
الرباط، المغربية    المملكة
 في 21 فبراير 2012
  مجلس المستشارين

       
    األمانة العامة
    قسم اللجان

 
 حصيلة أشغال اللجان الدائمة

  خالل الدورة الخريفية من 14 أكتوبر 2011 إلى 21  فبراير 2012
∗∗∗∗∗ 

28 يناهز ما استغرقت اجتماعات (10) الدورةعشرة هذه خالل الدائمة اللجان              عقدت
يلي كما تشريعيا نصا (14 عشر( علىأربعة والموافقة الدراسة فيها تمت عمل،               ساعة

 حسب كل لجنة:
 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان:

االنتخابية1. اللوائح بتجديد يتعلق 36.11 رقم القانون بموجبه ويتمم يغير قانون             مقترح
 العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

رق2. الشريف الظهير بموجبه يغير النقض، بمحكمة يتعلق 58.11 رقم قانون             مشروع
 1.57.223 بشأن المجلس األعلى.

  مشروع قانون رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين ،3.

  مشروع قانون رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ،4.

واستعمال5. االستفتاء وعمليات العامة االنتخابية باللوائح يتعلق 57.11 رقم قانون            مشروع
  وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائبة .

  مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ،6.

  مشروع قانون رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين،7.

  مشروع قانون رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ،8.

واستعمال9. االستفتاء وعمليات العامة االنتخابية باللوائح يتعلق 57.11 رقم قانون            مشروع
 وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائبة .

  مشروع قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية ،10.

  مشروع القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ،11.
 لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية

.129 في الصادر الشريف الظهير بمقتضاه ويتمم يغير 14.07 رقم قانون             مشروع
  رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري،

 لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية
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.131.72.184 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير وتتميم بتغيير يقضي قانون            مقترح
الضمان بنظام المتعلق ( 1972 يوليو 27) 1392 اآلخر جمادى من 15              بتاريخ

  االجتماعي.
  

 لجنة التعليم والشؤون االجتماعية
ذي14. من 12 في الصادر 12.71 رقم القانون وتتميم بتغيير 34.11 رقم قانون               مشروع

على فيها يحال أن يجب التي السن بموجبه المحددة (1971 دجنبر 30) 1391               القعدة
نظام في المنخرطون العامة والمؤسسات والبلديات الدولة وأعوان موظفو           التقاعد
عند التقاعد إلى يحال التي السن بموجبه المحددة 05.89 رقم والقانون المدنية،              المعاشات

  بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .
 

الجهويةاجتماعا والتنمية والتخطيط والتجهيزات المالية خصصتلجنة فقد المراقبة مجال في              أما
والشؤون التعليم لجنة قامت االجتماعي.كما للضمان الوطني الصندوق عمل إستراتيجية             لتقديم
من المغربي الوطني للمنتخب المبكر اإلقصاء ضوء على القدم كرة واقع بمناقشة               االجتماعية
 بطولة كأس إفريقيا لألمم 2012،  وكذا أوضاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وتدبير ماليتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرباط، المغربية    المملكة
 في  5 مارس 2012
  مجلس المستشارين
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    األمانة العامة
    قسم اللجان

 
 حصيلة أشغال اللجان الدائمة

 خالل الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر وأبريل 2012
∗∗∗∗∗ 

عمل يستمر المستشارين، لمجلس الداخلي النظام ومقتضيات الدستور 80من للفصل             طبقا
 اللجان خالل الفترات الفاصلة بين الدورات.

2012 وأبريل أكتوبر دورتي بين الفاصلة الفترة خالل الدائمة اللجان عقدت             وهكذا،
مستوى على فيها تمت العمل ، من ساعة 20 يناهز ما استغرقت اجتماعات               خمسة(5)
النظام 83من 75إلى من والمواد الدستور 81من بالفصل عمال وذلك التشريعي ،                العمل

 الداخلي لمجلس المستشارين، الدراسة والموافقة على:
رقم1. التنظيمي القانون من 98 المادة بتطبيق 12.88 رقم بقانون مرسوم             مشروع

 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
االستيراد2. رسم استيفاء وقف بتمديد 2.12.72يتعلق رقم بقانون مرسوم            مشروع

  المفروض على القمح اللين والقمح الصلب.
االستيراد3. رسم استيفاء بوقف 2.12.125يتعلق رقم بقانون مرسوم           مشروع

  المفروض على الشعير.
 

 أما على مستوى  العمل الرقابي  فقد تدارست اللجان الدائمة المواضيع التالية:
 تطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
الملكية الخطوط شركة تعرفه وما الطوعية، المغادرة وعملية االجتماعية           األوضاع

  المغربية من مشاكل في اآلونة االخيرة.
 المشاكل التي تعاني منها الموانئ المغربية.

 
 
 

 المملكة المغربية
     البرلمان

 مجلس المستشارين
       ــــــ

     األمانة العامة
     قسم اللجان

3 
 



 
 

 حصيلة اللجان الدائمة
 خالل دورة أبريل 2012

    (من 13  أبريل إلى غاية االثنين 13 غشت 2011)
 

∗∗∗ 
 

والموافقة بالدراسة التشريع مجال في ،2012 أبريل دورة خالل الدائمة، اللجان حصيلة              توجت
عن فضال ، اختصاصاتها ضمن تدخل التي الوزارية للقطاعات الفرعية الميزانيات مشاريع              على

 الدراسة والموافقة على مشاريع القوانين التالية:
 
  مشروع قانون المالية رقم 22.12 لسنة 1.2012.
لألشغال2. الحسنية بالمدرسة المتعلق 17.86 رقم القانون بتغيير 40.12 رقم قانون             مشروع

 العمومية.
 مشروع قانون رقم 03.12 يتعلق يالهيئات بين المهنية للفالحة والصيد البحري.3.
 مشروع قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفالحي.4.
االختفاء5. من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية على بموجبه يوافق 20.10 رقم قانون               مشروع

 القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2006.
على6. 2010 ديسمبر 13 في ببروكسيل الموقع االتفاق على بموجبه يوافق 28.12 رقم قانون                مشروع

لتحرير المشتركة اإلجراءات بخصوص األوروبي واالتحاد المغربية المملكة بين مبرم رسائل تبادل              شكل
البحري الصيد ومنتجات واألسماك المصنعة الفالحية والمنتجات الفالحية المنتجات مجال في             السوق
االتفاق على المدخلة التغييرات حول وكذلك وملحقاتها و3 و2 1 رقم البروتوكوالت تعويض               وبخصوص
والدول األوروبية والمجموعات جهة من المغربية المملكة بين لشراكة المؤسس            األوروبيالمتوسطي

 األعضاء بها من جهة أخرى.
 مشروع قانون رقم 23.12 يغير بموجبه القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.7.

الفصلين8. ألحكام تطبيقا العليا المناصب في بالتعيين يتعلق 02.12 رقم تنظيمي قانون              مشروع
 49 و92 من الدستور

 
القرب9. قضاء بتنظيم المتعلق 42.10 رقم القانون وتتميم بتغيير 09.12 رقم قانون              مشروع

  وتحديد اختصاصاته.
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المسطرة10. قانون من و375 50 الفصالن بمقتضاه يتمم 14.12 رقم قانون             مشروع
 المدنية.

 
المناصب11. في بالتعيين يتعلـــق 02.12 رقم التنظيمي القانون لمشروع الجديدة            الصيغة

المجلس لقرار القانونية اآلثار ترتيب بعد الدستور من 92 و 49 الفصلين ألحكام تطبيقا                العليا
 الدستوري رقم 12/854 الصادر في 03 يونيو 2012.

.122.12.88 رقم بقانون المرسوم على بالمصادقة يقضي 27.12 رقم قانون            مشروع
القانون من 98 المادة بتطبيق (2012 مارس 15) 1433 اآلخر ربيع من 22 في                الصادر

 التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
.132.12.72 رقم بقانون المرسوم على بالمصادقة يقضي 35.12 رقم قانون            مشروع

 المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب.
.142.12.125 رقم بقانون المرسوم على بالمصادقة يقضي 36.12 رقم قانون            مشروع

 المتعلق بوقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على الشعير.
  مشروع قانون رقم 32.11 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 15.2009.
 مشروع رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.16.
بالقوات17. للعسكريين الممنوحة األساسية بالضمانات يتعلق 01.12 رقم قانون           مشروع

 المسلحة الملكية.
للضمان18. الدنيا المعايير بشأن 102 رقم االتفاقية على بموجبه يوافق 47.12 رقم قانون               مشروع

العام للمؤتمر (35) والثالثين الخامسة الدورة خالل 1952 يونيو 28 في بجنيف المعتمدة               االجتماعي
 لمنظمة العمل الدولية.

.1926 في بالرباط الموقع الجوية الخدمات بشأن اتفاق على بموجبه يوافق 07.12 رقم قانون                مشروع
 سبتمبر 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيابيساو وعلى ملحق الطرق المرفق به.

الريفيين20. العمال منظمات بشأن 141 رقم االتفاقية على بموجبه يوافق 21.12 رقم قانون               مشروع
الدورة خالل 1975 يونيو 04 في بجنيف المعتمدة 1975 ، واالجتماعية االقتصادية التنمية في                ودورها

 الستين (60) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
 

من 58 للمادة طبقا الجهوية، والتنمية والتخطيط والتجهيزات المالية لجنة ناقشت المراقبة ، مجال               وفي
مقدمتها في الوطني العام الرأي باهتمام تستأثر التي المواضيع من جملة للمجلس الداخلي               النظام
الرمال، جرف ورخص المقالع، والنقل: التجهيز وزارة تمنحها التي االستغالل ورخص             امتيازات
وكذا اإلسكان، مجال في المشاريع من مجموعة تعرفها التي واالختالالت العمران مؤسسة              ووضعية
األمنية "الوضعية موضوع في المحلية والجماعات والجهات الداخلية لجنة تداولت كما المدينة.              سياسة
ابن االستشفائي المركز من كل إلى ميدانيتين بزيارتين الثقافية والشؤون التعليم لجنة قامت كما                ببالدنا".
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زيارة محل للفوسفاط الشريف المجمع كان كما بفاس. الثاني الحسن الجامعي المركز بالرباط،               سينا
 ميدانية للجنة الفالحة والشؤون االقتصادية.

 وهكذا فقد بلغ  عدد االجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة خالل
 هذه الدورة 74 اجتماعا،  بما يعادل 239 ساعة عمل .

  
 
 
 

تحيين: المغربية    المملكة
  الجمعة 5 أكتوبر 2012

  مجلس المستشارين
       

    األمانة العامة
    قسم اللجان

 

 مذكرة حول أشغال اللجان الدائمة

 خالل الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل وأكتوبر 2012

 (إلى غاية 5 أكتوبر 2012)
∗∗∗∗∗ 

 
 أوال. في التشريع

 
المجال يهم اجتماع أي الدائمة اللجان تعقد لم ،2012 وأكتوبر أبريل دوتي بين الفاصلة الفترة                 خالل

 التشريعي.
 

 ثانيا. في المراقبة
 لجنة التعليم والشؤون االجتماعية

 األربعاء 26 شتنبر 2012
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لموسم المدرسي الدخول وكذا البكالوريا شهادة امتحانات نتائج تقييم " موضوع:             مناقشة
الوزارة بين والنقاش التوتر وأجواء الدخول صاحبت التي والقرارات 2012/2013          

 الوصية وكافة شركائها المعنيين".
الفريق من كل أعاله، المذكور الموضوع حول به تقدم طلب على بناء االجتماع هذا                انعقد

  الفيدرالي للوحدة والديمقراطية وفريق التجمع الوطني لألحرار.
المعطيات من بمجموعة الوطنية التربية وزير الوفا محمد السيد أدلى االجتماع بداية              في
مختلف في المدرسي الدخول عملية حول وإحصائيات بأرقام مدعمة والوثائق            الرسمية
 ربوع المملكة سواء فيما يتعلق بالتعليم االبتدائي والثانوي والتعليم ما بعد البكالوريا.

المالي واالفتحاص المادي التقويم لعملية األولية النتائج الوزير السيد استعرض            كما
خالل البكالوريا امتحانات نتائج باألرقام وبين االستعجالي، البرنامج مشاريع           لتنفيذ

 سنوات 2008/2012.
الجسم زال ال والتي العالقة القضايا من جملة المستشارون السادة أثار ، المناقشة               أثناء

 التعليمي يتخبط فيها، أهمها :
وتعيين المدرسي والدخول االنتقالية الحركات بمعالجة يتعلق فيما اإلدارية القرارات            تمركز

  المدراء،
  عدم استثمار الموارد البشرية بشكل منتج وفعال،

اإلصالح، في تساهم التي التدابير من مجموعة باتخاذ يتعلق فيما الحكومة بمجهودات التنويه تم                كما
مؤسسات مراقبة الخصوص، وعلى العمومية، المؤسسات وتتبع ومراقبة التمييز، مدارس            كإلغاء

 التعليم الخصوصي.
 

 لجنة الفالحة والشؤون االقتصادية
  الجمعة 28 شتنبر 2012

وزارة نظمتها بطنجة، رونو" " السيارات صناعة لمجمع ميدانية زيارة في اللجنة              شاركت
 الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

 

7 
 


