
  
 

   اجتماعات ندوة الرؤساء واللقاءات التنسیقیة
 للسادة أعضاء المكتب مع السیدات والسادة رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات

 ورؤساء اللجان الدائمة خالل دورة أبریل 2017
 
 
 

 طبیعة التاریخ
 االجتماع

 عدد الحضور
 

 مالحظات جدول األعمال

 13 أبریل
2017 

 14 عضوا ندوة الرؤساء
 بحضور السید
 الوزیر المكلف
 بالعالقات مع

 البرلمان والمجتمع
 المدني.

الجمعة یوم 2017 أبریل دورة افتتاح -       
 14 أبریل 2017؛

مجلس- لرئیس األول الخلیفة      انتخاب
 المستشارین؛

من- المخصصة العامة الجلسات      ترتیب
لمناقشة المستشارین مجلس     طرف

 البرنامج الحكومي.

في أدنى كحد دقیقة 15       اعتماد
الفرق لتدخالت الزمني     التوزیع
مناقشة جلسة خالل     والمجموعات

 البرنامج الحكومي.
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 9 ماي
2017 

 
 
 
 
 
 
 

 ندوة الرؤساء
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 أعضاء
 بحضور السید
 الوزیر المكلف
 بالعالقات مع

 البرلمان والمجتمع
 المدني

 
 

المبرمجة- التشریعیة الجلسة      ترتیب
المخصصة ،2017 ماي 09 الثالثاء       یوم
19.17 رقم قانون مشروع على       للدراسة
رسم بتغییر للحكومة بموجبه      یؤذن
اللین القمح على المفروض      االستیراد

 ومشتقاته .
قانون- مشروع دراسة      سیناریوهات

2017 المالیة للسنة 73.16 رقم       المالیة
 أمام مجلس المستشارین.

من أدنى حد اعتماد على       االتفاق
جدول حسب علیه متوافق      الوقت
بالنسبة عامة جلسة كل      أعمال
تتوفر التي والمجموعات     للفرق

 على عدد قلیل من األعضاء.
 

من جزء عن التنازل بأن تقرر"        كما
الفرق بین الزمنیة     الحصص
داخل یتم أن یجب      والمجموعات
بأي یعتد وال الرؤساء ندوة       اجتماع
 تنازل أثناء انعقاد الجلسات العامة".

30 ماي
2017 

 15 عضوا ندوة الرؤساء
 بحضور السید
 الوزیر المكلف
 بالعالقات مع

 البرلمان والمجتمع
 المدني.

مشروع- على والتصویت     الدراسة
مستوى على 2017 لسنة المالي       القانون

 الجلسات العامة.
السید- أجوبة لتقدیم الشهریة      الجلسة

المتعلقة األسئلة على الحكومة      رئیس
7 األربعاء یوم المبرمجة العامة       بالسیاسة

 یونیو 2017.
 
 

-53 المادة تفعیل على      االتفاق
التي للمالیة التنظیمي القانون      من
التصویت إمكانیة على     تنص
من الثاني الجزء على      اإلجمالي

 مشروع القانون المالي.
-2017 یولیوز 24 یوم      تحدید

في المعتمدة المنهجیة لتقییم      كموعد
لتقدیم الشهریة االسئلة جلسات      تنظیم
عن الحكومة رئیس السید      أجوبة

 األسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة.
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4 یولیوز
2017 

 12 عضوا ندوة الرؤساء
 بحضور السید
 الوزیر المكلف
 بالعالقات مع

 البرلمان والمجتمع
 المدني.

المبرمجة- التشریعیة الجلسة     ترتیب
،2017 یولیوز 5 األربعاء      یوم
على والتصویت للدراسة     المخصصة
بتغییر یتعلق 74.16 رقم قانون       مشروع
المتعلق 112.12 رقم     القانون

 بالتعاونیات.
المخصصة- الشهریة الجلسة     ترتیب

عن الحكومة رئیس السید أجوبة       لتقدیم
المبرمجة العامة بالسیاسة المتعلقة      األسئلة
لمناقشة 2017 یولیوز 5 األربعاء       یوم

 المواضیع التالیة:
ومتطلبات- اإلدارة    إصالح

 الحكامة الجیدة؛
في- الحكومیة    السیاسة

مناخ وتحسین الصناعیة     التنمیة
 األعمال .

المداخالت- تقدیم على     اإلتفاق
للجلسة بالنسبة الجلسة لرئاسة      مكتوبة

 التشریعیة.
التوزیع- اعتماد على     االتفاق

والمجموعات الفرق لتدخالت     الزمني
 بالنسبة للجلسة الشهریة كالتالي:

للوحدة- االستقاللي    الفریق
 والتعادلیة: 20 دقیقة

األصالة-   فریق
 والمعاصرة: 20 دقیقة

والتنمیة:- العدالة    فریق
 15 دقیقة

 الفریق الحركي: 9 دقائق-
الوطني- التجمع    فریق

 لألحرار: 8 دقائق
العام- االتحاد    فریق

 لمقاوالت المغرب: 8 دقائق
-8 االشتراكي:    الفریق

 دقائق
المغربي- اإلتحاد    فریق

 للشغل: 8 دقائق

3 
 



الدستوري-   الفریق
 الدیمقراطي اإلجتماعي: 8 دقائق

الكنفدرالیة-   مجموعة
 الدیمقراطیة للشغل: 7 دقائق

التقدمي:- العمل    مجموعة
 6 دقائق.

مقتضیات تطبیق على االتفاق      مع
الداخلي النظام من 242      المادة
بعد المقبلة، الشهریة الجلسات      خالل
جوانبه جمیع من الموضوع      مناقشة
24 یوم عقده المزمع االجتماع       في

 یولیوز 2017.
11 

یولیوز
2017 

 

 ندوة الرؤساء
 

 11 عضوا
 

المبرمجة- التشریعیة الجلسة     ترتیب
،2017 یولیوز 11 الثالثاء      یوم
على والتصویت للدراسة     المخصصة
یتعلق 97.12 رقم قانون      مشروع
مجال في المنشطات تعاطي      بمكافحة

  الریاضة.
الشهریة- للجلسة المقترحة     المحاور

عن الحكومة رئیس السید أجوبة       لتقدیم
المبرمجة العامة بالسیاسة المتعلقة      األسئلة

 یوم الثالثاء فاتح غشت 2017.

المداخالت- تقدیم على     االتفاق
 مكتوبة لرئاسة الجلسة.

-24 یوم تحدید على التأكید       إعادة
لتقییم كموعد 2017     یولیوز
جلسات تنظیم في المعتمدة      المنهجیة
السید أجوبة لتقدیم الشهریة      االسئلة
المتعلقة األسئلة عن الحكومة      رئیس

 بالسیاسة العامة للحكومة.
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 18 یولیوز
2017 

 
 ندوة الرؤساء

 

 07 أعضاء
 بحضور السید
 الوزیر المكلف
 بالعالقات مع

 البرلمان والمجتمع
 المدني.

المبرمجة- التشریعیة الجلسة     ترتیب
،2017 یولیوز 18 الثالثاء      یوم
على والتصویت للدراسة     المخصصة
بموجبه تحدث 61.16 رقم قانون       مشروع

 وكالة التنمیة الرقمیة.
 

 
تقدیم على المبدأ حیث من       االتفاق
 المداخالت مكتوبة لرئاسة الجلسة.

 
 

 24  یولیوز
2017 

 

 11 عضوا لقاء تقییمي
 
 

تنظیم- في المعتمدة المنهجیة      تقییم
السید أجوبة لتقدیم الشهریة االسئلة       جلسات
المتعلقة األسئلة عن الحكومة      رئیس

  بالسیاسة العامة.

الذي الزمني التوزیع حول      االتفاق
الشهریة الجلسات خالل     سیعتمد
الحكومة رئیس السید أجوبة      لتقدیم
بالسیاسة المتعلقة األسئلة     عن

 العامة:
-16 االستقاللي:   الفریق

 دقیقة
األصالة-   فریق

 والمعاصرة: 16دقیقة
والتنمیة:- العدالة    فریق

 10 دقائق
-8 الحركي: الفریق     

 دقائق
الوطني- التجمع    فریق

 لألحرار: 6 دقائق
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العام- اإلتحاد    فریق
 لمقاوالت المغرب: 6 دقائق

-6 االشتراكي:    الفریق
 دقائق

المغربي- اإلتحاد فریق     
 للشغل: 5 دقائق

الدستوري-   الفریق
 الدیمقراطي اإلجتماعي: 5 دقائق

الكنفدرالیة- مجموعة    
 الدیمقراطیة للشغل: 4 دقائق

التقدمي:- العمل     مجموعة
 4 دقائق.

 01 غشت
2017 

 

 ندوة الرؤساء
 

 14 عضوا
 بحضور السید
 الوزیر المكلف
 بالعالقات مع

 البرلمان والمجتمع
 المدني.

المبرمجة- التشریعیة الجلسة     ترتیب
للدراسة 2017 غشت 02 األربعاء       یوم
الجاهزة القوانین مشاریع على      والتصویت

 (23 مشروع قانون).
 

الزمني التوزیع على     االتفاق
والمجموعات الفرق    لتدخالت
األسئلة جلسات خالل     المعتمد
في التصرف مع     الشهریة،
أو فریق كل رغبة حسب       استعمالها

 مجموعة.
 8 غشت
2017 

 ندوة الرؤساء
 

 09 أعضاء
 بحضور السید
 الوزیر المكلف
 بالعالقات مع

المبرمجة- التشریعیة الجلسة     ترتیب
للدراسة 2017 غشت 08 الثالثاء       یوم
الجاهزة القوانین مشاریع على      والتصویت

 (18 مشروع قانون).

الزمني التوزیع على     االتفاق
والمجموعات الفرق    لتدخالت
األسئلة جلسات خالل     المعتمد
في التصرف مع     الشهریة،
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 البرلمان والمجتمع
 المدني.

أو  فریق كل رغبة حسب       استعمالها
 مجموعة.

19 شتنبر
2017 

 

 لقاء تنسیقي
 

المتعلقة- 09 أعضاء الترتیبات بشأن     التنسیق
لالجتماع المستشارین مجلس     بتنظیم
مجالس رابطة لمجلس عشر      الحادي
في المماثلة والمجالس والشورى      الشیوخ
"تحت المنظم العربي والعالم      إفریقیا
الملك الجاللة لصاحب السامیة      الرعایة

 محمد السادس نصره اهللا".

المتخذة الترتیبات على     االطالع
یتشرف التي التظاهرة هذه      إلنجاح

  مجلس المستشارین بتنظیمها.

 
 
 

7 
 


