة املتبادلة.

بناء على الطلب، أي شخص مطلوب من الطرف  اتفق الطرفان على أن يسلما بعضهما البعض،  وبموجب هذه االتفاقية، 

الطالب قصد متابعته أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.

ويتم تسليم الشخص املطلوب قصد متابعته من أجل جميع األفعال املعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ملدة ال تقل عن سنة 

أو بعقوبة أشد بمقت�سى قانون الطرفين املتعاقدين؛ كما يتم تسليم الشخص املطلوب قصد تنفيذ عقوبة صادرة عن محاكم 

الطرف الطالب من أجل األفعال املنصوص عليها في االتفاقية على أن تكون املدة املتبقية من العقوبة ال تقل عن ستة أشهر.
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32•.•مشروع قانون رقم•48.16•يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل من أجل تسهيل•

اإلجراءات الجمركية وتعزيز التعاون املشترك والوقاية من املخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين•

دول أعضاء•االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر•»اتفاقية أغادير«،•املوقع بعمان في•18•فبراير•2015.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت .2017

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تسعى هذه االتفاقية إلى وضع اطار تنظيمي لتطوير التعاون فيما بين الدول األطراف من خالل ارساء آلية للتشاور حول املسائل 

الجمركية املتبعة في اتفاقية أكادير، كما تتجلى أهمية هذه االتفاقية من خالل اعتماد أسس الوقاية من املخالفات التي ترتكب 

ضد التشريع الجمركي، وكذا البحث عنها وردعها.

وفي هذا اإلطار، تتبادل األطراف املعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي خاصة ما يتعلق بتحديد قيمة البضائع وتصنيف 

البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع، إضافة إلى تبادل املعلومات حول الحاالت التي تشكل خطرا على 

االقتصاد أو الصحة العامة أو األمن العام وما يتعلق بالتجارة غير املشروعة في األسلحة واملواد املتفجرة واألنشطة الفنية التي لها 

صبغة تاريخية وثقافية أو أثرية واملواد املخدرة بجميع أصنافها والبضائع املقرصنة واملقلدة.  
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32•.•مشروع قانون رقم•51.16•يوافق بموجبه على البروتوكول اإلضافي لالتفاقية العربية املتوسطية•

للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة،•املوقع في•6•أبريل•2016.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا البروتوكول إلى توسيع نطاق اتفاقية أكادير من خالل انضمام دول جديدة لالتفاقية بما يسهم في خلق املناخ املالئم 

لتكامل اقتصادي أرحب، فضال عن الشروط وااللتزامات واإلجراءات لالنضمام لهذه االتفاقية.



العمل التشريعي 

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

العمل التشريعي 

71حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

33•.•مشروع قانون رقم•52.16•يوافق بموجبه على االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي في املجال•

الجنائي،•املوقعة ببكين في•11•ماي•2016•بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز وتشجيع التعاون بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية باملجالين القضائي والجنائي 

على أوسع نطاق ممكن، القائم باألساس على االحترام املتبادل للسيادة الوطنية واملنفعة املتبادلة.

يشمل التعاون ما يلي:

تسليم الوثائق املتعلقة باإلجراءات الجنائية؛	 

تلقي شهادات أو تصريحات األشخاص؛	 

تقديم الوثائق وامللفات وأدلة اإلثبات؛	 

الحصول على رؤى الخبراء ومنحها؛	 

تحديد مكان هوية األشخاص؛	 

إجراء التحقيقات أو املعاينات؛	 

تمكين األشخاص من اإلدالء بشهاداتهم لدى الطرف الطالب؛	 

أي أشكال أخرى للتعاون ال تتعارض مع قوانين الطرف املطلوب منه التعاون.	 
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34•.•مشروع قانون رقم•53.16•يوافق بموجبه على اتفاق االعتراف املتبادل باملشغل االقتصادي املعتمد•

بين الدول أعضاء•االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر•»اتفاقية أغادير«،•

املوقع بالقاهرة في•13•أبريل•2016.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة:

 أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا االتفاق إلى تحسين الكفاءة االقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية عبر إنشاء آلية للتشاور حول املسائل الجمركية 

بغرض تحقيق أهداف اتفاقية أكادير، هذا فضال عن تحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية املبادالت التجارية واالستثمارات 

بين الدول األطراف، وكذا وضع أسس االعتراف املتبادل باملشغل االقتصادي املعتمد بين سلطات الجمارك بين الدول األعضاء.

ويتضمن االتفاق أحكام عامة بشأن شروط ومعايير منح صفة املشغل االقتصادي، كما يحدد ضوابط سجل االمتثال وكيفية 

إدارته وحفظه، باإلضافة إلى وضع معايير األمن والسالمة والقدرة املالية للمشغل االقتصادي. كما يحدد االتفاق من جهة أخرى، 

    . شروط تعليق صفة املشغل االقتصادي أو إلغائها، كما يضع قائمة بالتسهيالت التي تمنح للمشغلين االقتصاديين في الدول األطراف
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35•.•مشروع قانون رقم•54.16•يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط اإللكتروني•

وتبادل املعلومات بين الدول أعضاء•االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر•»اتفاقية أغادير«،•املوقعة•

بالقاهرة في•13•أبريل•2016.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة:الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تهدف هذه االتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي لتطوير التعاون وإرساء آلية للتشاور حول املسائل الجمركية واإلجراءات املرتبطة 

بتسهيل الربط اإللكتروني وتبادل املعلومات بين الدول األطراف مع تحصين البيانات وتطبيق معايير السالمة املعلوماتية، ربحا 

للوقت والتقليل من التكاليف املرتبطة باإلجراءات الجمركية عبر الحدود.

وتحدد هذه املذكرة األهداف املتوخاة والسيما ما يتعلق منها بزيادة إحكام الرقابة وتبادل املعلومات بشأن مرتكبي املخالفات 

الجمركية وتبادل املعلومات بشأن املشغلين االقتصاديين املعتمدين لدى هذه الدول. ويتم تنفيذ هذه األهداف من خالل آلية 

للربط وتبادل للمعلومات مع تحديد املسؤوليات بغية تحصين البنيات وحماية الشبكة الخاصة بكل طرف وتطبيق معايير السالمة 

املعلوماتية فيما يتعلق بنقاط االتصال. كما تتضمن مذكرة التفاهم أحكام عامة بشأن سرية املعلومات املتبادلة وحل الخالفات 

والكلفة املالية املترتبة عن تنفيذ مضمون املذكرة، إضافة إلى تحديد طرق التنفيذ واملتابعة.  
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36•.•مشروع قانون رقم•56.16•يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل االتفاقية بين حكومة اململكة املغربية•

وحكومة مملكة البحرين لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على•

الدخل،•املوقع باملنامة في•25•أبريل•2016.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا االتفاق إلى توطيد وتنمية عالقات التعاون االقتصاديين بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين في 

مجال الضرائب، وذلك من خالل تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

ولإلشارة، فقد تم باملنامة بتاريخ 25 أبريل 2016 التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 

من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل املبرمة بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين بتاريخ 7 أبريل 2000.
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37•.•مشروع قانون رقم•62.16•يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في املجال العسكري،•املوقع•

ببكين في•11•ماي•2016•بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة:

 أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في املجال العسكري بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية 

إلى االتفاق حول تحديد إطار هذا التعاون وطرق   ،2016 ماي   11 املوقع ببكين في  ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية. 

التكوين والتدريب العسكري، وعمليات  تفعيله. وينص هذا االتفاق على تعزيز التعاون في عدد من امليادين منها زيارة الوفود، 

السالم الدولية.

وبموجب هذا االتفاق، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون العسكري في امليادين التالية:

زيارة الوفود؛	 

التكوين والتدريب العسكري؛	 

عمليات السالم الدولية؛	 

تدبير الكوارث؛	 

التاريخ العسكري واألرشيف وعلم املتاحف.  	 
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38•.•مشروع قانون رقم•79.16•يوافق بموجبه على االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام•

2015،•املوقع بجنيف في•9•أكتوبر•2015.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.   

أهداف مشروع القانون:

تهدف هذه االتفاقية املعتمدة بجنيف في 9 أكتوبر 2015 من طرف مؤتمر األمم املتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف االتفاق 

الدولي لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام 2005 إلى السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية املتعلقة بالخصائص 

الفيزيائية-الكيميائية واملذاقية لزيوت الزيتون، وتفادي املشاكل أمام التجارة الدولية لهذه املواد وتعزيز التعاون التقني للحفاظ 

على البيئة ودوام االنتاج وتنمية القطاع بأساليب مستدامة وتعزيز دور املجلس الدولي للزيتون وترويج منتجات هذه املادة وتوسيع 

تجارتها ودعم أنشطتها دوليا وإقليميا ونشر املعلومات العلمية عن خصائصها الصحية.
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39•.•مشروع قانون رقم•02.17•يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء•املركز االستشاري حول قوانين منظمة•

التجارة العاملية،•املوقع بسياتل•)الواليات املتحدة األمريكية(•في•30•نوفمبر•1999.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

الهدف من إنشاء هذا املركز يكمن في تقديمه االستشارات القانونية بالنسبة للقضايا الخاصة بقوانين منظمة التجارة العاملية 

للدول النامية وكذا للدول األقل نموا والدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي، كما أن من بين أهدافه تسوية املنازعات التجارية 

الصعبة، وذلك مراعاة للنظام القانوني واإلجراءات املعقدة لفرض املنازعات الذي وضعها، اتفاق إنشاء منطقة التجارة العاملية 

وبالنظر للخبرات املحدودة التي تتوفر علىها الدول املشار إليها في هذا املجال.   
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40•.•مشروع قانون رقم•22.17•يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بلوساكا في•20•فبراير•2017•بين حكومة•

اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية االستثمارات.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تروم هذه االتفاقية تكثيف التعاون االقتصادي بين الطرفين املتعاقدين )حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا( عن 

طريق خلق الظروف املواتية للمستثمرين، وكذا تشجيع االستثمارات املتبادلة بينهما من أجل تعزيز التنمية املستدامة وتحقيق 

النمو الشامل للبلدين.
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41•.•مشروع قانون رقم•23.17•يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بلوساكا في•20 

فبراير•2017•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا االتفاق املبرم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا إلى خلق نظام خدماتي جوي دولي مبني على 

املنافسة بين هذه املؤسسات، من خالل إنشاء شبكة نقل توفر خدمات جوية ذات جودة عالية.
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42•.•مشروع قانون رقم•24.17•يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأكرا في•17•فبراير•2017 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا لتجنب االزدواج الضريبي•

ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد:  مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تندرج هذه االتفاقية في اطار تنمية العالقات االقتصادية بين اململكة املغربية وجمهورية غانا، وذلك من خالل تجنب االزدواج 

الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
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43•مشروع قانون رقم•25.17•يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بجوبا في فاتح فبراير•2017•بين حكومة•

اململكة املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في•

ميدان الضرائب على الدخل.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

الهدف من هذه االتفاقية تعزيز وتنمية العالقات االقتصادية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان، 

وذلك من خالل تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
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44•.•مشروع قانون رقم•32.17•يوافق بموجبه على القانون التأسي�سي للمؤتمر الوزاري األفريقي•

لألرصاد الجوية•)AMCOMET(،•املعتمد ببرايا•)الرأس األخضر(•في•14•فبراير•2015 

من قبل الدورة الثالثة لهذا املؤتمر.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 	 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017؛	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا االتفاق إلى تولي املسؤولية عن السياسة العامة املتعلقة باألرصاد الجوية والهيدرولوجية وتطويرها في إفريقيا، كما 

يشكل  إطارا للتعاون من أجل االستفادة من فعالية وكفاءة قدرات املرافق الوطنية اإلفريقية في مجال األرصاد الجوية التطبيقية 

وعلوم األرض ذات الصلة، لتحقيق التنمية املستدامة واألمن والقضاء على الفقر على صعيد القارة اإلفريقية.
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45•.•مشروع قانون رقم•26.17•يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بجوبا في فاتح فبراير•2017•بين حكومة•

اململكة املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان بشأن تشجيع وحماية االستثمارات.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع.

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف هذا االتفاق إلى توطيد عالقات التعاون االقتصادي بين اململكة املغربية وجمهورية جنوب السودان من أجل املنفعة 

املتبادلة وخلق الظروف املالئمة إلنجاز االستثمارات.
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46•.•مشروع قانون رقم•27.17•يوافق بموجبه على االتفاق العام للتعاون املوقع بجوبا في فاتح فبراير•

2017•بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة.

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

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع في اجتماعها املنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017

نتيجة التصويت : اإلجماع 

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 عد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

يهدف االتفاق الى تعزيز العالقات الثنائية بين اململكة املغربية وجمهورية جنوب السودان، وذلك من خالل تشجيع التعاون بين 

مختلف املؤسسات االقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية، وبين أي مؤسسة في مجاالت أخرى يتم االتفاق بشأنها، هذا فضال 

عن تشجيع تبادل املعلومات والخبرات ذات املنفعة املتبادلة بينهما.
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 47•.•مشروع قانون رقم•69.16•يتعلق بتتميم املادة•4•من القانون رقم•39.08 

املتعلق بمدونة الحقوق العينية.

كرونولوجيا الدراسة:

مصدر  اإلحالة :  مجلس النواب بتاريخ2 غشت 2017.

عدد املواد: مادة فريدة

اللجنة الدائمة املختصة:لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

مراحل الدراسة باللجنة: 

أحيل على اللجنة املختصة بتاريخ 2 غشت 2017.	 

وافقت عليه اللجنة باإلجماع بعد مناقشته في اجتماعها املنعقد بتاريخ 7 غشت 2017.	 

تاريخ املوافقة عليه بالجلسة العامة: الثالثاء 8 غشت 2017.

نتيجة التصويت : اإلجماع.

تاريخ اإلحالة على رئيس الحكومة : 9 غشت 2017 بعد تمام املوافقة عليه من لدن مجل�سي البرملان.

أهداف مشروع القانون:

تم إعداد مشروع هذا القانون في سياق محاربة ظاهرة االستيالء غير املشروع على أمالك الغير، وذلك وفق مقاربة تشاركية 

جمعت كال من وزارة العدل واملديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية والهيئة 

الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول وجمعية هيئات املحامين باملغرب، بعد دراسة األسباب الكامنة وراء إشكالية االستيالء 

على عقارات الغير وما يسببه من إساءة إلى نظام امللكية العقارية ببالدنا، وما يلحقه من ضرر بحقوق الغير، وذلك من أجل وضع 

التدابير الوقائية ملعالجتها وحماية مصالح املالك وتحقيق األمن العقاري باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيعا لالستثمار.

املتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر  4 من القانون رقم 08-38  الحالي بتتميم املادة   وينص مشروع قانون رقم 16-69 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-178 في25 من ذي الحجة 1432) 22 نوفمبر 2011(، بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب 

تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وذلك لتفادي ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل.





التعديل البرلماني



العمل التشريعي 

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

العمل التشريعي 

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 88



العمل التشريعي 

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

العمل التشريعي 

89حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

مشاريع  يمثل ممارسة حق التعديل البرملاني مؤشرا دالليا مهّما في قّياس حجم مساهمة املجلس البرملاني املعني في إغناء 

ومقترحات النصوص القانونية املعروضة عليه، وإن اصدار أي حكم يبتغي املوضوعية حول درجة املساهمة في تجويد التشريع 

بواسطة التعديالت يدعو إلى اعتماد مقاربة متعددة األبعاد ال تنحصر بالضرورة في اإلحصاء الكمي لعدد مقترحات التعديل، وإنما 

ز على املضامين الخاصة بكل نص 
ّ
ينبغي أن تأخذ كذلك معطيات أخرى بعين االعتبار، وبصفة خاصة الجانب النوعي الذي يرك

على حدة، باإلضافة إلى جوانب تتعلق بسّياقات عرض واملصادقة على القانون املعني، واإلمكانيات املتاحة للبرملاني قصد ممارسة 

مهامه، وموازين القوى املوجودة في تاريخ البت، ودرجة التفاعل مع آراء فعاليات املجتمع املدني، وحتى املؤسسات الوطنية في حالة 

طلب رأيها.

وحيث إن التشريع ينحو في السنوات األخيرة إلى تعزيز دور املؤسسة البرملانية في املوافقة على االتفاقيات الدولية املبرمة مع دول 

شقيقة وصديقة أو التي تنضم بموجبها اململكة املغربية إلى معاهدات متعددة األطراف، فإن ذلك يحّد في املقابل من حرية املشّرع 

في إدخال ما يراه من تعديالت عليها، وهو ما يؤدي إلى التأثير على النسبة العامة للقوانين املعّدلة.

ورغبة في محاولة قّياس املساهمة الكمية ملجلس املستشارين في تعديل النصوص القانونية، يهدف الجدول التالي إلى إعطاء 

صورة عن حجم التعديالت على النصوص املوافق عليها خالل هذه السنة التشريعية، وكذا درجة اعتمادها من طرف مجلس 

النواب بمناسبة البت النهائي فيها، إعماال ملقتضيات الدستور الجديد للمملكة.

وبصفة عامة، فقد عّدل املجلس خالل هذه السنة التشريعية سبعة مشاريع قوانين، وذلك من أصل 11 مشروع قانون قابل 

35 مشروع قانون يرمي للموافقة على اتفاقيات دولية ومشروع قانون باملوافقة على مرسوم  باعتبار املصادقة على  للتعديل، 

بقانون، والتي ال تقبل التعديل.

 وهذا الرقم )سبعة مشاريع قوانين( ال يعكس بالضرورة املساهمة الحقيقية في مجال التشريع من خالل إعمال حق التعديل 

البرملاني، بدليل أن هناك مشروع قانون غير معّدل وقد ورد بشأنه 21 تعديال، وكذلك باعتبار العدد االجمالي للتعديالت املقدمة 

خالل السنة التشريعية والبالغ عدد 549 تعديال، وردت كلها خالل دورة أبريل 2017، مما يشير إلى أن عدم التمكن من بلوغ تعديل 

نص قانوني ال يعني التغا�سي عن املجهود املبذول في طرح مقترحات للتعديل ومناقشتها في اللجان الدائمة والتشبث بالعديد منها أمام 

الجلسة العامة، علما بأن عددا مهما من هذه التعديالت ال يخضع للرفض بشكل آلي، ولكن باختالف حيثيات كل نص على حدة، 

بحيث يتم سحب مجموعة من مقترحات التعديالت في إطار من الترا�سي والتوافق، خاصة في النصوص التي تكت�سي طابعا تقنيا.

باعتبار ورود  الدقيق للتعديالت املقبولة على النصوص القانونية،  وتجدر االشارة إلى وجود صعوبة تقنية تتعلق باإلحصاء 

أكثر من تعديل على املادة الواحدة، والتي يف�سي النقاش بشأنها في أغلب األحيان إلى اعتماد صيغة توافقية تأخذ من مختلف 

 أو جزءا، مما يرّجح إعمال احتساب عدد املواد املعّدلة وليس عدد التعديالت املقبولة. 
ّ
التعديالت املقترحة، كال

التعديل البرملاني
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وإن دراسة حق التعديل املخول ألعضاء مجلس املستشارين من الناحية الكمية، وإن كانت له أهميته القصوى، فإن الحق 

املمنوح بموجب دستور 2011 ملجلس النواب للبت النهائي في النصوص بعد التداول فيها بين مجل�سي البرملان، يعطي نظرة عن 

الجوانب النوعية للتعديالت املدخلة على النصوص، ولعل النسبة املرتفعة لقبول مجلس النواب بتعديالت مجلس املستشارين 

التي بلغت خالل السنة التشريعية 2017-2016 حوالي 97 % تبرز اإلسهام الفعلي للمجلس في العملية التشريعية.

3 

 

اليطبت املئىيت 
للخػذًالث 
 املحخفظ بها

الخػذًالث املحخفظ بها 
مً طزف مجلظ الىىاب 

في إطار البّذ النهائي 

غذد الخػذًالث 
املقبىلت مً طزف 

 املجلظ

غذد 
الخػذًالث 
 املقترحت

الىصىص التي وردث بشأنها مقترحاث حػذًالث 
 2017واملىافق غليها خالل دورة أبزيل 

: الىصىص القاهىهيت املػّذلت

 حعضًل 224  حعضًل34  حعضًل34  % 100
 للطىت 73.16مشزوع قاهىن املاليت رقم  .1

 2017املاليت 

100%  28 28 28 
 ًخػلق بمكافحت 97.12مشزوع قاهىن رقم  .2

. حػاطي امليشطاث في مجال الزياضت

89%  08 09 19 
 جحذر بمىجبه 61.16مشزوع قاهىن رقم  .3

. وكالت الخىميت الزقميت

 19 20 35 
 جحذر بمىجبه 60.16مشزوع قاهىن رقــم  .4

. لخىميت الاضدثماراث والصادراث الىكالت املغزبيت

100%  20 20 87 
 ًخػلق بهيئت 79.14مشزوع قاهىن رقم  .5

 .املىاصفت ومكافحت كل أشكال الخمييز

100%  
وافم مجلـ الىىاب ) 15

 13 على هظا اآلاكغوع في 
( 2017ًىهُى 

 39 ماصة 15

 ًخػلق بىظام 15.98مشزوع قاهىن رقم  .6
الخأمين إلاجباري ألاضاس ي غً املزض الخاص بفئاث 
املهىيين والػمال املطخقلين وألاشخاص غير ألاجزاء 

جمذ املىافقت غلى هذا ). الذًً ًشاولىن وشاطا خاصا
( 2016-2015املشزوع في الطىت الدشزيػيت 

-- 
ال ًؼاٌ كُض الضعؽ أمام 

 مجلـ الىىاب
10 70 

 ًخػلق بمؤضطاث 65.15مشزوع قاهىن رقم  .7
. الزغاًت الاجخماغيت

4 

 

 --
ال ًؼاٌ كُض الضعؽ أمام 

مجلـ الىىاب 
  حعضًل 65 حعضًل 34

 بئحذار هظام 15.99مشزوع قاهىن رقم  .8
للمػاشاث لفائذة فئاث املهىيين والػمال املطخقلين 
. وألاشخاص غير ألاجزاء الذًً ًشاولىن وشاطا خاصا

: الىصىص القاهىهيت غير املػّذلت

 --
أحيل املشزوع غلى )

رئاضت الحكىمت بػذ جمام 
 (املىافقت غليه

 --

ث 21
ع
د
ي
ل 

 ًخػلق بىقل 33.17مشزوع قاهىن رقم - 1
اخخصاصاث الطلطت الحكىميت املكلفت بالػذل إلى 
الىكيل الػام للملك لذي محكمت الىقض بصفخه 
رئيطا للىيابت الػامت وبطً قىاغذ لخىظيم رئاضت 

 .الىيابت الػامت

النصوص التي وافق عليها املجلس خالل دورة أبريل•2017•ووردت بشأنها مقترحات تعديالت:
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عالقة مجلس المستشارين 
بالمؤسسات الدستورية
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العالقة مع املؤسسات الدستورية

2 

 

 
 
 

مجاالت التعاون املؤسسة أو الهيئة الدستورية 

 
 
 
 

: مجلس النواب
 

علذ اجخماعاث لجىت الخيضيم اآلاشترهت بين مجلس ي الىىاب واآلاضدشاريً؛  -
الخيضيم اآلاخىاصل مع الضيذ رئيط مجلط الىىاب خٌى اللضاًا اآلاشترهت،  -

ججلذ باألصاش في الخىظيم اآلاشترن آلالخلياث دوليت؛ 
علذ زالر جلضاث عامت مشترهت، حعللذ بخلذًم البرهامج الحيىمي، وبعرض  -

، وبخلرير الضيذ الرئيط ألاٌو للمجلط 2017كاهىن اآلااليت الضىىي برصم صىت 
 ألاعلى للحضاباث؛

علذ اجخماعين مشترهين للجىتي العذٌ بمجلس ي البرآلاان لالصخماع لعروض خٌى  -
اللاهىن الذولي إلاوضاوي، ولجىتي اآلااليت لالطالع على إلاطار العام إلعذاد مشروع 

. 2018كاهىن اآلااليت لضىت 

 
: الحكومة

 

دعىة الحيىمت لحضىر اجخماعاث هذوة الرؤصاء؛  -
الخيضيم اآلاباشر مع الضيذ رئيط الحيىمت والىزير اآلايلف بالعالكاث مع البرآلاان  -

واآلاجخمع اآلاذوي؛ 
. ئخبار الحيىمت ًيل الطلباث اآلاخعللت بالبرمجت بدضىر أعضاء مً الحيىمت -

 
املحكمة الدستورية 

طلب اآلادىمت الذصخىريت مً اآلاجلط ئبذاء الرأي بخصىص الىظامين الذاخلي  -
ليل مً اآلاجلط ألاعلى للضلطت اللضائيت ومجلط الىىاب، وفي اللاهىن ركم 

 ًخعلم بهيئت اآلاىاصفت وميافدت ول أشياٌ الخمييز على ازر الطعً في 79.14
 دصخىريخه مً طرف عذد مً أعضاء مجلط الىىاب؛

إلاعالن في الجلضت العامت عً اللراراث اآلاخعللت باآلاىازعاث الخاصت باهخخاب  -
. أعضاء اآلاجلط، وعً هخائج الاهخخاباث الجسئيت آلالء اآلالاعذ الشاغرة

 
املجلس الوطني لحقوق إلانسان 

اصدثمار �راء الصادرة عً اآلاجلط الىطني لحلىق إلاوضان في الخعذًالث  -
اآلالذمت مً الفرق واآلاجمىعاث باآلاجلط خٌى مشروعي اللاهىهين اآلاصادق 

 :، اآلاخعللين على الخىالي ب2017عليهما خالٌ دورة أبريل 

  ًخعلم بهيئت اآلاىاصفت وميافدت ول أشياٌ 79.14مشروع كاهىن ركم 
الخمييز؛ 

  ًخعلم بىلل اخخصاصاث الضلطت الحيىميت 33.17مشروع كاهىن ركم 
اآلايلفت بالعذٌ ئلى الىهيل العام للملً لذي مدىمت الىلض بصفخه 

 .رئيضا للىيابت العامت وبضً كىاعذ لخىظيم رئاصت الىيابت العامت
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املجلس الاقتصادي والاجتماعي 

والبييئ 

ئخاطت رئاصت اآلاجلط بمىاعيذ اوعلاد دوراث اآلاجلط الاكخصادي والاجخماعي  -
 والبيئي وجذٌو أعمالها، وفلا ألخيام اللاهىن الخىظيمي اآلاىظم له؛

. ئخالت الخلرير الضىىي على اآلاجلط -
 مؤسسة الوسيط

 
 .2014الخىصل بخلرير مإصضت الىصيط برصم صىت  -

 

 
املجلس ألاعلى للحسابات 

مىافاة اآلاجلط بجميع الخغييراث اآلاذخلت على كائمت أعضاء مجلط اآلاضدشاريً  -
 ًلض ي بدخميم اللاهىن الخىظيمي ركم 51.04طبلا ألخيام اللاهىن الخىظيمي ركم 

 . اآلاخعلم بمجلط اآلاضدشاري32.97ً
 ؛2015ئًذاع الخلرير الضىىي للمجلط لضىت  -
طلب افخداص الصىذوق اآلاغربي للخلاعذ بىاء على اكتراح مً لجىت جلص ي  -

 ؛الحلائم
عرض الضيذ الرئيط ألاٌو خٌى أعماٌ اآلاداهم اآلااليت في الجلضت البرآلااهيت  -

  مً الذصخىر؛148، طبلا ألخيام الفصل 2017 ًىليىز 4اآلاشترهت ٌ 
اجخماع مشترن ليل مً لجىت اآلااليت والخخطيط والخىميت الاكخصادًت ولجىت  -

العذٌ والدشريع وخلىق إلاوضان ولجىت الخعليم والشإون الثلافيت والاجخماعيت 
برئاصت رئيط مجلط اآلاضدشاريً وبدضىر الرئيط ألاٌو للمجلط ألاعلى 

 23للحضاباث لخلذًم جلرير اآلاجلط خٌى الصىذوق اآلاغربي للخلاعذ، ًىم ألازىين 
 2017ًىاًر 

، بدضىر 2017 غشذ 2مىاكشت العرض في الجلضت العامت اآلاىعلذة بخاريخ  -
. زماهيت كطاعاث خيىميت

 
املعهد امللكي للثقافة ألامازيغية 

ابرام اجفاكيت للخعاون اآلاشترن بين اآلاجلضين لخىطيذ عالكاث الخيضيم والدشاور  -
بخصىص مبادراث مجلط اآلاضدشاريً الراميت ئلى ئدماج اللغت ألامازيغيت في 

. أشغاٌ اآلاجلط

املجتمع املدني 
 جللي مرافعاث هيئاث اآلاجخمع اآلاذوي خٌى هصىص كاهىهيت كيذ الذرش باآلاجلط؛ -
جىظيم للاءاث مشترهت أو اخخضان هذواث بخصىص مىاضيع ئصتراجيجيت حضخأزر  -

. باهخمام اآلاجخمع
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 مىضىع مشزوع القاهىن  ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
 مالحظاث

1.  

مكغوع كاهىن عكم 
 44 بخغُير اآلااصة 143.12

 65.00مً اللاهىن عكم 
بمثابت مضوهت الخغعُت 

في ) .ال�حُت ألاؾاؾُت
 .(اظاع كغاءة زاهُت

 

: اللغاءة ألاولى 
 اآلاجلـ على وعص- 

مً الحيىمت 
ش  بخاٍع

28/01/2013 .
 

: اللغاءة الثاهُت 
أخُل مً مجلـ - 

الىىاب في اظاع 
 :كغاءة زاهُت

08/08/2013 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

والاحخماعُت 

ش  علُه وافم-  ، 2013/02/12اآلاجلـ في اظاع كغاءة أولى بخاٍع
ش  باإلحماع وبضون حعضًل، وأخُل الى مجلـ الىىاب بخاٍع

14/02/2013 .
بعض اعاصة اخالخه على اللجىت اآلاعىُت في اظاع كغاءة زاهُت، - 

 :علضث بكؤهه احخماعين
 هاككذ الخعضًل اآلاضزل مً ظغف مجلـ  :2013/11/21 .1

الىىاب، فاكترح حكىُل لجىت مكترهت جضم أعضاء مً 
اللجىخين اآلاسخصخين بىال اآلاجلؿين، بهضف الخىصل الى 

 .جىافم خٌى الخعضًل اآلاؼمع اصزاله على اآلاكغوع
واصلذ اللجىت مىاككت الخعضًالث الظي :  2014/01/29 .2

أصزل مجلـ الىىاب على اآلاكغوع، وجم الاجفاق على اعحاء 
البذ فُه الى ما بعض الىظغ في ملترح حكىُل لجىت مكترهت 

 .بين اللجىخين اآلاسخصخين بىال اآلاجلؿين

2.  

 35.13مكغوع كاهىن عكم 
ًلض ي ببخضار وجىظُم 

مئؾؿت للنهىض باألعماٌ 
الاحخماعُت والثلافُت 

لفائضة مىظفي كعاع اآلاُاه 
 .والغاباث

أخُل مً عئِـ 
 5الحيىمت في 

 2015فبراًغ 
 

  لجىت الفالخت
واللعاعاث 
الاهخاحُت 

 2015 فبراًغ 6 أخُل على اللجىت اآلاسخصت في- 
 وأنهذ اللجىت صعاؾخه زالٌ 2015 ًىلُىػ 15بغمج ًىم ألاعبعاء - 

 همىعض 2015 ًىلُىػ 21هظا الاحخماع، وخضصث ًىم الثالزاء 
ا هّم اآلااصة   ًغمي 16للبذ فُه، وجبيذ اللجىت زالله حعضًال قفٍى

"  مً عائضاث الصىضوق الىظني الغابىي %3"الى اضافت عباعة 
للمىاعص الخاصت بميزاهُت اآلائؾؿت، ووافلذ علُه باإلحماع هما 
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. جم حعضًله
، وظلبذ 2015 ًىلُىػ 24بغمج للجلؿت العامت اآلائعزت في - 

. الحيىمت سحبه مً حضٌو ألاعماٌ
ش -  عُت اآلاىعلضة بخاٍع  2015 هىهبر 24بغمج في الجلؿت الدكَغ

. وظلبذ الحيىمت اعحاعه الى اللجىت اآلاسخصت
ش -   الؾخىماٌ صعاؾخه 2015 هىهبر 25أخُل مجضصا للجىت بخاٍع

غ حضًض بكؤهه  .واعضاص جلٍغ

3.  

 25.14مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم بمؼاولت مهً 

مدضغي ومىاولي اآلاىخجاث 
. الصحُت

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   12الىىاب بخاٍع

 2016فبراًغ 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

 والاحخماعُت

ش  -  .2016 فبراًغ 16أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
جم جلضًم اآلاكغوع أمام اللجىت مً ظغف وػٍغ الصحت ًىم  -

 ؛2016 ماعؽ 2ألاعبعاء 
، وأنهذ اآلاىاككت 2016 ماعؽ 28بغمج الحخماع اللجىت الازىين  -

 .العامت للمكغوع
 .2016 ماي 4واصلذ اللجىت صعاؾت اآلاكغوع ًىم ألاعبعاء  -
 همىعض للبذ في 2016 ماي 18جم جدضًض ًىم ألاعبعاء  -

ذ على اآلاكغوع، وأّحل الى ًىم ألاعبعاء   25الخعضًالث والخصٍى
 .، والظي جم جؤحُله بضوعه الى مىعض الخم2016ماي 

، وأّحل الى 2016 غكذ 3بغمج الحخماع اللجىت ًىم ألاعبعاء  -
. مىعض الخم

4.  

 45.13مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم بمؼاولت مهً 

التروٍض والخؤهُل واعاصة 
. الخؤهُل الىظُفي

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   12الىىاب بخاٍع

 2016فبراًغ 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

 والاحخماعُت

ش  -  .2016 فبراًغ 16أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
جم جلضًم اآلاكغوع أمام اللجىت مً ظغف وػٍغ الصحت ًىم  -

 ؛2016 ماعؽ 2ألاعبعاء 
، وأنهذ اآلاىاككت 2016 ماعؽ 28بغمج الحخماع اللجىت الازىين  -
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العامت للمكغوع، وكّغعث الكغوع في صعاؾت مىاصه ًىم الثالزاء 
ل 5  .2016 أبٍغ

ل 27واصلذ اللجىت صعاؾت اآلاكغوع ًىم ألاعبعاء  - ، وجم 2016 أبٍغ
 هآزغ أحل إلًضاع 2016 ماي 4جدضًض مىخصف ًىم ألاعبعاء 

 .الخعضًالث خٌى اآلاكغوع
وافلذ اللجىت باإلحماع معّضال في الاحخماع اآلاىعلض ًىم ألاعبعاء  -

 .2016 ماي 11
عُت اآلاىعلضة ًىم  - ً في الجلؿت الدكَغ كّغع مجلـ اآلاؿدكاٍع

، اعحاع مكغوع الى اللجىت اآلاسخصت، بىاء 2016 ماي 17الثالزاء 
ذ  م ألاصالت واآلاعاصغة، وطلً بعض الخصٍى على ظلب عئِـ فٍغ

/ 14:اآلاعاعضىن / 27:اآلاىافلىن : على هظا العلب بالىدُجت الخالُت
 (.5:اآلامخىعىن 

، وأّحل الى 2016 غكذ 3بغمج الحخماع اللجىت ًىم ألاعبعاء  -
. مىعض الخم

5.  
 38.15مكغوع كاهىن عكم 

. ًخعلم بالخىظُم اللضائي

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش    8الىىاب بخاٍع

 2016ًىهُى 

  ٌلجىت العض
ع وخلىق  والدكَغ

إلا�ؿان 

ش -  .2016 ًىهُى 11 أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
، وجم جلضًم  2016 ًىهُى 28الثالزاء  بغمج الحخماع اللجىت ًىم  -

اث  .اآلاكغوع مً ظغف الؿُض وػٍغ العضٌ والحٍغ
 ًىلُىػ 22بغمجذ اللجىت مىاصلت صعاؾخه الحخماع ًىم الجمعت  -

م الاؾخلاللي للىخضة والخعاصلُت  ،2016 وأّحل بعلب مً الفٍغ
م الضؾخىعي  م الاقتراوي والفٍغ م ألاصالت واآلاعاصغة والفٍغ وفٍغ

الضًملغاظي الاحخماعي ومجمىعت اليىهفضعالُت الضًملغاظُت 
 .للكغل
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، فؤنهذ 2016 ًىلُىػ 27بغمج الحخماع اللجىت ًىم ألاعبعاء  -
 ًىلُىػ 29اللجىت صعاؾخه، وكغعث مىذ أحل أكصاه ًىم الجمعت 

 لخلضًم الخعضًالث خٌى مكغوع اللاهىن، للبذ فيها 2016
 .2016 غكذ 2واآلاكغوع بغمخه ًىم الثالزاء 

أّحل احخماع البذ في اآلاكغوع بعلب مً فغق ألاصالت  -
م  واآلاعاصغة، والاقتراوي، والاجداص اآلاغغبي للكغل، والفٍغ

الضؾخىعي الضًملغاظي الاحخماعي، ومجمىعت اليىهفضعالُت 
، 2016 غكذ 04الضًملغاظُت للكغل الى غاًت ًىم الخمِـ 

والظي جم جؤحُله مً هفـ الفغق بعض مىافلت أغلبُت أعضاء 
 .مىخب اللجىت

6.  

 39.13مكغوع كاهىن عكم 
ببعاصة جىظُم اآلاضعؾت 

الحؿيُت لألقغاٌ 
. العمىمُت

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش    30الىىاب بخاٍع

 2016ًىهُى 

 لجىت الضازلُت  
والجماعاث 

الترابُت والبيُاث 
. الاؾاؾُت

ش  - . 2016 ًىلُىػ 04أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع

7.  
مكغوع كاهىن عكم 

 ًخعلم بميافدت 103.13
. العىف ضض اليؿاء

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   21الىىاب بخاٍع

 2016ًىلُىػ 

  ٌلجىت العض
ع وخلىق  والدكَغ

إلا�ؿان 

ش  -  2016 ًىلُىػ 22أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
جم جلضًم اآلاكغوع مً ظغف الؿُضة وػٍغة ألاؾغة والخضامً  -

 غكذ 2والخىمُت الاحخماعُت في احخماع اللجىت ًىم الثالزاء 
2016 .

8.  
 31.13مكغوع كاهىن عكم 

ًخعلم بالحم في الحصٌى 
. على اآلاعلىماث

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   21الىىاب بخاٍع

 2016ًىلُىػ 

  ٌلجىت العض
ع وخلىق  والدكَغ

إلا�ؿان 

ش  -  2016 ًىلُىػ 22أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
، وجم 2016 ًىلُىػ 26بغمج الحخماع اللجىت ًىم  الثالزاء  -

جلضًمه مً ظغف الؿُض وػٍغ الىظُفت العمىمُت واصالح 
 .إلاصاعة
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 مىضىع مشزوع القاهىن  ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
 مالحظاث

1.  

مكغوع كاهىن عكم 
 44 بخغُير اآلااصة 143.12

 65.00مً اللاهىن عكم 
بمثابت مضوهت الخغعُت 

في ) .ال�حُت ألاؾاؾُت
 .(اظاع كغاءة زاهُت

 

: اللغاءة ألاولى 
 اآلاجلـ على وعص- 

مً الحيىمت 
ش  بخاٍع

28/01/2013 .
 

: اللغاءة الثاهُت 
أخُل مً مجلـ - 

الىىاب في اظاع 
 :كغاءة زاهُت

08/08/2013 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

والاحخماعُت 

ش  علُه وافم-  ، 2013/02/12اآلاجلـ في اظاع كغاءة أولى بخاٍع
ش  باإلحماع وبضون حعضًل، وأخُل الى مجلـ الىىاب بخاٍع

14/02/2013 .
بعض اعاصة اخالخه على اللجىت اآلاعىُت في اظاع كغاءة زاهُت، - 

 :علضث بكؤهه احخماعين
 هاككذ الخعضًل اآلاضزل مً ظغف مجلـ  :2013/11/21 .1

الىىاب، فاكترح حكىُل لجىت مكترهت جضم أعضاء مً 
اللجىخين اآلاسخصخين بىال اآلاجلؿين، بهضف الخىصل الى 

 .جىافم خٌى الخعضًل اآلاؼمع اصزاله على اآلاكغوع
واصلذ اللجىت مىاككت الخعضًالث الظي :  2014/01/29 .2

أصزل مجلـ الىىاب على اآلاكغوع، وجم الاجفاق على اعحاء 
البذ فُه الى ما بعض الىظغ في ملترح حكىُل لجىت مكترهت 

 .بين اللجىخين اآلاسخصخين بىال اآلاجلؿين

2.  

 35.13مكغوع كاهىن عكم 
ًلض ي ببخضار وجىظُم 

مئؾؿت للنهىض باألعماٌ 
الاحخماعُت والثلافُت 

لفائضة مىظفي كعاع اآلاُاه 
 .والغاباث

أخُل مً عئِـ 
 5الحيىمت في 

 2015فبراًغ 
 

  لجىت الفالخت
واللعاعاث 
الاهخاحُت 

 2015 فبراًغ 6 أخُل على اللجىت اآلاسخصت في- 
 وأنهذ اللجىت صعاؾخه زالٌ 2015 ًىلُىػ 15بغمج ًىم ألاعبعاء - 

 همىعض 2015 ًىلُىػ 21هظا الاحخماع، وخضصث ًىم الثالزاء 
ا هّم اآلااصة   ًغمي 16للبذ فُه، وجبيذ اللجىت زالله حعضًال قفٍى

"  مً عائضاث الصىضوق الىظني الغابىي %3"الى اضافت عباعة 
للمىاعص الخاصت بميزاهُت اآلائؾؿت، ووافلذ علُه باإلحماع هما 
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. جم حعضًله
، وظلبذ 2015 ًىلُىػ 24بغمج للجلؿت العامت اآلائعزت في - 

. الحيىمت سحبه مً حضٌو ألاعماٌ
ش -  عُت اآلاىعلضة بخاٍع  2015 هىهبر 24بغمج في الجلؿت الدكَغ

. وظلبذ الحيىمت اعحاعه الى اللجىت اآلاسخصت
ش -   الؾخىماٌ صعاؾخه 2015 هىهبر 25أخُل مجضصا للجىت بخاٍع

غ حضًض بكؤهه  .واعضاص جلٍغ

3.  

 25.14مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم بمؼاولت مهً 

مدضغي ومىاولي اآلاىخجاث 
. الصحُت

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   12الىىاب بخاٍع

 2016فبراًغ 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

 والاحخماعُت

ش  -  .2016 فبراًغ 16أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
جم جلضًم اآلاكغوع أمام اللجىت مً ظغف وػٍغ الصحت ًىم  -

 ؛2016 ماعؽ 2ألاعبعاء 
، وأنهذ اآلاىاككت 2016 ماعؽ 28بغمج الحخماع اللجىت الازىين  -

 .العامت للمكغوع
 .2016 ماي 4واصلذ اللجىت صعاؾت اآلاكغوع ًىم ألاعبعاء  -
 همىعض للبذ في 2016 ماي 18جم جدضًض ًىم ألاعبعاء  -

ذ على اآلاكغوع، وأّحل الى ًىم ألاعبعاء   25الخعضًالث والخصٍى
 .، والظي جم جؤحُله بضوعه الى مىعض الخم2016ماي 

، وأّحل الى 2016 غكذ 3بغمج الحخماع اللجىت ًىم ألاعبعاء  -
. مىعض الخم

4.  

 45.13مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم بمؼاولت مهً 

التروٍض والخؤهُل واعاصة 
. الخؤهُل الىظُفي

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   12الىىاب بخاٍع

 2016فبراًغ 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

 والاحخماعُت

ش  -  .2016 فبراًغ 16أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
جم جلضًم اآلاكغوع أمام اللجىت مً ظغف وػٍغ الصحت ًىم  -

 ؛2016 ماعؽ 2ألاعبعاء 
، وأنهذ اآلاىاككت 2016 ماعؽ 28بغمج الحخماع اللجىت الازىين  -
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، فؤنهذ 2016 ًىلُىػ 27بغمج الحخماع اللجىت ًىم ألاعبعاء  -
 ًىلُىػ 29اللجىت صعاؾخه، وكغعث مىذ أحل أكصاه ًىم الجمعت 

 لخلضًم الخعضًالث خٌى مكغوع اللاهىن، للبذ فيها 2016
 .2016 غكذ 2واآلاكغوع بغمخه ًىم الثالزاء 

أّحل احخماع البذ في اآلاكغوع بعلب مً فغق ألاصالت  -
م  واآلاعاصغة، والاقتراوي، والاجداص اآلاغغبي للكغل، والفٍغ

الضؾخىعي الضًملغاظي الاحخماعي، ومجمىعت اليىهفضعالُت 
، 2016 غكذ 04الضًملغاظُت للكغل الى غاًت ًىم الخمِـ 

والظي جم جؤحُله مً هفـ الفغق بعض مىافلت أغلبُت أعضاء 
 .مىخب اللجىت

6.  

 39.13مكغوع كاهىن عكم 
ببعاصة جىظُم اآلاضعؾت 

الحؿيُت لألقغاٌ 
. العمىمُت

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش    30الىىاب بخاٍع

 2016ًىهُى 

 لجىت الضازلُت  
والجماعاث 

الترابُت والبيُاث 
. الاؾاؾُت

ش  - . 2016 ًىلُىػ 04أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع

7.  
مكغوع كاهىن عكم 

 ًخعلم بميافدت 103.13
. العىف ضض اليؿاء

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   21الىىاب بخاٍع

 2016ًىلُىػ 

  ٌلجىت العض
ع وخلىق  والدكَغ

إلا�ؿان 

ش  -  2016 ًىلُىػ 22أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
جم جلضًم اآلاكغوع مً ظغف الؿُضة وػٍغة ألاؾغة والخضامً  -

 غكذ 2والخىمُت الاحخماعُت في احخماع اللجىت ًىم الثالزاء 
2016 .

8.  
 31.13مكغوع كاهىن عكم 

ًخعلم بالحم في الحصٌى 
. على اآلاعلىماث

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   21الىىاب بخاٍع

 2016ًىلُىػ 

  ٌلجىت العض
ع وخلىق  والدكَغ

إلا�ؿان 

ش  -  2016 ًىلُىػ 22أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
، وجم 2016 ًىلُىػ 26بغمج الحخماع اللجىت ًىم  الثالزاء  -

جلضًمه مً ظغف الؿُض وػٍغ الىظُفت العمىمُت واصالح 
 .إلاصاعة
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 2016 ًىلُىػ 29أخُل الى اآلاجلـ الىظني لحلىق إلاوؿان في  -
م الاجداص العام  مً أحل ابضاء الغأي، بىاء على ظلب ول مً فٍغ

م الاجداص اآلاغغبي للكغل  .آلالاوالث اآلاغغب وفٍغ
 3جىصل اآلاجلـ بغأي اآلاجلـ الىظني لحلىق إلاوؿان في  -

. 2016غكذ 

9.  

 84.13مكغوع كاهىن عكم 
ًلض ي ببخضار مئؾؿت 

ألاعماٌ الاحخماعُت 
. لألقغاٌ العمىمُت

وعص على اآلاجلـ 
مً عئِـ 

ش  الحيىمت بخاٍع
 2016 ًىلُىػ 25

  لجىت الضازلُت
والجماعاث 

الترابُت والبيُاث 
ألاؾاؾُت 

ش  -  2016 ًىلُىػ 26أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع

10.  

 12.16مكغوع كاهىن عكم 
ًلض ي ببخضار وجىظُم 
مئؾؿت مدمض الؿاصؽ 

للنهىض باألعماٌ 
الاحخماعُت آلاىظفي 

وأعىان وػاعة الكئون 
. الخاعحُت والخعاون 

وعص على اآلاجلـ 
مً عئِـ 

ش  الحيىمت بخاٍع
 2016 ًىلُىػ 25

  لجىت الخاعحُت
والحضوص والضفاع 
الىظني واآلاىاظم 
اآلاغغبُت اآلادخلت 

ش  -  2016 ًىلُىػ 26أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع

11.  

 63.16مكغوع كاهىن عكم 
 65.00بخغُير وجخمُم عكم 

بمثابت مضوهت الخغعُت 
. ال�حُت ألاؾاؾُت

وعص على اآلاجلـ 
مً عئِـ 

ش  الحيىمت بخاٍع
 2016 ًىلُىػ 26

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

والاحخماعُت 

ش  -  .2016 ًىلُىػ 27أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
، وأحل الى 2016 غكذ 3بغمج الحخماع اللجىت ًىم ألاعبعاء  -

 .مىعض الخم
، وأحل الى 2017 ًىلُىػ 26بغمج الحخماع اللجىت ًىم ألاعبعاء  -

. مىعض الخم
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12.  

مكغوع كاهىن عكم 
 بمثابت مضوهت 109.12
في اظاع كغاءة )الخعاضض 

 (زاهُت
 

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   3الىىاب بخاٍع

 2016غكذ 

  لجىت اآلاالُت
والخسعُغ 
والخىمُت 

الاكخصاصًت 

ش  -  2016 غكذ 4أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
، 82، 31، 28، 27، 2: اآلاىاص اآلاعّضلت مً ظغف مجلـ الىىاب -

84 ،123 ،129 ،130 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،148 ،
 وعىىان ول مً اللؿم الثالث والباب الثاوي 181، 162، 159
 .مىه

، وأحل الى 2017 ًىهُى 22بغمج الحخماع اللجىت ًىم الخمِـ  -
. مىعض الخم

13.  

 13.16مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم ببخضار وجىظُم 

مئؾؿت ألاعماٌ 
الاحخماعُت للؿىنى 

. وؾُاؾت اآلاضًىت
 

أوصع مً لضن 
عئِـ الحيىمت 

ش   غكذ 9بخاٍع
2016 

  لجىت الضازلُت
والجماعاث 

الترابُت والبيُاث 
ألاؾاؾُت 

ش  -  2016 غكذ 15أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
 غكذ 08قغعذ اللجىت في صعاؾت مكغوع اللاهىن ًىم الثالزاء  -

2017 .

14.  

 82.16مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم بخصفُت ميزاهُت 

 .2014الؿىت اآلاالُت 
 

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش  6  الىىاب بخاٍع

 2017ًىلُىػ 

  لجىت اآلاالُت
والخسعُغ 
والخىمُت 

الاكخصاصًت 

ش  -  .2017 ًىلُىػ 7أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
، وجم زالله جلضًم 2017 ًىلُىػ 24بغمج الحخماع اللجىت ًىم  -

مكغوع اللاهىن والكغوع في صعاؾخه، وأعحؤث مىاصلت اآلاىاككت 
 على الؿاعت الثالثت بعض الؼواٌ، 2017 غكذ 2الى ًىم ألاعبعاء 

. وجم جؤحُله هظغا لتزامىه مع اوعلاص الجلؿت العامت

15.  

 89.15مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم باآلاجلـ 

الاؾدكاعي للكباب 
. والعمل الجمعىي 

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش  25  الىىاب بخاٍع

 2017ًىلُىػ 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

. والاحخماعُت
ش  - . 2017 ًىلُىػ 26أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع

11 

 

 مىضىع مشزوع القاهىن  ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
 مالحظاث

1.  

مكغوع كاهىن عكم 
 44 بخغُير اآلااصة 143.12

 65.00مً اللاهىن عكم 
بمثابت مضوهت الخغعُت 

في ) .ال�حُت ألاؾاؾُت
 .(اظاع كغاءة زاهُت

 

: اللغاءة ألاولى 
 اآلاجلـ على وعص- 

مً الحيىمت 
ش  بخاٍع

28/01/2013 .
 

: اللغاءة الثاهُت 
أخُل مً مجلـ - 

الىىاب في اظاع 
 :كغاءة زاهُت

08/08/2013 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

والاحخماعُت 

ش  علُه وافم-  ، 2013/02/12اآلاجلـ في اظاع كغاءة أولى بخاٍع
ش  باإلحماع وبضون حعضًل، وأخُل الى مجلـ الىىاب بخاٍع

14/02/2013 .
بعض اعاصة اخالخه على اللجىت اآلاعىُت في اظاع كغاءة زاهُت، - 

 :علضث بكؤهه احخماعين
 هاككذ الخعضًل اآلاضزل مً ظغف مجلـ  :2013/11/21 .1

الىىاب، فاكترح حكىُل لجىت مكترهت جضم أعضاء مً 
اللجىخين اآلاسخصخين بىال اآلاجلؿين، بهضف الخىصل الى 

 .جىافم خٌى الخعضًل اآلاؼمع اصزاله على اآلاكغوع
واصلذ اللجىت مىاككت الخعضًالث الظي :  2014/01/29 .2

أصزل مجلـ الىىاب على اآلاكغوع، وجم الاجفاق على اعحاء 
البذ فُه الى ما بعض الىظغ في ملترح حكىُل لجىت مكترهت 

 .بين اللجىخين اآلاسخصخين بىال اآلاجلؿين

2.  

 35.13مكغوع كاهىن عكم 
ًلض ي ببخضار وجىظُم 

مئؾؿت للنهىض باألعماٌ 
الاحخماعُت والثلافُت 

لفائضة مىظفي كعاع اآلاُاه 
 .والغاباث

أخُل مً عئِـ 
 5الحيىمت في 

 2015فبراًغ 
 

  لجىت الفالخت
واللعاعاث 
الاهخاحُت 

 2015 فبراًغ 6 أخُل على اللجىت اآلاسخصت في- 
 وأنهذ اللجىت صعاؾخه زالٌ 2015 ًىلُىػ 15بغمج ًىم ألاعبعاء - 

 همىعض 2015 ًىلُىػ 21هظا الاحخماع، وخضصث ًىم الثالزاء 
ا هّم اآلااصة   ًغمي 16للبذ فُه، وجبيذ اللجىت زالله حعضًال قفٍى

"  مً عائضاث الصىضوق الىظني الغابىي %3"الى اضافت عباعة 
للمىاعص الخاصت بميزاهُت اآلائؾؿت، ووافلذ علُه باإلحماع هما 
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16.  
 02.15مكغوع كاهىن عكم 

ًخعلم ببعاصة جىظُم ووالت 
. اآلاغغب العغبي لألهباء

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش  25  الىىاب بخاٍع

 2017ًىلُىػ 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

. والاحخماعُت
ش  - . 2017 ًىلُىػ 26أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع

17.  

مكغوع كاهىن عكم 
 ًخعلم ببخضار 103.14

الىوالت الىظىُت للؿالمت 
. العغكُت

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش  25  الىىاب بخاٍع

 2017ًىلُىػ 

  لجىت الضازلُت
والجماعاث 

الترابُت والبيُاث 
. ألاؾاؾُت

ش  - . 2017 ًىلُىػ 26أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع

18.  

اؾدُالم مكغوع كاهىن 
 ًخعلم 86.15جىظُمي عكم 

بخدضًض قغوط واحغاءاث 
الضفع بعضم صؾخىعٍت 

. كاهىن 
 

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش  11 الىىاب بخاٍع

 2017غكذ 

  ٌلجىت العض
ع وخلىق  والدكَغ

الاوؿان 
ش - . 2017 غكذ 25 أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
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 مىضىع مشزوع القاهىن  ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
 مالحظاث

1.  

مكغوع كاهىن عكم 
 44 بخغُير اآلااصة 143.12

 65.00مً اللاهىن عكم 
بمثابت مضوهت الخغعُت 

في ) .ال�حُت ألاؾاؾُت
 .(اظاع كغاءة زاهُت

 

: اللغاءة ألاولى 
 اآلاجلـ على وعص- 

مً الحيىمت 
ش  بخاٍع

28/01/2013 .
 

: اللغاءة الثاهُت 
أخُل مً مجلـ - 

الىىاب في اظاع 
 :كغاءة زاهُت

08/08/2013 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

والاحخماعُت 

ش  علُه وافم-  ، 2013/02/12اآلاجلـ في اظاع كغاءة أولى بخاٍع
ش  باإلحماع وبضون حعضًل، وأخُل الى مجلـ الىىاب بخاٍع

14/02/2013 .
بعض اعاصة اخالخه على اللجىت اآلاعىُت في اظاع كغاءة زاهُت، - 

 :علضث بكؤهه احخماعين
 هاككذ الخعضًل اآلاضزل مً ظغف مجلـ  :2013/11/21 .1

الىىاب، فاكترح حكىُل لجىت مكترهت جضم أعضاء مً 
اللجىخين اآلاسخصخين بىال اآلاجلؿين، بهضف الخىصل الى 

 .جىافم خٌى الخعضًل اآلاؼمع اصزاله على اآلاكغوع
واصلذ اللجىت مىاككت الخعضًالث الظي :  2014/01/29 .2

أصزل مجلـ الىىاب على اآلاكغوع، وجم الاجفاق على اعحاء 
البذ فُه الى ما بعض الىظغ في ملترح حكىُل لجىت مكترهت 

 .بين اللجىخين اآلاسخصخين بىال اآلاجلؿين

2.  

 35.13مكغوع كاهىن عكم 
ًلض ي ببخضار وجىظُم 

مئؾؿت للنهىض باألعماٌ 
الاحخماعُت والثلافُت 

لفائضة مىظفي كعاع اآلاُاه 
 .والغاباث

أخُل مً عئِـ 
 5الحيىمت في 

 2015فبراًغ 
 

  لجىت الفالخت
واللعاعاث 
الاهخاحُت 

 2015 فبراًغ 6 أخُل على اللجىت اآلاسخصت في- 
 وأنهذ اللجىت صعاؾخه زالٌ 2015 ًىلُىػ 15بغمج ًىم ألاعبعاء - 

 همىعض 2015 ًىلُىػ 21هظا الاحخماع، وخضصث ًىم الثالزاء 
ا هّم اآلااصة   ًغمي 16للبذ فُه، وجبيذ اللجىت زالله حعضًال قفٍى

"  مً عائضاث الصىضوق الىظني الغابىي %3"الى اضافت عباعة 
للمىاعص الخاصت بميزاهُت اآلائؾؿت، ووافلذ علُه باإلحماع هما 

16 

 

12.  

مكغوع كاهىن عكم 
 بمثابت مضوهت 109.12
في اظاع كغاءة )الخعاضض 

 (زاهُت
 

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش   3الىىاب بخاٍع

 2016غكذ 

  لجىت اآلاالُت
والخسعُغ 
والخىمُت 

الاكخصاصًت 

ش  -  2016 غكذ 4أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
، 82، 31، 28، 27، 2: اآلاىاص اآلاعّضلت مً ظغف مجلـ الىىاب -

84 ،123 ،129 ،130 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،148 ،
 وعىىان ول مً اللؿم الثالث والباب الثاوي 181، 162، 159
 .مىه

، وأحل الى 2017 ًىهُى 22بغمج الحخماع اللجىت ًىم الخمِـ  -
. مىعض الخم

13.  

 13.16مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم ببخضار وجىظُم 

مئؾؿت ألاعماٌ 
الاحخماعُت للؿىنى 

. وؾُاؾت اآلاضًىت
 

أوصع مً لضن 
عئِـ الحيىمت 

ش   غكذ 9بخاٍع
2016 

  لجىت الضازلُت
والجماعاث 

الترابُت والبيُاث 
ألاؾاؾُت 

ش  -  2016 غكذ 15أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
 غكذ 08قغعذ اللجىت في صعاؾت مكغوع اللاهىن ًىم الثالزاء  -

2017 .

14.  

 82.16مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم بخصفُت ميزاهُت 

 .2014الؿىت اآلاالُت 
 

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش  6  الىىاب بخاٍع

 2017ًىلُىػ 

  لجىت اآلاالُت
والخسعُغ 
والخىمُت 

الاكخصاصًت 

ش  -  .2017 ًىلُىػ 7أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
، وجم زالله جلضًم 2017 ًىلُىػ 24بغمج الحخماع اللجىت ًىم  -

مكغوع اللاهىن والكغوع في صعاؾخه، وأعحؤث مىاصلت اآلاىاككت 
 على الؿاعت الثالثت بعض الؼواٌ، 2017 غكذ 2الى ًىم ألاعبعاء 

. وجم جؤحُله هظغا لتزامىه مع اوعلاص الجلؿت العامت

15.  

 89.15مكغوع كاهىن عكم 
ًخعلم باآلاجلـ 

الاؾدكاعي للكباب 
. والعمل الجمعىي 

وعص على اآلاجلـ 
مً مجلـ 
ش  25  الىىاب بخاٍع

 2017ًىلُىػ 

  لجىت الخعلُم
والكئون الثلافُت 

. والاحخماعُت
ش  - . 2017 ًىلُىػ 26أخُل على اللجىت اآلاسخصت بخاٍع
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  القاهىن قترحمىضىع م ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
جاريخ إلاحالت غلى 

 1اللجىت املخخصت

1.  
ملترح كاهىن ًخعلم ببخضار اآلاجلـ 

 .الىظني للمىاظم اللغوٍت والجبلُت

 2015 هىهبر 19
جلضم به أعضاء مجمىعت العمل الخلضمي، 

 .عبض اللعُف اعمى، عضي  جغي : الؿاصة
 

لجىت الفالخت 
أخُل على اللجىت 

. 2015 ًىاًغ 5اآلاسخصت في 

2.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 
 مً اللاهىن عكم 306واآلااصة  301
 هما جم الخؤمُىاث ًخعلم بمضوهت 17.99

 .09.03جخمُمه باللاهىن عكم 

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت اآلاالُت 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في 
2015 .

 

3.  
ملترح كاهىن ًخعلم بمىع الخضزين 
وإلاش�اع والضعاًت للخبغ في �عض 

. ألاماهً العمىمُت

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
 .اخمض بىلىن 

 

الخعلُم 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 14اآلاسخصت في 
2016 .

 

                                                            
1   
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4.  

ملترح كاهىن ًلض ي بخعضًل اللاهىن 
 اآلاخعلم بدم جؤؾِـ 1958 هىهبر 15

. الجمعُاث
 

 2015 هىهبر 24
م الاقتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

العضٌ 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في 
2016 .

5.  

 02ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 
 هما جم جخمُمه 39.08مً اللاهىن عكم 

 اآلاخعلم 22.13بمىحب اللاهىن عكم 
. بمضوهت الحلىق العُيُت

 2015 هىهبر 24
م الاقتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

العضٌ 

 
أخُل على اللجىت  -

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في 
2016 .

6.  
ملترح كاهىن ًخعلم ببخضار مداهم - 

اضُت . ٍع
 

 2015 هىهبر 24
م الحغوي آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

س ي عبض الغخمان، مباعن : اؾماإهم  الضَع
الؿباعي، خمُض وىؾيىؽ، العُب البلالي، 

. اخمض قض

العضٌ 

 -
 

أخُل على اللجىت - 
 ًىاًغ 13اآلاسخصت في  
2016 .

7.  

 مً 19ملترح كاهىن بخعضًل اآلااصة 
 اآلاغير واآلاخمم للظهير 07.14اللاهىن 

ف الصاصع في   1931 عمضان 09الكٍغ
اآلاخعلم   (1913 أغؿعـ 12)

. بالخدفُي العلاعي 

 2015 هىهبر 24
م الحغوي آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

س ي عبض الغخمان، مباعن : اؾماإهم  الضَع
الؿباعي، خمُض وىؾيىؽ، العُب البلالي، 

. اخمض قض

الفالخت 

 
أخُل على اللجىت - 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في  
2016 .

 

1 . تنص املادة 177 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين على إحالة مقترحات القوانين املقدمة من لدن أعضاء املجلس إلى الحكومة و الفرق واملجموعات 

البرملانية أربعين يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة املختصة.
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8.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حغُير وجخمُم 
 ًخعلم 59.11اللاهىن الخىظُمي عكم 

باهخساب أعضاء مجالـ الجماعاث 
. الترابُت

 2015 هىهبر 24
م الحغوي آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

س ي عبض الغخمان، مباعن : اؾماإهم  الضَع
الؿباعي، خمُض وىؾيىؽ، العُب البلالي، 

 .اخمض قض

الضازلُت 
والجماعاث 

الترابُت 
والؿىنى 
وؾُاؾت 

اآلاضًىت بمجلـ 
الىىاب 

 
أخُل على مجلـ الىىاب 

ش  ، 2015 صحىبر 4بخاٍع
لضعاؾخه باألؾبلُت ظبلا 

 مً 85ألخيام الفصل 
. الضؾخىع 

9.  

 مً 16ملترح كاهىن بخعضًل اآلااصة 
 الصاصع 1.02.239الظهير الكٍغف عكم 

 أهخىبغ 3اآلاىافم ٌ ) 1423 عحب 25في 
 37.99بدىفُظ اللاهىن عكم  (2002

. اآلاخعلم بالحالت اآلاضهُت

 2015 هىهبر 24
م الحغوي آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

س ي عبض الغخمان، مباعن : اؾماإهم  الضَع
الؿباعي، خمُض وىؾيىؽ، العُب البلالي، 

. اخمض قض

الضازلُت 

 
أخُل على اللجىت - 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في  
2016 .

10.  
ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 

 مً اللاهىن الخىظُمي عكم 122
.  اآلاخعلم بالجهاث111.14

 2015 صحىبر 3
ـ العلىي الحؿني، : جلضم به مىالي اصَع

م  اآلاهضي عثمىن، امباعن الؿباعي مً الفٍغ
 الحغوي

الضازلُت 
والجماعاث 

الترابُت 
والؿىنى 
وؾُاؾت 

اآلاضًىت بمجلـ 
الىىاب 

سجل بمجلـ الىىاب 
ش  . 2015 صحىبر 14بخاٍع

11.  
ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل عىىان 

 مً اللاهىن الخىظُمي عكم 116واآلااصة 
.  اآلاخعلم بالعماالث والاكالُم112.14

 2015 صحىبر 3
ـ العلىي الحؿني، : جلضم به مىالي اصَع

م  اآلاهضي عثمىن، امباعن الؿباعي مً الفٍغ

الضازلُت 
والجماعاث 

الترابُت 

سجل بمجلـ الىىاب 
ش  . 2015 صحىبر 14بخاٍع
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والؿىنى الحغوي 
وؾُاؾت 

اآلاضًىت بمجلـ 
الىىاب 

12.  
ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 

 مً اللاهىن الخىظُمي عكم 125
.  اآلاخعلم بالجماعاث113.14

 2015 صحىبر 3
ـ العلىي الحؿني، : جلضم به مىالي اصَع

م  اآلاهضي عثمىن، امباعن الؿباعي مً الفٍغ
الحغوي 

الضازلُت 
والجماعاث 

الترابُت 
والؿىنى 
وؾُاؾت 

اآلاضًىت بمجلـ 
الىىاب 

سجل بمجلـ الىىاب 
ش  . 2015 صحىبر 14بخاٍع

 

13.  
ملترح كاهىن جىظُمي بسصىص جفعُل 

غُت  .العابع الغؾمي للغت ألاماَػ
 

 2015 صحىبر 11
م ألاصالت واآلاعاصغة  فٍغ

لجىت الخعلُم 
والثلافت 
والاجصاٌ 

بمجلـ الىىاب 

أخُل على مجلـ الىىاب 
 2015 صحىبر 17في 

 

14.  
ملترح كاهىن بكؤن جلىين ػعاعت 

 .الىُف باآلاغغب
 

 2015 صحىبر 11
م ألاصالت واآلاعاصغة  فٍغ

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 ًىاًغ 26اآلاسخصت في 
2016 .

15.  

ملترح كاهىن ًلض ي بدخمُم اللاهىن 
 اآلاخعلم بدىظُم الخعلُم 01.00عكم 

 .العالي
 

 2015 صحىبر 11
م ألاصالت واآلاعاصغة  فٍغ

لجىت الخعلُم 
والكئون 
الثلافُت 

والاحخماعُت 

أخُل على اللجىت 
 ًىاًغ 26اآلاسخصت في 
2016 .
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  القاهىن قترحمىضىع م ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
جاريخ إلاحالت غلى 

 1اللجىت املخخصت

1.  
ملترح كاهىن ًخعلم ببخضار اآلاجلـ 

 .الىظني للمىاظم اللغوٍت والجبلُت

 2015 هىهبر 19
جلضم به أعضاء مجمىعت العمل الخلضمي، 

 .عبض اللعُف اعمى، عضي  جغي : الؿاصة
 

لجىت الفالخت 
أخُل على اللجىت 

. 2015 ًىاًغ 5اآلاسخصت في 

2.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 
 مً اللاهىن عكم 306واآلااصة  301
 هما جم الخؤمُىاث ًخعلم بمضوهت 17.99

 .09.03جخمُمه باللاهىن عكم 

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت اآلاالُت 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في 
2015 .

 

3.  
ملترح كاهىن ًخعلم بمىع الخضزين 
وإلاش�اع والضعاًت للخبغ في �عض 

. ألاماهً العمىمُت

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
 .اخمض بىلىن 

 

الخعلُم 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 14اآلاسخصت في 
2016 .

 

                                                            
1   
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4.  

ملترح كاهىن ًلض ي بخعضًل اللاهىن 
 اآلاخعلم بدم جؤؾِـ 1958 هىهبر 15

. الجمعُاث
 

 2015 هىهبر 24
م الاقتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

العضٌ 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في 
2016 .

5.  

 02ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 
 هما جم جخمُمه 39.08مً اللاهىن عكم 

 اآلاخعلم 22.13بمىحب اللاهىن عكم 
. بمضوهت الحلىق العُيُت

 2015 هىهبر 24
م الاقتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

العضٌ 

 
أخُل على اللجىت  -

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في 
2016 .

6.  
ملترح كاهىن ًخعلم ببخضار مداهم - 

اضُت . ٍع
 

 2015 هىهبر 24
م الحغوي آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

س ي عبض الغخمان، مباعن : اؾماإهم  الضَع
الؿباعي، خمُض وىؾيىؽ، العُب البلالي، 

. اخمض قض

العضٌ 

 -
 

أخُل على اللجىت - 
 ًىاًغ 13اآلاسخصت في  
2016 .

7.  

 مً 19ملترح كاهىن بخعضًل اآلااصة 
 اآلاغير واآلاخمم للظهير 07.14اللاهىن 

ف الصاصع في   1931 عمضان 09الكٍغ
اآلاخعلم   (1913 أغؿعـ 12)

. بالخدفُي العلاعي 

 2015 هىهبر 24
م الحغوي آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

س ي عبض الغخمان، مباعن : اؾماإهم  الضَع
الؿباعي، خمُض وىؾيىؽ، العُب البلالي، 

. اخمض قض

الفالخت 

 
أخُل على اللجىت - 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في  
2016 .

 

الفالحة

والقطاعات

اإلنتاجية

3 دجنبر 2015

تقدم به أعضاء الفريق الحركي السادة: 
موالي ادريس العلوي الحسني، 

املهدي عثمون، امبارك السباعي 

3 دجنبر 2015

تقدم به أعضاء الفريق الحركي السادة: 
موالي ادريس العلوي الحسني، 

املهدي عثمون، امبارك السباعي 

3 دجنبر 2015

تقدم به أعضاء الفريق الحركي السادة: 
موالي ادريس العلوي الحسني، 

املهدي عثمون، امبارك السباعي 
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والؿىنى الحغوي 
وؾُاؾت 

اآلاضًىت بمجلـ 
الىىاب 

12.  
ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 

 مً اللاهىن الخىظُمي عكم 125
.  اآلاخعلم بالجماعاث113.14

 2015 صحىبر 3
ـ العلىي الحؿني، : جلضم به مىالي اصَع

م  اآلاهضي عثمىن، امباعن الؿباعي مً الفٍغ
الحغوي 

الضازلُت 
والجماعاث 

الترابُت 
والؿىنى 
وؾُاؾت 

اآلاضًىت بمجلـ 
الىىاب 

سجل بمجلـ الىىاب 
ش  . 2015 صحىبر 14بخاٍع

 

13.  
ملترح كاهىن جىظُمي بسصىص جفعُل 

غُت  .العابع الغؾمي للغت ألاماَػ
 

 2015 صحىبر 11
م ألاصالت واآلاعاصغة  فٍغ

لجىت الخعلُم 
والثلافت 
والاجصاٌ 

بمجلـ الىىاب 

أخُل على مجلـ الىىاب 
 2015 صحىبر 17في 

 

14.  
ملترح كاهىن بكؤن جلىين ػعاعت 

 .الىُف باآلاغغب
 

 2015 صحىبر 11
م ألاصالت واآلاعاصغة  فٍغ

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 ًىاًغ 26اآلاسخصت في 
2016 .

15.  

ملترح كاهىن ًلض ي بدخمُم اللاهىن 
 اآلاخعلم بدىظُم الخعلُم 01.00عكم 

 .العالي
 

 2015 صحىبر 11
م ألاصالت واآلاعاصغة  فٍغ

لجىت الخعلُم 
والكئون 
الثلافُت 

والاحخماعُت 

أخُل على اللجىت 
 ًىاًغ 26اآلاسخصت في 
2016 .
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16.  
ملترح كاهىن العفى العام على مؼاععي 

 .الىُف
 

 2015 صحىبر 11
م ألاصالت واآلاعاصغة  فٍغ

لجىت العضٌ 
ع  والدكَغ
وخلىق 
الاوؿان 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 26اآلاسخصت في 
2016 .

17.  
 10ملترح كاهىن ًلض ي بخغُير اآلااصة 

 بكؤن الىظام 1958 فبراًغ 24مً ظهير 
. ألاؾا� ي العام للىظُفت العمىمُت

 2015 صحىبر 21
م العضالت والخىمُت  أعضاء فٍغ

لجىت العضٌ 
ع  والدكَغ
وخلىق 
الاوؿان 

 
أخُل على اللجىت 

اآلاسخصت في فاجذ فبراًغ 
2016 .

 

18.  
ملترح كاهىن ًغمي الى اخضار غغف 

. للؿُاخت

 2015 صحىبر 31
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 فبراًغ 15اآلاسخصت في 
2016 .

 

19.  
ملترح كاهىن ًغمي الى اخضار اآلاجلـ 

. الىظني للؿُاخت

 2015 صحىبر 31
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
 .اخمض بىلىن 

 

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 فبراًغ 15اآلاسخصت في 
2016 .
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20.  
ملترح كاهىن ًغمي الى حغُير وجخمُم 

 اآلاخعلم بالىظام 31.96اللاهىن عكم 
. ألاؾا��ي لىواالث ألاؾفاع

 2015 صحىبر 31
م الاشتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 فبراًغ 15اآلاسخصت في 
2016 .

 

21.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حغُير وجخمُم 
 12 اآلائعر في 1.74.16اللاهىن عكم 

ل 12 )1396عبُع الثاوي  ( 1976 أبٍغ
اآلاخعلم باآلاىخب الىظني اآلاغغبي 

. للؿُاخت

 2015 صحىبر 31
م الاشتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 فبراًغ 15اآلاسخصت في 
2016 .

 

22.  
ملترح كاهىن ببخضار الىوالت الىظىُت 

. للجُىلىحُت

 2016  ًىاًغ 22
م الاشتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 ماعؽ 02اآلاسخصت في 
2016 .

 

23.  

ملترح كاهىن ًخعلم ببخضار اآلاؿئولُت 
اآلاضهُت عن ألاضغاع ال�ي جلحم بالب�ئت، 

 مىغع في كاهىن 78ببضافت الفصل 
. العلىص والالتزاماث

 2016 فبراًغ 5
جلضم به عبض اللعُف أوعمى باؾم مجمىعت 

. العمل الخلضمي

لجىت العضٌ 
ع  والدكَغ
وخلىق 
إلاوؿان 

أخُل على اللجىت 
 ماعؽ 10اآلاسخصت في 

2016 

19 

 

  القاهىن قترحمىضىع م ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
جاريخ إلاحالت غلى 

 1اللجىت املخخصت

1.  
ملترح كاهىن ًخعلم ببخضار اآلاجلـ 

 .الىظني للمىاظم اللغوٍت والجبلُت

 2015 هىهبر 19
جلضم به أعضاء مجمىعت العمل الخلضمي، 

 .عبض اللعُف اعمى، عضي  جغي : الؿاصة
 

لجىت الفالخت 
أخُل على اللجىت 

. 2015 ًىاًغ 5اآلاسخصت في 

2.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 
 مً اللاهىن عكم 306واآلااصة  301
 هما جم الخؤمُىاث ًخعلم بمضوهت 17.99

 .09.03جخمُمه باللاهىن عكم 

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت اآلاالُت 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في 
2015 .

 

3.  
ملترح كاهىن ًخعلم بمىع الخضزين 
وإلاش�اع والضعاًت للخبغ في �عض 

. ألاماهً العمىمُت

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
 .اخمض بىلىن 

 

الخعلُم 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 14اآلاسخصت في 
2016 .

 

                                                            
1   
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24.  

ملترح كاهىن ًلض ي بخغُير وجخمُم 
 بمثابت الىظام 18.09اللاهىن عكم 

ألاسا� ي لغغف الصىاعت الخللُضًت 
الصاصع بدىفُظه الظهير الكٍغف عكم 

 1432 عمضان 16 الصاصع في 1.11.89
، (2011 أغؿعـ 17)

ل 15  2016 ابٍغ
ؼ بىعؼوػ وعبض الاله  جلّضم به عبض العٍؼ

م ألاصالت  اآلاهاحغي وامدمض اخمُضي مً فٍغ
. واآلاعاصغة

لجىت الفالخت 

أخُل على اللجىت - 
 ماي 31اآلاسخصت في 
2016. 

 

25.  
ملترح كاهىن لخعضًل ملخضُاث 

.  مً اللاهىن الجىائي77 و76الفصلين 
 2016 ًىلُىػ 19

جلضم به الؿُض عبض اللعُف أوعمى 
لجىت العضٌ 

 
أخُل على اللجىت 

ش   غكذ 31اآلاسخصت بخاٍع
2016 

26.  
ملترح كاهىن ًغمي الى وسخ الفصل 

.  مً مضوهت اللاهىن الجىائي288
 

 2016 ًىلُىػ 27
م أجلضم به الؿُضاث والؿاصة  عضاء فٍغ

الاجداص اآلاغغبي للكغل 
لجىت العضٌ 

 
أخُل على اللجىت 

ش   غكذ 31اآلاسخصت بخاٍع
2016 

27.  

ملترح كاهىن ًخمم الظهير الكٍغف عكم 
 مً حماصي 25 الصاصع في 1.63.071

بكؤن  (1963 هىفمبر 13 )1383آلاخغة 
. الخعلُم ألاسا� ي

 2016 فبراًغ 12
وعص على اآلاجلـ مً مجلـ الىىاب 

لجىت الخعلُم 

 
أخُل على اللجىت 

ش   فبراًغ 16اآلاسخصت بخاٍع
2016 .

28.  

ملترح كاهىن ًلض ي بخعضًل الفلغة 
 مً اللاهىن عكم 6ألاولى مً اآلااصة 

 بمثابت مضوهت الخغعُت الصحُت 65.00
. ألاساسُت

 أخُل على اآلاجلـ مً مجلـ الىىاب
15/07/2011 

لجىت الخعلُم 
والكئون 
الثلافُت 

والاحخماعُت 

أخُل على اللجىت 
ش  اآلاسخصت بخاٍع

18/07/2011 .
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  القاهىن قترحمىضىع م ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
جاريخ إلاحالت غلى 

 1اللجىت املخخصت

1.  
ملترح كاهىن ًخعلم ببخضار اآلاجلـ 

 .الىظني للمىاظم اللغوٍت والجبلُت

 2015 هىهبر 19
جلضم به أعضاء مجمىعت العمل الخلضمي، 

 .عبض اللعُف اعمى، عضي  جغي : الؿاصة
 

لجىت الفالخت 
أخُل على اللجىت 

. 2015 ًىاًغ 5اآلاسخصت في 

2.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 
 مً اللاهىن عكم 306واآلااصة  301
 هما جم الخؤمُىاث ًخعلم بمضوهت 17.99

 .09.03جخمُمه باللاهىن عكم 

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت اآلاالُت 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في 
2015 .

 

3.  
ملترح كاهىن ًخعلم بمىع الخضزين 
وإلاش�اع والضعاًت للخبغ في �عض 

. ألاماهً العمىمُت

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
 .اخمض بىلىن 

 

الخعلُم 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 14اآلاسخصت في 
2016 .

 

                                                            
1   
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20.  
ملترح كاهىن ًغمي الى حغُير وجخمُم 

 اآلاخعلم بالىظام 31.96اللاهىن عكم 
. ألاؾا��ي لىواالث ألاؾفاع

 2015 صحىبر 31
م الاشتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 فبراًغ 15اآلاسخصت في 
2016 .

 

21.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حغُير وجخمُم 
 12 اآلائعر في 1.74.16اللاهىن عكم 

ل 12 )1396عبُع الثاوي  ( 1976 أبٍغ
اآلاخعلم باآلاىخب الىظني اآلاغغبي 

. للؿُاخت

 2015 صحىبر 31
م الاشتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 فبراًغ 15اآلاسخصت في 
2016 .

 

22.  
ملترح كاهىن ببخضار الىوالت الىظىُت 

. للجُىلىحُت

 2016  ًىاًغ 22
م الاشتراوي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت الفالخت 
واللعاعاث 
إلاهخاحُت 

أخُل على اللجىت 
 ماعؽ 02اآلاسخصت في 
2016 .

 

23.  

ملترح كاهىن ًخعلم ببخضار اآلاؿئولُت 
اآلاضهُت عن ألاضغاع ال�ي جلحم بالب�ئت، 

 مىغع في كاهىن 78ببضافت الفصل 
. العلىص والالتزاماث

 2016 فبراًغ 5
جلضم به عبض اللعُف أوعمى باؾم مجمىعت 

. العمل الخلضمي

لجىت العضٌ 
ع  والدكَغ
وخلىق 
إلاوؿان 

أخُل على اللجىت 
 ماعؽ 10اآلاسخصت في 

2016 

لجنة الفالحة

والقطاعات

اإلنتاجية

لجنة العدل

والتشريع

وحقوق اإلنسان

لجنة التعليم 
والشؤون 
الثقافية 

واالجتماغية

لجنة العدل

والتشريع

وحقوق اإلنسان
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29.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حغُير وجخمُم 
 اآلاىظم آلاهىت الخبير 89.15اللاهىن عكم 

واآلاداؾب واآلادضر لهُئت الخبراء 
هما وافم علُه مجلـ )اآلاداؾبين 

ش   1421 عبُع الثاوي 10الىىاب بخاٍع
(. 2000 ًىلُى 13مىافم 

 15/7/2000أخُل مً مجلـ الىىاب في 

لجىت اآلاالُت 
والخسعُغ 
والخىمُت 

الاكخصاصًت 
 17/7/2000في 

 

جم اعحاعه مً ظغف 
اآلاجلـ الى اللجىت 
اآلاسخصت في حلؿت 

ـش  عمىمُت بخاٍع
 وطلً بعلب 10/1/2002

م الخجمع  مً عئـِـ فٍغ
. الىظني لألخغاع

30.  

ملترح كاهىن ببخضار هظام اآلاعاقاث 
لفائضة أعضاء مجلـ الىىاب ومجلـ 

ً  .اآلاؿدكاٍع
 

 2017 ماي 02
م ألاصالت واآلاعاصغة الؿُض  جلّضم به عضى فٍغ

ؼ بىعؼوػ . عبض العٍؼ

لجىت اآلاالُت 
والخسعُغ 
والخىمُت 

الاكخصاصًت 

أخُل على اللجىت 
. 2017 ًىهُى 9اآلاسخصت 

31.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حغُير اللاهىن 
 الصاصع بدىفُظه الظهير 43.95عكم 

 21 صاصع في 1.96.106الكٍغف عكم 
( 1996 غكذ 7 )1417عبُع ألاٌو 

اللاض ي ببعاصة هُيلت الصىضوق 
. اآلاغغبي للخلاعض

 2017 ًىلُىػ 6
م العضالت والخىمُت  فٍغ

لجىت اآلاالُت 
والخسعُغ 
والخىمُت 

الاكخصاصًت 
 

أخُل على اللجىت 
 غكذ 15اآلاسخصت في 

2017 .

32.  
ملترح كاهىن ًغمي الى وسخ الفصل 

.  مً مجمىعت اللاهىن الجىائي288

 2017 ًىلُىػ 18
ا الحغف، عحاء : الؿُضاث والؿاصة زٍغ

الىؿاب، عبض الحم خِؿان، واآلاباعن 
الصاصي اعضاء مجمىعت اليىهفضعالُت 

. الضًملغاظُت للكغل

لجىت العضٌ 
ع  والدكَغ
وخلىق 
الاوؿان 

أخُل على اللجىت 
 غكذ 28اآلاسخصت في 

2017 .

27 

 

33.  

ملترح كاهىن ًخعلم باآلاجلـ ألاعلى 
خمم اللاهىن عكم  للحؿاباث ٌغير ٍو

 اآلاخعلم بمضوهت اآلاداهم اآلاالُت 62.99
الصاصع بدىفُظه الظهير الكٍغف عكم 

ش فاجذ عبُع آلازغ 1.02.124  1423 بخاٍع
(. 2002 ًىهُى 13)

 2017فاجذ غكذ 
م الاقتراوي  الؿاصة أعضاء الفٍغ

لجىت العضٌ 
ع  والدكَغ
وخلىق 
الاوؿان 

أخُل على اللجىت 
 قدىبر 11اآلاسخصت في 
2017 .

34.  
 مً 2ملترح كاهىن بخغُير وجخمُم اآلااصة 

 اآلاخعلم بمضوهت 08.39اللاهىن عكم 
 .الحلىق العُيُت

 2017فاجذ غكذ 
ا الحغف، عحاء : الؿُضاث والؿاصة زٍغ

الىؿاب، عبض الحم خِؿان، واآلاباعن 
الصاصي اعضاء مجمىعت اليىهفضعالُت 

. الضًملغاظُت للكغل

لجىت اآلاالُت 
والخسعُغ 
والخىمُت 

الاكخصاصًت 

أخُل على اللجىت 
 قدىبر 11اآلاسخصت في 
2017 .

35.  

 6ملترح كاهىن بخغُير وجخمُم اآلاىاص 
 12.01 مً اللاهىن عكم 23 و22و

اآلاخعلم باآلاسخبراث الخاصت للخدالُل 
 .البُىلىحُت العبُت

 

 2017 غكذ 2
م  جلضم به الؿُضاث والؿاصة أعضاء الفٍغ

الاؾخلاللي للىخضة والخعاصلُت 
لجىت الخعلُم 

أخُل على اللجىت 
 قدىبر 11اآلاسخصت في 
2017 .

36.  
ملترح كاهىن خٌى اوكاء هُئت وظىُت 

 .لإلخُائُين
 

 2017 غكذ 2
م  جلضم به الؿُضاث والؿاصة أعضاء الفٍغ

. الاؾخلاللي للىخضة والخعاصلُت
لجىت الخعلُم 

أخُل على اللجىت 
 قدىبر 11اآلاسخصت في 
2017 .
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  القاهىن قترحمىضىع م ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
جاريخ إلاحالت غلى 

 1اللجىت املخخصت

1.  
ملترح كاهىن ًخعلم ببخضار اآلاجلـ 

 .الىظني للمىاظم اللغوٍت والجبلُت

 2015 هىهبر 19
جلضم به أعضاء مجمىعت العمل الخلضمي، 

 .عبض اللعُف اعمى، عضي  جغي : الؿاصة
 

لجىت الفالخت 
أخُل على اللجىت 

. 2015 ًىاًغ 5اآلاسخصت في 

2.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل اآلااصة 
 مً اللاهىن عكم 306واآلااصة  301
 هما جم الخؤمُىاث ًخعلم بمضوهت 17.99

 .09.03جخمُمه باللاهىن عكم 

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
. اخمض بىلىن 

لجىت اآلاالُت 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 13اآلاسخصت في 
2015 .

 

3.  
ملترح كاهىن ًخعلم بمىع الخضزين 
وإلاش�اع والضعاًت للخبغ في �عض 

. ألاماهً العمىمُت

 2015 هىهبر 24
م الاشترا�ي، آلاجُت  جلضم به أعضاء الفٍغ

 :اؾماإهم
مدمض علمي، عبض الىهاب بلفلُه، اآلاسخاع 

صىاب، عبض الحمُض فاجُحي، ابىبىغ اعبُض، 
 .اخمض بىلىن 

 

الخعلُم 

 
أخُل على اللجىت 

 ًىاًغ 14اآلاسخصت في 
2016 .
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مقترحات القوانين املسحوبة:

29 

 

  القاهىن قترحمىضىع م ث.ر
جاريخ وضػه 

 بمكخب املجلظ
اللجىت الذائمت 

املخخصت 
 جاريخ السحب

 

ملترح كاهىن ًلض ي بخغُير وجخمُم 
 اآلاخعلم ببخضار 94.92اللاهىن عكم 

هظام اآلاعاقاث لفائضة أعضاء مجلـ 
الىىاب والظي جم جعبُم أخيامه على 
ً بمىحب  أعضاء مجلـ اآلاؿدكاٍع

 هما جم حغُيره 53.99اللاهىن عكم 
 .35.04بملخض ى اللاهىن عكم 

 2015 هىهبر 11
م  جلضم به أعضاء الفٍغ
: الحغوي آلاجُت اؾماؤهم 

س ي عبض الغخمان، مباعن  الضَع
الؿباعي، خمُض وىؾيىؽ، 
 .العُب البلالي، وأخمض قض

 لجىت اآلاالُت

 صحىبر 29أخُل على اللجىت اآلاسخصت في 
2015 .

سحب ملترح اللاهىن بغؾالت مً الؿُض 
م مئعزت في   .2017 ماي 4عئِـ الفٍغ

 

1.  

ملترح كاهىن ًغمي الى حعضًل الظهير 
 22 الصاصع في 1-02-212الكٍغف عكم 

 أغؿعـ 31 )1423حماصى آلازغة 
اللاض ي ببخضار الهُئت العلُا  (2002

هما جم  البصغي،– لالجصاٌ الؿمعي 
. حغُيره وجخمُمه

 2015 هىهبر 24
م  جلضم به أعضاء الفٍغ
 :الاقتراوي، آلاجُت اؾماؤهم

مدمض علمي، عبض الىهاب 
بلفلُه، اآلاسخاع صىاب، عبض 

الحمُض فاجُحي، ابىبىغ 
. اعبُض، اخمض بىلىن 

الخعلُم 

 ًىاًغ 14أخُل على اللجىت اآلاسخصت في 
2015 .

أخُل على الهُئت العلُا لالجصاٌ الؿمعي 
ش   5البصغي مً أحل ابضاء الغأي بخاٍع

، وجىصل اآلاىخب بجىاب 2016ًىاًغ 
 مفاصه أهه ؾبم 2016 ًىاًغ 8الهُئت في 

لها أن أصلذ بغأيها في اآلاىضىع لفائضة 
الحيىمت بسصىص مكغوع كاهىن ٌعالج 

. هفـ اآلاىضىع
سحب ملترح اللاهىن بغؾالت مً الؿُض 

م مئعزت في   .2017 ماي 9عئِـ الفٍغ

2.  
ملترح كاهىن جىظُمي ًخعلم بخدضًض 
. قغوط وهُفُاث مماعؾت خم الاضغاب

 2016 ًىاًغ 26
م الاجداص  جلضم به أعضاء فٍغ

لجىت العضٌ 
ع  والدكَغ

ش   ًىاًغ 29أخُل على مجلـ الىىاب بخاٍع
2016. 

30 

 

العام مللاوالت املغغب، آلاتُت 
عبض إلاله خفظي، : أؾماإهم

هائلت مُت الخاػي، العغبي 
العغائش ي، عبض الغخُم 

م مهضي،  غي، عبض الىٍغ الصٍى
. ًىؾف مديي، عمغ مىعو

وخلىق 
إلا�ؿان 

بمجلـ الىىاب 

سحب ملترح اللاهىن بغؾالت مً الؿُض 
م الؿُض عبض الاله خفظي  عئِـ الفٍغ

. 2017 ماي 8مئعزت في 
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