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اجامتعات املكتب
اجامتع رمق 222
ليوم االثنني  22يناير 2102
عقد مكتب جملس املستشارين اجامتعه ا ألس بوعي يوم االثنني  02يناير  2102برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور
محمد الش يخ بيد هللا .وقد تضمن جدول أأعامل هذا االجامتع النقط التالية :
 )0املوافقة عىل حمرض اجامتع املكتب السابق.
 )2طلب فرق املعارضة تأأجيل موعد انعقاد اجللسة الشهرية اخملصصة ملسأأةل الس يد رئيس احلكومة حول
الس ياسة العامة املزمع عقدها يوم ا ألربعاء  22يناير  2102حول موضوع "اتفاقيات التبادل احلر :احلصيةل والآفاق" ،واقرتاح
اضافة موضوع جديد اىل جدول أأعاملها.
 )2عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية .
 -2.0مراسةل من اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول انعقاد دورته السادسة وا ألربعني ،وذكل يوم
امخليس  22يناير 2102؛
 -2الترشيع :
 2.0برجمة نصني ترشيعيني جاهزين لدلراسة والتصويت أأمام اجللسة العامة:
 مرشوع قانون رمق  02.02بتحديد رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة ابلعامل املزنليني. مرشوع قانون رمق  22.08يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.08.222الصادر يف  2ذي القعدة (0822فاحت سبمترب ) 2108بتمتمي القانون رمق  102.10بتارخي  02من ذي القعدة  21 ( 0220سبمترب )0210احملددة مبوجبه
السن اليت جيب أأن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأأعوان ادلوةل والبدلايت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات
املدنية والقانون رمق  12.22احملددة مبوجبه السن اليت حيال اىل التقاعد عند بلوغها املس تخدمون املنخرطون يف النظام
امجلاعي ملنح رواتب التقاعد.
 -2.2احاةل مشاريع قوانني حماةل عىل اجمللس عىل اللجان ادلامئة اخملتصة:
 مرشوع قانون رمق  22.08يتعلق بتغيري الظهري الرشيف رمق  112.22.0بتارخي  2رمضان 02( 0212مارس  )0222بشأأن نظام املعاشات املمنوحة للمقاومني وأأراملهم وفروعهم وأأصوهلم؛
 مرشوع قانون رمق  21.02يتعلق ابملقالع؛ مرشوع قانون رمق  22.08يتعلق ابملمتلاكت واملوجودات املنشأأة ابخلارج من دلن املغاربة املقميني ابخلارجاذلين يقومون بتحويل اقامهتم اجلبائية اىل املغرب؛
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 مرشوع قانون رمق  22.08يقيض بتغيري وتمتمي بعض أأحاكم مجموعة القانون اجلناو  وقانون املسةرة اجلنائيةاملتعلقة مباكحفة االرهاب؛
 مرشوع قانون رمق  021.02يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  02من شعبان 00( 0281أأبريل  0222بشأأن الصيد يف املياه الربية)؛
 مرشوع قانون رمق  22.02يتعلق ابحداث املدرسة الوطنية العليا لالدارة؛ مرشوع قانون رمق  22.08يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف ميدان املالحة التجارية املوقع بكوانكري يف 2مارس  2108بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا؛
 مرشوع قانون رمق  21.08يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف ميدان املالحة التجارية املوقع بليربوفيل يف 1مارس  2108بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية؛
 مرشوع قانون رمق  22.08يوافق مبوجبه عىل االتفاق االطار للتعاون الصناعي والتجارب ،املوقع بكوانكرييف  2مارس  2108بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا؛
 مرشوع قانون رمق  28.08يوافق مبوجبه عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدةا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املةبوعات ،املعمتدة من قبل املنظمة العاملية للملكية
الفكرية خالل املؤمتر ادلبلومايس املنعقد مبراكش من  01اىل  22يونيو 2102؛
 مرشوع قانون رمق  22.08يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االضايف لالتفاق املوقع بأأبيدجان يف  02مارس 2102بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بشأأن تشجيع وحامية الاستامثرات عىل وجه التبادل،
الوقع بأأبيدجان يف  22فرباير 2108؛
 مرشوع قانون رمق  02.08يوافق مبوجبه عىل اتفاق املوقع بواش نةن يف  20نومفرب  2102بني حكومةاململكة املغربية وحكومة الوالايت املتحدة الأمريكية بشأأن املساعدة املتبادةل بني اداريت امجلارك ابدلولتني؛
 مرشوع قانون رمق  82.08يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع بباماكو يف  21فرباير 2108بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مايل؛
 مرشوع قانون رمق  22.08يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بكوانكري يف  2مارس  2108بني اململكةاملغربية ومجهورية غينيا لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل.
 -2.2اخبار ابحاةل نصوص جديدة عىل جملس النواب:
 مرشوع قانون رمق قانون رمق  11.08يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  02.22القايض ابصالح القرضالشعيب ابملغرب؛
 مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري القانون التنظميي رمق  22.00يتعلق اب ألحزاب الس ياسة الصادرة بتنفيذهالظهري الرشيف رمق  022.00.0يف  28ذي القعدة  22( 0822أأكتوبر )2100؛
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 )8أأشغال اللجن :
 -8.0أأشغال اللجن؛
 -8.2برانمج معل اللجن؛
 -8.2مشاريع القوانني قيد ادلرس أأمام اللجان ادلامئة.
 )2ا ألس ئةل الشفهية
 -2.0جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  27يناير 2102
 جدول ا ألعامل؛
 رئاسة اجللسة ؛
 أأمانة اجللسة.
 )2العالقات اخلارجية :
 -2.0دعوة للمشاركة يف أأشغال ورشة العمل حول موضوع" :خلق ورشات فعاةل من أأجل التعاطي مع ظاهرة
املقاتلني االرهابيني ا ألجانب يف اطار س يادة القانون" اليت سينظمها املعهد ادلويل املالةي حول العداةل اجلنائية وس يادة
القانون بفاليتا/مالةا أأايم  02-01فرباير 2102؛
 -2.2برانمج أأنشةة رابةة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف افريقيا والعامل العريب خالل النصف
ا ألول من العام 2102؛
 -2.2رساةل تأأكيد اترخي انعقاد املنتدى املغريب الفرنيس الثاين بباريس يويم  02و  01أأبريل .2102
 -1شؤون برملانية :
 -1.0الغياب ومرشوع قرار تنظميي يتعلق ابالقتةاع من تعويضات الربملانيني املتغيبني؛
 -1.2اخبار من الس يد رئيس الفريق الاس تقاليل بتعليق عضوية املستشار عزيز الفياليل ابلفريق؛
 -1.2رسائل اعتذار بعض املستشارين عن جلسة يوم  22 – 21يناير .2102
 -1.2اختتام ادلورة يوم  2فرباير  2102عىل الساعة الرابعة زوالا.
 -2شؤون ادارية :
 -2.0مرشوع دليل املساطر.
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اجامتع رمق 222
ليوم االثنني  19يناير 2102
عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  19يناير  2102اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد
الش يخ بيد هللا.
القرارات الصادرة عن الاجامتع
الترشيع :
 قرار رمق  10/222/2102بدعوة ندوة الرؤساء لالجامتع يوم الثالاثء  21يناير  2102عىل
الساعة الواحدة زوالا وذكل لرتتيب وتنظمي اجللسة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة يوم
ا ألربعاء  20يناير  2102عىل الساعة احلادية عرشة صباحا:
 مرشوع قانون رمق  00.02يتعلق ابلواكةل الوطنية للنبااتت الةبية والعةرية؛
 مرشوع قانون رمق  020.02يتعلق مبزاوةل همنة الةب؛
 مرشوع قانون رمق  002.02يتعلق برهن الصفقات العمومية.
 مقرتح قانون يتعلق بتعديل املادة  02من القانون رمق  11.12مبثابة مدونة ا ألرسة؛
 مقرتح قانون بتعديل املادة  2من القانون رمق  82.01املتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته
والصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  0.00.020املؤرخ يف  02رمضان  0822املوافق ل  01أأغسةس 2100؛
 مقرتح قانون يريم اىل تصحيح وتغيري وتمتمي الفصل  0-2من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون
الالزتامات والعقود كام أأضافه القانون رمق  22.12املتعلق ابلتبادل الالكرتوين للمعةيات القانونية املنفذ ابلظهري
الرشيف رمق  0-11-022الصادر يف  02من ذي القعدة  0822املوافق ل ( 21نومفرب .)2111
علام أأن املكتب حدد مدة التدخالت يف  21دقيقة ل ألغلبية و 21دقيقة للمعارضة و 02دقيقة للفريق
الفيدرايل للوحدة وادلميقراطية و 2دقائق للمجموعات كغالف زمين ملناقشة مجموع هذه النصوص الترشيعية.
ا ألس ئةل الشفهية :
 قرار رمق  12/222/2102ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 21
يناير  2102وذكل بربجمة سؤال واحد عن لك فريق .وسري أأس هذه اجللسة اخلليفة ا ألول للرئيس الس يد فوزي
بنعالل والس يد عداب الزغاري أكمني للجلسة.
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العالقات اخلارجية :
 قرار رمق  12/222/2102ابملوافقة عىل اس تقبال وزير الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل الايةايل
الس يد ابولو جينتيلوين من طرف الس يد رئيس جملس املستشارين خالل ا ألس بوع ا ألخري من شهر يناير وذكل يف
اطار زايرته الرمسية اليت س يقوم هبا لبالدان يويم  21و  22يناير 2102؛
 قرار رمق  18/222/2102ابملوافقة عىل اس تقبال الس يد س تافروس لومربينيديس ،املمثل اخلاص
لالحتاد ا ألوريب حلقوق االنسان من طرف الس يد رئيس جملس املستشارين يوم امخليس  22يناير  2102عىل الساعة
احلادية عرشة صباحا؛
قضااي لالطالع
الترشيع :
 اخبار بتوصل جملس النواب مبرشوع قانون رمق  22.02يتعلق حبامية ا ألشخاص املشاركني يف ا ألحباثالبيوطبية.
شؤون بــرملانية :
 اخلةوط العريضة حلصيةل أأشغال جملس املستشارين .2108 – 2112قضااي للمتابعة
العالقات اخلارجية :
 متابعة دراسة مقرتح تنظمي منتدى برملاين مغريب ايةايل وعرض الفكرة عىل جلنة التنس يق مع جملسالنواب الختاذ قرار مشرتك يف املوضوع.
شؤون برملانية :
 االجراءات القانونية واملسةرية من أأجل تةبيق الاقتةاعات من تعويضات السادة املستشاريناملتغيبني.
شؤون ادارية :
 مواصةل دراسة حدث تغيب بعض املوظفني التابعني لبعض الفرق يوم الثالاثء  02يناير  2102ابلرمغمن عدم توفرمه عىل رخصة رمسية ابلتغيب.
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اجللسات العمومية
 -10جلسة معومية لدلراسة والتصويت عىل النصوص القانونية اجلاهزة :
عقد جملس املستشارين يوم ا ألربعاء  20يناير اجلاري جلسة معومية برئاسة الس يد عبد الرحامن أأشن
اخلليفة اخلامس لرئيس اجمللس ،صادق خاللها ابالجامع عىل النصوص الترشيعية التالية:
 مرشوع قانون رمق  020.02يتعلق مبزاوةل همنة الةب؛
 مرشوع قانون رمق  000.02يتعلق ابلواكةل الوطنية للنبااتت الةبية والعةرية؛
 مرشوع قانون رمق  008.02يتعلق بنظام املقاول اذلايت؛
 مرشوع القانون رمق  002.02يتعلق برهن الصفقات العمومية؛
 مرشوع قانون رمق  002.02يتعلق برهن الصفقات العمومية؛
 مرشوع قانون رمق  ،02.08يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  80.12املتعلق هبيئات التوظيف
امجلاعي للر أأسامل؛
 مرشوع قانون رمق  82.08يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الضامن الاجامتعي املوقع بربوكس يل يف 02
فرباير  2108بني اململكة املغربية ومملكة بلجياك؛
 مرشوع قانون رمق  20.08يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة مبراكش يف  21دجنرب  2102بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل قةر بشأأن جتنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب فامي
يتعلق ابلرضائب عىل ادلخل ؛
 مرشوع قانون رمق  22.08يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تنظمي نقل البضائع عرب الةرق الربية بني ادلول
العربية املعمتدة ابلقاهرة يف  02من شوال  2 ،0822سبمترب  2102؛
 مرشوع قانون رمق  28.08يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بباماكو يف  21فرباير  2108بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مايل لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب
عىل ادلخل؛
 مرشوع قانون رمق  22.08يوافق مبوجبه عىل اتفاقية النقل اجلوي ،املوقعة ابلرابط يف  00مارس
 ،2108بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل قةر؛
 مرشوع قانون رمق  82.08يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بباماكو يف  21فرباير  ،2108بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مايل بشأأن تشجيع وحامية الاستامثرات؛
 مرشوع قانون رمق  22.08يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بربوكس يل يف فاحت أأبريل  2108بني
حكومة اململكة املغربية وجملس أأورواب خبصوص مكتب جملس أأورواب ابملغرب ووضعيته القانونية؛
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 مرشوع قانون رمق  28.08يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأأن التعاون العسكري املوقعة ابلرابط 2
ماي  2112بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل االمارات العربية املتحدة؛
 مقرتح قانون يريم اىل تصحيح وتغيري وتمتمي الفصل  20من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون
الالزتامات والعقود ،كام أأضافه القانون رمق  22.12املتعلق ابلتبادل االلكرتوين للمعةيات القانونية ،املنفذ
ابلظهري الرشيف رمق  0.11.022الصادر يف  02ذي القعدة  ،0822املوافق ل  21نونرب 2111؛
 مقرتح قانون بتعديل املادة  2من القانون رمق  82.01املتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد
اختصاصاته ،والصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  0.00.020املؤرخ يف  02رمضان  0822املوافق ل
 01غشت .2100
فامي طالبت فرق املعارضة ابرجاع مقرتح قانون يتعلق بتعديل املادة  02من القانون رمق  11.12مبثابة
مدونة ا ألرسة اىل اللجنة اخملتصة تةبيقا ألحاكم املادة  022من النظام ادلاخيل للمجلس.
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 -2نشاط جملس املستشارين يف جمال مراقبة العمل احلكويم
جلسة ا ألس ئةل الشفهية ( الثالاثء  21يناير )2102
أأ -جدول ا ألعامل :
يعقد جملس املستشارين جلس ته ا ألس بوعية اخملصصة للأس ئةل الشفهية يومه الثالاثء  21يناير برئاسة
الس يد عبد الرمحن أأشن اخلليفة اخلامس للرئيس والس يد محيد كوسكوس أأمينا للجلسة.
ويتضمن جدول ا ألعامل  20سؤالا 12 ،أأس ئةل أآنية ،و  02سؤالا عاداي ،موزعة عىل النحو التايل:

مواضيع ا ألس ئةل

النس بة

اجملال الاقتصادي:
 شفوي أآين :تفيش ظاهرة متأأخرات ا ألداء ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.
 شفوي أآين :تأأثري املسامهة االبرائية عىل املزيانية العامة وعىل الاقتصاد الوطين ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء
فريق التحالف الاشرتايك.
 شفوي أآين :دمع الاستامثر والهنوض ابلصناعة ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.
 شفوي :رضورة وضع اطار قانون شامل للهنوض ابالستامثر ببالدان ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق
الاس تقاليل.
 شفوي :وضعية املصدرين ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع الوطين ل ألحرار.
 شفوي :هيلكة القةاع غري املهيلك ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الفيدرايل.
 شفوي :دمع املقاوالت الصغرى واملتوسةة ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاشرتايك.
اجملال الاجامتعي:
 شفوي أآين :تعممي املنح ادلراس ية اجلامعية عىل طلبة املناطق الأكرث هشاشة ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء
الفريق الاس تقاليل.
 شفوي أآين :وضعية املس توصفات ابجملال القروي ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك.
 شفوي :وضعية مستشفيات ا ألمراض العقلية ابملغرب ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.
 شفوي :مصري النظام ا ألسايس اخلاص اب ألرسة التعلميية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء مجموعة الاحتاد الوطين
للشغل ابملغرب.
 شفوي :حماربة ا ألمية والرتبية غري النظامية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك.
 شفوي :قرار متديد سن التقاعد ابلنس بة للموظفني اخلاضعني للنظام ا ألسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية،
للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.
 شفوي :العناية بذوي الاحتياجات اخلاصة ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك.
 شفوي :وضعية شغيةل التعاون الوطين ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل.

%22.22

%22.12
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%12.22

اجملال احلقويق واالداري وادليين:
 شفوي :تةبيق مسةرة االكراه البدين عىل أأحصاب المكبياالت ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع
الوطين ل ألحرار.
 شفوي :اس مترار حاالت تزوجي الةفالت ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.
جمال الشؤون ادلاخلية والبنيات ا ألساس ية:
 شفوي :فتح جمال الاستامثر يف الةرق الس يارة ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع الوطين ل ألحرار.
 شفوي :تراجع اخلدمات املقدمة من طرف املكتب الوطين للسكك احلديدية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء
الفريق الاشرتايك.
 شفوي :الفوىض العارمة اليت تعرفها احملةات الةرقية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل.
 شفوي :ظاهرة حوادث السري ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق ادلس توري.
جمال الشؤون اخلارجية:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------اجملال الاقتصادي:

70

اجملال الاجامتعي:

70

اجملال احلقويق واالداري وادليين:

70

جمال الشؤون ادلاخلية والبنيات
ا ألساس ية:
جمال الشؤون اخلارجية:

70

الخارجية

االقتصادي

00%

الشؤون الداخلية

0%

33%

%02.18

19%

اإلداري
10%

00
االجتماعي

ب -الوزراء املتغيبون:

38%

اعتذر عن حضور أأشغال هذه اجللسة السادة وزراء اخلارجية ،الفالحة ،الوزارة امللكفة ابملاء ،ادلاخلية،
الوزارة امللكفة ابلبيئة  ،الس ياحة ،ا ألوقاف والشؤون االسالمية.

ج -ا ألس ئةل الآنية:
وعىل صعيد أآخر بلغ عدد ا ألس ئةل الآنية اليت توصلت هبا مصلحة ا ألس ئةل الشفهية والكتابية اىل غاية يوم
الثالاثء  21يناير  20سؤالا  ،قبلت احلكومة االجابة عىل  12أأس ئةل  ،برجمت مجيعها يف جدول ا ألعامل وذكل عىل
النحو التايل:
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المحالة على السيد

عدد األسئلة اآلنية التي
وافقت الحكومة

عدد األسئلة اآلنية

عدد األسئلة اآلنية
رئيس الحكومة

اإلجابة عنها

األسئلة

02

المبرمجة في جلسة

70

70

د -االحصائيات:
وبلغ عدد ا ألس ئةل الشفهية اليت توصلت هبا الرئاسة خالل نفس الفرتة  22سؤالا 20( :سؤالا أآنيا)10( ،
سؤال واحد عادي).

حسب نوعية ا ألس ئةل
الأس ئةل الآنية

02

الأس ئةل العادية

72

الأس ئةل الكتابية

77

األسئلة الكتابية

األسئلة العادية

0%

5%

األسئلة اآلنية
95%

حسب الفرق واجملموعات
الفريق /اجملموعة
ا ألصاةل واملعارصة
الاس تقاليل
احلريك
التجمع الوطين ل ألحرار
الاشرتايك
الاحتاد ادلس توري
التحالف الاشرتايك
الفيدرايل
الاحتاد الوطين للشغل
اجملموع

عدد ا ألس ئةل الآنية

عدد ا ألس ئةل العادية

10

10

70

77

9

77

77

8

70

72

7

70

77

77

77

72

77

72

77

70

77

77

77

6

5

4
4

3

3
3

02

72

2

1

1
1

0

0
0
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توزيع ا ألس ئةل املةروحة حسب ا ألغلبية -املعارضة
فرق الأغلبية

20

فرق املعارضة

70

فرق المعارضة
36%

فرق األغلبية
64%

حسب اجملاالت القةاعية
7
6

7

6

5

4
4

3
3

2
2

عدد الأس ئةل الآنية

اجملاالت
الاقتصادي
الاجامتعي
احلقويق واالداري وادليين
الشؤون ادلاخلية
الشؤون اخلارجية
اجملموع

عدد الأس ئةل العادية

70
70
70
70
70
02

1

0

ه -ا ألس ئةل الكتابية
توصلت الرئاسة خالل هذه الفرتة بثالثة أأجوبة كتابية.
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77
72
77
77
72
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أأشغال اللجـان ادلائـمـة
جلنة املالية والتخةيط والتمنية الاقتصادية :
عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس االثنني  22يناير  2102خصصته دلراسة مرشوع قانون رمق 22.08
يتعلق ابملمتلاكت واملوجودات املنشأأة ابخلارج من دلن املغاربة املقميني ابخلارج اذلين يقومون بتحويل اقامهتم اجلبائية
اىل املغرب.
واكنت اللجنة قد عقدت قبل ذكل اجامتعا يوم ا ألربعاء  20يناير  2102صوتت خالهل ابلرفض عىل
مرشوع قانون رمق  22.08يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.08.222الصادر يف  2ذي القعدة ( 0822فاحت
سبمترب  )2108بتمتمي القانون رمق  102.10احملددة مبوجبه السن اليت جيب أأن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو و أأعوان
ادلوةل والبدلايت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية ،والقانون رمق  12.22احملددة مبوجبه
السن اليت حيال اىل التقاعد عند بلوغ املس تخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد.
وخالل االجامتع املنعقد يوم الثالاثء  21يناير اجلاري صادق اللجنة ابالجامع عىل مرشوع قانون
رمق  008.02يتعلق بنظام املقاول اذلايت.
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برانمج أأشغال اللجـان ادلائـمـة
 جلنة العدل والترشيع وحقوق االنسان . امخليس 22يناير ( 2102مكتب اللجنة) عىل الساعة الثانية عرشة زوالا : أآخر أأجل لتقدمي التعديالت حول مقرتح قانون يتعلق بكراء العقارات أأو احملالت اخملصصة
لالس تعامل التجاري أأو الصناعي أأو احلريف.
 أآخر أأجل لتقدمي التعديالت حول مرشوع قانون رمق  011.02بتغيري وتمتمي القانون رمق 88.11
الصادر بتارخي  22من رجب  12( 0822أأكتوبر  )2112املمتم لظهري  12رمضان 02- 0220
أأغسةس  )0202مبثابة قانون الالزتامات والعقود.
 امخليس  2فرباير ( 2102قاعة عاكشة) عىل الساعة الثالثة بعد الزوال : البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  011.02بتغيري وتمتمي القانون رمق 88.11
الصادر بتارخي  22من رجب  12( 0822أأكتوبر  )2112املمتم لظهري  12رمضان  02- 0220أأغسةس
 )0202مبثابة قانون الالزتامات والعقود.
 جلنة املالية والتخةيط والتمنية الاقتصادية . ا ألربعاء  28يناير (2102قاعة عاكشه) عىل الساعة الثالثة بعد الزوال : دراسة مرشوع قانون رمق  22.02بتغيري وتمتمي القانون رمق  02.21املتعلق ابجملموعات ذات النفع
الاقتصادي.
 الثالاثء  12فرباير ( 2102مكتب اللجنة) عىل الساعة الثانية عرشة زوالا : أآخـر أأجـل اليداع التعديـالت مبكتب اللجنة بشأأن مرشوع قانون رمق  021.02يتعلق بتنظمي همنة
حماسب معمتد وابحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين.
 االثنني  2فرباير (2102قاعة عاكشه) عىل الساعة الثالثة بعد الزوال : البت يف التعديالت والتصويت عىل مواد مرشوع قانون رمق  021.02يتعلق بتنظمي همنة حماسب
معمتد وابحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين وعىل مرشوع القانون برمته.
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العالقات اخلارجية
اس تقبال سفرية مجهورية التش يك ابلرابط
اس تقبل ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا ،رئيس جملس املستشارين ،الس يدة Fronkova Michaela
سفرية مجهورية التش يك ابلرابط ،يوم امجلعة  22يناير .2102
وخالل هذا اللقاء ،اس تعرض اجلانبان أأمهية العمل الربملاين املشرتك بني اململكة املغربية ومجهورية
التش يك ،وأآليات تعزيزه وتةويره خدمة للمصاحل املشرتكة بني البدلين والشعبني الصديقني.
وعرب الس يد رئيس جملس املستشارين عن أأمهل يف أأن تعةي زايرة العمل الرمسية اليت س يقوم هبا معايل
رئيس جملس الش يوخ جبمهورية التش يك ،الس يد ، Milan STECHعىل ر أأس وفد هام يضم برملانيني ورجال
أأعامل ،اىل اململكة املغربية من  02اىل  22فرباير  ،2102دفعة جديدة يف مسار العالقات املمتزية اليت جتمع بني
البدلين ،وتنويعها لتشمل خمتلف اجملاالت.
مشاركة وفد عن اجمللس يف أأشغال ادلورة العارشة ملؤمتر احتاد جمالس ادلول ا ألعضاء يف منظمة التعاون االساليم
شارك وفد عن جمليس الربملان يف أأشغال ادلورة العارشة ملؤمتر احتاد جمالس ادلول ا ألعضاء يف منظمة
التعاون االساليم اليت احتضنهتا مدينة اسةنبول الرتكية خالل الفرتة املمتدة من  01اىل  22يناير  ،2102ومض الوفد
عن جملس املستشارين الس يدة خدجية الزويم والس يد العريب خربوش.
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أأنشةة الفرق واجملموعات الربملانية
اجملموعة الربملانية لالحتاد الوطين للشغل ابملغرب تنظم ندوة وطنية حول موضوع
" السلةة القضائية واالدارة القضائية ،تاكمل وانسجام يف خدمة املواطن"
تزامنا مع التزنيل الترشيعي لعدد من مشاريع القوانني املرتبةة ابمليثاق الوطين الصالح منظومة العداةل،
نظمت اجملموعة الربملانية لالحتاد الوطين للشغل ابملغرب مبجلس املستشارين بتنس يق مع اجلامعة الوطنية لقةاع العدل
يوم امخليس  22يناير  2102ندوة وطنية حول موضوع" السلةة القضائية واالدارة القضائية تاكمل وانسجام يف خدمة
املواطن".
ومتزيت هذه الندوة الوطنية ،اليت شارك يف أأعاملها رئيس اندي قضاة املغرب وعدد من املسؤولني
القضائيني السابقني وا ألساتذة والباحثني واجلامعيني املهمتني ابلشأأن القضاو  ،بتقدمي ومناقشة العروض ا ألربعة التالية:
 العرض ا ألول حول " :االدارة القضائية من خالل امليثاق الوطين الصالح منظومة العداةل"؛
 العرض الثاين حول " :السلةة القضائية واالدارة القضائية يف القانون املقارن"؛
 العرض الثالث حول" :معايري المتيزي بني العمل القضاو  واالدارة القضائية"؛
 العرض الرابع حول" :مرتكزات تعديالت اجلامعة الوطنية لقةاع العدل بشأأن مرشوع قانون التنظمي
القضاو ".
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