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  01/2019رقم  اجتماع   •

  2019يناير07االثنين    ليوم

  

الس&ید رئ/س ا.لسربئاسةهأ(س&بوعیاج"ع 2019ینا�ر07مك�ب جملس املس�شار�ن یـوماالثنني  عقد
  :، وحضور أ(عضاء السادةحكمي ب3شامش

  

  اخللیفة أ(ول Cلرئ/س  :      عبد الصمد ق?وح �

  خللیفة الثالث Cلرئ/س؛ا  :      محید Hوسكوس �

 اخللیفة الرابع Cلرئ/س؛  :      عبد القادر سالمة �

  اخللیفة اخلامس Cلرئ/س؛  :    عبد امحلید الصو�ري �

  ؛حماسب ا.لس :     العريب احملريش �

 حماسب ا.لس؛  :    عبد الوهاب بلفق?ه �

 Zٔمني ا.لس؛  :      Zٔمحد اخلریف �

  .Zٔمني ا.لس :     Zٔمحد تو�زي �

  

  :هذا dج"ع لك من السادةف` اعتذر عن حضور 

 اخللیفة الثاين Cلرئ/س؛  :    عبد dاله احللوطي �

  ؛حماسب ا.لس  :      عز ا�kن زHري �

  .Zٔمني ا.لس  :     دمحم lدال �
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  القرارات الصادرة عن dج"ع 

  :العالقة مع املؤسسات اkس&توریة �

تق?مي تدبري اzطط إالس&تعvايل لوزارة  تقر�ر ا.لس أ(lىل Cلحساrت حولبتوزیع  01/01/2019رمققرار  ←
 .الرتبیة الوطنیة lىل الفرق وا.موlة الربملانیة

ركزية : dق�صاد أ(زرق"تقر�ر ا.لس dق�صادي وdج"عي والب/يئ حول بتوزیع  02/01/2019رمققرار  ←
 .lىل الفرق وا.موlة الربملانیة "Zٔساس&یة لبناء منوذج �منوي �دید

  

 : یةشؤون تنظمي  �

ٕادارة جملس املس�شار�ن lrٕداد تصور م�اكمل لتزنیل مق�ضیات القانون رمق بتلكیف  3/01/2019رمققرار  ←
املتعلق rحلق يف احلصول lىل املعلومات، �اصة lىل مس&توى توصیف �ام إالطار إالداري ا�ي  13/31

 ت املس&ت��اة من Zٔحاكم هذا القانوننوع املعلوما �ك?یفس/�وىل الرد lىل طلبات احلصول lىل املعلومات، وكذا 
 .مع ٕا¢شاء قاlدة بیا¡ت لتجمیع الطلبات ومعاجلهتا مع خصوصیة جملس املس�شار�ن،

الفرق وا.موlة الربملانیة وتذكريها مبوlد جتدید ترصحي Zٔعضاء ا.لس مبراس¤  04/01/2019رمققرار  ←
ب�متمي القانون التنظميي  07/51طبقا Cلقانون التنظميي رمق مبمتلاكهتم kى الهیئة اzتصة r.لس أ(lىل Cلحساrت 

 .2019املتعلق مبvلس املس�شار�ن وذ® �الل شهر فربا�ر من س&نة  97/32رمق 
  

  :ال�رشیع �

م³ارشة بعد �لسة أ(س&ئ¤ الشفهیة  2019ینا�ر  08الثال°ء �لسة lامة یوم بربجمة  05/01/2019رمققرار  ←
  :النصوص ال�رشیعیة اجلاهزة التالیةختصص µCراسة والتصویت lىل 

احملّددة مبوج³ه السن القانونیة اليت جيب Zٔن حيال فهيا lىل التقاlد Zٔفراد  62.18قانون رمق  مرشوع .1
 . القوات املساlدة

  .rلربید واملواصالتاملتعلق  24.96یقىض بتغیري و�متمي القانون رمق  121.12قانون رمق  مرشوع .2
 بني 2018فربا�ر  28وافق مبوج³ه lىل االتفاق?ة املوقعة rلرrط يف ی 22.18قانون رمق  مرشوع .3

اململكة املغربیة ومجهوریة بنغالدÆش الشعبیة لتجنب dزدواج الرضیيب وم�ع اÄهترب الرضیيب يف م?دان 
  .الرضائب lىل ا�kل

rلرrط يف ، املوقعة اخلدمات اجلویة یوافق مبوج³ه lىل االتفاق?ة ÉشÈٔن 23.18قانون رمق  مرشوع .4
  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�نبني  2018فربا�ر  27
Ïrٕداث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس Cلهنوض rٔ(عامل یقيض  12.16قانون رمق  مرشوع .5

  )يف ٕاطار قراءة °نیة(؛dج"عیة ملوظفي وZٔعوان وزارة الشؤون اخلارج?ة والتعاون اkويل
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ب��ظمي العالقات املتعلق  67.12من القانون رمق  66و 65یل املادتني قانون یقيض بتعد مقرتح .6
الصادر ب��ف?ذه الظهري  رتي CلمÖالت املعدة Cلسكىن Zٔو لالس&تعامل املهينكالتعاقدیة بني املٌكري وامل

 ). 2013نونرب  19( 1435حمرم  15يف  1.13.111الرشیف رمق 
غشت  12) 1331رمضان  09(یف الصادر يفمن الظهري الرش  106قانون لتعدیل الفصل  مقرتح .7

 ؛كام مت تعدیÙ و�متميهوالعقود dلزتاماتقانون ÉشÈٔن  1913
rٕثبات مدة الصالح?ة rملصربات املتعلق  17.88ب3سخ القانون رمق  52.17قانون رمق  مرشوع .8

 .وش&به املصربات واملرشوrت املعلبة اzصصة الس&هتالك إال¢سان Zٔو احلیوا¡ت
r.لس dس�شاري Cلش&باب والعمل  یتعلق 89.15 ون یقيض بتغیري القانون رمققان مقرتح .9

 .امجلعوي
اجلهات والعامالت  لفائدةاkیون املس&تحقة  عضrٕلغاء بیتعلق  96.18قانون رمق مرشوع  .10

 .وأ(قالمي وامجلاlات
اجلهویة rٕصالح املراكز اجلهویة لالس�ßر وÏrٕداث اCلvان یتعلق  47.18قانون رمق  مرشوع .11

 ؛ املوÏدة لالس�ßر
من  15الصادر يف  1.76.534بتغیري الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  36.18قانون رمق  مرشوع .12

اzول مبوج³ه تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني وZٔعضاء ) 1976غشت  12( 1396شعبان 
 . �/ش التحر�ر و�وي حقوقهم

 .العسكریةrخلدمة یتعلق  44.18قانون رمق  مرشوع .13
وسريZٔس هذه اجللسة اخللیفة الرابع Cلرئ/س الس&ید عبد القادر سالمة والس&ید Zٔمحد اخلریف àٔمني 

 .Cلvلسة

lىل الساlة احلادیة عرش  2019ینا�ر  08دعوة ندوة الرؤساء لالج"ع یوم الثال°ء ب 06/01/2019رمققرار  ←
  .صباÏا لرتت/ب مواد هذه اجللسة وتنظمي املناقشة

Ïrٕاã مشاریع القوانني التالیة اليت توصل هبا ا.س من جملس النواب lىل جلنة  07/01/2019رمققرار  ←
 : اخلارج?ة

o ٔن  14.18قانون رمق  مرشوعÈشÉ ىل االتفاقl ط يف اخلدمات اجلویةیوافق مبوج³هrلرr املوقع ،
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة بä 2018ینا�ر  19
o ٔن  20.18ن رمق قانو مرشوعÈشÉ ىل االتفاقl رخص الس&یاقةیوافق مبوج³هå رتاف املتبادلld ،

 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر 2017دÆسمرب  26املوقع rلرrط يف 
o ٔن  28.18قانون رمق  مرشوعÈشÉ ىل االتفاقl ويلیوافق مبوج³هkرب  النقل اl لمسافر�نC الطرق

 .مجهوریة مايلو بني اململكة املغربیة  2018مارس  8قع rلرrط يف ، املو والبضائع
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o ٔن  30.18قانون رمق  مرشوعÈشÉ ىل االتفاقl رخص الس&یاقةیوافق مبوج³هå رتافاملتبادلld ،
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مايل 2018مارس  8املوقع rلرrط يف 

o ىل یوافق مبوج³ 35.18قانون رمق  مرشوعl حتاد الربیدي العاملي والقراراتهd اليت  و°ئق
 .2012س&نة  krوÏةاختذها املؤمتر اخلامس والعرشون لالحتاد، املنعقد 

o ىل االتفاق?ة املوقعة بربازاف?ل يف  39.18قانون رمق  مرشوعl ریل  30یوافق مبوج³هåZٔ2018  بني
dزدواج الرضیيب وم�ع اÄهترب  لتجنبحكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 

 .الرضائب lىل ا�kل يف م?دان الرضیيب
o ىل االتفاق املوقع بربازاف?ل يف  40.18قانون رمق  مرشوعl ریل  30یوافق مبوج³هåZٔ2018  بني

 .ال�شجیع وامحلایة املتبادã لالس�ßراتحكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو ÉشÈٔن 
o و يف  41.18 قانون رمق مرشوعHىل االتفاق?ة املوقعة بباl بني  2018مارس  5یوافق مبوج³ه

لتجنب dزدواج الرضیيب وم�ع اÄهترب حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة Zٔذربیvان 
 .يف م?دان الرضائب lىل ا�kل الرضیيب

o ىل اتفاق التعاون يف جمال  43.18قانون رمق  مرشوعl ربیة الصید البیوافق مبوج³ه�حري و
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  åٔZ2018ریل  30، املوقع بربازاف?ل يف أ(ح?اء البحریة
 .مجهوریة الكونغو

o لتعاون يف  48.18قانون رمق  مرشوعC ىل اتفاق إالطارl ربیة یوافق مبوج³ه�جمايل الفالÏة و
ة املغربیة وحكومة مجهوریة بني حكومة اململك åZٔ2018ریل  30، املوقع بربازاف?ل يف املوايش
 .الكونغو

o ىل اتفاق التعاون يف  49.18قانون رمق  مرشوعl م?دان أ(من وماكحفة اجلرميةیوافق مبوج³ه ،
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة Zٔذربیvان 2018مارس  5املوقع بباHو يف 

o لتع 50.18قانون رمق  مرشوعC ىل اتفاق إالطارl اون يف م?دان الطاقة، املوقع یوافق مبوج³ه
 .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغوبني  åٔZ2018ریل  30بربازاف?ل يف 

o ٔن  55.18قانون رمق  مرشوعÈشÉ وHماr ىل اتفاق?ةl ت یوافق مبوج³هëحظر اس&ترياد النفا
 30يف ) مايل(ة بباماHو ومراق³ة وٕادارة حترìها lرب احلدود إالفریق?ة، املعمتد اخلطرة ٕاىل ٕافریق?ا

 .1991ینا�ر 
o لتعاون يف جمال  56.18قانون رمق  مرشوعC ىل اتفاق إالطارl لو�/س�?كیوافق مبوج³هCا ،

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو åZٔ2018ریل  30املوقع بربازاف?ل يف 
 

o ىل االتفاق الثنايئ  61.18قانون رمق  مرشوعl لتعاون يف یوافق مبوج³هC م?دان التكو�ن املهين
بني وزارة الفالÏة والصید البحري  2018یونیو  10، املوقع rلرrط يف الفالï والتÈٔطري التقين
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 ëريvة والتمنیة القرویة مجلهوریة نیÏلمملكة املغربیة ووزارة الفالC تrوالتمنیة القرویة واملیاه والغا
 .الف?درالیة

o ٔن ی 73.18قانون رمق  مرشوعÈشÉ ىل االتفاقl ط يف اخلدمات اجلویةوافق مبوج³هrلرr املوقع ،
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة اkوم?نیاكن 2018یولیو  20
o ىل االتفاق حول  77.18قانون رمق  مرشوعl يف ا.ال یوافق مبوج³ه ãدة إالداریة املتبادlاملسا

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  2018 یولیو 20، املوقع rلرrط يف امجلريك
 .اkوم?نیاكن

o ىل االتفاق?ة يف  78.18قانون رمق  مرشوعl سلمي ا.رمنيیوافق مبوج³هñ املوقعة م?دان ،
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة بورHینا فاسو 2018سóمترب  3بوااكدوHو يف 

o ىل 81.18قانون رمق  مرشوعl حتاد أ(فریقي  یوافق مبوج³هd ملنع الفساد وماكحفتهاتفاق?ة 
 .2003یولیو  11يف ) املوزم³یق(املعمتدة مبابوتو 

o ىل  82.18قانون رمق  مرشوعl اریة یوافق مبوج³هvلتعاون القضايئ يف املواد املدنیة والتC اتفاق?ة
ة وحكومة بورHینا بني حكومة اململكة املغربی 2018سóمترب  3، املوقعة بوااكدوHو يف وإالداریة

 .فاسو
o ىل االتفاق?ة حول  83.18قانون رمق  مرشوعl التعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئیوافق مبوج³ه ،

 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة بورHینا فاسو 2018سóمترب  3املوقعة بوااكدوHو يف 
o خلدمة العسكریةیتعلق  44.18قانون رمق  مرشوعr.  

مقرتح قانون تقدم به فریق أ(صاã واملعارصة والقايض Ïrٕداث ا.لس Ïrٕاã  08/01/2019رمققرار  ←
 .الوطين Cلحوار dج"عي lىل احلكومة والفرق الربملانیة Zٔربعني یوما ق³ل ٕاÏالته lىل اCلجنة اzتصة

س مع ندوة الرؤساء قصد حسب مقرتح تعدیل النظام اkا�يل .لrل�شاور  09/01/2019رمققرار  ←
 .املس�شار�ن من جلنة العدل وال�رشیع وٕاÏالته lىل اجللسة العامة

 

  :اCلvان اkامئة واملؤق�ة �

مراس¤ جوابیة حول اس&تقاã املس�شار الس&ید عبد الصمد مرميي من lrٕداد  10/01/2019رمققرار  ←
úل االتفاق?ة dج"عیة املوقعة بتارخي  Èجلرادة والرب¡مج  1998فربا�ر  17عضویة جلنة تقيص احلقائق حول م

  .dق�صادي املصاحب لها، لتوضیح تعذر البت يف هذه dس&تقاã لكوهنا ختص اCلجنة

ینا�ر  09بتÖدید موlد اج"ع اCلجنة النیابیة ملراق³ة رصف املزيانیة وذ® یوم أ(ربعاء  11/01/2019رمققرار ←
  .lىل الساlة احلادیة عرش صباÏا 2019

  :أ(س&ئ¤ الشفهیة �
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، 2019ینا�ر 08لیوم الثال°ء  الشفهیةلسة أ(س&ئ¤ lىل �دول Zٔعامل �  rملوافقة 12/01/2019رمققرار  ←
 .Zٔم?نا Cلvلسة خلریفZٔمحد ، والس&ید عبد dاله احللوطيCلرئ/س، الس&ید  الثاينåرئاسة اخللیفة 

 :العالقات اخلارج?ة �

dس&"ع الربملانیة rٔ(مم  �لسة يفشعبة جملس املس�شار�ن  مشاركةملوافقة lىل r 2019 /13/01رمققرار ←
 .2019فربا�ر 21و 20یويمب3?ویورك، الوالëت املتÖدة أ(مر�ك?ة  املزمععقدهااملتÖدة 

 اج"lات الش&بكة الربملانیة Cل3ساء يفشعبة جملس املس�شار�ن  مشاركةrملوافقة lىل  14/01/2019رمققرار ←
فربا�ر  ëٔZ26  - 27مrلف?ی��اماملزمععقدهایة الربملانیة Cلفر�كوفونیة التعلمي والتواصل والشؤون الثقاف?ة rمجلع  وجلنة

2019. 

dج"ع lايل  حلضوررئ/س جملس املس�شار�ن  املو�ة Cلس&یدrملوافقة lىل اkعوة  15/01/2019رمققرار ←
 2019 رینا� 17 وذ® یوملغرب البحر أ(بیض املتوسط  5+5دول مجموlة احلوار  لربملانيياملس&توى الثامن 

 .مالطا جبمهوریةبفالیتا

dج"ع العادي  حلضوررئ/س جملس املس�شار�ن  املو�ة Cلس&یدrملوافقة lىل اkعوة  16/01/2019رمققرار ←
 .2019 ینا�ر 31 یومالبا¡ما س/يت ا�ي س&تحتضنهرؤساء åرملا¡ت Zٔمر�اك الوسطى والكرایيب ملنتدى 37

Cلس&ید رئ/س جملس املس�شار�ن من رئ/سة امجلعیة املو�ة ة rملوافقة lىل اkعو  17/01/2019رمققرار ←
ëرة رمسیة لبلغارëزå لق?امC ëالعامة ببلغار. 

طاهر املرصي  الس&یدفلسطني  يفالهیئة العربیة لٕالعامر  rملوافقة lىل اس&تق³ال رئ/س 18/01/2019رمققرار ←
 .2019 ینا�ر 14 یوم

lىل  2019 ینا�ر 08 یوم الثال°ءالربملان إال�رلندي ئ/سrملوافقة lىل اس&تق³ال ر  19/01/2019رمققرار ←
  .الساlة احلادیة عرش صباÏا

 : خمتلفات �

 :lىل طلبات زëرة مقر ا.لس، لفائدةrملوافقة 22/01/2019رمققرار ←
 

  ،2019ینا�ر  08الثال°ء : مبراìش �ربان �لیل �ربانمؤسسة  �

 ،2019ینا�ر  09أ(ربعاء : Éسال دمحم åن عبد هللامؤسسة  �

 ،2019ینا�ر  10امخل/س : rلرrطٔ(يب رقراق املعهد الثقايف  �

 .2019ینا�ر  07االثنني : kراسة اCلغة العربیة املركز املغريب �
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  عطالمواضیع لال

  

حصی¤ حضور الس&یدات والسادة Zٔعضاء ا.لس �الل اجللسة العامة املنعقدة یوم الثال°ء  �
  :2018دج�رب  25

  ).ة(م�غیب 36) ة(معتذر  36) ة(Ïارض 4: �لسة أ(س&ئ¤ الشفهیة •
  

  :ال�رشیع �

rلهیئة الوطنیة بتوصل جملس النواب مبقرتح قانون یتعلق بتغیري القانون املتعلق  ٕاخ³ار �
  .Cلطب/³ات وأ(طباء

  

 :اCلvان اkامئة واملؤق�ة �

  .Zٔشغال اCلvان åر¡مج �
  

  :تق?مي الس&یاسات العموم?ة �

امللكفة مبناقشة وتق?مي ا.موlة املوضوlاتیة lة يفاملنتدبون من الفرق وا.مو أ(عضاء  �
 .dسرتاتیجیة الوطنیة Cلامء

  

  : العالقات اخلارج?ة �
  

 .جبمهوریة ال�ش&یك .لس الش&یوخ ëروسالفكوبريا رئ/ساالس&یدٕاخ³ار rنت�اب  �

املتÖدة االتفاق?ة إالطار لٔ�مم  يفلٔ�طراف  24 يف فعالیا�ملؤمتروفد åرملاين مغريب عمنشاركةتقر�ر  �
 14 ٕاىل 08 �الل الفرتة املمتدة منبولندا /åاكتوف?�يساملنعقد" H24وب "التغريات املناخ?ة  ÉشÈٔن
 .2018دج�رب

تقر�ر حول مشاركة وفد جملس املس�شار�ن مضن بعثة dحتاد إالفریقي ملراق³ة dنت�اrت الرئاس&یة  �
 8201دج�رب  22و  14ما بني جبمهوریة مدغشقر 

 


