
  26/2019قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2019امخل س فاحت غشت لیوم 

  

  

اج
8ه ا6ٔس.بوعي 2رئاسة الس.ید 2019امخل س فاحت غشت   مك�ب جملس املس(شار)ن یـوم  عقد
 :رئ س اEلس، وحضور ا6ٔعضاء السادةعبد احلكمي 2ن شامش،

  

  ؛اخللیفةا6ٔوKللرئ س        الصمدقHوحعبد 
  اخللیفة الثالث Kلرئ س؛  :      محید Pوسكوس

  ؛اخللیفة الرابع Kلرئ س  :      عبد القادر سالمة
 اخللیفة اخلامس Kلرئ س؛  :    عبد امحلید الصو)ري 

  ؛حماسب اEلس  :       العريب احملريش
  
  

  :هذا aج
ع السادة ف` اعتذر عن حضور

  ؛اخللیفة الثاين Kلرئ س  :      عبد إالالهاحللوطي
  ؛حماسب اEلس  :      عبدالوهاببلفقHه
  ؛حماسب اEلس  :      عز اh)ن زPري

  .kٔمني اEلس  :      kٔمحد اخلریف
  ؛kٔمني اEلس  :      ٕادرoس الرايض

 .kٔمني اEلس  :      kٔمحد تو)زي
  
 
 
  
  

 



  

  املك�بالقرارات الصادرة عن اج
ع 

 

بعد اجللسة ال(رشیعیة، مكو8د الخ�تام  2019غشت  03امجلعة یوم بتqدید   2019/ 26/ 01رمق قرار  ←
  .اhورة الربملانیة احلالیة 

  
 : ال(رشیع 

8ىل السا8ة اخلامسة  2019غشت  03امجلعة }لسة 8امة zرشیعیة یوم بعقد  2019/ 02/26رمق قرار  ←
 : بعد الزوال  �Kراسة والتصویت 8ىل النصوص اجلاهزة ویتعلق ا6ٔمر �لنصوص التالیة 

املواد املعد� من النظام اhا�يل Kلم�لس بعد �رت ب ا6ٓ�ر القانونیة لقرار احملمكة اhس.توریة رمق  �
 �22ٕالجامع، يف اج
عها املنعقد بتارخي وافقت 8لهيا جلنة العدل وال(رشیع وحقوق إال�سان، . (19/93

 ).2019یولیوز 

وافقت (. �ش�ٔن الوصایة إالداریة 8ىل امجلا8ات الساللیة وتدبري kٔمال�ها 62.17مرشوع قانون رمق  �
یولیوز  826لیه جلنة اhا�لیة وامجلا8ات الرتابیة والب�Hات ا6ٔساس.یة، �ٕالجامع، يف اج
عها املنعقد بتارخي 

2019.( 

وافقت 8لیه جلنة (. یتعلق �لتqدید إالداري 6ٔرايض امجلا8ات الساللیة 63.17مرشوع قانون رمق  �
 ).2019یولیوز  26اhا�لیة وامجلا8ات الرتابیة والب�Hات ا6ٔساس.یة، �ٕالجامع، يف اج
عها املنعقد بتارخي 

ى  10الصادر يف  1.69.30یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف رمق  64.17مرشوع قانون رمق  � جامد
وافقت 8لیه جلنة (. املتعلق �6ٔرايض امجلاعیة الواقعة يف دوا¥ر الري) 1969یولیوز 25( 1389ا6ٔوىل 

 ).2019یولیوز  26اhا�لیة وامجلا8ات الرتابیة والب�Hات ا6ٔساس.یة، �ٕالجامع، يف اج
عها املنعقد بتارخي 

املتعلق �لتعیني  �02.12متمي القانون التنظميي رمق یقيض بتغیري و  17.19مرشوع قانون تنظميي رمق  �
وافقت 8لیه جلنة العدل وال(رشیع (. من اhس.تور 92و  49يف املناصب العلیا تطبیقا 6ٔحاكم الفصلني 

 ).2019یولیوز  26وحقوق إال�سان، �ٕالجامع، يف اج
عها املنعقد بتارخي 

 . رتبیة والتكو)ن والبحث العلميیتعلق مبنظومة ال 51.17ٕاطار رمق  –مرشوع قانون  �

kٔغسطس  12( 1331رمضان  9بتغیري و�متمي الظهري الرشیف الصادر يف  31.18مرشوع قانون رمق  �
 . مبثابة قانون aلزتامات والعقود) 1913

يف اطار قراءة . (یتعلق �Eلس الوطين Kلغات والثقافة املغربیة 04.16مرشوع قانون تنظميي رمق  �
 )یربمج بعد من hن اKلجنة ا¯تصةمل ) (�نیة



 الس.ید عبد القادر سالمة: رئاسة اجللسة  •

 الس.ید kٔمحد تو)زي: kٔمانة اجللسة  •
  

 
 

النصوص الواردة 8ىل اEلس من جملس النواب 8ىل اKل�ان ا¯تصة، ²�ٕا�  2019/ 03/26رمق قرار  ←
 :ویتعلق ا6ٔمر �لنصوص التالیة

 . مبزاو� �kٔشطة الصنا8ة التقلیدیةیتعلق  50.17مرشوع قانون رمق  �

من  28یغري و)متم مبوج´ه امللحق ا6ٔول من الظهري الرشیف الصادر يف  76.18مرشوع قانون رمق  �
ى ا6ٓخرة   . مبثابة مدونة الت�ارة البحریة) 1919مارس  31( 1337جامد

حماربة اجلرمية، املوقع یوافق مبوج´ه 8ىل االتفاق �ش�ٔن التعاون يف جمال  15.19مرشوع قانون رمق  �
 .بني اململكة املغربیة ومملكة ٕاس.بانیا 2019فربا)ر  �13لر�ط يف 

یوافق مبوج´ه 8ىل 2روتوPول حول هبة ال رجعة فهيا �اصة مبلكHة  16.19مرشوع قانون رمق   �
مملكة بني اململكة املغربیة و  2019فربا)ر  13بطن�ة، املوقع �لر�ط يف » املرسح الك´ري ثريفانت س«

 .ٕاس.بانیا

یوافق مبوج´ه 8ىل االتفاق إالطار �ش�ٔن التعاون يف مHدان اhفاع، املوقع  18.19مرشوع قانون رمق   �
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة Pرواتیا 2019فربا)ر  �8لر�ط يف 

املوقع �لر�ط يف  یوافق مبوج´ه 8ىل االتفاق إالطار Kلتعاون aق�صادي، 19.19مرشوع قانون رمق   �
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة ال(ش.یكHة 2018دoسمرب  4

 . �ش�ٔن الوصایة إالداریة 8ىل امجلا8ات الساللیة وتدبري kٔمال�ها 62.17مرشوع قانون رمق  �

 . یتعلق �لتqدید إالداري 6ٔرايض امجلا8ات الساللیة 63.17مرشوع قانون رمق  �

ى  10الصادر يف  1.69.30یقـيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف رمق  64.17 مرشوع قانون رمق � جامد
 . املتعلق �6ٔرايض امجلاعیة الواقعة يف دوا¥ر الري) 1969یولیوز 25( 1389ا6ٔوىل 

املتعلق �ق�ناء سفن الصید وم´ارشة بناهئا  59.14مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق   �
 .و�رمميها

القايض مبنع صنع اPٔ6یاس من مادة  77.15بتغیري و�متمي القانون رمق  57.18ع قانون رمق مرشو �
 .البالس(Hك واس.تريادها وتصد)رها وzسویقها واس.تعاملها



 12( 1331رمضان  9بتغیري و�متمي الظهري الرشیف الصادر يف  31.18مرشوع قانون رمق   �
 .مبثابة قانون aلزتامات والعقود) kٔ1913غسطس 

 .من قانون املسطرة املدنیة، كام مت تغیريه و�متميه 430مقرتح قانون ب(متمي املادة   �

 .مقرتح قانون یتعلق ²�ٕداث القÄاة الربملانیة  �

يف اطار قراءة . (یتعلق �Eلس الوطين Kلغات والثقافة املغربیة 04.16مرشوع قانون تنظميي رمق  �
 ).مÄه 45و 26، 17، 10، 6، �3نیةبعد تعدیل املواد 

 

ندوة الرؤساء یوم امجلعة 8ىل السا8ة الثانیة عرشة زوa لرتت ب النصوص بعقد 2019/ 04/26رمق قرار  ←
 .وتنظمي املناقشة يف اجللسة ال(رشیعیة

حصیÈ حضور kٔعضاء احلكومة 6ٔشغال جملس املس(شار)ن 8ىل املوقع ب�رش  2019/ 05/26رمق قرار  ←
 .مراسÈ يف املوضوع ٕاىل رئ س احلكومة إاللیكرتوين الرمسي Kلم�لس وتوجHه

 
  :العالقات اخلارجHة 

 

عوة املوËة ٕاىل الس.ید رئ س جملس املس(شار)ن Kلمشاركة يف ا�hملوافقة 8ىل  2019/ 06/26رمق قرار  ←
یويم kٔشغال املؤمتر ا6ٔورويب لرؤساء الربملاÍت املنظمة من ق´ل امجلعیة الربملانیة Eلس kٔورو� �سرتاس.بورغ 

 .kٔ2019كتو2ر  25و 24

عوة املوËة ٕاىل الس.ید رئ س جملس املس(شار)ن Kلمشاركة يف ا�hملوافقة 8ىل  2019/ 07/26رمق قرار  ←
ى رئ سات ورؤساء اEالس ال(رشیعیة يف kٔمر)اك الوسطى والكرای ب  25فعالیات اPÑرى  اليت ) فو2ریل(ملنتد

 .2019غشت  22 ٕاىل 19من س(Äعقد �ملكس.یك �الل الفرتة املمتدة 
  
  

 :خمتلفات 

 مقرزÕرة الكشفHة احلس�Hة  املغربیة  لفرع اش.توكةkٔیت �هاطلب �ملوافقة 8ىل   11/26/2019رمق قرار  ←
  .2019غشت  05و  �01الل الفرتة املمتدة ما بني  جملس املس(شار)ن

  
 
  



  قضاK Õلمتابعة
  

  :العالقات اخلارجHة 
  

ى واEالس املامثÈ يف  ملف -   ٕافریقHاحول تنظمي جملس املس(شار)ن ورابطة جمالس الش.یوخ والشور
Kلندوة اhولیة حول ا6ٔمن الغذايئ ) الفاو(والزرا8ة  والعامل العريب �رشاكة مع مÄظمة ا6ٔمم املتqدة لØÙٔذیة

kٔكتو2ر  30الفرتة املمتدة من  عريب �اللوaج
ع ا6ٔول Kلش.بكة الربملانیة لÙٔمن الغذايئ يف ٕافریقHا والعامل ال
دفرت التحمالت ؛ ورقة ت�ٔطريیة حول الندوة واج
ع الش.بكة ؛ مرجعیات ومر�كزات ( 2019ٕاىل فاحت نونرب 

یة حول aج
8ات ؛ مرشوع 2رÍمج الندوة اhولیة مي الندوة اhولیة حول ا6ٔمن الغذايئ ؛ معلومات تنظ 
Pلش.بكة ؛ حول ا6ٔمن الغذايئ ؛ املشارK ع الش.بكة ؛ املیثاق الت�ٔس يس
ون يف الندوة ؛ مرشوع 2رÍمج اج

  .)ورقة حول الرابطة
  
ى  دعوة - موËة ٕاىل الس.ید رئ س جملس املس(شار)ن Kلمشاركة يف kٔشغال اhورة الس.نویة ملنتد

Õعقد برباÄ)ل التحرك العاملي اليت س{kٔ س ا6ٔخرض، یويم /الربملانیني منkٔ2019نرب نو  22و  21الر. 
 
حول مشاركة الس.ید املس(شار عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ س جملس املس(شار)ن يف  قر)رت- 

ٕاىل  kٔ16شغال امجلعیة العامة Kلربملان aندیين اليت انعقدت kٔشغالها ببوغوطا، Pولوم´یا �الل الفرتة املمتدة من 
 2019یولیوز  19

 
  
 

 

 

 

 

 

 


