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باج        ات املك
ع                                                     245رمق  اج

   2015 یولیوز  13لیوم االثنني        
  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس لس رئاسة  2015 یولیوز 13عقد مك س ا رئ

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

ب، )1 ع املك ىل قرارات اج  املوافقة 
 

ٔربعاء  )2 س احلكومة اليت اكنت مربجمة یوم ا ل اجللسة الشهریة ملساء السید رئ ٔج  .2015یولیوز  15ت
 

ورة احلالیة )3 ة من ا الل الفرتة املتبق لس  شطة ا ٔ   مواعید و
 
 

ل )4 ستوریة القة ا  :س مع املؤسسات ا
 

رشیع  )5  :ال
رشیعیة اجلاهزة  - 4.1    :التالیةرجمة النصوص ال

بني  یتعلق 127.12 قانون رمقمرشوع   - 1 اسـ لم داث املنظمـة املهنیـة  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  ب

ن نیة يف -املعمتد  -ٕاطار قراءة 

ة مزيانیة السنة امل یتعلق 114.14 قانون رمقمرشوع   - 2  .2012الیة بتصف

  .يق النصوص اجلاهزة -

شارن  - 4.2 ىل جملس املس دیدة من جملس النواب  ا مشاریع قوانني    :ٕا
ة مزيانیة السنة املالیة  یتعلق 114.14 قانون رمق مرشوع .1  . 2012بتصف
یاري 125.12 قانون رمقمرشوع  .2 خ ىل الربوتوول  ه  ٔش یوافق مبوج ىل مجیع  ة القضاء  اكل التفاق

متیزي ضد املرٔة  ویورك يف ا لیه ب دة 1999 ٔكتور 6املوافق  ٔمم املت  .من طرف امجلعیة العامة ل
یاري 126.12 قانون رمقمرشوع  .3 خ ىل الربوتوول  ه  ويل اخلاص  یوافق مبوج لعهد ا امللحق 

ویورك يفحلقوق املدینة والسیاسیة،  سمرب 16 املوقع ب  .1966 د
اسبني  یتعلق 127.12 نون رمققامرشوع  .4 لم داث املنظمة املهنیة  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  ب

ن  .املعمتد
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ىل الربوتوول إالضايف امللحق 37.15 قانون رمقمرشوع  .5 ه  ة التعاون القضايئ يف  یوافق مبوج تفاق

ط يف املیدان اجلنايئ  لر ریل 18املوقعة  غربیة وحكومة امجلهوریة الفرسیة، املوقع بني حكومة اململكة امل 2008 ٔ
ط يف  ر  6لر  .2015فربا
متمي القانون رمق 83.13 قانون رمقمرشوع  .6  .التصال السمعي البرصي املتعلق 77.03 یقيض ب

  
  

لجن )5  : ا

لجن - 5.1 ات ا مج اج   ر
رس - 5.2 د ا رشیعیة ق   النصوص ال

  

ٔسئ الشفهیة )6   ا
  

6.1 -  ٔ ء لسة ا  2015 یولیوز 14سئ الشفهیة لیوم الثال

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة. 
  

ةالعالقا )7   : ت اخلارج

لوردات الربیطاين  - 7.1 سة جملس ا عوة  ىلموافقة رئ شارنا س جملس املس ة لها من طرف رئ  املو
رة ٕاىل اململكة املغربیة  ز ام    .2015 ربشت  28ابتداء من یوم لق

ة دعوة  - 7.2 لسمو ٔطر ا د من  ون إالجنلزيیة واحلاصلني لوا يف مشاركة ل  دبلوم يف القانون ىل ممن یتق

لهند ملدة شهر ة  كوی   .دورة 
ة الثالثة  حلضوردعوة  - 7.3 شارن القانونیني الندوة إالفریق تلمس اسا  لربملا ا / مبوم  30 ٕاىل 27 منی

  .2015 ٔكتور
رملاين شیيل لقاء  - 7.4 ءرغبة وفد  شارن یوم الثال س جملس املس ة 2015 یولیوز 28 السید رئ  ىل السا

ا   .العارشة صبا
ل  - 7.5 ٔج ار بت دٕاخ ورة  مو ذیة لالحتاد الربملاين العريب  لجنة 17انعقاد ا عقد التنف  ببريوتاليت اكنت س

  .2015  یولیوز 25 یوم

ار  - 7.6 س  ابنتٕاخ دیدرئ   .برتیا رملان 
ار   - 7.7 دیدٕاخ ب  اب مك رٔسها السیدلجمعیة الوطنیة لبناما  نت  RUBAN DE LEON واليت 

ميقراطي املنمتي   .لحزب الشیوعي ا
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  :شؤون ٕاداریة  )8

ادطلب مجعیة  - 8.1 ل احلق يف حمامكة  ٔ لس دا من  رافعیة  رة احول  لتنظمي ندوة  سیج مذ ل

فاع عن لسلطة " استقالل السلطة القضائیة خبصوص املدين  ىل  ٔ لس ا مرشوعي لقانونني التنظميیني املتعلقني 

لقضاة ٔسايس  ٔربعاء  "القضائیة والنظام ا   .2015 یولیوز 15یوم ا

رشیة  مندعوة  - 8.2 لتمنیة ال ٔسسة" حولٔشغال الندوة العاملیة  حلضوراملرصد الوطين  مي السیاسات  م تق

ة ط 2015 ٔكتور 6و  5 یويم" العموم   .لر
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ع      244رمق اج
  2015 یولیوز 06 االثننيلیوم 

  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس س ا 2015 یولیوز 06 االثننيمك رئاسة رئ ا  كتور محمد الشیخ بید هللاج    .لس ا
 

ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

 دید 2015/244/01رمق  قرار رشیعیة بت ورة ال تام ا د اخ ىل  2015یولیوز  24يف یوم امجلعة  مو
ة احلادیة  االسا  .عرشة صبا

  دید  2015/244/02 رمققرار د عقد اجللسة بت لس الوطين مو س ا صصة ملناقشة عرض السید رئ ا
ٔربعاء  سان يف یوم ا ة الثانیة زو 2015یولیوز  22حلقوق إال  .ىل السا

  دید  2015/244/03قرار رمق مي بت ة وتق د عقد اجللسة السنویة ملناقشة السیاسات العموم ها یوم مو
س  ة  2015یولیوز  23امخل  .....ىل السا

  

رشیع    :ال

 رشیعیة اجلاهزة  2015/244/04رمق  قرار ء التالیة بربجمة النصوص ال ة یوم الثال لسة معوم  2015یولیوز  07يف 
ٔسئ الشفهیة ارشة بعد حصة ا  : م

ة  22.14مرشوع قانون رمق  .2 لتعاون يف جماالت الوظیفة العموم رة تفامه  ىل مذ ه  ) اخلدمة املدنیة(یوافق مبوج
ط يف فاحت صفر  لر سمرب  5( 1435وحتدیث إالدارة، املوقعة  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة ) 2013د

 . البحرن
ة حول نقل 53.14مرشوع قانون رمق  .3 ىل االتفاق ه  لهيم یوافق مبوج اص احملكوم  ٔش ط يف فاحت ا لر ، املوقعة 

ریل   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیة 2014ٔ
ري  60.14مرشوع قانون رمق  .4 ذها دو املیناء ملنع الصید  ٔن التدابري اليت تت ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

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

ٔحاكم  66.14 رمقمرشوع قانون  .5 ذ ا ة التعاون القضايئ املتبادل وتنف ىل االتفاق إالضايف التفاق ه  یوافق مبوج
روما يف  رمني املوقعة  ر  12القضائیة وسلمي ا ط يف  1971فربا لر بني اململكة املغربیة وامجلهوریة إالیطالیة، املوقع 

ریل  ٔ   .2014فاحت 

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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ط يف  76.14مرشوع قانون رمق  .6 لر اریة، املوقعة  ة التعاون القضايئ يف املادة املدنیة والت ىل اتفاق ه  یوافق مبوج
ر  19  .بني اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك 2014فربا
ویورك يف  93.14مرشوع قانون رمق  .7 ة املوقعة ب ىل االتفاق ه  مترب  25یوافق مبوج بني اململكة املغربیة  2013س

ل ىل ا دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم  . ومجهوریة ٕاستونیا لتجنب 
ط يف  94.14مرشوع قانون رمق  .8 لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني حكومة اململكة املغربیة  2014ماي  21یوافق مبوج

درالیة والوين (وحكومة الطائفة الفرسیة لبلجیاك  سیل –ف لمؤسسات املدرسیة حول ) رو الوضعیة القانونیة 
درالیة والوين  مج التعلميي لف ة اليت تطبق الرب ملغرب –البلجیك سیل   .رو

ٔن  107.14مرشوع قانون رمق  .9 ش ىل االتفاق  ه  ادة یوافق مبوج رخص الق املغربیة ) السوق(رتاف املتبادل 
ش يف  ٔوىل  11والسعودیة املوقع مبرا بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة ) 2014مارس  13( 1435من جامدى ا

 .اململكة العربیة السعودیة
  .لغرف املهنیةیتعلق  24.15مرشوع قانون رمق  .10
ىل املرسوم بقانون رمق 43.15مرشوع قانون رمق   .11 ملصادقة  ٓخرة جام 16الصادر يف  2.15.260 یقيض  دى ا

ریل  6( 1436 متمي القانون رمق ) 2015ٔ تاملتعلق  9.97بتغیري و ا نت  .مبدونة 
 .التعاضدمبثابة مدونة  109.12مرشوع قانون رمق   .12
ٔمني  یتعلق 116.12 مرشوع قانون رمق  .13 اريبنظام الت لطلبة إالج ٔسايس عن املرض اخلاص     .ا

ٔسئ   :ا

  ء وافقة مل 2015/244/05 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   زیو یول  07ىل 
س السید اخلامس اليت سرئسها اخللیفة 2015 ٔوشن لرئ وسكوس والسید عبد الرحامن  لسة محید  ل  .ٔمني 

  ف شامل اململكة" وضوعم بضم 2015/244/06 رمققرار ة الك املقدم من " تصور احلكومة ٕالشاكلیة زرا
ٔصا واملعارصة طرف ب لربجمته الحقا فریق ا ٔنظار املك ىل  لسائ الشهریة وعرضه    .ٕاىل بنك املعطیات املتعلق 

ة    :العالقات اخلارج

  عقد ىل تلبیة دعوة  ملوافقة 2015/244/07 رمققرار ت اليت س ٔشغال املؤمتر الرابع لرؤساء الربملا حلضور 
ویورك  دة ب ٔمم املت رب  02غشت ٕاىل  31من مبقر ا   .2015شت

  الىل ملوافقة  2015/244/08 رمققرار ة  استق لشؤون اخلارج ٔورويب  ة لالحتاد ا املمث السام
یة  ٔم ء  من طرفوالسیاسیة وا شارن یوم الثال س جملس املس ة احلادیة عرشة  2015یولیوز  21السید رئ ىل السا

ا   .صبا

  ىل  ملوافقة 2015/244/09رمق  قرار ورة املبدئیة  ٔشغال ا ري لالحتاد  197حضور  لس املد لم
ورة  ويل وا ات املوازیة لالحتاد جبنیف من  133الربملاين ا ج   .2015 ٔكتور 21ٕاىل  18و

 نیة  ملوافقة 2015/244/10رمق  قرار ة الصداقة الربملانیة الیا س مجمو لسید رئ ه دعوة  ىل مقرتح توج
الل سنة  رة لبالد  ز ام  لق  . 2016املغربیة 

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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  قضا لٕالطالع

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

ٔن مطابقة القوانني التنظميیة املتعلقة  -  ش ستوري  لس ا ستورقرارات ا ات  ٔقالمي وامجلا لعامالت وا   .جلهات و
  

رشیع   ال
لنصوص  - ار بتوصل جملس النواب  رشیعیة ٕاخ   :التالیةال

متمي القانون رمق  96.14مرشوع قانون رمق  .1  .التصال السمعي البرصياملتعلق  77.03بتغیري و
ىل الربوتوول إالضايف امللحق  37.15مرشوع قانون رمق  .2 ه  ة التعاون القضايئیوافق مبوج  يف املیدان اجلنايئ تفاق

ط يف  لر ریل  18املوقعة  ط يف بني حكوم 2008ٔ لر ر  6ة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الفرسیة، املوقع  فربا
2015. 

دان  17.15مرشوع قانون رمق  .3 ة يف م ىل االتفاق ه  رمنيیوافق مبوج ش يف  سلمي ا ر  20املوقعة مبرا  2015ینا
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الكوت دیفوار

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

 .لعمل املغريب مقرتح قانون یتعلق .5
لصیدالنیمقرتح قانون یتعلق  .6  .ات والصیادلهیئة الوطنیة 
ٔن  .7 ش ٔطفالمقرتح قانون  ىل ا سیة  عتداءات اجل يس و ستغالل اجل ة   .حظر ومعاق
ريم ٕاىل  .8 احسب مقرتح قانون  ولوج لتك داث اجلامعة احملمدیة    .ٕا

  

ة    :العالقات اخلارج
عضو مالحظ دامئ  -  ة انضامم اململكة املغربیة  ىل اتفاق ٔمراك الوسطى  رملان    .یهمصادقة 
ويل لفائدة الربملانیني الشباب یوم  -  حتاد الربملاين ا لقاء الربملاين املنظم من طرف  ماي بطویو  28و  27حمرض ا

زدهار"حول موضوع  ٔمن و ميقراطیة وا   ".ا
  

  : رملانیةشؤون 
ل  - ٔ ل  شارن مبمتلاكهتم، دا ٔعضاء جملس املس رخي ا 90التذكري بوجوب ترصحي  هتاء انتداهبم، وفقا یوما من 

متمي القانون التنظميي رمق  51.07مكررة مرتني من القانون التنظميي رمق  54ٔحاكم املادة  لس  32.97یقيض ب املتعلق مب
شارن  .املس
  :شؤون ٕادرایة 

ع ال  - سیقج ٔنظمة املعلوماتیة يت ٔهیل ا   .املشرتك بني جمليس الربملان واحلكومة يف جمال ت
  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین
 

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

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

8

  
ة   اجللسات العموم

ة لسة   اهزة قوانني مشاریع ىل والتصویت راسة معوم
شارن جملس عقد  ء یوم املس ة لسة 2015 یولیوز 07 الثال ٔشن اخللیفة  رٔسها السید معوم عبد الرحامن 

س امساخل لس، لرئ   :التالیة القوانني مشاریع ىل ٕالجامع اللها صادق ا

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

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

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

روما من    ؛2009نومفرب 23ٕاىل  18السادسة والثالثني املنعقدة 

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

  ؛2014

  ة التعا 76.14مرشوع قانون رمق ىل اتفاق ه  ط يف یوافق مبوج لر اریة، املوقعة   19ون القضايئ يف املادة املدنیة والت
ر    ؛بني اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك 2014فربا

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

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

درالیة والوين مج التعلميي لف ملغرب-اليت تطبق الرب سیل    ؛رو

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

 ؛اململكة العربیة السعودیة

  لغرف املهنیة 24.15مرشوع قانون رمق   ؛یتعلق 

  ىل املرسوم بقانون رمق 43.15مرشوع قانون رمق ملصادقة  ٓخرةجامدى  16الصادر يف  2.15.260یقيض   6( 1436 ا
ریل  متمي القانون رمق ) 2015ٔ ت 9.97بتغیري و ا نت    ؛املتعلق مبدونة 

  ؛مبثابة مدونة التعاضد 109.12مرشوع قانون رمق  

  لطلبة 116.12مرشوع قانون رمق ٔسايس عن املرض اخلاص  اري ا ٔمني إالج   .یتعلق بنظام الت
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ل امئةأشغال ا  ن ا
  عیةجل ة وإالج  نة التعلمي والشؤون الثقاف

  

ء  ا یوم الثال لجنة اج ال 2015یولیوز  07عقدت ا ىل صادقت  ٕالجامع  مرشوع قانون رمق  
لطلبة 116.12 ٔسايس عن املرض اخلاص  اري ا ٔمني إالج  .یتعلق بنظام الت

لجنة يف دراسة مرشوع قانون رمق  ع رشعت ا اص  28.13ويف ذات إالج ٔش یتعلق حبامیة ا
ٔحباث البیوطبیة   .املشاركني يف ا

ضیات الفصول  ات  22و 21و 20وینطلق هذا املرشوع من مق من دستور اململكة ومن إالتفاق
ولیة  ه اجلسدیة( واملعاهدات والصكوك ا ه وسالم رام رتام  سان، ا ولیة ) حقوق إال ات ا مو ومن مطالب ا

شفائیة اجلامعیة   .وقطاع الصید ولكیات الطب والصید ولكیات العلوم واملراكز إالس
ٔول قانون مغريب  بیة وال یتعارض مع القمي  كام یعترب هذا املرشوع  ٔج ادئه من اخلربات ا ستلهم م

ٔحباث  اص املشاركني يف ا ٔش رية ل ىل املوافقة الطوعیة واحلرة واملست ث ینص  ة املغربیة، ح الق ٔ ة وا ی ا
ٔقىص ىل توفري وضامن  ل الرسریة، كام یؤكد  ىل جتارب ما ق د البحث البوطيب  س ٔن   البیوطبیة، وشرتط 

ىل حصة املشاركني افظة  لم ات السالمة    .در
 ٔ ات وحامیة ا الق ٔ لجنة ا د الرٔي إالجيايب  ویة مستقوشرتط كذ اع ة  الق ٔ ٔة  هی اص  ، ش

ني العام واخلاص، كام  لقطا د مواقع البحث يف املؤسسات الصحیة  ص من إالدارة  واع وشرتط بعد ذ الرتخ
ات احمل    .میة اكلقارص واملرىض النفسانیني واملرٔة احلامل والسجناءحيدد الف

 صادیةجلن  ة املالیة والتخطیط والتمنیة إالق
ا یوم امجلعة  لجنة اج ىل 2015یولیوز  10عقدت ا ال   127.12مرشوع قانون رمق  صادقت 

ن اسبني املعمتد لم داث املنظمة املهنیة  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  نیة یتعلق ب   .يف ٕاطار قراءة 
ٔعامل، ومتتني اجلاذبیة  اخ ا ذة لتحسني م ولتذكري فٕان هذا املرشوع یندرج مضن التدابري املت

ة املعلومة املالیة كرس مصداق رب  يب  ٔج ر الوطين وا ٔكرب لٕالس ، وحتفزي  صادیة لبالد   .إالق
ضیاته ٕاىل حتدیث إالطار املؤسسايت والتنظميي  رب مق ريم  ٔهداف، فٕان املرشوع  ق هذه ا ولتحق

الیا املرسوم رمق  ي ینظمه  اسب املعمتد، ا ر  3الصادر بتارخي  2.9.837لم ٔكرث 1993فربا ي مت العمل به  ، وا
ه امل  20من  ي عرف ب التطور ا ري مل یعد یوا ٔ ٔن هذا ا هنة، ٕاضافة ٕاىل حمدودیته يف توفري إالطار سنة، ٕاال 

  .القانوين املالمئ لها
ىل غرار هیئة اخلرباء  ادة هیلكهتا  ٕ نة احملاسب املعمتد،  ٔهیل  ىل ت ا، ركز مرشوع القانون 

ٔوريب ت املتقدمة كدول إالحتاد ا صاد   .احملاسبني، كام هو معمول به يف بعض إالق
  

ع تدارس  لجنة ويف ذات إالج نة املالیـة  114.14مرشوع القانون رمق  ٔیضات ا ة مزيانیـة السـ یتعلـق بتصـف
ٕالجامع كذ 2012 لیه    .وصادقت 
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ا ل ات ا مج اج امئة نر   ا

 

  عیةجل ة وإالج   نة التعلمي والشؤون الثقاف

  ء  2015 یولیوز 14الثال
o  ة اىل السا   :احلادیة عرشة والنصف صبا
  ٔحباث البیوطبیة 28.13قانون رمق دراسة مرشوع اص املشاركني يف ا ٔش  .یتعلق حبامیة ا

o ٔسئ الشفویة لسة ا ارشة بعد    :م
  ــريم ٕاىل تعــدیل القــانون رمق ــانون  التصــال الســمعي  77.03مواصــ دراســة مقــرتح ق املتعلــق 

  .البرصي

  ــانون رمق متــمي القــانون رمق  83.13دراســة مرشــوع ق التصــال الســمعي املتعلــ 77.03یقيضــ ب ق 
 .البرصي

  

  ٔربعاء ة عاكشه(  2015یولیوز  15ا ة) قا ا ىل السا   :احلادیة عرشة والنصف صبا
  ٔعـامل  135.12مرشوع قانون رمقدراسة لهنـوض  داث وتنظمي مؤسسـة  عیـة لفائـدة ٕ ج

ضة ٔعوان وزارة الشباب والر  .موظفي و
 

 فاع الوطجلنة اخل ة واحلدود وا   .ين واملناطق املغربیة احملتارج
  ء ة (  2015یولیوز  14الثال ة  )8القا   :الثانیة عرشة زوىل السا

راسة  والتصو                        ىل مشاریع القوانني التالیةا ات 3هتم( یت    ) :اتفاق

  ىل  37.15مرشوع قانون رمق ه  ة اإلالربتوول ایوافق مبوج تفاق لتعاون القضايئ يف ضايف امللحق 
ط يف  ــر ل ــة  ــايئ املوقع ــدان اجلن ــل  18املی ری ــة  2008ٔ ــة امجلهوری ــة و حكوم ــة املغربی ــة اململك ــني حكوم ب

ط يف ٬الفرسیة لر ر  6املوقع   .2015فربا

  ـىل مجیـع  125.12مرشوع قانون رمق ـة القضـاء  یـاري التفاق خ ىل الربوتوـول  ه  یوافق مبوج
متیزي ضد ویورك يف  ٔشاكل ا لیه ب دة 1999ٔكتور  6املرٔة املوافق  ٔمم املت  .من طرف امجلعیة العامة ل

   ويل  126.12رشــوع قــانون رمق م لعهــد ا یــاري امللحــق  خ ــول  ــىل الربوتو ــه  یوافــق مبوج

ویورك يف  حلقوق املدینة والسیاسیة، املوقع ب سمرب 16اخلاص   .1966 د
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  أنشطة الفرق

  
ميقراطیة ینظم دوما دراسیا حول موضوع الفریق دة وا لو درايل    :الف

ات" ٔسسة دميقراطیة املناصفة يف امجلا ل م ٔ ٓفاق: الرتابیة  من  ت وا د ت، الت   " الرها

  

ستعداد خلوض  ه يف ٕاغناء النقاش حول  راسیة وإالشعاعیة، ومسامهة م شطته ا ٔ يف ٕاطار 

ٔوىل ابیة ا نت رشاكة مع ا نظم، 2011 بعد دستور ستحقاقات  ميقراطیة  دة وا لو درايل  حلركة من الفریق الف

ل دميقراطیة املناصفة ات"حول موضوع  ادراسی ایوم ٔ ٔسسة دميقراطیة املناصفة يف امجلا ل م ٔ : الرتابیة  من 

ٓفاق ت وا د ت، الت س " الرها   .2015یولیوز  9، وذ یوم امخل

ع ٕاىل لكامت لك منوقد متزيت اجللس ٕالس رايس  ة لهذا الیوم ا تاح  :ة إالف

 س ة، رئ ميقراطیة السید محمد دعید دة وا لو درايل     ؛الفریق الف

   س شارن السید محمد الشیخ بید هللا، رئ   ؛جملس املس

 عیة ج ٔرسة والتمنیة     ؛السیدة وزیــرة التضامـــن واملرٔة وا

 لس ا س ا سانالسید رئ   .لوطين حلقوق إال

ىل املواضیع التالیة الت  يق املدا   :ف متحورت 

  ساء ل لمشاركة السیاسیة  ت احلالیة    ؛الرها

 ساء وٕاشاكلیة التفعیل؛ ل    احلقوق السیاسیة 

  متیزي لتفعیل دميقراطیة املناصفة ٔشاكلماكحفة مجیع ٔي دور لهیئة املناصفة و    ؛ا

  ساء يف تفعیل ٔي دو ل ميقراطیة و ر   .لیةاحلاكمة احمل ا
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لرتبیة والتكون والبحث" ىل  ٔ لس ا لم ري  ٔ   "التقرر ا

الف إالشرتايك    موضوع یوم درايس من تنظمي فریق الت

  

عتبار ملنظومة القمي" شعار حتت  ٔسايس ٕالصالح التعلمي.. رد  ل  الف  ،"مد نظم فریق الت
س  لرتبیة " لقاء دراسیا حول موضوع  2015یولیوز  09إالشرتايك یوم امخل ىل  ٔ لس ا لم ري  ٔ التقرر ا

یة"والتكون ة إالشرتا   .، وذ بتعاون ورشاكة مع الشب

ع للكامت لك من س لقاء مت  ة لهذا ا تاح   :الل اجللسة إالف

 یة؛ ٔمني العام حلزب التقدم وإالشرتا   ا

 الف إالشرتايك؛ س فریق الت   رئ

 یة الاكتب العام ة إالشرتا   .ملنظمة الشب

ع  یة، مت إالس ة إالشرتا لشب ب الوطين  لموضوع من طرف املك ٔطريیة  وبعد عرض الورقة الت
الت التالیة اقشة املدا   :وم

 لرتبیة والتكون والبحث العلمي؛ ىل  ٔ لس ا لم ٔمني العام    مدا ا

 لتعلمي امعة الوطنیة  ل لشغلاالٕ ( مدا الاكتب العام    ؛)حتاد املغريب 

  یة ب السیايس حلزب التقدم وإالشرتا   ).قطب الرتبیة والتكون( مدا املك

ة من اخلالصات والتوصیات صدار مجمو ٕ رايس  ٔشغال هذا الیوم ا   .وتوجت 
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ليس الربملان ینظامن لقاء دراسیا حول موضوع ٔصا واملعارصة مب   :فریقا ا

  "مرشوع القانون اجلنايئقراءة يف مضامني مسودة "

  
ليس الربملان ٔصا واملعارصة مب ٔربعاء  نظم فریقا ا لقاء دراسیا  مبقر جملس النواب 2015یولیوز 08یوم ا

رملانیني وحمامني وممثلني عن "قراءة يف مضامني مسودة مرشوع القانون اجلنايئ"حول موضوع ، وذ مبشاركة 
ات احلكو  ستوریة والقطا ة املعنیةاملؤسسات ا   .م

ني لستني اثن ىل  لقاء  ٔشغال هذا ا   :وقد توزعت 
  

لس النواب*  ٔصا واملعارصة مب سة فریق ا ازب رئ لودة  رئاسة السیدة م ٔوىل    اجللسة ا
ٔصا واملعارصة؛  * سة فریق ا ازب رئ لودة    لكمة السیدة م
ٔصا   * لجنة التحضريیة ملنتدى حمامو حزب ا س ا   واملعارصة؛لكمة رئ

س جملس النواب؛السید لكمة *     راشید الطليب العلمي رئ
كتور  * شارن؛ محمدلكمة ا س جملس املس   الشیخ بید هللا رئ
ت؛السید لكمة   * ر العدل واحلر د وز   مصطفى الرم

شارن*  لس املس ٔصا واملعارصة مب س فریق ا شامش رئ رئاسة السید حكمي ب   اجللسة الثانیة 
ٔستاذ محممدا *   ر العدل سابقا، حولا ٔستاذ القانون اجلنايئ وز يش    :د إالدريس العلمي املش

سان"     ظومة حقوق إال د املعمتدة يف م    "مدى تالؤم مسودة مرشوع القانون اجلنايئ مع املبادئ والقوا
ار البیضاء، حول*  ري طبیح حمام هبیئة ا ٔستاذ عبد الك   :مدا ا

ا مسودة مرشوع القانون اجلنايئاالٕ "   ".شاكالت اليت تطر
ٔستاذ *  ار البیضاء، حولمعر مدا ا    :الطیب حمام هبیئة ا

ٔساسیة" ت واحلقوق ا ستوریة املتعلقة حبامیة احلر ضیات ا لمق   ".مدى تزنیل املسودة 
لس الوطين حلقوق االٕ  *  ٔمني العام  ٔستاذ محمد الصبار ا   :سان، حولمدا ا

ابة مضامني مسودة مرشوع القانون اجلنايئ لتوصیات هیئة إالنصاف واملصاحلة"   ".مدى است
ة ٕالدارة السجون حول *    :مدا ممثل املندوبیة السام

ت البدی يف ظل النظام العقايب ملسودة مرشوع القانون اجلنايئ"   "العقو
امة؛*  اقشة    م
ٔستاذ (التقرر الرتیيب  *  ر املومينا   ؛)ند
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دة والتعادلیة ینظم ندوة فكریة يف موضوع لو   :الفریق إالستقاليل 

ستوریة؟" ضیات ا لمق ٔي تفعیل  ابیة،    "املناصفة يف املنظومة إالنت
  

اكفؤ الفرص حلزب إالستقالل ندوة  رشاكة مع جلنة إالنصاف و دة والتعادلیة  لو نظم الفریق إالستقاليل 

ستوریة؟" فكریة يف موضوع ضیات ا لمق ٔي تفعیل  ابیة،  ٔساتذة  "املناصفة يف املنظومة إالنت لني و مبشاركة فا

ء  ط 2015یولیوز  07امعیني، وذ یوم الثال لر دق فرح    .بف

مج هذه الندوة الفقرات التالیة ر   :وقد تضمن 

 س الفریق إالستقاليل ٔنصاري، رئ   لكمة السید محمد ا

  سة جلنة املناصفة واكفؤ الفرصلكمة السیدة ن ن حيىي، رئ   عمية 

 سان لس الوطين حلقوق إال يب عن ا ق الزی ٔمحد توف  لكمة السید 

سان يف جتوید النصوص التنظميیة"  لس الوطين حلقوق إال   "دور ا

 ش لكیة احلقوق مرا س شعبة القانون العام  ٔستاذ محمد الغايل، رئ   مدا ا

ساء"  ابیةمتثیلیة ال ات وفرص القوانني إالنت قاطعة يف ممك   "، قراءة م

 لكیة احلقوق السويس امعي  ٔستاذ  ر املومين،  ٔستاذ ند   مدا ا

ميوقراطیة املناصفة" ویة    "ٔیة دميوقراطیة 

 ل دميقراطیة املناصفة ٔ لحركة من  سقة الوطنیة  ح امل دجية الر ٔستاذة    مدا ا

سائیةاملناصفة وٕاشاكلیة ا"   "متثیلیة ال

 ٔستاذ التعلمي العايل نو،  ٔدم ٔستاذ عبد احلافظ    مدا ا

الل القوانني التنظميیة" ت املناصفة من    "فرص وٕاماك


