
  

 

  

  المملكة المغربیة
  البرلمان

 المستشارین مجلس
 

 

ش لیةـال ا   رة ا
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

   2015 یولیوز 07: التاریخ / 473 :العدد 
  

   0537728134: الفاكس /  0537218371: الھاتف                                          مصلحة اإلعالم/ قسم اإلعالم والدراسات  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       المستشارین مجلس
 

  
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 0537728134: الفاكس /  0537218371: الھاتف   إلعالممصلحة ا/ قسم اإلعالم والدراسات 

2

باج   ات املك
ع                  244 رمق اج

   2015 یولیوز 06االثنني  
  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس كتور رئاسة  2015 یولیوز 06عقد مك لس ا س ا رئ

ع النقط التالیة.  محمد الشیخ بید هللا ٔعامل هذا إالج دول    :وقد تضمن 
  
  
  
 

ب، املوافقة )1 ع املك   ىل قرارات اج
 

رشیعیة،حتدید  )2 ورة ال تام ا  رخي اخ
 

سان يف یوم  )3 لس الوطين حلقوق إال س ا صصة ملناقشة عرض السید رئ رخي اجللسة ا حتدید 
ٔربعاء  ة الثانیة زو عوضا عن   2015 یولیوز  22ا ه 13ىل السا   . م

 

ستوریة  )4 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
ٔن مطابقة القوانني التنظميیة املتعلقة  قراراتصدور  - 4.1 ش ستوري  لس ا ٔقالمي ا لعامالت وا جلهات و

ستور ات    .وامجلا
 

رشیع  )5  :ال
راسة والت - 5.1 رشیعیة  لسة  ىل النصوص اجلاهزة التالیةرجمة  ٕالجامع من طرف ( صویت  لهيا  صودق 
تصة لجن ا   ) :ا

ىل  22.14قانون رمق  مرشوع .1 ه  رةیوافق مبوج ة  لتعاون تفامه مذ يف جماالت الوظیفة العموم
ط يف فاحت صفر ) اخلدمة املدنیة( لر سمرب  5( 1435وحتدیث إالدارة، املوقعة  بني حكومة اململكة املغربیة ) 2013د

 . وحكومة مملكة البحرن
ة حول  53.14قانون رمق  مرشوع .2 ىل االتفاق ه  لهيمیوافق مبوج اص احملكوم  ٔش ، املوقعة نقل ا

ریل  ٔ ط يف فاحت   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیة 2014لر
ٔن  60.14قانون رمق  مرشوع .3 ش ىل االتفاق  ه  ذها  التدابريیوافق مبوج دو املیناء ملنع اليت تت

ه الصید ذیة   ري القانوين دون ٕابالغ ودون تنظمي ورد ٔ دة ل ٔمم املت ظمة ا ل مؤمتر م لیه، املعمتد من ق والقضاء 
روما من الل دورته السادسة والثالثني املنعقدة  ة   .2009 نومفرب 23ٕاىل  18 والزرا

ىل االتفاق إالضايف  66.14 قانون رمق مرشوع .4 ه  ة التعاون القضايئ املتبادلیوافق مبوج ذ  التفاق وتنف
ٔحاكم رمني  ا روما يف القضائیة وسلمي ا ر  12املوقعة  ط  1971فربا لر بني اململكة املغربیة وامجلهوریة إالیطالیة، املوقع 

ریل  ٔ   .2014يف فاحت 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2214-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5314-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-6014-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2214-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
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ىل  76.14قانون رمق  مرشوع .5 ه  اریةیوافق مبوج ة التعاون القضايئ يف املادة املدنیة والت ، اتفاق
ط يف  لر ر  19املوقعة   .بني اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك 2014فربا

ویورك يف  93.14 قانون رمق مرشوع .6 ة املوقعة ب ىل االتفاق ه  مترب  25یوافق مبوج بني  2013س
لاملغربیة ومجهوریة ٕاستونیا  اململكة ىل ا دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم  . لتجنب 

ط يف  94.14قانون رمق  مرشوع .7 لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني حكومة  2014ماي  21یوافق مبوج
درالیة والوين (اململكة املغربیة وحكومة الطائفة الفرسیة لبلجیاك  سیل –ف لمؤسسات حول ) رو الوضعیة القانونیة 

درالیة والو مج التعلميي لف ة اليت تطبق الرب ملغرب – يناملدرسیة البلجیك سیل   .رو
ٔن  107.14قانون رمق  مرشوع .8 ش ىل االتفاق  ه  ادةیوافق مبوج رخص الق  رتاف املتبادل 

ش يف ) السوق( ٔوىل  11املغربیة والسعودیة املوقع مبرا بني حكومة اململكة ) 2014مارس  13( 1435من جامدى ا
 .املغربیة وحكومة اململكة العربیة السعودیة

  .لغرف املهنیةیتعلق  24.15قانون رمق  مرشوع .9
ىل املرسوم بقانون رمق 43.15قانون رمق  مرشوع  .10 ملصادقة   16الصادر يف  2.15.260 یقيض 

ٓخرة  ریل  6( 1436جامدى ا متمي القانون رمق ) 2015ٔ ت املتعلق 9.97بتغیري و ا نت   .مبدونة 
  :يق النصوص اجلاهزة

تصة یومه ( مدونة التعاضدمبثابة  109.12قانون رمق  مرشوع )1 لجنة ا لتصویت من طرف ا مربمج 
  ).2015یولیوز  06االثنني 

ٔمني یتعلق  116.12قانون رمق  مرشوع )2 اريبنظام الت لطلبة إالج ٔسايس عن املرض اخلاص   .ا
ء ( تصة یوم الثال لجنة ا لتصویت من طرف ا   )2015یولیوز  07مربمج 

  

لنصوص ال  - 5.2 ار بتوصل جملس النواب    :التالیةرشیعیة ٕاخ

متمي القانون رمق  96.14رمق  قانونمرشوع  .1  .التصال السمعي البرصي املتعلق 77.03بتغیري و
ىل الربوتوول إالضايف امللحق 37.15 قانون رمقمرشوع .2 ه  ة التعاون القضايئ يف املیدان  یوافق مبوج تفاق

ط يفاجلنايئ  لر ریل 18 املوقعة  ط يف ململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الفرسیة، حكومة ا بني 2008 ٔ لر  6املوقع 
ر   .2015فربا

ىل 17.15 قانون رمقمرشوع  .3 ه  ة يف یوافق مبوج رمني  االتفاق سلمي ا دان  ش يفم  20 املوقعة مبرا
ر  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الكوت دیفوار بني 2015 ینا

ىل 35.15 قانون رمقمرشوع  .4 ه  ٔمين وماكحفة إالرهاب،  یوافق مبوج ال ا ة التعاون يف ا اتفاق
ار البیضاء يف دة بني 2015 مارس 17 املوقعة   .حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو إالمارات العربیة املت

 .لعمل املغريب یتعلق قانونمقرتح  .5
لصیدالنیات  قانون یتعلقمقرتح  .6  .والصیادلهیئة الوطنیة 
ٔنمقرتح  .7 ش ٔطفال قانون  ىل ا سیة  عتداءات اجل يس و ستغالل اجل ة   .حظر ومعاق
ريم ٕاىل مقرتححسب  .8 ا قانون  ولوج لتك داث اجلامعة احملمدیة   .ٕا

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-7614-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-9314-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-25-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2013
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-9414-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-21-%D9%85%D8%A7%D9%8A-2014-%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-10714-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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لجن )6  : ا

لجن - 6.1 ات ا مج اج   ر
رس - 6.2 د ا رشیعیة ق   النصوص ال

ٔسئ الشفهیة )7   ا
  

ٔسئ - 7.1 ء لسة ا  2015 یولیوز 07 الشفهیة لیوم الثال

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة. 
ضافة موضوع یتعلق بـ  طلب - 7.2 ٕ ٔصا واملعارصة  ف شامل اململكة"فریق ا ة الك ٕاىل " تصور احلكومة ٕالشاكلیة زرا

ٔربعاء  ٔعامل اجللسة الشهریة املقرر عقدها یوم ا   .2015یولیوز  15دول 
  

ةالعالقا )8   : ت اخلارج

ویورك من دعوة  - 8.1 دة ب ٔمم املت عقد مبقر ا ت اليت س ٔشغال املؤمتر الرابع لرؤساء الربملا غشت  31حلضور 

رب  02ٕاىل    .2015شت

ةمصادقة  -8.2 ىل اتفاق ٔمراك الوسطى  عضو مالحظ  رملان  یهانضامم اململكة املغربیة    . دامئ 
ة رغبة املم  - 8.3 یةث السام ٔم ة والسیاسیة وا لشؤون اخلارج ٔورويب  س جملس  لالحتاد ا لقاء السید رئ

شارن یوم  ءاملس ا 2015 یولیوز 21 الثال ة احلادیة عرشة صبا   .ىل السا

ورةدعوة  - 8.4 ٔشغال ا ورة  197 حلضور  ويل وا ري لالحتاد الربملاين ا لس املد ات  133لم ج و
  .2015ٔكتور 21 ٕاىل 18 منوازیة لالحتاد جبنیف امل

ه مقرتح سفري صاحب اجلال بطویو - 8.5 نیة املغربیة  لسیددعوة  بتوج ة الصداقة الربملانیة الیا س مجمو رئ
ام رة  لق الل سنةز ه  السید بعد 2016 لبالد  ٔن و شارن دعوة شفهیة  سبق و س جملس املس رته  اللرئ ز

 ٔ نا لیا   . رية 

لقاء الربملاين املنظم  - 8.6 ويل لفائدةحمرض ا حتاد الربملاين ا  ماي 28 و 27 یومالربملانیني الشباب  من طرف 

زدهار" حول موضوعبطویو  ٔمن و ميقراطیة وا   ".ا
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رملانیة  )9   :شؤون 

ٔعضاءالتذكري  - 9.1 شارن مبمتلاكهتم بوجوب ترصحي  ل، جملس املس ٔ ل  هتاء انتداهبم من یوما 90 دا ، رخي ا

متمي القانون التنظميي رمق 51.07 مكررة مرتني من القانون التنظميي رمق 54 ٔحاكم املادة وفقا  املتعلق 32.97 یقيض ب

شارن لس املس   .مب
  

  :شؤون ٕاداریة  )10

سیق تنظمي  - 10.1 لت ع  ٔنظمة املعلوماتیة يف جمالشرتك بني جمليس الربملان واحلكومة امل اج ٔهیل ا   .ت
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باج    ات املك
ع                                                243رمق  اج
   5201 یونیو 29االثنني       

  
شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس ل 2015یونیو  29مك س ا رئاسة رئ ا  كتور محمد الشیخ اج س ا

 .بید هللا
        

ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

 س احلكومة حول  2015/243/01رمق  قرار لسید رئ ة  د عقد اجللسة الشهریة املو دید مو بت
ٔربعاء  ٔربعاء  2015یولیوز  15السیاسة العامة یوم ا دة زو بدل یوم ا ة الوا  .2015یولیوز  08ىل السا

 

 دید 2015/243/02رمق  قرار ة يف یوم  رخي بت مي السیاسات العموم  23اجللسة السنویة لتق
  2015یولیوز 

ٔسئ   :ا

  ء ملوافقة  2015/243/03 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  یونیو  30ىل 
اري 2015 داب الز س السید فوزي بنعالل والسید محمد  لرئ ٔول  لسة اليت سرئسها اخللیفة ا ل   .ٔمني 

ة    :العالقات اخلارج

  ورة السنویة الـ  ملوافقة 2015/243/04رمق قرار ٔشغال ا لجمعیة  24ىل تلبیة دعوة حلضور 
ٔوريب  ٔمن والتعاون ا  .هبلسنيك 2015یولیوز  9ٕاىل  5من ) AP-OSCE(الربملانیة ملنظمة ا

  :شؤون ٕاداریة 

 ة هنایة برصف 2015/243/05رمق  قرار لس وفق  م ى ٕادارة ا ٔمن امللحقني  ال ا ورة لر ا
لس النواب  .ماهو معمول به مب

 لتجهزيات الرضوریة ٕالنتاج الطاقة الشمسیة  بزتوید 2015/243/06رمق  قرار شارن  جملس املس
ددة( لطاقات املت ىن الربملان) عبارة عن هبة من املركز الوطين  ىل مجموع م ا  دا  .وتعممي است

 شارن واليت " الصفر"ىل العدد  ملوافقة 2015/243/07رمق  رارق لس املس من اجلریدة الرمسیة 
ورة دود هنایة ا ٔسبوعیة ٕاىل   .ستعرف وثرية ٕاصدار 
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  قضا لٕالطالع
  

  

  

رشیع   ال
رشیعیة  - لنصوص ال ار بتوصل جملس النواب   :التالیةٕاخ

  

ملصادقة 43.15قانون رمق  مرشوع .9 من  16الصادر يف  2.15.260ىل املرسوم بقانون رمق  یقيض 
ٓخرة  ریل  6( 1436جامدى ا متمي القانون رمق ) 2015ٔ تاملتعلق  9.97بتغیري و ا نت  .مبدونة 

ال  22.15قانون رمق  مرشوع .10 دة إالداریة املتباد يف ا ىل االتفاق حول املسا ه  یوافق مبوج
ش يف  ر  20امجلريك، املوقع مبرا  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار 2015ینا

مي وضامن جودة التعلمي العايل  80.12قانون لتعدیل القانون رمق  مقرتح .11 لواك الوطنیة لتق املتعلق 
 .والبحث العلمي

متمي املادة  مقرتح .12 نتاملتعلق  9.97من القانون رمق  223قانون بتعدیل و تمبدونة   .ا
غشت  12) 1331رمضان  09(من الظهري الرشیف الصادر يف  106قانون لتعدیل الفصل  مقرتح .13

ٔن  1913 لزتامات والعقودش متميه قانون   .كام مت تعدی و
 .املسطرة اجلنائیةمن قانون  40قانون یقيض بتعدیل املادة  مقرتح .14
متمي القانون رمق  مقرتح .15 ددةتعلق امل  13.09قانون یقيض بتغیري و  .لطاقات املت
متمي القانون رمق  مقرتح .16 ٔساسیةمبثابة  65.00قانون یقيض بتعدیل و الصادر  مدونة التغطیة الصحیة ا

ذه الظهري الرشیف رمق  ف  ).2002ٔكتور  3( 1423من رجب  25يف  1.02.296ب
متمي املادة  مقرتح .17 ملنظومة الصحیة وبعرض ق املتعل 34.09من القانون رمق  16قانون یقيض بتغیري و

ات  .العال
ضیات ظهري  مقرتح .18 كام وقع ) 1913غشت  12( 1331رمضان  9قانون یقيض بتعدیل بعض مق

ىض القانون رمق  متميه مبق ظ العقاري املتعلق 14.07تغیريه و   .لتحف
 

 

  :شؤون ٕاداریة 
سلمي السلط - ٔسسة معلیة  ٔفق م ٔويل مللف احلصی يف    .التصور ا
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ل امئةأشغال ا  ن ا
  

  اجلنة ٔساسیةا ات ا ات الرتابیة والب  لیة وامجلا

ا یوم امجلعة  لجنة اج ال 2015یولیوز  03عقدت ا   :مرشوعي القانونني التالینيىل  ٕالجامع صادقت 

  لغرف املهنیة؛ 24.15مرشوع قانون رمق   یتعلق 

  ىل 43.15مرشوع قانون رمق ملصادقة  من جامدى  16الصادر يف  2.15.260 املرسوم بقانون رمق یقيض 
ٓخرة  ریل  06 ( 1436ا متمي القانون رمق ) 2015ٔ ت 9.97بتغیري و ا  .املتعلق مبدونة إالنت

 

 صادیة والتمنیة والتخطیط املالیة جلنة   ق

لجنة عقدت ا ا ال  2015 یولیوز 06 ٔمس إالثنني یوم اج  رمق قانون مرشوع ىلٕالجامع صادقت 
دلتهالتعاضد مدونة مبثابة 109.12   .، كام 

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

ت دور حتدید•  ٔمني جمال يف التعاضد ٔخطار؛ بعض ت   ا
داث املتعلقة الرشوط حتدید•  ت ٕ ة التعاضد   تدبريها؛ ویف
د ٕارساء•  ٔدوار حتدید ىل تعمتد دیدة مةحاك قوا زة خمتلف بني واملسؤولیات ا ٔ   ؛ شؤوهنا ىل الساهرة ا
ة تعزز•  و مراق ت ىل ا لها؛ جمال وتوضیح التعاضد   تد

د حتدید•  ت القوا یة والضام ق املالمئة واملالیة التق ت؛ ٔهداف لتحق   التعاضد

اریة•  ت ٕاخضاع ٕاج ت حسا   .ار سنوي اصالف التعاضد

 ة والشؤون التعلمي جلنة عیة الثقاف   وإالج

لجنة عقدت ا ا ء یوم اج ال 2015 یونیو 30 الثال  بنظام یتعلق 116.12 رمق قانون مرشوع دراسة ٔهنت 
ٔمني اري الت ٔسايس إالج   .لطلبة اخلاص املرض عن ا

یة عهد إ  كون جلینة تق ع  داد تعدیالت حول املرشوع، ولهذا الغرض عقدت هيا وقد تقرر يف هنایة إالج ٕ
س  ا یوم امخل لجینة اج ٔن یمت البت يف التعدیالت2015یولیوز  02هذه ا ىل  لهيا ،  ىل والتصویت  اليت توافقت 

ء  القانون عمرشو لجنة یومه الثال ٔن تعقده ا ع املقرر  ه يف إالج ة احلا 2015یولیوز  07رم دیة عرشة ىل السا
ا   .والنصف صبا
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 التعلمي ٔسالك مبختلف الطلبة لفائدة ٔساسیة حصیة تغطیة نظام بلورة ٕاىل هيدف املرشوع هذالتذكري فٕان و 
  .والتكون

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

د املرشوع هذا وحيدد ٔمني نظام لها خيضع اليت القوا اري الت ٔسايس إالج  ینص كام لطلبة اخلاص املرض عن ا
ات س نفس من الطلبة استفادة ىل ت العال ة اخلدمات ومستو ىل العام القطاع ملوظفي املمنو و لحتم و  مل ا

سبة التغطیة هذه اكلیف   .و التابعة املهين التكون ومؤسسات العايل التعلمي لطلبة ل

یاط ملنظامت الوطين الصندوق طرف من النظام هذا تدبري ىل ٔیضا القانون مرشوع وینص عي ح  ج
ي    .املیدان هذا يف مة جتربة رامك ا

  ة واحلدود فاع الوطين واملناطق املغربیة احملتجلنة اخلارج  وا

اعقدت      ع لجنة اج ء  ا الل 2015یونیو  30یوم الثال ىل مشاریصادقت  ني هتم ـــــــع قوانــــــه 

ٔمر بـــــا 8 ات دولیة، ویتعلق ا  :تفاق

  

  لتعاون يف جماالت الوظیفة 22.14مرشوع قانون رمق رة تفامه  ىل مذ ه  ة  یوافق مبوج ) اخلدمة املدنیة(العموم
ط يف فاحت صفر  لر سمرب  5( 1435وحتدیث إالدارة، املوقعة  ة املغربیة وحكومة مملكة بني حكومة اململك) 2013د

  ؛البحرن

  ط يف  53.14مرشوع قانون رمق لر لهيم، املوقعة  اص احملكوم  ٔش ة حول نقل ا ىل االتفاق ه  یوافق مبوج
ریل  ٔ  ؛ربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیةبني حكومة اململكة املغ 2014فاحت 

  ري  60.14مرشوع قانون رمق ذها دو املیناء ملنع الصید  ٔن التدابري اليت تت ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج
ذیة و  ٔ دة ل ٔمم املت ظمة ا ل مؤمتر م لیه، املعمتد من ق ه والقضاء  الل القانوين دون ٕابالغ ودون تنظمي ورد ة  الزرا

روما من دورته السادسة والثالثني املنعقد  ؛2009نومفرب 23ٕاىل  18ة 

  ٔحاكم  66.14مرشوع قانون رمق ذ ا ة التعاون القضايئ املتبادل وتنف ىل االتفاق إالضايف التفاق ه  یوافق مبوج
روما يف  رمني املوقعة  ر  12القضائیة وسلمي ا ط يف فاحت یة وامجلهوریة إالیطالیة، املبني اململكة املغرب  1971فربا لر وقع 

ریل   ؛2014ٔ
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  ط  76.14مرشوع قانون رمق لر اریة، املوقعة  ة التعاون القضايئ يف املادة املدنیة والت ىل اتفاق ه  یوافق مبوج
ر  19يف   ؛یة والبوسنة والهرسكبني اململكة املغرب  2014فربا

  ویورك يف یوافق مب 93.14مرشوع قانون رمق ة املوقعة ب ىل االتفاق ه  مترب  25وج بني اململكة  2013س
هترب الرض  ع ا زدواج الرضیيب وم لاملغربیة ومجهوریة ٕاستونیا لتجنب  ىل ا دان الرضائب   ؛یيب يف م

  ط يف  94.14مرشوع قانون رمق لر ىل االتفاق املوقع  ه  كة بني حكومة اململ 2014ماي  21یوافق مبوج
درالیة والوين(املغربیة وحكومة الطائفة الفرسیة لبلجیاك  سیل-ف لمؤسسات املدرسیة ) رو حول الوضعیة القانونیة 

مج التعلميي ل  ة اليت تطبق الرب درالیة والوينالبلجیك ملغرب-ف سیل   ؛رو

  رخ 107.14مرشوع قانون رمق رتاف املتبادل  ٔن  ش ىل االتفاق  ه  ادة یوافق مبوج ) السیاقة(ص الق
ش يف  ٔوىل من  11املغربیة والسعودیة املوقع مبرا بني حكومة اململكة املغربیة ) 2014مارس  13( 1435جامدى ا

 .وحكومة اململكة العربیة السعودیة 
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ا ل ات ا مج اج امئة نر   ا
  
  

  عیةجل ة وإالج  نة التعلمي والشؤون الثقاف
  

 ء ة  2015 یولیوز 70الثال ا احلادیة عرشة والنصفىل السا   :صبا
 ىل ٔمني  116.12مرشوع قانون رمق  البت يف التعدیالت والتصویت  یتعلق بنظام الت

لطلبة ٔسايس عن املرض اخلاص  اري ا  .إالج

  اص املشاركني يف  28.13الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق ٔش یتعلق حبامیة ا
ٔحباث البیوطبیة  .ا
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ات اخل ةالعالق   ارج

  

ال  لمملكة السویدیة استق ط السفرية املعمتدة   لر

كتور محمد الشیخ بید ل ا شارن، استق س جملس املس السفرية  Anna Hammargrenالسیدة  هللا، رئ
لمملكة السویدیة  ط،  املعمتدة  ، وذ یوم الثال عقبلر بلوماسیة ببالد ا ا ا هتاء  مبقر  2015یونیو  30ء ا

لس  .ا

ٔمهیة العمل الربملاين  القات التعاون والصداقة املغربیة السویدیة، و ه  ٔو لقاء، استعرض اجلانبان  الل هذا ا و
ن الصدیقني لب لمصاحل املشرتكة  دمة    .املشرتك يف تعززها وتقوهتا 

ٔن تنوه بـ رشاف"ومل یفت السیدة السفرية  ة لصاحب اجلال امل محمد السادس، وبتدرج الرؤیة إالس
ٔمن وإالستقرار سوده ا ات الهامة اليت شهدهتا اململكة املغربیة يف جو  مثرن "إالصال ٔمهیة حضور املس رتیاح  ، وجسلت 

ن   .السویدیني يف السوق املغربیة ودورمه يف متتني العالقات بني الب

لقاء،  الل هذا ا م املشرتكوتناول اجلانبان،    .ددا من القضا ذات إاله

  

  

  
  
  

  
  

 
  

 


