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  05/2019رقم  اجتماع   �

  2019فبراير  04االثنين    ليوم

 

اخللیفة اج0/ه أ-س+بوعي )رئاسة  2019فربا�ر04یـوم االثنني مك�ب جملس املس
شار�ن  عقد
  :، وحضور أ-عضاء السادةالثاين ;لرئ:س الس+ید عبد 8اله احللوطي

  

  اخللیفة الثالث ;لرئ:س؛  :      محید Gوسكوس �

  اخللیفة الرابع ;لرئ:س؛  :    عبد القادر سالمة �

 اخللیفة اخلامس ;لرئ:س؛  :    عبد امحلید الصو�ري �

  حماسب اUلس؛ :     حملريشالعريب ا �

  حماسب اUلس؛  :      عز ا�Xن زGري �

  حماسب اUلس؛  :    عبد الوهاب بلفقZه �

 .^ٔمني اUلس :      ^ٔمحد تو�زي �

  

  :فd اعتذر عن حضور هذا 8ج0ع لك من السادة

  اخللیفة أ-ول ;لرئ:س؛  :  عبد الصمد قZوح �

  ^ٔمني اUلس؛  :      دمحم /دال �

  .Uلس^ٔمني ا  :      ^ٔمحد اخلریف �
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  ج0ع القرارات الصادرة عن 8
  
  

  :شؤون تنظميیة �
، مع ٕاخzار 2018̂ٔكتو)رمكو/د الخ�تام دورة  2019فربا�ر  12الثالuء یوم  بتtدید 01/05/2019قرار رمق  ←

 .ندوة الرؤساء بذ|
 

̂ٔكتو)ر ة /ىل )ر�مج اجللسات العامة املربجمة ٕاىل �ایة هنای �ملوافقة 02/05/2019قرار رمق   ← كام  ،2018دورة 
  :یيل

�لسة لٔ�س+ئ� الشفهیة أ-س+بوعیة، تعقهبا �لسة �رشیعیة ;لبت يف : 2019فربا�ر  05الثالuء  •
  النصوص اجلاهزة؛

اجللسة الس+نویة ملناقشة وتقZمي الس+یاسات العمومZة املتعلقة �ملرفق العمويم، : 2019فربا�ر 11االثنني  •
  نصوص اجلاهزة؛تلهيا �لسة �رشیعیة ;لبت يف ال 

̂ٔكتو)ر : 2019فربا�ر 12الثالuء  • اجللسة الشهریة املتعلقة �لس+یاسة العامة، مث �لسة اخ�تام دورة 
2018.  

  ).تنطلق مجیع اجللسات /ىل السا/ة الثالثة زو8(   
 

�نتداب اخللیفة الثاين ;لرئ:س، الس+ید عبد إالالهاحللوطي، لتقدمي �الصات  03/05/2019قرار رمق  ←
̂ٔمام جلنة العدل وال
رشیع وحقوق ا;ل  جنة املوسعة امللكفة ٕ�/داد مقرتح النظام اXا�يل Uلس املس
شار�ن 

  :إال©سان، وفق اجلدو¨ الزم§یة املعمتدة ;¥راسة والتصویت /ىل املقرتح، كام یيل
 :2019فربا�ر  06أ-ربعاء  •

  املس
شار�ن؛ دراسة مقرتح النظام اXا�يل Uلس :/ىل السا/ة العارشة صبا¬ا -
̂ٔ�ل ٕالیداع التعدیالت ¯ش®ٔن مقرتح النظام اXا�يل Uلس   :/ىل السا/ة الثالثة بعد الزوال - ^ٓخر 

  .املس
شار�ن مبصلtة ا;لجنة
البت يف التعدیالت والتصویت /ىل  :/ىل السا/ة العارشة والنصف صبا¬ا 2019فربا�ر  07امخل:س   •

  .مقرتح النظام اXا�يل Uلس املس
شار�ن
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  :ال
رشیع �

�لسة /امة �رشیعیة ;¥راسة والتصویت /ىل النصوص اجلاهزة املشار ٕاµهيا  بربجمة 04/05/2019قرار رمق  ←
  .يف امللحق

̂ٔمانة  ̂ٔمحد تو�زي يف  وس:�وىل رئاسة اجللسة، اخللیفة اخلامس ;لرئ:س الس+ید عبد امحلید الصو�ري، والس+ید 
 .اجللسة

 

  :س+ئ� الشفهیةا-ٔ  �
  

̂ٔعامل �لسة أ-س+ئ� الشفهیة لیوم الثالuء /ىل �ملوافقة  05/05/2019قرار رمق  ← ، 2019فربا�ر  �05دول 

̂ٔمانة اجللسة ̂ٔمحد تو�زي يف   .)رئاسة اخللیفة اخلامس ;لرئ:س الس+ید عبد امحلید الصو�ري، والس+ید 

  :تقZمي الس+یاسات العمومZة �

یالك اUمو/ة املوضو/اتیة امللكفة مبناقشة ت®ٔجZل مو/د اج0ع انت·اب ه /ىل �ملوافقة  06/05/2019قرار رمق  ←

  ./ىل السا/ة احلادیة عرشة صبا¬ا 2019فربا�ر  05الثالuء وتقZمي إالسرتاتیجیة الوطنیة ;لامء، ٕاىل �ایة یوم 

  

  :العالقات اخلارجZة والرشاكة والتعاون �

س املس
شار�ن Xى رئ:س شعبة جمل الواردة عن راس�/ىل مضمون امل�ملوافقة  07/05/2019قرار رمق  ←

̂ٔشغال اXورة ب®ٔورو�، حامجلعیة الربملانیة ملنظمة أ-من والتعاون  ول تنظمي ج§اح مغريب مبقر املنظمة �ملوازاة مع 

 .2019فربا�ر  22ٕاىل  �19الل الفرتة املمتدة من  فZینا;لجمعیة املزمع عقدها �لعامصة  18الـــ الش+تویة 

وزارة الشؤون اخلارجZة والتعاون اXويل  الواردة منراس� مع امل ٕالجيايبا�لتفا/ل  08/05/2019قرار رمق  ←

، أ-س+تاذ Alfonse ZozimeTamekamtaحول مرشوع الزÂرة البحثیة اليت یعزتم القZام هبا لبالد� الس+ید 

 30ٕاىل  20الباحث من دو¨ الاكمريون، هبدف ٕا/داد كتاب حول الصحراء املغربیة، وذ| �الل الفرتة من 

̂ٔقاµمينا اجلنوبیة ورئ:س جلنة اخلارجZة  من �الل ت:سري، 2019مارس  عقد لقاء بني املعين �ٔ-مر وممثلني عن 

̂ٔ�ل تØس+یق ا;لقاءات املذGورة ̂ٔن یمت عقد لقاء تØس+یقي يف املوضوع مع �Uلس وتعیني نقطة اتصال من  ، /ىل 

 مصاحل وزارة الشؤون اخلارجZة والتعاون اXويل؛

الس+ید /اطف الطراونة، رئ:س جملس النواب  املوÛة من طرفعوة /ىل ا�Xملوافقة  09/05/2019قرار رمق  ←

̂ٔشغال املؤمتر  لالحتاد الربملاين العريب،  �29ململكة أ-ردنیة الهامشیة ٕاىل الس+ید رئ:س جملس املس
شار�ن حلضور 

 .بßعمßان 2019مارس  04و 03وذ| یويم 
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أ-مني العام  ،وÛة ٕاىل الس+ید عبد الوحZد خو�ةاملعوة /ىل اXوافقة �مل 10/05/2019قرار رمق  ←

 29حلضور اج0ع أ-م§اء العامني ;لربملا�ت العربیة اليت س
§عقد /ىل هامش املؤمتر  ،Uلس املس
شار�ن

 .بعامن 2019مارس  03یوم لالحتاد الربملاين العريب، وذ| 

فربا�ر  04یوم إالثنني  zال رئ:س امجلعیة الربملانیة مجلهوریة النیجر/ىل اس+تق �ملوافقة  11/05/2019قرار رمق  ←

  ./ىل السا/ة اخلامسة مساء 2019

  : م§تدÂت )رملانیة �

 20یوم  املنتدى الربملاين الرابع ;لعدا¨ 8ج0عیة املزمع عقده �ملوافقة /ىل وuئق 12/05/2019قرار رمق  ←
مع حتیني مرشوع )ر�مج  ،"احلاكمة ورها�ت 8س+تدامة والتعممي: ملغربامحلایة 8ج0عیة �" حول 2019فربا�ر 

  .املنتدى /رب ٕاضافة لكمة رئ:س مجعیة رؤساء اجلهات مضن اجللسة 8ف�تاحZة
 

  :شؤون السادة املس
شار�ن �

، إالدارة ٕ�/داد مذGرة مفص� ¯ش®ٔن املالءمة /ىل مس+توى التنقل /رب القطاربتلكیف  13/05/2019قرار رمق  ←
̂ٔعامل اج0ع املك�ب املقzل، مع حبث ٕاماكنیة ٕا)رام االتفاقZة من �دید مع  وٕا/ادة ٕادراج املوضوع مضن �دول 

 .املك�ب الوطين ;لسكك احلدیدیة
  

 :اح�ضان النقاش العمويم التعددي �
 

/ىل طلب ش+باكت )رملانیات و)رملانیون ضد عقوبة إال/دام �ملغرب، �ملوافقة  14/05/2019قرار رمق  ←
̂ٔ�ل عقد ورشة معل  /ىل السا/ة الثالثة زو8 2019فربا�ر 7امخل:س اس+تعامل ٕا¬دى قا/ات اUلس یوم  من 

  .حول دور الربملان يف م§اهضة عقوبة إال/دام

  :خمتلفات �

 ./ىل طلبات زÂرة مقر جملس املس
شار�ن لفائدة تالمذة السê الثانوي �ملوافقة 16/05/2019قرار رمق  ←
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  طالع واملتابعةقضاÂ لال
  

ٕ�صدار ٕا/الن عن طلب ٕابداء اه0م مو�ه ;لجمعیات واملنظامت الوطنیة �ري احلكومZة الفا/� يف  ٕاخzار •
جمال حقوق إال©سان، ;لمشاركة يف تقدمي ëرش+یtات ;لعضویة يف اUلس الوطين حلقوق إال©سان، �الل 

  .2019فربا�ر  08م امجلعة یو ٕاىل �ایة 2019ینا�ر  30أ-ربعاءالفرتة املمتدة من یوم 

 -ا;لجنة املصغرة ()ر�مج اXورة اخلامسة والعرشون ;لجنة التنفZذیة واج0/ات ا;لìان اخلاصة  مرشوع •

فربا�ر  28ٕاىل  23لالحتاد الربملاين العريب املزمع عقدها بعامن �الل الفرتة املمتدة من ) فریق القانونیني

 ؛)الس+ید املس
شار مzارك الصادي: ریق القانونینيعضو الشعبة وا;لجنة املصغرة وف( 2019

;لجمعیة الربملانیة ملنظمة ¬لف شامل أ-طليس  Rose-Roth من ندوة 100الـــ )ر�مج الØس·ة  مرشوع •

  ).املس
شار الس+ید دمحم العزري: عضو الشعبة. (2019^ٔ)ریل  26و 25املزمع عقدها بربوGس+یل یويم 

: عضو الشعبة. (2019فربا�ر  Âٔ̂10 -12م  �لقاهرةعريب املزمع عقدها معل اج0/ات الربملان ال ر�مج) •
  ).املس
شار الس+ید نZòل أ-ندلويس

وضعیة الوا¬ات واجلبل جبهة "اقرتاح Ûة در/ة óفZاللت اس+تضافة ندوة موضو/اتیة Ûویة يف موضوع  •
شهر نونرب وذ| �الل  ،"óفZاللت بني حصی� الس+یاسات العمومZة وانتظارات اجلهویة املتقدمة-در/ة

2019. 
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  ملحق

  الحئة النصوص ال
رشیعیة اجلاهزة
  

ینا�ر  19یوافق مبوجzه /ىل االتفاق ¯ش®ٔن اخلدمات اجلویة، املوقع �لر�ط يف  14.18مرشوع قانون رمق  .1
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ب÷ 2018

مبوجzه /ىل االتفاق ¯ش®ٔن 8/رتاف املتبادل )رخص الس+یاقة، املوقع یوافق  20.18مرشوع قانون رمق  .2
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر 2017دùسمرب  �26لر�ط يف 

یوافق مبوجzه /ىل االتفاق ¯ش®ٔن النقل اXويل /رب الطرق ;لمسافر�ن والبضائع،  28.18مرشوع قانون رمق  .3
  .بني اململكة املغربیة ومجهوریة مايل 2018رس ما 8املوقع �لر�ط يف 

یوافق مبوجzه /ىل االتفاق ¯ش®ٔن 8/رتاف املتبادل )رخص الس+یاقة، املوقع  30.18مرشوع قانون رمق  .4
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مايل 2018مارس  �8لر�ط يف 

اد الربیدي العاملي والقرارات اليت اختذها املؤمتر یوافق مبوجzه /ىل وuئق 8حت 35.18مرشوع قانون رمق  .5
  .2012اخلامس والعرشون لالحتاد، املنعقد �Xو¬ة س+نة 

بني حكومة  2018̂ٔ)ریل  30یوافق مبوجzه /ىل االتفاقZة املوقعة بربازافZل يف  39.18مرشوع قانون رمق  .6
وم§ع اµهترب الرضیيب يف مZدان الرضائب  اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو لتجنب 8زدواج الرضیيب

  ./ىل ا�Xل
بني حكومة  2018̂ٔ)ریل  30یوافق مبوجzه /ىل االتفاق املوقع بربازافZل يف  40.18مرشوع قانون رمق  .7

  .اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو ¯ش®ٔن ال
شجیع وامحلایة املتباد¨ لالس
þرات
بني حكومة اململكة  2018مارس  5جzه /ىل االتفاقZة املوقعة بباGو يف یوافق مبو  41.18مرشوع قانون رمق  .8

̂ٔذربیìان لتجنب 8زدواج الرضیيب وم§ع اµهترب الرضیيب يف مZدان الرضائب /ىل  املغربیة وحكومة مجهوریة 
  .ا�Xل

ء البحریة، یوافق مبوجzه /ىل اتفاق التعاون يف جمال الصید البحري وëربیة أ-حZا 43.18مرشوع قانون رمق  .9
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018̂ٔ)ریل  30املوقع بربازافZل يف 

یوافق مبوجzه /ىل اتفاق إالطار ;لتعاون يف جمايل الفال¬ة وëربیة املوايش، املوقع  48.18مرشوع قانون رمق  .10
  .مجهوریة الكونغو بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة 2018̂ٔ)ریل  30بربازافZل يف 

یوافق مبوجzه /ىل اتفاق التعاون يف مZدان أ-من وماكحفة اجلرمية، املوقع بباGو يف  49.18مرشوع قانون رمق  .11
̂ٔذربیìان 2018مارس  5   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 
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 30قة، املوقع بربازافZل يف یوافق مبوجzه /ىل اتفاق إالطار ;لتعاون يف مZدان الطا 50.18مرشوع قانون رمق  .12
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018̂ٔ)ریل 

یوافق مبوجzه /ىل اتفاقZة �ماGو ¯ش®ٔن حظر اس+ترياد النفاÂت اخلطرة ٕاىل ٕافریقZا  55.18مرشوع قانون رمق  .13
  .1991ینا�ر  30يف ) مايل(ومراقzة وٕادارة حتر�ها /رب احلدود إالفریقZة، املعمتدة بباماGو 

یوافق مبوجzه /ىل اتفاق إالطار ;لتعاون يف جمال ا;لو�:س
Zك، املوقع بربازافZل يف  56.18مرشوع قانون رمق  .14
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018̂ٔ)ریل  30
لتكو�ن املهين الفال� یوافق مبوجzه /ىل االتفاق الثنايئ ;لتعاون يف مZدان ا 61.18مرشوع قانون رمق  .15

بني وزارة الفال¬ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه  2018یونیو  10والت®ٔطري التقين، املوقع �لر�ط يف 
 .والغا�ت ;لمملكة املغربیة ووزارة الفال¬ة والتمنیة القرویة مجلهوریة نیìريÂ الفZدرالیة

یولیو  20تفاق ¯ش®ٔن اخلدمات اجلویة، املوقع �لر�ط يف یوافق مبوجzه /ىل اال 73.18مرشوع قانون رمق  .16
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة اXومZنیاكن 2018

یوافق مبوجzه /ىل االتفاق حول املسا/دة إالداریة املتباد¨ يف اUال امجلريك،  77.18مرشوع قانون رمق  .17
  .ملكة املغربیة وحكومة مجهوریة اXومZنیاكنبني حكومة امل 2018یولیو  20املوقع �لر�ط يف 

 3یوافق مبوجzه /ىل االتفاقZة يف مZدان �سلمي اUرمني، املوقعة بوااكدوGو يف  78.18مرشوع قانون رمق  .18
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة بورGینا فاسو 2018سòمترب 

ٔ-فریقي ملنع الفساد وماكحفته،املعمتدة مبابوتو یوافق مبوجzه /ىل اتفاقZة 8حتاد ا 81.18مرشوع قانون رمق  .19
  .2003یولیو  11يف ) املوزمzیق(
یوافق مبوجzه /ىل اتفاقZة ;لتعاون القضايئ يف املواد املدنیة والتìاریة وإالداریة،  82.18مرشوع قانون رمق  .20

  .اسوبني حكومة اململكة املغربیة وحكومة بورGینا ف 2018سòمترب  3املوقعة بوااكدوGو يف 
یوافق مبوجzه /ىل االتفاقZة حول التعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئ، املوقعة  83.18مرشوع قانون رمق  .21

 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة بورGینا فاسو 2018سòمترب  3بوااكدوGو يف 
املتعلق  20.99قانون رمق املتعلق ٕ�/ادة تنظمي املركز الس:÷يئ املغريب، وبتغیري ال 70.17مرشوع قانون رمق  .22

  .ب
§ظمي الصنا/ة الس:÷توغرافZة
  

 

 

  

 

 

 

 


