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باج                    ات املك
ع                                                     243رمق  اج

   2015 یونیو  29لیوم االثنني        
  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس لس رئاسة  2015 یونیو 29عقد مك س ا رئ

كتور محمد الشیخ بید هللا ع النق.  ا ٔعامل هذا إالج دول    :ط التالیةوقد تضمن 
  

  
 

ب، )1 ع املك ىل قرارات اج   املوافقة 
 

رخي اجللسة السنویة )2 ة تغیري  مي السیاسات العموم ٔربعاء  لتق یولیوز  23یولیوز ٕاىل  08من ا
دة 2015 ة الوا  .زو  ىل السا

 

 

رشیع  )3  :ال
رشیعیة  - 3.1 لنصوص ال ار بتوصل جملس النواب    :التالیةٕاخ

ىل املرسوم بقانون رمق 43.15قانون رمق مرشوع  .1 ملصادقة  من  16 الصادر يف 2.15.260 یقيض 
ٓخرة ریل 6( 1436 جامدى ا متمي القانون رمق) 2015 ٔ ت املتعلق 9.97 بتغیري و ا نت  .مبدونة 
ىل االتفاق حول 22.15 قانون رمقمرشوع  .2 ه  ال  یوافق مبوج دة إالداریة املتباد يف ا املسا

ش املوقع امجلريك، ر 20 يف مبرا  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار بني 2015 ینا
مي وضامن جودة التعلمي العايل  املتعلق 80.12 قانون لتعدیل القانون رمقمقرتح  .3 لواك الوطنیة لتق

 .والبحث العلمي
متمي املادةمقرتح  .4 ت ملتعلقا 9.97 من القانون رمق 223 قانون بتعدیل و ا نت  .مبدونة 
 غشت 12) 1331 رمضان 09( من الظهري الرشیف الصادر يف 106 قانون لتعدیل الفصلمقرتح  .5

ٔن 1913 متميه ش لزتامات والعقود كام مت تعدی و  .قانون 
 .قانون املسطرة اجلنائیة من 40 قانون یقيض بتعدیل املادةمقرتح  .6
متمي ا قانونمقرتح  .7 ددة املتعلق 13.09 لقانون رمقیقيض بتغیري و  .لطاقات املت
متمي القانون رمقمقرتح  .8 ٔساسیة  مبثابة 65.00 قانون یقيض بتعدیل و الصادر مدونة التغطیة الصحیة ا

ذه ف  ).2002 ٔكتور 3( 1423 من رجب 25 يف 1.02.296 الظهري الرشیف رمق ب
متمي املادة مقرتح .9 ملنظومة الصحیة وبعرض  املتعلق 34.09 ون رمقمن القان 16 قانون یقيض بتغیري و

ات  .العال
ضیات ظهريمقرتح  .10 كام وقع ) 1913 غشت 12( 1331 رمضان 9 قانون یقيض بتعدیل بعض مق

متميه ىض القانون رمق تغیريه و ظ العقاري املتعلق 14.07 مبق   .لتحف
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لجن )4  : ا

لجن - 4.1 ات ا مج اج   ر
رش  - 4.2 رسالنصوص ال د ا   یعیة ق

  

ٔسئ الشفهیة )5   ا
  

ء  - 5.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 یونیو 30لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
  

ةالعالقا )6   : ت اخلارج

ورة السنویة ال دعوة  - 6.1 ٔشغال ا ٔوريب 24حلضور  ٔمن والتعاون ا -AP( لجمعیة الربملانیة ملنظمة ا
OSCE( هبلسنيك 2015یولیوز  9ٕاىل  5، من.  

ة والتعاونمن  مراس -6.2 اانبتتضمن  وزارة الشؤون اخلارج رة وفد عن  ا ومقاال حصف مبناسبة ز

الل هذا الشهر ٔمراك الوسطى ٕاىل املغرب    .رملان 
  

  :شؤون ٕاداریة  )7
ورة  - 7.1 ة ا لس(م ى ٕادارة ا ٔمن امللحقني  ال ا   ).ر
ٔويل  - 7.2 ٔفقالتصور ا سلمي السلط مللف احلصی يف    .ٕاجراء 

هبة من املركز الوطين ( الطاقة الشمسیة ٕالنتاجلتجهزيات الرضوریة زوید الربملان املغريب  - 7.3

ددة   ).لطاقات املت

شارن" الصفر"تقدمي العدد  - 7.4 لس املس   .من اجلریدة الرمسیة 
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بااج                     ت املك
ع           242رمق  اج

   2015 یونیو  22لیوم االثنني        
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس كتور محمد  2015 یونیو 22االثنني مك لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
 .الشیخ بید هللا
        

ع ج   القرارات الصادرة عن 

  

 د عقد اجللسة الشه 2015/242/01رمق  قرار دید مو س احلكومة حول بت لسید رئ ة  ریة املو
ٔربعاء  دة زو يف موضوع  2015یولیوز  08السیاسة العامة یوم ا ة الوا ة "ابتداء من السا ت البی د الت

ىل التمنیة املستدامة ة وانعاكساهتا  لزتامات احلكوم  .و
 

 دید 2015/242/02رمق  قرار د مك 2015یولیوز  13یوم االثنني  بت لس مل و ناقشة تقرر ا
ة الثانیة  سان ابتداء من السا  .بعد الزوالالوطين حلقوق إال

  ضان جملس ملوافقة  2015/242/03 رمققرار ح ة من امجلعیات املدنیة  ىل طلب مجمو
شارن لندوة حول مسودة  ٔربعاء " القانون اجلنايئ"املس ة الراب 2015یولیوز  08وذ یوم ا عة بعد ابتداء من السا

 .الزوال

  دید  2015/242/04 رمققرار ة الثانیة زو  2015یونیو  29یوم االثنني بت ابتداء من السا
ضان فعالیات  ة لعرض حول استعدادات املغرب الح لب رة املنتدبة امللكفة  د لتقدمي السیدة الوز   .COP22مكو

رشیع   ال

 ء مشاریع القوانني اجل ربجمةب 2015/242/05 رمق قرار ة یوم الثال لسة معوم الل   23اهزة 
ٔسئ  2015یونیو  ارشة بعد حصة ا   :الشفهیةم

 هنوض هبایتعلق  97.13قانون ٕاطار رمق  مرشوع اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش  .حبامیة حقوق ا

 لیتعلق  81.12قانون رمق  مرشوع  .لسا
ا ما ٕاذا ص ٔخرى يف  ٔن تنضاف لهذه النصوص، نصوص  لهياوميكن  تصة  لجن ا   .ادقت ا

  
.  
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  ىل  2015/242/06رمق  قرار ا مشاریع القوانني التالیة  تصة قصد دراسهتا لجنإ  .ا
 

  متمي القانون التنظميي رمق  32.15مرشوع قانون تنظميي رمق لس املتعلق  28.11یقيض بتغیري و مب
شارن   .املس

  متمي و  33.15مرشوع قانون تنظميي رمق املتعلق  29.11تغیري القانون التنظميي رمق یقيض ب
 .ٔحزاب السیاسیة

  متمي القانون التنظميي رمق  34.15مرشوع قانون تنظميي رمق اب املتعلق  59.11یقيض بتغیري و نت
ات الرتابیة  .ٔعضاء جمالس امجلا

  
ٔسئ   :ا

  ٔسئ الش ملوافقة  2015/242/07 رمققرار لسة ا ٔعامل  دول  ء ىل   23فهیة لیوم الثال
س السید  الرابعاليت سرئسها اخللیفة  2015 یونیو ٔوشن لرئ ٔمني والسید عبد الرحامن  اري  داب الز محمد 

لسة  .ل

  دید  2015/242/08 رمققرار ة بت مي السیاسات العموم صصة لتق د عقد اجللسة السنویة ا مو
طلبات التمن "حول موضوع  ء " یة اجلهویةاحلاكمة الرتابیة وم ٔسئ  2015یولیوز  14یوم الثال ارشة بعد حصة ا م

 . الشفهیة
 

ة    :العالقات اخلارج

  ويل حلضور املناظرة ىل تلبیة  ملوافقة 2015/242/09رمق قرار حتاد الربملاين ا دعوة من 
لربملانیني ٔن الربملاين اليت ستعقد يف  اخلاصة  رباء الش ٔوسفورد یويم  Worxton Collegeو امعة  اب  يف ر

 .2015یولیوز  26و  25

 ٔشغال ىل تلبیة  ملوافقة 2015/242/10رمق  قرار ٔمني العام حلضور  ة ٕاىل السید ا دعوة مو
ت الفركوفونیة وذ ابتداء من  لربملا اب العامني  لك  .سورسا/ببورن 2015یولیوز  08امجلعیة العامة 
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  قضا لٕالطالع
  

  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
  

ورة  - س  51انعقاد ا يئ یوم امخل عي والب ج صادي و ق لس  لم ابتداء  2015یونیو  25العادیة 
لس ا مبقر ا ة احلادیة عرشة صبا  .من السا

حلصی اجلهویة الس - راسة املتعلقة  لتخطیط لعرض نتاجئ ا ة  صادیة استعداد املندوبیة السام وسیو اق
شارن  .ىل جملس املس

ولیة حول  - لندوة ا شارن  ىل استضافة جملس املس سان  لس الوطين حلقوق إال رسا شكر من ا
ت إالصالح: مدونة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائیة "  ". رها

  
رشیع   ال

رشیعیة التالیة  - لنصوص ال ار بتوصل جملس النواب   :ٕاخ
  

  رمميهایتعلق  59.14مرشوع قانون رمق ارشة بناهئا و ناء سفن الصید وم  .ق

  متمي القانون رمق ةمبثابة  27.08مقرتح قانون یقيض بتغیري و لغرف الفالح ٔسايس   .النظام ا

  متمي القانون رمق ٔسايس لغرف الصید البحريیتعلق  4.97مقرتح قانون یقيض بتغیري و  .لنظام ا

 متمي القانون رمق مقرتح قان ة یتعلق  38.12ون یقيض بتغیري و ارة والصنا ٔسايس لغرف الت لنظام ا
 .واخلدمات

  متمي القانون رمق ة التقلیدیةمبثابة  18.09مقرتح قانون یقيض بتغیري و ٔسايس لغرف الصنا  .النظام ا
 

  

ة   العالقات اخلارج
ري - لس الشیوخ ب دید  س  اب رئ نت ار   .ٕاخ
لربملان العريب  - ٔول  رشیعي ا نعقاد الثالث من الفصل ال ور  ع اخلامس  ج ٔشغال  تقرر حول 

الل الفرتة املمتدة من  لقاهرة    .2015یونیو  14ٕاىل  10املنعقد 
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ة   اجللسات العموم

  
  

ة لسة   اهزة قوانني مشاریع ىل والتصویت راسة معوم
  
شارن جملس عقد  ء یوم املس ة، لسة 2015 یونیو 23 الثال  السید من لك رئاسهتا ىل تعاقب معوم

س اخلامس اخللیفة ٔشن الرحامن عبد لس لرئ س الثاين اخللیفة فضیيل محمد والسید ا لس لرئ  اللها ،صادق ا
لبیة   :التالیة القوانني مشاریع ىل ٔ

اص حقوق ةحبامی املتعلق 97.13 رمق إالطار القانون مرشوع ٔش اقة وضعیة يف ا هنوض؛ ٕا   وا

ل؛ یتعلق 81.12 رمق قانون مرشوع   لسا

متمي بتغیري یقيض 32.15 رمق تنظميي قانون مرشوع لس املتعلق 28.11 رمق التنظميي القانون و  مب
شارن؛   املس

متمي یقيض 33.15 رمق تنظميي قانون مرشوع  حزابٔ  املتعلق 29.11 رمق التنظميي القانون ب
  السیاسیة؛

متمي بتغیري یقيض 34.14 رمق تنظميي قانون مرشوع اب املتعلق 59.11 رمق التنظميي القانون و  نت
ات جمالس ٔعضاء   .الرتابیة امجلا
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ل امئةأشغال ا  ن ا
 

 صادیة والتمنیة والتخطیط املالیة جلنة   ق

لجنة عقدت ا ا  رمق قانون مرشوع دراسة ال واصلت  2015 یونیو 29 إالثننئمس  یوم اج
ٔهنت دراسة مواد التعاضد مدونة مبثابة 109.12 ث  لتداول يف ، ح یة  ل جلینة تق شك ىل  املرشوع واتفقت 
ات ل  مقرت الها  مت ٕاد   .یهالتعدیالت اليت س

ر ضیات ٔن یذ   : یيل ما حول متحور املرشوع هذا لهيا ینص اليت اجلدیدة املق

ت دور دیدحت•  ٔمني جمال يف التعاضد ٔخطار؛ بعض ت   ا

داث املتعلقة الرشوط حتدید•  ت ٕ ة التعاضد   تدبريها؛ ویف
د ٕارساء•  ٔدوار حتدید ىل تعمتد دیدة حاكمة قوا زة خمتلف بني واملسؤولیات ا ٔ   ؛ شؤوهنا ىل الساهرة ا

ة تعزز•  و مراق ت ىل ا   لها؛تد جمال وتوضیح التعاضد
د حتدید•  ت القوا یة والضام ق املالمئة واملالیة التق ت؛ ٔهداف لتحق   التعاضد

اریة•  ت ٕاخضاع ٕاج ت حسا اص التعاضد   .ار سنوي الف

 ة والشؤون التعلمي جلنة عیة الثقاف   وإالج

لجنة عقدت ا ا ء یوم اج  یتعلق 116.12 رمق قانون مرشوع راسة خصص 2015 یونیو 23 الثال
ٔمني بنظام اري الت ٔسايس إالج   .لطلبة اخلاص املرض عن ا

 التعلمي ٔسالك مبختلف الطلبة لفائدة ٔساسیة حصیة تغطیة نظام بلورة ٕاىل املرشوع هذا وهيدف
  .والتكون

شمل الصحیة التغطیة نطاق توسیع ىل املرشوع وینص دريب وكذا واخلاص العام العايل التعلمي طلبة ل  م
ن املهين لتكونا   .البالكور شهادة ىل التوفر تتطلب ٔسالك يف كوهنم ٔو دراسهتم یتابعون ا

د املرشوع هذا وحيدد ٔمني نظام لها خيضع اليت القوا اري الت ٔسايس إالج  كام لطلبة اخلاص املرض عن ا
ات س نفس من الطلبة استفادة ىل ینص ت العال ة اخلدمات ومستو ىل العام القطاع ملوظفي املمنو  حتمل و
و سبة التغطیة هذه اكلیف مل ا   .و التابعة املهين التكون ومؤسسات العايل التعلمي لطلبة ل

یاط ملنظامت الوطين الصندوق طرف من النظام هذا تدبري ىل ٔیضا القانون مرشوع وینص  ح
عي ي ج    .یدانامل  هذا يف مة جتربة رامك ا
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ا ل ات ا مج اج امئة نر   ا
 

  

 

 فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت جلنة ة واحلدود وا  اخلارج
  

  ء ة الثانیة عرشة زو 2015یونیو  23الثال   :ىل السا
o   ىل مشاریع قوانني هتم راسة والتصویت  ات دولیة 8ا   .اتفاق

  

  ٕة واال عیةجلنة التعلمي والشؤون الثقاف  ج
  

 ء دة بعد الزوال 2015یونیو  23الثال ة الوا   :ىل السا
o  ٔسايس عن  116.12مواص دراسة مرشوع قانون رمق اري ا ٔمني إالج یتعلق بنظام الت

لطلبة  .املرض اخلاص 
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ات اخل ةالعالق  ارج

  

لرشاكة مع الربملان املغريب شید  ٔورو  لس    امجلعیة الربملانیة 

لرشاكة مع الربملان املغريب، اليت حققت ٕاجامال نتاجئ ٕاجيابیة ٔورو  لس    .ٔشادت امجلعیة الربملانیة 

ء  امة یوم الثال لسة  لیه يف  ٔشادت امجلعیة يف قرار متت املصادقة  ، يف ٕاطار التقرر الثاين 2015یونیو  23و
د ي قدمه بو ميقراطیة، ا ل ا ٔ مي الرشاكة من  ش، هبذه الرشاكة اليت لتق ىل "ان لك بري  ٔیید  ىل ت تواصل احلصول 

متع املدين ٔوساط السیاسیة وا ل ا ٔیضا دا ٔهنا "مستوى الربملان واحلكومة، ولكن  اضطلعت بدور هام "، معتربة 
ٔشاكل بني جم عدد ا سیة وتطور تعاون م االت الرئ امسة يف العدید من ا ات  ٔورو ٕالطالق وتطبیق ٕاصال لس 

  ".واملؤسسات املغربیة
ٔورو وشارك يف سبع  لس  ات  سع اتفاق ٔو وقع  ا لكون املغرب انضم  ٔعربت امجلعیة عن ارتیا كام 
جتاه ىل امليض يف هذا  ٔورو واملغرب، وجشعته  لق فضاء قانوين مشرتك بني    .معاهدات جزئیة، مساهام بذ يف 

ٔیض          لغاء املادة ونوهت امجلعیة  ٕ رشیع اكمل  475ا  ين وتفعیل  من القانون اجلنايئ ودعت السلطات املغربیة ٕاىل ت
ٔمام العدا هيا  ابعة مرك ا وم ساء وحامیة الض   .لوقایة من العنف ضد ال

ٔشغال امجلعیة وجلهنا، واليت متكن من ٕاط لوفد الربملاين املغريب يف  شیطة  ملشاركة ال ٔشادت كذ  الع و
ٔورو لبالد يف ضوء القمي اليت یدافع عهنا جملس  ىل التطور السیايس  ىل . امجلعیة  وجشعت هبذا الصدد الربملان املغريب 

ات، مع إالشادة  مج إالصال ر رشیعیة حول  ٔعامل ال یف ا ك رب  ميقراطیة  حجر الزاویة  ضطالع بدوره اكمال 
ل ٕارش  ٔ ة يف جلهود اليت یبذلها من  ري احلكوم شلك شط، واخلرباء واملنظامت  سان  لس الوطين حلقوق إال اك ا

رشیعي   .املسلسل ال
دة "وخبصوص القضیة الوطنیة          مم املت ٔ ٔمني العام ل ي یقوم به ا لعمل ا ددت امجلعیة دمعها الراخس 

ادل، دامئ  ل سیايس  ىل التوصل ٕاىل  ٔطراف املعنیة  دة ا ٔطرافملسا ول ا ٔعربت عن "يف الصحراء، و" وحيظى بق

ا والعیون  سان  لس الوطين حلقوق إال رية واملبادرات اليت اختذها املغرب لتعزز جلنيت ا ٔ ا ٕازاء التدابري ا ارتیا
دة مم املت ٔ سان التابع ل لس حقوق إال رمس املساطر اخلاصة  ي یقميه املغرب    ".واحلوار ا
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ٔن  وجسلت ٔخرى،  ة  مج "امجلعیة، من  ر شمل  روم التوسع ل ٓلیة هامة  ٔن تبقى،  الرشاكة يه، ویتعني 
ه، وعقلنته، وكذا الرفع من دور ومسؤولیة الربملان يف هذا املسلسل رم ات   ".إالصال

ذ ا رتیاح، النتاجئ اليت حققها املغرب يف ٕاطار تنف ٔخرى، و ة  حتاد كام جسلت امجلعیة، من  مج املشرتك  لرب

ٔورويب ٔور /ا ان اجلوار املتوسطي"جملس  ميقراطي يف ب وب " (تعزز إالصالح ا مج ج -2012الل الفرتة ) 1ر
مج 2014 وب املتوسط"، مشیدة بتوسیع هذا الرب وب " (يف اجتاه حاكمة دميقراطیة معززة يف ج مج ج الل ) 2ر

  .2017-2015الفرتة 
ٔورو والسلطات املغربیة خبصوص وتلقت ا رتیاح، االتفاق املربم بني جملس   ، ٔورو لس  مجلعیة الربملانیة 

دید بعنوان  ذ 2017-2015رشاكة اجلوار مع املغرب "خمطط معل  روم توطید نتاجئ التعاون القامئ م ي  ، 2012، وا
لمسامهة الاك مج اجلوار هذا ، معربة عن استعدادها  ر  .م يف بعده الربملاينرمس 
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  ندوات علمیة
شارن حيتضن ندوة حول   جملس املس

یة" ٔم ل احلزيب يف بلورة السیاسات ا   "دور الفا

 
  

شارن ندوة حول       یة"حيتضن جملس املس ٔم ل احلزيب يف بلورة السیاسات ا وذ یوم " دور الفا

ٔربعاء فاحت یولیوز  ة الندوات مبق 2015د ا لسبقا   .ر ا

ىل تنظمي هذه الندوة  ٔمن"وسهر  ميوقراطیة وا دد من امجلعیات، كام  "املركز املغريب  ومسامهة 

امعیون خمتصون يف املوضوع رباء و ل معهم  ادات احلزبیة یتفا ة من الق   .یؤطر فعالیات الندوة مجمو
ني واملسؤول ٕالضافة ٕاىل الربملانی ني احلزبیني، مسؤولون ميثلون احلكومة وسیحرض فعالیات هذه الندوة 

ني الم ني ومجعویني وٕا لني حقوق ٕالضافة ٕاىل فا   ...وبعض املؤسسات الوطنیة، 

ایته تفعیال  ىل ر شارن  ٔب جملس املس ي د وح ا ٔيت هذه الندوة يف سیاق النقاش العمويم املف وت
ميوقراطي ستوریة اجلدیدة اليت عززت البناء ا ضیات ا شاریة لمق ميوقراطیة ال   .الوطين مببادئ ا

 
 


