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  7/2018اج�ع رمق 

  2018مارس  14بتارخي 
  
  

الس4ید عبد  اج�1ا 0رئاسة اج�1ا 0رئاسة 2018مارس  14یـوم أ'ربعاء  مك"ب جملس املس�شار�نعقد 
    :رئAس جملس املس�شار�ن، وحضور الس4یدة والسادةاحلكمي 0ن شامش
            

  اخللیفة أ'ول IلرئAس؛      : عبد الصمد قDوح       �

  اخللیفة الثاين IلرئAس؛  :  عبد Qاله احللوطي �

  اخللیفة الثالث IلرئAس؛:  محید Tوسكوس �

  اخللیفة اخلامس IلرئAس؛  :  ZئY مDة التازي �

  حماسب ا\لس؛        :  رش4ید املنیاري �

  حماسب ا\لس؛:  العريب حملريش �

  bٔمني ا\لس؛  :bٔمحد اخلریف         �

 .bٔمني ا\لس   :    bٔمحد تو�زي �

    

  :السادةفi اعتذر عن احلضور لك من 

  اخللیفة الرابع IلرئAس؛        : عبد القادر سالمة  �

  حماسب ا\لس؛   :  عبد الوهاب بلفقDه �

  .bٔمني ا\لس  :    دمحم 1دال �
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Q ج�عالقرارات الصادرة عن  

  

  .إالدارة جبرد القرارات tري املنفذة بتلكیف01/07/2018رمق  قرار ←
  

  : ال�رشیع �

موضوع تقدم معل اIل~ان {ش|ٔن مشاریع ومقرتyات بربجمة  02/07/2018 رمققرار   ←
  .القوانني احملا� 1ىل ا\لس، مضن ندوة الرؤساء حبضور وز�ر العالقات مع الربملان

ئاسة جملس النواب النظر لرئاسة ا\لس Iلت�س4یق مع ر  ٕ�س4ناد 03/07/2018 رمققرار  ←
 .حول مو1د اف"تاح ا�ورة Qس4ت��ائیة \ليس الربملان بعد صدور مرسوم رئAس احلكومة يف املوضوع

الج�ع ندوة الرؤساء Iل�شاور حول ٕاماكنیة ٕادراج بعض  ��عوة 04/07/2018 رمققرار  ←
النصوص املعروضة 1ىل  مقرتyات القوانني مضن �دول bٔعامل ا�ورة Qس4ت��ائیة، والتداول يف وضعیة

 .جملس املس�شار�ن

مك"ب جملس النصوص ال�رشیعیة اليت توصل هبا  y�ٕا� 05/07/2018 رمققرار  ←
 :1ىل اIل~ان ا�امئة ا�تصة 2017املس�شار�ن بعد اخ"تام دورة bٔكتو0ر 

تقدم به السادة . y�ٕداث صندوق ¡متویل الصناع التقلیدینيقانون یقيض  مقرتح •
املس�شارون عبد السالم اIلبار، امعر yداد bٔمحد ��، bٔمحد خلریف من الفریق Qس4تقاليل 

  .Iلوyدة والتعادلیة

صادر يف  1.03.194من الظهري الرشیف رمق  9قانون یقيض ب�متمي املادة  مقرتح •
. دونة الشغلمباملتعلق  65.99ب��فDذ القانون رمق ) 2003س¨مترب 11( 1424من رجب  14

 ).حمال 1ىل ا\لس من جملس النواب(

ٕ�ثبات مدة املتعلق  17.88ب�سخ القانون رمق  52.17قانون رمق  مرشوع •
ا�صصة الس4هتالك إال¯سان bٔو  الصالحDة �ملصربات وش4به املصربات واملرشو�ت املعلبة

 ).حمال من جملس النواب(.احلیواZت

حمال من جملس (.  ²نة وTیل أ'سفارب��ظميیتعلق  11.16قانون رمق  مرشوع •
 ).النواب
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مقرت´ القانونني التنظميیني التالیني 1ىل جملس النواب  y�ٕا� 06/07/2018 رمققرار  ←
 .من ا�س4تور 85قصد ا�راسة والبت طبقا ٔ'حاكم الفصل 

 

�\لس املتعلق  128.12قانون تنظميي یقيض ب�متمي القانون التنظميي رمق  مقرتح •
 .تقّدم به الس4یدات والسادة bٔعضاء فریق العدا� والتمنیة. Qق"صادي وQج�عي والبAيئ

طریقة املتعلق ب 085.13قانون تنظميي یقيض ب�متمي القانون التنظميي رمق  مقرتح •
تقّدم به تقّدم به الس4یدات والسادة bٔعضاء فریق أ'صا� . ºس4یري اIل~ان النیابیة لتقيص احلقائق

  .ةواملعارص 
  

 : bٔشغال اIل~ان ا�امئة املؤق"ة �
  

مراسY تذكريیة لبعض مكوZت ا\لس قصد موافاة رئاسة  بتوجDه 07/07/2018 رمققرار  ←
ب|ٔسامء bٔعضاهئا املنتدبني Iلعضویة يف اIلجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول ybٔداث  - يف bٔقرب ا'ٓ�ال- ا\لس 

Áل االتفاقDة Qج�عیة املوقعة بتارخي    .والربZمج Qق"صادي املصاحب لها 1998فربا�ر  17جرادة وم|
 

  :العالقات اخلارجDة والتعاون والرشاكة �

لالحتاد الربملاين العريب  27 1ىل املشاركة يف املؤمتر الـ�ملوافقة  08/07/2018 رمققرار  ←
 .0bٔ 2018ریل 05و 04 مرصیويم/ املزمع عقده �لقاهرة 

1ىل املشاركة يف bٔشغال اIلجنة التنفDذیة لالحتاد الربملاين �ملوافقة  09/07/2018 رمققرار  ←
 .2018ماي 23و22إالفریقي املزمع عقدها ببوجومÇورا، رواندا یويم 

1ىل ºسدید مسامهة جملس املس�شار�ن يف مزيانیة �ملوافقة  10/07/2018 رمققرار  ←
 .Q2018حتاد الربملاين ا�ويل 0رمس س4نة 

1ىل ºسدید مسامهة جملس املس�شار�ن يف مزيانیة احتاد �ملوافقة  11/07/2018 رمققرار  ←
 .2018جمالس ا�ول أ'عضاء يف م�ظمة التعاون إالساليم 0رمس س4نة 

ملقرتح تصور {ش|ٔن انعقاد �لسة احلوار الربملاين �ملوافقة واملتابعة  12/07/2018 رمقرار ق ←
 29 – 28واÏي مت ت|ٔجÍD ٕاىل tایة  0ٔb2018ریل  22 – 21العريب أ'ورويب مب~لس املس�شار�ن یويم 

 ).0bٔ2018ریل 
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1ىل ا�عوة الرمسیة اليت تلقاها الس4ید عبد الصمد قDوح �ملوافقة  13/07/2018 رمققرار  ←
اخللیفة أ'ول IلرئAس من نظريه الس�Aاتور TرÓس�Dان اكمÇون رئAس جلنة الصداقة الف̄رس4یة املغريب مب~لس 
الش4یوخ الف̄ريس، وذI ÖلقDام 0زÕرة معل لف̄رسا رفقة bٔعضاء مجمو1ة التعاون والصداقة املغربیة الف̄رس4یة 

 .0bٔ2018ریل  21ٕاىل  18س�شار�ن Ùالل الفرتة املمتدة من مب~لس امل 

جلنة الصداقة الرتTیة املغربیة موضوع توجDه ا�عوة لرئAسةy�ٕا�  14/07/2018 رمققرار  ←
�مجلعیة الكربى لرتTیا �مس رئAيس مجموعيت التعاون والصداقة املغربیة الرتTیة �لربملان املغريب IلقDام 0زÕرة 

 .1ىل جلنة الت�س4یق بني ا\لسني 0bٔ2018ریل  24ٕاىل  19معل لبالدÙ Zالل الفرتة املمتدة من 

ىل Þلكیف إالدارة حتت ٕارشاف احملاس4بني 1�ٕداد �1ملوافقة  15/07/2018 رمققرار  ←
 .بیاZت رصف املزيانیة ا�صصة Iلمهام ا�یبلوماس4یة

 

 :التكو�ن والتكو�ن املس4متر �

1ىل عقد سلسY من اIلقاءات یؤطرها سفراء سابقون  �ملوافقة 16/07/2018 رمققرار   ←
 .حول لك ما یتعلق �لقضاÕ الوطنیة

مراسY ٕاىل رئAس جملس النواب Iلتذكري مبوضوع املنتدى بتوجDه  17/07/2018 رمققرار  ←
 ).الت|ٔسAيس املیثاقالتصدیق 1ىل مرشوع ( الربملاين إالفریقي وأ'مر�كوالتAين

  
  

  : أ'¯شطة إالشعاعیة Iلم~لس �

الورقة  النظر لرئاسة ا\لس لوضع 0رZمج زمين ٔ'جرbٔة ٕ�س4ناد19/07/2018رمق  قرار ←
 .املهنجیة التنفDذیة ملتابعة مسار البناء ال�شاريك Iلمنوذج املغريب Iلعدا� Qج�عیة

النظر لرئاسة ا\لس لٕالرشاف 1ىل الرتتÇAات إال1دادیة  ٕ�س4ناد 20/07/2018رمق  قرار ←
 .Iلورشة التحضريیة الثانیة Iلمنتدى الربملاين لتقDمي الس4یاسات العمومDة املرتبطة �لش4باب

 

  :رشاكة �

جملس املس�شار�ن وا\لس  1ىل ٕا0رام مذTرة تفامه بني�ملوافقة 21/07/2018رمققرار  ←
  .)الوالÕت املتæدة أ'مر�كDة(أ'مر�يك IلقDادیني الس4یاس4یني الش4باب 
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  :خمتلفات �

1ىل اس4تقÇااللس4ید �ملوافقة 22/07/2018رمققرار  ←
بناء 1ىل ، 2018 مارس 29 ، یومأ'ملاين عضو الربملانRodrichKiesewetterرودرÓشكزيفرت

  .TوõرادbٔدZورطلمبؤسسة

\لس احملاس4بة الختاذ إالجراءات الرضوریة لتدبري �لتفویض  23/07/2018رمققرار  ←
 .خمزون ا\لس من اIلوازم املك"بیة، وعرض تقر�ر عن ذbٔ Öمام مك"ب ا\لس يف مس4هتل لك شهر

  

  

  قضاI Õلمتابعة

  :ال�رشیع �
  .وضعیة مشاریع ومقرتyات القوانني قDد ا�رس bٔمام ا\لس -
التبادل ا'Áيل {سن bٔحاكم انتقالیة يف ش|ٔن  2.18.117مرشوع مرسوم بقانون رمق  ٕاyا� - 

ووافقت 1لیه جلنة اخلارجDة واحلدود ورد 1ىل ا\لس من جملس النواب، (. Iلمعلومات ٔ'غراض جÇائیة
 ).2018فربا�ر  23وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملتÙ ،Yالل اج�عها املنعقد بتارخي 

 :خÇار بتوصل جملس النواب �لنصوص التالیةإ   -

ب�سخ وتعویض الك"اب اخلامس من القانون رمق  73.17قانون رمق  مرشوع •
  .، فi خيص مساطر صعو�ت املقاو�الت~ارةمبدونة املتعلق  15.95

 1.75.73ب�سخ bٔحاكم الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  67.17قانون رمق  مرشوع •
�لتنظمي العام Iلقوات املتعلق ) 0ٔb1976ریل  12( 1396من ربیع ا'ٓخر  12الصادر يف 

 4( 1393صفر  من 29الصادر يف  1.72.533والظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  املسا1دة
 .�لنظامأ'سايس اخلاص 0ر�ال القوات املسا1دةاملتعلق ) 0bٔ1973ریل 
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املتعلق  88.13یقيض بتغیري وÞمتمي القانون رمق  71.17قانون رمق  مرشوع •
 .�لصæافة وال�رش

النقل ا�ويل 1رب یوافق مبوجÇه 1ىل االتفاق {ش|ٔن  40.16قانون رمق  مرشوع •
حكومة اململكة املغربیة وحكومة بني  0bٔ2016ریل  5وقع �لر�ط يف ، املالطرق Iلراكب والبضائع

 .مجهوریة سلوفDنیا

اتفاق التعاون الت~اري یوافق مبوجÇه 1ىل  34.16قانون رمق  مرشوع •
حكومة اململكة املغربیة وجملس وزراء بني  2016مارس  24، املوقع �لر�ط يف وQق"صادي

 .البوس4نة والهرسك

 11یوافق مبوجÇه 1ىل االتفاقDة املوقعة بلوسااك يف  80.17قانون رمق  مرشوع •
لتجنب Qزدواج الرضیيب وم�ع ا¡هترب بني اململكة املغربیة ومجهوریة زامÇیا  bٔ2017كتو0ر 

 .الرضی¨Dفي مDدان الرضائب 1ىل ا�Ùل

التعاون واملسا1دة یوافق مبوجÇه 1ىل االتفاق حول  75.17قانون رمق  مرشوع •
بني حكومة اململكة  bٔ2017كتو0ر 11، املوقع �لر�ط يف باد� يف ا\ال امجلريكإالداریة املت 

  .املغربیة وحكومة روس4یا Qحتادیة
 

، اخلدمات اجلویةیوافق مبوجÇه 1ىل االتفاق {ش|ٔن  74.17قانون رمق  مرشوع •
 .الرصبیةحكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة بني  2017س¨مترب  15يف  ببلغراداملوقع 

، اخلدمات اجلویةیوافق مبوجÇه 1ىل االتفاق {ش|ٔن  59.17قانون رمق  مرشوع •
 .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة اجلیبويتبني  2016املوقع �لر�ط يف فاحت bٔغسطس 

y�ٕداث نظام یتعلق  24.92قانون یقيض بتغیري وÞمتمي القانون رمق  مقرتح  •
 53.99والقانون رمق  35.04كام مت تغیريه �لقانون رمق  جملس النواباملعاشات لفائدة bٔعضاء 

 .1ىل bٔعضاء جملس املس�شار�ن 24.92القايض بتطبیق bٔحاكم القانون رمق 
 

  : bٔشغال اIل~ان ا�امئة املؤق"ة �
 
  bٔشغال اIل~ان ا�امئة؛ 0رZمج -
حبضور لك  اخلارجDة والفالyةجلنيت الفریق Qشرتايك عقد اج�ع 1ا�ل ومشرتك بني  طلب -

من وز�ر اخلارجDة والتعاون ا�ويل ووز�ر الفالyة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت لتدارس 
  1ىل ٕا�ر قرار حممكة العدل أ'وربیة يف املوضوع؛ مس4ت~دات اتفاقDة الصید البحري
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 لتقيص احلقائق یةIلجنة النیابیة النیاب اIلعضویة يف  محید Tوسكوسالفریق احلريك Iلس4ید  انتداب- 
Áل االتفاقDة Qج�عیةحول  والربZمج Qق"صادي  1998فربا�ر  17املوقعة بتارخي  yٔbداث جرادة وم|

  املصاحب لها
  

 :شؤون ٕاداریة �
  

 .bٔطر ا\لسلفائدةفعالیات التكو�ن املس4متر  حولعرض  - 
رهن  الس4یدة مسرية القامسي1ىل وضع  املوافقةٕاىل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار الرايم  طلب - 

 .ٕاشارة الفریق
 

 :أ'¯شطة إالشعاعیة Iلم~لس  �
  

 . جملس املس�شار�ن اÏي نظمه 2018 فربا�ر 20 لیومالیوم العاملي Iلعدا� Qج�عیة  حولتقر�ر  - 
  
  

 قضاÕ لٕالخÇار

 

 :1القة ا\لس مع املؤسسات ا�س4توریة �
  

{ش|ٔن القانون التنظميي  70/18 حتت 1دد 2018مارس 6قرار احملمكة ا�س4توریة بتارخي  صدور - 
، واÏي ّرصحت مبوجÇه بعدم بتæدید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس4توریة قانوناملتعلق  86.15رمق 

 .مطابقة 1دد من مواده I	س4تور
{ش|ٔن القانون  18/71 حتت 1دد 2018مارس 12قرار احملمكة ا�س4توریة بتارخي  صدور -

تطبیقا  �لتعیني يف املناصب العلیااملتعلق  02.12بتغیري وÞمتمي القانون التنظميي رمق  21.17التنظميي رمق 
من  27بتارخي  1.12.20من ا�س4تور، الصادر ب��فDذه الظهري الرشیف رمق  92و 49ٔ'حاكم الفصلني 

  .فDه ال خيالف ا�س4تور ، واÏي ّرصحت ب|ٔن ما ورد)2012یولیو  17( 1433شعبان 
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 :العالقات اخلارجDة والتعاون والرشاكة �
  

 .2018 رئAس مجمو1ة التعاون والصداقة املغربیة إال�رلندیة ابتداء من دورة0bٔریلتغیري  - 
 .اجلنوب ٕافریقDايف عضویة مجمو1ة التعاون والصداقة املغربیة تغیري  - 
و�ة نظر 0رملانیة "موضوع  حولمشاركة الربملان املغريب يف �لسة Qس�4ع  حولتقر�ر  - 

 .2018 فربا�ر 23و 22 ب�DویورTیويم" من bٔ�ل وضع مDثاق 1املي لهجرة bٓم�ة وم�ظمة وم�تظمة
مشاركة وفد عن جملس املس�شار�ن يف bٔشغال ا�ورة الثالثة ملؤمتر احتاد جمالس  حولتقر�ر  - 

 .2018ینا�ر  Õbٔ 14 – 18مظمة التعاون إالساليم اليت انعقدت ��رانا�ول أ'عضاء يف م�
 
 

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


