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حصيلة أشغا لجنة الخارجية  -دورة أبريل 5150
رقم االجتماع

موضوع االجتماع

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
 .0مشروع قانون رقم  12.51يوافق بموجبه
على معاهدة أفريقيا منطقة خالية من السالح
النووي (معاهدةبليندابا) ،الموقعة بالقاهرة
(مصر) في  00أبريل .0991
 .5مشروع قانون رقم  02.51يوافق بموجبه
على الميثاق اإلفريقي للسالمة على الطرق،
المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في  10يناير .5101
0

 .1مشروع قانون رقم  20.51يوافق بموجبه
على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة
المغربية وجمهورية تركيا ،الموقع بالرباط في 50
أغسطس .5151

تاريخ
انعقاد
االجتماع
األربعاء
 13مارس
0203

مقدم العرض
عدد
الحضور
السيدة نزهة
الوافي
الوزيرة
المنتدبة لدى
وزير الشؤون
الخارجية
والتعاون
اإلفريقي
والمغاربة
المقيمين
بالخارج
المكلفة
بالمغاربة
المقيمين
بالخارج

7

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
للحضور
%36,84

 .0مشروع قانون رقم  29.51يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن االمتيازات والحصانات بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة الواليات
المتحدة األمريكية ،الموقع بالرباط في فاتح
سبتمبر .5151
 .2مشروع قانون رقم  11.51يوافق بموجبه

2

---

05

0

المجموع

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع ساعات
مداخالت
الحكومة
االشتغال
السادة
العرض الجواب المستشارين
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 40دقيقة

25
دقيقة

30
دقيقة

ساعة و 12دقيقة

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ
انعقاد
االجتماع

مقدم العرض
عدد
الحضور

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
للحضور

المجموع

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع ساعات
مداخالت
الحكومة
االشتغال
السادة
العرض الجواب المستشارين

على النظام األساسي للبنك اآلسيوي لالستثمار في
البنية التحتية ،الموقع ببكين في  59يونيو
.5102

5

اجتماع السيدات والسادة المستشارين أعضاء لجنة
الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في
الخارج ،لتدارس آخر مستجدات القضية الوطنية.

الثالثاء
 57أبريل
5150

----

%26,31
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6

11

صدر بشأنه بالغ وجهت نسخة منه
للسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
المدة الزمنية التي استغرقها االجتماع 21 :
دقيقة

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
 .0مشروع قانون رقم  01.51يوافق بموجبه على
االتفاقية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية
وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا،
الموقعة بمراكش في  50أكتوبر .5109
1

 .5مشروع قانون رقم  07.51يوافق بموجبه على
االتفاقية بشأن نقل األشخاص المحكوم عليهم بين
المملكة المغربية وأوكرانيا ،الموقعة بمراكش في 50
أكتوبر .5109

الثالثاء
 12يونيو
5150

السيدة نزهة
الوافي
الوزيرة
المنتدبة لدى
وزير الشؤون
الخارجية
والتعاون
اإلفريقي
والمغاربة
المقيمين
بالخارج
المكلفة
بالمغاربة
المقيمين
بالخارج

2

26,31%

 .1مشروع قانون رقم  02.51يوافق بموجبه على

3

0

01

5

7

25
دقيقة

35
دقيقة

دقيقة50

ساعة
دقيقة50و

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ
انعقاد
االجتماع

مقدم العرض
عدد
الحضور

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
للحضور

اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية
بين المملكة المغربية وأوكرانيا ،الموقعة بمراكش في
 50أكتوبر .5109
 .0مشروع قانون رقم  72.51يوافق بموجبه على
االتفاق بين حكومة المملكة المغربية واألمم المتحدة
بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة اإلرهاب
والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب األمم المتحدة
لمكافحة اإلرهاب ،بالرباط ،المملكة المغربية ،الموقع
بتاريخ  1أكتوبر .5151
 .2مشروع قانون رقم  77.51يوافق بموجبه على
اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة روسيا االتحادية ،الموقع
بالرباط في  00سبتمبر  5151وبموسكو في  00أكتوبر
.5151
عدد االجتمــــــاعات 1 :
مجموع ساعات العمــل :أربع ساعات و 31دقيقة
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المجموع

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع ساعات
مداخالت
الحكومة
االشتغال
السادة
العرض الجواب المستشارين

حصيلة لجنة الخارجية – دورة أكتوبر 2020

مشاريع القوانين
تاريخ اإلحالة
على اللجنة

الجهة التي
أحالت
النص

تاريخ
الدراسة في
اللجنة

نتيجة
الدراسة

.1مشروع قانون رقم  02.90يوافق بموجبه
على املعاهدة املؤسسة لوكالة ألادوية
إلافريقية املعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا)في 11
فبراير9012

 31نوفمبر 0202

مجلس النواب

 20ديسمبر
0202

إجماع
الحاضرين

تهدف وكالة األدوية اإلفريقية إلى تعزيز قدرة الدو األطراف والمجموعات
االقتصادية اإلقليمية على تنظيم المنتجات الطبية من أجل الوصو إلى منتجات طبية
ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة وبأسعار معقولة عبر القارة ،كما تسعى الوكالة إلى بلوغ
المعايير الدولية في هذا الصدد ،وتوفير مناخ تنظيمي مالئم للبحث والتطوير في
المجا الصيدالني ،وكذا تعزيز التنسيق بين البلدان اإلفريقية من أجل حماية الصحة
العامة من األخطار المرتبطة باستعما األدوية دون المستوى المعياري .وستقوم
الوكالة بهذا عبر تنسيق النظم التنظيمية المستمرة ،وتعزيز وتنسيق جهود مفوضية
االتحاد اإلفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ،ومنظمات الصحة اإلقليمية،
والدو األعضاء ،وعبر توفير التوجيه التنظيمي.

.9مشروع قانون رقم  11.90يوافق بموجبه
على الاتفاق بشأن التعاون التجاري
والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة
تركمانستان ،املوقع بعشق آباد في  92سبتمبر
.9012

 31نوفمبر 0202

مجلس النواب

 20ديسمبر
0202

إجماع
الحاضرين

يهدف هذا االتفاق إلى تعزيز عالقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجاالت
التجارية واالقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية على أساس دائم وعلى أساس المنفعة
المتبادلة.
يشمل التعاون المنصوص عليه في هذا االتفاق عدة مجاالت ،من أبرزها تشجيع
تنفيذ مشاريع التنمية التي تهم الطرفين المتعاقدين في المسائل الصناعية والزراعية
والمالية والطاقية والعلمية والتكنولوجية والتقنية ،وتوسيع التجارة المتبادلة بين البلدين
وإقامة عالقات شراكة بين قطاعاتهما الخاصة ،وكذا تشجيع التعاون بين المؤسسات
التجارية للبلدين من أجل تسهيل إقامة مشاريع مشتركة ،زيادة على تباد المعلومات
المتوفرة بشأن البحث العلمي والتكنولوجي بين المؤسسات والهيئات العلمية في البلدين

.2مشروع قانون رقم  12.90يوافق بموجبه
على اتفاقية تسليم املجرمين بين اململكة
املغربية واملجر ،املوقعة بمراكش في  91أكتوبر

 31نوفمبر 0202

مجلس النواب

 20ديسمبر
0202

النص

إجماع
الحاضرين

5

أهداف النص
(اتفاقيـــــــــــات)

تهدف هذه االتفاقية إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في مجا مكافحة
الجريمة ،بحيث يلتزم الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض ،بناء على طلب ووفقا
لقانونهما الداخلي ،أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار
حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.

.9012

وتضع هذه االتفاقية أسس التسليم وتنظم شروطه واألفعا الموجبة له وكذا األسباب
اإللزامية واالختيارية لرفضه ،كما تحدد شكل طلب التسليم والوثائق المعززة له
والمساطر التي يمر بها ،وجميع المعلومات التكميلية التي يمكن للطرف المطلوب
طلبها من طالب التسليم متى دعت الضرورة لذلك

.2مشروع قانون رقم  12.90يوافق بموجبه
على الاتفاقية بشأن نقل ألاشخاص املحكوم
عليهم بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
املجر ،املوقعة بمراكش في  91أكتوبر.9012

 31نوفمبر 0202

مجلس النواب

 20ديسمبر
0202

إجماع
الحاضرين

تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين ،وذلك بهدف تمكين
األشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية
تسهيل إعادة إدماجهم االجتماعي.
وتنظم هذه االتفاقية مبادئ وشروط نقل المحكوم عليهم وأسباب رفض طلب النقل
والمسطرة التي تمر بها طلبات النقل ،وكيفية تقديمها والوثائق المعززة لها،
والمعلومات المتعلقة بتنفيذ اإلدانة.
كما تؤكد االتفاقية على إعفاء الوثائق والمستندات التي يتم إرسالها تطبيقا لمقتضياتها
من جميع إجراءات التصديق.
وتتطرق هذه االتفاقية إلى اآلثار الناجمة عن النقل بكل من دولة اإلدانة ودولة
التنفيذ ،وإلى النتائج المترتبة عن هذا النقل .كما تنص على اللغة التي يجب أن تحرر
بها طلبات النقل ،وعلى االلتزامات المالية الناتجة عن النقل.

.2مشروع قانون رقم  22.90يوافق بموجبه
على الاتفاقية بين اململكة املغربية واليابان
لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب
على الدخل و منع التهرب و الغش الضريبيين
،املوقعة بالرباط في  8يناير.9090

 31نوفمبر 0202

مجلس النواب

 20ديسمبر
0202

إجماع
الحاضرين

تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز العالقات االقتصادية وتوطيد التعاون في ميدان
الضرائب بين المملكة المغربية واليابان.
وتطبق على األشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ،وذلك فيما
يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو
سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .وتمثل هذه الضرائب جميع
الضرائب المفروضة على الدخل اإلجمالي أو على عناصر من الدخل ،بما فيها
الضرائب على األرباح الناتجة عن نقل أي ملكية ،والضرائب على المبالغ اإلجمالية
لألجور أو الرواتب المؤداة من قبل مقاوالت ،وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس
المـا  ،وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على
االتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.

مجلس النواب

 20ديسمبر 0202

إجماع
الحاضرين

يروم هذا االتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة اليابان تشجيع وحماية
االستثمار ،وذلك رغبة منهما في تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين.
ووفقا لهذا االتفاق يقوم كل طرف متعاقد بقبو استثمار مستثمري الطرف المتعاقد

.6مشروع قانون رقم  22.90يوافق يموجبه
على الاتفاق بين اململكة املغربية واليابان

 31نوفمبر 0202

6

حول تشجيع وحماية الاستثمار ،املوقع
بالرباط في  8يناير .9090

.7مشروع قانون رقم  27.90يوافق بموجبه
على الاتفاق املؤسس لشراكة بين اململكة
املغربية واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
وإيرلندا الشمالية ،املوقع بلندن في 96
أكتوبر .9012

اآلخر وفقا لقوانينه وأنظمته الجاري بها العمل ،بما في ذلك تلك المتعلقة بملكية
وسيطرة األجانب ،كما يقوم ،قدر اإلمكان ،بتشجيع وتهيئة الظروف المواتية
لمستثمري الطرف المتعاقد اآلخر إلنجاز االستثمارات فوق ترابه ،كما يمنح كل
طرف متعاقد فوق ترابه لمستثمري الطرف المتعاقد اآلخر واستثماراتهم معاملة ال
تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه واستثماراتهم
بالنسبة لألنشطة االستثمارية.
بموجب هذا االتفاق كذلك ،يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه الستثمارات مستثمري
الطرف المتعاقد اآلخر معاملة وفقا للقانون الدولي العرفي ،والتي تشمل المعاملة
العادلة والمنصفة والحماية واألمن الكاملين.
 31نوفمبر 0202

مجلس النواب

إجماع
الحاضرين

 20ديسمبر 0202

7

يأتي هذا االتفاق لتجسيد رغبة الطرفين في ملئ الفراغ القانوني المترتب عن خروج
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من االتحاد األوروبي وتحديد
إطار التعاون بين الطرفين بعد مرور الفترة االنتقالية التي تلي خروج المملكة المتحدة
من االتحاد.
ويهدف هذا االتفاق إلى الحفاظ على العالقات التجارية بين الطرفين وعلى الحقوق
وااللتزامات المتبادلة بينهما كما ينص عليها االتفاق األورو-متوسطي المؤسس
لشراكة بين المملكة المغربية ،من جهة ،والمجموعات األوروبية ودولها األعضاء،
من جهة أخرى ،المحرر ببروكسيل بتاريخ  02فبراير  3112واالتفاق بين المملكة
المغربية واالتحاد األوروبي لوضع آلية لتسوية النزاعات ،المحرر ببروكسيل بتاريخ
 31دجنبر  .0232كما يروم االتفاق الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة
بين الطرفين ،الناتجة عن اتفاق الشراكة سالف الذكر وتوفير قاعدة لزيادة تحرير
التجارة بين الطرفين.
وبموجب هذا االتفاق أنشأ الطرفان شراكة وكذا منطقة تجارة حرة للبضائع وقواعد
ذات الصلة ويؤكدان األهداف الواردة بالمادة األولى من اتفاق الشراكة المغربي-
األوروبي وبالمادة األولى من االتفاق المغربي-األوروبي لوضع آلية لتسوية
المنازعات.

.8مشروع قانون رقم  62.12يوافق بموجبه على
الاتفاقية بخصوص التعاون في املجال
العسكري والتقني بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة اململكة ألاردنية الهاشمية ،املوقعة
بعمان في  90يوليو .9012

.2مشروع قانون رقم  72.12يوافق بموجبه على
الاتفاقية متعددة ألاطراف لتنفيذ إلاجراءات
املتعلقة باالتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل
الوعاء الضريبي ونقل ألارباح ،املعتمدة بباريس
في  92نوفمبر  9016والتي وقعت عليها اململكة
املغربية في  92يونيو .9012

 .10مشروع قانون رقم  22.90يتعلق بخدمات
الثقة بشأن املعامالت إلالكترونية.

 31نوفمبر 0202

مجلس النواب

 20ديسمبر 0202

إجماع الحاضرين

مجلس النواب

 20ديسمبر 0202

إجماع الحاضرين

مجلس النواب

 31ديسمبر 0202

تهدف هذه االتفاقية إلى وضع اإلطار القانوني الالزم للتعاون بين
المملكة المغربية والمملكة األردنية الهاشمية في المجاالت العسكرية
والتقنية المختلفة.
وتحدد االتفاقية المذكورة المجاالت التي يعتزم الطرفان التعاون
فيها ،وعلى الخصوص  :التدريب والتعليم العسكري ،والتعاون بين
القوات البرية والجوية والبحرية ،والتسليح وصناعة المعدات الدفاعية
وتطوير وتحديث التكنولوجيا ،وتصميم وتشغيل أنظمة االتصاالت،
والبنى التحتية العسكرية ،والطب العسكري ،وتباد الخبرات في
المجاالت العسكرية ،والتاريخ العسكري واألرشيف وإدارة المتاحف
العسكرية.

 31نوفمبر 0202

وتهدف االتفاقية إلى التأكيد على أهمية ضمان فرض الضرائب على
األرباح التي تحققها األنشطة االقتصادية ،وضرورة ضمان التنفيذ
السريع والمنسق لتدابير تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح ذات الصلة
بالمعاهدات متعددة األطراف.
وقد قامت المملكة المغربية بالتوقيع على هذه االتفاقية بتاريخ  01يونيو
 ،0231في مقر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بباريس.
وتحدد هذه االتفاقية نطاق تطبيقها سواء بالنسبة للكيانات الشفافة أو
الكيانات ذات اإلقامة المزدوجة ،كما تقف في مقتضياتها على ثالثة
أساليب إلزالة االزدواج الضريبي وتعطي للدو الحق في اختيار أي
منها.
كما تتضمن االتفاقية أحكاما لتفادي ومنع إساءة استعما المعاهدات.

 21ديسمبر 0202

وعند عرض
يهدف هذا المشروع قانون إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب
مادة
مشروع القانون
الحتياجات الفاعلين االقتصاديين العموميين والخواص واإلدارات
مادة والمشروع
قانون برمته وافقت العمومية والمواطنين ،من خال تنظيمه للتوقيعات اإللكترونية والخاتم
عليه اللجنة بإجماع اإللكتروني والختم الزمني اإللكتروني وخدمات اإلرسا اإللكتروني
أعضائها الحاضرين المضمون والتيقن من مواقع اإلنترنت.
كما ورد عليها بدون كما يرمي إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر مالئمة لمختلف
تعديل

8

المعامالت ،وإلى توضيح األثر القانوني للتوقيع اإللكتروني البسيط
والمتقدم .وتوسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة
من لدن مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

9

مقترح قانون

مقرتح قانون

تاريخ اإلحالة

اجلهة اليت أحالت املقرتح

مالحظات

املوقف احلكومي

على اللجنة
 .0مقترح قانون يقضي بإعادة تنظيم مجلس الجاليــة
المغربية بالخارج

 10غشت 5151

السادة المستشارون أعضاء الفريق
االشتراكي

عدم قبول الحكومة لمقترح
تمت إحالة الطلب للوزير المعني
قانون يقضي بإعادة تنظيم
بتاريخ  01أكتوبر 5151
مجلس الجالية المغربية بالخارج
بتاريخ
 51نوفمبر 5151
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حصيلة أشغا اللجنة – القانون المالي 0202
المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
رقم االجتماع

موضوع االجتماع

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين
بالخارج

تاريخ انعقاد
االجتماع

األربعاء
20ديسمبر 0202

1

الحاضرين
بصفتهم

عدد
الحضور

النسبة
املئوية
للحضور

عدد
املعتذرين

عدد
املتغيبين

مالحظين

6

31.57%

---

12

6

املجموع

19

العرض

ساعة

الجواب

ساعة

و20
دقيقة

 2ساعات

6ساعات

و 20دقيقة

السيدة نزهة الوافي الوزيرة
المنتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية و التعاون اإلفريقي
والمغاربة المقيمين بالخارج
المكلفة بالمغاربة المقيمين
بالخارج
دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف
والشؤون االسالمية

2

3

السيد ناصر بوريطة وزير
الشؤون الخارجية و التعاون
اإلفريقي والمغاربة المقيمين
بالخارج –

عدد

أعضاء اللجنة

مقدم العرض

الحكومة

مداخالت
السادة
املستشارين

مجموع ساعات
الاشتغال

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى
رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

األربعاء
01نوفمبر 0202

الثالثاء
 02نوفمبر0202

السيد أحمد التوفيق وزير
األوقاف والشؤون االسالمية

السيد عبد اللطيف لوديي
الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بإدارة
الدفاع الوطني

7

11

11

36,84%

57,89%

---

---

19

8

---

12

7

45
دقيقة

25
دقيقة

ساعة و20
دقيقة

92

ساعة

20
دقيقة

ساعة و30
دقيقة

 9ساعتان
و  20دقيقة

3ساعات

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
رقم االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

موضوع االجتماع

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية
للمقاومين وأعضاء جيش التحرير

4

الخميس
 26نوفمبر 0202

عدد

أعضاء اللجنة

مقدم العرض

السيد دمحم أمكراز وزير الشغل
واالدماج المهني والسيد
مصطفى الكثيري المندوب
السامي لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير

الحكومة

الحاضرين
بصفتهم

عدد
الحضور

النسبة
املئوية
للحضور

عدد
املعتذرين

عدد
املتغيبين

مالحظين

8

42,10%

---

11

---

املجموع

8

العرض

ساعة
و
12دقيقة

مداخالت
السادة
املستشارين

مجموع ساعات
الاشتغال

الجواب

22دقيقة

ساعة
و  90دقيقة

3ساعات و90
دقيقة

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

عدد الحضور

عدد المتغيبين

عدد المعتذرين

المجموع

المدة الزمنية

5

التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصات
اللجنة

9

10

----

9

10دقائق

12

عدد االجتماعات وعدد ساعات العمل :
عدد االجتمــــــاعات 7 :
مجموع ساعات العمــل  07 :ساعة و  52دقيقة.
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الطلبـــات الواردة لعقــــد اجتماعــــات اللجنة

دورة أكتوبر : 5109
الطلب
رقم
3

مقدم الطلب

موضوع الطلب

تاريخ االحالة على اللجنة

مالحظات

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

تداعيات التدخل التركي على دول
المغرب العربي.

 00يناير 5151

وجهت اللجنة مراسلة
للوزير المعني باألمر
بتاريخ  02يناير 5151

دورة أبريل : 5151
الطلب
رقم

مقدم الطلب

موضوع الطلب

تاريخ االحالة على اللجنة

مالحظات

1

فريق االتحاد المغربي للشغل

اإلجراءات الحكومية المتخذة من أجل

 55أبريل 5151

وجهت رئاسة اللجنة مراسلة

14

0

إرجاع المغاربة العالقين بالخارج
بسبب انتشار جائحة كورونا إلى
أرض الوطن.
اإلجراءات التي تعتزم الحكومة
فريق االتحاد المغربي للشغل-فريق العدالة والتنمية-
اتخاذها من أجل إرجاع المغاربة
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية – فريق األصالة
العالقين بالخارج بسبب جائحة كوفيد
والمعاصرة
 09إلى أرض الوطن.
الفريق الحركي  -فريق التجمع الوطني لألحرار -فريق أوضاع المغاربة العالقين بالخارج
جراء ما فرضته جائحة كورونا.
االتحاد العام لمقاوالت المغرب – الفريق االشتراكي -
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

للوزير المعني باألمر
 59ماي 5151

بتاريخ  50أبريل 5151
وجهت رئاسة اللجنة مراسلة
للوزير المعني باألمر
بتاريخ  10يونيو 5151

 15يونيو 5151

وجهت رئاسة اللجنة مراسلة
للوزير المعني باألمر
بتاريخ  15يونيو 5151

2

الفريق الحركي  -فريق التجمع الوطني لألحرار -
الفريق االشتراكي -الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

تدبير قطاع األوقاف والشؤون
اإلسالمية في ظل جائحة كورونا.

 19يونيو 5151

وجهت رئاسة اللجنة مراسلة
للوزير المعني باألمر
بتاريخ  19يونيو 5151

1

فريق العدالة والتنمية  -الفريق الحركي -فريق التجمع
الوطني لألحرار -الفريق االشتراكي-فريق االتحاد
المغربي للشغل  -الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

أوضاع المغاربة بالخارج في ظل
تداعيات جائحة كورونا.

 11يونيو 5151

وجهت رئاسة اللجنة مراسلة
للوزيرة المعنية باألمر
بتاريخ فاتح يوليوز 5151

3

15

الزيارات الميدانية :
-3

زيارة ميدانية مشتركة بين لجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان للحزام االمني باألقاليم الجنوبية خال الفترة الممتدة من :
 22إلى  22مارس .0202

-0

زيارة ميدانية لوفد برلماني مشترك عن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين
في الخارج بمجلس المستشارين للمعبر الحدودي الكركرات خال الفترة الممتدة من :
 31إلى  31ديسمبر .0202

التعديالت :
ال توجد نصوص معدلة.
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مشروع قانون وافقت عليه اللجنة ويحيل على نصوص تنظيمية
– دورة أكتوبر – 0202


مشروع قانون رقم  34.02يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعامالت اإللكترونية :

المادة
املادة ألاولى

املادة2

النص
يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام املطبق على خدمات الثقة بشأن املعامالت إلالكترونية ،وعلى وسائل وخدمات التشفير
وتحليل الشفرات وكذا على العمليات املنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤالء ومن لدن
أصحاب الشهادات إلالكترونية.
ويحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن املعامالت إلالكترونية املعينة بنص تنظيمي واملشار إليها في هذا
القانون «بالسلطة الوطنية».
التوقيع إلالكتروني املتقدم هو توقيع إلكتروني بسيط ،كما تم تعريفه في املادة  9أعاله ،يستوفي الشروط التالية:
 أن يكون خاصا بصاحب التوقيع؛ أن يسمح بتحديد هوية املوقع؛ أن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء التوقيع إلالكتروني التي يمكن أن يستعملها صاحب التوقيع تحت مراقبته بصفة حصرية،وبدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية؛
 أن يرتكزعلى شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبرمعادلة لها تحدد بنص تنظيمي؛ وأن يكون مرتبطا باملعطيات املتعلقة بهذا التوقيع بكيفية تمكن من كشف كل تغييرالحق يطرأ عليها.17

املادة2
املادة 12

املادة 18
املادة 21

املادة 22

تسلم شهادة التوقيع إلالكتروني املؤهلة من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد ،وتتضمن معطيات ومعلومات تحدد بنص تنظيمي.
الخاتم إلالكتروني املتقدم هو خاتم إلكتروني بسيط ،كما تم تعريفه في املادة  9من هذا القانون ،يستوفي الشروط التالية:
 أن يكون خاصا بمنش ئ الخاتم بما ال يدع مجاال للشك؛ أن يسمح بتحديد هوية منش ئ الخاتم؛ أن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء الخاتم إلالكتروني التي يمكن أن يستعملها منش ئ الخاتم تحت مراقبته وبدرجة عالية منالثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية؛
 أن يرتكزعلى شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبرمعادلة لها تحدد بنص تنظيمي؛ وأن يكون مرتبطا باملعطيات املتعلقة بهذا الخاتم بكيفية تمكن من كشف كل تغييرالحق يطرأ عليها.تسلم شهادة الخاتم إلالكتروني املؤهلة من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد ،وتتضمن معطيات ومعلومات تحدد بنص تنظيمي.
تتضمن الشهادة املؤهلة للتيقن من موقع ألانترنت أصناف املعطيات املتعلقة:
 بمقدم خدمات الثقة املعتمد الذي سلم الشهادة املؤهلة؛ بالشخص الذاتي أو الاعتباري املسلمة إليه الشهادة ،واسم أو أسماء املجال املستغل من لدن الشخص املذكور؛ برمزتعريف الشهادة املؤهلة وصالحيتها.تحدد بنص تنظيمي قائمة أصناف املعطيات املذكورة.
من أجل الحصول على الاعتماد ،يجب على مقدم خدمات الثقة:
أوال -أن يستوفي الشروط التالية:
أ) أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون املغربي؛
18

ب) أن يستعمل نظما ومعدات وبرمجيات موثوقا بها ،ويضمن سالمتها التقنية وموثوقية سلسلة العمليات املتكفل بها؛
ج) أن يوظف مستخدمين ،وأن يلجأ عند الاقتضاء إلى مقاولين من الباطن ،لهم التجربة واملؤهالت الالزمة في مجال تقديم خدمات
الثقة؛
د) أن يكتتب تأمينا لتغطية ألاضرارالتي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب خطئه املنهي؛
ه) أن يتوفر على مخطط لضمان استمرارية الخدمة ،يتضمن مجموع الحلول البديلة إلبطال مفعول انقطاعات ألانشطة،
وحماية الوظائف من آلاثار الناجمة عن الاختالالت ألاساسية للنظم أو عن الكوارث ،وضمان استئناف عمل هذه الوظائف في
أقرب آلاجال.
ثانيا -أن يلتزم:
أ) بإخبار الشخص الذي يرغب في استعمال خدمة ثقة مؤهلة ،إخبارا واضحا وشامال ،وقبل أي تعاقد معه ،بالشروط املتعلقة
باستعمال خدمة الثقة املذكورة ،بما في ذلك حدود استعماالتها؛
ب) بالقدرة على املحافظة ،عند الاقتضاء بشكل إلكتروني ،على بعض املعطيات املتبادلة مع زبنائه ألجل تقديم خدمات الثقة،
شريطة:
 أال يسمح بإدخال املعطيات وتغييرها إال لألشخاص املرخص لهم لهذا الغرض من لدن مقدم الخدمة؛ أال يتأتى اطالع العموم على املعطيات دون موافقة الزبون املعني املسبقة؛أن يكون باإلمكان كشف أي تغييرمن شأنه أن يخل بسالمة املعطيات.عالوة على الشروط والالتزامات املنصوص عليها أعاله ،يجب على مقدم خدمات الثقة الذي يعتزم تسليم شهادات إلكترونية
مؤهلة:
-1أن يلتزم بالتحقق بوسائل مالئمة ،من هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي يسلم له الشهادة إلالكترونية ،وعند الاقتضاء،
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من جميع املعلومات الخاصة بالشخص املذكور .ويتم التحقق من هذه املعلومات:
أ) عن طريق الحضور الشخص ي للشخص الذاتي أو للممثل املأذون له من لدن الشخص الاعتباري؛
ب) أو عن بعد ،بواسطة وسائل التعريف إلالكتروني التي تطلب تسليمها الحضور الشخص ي للشخص الذاتي ،أو للممثل املأذون
له من لدن الشخص الاعتباري لدى الهيئة التي سلمت تلك الوسيلة .تحدد الوسائل املذكورة بنص تنظيمي؛
ج) أو بواسطة شهادة إلكترونية مؤهلة للتوقيع إلالكتروني أو للخاتم إلالكتروني ،التي سبق تسليمها لشخص تم التأكد من هويته
وفق البندين (أ) أو (ب) من هذه الفقرة؛
د) أو عن طريق وسائل أخرى للتعريف توفر ضمانة تعتبرها السلطة الوطنية معادلة للوسائل السالفة الذكر من حيث موثوقية
الحضور الشخص ي.
استثناء من أحكام املادة 29أعاله ،يمكن التحقق من هذه املعلومات من قبل الغير ،في إطار عقد مقاولة من الباطن يربط بين هذا
ألاخيرومقدم الخدمات املعني تصادق عليه السلطة الوطنية؛

املادة 22

-9أن يسمح للشخص الذي سلمت له الشهادة إلالكترونية بإلغائها في الحال وبكل يقين ،وأن يحرص على أن يتم تحديد تاريخ
وساعة تسليم الشهادة إلالكترونية وتاريخ وساعة إلغائها بدقة ،وأن ينشروضعية الشهادة املذكورة فور إلغائها؛
-2أن يقدم لكل طرف مستعمل املعلومات املتعلقة بصالحية الشهادات املؤهلة التي سلمها أو وضعيات إلغائها ،وأن يبقي هذه
املعلومات متاحة في أي وقت وحين ،حتى ما بعد مدة صالحية الشهادات .
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة.
يتعين على كل شخص يرغب في تقديم خدمات ثقة ال تدخل ضمن الخدمات املؤهلة ،التصريح مسبقا بذلك لدى السلطة الوطنية.
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املادة 26

املادة78

املادة72

تحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح املسبق.
من أجل الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة ،يخضع استيراد وسائل التشفير وتحليل الشفرات أو تصديرها أو
توريدها وكذا تقديم خدمات التشفيروتحليل الشفرات:
أ) لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية عندما ينحصر الغرض من هذه الوسيلة أو هذه الخدمة في التيقن من إرسالية أو ضمان
تمامية املعطيات املرسلة بطريقة إلكترونية؛
ب) لترخيص من قبل السلطة الوطنية عندما يتعلق ألامربغرض غيرالغرض املشارإليه في البند أ) أعاله.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إلادالء بالتصريح وتسليم الترخيص.
تعفى من التصريح والترخيص املذكورين بعض أنواع وسائل أو خدمات التشفيروتحليل الشفرات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي .
ال تخضع ألاجهزة املكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة لنظامي التصريح والترخيص املنصوص عليهما في هذه املادة.
تحدد بنص تنظيمي قيمة الضمانات الشخصية أو العينية موضوع املحررات املنجزة من لدن مؤسسات الائتمان واملؤسسات
املعتبرة في حكمها ،املنصوص عليها في الفصل  9.1من قانون الالتزامات والعقود ،التي يستعمل فيها وجوبا التوقيع إلالكتروني
املتقدم أو املؤهل أو الخاتم إلالكتروني املتقدم أو املؤهل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على الحقوق العينية بنص تنظيمي.
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دورة
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مشاريع القوانني:
مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

مشروع قانون رقم  02.50يتعلق باألمن السيبراني.

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية

مشروع قانون رقم  00.50يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة.

مشرو ع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

مشروع قانون رقم  52.50بتتميم القانون رقم  2.22المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة
الملكية.

مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير
مشروع قانون رقم  : 73.31بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.211الصادر في 52
من محرم  5( 0727مارس  )0237المعينة بموجبه حدود المياه اإلقليمية.
مشروع قانون رقم  : 73.31بتغيير وتتميم القانون رقم  0.30المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة
على مسافة  500ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
مشروع قانون رقم  02.02يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في مجا محاربة الجريمة ،الموقع
بالرباط في  07فبراير  5002بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا.
مشروع قانون رقم  02.02يوافق بموجبه على بروتوكو حو هبة ال رجعة فيها خاصة بملكية «المسرح
الكبير ثيرفانتيس» بطنجة ،الموقع بالرباط في  07فبراير  5002بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا.
مشروع قانون رقم  31.31يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع ،الموقع
بالرباط في  1فبراير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا.
مشروع قانون رقم  02.02يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار للتعاون االقتصادي ،الموقع بالرباط في 4
ديسمبر  5003بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية.
مشروع قانون قم  75.02يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بالرباط في  52مارس  5002بين المملكة
المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل و منع التهرب
والغش الضريبيين
مشروع قانون رقم  77.02يوافق بموجبه على االتفاقية في مجا المالحة التجارية ،الموقعة بمراكش في
 52مارس  5002بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية ليبيريا
مشروع قانون رقم  74.02يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بمراكش في  52مارس  5002بين المملكة
المغربية وجمهورية البنين لتجنب االزدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل ووضع قواعد التعاون المتباد
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مشروع قانون رقم  72.02يوافق بموجبه على االتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية
واإلدارية ،الموقعة بمراكش في  52مارس  5002بين المملكة المغربية وجمهورية البنين
مشروع قانون رقم  72.02يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي ،الموقع بالرباط
في  2مارس  5002بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية صربيا
مشروع قانون رقم  73.02يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين ،الموقعة بالرباط في  02مارس
 5002بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا
مشروع قانون رقم  73.02يوافق بموجبه على االتفاقية في مجا المساعدة القضائية في الميدان الجنائي،
الموقعة بالرباط في  02مارس  5002بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا
مشروع قانون رقم  45.02يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين و
البضائع ،الموقع بمراكش في  52مارس  5002بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية البنين
مشروع قانون رقم  47.02يوافق بموجبه على االتفاق الموقع بمراكش في  52مارس  5002بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات
مشروع قانون رقم  44.02يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تباد رسائل بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية البرازيل الفي درالية لتفادي االزدواج الضريبي على األرباح الناتجة عن النقل الجوي
والبحري ،الموقع ببرازيليا في  07يونيو 5002
مشروع قانون رقم  42.02يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف المتباد برخص السياقة بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا ،الموقع بمراكش في  52مارس 5002
مشروع قانون رقم  43.02يوافق بموجبه على البروتوكو الملحق بالقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي
المتعلق بالبرلمان اإلفريقي،المعتمد بمالبو (غينيا االستوائية)في  53يونيو 5004
مشروع قانون رقم  43.02يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي،الموقعة بالرياض في 2
ماي 5002
مشروع قانون رقم  42.02يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل األشخاص المحكوم عليهم بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية ،الموقعة ببرازيليا في  07يونيو 5002
مشروع قانون رقم  20.02يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن التعاون في مجا الدفاع بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية ،الموقع ببرازيليا في  07يونيو 5002
مشروع قانون رقم  20.02يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة
المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،الموقعة ببرازيليا في  07يونيو 5002
مشروع قانون رقم  25.02يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية
وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،الموقعة ببرازيليا في  07يونيو 5002
مشروع قانون رقم  22.02يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان االستثمارات بين المملكة
المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية ،الموقع ببرازيليا في  07يونيو 5002
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دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس
الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني
دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون
االسالمية

 0ساعتان
و  15دقيقة

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمقاومين
وأعضاء جيش التحرير

0ساعتان و 1دقائق

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية و
التعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

1ساعات
و 22دقيقة
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3ساعات

الثالثاء
 22فبراير 0202

مشروع قانون رقم  : 17.07بتغيير وتتميم الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم  1.73.211الصادر في  51من محرم 5( 0191
مارس  )0971المعينة بموجبه حدود المياه اإلقليمية.
مشروع قانون رقم  : 12.07بتغيير وتتميم القانون رقم 0.20
المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة  511ميل
بحري عرض الشواطئ المغربية.
مشروع قانون رقم  02.09يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون
في مجال محاربة الجريمة ،الموقع بالرباط في  01فبراير  5109بين
المملكة المغربية ومملكة إسبانيا.
مشروع قانون رقم  01.09يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة
ال رجعة فيها خاصة بملكية «المسرح الكبير ثيرفانتيس» بطنجة،
الموقع بالرباط في  01فبراير  5109بين المملكة المغربية ومملكة
إسبانيا.
مشروع قانون رقم  02.09يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن
التعاون في ميدان الدفاع ،الموقع بالرباط في  2فبراير  5109بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا.
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مشروع قانون رقم  09.09يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار
للتعاون االقتصادي ،الموقع بالرباط في  0ديسمبر  5102بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية.
مشروع قانون رقم  15.09يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة
بالرباط في  52مارس  5109بين المملكة المغربية وجمهورية
ليبيريا لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل و
منع التهرب والغش الضريبيين
مشروع قانون رقم  11.09يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال
المالحة التجارية ،الموقعة بمراكش في  52مارس  5109بين
حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية ليبيريا
مشروع قانون رقم  10.09يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة
بمراكش في  52مارس  5109بين المملكة المغربية وجمهورية
البنين لتجنب االزدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل
مشروع قانون رقم  12.09يوافق بموجبه على االتفاقية للتعاون
القضائي في المادة المدنية والتجارية واإلدارية ،الموقعة بمراكش
في  52مارس  5109بين المملكة المغربية وجمهورية البنين
مشروع قانون رقم  11.09يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون
التجاري واالقتصادي ،الموقع بالرباط في  1مارس  5109بين
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 0ساعتان

حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية صربيا
مشروع قانون رقم  17.09يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم
المجرمين ،الموقعة بالرباط في  09مارس  5109بين المملكة
المغربية وجمهورية رواندا
مشروع قانون رقم  12.09يوافق بموجبه على االتفاقية في مجال
المساعدة القضائية في الميدان الجنائي ،الموقعة بالرباط في 09
مارس  5109بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا
مشروع قانون رقم  05.09يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل
الدولي عبر الطرق للمسافرين و البضائع ،الموقع بمراكش في 52
مارس  5109بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية
البنين
مشروع قانون رقم  01.09يوافق بموجبه على االتفاق الموقع
بمراكش في  52مارس  5109بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات
مشروع قانون رقم  00.09يوافق بموجبه على االتفاق على شكل
تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
البرازيل الفيدرالية لتفادي االزدواج الضريبي على األرباح الناتجة
عن النقل الجوي والبحري ،الموقع ببرازيليا في  01يونيو 5109
مشروع قانون رقم  02.09يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
االعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية ليبيريا ،الموقع بمراكش في  52مارس 5109
مشروع قانون رقم  07.09يوافق بموجبه على البروتوكول الملحق
بالقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي المتعلق بالبرلمان
اإلفريقي،المعتمد بمالبو (غينيا االستوائية)في  57يونيو 5100

مشروع قانون رقم  02.09يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون
الجمركي العربي،الموقعة بالرياض في  2ماي 5102
مشروع قانون رقم  09.09يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن نقل
األشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية البرازيل الفيدرالية ،الموقعة ببرازيليا في  01يونيو 5109
مشروع قانون رقم  21.09يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار بشأن
التعاون في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية البرازيل الفيدرالية ،الموقع ببرازيليا في  01يونيو 5109

8

مشروع قانون رقم  20.09يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة
القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية
البرازيل الفيدرالية ،الموقعة ببرازيليا في  01يونيو 5109
مشروع قانون رقم  25.09يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن تسليم
المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية،
الموقعة ببرازيليا في  01يونيو 5109
مشروع قانون رقم  21.09يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
والتسهيل في ميدان االستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية
البرازيل الفيدرالية ،الموقع ببرازيليا في  01يونيو 5109

دورة أأبريل 0202
مشروع قانون رقم  12.51يتعلق باألمن السيبراني.

الخميس
 32يوليوز0202

مشروع قانون رقم  01.51يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن
واألسلحة والذخيرة.
مشروع قانون رقم  59.51بتتميم القانون رقم  2.99المتعلق
بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية

9

3ساعات

 -1حصيةل حضور الس يدات والسادة أأعضاء الكومة الجامتعات جلنة اخلارجية
دورة أأكتوبر 0222
السادة أأعضاء الكومة

عدد الاجامتعات

السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و التعاون
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

0

السيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون
الخارجية و التعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
السيد أحمد التوفيق وزير األوقاف والشؤون االسالمية
السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بإدارة الدفاع الوطني
السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان
والعالقات مع البرلمان والسيد مصطفى الكثيري المندوب
السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

2
2
2
2

دورة أأبريل 0202
السادة أأعضاء الكومة

عدد الاجامتعات

السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بإدارة الدفاع الوطني

2

10

 -6النصوص القانونية وطلبات الاس امتع قيد ادلرس بلجنة اخلارجية
اجلدول رمق  :2النصوص القانونية قيد ادلرس ابللجنة
مقرتحات القوانني قيد ادلرس
---

مشاريع القوانني قيد ادلرس
---

11

اجلدول رمق  : 0طلبات الاس امتع اإىل أأعضاء الكومة
دورة أكتوبر 5109

الرمق
1

املوضوع العـــــــام
تداعيات التدخل التركي على دو المغرب العربي.

مقدم الطلب
مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل

اترخي االإحاةل اإىل
اللجنة

اترخي االإحاةل اإىل الكومة

كرونولوجيـــــــــــــا
الطلب

وجهت اللجنة مراسلة
للوزير المعني باألمر
بتاريخ  02يناير 5151

لم يبرمج بعد

فريق االتحاد المغربي للشغل

 55أبريل 5151

فريق االتحاد المغربي للشغل-
فريق العدالة والتنمية-الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية –
فريق األصالة والمعاصرة
الفريق الحركي  -فريق التجمع
الوطني لألحرار -فريق االتحاد
العام لمقاوالت المغرب –
الفريق االشتراكي -الفريق
الدستوري الديمقراطي
االجتماعي
الفريق الحركي  -فريق التجمع
الوطني لألحرار  -الفريق
االشتراكي -الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي
فريق العدالة والتنمية  -الفريق
الحركي -فريق التجمع الوطني
لألحرار -الفريق االشتراكي-
فريق االتحاد المغربي للشغل -
الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي

 59ماي 5151

وجهت رئاسة اللجنة مراسلة
للوزير المعني باألمر
بتاريخ  02أبريل 0202
وجهت رئاسة اللجنة مراسلة
للوزير المعني باألمر
بتاريخ  23يونيو 0202

لم يبرمج بعد

 15يونيو 5151

وجهت رئاسة اللجنة مراسلة
للوزير المعني باألمر
بتاريخ  20يونيو 0202

لم يبرمج بعد

 19يونيو 5151

وجهت رئاسة اللجنة مراسلة
للوزير المعني باألمر
بتاريخ  21يونيو 0202

لم يبرمج بعد

 11يونيو 5151

وجهت رئاسة اللجنة مراسلة
للوزيرة المعنية باألمر
بتاريخ فاتح يوليوز 0202

لم يبرمج بعد

 00يناير 5151

دورة أبريل 5151

9

اإلجراءات الحكومية المتخذة من أجل إرجاع
المغاربة العالقين بالخارج بسبب انتشار جائحة
كورونا إلى أرض الوطن.
اإلجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل
إرجاع المغاربة العالقين بالخارج بسبب جائحة كوفيد
 31إلى أرض الوطن.

2

أوضاع المغاربة العالقين بالخارج جراء ما فرضته
جائحة كورونا.

2

تدبير قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية في ظل
جائحة كورونا.

6

أوضاع المغاربة بالخارج في ظل تداعيات جائحة
كورونا.

2

12

لم يبرمج بعد

 -7مشاريع ومقرتحات القوانني اليت وافقت علهيا اللجنة وحتيل عىل نصوص تنظميية
مرشوع/مقرتح قانون
---

عدد النصوص التنظميية
---

 -مشاريع ومقرتحات القوانني اليت ال حتيل عىل نصوص تنظميية

13

موضوع النص التنظميي
---

امللحق :الس يدات والسادة أأعضاء جلنة اخلارجية
املهمة

الفريق أأو اجملموعة الربملانية

الامس
رئيس اللجنة
الخليفة األو
الخليفة الثاني
الخليفة الثالث
الخليفة الرابع
الخليفة الخامس
الخليفة السادس
األمين
مساعد األمين
المقرر
مساعد المقرر

السيد دمحم الرزمة

فريق التجمع الوطني لألحرار

السيد عمر مورو

فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب

السيد سعيد زهير

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

السيد موالي ابراهيم الشريف
الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية
السيد الحسين المخلص

فريق األصالة و المعاصرة

السيد نبيل األندلوسي

فريق العدالة و التنمية

السيد عبد العزيز بوهدود

فريق التجمع الوطني لألحرار

السيد بنمبارك يحفظه

الفريق الحركي

السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي

فريق االتحاد المغربي للشغل

السيد أحمد بولون

الفريق االشتراكي

-----

14

الس يدات والسادة املستشارون أأعضاء اللجنة
الامس

الفريق أأو اجملموعة الربملانية
فريق األصالة و المعاصرة

السيد دمحم الشيخ بيد هللا
السيد الحبيب بنطالب
السيد العربي الهرامي
السيد حمة أهل بابا
السيد أحمد لخريف

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

فريق العدالة والتنمية
الفريق الحركي
فريق االتحاد المغربي للشغل
التقدم واالشتراكية

السيد عبد اإلله الحلوطي
السيد سيدي صلوح الجماني
--السيد عبد اللطيف أوعمو

15

حصيلة أشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة –
دورة أكتوبر 2019
رقم االجتماع

موضوع االجتماع

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية
و التعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

تاريخ
انعقاد
االجتماع

1

0

عدد
الحضور

الخميس
 01نوفمبر
0231

السيد ناصر بوريطة وزير
الشؤون الخارجية و
التعاون اإلفريقي
والمغاربة المقيمين
بالخارج –
السيدة نزهة الوافي
الوزيرة المنتدبة لدى
وزير الشؤون الخارجية و
التعاون اإلفريقي
والمغاربة المقيمين
بالخارج المكلفة بالمغاربة
المقيمين بالخارج

0

5

مقدم العرض

7

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
للحضور
%36.84

0

11

01

المجموع

51

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع ساعات
مداخالت
الحكومة
االشتغال
السادة
العرض الجواب المستشارين

ساعة
و01
دقيقة

ساعة
و11
دقيقة

ساعتان
و 11دقيقة

1ساعات
و 22دقيقة

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون
االسالمية

األربعاء
02نوفمبر
0231

السيد أحمد التوفيق وزير
األوقاف والشؤون
االسالمية

1

%31,57

0

9

00

07

45
دقيقة

30
دقيقة

ساعة واحدة

 5ساعتان
دقيقة15و

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس
الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

الثالثاء
31
نوفمبر0231

السيد عبد اللطيف لوديي
الوزير المنتدب لدى
رئيس الحكومة المكلف
بإدارة الدفاع الوطني

2

42,10%

0

01

00

09

ساعة
و02
دقيقة

11
دقيقة

ساعة و02
دقيقة

ساعات3

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمقاومين
وأعضاء جيش التحرير

الخميس
 01نوفمبر
0231

السيد مصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف
بحقوق اإلنسان والعالقات
مع البرلمان والسيد
مصطفى الكثيري المندوب
السامي لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير

05

0ساعة
و
02دقيقة

02دقيقة

 12دقيقة

1

%31,57

16

5

00

1

5ساعتان
دقائق

و2

رقم االجتماع
2

موضوع االجتماع
التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصات
اللجنة

عدد الحضور
00

17

عدد المتغيبين
2

المعتذرين عدد
----

المجموع
00

المدة الزمنية
02دقيقة

رقم االجتماع
1

موضوع االجتماع

الدراسة و التصويت على :
 مشروع قانون رقم  : 11.31بتغيير وتتميم الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم  1.73.211الصادر في  02من
محرم  0( 3111مارس  )3111المعينة بموجبه حدود المياه
اإلقليمية.
 مشروع قانون رقم  : 11.31بتغيير وتتميمالقانون رقم  3.13المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة
على مسافة  022ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
نتيجة التصويت  :اإلجمــــــــــــــــــــــاع

تاريخ
انعقاد
االجتماع
الثالثاء
 10فبارير
5151

مقدم العرض

السيد ناصر بوريطة
وزير الشؤون
الخارجية والتعاون
اإلفريقي والمغاربة
المقيمين بالخارج

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
عدد
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
الحضور
للحضور
10.0%

00

الدراسة و التصويت على مشاريع قوانين تهم  55اتفاقية
دولية :
م.ق رقم 51.51؛م.ق رقم  51.51؛ م.ق رقم  51.51؛م.ق رقم  51.51؛م.ق رقم
 91.51؛م.ق رقم  99.51؛م.ق رقم  91.51؛م.ق رقم  91.51؛م.ق رقم 91.51
؛م.ق رقم  91.51؛م.ق رقم  91.51؛م.ق رقم  11.51؛م.ق رقم  19.51؛ م.ق
رقم  11.51؛م.ق رقم  11.51؛م.ق رقم  11.51؛م.ق رقم  11.51؛م.ق رقم
 11.51؛م.ق رقم  11.51؛م.ق رقم  15.51؛م.ق رقم  11.51؛م.ق رقم 11.51

عدد االجتمــــــاعات 6 :
مجموع ساعات العمــل  02 :ساعة و  51دقيقة
النسبة المئوية للحضور في االجتماع 43,51% :

18

5

2

1

المجموع

07

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
مداخالت
الحكومة
ساعات
السادة
العرض الجواب المستشارين االشتغال

01
دقيقة

51
دقائق

ساعة
واحدة

5
ساعتان

اململكة املغـــربية
الربملــان
جملس املستشــارين
لجنـة الخارجيـة والحـدود والدفاع الوطنـي والمناطق المغربية المحتلـة

جدو النصوص التشريعية
دورة أبريل-5109النص

.3

.3مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم  23.31يوافق
بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في  32ديسمبر
 0231بين حكومة المملكة المغربية واالتحاد اإلفريقي
بشأن إنشاء مقر المرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط.

تاريخ
اإلحالةعلى
اللجنة

اجلهة اليت
أحالت النص

 21يونيو0231

مجلس النواب

تاريخ
الدراسة
يف اللجنة

نتيجة
الدراسة

االثنين
 02يونيو0231

اإلجماع

19

أهداف النص
(اتفاقيـــــــــــات)

يندرج هذا االتفاق في إطار احترام المملكة المغربية اللتزاماتها في مجا الهجرة ،تحت
القيادة الرشيدة لصاحب ال جاللة الملك دمحم السادس ،نصره هللا وأيده ،رائد االتحاد اإلفريقي
في موضوع الهجرة ،على المستوى الوطني والجهوي والقاري والدولي ،والتي تسترشد
بالقواعد باألساسية للقانون الدولي بتفعيل إحداث المرصد اإلفريقي للهجرة بالمملكة المغربية
والتعجيل بإخراجه للوجود.
كما يهدف هذا االتفاق ،والذي يرسخ لعودة المغرب لالتحاد االفريقي ،إلى تحديد المقتضيات
المتعلقة بأساس إحداث المرصد والقيام بمهامه وأنشطته بالمملكة المغربية .كما ينصب على
جمع المعطيات وتباد المعلومات والتنسيق بين الدو اإلفريقية ،وإحداث التكامل مع
المبادرات القارية القائمة بشأن الهجرة ،ودعمها عن طريق تباد المعلومات والمعارف من
أجل رفع التحديات المرتبطة بتدفق الهجرة في إفريقيا.

تاريخ
الدراسة
باجللسة
العامة

-----

.0

.0مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاق
البلد المضيف المبرم بالرباط في  33ماي  0232بين
حكومة المملكة المغربية ومنظمة األمم المتحدة ممثلة
ببرنامج المستوطنات البشرية التابع لألمم المتحدة بشأن
إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية.

 21يونيو0231

مجلس النواب

االثنين
 02يونيو0231

.1مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على االتفاق
حو نظام المدارس البريطانية في المغرب ،الموقع بلندن
في  1يوليو  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

 21يونيو0231

مجلس النواب

االثنين
 02يونيو0231

اإلجماع

اإلجماع

يهدف هذا االتفاق الى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يسمح للحكومة المغربية من االستفادة
من دعم منظومة األمم المتحدة لتنفيذ السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالسكن والقضاء
على األحياء الفقيرة.

يأتي هذا المشروع قانون بهدف تعزيز التعاون المتباد في ميدان التعليم وتشجيع ثقافة ولغة
كل من البلدين حيث يشكل هذا االتفاق اللبنة القانونية األساسية التي تؤطر انشاء المدارس
البريطانية بالمغرب وفتحها وتسييرها وفقا للقوانين واألنظمة المعمو بها في المغرب،
خاصة بما له عالقة بالجانب الجبائي ،واإلعفاءات الجمركية ،ونظام التغطية الصحية.
وتجدر اإلشارة الى أن هذا االتفاق الذي ابرم بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل ،تمنح
بموجبه الحكومة البريطانية " نفس المعاملة ،ألي مدرسة مغربية مماثلة تتواجد ،وفقا لنفس
الشروط ،بإنجلترا ،مع االحترام وااللتزام التام بالقوانين البريطانية.

.2مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق
بشأن الخدمات الجوية ،الموقع بنيودلهي في  31سبتمبر
 0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
الهند.

 21يونيو0231

مجلس النواب

االثنين
 02يونيو0231

اإلجماع

بهدف تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي ،وتيسير
إقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات جوية وفقا الحتياجات المسافرين والشاحنين وكذا ضمان
أعلى درجات السالمة واألمن في النقل الجوي الدولي.

.1مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق
بشأن تسليم المجرمين ،الموقع بنيودلهي في  31نوفمبر
 0231بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.

 21يونيو0231

مجلس النواب

االثنين
 02يونيو0231

اإلجماع

ويهدف هذا االتفاق إلى تثمين عالقات التعاون في مجا مكافحة الجريمة المنظمة وقضايا
اإلرهاب ،وتعزيز التعاون وتطويره في مجا تسليم المجرمين بين البلدين.
يستثني من هذا االتفاق عملية التسليم األشخاص المتابعين في إطار الجرائم السياسية أو
األفعا المرتبطة بجريمة سياسية ،ويحدد على سبيل الحصر األفعا التي ال تعتبر جرائم
ذات طابع سياسي.

.2مشروع قانون رقم  322.31يوافق بموجبه على االتفاق
بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي ،الموقع
بنيودلهي في  30نوفمبر  0231بين المملكة المغربية
وجمهورية الهند.

 21يونيو0231

مجلس النواب

االثنين
 02يونيو0231

اإلجماع

ويهدف هذا االتفاق باألساس إلى تباد التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين،
وتعزيز األسس القانونية لتوفير إجراءات واسعة في هذا المجا  .وتتحدد أوجه هذا التعاون
باألساس في تسليم الوثائق المتعلقة باإلجراءات الجنائية وتقديم الوثائق والملفات وأدلة
اإلثبات ،وكذا استدعاء الشهود والضحايا والخبراء وتحديد مكان األشخاص وهويتهم ،وتنفيذ
طلبات البحث والحجز ،وغيرها من أشكا التعاون التي ال تتعارض مع قوانين الطرف
المطلوب منه التعاون.

.1مشروع قانون رقم  321.31يوافق بموجبه على االتفاق
بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية
والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق واإلنابات القضائية
وتنفيذ األحكام واألوامر والمقررات التحكيمية ،الموقع
بنيودلهي في  30نوفمبر  0231بين المملكة المغربية
وجمهورية الهند.

 21يونيو0231

مجلس النواب

االثنين
 02يونيو0231

اإلجماع

يروم هذا االتفاق إلى تثمين عالقات الصداقة والتعاون في المجا القانوني والقضائي
وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.

 .1مشروع قانون رقم  322.31يوافق بموجبه على

 21يونيو0231

مجلس النواب

االثنين
 02يونيو0231

اإلجماع

يهدف هذا االتفاق الى تسهيل التعاون بين الجانبين بشأن انشاء وعمل هذه الوحدة ،التي
تتمتع فوق التراب الوطني بالشخصية القانونية والذي جاء بناء على طلب تقدمت به

االتفاق الموقع بالرباط في  31يوليو  0231بين حكومة
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-----

-----

الحكومة المغربية الحتضان هذه الوحدة والذي وجه بالقبو من طرف المجموعة االفريقية

المملكة المغربية واألمانة العامة التفاقية األمم المتحدة
لمكافحة التصحر ،ممثلة باألمينة التنفيذية ،من أجل
احتضان وحدة التنسيق اإلقليمي طبقا للملحق األو من
االتفاقية المذكورة ،وعلى االتفاق التكميلي له الموقع
بالرباط في  1ديسمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية
واألمانة العامة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.
.1مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على االتفاق

 02يونيو0231

مجلس النواب

على شكل تباد رسائل بين المملكة المغربية واالتحاد

االثنين
 02يونيو0231

اإلجماع

يهدف هذا االتفاق الى تمتيع المنتجات القادمة من األقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بنفس
المعاملة التجارية التفضيلية المخولة بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المملكة المغربية
واالتحاد األوروبي الموقع ببروكسيل بتاريخ  02فبراير .3112
ومن جهة أخرى أشارت إلى كونه يستند في عمقه على أساس الشراكة المتميزة والتي
توجت بشكل خاص بمنح المغرب وضعا متقدما يستجيب للتطلعات المشتركة بين الطرفين
إلى تعميق وتوسيع الشراكة.
وتحدث بموجب هذا االتفاق لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة من أجل تقييم
انعكاسات هذا االتفاق فيما يخص التنمية المستدامة على الساكنة المعنية ،واستغال الموارد
الطبيعية

اإلجماع

يتماشى هذا االتفاق مع األهداف والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة أبوجا (المعاهدة
المؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية) ،بشكل من شأنه أن يسهل االندماج بين االسواق
اإلفريقية مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية ركائز التفاق
منطقة التجارة الحرة اإلفريقية  ،كما يتضمن هذا االتفاق أيضا برتوكو التجارة في السلع
وبرتوكو التجارة في الخدمات وقواعد وإجراءات تسوية المنازعات ،و يتكون اإلطار
المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية وإدارتها وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها
من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة واألمانة.
وبموجب هذا االتفاق ستجدد المملكة المغربية عند مصادقتها نفس اإلعالن التفسيري الذي
أبدته لدى توقيعها اآلتي نصه  :إن توقيع المملكة المغربية على االتفاق المنشئ لمنطقة
التجارة الحرة اإلفريقية ( )ZLECAFالموقع بتاريخ  03مارس  0231بكيغالي (رواندا) ال
يمكن أن يفهم أو يؤو بأي حا من األحو كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو
وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية
أو الوطنية.
كما يفتح هذا االتفاق للتوقيع والتصديق أو االنضمام أمام جميع الدو األعضاء في االتحاد
اإلفريقي طبقا إلجراءاتها الدستورية

اإلجماع

يهدف هذا االتفاق الى تنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأ عدم التميز بين
مختلف األساطيل المتواجدة فيها،كما يروم وضع اطار للحكامة القانونية والبيئية
واالقتصادي ة واالجتماعية ألنشطة الصيد المنجزة من طرف من طرف سفن االتحاد
األوربي،وكذا شروط ممارسة سفن االتحاد األوربي ألنشطة الصيد في منطقة الصيد

األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم  3ورقم  2من
االتفاق األورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة
المغربية من جهة ،والمجموعات األوروبية والدو
األعضاء بها ،من جهة أخرى ،الموقع ببروكسيل في 01
أكتوبر .0231
 . 32مشروع قانون رقم  33.31يوافق بموجبه على

 02يونيو0231

مجلس النواب

االتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية

االثنين
 02يونيو0231

( ،)ZLECAFالموقع بكيكالي (رواندا) في  03مارس
.0231

 .33مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على اتفاق
الشراكة في مجا الصيد المستدام بين المملكة المغربية

 02يونيو0231

مجلس النواب

االثنين
 02يونيو0231

واالتحاد األوروبي وعلى بروتوكو تطبيقه وكذا على تباد
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والتعاون االقتصادي والمالي ألجل تعزيز إدارة المحيطات بكيفية تساعد في ضمان احترام
القواعد الجاري بها العمل في مجاالت تنمية القطاع البحري ،االستغال المستدام للموارد
السمكية  ،شروط ولوج سفن االتحاد إلى منطقة الصيد واإلجراءات المواكبة ال من حيث
التراخيص ،والمقابل المالي والتعاون العلمي ،تدابير المراقبة والرصد ألنشطة الصيد
ومكافحة الصيد غير القانوني كما أن هذا االتفاق يؤكد ممارسة المملكة المغربية للسيادة على
كافة التراب الوطني بما فيها األقاليم الجنوبية باعتبارها جزء ال يتجزأ منه وذلك من خال
تباد الرسائل المرافقة لالتفاق.
ويدخل حيز التنفيذ من خال تباد رسائل اإلشعار واستكما اإلجراءات المسطرية.

الرسائل المرافقة لالتفاق المذكور ،الموقعة ببروكسيل
في  32يناير .0231

عدد االجتمــــــاعات 1 :
مجموع ساعات العمــل  :ساعة واحدة و  01دقيقة.
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الصيةل العامة
ألشغال معل جلنة اخلارجية والدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل خالل الس نة الترشيعية 0222-0222
***

ادلورة الاس تثنائية

دورة
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عدد
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 22ساعة

 -2الحئة النصوص القانونية املصوت علهيا
دورة أأكتوبر 0222

مشاريع القوانني32 :
.0

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

.5

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية

23

دورة
أأبريل 0222

الس نة الترشيعية
0222- 0222

22

41

2

22

ساعة واحدة و 01دقيقة

 02ساعة و 01دقيقة

.1

مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

.0

مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

.2

مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير.

.1

مشروع قانون رقم  00.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بالرباط في  01فبراير  0231بين المملكة المغربية وجمهوري ة بنغالديش الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

.7

مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن الخدمات الجوية ،الموقعة بالرباط في  01فبراير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين.

 .2مشروع قانون رقم  30.32يقضي بإحداث وتنظيم " مؤسسة دمحم السادس للنهوض باألعما االجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون = .قراءة ثانية =

.9
.01

مشروع القانون رقم  22.31يتعلق بالخدمة العسكرية.
مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،الموقع بالرباط في  31يناير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما.

.00
.05
.01
.00
.02
.01
.07
.02
.09

مشروع قانون رقم  02.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف المتباد برخص السياقة ،الموقع بالرباط في  02ديسمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر.
مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع ،الموقع بالرباط في  1مارس  0231بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن االعتراف المتباد برخص السياقة ،الموقع بالرباط في  1مارس  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.
مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على وثائق االتحاد البريدي العالمي والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد ،المنعقد بالدوحة سنة .0230
مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
مشروع قانون رقم  22.31يوافق بموجبه على االتفاق الموقع ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة المملكة ال مغربية وحكومة جمهورية الكونغو بشأن التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات
مشروع قانون رقم  23.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بباكو في  1مارس  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجا الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،الموقع ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار للتعاون في مجا الفالحة وتربية المواشي ،الموقع ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.

.51

مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان األمن ومكافحة الجريمة ،الموقع بباكو في  1مارس  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.

.50

مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار للتعاون في ميدان الطاقة ،الموقع ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.

.55

مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على اتفاقية باماكو بشأن حظر ا ستيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود اإلفريقية ،المعتمدة بباماكو (مالي) في  12يناير .3113

.51

مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار للتعاون في مجا اللوجيستيك ،الموقع ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.

.50

مشروع قانون رقم  23.31يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني الفالحي والتأطير التقني ،الموقع بالرباط في  32يونيو  0231بين وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة
المغربية ووزارة الفالحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية.

.52
.51
.57

مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،الموقع بالرباط في  02يوليو  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان
مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على ا التفاق حو المساعدة اإلدارية المتبادلة في المجا الجمركي ،الموقع بالرباط في  02يوليو  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان
مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاقية في ميدان تسليم المجرمين ،الموقعة بواكادوكو في  1سبتمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.

24

.52

مشروع قانون رقم  13.31يوافق بموجبه على اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته،المعتمدة بمابوتو (الموزمبيق) في  33يوليو .0221

.59

مشروع قانون رقم  10.31يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية واإلدارية ،الموقعة بواكادوكو في  1سبتمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.

.11

مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاقية حو التعاون القضائي في الميدان الجنائي ،الموقعة بواكادوكو في  1سبتمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.

مقرتحات القوانني:
--

دورة أأبريل 0222

مشاريع القوانني22 :
.0

مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم  23.31يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في  32ديسمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية واالتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقر المرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط.

.5

مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف المبرم بالرباط في  33ماي  0232بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة األمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية التابع لألمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني
للمملكة المغربية.

.1

مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على االتفاق حو نظام المدارس البريطانية في المغرب ،الموقع بلندن في  1يوليو  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

.0

مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،الموقع بنيودلهي في  31سبتمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند.

.2

مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن تسليم المجرمين ،الموقع بنيودلهي في  31نوفمبر  0231بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.

.1

مشروع قانون رقم  322.31يوا فق بموجبه على االتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي ،الموقع بنيودلهي في  30نوفمبر  0231بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.

.7

مشروع قانون رقم  321.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيا ت والوثائق واإلنابات القضائية وتنفيذ األحكام واألوامر والمقررات التحكيمية ،الموقع بنيودلهي في  30نوفمبر
 0231بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.

.2

مشروع قانون رقم  322.31يوافق بموجبه على االتفاق الموقع بالرباط في  31يوليو  0231بين حكومة المملكة المغربية واأل مانة العامة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،ممثلة باألمينة التنفيذية ،من أجل احتضان وحدة التنسيق اإلقليمي
طبقا للملحق األو من االتفاقية المذكورة ،وعلى االتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في  1ديسمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية واألمانة العامة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.

.9

مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على االتفاق على شكل تباد رسائل بين المملكة المغربية واالتحاد األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم  3ورقم  2من االتفاق األورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة،
والمج موعات األوروبية والدو األعضاء بها ،من جهة أخرى ،الموقع ببروكسيل في  01أكتوبر .0231

.01

مشروع قانون رقم  33.31يوافق بموجبه على االتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية ( ،)ZLECAFالموقع بكيكالي (رواندا) في  03مارس .0231
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.00

مشروع قانون رقم  32.31يواف ق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجا الصيد المستدام بين المملكة المغربية واالتحاد األوروبي وعلى بروتوكو تطبيقه وكذا على تباد
.0231

مقرتحات القوانني:
--

26

الرسائل المرافقة لالتفاق المذكور ،الموقعة ببروكسيل في  32يناير

 -0تصنيف النصوص القانونية املصوت علهيا
توزيع النصوص القانونية حسب مصدر
االإحاةل عىل اجمللس
توزيع النصوص القانونية حسب مآل
التصويت
توزيع النصوص القانونية حسب التعديل

دورة اكتوبر 0222

ادلورة الاس تثنائية

دورة أأبريل 0222

جملس النواب

2
01

---

22

االإجامع
ا ألغلبية

االإجامع
--

---

االإجامع
--

املع ّدةل

2
(مرشوع القانون رمق )20.26
2
(مرشوع القانون رمق )44.22

--

--

--

--

--

-22
--

الكومة

غري املع ّدةل

توزيع النصوص القانونية حسب طبيعهتا
القانونية

مشاريع قوانني تنظميية
مشاريع القوانني العادية
مقرتحات القوانني

-06
--

---

 -3االإسهام الترشيعي من خالل التعديالت املقدمة
دورة اكتوبر 0222
النص القانوين
مشروع قانون رقم  30.32يقضي بإحداث وتنظيم " مؤسسة دمحم السادس للنهوض باألعما االجتماعية لموظفي
وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
مشروع القانون رقم  22.31يتعلق بالخدمة العسكرية.

عدد التعديالت املقدمة

عدد التعديالت املقبوةل

26
01

22
مل يمت قبول أأي تعديل

ادلورة الاس تثنائية
النص القانوين

عدد التعديالت املقدمة

عدد التعديالت املقبوةل

--

--

--

--

--

--

دورة أأبريل 0222
عدد التعديالت
املقدمة
--

النص القانوين
--

--

--
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عدد التعديالت املقبوةل
---

 -4اإحصاءات حول الاجامتعات حبسب ترتيهبا الكرونولويج
رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

مقدم العرض
عدد
الحضور

حضور السيدات و السادة المستشارين
عدد الحاضرين
عدد الحاضرين
بصفتهم أعضاء اللجنة
عدد املتغيبين
عدد
النسبة
بصفتهم
مالحظين
املعتذرين
املئوية

المجموع

المدة
الزمنية
لالجتماع

للحضور

دورة أكتوبر 0222

2

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة
لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

االربعاء
 01نوفمبر 0231

0

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة
لدى وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة
بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

الخميس
 01نوفمبر 0231

3

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف
والشؤون االسالمية

االثنين
 1ديسمبر 0231

4

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية
للمقاومين وأعضاء جيش التحرير

االثنين
 1ديسمبر 0231

1

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي

الثالثاء
 4ديسمبر 0231

السيد عبد اللطيف لوديي
الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بإدارة الدفاع
الوطني
السيد عبد الكريم بنعتيق
الوزير المنتدب لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي المكلف بالمغاربة
المقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة
السيد أحمد التوفيق وزير
األوقاف والشؤون االسالمية
السيد مصطفى الخلفي الوزير
المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالعالقات مع البرلمان
والمجتمع المدني الناطق
الرسمي باسم الحكومة والسيد
مصطفى الكثيري المندوب
السامي لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير
السيدة مونية بوستةكاتبة
الدولة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي

29
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 5ساعتان
و  01دقائق

1

11%

1

00

1

9

5ساعتان
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1

00
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التصويت على مشاريع الميزانيات
المندرجة ضمن اختصاصات اللجنة

7

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية :

الفرعية

 .3مشروع قانون رقم  00.31يوافق بموجبه على
االتفاقية الموقعة بالرباط في  01فبراير  0231بين
المملكة المغربية وجمهورية بنغالديش الشعبية
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
في ميدان الضرائب على الدخل.

األربعاء 30
ديسمبر 0231

---

05

11%

----

2

---

05

32دقائق

الثالثاء
 01ديسمبر
0231

السيدة مونية بوستةكاتبة
الدولة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي

0

%51

1

01

0

2

 01دقيقة

 .0مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على
االتفاقية بشأن الخدمات الجوية ،الموقعة بالرباط في
 01فبراير  0231بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة مملكة البحرين
 .1مشروع قانون رقم  30.32يقضي بإحداث
وتنظيم "مؤسسة دمحم السادس للنهوض باألعما
االجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون.

= قراءة ثانية =

2

دراسة مشروع القانون رقم  22.31يتعلق بالخدمة
العسكرية.

الخميس
1يناير0231

السيد عبد اللطيف لوديي
الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بإدارة الدفاع
الوطني

االثنين
 1يناير0231

السيد عبد اللطيف لوديي
الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بإدارة الدفاع
الوطني

= التقديم =

2

مشروع القانون رقم  22.31يتعلق بالخدمة
العسكرية.

= البت في التعديالت والتصويت على مشروع
القانون برمته =

30
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الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية :
 .3مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،الموقع بالرباط
في  31يناير  0231بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية بنما.

الثالثاء
 01يناير0231

السيدة مونية بوستة كاتبة
الدولة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي

 .0مشروع قانون رقم  02.31يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن االعتراف المتباد برخص
السياقة ،الموقع بالرباط في  02ديسمبر  0231بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر.
 .1مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق
للمسافرين والبضائع ،الموقع بالرباط في  1مارس
 0231بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
 .2مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن االعتراف المتباد برخص
السياقة ،الموقع بالرباط في  1مارس  0231بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.
 .1مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه
على وثائق االتحاد البريدي العالمي والقرارات التي
اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون لالتحاد ،المنعقد
بالدوحة سنة .0230
 .2مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه
على االتفاقية الموقعة ببرازافيل في  12أبريل
 0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية الكونغو لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
 .1مشروع قانون رقم  22.31يوافق بموجبه
على االتفاق الموقع ببرازافيل في  12أبريل 0231
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
الكونغو بشأن التشجيع والحماية المتبادلة
لالستثمارات
 .1مشروع قانون رقم  23.31يوافق بموجبه
على االتفاقية الموقعة بباكو في  1مارس  0231بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
أذربيجان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
 .1مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في مجا الصيد البحري وتربية
األحياء البحرية ،الموقع ببرازافيل في  12أبريل
 0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية الكونغو.
 .32مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه
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1

11%

1

9

5

2

ساعة واحدة

على اتفاق اإلطار للتعاون في مجا الفالحة وتربية
المواشي ،الموقع ببرازافيل في  12أبريل 0231
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
الكونغو.
 .33مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه
على اتفاق التعاون في ميدان األمن ومكافحة
الجريمة ،الموقع بباكو في  1مارس  0231بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
أذربيجان.
 .30مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه
على اتفاق اإلطار للتعاون في ميدان الطاقة ،الموقع
ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
 .31مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه
على اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات
الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر
الحدود اإلفريقية ،المعتمدة بباماكو (مالي) في 12
يناير .3113
 .32مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه
على اتفاق اإلطار للتعاون في مجا اللوجيستيك،
الموقع ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
 .31مشروع قانون رقم  23.31يوافق بموجبه
على االتفاق الثنائي للتعاون في ميدان التكوين
المهني الفالحي والتأطير التقني ،الموقع بالرباط في
 32يونيو  0231بين وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية
ووزارة الفالحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا
الفيدرالية.
 .32مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن الخدمات الجوية ،الموقع بالرباط
في  02يوليو  0231بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية الدومينيكان
 .31مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه
على االتفاق حو المساعدة اإلدارية المتبادلة في
المجا الجمركي ،الموقع بالرباط في  02يوليو
 0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
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جمهورية الدومينيكان.
 .31مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه
على االتفاقية في ميدان تسليم المجرمين ،الموقعة
بواكادوكو في  1سبتمبر  0231بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة بوركينا فاسو.
 .31مشروع قانون رقم  13.31يوافق بموجبه
على اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد
ومكافحته،المعتمدة بمابوتو (الموزمبيق) في 33
يوليو .0221
 .02مشروع قانون
على اتفاقية للتعاون
والتجارية واإلدارية،
سبتمبر  0231بين
وحكومة بوركينا فاسو.

رقم  10.31يوافق بموجبه
القضائي في المواد المدنية
الموقعة بواكادوكو في 1
حكومة المملكة المغربية

 .03مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه
على االتفاقية حو التعاون القضائي في الميدان
الجنائي ،الموقعة بواكادوكو في  1سبتمبر 0231
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.

33

دورة أأبريل 0222
2

 .0مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم  23.31يوافق
بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في  32ديسمبر
 0231بين حكومة المملكة المغربية واالتحاد اإلفريقي بشأن
إنشاء مقر المرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط.
 .5مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاق
البلد المضيف المبرم بالرباط في  33ماي  0232بين
حكومة المملكة المغربية ومنظمة األمم المتحدة ممثلة
ببرنامج المستوطنات البشرية التابع لألمم المتحدة بشأن
إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية.
 .1مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على االتفاق
حو نظام المدارس البريطانية في المغرب ،الموقع بلندن
في  1يوليو  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
 .0مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق
بشأن الخدمات الجوية ،الموقع بنيودلهي في  31سبتمبر
 0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
الهند.
 .2مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق
بشأن تسليم المجرمين ،الموقع بنيودلهي في  31نوفمبر
 0231بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.
.2 .1مشروع قانون رقم  322.31يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي ،الموقع
بنيودلهي في  30نوفمبر  0231بين المملكة المغربية
وجمهورية الهند.
 .7مشروع قانون رقم  321.31يوافق بموجبه على
االتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية
والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق واإلنابات القضائية وتنفيذ
األحكام واألوامر والمقررات التحكيمية ،الموقع بنيودلهي
في  30نوفمبر  0231بين المملكة المغربية وجمهورية
الهند.

.2

االثنين
02
يونيو0231

السيدة مونية بوستةكاتبة
الدولة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي

مشروع قانون رقم  322.31يوافق بموجبه على

االتفاق الموقع بالرباط في  31يوليو  0231بين حكومة
المملكة المغربية واألمانة العامة التفاقية األمم المتحدة
لمكافحة التصحر ،ممثلة باألمينة التنفيذية ،من أجل احتضان
وحدة التنسيق اإلقليمي طبقا للملحق األو

من االتفاقية
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9

65%

1

10

4

13

ساعة و01
دقيقة

المذكورة ،وعلى االتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 1
ديسمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية واألمانة العامة
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.

.9

مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على االتفاق

على شكل تباد

رسائل بين المملكة المغربية واالتحاد

األوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم  3ورقم  2من
االتفاق األورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة
المغربية من جهة ،والمجموعات األوروبية والدو
األعضاء بها ،من جهة أخرى ،الموقع ببروكسيل في 01
أكتوبر .0231
 .01مشروع قانون رقم  33.31يوافق بموجبه على االتفاق
المؤسس

لمنطقة

التجارة

الحرة

القارية

اإلفريقية

( ،)ZLECAFالموقع بكيكالي (رواندا) في  03مارس
.0231
 .00مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على اتفاق
الشراكة في مجا الصيد المستدام بين المملكة المغربية
واالتحاد األوروبي وعلى بروتوكو تطبيقه وكذا على تباد
الرسائل المرافقة لالتفاق المذكور ،الموقعة ببروكسيل في
 32يناير .0231
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 -1حصيةل حضور الس يدات والسادة الوزراء الجامتعات جلنة اخلارجية
دورة أأكتوبر 0222

دورة أأبريل 0222

السادة الوزراء

عدد الاجامتعات

السادة الوزراء

عدد الاجامتعات

السيد عبد اللطيف لوديي الوزير
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بإدارة الدفاع الوطني
السيد عبد الكريم بنعتيق الوزير
المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
السيد أحمد التوفيق وزير األوقاف
والشؤون االسالمية
السيد مصطفى الكثيري المندوب
السامي لقدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير
السيدة مونية بوستة كاتبة الدولة
لدى وزير الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي

3

السيدة مونية بوستة كاتبة الدولة لدى
وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي

2

2

2
2
3
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 -6النصوص القانونية وطلبات الاس امتع قيد ادلرس بلجنة اخلارجية
اجلدول رمق  :2النصوص القانونية قيد ادلرس ابللجنة
مشاريع القوانني قيد ادلرس
.1
.9

.1

.4

مقرتحات القوانني قيد ادلرس

مشروع قانون رقم  11.11يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة
الجريمة ،املوق بالربا في  11فبراير  9111بين اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
مشروع قانون رقم  11.11يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة ال رجعة فيها خاصة
بملكية «املسرح الكبير ثيرفانتيس» بطنجة ،املوق بالربا في  11فبراير  9111بين اململكة
املغربية ومملكة إسبانيا.
مشروع قانون رقم  11.11يوافق بموجبه على الاتفاق إلاطار بشأن التعاون في ميدان
الدفاع ،املوق بالربا في  1فبراير  9111بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
كرواتيا.
مشروع قانون رقم  11.11يوافق بموجبه على الاتفاق إلاطار للتعاون الاقتصادي ،املوق
بالربا في  4ديسمبر  9111بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية.
(أحيلت على اللجنة بتاريخ  92يوليوز )9012
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---

اجلدول رمق  :0طلبات الاس امتع اإىل الوزراء
الرمق

املوضوع العام

2

طلب عقد اجامتع ملناقشة أخر
تطورات القضية الوطنية

5

طلب عقد اجامتع اللجنة حول قرار
اخلارجية املغربية قطع العالقات
ادلبلوماس ية مع امجلهورية االإيرانية
طلب عقد اجامتع ملناقشة الفريق الاشرتايك  00ماي 0222
والفريق
مس تجدات القضية الوطنية
ادلس توري
ادلميقراطي
الاجامتعي
طلب عقد اجامتع اللجنة حبضــــــور فرق الاغلبية  7فرباير  0222راسلت اللجنة الوزارة مل يربمج بعد
الس يدة اكتبة ادلوةل دلى وزير
املعنية بتارخي 27

1

0

مقدم الطلب اترخي االإحاةل اإىل
اللجنة
فريق العداةل
والتمنية

 31يناير 0222

فريق العداةل
والتمنية

 7ماي 0222

38

كرونولوجيا الطلب

اترخي االإحاةل اإىل
الكومة
راسلت اللجنة برمج ليوم  24مارس  0222ومت تآأجيهل
الوزارة املعنية بتارخي
 20فرباير 0222
راسلت اللجنة مل يربمج بعد
الوزارة املعنية بتارخي
 08ماي 0222
راسلت اللجنة الوزارة مل يربمج بعد
املعنية بتارخي  04ماي
0222

اجلدول رمق  :0طلبات الاس امتع اإىل الوزراء
الرمق

املوضوع العام

مقدم الطلب اترخي االإحاةل اإىل
اللجنة

الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل
لتقدمي عرض حول التوهجات اجلديدة
لدلبلوماس ية الرمسية يف اإفريقيا
ومناقشة مآل االتفاقيات ادلولية
الثنائية ومتعددة ا ألطراف اليت
صادقت علهيا اململكة املغربية مع
خمتلف ادلول االإفريقية.
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اترخي االإحاةل اإىل
الكومة
فرباير 0222

كرونولوجيا الطلب

الس يدات والسادة أأعضاء جلنة اخلارجية
المهمة
االسم

الصورة الشخصية

الفريق أو المجموعة البرلمانية

رئيس اللجنة

السيد دمحم الرزمة

فريق التجمع الوطني لألحرار

الخليفة األول

السيد عمر مورو

فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب

الخليفة الثاني

السيد سعيد زهير

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

الخليفة الثالث

السيد عثمان عيلة

الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية

40

السيد الحسين المخلص

فريق األصالة و المعاصرة

الخليفة الرابع

الخليفة الخامس

السيد نبيل األندلوسي

فريق العدالة و التنمية

الخليفة السادس

السيد عبد العزيز بوهدود

فريق التجمع الوطني لألحرار

األمين

السيد بنمبارك يحفظه

الفريق الحركي

مساعد األمين

السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي

فريق االتحاد المغربي للشغل

المقرر

السيد أحمد بولون

الفريق االشتراكي

السيد موالي ابراهيم الشريف
الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية

مساعد المقرر

41

االسم

الفريق أو المجموعة البرلمانية

السيد دمحم الشيخ بيد هللا

السيد الحبيب بنطالب

فريق األصالة و املعاصرة
السيد العربي الهرامي

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

السيد حمة أهل بابا

42

الصورة الشخصية

السيد أحمد لخريف

فريق العدالة والتنمية

الفريق احلركي

فريق االحتاد املغربي للشغل

السيد عبد اإلله الحلوطي

السيد سيدي صلوح الجماني

السيد رشيد المنياري

43

التقدم واالشرتاكية

السيد عبد اللطيف أوعمو

44

حصيلة أشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة
خالل دراستها لمشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصاتها
 -دورة أكتوبر2018

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

مقدم العرض

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
عدد
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
الحضور
للحضور

0

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي

الثالثاء
 4ديسمبر 0231

السيدة مونية بوستة
كاتبة الدولة لدى
وزير الشؤون
الخارجية والتعاون
الدولي

2

5

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون
االسالمية

االثنين
1ديسمبر0231

السيد أحمد التوفيق
وزير األوقاف
والشؤون االسالمية

1

11%

1

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس
الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

االربعاء 01
نوفمبر 0231

السيد عبد اللطيف
لوديي الوزير
المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف
بإدارة الدفاع الوطني

7

35%

0

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى وزير
شؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين
بالخارج وشؤون الهجرة

الخميس 01
نوفمبر 0231

السيد عبد الكريم
بنعتيق الوزير
المنتدب لدى وزير
الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي
المكلف بالمغاربة
المقيمين بالخارج
وشؤون الهجرة

2

01%

52%
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المجموع

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
مداخالت
الحكومة
ساعات
السادة
الجواب المستشارين االشتغال
العرض

0

11

1

00

 01دقيقة

51
دقيقة

ساعة واحدة

0
ساعتان

5

05

0

7

 02دقيقة

02
دقيقة

ساعة
و  01دقائق

5
ساعتان
و 01
دقائق

5

00

2

05

 02دقيقة

51
دقيقة

 22دقيقة

5
ساعتان

5

01

2

01

0ساعةو01دقيقة

 22دقيقة

ساعة و 12
دقيقة

1ساعات
و01
دقيقة

رقم االجتماع
2

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمقاومين
وأعضاء جيش التحرير

االثنين
1ديسمبر0231

رقم االجتماع
1

مقدم العرض

السيد مصطفى
الخلفي الوزير
المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف
بالعالقات مع
البرلمان والمجتمع
المدني الناطق
الرسمي باسم
الحكومة والسيد
مصطفى الكثيري
المندوب السامي
لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش
التحرير

موضوع االجتماع
التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصات اللجنة

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
عدد
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
الحضور
للحضور
1

%11

00

1

المجموع

1

9

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
مداخالت
الحكومة
ساعات
السادة
الجواب المستشارين االشتغال
العرض

0ساعة و
2دقائق

22دقيقة

 21دقيقة

5ساعتان
و21
دقيقة

عدد الحضور
05

46

عدد المتغيبين
2

المعتذرين عدد
----

المجموع
05

المدة الزمنية
32دقائق

رقم االجتماع
7

موضوع االجتماع

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية :
 .2مشروع قانون رقم  00.31يوافق بموجبه على االتفاقية
الموقعة بالرباط في  01فبراير  0231بين المملكة المغربية
وجمهورية بنغالديش الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
 .1مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن
الخدمات الجوية ،الموقعة بالرباط في  01فبراير  0231بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين

تاريخ
انعقاد
االجتماع
الثالثاء
01
ديسمبر
0231

مقدم العرض

السيدة مونية
بوستةكاتبة
الدولة لدى
وزير الشؤون
الخارجية
والتعاون
الدولي

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
عدد
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
الحضور
للحضور
0

%51

 .2مشروع قانون رقم  30.32يقضي بإحداث وتنظيم "مؤسسة
دمحم السادس للنهوض باألعما االجتماعية لموظفي وأعوان وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون.

= قراءة ثانية =
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1

01

0

المجموع

2

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
مداخالت
الحكومة
ساعات
السادة
العرض الجواب المستشارين االشتغال

دقائق 01

01
دقائق

 51دقيقة

 22دقيقة

2

دراسة مشروع القانون رقم  22.31يتعلق بالخدمة العسكرية.

= التقديم =

9

مشروع القانون رقم  22.31يتعلق بالخدمة العسكرية.

= البت في التعديالت والتصويت على مشروع القانون برمته
=

01

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية :
 .00مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
الخدمات الجوية ،الموقع بالرباط في  31يناير  0231بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما.

الخميس

1يناير0231

االثنين

 1يناير0231

الثالثاء
 01يناير0231

1

السيد عبد اللطيف
لوديي الوزير
المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف
بإدارة الدفاع
الوطني

7

السيد عبد اللطيف
لوديي الوزير
المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف
بإدارة الدفاع
الوطني

1

السيدة مونية
بوستةكاتبة الدولة
لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون
الدولي

 .01مشروع قانون رقم  02.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
االعتراف المتباد برخص السياقة ،الموقع بالرباط في  02ديسمبر
 0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر.
 .02مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع ،الموقع بالرباط في 1
مارس  0231بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
 .01مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
االعتراف المتباد برخص السياقة ،الموقع بالرباط في  1مارس
 0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.
 .02مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على وثائق االتحاد
البريدي العالمي والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون
لالتحاد ،المنعقد بالدوحة سنة .0230
 .01مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة
ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية الكونغو لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
في ميدان الضرائب على الدخل.
 .01مشروع قانون رقم  22.31يوافق بموجبه على االتفاق الموقع
ببرازافيل في  12أبريل  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية الكونغو بشأن التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات
 .01مشروع قانون رقم  23.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة
بباكو في  1مارس  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية أذربيجان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
في ميدان الضرائب على الدخل
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51
دقيقة

ساعة
و  01دقائق

 5ساعتان
و  11دقائق

 02دقيقة

51
دقيقة

 22دقيقة

 5ساعتان

دقيقة 02

51
دقيقة

 52دقيقة

ساعة

 .12مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
في مجا الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،الموقع ببرازافيل في
 12أبريل  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
الكونغو.
 .13مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار
للتعاون في مجا الفالحة وتربية المواشي ،الموقع ببرازافيل في 12
أبريل  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
 .10مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
في ميدان األمن ومكافحة الجريمة ،الموقع بباكو في  1مارس 0231
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.
 .11مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار
للتعاون في ميدان الطاقة ،الموقع ببرازافيل في  12أبريل  0231بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
 .12مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على اتفاقية باماكو
بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة
تحركها عبر الحدود اإلفريقية ،المعتمدة بباماكو (مالي) في  12يناير
.3113
 .11مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على اتفاق اإلطار
للتعاون في مجا اللوجيستيك ،الموقع ببرازافيل في  12أبريل 0231
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
 .12مشروع قانون رقم  23.31يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي
للتعاون في ميدان التكوين المهني الفالحي والتأطير التقني ،الموقع
بالرباط في  32يونيو  0231بين وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفالحة
والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية.
 .11مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
الخدمات الجوية ،الموقع بالرباط في  02يوليو  0231بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان
 .11مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق حو
المساعدة اإلدارية المتبادلة في المجا الجمركي ،الموقع بالرباط في
 02يوليو  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
الدومينيكان
 .11مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاقية في
ميدان تسليم المجرمين ،الموقعة بواكادوكو في  1سبتمبر  0231بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.
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 .22مشروع قانون رقم  13.31يوافق بموجبه على اتفاقية االتحاد
األفريقي لمنع الفساد ومكافحته،المعتمدة بمابوتو (الموزمبيق) في 33
يوليو .0221
 .23مشروع قانون رقم  10.31يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون
القضائي في المواد المدنية والتجارية واإلدارية ،الموقعة بواكادوكو في
 1سبتمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.
 .20مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاقية حو
التعاون القضائي في الميدان الجنائي ،الموقعة بواكادوكو في  1سبتمبر
 0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.

عدد االجتمــــــاعات 01 :
مجموع ساعات العمــل  19 :ساعة .
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حصيلة أشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة -
دورة أبريل - 5102

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

-Iالدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية :

0

 .0مشروع قانون رقم  13.32يوافق بموجبه على بروتوكو  0232المتعلق
باالتفاقية رقم  01بشأن العمل الجبري ،3112 ،المعتمد من قبل المؤتمر العام لمنظمة
العمل الدولية في دورته  ،321المنعقدة بجنيف في  33يونيو .0232
 .5مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على االتفاقية رقم  302بشأن
القواعد الصحية في التجارة والمكاتب ،المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل
الدولية في دورته  ،21المنعقدة بجنيف في  21يوليو .3122
 .1مشروع قانون رقم  21.31والذي يهم اتفاقية الضمان االجتماعي بين المملكة
المغربية وجمهورية بلغاريا ،الموقعة بالرباط في  03سبتمبر  ،0232تقدم به وزير
الخارجية والتعاون الدولي ،واتخاذ اإلجراءات التشريعية ذات الصلة في كال البلدين.
 .0مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق حو التعاون
والمساعدة اإلدارية المتبادلة في المجا الجمركي،الموقع بالرباط في 33
أكتوبر 0231بين حكومة المملكة المغربية و حكومة روسيا االتحادية.
 .2مشروع قانون رقم  22.32يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل الدولي عبر
الطرق للركاب والبضائع ،الموقع بالرباط في  1أبريل  0232بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا.
 .1مشروع قانون رقم  12.32يوافق بموجبه على اتفاق التعاون التجاري
واالقتصادي ،الموقع بالرباط في  02مارس  0232بين حكومة المملكة المغربية
ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.
 .7مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية،
الموقع ببلغراد في  31سبتمبر  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
الجمهورية الصربية.
 .2مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية،الموقع بالرباط في فاتح أغسطس  0232بين حكومة المملكة المغربية و
حكومة جمهورية الجيبوتي.
 .9مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بلوساكا في
 33أكتوبر  0231بين المملكة المغربية و جمهورية زامبيا لتجنب االزدواج

تاريخ انعقاد
االجتماع

الثالثاء
 02ماي
5102

مقدم العرض
عدد
الحضور
السيدة مونية
بوستة كاتبة
الدولة لدى وزير
الشؤون
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والتعاون الدولي
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حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
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عدد
النسبة
بصفتهم
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
للحضور
%52
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2
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السادة
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عدد الحاضرين بصفتهم
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أعضاء اللجنة
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عدد
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النسبة
بصفتهم
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
للحضور

المجموع

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
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ساعات
السادة
العرض الجواب المستشارين االشتغال

الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

نتيجة التصويت :
»صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين «

-IIمواصلة دراسة مشروع قانون رقم  05.01يقضي بإحداث وتنظيم
" مؤسسة دمحم السادس للنهوض باألعما االجتماعية لموظفي وأعوان
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

5

البت في التعديالت والتصويت مشروع قانون رقم  30.32يقضي
بإحداث وتنظيم "مؤسسة دمحم السادس للنهوض باألعما االجتماعية
لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الثالثاء
 55ماي
5102

السيدة مونية
بوستة كاتبة
الدولة لدى وزير
الشؤون
الخارجية
والتعاون الدولي

الثالثاء
 01يوليوز
5102

السيدة مونية
بوستة كاتبة
الدولة لدى وزير
الشؤون
الخارجية
والتعاون الدولي

نتيجة التصويت :
»صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على النص معدال «
الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية :

1

 .0مشروع قانون رقم  01.31يقـضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم
 0.31.331الصادر في  2جمادى اآلخرة  01 (3211فبراير ) 0231بسن أحكام
انتقالية في شأن التباد اآللي للمعلومات ألغراض جبائية(.
 .5مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على االتفاق حو اإلنتاج السينمائي
والسمعي البصري المشترك ،الموقع بالرباط في  1ديسمبر  0231بين المملكة
المغربية والجمهورية البرتغالية.
 .1مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في
المواد المدنية والتجارية واإلدارية ،الموقعة بالرباط في  02ديسمبر  0231بين

1
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واحدة

نصف
ساعة

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

مقدم العرض
عدد
الحضور

المملكة المغربية وجمهورية النيجر.
 .0مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على تعديل بروتوكو مونتريا
بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون ،المعتمد بكيغالي  -رواندا -في 31أكتوبر
.0232
 .2مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية،
الموقع بالرباط في  02ديسمبر  0231بين حكومة المملكة المغربيـة وحكومة
جمهورية النيجر.

نتيجة التصويت :
»صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين «

عدد االجتمــــــاعات 1 :
النسبة المئوية للحضور في جميع االجتماعات 52 % :
مجموع ساعات العمــل  :ساعتان و  11دقيقة

عدد مشاريع القوانين المتدارسة باللجنة 02 :
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حضور السيدات والسادة المستشارين
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حصيلة أشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة
 -الفترة الفاصلة بين دورة أكتوبر  2017ودورة أبريل - 5102

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

0

الدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم
 0.31.331بسن أحكام انتقالية في شأن التباد اآللي للمعلومات
ألغراض جبائية
نتيجة التصويت :
»صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين «

5

تدارس موضوع الشراكة بين المملكة المغربية واالتحاد
األوروبي

تاريخ انعقاد
االجتماع

مقدم العرض
عدد
الحضور

الجمعة
51فبراير 5102

السيدة مونية بوستة
كاتبة الدولة لدى
وزير الشؤون
الخارجية والتعاون
الدولي

االثنين
 05مارس
5102

السيد ناصر بوريطة
وزير الشؤون
الخارجية والتعاون
الدولي

1

2

54

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
للحضور
%02.72

%21

7

--

1

2

---

9

المجموع

1

07

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
مداخالت
الحكومة
ساعات
السادة
الجواب المستشارين االشتغال
العرض

 2دقائق

 02دقيقة

01
دقائق

12
دقيقة

 01دقائق

 0ساعات

 52دقيقة

 2ساعات
و51
دقيقة

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد االجتماع

اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان لتدارس آخر
تطورات القضية الوطنية

1

االثنين
فاتح أبريل 5102

مقدم
العرض

السيد ناصر
بوريطة
وزير
الشؤون
الخارجية
والتعاون
الدولي
الوطني
والسيد عبد
الوافي
لفتيت
وزير
الداخلية

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
عدد
المئوية المعتذرين المتغيبين
مالحظين
الحضور
للحضور
2

عدد االجتمــــــاعات 1 :
النسبة المئوية للحضور في جميع االجتماعات 39,58% :
مجموع ساعات العمــل  8 :ساعات و  45دقيقة
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%21

0

7

50

المجموع
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المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
مداخالت
الحكومة
ساعات
السادة
الجواب المستشارين االشتغال
العرض

 11دقيقة

02
دقيقة

ساعتان
و 02دقيقة

1
ساعات

حصيلة أشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة
خالل دراستها لمشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصاتها
 -دورة أكتوبر- 2017

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي

الثالثاء
 2ديسمبر5107

السيدة مونية بوستة
كاتبة الدولة لدى
وزير الشؤون
الخارجية والتعاون
الدولي

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف
والشؤون االسالمية

األربعاء
59نونبر 5107

السيد أحمد التوفيق
وزير األوقاف
والشؤون االسالمية

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة
لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

االثنين
10ديسمبر5107

السيد عبد اللطيف
لوديي الوزير
المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف
بإدارة الدفاع الوطني

االثنين 10
ديسمبر 5107

السيد عبد الكريم
بنعتيق الوزير
المنتدب لدى وزير
الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي
المكلف بالمغاربة
المقيمين بالخارج
وشؤون الهجرة

0

5

1

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة
لدى وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي
المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة
0

مقدم العرض
عدد
الحضور
00

1

2

2

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المعتذرين المتغيبين
المئوية
مالحظين
للحضور
%10.71

%12.59

%59.00

%59.00
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----

5

5

1

1

9

01

9

05

7

1

1

المجموع

51

01

2

2

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع ساعات
مداخالت
الحكومة
االشتغال
السادة
الجواب المستشارين
العرض

02دقيقة

11
دقيقة

5ساعتان
و2دقائق

01دقائق

02
دقيقة

ساعة
واحدة

22دقيقة

02
دقيقة

21دقيقة

0ساعةو51دقيقة

21دقيقة

ساعة
واحدة

1ساعات
و51دقيقة

0ساعةو22دقيقة

5ساعتان

1ساعات
و01دقائق

رقم االجتماع
2

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية
للمقاومين وأعضاء جيش التحرير

الخميس
11نونبر 5107

مقدم العرض
عدد
الحضور
السيد مصطفى
الخلفي الوزير
المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف
بالعالقات مع
البرلمان والمجتمع
المدني الناطق
الرسمي باسم
الحكومة والسيد
مصطفى الكثيري
المندوب السامي
لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش
التحرير

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

1

التصوي ت على مشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصات
اللجنة

5

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المعتذرين المتغيبين
المئوية
مالحظين
للحضور
%00.71

عدد الحضور
)58,82%( 01

57

5

01

عدد المتغيبين
7

0

المجموع

1

المعتذرين عدد
----

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع ساعات
مداخالت
الحكومة
االشتغال
السادة
الجواب المستشارين
العرض

0ساعةو02دقيقة

المجموع
01

----

----

0ساعةو02دقيقة

المدة الزمنية
12دقيقة

رقم االجتماع
7

موضوع االجتماع

-

الشروع في دراسة مشروع القانون رقم 30.32

-

الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم  33اتفاقية :

تاريخ
انعقاد
االجتماع

2

عدد
الحضور

الثالثاء
 19يناير
5102

السيدة مونية بوستة
كاتبة الدولة لدى
وزير الشؤون
الخارجية والتعاون
الدولي

الثالثاء
 51يناير
5102

السيد مصطفى الخلفي
الوزير المنتدب لدى
رئيس الحكومة
المكلف بالعالقات مع
البرلمان والمجتمع
المدني الناطق
الرسمي باسم
الحكومة

م.ق  – 31.31م.ق -22.31م.ق -20.31م.ق -32.31
م.ق-21.32م.ق-22.32م.ق-01.32م.ق-13.31م.ق-21.31
م.ق-12.32م.ق.23.32
الدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم  21.32يوافق
بموجبه على البروتوكو الموقع بالرباط في  22يونيو 0232
المتعلق بمراجعة االتفاقية العامة للضمان االجتماعي بين المملكة
المغربية ومملكة األراضي المنخفضة.

مقدم العرض

2

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المعتذرين المتغيبين
المئوية
مالحظين
للحضور
%10.52

2

%10.52

عدد االجتمــــــاعات 2 :
النسبة المئوية للحضور في جميع االجتماعات 36,48% :
مجموع ساعات العمــل  13 :ساعة و  25دقيقة.
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1

0

2

01

2

1

المجموع

01

2

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
مداخالت
الحكومة
ساعات
السادة
العرض الجواب المستشارين االشتغال

51
دقيقة

02
دقائق

2
دقائق

01
دقيقة

 01دقائق

 12دقيقة

02
دقيقة

ساعة
واحدة
و 11
دقيقة

حصيلة لجنة الخارجية
= دورة أبريل = 2017
 -3مشروع القانون المالــي :
االجتماع
1

تاريخ انعقاد االجتماع

موضوع االجتماع
 دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي -مواصلة دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

المدة الزمنية

الجمعة  91ماي 7192
الثالثاء  72ماي 7192

 3ساعات و 54دقيقة

3

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

االثنين  77ماي 7192

ساعتان و 4دقائق

5

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير

االثنين  77ماي 7192

 3ساعات و 14دقيقة

4

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية

األربعاء  72ماي 7192

ساعتان و 44دقيقة

6

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة
بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

الخميس  72ماي 7192

 3ساعات و 33دقيقة

2
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 -0باقـــــــــــي المشاريــــــع :
عدد االجتماعات

عدد ساعات العمل

عدد المشاريع المحالة

عدد المشاريع
المصادق عليها

االجتماع رقم  52( 0يوليوز )5003

ساعة و 42دقيقة

03

03

االجتماع رقم  05( 5غشت )5003

ساعة واحدة

03

03

 -1المهام االستطالعية والزيارات الميدانية :
عدد الطلبات الواردة

استجابة الحكومة

المنجزة منها

--

--

--

 -2المواضيع المتدارسة :
عدد الطلبات الواردة

استجابة الحكومة

المنجزة منها

--

--

 -0مناقشة موضوع " مستجدات قضية وحدتنا الترابية في ضوء التقرير األممي األخير ".
ورد بتاريخ  07ماي 5003
(مراسلة فريق األصالة والمعاصرة)

--

 -5دراسة مستجدا ت العالقات المغربية ودو الخليج في ظل االزمة التي تعرفها المنطقة.
ورد بتاريخ  02يونيو 5003
( مراسلـــة مشتركــــة للفريـــــق االشتراكي والفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي)

60

--

الصيةل العامة
ألشغال معل جلنة اخلارجية والدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل
خالل السنة التشريعية 2112- 2112
***

دورة اكتوبر 5101

دورة أبريل 5107

السنة التشريعية
5107- 5101

عدد النصوص
المصوت عليها

10

10

12

عدد
االجتماعات

10

19

01

مجموع
ساعات العمل

ساعتين و  11دقيقة

 09ساعة و  02دقيقة

 50ساعة و 02دقيقة
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-2الحئة النصوص القانونية املصوت علهيا
دورة أأكتوبر 0226
مشاريع القوانني
 .2مرشوع قانون رمق  ،22.27يوافق مبوجبه عىل القانون التآأسييس لالحتاد االإفريقي املوقع بلويم (ابلتوغو) يف  22يوليو  ،0222كام مت تعديهل ابلربوتوكول امللحق به ،املعمتد بآأديس أأاباب
(اإثيوبيا) يف  3فرباير  ،0223ومبابوتو (املوزمبيق) يف  22يوليو .0223

دورة أأبريل 0227
مشاريع القوانني
.2
.0
.3
.4
.1
.6

مرشوع قانون رمق  23.27يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بآأديس أأاباب يف  22نومفرب  0226بني اململكة املغربية ومجهورية اإثيوبيا الفيدرالية ادلميقراطية لتجنب الازدواج الرضييب ومنع
الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل.
مرشوع قانون رمق  24.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بآأديس أأاباب يف  22نومفرب  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية اإثيوبيا الفيدرالية ادلميقراطية ،بشآأن التشجيع
وامحلاية املتبادةل لالستامثرات.
مرشوع قانون رمق  21.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن خدمات النقل اجلوي املوقع بآأديس أأاباب يف  22نومفرب  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية اإثيوبيا الفيدرالية
ادلميقراطية.
مرشوع قانون رمق  26.27يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بكيغايل يف  22أأكتوبر  0226بني اململكة املغربية ومجهورية رواندا لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان
الرضائب عىل ادلخل.
مرشوع قانون رمق  27.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بكيغايل يف  22أأكتوبر  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا بشآأن التشجيع وامحلاية املتبادةل لالستامثرات.
مرشوع قانون رمق  22.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن اخلدمات اجلوية املوقع بكيغايل يف  22أأكتوبر  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا.
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 .7مرشوع قانون رمق  22.27يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بآأنتناانريفو يف  02نومفرب  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مدغشقر لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب
الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل.
 .2مرشوع قانون رمق  22.27يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري وتربية ا ألحياء البحرية ،املوقع بآأنتناانريفو يف  02نومفرب  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
مجهورية مدغشقر.
 .2مرشوع قانون رمق  22.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن اخلدمات اجلوية املوقع بدار السالم يف  04أأكتوبر  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تزنانيا املتحدة.
 .22مرشوع قانون رمق  20.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ بشآأن اخلدمات اجلوية املوقع بآأبوجا يف  0ديسمرب  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية نيجرياي الفيدرالية.
 .22مرشوع قانون رمق  23.27يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفامه يف ميدان الصيد البحري ،املوقعة بآأبوجا يف  0ديسمرب  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية نيجرياي الفيدرالية.
 .20مرشوع قانون رمق  24.27يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفامه بشآأن تعزيز التجارة املوقعة بآأديس أأاباب يف  22نومفرب  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية اإثيوبيا الفيدرالية
ادلميقراطية.
 .23مرشوع قانون رمق  21.27يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف اجملال ا ألمين ،املوقع بكيغايل يف  22أأكتوبر  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا.
 .24مرشوع قانون رمق  27.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بآأبوجا يف  3ديسمرب  0226بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية نيجرياي الفيدرالية بشآأن االإنعا وامحلاية املتبادةل
لالستامثرات.
 .21مرشوع قانون رمق  02.27يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول حول اإنشاء جملس السمل وا ألمن التابع لالحتاد االإفريقي ،املعمتد بدورابن (جنوب اإفريقيا) يف  2يوليو .0220
 .26مرشوع قانون رمق  02.27يوافق مبوجبه عىل بروتوكول املعاهدة املؤسسة للجامعة الاقتصادية االإفريقية بشآأن الربملان االإفريقي ،املعمتد مبدينة رست (ليبيا) يف  0مارس .0222
 .27مرشوع قانون رمق  34.27يوافق مبوجبه عىل املعاهدة املؤسسة للجامعة الاقتصادية االإفريقية ،املعمتدة بآأبوجا (نيجرياي) يف  3يونيو  2222من قبل ادلول ا ألعضاء يف منظمة الوحدة االإفريقية
اليت حل حملها الاحتاد االإفريقي.
 .22مرشوع قانون رمق  44.26يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسلمي اجملرمني املوقعة ببكني يف  22ماي  0226بني اململكة املغربية ومجهورية الصني الشعبية.
 .22مرشوع قانون رمق  42.26يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون االإداري املتبادل من أأجل تسهيل االإجراءات امجلركية وتعزيز التعاون املشرتك والوقاية من اخملالفات امجلركية والبحث عهنا
وردعها بني دول أأعضاء االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الر "اتفاقية أأغادير" ،املوقع بعامن يف  22فرباير .0221
 .02مرشوع قانون رمق  12.26يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االإضايف لالتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الر حول انضامم دول جديدة ،املوقع يف  6أأبريل .0226
 .02مرشوع قانون رمق  10.26يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املتعلقة ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلنايئ ،املوقعة ببكني يف  22ماي  0226بني اململكة املغربية ومجهورية الصني الشعبية.
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 .00مرشوع قانون رمق  13.26يوافق مبوجبه عىل اتفاق الاعرتاف املتبادل ابملشغل الاقتصادي املعمتد بني ادلول أأعضاء االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الر "اتفاقية أأغادير" ،املوقع
ابلقاهرة يف  23أأبريل .0226
 .03مرشوع قانون رمق  14.26يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفامه يف جمال تسهيل الربط االإلكرتوين وتبادل املعلومات بني ادلول أأعضاء االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الر "اتفاقية أأغادير"،
املوقعة ابلقاهرة يف  23أأبريل .0226
 .04مرشوع قانون رمق  16.26يوافق مبوجبه عىل بروتوكول تعديل االتفاقية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب من الرضائب ابلنس بة
للرضائب عىل ادلخل ،املوقع ابملنامة يف  01أأبريل .0226
 .01مرشوع قانون رمق  60.26يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن التعاون يف اجملال العسكري ،املوقع ببكني يف  22ماي  0226بني اإدارة ادلفاع الوطين للمملكة املغربية ووزارة ادلفاع مجلهورية
الصني الشعبية.
 .06مرشوع قانون رمق  72.26يوافق مبوجبه عىل االتفاق ادلويل لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام  ،0221املوقع جبنيف يف  2أأكتوبر .0221
 .07مرشوع قانون رمق  20.27يوافق مبوجبه عىل اتفاق اإنشاء املركز الاستشاري حول قوانني منظمة التجارة العاملية ،املوقع بس ياتل (الوالايت املتحدة ا ألمريكية) يف  32نومفرب .2222
 .02مرشوع قانون رمق  00.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بلوسااك يف  02فرباير  0227بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية زامبيا بشآأن تشجيع وحامية الاستامثرات.
 .02مرشوع قانون رمق  03.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشآأن اخلدمات اجلوية املوقع بلوسااك يف  02فرباير  0227بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية زامبيا.
 .32مرشوع قانون رمق  04.27يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بآأكرا يف  27فرباير  0227بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غاان لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب
يف ميدان الرضائب عىل ادلخل.
 .32مرشوع قانون رمق  01.27يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة جبواب يف فاحت فرباير  0227بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية جنوب السودان لتجنب الازدواج الرضييب ومنع
الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل.
 .30مرشوع قانون رمق  30.27يوافق مبوجبه عىل القانون التآأسييس للمؤمتر الوزاري ا ألفريقي ل ألرصاد اجلوية ) ،(AMCOMETاملعمتد بربااي (الر أأس ا ألخرض) يف  24فرباير  0221من
قبل ادلورة الثالثة لهذا املؤمتر.
 .33مرشوع قانون رمق  06.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع جبواب يف فاحت فرباير  0227بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية جنوب السودان بشآأن تشجيع وحامية الاستامثرات.
 .34مرشوع قانون رمق  07.27يوافق مبوجبه عىل االتفاق العام للتعاون املوقع جبواب يف فاحت فرباير  0227بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية جنوب السودان.
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اإحصاءات حول الاجامتعات من خالل ترتيهبا الكرونولويجاترخي الاجامتع

أأعضاء
اللجنة
1

الرمق

موضوع الاجامتع

2

 مشروع قانون رقم  23.17يوافق بموجبه على القانون التأسيسيلالتحاد اإلفريقي ،الموقع بلومي (التوغو) في  33يوليوز  ،0222كما تم
تعديله بالبروتوكو الملحق به ،المعتمد بأديس أبابا (اثيوبيا) في  21فبراير
 0221وبمابوتو (الموزمبيق) في  33يوليوز 0221

الخميس
 31يناير 0231

0

حضور الس يدات والسادة املستشارين
النس بة املئوية عدد عدد املتغيبني عدد
املالحظني
املعتذرين
للحضور

اجملموع

ساعات
العمل

دورة أأكتوبر 0226

3
4
1
6
7
8
9

52.94 %

0

8

32

41

ساعتين
و  12دقيقة

دورة أأبريل 0227

 دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاونالدولي

الجمعة  31ماي 0231

1

47.05 %

2

1

2

10

 45دقيقة

 دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومةالمكلفة بإدارة الدفاع الوطني
 دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للمقاومين وأعضاءجيش التحرير
 مواصلة دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجيةوالتعاون الدولي
 -دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية

االثنين  00ماي 0231

2

35.29 %

0

1

3

1

االثنين  00ماي 0231

2

23.52 %

2

31

2

2

الثالثاء  01ماي 0231

1

29.41 %

3

33

1

31

األربعاء  02ماي
0231

2

35.29 %

0

1

1

33

ساعتين
و  1دقائق
3ساعات
و 31دقيقة
3ساعات
و 21دقيقة
ساعتين و11
دقيقة

الخميس  01ماي 0231

1

31.64%

2

32

1

1

3ساعات
و 12دقيقة

الخميس  23يونيو
0231
الثالثاء  01يوليوز
0231

32

11.10%

3

2

2

32

 31دقيقة

1

23.31%

1

1

1

8

ساعة واحدة
و 21دقيقة

 دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى وزير شؤونالخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة
 التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية (السنة المالية )0231-

الدراسة والتصويت على :

 .3مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بأديس
أبابا في  31نوفمبر  0232بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية
الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
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الضرائب على الدخل .
 .0مشروع قانون رقم  22.31يوافق بموجبه على االتفاق الموقع بأديس أبابا
في  31نوفمبر  0232بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية،بشأن التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .
 .1مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن خدمات النقل
الجوي الموقع بأديس أبابا في  31نوفمبر  0232بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية .
 .2مشروع قانون رقم  22.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بكيغالي
في  31أكتوبر  0232بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

 .1مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على االتفاق الموقع بكيغالي في
19أكتوبر  0232بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا
بشأن التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .
 .2مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية الموقع بكيغالي في  31أكتوبر  0232بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية رواندا
 .1مشروع قانون رقم  21.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة
بأنتناناريفو في  03نوفمبر  0232بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية مدغشقر لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في
ميدان الضرائب على الدخل.
 .1مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجا
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،الموقع بأنتناناريفو في  03نوفمبر
2016بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر
 .1مشروع قانون رقم  33.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية الموقع بدار السالم في  02أكتوبر  0232بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة .
 .32مشروع قانون رقم  30.31يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي بشأن
الخدمات الجوية الموقع بأبوجا في  0ديسمبر  0232بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية .

 .33مشروع قانون رقم 31.31يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان
الصيد البحري ،الموقعة بأبوجا في  0ديسمبر  0232بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية .
 .30مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن
تعزيز التجارة الموقعة بأديس أبابا في  31نوفمبر  0232بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية .
 .31مشروع قانون رقم  31.31يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في المجا
األمني ،الموقع بكيغالي في  31أكتوبر  0232بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية رواندا .

67

 .32مشروع قانون رقم  31.31يوافق بموجبه على االتفاق الموقع بأبوجا في
 1ديسمبر  0232ب ين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا
الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية المتبادلة لالستثمارات .
 .31مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على البروتوكو حو إنشاء
مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي ،المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا )
في  1يوليو . )0220
 .32مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على بروتوكو المعاهدة
المؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن البرلمان اإلفريقي ،المعتمد
بمدينة سرت (ليبيا) في  0مارس .0223
 .31مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة
للجماعة االقتصادية اإلفريقية ،المعتمدة بأبوجا (نيجيريا )في  1يونيو 3113
من قبل الدو األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل محلها االتحاد
اإلفريقي.

10

-

الدراسة والتصويت على :

الخميس  21غشت
0231

2

 .3مشروع قانون رقم  20.31يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء المركز
االستشاري حو قوانين منظمة التجارة العالمية ،الموقع بسياتل (الواليات
المتحدة األمريكية) في  12نوفمبر .Haut du formulaire 3111
 .0مشروع قانون رقم  00.31يوافق بموجبه على االتفاق الموقع بلوساكا في
20فبراير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا
بشأن تشجيع وحماية االستثمارات .
 .1مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية الموقع بلوساكا في  02فبراير  0231بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية زامبيا.
 .2مشروع قانون رقم  02.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بأكرا في
 31فبراير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غانا لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل .
 .1مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة بجوبا في
فاتح فبراير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب
السو دان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل .
 .2مشروع قانون رقم  02.31يوافق بموجبه على االتفاق الموقع بجوبا في
فاتح فبراير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جنوب
السودان بشأن تشجيع وحماية االستثمارات.
 .1مشروع قانون رقم  01.31يوافق بموجبه على االتفاق العام للتعاون
الموقع بجوبا في فاتح فبراير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية جنوب السودان.
 .1مشروع قانون رقم  10.31يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للمؤتمر
الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية) ، ( AMCOMETالمعتمد ببرايا
(الرأس األخضر ) في  32فبراير  0231من قبل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر .
 .1مشروع قانون رقم  22.32يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين
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01.10%

2

11

1

5

ساعة واحدة

الموقعة ببكين في  33ماي  0232بين المملكة المغربية وجمهورية الصين
الشعبية .
 .32مشروع قانون رقم  21.32يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون اإلداري
المتباد من أجل تسهيل اإلجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك
والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دو أعضاء
االتفاقية العربية المتوسطية للتباد الحر " اتفاقية أغادير "  ،الموقع بعمان في
 31فبراير . 0231
 .33مشروع قانون رقم  13.32يوافق بموجبه على البروتوكو اإلضافي
لالتفاقية العربية المتوسطية للتباد الحر حو انضمام دو جديدة ،الموقع في
6أبريل . 0232
 .30مشروع قانون رقم  10.32يوافق بموجبه على االتفاقية المتعلقة
بالتعاون القضائي في المجا الجنائي ،الموقعة ببكين في  33ماي  0232بين
المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية .
 .31مشروع قانون رقم  11.32يوافق بموجبه على اتفاق االعتراف المتباد
بالمشغل االقتصادي المعتمد بين الدو أعضاء االتفاقية العربية المتوسطية
للتباد الحر " اتفاقية أغادير "  ،الموقع بالقاهرة في  31أبريل . 0232
 .32مشروع قانون رقم  12.32يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجا
تسهيل الربط اإللكتروني وتباد المعلومات بين الدو أعضاء االتفاقية العربية
المتوسطية للتباد الحر " اتفاقية أغادير " ،الموقعة بالقاهرة في  31أبريل
.2016
 .31مشروع قانون رقم  12.32يوافق بموجبه على بروتوكو تعديل
االتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ،الموقع
بالمنامة في  01أبريل . 0232
 .32مشروع قانون رقم  20.32يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في
المجا العسكري ،الموقع ببكين في  33ماي  0232بين إدارة الدفاع الوطني
للمملكة المغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية.
 .31مشروع قانون رقم  11.32يوافق بموجبه على االتفاق الدولي لزيت
الزيتون وزيتون المائدة لعام  ،0231الموقع بجنيف في  1أكتوبر . 0231
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 -4حصيةل حضور الس يدات والسادة الوزراء الجامتعات جلنة اخلارجية والدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل
دورة أأبريل 0227
عدد الاجامتعات

السادة الوزراء وكتاب
 -وزير الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل

0

 -اكتبة ادلوةل يف الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل

2

 -وزير العالقات مع الربملان واجملمتع املدين

2

 -الوزير املنتدب دلى رئيس الكومة امللكفة ابإدارة ادلفاع الوطين

2

 -وزير ا ألوقاف والشؤون الاسالمية

2
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 -1النصوص القانونية وطلبات الاس امتع قيد ادلرس ابللجنة
اجلدول رمق  :2النصوص القانونية قيد ادلرس ابللجنة
مقرتحات القوانني قيد ادلرس

مشاريع القوانني قيد ادلرس
مرشوع قانون رمق  20.26يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس للهنوض اب ألعامل
الاجامتعية ملوظفي و أأعوان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون.

----

اجلدول رمق  :0طلبات الاس امتع اإىل الوزراء
الرمق
2
0

املوضوع

مقدم الطلب

اترخي االإحاةل اإىل
اللجنة

اترخي االإحاةل اإىل
الكومة

كرونولوجيا الطلب

فريق ا ألصاةل واملعارصة

 23ماي 0227

وهجت مراسةل للوزير املعين اب ألمر
بتارخي  21ماي 0227

مل يربمج بعد

 26يونيو 0227

وهجت مراسةل للوزير املعين اب ألمر
بتارخي  22يونيو 0227

مل يربمج بعد

مناقشة موضوع "مس تجدات قضية
وحدتنا الرتابية يف ضوء التقرير ا ألممي
ا ألخري".
دراسة مس تجدات العالقات املغربية مراسلـــة مشرتكــــة للفريـق
ودول اخلليج يف ظل الازمة اليت تعرفها الاشرتايك والفريق ادلس توري
ادلميقراطي الاجامتعي
املنطقة.
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الس يدات والسادة أأعضاء جلنة اخلارجية والدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل
أأعضاء مكتب اللجنة
املهمة

الامس

الفريق أأو اجملموعة الربملانية

رئيس اللجنة

الس يد دمحم الرزمة

التجمع الوطين ل ألحرار

اخلليفة ا ألول

الس يد معر مورو

الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

اخلليفة الثاين

الس يد سعيد زهري

ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي

اخلليفة الثالث

الس يد أأمحد اخلريف

الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

اخلليفة الرابع

الس يد ابراهمي شكييل

اخلليفة اخلامس

الس يد نبيل ا ألندلويس

فريق ا ألصاةل واملعارصة
العداةل والتمنية

اخلليفة السادس

الس يد عبد العزيز بوهدود

ا ألمني

الس يد بمنبارك حيفظه
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التجمع الوطين ل ألحرار
الفريق الريك

مساعد ا ألمني

الس يدة فاطمة الزهراء اليحياوي

املقرر

الس يد أأمحد بولون

الاحتاد املغريب للشغل
الاحتاد الاشرتايك

أأعضاء اللجنة
الفريق أأو اجملموعة الربملانية

الامس
الس يد حام أأهل اباب
الس يد عامثن عيةل
الس يد ابراهمي الرشيف
الس يد دمحم الش يخ بيد هللا

الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية
" " " "
" " " "
فريق ا ألصاةل واملعارصة
" " " "

الس يد البيب بنطالب
الس يد عبد اﻹهل اللوطي

فريق العداةل والتمنية

الس يد س يدي صلوح امجلاين

الفريق الريك
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حصيلة أشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة
دورة أبريل 5101
الدراسة و التصويت على مشاريع قوانين تهم  31اتفاقية .

حضور السيدات والسادة المستشارين
رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

 -9مشروع قانون رقم  69.14يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم
املجرمين املوقعة بالربا في  11فبراير  9114بين اململكة املغربية
والبوسنة والهرسك.
 -1مشروع قانون رقم  41.14يوافق بموجبه على اتفاقية املساعدة
القانونية في امليدان الجنائي ،املوقعة بالربا في  11فبراير 2014بين
اململكة املغربية والبوسنة والهرسك.
 -2مشروع قانون رقم  32.31يوافق بموجبه على االتفاقية
حو التعاون القضائي في الميدان الجنائي  ،الموقعة بمراكش
في  02يناير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية الكوت ديفوار .
 -1مشروع قانون رقم  02.31يوافق بموجبه على االتفاقية
بشأن نقل األشخاص المحكوم عليهم الموقعة بمراكش في 02
يناير  0231بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
الكوت ديفوار.
 -1مشروع قانون رقم  39.15يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في
مجال املالحة التجارية ،املوقعة بالربا في  19فبراير  9111بين حكومة

األربعاء  57أبريل
5101

مقدم العرض

عدد الحاضرين بصفتهم
أعضاء اللجنة

عدد
الحضور

0

السيدة امباركة
بوعيدة
الوزيرة المنتدبة
لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون
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7

النسبة
المئوية
للحضور

---

عدد
المعتذرين

0

عدد
المتغيبين

2

عدد
الحاضرين
بصفتهم
مالحظين

---

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات

الحكومة
المجموع

7

العرض

11
دقيقة

مداخالت
السادة
المستشارين

مجموع
ساعات
االشتغال

الجواب

02
دقيقة

 51دقيقة

ساعة
واحدة
و2
دقائق

حضور السيدات والسادة المستشارين
رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

عدد الحاضرين بصفتهم
أعضاء اللجنة

مقدم العرض

عدد
الحضور

اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا.
 -1مشروع قانون رقم  10.31يوافق بموجبه على االتفاق
الموقع ببيساو في  01ماي  0231بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية غينيا بيساو بشأن تشجيع والحماية المتبادلة
لالستثمارات.
 -1مشروع قانون رقم  12.31يوافق بموجبه على االتفاق
بشأن التعاون في مجا األمن و الحكامة المحلية الموقع ببيساو
في  01ماي  0231بين وزارة الداخلية للمملكة المغربية و
وزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو.
 -1مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاق
حو المساعدة اإلدارية المتبادلة في المجا الجمركي،الموقع
بدكار في  03ماي  0231بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية السنغا .
مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على اتفاق
-32
الصيد البحري وتربية األحياء
التعاون في مجا
البحرية،الموقع بدكار في  01ماي  0231بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة جمهورية السنغا .
 -11مشروع قانون رقم  11.11يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 141
بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة
للعمال املهاجرين،املسماة اتفاقية العمال املهاجرين (أحكام
تكميلية)،1141،املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية
في دورته الستين املنعقدة بجنيف في  94يونيو .1141
 -30مشروع قانون رقم  11.31يوافق بموجبه على االتفاقية
الضمان االجتماعي الموقعة بتونس في  21محرم 31( 3211
أكتوبر  )0231بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية.
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النسبة
المئوية
للحضور

عدد
المعتذرين

عدد
المتغيبين

عدد
الحاضرين
بصفتهم
مالحظين

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات

الحكومة
المجموع

العرض

الجواب

مداخالت
السادة
المستشارين

مجموع
ساعات
االشتغال

حضور السيدات والسادة المستشارين
رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

عدد الحاضرين بصفتهم
أعضاء اللجنة

مقدم العرض

عدد
الحضور

-19مشروع قانون رقم  11.11يوافق بموجبه على ميثاق تحدي ألالفية
املبرم بالربا في  11من صفر  11( 1414نوفمبر  ) 9111بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة الواليات املتحدة ألامريكية ،عبر هيئة تحدي
ألالفية وملحقاته.
-11مشروع قانون رقم  19.11يوافق بموجبه على الاتفاقية املوقعة
بالربا في  1أكتوبر  9111بين حكومة اململكة املغربية ومجلس وزراء
جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومن التهرب الضريبي في
ميدان الضرائب على الدخل.
-41مشروع قانون رقم  54.48يوافق بموجبه على ملحق
االتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية
بروكسيل) حو الوضعية القانونية -لبلجيكا(فيدرالية والوني
للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي
لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب،الموقع بالرباط في فاتح
 .أكتوبر 5148
-11مشروع قانون رقم  41.11يوافق بموجبه على الاتفاق املوق بروما
في  1ماي  9111بين حكومة اململكة املغربية والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري.
-11مشروع قانون رقم  19.11يوافق بموجبه على النظام ألاساس ي
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النسبة
المئوية
للحضور

عدد
المعتذرين

عدد
المتغيبين

عدد
الحاضرين
بصفتهم
مالحظين

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات

الحكومة
المجموع

العرض

الجواب

مداخالت
السادة
المستشارين

مجموع
ساعات
االشتغال

حضور السيدات والسادة المستشارين
رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

عدد الحاضرين بصفتهم
أعضاء اللجنة

مقدم العرض

عدد
الحضور

ملحكمة العدل إلاسالمية الدولية،املعتمد من طرف مؤتمر القمة
إلاسالمي الخامس املنعقد بالكويت في الفترة ما بين  91و 91من جمادى
ألاولى  91( 1414و 91يناير .)1114
-31مشروع قانون رقم  10.31يوافق بموجبه على االتفاقية
الموقعة بالرباط في  32أبريل  0231بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب االزدواج
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على
الدخل.

زيارة ميدانية للمستشفى العسكري بالرباط بتاريخ  07مايو .5101
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النسبة
المئوية
للحضور

عدد
المعتذرين

عدد
المتغيبين

عدد
الحاضرين
بصفتهم
مالحظين

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات

الحكومة
المجموع

العرض

الجواب

مداخالت
السادة
المستشارين

مجموع
ساعات
االشتغال

حصيلة أشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة
الفترة الفاصلة بتن دورة أكتوبر  5102ودورة أبريل 5101
حضور السيدات والسادة المستشارين
رقم االجتماع
0

موضوع االجتماع

اجتماع مشترك طارئ للجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان لتدارس
مستجدات القضية الوطنية في ضوء الزيارة األخيرة التي قام
بها األمين العام األممي لمخيمات تندوف والمنطقة المغاربية
وبعض الدو االفريقية.

تاريخ انعقاد
االجتماع

 00مارس
5101

مقدم العرض
عدد
الحضور

السيد وزير الشؤون
الخارجية
و التعاون

7

عدد االجتمــــــاعات 0 :
مجموع ساعات العمــل  1 :ساعات و31دقيقة
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عدد الحاضرين بصفتهم
أعضاء اللجنة
عدد
النسبة
المعتذرين
المئوية
للحضور

41.17٪

1

عدد
المتغيبين

7

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات

عدد
الحاضرين
بصفتهم
مالحظين

57

الحكومة
المجموع

10

العرض

12دقيقة

الجواب

02دقيقة

مداخالت
السادة
المستشارين

ساعيتين
و01دقيقة

مجموع ساعات
االشتغال

 1ساعات
و31دقيقة

حصيلة أشغال لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة
دورة أكتوبر 5102

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

مقدم العرض

0

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين
بالخارج وشؤون الهجرة

االثنين  51نونبر
5102

عدد
الحضور

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
ن
المتغيبي
المعتذرين
المئوية
مالحظين
للحضور

السيد الوزير المكلف
بالمغاربة المقيمين
بالخارج وشؤون
الهجرة

7

٪
41.17

4

5

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

األربعاء 52
نونبر 5102

السيد وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية

01

٪
58.82

0

1

1

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

األربعاء 52
نونبر 5102

السيد الوزير المكلف
بإدارة الدفاع الوطني

7

٪
41.17

0

1

1

0

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير

الخميس 51
نونبر 5102

السيد المندوب
السامي

1

٪
12.59

2

1

1

دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الجمعة 57
نونبر 5102

الدراسة و التصويت على مشاريع قوانين تهم  00اتفاقية:
.0مشروع قانون رقم  21.02يوافق بموجبه على االتفاقية رقم
075بشأن ظروف العمل في الفنادق و المطاعم والمنشآت المماثلة٬
٬0990المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في
دورته الثامنة و السبعين بجنيف في  52يونيو .0990
.5مشروع قانون رقم  11.00يوافق بموجبه على االتفاقية المتعلقة
بالمساعدة

األربعاء 01
يناير 5102

2

1

* السيد وزيــــر
الشـــؤون الخارجية
والتعاون
* والسيدة المنتدبة
لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون

السيدة المنتدبة لدى
وزير الشؤون
الخارجية والتعاون
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 2ساعة

واحدة و
 23دقائق

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

مقدم العرض
عدد
الحضور

اإلدارية المتبادلة في الميدان الضريبي،الموقعة بستراسبورغ في
 52يناير ،0922
كما تم تعديلها ببروتوكول  5101والتي وقعت عليها المملكة
المغربية بباريس في
 50ماي .5101
.1مشروع قانون رقم  27.00يوافق بموجبه على االتفاق اإلطار
للتعاون الموقع
بالرباط في  07أبريل  5100بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
جمهورية
بنما.
.0مشروع قانون رقم  95.00يوافق بموجبه على االتفاق الموقع
بالرباط في 05
ماي  5100بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
أذربيجان حول
التعاون والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي.
.2مشروع قانون رقم  015.00يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
في مجال تدبير
حاالت الطوارئ ،الموقع بالرباط في  01يونيو  5100بين حكومة
المملكة المغربية
وحكومة جمهورية أذربيجان.
.1مشروع قانون رقم  11.02يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
الخدمات الجوية،
الموقع بندجامينا في  09سبتمبر  5100بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة
جمهورية تشاد.
.7مشروع قانون رقم  09.02يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
الثقافي والفني
الموقع بالرباط في  1فبراير 5102بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة دولة
الكويت.
.2مشروع قانون رقم  10.02يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في
مجال الصحة،
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حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المئوية المعتذرين المتغيبين مالحظين
للحضور

المجموع

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
مداخالت
الحكومة
ساعات
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العرض الجواب المستشارين االشتغال

رقم االجتماع

موضوع االجتماع

تاريخ انعقاد
االجتماع

حضور السيدات والسادة المستشارين
عدد الحاضرين بصفتهم
عدد
أعضاء اللجنة
الحاضرين
عدد
عدد
النسبة
بصفتهم
المئوية المعتذرين المتغيبين مالحظين
للحضور

مقدم العرض
عدد
الحضور

المجموع

المدة الزمنية التي استغرقتها االجتماعات
مجموع
مداخالت
الحكومة
ساعات
السادة
العرض الجواب المستشارين االشتغال

الموقع بمراكش في  51يناير  5102بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية
الكوت ديفوار.
.9مشروع قانون رقم  01.02يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون
اإلداري المتبادل في المسائل الجمركية ،الموقعة بالدار البيضاء في
 07مارس  5102بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
.01مشروع قانون رقم  05.02يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد
الدولي لتوحيد
القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو
المصدرة بطرق
غير مشروعة،المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما
من  7إلى  50يونيو
. 0992
.00مشروع قانون رقم  21.02يوافق بموجبه على االتفاقية
الموقعة ببيساو في
 52ماي  5102بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو
لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

الميزانيات الفرعية

تاريخ الدراسة

مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالمغاربة

االثنين  51نونبر 5102
81

الحضور في اللجنة
األعضاء

غير األعضاء
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األعضاء

المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
مشروع الميزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية
مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإدارة الدفاع
الوطني
مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاءجيش التحرير
مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون
مشاريع قوانين تهم  00اتفاقية
م.ق.21.02م.ق.11.00م.ق.27.00م.ق.95.00م.ق.015.00م.ق
.11.02م.ق.09.02م.ق.10.02م.ق.01.02م.ق05.02م.ق21.02
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جدول التصويت الخاص باجتماعات اللجنة
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.1الدراسة و التصويت على مشاريع قوانين تهم  00اتفاقية

م.ق.21.02م.ق.11.00م.ق.27.00م.ق.95.00م.ق.015.00م.ق.11.02م.ق.09.02م.ق.10.02م.ق.01.02م.ق05.02م.ق21.02

عدد االجتمــــــاعات 1 :
مجموع ساعات العمــل  02 :ساعة و  52دقيقة.
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