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اجللسات العامة

تقديـــــــــم

سجلت السنة التشريعية 2015-2016، وهي السنة األولى من الوالية التشريعية اجلديدة بعد خروج مجلس 

املستشارين من نطاق الفترة االنتقالية املنصوص عليها في الفصل 176 من الدستور، وإقامة اجمللس في صيغته 

الدستورية اجلديدة في محطة 2 أكتوبر 2015، عقد 72 جلسة عامة خالل هذه السنة، 33 منها في الدورة األولى 

و38 في الدورة الثانية، باإلضافة إلى جلسة عامة واحدة خالل الدورة االستثنائية جمللسي البرملان في 12 مارس 2016، 

وذلك في مدة زمنية ناهزت 118 ساعة و39 دقيقة، تراوحت بني 58 ساعة و40 دقيقة في دورة أكتوبر 2015 وحوالي 

57 ساعة في دورة أبريل 2016.

وبهذه املناسبة، تنبغي اإلشارة إلى مالحظة عامة تتجلى في تقارب عدد اجللسات العامة املنعقدة خالل الدورتني 

العاديتني، على الرغم من االرتفاع الطفيف لعدد هذه اجللسات في دورة أبريل، والذي يرجع باألساس إلى تخصيص 

اجمللس جلسات لتقدمي ومناقشة تقرير اجمللس األعلى للحسابات واجللسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات 

العمومية، باإلضافة الى انتخاب اجمللس ألول مرة في جلسة عامة لثالثة أعضاء باحملكمة الدستورية.

وتتوزع اجللسات العامة املنعقدة خالل السنة التشريعية برمتها بني 26 جلسة خصصت للتشريع، و31 جلسة 

لألسئلة الشفهية، وأربعة جلسات شهرية لتقدمي أجوبة السيد رئيس احلكومة حول األسئلة املتعلقة بالسياسة 

العامة، فضال عن سبعة جلسات خاصة.

خالل  بلغت  والتي  عليها،  املصادق  التشريعية  النصوص  عدد  على  الذكر  السالفة  احلصيلة  انعكست  وقد   

السنة التشريعية 111 نصا قانونيا، صودق على أغلبها في دورة أبريل 2016، بحيث وافق اجمللس خالل هذه الدورة 

على 87 مشروع قانون، منها 6 قوانني تنظيمية و32 اتفاقية دولية، و4 مقترحات قوانني.

وفي اجلانب الرقابي، أجاب السيدات والسادة أعضاء احلكومة خالل جلسات األسئلة الشفهية األسبوعية ما 

مجموعه 481 سؤاال، منها 183 سؤاال آنيا، والتي تناولت مواضيع راهنية، إلى جانب املواضيع املطروحة في جلسات 

تقدمي األجوبة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس احلكومة )الفصل 100 من الدستور(.

وتطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، متيزت هذه السنة كذلك بعقد جلسة ملناقشة 
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اجللسات العامة

وتقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة، وهي اجللسة الثانية في ظّل دستور 2011.

أما في ما يتعلق مبستوى احلضور في اجللسات العامة، فقد حتّسن مؤشره باملقارنة مع السابق، إذ بلغ في بعض 

اجللسات نسبة 91.5%. مع مالحظة أن أغلب تغّيبات السادة أعضاء اجمللس أصبحت مشفوعة برسائل اعتذار تبرّر 

دواعي عدم مواكبة أشغال اجللسات العامة.

وفي نفس السياق، عرفت اجللسات الشهرية لتقدمي األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل 

السيد رئيس احلكومة حضورا مكثفا يناهز ثلثي )3/2( أعضاء اجمللس.

هذا، وتفاعال مع القضايا الوطنية ذات األولوية، عقد مجلسا البرملان، بناء على طلب كافة أعضاء مجلس النواب 

اجمللسني  أعضاء  وناقش خاللها  استمع   ،2016 مارس   12 في  استثنائية  دورة  املستشارين،  أعضاء مجلس  وكافة 

تصريح السيد رئيس احلكومة حول اخر مستجدات قضية وحدتنا الترابية في ضوء تصريحات األمني العام لألمم 

املتحدة في املوضوع.

وللمزيد من التفاصيل، يرصد هذا الكتيب مضامني واحصائيات تتعلق بأشغال اجللسات العامة، وملخصات 

ألهم ما راج خاللها في امللحق.
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المحور األول:
 الحصيلة اإلجمالية

 ألشغال الجلسات العامة 
خالل السنة التشريعية 2016-2015
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اجللسات العامة

أوال: احلصيلة اإلمجالية ألشغال اجللسات العامة خالل

 السنة التشريعية 2015-2016
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أذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي 

 
  2015دكرة أطؿقبر 

 
 

اظدكرة 
االدؿــوئقي 

 
 2016دكرة أبرؼؾ 

عفؿقع اظلـي 
اظؿشرؼعقي 

سدد اجلؾلوت 
ادلـعؼدة 

ادلدة اظؿل 
ادؿغرضؿفو 

سدد 
اجلؾلوت 
ادلـعؼدة 

ادلدة اظؿل 
ادؿغرضؿفو 

سدد 
اجلؾلوت 
ادلـعؼدة 

ادلدة اظؿل 
ادؿغرضؿفو 

 دوسي 24 14اظشػقؼي  جؾلوت األدؽؾي
 دضقؼي 26ك

 
 

 عورس 12جؾلي 
  ظالدؿؿوع 2016
 تصرؼح  إظك

 رئقس اظلقد
 احلؽقعي
آخر  بكصقص

 علؿفدات
  اظؼضقي

 اظقرـقي، بطؾى
 أسضوء طوصي عـ

 اظـقاب عفؾس
 أسضوء كطوصي

عفؾس 
 .ادللؿشورؼـ

 دوسي 30 17
 دوسي 55 31 دضقؼي 42ك

 دضوئؼ 08ك

 دوسي 20 13جؾلوت اظؿشرؼع 
 دوسوت 10 13  دضقؼي53ك

 دوسي 30 26  دضوئؼ6ك
 دضقؼي 59ك

اجلؾلوت اظشفرؼي اخلوصي 
بؿؼدمي األجقبي ادلؿعؾؼي 

بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ 
. رئقس احلؽقعي

 دوسوت 5 02
 دوسوت 5 02  دضقؼي46ك

 دوسي 11 04  دضقؼي27ك
 دضقؼي 13ك

اجلؾلوت اجملصصي ظؿؼدمي 
كعـوضشي تؼورؼر 

ادلمدلوت كاظفقؽوت 
ادلشور إظقفو صل اظددؿقر 

( 160 ك 148. ؼ)

 دوسوت 3 02 ------ 
 دوسوت 3 02  دضقؼي52ك

 دضقؼي 52ك

جؾلي عكصصي دلـوضشي 
اظلقودوت اظعؿقعقي 

 عـ 101. ؼ)كتؼققؿفو 
 (اظددؿقر

 ------ 
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 23 دوسوت 3
 دوسوت 3 01 دضقؼي

 دضقؼي 23ك

 
 دوسوت 7 04جؾلوت عكؿؾػي 

 دوسوت 3 03 دضقؼي 35ك
 دوسوت 10 07 دضقؼي 24ك

 دضقؼي 59ك
 

 دوسي 58 33اجملؿقع 
  دضقؼي40ك

 05 دوسوت ك3
 دوسي 56 38 دضوئؼ

 دوسي 118 72  دضقؼي54ك
 دضقؼي 39ك
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المحور الثاني: 
حصيلة أشغال الجلسات العامة
 خالل دورة أكتوبر 2015
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اجللسات العامة

كلمة السيد عبد احلكيم بن مشاش 

إثر انتخابه رئيسا جديدا جمللس املستشارين

2015 13 أكتوبر 

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه؛

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

عضوات  جلميع  الكبير  واالمتنان  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  أن  بامتياز،  الدميقراطية  اللحظة  هذه  في  لي  يطيب 

وأعضاء مجلسنا املوقر مبختلف روافدهم السياسية واحمللية والنقابية واملهنية، إزاء الثقة الغالية التي وضعتموها 

في شخصي املتواضع، بحيث جعلتموني أتقلد مسؤولية رئاسة مجلس املستشارين بثقلها الوطني، وبجسامة 

حمولتها السياسية واملؤسساتية، السيما  في ظل تشكيلة وفلسفة دستورية متقدمة، جتعل من اجمللس رافعة 

حقيقة للجهوية املوسعة، بأسسها اجملالية، ومتطلباتها وأهدافها االقتصادية واالجتماعية. 

وأود في مستهل كلمتي هاته، أن أنوه باألخ املنافس، على املنافسة الشريفة والروح الدميقراطية العالية التي 

أبان عنها، قبل وأثناء وبعد العملية االنتخابية اخلاصة باختيار رئيس جديد جمللسنا املوقر. 

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

مشاعر االعتزاز واالفتخار بجسامة املسؤولية تغمرني، وأنا أقف أمامكم الفتتاح مرحلة جديدة من حياة مجلس 

إيذانا  2011 قد اكتمل،  املستشارين، فبعد هذا االنتخاب يكون املشهد االنتخابي الوطني املتميز ما بعد دستور 

لالنتقال من دائرة التنافس والتباري الشريف إلى التعاون والتوافق البناء في خدمة الصالح العام، وذلك للدخول 

مبجلس املستشارين في مرحلة دستورية جديدة، وهي مرحلة نتوخى من خاللها جماعة العمل بجدية ومسؤولية، 

على املستوى التشريعي والرقابي والدبلوماسي من أجل اإلسهام الفعال في احملافظة على صالبة النموذج املغـربي 

امللك  اجلاللة  الرشيدة لصاحب  القيادة  ودوليـا حتـت  وقاريا  إقليميا  املغربية  للتجـربة  اإلشعاع  املزيد من  وحتقيق 

محمد السادس نصره اهلل وأيده.

 السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

إنني إذ أشكركم على هذه الثقة الغالية، أصارحكم أن الشعور اجلارف بثقل املسؤولية التي قلدمتوني إياها، 

ميلي علي اجلهر بإعالن التزامي األخالقي إلذكاء وترسيخ قيم التعاون والشراكة مع اجلميع، كما متلي علي متجيد 

روح العمل اجلماعي والبحث الدائم على أفضل السبل إلدماج كل التعبيرات والكفاءات والطاقات واملبادرات جلعل 

مجلس املستشارين مؤسسة دستورية لصيقة بالواقع املغربي وشديدة احلساسية حلرارة حياته اليومية.



20

اجللسات العامة

لقد أكد جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل يوم اجلمعة املاضي، مبناسبة افتتاح هذه الدورة التشريعية: 

"إن تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين واألحزاب، سواء بالوفاء بوعودهم اتجاه الناخبين 

أو من خالل العمل على االستجابة النشغاالتهم الملحة، وهي مسؤولية وطنية تقتضي من الجميع االرتفاع 

إلى مستوى اللحظة التي تعيشها بالدنا."

لذلك فإن اإلخالص لهذه األمانة العظمى واالرتقاء للحظة التاريخية التي تعيشها بالدنا يلزم مجلسنا أن يظل 

حاضنا خملتلف التعبيرات السياسية ومستوعبا لكل االجتهادات، وقادرا على صهر كل املبادرات، لذلك، ولتحقيق 

هذا املبتغى، أعدكم زميالتي زمالئي املستشارين، أنني بقدر ما سأعمل جاهدا على ترسيخ قواعد التعاون والتكامل 

البناءين مع احلكومة على قاعدة مبدأ فصل السلط ومع مجلس النواب وباقي الهيئات واملؤسسات الدستورية، 

والتوافق  الشراكة  ثقافة  وتكريس  قلدمتوني، مسؤولية على عاتقي خلدمة  التي  األمانة  فإنني سأجعل من هذه 

اإليجابي " ليظل الوطن فوق اجلميع"  كما  حث على ذلك جاللة امللك نصره اهلل.

الهيئات  جميع  مع  للتواصل  مستمرا  منهاجا  التشاركية  املقاربة  من  سأتخذ   أنني  على  أمامكم  أتعهد 

األمثل  اإلستراتيجي  التدبير  أفق  في  دائمة،  وجلان  برملانية،  ومجموعات  وفرق  مكتب،  من  للمجلس،  السياسية 

واألجنع للملفات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، من منطلق تصور إستراتيجي يهدف إلى الرفع من املكانة 

املؤسساتية للمجلس، فيصبح عندئذ بحق صرحا شاهدا على الدميقراطية التمثيلية، ومنبرا حقيقيا للدفاع عن 

املصالح الوطنية الكبرى جلميع الفئات الشعبية.

واعتبارا ألن بلدنا قد سطرت أهدافا تنموية شمولية، وفتحت أوراشا اقتصادية واجتماعية وحقوقية عديدة، 

فإنه ينتظر من اجمللس في إطار التكامل مع مجلس النواب أن يكون في صلب هذه الرهانات، مستحضرا ألبعادها 

وداعما لها باقتراحات وعطاءات أعضائه، وأن يرفع من سقف االنتظارات الوطنية من مدخل االعتماد على خبرة 

وكفاءة وحرفية تشكيلته املتسمة بالتنوع والتعدد احمللي واملهني واالجتماعي واالقتصادي، وهي تشكيلة يتعني 

إال بعملة وحيدة  اجمللس  تعترف على صعيد عمل  دامجة ال  توافقية  لبناء وحدة  إقصاء،  أو  دون متييز  استثمارها، 

وهي املصلحة الوطنية في إطار املغرب املوحد للجهات، وذلك متاشيا مع ما أكد عليه صاحب اجلاللة امللك محمد 

السادس نصره اهلل وأيده في اخلطاب الذي ألقاه جاللته مبناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية اخلامسة 

من الوالية التشريعية التاسعة مبقر البرملان: 

بروح  والتحلي  الجاد  العمل  بالتحديات، وتتطلب  اليوم، حافلة  نفتتحها  التي  التشريعية  السنة  إن   ...  "

الوطنية الصادقة الستكمال إقامة المؤسسات الوطنية.



21

اجللسات العامة

ألن المؤسسات ال تهم األغلبية وحدها أو المعارضة، وإنما هي مؤسسات يجب أن تكون في خدمة 

المواطنين دون أي اعتبارات أخرى.

التوافقات  نرفض  أننا  غير  لألمة.  الكبرى  القضايا  كل  في  اإليجابي،  التوافق  العتماد  ندعو  لذا، 

السلبية التي تحاول إرضاء الرغبات الشخصية واألغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن والمواطنين، 

فالوطن يجب أن يظل فوق الجميع... ." )انتهى كالم صاحب اجلاللة نصره اهلل(.

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

يغمرني  شعور باالعتزاز وأنا أخلف في هذه املسؤولية أحد الشخصيات الكبيرة في الوطنية احلقيقية والصادقة 

ونصرة الدميقراطية وقيم احلداثة. 

إنه شعور باالعتزاز املمزوج باحلرج والتقدير،  أن أجلس على هذا املنبر املوقر وأمام هذا اجمللس احملترم، وأنا أستلم 

أمانة مشعل هذه املؤسسة الدستورية من األخ والزميل والوطني اخمللص الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل، وهو 

حافز كبير على العمل واجلد واالجتهاد لنكون في مستوى ما راكمته هذه املؤسسة من مكتسبات وإجنازات وأدوار،  

كانت كلها تهدف إلى تعميق مكانة مجلس املستشارين في املشهد الدميقراطي املغربي.

إنني من هذا املنبر، أوجه حتية تقدير واعتزاز لرئيسنا الدكتور محمد الشيخ بيد اهلل، ولكافة السادة الرؤساء 

احملترمون الذين سبقونا وساهموا في إحراز هذا التراكم اإليجابي الذي يطوقنا جميعا مبسؤولية حتصينه وتطويره، 

ونتوقف بهذه املناسبة للترحم على من غادرنا منهم إلى دار البقاء.

إن التمتع بشرف حتمل مسؤولية رئاسة مجلس املستشارين بعد الدكتور الشيخ محمد بيد اهلل، هو أمانة 

وحتد في نفس الوقت، ذلك أن ما متيزت به الوالية األخيرة من حيوية في املبادرات، ونشاط في التشريع، وجرأة ودقة 

في املراقبة،  وإبداع في البحث، وتأصيل للوظائف اجلديدة جمللس املستشارين، يجعلنا أمام مسؤولية حتصني وتثبيت 

املكتسبات من جهة، وتقويتها وحتسينها من جهة أخرى، لذلك فإننا عازمون على مواصلة الطريق واملضي في 

استمرارية نوعية تعزز مكانة مجلس املستشارين بصفة خاصة والبرملان املغربي بصفة عامة، كما توخاها املشرع 

الدستوري، وكما يتطلع إليها صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل، والشعب املغربي قاطبة.

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

إن ما راكمه مجلس املستشارين في التجارب السابقة،  نعتبره حافزا ومؤطرا لنا،  لنواصل معا بناء مستقبل 

تكون فيه املؤسسات كما قال جاللته :"هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجونها، 

والتي ال تقبل أن تكون رهينة أهواء األشخاص ورغباتهم".
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من  متنحه  وما   ،2011 دستور  أحكام  أرضية  على  نوعية  استمرارية  ضمان  هي  اليوم،  مسؤوليتنا  فإن  لهذا 

صالحيات ووظائف متقدمة، وفي أفق متكني احلياة السياسية من دينامية مؤسساتية ينخرط فيها اجلميع بروح 

التكامل والتعاون والتفاعل والتوافق البناء.

هكذا، فإن أولياتنا، ترتبط مبواصلة العمل لتثبيت فعالية مجلس املستشارين، وتعزيز حيويته وشفافيته التي 

التطبيق  تضمن  التي  الدستورية،   األحكام  بكل  وااللتزام  الدميقراطية،  املؤسسة  مواصفات  بكل  يتمتع  جتعله 

الفعلي حلقوق األقلية واملعارضة، وحماية حرية الرأي اخملالف، وتثمني املبادرات واالجتهادات املواطنة والهادفة إلى 

املستشارين فضاءا  بجعل مجلس  إال  يتأتى  لن  هذا  وكل  واملراقبة،  التشريع  في  واملواطنني  املواطنات  تقوية حق 

للنقاش الدميقراطي العقالني املترفع عن كل اعتبار سياسوي، وجعل انشغاالته في صلب انشغاالت وهموم عموم 

املواطنني على اختالف مواقعهم وحاجياتهم.

وتنشيط  اجمللس  وتقوية لشفافية  املواطنني،  وعموم  املستشارين  بني مجلس  الدائم  التواصل  وتعزيزا جلسور 

ثقافة املواطنة، ومتكني كل املواطنني من مواكبة مختلف مناحي احلياة البرملانية، وجعلهم على بينة من تفاصيل 

اشتغال ممثليهم بالبرملان، سنعمل جاهدين على تقوية اجلانب التواصلي ملؤسستنا وتعزيز انفتاحها من خالل توفير 

مناخ سليم في عالقتنا مبمثلي وسائل اإلعالم، وضمان احلق في احلصول على املعلومات املتعلقة باحلياة البرملانية 

والعمل بجدية إلخراج مشروع التلفزة البرملانية إلى حيز الوجود.

ستحظى  فإنها  والقارية،  اإلقليمية  البرملانية  املنتديات  مع  والعالقة  البرملانية  الديبلوماسية  مجال  وفي 

مؤسساتنا  ومصداقية  ومشروعية  الوطني،  ومتاسكنا  اندماجنا  وقوة  الوطنية،  قضيتنا  فعدالة  كبرى،  بأولوية 

اململكة  تعيشها  التي  بالتحوالت  للتعريف  فقط  ليس  أكبر،  مجهود  إضافة  منا  حتتاج  الزالت  السياسية، 

وتنوير  واألعداء،  اخلصوم  مغالطات  على  الطريق  لقطع  بل  والتحديث،  الدمقرطة  درب  على  حتقق  وما  املغربية، 

هذا  في  املوقر  مجلسنا  حققها  التي  املكتسبات  من  وانطالقا  لهذا  وإجنازاتنا.  مبكتسباتنا  الدولي  العام  الرأي 

الصدد، سنعمل على تطوير أداء وأسلوب دبلوماسيتنا البرملانية، والتركيز بشكل كبير على هذه الواجهة، حتى 

جنعل من كل احملافل واملنتديات البرملانية اإلقليمية والقارية واجهة نضالية للدفاع عن وحدتنا الترابية وصوابية 

نهجنا الدميقراطي، وقوة بنائنا الوطني.

السّيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

الذي  الكبير  اجملهود  وتتميم  تثمني  أيضا  منا  تستوجب  املستشارين،  مجلس  وحيوية  فعالية  تعزيز  رهان  إن 

انخرطت فيه رئاسة اجمللس املنتهية واليتها، في مجال تطوير وحتديث اإلدارة البرملانية، وتنمية مواردها البشرية، 

وحتسني ظروف اشتغالها، والرفع من مردوديتها.  
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لذلك، فإننا وانطالقا من إمياننا العميق باألدوار الكبيرة التي تضطلع بها اإلدارة البرملانية، وتقديرا منا للكفاءات 

العالية التي يزخر بها هذا اجمللس، واعترافا منا بعطاءاتها، فإن جهدنا سينصب على مواصلة األوراش التي انطلقت 

في اجتاه عصرنة وحتديث إدارة مجلس املستشارين، والعمل على حتصني املكتسبات وحتسينها وإغنائها انسجاما 

التدبيرية شريكا  النقابية باجمللس، والتي ستظل في فلسفتنا  التي مافتئت تنادي بها الفعاليات  مع الشعارات 

محوريا مصاحبا لكل األوراش واملبادرات التي سيعرفها مجلسنا املوقر. 

السيدات والسادة احملترمون،

مجلسنا  مكّونات  مختلف  مع  االتصاالت  مباشرة  في  اآلن  منذ  سأشرع  أنني  استئذانكم  بعد  أعلن  إنني 

الستكمال انتخاب هيئات مجلسنا املوقر، وحتديد أولوياتنا.

وفقنا اهلل وإياكم ملا فيه خير للوطن.  
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انتخاب رئيس اجمللس والرتتيبات املتخذة إلقامة هياكله

جلسة الثالثاء 13 أكتوبر 2015

متثل الوالية التشريعية 2021-2015 أول والية تعقب انتخاب مجلس املستشارين في صيغته الدستورية اجلديدة 

وفقا ألحكام دستور يوليوز 2011، وعليه شكل افتتاح دورة أكتوبر 2015 حلظة انطالق اتخاذ جملة من التدابير ذات 

الطابع التأسيسي بالنسبة جملموع هياكل اجمللس.

وفي هذا الصدد، عقد اجمللس في الثالثاء األول املوالي الفتتاح الدورة، املؤرخ في 13 أكتوبر 2015، جلسة عمومية 

خصصت النتخاب رئيس اجمللس، الذي ترشح له كّل من املستشار السيد عبد الصمد قيوح عن حزب االستقالل 

واملستشار السيد عبد احلكيم بن شماش عن حزب األصالة واملعاصرة ، وقد أسفر هذا االقتراع الذي جرى في دورين 

على انتخاب السيد عبد احلكيم بن شماش برئاسة مجلس املستشارين.

املكونات  مختلف  فيها  شاركت  املشاورات،  من  عدد  على  املنتخب  الرئيس  السيد  أشرف  انتخابه،  وعقب   

التأسيس  من  مكّنت  وعملية  قانونية  إجراءات  على  االتفاق  إلى  أفضت  باجمللس،  واملمثلة  والنقابية  السياسية 

القانوني لهياكل اجمللس من مكتب وجلان دائمة وفرق ومجموعات، وذلك كاآلتي:
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اإلجراءات ادلقضقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضوعي اظؾـقوت اظؿـظقؿقي 
ظؾؿمدلي كتشؽقؾ أجفزتفو 

 سؼد عشوكرات بكصقص حتدؼد اظـصوب اظؼوغقغل ظؿشؽقؾ اظػرؽ كتلظقػ اظؾفوف  -1
 عـ 53 ك46اظدائؿي اغؿفً بؿصقؼً اجملؾس بوإلجؿوع سؾك عؼؿرح تغققر ادلودتني 

 اظـظوـ اظداخؾل ظؾؿفؾس؛
  اظؿلدقس اظؼوغقغل ظؾػرؽ كاجملؿقسوت اظؾردلوغقي؛ -2
 اغؿكوب اجملؾس ألسضوء ادلؽؿى كرؤدوء اظؾفوف اظدائؿي، عع إدـود رئودي جلـي اظعدؿ  -3

كاظؿشرؼع كحؼقؽ اإلغلوف ظؾؿعورضي رؾؼو ألحؽوـ اظددؿقر كاظـظوـ اظداخؾل ذات 
 اظصؾي؛

 تقزؼع حصص األدؽؾي اجملصصي ظؽّؾ صرؼؼ كعفؿقسي خالؿ جؾلوت األدؽؾي  -4
 اظشػفقي األدؾقسقي كاظؿقضقً اظزعـل صل اجلؾلوت اظشفرؼي؛

 اغؿكوب عؽوتى اظؾفوف اظدائؿي كصؼ تقزؼع ادللمكظقوت ادلعؿؿد عـ ررؼ عؽؿى  -5
 اجملؾس؛

 اظؿقاصؼ سؾك أعوطـ جؾقس أسضوء اظػرؽ كاجملؿقسوت اظؾردلوغقي حلى اظؿؼلقؿ  -6
 اظدائرم ظؾؼوسي؛

 51 إسودة تقزؼع ادلؽوتى كادلقارد اظؾشرؼي سؾك اظػرؽ كاجملؿقسوت، بـوء سؾك أحؽوـ ادلودة  -7
عـ اظـظوـ اظداخؾل جملؾس ادللؿشورؼـ، كمبو ؼؿالءـ كادلفوـ ادلـقري بفو كبوظشؽؾ اظذم 

ؼراسل حفؿ اظػرؽ كسدد أسضوئفو، كصؼو ظؾؿؼرؼر اظذم ضدعؿف جلـي عؽؾػي عـ ررؼ 
 .ادلؽؿى

 اظشركع صل اظدرادوت اظؿؼـقي عـ أجؾ إسودة تفقؽي ضوسي اجلؾلوت مبو ؼؿالءـ  -8
 كاظؿرطقؾي اجلدؼدة ظؾؿفؾس؛

  اغؿداب ممثؾني ظؾؿفؾس صل جلـي اظؿـلقؼ اظؾردلوغل احملدثي بني عفؾلل اظؾردلوف؛ -9
كضع عشركع عكطط ادؿراتقفل ظعؿؾ عفؾس ادللؿشورؼـ ظؾػؿرة ادلؿؿدة بني  -10

  كصؿح غؼوش عقدع بشلغف عع عكؿؾػ عؽقغوت اجملؾس كبوضل شرطوئف؛2018 -2016
كتركـ اظعـوصر ادلؽقغي ظف تطقؼر سؿؾ اجملؾس عـ خالؿ عفؿقسي عـ اإلجراءات 

اظعؿؾقي ظؿقؼقؼ سدد عـ األػداؼ ذات اظصؾي مبفوالت اظؿشرؼع كاظرضوبي كتؼققؿ 
اظلقودوت اظعؿقعقي كاظعالضوت اظدؼؾؾقعودقي كحتدؼٌ اإلدارة كاغػؿوح ادلمدلي سؾك 

 كضد سؼد ظؼوء تشورطل ظعرض كعـوضشي عشركع ػذا اجملطط .عققطفو اخلورجل
 حضرق اظلودة أسضوء ادلؽؿى كاظلودة رؤدوء اظػرؽ 2015 غقغؾر 20االدؿراجتل بؿورؼخ 

 .كرؤدوء اظؾفـ كادلدؼرؼـ كعدؼرم اظػرؽ كادللؿشورؼـ اظعوعني
 تقزؼع االخؿصوصوت بني اظلودة أسضوء ادلؽؿى بـوء سؾك سـوصر اإلدؿراتقفقي  -11

 ادلعؿؿدة ظؿطقؼر سؿؾ اجملؾس؛
إحداث عفؾس احملودؾي كإسداد غظوعف اظداخؾل؛  -12
عرادؾي رؤدوء اظػرؽ كاجملؿقسوت ضصد حتدؼد عقضػفو بكصقص عؼؿرحوت  -13

اظؼقاغني ادلقدسي سؾك أغظور اجملؾس صل اظقالؼي اظؿشرؼفعقي اظلوبؼي؛ 
اظؿـلقؼ بني إدارات عفؾس ادللؿشورؼـ عع عفؾس اظـقاب كاظقزارة ادلؽؾػي  -14

. بوظعالضي عع اظؾردلوف بكصقص بودلعوجلي االظؽؿركغقي ظؿداكؿ األدؽؾي اظشػفقي

 
 

اظـظوـ اظؼوغقغل ألسضوء عفؾس 
ادللؿشورؼـ 

إخؾور كحٌ أسضوء اجملؾس سؾك االظؿزاـ بودلؼؿضقوت اظؼوغقغقي كاآلجوؿ ادلطؾؼي سؾك  -
اظؿصرؼح مبفؿقع غشوروتفؿ ادلفـقي كعفوعفؿ االغؿكوبقي كممؿؾؽوتفؿ، رؾؼو ألحؽوـ 

ادلؿعؾؼ  32.97 اظؿـظقؿل رضؿ  اظؼوغقف بؿؿؿقؿ اظؼوضل 51.07  رضؿ اظؼوغقف اظؿـظقؿل
 مبفؾس ادللؿشورؼـ؛

 عقاصوة اجملؾس األسؾك ظؾقلوبوت بؼوئؿي أسضوء اجملؾس كاظؿغققرات ادلدخؾي سؾقفوّ؛ -
تؾؼل اجملؾس ضرارات اجملؾس اظددؿقرم بشلف ادلـوزسوت االغؿكوبقي اخلوصي بلسضوء  -

. عفؾس ادللؿشورؼـ
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انتخاب هياكل جملس املستشارين جلسة اجلمعة 30 أكتوبر 2015

جمللس  الداخلي  النظام  من  و53   46 للمادتني  املعّدلة  األحكام  مبطابقة  الدستوري  اجمللس  تصريح  إثر  على 

مكتب  أعضاء  انتخاب  خصصت  عامة  جلسة   2015 أكتوبر   30 اجلمعة  يوم  اجمللس  عقد  للدستور،  املستشارين 

اجمللس ورؤساء اللجان الدائمة، وفقا ألحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات املواد 12 و13 و19 و20 و21 و56 من 

النظام الداخلي. 

وعمال بأحكام املادة 47 من النظام الداخلي للمجلس متت تالوة لوائح الفرق واجملموعات التي توصلت بها رئاسة 

اجمللس، واملتضمنة لعدد وأسماء وتوقيعات األعضاء وكذا التسمية اخملتارة من طرف كل فريق ومجموعة برملانية 

واسم رئيس أو رئيسة كل منها.

أوال: السيدات والسادة أعضاء مكتب مجلس املستشارين:

ثانيا: السادة رؤساء اللجان الدائمة مبجلس املستشارين:
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اغؿكوب ػقوطؾ عفؾس ادللؿشورؼـ 
 2015 أطؿقبر 30جؾلي اجلؿعي 

 46 ظؾؿودتني ادلعّدظي األحؽوـ مبطوبؼي اظددؿقرم اجملؾس تصرؼح إثر سؾك
 ؼقـ اجملؾس سؼد ظؾددؿقر،  عـ اظـظوـ اظداخؾل جملؾس ادللؿشورؼـ53ك

اغؿكوب أسضوء عؽؿى  خصصً سوعي جؾلي 2015 أطؿقبر 30 اجلؿعي
 اظددؿقر عـ 63 اظػصؾ ألحؽوـ كصؼواجملؾس كرؤدوء اظؾفوف اظدائؿي، 

  .اظداخؾل اظـظوـ عـ 56ك 21ك 20ك 19ك 13ك 12 ادلقاد كعؼؿضقوت
 تالكة متً ظؾؿفؾس اظداخؾل اظـظوـ عـ 47 ادلودة بلحؽوـ كسؿال

 كادلؿضؿـي اجملؾس، رئودي بفو تقصؾً اظؿل كاجملؿقسوت اظػرؽ ظقائح
 طؾ ررؼ عـ اجملؿورة اظؿلؿقي كطذا األسضوء كتقضقعوت كأدؿوء ظعدد
 .عـفو طؾ رئقلي أك رئقس كادؿ بردلوغقي كعفؿقسي صرؼؼ

: اظلقدات كاظلودة أسضوء عؽؿى عفؾس ادللؿشورؼـ: أكال
 ادللمكظقي بودلؽؿى االدؿ اظػرؼؼ

اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعودظقي  عقؿد األغصورم   اخلؾقػي األكؿ
صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي  سؾد اإلالق احلؾقرل   اخلؾقػي اظـوغل

اظػرؼؼ احلرطل  حؿقد طقدؽقس   اخلؾقػي اظـوظٌ
صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار  سؾد اظؼودر دالعي   اخلؾقػي اظرابع

صرؼؼ االحتود اظعوـ دلؼوكالت ادلغرب  غوئؾي عّقي اظؿوزم  اخلؾقػي اخلوعس 
صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة  اظعربل احملرذل   احملودى

اظػرؼؼ االذؿراطل  سؾد اظقػوب بؾػؼقف   احملودى
صرؼؼ االحتود ادلغربل ظؾشغؾ  رذقد ادلـقورم   احملودى

اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل االجؿؿوسل  عقؿد سّداؿ   األعني
اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعودظقي  احؿد خلرؼػ   األعني

صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة  احؿد تقؼزم   األعني
 

 
 
 

: اظلودة رؤدوء اظؾفوف اظدائؿي مبفؾس ادللؿشورؼـ: ثوغقو
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 اظؾفـي اظدائؿي ادؿ اظرئقس
صرؼؼ األصوظي كادلعوصرة : سؾد اظلالـ بؾؼشقر  جلـي اظعدؿ كاظؿشرؼع كحؼقؽ اإلغلوف

صرؼؼ االحتود اظعوـ دلؼوكالت ادلغرب :  اظعربل اظعراؼشل  جلـي اظػالحي كاظؼطوسوت اإلغؿوجقي
صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي : سؾد اظعؾل حوعل اظدؼـ  جلـي اظؿعؾقؿ كاظشمكف اظـؼوصقي كاالجؿؿوسقي

اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعودظقي : رحوؿ ادلؽوكم  جلـي ادلوظقي ك اظؿكطقط ك اظؿـؿقي االضؿصودؼي

صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار : عقؿد اظرزعي جلـي اخلورجقي كاحلدكد كاظدصوع اظقرـل كادلـورؼ ادلغربقي 
 احملؿؾي

اظػرؼؼ احلرطل : ادلفدم سؿؿقف  جلـي اظداخؾقي كاجلؿوسوت اظؿرابقي كاظؾـقوت األدودقي
 

 

: اظؿأدقس اظؼوغقغل ظؾػرؽ كاجملؿقسوت بوجملؾس: ثوظـو
سدد أسضوء اظػرؼؼ أك اظػرؼؼ أك اجملؿقسي 

اظػرؼؼ أك اجملؿقسي  (ة)رئقساجملؿقسي سـد اظؿأدقس 
 اظلقد سؾد اظلالـ اظؾؾور 27اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعودظقي 

 اظلقد سؾد اظعزؼز بـعزكز 24صرؼؼ األصوظي ك ادلعوصرة 
 اظلقد غؾقؾ ذقكل 16صرؼؼ اظعداظي كاظؿـؿقي 

اظلقد عؾورؾ اظلؾوسل  11اظػرؼؼ احلرطل 
 اظلقد عقؿد اظؾؽقرم 9صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار 

اظلقد سؾد االظف حػظل  8صرؼؼ االحتود اظعوـ دلؼوكالت ادلغرب 
 اظلقد عقؿد سؾؿل 6اظػرؼؼ االذؿراطل 

اظلقدة أعوؿ اظعؿرم  6صرؼؼ االحتود ادلغربل ظؾشغؾ 
 اظلقد إدرؼس اظراضل 6اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل االجؿؿوسل 

عفؿقسي اظؽقغػدراظقي اظدميؼرارقي 
 اظلقدة ثرؼو حلرش 4ظؾشغؾ 

 اظلقد سؾد اظؾطقػ أسؿق 3عفؿقسي اظعؿؾ اظؿؼدعل 
 
 

 
 
 

احلصقؾي اظعوعي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة 
 2016أطؿقبر 

 

محمد عدال
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احلصقؾي اظعوعي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة 
 2016أطؿقبر 

 

ثالثا: التأسيس القانوني للفرق واجملموعات باجمللس:
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سدد اجلؾلوت 
ادلـعؼدة 

ادلدة اظؿل 
ادؿغرضؿفو 

اظـلى ادلؽقؼي عـ 
عفؿقع سدد 

اجلؾلوت 

 26 دوسي ك24 14اظشػقؼي  جؾلوت األدؽؾي
 42.5%دضقؼي 

 53 دوسي ك20 13جؾلوت اظؿشرؼع 
 39.5% دضقؼي

اجلؾلوت اظشفرؼي اخلوصي بؿؼدمي األجقبي ادلؿعؾؼي 
 46 دوسوت ك5 02بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ رئقس احلؽقعي 

 6% دضقؼي

 35 دوسوت ك7 04جؾلوت عكؿؾػي 
 12%دضقؼي 

 33اجملؿقع 
 40 دوسي ك58

 دضقؼي
 

%100 

 

42,5%

39,5

6%0%
12%

الحصيلة العامة ألشغال الجلسات العامة خالل دورة أكتوبر 
2015

جلسات األسئلة الشفوية

جلسات التشريع

الجلسات الشهرية الخاصة بتقديم األجوبة 
المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة

جلسات مختلفة

احلصيلة العامة ألشغال اجللسات العامة خالل دورة أكتوبر 2016
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جدكؿ أسؿوظفو تورؼخ اجلؾلي اظرضؿ 

سدد ادللؿشورؼـ 
سدد ادللؿشورؼـ ادلؿغقؾني احلوضرؼـ 

ادلدة 
اظزعـقي  اظـلؾي اجملؿقع 

 ادلؽقؼي
اجملؿق

ع 
اظـلى

ة 
ادلؽقؼي 

بدكف 
بعذر سذر 

 د XX XX XX XX XX XX 17اصؿؿوح اظلـي اظؿشرؼعقي  09/10/2015  .1
د 15س 5 0 0 %0 0 %100 120اغؿكوب رئقس اجملؾس  13/10/2015  .2
جؾلي عشؿرطي ظؿؼدمي عشركع ضوغقف ادلوظقي  20/10/2015  .3

 دضقؼي XX XX XX XX XX XX 45 2016ظلـي 

4.   
20/10/2015 

اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عؼؿرح ؼؼضل بؿغققر 
 عـ اظـظوم اظداخؾل جملؾس 53 ك46ادلودتني 

ادللؿشورؼـ 
 
93 

 
77.5% 

 
27 
 

 
%22.5 

 
25 

 
02 

 
د 01س 01

د 01س 01 31 14 37.5% 45 %62.5 75 .ادؿؽؿوؿ اغؿكوب ػقوطؾ عفؾس ادللؿشورؼـ 30/10/2015  .5
د 01س 01 26 16 %35 42 %65 78عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  03/11/2015  .6
د 44س 1 22 15 %31 37 69% 83عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  10/11/2015  .7
 د32س 1 11 17 %23 28 %77 92عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  17/11/2015  .8
د 39س 1 06 13 %15 19 %85 101عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  24/11/2015  .9

10.   
24/11/2015 

عشركع ضوغقف رضؿ  اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك
 ؼؼضل مبـع صـع األطقوس عـ عودة 77.15

اظؾالدؿقؽ كادؿقرادػو كتصدؼرػو كتلقؼؼفو 
كادؿعؿوظفو 

 
72 

 
60% 

 
48 

 
40% 

 
42 

 
06 
 

 
د 49س 0

11.   
01/12/2015 

اجلؾلي اظشفرؼي اجملصصي ظؿؼدمي األجقبي سؾك 
األدؽؾي ادلؿعؾؼي بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ 

حصقؾي احلؽقعي ": رئقس احلؽقعي حقؿ عقضقع
". صل اظلقودي اإلحؿؿوسقي

 
95 

 
79% 

 
25 

 
21% 

 
 

 
15 
 

 
10 

 
 د55س 2

12.  
 
 

08/12/2015 

اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشركع ضوغقف رضؿ 
 2016 ظؾلـي ادلوظقي 70.15

تؼدمي تؼرؼر جلـي ادلوظقي كاظؿكطقط كاظؿـؿقي  -
 االضؿصودؼي

اظشركع صل ادلـوضشي اظعوعي عـ ظدف اظػرؽ  -

 
 
86 

 
 
71.7% 

 
 

 
 
34 

 
 
28.3% 

 
 
27 

 
 
07 

 
 

  د00س 3
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 د 10س 1 05 22 %22.5 27 %77.5 93عـوضشي األئؾي اظشػفقي  08/12/2015  .13

14.  
 
 

08/12/2015 

اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشركع ضوغقف رضؿ 
 2016 ظؾلـي ادلوظقي 70.15

ادؿؽؿوؿ ادلـوضشي اظعوعي عـ ظدف اظػرؽ  -
 كاجملؿقسوت اظبردلوغقي

رد كزؼر االضؿصود ادلوظقي  -

 
 
74 

 
 
61.7% 

 
 

 
 
46 

 
 
38.3% 

 
 
40 

 
 
06 

 
 

د 32س 2

اظؿصقؼً سؾك عقاد اجلزء األكؿ عـ عشركع ضوغقف  09/12/2015  .15
د 39س 3 05 20 %21 25 %79 95 2016 ظؾلـي ادلوظقي 70.15ادلوظقي رضؿ 

16.  
 
 

09/12/2015 

عـوضشي عشورؼع ادلقزاغقوت اظػرسقي ادلـدرجي 
ضؿـ عشركع اظؼوغقف ادلوظل حلى اخؿصوص 

. اظؾفوف اظدائؿي
جقاب احلؽقعي  -

 
 
96 

 
 
80% 

 
 

 
 
24 

 
 
20% 

 
 
19 

 
 
05 

 
 

د 42س 1

17.   
09/12/2015 

 اظؿصقؼً سؾك عقاد اجلزء اظـوغل؛
اظؿصقؼً سؾك عشركع اظؼوغقف ادلوظل برعؿف؛  -
. تػلقر اظؿصقؼً -

 
88 

 
73% 

 
 
32 

 
27% 

 
 
27 

 
05 
 

 
د 3س 2

د 0س 2 18 26 %37 44 %63 76عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  15/12/2015  .18
د 0س 2 19 22 %34 41 %66 79عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  22/12/2015  .19
د 52س 1 12 24 30% 36 70% 84عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  29/12/2015  .20

21.   
29/12/2015 

اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشركع اظؼوغقف رضؿ 
، ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ 58.15
 ادلؿعؾؼ بوظطوضوت ادلؿفددة 13.09

55 
د 50س0 12 53 54% 65 46% 

د 23س 2 16 22 %32 38 %68 81عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  05/01/2016  .22

23.  
 
 
 

05/01/2016 

: اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك
 بؿغققر كتؿؿقؿ 45.15عشركع ضوغقف رضؿ  -

 ادلؿعؾؼ بؿـظقؿ 01.00أحؽوـ اظؼوغقف رضؿ 
اظؿعؾقؿ اظعوظل اظصودر بؿـػقذق اظظفقر 

 عـ 15 بؿورؼخ 1.00.199اظشرؼػ رضؿ 
كاظظفقر  (2000 عوم 19 )1421صػر

 
 
 
44 

 
 
 
37% 

 
 
 
75 

 
 
 
63% 

 
 
 
59 

 
 
 
16 

 
 
 

د 44س 0

27

6

% 71.7

% 61.7

% 80

%21

%73%2705

55

15
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44 

 
 
 
37% 

 
 
 
75 

 
 
 
63% 

 
 
 
59 

 
 
 
16 

 
 
 

د 44س 0
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 اظصودر 1.75.398اظشرؼػ مبـوبي ضوغقف رضؿ 
 ( 1975 أطؿقبر16 )1395 ذقاؿ 10صل 

ادلؿعؾؼ بنحداث اجلوععوت كبلـ أحؽوـ 
خوصي؛ 

 بؿغققر كتؿؿقؿ 71.15عشركع ضوغقف رضؿ  -
 اظؼوضل بنحداث 07.00اظؼوغقف رضؿ 

األطودميقوت اجلفقؼي ظؾؿربقي كاظؿؽقؼـ 
د 09س 01 05 20 %21 25 %79 94عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  12/01/2016  .24

25.  
 
 
 

12/01/2016 

اجلؾلي اظشفرؼي اجملصصي ظؿؼدمي األجقبي سؾك 
األدؽؾي ادلؿعؾؼي بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ 

: رئقس احلؽقعي حقؿ عقضقسني
اظلقودي اظطوضقي صل سالضؿفو عع عممتر  -

األرراؼ صل االتػوضقي اإلرور حقؿ اظؿغقرات 
 ادلـوخقي؛

. احلقار االجؿؿوسل -

 
 
 
89 

 
 
 
75% 

 
 
 
30 

 
 
 
25% 

 
 
 
25 

 
 
 
05 

 
 
 

د 51س2

د 20س 2 19 27 39% 46 61% 73عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  19/01/2016  .26
 12)اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك اظـصقص اجلوػزة  19/01/2016  .27

د 30 19 69 74% 88 26% 31عشركع ضوغقف 
د 14س 2 24 31 46% 55 %54 65عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  26/01/2016  .28
 24س 2 19 33 %43 52 %57 68عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  02/02/2016  .29

30.  

 
 
 
 

02/02/2016 

: اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشورؼع ضقاغني اظؿوظقي
 ؼؿعؾؼ بوظـظوـ 89.13عشركع ضوغقف رضؿ  -1

األدودل ظؾصقػقني ادلفـقني؛ 
 ؼؼضل بنحداث 90.13عشركع ضوغقف رضؿ  -2

 اجملؾس اظقرـل ظؾصقوصي؛
 ؼؼضل بؿغققر 67.15عشركع ضوغقف رضؿ  -3

كتؿؿقؿ اظظفقر اظشرؼػ مبـوبي ضوغقف رضؿ 
، ادلقاصؼ ؿ 1393 عـ عقرـ 18 بؿورؼخ 1.72.255

، ؼؿعؾؼ بودؿقراد عقاد 1973 صؾراؼر 22
اظفقدركطوربقر كتصدؼرػو كتؽرؼرػو كاظؿؽػؾ 
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27.5% 
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72.5% 
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: 2015احلصقؾي اظؿػصقؾقي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أطؿقبر 

 
 

. بؿؽرؼرػو كتعؾؽؿفو كادخورػو كتقزؼعفو
د 57 32 05 %31 37 %69 83عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  09/02/2016  .31

32.  
 
 

09/02/2016 

: اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشورؼع ضقاغني اظؿوظقي
 ؼؿعؾؼ بوظؿفورة 91.14عشركع ضوغقف رضؿ  -

اخلورجقي؛ 
 ؼؿعؾؼ 100.13عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  -

 األسؾك ظؾلؾطي اظؼضوئقي؛بوجملؾس 
، ؼؿعؾؼ 106.13عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ  -

 .بوظـظوـ األدودل ظؾؼضوة

 
 
73 
 

 
 
61% 

 
 
47 

 
 
39% 

 
 
06 

 

 
 
41 

 

 
 

د 7س 2

د 54 60 06 %55 66 %45 54 2015اخؿؿوـ اظدكرة اظؿشرؼعقي اخلرؼػقي  09/02/2016  .33
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جدكؿ أسؿوظفو تورؼخ اجلؾلي اظرضؿ 

سدد ادللؿشورؼـ 
سدد ادللؿشورؼـ ادلؿغقؾني احلوضرؼـ 

ادلدة 
اظزعـقي  اظـلؾي اجملؿقع 

 ادلؽقؼي
اجملؿق

ع 
اظـلى

ة 
ادلؽقؼي 

بدكف 
بعذر سذر 

 د XX XX XX XX XX XX 17اصؿؿوح اظلـي اظؿشرؼعقي  09/10/2015  .1
د 15س 5 0 0 %0 0 %100 120اغؿكوب رئقس اجملؾس  13/10/2015  .2
جؾلي عشؿرطي ظؿؼدمي عشركع ضوغقف ادلوظقي  20/10/2015  .3

 دضقؼي XX XX XX XX XX XX 45 2016ظلـي 

4.   
20/10/2015 

اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عؼؿرح ؼؼضل بؿغققر 
 عـ اظـظوم اظداخؾل جملؾس 53 ك46ادلودتني 

ادللؿشورؼـ 
 
93 

 
77.5% 
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%22.5 

 
25 

 
02 

 
د 01س 01

د 01س 01 31 14 37.5% 45 %62.5 75 .ادؿؽؿوؿ اغؿكوب ػقوطؾ عفؾس ادللؿشورؼـ 30/10/2015  .5
د 01س 01 26 16 %35 42 %65 78عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  03/11/2015  .6
د 44س 1 22 15 %31 37 69% 83عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  10/11/2015  .7
 د32س 1 11 17 %23 28 %77 92عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  17/11/2015  .8
د 39س 1 06 13 %15 19 %85 101عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  24/11/2015  .9

10.   
24/11/2015 

عشركع ضوغقف رضؿ  اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك
 ؼؼضل مبـع صـع األطقوس عـ عودة 77.15

اظؾالدؿقؽ كادؿقرادػو كتصدؼرػو كتلقؼؼفو 
كادؿعؿوظفو 

 
72 

 
60% 

 
48 

 
40% 

 
42 

 
06 
 

 
د 49س 0

11.   
01/12/2015 

اجلؾلي اظشفرؼي اجملصصي ظؿؼدمي األجقبي سؾك 
األدؽؾي ادلؿعؾؼي بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ 

حصقؾي احلؽقعي ": رئقس احلؽقعي حقؿ عقضقع
". صل اظلقودي اإلحؿؿوسقي

 
95 

 
79% 

 
25 

 
21% 

 
 

 
15 
 

 
10 

 
 د55س 2

12.  
 
 

08/12/2015 

اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشركع ضوغقف رضؿ 
 2016 ظؾلـي ادلوظقي 70.15

تؼدمي تؼرؼر جلـي ادلوظقي كاظؿكطقط كاظؿـؿقي  -
 االضؿصودؼي

اظشركع صل ادلـوضشي اظعوعي عـ ظدف اظػرؽ  -

 
 
86 

 
 
71.7% 

 
 

 
 
34 

 
 
28.3% 

 
 
27 

 
 
07 

 
 

  د00س 3

% 72.5
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اجللسات العامة

أوال: احلضور والغياب ألشغال اجللسات العامة خالل دورة أكتوبر 2015

مؤشرات إحصائية :

عدد املستشارين احلاضرين مبختلف اجللسات العامة خالل دورة أكتوبر 2015:
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: عمذرات إحصوئقي - 1
 2015دكرة أطؿقبر  

 %65.24 ادلعدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل اجلؾلوت اظعوعي
 %100 اجلؾلي اظعوعي اظؿل سرصً أسؾك ععدؿ حضقر

 صل اجلؾلي اجملصصي الغؿكوب رئقس عفؾس ادللؿشورؼـ
 %26 أدغك ععّدؿ حضقر صل اجلؾلوت اظعوعي ادلـعؼدة خالؿ اظدكرة

 2016 ؼـوؼر 19صل اجلؾلي اظؿشرؼعقي ادلمرخي صل 
 %68,60 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل جؾلوت األدؽؾي اظشػفقي األدؾقسقي

 % 77 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل جؾلوت ادللوءظي اظشفرؼي
 %58,36 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل اجلؾلوت اظؿشرؼعقي
 ادلعدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل اجلؾلوت اخلوصي

 %69,16 (جؾلوت اغؿكوب اظرئقس كاظفقوطؾ كاخؿؿوـ اظدكرة)
 %36.6 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾغّقوبوت ادلؾرّرة سـ أذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي

 %63.4 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾغّقوبوت شقر ادلؾرّرة سـ أذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي

 
 

: 2015سدد ادللؿشورؼـ احلوضرؼـ مبكؿؾػ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أطؿقبر - 2
 

 

30 

 
 رقم الجلسة

2 4 5 6 8 10 15 20 25 30 33 

 الحضور

إحصائيات حول حضور أشغال اجللسات العامة 

خالل دورة أكتوبر 2015
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اجللسات العامة
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اظـلى ادلؽقؼي حلضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جملؿؾػ أذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أطؿقبر - 3
2015 :

 

 

2 4 5 6 8 10 15 20 25 30 33 

النسب املئوية حلضور السادة املستشارين خملتلف أشغال اجللسات العامة 

خالل دورة أكتوبر 2015:
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اجللسات العامة

ثانيا: معّدالت احلضور جللسات التشريع:

عدد حضور السادة املستشارين خالل دورة أكتوبر 2015:

النسب املئوية حلضور السادة املستشارين جللسات التشريع خالل دورة أكتوبر 2015:

 

32 

 
 

: ععّدالت احلضقر جلؾلوت اظؿشرؼع: ثوغقو
 

 :2015سدد حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ خالؿ دكرة أطؿقبر - 1

 2 
: 2015اظـلى ادلؽقؼي حلضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جلؾلوت اظؿشرؼع خالؿ دكرة أطؿقبر - 

4 10 12 14 15 16 17 21 23 27 30 32 
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 رقم الجلسة 
4 10 12 14 15 16 17 21 23 27 30 32 
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اجللسات العامة

 ثالثا: حضور السادة املستشارين للجلسات الشهرية املخصصة لتقديم األجوبة على 

األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس احلكومة خالل الدورة 

اخلريفية 2015
 

34 

حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ ظؾفؾلوت اظشفرؼي اجملصصي ظؿؼدمي األجقبي : ثوظـو
سؾك األدؽؾي ادلؿعؾؼي بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ اظلقد رئقس احلؽقعي خالؿ 

 2015اظدكرة اخلرؼػقي 
 

 اظـلؾي ادلؽقؼي  سدد احلضقر 
 25 11 رقم الجلسة 25 11 رقم الجلسة

 

34 

حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ ظؾفؾلوت اظشفرؼي اجملصصي ظؿؼدمي األجقبي : ثوظـو
سؾك األدؽؾي ادلؿعؾؼي بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ اظلقد رئقس احلؽقعي خالؿ 

 2015اظدكرة اخلرؼػقي 
 

 اظـلؾي ادلؽقؼي  سدد احلضقر 
 25 11 رقم الجلسة 25 11 رقم الجلسة
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اجللسات العامة

 

رابعا: معّدالت احلضور جللسات األسئلة الشفهية األسبوعية:

عدد حضور السادة املستشارين جللسات األسئلة الشفهية خالل الدورة اخلريفية 2015

النسب املئوية حلضور السادة املستشارين جللسات األسئلة الشفهية خالل الدورة 

اخلريفية 2015
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: ععّدالت احلضقر جلؾلوت األدؽؾي اظشػفقي األدؾقسقي: رابعو
 2015سدد حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جلؾلوت األدؽؾي اظشػفقي خالؿ اظدكرة اخلرؼػقي 

 

  
 
 
 
 
 
 

6 7 8 26 28 29 31 9 13 18 19 20 22 24 
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اظـلى ادلؽقؼي حلضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جلؾلوت األدؽؾي اظشػفقي خالؿ اظدكرة اخلرؼػقي 
2015 

  
 
 
 
 
 

6 7 8 26 28 29 31 9 13 18 19 20 22 24 
 14 15 16 17 رقم الجلسة

رقم اجللسة

رقم اجللسة
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اجللسات العامة

 

خامسا: النسب املئوية للمستشارين املتغيبني بدون عذر من جمموع املتغيبني حسب 

كل جلسة عامة:

 

38 

   
 رقم الجلسة

2 4 5 6 8 10 15 20 25 30 33 
رقم اجللسة
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اجللسات العامة

 حصيلة نشر مداوالت مجلس املستشارين خالل دورة أكتوبر 2015

في اجلريدة الرسمية للبرملان

 

43 

 
حصقؾي غشر عداكالت عفؾس ادللؿشورؼـ خالؿ دكرة 

 2015أطؿقبر 
صل اجلرؼدة اظردؿقي ظؾؾردلوف 

 

سدد اظصػقوت تورؼخ اظـشر رضؿ اظعدد 
 38 26/10/2015اظعدد اظلوبع 
 38 16/11/2015اظعدد اظـوعـ 
 46 30/11/2015اظعدد اظؿودع 
 28 14/12/2015اظعدد اظعوذر 

 106 28/12/2015اظعدد احلودم سشر 
 153 12/01/2016اظعدد اظـوغل سشر 
 153 25/01/2016اظعدد اظـوظٌ سشر 
 176 15/02/2016اظعدد اظرابع سشر 

 صػقي 738 8
 

   

حصيلة نشر مداوالت جملس املستشارين 

خالل دورة أكتوبر 2015 يف اجلريدة الرمسية للربملان
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اجللسات العامة

كلمة السيد عبد احلكيم بن مشاش

رئيس جملس املستشارين

مبناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2016-2015

الثالثاء 09 فرباير 2016

 

السيدات والسادة أعضاء احلكومة احملترمون،

السيدات والسادة املستشارون احملترمون

أيها احلضور الكرمي،

 6 65 من الدستور وعمال مبقتضيات النظام الداخلي جمللس املستشارين والسيما املادة  طبقا ألحكام الفصل 

أعمالها في  واستعراض حصيلة  احلالية  التشريعية  الدورة  اخلاصة الختتام  العمومية  تنعقد هذه اجللسة  منه، 

أبعادها املتعددة، تشريعا ورقابة ودبلوماسية برملانية.

استمرار  من  بجالء  تعكسه  ما  إلى  بالنظر  فقط  ليس  بالغة  أهمية  تكتسي  تعلمون،  كما  الدورة،  هذه  إن 

مجلسنا املوقر في النهوض بأدواره الدستورية بالنجاعة املطلوبة، كما سيتضح فيما بعد، بل أيضا وأساسا لكون 

هذه الدورة تدشن ملرحلة تاريخية في التطور الدستوري واملؤسساتي ببالدنا.

املقتضيات  نطاق  من  املستشارين  بعد خروج مجلس  اجلديدة  التشريعية  الوالية  من  األولى  الدورة  تُعد  فهي 

االنتقالية الواردة في الفصل 176 من الدستور وإقامة اجمللس في صيغته الدستورية اجلديدة في محطة 02 أكتوبر 

2015 التي توجت مسارا انتخابيا متميزا للبالد كانت أهم معامله الكبرى متجسدة، باإلضافة إلى ذلك، في الشروع 

في تنزيل اجلهوية املتقدمة بوصفها جتديدا هاما لهياكل الدولة وتعزيزا للبناء الدستوري والدميقراطي الوطني.

وإنها ملناسبة سانحة ألعبر لكم مجددا عن فخري واعتزازي بالثقة الغالية التي محضتموها لشخصي املتواضع 

يوم انتخابكم لي رئيسا لهذه املؤسسة احملترمة وتطويقكم لي بأمانة رعاية وتدبير شؤونها، وهو ما سنسعى 

جاهدين إليه بكل ما يتطلبه من حياد وموضوعية وحكمة وانفتاح على جميع املكونات السياسية والنقابية.

وهذه الروح البناءة هي التي اشتغلنا بها طيلة الفترة التي تلت افتتاح هذه الدورة واملطبوعة بالبدء في العمل 

الدستورية  املتغيرات  أخذ  بغاية  للمجلس  الداخلي  النظام  تعديل  اقتضى  ما  وهو  للمجلس،  اجلديدة  بالصيغة 

والسياسية بعني االعتبار ومتكني كل احلساسيات السياسية والنقابية من التعبير عن نفسها في إطار هياكل 

وأجهزة اجمللس.
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اجللسات العامة

 زميالتي  زمالئي ،

باملقاربة  متسلحني  الرصني،  النهج  هذا  على  قدما  باملضي  االلتزام  عن  التعبير  أجدد  أنني  علي  سجلوا   

كافة  في  اجمللس  وأداء  عمل  تطوير  مشروع  اجلميع  ليتملك  عنها  مندوحة  ال  التي  اآللية  باعتبارها  التشاركية 

امليادين وحتسني صورته لدى الرأي العام، انطالقا من التخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقومي، وهو ما عملنا على 

واجملموعات  الفرق  ورئاسة  واملكتب  الرئاسة  في  لتسلمنا مهامنا  األولى   اللحظات  منذ  عليه جميعا  االنكباب 

البرملانية واللجان الدائمة.

وبهذه املقاربة توفقنا في معاجلة بعض املشاكل العالقة املرتبطة بتدبير الفضاء وتوزيع املكاتب وتوفير املوارد 

مبدأ  مبراعاة  الشفهية  األسئلة  بجلسات  اخلاصة  الزمنية  احلصص  وتوزيع  البرملانية  واجملموعات  للفرق  البشرية 

األخوة  ومجموعات  البرملانية  والشعب  الدائمة  اللجان  في  للعضوية  بالنسبة  الشأن  وكذلك  النسبي،  التمثيل 

والصداقة مع اجملالس الصديقة والشقيقة.

وسيظل هاجسنا على الدوام كامنا في إبراز الدور الذي يضطلع به اجمللس كمؤسسة فاعلة ومؤثرة في صياغة 

التوجهات والتصورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية لبالدنا، وحقال غنيا بالطاقات احمللية والوطنية القادرة 

السامي  امللك في خطابه  أكده جاللة  مبا  واهتداء  إميانا  وذلك  البرملاني،  للعمل  وقيمة  نوعية  إضافات  على جلب 

مبناسبة افتتاح السنة التشريعية احلالية إذ قال حفظه اهلل:

من  إطار  في  الوطني،  المؤسسي  البناء  في  مكانة خاصة  المستشارين  لمجلس  الدستور  أعطى  "لقد 

التكامل والتوازن مع مجلس النواب.

فهو يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات، 

والرزانة  وللخبرة  البناء،  للنقاش  فضاء  يشكل  أن  يجب  لذا،  واالجتماعية.  واالقتصادية  والمهنية  المحلية 

والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية." انتهى النطق امللكي السامي.

ومن هذا املنطـلق، سارعنا إلى إعـداد مشروع استرتيجيـة عمل مجلس املستشارين في شكـل ورقة طريـــق 

للفترة 2018-2016، تضمنت رؤية استشرافية ترتكز على محددات منهجية واضحة وعناصر مرجعية توجيهية 

أساسية في طليعتها مقتضيات الدستور في كليتها وترابطها، واخلطاب السامي جلاللة امللك محمد السادس 

مبناسبة افتتاح السنة التشريعية، مع استحضار األدبيات الدولية في هذا اخلصوص.

مبناقشة  التسريع  في  النوعية  املساهمة  في  تتمثل  رئيسة،  أهداف  سبعة  حتقيق  إلى  اخلطة  هذه  وتهدف 

واملصادقة على مشاريع ومقترحات القوانني التنظيمية والعادية، وضمان ممارسة فعالة وناجعة لألدوار الدستورية 

التعددي،  اجملتمعي  والنقاش  العمومي  للحوار  فضاء  اجمللس  وجعل  إليه،  املوكولة  اجملاالت  في  املستشارين  جمللس 
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الدميوقراطية  ممارسة  آلليات  متكامل  إطار مؤسساتي  ووضع  املتقدمة،  اجلهوية  ورش  إلجناح  ورافعة مؤسساتية 

التشاركية، والتموقع االستراتيجي جمللسنا املوقر على مستوى الديبلوماسية البرملانية في اجملاالت التي يتوفر فيها 

على ميزة مقارنة بالنظر لتأليفه وطابعه التعددي، وأخيرا حتديث العمل البرملاني واإلدارة البرملانية باجمللس.

وأملنا أن ينخرط جميع الفاعلني واملعنيني، بكل مسؤولية وبالروح اإليجابية املطلوبة، في تنزيل هذه االستراتيجية 

املرحلية التي وضعت لكل هدف من أهدافها السبعة اإلجراءات املالئمة لتجسيدها على أرض الواقع، مع التأكيد 

على أنها خطة تبقى منفتحة وقابلــة ملزيد من اإلغناء واإلثراء كلما لزم األمر.

السيدات والسادة الكرام؛

التوجيهات امللكية  التشريعي مستحضرا  الدورة وظيفته في اجملال  تابع مجلس املستشارين خالل هذه  لقد 

ال  ذلك  وأن  الوطنية،  املؤسسات  إقامة  التشريعية من عمل الستكمال  السنة  ينتظرنا خالل هذه  ما  بخصوص 

يستحمل إضاعة الوقت في الصراعات الهامشية.

وللتذكير فإن املكتب وضع قاعدة تتمثل  في االحالة الفورية للمشاريع واملقترحات على اللجان دون تأخير. 

إال بعد إحالة  التي لم تنطلق فعليا  الدورة،  التشريعية لهذه  بأن احلصيلة  ومع ذلك، فإنه ال بد من االعتراف 

مشروع القانون املالي لسنة 2016 على اجمللس بتاريخ 17 نونبر 2015، ال ترقى من حيث الكم مقارنة مع الدورات 

السابقة الى ما كنا نطمح إليه كمجلس، وإن كان األمر بديهيا اعتبارا لإلكراهات التي رافقت البنيات التنظيمية 

للمؤسسة.

 وفي هذا الصدد، فقد بلغ عدد النصوص القانونية املوافق عليها 24 نصا قانونيا، يأتي في مقدمتها مشروعي 

والثاني  القضائية،  للسلطة  األعلى  باجمللس  يتعلق   100.13 رقم  األول  العدالة،  ميدان  يهمان  تنظيميني  قانونني 

رقم 106.13 يتعلق بالنظام األساسي للقضاة، وقد متكن اجمللس من املصادقة عليهما بالرغم من ضيق حيز الزمن 

التشريعي املتاح له في هذا الشأن.

 وباإلضافة إلى ذلك، متت إجازة مقترح قانون واحد يتعلق بتعديل املادتني 46 و53 من النظام الداخلي للمجلس 

والذي استدعته ظروف التأسيس لتجربتنا اجلديدة بعد أجرأة مقتضيات الدستور ذات الصلة، و11 مشروع قانون 

يوافق مبوجبها على عدد من اتفاقيات التعاون مع دول صديقة وشقيقة ومنظمات دولية.

أما النصوص املتبقية، فتوزعت مضامينها على اجملال املالي من خالل املصادقة على مشروع قانون املالية رقم 

70.15 للسنة املالية 2016، الذي ال تخفى عليكم أهميته االستثنائية، بالنظر إلى احليز الواسع الذي يستأثر به في 

الزمن التشريعي وكذا ملا ينطوي عليه من قرارات وتوجهات ترهن البالد على مدى سنة كاملة في ميادين حساسة.
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فيما سجل اجملال البيئي والطاقي املصادقة على ثالثة مشاريع قوانني، األول مشروع قانون رقم 77.15 يقضي 

مبنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والثاني مشروع قانون رقم 58.15 

67.15 يقضي  والثالث مشروع قانون رقم  املتجددة،  بالطاقات  املتعلق   13.09 القانون رقم  يقضي بتغيير وتتميم 

يتعلق   )1973 )22 فبراير   1393 18 من محرم  بتاريخ   1.72.255 رقم  الشريف مبثابة قانون  الظهير  وتتميم  بتغيير 

باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

 07.00 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   71.15 رقم  قانون  اجمللس على مشروع  وافق  والتكوين،  التربية  وفي مجال 

القاضي بإحداث األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين، ومشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون 

رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 

1421 )19 ماي 2000( والظهير الشريف مبثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 )16 أكتوبر 1975( 

املتعلق بإحداث اجلامعات وبسن أحكام خاصة.

كما ساهم اجمللس في مجال تقنني الصحافة واإلعالم الوطني عبر املصادقة على نصني تأسيسيني هامني، األول 

حتت رقم 89.13 يتعلق بالنظام األساسي للصحفيني املهنيني والثاني رقم 90.13 يقضي بإحداث اجمللس الوطني 

للصحافة.

وفي اجملال االقتصادي، وافق اجمللس على مشروع قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم  44.00 بشأن بيع 

1913( مبثابة  )12 أغسطس   1331 9 رمضان  العقارات في طور اإلجناز املتمم مبوجبه الظهير الشريف الصادر في 

قانون االلتزامات والعقود، ومشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة اخلارجية.

وقد تطلبت هذه احلصيلة انعقاد 69 اجتماعا على مستوى اللجن الدائمة بعدد ساعات عمل ناهز 246 ساعة، 

مائوية  بنسبة  أي  تشريعية،  جلسة   13 القانونية  النصوص  هذه  على  والتصويت  الدراسة  ألجل  انعقدت  فيما 

تقارب 40 % من مجموع اجللسات العامة التي شملت أيضا 14 جلسة لألسئلة الشفهية بنسبة %43، وجلستني 

شهريتني خاصتني بتقدمي األجوبة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس احلكومة و4 جلسات عامة مختلفة.

أيها احلضور الكرمي،

من  استخالصه  ميكن  ما  الستخالص  يكفي  مبا  وافرة  غير  تبدو  الدورة  هذه  في  املسجلة  احلصيلة  كانت  إذا 

إن مجلس  بالقول  لنا  النظر فيه يسمح  وإمعان  للمجلس ككل  التشريعي  الرصيد  فإن استحضار  وعبر،  دروس 

املستشارين ما فتئ يؤكد مكانته كقوة تقريرية واقتراحية بناءة نهوضا بصالحياته الدستورية وتثمينا ملوقعه في 

املشهد املؤسساتي الوطني، فهو يتبنى دائما مواقف إيجابية وال يصرف مواقف رافضة بطريقة ممنهجة، كما قد 

يعتقد البعض.
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وهذه الروح البناءة ينبغي احلفاظ عليها، ألننا بهذا اإلسهام اإليجابي نقدم الدليل احلي وامللموس بأن الثنائية 

البرملانية تشكل ضمانة للفعالية وجتويد التشريعات الوطنية وفرصة لتطوير الدميقراطية ببالدنا.

وجتدر بنا في هذا السياق اإلشارة إلى أنه عالوة على إسهامه النوعي في مناقشة النصوص التشريعية ذات 

مبا  التشريعية  املبادرة  في  الدستوري  تفعيل حقه  على  يعمل جاهدا  املستشارين  فإن مجلس  احلكومي،  املصدر 

ميكنه من مواكبة انشغاالت احلياة اليومية للمواطنني.

تغطي مضامينها مجاالت  قانون  مقترح   25 يناهز  مبا  الدورة  هذه  البرملانية خالل  الفرق  تقدمت  فقد  وهكذا 

حيوية ومهمة من بينها ستة مقترحات قوانني تنظيمية ستخضع ألول مرة للدراسة أوال في مجلس النواب تفعيال 

لقرارات اجمللس الدستوري في هذا الشأن املستند على الفصل 85 من الدستور .

غير أننا لم نتمكن، مع األسف، من استكمال املسطرة التشريعية واملصادقة على أي مقترح قانون منها.

التفاعل اإليجابي مع مقترحات  التحلي مبزيد من سعة الصدر ومزيد من  إلى  وبهذه املناسبة ندعو احلكومة 

القوانني التي يتقدم بها السيدات والسادة أعضاء اجمللس، حتى نكون جميعا في مستوى املتطلبات الدستورية ال 

سيما الفصل 82 ) الفقرة األخيرة( التي تنص على أنه " يخصص يوم واحد على األقل في الشهر لدراسة مقترحات 

القوانني، ومن بينها تلك املقدمة من قبل املعارضة".

أيها السيدات والسادة

إذا كانت احلصيلة التشريعية للدورة التي نختتمها اليوم ال ترقى الى ما تطمع اليه املؤسسة، فإن مردّ ذلك 

يرجع )وأنا هنا أفسر وال أبرر ( إلى الصعوبات التي رافقت وضع لبنات إقامة البنيات التنظيمية للمؤسسة وتشكيل 

أجهزة اجمللس، وهو أمر طبيعي في بدايات تنزيل الصيغة الدستورية ألي مؤسسة جديدة، لذلك فإن أملنا كبير في 

أن نكثف وثيرة التعاون والتنسيق بني مختلف الفاعلني حتى ننكب في الدورة املقبلة والفترة الفاصلة على التقدم 

القوانني  مشاريع  رأسها  وعلى  املوقر،  مبجلسنا  الدرس  قيد  تزال  ال  التي  القوانني  ومقترحات  مشاريع  دراسة  في 

التقاعد  أنظمة  بإصالح  املتعلقة  القوانني  ومشاريع  التشريعية،  والعرائض  بامللتمسات  املتعلقة  التنظيمية 

ومعاشات ونظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غير 

األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أو املشاريع التي ستعرض علينا في املستقبل القريب، سيما وأن الدورة املقبلة 

هي آخر دورة في الوالية احلالية جمللس النواب، والتي تصادف كذلك انتهاء األجل الدستوري املتعلق بعرض مشاريع 

القوانني التنظيمية على البرملان مبوجب الفصل 86 من الدستور.
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أيها السيدات والسادة

نحو جعل  على  احلكومي  العمل  مراقبة  مبهام  املستشارين  أَوَْفى مجلس  التشريعية،  وظيفته  إلى  باإلضافة 

اجمللس دائما في قلب اجملتمع بكل ما يخترقه ويعتمل فيه من مشاكل وانشغاالت وهواجس وتطلعات مشروعة 

نحو أوضاع وشروط معيشية أفضل.

اخلاصة  الشهرية  واجللسات  والكتابية  الشفهية  األسئلة  سيما  دستوريا،  اخملولة  الرقابة  آليات  مكنتنا  فقد 

باألجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، من معانقة هموم املواطنني ومشاكلهم 

الوطنية واجلهوية واحمللية وكبريات القضايا التي تؤرق الرأي العام.

وفي هذا اإلطار، بلغ عدد األسئلة الشفهية املطروحة خالل الدورة، 822 سؤاال، )مبعدل 85, 6 سؤاال لكل مستشار(، 

أجابت احلكومة، خالل اجللسات األسبوعية، على 130 سؤاال آنيا، و87 سؤاال عاديا، ما يعني أن معظم األسئلة اجملاب 

عنها تناولت مواضيع الساعة.

 كما عقد اجمللس جلستني شهريتني أجاب خاللهما السيد رئيس احلكومة على أسئلة تتعلق بالسياسة العامة 

وكانت متمحورة حول القضايا التالية:

حصيلة احلكومة في السياسة االجتماعية؛	 

السياسة الطاقية في عالقتها مع مؤمتر األطراف في االتفاقية اإلطار حول التغيرات  املناخية cop 22؛	 

احلوار االجتماعي . 	 

 أما بالنسبة لألسئلة الكتابية، فقد بلغ عدد األسئلة املطروحة خالل دورة أكتوبر 165 سؤاال،  أجابت احلكومة 

على 12 سؤاال منها.

لبعض  استماع  الى عقد جلسات  ترمي  واجملموعات  الفرق  من  بطلبات  الدائمة  اللجان  توصلت  جانبها،  ومن 

اجتماعات  بعقد  تتعلق  منها  ثالثة  18 طلبا،  في مجموعها  بلغت  العمومية  املؤسسات  عن  واملسؤولني  الوزراء 

مشتركة للجن الدائمة.

وعلى الرغم من إحالة الطلبات املذكورة الى القطاعات احلكومية املعنية مبواضيعها، فانها لم حتظ مبا يكفي 

من التجاوب، إذ أنه باستثناء دفع وزارة العدل بعدم االختصاص بخصوص طلب انعقاد جلنة العدل والتشريع وحقوق 

وزارة  موافقة  وكذا  املتدربني"،  االساتذة  وقفات  مواجهة  في  العنيفة  األمنية  "التدخالت  موضوع  حول  االنسان 

األوربية  القضائي للمحكمة  اللجنة اخملتصة ملناقشة موضوعي: "تداعيات احلكم  اخلارجية على حضور اجتماع 

حول االتفاقية الفالحية بني املغرب واالحتاد األوربي، وتصويت البرملان االوربي على قرار توسيع صالحيات املينورسو 
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باالقاليم اجلنوبية"، فإن اللجان الدائمة ال تزال تنتظر ردّ القطاعات احلكومية املعنية.  مما يؤشر على عدم استثمار 

الفرص القوية التي يتيحها الدستور.

وعالوة على الوظيفة التقليدية في مراقبة العمل احلكومي، انضافت للبرملان مبوجب الفصل 70 من الدستور 

أداة  تشكل  التي  العمومية  السياسات  بتقييم  ترتبط  واحليوية  األهمية  من  كبير  قدر  وعلى  صلة  ذات  وظيفة 

التدخل الرئيسة للحكومات.

الدور  أبان عن  أبريل املاضية،  بادر مجلس املستشارين إلى القيام بأول مترين في هذا اخلصوص خالل دورة   وقد 

املركزي لهذه الوظيفة اجلديدة باعتبارها أحد أركان حتديث الدولة على قاعدة الشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة، 

من خالل ما تتيحه من إجراء تقييم موضوعي لفعالية وجدوى السياسات العمومية اعتمادا على مؤشرات أداء 

واضحة.

وانطالقا من هذه التجربة الواعدة، فإننا نتطلع إلى أن نباشر في أقرب وقت، بتعاون مع املؤسسات الدستورية 

املعنية، مرحلة اإلعداد اجليد للجلسة السنوية املرتقبة لهذا الغرض في غضون السنة اجلارية، وأن تتظافر جهود 

ومتثل  الشأن  هذا  في  اجمللس  أداء  من  الرفع  في  يسهم  مبا  الرائدة،  التجربة  هذه  وترسيخ  إلجناح  الفاعلني  جميع 

واستبطان الغايات الفضلى من وراء دسترة هذه املهمة اجلديدة، ووضع اآلليات وامليكانيزمات املالئمة لتتبع وتقومي 

السياسات العمومية في مختلف اجملاالت.

أيها احلضور الكرمي

الزالت بالدنا جتابه حتديات جسام في عالقاتها اخلارجية بارتباط مع قَدرها اجلغرافي والتاريخي وطموحها املتنامي 

التليد  التاريخي  الدولية، انسجاما مع رصيده  التي تستحقها داخل األسرة  الالئقة  واملشروع في احتالل املكانة 

وموقعها املتميز في محيطها اجليواستراتيجي.

وفي مقدمة هذه التحديات ملف الوحدة الترابية والسكانية للمملكة وتدبير ملف اجلوار اإلقليمي الصعب 

شرقا وشماال وجنوبا، وما يترتب عن ذلك من إشكاالت يتعني علينا جميعا املساهمة البناءة في التصدي لها بكل 

قوة وحزم وحنكة وتبصر كذلك، حتت القيادة احلكيمة جلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل.

وفي هذا اإلطار، فإن مجلس املستشارين، الواعي بحجم هذه التحديات، يواصل بكل اقتدار إسهامه النوعي في 

حشد وتعبئة الدعم الالزم لدبلوماسيتنا الرسمية في تناغم تام مع أولوياتها الرئيسة املتمثلة أساسا في التوجه 

اإلفريقي، ودعم العالقات جنوب - جنوب واالنفتاح على فضاءات جيوسياسية جديدة في آسيا وأمريكا الالتينية.

الدولية  واحملافل  التظاهرات  املشاركة في  الدبلوماسي عبر  البعد  تابع اجمللس نشاطه في هذا  وهكذا فقد 

الدول  في  املماثلة  اجملالس  مع  اجمللس  ينسجها  التي  الثنائية  العالقات  إطار  في  أو  األطراف  املتعدد  اإلطار  في 

والشقيقة. الصديقة 
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وفي هذا الصدد، شرفني جاللة امللك حفظه اهلل بتمثيل جاللته في حفل تنصيب الرئيس الغيني الذي أعيد 

انتخابه، ألفا كوندي يوم  14 دجنبر 2015 بكوناكري، وكانت مناسبة أجريت خاللها مباحثات مع رئيس اجلمعية 

الوطنية الغينية وأيضا مع رئيس البرملان الليبي لطبرق.

مدينة جنيف  في  املنعقدة  الدولي  البرملاني  لالحتاد   133 الدورة  أعمال  في  بفعالية  اجمللس  وفود  كما شاركت 

بسويسرا خالل الفترة بني -17 21 أكتوبر 2015 وأعمال املنتدى املغربي– اإلسباني األول، وجلسة االستماع البرملانية 

باألمم املتحدة حول موضوع "املشكل العاملي للمخدرات: احلصيلة وتعزيز الرد الدولي" ، واملؤمتر 21 لألطراف في اتفاقية 

األمم املتحدة حول املناخCOP21 واالجتماع البرملاني املنعقد بهذه املناسبة في باريس والذي حرصت على املشاركة 

فيه شخصيا، واالجتماعات الثالث للجنة البرملانية املشتركة املغربية األوروبية، وأشغال جلنة قيادة البرنامج الثالثي 

لالحّتاد  الّتنفيذيّة  للجنة  الثامنة عشر   والّدورة   ،2015-2017 برسم سنة  األوروبي  االحتاد  أوروبا-  - مجلس  املغرب 

البرملاني العربي، وأشغال املؤمتر احلادي عشر الحتاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، واملرحلة 

األولى من الدورة العادية للجمعية البرملانية جمللس أوروبا، وأشغال اجلمعية العامة لبرملان أمريكا الوسطى، وحفل 

تقدمي التهاني مبجلس الشيوخ الفرنسي املنظم من طرف نادي Eugène De Lacroix املؤسس من طرف املنتخبني 

الفرنسيني ذوي األصول املغربية.

واستقبلنا مبقر اجمللس، إلجراء مباحثات بناءة، كال من نائب رئيس الرابطة التقدمية لالشتراكيني والدميقراطيني 

بالبرملان األوروبي، ورئيس مجلس النواب الشيلي، والوزير األول للجمهورية الدميوقراطية لساوطومي وبرينسيبي، 

جلنة  رئيس   Jean-Pierre Raffarin والسيد  تركي،  قضائي  ووفد  التونسي،  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  والوزير 

الشؤون اخلارجية والقوات املسلحة مبجلس الشيوخ الفرنسي رئيس الوزراء األسبق للجمهورية الفرنسية، ووفد 

عن  برملاني  ووفد  أوربا،  جمللس  البرملانية  اجلمعية  ورئيسة  الكيني،  بالبرملان  واملواصالت  للنقل  الدائمة  اللجنة  عن 

مجلس الشيوخ الروماني، ورئيس جهة بروفانس ألب كوت دازور الفرنسية، ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

البرتغالي، ووزير العالقات مع البرملان بجمهورية الكونغو الدميوقراطية، ورئيسة اجلمعية الوطنية الصربية ورئيس 

مجلس حقوق اإلنسان بجنيف.

كما استقبلنا عددا من السفراء املعتمدين ببالدنا لكل من باكستان، وأملانيا اإلحتادية، وفرنسا، وروسيا الفيدرالية، 

وبعثة اإلحتاد األوربي، واململكة اإلسبانية، وإيطاليا، والصني واململكة املتحدة. ) وغدا  سنستقبل  سفير الواليات 

املتحدة األمريكية(

وقد سجل اجمللس متيزا واضحا في العديد من املناسبات حيث متكن من إحباط مؤامرات وخصوم الوحدة الترابية، 

بسيادة  املس  للمغرب،  بعدائها  املعروفة  فيه،  اجلهات  بعض  حتاول  الذي  األوربي  البرملان  في  مت  اإلجنازات  هذه  وآخر 

مشاركات  اجمللس  وبعثات  لوفود  كانت  كما  اإلنسان،  حقوق  لورقة  ومقيت  مفضوح  استغالل  خالل  من  اململكة 
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ناجحة في الدفاع املستميت عن املصالح  العليا للمغرب في اجملاالت السياسية واالقتصادية وغيرها. وفي مجال 

الترافع على مقترح احلكم الذاتي الرائد الذي تقدمه بالدنا .

ونود بهذه املناسبة أن نعرب عن أملنا في أن تسهم الزيارة املرتقبة لألمني العام لألمم املتحدة السيد بان كيمون 

للمنطقة في حلحلة الوضع وحمل الطرف اآلخر املتعنت على االنخراط اجلّدي في مسلسل تسوية النزاع املفتعل 

حول مغربية أقاليمنا اجلنوبية مبا يؤدي إلى إيجاد حل سلمي دائم ومتوافق عليه ميكن من إنهاء املعاناة اإلنسانية 

االقتصادية  التنمية  للتفرغ إلجناز مهام  املنطقة  وتأهيل  اجلزائرية،  األراضي  داخل  الصحراويني احملتجزين  ملواطنينا 

واالجتماعية في إطار احتاد املغرب الكبير بدوله اخلمس.

الفلسطيني من  الفلسطينية ولنضال الشعب  الداعم للقضية  الثابت  املناسبة، موقفنا  كما جندد، بنفس 

إلى  الدولي  القدس الشريف، داعني اجملتمع  دولة حرة ومستقلة عاصمتها  إقامة  نيل حقوقه املشروعة في  أجل 

حتمل مسؤولياته كاملة في إرغام اسرائيل على الوقف الفوري النتهاكاتها املتكررة لألرض واإلنسان الفلسطيني، 

واإلنصياع للقانون الدولي وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.

وننوه كذلك بالتقدم الذي مت إحرازه في مسلسل تسوية األزمة الليبية بعد "اتفاق الصخيرات" التاريخي الذي مت 

حتت رعاية األمم املتحدة ومبشاركة وازنة من طرف املغرب الذي بذل جهودا محمودة في هذا امللف نالت إشادة اجملتمع 

الدولي، معربني أيضا عن متمنياتنا لألشقاء في سوريا واليمن بالنجاح في إيجاد حلول عاجلة تضع نهاية لألزمات 

التي متزق البلدين العربيني الشقيقني وتعني على استعادتهما لعافيتهما واستقرارهما مبا يخدم مصالح الدول 

العربية كافة.

والتفاوض  احلوار  قيم  تسود  أن  إلى  متطلعني  العالم،  في  العادلة  القضايا  كل  مع  تضامننا  عن  أيضا  ونعبر 

ويُغلب منطق التفاهم واملنهج السلمي في إدارة األزمات وإخماد بؤر التوتر املشتعلة هنا وهناك، ومكافحة اإلرهاب 

وجتفيف املنابع التي تغذيه ومتده باحلياة، وخاصة في منطقتنا العربية.

السيدات والسادة،

ونحن نتحدث عن الدبلوماسية البرملانية، ال بد من اإلشارة إلى أن اجمللس سيسعى ضمن أهداف خطة عمله، 

املذكورة في أول هذا اخلطاب، إلى إعادة التموقع على هذا املستوى في اجملاالت التي يتوفر فيها، بالنظر إلى تأليفه 

وطابعه التعددي، على ميزة مقارنة.

وسنعمل على حتقيق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية:

النواب موجهة 	  لألدوار مع مجلس  الوظيفي  التوزيع  قاعدة  موازية على  دبلوماسية  وضع تشاركي خلطة 

اإلقليمي  املستويني  على  الالمركزي  التعاون  ومؤسسات  اجلهوية  والبرملانات  الثانية  البرملانية  الغرف  نحو 
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والدولي وإلى املنظمات املهنية للمشغلني في الدول ومنتديات رجال األعمال وإلى احلركة النقابية العاملية 

واملنتديات االجتماعية العاملية واإلقليمية؛

وضع مخطط سنوي للتدبير االستباقي لبعض املواعيد البالغة األهمية بالنسبة للقضية الوطنية )مثال: 	 

أبريل على مستوى مجلس األمن، سبتمبر على مستوى اللجنة الرابعة لألمم املتحدة،...(، في إطار التنسيق 

مع مجلس النواب ووزارة اخلارجية والتعاون واجمللس الوطني حلقوق اإلنسان؛

إبرام اتفاقيات شراكة أو مذكرات تفاهم مع مراكز الدراسات التي تعنى بالعالقات الدولية حسب أولويات 	 

مجلس املستشارين الدبلوماسية؛

العالم بشراكة مع القطاعات احلكومية واملؤسسات 	  تنظيم منتدى سنوي مع شبكة منتخبي مغاربة 

الوطنية املعنية.      

السيدات والسادة،

ضمانا ملزيد من فعالية وجناعة العمل البرملاني، وتوخيا للتناسق والتكامل بني مجلسي البرملان كواجب دستوري، 

انعقاد جلنة  على  احلرص  السامية من خالل  األهداف  لتحقيق هذه  املبذولة  اجلهود  النواب  مبعية مجلس  واصلنا 

انبثاق مقاربات ومعاجلات  أدّى إلى  التنسيق البرملاني بشكل منتظم وتنويع مجاالت تدخلها واشتغالها، وهو ما 

موحدة لعدد من اإلشكاالت والصعوبات التي يطرحها العمل البرملاني، أسهمت في حتسني األداء وتبديد الغموض 

واللبس لدى املتتبعني للشأن البرملاني.

وكانت آخر القرارات املتخذة في هذا الشأن ترتبط بتعميق التعاون في مشروع البرملان اإللكتروني ونزع الطابع 

املادي عن العديد من العمليات اإلدارية، ورقمنة األرشيف حفاظا على الذاكرة البرملانية.

كما متيزت الدورة التشريعية املنتهية بتنظيم يوم دراسي مشترك يوم 13 يناير املاضي حول النظامني الداخليني 

للمجلسني حتت عنوان:"النظامان الداخليان جمللسي البرملان: من إقرار آليات التنظيم إلى حتقيق النجاعة البرملانية"

دائرة  توسيع  هو  واحلكومية،  البرملانية  الفعاليات  من  عدد  الذي حضره  العلمي،  اللقاء  هذا  من  الغرض  وكان 

املشاركة والتشاور حول مجموعة من املواضيع ذات العالقة بالعمل البرملاني، انطالقا من التراكمات التي أفرزتها 

املمارسة البرملانية.

وقد متكنا، بفضل تعاون اجلميع، من اخلروج بتوصيات عملية هامة نأمل أن نبلورها، في املستقبل القريب، في 

شكل تعديالت على النظامني الداخليني اجلاري بهما العمل، وقد مت لهذا الغرض إحداث جلنة على مستوى اجمللس 

عهد إليها بإعداد مسودة تعديل النظام الداخلي.
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أيها احلضور الكرمي،

في مجال العالقات مع املؤسسات الدستورية، عملنا خالل هذه الدورة على ترسيخ وتعميق تعاون اجمللس مع 

هذه املؤسسات في إطار اإلستقالل املكرّس دستوريا.

إحالة  إلى  عمد  إذ  املؤسسات،  لهذه  اإلستشاري  الدور  تعبئة  على  وإصراره  اجمللس  استمرار  إلى  نشير  وهنا 

بالفصلني  املرتبطني  والعرائض  التشريع  امللتمسات في مجال  بتقدمي  املتعلقني  التنظيميني  القانونني  مشروعي 

14 و15 من الدستور على اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان قصد إبداء الرأي، ومقترح القانون املتعلق بالهيئة العليا 

لالتصال السمعي البصري على املؤسسة املعنية.

وحصل تشاور مع اللجنة الوطنية املكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي املتعلق باجمللس الوطني للغات 

والثقافة املغربية.

كما عملنا على جتديد ممثلي مجلس املستشارين باجمللس األعلى للتربية والتكوين، وتلقينا كذلك التقرير السنوي 

ملؤسسة الوسيط وتقريري اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول"التدبير املفوض للمرافق العمومية" و"إدماج 

التغيرات املناخية في السياسات العمومية"، ورأيني حول مشروعي القانونني املتعلقني باجمللس االستشاري لألسرة 

والطفولة وهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز اللذين كانا موضوع رأيني استشاريني أيضا من قبل اجمللس 

الوطني حلقوق اإلنسان.

وننوه عاليا في هذا املضمار بالتفاعل اإليجابي الذي تبديه هذه املؤسسات مع النقاش البرملاني الدائر من خالل 

مبادرة البعض منها إلى موافاة اجمللس بتوضيحات إضافية  بشأن  مواضيع  محددة )مجلس اجلالية املغربية باخلارج 

على سبيل املثال(، ونشيد أيضا بالتعاون القائم مع اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان، الذي تربطنا به مذكرة تفاهم، 

والذي جتلى باألساس في مجال تنظيم أيام دراسية وندوات علمية مثمرة وكان آخرها الندوة الدولية املنظمة مبقر 

اجمللس من طرفه  بتعاون مع املؤسسة الدولية للنظم اإلنتخابية واجلمعية املغربية للقانون الدستوري حول إصالح 

التشريع اإلنتخابي حتت شعار" من أجل تشريع انتخابي في مستوى املتطلبات الدستورية واإللتزامات التعاهدية 

للمغرب".

وانسجاما مع التوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب افتتاح هذه السنة التشريعية، سيعمل اجمللس 

بتنسيق كامل مع مجلس النواب واحلكومة، فيما يخصها، على تفعيل املقتضيات الدستورية ذات الصلة بتنصيب 

الهيئات التي صدرت قوانينها املنظمة وفقا ألحكام الدستور اجلديد )اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، الهيئة 

الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، احملكمة الدستورية(.
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أيها السيدات والسادة؛

كما تعلمون،يضطلع اجملتمع املدني بأدوار هامة على مختلف الواجهات االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

البرملاني  العمل  للتطلع نحو املساهمة في  أهلته  الهامة  والنجاحات  اإلجنازات  راكم جملة من  والثقافية، حيث 

باعتباره واجهة رئيسة للشأن العام الوطني.

ومن هذا املنطلق فإن انفتاح املؤسسة البرملانية على اجملتمع املدني ميكنها من االستيعاب اإليجابي للتحوالت 

اجملتمعية، كما أن أخذ مقترحات وآراء فعالياته هو في الواقع امتداد طبيعي للوظيفة التمثيلية للبرملان وتعبير 

صادق عن روحه الدميقراطية.

وإذا كان مجلس املستشارين قد شرع منذ مدة ليست باليسيرة في التفاعل اإليجابي مع حتركات اجملتمع املدني 

 ،2011 عبر احتضان بعض مبادراته الهادفة، فإن الظرفية الراهنة التي متر منها بالدنا، خاصة بعد اعتماد دستور 

واملطبوعة بنزوع قوي نحو اإلشراك الفعلي للمواطن في تدبير الشأن العام، تسمح بتعميق أكثر النخراط اجملتمع 

املدني في العمل البرملاني.

املنطلق  فنحن  ومن هذا   . اإلسم  بهذا  ليس جدير  برملان  اجملمتع، هو  ديناميات  يتفاعل مع  ال  الذي  البرملان  إن 

والنقاش  العمومي  للحوار  املوقر فضاء  املقترحة، على جعل مجلسنا  العمل  اإلطار، وفق خطة  عازمون في هذا 

اجملتمعي التعددي ال سيما بخصوص املوضوعات الرئيسة إلعمال الدستور وحتقيق الطابع الفعلي للتمتع باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.   

جمعيات  مع  وشراكة  بتعاون  الدورة  هذه  خالل  بها  قمنا  التي  األنشطة  ببعض  أذكر  املوضوع،  بهذا  وعالقة 

اجملتمع املدني، ومن بينها اليوم الدراسي املنظم بتعاون مع الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية حول موضوع 

الرسمي للغة األمازيغية" حتت شعار" األمازيغية مسؤولية ورصيد وطني  الطابع  التنظيمي لتفعيل  القانون   "

مشترك لكل املغاربة"، كما احتضن اجمللس ندوات علمية نظمتها املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان حول موضوع 

"حق اللجوء بني التشريع الوطني والقانون الدولي"، وموضوع "مشروع القانون التنظيمي املتعلق باحلق في تقدمي 

امللتمسات التشريعية ومشروع القانون املتعلق باحلق في تقدمي العرائض" بتعاون مع " دينامية إعالن الرباط".

وجتاوبا مع نبض اجملتمع بخصوص النقاش الذي أثير حول معاشات البرملانيني، بادرنا إلى تنظيم يوم دراسي حول 

موضوع  "معاشات البرملانيني وسيناريوهات اإلصالح" بغية فتح نقاش مؤسساتي مسؤول ورصني وبدون مزايدات 

أوشعبوية.

وننوه كذلك باأليام الدراسية التي تنظمها الفرق البرملانية باجمللس، بعضها بتعاون مثمر مع منظمات اجملتمع 

املطروحة  امللفات  حول  التكميلية  والرؤى  التوضيحات  من  املستشارين  السادة  متكني  في  تساهم  والتي  املدني، 

للنقاش في البرملان.
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وفي سياق األنشطة اإلشعاعية للمجلس، ومبناسبة اليوم العاملي للعدالة االجتماعية الذي يصادف 20 فبراير 

من كل سنة، يعتزم مجلس املستشارين تنظيم منتدى برملانيا دوليا حول موضوع العدالة اإلجتماعية، وذلك يومي 

19 و 20 فبراير 2016، وذلك حتت الرعاية امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل وأيده.  

وسيشارك في هذا احلدث الهام، إضافة إلى أعضاء مكتب اجمللس، ورؤساء الفرق واجملموعات، واللجان البرملانية، 

مسؤولون أممـــيون ميثلون مختلف االحتادات البرملانية الدولية، واإلقليمية واجلهوية والقارية، إضافة إلى شخصيات 

وطنية ودولية وازنة. 

وفي إطار انفتاحه املستمر على محيطه اخلارجي ومساهمة منه في ترسيخ الوعي بقيم الدميقراطية واملواطنة، 

واصل اجمللس نهج سياسته النشيطة في استقبال الزوار خاصة في شكل مجموعات، مع التركيز على الشرائح 

التي ميكن أن تكتسي زيارة البرملان بالنسبة لها أهمية خاصة، حيث نولي اهتماما وعناية بالغني لتالمذة املدارس 

وطلبة اجلامعات واملعاهد العليا.

وهكذا استقبل مجلس املستشارين خالل هذه الدورة عددا من الزوار وصل إلى 2013 زائرا، قادمني من مختلف 

جهات اململكة ويتوزعون على املؤسسات التعليمية بكل مستوياتها، وكذا جمعيات اجملتمع املدني واجلالية املغربية 

املقيمة باخلارج واألجانب.

السيدات والسادة،

ال يفوتني في اخلتام أن أتوجه بخالص عبارات الشكر واالحترام للسيد رئيس احلكومة والسيدات والسادة أعضاء 

احلكومة وخاصة الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني على التفهم وحسن التعاون واالستعداد الدائم 

للعمل سويا من أجل االرتقاء بأدائنا البرملاني واحلرص على جودة ومتانة العمل الذي نقوم به.

وللحكومة  احملترمة أقول، من هذا املنبر، يدنا ممدودة لإلشتغال  معا في إطار التعاون وعلى قاعدة مبدإ  الفصل 

بني السلط الستثمار الفرص  التي يتيحها دستور بالدنا، من أجل توطيد وإثراء مشروعنا الوطني املشترك .

كما أخص باالمتنان والعرفان السيدة والسادة أعضاء مكتب مجلس املستشارين والسيدتني والسادة رؤساء 

الفرق واجملموعات البرملانية واللجان الدائمة على حيويتهم ومثابرتهم وعملهم الدؤوب من أجل تبوء مجلسنا املوقر 

املكانة التي يستحقها ويخولها له الدستور داخل املشهد املؤسساتي الوطني.

ولكافة موظفي وأطر اجمللس أقول، أنتم تدركون جيدا حجم االحترام والتقدير الذي أكنه لكم، وأهيب بكم 

من  فيكم،  معهود  وهو  ذلك،  يتطلبه  مبا  البرملانية  إدارتنا  قدرات  وتقوية  تعزيز  بغية  والعطاء  البذل  من  املزيد 

واهتمام  عناية  من  تستحقونه  ما  يإيالئكم  اجمللس،  مكتب  باسم  لكم،  متعهدا  للذات،  ونكران  ووفاء  إخالص 

بأوضاعكم اإلدارية واالجتماعية.
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والشكر موصول أيضا لنساء ورجال اإلعالم في كل املنابر والوسائل املكتوبة والسمعية والبصرية واإللكترونية، 

فنحن واعون جيدا بالدور احلاسم الذي يؤدونه في تنوير الرأي العام الوطني بأعمالنا وقراراتنا وما حتفل به املؤسسة 

تطويره  على  سنعمل  بالتواصل  خاصا  فضاء  لهم  هيأنا  ولذلك  الوطنية،  القضايا  حول  وحوارات  نقاشات  من 

وتدعيمه بكل مستلزمات العمل الصحفي.

وأخيرا نتمنى لبالدنا مزيدا من التقدم والرفاه واالزدهار حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل.

وشكرا على حسن وكرم إصغائكم.



51

المحور الثالث: 
حصيلة أشغال الدورة االستثنائية

12 مارس  2016   





53

اجللسات العامة

ملخص أشغال الدورة االستثنائية السبت 12 مارس 2016

النواب وكافة أعضاء مجلس  الدستور، وبطلب من كافة أعضاء مجلس  و68 من   66 الفصلني  طبقا ألحكام 

املستشارين، عقد البرملان املغربي يوم السبت 2 جمادى اآلخر 1437 ه  (املوافق ل 12 مارس 2016 م( دورة استثنائية 

تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة متثلت في االستماع إلى تصريح السيد رئيس احلكومة بخصوص آخر مستجدات 

القضية الوطنية.

قرار عقد هذه الدورة جاء بعيد تطورات خطيرة عرفتها القضية الوطنية األولى، على إثر الزيارة التي قام بها 

2016 مع ما تخللها من تصريحات  04 و06 مارس  العام لألمم املتحدة إلى كل من اجلزائر وموريتانيا ما بني  األمني 

وتعبيرات مّست بحقوق املغرب ومبشاعر املغاربة، بل ومست كذلك بصورة ومصداقية األمم املتحدة ذاتها، بفعل 

االنزياح اخلطير عن اختصاصات املنظمة األممية والتزاماتها وتقاليدها.

ولقد شكلت اجللسة العامة املشتركة للمجلسني مناسبة عّبر من خاللها البرملان املغربي مبجلسيه، ومبختلف 

واملؤسسات  املواطنني  جانب  إلى  الواحد،  والصوت  الواحدة  باليد  الواحد  اجلسد  وقفة  وقوفه  وأطيافه،  مكوناته 

واألحزاب السياسية والنقابات واجملتمع املدني، وذلك كلما تعلق األمر بالوحدة الوطنية.

في مستهل اجللسة العامة املشتركة، قّدم السيد رئيس احلكومة عرضا حول مستجدات القضية الوطنية، 

قضية  حول  أعقبتها  التي  والتصريحات  واجلزائر،  ملوريتانيا  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  املستفزة  الزيارة  بعد  وذلك 

الوحدة الوطنية، وذلك خالل الفترة املمتدة من 4 إلى 6 مارس 2016.

مسلسل  إحياء  إعادة  بهدف  الزيارة  هذه  قيام  إلى  الداعية  باألسباب  احلكومة  رئيس  السيد  ذكّر  أن  وبعد 

املفاوضات حول الصحراء قصد التوصل إلى حّل سياسي مع مراعاة املقترح املغربي كسقف وفق قرارات مجلس 

األمن، استعرض مراحل الترتيب إلجناح هذه الزيارة واألسباب التي حالت دون قيامها في الوقت املناسب، مبرزا تشبث 

األمني العام بالقرار الشخصي إلقامتها في التاريخ الذي اقترحه لنفسه، مع مواكبة املغرب لإلعداد لها بدوره من 

خالل اتصاالت مكثفة يجريها مع محيط األمني العام ومبعوثه الشخصي.

وأضاف بأنه كان مستفزا برنامج الزيارة من أساسه، وذلك إلدراجه زيارات غير مرغوب فيها ملواقع ظل املغرب 

ينّدد بشأنها مبا تعرفه من انتهاكات من اخلصوم، وعكس كل االلتزامات املعلنة تخلى األمني العام لألمم املتحدة عن 

احلياد واملوضوعية، متجاوزا في ذلك كل األهداف التي حددها لهذه الزيارة، بل أمعن في االنحياز بتغاضيه عن إثارة 

قضية اخلروقات حلقوق اإلنسان وحقوق الالجئني التي ارتكبت في مخيمات تندوف باجلزائر، وإعالن عزمه تنظيم مؤمتر 

ملانحي املساعدات االنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف في محاولة منه االلتفاف على ضرورة إحصاء هؤالء 

احملتجزين، واختالس املساعدات اإلنسانية، مما يجعل هذه التجاوزات أبعد ما تكون عن حتقيق األهداف املتمثلة في 

إحياء املفاوضات.
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كما أكد السيد رئيس احلكومة تشبث املغرب بقضيته األولى من خالل استحضار العبارات القوية من اخلطاب 

امللكي السامي األخير مبناسبة ذكرى املسيرة اخلضراء املؤكدة على عدم استعداد املغرب تقدمي أي تنازالت جديدة 

بعد مقترح احلكم الذاتي، واملكاملة الهاتفية بني صاحب اجلاللة والسيد بان كي مون التي تؤكد حرص املغرب على 

ضرورة جتنب املقاربات املنحازة واخليارات احملفوفة باخملاطر في التعاطي مع ملف الصحراء املغربية.

وختم باإلشارة إلى أن املغرب بجميع مكوناته يشكل بوحدته الوطنية جسدا واحدا.

وعقب ذلك، فسح اجملال أمام تدخالت الفرق واجملموعات البرملانية مبجلسي النواب واملستشارين، والتي أكدت في 

مجملها على:

االلتفاف حول صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل وأيده، الذي أكد في خطابه لألمة مبناسبة 	 

الذكرى 39 للمسيرة اخلضراء بأن مبادرة احلكم الذاتي لألقاليم اجلنوبية -التي شهد اجملتمع الدولي بجديتها 

ومصداقيتها- هي أقصى ما ميكن للمغرب أن يقدمه في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا 

النزاع اإلقليمي ؛

دعم املوقف احلكومي جتاه التطورات املذكورة؛	 

إدانة التوجه املنحاز واملوقف الالمسؤول الذي عبر عنه األمني العام األممي؛	 

القضية 	  عن  للدفاع  العالم  عبر  املغربية  الديبلوماسية  ونساء  رجال  بها  يقوم  التي  باجملهودات  التنويه 

الوطنية، مع الدعوة إلى إجراء تقييم يهدف إلى جتاوز االختالالت وتقوية التنسيق؛

االشادة بدور القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة، وكل  األجهزة التي 	 

تسهر على حماية الثغور حتت قيادة قائدها األعلى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل؛

التجند الكامل  للدفاع عن وحدة الوطن وسالمة أراضيه وراء عاهل األمة وقائدها وحامي أمنها واستقرارها 	 

ووحدتها وثغورها، صاحب اجلاللة امللك محمد السادس،نصره اهلل وأعز أمره؛

اعتبار موضوع الصحراء ثابتا من ثوابت اململكة املغربية، ومسألة هوية ووجود؛	 

اإلشادة بالديناميات اإلصالحية واألوراش التنموية ذات الطابع االستراتيجي باألقاليم اجلنوبية استنادا إلى  	 

انطالقته  السادس، نصره اهلل، على  امللك محمد  الذي أشرف جاللة  اجلنوبية،  التنموي لألقاليم  النموذج 

الفعلية من مدينة العيون مبناسبة الذكرى األربعني النطالق املسيرة اخلضراء املظفرة؛

دعوة املنتظم الدولي إلى وقف االنتهاك الصارخ حلقوق وكرامة احملتجزين مبخيمات تندوف.	 
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كلمة رئيس جملس املستشارين 

مبناسبة افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2015 - 2016

اجلمعة 8 أبريل 2016

السيد رئيس احلكومة احملتــرم،

السيدات والسادة أعضاء احلكومة احملتـرمون،

السيدات والسادة املستشارون احملتـرمون،

أيها احلضور الكرمي،

طبقا ملقتضيات الفصل 65  من الدستور واملادة األولى من النظام الداخلي جمللس املستشارين، نعلن عن افتتاح 

وحساسة  دقيقة  ودولية  وطنية  ظرفية  ظل  في  تنعقد  دورة  وهي   ،)2015-2016( التشريعية  للسنة  أبريل  دورة 

بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية، وذلك على إثر تداعيات االنزالقات اخلطيرة ملواقف األمني العام لألمم املتحدة خالل 

الترابية، وهو ما يدعونا إلى تكثيف اجلهود  زيارته األخيرة خمليمات تيندوف واملنطقة املغاربية على قضية وحدتنا 

وتنسيق األدوار من أجل التصدي ملثل هذه االنحرافات التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية.

إن هذه احملطة تستدعي منا أقصى درجات اليقظة والتعبئة الشاملة، برملانا وحكومة وأحزابا  ونقابات ومجتمع 

مدني، من أجل اإلسهام في التصدي لهذه التداعيات، على اعتبار أن التعبئة هي السالح األجنع لرفع كل التحديات 

ومجابهة العقبات التي تعترض املسار الدميقراطي والتنموي لبالدنا.

السيدات والسادة األفاضل،

تعتبر هذه الدورة هي األخيرة في والية مجلس النواب واحلكومة، مع ما حتمله من رهانات وحتديات تتصل بتحيني 

الترسانة القانونية، سواء تعلق األمر بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها ألجرأة وتنزيل مقتضيات دستور 2011، 

والتي تتوزع بني قوانني تنظيمية وقوانني عادية، فضال عن التدابير الرامية إلى مالءمة بعض التشريعات مع أحكام 

الدستور من جهة، وتنفيذ التزامات بالدنا على الصعيد الدولي، من خالل مالءمة التشريع الوطني مع االتفاقيات 

واملواثيق الدولية التي صادقت عليها بالدنا أو التي انضمت إليها، أو من خالل سن تشريعات جديدة، تطبيقا اللتزامات 

بالدنا مع شركائها الدوليني من جهة أخرى.

حضرات السيدات والسادة،

لقد شهدت الفترة الفاصلة بني الدورتني نشاطا مكثفا جمللس املستشارين، ووثيرة عمل متصاعدة على عدة 

مستويات.
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وفي هذا اإلطار، جرى عقد دورة استثنائية للبرملان مبجلسيه، مببادرة من كافة أعضائه، بتاريخ 12 مارس 2016، 

خصص جدول أعمالها لالستماع إلى تصريح السيد رئيس احلكومة حول آخر مستجدات القضية الوطنية، وصدر 

على إثر ذلك بيان عن أعضاء مجلسي البرملان، شجب فيه ممثلو األمة بأشد وأقوى العبارات، املواقف املنحازة وغير 

املسؤولة والتصريحات املستفزة لألمني العام لألمم املتحدة، وعّبروا عن رفضهم لها جملة وتفصيال، معتبرين أن 

املتحدة وخروجا عن  األمم  ورسالة وطبيعة منظمة  أهداف  نبل  انحرافا خطيرا عن  التصريحات تشكل  مثل هذه 

ميثاقها املؤسس، وعما راكمته هذه املنظمة من أعراف وقواعد في مجال التجرد واحلياد، وفي السعي إلى خدمة 

السلم واالستقرار عبر العالم.

وفي سّياق التعبئة الوطنية، انخرط مجلس املستشارين مبختلف مكوناته في املسيرة الوطنية التي مت تنظيمها 

بتاريخ 13 مارس 2016 بالرباط،  والتي جّسدت ملحمة وطنية للتنديد بصوت واحد مبا يحاك ضد قضية وحدتنا 

الترابية، واستنكار التصريحات غير املوضوعية واملنحازة لألمني العام لألمم املتحدة، والتأكيد على اإلجماع الوطني 

في التشبث مبغربية الصحراء.

لعدد من  السامية  امللكية  الزيارات  تفتحها  التي  واملتجددة  الواعدة  اآلفاق  الصدد  وإذ نستحضر في هذا  إننا 

البلدان الوازنة على الصعيد الدولي، واجلهود املتواصلة التي ينهض بها قائد البالد  من أجل استكمال مسلسل 

البناء املؤسساتي وحتصني منوذجنا الدميقراطي التنموي  وتأمني استقرار بالدنا، فإننا نأمل أن يتم جتاوز هذا املنعطف 

اخلطير، الذي يشكل سابقة متس جوهر ميثاق األمم املتحدة، السيما في ظل مبادرة احلكم الذاتي التي حتظى بإشادة 

واسعة من قبل املنتظم الدولي.

حضرات السيدات والسادة،

عرفت الفترة الفاصلة بني دورتي أكتوبر 2015 وأبريل 2016 عمال متواصال للجان الدائمة، متيزت بعقد اجتماع 

مشترك بني جلنتي اخلارجية مبجلسي البرملان لتدارس آخر مستجدات القضية الوطنية، وهو االجتماع الذي متخضت 

العمل  الدائمة، على مستوى  البرملانية  اللجان  الذكر. كما عقدت  الدورة االستثنائية السالفة  عنه مبادرة عقد 

التشريعي، 16 اجتماعا، واستغرق عملها 44 ساعة و25 دقيقة.

13 منها، ستتم  املوافقة على  24 نصا ومتت  برمجة  اجمللس، متت  إحالته على  قانون متت  41 مشروع  بني  ومن 

دراستها والتصويت عليها في اجللسة التشريعية التي ستنعقد مباشرة بعد هذه اجللسة االفتتاحية، ويتعلق 

األمر مبشاريع قوانني مهيكلة تهم:

العالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية،  	

سالمة السدود، واملباني اآليلة للسقوط،  	



59

اجللسات العامة

تنظيم عمليات التجديد احلضري،  	

الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير اجملاالت الرعوية واملراعي الغابوية،  	

اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها،  	

املراكز االستشفائية اجلامعية،  	

مشروع قانون إطار حلماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها،  	

النظام األساسي للصحفيني املهنيني،  	

هذا إلى جانب نصوص تغّير وتتمم القوانني املتعلقة مبزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسني 

املعماريني الوطنية، ونظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية، ومدونة التجارة البحرية.

القوانني  مشاريع  مقدمتها  وفي  برمجتها،  تعذر  لوال  النصوص  باقي  دراسة  في  الشروع  يتأتى  أن  نأمل  وكنا 

املهنيني  بفئة  اخلاص  املرض  عن  األساسي  اإلجباري  التأمني  ونظام  ومعاشات  التقاعد،  أنظمة  بإصالح  املتعلقة 

والعمال املستقلني واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا اإلطار، نؤكد عزم اجمللس على املضي قدما في دراسة مختلف مشاريع ومقترحات القوانني التي ال تزال 

قيد الدرس، وندعو اللجان الدائمة، بهذه املناسبة، إلى التعجيل ببرمجة باقي النصوص.

مكانته  يؤكد  فتئ  ما  وهياكله  مكوناته  مبختلف  املستشارين  مجلس  أن  أسجل  أن  السياق،  هذا  في  وأود 

النواب  والتعاون مع مجلس  التكامل  اقتراحية، في إطار من  كمؤسسة ذات استقاللية وسلطة تشريعية وقوة 

طبقا ملا ينص عليه الدستور. ومن هذا املنطلق، فإننا جندد التأكيد على أنه ال ميكن حتجيم أو تقليص دوره إلى مجرد 

غرفة لتسجيل النصوص القانونية أو مجلس الستدراك الزمن التشريعي. ذلك أن مجلس املستشارين، كما أكد 

صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل في خطاب افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية اخلامسة 

من الوالية التشريعية التاسعة، "يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة واملوضوعية بعيدا عن أي 

اعتبارات سياسية") انتهى كالم جاللة امللك(.

حضرات السيدات والسادة،

يتعلق  عامة،  مواضيع  ملناقشة  جديدة  طلبات  بأربع  الدائمة  اللجان  توصلت  التشريعي،  العمل  مع  مبوازاة 

اثنان منها بعقد اجتماع مشترك بني جلنتي اخلارجية مبجلسي البرملان حول "موضوع تعليق االتصاالت مع االحتاد 

األوروبي"، ويهم الطلب الثالث عقد اجتماع مشترك للجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية وجلنة الداخلية 

واجلماعات الترابية والبنيات األساسية مبجلس املستشارين بشأن موضوع "شغب املالعب"، فيما يتمحور الطلب 
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الرابع الذي قّدم للجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية حول وضعية التكوين املهني وبطبيعة احلال، فإن 

رئاسة ومكتب اجمللس قاما، مبجرد التوصل بهذه الطلبات بإحالتها على من يعينهم األمر على مستوى القطاعات 

احلكومية، والزلنا ننتظر...

وفي إطار التجاوب مع الطلبات احملالة على احلكومة في الدورة السابقة، فقد  توصلت جلنة اجلماعات الترابية 

والبنيات األساسية بجواب الوزارة املكلفة بالنقل بخصوص دراسة وتقييم نتائج عقد البرنامج بني الدولة واملكتب 

الوطني للسكك احلديدية.

العملية  إلى املساهمة في  الرامية  املدني  وتكريسا للتفاعل اإليجابي جمللس املستشارين مع مبادرات اجملتمع 

التشريعية، فقد توصل اجمللس مبذكرات مطلبية تتضمن وجهات نظر بعض الهيئات حول بعض مشاريع القوانني 

املبادرات من اقتراحات لتجويد النصوص  الدائمة. ووعيا من اجمللس مبا ميكن أن حتمله هذه  اللجان  املعروضة على 

التشريعية، فقد متت إحالتها على الفرق واجملموعات البرملانية التخاذها كأرضية إلغناء التعديالت التي تقّدر تقدميها 

حول النصوص املعنية.

وشهدت هذه الفترة كذلك، تشكيل جلنة عهد إليها باقتراح تعديالت توافقية حول النظام الداخلي للمجلس 

وتفصيل العديد من مقتضياته، أخذا بعني االعتبار املستجدات التي أفرزتها املمارسة.

العامة  بالسياسة  املتعلقة  األسئلة  على  لألجوبة  ستخصص  التي  الشهرية  للجلسة  التحضير  أفق  وفي 

من قبل رئيس احلكومة في هذه الدورة، فقد توصل مكتب املستشارين مبقترحات الفرق واجملموعات البرملانية ذات 

الصلة، وقرّر حتديد محورين للجلسة املذكورة حول القضايا التالية:

تنمية املناطق القروية واجلبلية في ضوء احلكامة اجلهوية؛  	

حتّديات املبادالت بني املغرب واالحتاد األوربي.  	

أما على مستوى رصيد األسئلة، فقد توصل مكتب اجمللس مبا مجموعه 316 سؤاال جديدا، ضمنها 66 سؤاال 

كتابيا و 250 سؤاال شفاهيا، تتمحور حول قضايا تكتسي راهنية وتستأثر باهتمام الرأي العام محليا ووطنيا.

وبخصوص العالقة مع املؤسسات الدستورية، فقد توصل اجمللس على التوالي بالقرارين رقم 16/991 و16/992 

اللذين بت اجمللس الدستوري مبوجبهما في مدى مطابقة القانونني التنظيميني املتعلقني بـ"اجمللس األعلى للسلطة 

القضائية" و"النظام األساسي للقضاة" ملقتضيات الدستور.

خمسة  انتخاب  إلغاء  طلبات  رفض  بخصوص  الدستوري  اجمللس  أصدرها  قرارات  خمس  اجمللس  على  ورد  كما 

مستشارين.
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2014، والذي سيبرمج تقدميه في  هذا وقد توصل اجمللس كذلك بتقرير اجمللس األعلى للحسابات برسم سنة 

جلسة عامة مشتركة بتنسيق مع مجلس النواب في أقرب اآلجال.

السيدات والسادة األفاضل،

متيزت الفترة الفاصلة بني الدورتني أيضا بحدث هام متثل في تنظيم مجلسنا للمنتدى البرملاني الدولي للعدالة 

والذي   ،2016 فبراير  و20   19 يومي  املشترك"،   العيش  لتمكني  اإلنسانية  الكرامة  االجتماعية حتت شعار"تنمية 

حظي بشرف الرعاية املولوية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل.

وبهذه املناسبة، نسجل بكل اعتزاز وفخر مضامني الرسالة امللكية السامية التاريخية املوجهة إلى املشاركني 

في املنتدى، والتي نوه فيها جاللته مبساهمة مجلس املستشارين في بناء النموذج املغربي للعدالة االجتماعية، إذ 

قال جاللته:

" ال يفوتنا أن ننوه في هذه املناسبة، مبساهمة مجلس املستشارين في مسار بناء النموذج املذكور عبر تنظيم 

هذا املنتدى، الذي ميثل مبادرة هي األولى من نوعها، تنعقد مبناسبة يوم أممي، هو اليوم العاملي للعدالة االجتماعية.

التخصصات  تعدد  املتمثلة في  وميزته  الدستوري  فعالية موقعه  بكل  املستشارين يستثمر  أن مجلس   ذلك 

املهنيني  والفاعلني  الترابية  اجملاالت  تطلعات  بدقة  تترجم  كغرفة  ودوره  والنقابية،  واملهنية  الترابية  والتمثيليات 

للعدالة  مغربي  منوذج  بناء  بخصوص  وتشاركي،  تعددي  عمومي  نقاش  مسار  إطالق  في  واملدنيني،  والنقابيني 

االجتماعية قائم على التضامن بكل أبعاده")انتهى نص الرسالة امللكية السامية(.

كأرض  وتأكيد صورتها  املغربية  اململكة  في  الدولي  املنتظم  ثقة  الدولية  التظاهرة  هذه  تنظيم   وقد جسد 

للحوار والنقاش، حيث متيزت باحلضور الدولي الوازن، وانخراط احلكومة وممثلي مؤسسات وطنية فاعلة ومجموعة 

للعدالة  الرباط  إعالن  باعتماد  املنتدى  هذا  توج  وقد  واالجتماعيني...  واالقتصاديني  املدنيني  والفاعلني  اخلبراء  من 

االجتماعية والوثيقة املرجعية بشأن النموذج املغربي للعدالة االجتماعية.

أيها السيدات والسادة،

ميثلون  وفدا   16 اجمللس  استقبل  إذ  هاما،  دبلوماسيا  نشاطا  الدورتني كذلك  بني  الفاصلة  الفترة  لقد شهدت 

مؤسسات حكومية وبرملانات وطنية وشخصيات دولية، كما شارك اجمللس في 17 تظاهرة  إقليمية ودولية، وعلى 

رأسها الزيارة التي قمنا بها على رأس وفد من اجمللس إلى اململكة املتحدة بدعوة من مجلس اللوردات البريطاني 

حكوميني  مسؤولني  مع  التقينا  حيث   ،2016 مارس  شهر  من  و16   13 بني  للدميقراطية  وستمنستر  ومؤسسة 

عن  الزيارة  هذه  وأسفرت  املشترك.  اإلهتمام  ذات  واملواضيع  القضايا  مختلف  وتناولنا  املستوى،  رفيعي  وبرملانيني 

مخرجات ومكاسب على درجة كبيرة األهمية ستطلعون عليها قريبا.
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انعقدت  التي  الدولي  البرملاني  لإلحتاد   134 اجلمعية  برملاني هام، في أشغال  وفد  رأس  أيضا، على  وقد شاركنا 

بالعاصمة لوساكا بزامبيا في الفترة املمتدة من 19 إلى 23 من شهر مارس 2016.

بأن  الدولي، صابر شودري،  والذي أكد خالله  البرملاني  باللقاء الذي جمعنا برئيس االحتاد  وقد متيزت مشاركتنا 

احتضان املغرب لندوة برملانية على هامش أشغال )كوب 22( ستشكل فرصة إلبراز دور البرملانات في إقرار التشريعات 

وسن السياسات العمومية حول التغيرات املناخية وفقا لاللتزامات املتضمنة في “اتفاقية باريس”، وذلك في سياق 

التحضيرات اجلارية الحتضان املغرب للدورة 22 ملؤمتر األطراف في اتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغيرات املناخية 

)كوب 22( والتي ستنعقد مبراكش في غضون شهر نونبر 2016.

وقدم الوفد البرملاني املغربي، خالل نفس اللقاء، طلبا، حظي باملوافقة، يرمي إلى احتضان املغرب في أواخر 2016 

لفعاليات الندوة البرملانية اجلهوية ملنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط حول موضوع "ترجمة االلتزامات الدولية 

في مجال حقوق اإلنسان في الواقع الوطني: مساهمة البرملانات في مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة".

وفي إطار استعداد االحتاد البرملاني الدولي لبلورة خطة استراتيجية لـ 2017 وما بعد، رحب رئيس االحتاد البرملاني 

الدولي مبقترح تقدم به البرملان املغربي يرمي إلى اعتماد برنامج عمل في إطار مشروع هذه اإلستراتيجية اجلديدة 

حتت عنوان "وضع العدالة االجتماعية في قلب التنمية املستدامة"، وهي مبادرة تنهل من مرجعية األهداف اجلديدة 

للتنمية املستدامة 2015 – 2030 التي صادقت عليها األمم املتحدة في سبتمبر 2015 كما تستحضر أهمية وضع 

مقومات العدالة االجتماعية كأساس لتحقيق تنمية مستدامة فعالة ومبتكرة.

الالتينية، استقبل مجلسنا  أمريكا  دول  العالقات مع  وتثمني  الدور احملوري جمللسنا في توطيد  إطار تعزيز  وفي 

وفدين هامني عن منتدى رؤساء اجملالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي Foprel وعن برملان أمريكا الوسطى 

.Parlacen

وشكلت هذه اللقاءات فرصة للتعبير عن االعتزاز بالدينامية املتميزة التي تشهدها عالقات اململكة املغربية مع 

بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي، وكذا روح التشاور القائمة حول مختلف القضايا ذات االهتمام املشترك.

وبخصوص الشؤون اإلدارية للمجلس، فقد أشرفنا البارحة على أشغال الدورة الثالثة مللتقى موظفات وموظفي 

التي  التشاركية  املقاربة  إطار  في  اجمللس،  مكونات  مختلف  بني  للحوار  فرصة  شكل  الذي  املستشارين  مجلس 

اخترناها كمنهجية للعمل وأسلوب في التدبير.

وشكل هذا امللتقى مناسبة لتدارس سبل حتديث اإلدارة البرملانية وتأهيل املوارد البشرية للمجلس، متاشيا مع 

مع كل  للتفاعل  الدائم  استعدادنا  على  املناسبة  بهذه  ونؤكد  املقبلة،  الثالث سنوات  عملنا خالل  إستراتيجية 

التوصيات واملبادرات الهادفة  إلى حتقيق النجاعة واملردودية وجتويد العمل البرملاني.
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ملوظفات  االجتماعية  األعمال  جلمعية  العادي  العام  اجلمع  أشغال  افتتاح  على  أشرفنا  املنطق،  نفس  وضمن 

مع كل  اإليجابي  بالتفاعل  اجمللس  التزام  وأكدنا  املنصرم،  مارس  في غضون شهر  املستشارين  وموظفي مجلس 

التوصيات التي تهم االرتقاء بالعمل االجتماعي ملوظفات وموظفي اجمللس.

السيدات والسادة األفاضل،

قبل اخلتام، أود اإلشارة إلى احلدث الهام الذي سيميز دورة أبريل احلالية، واملتمثل في إجراء انتخاب ثالثة أعضاء 

باحملكمة الدستورية طبقا ملقتضيات الفصل 130 من الدستور، معربا عن أملي في أن تتضافر جهودنا جميعا من 

أجل تنزيل سليم لهذا املقتضى الدستوري.

كما أود أن أعبر عن أملنا الكبير في أن تكون هذه الدورة حافلة بالعطاء وحبلى باإلنتاج التشريعي اجلّيد والعمل 

البرملاني الراقي خدمة للمصلحة العليا لوطننا.

والسادة  والسيدات  احلكومة،  رئيس  السيد  من  كل  إلى  واالمتنان  الشكر  بخالص  أتوجه  املناسبة،  وبهذه 

أعضاء احلكومة، والسيدة والسادة أعضاء مكتب مجلس املستشارين، والسيدات والسادة رؤساء الفرق ومنسقي 

أبدوه من حسن تعاون  الدائمة، وكافة السيدات والسادة املستشارين على ما  اللجان  اجملموعات، والسادة رؤساء 

وتفهم طيلة الفترة الفاصلة بني الدورتني، كان له األثر البالغ على جناح عمل اجمللس، ومكّن من املساهمة النوعية 

ومنتهى  اجلدية  وطبعتها  اإليجابي  بالتوافق  اتسمت  أجواء  في  اجمللس،  على  احملالة  للنصوص  املعمقة  والدراسة 

اإلحساس باملسؤولية.

   كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر اجلزيل إلى موظفات وموظفي اجمللس، على تفانيهم في القيام بواجبهم، 

مواكبتهم  على  واإللكترونية  واملكتوبة  والبصرية  السمعية  اإلعالم  وسائل  ممثلي  إلى  كذلك  موصول  والشكر 

ألشغال اجمللس وأنشطته ونقلها بكل مهنية لعموم الرأي الوطني والدولي.

 

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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احلصيلة العامة ألشغال اجللسات العامة خالل دورة أبريل 2016
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احلصقؾي اظعوعي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ 
 2016دكرة أبرؼؾ 

 
 

سدد اجلؾلوت  
اظـلؾي ادلؽقؼي ادلدة اظؿل ادؿغرضؿفو ادلـعؼدة 

 45 % دضقؼي 42 دوسي ك30 17اظشػفقي  جؾلوت األدؽؾي
 %34  دضوئؼ6 دوسوت ك10 13جؾلوت اظؿشرؼع 

اجلؾلوت اظشفرؼي اخلوصي 
بؿؼدمي األجقبي ادلؿعؾؼي 

بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ رئقس 
: احلؽقعي

 
02 

 
  دضقؼي27 دوسوت ك5

 
% 05 

اجلؾلوت اجملصصي ظؿؼدمي 
كعـوضشي تؼورؼر ادلمدلوت 
كاظفقؽوت ادلشور إظقفو صل 

( 160 ك 148. ؼ)اظددؿقر 

 
02 

 
  دضقؼي52 دوسوت ك3

 
% 05 

جؾلي عكصصي دلـوضشي 
اظلقودوت اظعؿقعقي كتؼققؿفو 

 ( عـ اظددؿقر101. ؼ)

 
01 
 

 
  دضقؼي23 دوسوت 3

 
% 03 

 08 % دضقؼي 24 دوسوت ك3 03جؾلوت عكؿؾػي 
 %100  دضقؼي54 دوسي ك56 38اجملؿقع 

%

%

%

%

%

 %100

%
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 احلصيلة التفصيلية ألشغال اجللسات العامة خالل دورة أبريل 2016

76 

: 2016احلصقؾي اظؿػصقؾقي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أبرؼؾ  
 

اظرضؿ 
تورؼخ 

جدكؿ األسؿوؿ اجلؾلي 
سدد ادللؿشورؼـ 

ادلدة سدد ادللؿشورؼـ ادلؿغقؾني احلوضرؼـ 
اظزعـقي  اظـلؾي اجملؿقع 

اظـلؾي اجملؿقع  ادلؽقؼي
ادلؽقؼي 

بدكف 
بعذر سذر 

34.  12/03/2016 
جؾلي سوعي عشؿرطي عع عفؾس اظـقاب ظالدؿؿوع 

ظؿصرؼح اظلقد رئقس احلؽقعي حقؿ علؿفدات ضضقي 
. كحدتـو اظؿرابقي صل ارور أذغوؿ اظدكرة االدؿــوئقي

 
XX 

 
XX 

 
XX 
 

 
XX 
 

 
XX 

 
XX 

 
 د5 س 3

د 27 01 37 %32 38 %68 82 2016-2015اصؿؿوح اظدكرة اظربقعقي ظؾلـي اظؿشرؼعقي  08/04/2016  .35

36.  

 
 
 
 
 
 
 

08/04/2016 

:  عشركع ضوغقف13اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 ادلؿعؾؼ بوضؿـوء دػـ اظصقد 59.14عشركع ضوغقف رضؿ : 1

كعؾوذرة بـوئفو كترعقؿفو، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ 
عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ؼغقر كؼؿؿؿ مبقجؾف ادلؾقؼ األكؿ 46.12عشركع ضوغقف رضؿ : 2
 عـ جؿودل اآلخرة 28عـ اظظفقر اظشرؼػ اظصودر صل 

، مبـوبي عدكغي اظؿفورة 1919 عورس 31، عقاصؼ 1337
اظؾقرؼي، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس 

اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظؿرحوؿ اظرسقم 133.13عشركع اظؼوغقف رضؿ : 3

كتفقؽي كتدبقر اجملوالت اظرسقؼي كادلراسل اظغوبقؼي، احملوؿ سؾك 
عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ادلؿعؾؼ بوظعالعوت ادلؿقزة 133.12عشركع ضوغقف رضؿ : 4
دلـؿقجوت اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي، احملوؿ سؾك عفؾس 

ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بلالعي اظلدكد، احملوؿ 30.15عشركع ضوغقف رضؿ : 5

سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل 89.13عشركع ضوغقف رضؿ : 6

ظؾصقػقني ادلفـقني، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ 
؛ ضراءة ثوغقيعفؾس اظـقاب، صل إرور 
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 اظؼوضل بؿغققر اظؼوغقف رضؿ 87.14عشركع ضوغقف رضؿ : 7
 ادلؿعؾؼ مبزاكظي عفـي اظفـددي ادلعؿورؼي كإحداث 016.89

ػقؽي ادلفـددني ادلعؿورؼني اظقرـقي، احملول سؾك عفؾس 
ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 اظؼوضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف 106.14عشركع ضوغقف رضؿ : 8
 ادلؿعؾؼ مبزاكظي عفـي اظفـددي ادلعؿورؼي 016.89رضؿ 

كإحداث ػقؽي ادلفـددني ادلعؿورؼني اظقرـقي؛ 
 ادلؿعؾؼ بقؿوؼي حؼقؽ 97.13عشركع ضوغقف إرور رضؿ : 9

األشخوص صل كضعقي إسوضي كاظـفقض بفو، احملول سؾك 
ضراءة عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب، صل إرور 

؛ ثوغقي
 ادلؿعؾؼ بودلؾوغل اآلؼؾي ظؾلؼقط 94.12عشركع ضوغقف رضؿ : 10

كتـظقؿ سؿؾقي اظؿفدؼد احلضري، احملول سؾك عفؾس 
ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 اظؼوضل بؿغققر كتؿؿقؿ 106.12عشركع ضوغقف رضؿ : 11
 ادلؿعؾؼ بـظوـ ادلؾؽقي ادلشؿرطي 18.00اظؼوغقف رضؿ 

ظؾعؼورات ادلؾـقي، احملول سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ 
 عفؾس اظـقاب؛

 ادلؿعؾؼ بودلراطز االدؿشػوئقي 70.13عشركع ضوغقف رضؿ : 12
اجلوععقي، احملول سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس 

اظـقاب ؛ 
 اظؼوضل بنسودة تـظقؿ ادللرح 51.15عشركع ضوغقف رضؿ : 13

اظقرـل عقؿد اخلوعس، احملول سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ 
 .عفؾس اظـقاب

 د24س 2 11 35 %38 46 %62 74عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  12/04/2016  .37
 د21س 2 16 24 %33 40 %67 80عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  19/04/2016  .38

39.   
19/04/2016 

: اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشركسل ضوغقغني
 ؼؿعؾؼ مبزاكظي عفـي اظؿؿرؼض؛ 43.13رضؿ . 1
 ؼؿعؾؼ مبزاكظي عفـي اظؼؾوظي 44.13رضؿ . 2
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 د15س 2 11 31 %35 42 %65 78عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  26/04/2016  .40
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 ؼؿعؾؼ 40.13اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشركع ضوغقف رضؿ  26/04/2016  .41
 د14 11 67 %65 78 %35 42مبدكغي اظطقراف ادلدغل 

 د7س 2 15 32 %40 471 %60 71عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  03/05/2016  .42
سرض أعوـ اظؾردلوف ظؾلقد اظرئقس األكؿ ظؾؿفؾس األسؾك  04/05/2016  .43

 د27س XX XX XX XX XX XX 1ظؾقلوبوت حقؿ أسؿوؿ اجملؾس 

44.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/05/2016 

:  عشركع ضوغقف19اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 ؼؿعؾؼ مبفؾس 90.15 عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ .1

اظقصوؼي؛ 
 ؼؿعؾؼ بضؾط ضطوع اظؽفربوء 48.15 عشركع ضوغقف رضؿ .2

كإحداث اظفقؽي اظقرـقي ظضؾط اظؽفربوء؛ 
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عقـوؽ حتدم 05.16 عشركع ضوغقف رضؿ .3

 بني حؽقعي 2015 غقصؿؾر 30األظػقي ادلؾرـ بوظربوط صل 
ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي اظقالؼوت ادلؿقدة األعرؼؽقي سؾر 

ػقؽي حتدم األظػقي كعؾقؼوتف؛ 
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي 69.14عشركع ضوغقف رضؿ . 4

 بني 2014 صؾراؼر 19تلؾقؿ اجملرعني ادلقضعي بوظربوط صل 
 ادلؿؾؽي ادلغربقي كاظؾقدـي كاظفردؽ؛

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي 75.14عشركع ضوغقف رضؿ . 5
ادللوسدة اظؼوغقغقي صل ادلقداف اجلـوئل ادلقضعي بوظربوط صل 

 بني ادلؿؾؽي ادلغربقي كبني اظؾقدـي 2014 صؾراؼر 19
كاظفردؽ؛ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي حقؿ 16.15عشركع ضوغقف رضؿ . 6
 20اظؿعوكف اظؼضوئل صل ادلقداف اجلـوئل ادلقضعي مبراطش صل 

، بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي 2015ؼـوؼر 
جؿفقرؼي اظؽقت دؼػقار؛ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي 20.15عشركع ضوغقف رضؿ . 7
 20بشأف غؼل أشخوص احملؽقـ سؾقفؿ ادلقضعي مبراطش صل 

، بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي 2015ؼـوؼر 
جؿفقرؼي اظؽقت دؼػقار؛ 
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 ؼؿعؾؼ 40.13اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشركع ضوغقف رضؿ  26/04/2016  .41
 د14 11 67 %65 78 %35 42مبدكغي اظطقراف ادلدغل 

 د7س 2 15 32 %40 471 %60 71عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  03/05/2016  .42
سرض أعوـ اظؾردلوف ظؾلقد اظرئقس األكؿ ظؾؿفؾس األسؾك  04/05/2016  .43

 د27س XX XX XX XX XX XX 1ظؾقلوبوت حقؿ أسؿوؿ اجملؾس 
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04/05/2016 

:  عشركع ضوغقف19اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 ؼؿعؾؼ مبفؾس 90.15 عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ .1

اظقصوؼي؛ 
 ؼؿعؾؼ بضؾط ضطوع اظؽفربوء 48.15 عشركع ضوغقف رضؿ .2

كإحداث اظفقؽي اظقرـقي ظضؾط اظؽفربوء؛ 
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عقـوؽ حتدم 05.16 عشركع ضوغقف رضؿ .3

 بني حؽقعي 2015 غقصؿؾر 30األظػقي ادلؾرـ بوظربوط صل 
ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي اظقالؼوت ادلؿقدة األعرؼؽقي سؾر 

ػقؽي حتدم األظػقي كعؾقؼوتف؛ 
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي 69.14عشركع ضوغقف رضؿ . 4

 بني 2014 صؾراؼر 19تلؾقؿ اجملرعني ادلقضعي بوظربوط صل 
 ادلؿؾؽي ادلغربقي كاظؾقدـي كاظفردؽ؛

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي 75.14عشركع ضوغقف رضؿ . 5
ادللوسدة اظؼوغقغقي صل ادلقداف اجلـوئل ادلقضعي بوظربوط صل 

 بني ادلؿؾؽي ادلغربقي كبني اظؾقدـي 2014 صؾراؼر 19
كاظفردؽ؛ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي حقؿ 16.15عشركع ضوغقف رضؿ . 6
 20اظؿعوكف اظؼضوئل صل ادلقداف اجلـوئل ادلقضعي مبراطش صل 

، بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي 2015ؼـوؼر 
جؿفقرؼي اظؽقت دؼػقار؛ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي 20.15عشركع ضوغقف رضؿ . 7
 20بشأف غؼل أشخوص احملؽقـ سؾقفؿ ادلقضعي مبراطش صل 

، بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي 2015ؼـوؼر 
جؿفقرؼي اظؽقت دؼػقار؛ 
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 ادلقاصؼ مبقجؾف سؾك عذطرة 39.15عشركع ضوغقف رضؿ . 8
 12اظؿػوػؿ صل عفوؿ ادلالحي اظؿفورؼي ادلقضعي بوظربوط صل 

 بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي 2016صؾراؼر 
جؿفقرؼي شوغو؛ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوؽ ادلقضع 52.15عشركع ضوغقف رضؿ . 9
 بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي 2015 عوم 28بؾقلوك صل 

كحؽقعي جؿفقرؼي شقـقو بقلوك بشلف اظؿشفقع كاحلؿوؼي 
ادلؿؾودظي ظالدؿـؿورات؛ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوؽ 54.15عشركع ضوغقف رضؿ . 10
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 بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي 2015 عوم 21صل 
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االتػوؽ بني حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي اظطوئػي 
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: 2016احلصقؾي اظؿػصقؾقي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أبرؼؾ  
 

اظرضؿ 
تورؼخ 

جدكؿ األسؿوؿ اجلؾلي 
سدد ادللؿشورؼـ 

ادلدة سدد ادللؿشورؼـ ادلؿغقؾني احلوضرؼـ 
اظزعـقي  اظـلؾي اجملؿقع 

اظـلؾي اجملؿقع  ادلؽقؼي
ادلؽقؼي 

بدكف 
بعذر سذر 
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جؾلي سوعي عشؿرطي عع عفؾس اظـقاب ظالدؿؿوع 

ظؿصرؼح اظلقد رئقس احلؽقعي حقؿ علؿفدات ضضقي 
. كحدتـو اظؿرابقي صل ارور أذغوؿ اظدكرة االدؿــوئقي
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:  عشركع ضوغقف13اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
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 عـ جؿودل اآلخرة 28عـ اظظفقر اظشرؼػ اظصودر صل 
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سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل 89.13عشركع ضوغقف رضؿ : 6

ظؾصقػقني ادلفـقني، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ 
؛ ضراءة ثوغقيعفؾس اظـقاب، صل إرور 
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اجللسات العامة

 

80 

حقؿ  (بركطلقؾ– صقدراظقي كاظقغل )اظػرغلقي ظؾؾفقؽو 
اظقضعقي اظؼوغقغقي ظؾؿمدلوت ادلدردقي اظؾؾفقؽقي اظؿل 

بركطلقؾ - تطؾؼ اظؾرغوعٍ اظؿعؾقؿل ظػقدراظقي كاظقغل 
؛ 2015بودلغرب، ادلقضعي بوظربوط صل صوحت أطؿقبر 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي 82.15عشركع ضوغقف رضؿ . 16
 بني حؽقعي ادلؿؾؽي 2015 أطؿقبر 5ادلقضعي بوظربوط صل 

ادلغربقي كعفؾس كزراء جؿفقرؼي أظؾوغقو ظؿفـى االزدكاج 
اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائى سؾك 

اظدخؾ؛ 
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظـظوـ 92.15عشركع ضوغقف رضؿ . 17

األدودل حملؽؿي اظعدؿ اإلدالعقي اظدكظقي، ادلعؿؿد عـ 
ررؼ عممتر اظؼؿي اإلدالعقي اخلوعس ادلـعؼد بوظؽقؼً صل 

؛ 1987 ؼـوؼر 29 ك26اظػؿرة عو بني 
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػوضقي 85.15عشركع ضوغقف رضؿ . 18

 بني 2015 أطؿقبر 19اظضؿوف االجؿؿوسل ادلقضعي بؿقغس ؼقـ 
 حؽقعي ادلؿؾؽي ادلغربقي كحؽقعي اجلؿفقرؼي اظؿقغلقي؛

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػوضقي 01.16عشركع ضوغقف رضؿ . 19
 بشلف اظففرة صل أكضوع اسؿلوصقي كتعزؼز تؽوصم 143رضؿ 

اظػرص كادلعوعؾي ظؾعؿوؿ ادلفوجرؼـ، ادللؿوة اتػوضقي 
، ادلعؿؿدة عـ 1975، (أحؽوـ تؽؿقؾقي)اظعؿوؿ ادلفوجرؼـ 

ضؾؾ ادلممتر اظعوـ دلـظؿي اظعؿؾ اظدكظقي صل دكرتف اظلؿني 
 .1975 ؼقغقق 24ادلـعؼدة بفـقػ صل 

 
 د12س 2 14 38 %44 52 %56 66عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  10/05/2016  .45
 د15س 2 10 27 %32 372 %68 78عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  17/05/2016  .46

47.  17/05/2016 
 ؼؿعؾؼ 45.13اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشركع ضوغقف رضؿ 

 مبزاكظي عفـ اظؿركؼض كاظؿلػقؾ كإسودة اظؿلػقؾ اظقزقػل
 

 د5 10 58 59% 68 41% 47

 د7س 2 14 27 %36 41 %64 74عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  24/05/2016  .48

                                                           
ة مخسة مستشارين 115مت احتساب  2 جاميل ل عضاء اجمللس بعد أ ن أ لغى اجمللس ادلس توري عضًو  (محمد دعيدعة؛ ايسني غمنوين؛ الصبحي اجلاليل؛ عبد القادر سالمة ومصطفى حراكت) كعدد ا 
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49.   
24/05/2016 

ؼؼضل  116.14اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك عشركع ضوغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ مبدكغي اظلقر سؾك 52.05بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼوغقف رضؿ 

 بؿورؼخ 1.10.07اظطرؽ اظصودر بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 
 (2010 صؾراؼر 11 )1431 عـ صػر 26
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50.  
 
 

31/05/2016 

اجلؾلي اظشفرؼي اجملصصي بؿؼدمي األجقبي ادلؿعؾؼي 
: بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ رئقس احلؽقعي

تـؿقي ادلـورؼ اظؼركؼي كاجلؾؾقي صل ضقء : - "احملقر األكؿ
؛ "احلؽوعي اجلفقؼي

حتدؼوت ادلؾودالت بني ادلغرب كاالحتود : - "احملقر اظثوغل
" األكركبل
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 د32س 2

 د8س 1 09 50 %51 59 %49 56عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  31/05/2016  .51

52.  

 
 
 
 

31/05/2016 

 : عشورؼع ضقاغني تـظقؿقي3 سؾك كاظؿصقؼًاظدرادي 
 بؿقدؼد ذركط 64.14عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ . 1

كطقػقوت مموردي احلؼ صل تؼدمي ادلؾؿؿلوت صل عفوؿ 
اظؿشرؼع؛ 

 بؿقدؼد ذركط 44.14عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ . 2
كطقػقوت مموردي احلؼ صل تؼدمي اظعرائض إظك اظلؾطوت 

اظعؿقعقي؛ 
، ادلؿعؾؼ بوجملؾس االدؿشوري 78.14عشركع ضوغقف رضؿ . 3

 .ظألدرة كاظطػقظي

 
 
 
 
42 

 
 
 
 
36.5% 

 
 
 
 
73 

 
 
 
 
63.5% 

 
 
 
 
64 
 

 
 
 
 
09 

 
 
 
 
 د52

 د10س 1 05 44 %45.5 49 3%54.5 59عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  07/06/2016  .53
عـوضشي سرض اظلقد اظرئقس األكؿ ظؾؿفؾس األسؾك  07/06/2016  .54

 د25س 2 05 55 %56 60 %44 48 2014ظؾقلوبوت حقؿ أسؿوؿ اجملؾس أعوـ اظؾردلوف بردؿ دـي 
 د23 09 00 %08.5 09 4%91.5 96عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  14/06/2016  .55

56.   
14/06/2016 

اغؿخوب ثالثي أسضوء ألكؿ عرة بوحملؽؿي اظددؿقرؼي، رؾؼو 
 عـ اظـظوـ 270 عـ اظددؿقر كادلودة 130ألحؽوـ اظػصؾ 

اظداخؾل جملؾس ادللؿشورؼـ 
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 د15س 2

 د45س 1 37 11 %46 48 %54 57عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  21/06/2016  .57

                                                           
.  يسرشارا12 كعذد إجًانٍ ألعضاء انًجهس تعذ أٌ أنغً انًجهس انذسرىرٌ عضىَح 108ذى ادرساب    3
 . يسرشارا15 كعذد إجًانٍ ألعضاء انًجهس تعذ أٌ أنغً انًجهس انذسرىرٌ عضىَح 105ذى ادرساب   4
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 عـ اظـظوـ 270 عـ اظددؿقر كادلودة 130ألحؽوـ اظػصؾ 

اظداخؾل جملؾس ادللؿشورؼـ 
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93% 

 
07 

 
07% 

 
00 
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 د15س 2

 د45س 1 37 11 %46 48 %54 57عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  21/06/2016  .57

                                                           
.  يسرشارا12 كعذد إجًانٍ ألعضاء انًجهس تعذ أٌ أنغً انًجهس انذسرىرٌ عضىَح 108ذى ادرساب    3
 . يسرشارا15 كعذد إجًانٍ ألعضاء انًجهس تعذ أٌ أنغً انًجهس انذسرىرٌ عضىَح 105ذى ادرساب   4

 

76 

: 2016احلصقؾي اظؿػصقؾقي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أبرؼؾ  
 

اظرضؿ 
تورؼخ 

جدكؿ األسؿوؿ اجلؾلي 
سدد ادللؿشورؼـ 

ادلدة سدد ادللؿشورؼـ ادلؿغقؾني احلوضرؼـ 
اظزعـقي  اظـلؾي اجملؿقع 

اظـلؾي اجملؿقع  ادلؽقؼي
ادلؽقؼي 

بدكف 
بعذر سذر 

34.  12/03/2016 
جؾلي سوعي عشؿرطي عع عفؾس اظـقاب ظالدؿؿوع 

ظؿصرؼح اظلقد رئقس احلؽقعي حقؿ علؿفدات ضضقي 
. كحدتـو اظؿرابقي صل ارور أذغوؿ اظدكرة االدؿــوئقي

 
XX 

 
XX 

 
XX 
 

 
XX 
 

 
XX 

 
XX 

 
 د5 س 3

د 27 01 37 %32 38 %68 82 2016-2015اصؿؿوح اظدكرة اظربقعقي ظؾلـي اظؿشرؼعقي  08/04/2016  .35

36.  

 
 
 
 
 
 
 

08/04/2016 

:  عشركع ضوغقف13اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 ادلؿعؾؼ بوضؿـوء دػـ اظصقد 59.14عشركع ضوغقف رضؿ : 1

كعؾوذرة بـوئفو كترعقؿفو، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ 
عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ؼغقر كؼؿؿؿ مبقجؾف ادلؾقؼ األكؿ 46.12عشركع ضوغقف رضؿ : 2
 عـ جؿودل اآلخرة 28عـ اظظفقر اظشرؼػ اظصودر صل 

، مبـوبي عدكغي اظؿفورة 1919 عورس 31، عقاصؼ 1337
اظؾقرؼي، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس 

اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظؿرحوؿ اظرسقم 133.13عشركع اظؼوغقف رضؿ : 3

كتفقؽي كتدبقر اجملوالت اظرسقؼي كادلراسل اظغوبقؼي، احملوؿ سؾك 
عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ادلؿعؾؼ بوظعالعوت ادلؿقزة 133.12عشركع ضوغقف رضؿ : 4
دلـؿقجوت اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي، احملوؿ سؾك عفؾس 

ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بلالعي اظلدكد، احملوؿ 30.15عشركع ضوغقف رضؿ : 5

سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل 89.13عشركع ضوغقف رضؿ : 6

ظؾصقػقني ادلفـقني، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ 
؛ ضراءة ثوغقيعفؾس اظـقاب، صل إرور 
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اجللسات العامة
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58.  

 
 
 
 
 

21/06/2016 

 : عشورؼع ضقاغني تـظقؿقي3 سؾك كاظؿصقؼًاظدرادي 
عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بؽراء اظعؼورات أك احملالت اخملصصي . 1

ظالدؿعؿوؿ اظؿفورم أك اظصـوسل أك احلرصل، كاحملوؿ سؾك اجملؾس 
عـ عفؾس اظـقاب، صل إرور ضراءة ثوغقي؛ 

 ؼؼضل بؿغققر كمتقؿ اظؼوغقف رضؿ 02.16عشركع ضوغقف رضؿ . 2
 ادلؿعؾؼ بوظؾقائح االغؿكوبقي اظعوعي كسؿؾقي االدؿػؿوء 57.11

كادؿعؿوؿ كدوئؾ االتصوؿ اظلؿعل اظؾصرم اظعؿقعقي 
خالؿ احلؿالت االغؿكوبقي كاالدؿػؿوئقي، كاحملوؿ سؾك اجملؾس عـ 

عفؾس اظـقاب؛ 
 ؼؼضل بنسودة تـظقؿ ادللرح 51.15عشركع ضوغقف رضؿ . 3

اظقرـل عقؿد اخلوعس، كاحملوؿ سؾك اجملؾس عـ عفؾس 
. اظـقاب، صل إرور ضراءة ثوغقي
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 د57س 1 31 07 %36 38 %64 67عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  28/06/2016  .59

60.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/06/2016 

:  منشورؼع تشرؼعقي6اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
  ؼؿعؾؼ بودلوء36.15عشركع ضوغقف رضؿ . 1
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ بعض 73.15عشركع ضوغقف رضؿ . 2

 أحؽوـ اظؼوغقف اجلـوئل
 013.71 ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼوغقف رضؿ 95.15عشركع ضوغقف رضؿ . 3

( 1971 دجـؾر30 )1391 عـ ذم اظؼعدة 12اظصودر بؿورؼخ 
احملدث مبقجؾه غظوـ ادلعوذوت اظعلؽرؼي؛ 

 71. 011 ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼوغقف رضؿ 71.14عشركع ضوغقف رضؿ . 4
( 1971 دجـؾر30 )1391 عـ ذم اظؼعدة 12اظصودر بؿورؼخ 

احملدث مبقجؾه غظوـ ادلعوذوت ادلدغقي؛ 
 احملددة مبقجؾه اظلـ اظؿل ؼفى 72.14عشركع ضوغقف رضؿ . 5

أف ؼقوؿ صقفو سؾك اظؿؼوسد عقزػق كأسقاف اظدكظي 
كاظؾؾدؼوت كادلمدلوت اظعوعي ادلـكررقف صل غظوـ 

ادلعوذوت ادلدغقي؛ 
 ؼغقر كؼؿؿؿ اظظفقر اظشرؼػ 96.15عشركع ضوغقف رضؿ . 6

 1397 عـ ذقاؿ 20 اظصودر صل 1-77-216مبـوبي ضوغقف رضؿ 
ادلؿعؾؼ بنحداث غظوـ جؿوسل دلـح ركاتى  (1977 أطؿقبر 4)

 .اظؿؼوسد
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 س1 16 60 %72 76 %28 29عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  05/07/2016  .61
 د9س 2 08 48 %53 56 %47 49عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  12/07/2016  .62
 د53 15 24 %37 39 %63 66عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  19/07/2016  .63

64.  
 
 
 

19/07/2016 

اجلؾلي اظشفرؼي  اجملصصي بؿؼدمي األجقبي ادلؿعؾؼي 
: بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ رئقس احلؽقعي

آصوؽ إصالح ضطوع اظؿربقي كاظؿؽقؼـ ادلفـل : - "احملقر األكؿ
كعدل ادؿفوبؿف ظؾؿؿطؾؾوت اجلدؼدة ظالضؿصود 

؛ "اظقرـل كتطؾعوت اظشؾوب ادلغربل
تدبقر اظلقودي اظعؿقعقي صل عفوؿ : - " احملقر اظـوغل

اظدؼـ اخلورجل كأثرق سؾك االدؿـؿور اظعؿقعل 
" كاظرػوغوت اجلفقؼي 
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 د55س 2

65.  19/07/2016 

:  غصقص تشرؼعقي3اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بوظػـوف كادلفـ اظػـقي؛ . 1
 ؼؿعؾؼ بزجر اظغش صل 02.13عشركع ضوغقف رضؿ . 2

االعؿقوغوت ادلدردقي؛ 
 . ؼؿعؾؼ بوظصقوصي كاظـشر88.13عشركع ضوغقف رضؿ . 3

 د19 15 57 68.5% 72 31.5% 33

د 16س 2 5 34 %37 39 %63 66عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  26/07/2016  .66

67.  

 
 
 
 
 
 

26/07/2016 

:  غصقص تشرؼعقي7اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 20.16عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ . 1

  ادلؿعؾؼ مبفؾس اظـقاب؛27.11اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ 
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 21.16عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ . 2

 ادلؿعؾؼ بوألحزاب اظلقودقي؛ 29.11اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ 
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 23.16عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ . 3

 ادلؿعؾؼ بوظؿعقني صل ادلـوصى 02.12اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ 
 عـ اظددؿقر اظصودر 92 ك49اظعؾقو تطؾقؼو ألحؽوـ اظػصؾني 

 عـ ذعؾوف 27 بؿورؼخ 1.12.20بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 
 ؛(2012 ؼقظققز 17 )1433

 80.12عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ أحؽوـ اظؼوغقف رضؿ . 4
ادلؿعؾؼ بوظقطوظي اظقرـقي ظؿؼققؿ كضؿوف جقدة اظؿعؾقؿ 

اظعوظل كاظؾقٌ اظعؾؿل؛ 
 ادلؿعؾؼ 77.03 ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼوغقف رضؿ ضوغقفعؼؿرح . 5
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76 

: 2016احلصقؾي اظؿػصقؾقي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أبرؼؾ  
 

اظرضؿ 
تورؼخ 

جدكؿ األسؿوؿ اجلؾلي 
سدد ادللؿشورؼـ 

ادلدة سدد ادللؿشورؼـ ادلؿغقؾني احلوضرؼـ 
اظزعـقي  اظـلؾي اجملؿقع 

اظـلؾي اجملؿقع  ادلؽقؼي
ادلؽقؼي 

بدكف 
بعذر سذر 

34.  12/03/2016 
جؾلي سوعي عشؿرطي عع عفؾس اظـقاب ظالدؿؿوع 

ظؿصرؼح اظلقد رئقس احلؽقعي حقؿ علؿفدات ضضقي 
. كحدتـو اظؿرابقي صل ارور أذغوؿ اظدكرة االدؿــوئقي

 
XX 

 
XX 

 
XX 
 

 
XX 
 

 
XX 

 
XX 

 
 د5 س 3

د 27 01 37 %32 38 %68 82 2016-2015اصؿؿوح اظدكرة اظربقعقي ظؾلـي اظؿشرؼعقي  08/04/2016  .35

36.  

 
 
 
 
 
 
 

08/04/2016 

:  عشركع ضوغقف13اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 ادلؿعؾؼ بوضؿـوء دػـ اظصقد 59.14عشركع ضوغقف رضؿ : 1

كعؾوذرة بـوئفو كترعقؿفو، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ 
عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ؼغقر كؼؿؿؿ مبقجؾف ادلؾقؼ األكؿ 46.12عشركع ضوغقف رضؿ : 2
 عـ جؿودل اآلخرة 28عـ اظظفقر اظشرؼػ اظصودر صل 

، مبـوبي عدكغي اظؿفورة 1919 عورس 31، عقاصؼ 1337
اظؾقرؼي، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس 

اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظؿرحوؿ اظرسقم 133.13عشركع اظؼوغقف رضؿ : 3

كتفقؽي كتدبقر اجملوالت اظرسقؼي كادلراسل اظغوبقؼي، احملوؿ سؾك 
عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ادلؿعؾؼ بوظعالعوت ادلؿقزة 133.12عشركع ضوغقف رضؿ : 4
دلـؿقجوت اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي، احملوؿ سؾك عفؾس 

ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بلالعي اظلدكد، احملوؿ 30.15عشركع ضوغقف رضؿ : 5

سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل 89.13عشركع ضوغقف رضؿ : 6

ظؾصقػقني ادلفـقني، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ 
؛ ضراءة ثوغقيعفؾس اظـقاب، صل إرور 
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: 2016احلصقؾي اظؿػصقؾقي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أبرؼؾ  
 

اظرضؿ 
تورؼخ 

جدكؿ األسؿوؿ اجلؾلي 
سدد ادللؿشورؼـ 

ادلدة سدد ادللؿشورؼـ ادلؿغقؾني احلوضرؼـ 
اظزعـقي  اظـلؾي اجملؿقع 

اظـلؾي اجملؿقع  ادلؽقؼي
ادلؽقؼي 

بدكف 
بعذر سذر 

34.  12/03/2016 
جؾلي سوعي عشؿرطي عع عفؾس اظـقاب ظالدؿؿوع 

ظؿصرؼح اظلقد رئقس احلؽقعي حقؿ علؿفدات ضضقي 
. كحدتـو اظؿرابقي صل ارور أذغوؿ اظدكرة االدؿــوئقي

 
XX 

 
XX 

 
XX 
 

 
XX 
 

 
XX 

 
XX 

 
 د5 س 3

د 27 01 37 %32 38 %68 82 2016-2015اصؿؿوح اظدكرة اظربقعقي ظؾلـي اظؿشرؼعقي  08/04/2016  .35

36.  

 
 
 
 
 
 
 

08/04/2016 

:  عشركع ضوغقف13اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 ادلؿعؾؼ بوضؿـوء دػـ اظصقد 59.14عشركع ضوغقف رضؿ : 1

كعؾوذرة بـوئفو كترعقؿفو، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ 
عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ؼغقر كؼؿؿؿ مبقجؾف ادلؾقؼ األكؿ 46.12عشركع ضوغقف رضؿ : 2
 عـ جؿودل اآلخرة 28عـ اظظفقر اظشرؼػ اظصودر صل 

، مبـوبي عدكغي اظؿفورة 1919 عورس 31، عقاصؼ 1337
اظؾقرؼي، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس 

اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظؿرحوؿ اظرسقم 133.13عشركع اظؼوغقف رضؿ : 3

كتفقؽي كتدبقر اجملوالت اظرسقؼي كادلراسل اظغوبقؼي، احملوؿ سؾك 
عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ادلؿعؾؼ بوظعالعوت ادلؿقزة 133.12عشركع ضوغقف رضؿ : 4
دلـؿقجوت اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي، احملوؿ سؾك عفؾس 

ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بلالعي اظلدكد، احملوؿ 30.15عشركع ضوغقف رضؿ : 5

سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل 89.13عشركع ضوغقف رضؿ : 6

ظؾصقػقني ادلفـقني، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ 
؛ ضراءة ثوغقيعفؾس اظـقاب، صل إرور 
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 س1 16 60 %72 76 %28 29عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  05/07/2016  .61
 د9س 2 08 48 %53 56 %47 49عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  12/07/2016  .62
 د53 15 24 %37 39 %63 66عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  19/07/2016  .63

64.  
 
 
 

19/07/2016 

اجلؾلي اظشفرؼي  اجملصصي بؿؼدمي األجقبي ادلؿعؾؼي 
: بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ رئقس احلؽقعي

آصوؽ إصالح ضطوع اظؿربقي كاظؿؽقؼـ ادلفـل : - "احملقر األكؿ
كعدل ادؿفوبؿف ظؾؿؿطؾؾوت اجلدؼدة ظالضؿصود 

؛ "اظقرـل كتطؾعوت اظشؾوب ادلغربل
تدبقر اظلقودي اظعؿقعقي صل عفوؿ : - " احملقر اظـوغل

اظدؼـ اخلورجل كأثرق سؾك االدؿـؿور اظعؿقعل 
" كاظرػوغوت اجلفقؼي 
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65.  19/07/2016 

:  غصقص تشرؼعقي3اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
عؼؿرح ضوغقف ؼؿعؾؼ بوظػـوف كادلفـ اظػـقي؛ . 1
 ؼؿعؾؼ بزجر اظغش صل 02.13عشركع ضوغقف رضؿ . 2

االعؿقوغوت ادلدردقي؛ 
 . ؼؿعؾؼ بوظصقوصي كاظـشر88.13عشركع ضوغقف رضؿ . 3

 د19 15 57 68.5% 72 31.5% 33

د 16س 2 5 34 %37 39 %63 66عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  26/07/2016  .66

67.  

 
 
 
 
 
 

26/07/2016 

:  غصقص تشرؼعقي7اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 20.16عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ . 1

  ادلؿعؾؼ مبفؾس اظـقاب؛27.11اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ 
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 21.16عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ . 2

 ادلؿعؾؼ بوألحزاب اظلقودقي؛ 29.11اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ 
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 23.16عشركع ضوغقف تـظقؿل رضؿ . 3

 ادلؿعؾؼ بوظؿعقني صل ادلـوصى 02.12اظؼوغقف اظؿـظقؿل رضؿ 
 عـ اظددؿقر اظصودر 92 ك49اظعؾقو تطؾقؼو ألحؽوـ اظػصؾني 

 عـ ذعؾوف 27 بؿورؼخ 1.12.20بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 
 ؛(2012 ؼقظققز 17 )1433

 80.12عؼؿرح ضوغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ أحؽوـ اظؼوغقف رضؿ . 4
ادلؿعؾؼ بوظقطوظي اظقرـقي ظؿؼققؿ كضؿوف جقدة اظؿعؾقؿ 

اظعوظل كاظؾقٌ اظعؾؿل؛ 
 ادلؿعؾؼ 77.03 ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼوغقف رضؿ ضوغقفعؼؿرح . 5
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84 

بوالتصوؿ اظلؿعل اظؾصرم؛ 
 ؼؿعؾؼ بنسودة تـظقؿ اظفقلة 11.15عشركع ضوغقف رضؿ . 6

  اظلؿعل اظؾصرم؛ظالتصوؿاظعؾقو 
 ؼقدد ذركط اظشغؾ كاظؿشغقؾ 19.12عشركع ضوغقف رضؿ . 7

 .ادلؿعؾؼي بوظعوعالت كاظعوعؾني ادلـزظقني
 د20س 2 16 21 %34.5 37 5%65.5 70عـوضشي األدؽؾي اظشػفقي  02/08/2016  .68

69.  

 
 
 
 

02/08/2016 

:  عشركع ضوغقف26اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 اظؿقزقػ بفقؽوت ؼؿعؾؼ 70.14 رضؿ ضوغقف عشركع .1

 اظعؼورم؛ اجلؿوسل
 اظؼوغقف كتؿؿقؿ بؿغققػر ؼؼضل 59.13 رضؿ ضوغقف عشركع .2

 اظؿلعقـوت؛ مبدكغي ادلؿعؾؼ 17.99 رضؿ
 حتدم حلوب كطوظي بنحداث 24.16 رضؿ ضوغقف عشركع .3

 ؛(MCA-Morocco) ادلغرب – األظػقي
 عقزاغقي بؿصػقي ؼؿعؾؼ 100.15 رضؿ ضوغقف عشركع .4

 ؛2013 ادلوظقي اظلـي
 رضؿ اظؼوغقف كتؿؿقؿ بؿغققر 49.15 رضؿ ضوغقف عشركع .5

 بكجوؿ خوصي أحؽوـ كدـ اظؿفورة مبدكغي ادلؿعؾؼ 15.95
 .األداء

 اظؼوغقف كتؿؿقؿ بؿغققر ؼؼضل 37.16 رضؿ ضوغقف عشركع .6
 اظقطوظي" ادللؿوة اظشرطي مبقجؾف احملدثي 57.09 رضؿ

 MOROCCAN AGENCY" "اظشؿلقي ظؾطوضي ادلغربقي
FOR SOLAR ENERGY"؛ 

 اظػصؾ مبقجؾف كؼؿؿؿ ؼغقر 38.16 رضؿ ضوغقف عشركع .7
 14 صل اظصودر 1.63.226 رضؿ اظشرؼػ اظظفقر عـ اظـوغل

 ادلؽؿى بنحداث (1963 أشلطس 5) 1383 األكؿ ربقع عـ
 ظؾؽفربوء؛ اظقرـل

 ادلـفؿقي بودلـطؼي ؼؿعؾؼ 74.15 رضؿ ضوغقف عشركع .8
 كصفقفح؛ ظؿوصقالظً

 رضؿ اظؼوغقف بؿغقر ؼؼضل 39.16 رضؿ ضوغقف عشركع .9
 اظطوضوت ظؿـؿقي اظقرـقي بوظقطوظي ادلؿعؾؼ 16.09
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 اظطوضقي؛ كاظـفوسي ادلؿفددة
 بوظؾشر؛ االجتور مبؽوصقي ؼؿعؾؼ 27.14 رضؿ ضوغقف عشركع .10
 اجملوظػوت كزجر مبراضؾي ؼؿعؾؼ 66.12 رضؿ ضوغقف عشركع .11

 كاظؾـوء؛ اظؿعؿقر عفوؿ صل
 االتػوضقي سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 06.16 رضؿ ضوغقف عشركع .12

 ادلؿؾؽي بني 2015 غقصؿؾر 25 صل ظقؼس بؾقرت ادلقضعي
 االزدكاج ظؿفـى عقرؼشققس كجؿفقرؼي ادلغربقي
 اظضرائى عقداف صل اظضرؼؾل اظؿفرب كعـع اظضرؼؾل

 اظدخؾ؛ سؾك
 االتػوضقي سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 07.16 رضؿ ضوغقف عشركع .13

 ادلغربقي ادلؿؾؽي بني 2016 ؼـوؼر 25 صل بوظربوط ادلقضعي
 ظؿفـى كبرؼـلقؾل ظلوكتقعل اظدميؼرارقي كاجلؿفقرؼي

 عقداف صل اظضرؼؾل اظؿفرب كعـع اظضرؼؾل االزدكاج
 اظدخؾ؛ سؾك اظضرائى

 االتػوضقي سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 08.16 رضؿ ضوغقف عشركع .14
 ربقع 3 صل بوظربوط ادلقضعي كاظؿؼـل اظعلؽرم اجملوؿ صل
 ادلؿؾؽي حؽقعي بني (2015 دؼلؿؾر 15) 1437 األكؿ

 اظلعقدؼي؛ اظعربقي ادلؿؾؽي كحؽقعي ادلغربقي
 عذطرة سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 09.16 رضؿ ضوغقف عشركع .15

 صوحت صل بوظربوط ادلقضعي ادلقوق عفوؿ صل ظؾؿعوكف تػوػؿ
 حؽقعي بني (2015صؾراؼر 20) 1436 األكظك جؿودل
 اظلعقدؼي؛ اظعربقي ادلؿؾؽي كحؽقعي ادلغربقي ادلؿؾؽي

 االتػوؽ سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 15.16 رضؿ ضوغقف عشركع .16
 ادلؿؾؽي حؽقعي بني 2016 ؼـوؼر 25 صل بوظربوط ادلقضع

 ظلوكتقعل اظدميؼرارقي اجلؿفقرؼي كحؽقعي ادلغربقي
 سؾك االدؿـؿورات كحؿوؼي تشفقع بشلف كبرؼـلقؾل

 اظؿؾودؿ؛ كجف
 اتػوضقي سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 16.16 رضؿ ضوغقف عشركع .17

 كاجملوظػوت اظطؾقي ادلـؿقجوت تزؼقػ حقؿ أكركبو عفؾس
 مبقدؽق ادلقضعي اظعؿقعقي، ظؾصقي ادلفددة اظشؾقفي

 ؛2011أطؿقبر 28 صل
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 اتػوؽ سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 18.16 رضؿ ضوغقف عشركع .18
 25صل بوظربوط ادلقضع اظؾقرم اظصقد عفوؿ صل اظؿعوكف
 كحؽقعي ادلغربقي ادلؿؾؽي حؽقعي بني 2016 ؼـوؼر

 كبرؼـلقؾل؛ ظلوكتقعل اظدميؼرارقي اجلؿفقرؼي
 االتػوضقي سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 27.16 رضؿ ضوغقف عشركع .19

 ادلغربقي ادلؿؾؽي بني 2016 أبرؼؾ 5 صل بوظربوط ادلقضعي
 كعـع اظضرؼؾل االزدكاج ظؿفـى دؾقصقـقو كجؿفقرؼي

 اظدخؾ؛ سؾك اظضرائى عقداف صل اظضرؼؾل اظؿفرب
 اتػوؽ سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 31.16 رضؿ ضوغقف عشركع .20

 15 صل مبقدؽق ادلقضع اظؾقرم اظصقد عفوؿ صل اظؿعوكف
 كحؽقعي ادلغربقي ادلؿؾؽي حؽقعي بني 2016 عورس
 االحتودؼي؛ ركدقو

 االتػوؽ سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 32.16 رضؿ ضوغقف عشركع .21
 ادلؿؾؽي حؽقعي بني 2016 عورس 15 صل مبقدؽق ادلقضع

 كحؿوؼي تشفقع بشلف االحتودؼي ركدقو كحؽقعي ادلغربقي
 اظؿؾودؿ؛ كجف سؾك االدؿـؿورات

 اتػوضقي سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 33.16 رضؿ ضوغقف عشركع .22
 بني 2016 أبرؼؾ 5 صل بوظدكحي ادلقضعي اظؾقرم اظـؼؾ

 ضطر؛ دكظي كحؽقعي ادلغربقي ادلؿؾؽي حؽقعي
 بورؼس اتػوؽ سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 42.16 رضؿ ضوغقف عشركع .23

 ؛2015 دؼلؿؾر 12 صل بؾورؼس ادلعؿؿد ادلـوخ، تغقر بشلف
 اظؾركتقطقؿ سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 69.15 رضؿ ضوغقف عشركع .24

 اظعودلقي، اظؿفورة عـظؿي إلغشوء عراطش التػوضقي ادلعدؿ
 ؛2014 غقصؿؾر 27 صل بفـقػ ادلعؿؿد

 اظـظوـ سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 84.15 رضؿ ضوغقف عشركع .25
 األسضوء اظدكؿ صل ادلرأة تـؿقي دلـظؿي األدودل
 اإلدالعل اظؿعوكف عـظؿي) اإلدالعل ادلممتر مبـظؿي
 بودلـظؿي اخلورجقي كزراء عفؾس اسؿؿدق اظذم (حوظقو

 بدكذـؾقف كاظـالثني اظلوبعي دكرتف صل ادلذطقرة
 ؛2010 عوم 20 إظك 18 عـ (روجقؽقلؿوف)
  اظـظوـ سؾك مبقجؾف ؼقاصؼ 88.15 رضؿ ضوغقف عشركع .26
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 اظلؾؽقي ظالتصوالت اإلدالعل ظالحتود األدودل
 اظدكؿ خورجقي كزراء عممتر اسؿؿدق اظذم كاظالدؾؽقي

 اظؿعوكف عـظؿي) اإلدالعل ادلممتر عـظؿي صل األسضوء
 ادلـعؼدة سشرة اخلوعلي دكرتف صل (حوظقو اإلدالعل

 .1984 دؼلؿؾر صل بصـعوء

70.  

 
 
 
 
 
 

05/08/2016 

 4جؾلي تشرؼعقي عكصصي ظؾدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 :عشورؼع ضقاغني

 اإلجؾورم اظؿلعني بـظوـ ؼؿعؾؼ 98.15 رضؿ ضوغقف عشركع .1
 كاظعؿوؿ ادلفـقني بػؽوت اخلوص ادلرض سـ األدودل
 غشورو ؼزاكظقف اظذؼـ األجراء شقر كاألذكوص ادللؿؼؾني

 خوصو؛
 62.99 رضؿ اظؼوغقف كؼؿؿؿ ؼغّقر 55.16 رضؿ ضوغقف عشركع .2

 ادلوظقي؛ احملوطؿ مبدكغي ادلؿعؾؼ
 كذرطوت اظؼقؿ بؾقرصي ؼؿعؾؼ 19.14 رضؿ ضوغقف عشركع .3

 ادلوظل؛ االدؿـؿور صل كادلرذدؼـ اظؾقرصي
 ظؿغطقي غظوـ بنحداث ؼؿعؾؼ 110.14 رضؿ ضوغقف عشركع .4

 رضؿ اظؼوغقف كتؿؿقؿ كبؿغققر اظؽورثقي اظقضوئع سقاضى
 .اظؿلعقـوت مبدكغي ادلؿعؾؼ 17.99
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جؾلي سؿقعقي عكصصي دلـوضشي كتؼققؿ اظلقودوت  05/08/2016  .71
 د24س 3 00 41 %38.5 41 %61.5 66. اظعؿقعقي ادلرتؾطي بنغؿوج اظـركة

 د42 00 62 %58 62 %42 45. 2016اخؿؿوـ دكرة أبرؼؾ  05/08/2016  .72
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: 2016احلصقؾي اظؿػصقؾقي ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أبرؼؾ  
 

اظرضؿ 
تورؼخ 

جدكؿ األسؿوؿ اجلؾلي 
سدد ادللؿشورؼـ 

ادلدة سدد ادللؿشورؼـ ادلؿغقؾني احلوضرؼـ 
اظزعـقي  اظـلؾي اجملؿقع 

اظـلؾي اجملؿقع  ادلؽقؼي
ادلؽقؼي 

بدكف 
بعذر سذر 

34.  12/03/2016 
جؾلي سوعي عشؿرطي عع عفؾس اظـقاب ظالدؿؿوع 

ظؿصرؼح اظلقد رئقس احلؽقعي حقؿ علؿفدات ضضقي 
. كحدتـو اظؿرابقي صل ارور أذغوؿ اظدكرة االدؿــوئقي
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 د5 س 3

د 27 01 37 %32 38 %68 82 2016-2015اصؿؿوح اظدكرة اظربقعقي ظؾلـي اظؿشرؼعقي  08/04/2016  .35

36.  

 
 
 
 
 
 
 

08/04/2016 

:  عشركع ضوغقف13اظدرادي كاظؿصقؼً سؾك 
 ادلؿعؾؼ بوضؿـوء دػـ اظصقد 59.14عشركع ضوغقف رضؿ : 1

كعؾوذرة بـوئفو كترعقؿفو، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ 
عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ؼغقر كؼؿؿؿ مبقجؾف ادلؾقؼ األكؿ 46.12عشركع ضوغقف رضؿ : 2
 عـ جؿودل اآلخرة 28عـ اظظفقر اظشرؼػ اظصودر صل 

، مبـوبي عدكغي اظؿفورة 1919 عورس 31، عقاصؼ 1337
اظؾقرؼي، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس 

اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظؿرحوؿ اظرسقم 133.13عشركع اظؼوغقف رضؿ : 3

كتفقؽي كتدبقر اجملوالت اظرسقؼي كادلراسل اظغوبقؼي، احملوؿ سؾك 
عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 

 ادلؿعؾؼ بوظعالعوت ادلؿقزة 133.12عشركع ضوغقف رضؿ : 4
دلـؿقجوت اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي، احملوؿ سؾك عفؾس 

ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بلالعي اظلدكد، احملوؿ 30.15عشركع ضوغقف رضؿ : 5

سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ عفؾس اظـقاب؛ 
 ادلؿعؾؼ بوظـظوـ األدودل 89.13عشركع ضوغقف رضؿ : 6

ظؾصقػقني ادلفـقني، احملوؿ سؾك عفؾس ادللؿشورؼـ عـ 
؛ ضراءة ثوغقيعفؾس اظـقاب، صل إرور 
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جلسة انتخاب أعضاء احملكمة الدستورية

طبقا ألحكام الفصل 130 من الدستور، ومقتضيات مواد النظام الداخلي خصص مجلس املستشارين جلسته 

ليوم الثالثاء 8 رمضان 1437 ه املوافق ل ( 14 يونيو 2016 م)، التي دامت ساعتني وخمس عشرة دقيقة، النتخاب ثالثة 

أعضاء باحملكمة الدستورية.

النواب، أسفر على االتفاق على منهجية موحدة،  اإلجراءات اإلعدادية لهذه اجللسة متت بتنسيق مع مجلس 

التنظيمي للمحكمة  التدابير اإلجرائية واملسطرية، في توافق تام مع أحكام الدستور والقانون  وعلى حزمة من 

الدستورية ومقتضيات النظامني الداخليني جمللسي البرملان.

ولإلشارة، فإن عدد ملفات الترشيح املتوصل بها بلغ عددها خمسة)5(، هّمت الفئات التالية:

الترشيح لعضوية احملكمة الدستورية ملدة ثالث سنوات: ترشيح واحد؛	 

الترشيح لعضوية احملكمة الدستورية ملدة ست سنوات: ترشيح واحد؛	 

الترشيح لعضوية احملكمة الدستورية ملدة تسع سنوات: ترشيح واحد؛	 

الترشيح دون حتديد الفئة: ترشيحان اثنان.	 

وبعد دراسته مللفات املترشحني لعضوية احملكمة الدستورية املذكورة أعاله، حصر مكتب اجمللس الئحة املترشحني 

270 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، في  130 من الدستور واملادة  املستوفني للشروط الواردة في الفصل 

ثالثة ترشيحات، تتمثل في:

ترشيح السيد محمد جوهري، الذي قدم ملف ترشيحه الفريق احلركي-عن فئة 3 سنوات- ؛	 

ترشيح السيد ندير املومني، الذي قّدم ملف ترشيحه فريق األصالة واملعاصرة-عن فئة 6 سنوات-؛	 

والتعادلية-عن 	  للوحدة  االستقاللي  الفريق  ترشيحه  ملف  قّدم  الذي  األنصاري،  محمد  السيد  ترشيح 

9 سنوات- ؛ فئة 

الترشيحات الثالث مت عرضها خالل اجللسة التي عرفت حضور 98 مستشارا من أصل 105 املتبقية بعد إلغاء اجمللس 

الدستوري النتخاب 15 عضوا، وذلك في إطار ثالث عمليات للتصويت أسفرت عن  انتخاب مجلس املستشارين ل:

 	  84 على  بعد حصوله  لثالث سنوات  االنتدابية  للمدة  الدستورية  باحملكمة  السيد محمد جوهري عضوا 

صوتا، وهو عدد يفوق ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم مجلس املستشارين؛

السيد ندير املومني عضوا باحملكمة الدستورية للمدة االنتدابية لست سنوات بعد حصوله على 81  صوتا، 	 

وهو عدد يفوق ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم مجلس املستشارين؛

السيد محمد األنصاري عضوا باحملكمة الدستورية للمدة االنتدابية لتسع سنوات بعد حصوله على 82 	 

صوتا، وهو عدد يفوق ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم مجلس املستشارين.
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اجللسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية 	

عقد مجلس املستشارين يوم اجلمعة فاحت ذي القعدة 1437 املوافق ل 5 غشت 2016، جلسة سنوية ملناقشة 

وتقييم السياسات العمومية.

انعقاد هذه اجللسة للسنة الثانية على التوالي جاء تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور 

واملواد من 264 إلى 269 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، وذلك رغم الصعوبات احمليطة باجناز هذه املهمة، 

العمومية  السياسات  وتقييم  ملناقشة  بالتحضير  املكلفة  املؤقتة  املوضوعاتية  اجملموعة  تقرير  حّددها  والتي 

أو فيما يتعلق  التقني والتدبيري،  التراكم الكافي في اجملال سواء فيما يتعلق باجلانب  في حداثة التجربة وغياب 

بالقواعد  العامة التي يفترض أن حتكم عالقة التعاون والتنسيق بني اجلهازين التشريعي والتنفيذي، وكذا بني اجلهاز 

التشريعي  وعدد من الهيئات واملؤسسات الدستورية.

الفرق  مع مختلف  مت حتديده  الذي  التقييم  بالتشاور حول موضوع  السنوية  اجللسة  لهذه  التحضير  مت  ولقد 

واجملموعات البرملانية باجمللس في "تقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة"، مباشرة بعد ذلك مت تشكيل 

رئيس مجلس  السيد  برئاسة   ،2016 أبريل   26 الثالثاء  يوم  األول،  اجتماعها  وانعقد  املؤقتة  املوضوعاتية  اجملموعة 

املستشارين، وفي إطاره مت التوافق على هيكلتها التي ضمت مختلف الفرق واجملموعات البرملانية املمثلة باجمللس، 

ولقد متكنت اجملموعة استنادا إلى خطة عمل واضحة، عملت على وضعها منذ اجتماعاتها األولى من إجناز تقرير 

الدراسات  عبر  املتوفر  الوثائقي  الرصيد  استثمار  من خالل  وذلك  وطنية،  على خمس مخططات  ينصب  تركيبي 

أثناء اجللسات  احلاصل بني احلكومة ومجلس املستشارين  التفاعل  أو من خالل  املؤسسات،  الصادرة عن عدد من 

األسبوعية لألسئلة الشفهية، وكذا املدون في تقارير اللجان برسم مناقشة امليزانيات الفرعية للوزارات املعنية، 

وأنها من خالل الوثائق أو اللقاءات املباشرة مع املسؤولني املركزيني لبعض القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية 

التي جتاوبت مع مطالب اجملموعة.

وتفعيال لقرار مكتب اجمللس املؤرخ في 25 يوليوز 2016، وبناء على الترتيب املتفق عليه في اجتماع ندوة الرؤساء 

ملناقشة  خصصت  عامة  جلسة   2016 غشت   5 في  املستشارين  مجلس  عقد   ،2016 يوليوز   26 بتاريخ  املنعقد 

الواردة في تقرير اجملموعة املوضوعاتية  الثروة، وذلك وفقا للمحاور  بإنتاج  وتقييم السياسات العمومية املرتبطة 

املؤقتة التي أسند إليها التحضير لعقد هذه اجللسة الدستورية، وتتمثل في كل من:

مخطط املغرب األخضر؛	 

مخطط التسريع الصناعي؛	 

استراتيجية املغرب الرقمي؛	 
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مخطط الطاقات املتجددة؛	 

اخملطط األزرق للسياحة.	 

مبختلف  اجمللس  بني  بالتساوي  موزعة  دقيقة   170 قدرها  إجمالية  زمنية  حصة  اجللسة  لهذه  خصص  ولقد 

إطار  في  تدخل  ومقررها،  املؤقتة  املوضوعاتية  اللجنة  رئيس  السيدين  تقدمي  بعد  فمباشرة  واحلكومة.  مكوناته، 

املناقشة عن اجمللس املستشارين ممثلو الفرق واجملموعات البرملانية حسب الترتيب التالي:

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛	 

فريق األصالة واملعاصرة؛	 

فريق العدالة والتنمية؛	 

الفريق احلركي؛	 

فريق التجمع الوطني لألحرار؛	 

فريق اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب؛	 

الفريق االشتراكي؛	 

فريق اإلحتاد املغربي للشغل؛	 

الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي؛	 

مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؛	 

مجموعة العمل التقدمي.	 

وتفاعال مع التدخالت تناول الكلمة باسم احلكومة السادة الوزراء:

الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري؛	 

الوزير املنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي املكلف بالتجارة اخلارجية نيابة عن 	 

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛	 

وزير السياحة؛	 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر؛	 

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة واحلكامة.	 
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أوال: احلضور والغياب ألشغال اجللسات العامة خالل دورة أبريل 2016

  مؤشرات إحصائية:

 

94 

: 2016احلضقر كاظغقوب ألذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أبرؼؾ : أكال
:   عمذرات إحصوئقي -1

 

 %54 ادلعدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل اجلؾلوت اظعوعي

 اجلؾلي اظعوعي اظؿل سرصً أسؾك ععدؿ حضقر
93% 

صل اجلؾلي اجملصصي الغؿكوب ثالثي أسضوء ألكؿ عرة 
بوحملكمي اظددؿقرؼي 

 أدغك ععّدؿ حضقر صل اجلؾلوت اظعوعي ادلـعؼدة خالؿ اظدكرة
28% 

 2016 ؼقظققز 5جؾلي األدؽؾي اظشػفقي ادلمرخي صل 

 %60 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل جؾلوت األدؽؾي اظشػفقي األدؾقسقي

 %69.5 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل جؾلوت ادللوءظي اظشفرؼي

 %41 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل اجلؾلوت اظؿشرؼعقي

 %67.5 ادلعدؿ اظعوـ ظؾقضقر صل اجلؾلوت اخلوصي

 %28.5 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾغّقوبوت ادلؾرّرة سـ أذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي

    %71.5 ادلعّدؿ اظعوـ ظؾغّقوبوت شقر ادلؾرّرة سـ أذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي

95 

: 2016 سدد حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جملؿؾػ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أبرؼؾ  -2
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 عدد حضور السادة املستشارين خملتلف اجللسات العامة خالل دورة أبريل 2016:

إحصائيات حول حضور أشغال اجللسات العامة 

خالل دورة  أبريل 2016:
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96 

 اظـلى ادلؽقؼي حلضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جملؿؾػ أذغوؿ اجلؾلوت اظعوعي خالؿ دكرة أبرؼؾ  -3
2016 :
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النسب املئوية حلضور السادة املستشارين خملتلف أشغال اجللسات العامة

 خالل دورة أبريل 2016:
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 ثانيا: معّدالت احلضور جللسات التشريع:

عدد حضور السادة املستشارين جللسات التشريع خالل دورة أبريل 2016:

النسب املئوية حلضور السادة املستشارين جللسات التشريع خالل دورة أبريل 2016:

 

97 

: ععّدالت احلضقر جلؾلوت اظؿشرؼع: ثوغقو
 :2016سدد حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جلؾلوت األدؽؾي اظؿشرؼع خالؿ دكرة أبرؼؾ - 1

 

: 2016اظـلى ادلؽقؼي حلضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جلؾلوت اظؿشرؼع خالؿ دكرة أبرؼؾ  - 2
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97 

: ععّدالت احلضقر جلؾلوت اظؿشرؼع: ثوغقو
 :2016سدد حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جلؾلوت األدؽؾي اظؿشرؼع خالؿ دكرة أبرؼؾ - 1

 

: 2016اظـلى ادلؽقؼي حلضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جلؾلوت اظؿشرؼع خالؿ دكرة أبرؼؾ  - 2
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ثالثا: حضور السادة املستشارين للجلسات الشهرية املخصصة لتقديم األجوبة 

على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس احلكومة 

خالل دورة أبريل 2016:
 

98 

حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ ظؾفؾلوت اظشفرؼي اجملصصي ظؿؼدمي األجقبي : ثوظـو
سؾك األدؽؾي ادلؿعؾؼي بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ اظلقد رئقس احلؽقعي خالؿ 

: 2016دكرة أبرؼؾ 
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حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ ظؾفؾلوت اظشفرؼي اجملصصي ظؿؼدمي األجقبي : ثوظـو
سؾك األدؽؾي ادلؿعؾؼي بوظلقودي اظعوعي عـ ضؾؾ اظلقد رئقس احلؽقعي خالؿ 

: 2016دكرة أبرؼؾ 
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رابعا: معّدالت احلضور جللسات األسئلة الشفهية األسبوعية:

 عدد حضور السادة املستشارين جللسات األسئلة الشفهية خالل دورة أبريل 2016

النسب املئوية حلضور السادة املستشارين جللسات األسئلة الشفهية 

خالل دورة أبريل 2016:

 

99 

: ععّدالت احلضقر جلؾلوت األدؽؾي اظشػفقي األدؾقسقي: رابعو
 2016سدد حضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جلؾلوت األدؽؾي اظشػفقي خالؿ دكرة أبرؼؾ - 1

  
: 2016اظـلى ادلؽقؼي حلضقر اظلودة ادللؿشورؼـ جلؾلوت األدؽؾي اظشػفقي خالؿ دكرة أبرؼؾ - 2
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رقم الجلسة 
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اظـلى ادلؽقؼي ظؾؿلؿشورؼـ ادلؿغقؾني بدكف سذر عـ عفؿقع ادلؿغقؾني : خوعلو 
: حلى طؾ جؾلي سوعي
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خامسا: النسب املئوية للمستشارين املتغيبني بدون عذر من جمموع املتغيبني

 حسب كل جلسة عامة:
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احلصيلة العامة لنشر مداوالت جملس املستشارين خالل دورة أبريل 2016 

يف اجلريدة الرمسية للربملان
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احلصقؾي اظعوعي ظـشر عداكالت عفؾس ادللؿشورؼـ خالؿ 
  2016دكرة أبرؼؾ 

صل اجلرؼدة اظردؿقي ظؾؾردلوف  
 

سدد اظصػقوت تورؼخ اظـشر اظعدد 

 2016 أبرؼؾ 4اخلوعس سشر 
 26 (دكرة ادؿــوئقي)

 122 2016 أبرؼؾ 25اظلودس سشر 
 02 2016 عوم 04اظلوبع سشر 
 68 2016 عوم 09اظـوعـ سشر 
 98 2016 عوم 23اظؿودع سشر 

 120 2016 ؼقغقق 06اظعشركف 
 60 2016 ؼقغقق 20احلودم كاظعشركف 
 112 2016 ؼقظققز 04اظـوغل كاظعشركف 
 44 2016 ؼقظققز 18اظـوظٌ كاظعشركف 
 132 2016صوحت ششً اظرابع كاظعشركف 

 77 2016 ذؿـؾر 5اخلوعس كاظعشركف 
 89 2016 ذؿـؾر 19اظلودس كاظعشركف 

 صػقي 950 12 اجملؿقع
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كلمة رئيس جملس املستشارين مبناسبة اختتام دورة أبريل 2016

اجلمعة 5 غشت 2016

السيدات والسادة الوزراء احملترمون؛

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور واملادة السادسة من النظام الداخلي جمللس املستشارين، نختتم اليوم، 

دورة أبريل للسنة التشريعية -2015 2016 بحصيلة مثمرة ترجمتها الدينامية التي ميزت عمل اجمللس، وعكسها 

صدور نصوص تشريعية متقدمة، ونقاش جاد ومسؤول حول القضايا احليوية جملتمعنا، ومراقبة بناءة، وحرص شديد 

على تنزيل سليم ملقتضيات الدستور، ودبلوماسية مبادرة وفاعلة ساهمت فيها جميع مكونات اجمللس وركزت على 

التعريف بنموذجنا املبني على حفظ األمن واالستقرار وترسيخ دولة القانون واملؤسسات.

التوقف عند  الدورة، البد من  التي ميزت عمل مجلسنا خالل هذه  الدينامية  وقبل استعراض مجمل عناصر 

الدالالت السياسية القوية للرسالة امللكية التاريخية املوجهة إلى القمة اإلفريقية السابعة والعشرين املنعقدة 

أنه  إلى  السامية  امللكية  الرسالة  أشارت  اإلفريقي، حيث  االحتاد  إلى  املغرب  عودة  قرار  بشأن  بالعاصمة كيغالي 

"ال ميكن للمغرب أن يظل خارج أسرته املؤسسية، والبد له من استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل االحتاد 

اإلفريقي") انتهى كالم جاللة امللك(. 

وهو قرار تاريخي حظي بدعم واسع من قبل العديد من أقطار القارة اإلفريقية اعتبارا للمصداقية التي يتمتع 

بها، ولألدوار الرائدة التي يقوم بها املغرب، بصفته العضو املؤسس ملنظمة الوحدة اإلفريقية، على املستوى األمني 

والسياسي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي والروحي. 

إن اختيار املغرب العودة إلى عائلته الطبيعية، رغم أن غيابه لم يتجاوز حدود اإلطار التنظيمي لإلحتاد اإلفريقي، 

يأتي كاستجابة لدعوات دول افريقية كانت دائما متشبثة ومؤمنة بالدور األساسي للمغرب في الفضاء املؤسساتي 

اإلفريقي من جهة، وكقرار صادر عن كل القوى احلية باململكة كما جاء في الرسالة امللكية، من جهة أخرى.

وقد كان من الثمار اآلنية للرسالة امللكية التاريخية، أن وقع رؤساء 28 دولة افريقية رسالة وجهوها إلى رئاسة 

القمة بغاية تصحيح اخلطأ التاريخي وغير القانوني الذي وقعت فيه منظمة الوحدة اإلفريقية منذ 32 سنة بقبول 

عضوية كيان وهمي.

إن هذا املتغير وما صاحبه من مستجدات في محيطنا اإلقليمي واجلهوي، الزالت بعض األطراف ذات النفس 

حتكمها  والزالت  استيعابها،  عدم  على  مصرة  الباردة"،  "احلرب  وزمن  ملنطق  احلبيسة  والتوسعي  الهيمني 
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في  للمملكة، موظفة  اجلنوبية  األقاليم  املفتعل حول  اإلقليمي  النزاع  لتغذية  عليها  ترتكز  خلفيات ماضوية 

ما  في  تستثمرها  أن  بها  حريا  كان  مالية ضخمة  وموارد  االستخباراتي،  وعتادها  الدبلوماسية  ترسانتها  ذلك 

باخلير على شعوبها. يعود 

إن الوعي بهذه املستجدات يتطلب، استشعارا ملسؤولية اجمللس، التفاعل السريع واملواكبة احلثيثة عبر مبادرات 

لدى  مكثف  عمل  برنامج  وفق  الوطنية  السياسية  األجندة  يخدم  مبا  بإفريقيا  الدبلوماسي  تدخلنا  تعزيز  تروم 

البرملانات اإلفريقية والعربية للترافع من أجل حتقيق املسعى املغربي الذي يجذر أن يستلهم النهج امللكي السديد 

الذي شدد اخلطاب امللكي السامي، مبناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش اجمليد، على أسسه وفلسفته، 

حيث قال صاحب اجلاللة "وسنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذ التدابير الالزمة ملواجهة أي انزالقات الحقة. ولن 

نرضخ ألي ضغط، أو محاولة ابتزاز، في قضية مقدسة لدى جميع املغاربة" )انتهى كالم صاحب اجلاللة(.

وعلى نفس القدر من األهمية، يتعني استثمار ما تتيحه قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة بتفاعل 

البرملانات الوطنية مع منظومة األمم املتحدة من إمكانيات، لتعبئة طرق جديدة للتعاون والشراكة وتنويع أشكال 

ومجاالت مشاركة مجلسنا على مستوى آليات األمم املتحدة حلشد الدعم للقضايا العادلة واملصالح العليا لوطننا؛ 

ناهيكم عن مواكبة األجندة الدولية والسيما مؤمتر الدول األطراف في االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن التغيرات 

املناخية –كوب -22 والتنفيذ على املستوى الوطني ألهداف التنمية املستدامة.  

ببرامج  الهامة، وكذا  واملبادرات  املقبلة ستكون حافلة باحملطات  دورتنا  أن  إلى  التذكير  أود  املنوال  و على نفس 

القضايا  من  العديد  ومعاجلة  طرح  في  لبالدنا  الفاعل  الدور  إبراز  إلى  خاللها  من  سنسعى  التي  املكثفة  العمل 

الدولية، وأهمية ومساهمة احلوار البرملاني في اقتراح األجوبة املناسبة، وسن التشريعات الكفيلة بحل اإلشكاليات 

الدولي  التضامن  روح  وتعزيز  واالستقرار  األمن  واستتباب  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  بالتنمية  املرتبطة 

والتعاون جنوب جنوب.

وفي هذا اإلطار، سيحتضن مجلسنا بشراكة مع االحتادات واجلمعيات البرملانية القارية والدولية، مؤمتر القمة 

اتفاقية  في  األطراف  ملؤمتر   22 الدورة  انعقاد  البرملاني مبناسبة  واالجتماع   GLOBE للمشرعني  العاملية  للمنظمة 

الذي  اإلفريقي  البرملاني  االحتاد  قمة  مؤمتر  إلى  باإلضافة  )كوب22(،  املناخية  التغيرات  حول  املتحدة  لألمم  اإلطار 

لتقوية  هاما  برملانيا  ومحفال  لبالدنا،  الراسخ  اإلفريقي  العمق  تأكيد  أجل  فرصة كبيرة من  ال محالة،  سيشكل، 

حضور مجلسنا على مستوى القارة اإلفريقية، كما سلف الذكر، بشكل يتكامل مع جهود دبلوماسيتنا الوطنية 

ويواكب املستجدات واخلطوات املرتقبة في هذا اإلطار.كما سنعمل على تفعيل برامج العمل املكثفة التي قمنا 

ببلورتها مع كل مختلف شركاءنا اجلهويني والقاريني، وأخص بالذكر هنا البرملان األوروبي واجلمعية البرملانية جمللس 
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أوروبا وبرملان أمريكا الوسطى )PARLACEN( ومنتدى رئيسات ورؤساء اجملالس التشريعية لبلدان أمريكا الوسطى 

.)FOPREL(  والكاريبي

حضرات السيدات والسادة،

توخيا لنجاعة العمل البرملاني واسترشادا مبضامني اخلطاب امللكي السامي مبناسبة افتتاح الدورة األولى من 

السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية التاسعة )10 أكتوبر 2014( وتأكيد جاللته على أنه "كما ينبغي 

استثمار التكامل بني مجلسي البرملان للرفع من مستوى أدائه ومن جودة التشريعات التي يصادق عليها")انتهى 

كالم صاحب اجلاللة(؛ واصل مجلسنا املوقر االضطالع مبهامه وممارسة اختصاصاته وفق نهج تشاركي، حيث شهدت 

هذه الدورة بداية إعطاء االنطالقة الرسمية للتطبيق املتعلق بالتدبير اإللكتروني لألسئلة الشفهية والكتابية، 

الذي مت بشراكة مع مجلس النواب وبتنسيق مع الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني.

املعلوماتية  األنظمة  مستجدات  ملسايرة  اإللكتروني  للبرملان  املندمج  البرنامج  إطار  في  املشروع  هذا  ويندرج 

اآلجال  فيها  مبا  األسئلة  مراحل  وتتبع مختلف  احلكومة،  مع  التواصل  في  احلديثة  التقنيات  استخدام  من خالل 

الدستورية إلجابة احلكومة، وتقدمي إحصائيات متنوعة، والتقليص بشكل كبير جدا من استعمال الورق، في أفق 

الرقمنة الشاملة ألعمال اجمللس.

وعلى مستوى التشريع، وافق اجمللس منذ افتتاح دورة أبريل على 87 نصا قانونيا، منها 06 قوانني تنظيمية، و04 

مقترحات قوانني.

وقد حظيت بعض النصوص مبواكبة وتتبع الرأي العام الوطني مثل القوانني املتعلقة بإصالح أنظمة التقاعد، 

وتشغيل العمال املنزليني، وكذا القوانني املنظمة لعدد من الهيئات املهنية خاصة في مجال الصحة، والصحافة 

والنشر، إضافة إلى النصوص القانونية املتممة للدستور، وبصفة خاصة الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، 

واجمللس االستشاري لألسرة والطفولة.

إن احلصيلة التشريعية التي حققها مجلس املستشارين، خالل دورة أبريل من هذه السنة التشريعية احلالية، 

يسبق  لم  رقما  الدورة  عليها خالل  املصادق  النصوص  عدد  بلغ  املقاييس، حيث  بكل  استثنائية  تشكل حصيلة 

للمجلس أن حققه منذ إحداثه. وطبعا، متت الدراسة والتصديق على هذا العدد الكبير من النصوص في ظروف 

عمل أقل ما يقال عنها أنها كانت صعبة، بالنظر إلى ضيق احليز الزمني املتوفر.

وإن هذه الوفرة التي سجلت في مجال اإلنتاج التشريعي، متيزت بتعبئة جميع مكونات اجمللس للقيام بوظيفتها 

الدستورية في دراسة النصوص املعروضة على اللجان الدائمة، وهو ما مكن من مترير أكبر قدر من مشاريع القوانني، 

ثنائية  دولية  اتفاقيات  املوافقة على  إلى  يرمي  )32 مشروع قانون  الدولية حيزا مهما  االتفاقيات  التي حتتل فيها 

ومتعددة األطراف في شتى اجملاالت(.
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 وعلى مستوى مراقبة العمل احلكومي، متيزت هذه الدورة مبواصلة مجلس املستشارين عمله الرقابي، من خالل 

التركيز على أسئلة وقضايا محورية حتظى باهتمام الرأي العام من قبيل التغيرات املناخية وتأثيرها على القطاعات 

احليوية، ارتفاع األسعار، النقل مبختلف وسائله وبنياته التحتية، احلوار االجتماعي، جودة اخلدمات الصحية، مشاكل 

اجلالية املغربية باخلارج، السكن، الشباب والرياضة...

وعرفت أشغال اللجان الدائمة خالل، هذه الدورة، عقد ما مجموعه 84 اجتماعا مبجموع 203 ساعة عمل، هيمن 

عليها اجلانب التشريعي املتعلق بدراسة مشاريع القوانني احملالة عليها.

دورها  باملقارنة مع  اليزال محدودا  الدائمة  اللجان  الرقابي في مجال عمل  اجلانب  بأن  القول  إلى  يدعو  ما  وهو 

عندما  اللجان  هذه  اجتماع  عقد  لطلبات  االستجابة  وتيرة  ترتفع  أن  نأمل  فإننا  الصدد،  هذا  وفي  التشريعي. 

في  سواء  راهنية،  ذات  مواضيع  بخصوص  عمومية  مؤسسات  أو  وزاريني  ملسؤولني  استماع  بطلبات  األمر  يتعلق 

إطار اجتماعات اللجان الدائمة أو اجملموعة املوضوعاتية املكلفة بالتحضير للجلسة السنوية اخملصصة ملناقشة 

وتقييم السياسات العمومية.

وهكذا فباستثناء الزيارة االستطالعية التي قامت بها جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية 

احملتلة للمستشفى العسكري بالرباط بتاريخ 17 مايو 2016، ومناقشة حصيلة استراتيجية "رؤية 2020" للسياحة 

نفس  تدارستها  التي  االيطالية  النفايات  استيراد  تداعيات  وكذا   ،2016 ماي   2 بتاريخ  الفالحة  جلنة  اجتماع  في 

اللجنة في 20 يوليوز 2016، فقد بقيت مواضيع أخرى ذات أهمية تنتظر رد احلكومة )ويتعلق األمر ب21 موضوع 

إجماال مت تناول 2 منها(.

كما أن حضور السيدات والسادة الوزراء اجللسات األسئلة الشفهية األسبوعية يتميز بالتباين، وذلك بحسب 

األسئلة املبرمجة من طرف مكونات اجمللس في جدول األعمال ونسبة اعتذار السيدات والسادة الوزراء عن حضور 

أشغالها.

جلسات  ألشغال  الوزراء  بني  من  حضورا  األكثر  كان  االجتماعية  والشؤون  التشغيل  وزير  السيد  فإن  وهكذا، 

األسئلة، الذي حضر 12 مرة خالل 17 جلسة لألسئلة، ويليه قطاع التربية الوطنية ب 11 مرة ووزير الصحة ب 10 

مرات، بينما لم يحضر كل من السيد وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد ألية جلسة شفهية بجانب وزير 

املقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير املنظم، وذلك بفعل اعتذارهما عن حضور جميع جلسات األسئلة الشفهية، 

علما بأن املعدل العام العتذار جميع أعضاء احلكومة خالل اجللسات 17 اخملصصة لألسئلة الشفهية يزيد عن 43%.

حضرات السيدات والسادة،

باألسئلة  17 خاصة  منها  57 ساعة عمل(،  )حوالي  عامة  38 جلسة  الدورة،  هذه  برسم  لقد عقد مجلسنا 

الشفهية، و13 جلسة خاصة بالدراسة والتصويت على النصوص التشريعية اجلاهزة. كما عقد اجمللس جلستني 
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شهريتني)02( خاصتني بـتقدمي األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس احلكومة 

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور، والتي همت املواضيع التالية:

اجللسة األولى تناولت محورين وهما:

تنمية املناطق القروية واجلبلية في ضوء احلكامة اجلهوية.	 

حتديات املبادالت بني املغرب واالحتاد األوروبي.	 

اجللسة الثانية تناولت محورين وهما:

آفاق إصالح قطاع التربية والتكوين املهني، ومدى استجابته للمتطلبات اجلديدة لالقتصاد الوطني وتطلعات 	 

الشباب املغربي.

تدبير السياسة العمومية في مجال الدين اخلارجي، وأثره على االستثمار العمومي والرهانات اجلهوية.	 

في حني بلغ عدد األسئلة الشفهية املتوصل بها منذ نهاية دورة أكتوبر 2015 ما مجموعه 652 سؤاال، أجابت 

احلكومة على  264 منها خالل 17 جلسة عامة، من ضمنها 53 سؤاال آنيا و 211 سؤاال عاديا، بينما بلغ عدد األسئلة 

الكتابية 270 سؤاال، أجابت احلكومة على 134 منها.

ومتيزت هذه الدورة بتشكيل جلنة نيابية لتقصي احلقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد، بعد استيفاء جميع 

الشروط واآلجال املنصوص عليها في القانون التنظيمي املنظم لهذه اللجان، فيما ال تزال املسطرة جارية بخصوص 

طلب تشكيل جلنة نيابية لتقصي احلقائق بخصوص استيراد النفايات من اخلارج وأخرى لتقصي احلقائق بخصوص 

املكتب املغربي الوطني للسياحة.

وفي مجال أنشطة اللجان الدائمة، مت عقد لقاء مشترك بني جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب 

وجلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية مبجلس املستشارين، وذلك برئاسة السيدين رئيسي مجلس النواب 

املالية  قانون  ملشروع  العريضة  اخلطوط  حول  عرضا  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  لتقدمي  خصص  واملستشارين، 

رئاسة  املالية، كما أشرفنا على  بقانون  املتعلق  التنظيمي  القانون  47 من  املادة  املقبلة، تطبيقا ألحكام  للسنة 

االجتماع املشترك للجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، وجلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية، ملناقشة 

مشروع قانون يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

جميع  مع  التعاون  عالقات  تعزيز  في  اجمللس  استمر  الدستورية،   باملؤسسات  اجمللس  عالقة  مستوى  وعلى 

املؤسسات الدستورية والوطنية، والتي تأتي في مقدمتها احلكومة، ثم باقي اجملالس والهيئات.
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وإغناء  وجتويد  املستشارين  والسادة  السيدات  رأي  تنوير  وعلى  اجلديد  الدستور  مقتضيات  أجرأة  على  وحرصا 

اجمللس  رأي  إبداء  إلى طلب  للمجلس  الداخلي  والنظام  الدستور  ـ طبقا ملقتضيات  اجمللس  بادر  القوانني،  مشاريع 

الوطني حلقوق اإلنسان بخصوص 05 مشاريع قوانني هامة:

مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق في تقدمي امللتمسات في مجال 	 

التشريع؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق في تقدمي العرائض إلى السلطات 	 

العمومية؛

مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق مبكافحة االجتار بالبشر؛	 

مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛	 

مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بحق احلصول على املعلومات.	 

واالجتماعي  االقتصادي  وبـ"اجمللس  اإلنسان"  حلقوق  الوطني  بـ"اجمللس  التنويه  دون  املناسبة،  هذه  تفوتني  وال 

والبيئي"، على التعاون املثمر والدائم في إبداء الرأي حول مشاريع القوانني مبا يؤثر إيجابا على سير أعمال مجلسنا 

املوقر، ويقوي قدرات السيدات والسادة املستشارين على إنتاج تشريعي جيد ومتقدم.

والتقارير  والتحاليل  الدراسات  من  بعدد  املستشارين  جمللس  موافاتها  نظير  التالية،  باملؤسسات  أيضا  وأنوه 

املتجددة،  والطاقات  الرقمي،  واملغرب  الصناعي،  والتسريع  األخضر،  املغرب  العالقة مبخططات  ذات  الصادرة عنها 

واخملطط األزرق للسياحة، والتي كانت موضوع اشتغال اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة املكلفة بالتحضير للجلسة 

السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية حول إنتاج الثروة التي عقدها مجلسنا املوقر قبل قليل، وهي:

 اجمللس األعلى للحسابات؛	 

 اجمللس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛	 

بنك املغرب؛	 

 املندوبية السامية للتخطيط؛	 

الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة.	 

وفي نفس السياق، متيزت هذه الدورة بتفعيل بعض مقتضيات الدستور ألول مرة، حيث مت تنظيم جلسة عمومية 

النتخاب ثالثة  أعضاء باحملكمة الدستورية طبقا ألحكام الفصل 130 من الدستور واملادة 270 من النظام الداخلي 

جمللس املستشارين. 
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احملاكم  أعمال  للحسابات، حول  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيد  املستشارين عرض  ناقش مجلس  كما 

املالية في جلسة عامة منعقدة بتاريخ 7 يونيو 2016، بحضور عدد من الوزراء، بتنسيق وتكامل مع مجلس النواب، 

وفقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وباالرتكاز إلى خالصات جلنة التنسيق التي تعتبر فضاء مهما لتوحيد 

أعمال  في جدول  املدرجة  النقط  على  ينحصر  لم  الذي  التنسيق  وهو  املشتركة.  القضايا  من  الكثير  إزاء  الرؤية 

بقضايا  األمر  تعلق  كلما  باجمللسني،  اخملتصة  الدائمة  اللجان  بني  املشتركة  االجتماعات  إلى  جتاوزها  بل  اجمللسني، 

تكتسي طابعا وطنيا هاما، خاصة قضية مستجدات وحدتنا الترابية.

األنشطة  من  مجموعة  املستشارين  مبجلس  البرملانية  واجملموعات  الفرق  تنظيم  أيضا،  الدورة  هذه  وشهدت 

واللقاءات حول قضايا اقتصادية واجتماعية، همت باألساس:

يوم دراسي جملموعة العمل التقدمي حول الديون العمومية بني إشكالية التقادم وضعف التحصيل )26 	 

أبريل 2016(؛

يوم دراسي لفريق األصالة واملعاصرة حول واقع احلماية االجتماعية للسائقني املهنيني )27 أبريل 2016(؛	 

يوم دراسي لفريق العدالة والتنمية حول قانون الصحافة والنشر )10 مايو 2016(؛	 

لقاء دراسي لفرق ومجموعات األغلبية حول مكافحة االجتار بالبشر )25 مايو 2016(؛	 

 	 26( واملستقلني  احلرة  للمهن  االجتماعية  التغطية  حول  البرملان  مبجلسي  األغلبية  لفرق  دراسي  لقاء 

يوليوز 2016(...

حضرات السيدات والسادة،

الدورة، هو عقد  البرملانية، فأهم ما ميز عمل مجلس املستشارين خالل هذه  الدبلوماسية  أما على مستوى 

اجتماع املكتب التنفيذي لبرملان أمريكا الوسطى مبدينة العيون في إطار الزيارة التي قام بها إلى اململكة املغربية 

من 10 إلى 16 يوليوز 2016، كحدث تاريخي واستثنائي توج مسارا من العالقات الثنائية املتميزة بني املؤسستني 

مكونات مجلس  كافة  ما جسده حضور  وهو  قوية.  بإرادة سياسة جماعية  فيه مجلسنا  انخرط  التشريعيتني 

املستشارين، واجتماع مشترك بني مكتب مجلسنا واملكتب التنفيذي لبرملان أمريكا الوسطى، وما تضمنه روح 

"إعالن العيون" من مواقف غير مسبوقة، بشأن قضايا بالدنا وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة املغربية، وهو 

ما شكل مدخال مركزيا لتعزيز حضورنا كفاعل دبلوماسي موازي، طموح من أجل التعريف أكثر باملسار الدميقراطي 

والتنموي ببالدنا، وبسط احلقائق التاريخية للنزاع اإلقليمي املفتعل حول الصحراء املغربية.



88

اجللسات العامة

وفي إطار هذه الدينامية التي متيز العمل الدبلوماسي، استقبل مجلسنا19 وفدا برملانيا وحكوميا وشخصيات 

دبلوماسية، كما شارك في 20 تظاهرة برملانية إقليمية ودولية وقارية.  وعرفت هذه الدورة أيضا، قيامنا بزيارات عمل 

إلى كل من جمهورية التشكيك، وجمهورية أملانيا االحتادية،  حيث عقدنا لقاءات مكثفة مع مختلف املسؤولني 

احلكوميني والبرملانيني الفيدراليني واجلهويني، تناولت أوجه التعاون والشراكة الثنائية بني البلدين.  كما متيزت هذه 

الدورة، بشرف متثيلنا جلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل في مراسيم تنصيب فخامة الرئيس إسماعيل عمر 

جيله الذي أعيد انتخابه رئيسا جلمهورية جيبوتي الصديقة.

وعلى صعيد آخر، وتأسيسا على مسعى االحتاد البرملاني الدولي لتجسير العالقة مع منظومة األمم املتحدة حلقوق 

32 جمللس حقوق اإلنسان  2016 في حلقة النقاش املنظمة مبناسبة انعقاد الدورة  22 يونيو  اإلنسان، شاركنا يوم 

التابع لألمم املتحدة بجنيف حول موضوع "مساهمة البرملانات في أشغال مجلس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض 

بتفاعل  املرتبطة  الدولي  البرملاني  االحتاد  لتوصيات  املستشارين  مجلس  تنفيذ  إطار  في  وذلك  الشامل"،  الدوري 

البرملانات مع آليات األمم املتحدة اخلاصة بحقوق اإلنسان والسيما آلية االستعراض الدوري الشامل، واملساهمة في 

تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان.

ومتيز عمل وفود مجلس املستشارين بالدفاع عن القضايا الكبرى لبالدنا وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية 

التي حتظى بأولوية في العمل الدبلوماسي البرملاني، وكذا التعريف بالنموذج  اجملتمعي الدميقراطي التنموي املغربي، 

وتأكيد  موقف بالدنا الراسخ من العديد من القضايا التي تهم محيطنا اإلقليمي واجلهوي وعلى رأسها قضية 

الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف...

وعلى مستوى العالقات مع املنظمات والهيئات الدولية، احتضن اجمللس فعاليات:

الندوة املشتركة 91  ل "روز ـ روث" بشراكة مع اجلمعية البرملانية حللف الشمال األطلسي؛	 

القمة الثالثة والدورة 12 للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط؛	 

اجتماع املكتب املوسع ال 30 للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط.	 

وأزمة  السرية  بالهجرة  املرتبطة  الراهنة  والقضايا  املواضيع  مختلف  الدولية،  التظاهرات  هذه  تدارست  وقد 

إلى  باإلضافة  القسري،  والتهجير  البشـر،  في  واالجتار  املنظمة،  واجلرمية  واإلرهاب،  التطرف  وظاهرتي  الالجئني، 

االضطرابات السياسية واألمنية في الشـرق األوسط، وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك رهانات 

التنمية والتحديات البيئية.

اإلقليمي واجلهوي  املتفرد في محيطه  املغربي  التنموي  النموذج  اللقاءات،  أبرزنا خالل مداخالتنا في هذه  وقد 

في مختلف اجملاالت السياسية واألمنية والتنموية، كما أكدنا على الدور الفاعل للمغرب وانخراطه في القضايا 

واإلشكاالت الدولية الراهنة.
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البرملانيني وأطر اجمللس، من دورة تكوينية نظمتها  وعلى مستوى برامج  التكوين، استفاد بعض املستشارين 

الشرق  ملنطقة  اإلنسان  حلقوق  السامي  املفوض  مكتب  مع  بتنسيق  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية 

الدوري  واالستعراض  االتفاقية  اآلليات  اإلنسان:  حقوق  آليات  في  البرملانات  "دور  حول  إفريقيا  وشمال  األوسط 

الشامل"، بتاريخ 21 ماي 2016  مبدينة مراكش.

ولن تفوتني الفرصة، دون اإلشارة إلى أننا بصدد التفاوض مع بعض املنظمات العاملية الذائعة الصيت، لتوفير 

والبرامج  السياسات  تقييم  مثل  اجملاالت،  من  العديد  في  اجمللس  وأطر  أعضاء  لفائدة  وتدريبات  تكوينية  دورات 

العمومية ودور البرملان في حتقيق وتتبع أهداف التنمية املستدامة، وغيرها من اجملاالت ذات االرتباط بعمل اجمللس.

من جهة أخرى، حظي مجلسنا باستقبال عدد من الزائرين جتاوز 3011 زائر من مختلف شرائح اجملتمع، منهم 

تالميذ وطلبة وباحثني وفعاليات جمعوية من داخل املغرب وخارجه.

وعلى مستوى انفتاح اجمللس على محيطه، وتفعيال لدوره املركزي مبا هو امتداد مؤسساتي للجهات، مجاليا، 

واالقتصادية  السياسية  الساحة  املستجدة في  أساسية لألسئلة  ومبا هو حاضنة  واقتصاديا،  اجتماعيا،  مهنيا، 

واالجتماعية والثقافية، نظم مجلس املستشارين "امللتقى البرملاني للجهات" في دورته الـتأسيسية،  يوم 6 يونيو 

2016 مبقر اجمللس، وذلك مبشاركة اجملالس اجلهوية والغرف املهنية ووكاالت التنمية اجلهوية، واملؤسسات الدستورية، 

والقطاعات الوزارية، والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني واجملتمع مدني، وغيرهم من الفاعلني املعنيني باجلهوية 

أجل جهات ضامنة  من  العمل  "أرضية  أهمها  األهمية،  من  كبير  قدر  على  احلدث مبخرجات  هذا  وتوج  املتقدمة. 

اللتقائية السياسات العمومية"، وهي عبارة عن وثيقة مرجعية أو خارطة طريق ساهم في صياغتها وتفاعل معها 

كل املشاركني في أشغال امللتقى.

كما نظم اجمللس بشراكة مع مجلس اجلالية املغربية باخلارج ندوة دولية حول موضوع "مغاربة العالم واجلهوية 

العالم مع  واإليجابي ملغاربة  التلقائي  للتفاعل  نتيجة  2016، وهي مبادرة جاءت  يوليوز   28 و   27 املوسعة" يومي 

وازنة  التظاهرة مشاركة  هذه  وعرفت  للجهات".  البرملاني  لـ"امللتقى  التأسيسية  الندوة  عن  املنبثقة  التوصيات 

جملموعة من الهيئات املدنية والفاعلني في مجال الهجرة، وانكبت على مختلف اجلوانب التي تهم مساهمة مغاربة 

العالم في ورش اجلهوية املتقدمة كخيار استراجتي للمغرب املعاصر.

هذا وينضاف هاذين احلدثني، إلى جناح مماثل عرفه مجلس املستشارين خالل هذه السنة، ويتمثل في تنظيمه 

للمنتدى البرملاني للعدالة االجتماعية يومي 19 و 20 فبراير 2016 احتفاء باليوم العاملي للعدالة االجتماعية، )الذي 

يصادف عشرين فبراير، والذي أقرته األمم املتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة سنة 2007(. 

وقد عرف هذا احلدث املنظم حتت شعار " تنمية  الكرامة اإلنسانية  لتمكني العيش املشترك"، مشاركة دولية 
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وازنة، وتوج بـ"إعالن الرباط" حول العدالة اإلجتماعية الذي أصبح مرجعا في وثائق وأدبيات اإلحتاد البرملاني الدولي 

في هذا الشأن.

وتأسيسا على مرجعية هذه الوثيقة، نتطلع إلى إضفاء بعد أممي أقوى على هذه املبادرة واالسترشاد بها بغية 

منا  االجتماعية، مساهمة  والعدالة  اإلنسان  بحقوق  اإلنسان خاص  على مستوى مجلس حقوق  قرار  استصدار 

كمؤسسة تشريعية في مجهود إنتاج املعايير الدولية ذات العالقة.

للحوار  فضاء  املستشارين  مجلس  جعل  منها  وخاصة  للمجلس  اإلستراتيجية  األهداف  تفعيل  سياق  وفي 

الطابع  وحتقيق  الدستور  إلعمال  الرئيسية  املوضوعات  بخصوص  السيما  التعددي  اجملتمعي  والنقاش  العمومي 

الفعلي للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية" وكذا "وضع إطار مؤسساتي متكامل آلليات 

بني  التعاون  "آليات  دراسيا حول  يوما  اجمللس  اجمللس"، نظم  اختصاص  التشاركية في مجال  الدميقراطية  ممارسة 

البرملان واجملتمع املدني"، بشراكة مع عدد من املنظمات الوطنية والدولية ذات التجربة الوازنة في مجال العالقات 

بني البرملان واجملتمع املدني وآليات الدميقراطية التشاركية.

واستباقا لصدور القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية ، عمل مكتب اجمللس على 

اتخاذ خطوات عملية ومتقدمة بغاية إدماج اللغة األمازيغية في مجاالت عمل اجمللس.

ويندرج هذا التوجه في سياق تفعيل قرار مكتب اجمللس املتعلق بتوفير كل الترتيبات العملية للبدء في تنزيل 

مقتضيات أحكام الدستور اخلاصة باللغة األمازيغية كلغة رسمية بإدماجها ضمن أشغال اجمللس، مستنيرا في 

هذا اإلطار بالتوجيهات السامية جلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل،  السيما منها الواردة في اخلطب امللكية 

املوجهة لألمة أثناء افتتاح الدورات التشريعية للبرملان.

وقد شكل اجمللس بتعاون مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، جلنة مشتركة لتدارس أفضل اآلليات لضمان 

إدماج حقيقي وناجع وفعال للغة األمازيغية في أشغال مجلس املستشارين. وسيتوج هذا املسار بالتوقيع على 

مذكرة تفاهم وتعاون بني مجلس املستشارين واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية.

حضرات السيدات والسادة،

أمامنا.  تنتصب  مازالت  التي  التحديات  التوقف على  يعفينا من  لن  فذلك  املنجز،  بهذا  نفتخر  أن  لنا  كان  إن 

ففضال عما سلف ذكره من جهة أولوية تدخلنا الدبلوماسي، تقتضي املرحلة رفع حتدي مركزي متعلق باستكمال 

واحلرص  الصلة  ذي  التشريعي  عملنا  وايقاع  وثيرة  تسريع  يتطلب  مما  دستوريا،  عليه  املنصوص  املؤسسي  البناء 

على جتويده، من جهة، وكذا استشراف التكامل واالنسجام بني هذا النسيج املؤسساتي املرتقب مع املؤسسات 

وآفاق  املواطنة  واملشاركة  التشاركية  الدميقراطية  اإللتقائية مع مستلزمات  القائمة وضمان  الوطنية  والهيئات 

تثبيت احلكامة اجلهوية والترابية وفقا ملا يتيحه ورش اجلهوية املتقدمة من إمكانات.
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ويأتي استكمال تعديل النظام الداخلي للمجلس على رأس التحديات املستقبلية، السيما في ظل عدم توفق 

اللجنة اخملتصة في إنهاء عملها وااللتزام بنهاية هذه الدورة كحد أقصى للموافقة على الصيغة املعدلة للنص، 

ذلك أن هذه األخيرة، وبعد عقدها لستة اجتماعات متتالية، توقفت في مستهل شهر يونيو املاضي، بفعل الضغط 

الناجم عن جدول أعمال اجمللس وجلانه الدائمة في اجملال التشريعي خالل الشهرين األخيرين.  

وضمن نفس املنطق، علينا رفع حتدي وضع إطار مفاهيمي وإجرائي مندمج ومتعاضد األطراف لوظيفة تقييم 

السياسات العمومية، وهو ما نصبو إلى حتقيقه ضمن ما تتيحه الشراكات املؤسساتية من فرص للتعاون في 

مجاالت املواكبة والتكوين واستلهام املمارسات الفضلى في اجملال.

من جهة أخرى، وتأسيسا على توجهات خطة عمل اجمللس برسم الفترة 2018-2016، السيما الهدف السابع 

منها، وخالصات امللتقى الثالث ملوظفات وموظفي مجلس املستشارين الذي انعقد يوم 7 أبريل 2016، حتت شعار 

"تأهيل وحتديث اإلدارة البرملانية"، نراهن في القادم من األيام على تعبئة كل فعاليات اجمللس من أجل االنخراط في 

اتخاذ تدابير ملموسة على مستوى حتديث املنظومة اإلدارية واملالية للمجلس توخيا لتحقيق الفعالية والنجاعة 

واحلكامة اجليدة، إن على مستوى تدبير املوارد البشرية واملالية أو على مستوى تدبير فضاءات العمل...

حضرات السيدات والسادة،

قبل أن أختم كلمتي، أود أن أعرب عن اعتزازي مبستوى التقدم الذي استطعنا أن نحرزه على مستوى أداء مجلسنا 

املوقر في كافة مجاالت العمل البرملاني، وأجدد االلتزام بهذه املناسبة على االستمرار في توفير كافة شروط العمل 

لفائدة السيدات والسادة املستشارين احملترمني توخيا للرفع من مستوى األداء، السيما أن املبادرات التي أطلقناها 

لتسهيل تنقل وإقامة السيدات والسادة املستشارين خالل الدورة لم تنعكس بالقدر املأمول على نسبة حضور 

السيدات والسادة أعضاء اجمللس في أشغال اجللسات العامة واللجان، حيث لم يتعدى معدل احلضور في مجموع 

اجللسات العامة %55 في حني بلغت نسبة احلضور %60 على مستوى جلسات األسئلة و%41 على مستوى جلسات 

التشريع، فيما بلغ معدل احلضور على مستوى اللجان الدائمة %39 من بني األعضاء الدائمني.

وفي اخلتام، يسعدني أن أتوجه بالشكر اجلزيل إلى السيد رئيس احلكومة احملترم وباقي أعضاء احلكومة احملترمني، 

على تعاونهم الدائم مع مجلسنا املوقر. والشكر موصول كذلك للسيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، على 

جهوده لتيسير أشغال مجلسنا املوقر، والتنسيق بني املؤسستني التشريعية والتنفيذية.

كما أتقدم بالشكر إلى السادة  املستشارين احملترمني أعضاء مكتب اجمللس، ورؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات 

النهوض  الدائم وحرصهم على  املتواصل وحضورهم  الدائمة، على نشاطهم  البرملانية  اللجن  ورؤساء  البرملانية، 

بأداء اجمللس.
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إغناء  في  ومواظبتهم  على حرصهم  احملترمني  املستشارين  والسادة  السيدات  لكافة  أيضا، موصول  والشكر 

النقاش داخل اجمللس.

ويسعدني بنفس املناسبة، أن أنوه بأطر وموظفات وموظفي مجلس املستشارين، الذين أبانوا عن قدر كبير من 

اإلحساس باملسؤولية والتفاني في العمل من أجل حتسني مردودية وأداء مجلسنا املوقر.

كما ال يفوتني بهذه املناسبة، أن أتوجه  بالشكر إلى جمعيات اجملتمع املدني على متابعتهم الدائمة ألنشطة 

اإلعالم  وسائل  مختلف  وكذا  التشريعية،  املؤسسة  تنظمها  التي  املبادرات  كل  إجناح  في  ومساهمتهم  اجمللس، 

اهلل  يوفقنا  أن  آملني  والدولي،  الوطني  العام  للرأي  ونقلها  ألنشطتنا  املهنية  مواكبتها  على  والدولية  الوطنية 

جميعا خلدمة وطننا العزيز حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل وأيده.

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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أوال: اجللسات اخلاصة

جلسة يوم الثالثاء 13 أكتوبر 2015

جلسة رقم: 2

تاريخ اجللسة: الثالثاء 29 ذو احلجة 1436 املوافق ل13 أكتوبر 2015. 

موضوع اجللسة: جلسة انتخاب رئيس مجلس املستشارين.

رئيس اجللسة: محمد عبو )رئيس املكتب املؤقت(.                                                                               

املدة الزمنية للجلسة: خمس ساعات و15 دقيقة.

الداخلي، خصص  النظام  األول من  اجلزء  الثاني من  الباب  ومقتضيات  الدستور  63 من  الفصل  طبقا ألحكام 

مجلس املستشارين جلسة عامة النتخاب رئيس مجلس املستشارين، افتتح أشغالها السيد املستشار محمد 

عبو رئيس املكتب املؤقت بصفته العضو األكبر سنا )بعد اعتذار السيد املستشار عابد شكايل نظرا لظروف صحية 

املؤقت، الئحة  املكتب  أيتعال، عضو  السيدة املستشارة عائشة  املهمة(، وقّدمت في مستهلها  توليه  دون  حالت 

اللوائح املقدمة رسميا من رئاسة احلكومة  2015، حسب  2 أكتوبر  بأسماء أعضاء اجمللس الفائزين في انتخابات 

واملبوبة حسب الهيئات الناخبة والدوائر االنتخابية.

وأعلن كل من السيدين املستشارين عبد الصمد قيوح )عن حزب االستقالل( وعبد احلكيم بن شماش )عن حزب 

األصالة واملعاصرة( عن ترشحهما لرئاسة اجمللس، ليشرع السيد نبيل األندلوسي عضو املكتب املؤقت، مباشرة بعد 

انتداب جلنة الفرز واملراقبة، باملناداة على السادة املستشارين حسب الترتيب األبجدي ألسمائهم من أجل مباشرة 

عملية التصويت.

بعدها صرّح السادة املستشارون املمثلون جملموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل بامتناعهم عن التصويت، 

وأثار بعض السادة املستشارين نقط نظام )عبد العلي حامي الدين، العربي احملرشي، محمد عدال، أحمد تويزي، 

محمد الشيخ بيد اهلل، عبد احلكيم بن شماش، عبد اإلاله احللوطي، محمد األنصاري( ذات عالقة بتسيير اجللسة.

وقبل املرور إلى الدور الثاني من عملية االنتخاب أطلع السيد املستشار سيدي محمد ولد الرشيد -عضو املكتب 
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املؤقت-  اجللسة على نتيجة الدور األول من عملية التصويت والتي أفرزت التالي:

املصوتون: 120  -

األصوات املعبر عنها: 116      -

املمتنعون: 4   -

األصوات امللغاة: 9  -

عبد احلكيم بن شماش: 56  -

عبد الصمد قيوح: 51  -

نتيجة الدور الثاني:

املصوتون: 120   -

األصوات املعبر عنها:  116  -

املمتنعون: 4   -

األصوات امللغاة: 1   -

عبد احلكيم بن شماش:  58  -

عبد الصمد قيوح: 57      -

جميع  على  خاللها  أثنى  كلمة  شماش  بن  احلكيم  عبد  السيد  ألقى  املستشارين،  جمللس  رئيسا  إعالنه  بعد 

احلاضرين، وعرض خاللها اخلطوط العريضة لتصوره وبرنامجه للمرحلة املقبلة في تدبير شؤون اجمللس، وأخيرا رفع 

أشغال اجللسة في متام الساعة الثامنة والنصف بعد الزوال. 
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جلسة اجلمعة 30 أكتوبر 2015

جلسة رقم: 5

تاريخ اجللسة: اجلمعة 16 محرم1437 املوافق ل30 أكتوبر 2015. 

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة الستكمال انتخاب هياكل مجلس املستشارين.

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش.

املدة الزمنية للجلسة: ساعة واحدة.

وفقا ألحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات املواد:12/13/19/20/21/56 من نظامه الداخلي، عقد مجلس 

املستشارين جلسة عامة خصصت الستكمال انتخاب هياكل اجمللس، وذلك يوم اجلمعة 16 محرم1437 املوافق ل30 

أكتوبر 2015 على الساعة الرابعة واحدى وعشرين دقيقة بعد الزوال. 

وعمال بأحكام املادة 47 من النظام الداخلي للمجلس، تقدمت السيدة املستشارة عائشة أيتعال عضو املكتب 

من  اخملتارة  التسمية  وكذا  األعضاء،  وتوقيعات  وأسماء  لعدد  واملتضمنة  واجملموعات،  الفرق  لوائح  بتالوة  املؤقت، 

طرف كل فريق ومجموعة برملانية واسم رئيس أو رئيسة كل منها، ثم عرض السيد رئيس اجللسة الالئحة املوحدة 

للترشيحات لعضوية مكتب اجمللس ورئاسة اللجان الدائمة به.

وقبل املناداة على السادة أعضاء اجمللس للتصويت مت تعيني جلنة للفرز واملراقبة من ممثلي الفرق، وأفرزت عملية 

التصويت 70 صوتا لفائدة الالئحة )3 أوراق ملغاة( من أصل 73 مصوت، أعلن على إثرها السيد رئيس اجللسة عن 

استكمال انتخاب هياكل اجمللس وعن اختتام أعمال اجللسة في متام الساعة اخلامسة واثنان وعشرون دقيقة.
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جلسة الثالثاء 9 فرباير 2016

جلسة االختتام

جلسة رقم: 33

تاريخ اجللسة: الثالثاء22 ربيع الثاني1437 املوافق ل 9 فباير2016

موضوع اجللسة: اختتام الدورة اخلريفية للسنة التشريعية 2015-2016 

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين.               

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: 54 دقيقة.

عدد احلضور: 54 

طبقا ألحكام الفصل 65 من الدستور، وعمال مبقتضيات الفقرة الثانية من املادة 6 من النظام الداخلي، عقد 

مجلس املستشارين جلسة عمومية خاصة الختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2016-2015، يوم الثالثاء22 ربيع 

الثاني1437 املوافق ل 9 فباير2016 )على الساعة السابعة مساء و41 دقيقة(.

وقد متيزت هذه اجللسة باخلطاب الذي تقدم به السيد عبد احلكيم بن شماش رئيس اجمللس، والذي اعتبر فيه 

هذه احملطة تتويجا لدورة متميزة مبناسبة إقامة اجمللس في صبغته الدستورية اجلديدة بعد محطة 2 أكتوبر 2015 ، 

مستعرضا حصيلة أعمالها املنوطة بها دستوريا تشريعا ورقابة ودبلوماسية، كما توجه بعبارات الشكر واالمتنان 

لكل من ساهم في تيسير وجتويد األداء البرملاني داخل وخارج املؤسسة. 

بعد تالوة السيد أحمد تويزي لبرقية الوالء واإلخالص املرفوعة إلى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره 

اهلل، أعلن السيد عبد احلكيم بن شماش رفع اجللسة )على الساعة الثامنة مساء و35 دقيقة(.
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ثانيا: جلسات التشريع:

جلسة الثالثاء 20 أكتوبر 2015

جلسة رقم: 3

تاريخ اجللسة: الثالثاء 6 محرم 1437 املوافق ل 20 أكتوبر 2015.

 70.15 رقم  املالية  قانون  مشروع  لتقدمي  مخصصة  البرملان  جمللسي  مشتركة  عامة  جلسة  اجللسة:  موضوع 

للسنة املالية 2016.

/والسيد عبد احلكيم بن شماش رئيس  النواب  رئاسة اجللسة: السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس 

مجلس املستشارين.               

املدة الزمنية للجلسة: خمسة وأربعون دقيقة.

 2015 أكتوبر   20 الثالثاء  يوم  عامة  جلسة  البرملان  مجلسا  عقد  الدستور،  من   68 الفصل  أحكام  مبقتضى 

خصصت لعرض السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية، مشروع قانون رقم 70.15 للسنة املالية 2016، مبقر 

مجلس النواب استغرقت 45 دقيقة ابتداء من الساعة السادسة و35 دقيقة. 

افتتح السيد رشيد الطالبي العلمي اجللسة بكلمة أكد من خاللها على مواصلة التعاون املشترك بني اجمللسني 

في إطار التوازن والتكامل تفعيال للتوجهات امللكية السامية، ورفع أشغالها مباشرة بعد نهاية عرض السيد وزير 

املالية حول مشروع قانون املالية برسم سنة 2016 .

جلسة الثالثاء 20 أكتوبر 2015:

جلسة رقم: 4

تاريخ اجللسة: الثالثاء 6 محرم 1437 املوافق ل20 أكتوبر 2015 

املدة الزمنية للجلسة: ساعة ودقيقة واحدة )19:55/20:56(.

رئيس اجللسة: السيد عبد احلكيم بن شماش  رئيس مجلس املستشارين.               

موضوع اجللسة: الدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتغيير املادتني 46 و53 من النظام الداخلي جمللس 

املستشارين.

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 6 محرم 1437 املوافق ل20 أكتوبر 2015 جلسة تشريعية على الساعة 

الداخلي  النظام  46 و53 من  املادتني  والتصويت على مقترح قانون يقضي بتغيير  التاسعة و55 دقيقة، للدراسة 

جمللس املستشارين. 
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باعتبارها  امللكية  اخلطب  أهمية  على  فيها  أكد  بكلمة  اجللسة  شماش  بن  احلكيم  عبد  السيد  افتتح 

في  املكونات  كافة  إدماج  تروم  تشاركية  مقاربة  اجمللس  تبني  وعلى ضرورة  للعمل،  أساسيا  مرجعا  و  منطلقا 

املؤسسة. عمل  تسيير 

  ثم تقدم السيد محمد األنصاري ببسط مقترح تعديل النظام الداخلي جمللس املستشارين املقدم من طرف 

مجموعة من السادة أعضاء اجمللس الذين ميثلون مختلف املكونات السياسية والنقابية واملهنية.

 وفي مجموع مداخالتها عبرت مختلف الهيآت السياسية والنقابية واملهنية املمثلة في اجمللس عن تصويتها 

اإليجابي لصالح التعديالت التي وردت في مقترح القانون، من خالل الكلمة املقدمة للسيدات والسادة: 

- خديجة الزومي عن حزب االستقالل؛

- عبد العزيز بنعزوز عن حزب األصالة واملعاصرة؛

- عبد العلي حامي الدين عن حزب العدالة والتنمية؛

- امبارك السباعي عن احلركة الشعبية؛

- عبد القادر سالمة عن التجمع الوطني لألحرار؛

- محمد العلمي عن االحتاد االشتراكي؛

- إدريس الراضي عن االحتاد الدستوري واحلركة الدميوقراطية االجتماعية؛

- رشيد املنياري عن نقابة االحتاد املغربي للشغل؛

- عبد اإلاله احللوطي عن نقابة االحتاد الوطني للشغل باملغرب؛ 

- ثريا حلرش عن نقابة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل؛

- النعم ميارة عن حزب االستقالل؛

- عبد اإلله حفظي عن االحتاد العام ملقاوالت املغرب؛

الفرق  لتكوين  القانوني  النصاب  تعديل  التصويت عن  و53 على   )13 املادة  )بعد سحب   46 املادتني:  بعد عرض 

والذي  شجيري  وعدي  أعمو  اللطيف  عبد  السيدين  طرف  من  املقترح   3 الفقرة  تعديل  طلب  ورفض  واجملموعات، 

قّدمته أمام اجللسة السيدة املستشارة آمال العمري )املوافقون/4، املعارضون/46، املمتنعون/36(، أعلن السيد رئيس 

اجللسة عن موافقة مجلس املستشارين بالتصويت عليهما باإلجماع.

وفي متام الساعة الثامنة و56 دقيقة رفع السيد عبد احلكيم بن شماش )رئيس اجللسة( أشغال جلسة الدراسة 

والتصويت على مقترح القانون القاضي بتغيير املادتني 46 و53 من النظام الداخلي جمللس املستشارين.
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جلسة يوم الثالثاء 24 نونرب 2015

جلسة رقم: 10

تاريخ اجللسة: الثالثاء 12 صفر1437 املوافق ل24 نونبر 2015. 

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة للدراسة والتصويت على مشروعي قانونني: رقم 77.15 ورقم  35.13.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: 49 دقيقة.

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 24 دجنبر2015، جلسة عامة استمرت ملدة تسع وأربعني دقيقة، خصصت 

واستيرادها  البالستيك  مادة  من  أكياس  صنع  مبنع  يقضي   77.15 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة 

وتصديرها وتسويقها واستعمالها، ومشروع قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعمال 

االجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه والغابات.

تقدم السيدعبد العزيز العماري، الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، بطلب إرجاع مشروع قانون رقم 35.13 إلى 

اللجنة اخملتصة الذي سبق تداوله في ندوة الرؤساء لعدم اكتمال النصاب من أجل التصويت عليه في اللجنة )عدد 

احلضور:2(، وصرح السيد رئيس اجللسة باملوافقة على طلبه طبقا ألحكام املادة 193 من النظام الداخلي للمجلس.

واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  السيد  عن  نيابة  البرملان،  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  السيد  أيضا  قدم 

الرقمي، مشروع قانون رقم 77.15 القاضي مبنع صنع أكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها 

واستعمالها، وتوزعت املناقشة حول مشروع القانون بني الفرق واجملموعات ممثلني بالسيدات والسادة املستشارين:

عبد السالم اللبار )رئيس الفريق اإلستقاللى(؛  -

عبد اإلله املهاجري )فريق األصالة واملعاصرة(؛  -

حميد زاتني )فريق العدالة والتنمية(؛   -

الطيب البقالي )الفريق احلركي(؛  -

العربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة(؛  -

عبد احلميد فاتيحي )الفريق االشتراكي(؛  -

العربي العرائشي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(؛  -
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آمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(؛  -

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(؛  -

رجاء الكساب )مجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(؛  -

محمد أعمو )مجموعة العمل التقدمي(؛  -

مباشرة بعد عملية التصويت، أعلن السيد املستشار حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( عن موافقة مجلس 

املستشارين على مشروع قانون رقم 77.15 القاضي مبنع صنع أكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها 

وتسويقها واستعمالها باإلجماع، وأعلن عن رفع اجللسة في متام الساعة السابعة وست دقائق مساء.

جلسات الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية 

رقم 70.15 للسنة املالية 2016

جلسة الثالثاء 8 دجنبر 2015

جلسة رقم: 12 

اجلزء األول

تاريخ اجللسة: الثالثاء 26 صفر1437 / املوافق ل 8 دجنبر 2015 

موضوع اجللسة: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية 2016 )اجللسة الصباحية(

رئيس اجللسة: محمد األنصاري/عبد احلكيم بن شماش.

أمني اجللسة: أحمد خلريف.

املدة الزمنية للجلسة: 3 ساعات 

عدد احلضور: 86

تطبيقا ألحكام الدستور وللقانون التنظيمي للمالية، عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 8 دجنبر 2015 على 

الساعة العاشرة وستة عشر دقيقة، جلسة عامة )صباحية( استمرت طيلة ثالث ساعات، خصصت للمناقشة 

والتصويت على مشروع قانون املالية 2016.

أعلن السيد محمد األنصاري )رئيس اجللسة( عن بداية أشغال اجللسة، ليقدم مباشرة بعدها السيد املستشار 
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عبد الصمد مرميي )مقرر جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية( تقريرا عن مراحل الدراسة والتصويت على 

مشروع القانون املالي للسنة املالية 2016 بلجنة املالية )15 دقيقة(.

وخالل هذه اجللسة تدخل في إطار النقاش العام حول املشروع السادة رؤساء الفرق البرملانية، التالية: 

_ عبد السالم اللبار: عن الفريق االستقاللي )40 دقيقة(؛

_ عبد العزيز بنعزوز: عن فريق األصالة واملعاصرة )38د(؛

_ نبيل شيخي: عن فريق العدالة والتنمية )35د(؛

_ مبارك السباعي: عن الفريق احلركي )25د من أصل 28د من احلصة اخملصصة للفريق(؛

_ محمد البكوري: عن فريق التجمع الوطني لألحرار )22د(. 

رفع السيد عبد احلكيم بن شماش رئيس اجمللس اجللسة، على أن يتم استئناف "اجلزء الثاني" عشية نفس اليوم 

مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفوية.

ملخص جلسة 8 دجنرب 2015

جلسة رقم: 14

اجلزء الثاني

تاريخ اجللسة: الثالثاء 26 صفر1437 / املوافق ل 8 دجنبر 2015 

موضوع اجللسة: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية 2016 )اجللسة املسائية(.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: ساعتان و32 دقيقة 

عدد احلضور: 74

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 8 دجنبر 2015 جلسة عامة مسائية استمرت ملدة ساعتني و32 دقيقة، 
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الستكمال املناقشة العامة من لدن الفرق واجملموعات البرملانية ملشروع القانون املالي رقم 70.15 برسم سنة 2016.

افتتح السيد عبد اإلاله احللوطي )رئيس اجللسة( أشغال اجللسة على الساعة اخلامسة و45 دقيقة بعد الزوال، 

استأنف بعدها السيدات والسادة رؤساء الفرق واجملموعات مناقشة مشروع قانون املالية برسم سنة 2016، على 

التوالي مبداخالت:

_ السيد عبد اإلله حفظي: عن فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )21د(؛

_ السيد محمد العلمي: عن الفريق االشتراكي )15د(؛

_ السيدة آمال العمري: عن االحتاد املغربي للشغل )15د(؛

_ السيد محمد عدال: عن الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي )15د(؛

_ السيد عبد احلق حيسان: عن مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل )د11(؛

_ السيد عبد اللطيف أعمو: عن مجموعة العمل التقدمي )10د(.

تقدم في مرحلة ثانية السيد محمد بوسعيد )وزير االقتصاد واملالية( بالرد على أسئلة واستفسارات السيدات 

مجلس  أنظار  على  املعروض   2016 املالي  القانون  ملشروع  مناقشتهم  خالل  املطروحة  اجمللس،  أعضاء  والسادة 

املستشارين من أجل الدراسة والتصويت.

ورفع السيد عبد اإلاله احللوطي )رئيس اجللسة( جلسة مناقشة مشروع قانون املالية برسم سنة 2016 )اجللسة 

املسائية(، على أساس استكمال أشغالها في اليوم املوالي من أجل مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية حسب 

اختصاص اللجان الدائمة والتصويت على مواد مشروع القانون املالي 2016.                                                                                                



107

اجللسات العامة

جلسة الثالثاء 9 دجنرب 2015

جلسة رقم: 15

اجلزء الثالث

تاريخ اجللسة: الثالثاء 27 صفر1437 / املوافق ل 9 دجنبر 2015.

موضوع اجللسة: التصويت على اجلزء األول من مشروع قانون املالية رقم 70.15 برسم سنة 2016 )اجللسة الصباحية(.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: محمد عدال.

املدة الزمنية للجلسة: ثالت ساعات و39 دقيقة. 

عدد احلضور: 95

9 دجنبر  املوافق   1437 27 صفر  األربعاء  والربع صباحا ليوم  العاشرة   عقد مجلس املستشارين على الساعة 

2016، بعد انطالق أشغال اجللسة شرع  2015، جلسة عامة للتصويت على اجلزء األول من مشروع قانون املالية 

السيد املستشار حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( في طرح مواد األحكام املتعلقة باملوارد العمومية )الباب األول( 

من اجلزء األول للتصويت.

متت املصادقة على املواد: 2، 3، 6، 7 كما وردت، بعد رفض التعديالت املقدمة حولها من طرف احلكومة في شخص 

السيد ادريس األزمي اإلدريسي، الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، وبعد التصويت عليها.

ثم توصلت اجللسة إلى قبول 4 تعديالت وسحب تعديلني، من أصل 36 تعديل فرعي مقدم على املادة 8 "املدونة 

العامة للضرائب"، لتفرز نتائج التصويت على املادة 8: ب 35 موافق و37 معارض و18 ممتنع.

وصادقت اجللسة أيضا على املواد: 11/13/14 باألغلبية كما وردت على اللجنة، بعد رفض أحد التعديلني املقدم 

املادتني13و14،  على  املقدمة  التعديالت  في  احلكومة  طرف  من   77 بالفصل  والدفع  اآلخر  وسحب   11 املادة  على 

وباإلجماع على حذف املادة 23.

وبعد عرض الباب األول والثاني والثالث للجزء األول من مشروع قانون املالية 2016 على التصويت، ورفض التعديلني 

املقدمني على املادتني: 38 و56، متت املصادقة عليها باألغلبية.

وفي األخير أعلن السيد رئيس اجللسة عن موافقة مجلس املستشارين على اجلزء األول من مشروع قانون املالية 

رقم 70.15 للسنة املالية 2016 )املوافقون:41/ املعارضون: 26/ املمتنعون12(، وعن رفع اجللسة.
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جلسة الثالثاء 9 دجنرب 2015

جلسة رقم: 17/16

اجلزء الرابع

تاريخ اجللسة: الثالثاء 27 صفر1437 / املوافق ل 9 دجنبر 2015.

موضوع اجللسة: املناقشة والتصويت على اجلزء الثاني من مشروع قانون املالية 2016 )اجللسة املسائية(.

رئيس اجللسة: عبدالقادر سالمة.

أمني اجللسة: أحمد اخلريف.

املدة الزمنية للجلسة: ثالت ساعات و47 دقيقة. 

عدد احلضور: 96/88 

   عقد مجلس املستشارين على الساعة الرابعة و38 دقيقة بعد الزوال، ليوم األربعاء 27 صفر 1437 املوافق 9 دجنبر 

2015، جلستني عامتني ملناقشة اجلزء الثاني من مشروع قانون املالية رقم 70.15 لسنة 2016 والتصويت على مواده.

اجلزء  على  والتصويت  للمناقشة  املسائية  اجللسة  أشغال  اجللسة(  )رئيس  سالمة  القادر  عبد  السيد  افتتح 

الثاني من مشروع القانون املالي 2016، ملباشرة مداخالت السيدات والسادة ممثلي الفرق واجملموعات البرملانية في 

مناقشة امليزانية الفرعية للقطاعات احلكومية حسب اختصاص اللجان الدائمة، واملدرجة بالترتيب التالي:

_ محمد سالم بنمسعود: عن الفريق االستقاللي؛

_ احلو املربوح: عن فريق األصالة واملعاصرة؛

_ نبيل األندلوسي: عن فريق العدالة والتنمية؛

_  عبد الكرمي الهوايشري: عن فريق العدالة والتنمية؛

_ عبد الرحمان الدريسي: عن فريق احلركة الشعبية؛

_ حلسن ادعي: عن فريق التجمع الوطني لألحرار؛

_ محمد الرزمة: عن فريق التجمع الوطني لألحرار؛

_ عمر مورو: عن االحتاد العام ملقاوالت املغرب؛

_ عبد احلميد فاتيحي: عن الفريق االشتراكي؛
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_ آمال العمري: عن فريق االحتاد املغربي للشغل؛

_ محمد عدال: عن الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي؛

_ رجاء الكساب: عن مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؛

_ محمد ادعيدعة: عن مجموعة العمل التقدمي. 

تقدم السيد محمد الوفا، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة واحلكامة، بالرد والتعقيب 

على تدخالت السادة املستشارين في مناقشة امليزانية الفرعية للقطاعات احلكومية، ليطرح السيد عبد القادر 

سالمة )رئيس اجللسة( بعدها مباشرة على أنظار اجللسة مشروع ميزانية كل قطاع على حدة من أجل التصويت.

صادقت اجللسة باألغلبية على كل مشاريع ميزانيات القطاعات احلكومية اخلاصة بنفقات االستغالل والتسيير 

واالستثمار والصناديق التابعة لها ) جدول أ/ب/د/ه/و/ز(، وباإلجماع على مشروع ميزانية جدول "ج" ) ميزانية جاللة 

امللك/القوائم املدنية/مخصصات السيادة/البالط امللكي(.

أعلن السيد رئيس اجللسة عن موافقة مجلس املستشارين على اجلزء الثاني من مشروع قانون املالية 70.15 

برسم سنة 2016 وعلى املشروع برمته بعد التصويت عليهما باألغلبية، ثم منح للسيدات والسادة رؤساء الفرق 

واجملموعات حصة 5 دقائق لتقدمي تفسيرهم على التصويت:

_ عبد السالم اللبار: عن الفريق االستقاللي؛

_ عبد العزيز بنعزوز: عن فريق األصالة واملعاصرة؛

_ عبد العلى حامي الدين: عن فريق العدالة والتنمية؛

_ عبد الرحمان الدريسي: عن فريق احلركة الشعبية؛

_ محمد البكوري: عن فريق التجمع الوطني لألحرار؛

_  يوسف محيي: عن االحتاد العام ملقاوالت املغرب؛

_ محمد علمي: عن الفريق االشتراكي؛

_ آمال العمري: عن فريق االحتاد املغربي للشغل؛

_ عبد احلق حيسان: عن مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؛

_ عبد اللطيف اعمو: عن مجموعة العمل التقدمي. 

وعلى الساعة الثامنة و26 دقيقة مساء، رفع السيد عبد القادر سالمة اجللسة العامة التي خصصت للدراسة 

والتصويت على اجلزء الثاني من مشروع قانون املالية 2016. 
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جلسة الثالثاء 29 دجنرب 2015 

التشريع

جلسة رقم: 21

تاريخ اجللسة: الثالثاء 17 ربيع األول 1437 املوافق ل29 دجنبر 2015. 

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 58/15 يقضي بتتميم 

وتغيير القانون رقم 09/13 املتعلق بالطاقات املتجددة.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.                                                                                                

أمني اجللسة: محمد عدال.

املدة الزمنية للجلسة: 50 دقيقة.

عقد مجلس املستشارين جلسة عامة مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 58/15 املتعلق 

بالطاقات املتجددة، يوم الثالثاء 29 دجنبر 2015 على الساعة السادسة وتسعة عشرون دقيقة مساء.

القادر اعمارة، وزير  (رئيس اجللسة) ألشغالها، قدم السيد عبد  افتتاح السيد حميد كوسكوس  مباشرة بعد 

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، مشروع قانون رقم 58/15 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 09/13 املتعلق بتطوير 

الطاقات املتجددة، وشرع مباشرة السادة ممثلي الفرق واجملموعات في مناقشة املشروع:

عبد السالم اللبار )الفريق اإلستقاللى(: نقطة نظام؛  -

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15؛  -

محمد سالم بنمسعود )الفريق اإلستقاللى(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15؛  -

احلو املربوح )فريق األصالة واملعاصرة(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15؛  -

حميد زاتني )فريق العدالة والتنمية(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15؛  -

امبارك السباعي )الفريق احلركي(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15؛  -

محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15.  -

عبد احلميد الصويري )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15؛  -

محمد زروال )فريق االحتاد املغربي للشغل(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15؛  -
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عبد احلميد فاحتي )الفريق االشتراكي(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15؛  -

املبارك الصادي )الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(: مناقشة مشروع قانون رقم 58/15.  -

مباشرة بعد عملية التصويت، أعلن السيد املستشار حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( عن موافقة مجلس 

املستشارين على مشروع قانون رقم 58/15 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 09/13 املتعلق بالطاقات املتجددة 

بعد التصويت عليه باإلجماع، ورفعت اجللسة في متام الساعة السابعة وتسعة عشر دقيقة مساء.

جلسة يوم الثالثاء 5 يناير2015

جلسة رقم 23

تاريخ اجللسة: الثالثاء 24 ربيع األول 1437 املوافق ل5 يناير 2015. 

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة للدراسة والتصويت على مشروعي قانونني: 45.15/ 71.15 

رئيس اجللسة: عبد القادر سالمة.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: 44 دقيقة.

عدد احلضور: 44

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 24 ربيع األول 1437 املوافق ل5 يناير 2015، جلسة عامة خصصت للدراسة 

التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  القانون  أحكام  وتتميم  بتغيير   45.15 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت 

العالي، بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 مايو 2000(، والظهير الشريف مبثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 

1395 )16 أكتوبر 1975( املتعلق بإحداث اجلامعات و بسن أحكام خاصة واحملال من مجلس النواب، وعلى مشروع 

قانون رقم 71.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 املتعلق بإحداث األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين واحملال من 

مجلس النواب. 

وزير  املنتدبة لدى  الوزيرة  افتتاح اجللسة وتقدمي جدول أعمالها، عرضت السيدة جميلة املصلي،  مباشرة بعد 
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التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، على أنظار اجمللس مشروع قانون رقم 45.15 القاضي بتغيير وتتميم 

أحكام القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، لتقدم بعدها السيدة املستشارة خديجة الزومي )عن 

الفريق االستقاللي( نص التقرير الذي أعدته جلنة التعليم والشؤون االجتماعية مبناسبة دراستها للمشروع رقم 

45.15، تلته مناقشة باسم مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل )عبد احلق حيسان(، ونقطة نظام للسيدة 

املستشارة خديجة الزومي. 

بعد التصويت على مشروع قانون رقم 45.15 املغير واملتمم ألحكام القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم 

املمتنعون/4،  )املوافقون/32،  باألغلبية  املستشارين عليه  اجللسة عن موافقة مجلس  رئيس  السيد  أعلن  العالي، 

املعارضون/0(. 

رقم  قانون  بتقدمي  املهني،  والتكون  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  البرجاوي،  السيد خالد  بدوره،  قام 

مشروع  وناقش  للتربية،  اجلهوية  األكادمييات  بإحداث  املتعلق   07.00 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  القاضي   71.15

القانون السيدات والسادة ممثلوا الفرق واجملموعات اآلتية:

- عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(؛

- عبد الكرمي الهوايشري )فريق العدالة والتنمية(؛

- ياسني غنموني )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(؛

- آمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(؛

- ثريا حلرش )مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(.

أعلن السيد )رئيس اجللسة( عن موافقة مجلس املستشارين )املوافقون/اإلجماع، املمتنعون/0، املعارضون/0( على 

مشروع قانون رقم 71.15 املغير واملتمم ألحكام القانون رقم 07.00 املتعلق بإحداث األكادمييات اجلهوية للتربية بعد 

التصويت عليه باإلجماع، وعن نهاية أشغال اجللسة.
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جلسة الثالثاء 19 يناير  2016

جلسة التشريع

جلسة رقم: 27

 تاريخ اجللسة: الثالثاء 8 ربيع الثاني1437 املوافق ل 19 يناير2016

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة للدراسة واملصادقة على مشاريع القوانني. 

رئيس اجللسة: محمد األنصاري.

أمني اجللسة: محمد عدال.

توقيت اجللسة: 29 دقيقة.

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 19 يناير 2016 على الساعة السادسة وخمس وخمسني دقيقة مساء، 

57.14/ رقم  30.14/ رقم  107.12/ رقم  جلسة عمومية خصصت للدراسة واملصادقة على مشاريع القوانني: رقم 

92.14/ رقم 102.14/ رقم 03.15/ رقم 19.15/ رقم 31.15/ رقم 40.15/ رقم 42.15/ رقم 53.15/ رقم 56.15.

)رئيس اجللسة( ألشغال اجللسة وعرض جدول أعمالها، قام السيد نبيل  افتتاح السيد محمد األنصاري  بعد 

بنعبد اهلل، وزير السكنى وسياسة املدينة، بتقدمي مشروع قانون رقم 107.12 يتمم ويغير القانون رقم 44.00 بشأن 

أغسطس  ل12  املوافق   /1331 رمضان  في  الصادر  الشريف  الظهير  مبوجبه  املتمم  االجناز،  طور  في  العقارات  بيع 

1913، مبثابة قانون االلتزامات والعقود، واحملال على مجلس املستشارين من قبل مجلس النواب، ليعلن السيد رئيس 

اجللسة عن موافقة مجلس املستشارين على ذات مشروع القانون بعد التصويت عليه باإلجماع، وتسلم تقرير جلنة 

العدل والتشريع وحقوق اإلنسان حول املشروع مكتوبا )مع االحتفاظ بالفصل 3 على 618 مكرر، كما مت تعديله من 

طرف مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة(.

والتعاون، دفعة واحدة  وزير الشؤون اخلارجية  املنتدبة لدى  الوزيرة  بدورها استعرضت السيدة مباركة بوعيدة، 

ملخصا الحدى عشرة اتفاقية )8 ثنائية و 3 متعددة األطراف( مضمون مشاريع القوانني التالية:

- مشروع قانون رقم 30.14 يوافق مبوجبه على االتفاقية املتعلقة باملساندة اإلدارية املتبادلة في امليدان الضريبي، 

املوقعة في   25يناير 1988 بستراسبورغ ، كما مت تعديلها ببروتوكول 2010، والتي وقعت عليها اململكة املغربية 

بباريس في 21 ماي 2013 ؛

- مشروع قانون رقم 57.14 يوافق مبوجبه على اتفاق اإلطار للتعاون، املوقع بالرباط في 17 أبريل 2014، بني حكومة 
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اململكة املغربية وحكومة جمهورية بنما؛

2014 بني حكومة اململكة  12 ماي  92.14، يوقع مبوجبه على االتفاق، املوقع بالرباط في  - مشروع قانون رقم  

املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، حول التعاون واملساندة في امليدان اجلمركي؛

 - مشروع قانون رقم 102.14 يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون في مجال تدبير الطوارئ، املوقع بالرباط في 13 

يونيو 2014 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية أذربيجان؛ 

سبتمبر2014   19 في  املوقع  اجلوية،  اخلدمات  بشأن  االتفاق  على  مبوجبه  يوافق   03.15 رقم  قانون  مشروع   -

بندجامينا، بني احلكومة املغربية وحكومة جمهورية التشاد؛

- مشروع قانون رقم 19.15، يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون الثقافي والفني، املوقع بالرباط في 3 فبراير 2015 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة الكويت؛

- مشروع قانون رقم 31.15 يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون في مجال الصحة، املوقع مبراكش في 20 يناير 2015 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

- مشروع قانون رقم 40.15 يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاون اإلداري، املتبادل في املسائل اجلمركية، املوقع بالدار 

البيضاء في 17 مارس 2015، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة؛

42.15 يوافق مبوجبه املعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص، بشان املمتلكات الثقافية  - مشروع قانون رقم 

 24 إلى   7 من  بروما  املنعقد  الدبلوماسي  املؤمتر  قبل  من  املعتمدة  مشروعة  غير  بطرق  املصدرة  أو  املسروقة 

1995؛ يونيو 

املغربية  اململكة  بني   ،2015 ماي   28 في  ببيساو  املوقعة  االتفاقية  على  مبوجبه  يوافق   53.15 قانون  - مشروع 

وجمهورية غينيا بيساو لتجنب االزدواج والتهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛

- مشروع قانون رقم 56.15 يوافق مبوجبه على االتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل بالفنادق واملطاعم املماثلة، 

املعتمدة من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعني بجنيف في 25 يونيو1991؛

والتعليق على  االتفاقيات  ملناقشة مجمل  املغربي للشغل(،  )االحتاد  العمري  آمال  املستشارة  السيدة  تدخلت 

طريقة التصويت عليها، ثم أعلن السيد رئيس اجللسة على موافقة مجلس املستشارين باإلجماع على االتفاقيات 

الساعة  أخيرا اجللسة في حدود  ليرفع  واحدة على حدا،  التصويت كل  باإلجماع بعد عرضها على  اإلحدى عشر 

السابعة وخمسة وعشرون دقيقة مساء.
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جلسة الثالثاء 2 فرباير 2016

جلسة التشريع

جلسة رقم: 30

 تاريخ اجللسة: الثالثاء22 ربيع الثاني1437 املوافق ل 2 فباير2016

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة للدراسة واملصادقة على مشاريع القوانني. 

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: 36 دقيقة.

عدد احلضور: 33

دقيقة مساء،  السادسة وخمسا وخمسني  الساعة  فباير2016 على   2 الثالثاء  يوم  املستشارين  عقد مجلس 

جلسة عامة خصصت للدراسة واملصادقة على: مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام األساسي للصحفيني 

يقضي   67.15 رقم  قانون  للصحافة، مشروع  الوطني  اجمللس  بإحداث  يقضي   90.13 رقم  قانون  املهنيني، مشروع 

 ،1973 املوافق ل22 فبرار   1393 18 من محرم  بتاريخ   1.72.255 رقم  الشريف مبثابة قانون  الظهير  وتتميم  بتغيير 

يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها .

مباشرة بعد افتتاح السيد حميد كوسكوس أشغال اجللسة وعرض جدول أعمالها، تقدمت السيدة املستشارة 

آمال العمري )رئيسة مجموعة االحتاد املغربي للشغل(، في نقطة نظام، مبلتمس تطلب مبوجبه إرجاع مشروع قانون 

رقم 67.15 على اللجنة قصد دراسته وتقدمي تعديالت بشأنه.

أبرز السيد مصطفى اخللفي، وزير االتصال،  في كلمة مقتضبة أهمية مشروعي القانونني رقم 89.13 و رقم 

90.13، بحكم اطالع أعضاء اجمللس على النقاش باللجنة في التقارير املوزعة مكتوبة، ليعلن السيد رئيس اجللسة 

عن موافقة مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام األساسي للصحفيني املهنيني، بعد 

التصويت عليه باإلجماع )مع رفض التعديل املقدم من السيدة رجاء الكساب، ك.د.ش، على املادة 11 من املشروع 

واملصادقة عليها كما وافقت عليها اللجنة(، وأيضا على مشروع قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث اجمللس الوطني 
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للصحافة، بعد التصويت عليه باإلجماع )مع رفض التعديلني املقدمني على املادة 52 من املشروع من السيدة رجاء 

الكساب، ك.د.ش والسيدة آمال العمري، إ.م.ش،  واملصادقة عليها كما جاءت من اللجنة(.

ناقش السيد عبد السالم اللبار عن الفريق االستقاللي، مشروع القانون رقم 67.15 املقدم من طرف السيد عبد 

العزيز العماري، الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني، ثالث وآخر مشروع قانون مبرمج في جدول أعمال 

اجللسة، املتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، 

والذي أعلن أيضا السيد رئيس اجللسة عن موافقة مجلس املستشارين عليه بعد التصويت عليه باإلجماع، قبل أن 

يرفع اجللسة في حدود الساعة السابعة مساء وأربعة وثالثون دقيقة.                                                                  

جلسة الثالثاء 9 فرباير 2016

جلسة التشريع

جلسة رقم: 32

 تاريخ اجللسة: الثالثاء29 ربيع الثاني1437 املوافق ل 9 فباير2016

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة للدراسة واملصادقة على مشاريع القوانني. 

رئيس اجللسة: عبد القادر سالمة.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: ساعتان و7 دقائق.

عدد احلضور: 73

عقد مجلس املستشارين آخر جلسة عامة مبرمجة للدراسة واملصادقة على مشاريع القوانني في دورة أكتوبر 

2015، يوم الثالثاء 9 فبراير 2016 على الساعة اخلامسة وأربعة وثالثون دقيقة مساء.

افتتاحها:  والتصويت في جدول اجللسة عند  للدراسة  القوانني اخملصصة  رئيس اجللسة مشاريع  السيد  قدم 

األعلى  باجمللس  يتعلق   100.13 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  اخلارجية،  بالتجارة  يتعلق   91.14 رقم  قانون  مشروع 
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للسلطة القضائية، مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام األساسي للقضاة(. 

بالتجارة  الرقمي، املكلف  والتجارة واالقتصاد  وزير الصناعة  املنتدب لدى  الوزير  بعد تقدمي السيد محمد عبو، 

اخلارجية، أمام اجمللس عرضا ملضامني مشروع القانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة اخلارجية، الذي تلته نقطتا نظام 

من الفريق االستقاللي )النعم ميارة( ومن فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )عبد اإلله حفظي( حول التوزيع الزمني 

للمداخالت، أعلن السيد رئيس اجمللس موافقة اجمللس على مشروع القانون بعد التصويت عليه باإلجماع.

في مرحلة ثانية قدم السيد مصطفى الرميد، وزير العدل واحلريات، دفعة واحدة مشروعي قانونني تنظيميني 

رقم 100.13 ورقم 106.13، ثم فتح السادة املستشارين باب النقاش حول مشروعي القانونني التنظيميني:

العربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة(؛  -

احلسني العبادي )فريق العدالة والتنمية(؛  -

الطيب البقالي )الفريق احلركي(؛  -

محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛   -

عبد الكرمي مهدي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(؛  -

محمد علمي )الفريق االشتراكي(؛  -

آمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(؛   -

عبد احلق حيسان )مجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(؛  -

عبد اللطيف أعمو )مجموعة العمل التقدمي(.  -

إعالنه عن  بعد  دقيقة مساء(  و41  السابعة  الساعة  )على  اجللسة  القادر سالمة أشغال  السيد عبد  اختتم 

موافقة مجلس املستشارين باإلجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 املتعلق باجمللس األعلى للسلطة 

القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 املتعلق بالنظام األساسي للقضاة.
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ثالثا: جلسات األسئلة الشفهية:

أ - جلسات املساءلة الشهرية:

جلسة الثالثاء 1 دجنرب 2015

جلسة رقم: 11

 تاريخ اجللسة: الثالثاء 19 صفر1437 املوافق لفاحت دجنبر 2015 

قبل  من  العامة  بالسياسة  املتعلقة  األسئلة  على  "األجوبة  لتقدمي  عامة تخصص  اجللسة: جلسة  موضوع 

رئيس احلكومة".

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش.

أمني اجللسة: محمد عدال.

املدة الزمنية للجلسة: ساعتني و55 دقيقة.

100 من الدستور، عقد مجلس املستشارين جلسة عامة خصصت لتقدمي األجوبة  طبقا ملقتضيات الفصل 

على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس احلكومة حول موضوع: "حصيلة احلكومة في السياسة 

االجتماعية"، وذلك يوم الثالثاء فاحت دجنبر 2015 على الساعة الرابعة واثنان وثالتون دقيقة بعد الزوال.

بعد افتتاح اجللسة من طرف السيد عبد احلكيم بن شماش )رئيس اجللسة( وتقدمي السيد محمد عدال )أمني 

أسئلتهم  ببسط  املستشارين  مجلس  أعضاء  السادة  تقدم  وإعالنات،  مراسالت  من  اجمللس  على  ورد  ملا  اجللسة( 

املوجهة للسيد عبد اإلله بنكيران )رئيس احلكومة( حول حصيلة احلكومة في السياسة االجتماعية، كالتالي:

عبد السالم اللبار )الفريق اإلستقاللى(؛  -

امحمد احميدي )فريق األصالة واملعاصرة(؛  -

عبد السالم السي كوري )فريق العدالة والتنمية( ؛   -

الطيب البقالي )الفريق احلركي(؛  -

حلسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛  -

عبد اإلله حفظي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(؛  -
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أبوبكر عبيد )الفريق االشتراكي(؛  -

عز الدين زكري )فريق االحتاد املغربي للشغل(  -

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(؛  -

عبد احلق حيسان )مجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(؛  -

عبد اللطيف أعمو )مجموعة العمل التقدمي(.  -

وتلت مباشرة عرض السيد رئيس احلكومة للجواب على أسئلة السادة املستشارين تعقيبات للسادة املستشارين:

عبد السالم اللبار )رئيس الفريق اإلستقاللى(؛  -

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(؛  -

نبيل شيخي )فريق العدالة والتنمية(؛    -

امبارك السباعي )الفريق احلركي(؛  -

محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛  -

عبد اإلله حفظي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(  -

عبد احلميد فاتيحي )الفريق االشتراكي(؛  -

محمد زروال )فريق االحتاد املغربي للشغل(؛   -

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(؛  -

عبد احلق حيسان )مجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(.  -

وقد توقفت اجللسة ملدة 5 دقائق، بناء على طلب تقدم به السيد محمد الوفا وزير الشؤون العامة واحلكامة، 

لتستأنف األشغال مبداخلة السيد رئيس احلكومة في إطار الرد على تعقيبات واستفسارات املتدخلني.

وفي األخير أعلن السيد عبد احلكيم بن شماش عن رفع اجللسة العامة اخملصصة للمساءلة الشهرية، حتديدا 

على الساعة السابعة مساء وسبعة وعشرون دقيقة.
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جلسة 12 يناير 2016 

املساءلة الشهرية

جلسة رقم: 25

تاريخ اجللسة: الثالثاء فاحت ربيع الثاني، 1437 املوافق ل 12 يناير 2016

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة للمساءلة الشهرية للسيد رئيس احلكومة.

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش.

أمني اجللسة: أحمد اخلريف.

املدة الزمنية للجلسة: ساعتني و51 دقيقة.

عدد احلضور: 89

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور، عقد مجلس املستشارين جلسة عامة خصصت لتقدمي "األجوبة 

على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس احلكومة"، وذلك يوم الثالثاء 12 يناير 2016 على الساعة 

اخلامسة والدقيقة التاسعة واخلمسني مساء.

باشر  التدخالت،  )رئيس اجللسة( وعرضه جلدول  السيد عبد احلكيم بن شماش  افتتاح اجللسة من طرف  بعد 

)رئيس  بنكيران  اإلله  عبد  للسيد  املوجهة  أسئلتهم  تقدمي  في  املستشارين  مجلس  أعضاء  والسادة  السيدات 

احلكومة( حول احملور األول املتعلق بحصيلة احلكومة في السياسة الطاقية في أفق احتضان املغرب ملؤمتر األطراف 

"COP"22، على التوالي:

فؤاد القاديري )الفريق اإلستقاللى(؛  -

آمال ميصرة )فريق العدالة والتنمية(؛    -

امبارك السباعي )الفريق احلركي(؛  -

أحمد الرزمة )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛  -

عبد الكرمي مهدي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(؛  -

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(؛  -

عبد اللطيف أعمو )مجموعة العمل التقدمي(.  -
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تلت مباشرة عرض السيد رئيس احلكومة )في جوابه على أسئلة السادة املستشارين( حصص من التعقيبات 

للسادة:

عبد السالم السي كوري )فريق العدالة والتنمية(؛   -

امبارك السباعي )الفريق احلركي(؛  -

عبد العزيز بوهدود )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛  -

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: اإلعالن عن تنازل الفريق عن حصته الزمنية في   -

التعقيب.

بعد الرد على تعقيبات واستفسارات املتدخلني، استمع السيد رئيس احلكومة ألسئلة السادة املستشارين في 

احملور الثاني للجلسة املتعلقة بحصيلة وأسباب تعثر احلوار االجتماعي، والتي تقدم بها السيدات والسادة:

النعم ميارة )الفريق اإلستقاللى(؛  -

كرمية افيالل )فريق العدالة والتنمية(؛   -

عبد احلميد فاتيحي )الفريق اإلشتراكي(؛  -

عبد احلق حيسان )مجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(؛  -

آمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(: نقطة نظام   -

-      عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: هنأ خاللها الشعب املغربي بالسنة األمازبغية اجلديدة.

رد السيد رئيس احلكومة على أسئلة احملور الثاني وعلى تعقيبات السادة: )عبد السالم اللبار، ع العزيز بنعزوز، 

عبد الصمد مرميي، عبد احلميد فاتيحي، آمال العمري(.

تخللت أشغال اجللسة بعض االحتجاجات واملناوشات بني السيد رئيس احلكومة وبني املكونات النقابية باجمللس 

حول ظاهرة العنف واالعتداءات التي طالت بعض االساتذة املتدربني املعتصمني أمام ساحة البرملان.

وأخيرا رفع السيد عبد احلكيم بن شماش )رئيس اجللسة( اجللسة )التي دامت زهاء الثالث ساعات( على الساعة 

الثامنة مساء وخمسون دقيقة. 
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ب- جلسات االسئلة األسبوعية:

جلسة يوم الثالثاء 3 نونرب 2015

جلسة رقم: 6

تاريخ اجللسة: الثالثاء  20 محرم1437 املوافق ل3 نونبر 2015. 

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش.

أمني اجللسة: محمد عدال.

املدة الزمنية للجلسة: ساعة و1دقيقة.

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من نظامه الداخلي، عقد مجلس املستشارين 

لألسئلة  خصصت  الزوال،  بعد  دقيقة  وأربعون  الرابعة  الساعة  على   2015 نونبر   3 الثالثاء  يوم  عمومية  جلسة 

الشفوية للسيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها.

مباشرة بعد افتتاح السيد رئيس اجللسة ألشغالها، أعلن السيد املستشار محمد عدال )أمني اجللسة( عن قرار 

اجمللس الدستوري عدد 979 املؤرخ في 27 أكتوبر 2015 )القاضي مبطابقة املادتني 46 و53 من النظام الداخلي جمللس 

املستشارين للدستور( ثم عن مشاريع القوانني املتوصل بها من مجلس النواب وجدول أعمال اجللسة.

متيزت تدخالت السادة أعضاء مجلس املستشارين بوحدة املوضوع حول حصيلة القطاع الصحي، وتنوعت في 

مضمونها من خالل أسئلة وتعقيبات السادة :

حسن سليغوة وعبد السالم اللبار في التعقيب )الفريق اإلستقاللى(: برنامج اخلدمة الصحية. 	 

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: مآل سحب مشروع اخلدمة اإلجبارية الطبية.	 

تداعيات مسودة مشروع 	  والتنمية(:  العدالة  )فريق  التعقيب  في  الشيخي  ونبيل  الهوايشري  الكرمي  عبد 

التغطية الصحية الوطنية.  

امبارك السباعي )الفريق احلركي(: أثر إضراب املستشفيات اجلامعية على مشروع اخلدمة الصحية اإلجبارية.	 

محمد البكوري وحلسن ادعي في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(: إضراب الطلبة الداخليني.	 
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عبد احلميد الصويري )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: مآل اخلدمة الصحية اإلجبارية.	 

الطلبة 	  آالف  بها  قام  التي  واحلمالت  االضطرابات  احلكومة من  االشتراكي(: موقف  )الفريق  محمد علمي 

األطباء ضدا وطعنا في مشروع القانون املتعلق باخلدمة اإلجبارية.

عز الدين زكري )فريق االحتاد املغربي للشغل(: اإلضرابات التي تعيشها كلية الطب والصيدلة.	 

اإللزامية على 	  واخلدمة  األطباء  الطلبة  أزمة  أثر  االجتماعي(:  الدميقراطي  الدستوري  )الفريق  محمد عدال 

السلم اإلجتماعي.

عبد احلق حيسان ورجاء كساب في التعقيب )الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(: امللف املطلبي للطلبة 	 

األطباء واألطباء الداخليني واملقيمني.

وأثرها على اخلدمات 	  األطباء  الطلبة  اإللزامية  اخلدمة  أزمة  التقدمي(:  العمل  ادعيدعة )مجموعة  محمد 

الصحية في املناطق النائية.

تعقيباتهم،  على  والرد  املستشارين  السادة  أسئلة  على  باجلواب  الصحة،  وزير  الوردي،  احلسني  السيد  تفضل 

ليعلن مباشرة السيد عبد احلكيم بن شماش عن رفع أشغال اجللسة العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية، حتديدا 

على الساعة اخلامسة واحدى وأربعني دقيقة بعد الزوال.

جلسة يوم الثالثاء 10 نونرب 2015

جلسة رقم: 7

 تاريخ اجللسة: الثالثاء 27 محرم1437 املوافق ل10 نونبر2015.

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: محمد األنصاري.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: ساعة و44 دقيقة.

عقد مجلس املستشارين طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من نظامه الداخلي، 

جلسة عامة خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها، وذلك يوم الثالثاء 27 

محرم 2015 على الساعة الرابعة زواال وثالثة وأربعون دقيقة.
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بعد افتتاح السيد محمد األنصاري أشغال اجللسة، أطلع السيد أحمد تويزي )أمني اجللسة( العموم على ما 

ورد على اجمللس من مراسالت وإعالنات، ومببادرة من السيد مبارك السباعي )الفريق احلركي( ترحم احلاضرون على 

روح املرحوم السيد املستشار عادل املعطي بقراءة الفاحتة، ثم أثار بعدها السيد املستشار محمد ادعيدعة نقطة 

نظام لالحتجاج على قرار مكتب اجمللس القاضي بإقصاء مجموعة العمل التقدمي من طرح األسئلة كل أسبوع.

عرضت أسئلة السادة أعضاء مجلس املستشارين اآلنية املوجهة إلى السيد وزير التعليم العالي دفعة واحدة 

لوحدة موضوعها، حول إستراتيجية احلكومة إلصالح التعليم العالي، كما يلي:

)الفريق اإلستقاللى(: املنظور االستراتيجي إلصالح التعليم 	  اللبار في التعقيب  مينة عفان وعبد السالم 

العالي على ضوء التقرير األخير للمجلس األعلى للتعليم.

عبد السالم بلقشور )فريق األصالة واملعاصرة(: تأخر املنظومة التعليمية بشكل عام.	 

آمال ميصرة وعبد العلي حامي الدين في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: إصالح التعليم العالي والبحث 	 

العلمي ضمن الرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين.

 عبد الرحمان الدريسي )الفريق احلركي(: الوضعية اخملتلة ملنظومة التعليم العالي.	 

محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(: اإلستراتيجية اإلصالحية للقطاع.	 

 يوسف محيي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: دعم البحث العلمي عن طريق القرض الضريبي.	 

 بعد رد السيدة جميلة املصلي، الوزيرة املنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي  وتكوين األطر، على 

أسئلتهم والتعقيبات التي تلتها، أجاب السيد محمد الوفا، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون 

العامة واحلكامة، على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين حول النظام اجلديد لتسعير وفوترة املاء والكهرباء، 

وهي األسئلة التي تقدم بها السادة املستشارون:

عثمان عيلة و عبد السالم اللبار في التعقيب )رئيس الفريق اإلستقاللى(: عالقة غالء فواتير املاء والكهرباء 	 

في العديد من املدن املغربية بإعمال النظام اجلديد للتسعير والفواتير.

العربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة(: ارتفاع أسعار املاء والكهرباء.	 

 سعيد السعدوني ومحمد البشير العبدالوي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: أسباب ارتفاع أسعار 	 

املاء والكهرباء.  

 أحمد شد )الفريق احلركي(: إصالح نظام احتساب فواتير املاء والكهرباء.	 



125

اجللسات العامة

عبد العزيز بوهدود )فريق التجمع الوطني لألحرار(: النظام اجلديد الحتساب فواتير املاء والكهرباء.	 

أبوبكر عبيد عبد احلميد فاتيحي في التعقيب )الفريق االشتراكي(: كيفية عالج الغالء الصاروخي في فواتير 	 

املاء والكهرباء.

 وفاء قاضي محمد زروال في التعقيب )فريق االحتاد املغربي للشغل(: نظام الفوترة اجلديد وموجة االحتجاجات 	 

الشعبية.

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: كيفية حماية املواطنني من تعسف املؤسسات 	 

املفوض لها تدبير قطاع املاء والكهرباء.

 عبد احلق حيسان واملبارك الصادي في التعقيب )مجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(: املسؤولية 	 

املباشرة عن ارتفاع أسعار املاء والكهرباء. 

وأخيرا أعلن السيد محمد األنصاري )رئيس اجللسة( عن رفع اجللسة العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية، في 

حدود الساعة السادسة مساء والسابعة وعشرون دقيقة.

يوم الثالثاء 17 نونرب 2015

جلسة رقم: 8

تاريخ اجللسة: الثالثاء 5 صفر1437 املوافق ل17 نونبر 2015. 

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية. 

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.                                                         

أمني اجللسة: أحمد خلريف.

املدة الزمنية للجلسة: ساعة و32 دقيقة.

2015 على الساعة الرابعة وخمس وثالثون دقيقة بعد الزوال،  17 نونبر  عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 

جلسة عامة خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها طبقا ألحكام الفصل 

100 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي.

و قبل مباشرة اجمللس جلدول أعماله اخملصص لألسئلة الشفوية تال السيد عبد اإلاله احللوطي )رئيس اجللسة( 

ذلك  بعد  الصديقة،  الدول  بعض  استهدفت  التي  اإلرهابية  الهجمات  حول  املستشارين  مجلس  عن  صادرا  بيانا 
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تفضل السيد أحمد خلريف )أمني اجللسة( بإخبار اجمللس بجديد املراسالت واإلعالنات.

أجاب السيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين املهني، عن األسئلة التي وجهت إليه دفعة واحدة 

)دون التعقيبات( من  السيدات والسادة املستشارين:

خديجة الزومي )الفريق اإلستقاللى(: احتجاج األساتذة املتدربني.	 

عبد الرحيم الكامل )فريق األصالة واملعاصرة(: احتجاج األساتذة املتدربني باملراكز اجلهوية للتدريب.	 

حميد زاتني وعبد الكرمي الهوايشري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: أسباب إصدار املرسوم 2.15.588  	 

وكذا املرسوم 2.15.589     

الطيب البقالي ويحفظه بنمبارك في التعقيب )الفريق احلركي(: إضراب األساتذة مبراكز التربية والتكوين.	 

محمد أبا حنيني ومحمد الرزمة في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(: احتجاجات األساتذة مبراكز 	 

التربية والتكوين.

عمر مورو وياسني الغنموني في التعقيب )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: انعكاس مرسومي وزارة التربية 	 

الوطنية على جودة تكوين املتدربني.

أبو بكر عبيد ومحمد علمي في التعقيب )الفريق االشتراكي(: تداعيات وعواقب املرسومني املتعلقني بفصل 	 

التوظيف عن التكوين وتقليص املنحة الشهرية.

املبارك الصادي وثريا حلرش في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(: التراجع الفوري عن 	 

قرارات احلكومة الهادفة إلى مزيد من تعميق اخلصاص في املدرسة العمومية.

تخلل سير أعمال اجللسة نقاط نظام تناولها السادة املستشارون: عبد السالم اللبار/ عبد اللطيف أعمو/ ثريا 

حلرش/ محمد تويزي/ عبد احلميد فاتيحي/ عبد احلق حيسان، أجمعت على االستياء من سلبية السيد وزير التربية 

الوطنية وتعمده عدم الرد على تعقيبات واستفسارات السيدات والسادة املستشارين، صاحبها توضيح وتبرير في 

نفس السياق من السيد محمد الوفا، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة، املكلف بالشؤون العامة واحلكامة.

وبدوره رد السيد محمد مبديع، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة، 

على أسئلة وتعقيبات متحورت حول قطاع الوظيفة العمومية، للسيدات والسادة املستشارين:

النعم ميارة عبد السالم اللبار في التعقيب )الفريق اإلستقاللى(: مشروع مرسوم القاضي بإعادة انتشار 125 	 

ألف موظف عمومي مشترك بني مختلف الوزارات وأثره على فتح مناصب جديدة لتغطية العجز احلاصل.
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عابد شكايل )فريق األصالة واملعاصرة(: تداعيات مرسوم إعادة انتشار موظفي الدولة.	 

كرمية أفيالل وعبد الصمد مرميي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: التخوفات املرتبطة بتفعيل املرسوم 	 

املتعلق بنقل املوظفني  املنمتمني إلى الهيئات املشتركة بني اإلدارات.

م. إدريس العلوي حسني )الفريق احلركي(: إعادة انتشار املوظفني.	 

فاطمة الزهراء اليحياوي وآمال العمري في التعقيب )فريق االحتاد املغربي للشغل(: حركية املوظفني.	 

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: إعادة انتشار املوظفني.	 

رفعت أشغال اجللسة على الساعة السادسة مساء وسبع دقائق حتديدا من طرف رئيسها السيد املستشار 

عبد اإلاله احللوطي )رئيس اجللسة(.

جلسة يوم الثالثاء 24 نونرب  2015

جلسة رقم: 9

تاريخ اجللسة: الثالثاء 12 صفر1437 املوافق ل24 نونبر 2015 

موضوع اجللسة: األسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: ساعة و39 دقيقة.

عقد مجلس املستشارين جلسة عامة، طبقا ملقتضيات الدستور والنظام الداخلي، خصصت لتقدمي أسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها في محورين )قطاع االتصال/ قطاع الطاقة واملعادن واملاء 

والبيئة(، وذلك يوم الثالثاء 24 نونبر 2015 على الساعة الرابعة وثمانية وثالثون دقيقة بعد الزوال.

بعد افتتاح اجللسة من طرف السيد حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( وتقدمي السيد أحمد تويزي )أمني اجللسة( 

ملا ورد من جديد على اجمللس من مراسالت وإعالنات، تقدم السيد مصطفى اخللفي )وزير االتصال( بالرد على األسئلة 

والتعقيبات املوجهة إليه في موضوع "مشروع قانون الصحافة والنشر" من السادة:
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عبد اللطيف أبدوح )الفريق اإلستقاللى(؛  -

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(؛  -

احلسني العبادي وعبد العلي حامي الدين في التعقيب )فريق العدالة والتنمية( ؛  -

عبد الرحمان الدريسي )الفريق احلركي(؛  -

اخملتار صواب وعبد احلميد فاحتي )الفريق االشتراكي(؛  -

العربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة(: نقطة نظام.  -

بأزمة شركة  املتعلقة  األسئلة  والبيئة، مع  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  اعمارة،  القادر  السيد عبد  تفاعل  كما 

"السامير" وتعقيبات السيدات والسادة املستشارين بشأنها:

محمد سالم بنمسعود والنعم ميارة في التعقيب )الفريق اإلستقاللى(؛  -

احلو املربوح )فريق األصالة واملعاصرة(؛  -

مبارك جميلي وعلي العسري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(  -

امبارك السباعي )الفريق احلركي(؛  -

حلسن ادعي وعبد العزيز بوهدود في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛  -

عبد الكرمي مهدي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(؛  -

فاطمة الزهراء اليحياوي ومحمد زروال )فريق االحتاد املغربي للشغل(؛  -

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(؛  -

رجاء الكساب واملبارك الصادي في التعقيب )مجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(؛   -

عدي الشجري ومحمد دعيدعة في التعقيب )مجموعة العمل التقدمي(.  -

وفي األخير أعلن السيد حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( عن رفع اجللسة العامة، حتديدا على الساعة السادسة 

مساء وسبعة عشر دقيقة
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جلسة الثالثاء 8 دجنرب 2015 

جلسة رقم: 13

تاريخ اجللسة: الثالثاء 26 صفر1437 / املوافق ل 8 دجنبر 2015 

موضوع اجللسة: األسئلة الشفهية.

رئيس اجللسة: عبد القادر سالمة.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: ساعة و10 دقائق. 

عدد احلضور: 93    

عقد مجلس املستشارين طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي، 

جلسة عامة خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين الشفوية وأجوبة احلكومة عليها، وذلك يوم 

الثالثاء 8 دجنبر 2015 على الساعة الرابعة وستة وثالثون دقيقة بعد الزوال.

تقدم السيد أحمد تويزي )أمني اجللسة( ببسط ما ورد على اجمللس من مراسالت وإعالنات وجدول أعمال اجللسة، 

مباشرة بعد افتتاح السيد عبد القادر سالمة )رئيس اجللسة( ألشغالها. 

توزعت أسئلة السيدات والسادة أعضاء مجلس املستشارين حسب القطاعات الثالث املهيكلة جلدول األعمال، 

وكانت كاآلتي:

السادة  االجتماعية،  والشؤون  التشغيل  وزير  الصديقي،  السالم  عبد  للسيد  والتعقيبات  باألسئلة  فتوجه 

املستشارين:

كرمية أفيالل وعبد الصمد مرميي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: انتخاب املناصب بالتعاضدية.  -

رجاء الكساب واملبارك الصادي في التعقيب )الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(: احلوار االجتماعي.  -

أما األسئلة والتعقيبات املوجهة للسيد محمد الوفا، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة 

واحلكامة، فكانت من السيدات والسادة املستشارين:

رحال املكاوي )الفريق اإلستقاللى(: حترير أسعار احملروقات.  -

م. ادريس احلسني علوي )الفريق احلركي(: آثار رفع الدعم النهائي عن احملروقات.  -
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اخملتار صواب ومحمد علمي في التعقيب )الفريق االشتراكي(: حترير أسعار احملروقات.  -

وفاء القاضي وعز الدين زكري في التعقيب )فريق االحتاد املغربي للشغل(: حترير أسعار بيع املنتجات النفطية.  -

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: حترير أسعار احملروقات.  -

عبد احلميد الصويري )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: حترير سعر املواد البترولية السائلة.  -

وكان السؤال والتعقيب الوحيد املوجه إلى السيد خالد برجاوي، الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املهني، من السيد املستشار:

عبد اإلله املهاجري )فريق األصالة واملعاصرة(: تفعيل مشاريع ذات األولوية إلصالح منظومة التعليم.  -

في حدود الساعة اخلامسة مساء و46 دقيقة، أعلن السيد عبد القادر سالمة )رئيس اجللسة( عن رفع اجللسة 

العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية.

جلسة 15 دجنرب 2015

جلسة رقم: 18

تاريخ اجللسة: الثالثاء 3 ربيع األول، 1437 املوافق ل 15 دجنبر 2015 .

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: محمد األنصاري.

أمني اجللسة أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: ساعتني. 

 طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور، عقد مجلس املستشارين جلسة عامة خصصت ألسئلة السيدات 

الرابعة  الساعة  2015 على  دجنبر   15 الثالثاء  يوم  وذلك  احلكومة عليها،  وأجوبة  الشفوية  املستشارين  والسادة 

وأربعني دقيقة بعد الزوال.

انطلقت أشغال اجللسة بكلمة افتتاحية للسيد محمد األنصاري )رئيس اجللسة( وبتقدمي السيد أحمد تويزي 

)أمني اجللسة( ملا ورد على اجمللس من جديد املراسالت واإلعالنات )تأجيل األسئلة املوجهة إلى قطاع التعمير وإعداد 

التراب الوطني إلى جلسة الحقة).

والنقل  التجهيز  وزير  الرباح،  العزيز  عبد  السيد  تقدم  املوضوع،  وحدة  إطار  في  املوانئ"  "إصالح  حول موضوع 
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واللوجستيك، باجلواب والرد على أسئلة وتعقيبات السيدات والسادة املستشارين:

م ادريس حسني علوي )الفريق احلركي(: قطاع املوانئ باملغرب.  -

محمد البكوري وعبد العزيز بوهدود في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(: سياسة الوزارة املينائية.  -

عائشة آيت عال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: قطاع املوانئ باملغرب.  -

العربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة(: تأهيل البنية التحتية املينائية.  -

محمد علمي )الفريق االشتراكي(: اإلستراتيجية الوطنية للموانئ.  -

نتائج  للشغل(:  الدميقراطية  الكونفدرالية  )مجموعة  التعقيب  في  حيسان  احلق  وعبد  الصادي  املبارك   -

إصالح قطاع املوانئ وعالقته باجلهوية املتقدمة.

أهداف  تفعيل  باملغرب(:  للمقاوالت  العام  االحتاد  )فريق  التعقيب  في  حفظي  اإلله  وعبد  غنموني  ياسني   -

اإلصالح املينائي.

العالم  العزلة عن  السباعي بسؤال حول إستراتيجية احلكومة لفك  امبارك  السيد  توجه  القطاع  في نفس 

القروي خاصة املناطق املتضررة من الفيضانات. 

وتعقيب  سؤال  على  الهجرة،  وشؤون  باخلارج  املقيمني  باملغاربة  املكلف  الوزير  بيرو،  أنيس  السيد  أجاب  بدوره 

السادة:

مينة عفان وعبد السالم اللبار في التعقيب )الفريق االستقاللي(: املواكبة القانونية واإلدارية ملغاربة العالم 	 

املقيمني باخلارج.

مبارك جميلي ونبيل األندلوسي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: الضرر احلاصل في تخفيض %40 من 	 

التعويضات بهولندا. 

ساءلت السيدة املستشارة آمال ميصرة )فريق العدالة والتنمية( السيد جنيب بوليف، الوزير املكلف بالنقل، 

وعقب بعدها على جوابه السيد املستشار علي العسري، حول ظاهرة تعرض القطارات ملمارسات غير قانونية من 

قبل املواطنني.

أما السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى وسياسة املدينة، فأجاب عن سؤالني ورد عن تعقيبني في نفس املوضوع 

من السيدين املستشارين أحمد تويزي وعبد اللطيف أبدوح، حول املدن اجلديدة.

أيضا أجاب السيد حلسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، في قطاع البحث العلمي 
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ومردودية  جناعة  مدى  حول  اليحياوي،  الزهراء  فاطمة  السيدة  من  وتعقيب  القاضي  وفاء  السيدة  تساؤل  على 

السياسة العمومية في ميدان البحث العلمي على ضوء تقييمات وخالصات الوزارة.

ردت السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن والتنمية االجتماعية، على سؤال وحيد وتعقيب وجهه 

السيد املستشار رحال املكاوي )الفريق االستقاللي( حول وضعية األشخاص ذوي اإلعاقة، وشرح السيد عبد السالم 

الصديقي، وزير التشغيل والشؤون االجتماعية، بعض حيثيات تشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة في معرض رده على 

سؤال السيد املستشار عبد الرحيم الكميلي )فريق األصالة واملعاصرة(. 

بعد آخر سؤال مبرمج بجدول أعمال اجللسة، والذي تقدم به السيد املستشار عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة 

واملعاصرة( حول تفاعل احلكومة مع تقارير ومذكرات ودراسة الهيئات الوطنية العامة في مجال حقوق اإلنسان، 

إلى السيد مصطفى الرميد، وزير العدل واحلريات، أعلن السيد محمد األنصاري رئيس اجللسة عن رفعها في حدود 

الساعة السادسة و40 دقيقة مساء.

جلسة الثالتاء 22 دجنرب 2015

جلسة رقم: 19

تاريخ اجللسة: الثالثاء 10 ربيع األول 1437 املوافق ل22 دجنبر 2015

موضوع اجللسة: جلسة عامة  مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: أحمد خلريف.

املدة الزمنية للجلسة: ساعتان.

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي، عقد مجلس املستشارين 

جلسة عامة خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها، وذلك يوم الثالثاء 22 

دجنبر 2015 على الساعة الرابعة وأربعون دقيقة بعد الزوال.

مباشرة بعد افتتاح السيد عبد اإلاله احللوطي )رئيس اجللسة( ألشغالها، دعا اجللسة إلى قراءة الفاحتة ترحما 

على روح املرحومني: السيدة زليخة الناصري مستشارة صاحب اجلاللة والسيد إبراهيم فرج احلاجب امللكي السابق، 
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ثم تقدم السيد أحمد خلريف )أمني اجللسة( ببسط ما استجد على اجمللس من مراسالت وإعالنات.

استهل جدول األعمال باألسئلة والتعقيبات املوجهة إلى قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون حول قرار احملكمة 

)نظرا  واحدة  دفعة  اخلارجية،  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  بوعيدة،  مباركة  السيدة  عنها  فأجابت  األوروبية، 

لوحدة املوضوع( على أسئلة وتعقيبات السيدات والسادة املستشارين:

محمد عدال )الفريق  الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: القرار الصادر عن احملكمة األوروبية.	 

عبد العزيز بوهدود ومحمد الرزمة في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(: القرار الصادر عن احملكمة األوروبية.	 

بإلغاء 	  األوربية  احملكمة  قرار  اإلستقاللى(:  )الفريق  التعقيب  في  ميارة  والنعم  الرشيد  ولد  محمد  سيدي 

اتفاقية الفالحة والصيد البحري املبرمة بني االحتاد األوروبي واملغرب.

أبوبكر عبيد ومحمد علمي في التعقيب )الفريق االشتراكي(: خلفية قرار احملكمة األوروبية.	 

امبارك السباعي )الفريق احلركي(: قرار احملكمة األوروبية	 

للشغل(: مدى جناعة 	  الدميقراطية  الكونفدرالية  )مجموعة  التعقيب  في  الكساب  ورجاء  الصادي  املبارك 

الدبلوماسية املغربية جملابهة قرار احملكمة األوروبية.

احلبيب بنطالب )فريق األصالة واملعاصرة(: تداعيات قرار احملكمة األوربية بشأن االتفاق الفالحي.	 

احلسني العبادي ونبيل شيخي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: قرار احملكمة األوربية القاضي بتعليق 	 

اتفاقية الفالحة والصيد البحري املبرمة بني املغرب واالحتاد األوروبي.

نائلة مية التازي وعمر مورو في التعقيب )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: تداعيات قرار احملكمة األوربية 	 

على املغرب.

م. ادريس احلسني علوي )الفريق احلركي(: قرار احملكمة األوربية املتعلق االتفاق الفالحي.	 

 وحول موضوع االستثناء في التعمير وتأثيره على مستقبل بعض املدن، رد السيد إدريس مرون، وزير التعمير 

وإعداد التراب الوطني على السادة املستشارين:

في 	  االنتشار  وإجراءات  متابعة  والتنمية(:  العدالة  )فريق  التعقيب  في  زاتني  وحميد  السعدوني  سعيد   

التعمير على مستوى احلكامة احمللية احلضرية.
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امبارك السباعي )الفريق احلركي(: السكن في العالم القروي.	 

خديجة الزومي )الفريق اإلستقاللى(: النظام األساسي للوكاالت احلضرية. 	 

السيد  رد  العليا،  واملعاهد  اجلامعات  على طلبة  املوزعة  االلكترونية  اللوحات  وحيد، حول موضوع  وفي سؤال 

حلسن الداودي، السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، على سؤال وتعقيب من فريق العدالة 

والتنمية )علي العسري ومبارك جميلي في التعقيب(.

العمومي على  الدعم  توزيع  والرياضة، على موضوع كيفية  وزير الشباب  كما أجاب السيد حلسن السكوري، 

اجلامعات الرياضية، املقدم من الفريق االستقاللي )عبد السالم اللبار(، ورد السيد احلسني الوردي في محور وضعية 

األطباء الداخليني على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين:

عدي الشجري )مجموعة العمل التقدمي(	 

عابد الشكايل )فريق األصالة واملعاصرة(	 

حسن سليغوة )الفريق اإلستقاللى(	 

والسيد عادل البراكات )فريق األصالة واملعاصرة( حول التزامات احلكومة لفتح أقسام الوالدة بالعالم القروي.	 

في آخر نقط جدول أعمال اجللسة، ومن خالل سؤال آني فريد رد السادة أعضاء احلكومة:

السيد جنيب بوليف، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك حول موضوع معاناة ساكنة املناطق اجلبلية خالل 	 

فصل الشتاء، على فريق االحتاد املغربي للشغل )فاطمة الزهراء اليحياوي ووفاء القاضي في التعقيب(. 

السيدة حكيمة احليطي، الوزيرة املنتدبة لدى وزر الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، املكلفة بالبيئة، على فريق 	 

األصالة واملعاصرة )أحمد تويزي(، حول كيفية معاجلة استمرار اخملاطر البيئية التي تخلفها معاصر الزيتون 

عند كل موسم )في سياق الدينامية الدولية والوطنية املرتبطة بتعزز الوعي البيئي وتطور اآلليات القانونية 

واملؤسساتية في مجال حماية البيئة(. 

رفع السيد عبد اإلاله احللوطي اجللسة العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية، التي استمرت ساعتني بالتحديد 

 .)18:40/ 16:40(
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جلسة الثالثاء 29 دجنرب 2015

جلسة رقم: 20

تاريخ اجللسة: الثالثاء 17 ربيع األول 1437 املوافق ل29 دجنبر 2015.

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: محمد عدال.

املدة الزمنية للجلسة: ساعة و52 دقيقة.

عدد احلضور: 84

عقد مجلس املستشارين طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي، 

جلسة عامة خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها، وذلك يوم الثالثاء 29 

دجنبر 2015 على الساعة الرابعة وسبعة وثالثون دقيقة بعد الزوال.

تقدم السيد محمد عدال )أمني اجللسة(، طبقا ألحكام النظام الداخلي، بإخبار اجمللس باجلديد من املراسالت 

مليكه  السيدة  )استقالة  ألشغالها  اجللسة،  رئيس  كوسكوس،  حميد  السيد  افتتاح  بعد  مباشرة  واإلعالنات، 

فالحي من مجلس املستشارين/ اإلعالن عن تأجيل السؤال املوجه لوزيرة الصناعة التقليدية(

توزعت أسئلة السيدات والسادة أعضاء مجلس املستشارين واختلفت بتنوع متثيليتهم واملواضيع التي تهم 

القطاعات احليوية للبالد، إذ تناول فيها السادة املستشارون:

وزارة العدل واحلريات:

عن 	  االستيالء  جرائم  والتنمية(:  العدالة  )فريق  التعقيب  في  العبادي  واحلسني  الدين  حامي  العلي  عبد 

العقارات اململوكة لألجانب ومغاربة اخلارج.  

قطاع الصحة:	 

رحال املكاوي )الفريق اإلستقاللى(: التغطية الصحية/ نظام الرميد.	 

أبوبكر عبيد وعبد احلميد فاتيحي في التعقيب )الفريق االشتراكي(: التغطية الصحية/ نظام الرميد.	 

الصحية/ 	  التغطية  للشغل(:  املغربي  االحتاد  )فريق  التعقيب  في  اليحياوي  الزهراء  وفاطمة  القاضي  وفاء 

نظام الرميد.
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عبد السالم اللبار )الفريق اإلستقاللى(: انتقال األمراض واألوبئة.	 

عبد اللطيف أبدوح )الفريق اإلستقاللى(: أقسام املستعجالت.	 

الطبية 	  األطر  في  اخلصاص  واملعاصرة(:  األصالة  )فريق  التعقيب  في  املهاجري  اإلله  وعبد  القميزة  حميد 

بالعالم القروي.

موالي ادريس حسني علوي وعبد الرحمان الدريسي في التعقيب )الفريق احلركي(: وضعية املستشفيات.	 

موظفوا 	  للشغل(:  الدميقراطية  الكنفدرالية  )مجموعة  التعقيب  في  الكساب  ورجاء  حيسان  احلق  عبد 

قطاع الصحة.

حلسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: اخلدمات الصحية بالعالم القروي.	 

عائشة آيت عال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: اخلصاص في املستوصفات.	 

قطاع التعليم العالي:

أحمد تويزي )فريق األصالة واملعاصرة(: تفاقم بطالة خريجي اجلامعات.	 

تعرفه 	  الذي  االكتظاظ  والتنمية(:  العدالة  )فريق  التعقيب  في  كوري  السي  السالم  وعبد  مبارك جميلي 

جامعة القاضي عياض.

وزارة الشباب والرياضة:

حلسن سليغوة )الفريق اإلستقاللى(: ظاهرة الشغب في املالعب.	 

أحمد شدا )الفريق احلركي( : ظاهرة الشغب في املالعب.	 

قطاع التنمية االجتماعية:

حميد زاتني وآمال ميصرة في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: تيسير متدرس األطفال في وضعية إعاقة.  	 

الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني:

عبد الكرمي الهمس )فريق األصالة واملعاصرة(: مراقبة التمويالت اخلارجية لبعض هيئات اجملتمع املدني.	 

قطاع التشغيل والشؤون االجتماعية:

احلو املربوح )فريق األصالة واملعاصرة(: دور الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.	 

اجللسة  رفع  السيد حميد كوسكوس عن  أعلن  دقيقة،  السادسة مساء وتسعة وعشرون  الساعة  متام   في 

العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية.
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جلسة الثالثاء 5 يناير 2016

األسئلة الشفوية

جلسة رقم: 22

. 24 ربيع األول 1437 املوافق ل5 يناير 2016 الثالثاء تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد القادر سالمة.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: ساعتان و22 دقيقة.

عدد احلضور: 81

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي، عقد مجلس املستشارين 

جلسة عامة خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها، وذلك يوم الثالثاء 5 

يناير 2016 على الساعة الرابعة وثمانية وثالثون دقيقة بعد الزوال.

مباشرة بعد افتتاح اجللسة تقدم السيد أحمد تويزي )أمني اجللسة(، طبقا ألحكام النظام الداخلي، ببسط 

ما ورد على اجمللس من مراسالت وإعالنات وجدول أعمال اجللسة، توزعت أسئلة السيدات والسادة أعضاء مجلس 

املستشارين واختلفت بتنوع متثيليتهم واملواضيع التي تهم القطاعات احليوية للبالد، إذ ساءل السادة املستشارون:

 السيد حلسن احلداد، وزير السياحة:	 

يوسف محيي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: حصيلة برنامج رؤية"2020".	 

محمد سالم بنمسعود )الفريق اإلستقاللى(: اإلقالع السياحي.	 

السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة التضامن واألسرة والتنمية االجتماعية:	 

فاطمة الزهراء اليحياوي ووفاء القاضي في التعقيب )فريق االحتاد املغربي للشغل(: توفير احلماية لألشخاص 	 

في وضعية إعاقة بالشوارع والطرق الوطنية.

الرعاية 	  مؤسسات  شغيلة  وضعية  والتنمية(:  العدالة  )فريق  التعقيب  في  ميصرة  وآمال  العسري  علي 

االجتماعية.
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 السيد محمد حصاد، وزير الداخلية:	 

امحمد احميدي )فريق األصالة واملعاصرة(: تنمية األقاليم احلدودية.	 

امبارك السباعي التعقيب )الفريق احلركي(: تردي خدمات التدبير املفوض.	 

يوسف بن جلون وسعيد السعدوني في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: اختالالت التدبير املفوض.	 

مصطفى حركات )فريق األصالة واملعاصرة(: تنمية الكفاءات البشرية للجماعات الترابية.	 

محمد البشير العبدالوي ونبيل األندلوسي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: دور وكاالت تنمية أقاليم 	 

الشرق والشمال واجلنوب في ظل اجلهوية املتقدمة.

حسن سليغوة وعبد السالم اللبار في التعقيب )الفريق اإلستقاللى(: محاربة الفوضى والتسيب بأسواق 	 

اجلملة للخضر.

محمد علمي )الفريق االشتراكي(: الظواهر اجلديدة املتعلقة باالختالل في املنظومة األمنية.	 

سيدي محمد ولد الرشيد والنعم ميارة في التعقيب )الفريق اإلستقاللى(: تفشي اجلرمية في الشارع العام.	 

محمد ابا حنيني وعبد العزيز بوهدود في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(: إعادة النظر في النسبة 	 

اخملصصة للجماعات الترابية من مداخل الضريبة على القيمة املضافة.

اجلماعات 	  موظفي  لفائدة  املستمر  التكوين  االجتماعي(:  الدميقراطي  الدستوري  )الفريق  عال  آيت  عائشة 

احمللية.

احملصل 	  بالشواهد  املوظفني  ترقية  عدم  للشغل(:  الدميقراطية  الكونفدرالية  )مجموعة  الصادي  املبارك 

عليها.

ورد السيد خالد البرجاوي، وزير التربية الوطنية والتكوين املهني،:	 

موالي عبد الرحمان الكامل )فريق األصالة واملعاصرة(: تأهيل وتطوير الداخليات املتواجدة باململكة.	 

خديجة الزومي )الفريق اإلستقاللى(: ضحايا النظامني األساسيني منذ 2011.	 

وأثار سؤال السيد املستشار عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة( حول تعديل اتفاقية الضمان االجتماعي 

لفائدة اجلالية املغربية بهولندا، وجواب السيد عبد السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون االجتماعية، املقدمني 

باللغة األمازيغية، موجة احتجاجات في شكل نقط نظام من السادة: )نبيل شيخي/ العربي احملرشي/ عبد السالم 

اللبار/ عبد احلميد فاتيحي/ ثريا حلرش(.
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وأجابت السيدة حكيمة احليطي، الوزيرة املكلفة بالبيئة:

رحال مكاوي )الفريق اإلستقاللى(: التنظيم واإلجراءات املعدة للقاء مؤمتر األطراف 22 حول املناخ/ املنجزات 	 

البيئية في بالدنا.

وعلى آخر نقطة مبرمجة في جدول أعمال اجللسة، ردت السيدة شرفات أفيالل، الوزيرة املكلفة باملاء، على سؤال 

وتعقيب السيد:

الطيب البقالي )الفريق احلركي(: بناء سد باجلهة الشرقية.	 

رفع السيد عبد القادر سالمة اجللسة العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية في متام الساعة السابعة مساء.

جلسة الثالثاء 5 يناير 2016

األسئلة الشفوية

جلسة رقم: 24

فاحت ربيع الثاني 1437 املوافق ل 12 يناير 2016 الثالثاء تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفهية.

رئيسة اجللسة: نائلة مية التازي.

امني اجللسة: أحمد اخلريف.

املدة الزمنية للجلسة: ساعة و9 دقائق.

عدد احلضور: 94 

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور، عقد مجلس املستشارين جلسة عامة خصصت ألسئلة السيدات 

والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها، وذلك يوم الثالثاء 12 يناير 2016 على الساعة الرابعة وأربعة وثالثون 

دقيقة بعد الزوال.

بعد افتتاح السيدة املستشارة نائلة مية التازي )رئيسة اجللسة( ألعمال اجللسة، وعرض السيد أحمد اخلريف 

)أمني اجللسة( ملا ورد على اجمللس من جديد املراسالت واإلعالنات، تفضل مباشرة السادة أعضاء مجلس املستشارين 

ببسط أسئلتهم املوجهة إلى أعضاء احلكومة بحصة سؤال لكل فريق )تخللها توضيح واعتذار من الوزير املكلف 

بالعالقات مع البرملان حول تأخير الرد في قطاع الصحة(.
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في قطاع التربية والتكوين املهني:

العربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة(: وضعية األساتذة املتدربني.	 

فاطمة احلبوسي وخديجة الزومي في التعقيب )الفريق اإلستقاللى(: ظاهرة االكتظاظ التي تعرفها األقسام 	 

املدرسية.

في قطاع البيئة:

م ادريس حسني علوي )الفريق احلركي(: مآل اتفاقيات الشراكة املبرمة مع اجلماعات الترابية.	 

اخملتار صواب وعبد الوهاب بلفقيه في التعقيب )الفريق االشتراكي(: مصير اتفاقيات الشراكة املبرمة مع 	 

اجلماعات الترابية.

في قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية:

يوسف بنجلون وحميد زاتني في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: وضعية األئمة والقيمني الدينيني. 	 

في قطاع السياحة:

أحمد الرزمة وحلسن ادعي في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(: إشراك املهنيني في إعداد وتدبير 	 

ٕاالستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع السياحة. 

في قطاع التضامن االجتماعي واألسرة:

عدي الشجري ومحمد ادعيدعة في التعقيب )مجموعة العمل التقدمي(: مآل مشروع مناهضة العنف 	 

ضد النساء وحماية املرأة واألسرة املغربية.

في قطاع التشغيل والشؤون االجتماعية: 

رشيد املنياري )فريق االحتاد املغربي للشغل(: تعليق احلوار االجتماعي من طرف احلكومة.	 

وتيرة 	  ارتفاع  الدميقراطية للشغل(:  الكونفدرالية  التعقيب )مجموعة  واملبارك الصادي في  رجاء الكساب 

إغالق املقاوالت.

في قطاع الصحة:

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: مآل املستشفى اجلديد ملدينة خنيفرة.	 

التازي عن رفع  نائلة مية  وأربعون دقيقة أعلنت السيدة  في اخلتام وفي حدود الساعة اخلامسة مساء وثالثة 

اجللسة العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية. 
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جلسة يوم الثالثاء 19 يناير2016

جلسة رقم: 26

 تاريخ اجللسة: الثالثاء 8 ربيع الثاني1437 املوافق ل 19 يناير2016

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: محمد األنصاري.

أمني اجللسة: محمد عدال.

املدة الزمنية للجلسة: ساعتني و20 دقيقة.

عدد احلضور: 71

الساعة  على   2016 يناير   19 الثالثاء  يوم  الدستور،  من   100 الفصل  املستشارين طبقا ألحكام  عقد مجلس 

الرابعة و34 دقيقة بعد الزوال جلسة عامة خصصت لتقدمي األسئلة الشفهية وأجوبة احلكومة عليها.

استهل أشغال اجللسة السيد محمد األنصاري )رئيس اجللسة( بكلمة افتتاحية، عرض بعدها السيد محمد 

بقبول استقالة  الدستوري  اجمللس  قرار  أبرزه  )كان  وإعالنات  اجمللس من مراسالت  ورد على  ما  اجللسة(  )أمني  عدال 

السيدة املستشارة مليكة فالحي من عضوية مجلس املستشارين(.

توزعت أسئلة السيدات والسادة املستشارين املوجهة للسادة أعضاء احلكومة حسب القطاعات التالية:

قطاع الصحة:

حلسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: سيارات اإلسعاف األولية اخلاصة.	 

بالعمل 	  العمومية  باملستشفيات  العاملني  لألطباء  الترخيص  قرار  االشتراكي(:  )الفريق  علمي  محمد 

باملصحات اخلاصة.

بالعمل 	  العمومية  باملستشفيات  العاملني  لألطباء  الترخيص  قرار  اإلستقاللى(:  )الفريق  املكاوي  رحال 

باملصحات اخلاصة.

قطاع االتصال:

سيدي الطيب املوساوي )الفريق اإلستقاللى(: تنزيل عقد البرنامج اجلديد لتأهيل الصحافة املكتوبة.	 

عز الدين زكري )فريق االحتاد املغربي للشغل(: تنزيل البرنامج اجلديد لتأهيل الصحافة املكتوبة.	 

عبد السالم اللبار )الفريق اإلستقاللى(: الصحافة املكتوبة.	 

قطاع التجارة اخلارجية:

محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(: وضعية املصدرين.	 
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يوسف محيي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: تنمية العرض التصديري للمغرب.	 

امبارك السباعي وأحمد شد في التعقيب )الفريق احلركي(: تنافسية الصادرات املغربية.	 

قطاع الوظيفة العمومية:

عبد احلق حيسان وثريا حلرش في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(: إسناد املسؤولية 	 

في الوظيفة العمومية.

حسن سليغوة وعبد السالم اللبار في التعقيب )الفريق اإلستقاللى(: مسطرة التوظيف بالتعاقد.	 

قطاع املالية: 

عادل البراكات )فريق األصالة واملعاصرة(: ارتفاع حجم الدين اخلارجي العمومي.	 

عائشة آيت عال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: استرجاع أموال مساهمات التقاعد.	 

م ادريس حسني علوي وعبد الرحمان الدريسي في التعقيب )الفريق احلركي(: مستجدات إصالح أنظمة التقاعد.	 

قطاع اإلسكان: 

نبيل األندلوسي وعبد الكرمي الهوايشري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(:  برنامج مدن بدون صفيح.	 

قطاع التعليم العالي: 

مبارك جميلي )فريق العدالة والتنمية(: تعميم املنح اجلامعية باملناطق النائية.	 

قطاع التضامن واألسرة: 

عابد شكايل )فريق األصالة واملعاصرة(: أطفال الشوارع في املغرب.	 

قطاع الصناعة التقليدية: 

امحمد احميدي )فريق األصالة واملعاصرة(: تقوية املوارد املالية للغرف.	 

قطاع التشغيل: 

عبد السالم بلقشور )فريق األصالة واملعاصرة(: االختالالت املالية التي تعرفها التعاضدية العامة للتعليم.	 

قطاع النقل: 

سعيد السعدوني وعلي العسري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: النقل السري بالعالم القروي.	 

في األخير وحتديدا على الساعة السادسة مساء وخمس وخمسون دقيقة، أعلن السيد محمد األنصاري عن رفع 

اجللسة العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية وأجوبة احلكومة عليها.

جلسة الثالتاء 26 يناير 2016 
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األسئلة الشفوية

جلسة رقم: 28

. 15 ربيع الثاني 1437 املوافق ل26 يناير 2016 الثالثاء تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: ساعتان و14 دقيقة.

عدد احلضور: 64

عقد مجلس املستشارين جلسة عامة خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة 

عليها، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات مواد النظام الداخلي، وذلك يوم الثالثاء 26 يناير 2016 

على الساعة السادسة وأربع وثالثون دقيقة مساء.

افتتح السيد املستشار عبد اإلاله احللوطي أشغال اجللسة ورحب بالسيدة املستشارة جناة كومير) التي عوضت مقعد 

السيدة املستشارة مليكة فالحي، املستقيلة من عضوية اجمللس(، تقدم بعدها السيد أحمد تويزي )أمني اجللسة( ببسط 

جديد ما ورد على اجمللس من مراسالت وإعالنات وجدول أعمال اجللسة، التي  حضرها السادة أعضاء احلكومة:

محمد مبديع: وزير الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة؛	 

مصطفى اخللفي: وزير االتصال؛	 

جنيب بوليف: الوزير املكلف بالنقل؛ 	 

نبيل بنعبد اهلل: وزير اإلسكان وسياسة املدينة؛	 

خالد البرجاوي: وزير التربية الوطنية؛	 

عبد العزيز الرباح: وزير التجهيز والنقل؛ 	 

احلسني الوردي : وزير الصحة؛ 	 

عبد السالم الصديقي: وزير التشغيل والشؤون االجتماعية؛	 

وردوا على أسئلة وتعقيبات السيدات والسادة املستشارين في القطاعات التالية: 
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في قطاع الوظيفة العمومية: 

اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد في اإلدارة العمومية:

سعيد زهير )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي( 	 

عبد اللطيف أبدوح وخديجة الزومي في التعقيب )الفريق اإلستقاللى(	 

محمد البشير العبدالوي ونبيل شيخي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(	 

فاطمة الزهراء اليحياوي ومحمد زروال في التعقيب )فريق االحتاد املغربي للشغل( 	 

العربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة(	 

امبارك السباعي )الفريق احلركي(	 

ياسني غنموني )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(	 

عبد الكرمي الهمس )فريق األصالة واملعاصرة(: تبسيط املساطر وحتسني اخلدمات.	 

رحال املكاوي )الفريق االستقاللي(: اإلستراتيجية التوقعية لتدبير املوارد البشرية بالوظيفة العمومية .	 

في قطاع االتصال:

أحمد تويزي )فريق األصالة واملعاصرة(: حماية اجملتمع واملؤسسات من خطر التطرف والتشدد واإلرهاب.	 

في قطاع النقل:

مينة عفان )الفريق اإلستقاللى(: تهديد األرامل ومتقاعدي السكك احلديدية بالتشرد.	 

في قطاع اإلسكان:

التجهيز 	  الناقصة  السكنية  األحياء  هيكلة  إعادة  ضرورة  اإلستقاللى(:  )الفريق  أبدوح  اللطيف  عبد 

والتأهيل احلضري

حلسن سليغوة )الفريق اإلستقاللى(: إشكالية الدور اآليلة للسقوط.	 

في قطاع التربية الوطنية:

عبد احلق حيسان )مجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل(: احتجاجات مجموعة من الفئات في اإلدارة والتدريس.	 

في قطاع التجهيز والنقل:

أحمد شدا )الفريق احلركي(: تعرفة الطرق السيارة.	 
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حلسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: املسالك الطرقية بالعالم القروي.	 

آمال ميصرة وعلي العسري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: العدالة اجملالية في املشاريع الطرقية الكبرى.	 

في قطاع الصحة:

محمد عبد الرحيم الكامل )فريق األصالة واملعاصرة(: سوء توزيع اعتمادات الصحة.	 

نبيل األندلوسي )فريق األصالة واملعاصرة(: وضعية مستشفى محمد اخلامس باحلسيمة.	 

قطاع التشغيل: 

عبد احلميد فاتيحي )الفريق االشتراكي(: القانون املتعلق بالنقابات.	 

اجللسة  رفع  عن  احللوطي  اإلاله  عبد  السيد  أعلن  دقيقة،  وأربعون  وثمانية  مساء  السادسة  الساعة  متام  في 

العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية.

جلسة الثالثاء 2 فرباير 2016

 األسئلة الشفوية

جلسة رقم: 29

. 22 ربيع الثاني 1437 املوافق ل2 فبراير 2016 الثالثاء تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: ساعتان و24 دقيقة.

عقد يوم الثالثاء 2 فبراير 2016 مجلس املستشارين على الساعة الرابعة وخمسا وثالثني دقيقة مساء )طبقا 

ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي(، جلسة عامة خصصت لتقدمي أسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها. 

عرض السيد احمد تويزي )أمني اجللسة( على أنظار اجمللس ما ورد من جديد املراسالت واإلعالنات وجدول أعمال 
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اجللسة )إحالة فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب ملقترح قانون يتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق االضطراب( 

مباشرة بعد افتتاح السيد حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( ألشغالها، ومببادرة من السيد املستشار احلو املربوح 

)فريق األصالة واملعاصرة(، من خالل نقطة نظام، ترحم احلضور بقراءة الفاحتة على روح الطالب "إزم" الذي قضى إثر 

األحداث األليمة التي عاشتها جامعة القاضي عياض مبراكش . 

واستهل جدول أعمال اجللسة باألسئلة املوجهة لقطاع الشباب والرياضة وبأجوبة وتعقيبات السيدات والسادة:

امبارك السباعي )الفريق احلركي(: سياسة القرب في إستراتيجية الوزارة. 	 

محمد علمي )الفريق االشتراكي(: مصير االتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع اجلماعات الترابية بخصوص 	 

مالعب القرب.

حلسن سليغوة )الفريق اإلستقاللى(: سياسة رياضة القرب.	 

عبد الرحيم الكميلي )فريق األصالة واملعاصرة(: املالعب السوسيو رياضية للقرب.	 

عبد الرحيم الصويري )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: توفير البنيات الرياضية احمللية. 	 

في قطاع التعليم العالي استفسر السيد حلسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار( عن أسباب عودة العنف 

إلى اجلامعة املغربية، كذلك تدخلت السيدتني املستشارتني: وفاء القاضي وفاطمة الزهراء اليحياوي في التعقيب 

لألطباء  املستمر  التكوين  لورش  الفعلي  والتنزيل  البشرية  املوارد  أزمة  ملناقشة  للشغل(  املغربي  االحتاد  )فريق 

واملمرضني بقطاع الصحة العمومية.

وساءل السيد محمد األمني الصبيحي، وزير الثقافة، السادة املستشارون:

خديجة الزومي )الفريق اإلستقاللى(: حتسني الوضعية اإلدارية واملالية للموظفني والعاملني مبسرح محمد 	 

اخلامس.

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: إعادة االعتبار للثرات الالمادي. 	 

أيضا رد السيد مصطفى الرميد، وزير العدل واحلريات، على أسئلة وتعقيبات السادة:

عبد العلي حامي الدين )فريق العدالة والتنمية(: اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان.	 
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احلسني العبادي )فريق العدالة والتنمية(: آفاق احلوار مع النساخ القضائيني.	 

في قطاع اإلسكان رد السيد نبيل بنعبد اهلل على سؤال وتعقيب السيد املستشار عبد اإلله املهاجري )فريق 

األصالة واملعاصرة( عن أسباب تعثر برنامج السكن منخفض التكلفة، وحول موضوع تسوية وضعية سد اخلصاص 

ساءل السيد املستشار علي العسري عن فريق العدالة والتنمية )آمال ميصرة في التعقيب( السيد وزير التربية 

التجهيز  وزير  الرباح،  العزيز  السيد عبد  اإلستقاللى( مع  )الفريق  األنصاري  السيد محمد  ناقش  الوطنية، كذلك 

والنقل، البرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي، أيضا استفسر الفريق احلركي )عبد الرحمان الدريسي والطيب 

البقالي في التعقيب( عن أسباب تراجع السياحة.

وحول بعض إشكاليات التشغيل، رد السيد عبد السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون االجتماعية، على 

استفسارات السادة املستشارين:

رحال املكاوي )الفريق اإلستقاللى(: ارتفاع ظاهرة البطالة وأزمة التشغيل.	 

عبد السالم بلقشور )فريق األصالة واملعاصرة(: معضلة بطالة الكفاءات وآليات معاجلتها.	 

اجلديدة 	  التدابير  نتائج  التقدمي(:  العمل  )مجموعة  التعقيب  في  ادعيدعة  ومحمد  أعمو  اللطيف  عبد 

لتعزيز مسلسل إنعاش التشغيل.

املبارك الصادي )مجموعة  بعد آخر سؤال مبرمج في جدول أعمال اجللسة، والذي تقدم به السيد املستشار 

الكونفدرالية الدميقراطية للشغل( إلى السيد وزير الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة، حول كيفية إنصاف موظفي 

6" وما فوق في الوظيفة العمومية، أعلن السيد حميد كوسكوس عن رفع اجللسة العامة اخملصصة  السلم " 

لألسئلة الشفوية في متام الساعة السادسة مساء وثمانية وخمسون دقيقة.
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جلسة الثالثاء 9 فرباير 2016

األسئلة الشفوية

جلسة رقم: 31

. 29 ربيع الثاني 1437 املوافق ل2 فبراير 2016 الثالثاء تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد القادر سالمة.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

املدة الزمنية للجلسة: 57 دقيقة.

احلضور: 83

جلسة  املستشارين  مجلس  عقد   ،2015 أكتوبر  لدورة  الشفوية  لألسئلة  مخصصة  عامة  جلسة  آخر  في 

على   2016 فبراير   9 الثالثاء  يوم  عليها،  احلكومة  وأجوبة  املستشارين  والسادة  السيدات  أسئلة  لتقدمي  عمومية 

الساعة الرابعة وسبعة وثالثون دقيقة بعد الزوال.

)أمني  تويزي  احمد  السيد  عرض  ألشغالها  اجللسة(  )رئيس  سالمة  القادر  عبد  السيد  افتتاح  بعد  ومباشرة 

الوزيرة  السيدة  )اعتذار  اجللسة  أعمال  وجدول  واإلعالنات  املراسالت  جديد  من  ورد  ما  اجمللس  أنظار  على  اجللسة( 

املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، املكلفة بالبيئة عن حضور أشغال جلسة األسئلة اللتزامها بحضور 

نشاط ملكي(

وقد توزعت أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين على القطاعات التالية:

الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة:

تقاعد 	  احتساب  في  الوطنية  البطاقة  في  احملدد  اليوم  اعتماد  ضرورة  اإلستقاللى(:  )الفريق  ميارة  النعم 

املوظفني.

امبارك السباعي )الفريق احلركي(: إشكالية عدم اعتماد اليوم احملدد في بطاقة التعريف الوطنية البيومترية 	 

الحتساب تقاعد املوظفني.

عبد الصمد مرميي )فريق العدالة والتنمية(: إصالح النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.	 

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: ترسيم رأس السنة األمازيغية كعيد وطني.	 
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الثقافة:

عبد احلميد فاتيحي )الفريق االشتراكي(: السياسة احلكومية في مجال اإلبداع الثقافي.	 

التربية الوطنية والتكوين املهني:

عبد اإلله حفظي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: مالئمة التكوين املهني مع خاصيات وحاجيات سوق الشغل.	 

األسرة والتضامن والتنمية االجتماعية:

وفاء القاضي وفاطمة الزهراء اليحياوي في التعقيب )فريق االحتاد املغربي للشغل(: مصير وكالة التنمية 	 

االجتماعية والعاملني بها.

العدل واحلريات:

محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(: تأخر بعض املراسيم التطبيقية املنظمة لقانون التوثيق العصري.	 

تخللت اجللسة موجة احتجاج خاصة من مجموعة الكونفدرالية الدميوقراطية للشغل )املبارك الصادي( حول 

غياب السيدة الوزيرة املنتدبة املكلفة بالبيئة عن حضور أشغال جلسة األسئلة، خاصة بعد التذكير باالعتذار من 

طرف السيد وزير الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة.

رفع السيد رئيس اجللسة أشغال اجللسة العامة اخملصصة لألسئلة الشفوية التي دامت زهاء 57 دقيقة وانتهت 

على الساعة اخلامسة مساء و 34 دقيقة.
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أوال: اجللسات اخلاصة:

جلسة الثالثاء 7 يونيو 2016

- جلسة خاصة -

رقم: 54

تاريخ اجللسة: الثالثاء 1 رمضان 1437 هـ / 7يونيو 2016.

موضوع اجللسة: جلسة عمومية ملناقشة عرض اجمللس األعلى للحسابات.

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش.   

توقيت اجللسة: ساعتان و26د )15:20/17:46(                  

عدد احلضور: 48                      

في أول أيام شهر رمضان الكرمي لسنة 1437 املوافق ليوم الثالثاء 7 يونيو 2016، وطبقا ألحكام الفصل 148 من 

الدستور واملادة 279 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، عقد اجمللس مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفهية، 

جلسة عامة خصصت ملناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال احملاكم املالية.

ترتبت تدخالت السيدات والسادة املستشارين خالل مناقشتهم لعرض اجمللس األعلى للحسابات، كانت على التوالي:

- عبد السالم اللبار) الفريق االستقاللي(: 16د.

 - عبد العزيز بنعزوز/ في تعقيب بعد ردود السادة أعضاء احلكومة )فريق األصالة واملعاصرة(: 15د.

- نبيل شيخي )فريق العدالة والتنمية(: 10د.

- عبد الرحمان الدريسي )الفريق احلركي(: 8د.

- محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(: 7د.

- عبد اإلله حفظي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب( 6د.

- محمد علمي )الفريق االشتراكي(: 5د.

ملخصات حول اجللسات العامة املنعقدة 

خالل دورة أبريل 2016



154

اجللسات العامة

- آمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(: 5د.

- املبارك الصادي )مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(: 4د.

- عبد اللطيف أعمو )مجموعة العمل التقدمي(: 4د.

وفي معرض ردّهم على السادة أعضاء مجلس املستشارين وردت تعقيبات السادة أعضاء احلكومة كالتالي:

- محمد مبديع الوزير املكلف بالوظيفة العمومية )نيابة عن السيد وزير الداخلية(: 15د. 

- نبيل بنعبد اهلل )وزير السكنى وسياسة املدينة(: 15د.

- خالد برجاوي )وزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املهني(: 5د.

- محمد مبديع )الوزير املكلف بالوظيفة العمومية(: 15د.

جلسة الثالثاء 14 يونيو 2016

- جلسة خاصة -

رقم: 56

تاريخ اجللسة: الثالثاء 8 رمضان 1437 هـ / 14يونيو 2016.

موضوع اجللسة: جلسة عمومية النتخاب أعضاء احملكمة الدستورية.

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش.   

بداية اجللسة: ساعتان و15د                

عدد احلضور:98                      

مكتب  ولقرار  املستشارين،  جمللس  الداخلي  النظام  من   270 واملادة  الدستور  من   130 الفصل  ألحكام  طبقا 

مجلس املستشارين الصادر في 03 ماي 2016 احملّدد لشروط وكيفيات وأجل تقدمي الترشيحات للعضوية باحملكمة 

الدستورية، عقد مجلس املستشارين جلسة عمومية النتخاب ثالثة أعضاء ألول مرة باحملكمة الدستورية، وذلك يوم 

الثالثاء 14 يونيو 2016 على الساعة الواحدة وأربعون دقيقة زواال بقاعة اجللسات مبقر مجلس املستشارين.

لهذا  املترشحني  غير  اجمللس،  مكتب  أعضاء  تولي  عن  اجللسة(  )رئيس  شماش  بن  احلكيم  عبد  السيد  أعلن 

االنتخاب، عملية دراسة ملفات جميع املترشحني )اخلمسة( في االجتماع املنعقد في فاحت يونيو 2016، والتي أسفرت 
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عن قبول ملفات ثالث مترشحني الستيفائها للشروط القانونية، ويتعلق األمر بالسادة:

السيد محمد اجلوهري املرشح للمدة االنتدابية لثالث سنوات؛  	

السيد ندير املومني املرشح للمدة االنتدابية لست سنوات؛  	

السيد محمد األنصاري املرشح للمدة االنتدابية لتسع سنوات.  	

ثم استعرض السيرة الذاتية لكل املرشحني الثالث قبل مباشرة عملية التصويت، والتي أفرزت النتائج التالية:

مرشح املدة االنتدابية لثالث سنوات: األصوات املعتبرة صحيحة 84/ األصوات امللغاة 14.	 

 مرشح املدة االنتدابية لست سنوات: األصوات املعتبرة صحيحة 81/ األصوات امللغاة 17.	 

مرشح املدة االنتدابية لتسع سنوات: األصوات املعتبرة صحيحة 82/ األصوات امللغاة 16.	 

ونظرا حلصول كل من املرشحني الثالث على أصوات بعدد يفوق ثلثي أعضاء مجلس املستشارين، صرّح السيد رئيس 

اجللسة بعد عملية الفرز بانتخاب السادة: محمد اجلوهري وندير املومني و محمد األنصاري أعضاءا باحملكمة الدستورية.

جلسة اجلمعة 5 غشت 2016

تقييم السياسات العمومية–

جلسة رقم: 71

تاريخ اجللسة: الثالثاء 1 ذو القعدة 1437 املوافق ل 5 غشت 2016 

 موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية.

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش/ نائلة مية التازي.

توقيت اجللسة: من 16:11 إلى 19:35

عدد احلضور: 65

خصص مجلس املستشارين وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور واملواد: 264، 265، 266، 

السياسات  وتقييم  ملناقشة  سنوية  عمومية  جلسة  املستشارين،  جمللس  الداخلي  النظام  من   269  ،268  ،267

بن  السيد عبد احلكيم  برئاسة  دقيقة  وإحدى عشر  زواال  الرابعة  الساعة  الثروة، على  بإنتاج  املرتبطة  العمومية 

شماش.

وتوزع جدول أعمال اجللسة بني مجموعة من احملاور في شكل مخططات إستراتيجية )اخملطط األزرق/ اخملطط 
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األخضر/ امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي/ السياسة الطاقية/ املغرب الرقمي(، والتي نوقشت على التوالي كاآلتي: 

-1 عبد الكرمي املهدي، رئيس اجملموعة املوضوعاتيةاملكلفة بالتحضير للجلسة السنوية: تقدمي التقرير السنوي.

-2 عبد الصمد مرميي مقرر اجملموعة املوضوعاتية: عرض ملخص التقرير. 

-3 فؤاد قديري )الفريق االستقاللي/ عضو اجملموعة املوضوعاتية(: مناقشة مضمون التقرير.

-4 عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: مناقشة مضمون التقرير.

-5 نبيل شيخي )فريق العدالة والتنمية(: مناقشة مضمون التقرير.

-6 مبارك السباعي )الفريق احلركي(: مناقشة مضمون التقرير.

-7 محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(: مناقشة مضمون التقرير.

-8 عبد اإلله حفظي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: مناقشة مضمون التقرير.

-9 محمد علمي ) الفريق االشتراكي(: مناقشة مضمون التقرير.

10 – آمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(: مناقشة مضمون التقرير.

-11 عائشة آيت عال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: مناقشة مضمون التقرير.

املوضوعاتية(: مناقشة  اجملموعة  للشغل/ عضو  الدميقراطية  الكونفدرالية  )مجموعة  احلق حيسان  -12 عبد 

مضمون التقرير.

-13 عبد اللطيف أعمو )مجموعة العمل التقدمي/ عضو اجملموعة املوضوعاتية(: مناقشة مضمون التقرير.

-14 عبد العزيز عمري )الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان نيابة عن وزير الفالحة(: رد احلكومة.

-15 محمد عبو )الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية(: رد احلكومة.

-16 عبد القادر عمارة )وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة(: رد احلكومة.

-17 حلسن حداد )وزير السياحة(: رد احلكومة.

-18 حلسن الداودي )وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر(: رد احلكومة.

-19 محمد الوفا )الوزير املكلف بالشؤون العامة واحلكامة(: رد احلكومة.

-20 عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: تعقيب على رد احلكومة.

21– آمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(: تعقيب على رد احلكومة.

-22 عبد احلق حيسان )مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(: تعقيب على رد احلكومة.
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جلسة اجلمعة 5 غشت 2016

اختتام الدورة–

جلسة رقم: 72

تاريخ اجللسة: الثالثاء 1 ذو القعدة 1437 املوافق ل 5 غشت 2016 

موضوع اجللسة: اختتام الدورة.

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش. 

توقيت اجللسة: من 19:35 إلى 20:16

عدد احلضور: 45

2016 على الساعة السابعة مساء  5 غشت  1 ذو القعدة املوافق ل  خصص مجلس املستشارين يوم الثالثاء 

وخمس وثالثون دقيقة ، طبقا ألحكام الفصل 65 من الدستور واملادة 6 من نظامه الداخلي، جلسة عمومية الختتام 

أشغال الدورة الربيعية من السنة التشريعية -2015 2016، برئاسة السيد عبد احلكيم بن شماش الذي تفضل 

بتقدمي حصيلة اجمللس خالل هذه الدورة الديبلوماسية والرقابية والتشريعية، واختتمت بتالوة السيد محمد عدال 

)أمني اجللسة( للبرقية املرفوعة لصاحب اجلاللة.
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ثانيا: جلسات التشريع:

جلسيت يوم اجلمعة 8 أبريل 2016

االفتتاح/ التشريع

مباشرة بعد افتتاح دورة أبريل 2016، والتي متّيزت بتالوة آيات بينات من الذكر احلكيم وإلقاء السيد رئيس مجلس 

املستشارين خطابا باملناسبة، عقد اجمللس جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص 

التشريعية اجلاهزة، والتي متت املوافقة على إثرها باإلجماع على مشاريع القوانني التالية:

مشروع قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. 	 

مشروع قانون رقم 46.12 يغير ويتمم مبوجبه امللحق األول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى 	 

اآلخرة 1337 )31 مارس 1919( مبثابة مدونة التجارة البحرية. 

مشروع قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير اجملاالت الرعوية واملراعي الغابوية. 	 

مشروع قانون رقم 133.12 يتعلق بالعالمات املميزة ملنتوجات الصناعة التقليدية. 	 

مشروع قانون رقم 30.15 يتعلق بسالمة السدود. 	 

املعمارية 	  الهندسة  مهنة  مبزاولة  املتعلق   016.89 رقم  القانون  بتغيير  يقضي   87.14 رقم  قانون  مشروع 

وإحداث هيئة املهندسني املعماريني الوطنية. 

مشروع قانون رقم 106.14 يقضي بتغيير القانون رقم 016.89 املتعلق مبزاولة مهنة الهندسة املعمارية 	   

وإحداث هيئة املهندسني املعماريني الوطنية. 

مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها )في اطار 	 

قراءة ثانية(.

مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد احلضري.	 

مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات 	 

املبنية. 

مشروع قانون رقم 70.13 يتعلق باملراكز االستشفائية اجلامعية. 	 

مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم "املسرح الوطني محمد اخلامس". 	 

وباألغلبية على:

مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام األساسي للصحفيني املهنيني. )في اطار قراءة ثانية(.	 
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جلسة الثالثاء 19 أبريل 2016

جلسة رقم: 39

تاريخ اجللسة: الثالثاء 11 رجب1437 املوافق ل19 أبريل 2016 .

موضوع اجللسة: جلسة التشريع.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: 14 دقيقة )19:01/ 19:15(.

احلضور: 73

صادق مجلس املستشارين في جلسة عمومية يوم الثالثاء 11 رجب 1437 املوافق ل 19 أبريل 2016، مباشرة بعد 

جلسة األسئلة الشفوية باإلجماع على مشروع قانون رقم 43.13، يتعلق مبزاولة مهن التمريض )كما وافق عليه 

مجلس النواب في 10 فبراير 2016(، وعلى مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق مبزاولة مهنة القبالة )كما وافق عليه 

مجلس النواب في 10 فبراير 2016(. 

جلسة الثالثاء 26 أبريل 2016

جلسة رقم: 41

تاريخ اجللسة: الثالثاء 18 رجب1437 املوافق ل26 أبريل2016. 

موضوع اجللسة: جلسة التشريع.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: محمد عدال.

توقيت اجللسة: 13 دقيقة.

احلضور: 73

صادق مجلس املستشارين باإلجماع يوم الثالثاء 18 رجب 1437 املوافق ل 26 أبريل 2016، في جلسة عمومية 

خصصت للمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.13، املتعلق مبدونة الطيران املدني، في غضون 13 دقيقة 

 .)19:07 /18:54(



160

اجللسات العامة

جلسة األربعاء 4 ماي 2016

جلسة رقم:  44

تاريخ اجللسة: الثالثاء 26 رجب 1437 هـ )4 ماي 2016(.

موضوع اجللسة:  التشريع.

رئيس اجللسة:عبد احلكيم بن شماش/عبد القادر سالمة.              

أمني اجللسة:  أحمد تويزي. 

بداية اجللسة: الرابعة والدقيقة الثالثة والثالثني

مدة اجللسة: ساعة و40 دقيقة )16:33 / 18:13(

عدد احلضور: 35                

في جلسة عمومية ليوم األربعاء 26 رجب املوافق ل 4 ماي 2016، على الساعة الرابعة وثالث وثالثون دقيقة بعد 

الزوال خصصت للدراسة والتصويت على 19 مشروع قانون، صادق مجلس املستشارين باألغلبية على مشروع قانون 

رقم 15/48 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية للكهرباء.

بينما مت التصويت باإلجماع على مشاريع القوانني التالية:

1.  مشروع القانون التنظيمي رقم 15/90 املتعلق مبجلس الوصاية؛

2.  مشروع قانون رقم 05.16، يوافق مبوجبه على ميثاق حتدي األلفية املبرم بالرباط في 18 من صفر 1437 )30 

نوفمبر 2015( بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية عبر هيئة حتدي األلفية وملحقاته؛

3.  مشروع قانون رقم 69.14، يوافق مبوجبه على اتفاقية تسليم اجملرمني املوقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 

بني اململكة املغربية والبوسنة والهرسك؛

املوقعة  اجلنائي،  امليدان  في  القانونية  املساعدة  اتفاقية  على  مبوجبه  يوافق   ،75.14 رقم  قانون  مشروع    .4

بالرباط في 19 فبراير 2014 بني اململكة املغربية والبوسنة والهرسك؛

5.  مشروع قانون رقم 16.15، يوافق مبوجبه على االتفاقية حول التعاون القضائي في امليدان اجلنائي، املوقعة 

مبراكش في 20 يناير 2015 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

املوقعة  عليهم  احملكوم  األشخاص  نقل  بشأن  االتفاقية  على  مبوجبه  يوافق   ،20.15 رقم  قانون  مشروع    .6

مبراكش في 20 يناير2015 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار؛

7.  مشروع قانون رقم 39.15، يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم في مجال املالحة التجارية، املوقعة بالرباط في 

12 فبراير 2016 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا؛
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8.  مشروع قانون رقم 52.15، يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع ببيساو في 28 ماي 2015 بني حكومة اململكة 

املغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو بشأن تشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛

9.  مشروع قانون رقم 54.15، يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن التعاون في مجال األمن واحلكامة احمللية املوقع 

ببيساو في 28 ماي 2015 بني وزارة الداخلية للمملكة املغربية ووزارة الداخلية جلمهورية غينيا بيساو؛

مشروع قانون رقم 55.15، يوافق مبوجبه على االتفاق حول املساعدة اإلدارية املتبادلة في اجملال اجلمركي،املوقع   .10

بدكار في 21 ماي 2015 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السنغال؛

مشروع قانون رقم 57.15، يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية،   .11

املوقع بدكار في 25 ماي 2015 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية السنغال؛

2015 بني حكومة  أبريل   14 بالرباط في  املوقعة  االتفاقية  يوافق مبوجبه على   ،72.15 رقم  قانون  مشروع   .12

التهرب الضريبي في شأن  االزدواج الضريبي وملنع  العربية السعودية لتجنب  اململكة املغربية وحكومة اململكة 

الضرائب على الدخل؛

اململكة  2015 بني حكومة  8 ماي  بروما في  املوقع  االتفاق  يوافق مبوجبه على   ،75.15 رقم  قانون  مشروع   .13

املغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري؛

مشروع قانون رقم 81.15، يوافق مبوجبه على ملحق االتفاق بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة   .14

الفرنسية لبلجيكا )فيدرالية والوني- بروكسيل(، حول الوضعية القانونية للمؤسسات املدرسية البلجيكية التي 

تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل باملغرب، املوقع بالرباط في فاحت أكتوبر 2015؛

2015 بني حكومة  أكتوبر   5 بالرباط في  املوقعة  االتفاقية  يوافق مبوجبه على   ،82.15 رقم  قانون  مشروع   .15

اململكة املغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب 

على الدخل؛

مشروع قانون رقم 92.15، يوافق مبوجبه على النظام األساسي حملكمة العدل اإلسالمية الدولية، املعتمد   .16

من طرف مؤمتر القمة اإلسالمي اخلامس املنعقد بالكويت في الفترة ما بني 26 و29 من جمادى األولى 1407 )26 و29 

يناير 1987(؛

مشروع قانون رقم 85.15، يوافق مبوجبه على اتفاقية الضمان االجتماعي املوقعة بتونس في 5 محرم 1437   .17

)19 أكتوبر 2015( بني اململكة املغربية واجلمهورية التونسية؛

مشروع قانون رقم 01.16، يوافق مبوجبه على االتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز   .18

تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين، املسماة اتفاقية العمال املهاجرين )أحكام تكميلية(، 1975، املعتمدة 

من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته الستني املنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.
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جلسة الثالثاء 17 ماي 2016

جلسة رقم:  47

تاريخ اجللسة: الثالثاء 10 شعبان 1437 هـ )17 ماي 2016(.

موضوع اجللسة: التشريع.

رئيس اجللسة:عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: محمد عدال. 

توقيت اجللسة: خمس دقائق )18:54/ 18:59(                  

قرّر مجلس املستشارين في اجللسة العمومية التشريعية املنعقدة يوم الثالثاء 17 ماي 2016 مباشرة بعد جلسة 

األسئلة الشفهية، إرجاع مشروع قانون رقم 45.13 املتعلق مبزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي 

إلى اللجنة اخملتصة، بناء على طلب من رئيس فريق األصالة واملعاصرة وفقا ملقتضيات املادة 193 من النظام الداخلي 

للمجلس، وذلك بعد التصويت على هذا الطلب بالنتيجة التالية: املوافقون:27/ املعارضون:14/ املمتنعون:5.

جلسة الثالثاء 24 ماي 2016

جلسة رقم:  49

تاريخ اجللسة: الثالثاء 17 شعبان 1437 هـ )24 ماي 2016(

موضوع اجللسة: التشريع.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي. 

توقيت اجللسة: 10 دقائق )18:48/18:58(

عدد احلضور: 44                  

صادق مجلس املستشارين في جلسة عامة تشريعية يوم الثالثاء 24 ماي 2016 بعد جلسة األسئلة الشفهية، 

خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 املتعلق 

مبدونة السير على الطرق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 )11 فبراير 2016(، 

احملال عليه من مجلس النواب، بعد التصويت عليه في اجللسة العامة باإلجمـــاع.
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جلسة الثالثاء 31 ماي 2016

جلسة رقم: 52

تاريخ اجللسة: الثالثاء 24 شعبان 1437 هـ )31 ماي 2016(.

موضوع اجللسة: التشريع.

رئيس اجللسة:محمد األنصاري.

أمني اجللسة: أحمد خلريف.

توقيت اجللسة: ) 20:34 /21:26(          

عدد مشاريع القوانني املبرمجة: 3 

عدد احلضور: 42 

صادق مجلس املستشارين في اجللسة العامة املنعقدة يوم الثالثاء 24 شعبان 1437 املوافق ل 31 ماي 2016 

باألغلبية )املوافقون:27/ املعارضون:10/ املمتنعون:03( على ثالثة مشاريع قوانني جاهزة، تهم على التوالي مشروعي 

قانونني تنظيميني ومشروع قانون يتعلق مبجلس استشاري منصوص عليه في الدستور، وهي:  

مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بشأن حتديد شروط وكيفيات ممارسة احلق في تقدمي امللتمسات في مجال 	 

التشريع؛

إلى 	  العرائض  تقدمي  في  احلق  ممارسة  وكيفيات  شروط  حتديد  بشأن   44.14 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع 

السلطات العمومية؛

مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق باجمللس االستشاري لألسرة والطفولة.	 

وجتدر االشارة الى رفض اجللسة العامة جلميع التعديالت املقدمة بعد عرضها على التصويت، ليوافق اجمللس على 

صيغ مشاريع هذه القوانني كما رفعت اليه من طرف اللجان الدائمة، وقد انصبت هذه التعديالت على:

املادتني 2 و3، املقترحة من الفريق االشتراكي وفريق األصالة واملعاصرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 	 

64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق في تقدمي امللتمسات في مجال التشريع . 

املواد: 3 و11و15، املقدمة من الفريق االشتراكي وفريق األصالة واملعاصرة، حول مشروع القانون التنظيمي 	 

رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق في تقدمي العرائض إلى السلطات العمومية.

املادتني 1 و11، املقترحة على التوالي من فريق األصالة واملعاصرة وفريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب بشأن 	 

مشروع قانون رقم 78.14، املتعلق باجمللس االستشاري لألسرة والطفولة. 
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جلسة الثالثاء 21 يونيو 2016

جلسة رقم: 58

تاريخ اجللسة: الثالثاء 15 رمضان 1437 هـ / 21 يونيو 2016.

موضوع اجللسة:  جلسة عامة تشريعية.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس. 

توقيت اجللسة: من 15:55 إلى 16:12                  

عدد احلضور: 42                             

صادق مجلس املستشارين في جلسة عامة تشريعية يوم الثالثاء 21 يونيو 2016 خصصت للدراسة والتصويت، 

بعد جلسة األسئلة الشفهية، باإلجماع على النصوص اجلاهزة التالية:

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو احملالت اخملصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو احلرفي، في إطار 	 

قراءة ثانية؛

العامة 	  االنتخابية  باللوائح  املتعلق   57.11 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  يقضي   02.16 رقم  قانون  مشروع 

االنتخابية  احلمالت  خالل  العمومية  البصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال  االستفتاء  وعمليات 

واالستفتائية؛

مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم "املسرح الوطني محمد اخلامس"، في إطار قراءة ثانية.	 
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جلسة الثالثاء 28 يونيو 2016

جلسة رقم: 60

تاريخ اجللسة: الثالثاء 22 رمضان 1437 املوافق ل28 يونيو 2016 

موضوع اجللسة: التشريع.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: أحمد خلريف.

توقيت اجللسة: من 16:07 إلى 18:24

احلضور: 59 

خصصت  الشفهية،  األسئلة  جلسة  بعد  مباشرة   ،2016 يونيو   28 الثالثاء  يوم  تشريعية  عامة  جلسة  في 

للدراسة والتصويت على خمسة نصوص جاهزة، صّوت مجلس املستشارين:

 باإلجماع على:             

مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق باملاء )كما عدلته اللجنة(؛	 

وباألغلبية )بعد رفض جميع التعديالت املقدمة( على:	 

مشروع قانون رقم 71-14 يغير ويتمم القانون رقم 011-71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 )30 دجنبر 1971( 	 

احملدث مبوجبه نظام املعاشات املدنية ؛

مشروع قانون رقم 72-14 احملددة مبوجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة 	   

والبلديات واملؤسسات العامة املنخرطون في نظام املعاشات املدنية؛

مشروع قانون رقم 96-15 يغير ويتمم الظهير الشريف مبثابة قانون رقم 1-77-216 الصادر في 20 من شوال 	 

1397 )4 أكتوبر 1977( املتعلق بإحداث نظام جماعي ملنح رواتب التقاعد؛

مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون اجلنائي.	 
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جلسة الثالثاء 19 يوليوز 2016

جلسة رقم: 65

تاريخ اجللسة: الثالثاء 14 شوال 1437 املوافق ل19 يوليوز 2016 

موضوع اجللسة: التشريع.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

توقيت اجللسة: من 20:31 إلى 20:49

عدد احلضور: 33

في جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على بعض القوانني اجلاهزة، وفي حصة زمنية دامت 

الشهرية،  املساءلة  جلسة  بعد   2016 يوليوز   19 الثالثاء  يوم  املستشارين  مجلس  صادق  دقيقة،  عشرة  ثمانية 

باإلجماع على:

مقترح قانون يتعلق بالفنان وتنظيم املهن الفنية )احملال من مجلس النواب(؛	 

مشروع قانون رقم 02.13، يتعلق بزجر الغش في االمتحانات املدرسية )احملال من مجلس النواب(؛	 

مشروع قانون 13/88، يتعلق بالصحافة والنشر)احملال من مجلس النواب(، مع قبول تعديل على أحكام املادة 	 

93 تقدمت به املستشارة خديجة الزومي.

جلسة الثالثاء 26 يوليوز 2016

جلسة رقم: 67

تاريخ اجللسة: الثالثاء 21 شوال 1437 املوافق ل 26 يوليوز 2016 

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة للدراسة واملصادقة على مشاريع القوانني اجلاهزة.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: من 18:57 إلى 18:07
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عدد احلضور: 59

صادق مجلس املستشارين في جلسة عامة تشريعية عقدها يوم الثالثاء 21 شوال 1437 املوافق ل26 يوليوز 

2016، مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفهية، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص اجلاهزة، باإلجماع على:

مشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق مبجلس 	   

النواب، والذي يرمي إلى إعادة النظر في النظام االنتخابي اخلاص بالدائرة االنتخابية الوطنية ونسبة العتبة 

املطلوبة للمشاركة في عملية توزيع املقاعد برسم الدوائر االنتخابية احمللية؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب 	   

السياسية؛

مقترح قانون يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 80.12 املتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة 	   

التعليم العالي والبحث العلمي؛

مقترح قانون يغير ويتمم القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري؛	   

وباألغلبية على:

في 	  بالتعيني  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير   23.16 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع   

رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الدستور  من   92 و   49 الفصلني  ألحكام  تطبيقا  العليا  املناصب 

1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 )17 يوليوز 2012(؛

11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري )رفض التعديل 	  مشروع قانون رقم   

املقدم على املادة الرابعة(؛

12/19 يحدد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعاملني املنزليني )قبول 	  مشروع قانون رقم   

التعديل املقدم من طرف احلكومة على املادتني: 5 و6، ورفض التعديل املقدم من فريق األصالة واملعاصرة على 

املادة 23 (.
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جلسة الثالثاء 2 غشت 2016

جلسة رقم: 69

تاريخ اجللسة: الثالثاء 28 شوال 1437 املوافق ل 2 غشت 2016 

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة للدراسة واملصادقة على مشاريع القوانني.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي

توقيت اجللسة: من 18:59 إلى 20:04

عدد احلضور: 52

صادق مجلس املستشارين في جلسة عامة تشريعية يوم الثالثاء 28 شوال 1437 املوافق 2 غشت 2016، مباشرة 

بعد جلسة األسئلة الشفهية، خصصت للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص اجلاهزة:

 باإلجماع على:

مشروع قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب حتدي األلفية – املغرب )MCA-Morocco(؛ 	 

مشروع قانون رقم 59.13 يقضي بتغييـر وتتميم القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات؛	 

مشروع قانون رقم 49.15 املتعلق مبدونة التجارة وسن أحكام خاصة باألداء؛	 

مشروع قانون رقم 74.15 يتعلق باملنطقة املنجمية لتافياللت وفجيح؛	 

مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق مبكافحة االجتار بالبشر؛	 

مشروع قانون رقم 06.16 يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة ببورت لويس في 25 نوفمبر 2015 بني اململكة 	 

املغربية وجمهورية موريشيوس لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخل؛

مشروع قانون رقم 07.16 يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط في 25 يناير 2016 بني اململكة املغربية 	 

واجلمهورية الدميقراطية لساوتومي وبرينسيبي لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان 

الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 08.16 يوافق مبوجبه على االتفاقية في اجملال العسكري والتقني املوقعة بالرباط في 3 	 
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ربيع األول 1437 )15 ديسمبر 2015( بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية؛

مشروع قانون رقم 09.16 يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال املياه املوقعة بالرباط في فاحت 	 

جمادى األولى 1436 )20 فبراير2015( بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية؛

مشروع قانون رقم 15.16 يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع بالرباط في 25 يناير 2016 بني حكومة اململكة 	 

املغربية وحكومة اجلمهورية الدميقراطية لساوتومي وبرينسيبي بشأن تشجيع وحماية االستثمارات على 

وجه التبادل؛

مشروع قانون رقم 16.16 يوافق مبوجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف املنتوجات الطبية واخملالفات 	 

الشبيهة املهددة للصحة العمومية، املوقعة مبوسكو في 28 أكتوبر2011؛

مشروع قانون رقم 18.16 يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري املوقع بالرباط في25 	 

يناير 2016 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية الدميقراطية لساوتومي وبرينسيبي؛

مشروع قانون رقم 27.16 يوافق مبوجبه على االتفاقية املوقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بني اململكة املغربية 	 

وجمهورية سلوفينيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛

مشروع قانون رقم 31.16 يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري املوقع مبوسكو في 15 	 

مارس 2016 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا االحتادية؛

مشروع قانون رقم 32.16 يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع مبوسكو في 15 مارس 2016 بني حكومة اململكة 	 

املغربية وحكومة روسيا االحتادية بشأن تشجيع وحماية االستثمارات على وجه التبادل؛

مشروع قانون رقم 33.16 يوافق مبوجبه على اتفاقية النقل البحري املوقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بني 	 

حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر؛

مشروع قانون رقم 42.16 يوافق مبوجبه على اتفاق باريس بشأن تغير املناخ، املعتمد بباريس في 12 ديسمبر 	 

2015؛

مشروع قانون رقم 69.15 يوافق مبوجبه على البروتوكول املعدل التفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة 	 

العاملية، املعتمد بجنيف في 27 نوفمبر 2014؛

األعضاء 	  الدول  في  املرأة  تنمية  ملنظمة  األساسي  النظام  على  مبوجبه  يوافق   84.15 رقم  قانون  مشروع 

مبنظمة املؤمتر اإلسالمي )منظمة التعاون اإلسالمي حاليا(، الذي اعتمده مجلس وزراء اخلارجية باملنظمة 

املذكورة في دورته السابعة والثالثني بدوشنبيه )طاجيكيستان( من 18 إلى 20 ماي 2010؛ 
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السلكية 	  لالتصاالت  اإلسالمي  لالحتاد  األساسي  النظام  على  مبوجبه  يوافق   88.15 رقم  قانون  مشروع 

والالسلكية الذي اعتمده مؤمتر وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي )منظمة التعاون 

اإلسالمي حاليا( في دورته اخلامسة عشرة املنعقدة بصنعاء في ديسمبر 1984.

باألغلبية على:

مشروع قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف اجلماعي العقاري؛	 

مشروع قانون رقم 100.15 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 2013؛	 

مشروع قانون رقم 37.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.09 احملدثة مبوجبه الشركة املسماة "الوكالة 	 

املغربية للطاقة الشمسية" "MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY"؛ 

مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم مبوجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 	 

14 من ربيع األول 1383 )5 أغسطس 1963( بإحداث املكتب الوطني للكهرباء؛

الطاقات 	  لتنمية  الوطنية  بالوكالة  املتعلق   16.09 رقم  القانون  بتغير  يقضي   39.16 رقم  قانون  مشروع 

املتجددة والنجاعة الطاقية؛

مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق مبراقبة وزجر اخملالفات في مجال التعمير والبناء.	 

جلسة اجلمعة 5 غشت 2016

جلسة رقم: 70

تاريخ اجللسة: الثالثاء 1 ذو القعدة 1437 املوافق ل 5 غشت 2016 

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة للدراسة واملصادقة على مشاريع القوانني.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: أحمد تويزي

توقيت اجللسة: من 10:12 إلى 10:34

عدد احلضور: 32

صادق مجلس املستشارين في جلسة عامة تشريعية يوم الثالثاء 1 ذو القعدة 1437 املوافق ل 5 غشت 2016، 

على مجموعة من  والتصويت  للدراسة  العمومية، خصصت  السياسات  وتقييم  مناقشة  بعد جلسة  مباشرة 
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النصوص اجلاهزة:

باإلجماع على:

مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئات املهنيني والعمال 	 

املستقلني واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

مشروع قانون رقم 55.16 يغّير ويتمم القانون رقم 62.99 املتعلق مبدونة احملاكم املالية؛ 	 

مشروع قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة واملرشدين في االستثمار املالي.	 

وباألغلبية على:                                                                                                	 

مشروع قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون 	 

رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات.

وقد أعلن السيد األمني خالل اجللسة عن صدور ثالث قرارات عن اجمللس الدستوري:

رقم 16/1012: مبطابقة القانون التنظيمي رقم 20.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 	 

املتعلق مبجلس النواب للدستور.

رقم 	  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  القاضي   21.16 رقم  التنظيمي  القانون  16/ 1013:  مبطابقة  رقم 

29.11  املتعلق باألحزاب السياسية للدستور.

رقم 	  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  القاضي   23.16 رقم  التنظيمي  القانون  16/ 1014:  مبطابقة  رقم 

02.12  املتعلق  بالتعيني في املناصب العليا للدستور.
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ثالثا: جلسات األسئلة الشفوية:

أ– جلسات االسئلة األسبوعية:

جلسة الثالثاء 31 ماي 2016

- املساءلة الشهرية –

جلسة رقم: 50

تاريخ اجللسة: الثالثاء 24 شعبان 1437 هـ )31ماي 2016(.

موضوع اجللسة: املساءلة الشهرية.

رئيس اجللسة:عبد احلكيم بن شماش.

أمني اجللسة: أحمد خلريف.

توقيت اجللسة: )16:40 / 19:11(                  

عدد احلضور: 86                       

طبقا ملقتضيات املادة 100 من الدستور، خصص مجلس املستشارين جلسة عامة يوم الثالثاء 24 شعبان 1437 

املتعلقة  األسئلة  على  األجوبة  لتقدمي  دقيقة،  وأربعون  الزوال  بعد  الرابعة  الساعة  على   2016 ماي   31 ل  املوافق 

بالسياسة العامة من قبل رئيس احلكومة، تناولت احملورين التاليني:

- احملور األول: تنمية املناطق القروية واجلبلية في ضوء احلكامة اجلهوية؛

- احملور الثاني: حتديات املبادالت بني املغرب واالحتاد األوروبي.

والذي  الواردة على اجمللس،  املراسالت واإلعالنات  انطالق أشغال اجللسة، عرض السيد أمني اجللسة جديد  بعد 

كان أبرزه توجيه مكتب مجلس املستشارين تنبيها إلى املستشار عبد احلق حيسان عن مجموعة الكونفدرالية 

الدميقراطية للشغل، بسبب خرق سرية أشغال اللجان الدائمة وتذكيره بضرورة التزامه مبدونة السلوك واألخالقيات 

املسطرة باجلزء السادس من النظام الداخلي للمجلس.    
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وبعدها، رد السيد رئيس احلكومة على أسئلة وتعقيبات السيدات والسادة املستشارين احملترمني حول سياسة 

احلكومة في تنمية املناطق القروية واجلبلية على ضوء احلكامة اجلهوية، كاآلتي:

احلسن سليغوة وعبد اللطيف أبدوح/ عبد السالم اللبار في التعقيب )عن الفريق االستقاللي(.	 

أحمد تويزي وعبد السالم اللبار في التعقيب )عن فريق األصالة واملعاصرة(.	 

علي العسري )عن فريق العدالة والتنمية(.	 

عبد الرحمان الدريسي ومبارك السباعي في التعقيب )عن الفريق احلركي(.	 

محمد البكوري  وحلسن ادعي في التعقيب )عن فريق التجمع الوطني لألحرار(.	 

أبو بكر عبيد )عن الفريق االشتراكي(.	 

املبارك الصادي وعبد احلق حيسان في التعقيب )عن مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(. 	 

محمود عرشان في تعقيب فقط )عن الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(.	 

التجارية بني  املبادالت  وآفاق  ملناقشة موضوع حتديات  تدخل  اجللسة،  املبرمج خالل نفس  الثاني  باحملور  وعالقة 

املغرب واالحتاد األوروبي، السادة املستشارون:

يوسف بن جلون )عن فريق العدالة والتنمية(.	 

عبد اإلله حفظي )عن فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(.	 

فاطمة الزهراء اليحياوي ومحمد زروال في التعقيب )عن فريق االحتاد املغربي للشغل(.	 

عدي الشجري )عن مجموعة العمل التقدمي(.	 

اجللسة(  )رئيس  شماش  بن  احلكيم  عبد  السيد  رفع  دقيقة،  عشرة  وإحدى  مساء  السابعة  الساعة  متام  في 

أشغال اجللسة.
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جلسة الثالثاء 19 يوليوز 2016

- املساءلة الشهرية –

جلسة رقم: 64

تاريخ اجللسة: الثالثاء 14 شوال 1437 املوافق ل19يوليوز 2016 

موضوع اجللسة: جلسة املساءلة الشهرية.

رئيس اجللسة: عبد احلكيم بن شماش.

توقيت اجللسة: من 17:37 إلى 20:30

عدد احلضور: 67

في إطار اجللسات الشهرية اخملصصة لتقدمي األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس 

احلكومة وطبقا ملقتضيات املادة 100 من الدستور، خصص مجلس املستشارين جلسة عامة يوم الثالثاء 14 شوال 

1437 املوافق ل19يوليوز 2016 على الساعة اخلامسة بعد الزوال وسبعة وثالثون دقيقة، توزعت مواضيع النقاش 

خاللها في شقني رئيسيني:

لالقتصاد 	  اجلديدة  للمتطلبات  استجابته  ومدى  املهني  والتكوين  التربية  قطاع  إصالح  آفاق  األول:  الشق 

الوطني وتطلعات الشباب املغربي.

الشق الثاني: تدبير السياسة العمومية في مجال الدين اخلارجي وأثره على االستثمار العمومي والرهانات 	 

اجلهوية.

رد السيد رئيس احلكومة على أسئلة وتعقيبات السيدات والسادة املستشارين احملترمني حول: 

-1 سياسة احلكومة في تدبير قطاع التربية والتكوين املهني ومدى استجابته للمتطلبات اجلديدة لالقتصاد 

الوطني وتطلعات الشباب املغربي:

-  عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(.

- عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(.

- مبارك جميلي وعبد الكرمي الهوايشري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(.

- الطيب البقالي ومبارك السباعي في التعقيب )الفريق احلركي(.
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- عبد الكرمي مهدي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: دون تعقيب.

- املبارك الصادي ور جاء الكساب في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(.

- عبد اللطيف أعمو )مجموعة العمل التقدمي(.

العمومي  وأثره على االستثمار  اخلارجي  الدين  العمومية في مجال  السياسة  تدبير  -2 سياسة احلكومة في 

والرهانات اجلهوية:

- عبد الصمد مرميي )فريق العدالة والتنمية(.

- محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(.

- اخملتار صواب ومحمد علمي في التعقيب )الفريق االشتراكي(.

- أمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(.

- عائشة آيتعال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(.

ب – جلسات االسئلة األسبوعية:

جلسة الثالثاء 12 أبريل 2016

- األسئلة الشفوية -

جلسة رقم: 37

4 رجب1437 املوافق ل12 أبريل 2016. الثالثاء تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: محمد األنصاري.

أمني اجللسة: أحمد اخلريف.

توقيت اجللسة: ساعتان و 24 دقيقة.

احلضور: 74

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 4 رجب 1437 املوافق ل12 أبريل 2016 على الساعة الرابعة زواال وأربعون 

دقيقة، جلسة عمومية خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها. 
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عرض السيد أحمد اخلريف )أمني اجللسة( على أنظار اجمللس ما ورد عليه من جديد املراسالت واإلعالنات وجدول 

أعمال اجللسة، مباشرة بعد افتتاح السيد محمد األنصاري )رئيس اجللسة( ألشغالها. 

واستهل جدول أعمال اجللسة باألسئلة املوجهة لقطاع الفالحة والصيد البحري وبأجوبة وتعقيبات السادة 

املستشارين دفعة واحدة )في إطار وحدة املوضوع(:

محمد عبو )فريق التجمع الوطني لألحرار( حول وضعية املوسم الفالح احلالي.	 

أبو بكر عبيد وعبد الوهاب بلفقيه في التعقيب )الفريق االشتراكي( حول املوسم الفالحي احلالي. 	 

احلبيب بن الطالب )فريق األصالة واملعاصرة( حول املوسم الفالحي احلالي. 	 

أحمد الرزمة وعبد العزيز بوهدود في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار( حول ارتفاع ثمن األعالف في 	 

السوق الوطنية. 

حميد زاتني وعلي العسري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية( حول دعم الفالح الصغير بالعالم القروي 	 

ملواجهة اجلفاف

امبارك السباعي )الفريق احلركي( حول إستراتيجية احلكومة ملكافحة آثار اجلفاف.	 

عائشة آيت عال وعبد الرحيم اطمعي في التعقيب )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي( حول تأخر 	 

التساقطات املطرية. 

الفالحني 	  دعم  حول  االستقاللي(  )الفريق  التعقيب  في  أبدوح  اللطيف  وعبد  احلبوسي  فاطمة 

والصغار.  املتوسطني 

عثمان عيلة )الفريق االستقاللي( حول عملية ترقيم اإلبل. 	 

نبيل األندلسي )فريق العدالة والتنمية( حول استفادة الفالحني الصغار من برامج الدولة ومشاريع اخملطط 	 

األخضر. 

حول مسطرة ولوج اجلامعات واملعاهد واملدارس العليا ذات االستقطاب احملدود أجاب ورد السيد حلسن الداودي، 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، على سؤال وتعقيب السيد املستشار عبد السالم اللبار )الفريق 

اإلستقاللى(.

بدورها وفي قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون، أجابت وردت السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة املنتدبة لدى السيد 

وزيرالشؤون اخلارجية والتعاون، على سؤالي وتعقيبي السيدين املستشارين:
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عبد الكرمي الهمس )فريق األصالة واملعاصرة( حول دور الدبلوماسية املغربية في تعزيز العالقات االقتصادية 	 

واالجتماعية. 

يحفظه بنمبارك )الفريق احلركي( حول قرار احلكومة تعليق التواصل مع االحتاد األوروبي. 	 

ورد السيد خالد برجاوي، السيد الوزير املنتدب لدى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املهني، على سؤالي 

وتعقيبي الساد املستششارين:

التربوية 	  األطر  في  اخلصاص  واملعاصرة( حول  األصالة  )فريق  التعقيب  في  بنعزوز  العزيز  وعبد  جناة كومير 

بالتعليم املدرسي. 

للشغل( حول جلن 	  الدميقراطية  الكونفدرالية  )مجموعة  التعقيب  في  احلق حيسان  وعبد  الكساب  رجاء 

االفتحاص للبرنامج اإلستعجالي. 

وجه أيضا فريق العدالة والتنمية إلى السيد احلسني الوردي، وزير الصحة، سؤاال قدمته السيدة املستشارة آمال 

ميصرة )السيد املستشار عبد الكرمي الهوايشري في التعقيب( حول أوضاع أقسام الوالدة باملستشفيات العمومية.

كذلك ساءل السيد حلسن حداد وزير السياحة، السادة املستشارون:

عبد اللطيف أبدوح )الفريق االستقاللي( حول إستراتيجية الوزارة بشأن تطوير القطاع السياحي. 	 

عمر مورو )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب( حول دعم االستثمار السياحي. 	 

السيدة  سؤال  على  االجتماعية  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  وزيرة  حقاوي،  بسيمة  السيدة  ردت  أيضا 

املستشارة وفاء القاضي وتعقيب السيدة املستشارة فاطمة الزهراء اليحياوي )فريق االحتاد املغربي للشغل( حول 

متكني األشخاص في وضعية إعاقة من ولوج سوق الشغل.

وبعد مناقشة آخر سؤال مبرمج في جدول أعمال اجللسة، املقدم من السيد مصطفى حركات )فريق األصالة 

واملعاصرة( واملوجه إلى السيدة وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني حول األوضاع االجتماعية 

الساعة  متام  في  اجللسة  رفع  عن  اجللسة(  )رئيس  األنصاري  محمد  املستشار  السيد  أعلن  التقليديني،  للصناع 

السابعة مساء وأربع دقائق.
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جلسة الثالثاء 19 أبريل 2016

جلسة رقم: 38

. 11 رجب 1437 املوافق ل19 أبريل2016 الثالثاء تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: ساعتان و 20 دقيقة.

احلضور: 80

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، انعقدت 

يوم الثالثاء 4 رجب 1437 املوافق ل19 أبريل 2016 مبقره على الساعة الرابعة واحدى وأربعون دقيقة بعد الزوال جلسة 

عمومية خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها.

مباشرة بعد افتتاح السيد حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( ألشغال اجللسة وعرض السيد أحمد تويزي )أمني 

اجللسة( على أنظار اجمللس ما ورد عليه من جديد املراسالت واإلعالنات وجدول أعمال اجللسة، باشر السادة أعضاء 

الفريق االستقاللي جدول أعمال اجللسة بسؤال مقدم من طرف السيد املستشار فؤاد قديري إلى السيد محمد 

نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى وسياسة املدينة، حول غياب املرافق العمومية في املدن اجلديدة. 

السيد  وتعقيب  سؤال  على  االجتماعية،  والشؤون  التشغيل  وزير  الصديقي،  السالم  عبد  السيد  كذلك  رد 

املستشار عبد احلميد فاتيحي )الفريق االشتراكي( عن كيفية معاجلة نزاعات الشغل. 

وأجاب السيد احلسني الوردي، وزير الصحة، على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين:

عدي الشجري ومحمد ادعيدعة في التعقيب )مجموعة العمل التقدمي(: اإلعفاء من األداء املسبق لبعض 	 

األدوية املعوض عنها. 

فاطمة الزهراء اليحياوي ووفاء القاضي في التعقيب )فريق االحتاد املغربي للشغل(: تدني اخلدمات بأقسام 	 

املستعجالت.

فاطمة احلبوسي )الفريق االستقاللي(: مرضى القصور الكلوي املزمن.	 

وجوابا على األسئلة املوجهة لقطاع الشباب والرياضة، رد السيد حلسن السكوري، الوزير املكلف بالقطاع على 
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أجوبة وتعقيبات السادة املستشارين )في إطار وحدة املوضوع(:

محمد سالم بنمسعود )الفريق االستقاللي(: اخلصاص في املوارد البشرية لتأطير مراكز اخمليمات الصيفية.	 

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: تعشيب املالعب. 	 

امحمد احميدي )فريق األصالة واملعاصرة(: ظاهرة الشغب باملالعب الرياضية.	 

احلسن سليغوا )الفريق االستقاللي(: دور اإلشهار باملالعب الرياضية في تعزيز مكافحة الشغب.	 

يحفظه بنمبارك )الفريق احلركي(: ظاهرة الشغب باملالعب الرياضية.	 

عبد احلميد الصويري )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: إصالح ملعب موالي عبد اهلل بالرباط.	 

أيضا شرحت السيدة شرفات أفيالل، الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء، خطة 

)فريق  املهاجري  اإلله  عبد  املستشار  السيد  سؤال  على  جوابها  معرض  في  املائية  املوارد  تدبير  بخصوص  الوزارة 

األصالة واملعاصرة(.

وساءل فريق التجمع الوطني لألحرار) حلسن ادعي( السيد خالد برجاوي، وزير التربية الوطنية والتكوين املهني، 

عن كيفية سد اخلصاص املهول في األطر التربوية.

حول بعض إشكاالت السياسة الطرقية رد السيد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، على 

أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين:

احلو املربوح )فريق األصالة واملعاصرة(: التخفيف من حدة الفوارق اجلهوية على مستوى البنية التحتية الطرقية.	 

مبارك السباعي )الفريق احلركي(: مآل الطريق السيار آسفي اجلديدة. 	 

محمد البشير العبدلالوي )فريق العدالة والتنمية(: وضعية الطرق السيارة باملغرب.	 

والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  وزيرة  احلقاوي،  بسيمة  السيدة  أوضحت  مختلفني  محورين  في  كذلك 

االجتماعية، ردا على السيدين املستشارين:

العربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة(: حول الفقر باملغرب.	 

مبارك جميلي )فريق العدالة والتنمية(: حول إحداث إدارة جهوية للتعاون الوطني بعاصمة جهة درعة تافياللت.	 

في آخر نقطة بجدول أعمال اجللسة وارتباطا بقطاع النقل، رد السيد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل 

واللوجستيك، على السادة املستشارين: 

عبد الصمد مرميي )فريق العدالة والتنمية(: حول إحداث خط جوي إضافي بني املغرب واجلزائر.	 
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رجاء الكساب وعبد احلق حيسان في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(:  مآل اخلط 	 

السككي بني مراكش وأكادير واألقاليم الصحراوية.

في متام الساعة السابعة مساء وأربع دقائق، رفع السيد املستشار حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( أشغال 

اجللسة. 

جلسة الثالثاء 26 أبريل 2016

جلسة رقم: 40

تاريخ اجللسة: الثالثاء 18 رجب1437 املوافق ل26 أبريل2016.

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: محمد عدال.

توقيت اجللسة: ساعاتان و 15 دقيقة.

احلضور: 77

2016 مبقر  1437 املوافق ل26 أبريل  26 رجب  في متام الساعة الرابعة زواال وتسعة وثالثون دقيقة ليوم الثالثاء 

مجلس املستشارين، افتتح السيد عبد اإلاله احللوطي )رئيس اجللسة( أشغال اجللسة العمومية اخملصصة لتقدمي 

أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات 

املادة 113 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، ثم عرض السيد محمد عدال )أمني اجللسة( على أنظار اجمللس ما 

ورد عليه من جديد املراسالت واإلعالنات وجدول أعمال اجللسة.

أعمال  جدول  مستهل  في  الصحة،  وزير  الوردي،  احلسني  السيد  أجاب  االستشفائية،  اإلشكاالت  بعض  حول 

اجللسة على السادة املستشارين:

سيدي محمد ولد الرشيد والنعم ميارة في التعقيب )الفريق االستقاللي(: اخلصاص في األطباء اخملتصني 	 

بالعديد من املستشفيات.

احلسن سليغوا )الفريق االستقاللي(: تفعيل قانون منع التدخني في األماكن العمومية.	 

عابد شكيل )فريق األصالة واملعاصرة(: احترام آجال بعض املشاريع اإلستشفائية.	 
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سعيد زهير)الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: تدبير ومعاجلة النفايات الطبية.	 

رحال مكاوي)الفريق االستقاللي(: النفايات الطبية.	 

وأوضح السيد جنيب بوليف، الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك املكلف بالنقل، استفسارات 

بعض السادة املستشارين:

الطيب البقالي)الفريق احلركي(: توقيف اخلط اجلوي الرابط بني احلسيمة وأمستردام.	 

احلسني العبادي وحميد زاتني في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: النقل املدرسي بالوسط القروي.	 

عبد العلي حامي الدين )فريق العدالة والتنمية(: معايير توزيع الصحف برحالت اخلطوط امللكية.	 

عادل البراكات )فريق األصالة واملعاصرة(: وضعية املسالك القروية.	 

 في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، ساءل السادة املستشارون السيد الوزير حلسن الداودي:

والشراكة على 	  التعاون  )الفريق االستقاللي(: ضرورة تطوير  التعقيب  اللبار في  السالم  مينة عفان وعبد 

الصعيدين الوطني والدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

أبو بكر عبيد ومحمد علمي في التعقيب )الفريق االشتراكي(: مشاكل البحث العلمي. 	 

عبد العزيز بوهدود ومحمد ابا احنيني في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(: وضعية البحث العلمي 	 

ببالدنا.

الطاقة  وزير  اعمارة،  القادر  عبد  السيد  رد  النووية،  والتقنيات  والعلوم  للطاقات  الوطني  املركز  وضعية  وحول 

واملعادن واملاء والبيئة، على أعضاء الفريق االستقاللي )خديجة الزومي(.

في قطاع الثقافة ساءل السيد الوزير محمد األمني الصبيحي:

أحمد تويزي )فريق األصالة واملعاصرة(: حول سياسة القرب الثقافي.	 

)فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: حول اإلجهاز على مرافق ثقافية.	 

احلركي  الفريق  أعضاء  املدني،  واجملتمع  البرملان  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  العمري،  العزيز  السيدعبد  ناقش 

)يحفظه بنمبارك( إشكالية التفعيل القانوني للذعائر الغابوية.

كذلك تفاعل السيد عبد السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون االجتماعية، مع أسئلة وتعقيبات السادة 

املستشارين:

رشيد املنياري )فريق االحتاد املغربي للشغل(: وضعية عمال ومستخدمي الشركة املغربية للصلب. 	 
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التضامن 	  اتفاقية  إلغاء  والتنمية(:  العدالة  فريق  )أعضاء  التعقيب  في  األندلسي  ونبيل  جميلي  مبارك 

االجتماعي بني املغرب وهولندا.

رد السيد محمد الوفا، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلفة بالشؤون العامة واحلكامة، على سؤال وتعقيب 

السيد العربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة( حول ارتفاع أثمنة املواد الغذائية.

على آخر سؤال مبرمج في جدول أعمال اجللسة جملموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل )املبارك الصادي 

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة  ورجاء الكساب في التعقيب(، أجاب السيد محمد مبديع، 

واجلماعات  العمومية  القطاعات  موظفي  من  الشهادات  حاملي  إدماج  موضوع  حول  اإلدارة،  وحتديث  العمومية 

الترابية.

وفي متام الساعة السادسة مساء وخمسون دقيقة، رفع السيد املستشار عبد اإلاله احللوطي )رئيس اجللسة( 

أشغال اجللسة. 

جلسة الثالثاء 3 ماي 2016

جلسة رقم: 42

تاريخ اجللسة: الثالثاء 26 رجب 1437 هـ / 4 ماي 2016.

موضوع اجللسة:  جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: املستشار السيد عبد القادر سالمة )اخلليفة الثاني للرئيس(.   

أمني اجللسة:  أحمد خلريف. 

توقيت اجللسة: ساعتان و7د )16:36/18:43(.

عدد احلضور:  71             

عدد األسئلة املبرمجة: 20      

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 26 رجب 1437 املوافق ل 3 ماي 2016، في متام الساعة الرابعة زواال وستة 

احلكومة عليها طبقا  وأجوبة  املستشارين  والسادة  السيدات  دقيقة، جلسة عمومية خصصت ألسئلة  وثالثون 

ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي جمللس املستشارين. 



183

اجللسات العامة

مباشرة بعد افتتاح السيد عبد القادر سالمة )رئيس اجللسة( ألشغال اجللسة، عرض السيد أحمد اخلريف )أمني 

أبرزها قراري  واإلعالنات، كان  املراسالت  ورد عليها من جديد  وما  أعمال اجللسة  أنظار اجمللس جدول  اجللسة( على 

اجمللس الدستوري )رفض الطلب الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة خديجة الزومي والسيد عبد السالم اللبار/ إلغاء 

انتخاب السادة محمد دعيدعة وياسني غنموني واألمر بإجراء اتنخاب جزئي لشغل املقعد الشاغر برسم الهيئة( 

وقرار مكتب اجمللس القاضي بالتنزيل التدريجي ملقتضيات ترسيم األمازيغية. 

استهل حصة األسئلة في جدول أعمال اجللسة السادة املستشارون عبد السالم سي كوري وحميد زاتني )فريق 

العدالة والتنمية(، مبساءلة السيد وزير السياحة عن حصيلة اخملطط األزرق 2020. 

اخلدمات  وجتويد  تأهيل  وضرورة  أهمية  االستقاللي(  )الفريق  ميارة  النعم  السيد  ناقش  الصحة  قطاع  في 

باملستشفيات العمومية.

كذلك رد السيد وزير العدل واحلريات على أسئلة وتعقيبات السيدات والسادة:

يوسف محيي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: دعم قضاء األعمال.	 

آمال ميصرة واحلسني العبادي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: بطء التحقيقات في قضايا اجلرائم 	 

املالية. 

حلسن ادعي ومحمد البكوري في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(: تنفيذ األحكام القضائية الصادرة 	 

ضد جميع املؤسسات العمومية. 

وأجاب السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني على السادة:

عبد الوهاب بلفقيه )الفريق االشتراكي(: املرسوم املنظم ملنح تراخيص البناء. 	 

حميد القميزة وامحمد احميدي في التعقيب )فريق األصالة واملعاصرة(: البناء غير املنظم وتداعياته على 	 

التهيئة اجملالية والتنمية. 

الوزير  برجاوي،  خالد  السيد  أجاب  املهني،  والتكوين  الوطنية  التربية  بقطاع  املتعلقة  اإلشكاليات  بعض  عن 

املنتدب لدى وير التربية الوطنية والتكوين املهني على استفسارات السادة:

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: معايير توزيع دعم التمدرس. 	 

عبد الكرمي الهوايشري )فريق العدالة والتنمية(: إصالح املدرسة املغربية. 	 
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عبد الرحيم الكميلي واحلو املربوح في التعقيب )فريق األصالة واملعاصرة(: التقاعس في أداء مستحقات 	 

املقاوالت. 

عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: تعيني مدراء األكادمييات واملدراء اإلقليميني.	 

وعالقة بقطاع النقل رد السيد الوزير املنتدب املكلف بالنقل على طروحات السادة:

محمد األنصاري )الفريق االستقاللي(: ربط شبكة الطرق السيارة بعواصم اجلهات. 	 

جاة كمير وعبد الكرمي الهمس في التعقيب )فريق األصالة واملعاصرة(: فك العزلة عن العالم القروي.	 

أيضا تفاعل السيد وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة مع انتظارات السادة: مبارك السباعي عن الفريق احلركي 

بعد  "سامير"  شغيلة  مصير  االستقاللي  الفريق  عن  أبدوح  اللطيف  وعبد  القروي  العالم  كهربة  تعميم  حول 

اللجوء إلى التصفية القضائية. 

وفي سؤال فريد رد كل من:

الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني على أعضاء فريق األصالة واملعاصرة )عبد اإلله املهاجري 	 

والعربي احملرشي في التعقيب(، حول اإلدماج االجتماعي للمعتقلني السلفيني املفرج عنهم. 

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة رد عن أعضاء فريق االحتاد املغربي 	 

للشغل )فاطمة الزهراء اليحياوي(، حول تسوية امللف املطلبي لهيئة املتصرفني املشتركني بني الوزارات. 

والنقل  التجهيز  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  السيد  ناقش  اجللسة،  أعمال  جدول  في  مبرمج  سؤال  آخر  حول 

واللوجستيك املكلف بالنقل، استفسارات أعضاء اجملموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل )رجاء الكساب وثريا 

حلرش في التعقيب(، املتعلقة بإشكالية التأخر املتكرر للقطارات عن مواعيدها.

وأربعون  واثنان  السادسة  الساعة  اجللسة، في متام  رفع  اجللسة( عن  )رئيس  القادر سالمة  السيد عبد  أعلن 

دقيقة مساء.
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جلسة الثالثاء 10 ماي 2016

جلسة رقم: 45

تاريخ اجللسة: الثالثاء 3 شعبان 1437 هـ / 10ماي 2016.

موضوع اجللسة:  جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: املستشار محمد األنصاري )اخلليفة األول للرئيس(.   

أمني اجللسة: أحمدتويزي. 

مدة اجللسة: 2 س12 د )16:36/ 18:48(

عدد احلضور:  65            

2016 مبقر  ماي  املوافق ل10   1437 3 شعبان  الثالثاء  ليوم  دقيقة  وثالثون  زواال وستة  الرابعة  الساعة  متام  في 

)رئيس اجللسة( أشغال اجللسة العمومية اخملصصة لتقدمي  مجلس املستشارين، افتتح السيد محمد األنصاري 

أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات 

املادة 113 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، ثم عرض السيد أحمد تويزي )أمني اجللسة( على أنظار اجمللس 

ما ورد عليه من جديد املراسالت واإلعالنات وجدول أعمال اجللسة )تأجيل السؤال املدرج حول ضرورة اعتماد اليوم 

احملدد في البطاقة الوطنية في احتساب التقاعد بالنسبة للموظفني من الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي 

املوجه للوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة(.

تقدم السيد املستشار عبد احلق حيسان، عن الكونفدرالية الدميوقراطية للشغل، بنقطة نظام موجهة للسيد 

وزير التشغيل والشؤون االجتماعية حول عدم إدراج بعض األسئلة اآلنية.

أعمال  الصحة، في مستهل جدول  وزير  الوردي،  احلسني  السيد  أجاب  االستشفائية،  اإلشكاالت  بعض  وحول 

اجللسة على السيدة والسادة املستشارين:

عز الدين بن زكري )فريق االحتاد املغربي للشغل(: منظومة طب الشغل. 	 

عبد الكرمي الهمس )فريق األصالة واملعاصرة(: استثناء بعض املناطق من مشاريع مستشفيات القرب. 	 

فاطمة احلبوسي )الفريق االستقاللي(: تقليص عدد وفيات النساء عند الوالدة. 	 

محمد لشهب )الفريق االستقاللي(: غياب سيارات اإلسعاف بالعديد من املستشفيات واملراكز الصحية. 	 

عبد الوهاب بلفقيه )الفريق االشتراكي(: اإلستراتيجية الصحية في األقاليم اجلنوبية. 	 
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سعيد السعدوني )فريق العدالة والتنمية(: توفير وتشغيل مراكز تصفية الدم وغسل الكلي. 	 

عبد السالم بلقشور )فريق األصالة واملعاصرة(: التفاوت احلاصل في استفادة املواطنني من اخلدمات الصحية 	 

بني جهات البلد.

في قطاع شؤون املغاربة املقيمني باخلارج والهجرة، ساءل السيدان املستشاران السيد الوزير أنيس بيرو:

حلسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: تنامي ظاهرة امليز العنصري جتاه جاليتنا بأوروبا. 	 

عبد الرحمان الدريسي )الفريق احلركي(: االستعدادات لعبور2016 للجالية املغربية املقيمة باخلارج. 	 

املستشارين  السادة  لبعض  االجتماعية،  والشؤون  التشغيل  وزير  الصديقي،  السالم  عبد  السيد  وأوضح 

استفساراتهم:

عبد اللطيف أبدوح وعبد السالم اللبار في التعقيب )الفريق االستقاللي(: اإلجراءات والتدابير التي سطرتها 	 

الوزارة للتخفيض من معدل البطالة وتشجيع التشغيل. 

في 	  احلكومة  جدية  مدى  واملعاصرة(:  األصالة  )فريق  التعقيب  في  تويزي  وأحمد  الكميلي  الرحمان  عبد 

التعاطي مع احلوار االجتماعي. 

عدي شجري وعبد اللطيف أعمو في التعقيب )العمل التقدمي(: نتائج وآفاق احلوار االجتماعي. 	 

كذلك تفاعل السيد خالد برجاوي، الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املهني مع أسئلة وتعقيبات 

السادة املستشارين:

علي العسري )فريق العدالة والتنمية(: معايير االستفادة من برنامج تيسير وإمكانية توسيعه وتطويره.	 

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: العناية بقطاع التعليم. 	 

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، رد السيد عبد العزيزالعماري، الوزير املكلف بالعالقات 

العام ملقاوالت املغرب )عبد  بالقطاع، على أعضاء فريق االحتاد  الوزير املكلف  نيابة عن  البرملان واجملتمع املدني،  مع 

احلميد الصويري( في موضوع تقييم مردودية برامج إصالح التعليم العالي. 

ناقش أيضا السيد عبد العزيز العماري، الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني، أعضاء فريق العدالة 

والتنمية )نبيل األندلسي( في إشكالية ضبط معايير تفويت الوعاء العقاري الغابوي. 

على آخر سؤالني مبرمجني في جدول أعمال اجللسة، أجابت السيدة فاطمة مروان، الوزيرة املكلفة بالصناعة 

التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني على استفسارات السادة:
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أحمد بابا اعمر حداد )الفريق االستقاللي(: االتفاقية املوقعة بني وزارة الصناعة التقليدية ووزارة الطاقة واملعادن. 	 

مبارك السباعي وعبد الرحمان الدريسي في التعقيب )الفريق احلركي(: مآل قانون تنظيم احلرف. 	 

وفي متام الساعة السادسة مساء وثمانية وأربعون دقيقة، رفع السيد املستشار محمد األنصاري )رئيس اجللسة( 

أشغال اجللسة. 

جلسة الثالثاء 17 ماي 2016

جلسة رقم: 46

تاريخ اجللسة: الثالثاء 10 شعبان 1437 هـ / 17ماي 2016.

موضوع اجللسة:  جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.   

أمني اجللسة:  محمد عدال.

توقيت اجللسة:ساعتان و15 دقيقة )16:39/ 18:54(                  

عدد احلضور: 78                     

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، انعقدت 

يوم الثالثاء 10 شعبان 1437 املوافق ل17 ماي 2016 مبقره على الساعة الرابعة وتسع وثالثون دقيقة بعد الزوال، 

جلسة عمومية خصصت لتقدمي أسئلة السادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها.

بعد افتتاح السيد عبد اإلاله احللوطي )رئيس اجللسة( أشغال اجللسة وعرض السيد محمد عدال )أمني اجللسة( 

على أنظار اجمللس ما ورد عليه من جديد املراسالت واإلعالنات وجدول أعمال اجللسة )والتي كان أبرزها قراري اجمللس 

الدستوري رقم 16/ 998 ورقم 16/999 املتعلقني بإلغاء انتخاب ثالثة أعضاء باجمللس(، تدخل السيد عبد العزيز بنعزوز 

في نقطة نظام تنبه إلى ضرورة التجاوب الفعلي واإليجابي مع العمل الرقابي للمجلس، قابلها توضيح من السيد 

عبد العزيز عماري الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان.

استهل السادة أعضاء الفريق االستقاللي جدول أعمال اجللسة بسؤال مقدم من طرف السيد املستشار رحال 
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املكاوي إلى السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية حول موضوع تقوية الدور 

األسري في اجملتمع.

في محاور مختلفة أوضح السيد احلسني الوردي، وزير الصحة، للسادة املستشارين:

احلبيب بن الطالب )فريق األصالة واملعاصرة(: واقع الصحة النفسية والعقلية باملغرب. 	 

محمد الرزمة )فريق التجمع الوطني لألحرار(: غياب اإلسعاف الطبي بجهة العيون الساقية احلمراء.	 

أبو بكر عبيد ومحمد علمي في التعقيب )أعضاء الفريق االشتراكي(: غياب اللقاحات اخلاصة باملعتمرين. 	 

علي العسري وكرمية أفيالل في التعقيب )أعضاء فريق العدالة والتنمية(: ضرورة احترام بعض الصيادلة 	 

ملقتضى التواجد بالصيدليات أثناء عملها. 

مبارك السباعي وعبد الرحمان الدريسي في التعقيب )الفريق احلركي(: أسعار العالج باملصحات اخلاصة.	 

أجاب كذلك السيد نبيل بنعبد اهلل، وزير السكنى وسياسة املدينة، على أسئلة وتعقيبات السادة:	 

يوسف محيي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: دعم املشاريع العقارية.	 

عبد اإلله املهاجري )فريق األصالة واملعاصرة(: إعادة هيكلة املراكز القروية. 	 

احلسني العبادي وعبد الكرمي الهوايشري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: املعايير املعتمدة في دعم 	 

الدور اآليلة للسقوط. 

عبد اللطيف أبدوح )الفريق االستقاللي(: ضرورة إعادة هيكلة األحياء السكنية الناقصة التجهيز والتأهيل 	 

احلضري. 

وجوابا على األسئلة املوجهة لقطاع العدل واحلريات، ردّ مصطفى الرميد الوزير املكلف بالقطاع على أجوبة 

وتعقيبات السيدات والسادة املستشارين:

جناة كمير )فريق األصالة واملعاصرة(: ظاهرة زواج القاصرات. 	 

إحداث محاكم 	  للشغل(: مآل  املغربي  االحتاد  )فريق  التعقيب  اليحياوي في  الزهراء  وفاطمة  القاضي  وفاء 

متخصصة في القضايا االجتماعية. 
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عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: تطبيق العقوبات البديلة. 	 

وحول بعض اإلشكاالت املتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، رد السيد حلسن الداودي على 

أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين:

التحوالت 	  مجال  في  اجلامعات  تأهيل  االستقاللي(:  )الفريق  التعقيب  في  اللبار  السالم  وعبد  عفان  مينة 

التكنولوجية على مستوى التجهيز والتكوين.

عابد شكايل )فريق األصالة واملعاصرة(: هجرة الكفاءات الوطنية.	 

في نقطتني مختلفني ساءل السيدان املستشاران السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة:

مبارك جميلي وعبد السالم سي كوري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: تعميم الكهربة القروية.	 

املبارك الصادي ورجاء الكساب في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(: مآل مشروع 	 

القانون األساسي ملوظفي املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. 

أيضا شرح السيد أنيس بيرو، الوزير املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون الهجرة، خطة الوزارة في مجال 

تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات احلكومية حلل مشاكل املغاربة املهاجرين وذلك في معرض جوابه عن سؤال 

أعضاء الفريق االستقاللي )النعم ميارة(.

بدوره أوضح السيد عبد العزيز عماري، الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني، للسادة أعضاء الفريق 

احلركي )الطيب البقالي ومبارك السباعي في التعقيب( املعايير املعتمدة في تدبير الشراكة والتمويل.

في آخر نقطة بجدول أعمال اجللسة، وارتباطا بقطاع الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة، أجاب السيد محمد 

مبديع عن استفسارات أعضاء الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي )محمد عدال(، حول ضرورة اعتماد اليوم 

احملدد في البطاقة الوطنية في احتساب التقاعد بالنسبة للموظفني.

)رئيس  احللوطي  اإلاله  عبد  املستشار  السيد  رفع  دقيقة،  وخمسون  وأربع  مساء  السادسة  الساعة  متام  وفي 

اجللسة( أشغال اجللسة.
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جلسة الثالثاء 24 ماي 2016

جلسة رقم: 48

تاريخ اجللسة: الثالثاء 17 شعبان 1437 هـ / 24 ماي 2016.

موضوع اجللسة:  جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.   

أمني اجللسة:  احمد تويزي.

توقيت اجللسة:  ساعتان و7د )16:41/ 18:48(                  

عدد احلضور: 74                      

الرابعة  الساعة  2016 مبقر مجلس املستشارين على  املوافق ل24 ماي   1437 17 شعبان  الثالثاء  يوم  انعقدت 

وواحد وأربعون دقيقة بعد الزوال جلسة عمومية خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة 

احلكومة عليها، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 واملادة 254 من النظام الداخلي جمللس 

املستشارين.

في كلمة افتتاحية أعطى السيد حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( انطالقة ألشغال اجللسة ليعرض السيد 

احمد تويزي )أمني اجللسة( على أنظار اجمللس ما ورد عليه من جديد املراسالت واإلعالنات، والتي اعتبر أهمها:

- إعالن السيد وزير الصحة عبر مراسلة وجهها جمللس املستشارين تراجعه عن قرار سحب ثالثة مشاريع قوانني 

صادرة عن وزارته ومقاطعته ألي اجتماع أو جلسة تهدف ملناقشتها: مشروع قانون رقم 25.14 املتعلق مبزاولة مهن 

محضري ومناولي املنتجات الصحية/ مشروع قانون رقم 98.15 املتعلق بالتأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص 

بالعمال املستقلني واملهن احلرة، ومشروع القانون الذي أُرجع إلى اللجنة بعد أن وصل ملرحلته التشريعية األخيرة 

املتعلق مبزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

- تأجيل األسئلة املبرمجة: 

قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون، من فريق األصالة واملعاصرة حول كيفية التعاطي مع تدفق املهاجرين غير 	 

الشرعيني املغاربة عبر تركيا.

قطاع االتصال، من فريق االحتاد املغربي للشغل، حول وضعية املكتب املغربي حلقوق املؤلفني وأوضاع العاملني به.	 

وردا على قرار السيد وزير الصحة بالعدول عن السحب تفاعل بعض السادة املستشارون )محمد علمي/ عبد 
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العلي حامي الدين/ عبد العزيز بنعزوز( في نقط نظام طبقا ملقتضيات النظام الداخلي.

املدرجة في جدول  السادة املستشارين  السادة أعضاء احلكومة على أسئلة  أجاب  في صلب أشغال اجللسة، 

أعمالها واملوزعة على القطاعات التالية: 

قطاع التربية الوطنية والتكوين املهني:

مبارك جميلي وعبد اإلاله احللوطي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: إنصاف بعض رجال ونساء التعليم. 	 

أحمد بابا اعمر حداد والنعم ميارة في التعقيب )الفريق االستقاللي(: االستعداد إلجراء امتحانات الباكالوريا. 	 

اخملتار صواب )الفريق االشتراكي(: االستعدادات المتحانات الباكالوريا.	 

أحمد شد ومبارك السباعي في التعقيب )الفريق احلركي(: ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا.	 

حلسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: أداء متأخرات األكادمييات الوطنية للتربية والتكوين.	 

عبد الكرمي املهدي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(: تقييم برنامج التدرج املهني. 	 

 قطاع السياحة:

أحمد بابا اعمر حداد )الفريق االستقاللي(: التعريف باملواقع األثرية واملعالم التاريخية ببالدنا.	 

محمد عدال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(: السياحة اجلبلية.	 

قطاع التشغيل والشؤون االجتماعية:

عبد احلق حيسان واملبارك الصادي في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل(: انتخابات 	 

التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

قطاع الشؤون العامة واحلكامة:

رحال املكاوي )الفريق االستقاللي(: بوادر الزيادة في أسعار احملروقات.	 

فاطمة احلبوسي )الفريق االستقاللي(: توفير املواد الغذائية األساسية في األسواق وحماية املستهلك مع 	 

حلول شهر رمضان الكرمي.

قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية:

سعيد السعدوني وعلي العسري في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: القيمون الدينيون مبساجد العالم 	 

القروي.
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محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار (: تأهيل احلقل الديني ببالدنا. 	 

عبد الرحيم الكميلي )فريق األصالة واملعاصرة(: وضعية مدارس التعليم العتيق.	 

قطاع التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:

أحمد تويزي )فريق األصالة واملعاصرة(: تشغيل األطفال.	 

آمال ميصرة وعبد الكرمي الهوايشري )فريق العدالة والتنمية(: توسيع الدعم املباشر للنساء األرامل في 	 

وضعية هشة احلاضنات ألطفالهم.

الفريق احلركي: إشكالية حماية الطفولة باملغرب.	 

القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني:

احلبيب بن الطالب )األصالة واملعاصرة(: محاربة زحف الرمال حماية للواحات.	 

اجللسة(  )رئيس  املستشار حميد كوسكوس  السيد  رفع  دقيقة،  و48  وأربع  السادسة مساء  الساعة  متام  في 

أشغال جلسة األسئلة الشفوية، مستأنفا عمل اجللسة املوالية للتشريع.

جلسة الثالثاء 31 ماي 2016

جلسة رقم: 51

تاريخ اجللسة: الثالثاء 24 شعبان 1437 هـ / 31ماي 2016.

موضوع اجللسة:  جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: نائلة مية التازي.   

أمني اجللسة:  أحمد خلريف.

بداية اجللسة: ساعة و8د                      

عدد احلضور: 56                    

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املواد 113/249/ 258 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، 

وأربع وعشرون  السابعة مساء  2016 مبقره على الساعة  املوافق ل31 ماي   1437 24 شعبان  الثالثاء  يوم  انعقدت 

دقيقة جلسة عمومية خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها.

بعد افتتاح السيدة نائلة مية التازي )رئيسة اجللسة( أشغال اجللسة وعرض السيد أحمد خلريف )أمني اجللسة( 
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على أنظار اجمللس ما ورد عليه من جديد املراسالت واإلعالنات، استهل السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي 

جدول أعمال اجللسة بسؤال مقدم من طرف السيد املستشار عدي الشجري إلى السيدة شرفات أفيالل، الوزيرة 

املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة باملاء، حول إشكالية ندرة املياه في بعض املناطق اجلنوبية 

الشرقية للمغرب.

الوطني  التجمع  فريق  أعضاء  للسادة  املدينة،  وسياسة  السكنى  وزير  اهلل  بنعبد  نبيل  السيد  أوضح  بدوره، 

لألحرار )محمد البكوري( العراقيل التي تعوق إعادة هيكلة بعض األحياء مبدينة الدار البيضاء. 

والبحث  العالي  التعليم  وزير  لدى  املنتدبة  الوزيرة  املصلي،  السيدة جميلة  ردت  اجلامعي  العنف  حول ظاهرة 

العلمي وتكوين األطر، على تساؤل وتعقيب فريق العدالة والتنمية )نبيل األندلسي ونبيل شيخي في التعقيب( 

وجوابا على األسئلة املوجهة لقطاع االتصال، رد السيد مصطفى اخللفي، الوزير املكلف بالقطاع على أجوبة 

وتعقيبات السيدات والسادة املستشارين:

املكتب 	  املغربي للشغل( حول وضعية  االحتاد  )فريق  التعقيب  القاضي في  ووفاء  اليحياوي  الزهراء  فاطمة 

املغربي حلقوق املؤلفني وأوضاع العاملني به. 

اخملتار صواب وعبد احلميد فاتيحي في التعقيب )الفريق االشتراكي( حول البرامج التلفزية خالل شهر رمضان. 	 

كذلك وفي محاور مختلفة أجاب السيد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، على استفسارات 

السادة املستشارين:

احلو املربوح )عن فريق األصالة واملعاصرة(: حول الفيضانات وهشاشة البنية التحتية؛	 

محمد عدال )عن الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي( حول وضعية الطرق بإقليم خنيفرة؛ 	 

حول 	  للشغل(  الدميقراطية  الكونفدرالية  )عن مجموعة  التعقيب  في  احلق حيسان  وعبد  الكساب  رجاء 

ظروف االستقبال باملطارات.

وأيضا شرح السيد حلسن السكوري، الوزير املكلف بالشباب والرياضة، خطة الوزارة من أجل تدارك النقص في 

التجهيزات الرياضية ببعض اجلهات في معرض جوابه على سؤال أعضاء الفريق احلركي )يحفظه بنمبارك(.

وفي آخر نقطة بجدول أعمال اجللسة، وارتباطا بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، أجاب السيد ادريس مرون، 

على استفسارات أعضاء الفريق االستقاللي )عبد السالم اللبار( حول األجواء التي تعيشها الوزارة بعد التعيينات 

األخيرة في مناصب املسؤولية العليا.

وأعلنت السيدة نائلة مية التازي )رئيسة اجللسة( عن اختتام أشغال اجللسة في متام الساعة الثامنة مساء 

واثنان وثالثون دقيقة، على أساس استئناف عمل جلسة التشريع.
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جلسة الثالثاء 7 يونيو 2016

جلسة رقم: 53

تاريخ اجللسة: الثالثاء 1 رمضان 1437 هـ / 7يونيو 2016.

موضوع اجللسة:  جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: محمد األنصاري.   

أمني اجللسة:  محمد عدال.

توقيت اجللسة: )14:10/ 15:18(                

عدد احلضور: 59                      

عقد مجلس املستشارين الثالثاء يوم فاحت رمضان 1437 هـ املوافق ل 7 يونيو 2016، طبقا ألحكام الفصل 100 

من الدستور ومقتضيات املواد: 113/249/258 من النظام الداخلي، على الساعة الثانية زواال وعشر دقائق جلسة 

عمومية خصصت لألسئلة الشفوية، برئاسة السيد املستشار محمد األنصاري.

والتي ميزها  املعروضة على اجمللس  واملراسالت  )أمني اجللسة( جلديد اإلعالنات  بعد بسط السيد محمد عدال 

صدور أربع قرارات للمجلس الدستوري على إثر االقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015:

نطاق 	  في  املستشارين،  مبجلس  عضوا  عيلة  عثمان  السيد  انتخاب  بإلغاء  القاضي   :  1001  /16 رقم  قرار 

الهيئة الناخبة ملمثلي اجملالس اجلماعية ومجالس العماالت واألقاليم "جهة كلميم – واد نون".

قرار رقم 16/ 1002: القاضي بإلغاء انتخاب السيد عابد شكيل عضوا مبجلس املستشارين برســم الهيئــة 	 

النــاخبة ملمثلي اجملـالس اجلمـاعية ومجـالس العمـاالت واألقــاليـم "جهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة".

قرار رقم 16/ 1004: القاضي بإلغاء انتخاب السادة محمد مهدب وحميد زاتني وجمال بن ربيعة والسيدة 	 

ومجالس  اجلماعية  اجملالس  ملمثلي  الناخبة  الهيئة  نطاق  في  املستشارين،  مبجلس  أعضاء  عفان  مينة 

العماالت واألقاليم "جهة الدار البيضاء ـ سطات".

قرار رقم 16/ 1005: القاضي بإلغاء انتخاب السيد افضيلي أهل أحمد ابراهيم  عضوا مبجلس املستشارين في 	 

نطاق الهيئة الناخبة ملمثلي اجملالس اجلماعية ومجالس العماالت واألقاليم  "جهة الداخلة - وادي الذهب ".

مع األمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل املقاعد الشاغرة طبقا ملقتضيات املادة 92 من القانون التنظيمي املتعلق 

مبجلس املستشارين.
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املسؤولة  الوزارات  أو  للقطاعات  تبعا  )اجملمعة  األعمال  املدرجة في جدول  لألسئلة  العامة  املناقشة  انطلقت 

عنها( بسؤالني موجهني إلى السيد الوزير املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون الهجرة حول:

اإلعداد لعملية عبور 2016: من السادة أعضاء الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي)محمد عدال(.	 

جديد اتفاقيات الضمان االجتماعي بني اململكة املغربية وهولندا: من السادة أعضاء فريق التجمع الوطني 	 

لألحرار)محمد الرزمة وحلسن ادعي في التعقيب(.

في قطاع االقتصاد واملالية تدخل السيد محمد علمي من الفريق االشتراكي ملناقشة إشكالية تفاقم الديون 

اخلارجية للمغرب.

وعن إمكانية خلق إطار خاص بهيئة اإلدارة التربوية ساءل السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة )أحمد تويزي( 

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املهني.

كذلك ناقش في محور السياحة السيد حلسن حداد:

اإلكراهات التي تعرفها جهة درعة تافياللت في اجملال السياحي: السادة أعضاء الفريق احلركي )عبد الرحمان 	 

الدريسي(.

تشجيع السياحة الداخلية: )عبد السالم سي كوري( السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.	 

والشؤون  وزيرالتشغيل  السيد  املستشارين  السادة  بعض  ساءل  االجتماعية  الشؤون  بإشكاليات  وعالقة 

االجتماعية عن إمكانية:

الرفع من نسبة التغطية االجتماعية ومن عدد املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في 	 

إطار محاربة التهريب االجتماعي: السادة أعضاء فريق االحتاد املغربي للشغل ) آمال العمري(.

التعجيل باستعمال القن لتسجيل ملفات املرض في املناطق النائية: السادة أعضاء الفريق االستقاللي 	 

)عبد السالم اللبار(.

آخر سؤال مبرمج  واحلكامة على  العامة  بالشؤون  املكلف  احلكومة،  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  السيد  رد  بعد 

)رجاء  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  مجموعة  أعضاء  السادة  طرف  من  واملوجه  اجللسة،  أعمال  جدول  في 

الكساب(، حول موضوع السطو على أعمال علمية لباحثني مغاربة من طرف البنك الدولي، رفعت أشغال اجللسة 

في متام الساعة الثالثة بعد الزوال وثمانية وعشر دقيقة. 
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جلسة الثالثاء 14 يونيو 2016

جلسة رقم: 55

تاريخ اجللسة: الثالثاء 8 رمضان 1437 هـ / 14يونيو 2016.

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.   

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: 23د )13:15/ 13:38(                  

عدد احلضور: 96                     

األسئلة املبرمجة: 3                 

 عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 8 رمضان 1437 هـ املوافق ل 14 يونيو 2016 طبقا ألحكام الفصل 100 من 

الدستور ومقتضيات املادتني 249/258 من النظام الداخلي، على الساعة الواحدة زواال وخمس عشرة دقيقة جلسة 

عمومية خصصت لألسئلة الشفوية برئاسة السيد املستشار عبد اإلاله احللوطي. 

عرض السيد أحمد تويزي )أمني اجللسة( جديد اإلعالنات واملراسالت املعروضة على اجمللس والتي ميزها صدور 

ثالث قرارات للمجلس الدستوري على إثر االقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015:

قرار رقـم 16/ 1006: يقضي بإلغاء انتخاب السيد يوسف بنجلون عضوا مبجلس املستشارين برسم الهيئة 	 

الناخبة ملمثلي غرف الصيد البحري "جهة طنجة – تطوان – احلسيمة".

قرار رقـم 16/1007: يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد سعيد كرام عضوا مبجلس املستشارين في نطاق 	 

الهيئة الناخبة ملمثلي اجمللس اجلهوي جلهة "سوس ـ ماسة"، وبرفض طلب الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب 

السيد عبد اللطيف اعمو عضوا مبجلس املستشارين.

قرار رقم 16/1008: يقضي بإلغاء انتخاب السيد عصام اخلمليشي عضوا مبجلس املستشارين فـي نطــاق 	 

الهيئة الناخبة ملمثلي اجملالس اجلماعية ومجالس العماالت واألقاليم "جهة- طنجة  تطوان- احلسيمة".

مع األمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل املقاعد الشاغرة طبقا ملقتضيات املادة 92 من القانون التنظيمي املتعلق 

مبجلس املستشارين.

اختزلت هيكلة جدول أعمال اجللسة في ثالث أسئلة، وزعت بني األغلبية واملعارضة ثم فريق االحتاد العام ملقاوالت 
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املغرب كالتالي:

سؤال حول تخليق احلياة الرياضية، موجه إلى السيد وزير الشباب والرياضة للسادة أعضاء الفرق: االستقاللي، 	 

األصالة واملعاصرة، االشتراكي، الدستوري الدميقراطي االجتماعي.

تشجيع 	  حول  السياحة،  وزير  السيد  إلى  املوجه  املغرب  ملقاوالت  العام  االحتاد  فريق  أعضاء  السادة  سؤال 

السياحة الداخلية.

الثقافة، حول تثمني املواقع األثرية للسادة أعضاء الفرق: العدالة والتنمية، 	  سؤال موجه إلى السيد وزير 

احلركي، التجمع الوطني لألحرار.

رفع السيد عبد اإلاله احللوطي أشغال اجللسة في متام الساعة الواحدة زواال وثمانية وثالثون دقيقة.

جلسة الثالثاء 21 يونيو 2016

جلسة رقم: 57

 تاريخ اجللسة: الثالثاء 15 رمضان 1437 املوافق ل21 يونيو 2016. 

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: من 14:10 إلى 15:55

احلضور: 57                 

اجتمع أعضاء مجلس املستشارين يوم الثالثاء 15 رمضان 1437 املوافق ل21 يونيو 2016 مبقره، طبقا ألحكام 

الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادتني 249/258 من النظام الداخلي، على الساعة الرابعة وعشر دقائق بعد 

الزوال في جلسة عمومية خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها.

مباشرة بعد افتتاح السيد حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( أشغال اجللسة وعرض السيد أحمد تويزي )أمني 

اجللسة( على أنظار اجمللس ما ورد عليه من جديد املراسالت واإلعالنات، ساءل السادة أعضاء الفريق احلركي )مبارك 

السباعي( السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني حول إشكالية التعمير بالعالم القروي، والسادة أعضاء فريق 

التجمع الوطني لألحرار)حلسن ادعي( السيد وزير الصحة عن الوضع الصحي الصعب بجهة درعة تافياللت.
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رد بعدها السيد الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية في محاور مختلفة على أسئلة وتعقيبات السادة أعضاء: 

- فريق العدالة والتنمية )عبد الكرمي الهوايشري وعبد الصمد مرميي في التعقيب(: إحداث مؤسسة لألعمال 

االجتماعية لفائدة موظفي اجلماعات الترابية. 

أعضاء فريق االحتاد املغربي للشغل )وفاء القاضي(: أوضاع العاملني بقطاع اجلماعات الترابية.	 

الفريق االستقاللي )فؤاد قديري(: البرنامج االستراتيجي لتحسني تدبير شؤون اجلماعات الساللية.	 

فريق األصالة واملعاصرة )جناة كمير(: مواكبة املشاريع املستفيدة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 	 

أعضاء الفريق االشتراكي )عبد احلميد فاتيحي(: إعمال القانون للحد من ظاهرة "قضاء الشارع".	 

اإلنسان من طرف بعض 	  انتهاكات حقوق  الصادي(:  )املبارك  الدميقراطية للشغل  الكونفدرالية  مجموعة 

رجال السلطة.

فريق العدالة والتنمية )كرمية أفيالل(: تفشي ظاهرة البناء العشوائي.	 

الفريق االستقاللي )عبد اللطيف أبدوح(: حماية البطائق البنكية من القرصنة. 	 

حول الطريقة التي يتم بها تدبير عملية انتقاء التالميذ من أجل تسجيلهم ببعض املدارس واملؤسسات اخلاصة، 

ناقش السادة أعضاء الفريق االستقاللي )رحال املكاوي( السيد خالد برجاوي، وزير التربية الوطنية والتكوين املهني، 

في محور فريد موجه للقطاع.

وفي موضوعني مختلفني يعاجلان بعض اإلشكاليات الطرقية، ساءل وناقش السيد عبد السالم الصديقي، نيابة 

عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، السادة:

عن 	  العزلة  لفك  املسطرة  احلكومة  استراتيجية  حول  الدريسي(:  الرحمان  )عبد  احلركي  الفريق  أعضاء 

العالم القروي. 

أعضاء مجموعة العمل التقدمي )عدي الشجري(: حول تفويت بعض الشركات الكبرى لبعض اخلدمات عن 	 

طريق املناولة.

رد أيضا السيد عبد السالم الصديقي، بالنيابة عن الوزير املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون الهجرة على 

املقدمة  اخلدمات  وجتويد  املساطر  احميدي(، حول سبل تسهيل  )امحمد  واملعاصرة  األصالة  فريق  أعضاء  السادة 

ألفراد اجلالية املغربية املقيمة باخلارج. 

وأوضح في آخر سؤال السيد وزير التشغيل والشؤون االجتماعية للسادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة )عبد 
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العزيز بنعزوز( أسباب تأخر املراسيم التطبيقية للقانون 84.11. 

األسئلة املؤجلة واملبرمجة في جدول أعمال اجللسة:

- قطاع الداخلية:

أعضاء فريق العدالة والتنمية: نشر النتائج التفصيلية لالنتخابات اجلماعية واجلهوية	 

الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي: تدبير املرحلة االنتقالية للجماعات الترابية. 	 

- قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي: 

الفريق االستقاللي: وضعية الغرف املهنية في ظل التقسيم اجلهوي اجلديد. 	 

االحتاد العام ملقاوالت املغرب: إشكالية تعبئة العقار الصناعي.	 

فريق األصالة واملعاصرة: تقييم برنامج احلكومة في مجال تنظيم الباعة املتجولني	 

جلسة الثالثاء 28 يونيو 2016

جلسة رقم: 59

 22 رمضان 1437 املوافق ل28 يونيو 2016 الثالثاء تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: أحمد خلريف.

توقيت اجللسة: من 14:10 إلى 16:07

احلضور: 67                 

في متام الساعة الثانية زواال وعشر دقائق من يوم الثالثاء 22 رمضان 1437 املوافق ل28 يونيو 2016، عقد مجلس 

جلسة  الداخلي،  النظام  من   249/258 املادتني  ومقتضيات  الدستور  من   100 الفصل  ألحكام  املستشارين طبقا 

عمومية خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها.

شملت أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين وردود السادة أعضاء احلكومة عليها املبرمجة في جدول أعمال 

اجللسة مواضيع مختلفة تناولت مجموعة من القطاعات مرتبة على التوالي:
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 قطاع الصحة:

الفريق احلركي )موالي إدريس حسني علوي(: غياب األطر الطبية باملراكز الصحية.	 

الفريق االستقاللي )فاطمة احلبوسي وعبد السالم اللبار في التعقيب(: دواء الفيروس الكبدي املصنع محليا.	 

الفريق احلركي )يحفظه بنمبارك(: وضعية املستعجالت باملستشفيات العمومية.	 

قطاع العدل واحلريات:

فريق العدالة والتنمية )عبد العلي حامي الدين(: اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.	 

قطاع االقتصاد واملالية:

فريق األصالة واملعاصرة )العربي احملرشي(: ترجمة التزامات احلكومة في مجال ترشيد النفقات.	 

الفريق االستقاللي )عبد السالم اللبار(: الصفقات العمومية.	 

الفريق االستقاللي )احلسن سليغوة(: فندق جنان بالس.	 

نسب 	  في  املؤسسات  بني  احلاصل  التضارب  التعقيب(:  في  ميارة  والنعم  قديري  )فؤاد  االستقاللي  الفريق 

وأرقام معدالت النمو.

 فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )يوسف محيي(: تطوير عقود الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص. 	 

فريق األصالة واملعاصرة )عبد العزيز بنعزوز(: األوضاع االجتماعية للمتقاعدين.	 

قطاع الشباب والرياضة:

الفريق االشتراكي )محمد علمي(: السياسة احلكومية لدعم الشباب.	 

قطاع التشغيل والشؤون االجتماعية:

اخملاطر 	  من  الوقاية  التعقيب(:  في  اليحياوي  الزهراء  وفاطمة  القاضي  )وفاء  للشغل  املغربي  االحتاد  فريق 

املهنية.

الفريق االستقاللي )النعم ميارة(: حرمان منخرطي التعاضدية العامة من املستحقات التكميلية السنوية.	 

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك:   

- فريق العدالة والتنمية )مبارك جميلي(: معاناة املواطنني مع املكتب الوطني للتجارب والتصديق.	 

- فريق التجمع الوطني لألحرار )حلسن ادعي(: وضعية مراكز تسجيل السيارات ببالدنا.	 
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قطاع الوظيفة العمومية:

واملتصرفني 	  التقنيني  عن  احليف  رفع  حيسان(:  احلق  )عبد  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  مجموعة 

العاملني باإلدارات العمومية واجلماعات الترابية.

قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة: 

فريق العدالة والتنمية )علي العسري(: تزويد العالم القروي باملاء الشروب. 	 

فريق األصالة واملعاصرة )عبد الكرمي الهمس(: اخلصاص في املاء الشروب ببعض املناطق.	 

األسئلة املؤجلة واملبرمجة:

الوطنية . 1 التربية  وزير  السيد  إلى  املوجه  االجتماعي  الدميقراطي  الدستوري  الفريق  أعضاء  السادة  سؤال 

والتكوين املهني، حول التمدرس في العالم القروي. 

سؤال السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة املوجه إلى السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية . 2

االجتماعية، حول حصيلة أداء صندوق دعم التماسك االجتماعي.

أعلن السيد رئيس اجللسة )عبد اإلاله احللوطي( عن رفع اجللسة العمومية اخملصصة لألسئلة الشفوية . 3

على الساعة الرابعة زواال وسبع دقائق، على أساس الشروع في جدول أعمال جلسة التشريع

جلسة الثالثاء 5 يوليوز 2016

جلسة رقم: 61

 29 رمضان 1437 املوافق ل 5 يوليوز 2016 الثالثاء تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: من 14:08 إلى 15:09

عدد احلضور: 29

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، وفي متام 

الساعة الثانية زواال وثمان دقائق ليوم الثالثاء 29 رمضان 1437 املوافق ل 5 يوليوز 2016 مبقره، افتتح السيد حميد 
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املستشارين  والسادة  السيدات  أسئلة  لتقدمي  اخملصصة  العمومية  اجللسة  أشغال  اجللسة(  )رئيس  كوسكوس 

جديد  من  عليه  ورد  ما  اجمللس  أنظار  على  اجللسة(  )أمني  تويزي  أحمد  السيد  عرض  ثم  عليها،  احلكومة  وأجوبة 

االجتماعي حول  الدميقراطي  الدستوري  الفريق  )تأجيل سؤال أعضاء  اجللسة  أعمال  واإلعالنات وجدول  املراسالت 

مالئمة التشريع مع خصوصيات اجلهوية في مجال التعمير(.

بعض  الوطني،  التراب  وإعداد  التعمير  وزير  مرون،  ادريس  السيد  ناقش  اجللسة  أعمال  جدول  مستهل  في 

اإلشكاالت املتعلقة بالنظام األساسي ملوظفي الوكاالت احلضرية املطروحة من طرف السادة أعضاء فريق االحتاد 

املغربي للشغل )وفاء القاضي وفاطمة الزهراء اليحياوي في التعقيب(.

ورد السيد خالد برجاوي، الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املهني، على سؤال السيد عبد احلق 

ورجال  نساء  وضعية  حول  للشغل(،  الدميقراطية  الكونفدرالية  )مجموعة  حلرش  ثريا  السيدة  وتعقيب  حيسان 

التعليم اخلصوصي. 

ساءل أيضا السيد وزير السياحة في محورين السادة املستشارون:

عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: حول ضرورة تنمية السياحة ببالدنا.	 

عادل البراكات والعربي احملرشي )فريق األصالة واملعاصرة(: عن االستعدادات الحتضان مؤمتر التغيرات املناخية 	 

"كوب 22".

وحول محور فريد ناقشت السيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية السادة 

أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار )حلسن ادعي( وضعية قطاع التعاون الوطني بجهة درعة تافياللت.

كذلك تفاعلت السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، مع أسئلة 

وتعقيبات السادة املستشارين حول حصيلة استراتيجية قطاع الصناعة التقليدية )رؤية 2015( من فريق االحتاد 

العام ملقاوالت املغرب )يوسف محيي( ومن الفريق احلركي )موالي ادريس حسني علوي(، وحول آليات حتسني وضعية 

الصناع التقليديني من فريق العدالة والتنمية )عبد العلي حامي الدين وآمال ميصرة في التعقيب( 

والشؤون  وزيرالتشغيل  الصديقي،  السالم  عبد  السيد  رد  اجللسة،  أعمال  جدول  في  مبرمج  سؤال  آخر  على 

في  املهول  اخلصاص  إشكالية  حول  فاتيحي(  احلميد  )عبد  االشتراكي  الفريق  أعضاء  السادة  على  االجتماعية، 

مفتشي الشغل.

في متام الساعة الرابعة بعد الزوال وتسع دقائق، رفع السيد املستشار حميد كوسكوس )رئيس اجللسة( أشغال 

اجللسة. 



203

اجللسات العامة

جلسة الثالثاء 12 يوليوز 2016

جلسة رقم: 62

شوال 1437 املوافق ل 12 يوليوز 2016 الثالثاء 7 تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: من 16:39 إلى 18:47

عدد احلضور: 47

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 7 شوال 1437 املوافق ل 12 يوليوز 2016، طبقا ألحكام الفصل 100 من 

الدستور ومقتضيات املادتني 249/258 من النظام الداخلي، على الساعة الرابعة بعد الزوال وتسعة وثالثون دقيقة 

برئاسة السيد  جلسة عمومية خصصت لتقدمي أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها 

املستشار عبد اإلاله احللوطي. 

عرض السيد أحمد تويزي )أمني اجللسة( جديد اإلعالنات واملراسالت املعروضة على اجمللس، كان أهمها اإلعالن 

عن تأجيل:

األطفال 	  استحمام  عن  تنجم  أن  ميكن  التي  األمراض  حول  الصحة(  )قطاع  االستقاللي  الفريق  سؤال 

بالنافورات.

سؤال الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي )قطاع التشغيل( حول تشغيل الشباب. 	 

 استهلت حصة األسئلة الشفوية ب 03 أسئلة عادية و02 آنية وجهت لقطاع الصحة على التوالي من:

الفريق االستقاللي)محمد العزري(: حول العرض الطبي باملصحات اخلاصة.	 

فريق العدالة والتنمية )سعيد السعدوني(: حول املداومة مبراكز حتاقن الدم.	 

فريق العدالة والتنمية )احلسني العبادي(: حول اخلدمات الصحية بجهة فاس مكناس وأقاليمها التسعة.	 

الفريق االستقاللي )عبد اللطيف أبدوح(: حول استراتيجية احلكومة للحد من الوفيات الناجتة عن لسعات 	 

العقارب.
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العامة  بالشؤون  املكلف  احلكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  السيد  عادي، ساءل  وسؤال  آنية  أسئلة   3 وحول 

واحلكامة السادة املستشارون:

املواد 	  املهول ألسعار  االرتفاع  للشغل(، عن  املغربي  االحتاد  )فريق  التعقيب  في  زروال  ومحمد  القاضي  وفاء 

الغذائية.

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(، عن ارتفاع أثمنة الغازوال والبنزين مع انخفاض أسعار النفط 	 

في السوق الدولية.

اخملتار صواب وعبد احلميد فاتيحي في التعقيب )الفريق االشتراكي(، حول مالءمة أسعار النفط مع السوق 	 

الدولي.

عدي شجري )مجموعة العمل التقدمي(، حول النتائج األولية لتطبيق حرية األسعار في مجال احملروقات 	 

ومدى ضمان املنافسة الفعلية بني شركات التوزيع ومحطات بيع الوقود.

أيضا ردت السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، املكلفة بالبيئة، على أسئلة وتعقيبات 

السادة املستشارين حول:

مجموعة 	  عن  النفايات:  باستيراد  املتعلقة  والدولية  الوطنية  املعايير  احترام  لفرض  املتخذة  اإلجراءات 

الكونفدرالية الدميقراطية للشغل )املبارك الصادي ورجاء الكساب في التعقيب(.

قرار استيراد نفايات من ايطاليا: عن الفريق احلركي )املهدي عثمون(.	 

استيراد مواد سامة من ايطاليا حلرقها وتلويت البيئة: عن الفريق االستقاللي )رحال املكاوي(.	 

التحضير ملؤمتر أطراف االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغير املناخي "COP22": عن فريق االحتاد العام 	 

ملقاوالت املغرب )عبد احلميد الصويري(.

في سؤال فريد لكل قطاع توجه السادة: 

أعضاء فريق األصالة واملعاصرة )العربي احملرشي( إلى السيد وزير العدل واحلريات، حول موضوع التدخل في 	 

سلطة القضاء. 

أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار )محمد البكوري( إلى السيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزيرالتعليم العالي 	 

والبحث العلمي وتكوين األطر، حول أوضاع جامعة عبد املالك السعدي.

أعضاء فريق العدالة والتنمية )عبد الكرمي الهوايشري( إلى السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 	 
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االجتماعية، حول حصيلة تنفيذ اخلطة احلكومية للمساواة في أفق املناصفة.

أعضاء الفريق احلركي )عبد الرحمان الدريسي( إلى السيد وزير االتصال )أجابت عنه بالنيابة السيدة الوزيرة 	 

املنتدبة لدى وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، حول سياسة الدولة في القطاع السنيمائي.

حول 	  االجتماعية،  والشؤون  التشغيل  وزير  السيد  إلى  تويزي(  )أحمد  واملعاصرة  األصالة  فريق  أعضاء 

اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وناقش السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك املكلف بالنقل، في آخر سؤال مبرمج في 

املرتبطة  احميدي( بعض اإلشكاليات  )امحمد  واملعاصرة  األصالة  فريق  أعضاء  السادة  اجللسة، مع  أعمال  جدول 

بوضعية األرامل ومتقاعدي السكك احلديدية املهددين بالتشريد.  

في متام الساعة السادسة بعد الزوال وسبع وأربعون دقيقة، رفع السيد املستشار عبد اإلاله احللوطي )رئيس 

اجللسة( أشغال جلسة األسئلة الشفوية. 

جلسة الثالثاء 19 يوليوز 2016

جلسة رقم: 63

شوال 1437 املوافق ل 19 يوليوز 2016 الثالثاء 14 تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: عبد اإلاله احللوطي.

توقيت اجللسة: من 16:41 إلى 17:34

عدد احلضور: 66

في متام الساعة الرابعة زواال واحدى وأربعون دقيقة ليوم الثالثاء 14 شوال 1437 املوافق ل 19 يوليوز 2016 مبقر 

مجلس املستشارين، افتتح السيد عبد اإلاله احللوطي )رئيس اجللسة( أشغال اجللسة العمومية اخملصصة لتقدمي 

أسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات 

املادة 113 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، وعرض على أنظار اجمللس جديد ما ورد عليه من مراسالت وجدول 

أعمال اجللسة، والتي كان أهمها توصل اجمللس ب: 
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وكيفيات . 1 لشروط  احملدد   64.14 رقم  التنظيمي  بالقانون  )املتعلق   16/1009 رقم:  الدستوري  اجمللس  قراري 

ممارسة احلق في تقدمي امللتمسات في مجال التشريع(، وقرار رقم: 16/1010 )املتعلق بالقانون التنظيمي رقم 

44.14 احملدد لشروط وكيفيات ممارسة احلق في تقدمي العرائض إلى السلطات العمومية(. 

رأيني صادرين عن اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان، حول مشروعي قانونني: رقم 27.14 )يتعلق مبكافحة االجتار . 2

بالبشر( ومشروع قانون رقم 79.14 )يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز(.

أعضاء  السادة  املستشارون  السادة  ناقش  قطاعات،  ستة  على  توزعت  عادية  أسئلة  وثمانية  آني  سؤال  في 

احلكومة في احملاور التالية: 

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك املكلف بالنقل:

الفريق االشتراكي )أبو بكر عبيد(: حول معاناة مستعملي القطارات.	 

قطاع السكنى وسياسة املدينة:

الفريق احلركي )بنمبارك يحفظه(: وضعية العمران باألقاليم اجلنوبية للمملكة. 	 

قطاع التربية الوطنية والتكوين املهني:

التعليم 	  ومعيقات  مشاكل  التعقيب(:  في  زكري  الدين  وعز  القاضي  )وفاء  للشغل  املغربي  االحتاد  فريق 

بالعالم القروي.

فريق التجمع الوطني لألحرار)حلسن ادعي(: وضعية أطر اإلدارة التربوية. 	 

فريق األصالة واملعاصرة )احلو املربوح(: تعثر تدريس اللغة األمازيغية.	 

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:

الفريق االستقاللي )احلسن سليغوة(: الشروط اإلقصائية لولوج كلية الطب مبدينة أكادير.	 

ع السالم سي كوري )فريق العدالة والتنمية(: االستعدادات والعرض البيداغوجي للدخول اجلامعي. 	 

وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية:

التعقيب(: شركات 	  الصادي في  واملبارك  احلق حيسان  )عبد  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  مجموعة 

املناولة وشركات التشغيل املؤقت.
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جلسة الثالثاء 26 يوليوز 2016

جلسة رقم: 66

شوال 1437 املوافق ل 26 يوليوز 2016 الثالثاء 21 تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيس اجللسة: حميد كوسكوس.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: من 16:41 إلى 18:57

عدد احلضور: 66

اجتمع  وأجوبة احلكومة عليها،  املستشارين  والسادة  السيدات  لتقدمي أسئلة  في جلسة عمومية خصصت 

النظام  من   249/258 املادتني  ومقتضيات  الدستور  من   100 الفصل  ألحكام  طبقا  املستشارين  مجلس  أعضاء 

2016 حتت رئاسة السيد املستشار حميد كوسكوس،  26 يوليوز  1437 املوافق ل  21 شوال  الثالثاء  الداخلي، يوم 

انحصرت في 20 سؤاال )4 أسئلة آنية و16أسئلة عادية( وتوزعت على 12 قطاع.

حول ثالث محاور متباينة، ساءل السيد وزير الصحة السادة:

- )محمد علمي( الفريق االشتراكي: حول وضعية املستشفيات اإلقليمية.

- )عبد السالم بلقشور( فريق األصالة واملعاصرة: حول اخلصاص في األطر الطبية. 

- )محمد البكوري( فريق التجمع الوطني لألحرار: حول الوضع الصحي الصعب بإقليم تطوان.

في سؤالني فريدين تفاعل السيد وزير السياحة مع السادة أعضاء الفريق االستقاللي )احلسن سليغوة( حول 

مدى احترام والتزام املكتب الوطني للسياحة لتعاقداته مع اجملالس اجلهوية، والسيد وزير السكنى وسياسة املدينة 

مع السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل )رجاء الكساب/ عبد احلق حيسان( بخصوص تدهور 

املناطق اخلضراء وزحف اإلسمنت.

عالقة مبجال التعليم وفي شقيه الرئيسيني طرح السادة املستشارون مجموعة من اإلشكاليات للنقاش:

-1 شق التربية الوطنية والتكوين املهني:

- خلق شعب ومهن ذات قيمة عالية: )عائشة آيت عال( من الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي.
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- استفادة أطر املكتب الوطني للتكوين املهني وإنعاش الشغل من خدمات مؤسسة محمد السادس لألعمال 

االجتماعية للتربية والتكوين: )علي العسري( من فريق العدالة والتنمية.

- ضحايا النظامني األساسيني: )خديجة الزومي( من الفريق االستقاللي.

-2 شق التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:

- الدكاترة املعطلني: )عبد السالم اللبار( من الفريق االستقاللي.

- اختالالت استفادة الطلبة من التغطية الصحية: )أحمد تويزي( من فريق األصالة واملعاصرة.

وناقش السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مع السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية )احلسني العبادي( 

حصيلة الوزارة في برنامج الطرق القروية وفك العزلة، ومع السادة أعضاء الفريق احلركي )عبد الرحمان الدريسي( 

موضوع تثنية الطريق الرابطة بني ورزازات والطريق الوطنية 9 و10.

أيضا أوضح السيد وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة إمكانيات الوزارة للسادة أعضاء الفريق االستقاللي )عبد 

السالم اللبار( حلل مشكل عمال منجم جبل عوام بجماعة تيغزة/عمالة خنيفرة، وللسادة أعضاء فريق العدالة 

والتنمية )مبارك جميلي( للحد من أسباب ارتفاع فاتورة استهالك الكهرباء مبناطق اجلنوب الشرقي للمملكة.

العام  االحتاد  فريق  أعضاء  للسادة  االجتماعية  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  وزيرة  السيدة  شرحت  كما 

ملقاوالت املغرب )عمر مورو( بعض اإلشكاليات املتعلقة مبوضوع الولوجيات.

ثم أجاب السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني على انشغاالت السادة أعضاء فريق التجمع 

الوطني لألحرار )حلسن ادعي( بأوضاع شغيلة املندوبية السامية للتخطيط، والسادة أعضاء الفريق احلركي )الطيب 

البقالي/ مبارك السباعي( مبشكل الغطاء الغابوي.

التشغيل  لقطاع  بنعزوز( في سؤال موجه  العزيز  )عبد  واملعاصرة  األصالة  فريق  أعضاء  السادة  تدخل  كذلك 

والشؤون االجتماعية إلعادة االعتبار جلهاز تفتيش الشغل كآلية للسهر على تطبيق تشريع الشغل وحماية حقوق 

أطراف العالقة الشغيلة.

وعن آخر سؤالني وتعقيبني مبرمجني في جدول أعمال اجللسة رد السيد:

- الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك املكلف بالنقل على السيد املستشار عبد الكرمي الهمس 

)فريق األصالة واملعاصرة( حول السالمة الطرقية.

- الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة على السيدة املستشارة وفاء 

القاضي )فريق االحتاد املغربي للشغل( حول وضعية هيئة املتصرفني املشتركة بني الوزارات.
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جلسة الثالثاء 2 غشت 2016

جلسة رقم: 86

شوال 1437 املوافق ل 2 غشت 2016 الثالثاء 28 تاريخ اجللسة:

موضوع اجللسة: جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية.

رئيسة اجللسة: نائلة مية التازي.

أمني اجللسة: أحمد تويزي.

توقيت اجللسة: من 16:38 إلى 18:57

عدد احلضور: 70

في متام الساعة الرابعة زواال وثمانية وثالثون دقيقة ليوم الثالثاء 28 شوال 1437 املوافق ل 2 غشت 2016، عقد 

مجلس املستشارين برئاسة السيدة نائلة مية التازي آخر جلسة عمومية مبرمجة في دورة أبريل 2016 – 2015، 

خصصت ألسئلة السيدات والسادة املستشارين وأجوبة احلكومة عليها، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور 

ومقتضيات املادة 113 من النظام الداخلي جمللس املستشارين.

عرض السيد أحمد تويزي )أمني اجللسة( جديد اإلعالنات واملراسالت املعروضة على اجمللس، وكان أهمها انتخاب 

السيد املستشار موالي ابراهيم شريف ممثال حلزب االستقالل عن املنظمات املهنية للمشغلني على صعيد جهات 

سوس- ماسة، كلميم واد نون، العيون- الساقية احلمراء، وانتخاب السيد محمد حيتوم عن االحتاد املغربي للشغل 

ممثال لهيئة املأجورين على الصعيد الوطني.

وزير  للسيد  موجهني  بسؤالني  استهلت  قطاعا،   12 على  موزعة  سؤاال   20 حول  اجللسة  أعمال  متحورجدول 

التعمير وإعداد التراب الوطني حول وثائق التعمير من فريق التجمع الوطني لألحرار )حلسن ادعي ومحمد البكوري(، 

وآخر حول حركية مديري الوكالة احلضرية للتعمير من الفريق احلركي )يحفظه بنمبارك(.

الفريق  أعضاء  السادة  على  برجاوي  خالد  السيد  رد  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  إشكاليات  بعض  عن 

االستقاللي )عبد اللطيف أبدوح( مبا يتعلق بارتفاع نسبة الهدر املدرسي في صفوف الفتيات في العالم القروي 

وباخلصاص الذي يعرفه قطاع التعليم فيما يتعلق بأساتذة اللغات والرياضيات )خديجة الزومي(، ثم على السادة 

أعضاء فريق العدالة والتنمية )عبد العلي حامي الدين( حول جودة التكوين مبؤسسات التكوين املهني. 

)موالي  االستقاللي  الفريق  أعضاء  للسادة  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  السيد  وشرح 

ابراهيم شريف وعبد السالم اللبار( استراتيجية الوزارة في تكوين 10 آالف مهندس سنويا. 
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أيضا استجاب السيد وزيرالتجهيز والنقل واللوجستيك لطلب السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة )عبد 

الرحيم الكميلي وعادل البراكات( الرامي لتقييم البرامج املنجزة في مجال الطرق بالعالم القروي.

من جهته أجاب السيد وزير السياحة على تساؤالت فريق العدالة والتنمية )مبارك جميلي( حول ضعف دعم 

القطاع السياحي بجهة درعة/ تافياللت، والفريق االشتراكي )أبو بكر عبيد وعبد احلميد فاتيحي( حول اإلجراءات 

املواكبة للنهوض بالقطاع السياحي.

)سيدي  االستقاللي  الفريق  مع  االجتماعية  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  وزيرة  السيدة  تفاعلت  بدورها 

محمد ولد الرشيد ورحال املكاوي( حول أوضاع األشخاص املسنني ومع فريق األصالة واملعاصرة )العربي احملرشي( 

حول ذوي االحتياجات اخلاصة. 

وفي أسئلة فريدة رد السيد الوزير املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون الهجرة على أسئلة وتعقيبات السادة 

أعضاء فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )يوسف محيي( حول متديد فترة السماح لسيارات املغاربة املقيمني في 

اخلارج، والسيد الوزيراملكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني على السادة أعضاء فريق االحتاد املغربي للشغل 

لدى  املنتدب  الوزير  السيد  ثم  الغابويني،  العاملني  تعويضات  زروال( حول ملف  اليحياوي ومحمد  الزهراء  )فاطمة 

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي املكلف بالتجارة اخلارجية على السادة أعضاء فريق األصالة 

واملعاصرة )احلو املربوح( حول تطوير الصادرات.

الدستوري  الفريق  السادة أعضاء  والشؤون االجتماعية على استفسارات  التشغيل  وزير  السيد  رد  من جهته 

الدميقراطي االجتماعي )عائشة آيت عال( حول تشغيل الشباب، وأعضاء فريق األصالة واملعاصرة )جناة كمير( حول 

تشغيل العمال املنزليني. 

كذلك ناقش السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك املكلف بالنقل بعض اإلشكاليات 

املتعلقة بقطاع النقل مع السادة أعضاء الفريق احلركي )مبارك السباعي( حول النقص احلاصل في خدمات السكك 

احلديدية، وأعضاء الفريق االستقاللي )احلسن سليغوة( حول تأهيل اخلطوط السككية وتوسيعها، ثم أعضاء فريق 

العدالة والتنمية )آمال ميصرة وعبد الصمد مرميي( حول إحداث خط جوي مباشر رابط بني وجدة ومراكش.

وعلى آخر سؤال مبرمج في جدول أعمال اجللسة رد السيد الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة 

العمومية وحتديث اإلدارة على سؤال السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  حول برنامج دعم 

إصالح اإلدارة العمومية. 
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اجللسات العامة

الئحة أعضاء جملس املستشارين املنتخبني برسم اقرتاع 2 أكتوبر 2015 

والتغيريات اليت حلقت بها

-1 هيئة ممثلي اجملالس اجلهوية:

 

216 

اظقزؼر ادلـؿدب ظدل رئقس كسؾك آخر دماؿ عؾرعٍ صل جدكؿ أسؿوؿ اجلؾلي رد اظلقد 
اظلودة أسضوء عفؿقسي  سؾك دماؿ  بوظقزقػي اظعؿقعقي كحتدؼٌ اإلدارةةاحلؽقعي ادلؽؾػ

  .برغوعٍ دسؿ إصالح اإلدارة اظعؿقعقي حقؿ اظؽقغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغؾ 
 
 
 

 
  2015 أطؿقبر2الئقي أسضوء عفؾس ادللؿشورؼـ ادلـؿكؾني بردؿ اضؿراع 

 كاظؿغققرات اظؿل حلؼً بفو
 :ػقئي ممثؾل اجملوظس اجلفقؼي -1

 

                                                           
وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 10 انصادر ترارَز 16/1007 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  6

. يذًذ سعُذ كزاو، اسفزخ عٍ إعادج اَرخاب انسُذ 2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

اجلفي 
 (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل 

 أحؿد ذد حزب احلرطي اظشعؾقي خـقػرة- بـل عالؿ
 عقؿد سداؿ حزب االحتود اظددؿقرم

 سؾد اظؽرمي ظفقاؼشرم حزب اظعداظي كاظؿـؿقي دطوت- اظدار اظؾقضوء
 صماد ضدؼرم حزب االدؿؼالؿ

 ؼقػظف بـؿؾورؾ حزب احلرطي اظشعؾقي كادم اظذػى- اظداخؾي
 حؿي اػؾ بوبو حزب االدؿؼالؿ

 سدم ذفرم حزب اظؿؼدـ كاالذؿراطقي توصقالظً- درسي
 سؾد اظرحؿوف اظدرؼلل حزب احلرطي اظشعؾقي

 سؾل اظعلرم حزب اظعداظي كاظؿـؿقي عؽـوس- صوس
 سؾد اظؽرمي اظفؿس حزب األصوظي كادلعوصرة

 سؾد اظقػوب بؾػؼقف حزب االحتود االذؿراطل كاد غقف- طؾؿقؿ
 عقؿد ابوحـقـل حزب االصالح كاظؿـؿقي

 عقؿد اظرزعي حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار اظلوضقي احلؿراء- اظعققف
 دقدم عقؿد كظد اظرذقد حزب االدؿؼالؿ

 سزؼز عؽـقػ حزب االدؿؼالؿ اظشرؽ
 ادلصطػك اخلؾػققم حزب األصوظي كادلعوصرة

 احؿد تقؼزم حزب األصوظي كادلعوصرة آدػل- عراطش
 عؾورؾ اظلؾوسل حزب احلرطي اظشعؾقي

 سؾد اظعؾل حوعل اظدؼـ حزب اظعداظي كاظؿـؿقي اظؼـقطرة- دال– اظربوط
 سؾد احلؽقؿ بـ ذؿوش حزب األصوظي كادلعوصرة

 6عقؿد دعقد طراـ حزب االدؿؼالؿ عودي– دقس 
 سؾداظؾطقػ اسؿق حزب اظؿؼدـ كاالذؿراطقي

 احؿد االدرؼلل حزب األصوظي كادلعوصرة احللقؿي– تطقاف - رـفي
 عقؿذ اظؾشقر اظعؾدالكم حزب اظعداظي كاظؿـؿقي
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 ػقئي ممـؾل اجملوظس اجلؿوسقي كعفوظس اظعؿوالت كاألقوظقؿ -2
 

 (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي

 خـقػرة- بـل عالؿ
 سودؿ اظؾراطوت حزب األصوظي كادلعوصرة
 اجملؿور صقاب حزب االحتود االذؿراطل

 رحوؿ ادلؽوكم حزب االدؿؼالؿ
 ادلفدم سـؿقف حزب احلرطي اظشعؾقي

 دطوت- اظدار اظؾقضوء

 7حؿقد زاتـل حزب اظعداظي كاظؿـؿقي
 8جؿوؿ بـ ربقعي حزب االدؿؼالؿ

 سؾداظلالـ بؾؼشقر حزب األصوظي كادلعوصرة
 9عقـي سػوف حزب االدؿؼالؿ

 10عقؿد عفدب حزب احلرطي اظشعؾقي
 11عؾقؽي صالحل  حزب األصوظي كادلعوصرة

 12اصضقؾل اػؾ احؿد ابراػقؿ حزب االدؿؼالؿ كادم اظذػى- اظداخؾي
 دقدم صؾقح اجلؿوغل حزب احلرطي اظشعؾقي

 
 توصقالظً- درسي

 احلق ادلربقح حزب األصوظي كادلعوصرة
 عقؿد االغصورم حزب االدؿؼالؿ

 حللـ ادسل حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 عؾورؾ جؿقؾل حزب اظعداظي كاظؿـؿقي

 عؽـوس- صوس

 عقؿد سؾق حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 احللـ بؾؿؼدـ حزب األصوظي كادلعوصرة

 احللـ دؾقغقة حزب االدؿؼالؿ
 احللني اظعؾودم حزب اظعداظي كاظؿـؿقي
 حؿقد طقدؽقس حزب احلرطي اظشعؾقي

                                                           
وقذ ذى اجزاء  .2016 َىَُى 04 انصادر ترارَز 16/1004 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  7

. ، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ يىنىد انسقىقع يٍ دشب  االذذاد االشرزاكٍ نهقىاخ انشعثُح2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 04 انصادر ترارَز 16/1004 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  8
. ، اسفزخ عٍ اعادج اَرخاب انسُذ جًال تٍ رتُعح2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 04 انصادر ترارَز 16/1004 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  9
. ، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ انعزتٍ هزايٍ يٍ دشب  األصانح وانًعاصزج2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 04 انصادر ترارَز 16/1004 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  10
 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ عشَش يهذب يٍ دشب  انذزكح انشعثُح2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

، وقذ 2016 َُاَز 12 انصادر ترارَز 16/984 اثز ذقذَى اسرقانرها تًىجة قزارِ رقى تًجهس انًسرشارٍَتشغىر يقعذها  صّزح انًجهس انذسرىرٌ  11
. 2016 َُاَز 28عىضد تانسُذج َجاج كًُز عهً اثز دعىذها يٍ نذٌ انسهطح انًكهفح ترهقٍ انرصزَذاخ تانرزشُخ تًىجة قزار يؤرر فٍ 

وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 04 انصادر ترارَز 16/1005 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  12
. ، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ ايثارك دًُح يٍ دشب  األيم2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 
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، وقذ 2016 َُاَز 12 انصادر ترارَز 16/984 اثز ذقذَى اسرقانرها تًىجة قزارِ رقى تًجهس انًسرشارٍَتشغىر يقعذها  صّزح انًجهس انذسرىرٌ  11
. 2016 َُاَز 28عىضد تانسُذج َجاج كًُز عهً اثز دعىذها يٍ نذٌ انسهطح انًكهفح ترهقٍ انرصزَذاخ تانرزشُخ تًىجة قزار يؤرر فٍ 

وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 04 انصادر ترارَز 16/1005 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  12
. ، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ ايثارك دًُح يٍ دشب  األيم2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

 

-2 هيئة ممثلي اجملالس اجلماعية ومجالس العماالت واألقاليم
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 13سـؿوف سقؾي حزب االدؿؼالؿ كاد غقف- طؾؿقؿ
 احؿد بقظقف حزب االحتود االذؿراطل

 عقؿد اظشقخ بقد اهلل حزب األصوظي كادلعوصرة اظلوضقي احلؿراء- اظعققف
 احؿد خلرؼػ حزب االدؿؼالؿ

 
 اظشرؽ

 14سؾد اظؼودر دالعي حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 عقؿد عؽـقػ حزب األصوظي كادلعوصرة
 اظطقى اظؾؼوظل حزب اظعفد اظدميؼرارل

 15اظصؾقل اجلالظل حزب االدؿؼالؿ

 
 

 آدػل- عراطش

 سؾد اظؾطقػ ابدكح حزب االدؿؼالؿ
 عقالم سؾد اظرحقؿ اظؽوعؾ حزب األصوظي كادلعوصرة

 جؿوؿ اظدؼـ اظعؽركد حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 ابقبؽر اسؾقد حزب االحتود االذؿراطل
 سؾد اظلالـ دل طقرم حزب اظعداظي كاظؿـؿقي

 
 

 اظؼـقطرة- دال– اظربوط

 16سوبد ذؽقؾ حزب األصوظي كادلعوصرة
 غؾقؾ ذقكل حزب اظعداظي كاظؿـؿقي

 عقؿقد سرذوف حزب احلرطي اظدميؼرارقي االجؿؿوسقي
 ادرؼس اظراضل حزب االحتود اظددؿقرم

 عقؿد اظعزرم حزب االدؿؼالؿ

 
 عودي– دقس 

 دعقد اظلعدكغل حزب اظعداظي كاظؿـؿقي
 سؾد اظعزؼز بقػدكد حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار

 سؾد اظصؿد ضققح حزب االدؿؼالؿ
 احللني اجملؾص حزب األصوظي كادلعوصرة

 
– تطقاف - رـفي

 احللقؿي

 عقؿد  سؾؿل حزب االحتود االذؿراطل
 عقؿد اظؾؽقرم حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار

 اظعربل احملرذل حزب األصوظي كادلعوصرة
 17سصوـ اخلؿؾقشل حزب االدؿؼالؿ

 غؾقؾ االغدظقدل حزب اظعداظي كاظؿـؿقي
 

 :ػقؽي ممـؾل اظغرؼ ادلفـقي -3
                                                           

وقذ ذى اجزاء . 2016 انصادر ترارَز فاذخ َىَُى 16/1001 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  13
. ، اسفزخ عٍ اعادج اَرخاب انسُذ عثًاٌ عُهح2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

، وقذ ذى اجزاء 2016 ياَى 11 انصادر ترارَز 16/998 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  14
 .، اسفزخ عٍ إعادج اَرخاب انسُذ عثذ انقادر ساليح2016 غشد 18اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

وقذ ذى اجزاء . 2016 ياَى 11 انصادر ترارَز 16/998 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  15
 .، اسفزخ عٍ إعادج اَرخاب انسُذ انصثذٍ انجالن2016ٍ غشد 18اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

وقذ ذى اجزاء . 2016 انصادر ترارَز فاذخ َىَُى 16/1002 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  16
 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ اتزاهُى شكُهٍ يٍ دشب  األصانح وانًعاصزج2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 10 انصادر ترارَز 16/1008 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  17
. ، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ يذًذ انذًايٍ يٍ دشب  األصانح وانًعاصزج2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 
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 13سـؿوف سقؾي حزب االدؿؼالؿ كاد غقف- طؾؿقؿ
 احؿد بقظقف حزب االحتود االذؿراطل

 عقؿد اظشقخ بقد اهلل حزب األصوظي كادلعوصرة اظلوضقي احلؿراء- اظعققف
 احؿد خلرؼػ حزب االدؿؼالؿ

 
 اظشرؽ

 14سؾد اظؼودر دالعي حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 عقؿد عؽـقػ حزب األصوظي كادلعوصرة
 اظطقى اظؾؼوظل حزب اظعفد اظدميؼرارل

 15اظصؾقل اجلالظل حزب االدؿؼالؿ

 
 

 آدػل- عراطش

 سؾد اظؾطقػ ابدكح حزب االدؿؼالؿ
 عقالم سؾد اظرحقؿ اظؽوعؾ حزب األصوظي كادلعوصرة

 جؿوؿ اظدؼـ اظعؽركد حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 ابقبؽر اسؾقد حزب االحتود االذؿراطل
 سؾد اظلالـ دل طقرم حزب اظعداظي كاظؿـؿقي

 
 

 اظؼـقطرة- دال– اظربوط

 16سوبد ذؽقؾ حزب األصوظي كادلعوصرة
 غؾقؾ ذقكل حزب اظعداظي كاظؿـؿقي

 عقؿقد سرذوف حزب احلرطي اظدميؼرارقي االجؿؿوسقي
 ادرؼس اظراضل حزب االحتود اظددؿقرم

 عقؿد اظعزرم حزب االدؿؼالؿ

 
 عودي– دقس 

 دعقد اظلعدكغل حزب اظعداظي كاظؿـؿقي
 سؾد اظعزؼز بقػدكد حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار

 سؾد اظصؿد ضققح حزب االدؿؼالؿ
 احللني اجملؾص حزب األصوظي كادلعوصرة

 
– تطقاف - رـفي

 احللقؿي

 عقؿد  سؾؿل حزب االحتود االذؿراطل
 عقؿد اظؾؽقرم حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار

 اظعربل احملرذل حزب األصوظي كادلعوصرة
 17سصوـ اخلؿؾقشل حزب االدؿؼالؿ

 غؾقؾ االغدظقدل حزب اظعداظي كاظؿـؿقي
 

 :ػقؽي ممـؾل اظغرؼ ادلفـقي -3
                                                           

وقذ ذى اجزاء . 2016 انصادر ترارَز فاذخ َىَُى 16/1001 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  13
. ، اسفزخ عٍ اعادج اَرخاب انسُذ عثًاٌ عُهح2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

، وقذ ذى اجزاء 2016 ياَى 11 انصادر ترارَز 16/998 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  14
 .، اسفزخ عٍ إعادج اَرخاب انسُذ عثذ انقادر ساليح2016 غشد 18اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

وقذ ذى اجزاء . 2016 ياَى 11 انصادر ترارَز 16/998 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  15
 .، اسفزخ عٍ إعادج اَرخاب انسُذ انصثذٍ انجالن2016ٍ غشد 18اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

وقذ ذى اجزاء . 2016 انصادر ترارَز فاذخ َىَُى 16/1002 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  16
 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ اتزاهُى شكُهٍ يٍ دشب  األصانح وانًعاصزج2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 10 انصادر ترارَز 16/1008 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  17
. ، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ يذًذ انذًايٍ يٍ دشب  األصانح وانًعاصزج2016 شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 
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-3 هيئة ممثلي الغرف املهنية:

أ - الغرف الفالحية:

ب - غرف التجارة والصناعة واخلدمات:

 ت- غرف الصناعة التقليدية:
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 :اظغرؼ اظػالحقي - أ

 (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اظدائرة االغؿكوبقي
 (ة)ادللؿشور

 
بـل / اظؼـقطرة - دال– اظربوط

- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة- عالؿ
 دطوت

حزب احلرطي اظدميؼرارقي 
 سوئشي اؼً سال االجؿؿوسقي

حزب احلرطي اظدميؼرارقي 
 سؾد اظرحقؿ ارؿعل االجؿؿوسقي

/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 عؽـوس- صوس/ اظشرؽ

 عقؿد ظشفى حزب االدؿؼالؿ
 صورؿي احلؾقدل حزب االدؿؼالؿ

اظلوضقي - اظعققف/ كاد غقف- طؾؿقؿ
 احؿد احؿقؿقد حزب االدؿؼالؿ كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء
توصقالظً - درسي/ آدػل - عراطش

 عودي– دقس /
 احلؾقى بـ اظطوظى حزب األصوظي كادلعوصرة
 صورؿي اؼً عقدك حزب األصوظي كادلعوصرة

 :شرؼ اظؿفورة كاظصـوسي كاخلدعوت - ب
 (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي

 (ة)ادللؿشور
- بـل عالؿ/ اظؼـقطرة - دال– اظربوط

 دطوت- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة
 دعقد زػقر حزب االحتود اظددؿقرم

سؾداظرحقؿ  حزب األصوظي كادلعوصرة
 اظؽؿقؾل

 حؿقد اظؼؿقزة حزب األصوظي كادلعوصرة توصقالظً- درسي/ آدػل- عراطش
كاد غقف - طؾؿقؿ/ عودي – دقس 

- اظداخؾي/ اظلوضقي احلؿراء- اظعققف/
 كادم اظذػى

دقدم اظطقى  حزب االدؿؼالؿ
 ادلقدوكم

/ اظشرؽ/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 عؽـوس- صوس

 عقؿد اظؼـدكدل حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 سؿر عقرك بدكف اغؿؿوء دقودل

 :شرؼ اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي -ت 
 (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي

- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة - بـل عالؿ
 18عصطػك حرطوت حزب األصوظي كادلعوصرة دطوت

عقالم ادرؼس  احللـل  حزب احلرطي اظشعؾقي عؽـوس- صوس/ اظشرؽ
 سؾقم

اظلوضقي - اظعققف/ كاد غقف- طؾؿقؿ
 احؿد بوبو اسؿر حداد حزب االدؿؼالؿ كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء

دقس /توصقالظً - درسي/ آدػل - عراطش
 سؾد االالق ادلفوجرم حزب األصوظي كادلعوصرة عودي– 

- دال– اظربوط/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 اعقؿد احؿقدم حزب األصوظي كادلعوصرة اظؼـقطرة

                                                           
، وقذ ذى اجزاء 2016 ياَى 11 انصادر ترارَز 16/999 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  18

 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ عثذ انسالو انسالوٌ يٍ دشب انذزكح انذًَقزاطُح االجرًاعُح2016 غشد 18اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 
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 :اظغرؼ اظػالحقي - أ

 (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اظدائرة االغؿكوبقي
 (ة)ادللؿشور

 
بـل / اظؼـقطرة - دال– اظربوط
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 عودي– دقس /
 احلؾقى بـ اظطوظى حزب األصوظي كادلعوصرة
 صورؿي اؼً عقدك حزب األصوظي كادلعوصرة

 :شرؼ اظؿفورة كاظصـوسي كاخلدعوت - ب
 (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي

 (ة)ادللؿشور
- بـل عالؿ/ اظؼـقطرة - دال– اظربوط

 دطوت- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة
 دعقد زػقر حزب االحتود اظددؿقرم

سؾداظرحقؿ  حزب األصوظي كادلعوصرة
 اظؽؿقؾل

 حؿقد اظؼؿقزة حزب األصوظي كادلعوصرة توصقالظً- درسي/ آدػل- عراطش
كاد غقف - طؾؿقؿ/ عودي – دقس 

- اظداخؾي/ اظلوضقي احلؿراء- اظعققف/
 كادم اظذػى

دقدم اظطقى  حزب االدؿؼالؿ
 ادلقدوكم

/ اظشرؽ/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 عؽـوس- صوس

 عقؿد اظؼـدكدل حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 سؿر عقرك بدكف اغؿؿوء دقودل

 :شرؼ اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي -ت 
 (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي

- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة - بـل عالؿ
 18عصطػك حرطوت حزب األصوظي كادلعوصرة دطوت

عقالم ادرؼس  احللـل  حزب احلرطي اظشعؾقي عؽـوس- صوس/ اظشرؽ
 سؾقم

اظلوضقي - اظعققف/ كاد غقف- طؾؿقؿ
 احؿد بوبو اسؿر حداد حزب االدؿؼالؿ كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء

دقس /توصقالظً - درسي/ آدػل - عراطش
 سؾد االالق ادلفوجرم حزب األصوظي كادلعوصرة عودي– 

- دال– اظربوط/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 اعقؿد احؿقدم حزب األصوظي كادلعوصرة اظؼـقطرة

                                                           
، وقذ ذى اجزاء 2016 ياَى 11 انصادر ترارَز 16/999 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  18

 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ عثذ انسالو انسالوٌ يٍ دشب انذزكح انذًَقزاطُح االجرًاعُح2016 غشد 18اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 
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 :اظغرؼ اظػالحقي - أ

 (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اظدائرة االغؿكوبقي
 (ة)ادللؿشور

 
بـل / اظؼـقطرة - دال– اظربوط

- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة- عالؿ
 دطوت

حزب احلرطي اظدميؼرارقي 
 سوئشي اؼً سال االجؿؿوسقي

حزب احلرطي اظدميؼرارقي 
 سؾد اظرحقؿ ارؿعل االجؿؿوسقي

/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 عؽـوس- صوس/ اظشرؽ

 عقؿد ظشفى حزب االدؿؼالؿ
 صورؿي احلؾقدل حزب االدؿؼالؿ

اظلوضقي - اظعققف/ كاد غقف- طؾؿقؿ
 احؿد احؿقؿقد حزب االدؿؼالؿ كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء
توصقالظً - درسي/ آدػل - عراطش

 عودي– دقس /
 احلؾقى بـ اظطوظى حزب األصوظي كادلعوصرة
 صورؿي اؼً عقدك حزب األصوظي كادلعوصرة

 :شرؼ اظؿفورة كاظصـوسي كاخلدعوت - ب
 (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي

 (ة)ادللؿشور
- بـل عالؿ/ اظؼـقطرة - دال– اظربوط

 دطوت- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة
 دعقد زػقر حزب االحتود اظددؿقرم

سؾداظرحقؿ  حزب األصوظي كادلعوصرة
 اظؽؿقؾل

 حؿقد اظؼؿقزة حزب األصوظي كادلعوصرة توصقالظً- درسي/ آدػل- عراطش
كاد غقف - طؾؿقؿ/ عودي – دقس 

- اظداخؾي/ اظلوضقي احلؿراء- اظعققف/
 كادم اظذػى

دقدم اظطقى  حزب االدؿؼالؿ
 ادلقدوكم

/ اظشرؽ/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 عؽـوس- صوس

 عقؿد اظؼـدكدل حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 سؿر عقرك بدكف اغؿؿوء دقودل

 :شرؼ اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي -ت 
 (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي

- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة - بـل عالؿ
 18عصطػك حرطوت حزب األصوظي كادلعوصرة دطوت

عقالم ادرؼس  احللـل  حزب احلرطي اظشعؾقي عؽـوس- صوس/ اظشرؽ
 سؾقم

اظلوضقي - اظعققف/ كاد غقف- طؾؿقؿ
 احؿد بوبو اسؿر حداد حزب االدؿؼالؿ كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء

دقس /توصقالظً - درسي/ آدػل - عراطش
 سؾد االالق ادلفوجرم حزب األصوظي كادلعوصرة عودي– 

- دال– اظربوط/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 اعقؿد احؿقدم حزب األصوظي كادلعوصرة اظؼـقطرة

                                                           
، وقذ ذى اجزاء 2016 ياَى 11 انصادر ترارَز 16/999 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  18

 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ عثذ انسالو انسالوٌ يٍ دشب انذزكح انذًَقزاطُح االجرًاعُح2016 غشد 18اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 
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 :اظغرؼ اظػالحقي - أ

 (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اظدائرة االغؿكوبقي
 (ة)ادللؿشور

 
بـل / اظؼـقطرة - دال– اظربوط

- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة- عالؿ
 دطوت

حزب احلرطي اظدميؼرارقي 
 سوئشي اؼً سال االجؿؿوسقي

حزب احلرطي اظدميؼرارقي 
 سؾد اظرحقؿ ارؿعل االجؿؿوسقي

/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 عؽـوس- صوس/ اظشرؽ

 عقؿد ظشفى حزب االدؿؼالؿ
 صورؿي احلؾقدل حزب االدؿؼالؿ

اظلوضقي - اظعققف/ كاد غقف- طؾؿقؿ
 احؿد احؿقؿقد حزب االدؿؼالؿ كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء
توصقالظً - درسي/ آدػل - عراطش

 عودي– دقس /
 احلؾقى بـ اظطوظى حزب األصوظي كادلعوصرة
 صورؿي اؼً عقدك حزب األصوظي كادلعوصرة

 :شرؼ اظؿفورة كاظصـوسي كاخلدعوت - ب
 (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي

 (ة)ادللؿشور
- بـل عالؿ/ اظؼـقطرة - دال– اظربوط

 دطوت- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة
 دعقد زػقر حزب االحتود اظددؿقرم

سؾداظرحقؿ  حزب األصوظي كادلعوصرة
 اظؽؿقؾل

 حؿقد اظؼؿقزة حزب األصوظي كادلعوصرة توصقالظً- درسي/ آدػل- عراطش
كاد غقف - طؾؿقؿ/ عودي – دقس 

- اظداخؾي/ اظلوضقي احلؿراء- اظعققف/
 كادم اظذػى

دقدم اظطقى  حزب االدؿؼالؿ
 ادلقدوكم

/ اظشرؽ/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 عؽـوس- صوس

 عقؿد اظؼـدكدل حزب اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 سؿر عقرك بدكف اغؿؿوء دقودل

 :شرؼ اظصـوسي اظؿؼؾقدؼي -ت 
 (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي

- اظدار اظؾقضوء/ خـقػرة - بـل عالؿ
 18عصطػك حرطوت حزب األصوظي كادلعوصرة دطوت

عقالم ادرؼس  احللـل  حزب احلرطي اظشعؾقي عؽـوس- صوس/ اظشرؽ
 سؾقم

اظلوضقي - اظعققف/ كاد غقف- طؾؿقؿ
 احؿد بوبو اسؿر حداد حزب االدؿؼالؿ كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء

دقس /توصقالظً - درسي/ آدػل - عراطش
 سؾد االالق ادلفوجرم حزب األصوظي كادلعوصرة عودي– 

- دال– اظربوط/ احللقؿي – تطقاف - رـفي
 اعقؿد احؿقدم حزب األصوظي كادلعوصرة اظؼـقطرة

                                                           
، وقذ ذى اجزاء 2016 ياَى 11 انصادر ترارَز 16/999 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  18

 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ عثذ انسالو انسالوٌ يٍ دشب انذزكح انذًَقزاطُح االجرًاعُح2016 غشد 18اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

 

انتخابهقضى
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 :شرؼ اظصقد اظؾقرم - ت
 االغؿؿوء اظلقودل (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد اجلفي

/ عودي – دقس / آدػل - عراطش
اظلوضقي - اظعققف/كاد غقف - طؾؿقؿ

 كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء
حزب احلرطي  دقدم عكؿور اجلؿوغل

 اظشعؾقي
/ اظشرؽ/ احللقؿي– تطقاف - رـفي

- اظدار اظؾقضوء/ اظؼـقطرة- دال– اظربوط
 دطوت

حزب اظعداظي  19ؼقدػ بـفؾقف
 كاظؿـؿقي

 

 ػقؽي ممـؾل ادلـظؿوت ادلفـقي ظؾؿشغؾني األطـر متـقؾقي -4
 

 (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي
- بـل عالؿ/ دطوت- اظدار اظؾقضوء

- درسي/ آدػل - عراطش/ خـقػرة
 توصقالظً

 سؾد احلؿقد اظصقؼرم بدكف اغؿؿوء دقودل
 اظؿوزم غوئؾي عقي بدكف اغؿؿوء دقودل
 سؾد اإلظف حػظل بدكف اغؿؿوء دقودل
 ؼقدػ  عققل بدكف اغؿؿوء دقودل

كاد غقف - طؾؿقؿ/ عودي – دقس 
كادم - اظداخؾي/ اظلوضقي احلؿراء- اظعققف/

 اظذػى

 20ؼودني شـؿقغل بدكف اغؿؿوء دقودل
عقؿد دوظؿ  حزب االدؿؼالؿ

 بـؿلعقد
 سؾد اظؽرمي عفدم بدكف اغؿؿوء دقودل احللقؿي– تطقاف - رـفي

 اظعربل اظعرائشل بدكف اغؿؿوء دقودل
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 10 انصادر ترارَز 16/1006 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض   19

. ، اسفزخ عٍ اعادج اَرخاب انسُذ َىسف تُجهى2016ٌ شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

 

، وقذ ذى اجزاء 2016 أتزَم 28 انصادر ترارَز 16/996 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  20
 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ يىالٌ اتزاهُى شزَف يٍ دشب االسرقالل2016 َىنُىس 21اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 
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 :شرؼ اظصقد اظؾقرم - ت
 االغؿؿوء اظلقودل (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد اجلفي

/ عودي – دقس / آدػل - عراطش
اظلوضقي - اظعققف/كاد غقف - طؾؿقؿ

 كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء
حزب احلرطي  دقدم عكؿور اجلؿوغل

 اظشعؾقي
/ اظشرؽ/ احللقؿي– تطقاف - رـفي

- اظدار اظؾقضوء/ اظؼـقطرة- دال– اظربوط
 دطوت

حزب اظعداظي  19ؼقدػ بـفؾقف
 كاظؿـؿقي

 

 ػقؽي ممـؾل ادلـظؿوت ادلفـقي ظؾؿشغؾني األطـر متـقؾقي -4
 

 (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي
- بـل عالؿ/ دطوت- اظدار اظؾقضوء

- درسي/ آدػل - عراطش/ خـقػرة
 توصقالظً

 سؾد احلؿقد اظصقؼرم بدكف اغؿؿوء دقودل
 اظؿوزم غوئؾي عقي بدكف اغؿؿوء دقودل
 سؾد اإلظف حػظل بدكف اغؿؿوء دقودل
 ؼقدػ  عققل بدكف اغؿؿوء دقودل

كاد غقف - طؾؿقؿ/ عودي – دقس 
كادم - اظداخؾي/ اظلوضقي احلؿراء- اظعققف/

 اظذػى

 20ؼودني شـؿقغل بدكف اغؿؿوء دقودل
عقؿد دوظؿ  حزب االدؿؼالؿ

 بـؿلعقد
 سؾد اظؽرمي عفدم بدكف اغؿؿوء دقودل احللقؿي– تطقاف - رـفي

 اظعربل اظعرائشل بدكف اغؿؿوء دقودل
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 10 انصادر ترارَز 16/1006 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض   19

. ، اسفزخ عٍ اعادج اَرخاب انسُذ َىسف تُجهى2016ٌ شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

 

، وقذ ذى اجزاء 2016 أتزَم 28 انصادر ترارَز 16/996 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  20
 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ يىالٌ اتزاهُى شزَف يٍ دشب االسرقالل2016 َىنُىس 21اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 
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 :شرؼ اظصقد اظؾقرم - ت
 االغؿؿوء اظلقودل (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد اجلفي

/ عودي – دقس / آدػل - عراطش
اظلوضقي - اظعققف/كاد غقف - طؾؿقؿ

 كادم اظذػى- اظداخؾي/ احلؿراء
حزب احلرطي  دقدم عكؿور اجلؿوغل

 اظشعؾقي
/ اظشرؽ/ احللقؿي– تطقاف - رـفي

- اظدار اظؾقضوء/ اظؼـقطرة- دال– اظربوط
 دطوت

حزب اظعداظي  19ؼقدػ بـفؾقف
 كاظؿـؿقي

 

 ػقؽي ممـؾل ادلـظؿوت ادلفـقي ظؾؿشغؾني األطـر متـقؾقي -4
 

 (ة)ادللؿشور (ة)اظلقد االغؿؿوء اظلقودل اجلفي
- بـل عالؿ/ دطوت- اظدار اظؾقضوء

- درسي/ آدػل - عراطش/ خـقػرة
 توصقالظً

 سؾد احلؿقد اظصقؼرم بدكف اغؿؿوء دقودل
 اظؿوزم غوئؾي عقي بدكف اغؿؿوء دقودل
 سؾد اإلظف حػظل بدكف اغؿؿوء دقودل
 ؼقدػ  عققل بدكف اغؿؿوء دقودل

كاد غقف - طؾؿقؿ/ عودي – دقس 
كادم - اظداخؾي/ اظلوضقي احلؿراء- اظعققف/

 اظذػى

 20ؼودني شـؿقغل بدكف اغؿؿوء دقودل
عقؿد دوظؿ  حزب االدؿؼالؿ

 بـؿلعقد
 سؾد اظؽرمي عفدم بدكف اغؿؿوء دقودل احللقؿي– تطقاف - رـفي

 اظعربل اظعرائشل بدكف اغؿؿوء دقودل
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وقذ ذى اجزاء . 2016 َىَُى 10 انصادر ترارَز 16/1006 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض   19

. ، اسفزخ عٍ اعادج اَرخاب انسُذ َىسف تُجهى2016ٌ شرُثز 8اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

 

، وقذ ذى اجزاء 2016 أتزَم 28 انصادر ترارَز 16/996 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  20
 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ يىالٌ اتزاهُى شزَف يٍ دشب االسرقالل2016 َىنُىس 21اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

ت - غرف الصيد البحري:

-4 هيئة ممثلي املنظمات املهنية للمشغلني األكثر متثيلية

قضى

قضى

20

انتخابه

انتخابه
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 :ػقؽي ممـؾل ادللجقرؼـ -5
 

 االغؿؿوء اظـؼوبل اإلدؿ اظشكصل كاظعوئؾل

 عقؿد زركاؿ
 

 االحتود ادلغربل ظؾشغؾ

 اعوؿ اظعؿرم
 سزاظدؼـ زطرم

 صورؿي اظزػراء اظقققوكم
 رذقد ادلـقورم
 كصوء اظؼوضل

 سؾد االالق احلؾقرل
 أعوؿ عقصرة االحتود اظقرـل ظؾشغؾ بودلغرب

 سؾد اظصؿد عرميل
 طرميي اصقالؿ

  ثرؼو حلرش

اظؽقغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغؾ 
 سؾد احلؼ حقلوف

 رجوء اظؽلوب
 ادلؾورؾ اظصودم

  اظـعؿ عقورة
االحتود اظعوـ ظؾشغوظني   خدؼفي اظزكعل

 سؾد اظلالـ اظؾؾور
 اظػقدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغؾ سؾد احلؿقد صوحتل
 ادلـظؿي اظدميؼرارقي ظؾشغؾ سؾد اظعزؼز بـعزكز

 اظـؼوبي اظقرـقي اظدميؼرارقي 21عقؿد دسقدسي

                                                           
، وقذ ذى إجزاء 2016 أتزَم 26 انصادر ترارَز 16/664 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  21

 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ يذًذ دُرىو يٍ االذذاد انًغزتٍ نهشغم2016 َىنُىس 21اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 
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 :ػقؽي ممـؾل ادللجقرؼـ -5
 

 االغؿؿوء اظـؼوبل اإلدؿ اظشكصل كاظعوئؾل

 عقؿد زركاؿ
 

 االحتود ادلغربل ظؾشغؾ

 اعوؿ اظعؿرم
 سزاظدؼـ زطرم

 صورؿي اظزػراء اظقققوكم
 رذقد ادلـقورم
 كصوء اظؼوضل

 سؾد االالق احلؾقرل
 أعوؿ عقصرة االحتود اظقرـل ظؾشغؾ بودلغرب

 سؾد اظصؿد عرميل
 طرميي اصقالؿ

  ثرؼو حلرش

اظؽقغػدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغؾ 
 سؾد احلؼ حقلوف

 رجوء اظؽلوب
 ادلؾورؾ اظصودم

  اظـعؿ عقورة
االحتود اظعوـ ظؾشغوظني   خدؼفي اظزكعل

 سؾد اظلالـ اظؾؾور
 اظػقدراظقي اظدميؼرارقي ظؾشغؾ سؾد احلؿقد صوحتل
 ادلـظؿي اظدميؼرارقي ظؾشغؾ سؾد اظعزؼز بـعزكز

 اظـؼوبي اظقرـقي اظدميؼرارقي 21عقؿد دسقدسي

                                                           
، وقذ ذى إجزاء 2016 أتزَم 26 انصادر ترارَز 16/664 تًىجة قزارِ رقى  عضىا تًجهس انًسرشارٍَِ تئنغاء اَرخابي انًجهس انذسرىرٌقض  21

 .، اسفزخ عٍ اَرخاب انسُذ يذًذ دُرىو يٍ االذذاد انًغزتٍ نهشغم2016 َىنُىس 21اَرخاتاخ جشئُح نًمء هذا انًقعذ ترارَز 

-5هيئة ممثلي املأجورين:

قضى

12

انتخابه
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الجزء الثاني:
اللجان الدائمة
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تقديـــــــــم
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اللجان الدائمة

تقديـــــــــم

واملؤقتة  الدائمة  اللجان  تفعيل  مستوى  على  متمّيزة  دينامية   2016-2015 التشريعية  السنة  شهدت 

الختصاصاتها التقليدية واملستحدثة مبوجب الوثيقة الدستورية لسنة 2011، مما كان له األثر على وثيرة أداء مجلس 

املستشارين الذي أنتج حصيلة مهّمة كميا وداللية نوعيا.

وتعكس حصيلة اللجان ذات احلمولة التشريعية والرقابية، حجم اإلسهام احلقيقي واملباشر للسيدات والسادة 

املستشارين أعضاء اللجان الدائمة واملؤقتة في صناعة التشريع ومساءلة التدبير العمومي والسياسات العمومية 

من زاوية التقييم والتقومي، وفق مقاربة منهجية حترص على إنتاج مخرجات توفر حلوال وأجوبة للقضايا الوطنية 

املطروحة املتسقة بالتنزيل األمثل للوثيقة الدستورية، وبالتدبير األجنع للشأن العام وطنيا ومجاليا، على اعتبار أن 

هذه السنة التشريعية تشكل امتدادا لوالية تأسيسية يتوخى منها إنتاج منوذج عمل برملاني مرجعي يتماهى مع 

األهداف واملتطلبات الدستورية.

فعمل اللجان الدائمة واملؤقتة املستمر في الزمن البرملاني يعتبر أحد التجليات الكبرى للحركية التي يعرفها 

بسبب  األنظار،  عن  بعيدة  تبقى  التحضيرية،  الناحية  من  أهميته  رغم  محصالته،  أن  بيد  املستشارين،  مجلس 

الطابع السري الذي تتسم به أشغال اللجان الدائمة، وذلك في مقابل احليز األوفر من املتابعة والتقييم الذي  حتظى 

به اجللسات العامة.

لذلك، انبثقت فكرة إعداد هذا املصنف التوثيقي الذي يحمل في ثناياه توثيقا دقيقا ومتكامال جلميع أشغال 

على  تصنيفه  في  اعتمد  وقد   ،2021-2015 التشريعية  الوالية  من  األولى  السنة  خالل  واملؤقتة  الدائمة  اللجان 

مفاهيم ومحددات علمية تيسر عملية استقراء املؤشرات التي توضح بجالء حجم االشتغال الكمي في عالقته 

بدرجة اإلسهام النوعي في جتويد التشريعات وحسن تدبير السياسات العمومية.

ومنهجيا، فهذا املصنف التوثيقي جاء مبوبا في جزأين، بحيث يشتمل اجلزء األول على جميع األرقام واملؤشرات 

اجململة واملفصلة املرتبطة بأشغال اللجان الست الدائمة، أما اجلزء الثاني فيستوعب محصلة عمل اللجان املؤقتة 

التي شكلها اجمللس طبقا ملا ينص عليه الدستور، والقوانني التنظيمية والنظام الداخلي جمللس املستشارين.
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المحور األول:
الحصيلة اإلجمالية لألنشطة التشريعية والرقابية 

للجان الدائمة
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اللجان الدائمة

احلصيلة اإلمجالية

اجلدول رقم 1: مجموع اجتماعات وساعات العمل التشريعي

  

8 

 

ع اظلـة اظؿشرؼعقة  عفؿق
اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني  2016دكرة أبرؼؾ  2015-2016  2015دكرة أطؿقبر 

 
ع داسات  اظؾفاف اظدائؿة عفؿق

اظعؿؾ 
سدد 

االجؿؿاسات 
ع  عفؿق

داسات اظعؿؾ 
سدد 

االجؿؿاسات 

ع  عفؿق
داسات 
اظعؿؾ 

سدد 
االجؿؿاسات 

ع  عفؿق
داسات 
 اظعؿؾ

سدد 
 االجؿؿاسات

 41 داسة ك71
   47 داسة  ك26 30 دضقؼة

--  -- 17 دضقؼة  54 داسة ك44
جلـة اظعدؿ كاظؿشرؼع كحؼقؽ اإلغلاف  13 دضقؼة

 
 40 داسة ك84

 10داسات ك 9 10  داسة28 31 دضقؼة
 30 داسة ك47 07 دضائؼ

 جلـة اظػالحة كاظؼطاسات اإلغؿاجقة 14 دضقؼة
 45 داسة ك180

 30 داسة ك21 31 داسة 94 55 دضقؼة
 15 داسة ك65 09 دضقؼة

جلـة اظؿعؾقؿ كاظشمكف اظـؼاصقة كاالجؿؿاسقة  15 دضقؼة
 20 داسة ك156

 5 داسة ك56 35 دضقؼة
 15 داسات ك10 15 دضائؼ

 جلـة ادلاظقة كاظؿكطقط كاظؿـؿقة االضؿصادؼة 18  داسة90 02 دضقؼة
 40 داسة  ك 24

 15 داسات ك3 02  داسات6 09 دضقؼة
دضقؼة   25 داسة ك15 01

ع اظقرـل  06 دضقؼة جلـة اخلارجقة كاحلدكد كاظدصا
 كادلـارؼ ادلغربقة احملؿؾة

 40 داسة ك48
 30 داسات ك7 11  داسة22 23 دضقؼة

 10 داسة ك19 07 دضقؼة
جلـة اظداخؾقة كاجلؿاسات اظؿرابقة كاظؾـقات  07 دضقؼة

 األدادقة
 46 داسة ك566

دضائؼ   52 داسة ك232 183
دضائؼ   25داسة ك 51 86

دضقؼة   داسة 282 26
ع  73 دضقؼة 14ك اجملؿق

اجلدول رقم 2 : مجموع النصوص القانونية املصادق عليها

  

9 

 

 

 

 

 

 
اظؾفـة اظدائؿة 

سدد اظـصقص اظؼاغقغقة 

اظػؿرة اظػاصؾة  2015دكرة أطؿقبر 
بني اظدكرتني 

دكرة أبرؼؾ 
2016 

اظلـة 
اظؿشرؼعقة 

2015-2016 

جلـة اظعدؿ كاظؿشرؼع كحؼقؽ 
 اإلغلاف

03  --
08 

عـ بقـفا 
عؼؿرح ضاغقف 

 كاحد
11 

جلـة اظػالحة كاظؼطاسات 
 اإلغؿاجقة

04 05 07 16 

جلـة اظؿعؾقؿ كاظشمكف اظـؼاصقة 
 كاالجؿؿاسقة

04 04 
13 

 3عـ بقـفا 
 عؼؿرحات ضقاغني

21 

جلـة ادلاظقة كاظؿكطقط 
 كاظؿـؿقة االضؿصادؼة

01 -- 10 11 

ع  جلـة اخلارجقة كاحلدكد كاظدصا
 اظقطـل كادلـاطق ادلغربقة احملؿؾة

11  --32 43 

جلـة اظداخؾقة كاجلؿاسات 
 اظؿرابقة كاظؾـقات األدادقة

- 04 06 10 

جلـة خاصة 
01 

عؼؿرح تعدؼؾ )
اظـظاـ اظداخؾل 
 (جملؾس ادللؿشارؼـ

--  --01 

 111 74 13 24اجملؿقع 

 مجموع امنصوص املاهوهية املصادق علهيا : 2اجلدول رمق 
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اللجان الدائمة

اجلدول رقم 3: معدالت حضور األعضاء الدائمني باللجان الدائمة 

اجلدول رقم 4: حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء الجتماعات اللجان الدائمة

  

11 

 

 

 

 

 

دكرة أطؿقبر  اظؼطاسات احلؽقعقة
2015 

 

اظؼطاسات احلؽقعقة 
اظػؿرة 

اظػاصؾة بني 
اظدكرتني 

 2016دكرة أبرؼؾ 

االضؿصاد كادلاظقة، اظقزارة ادلؽؾػة 
 بادلقزاغقة

االضؿصاد كادلاظقة، اظقزارة  09
 ادلؽؾػة بادلقزاغقة

 جلاف 3  أعاـ 15 02
دائؿة 

اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع ادلدغل 
06 

 جلاف 3أعاـ 
 دائؿة

اظؿضاعـ كادلرأة كاألدرة 
كاظؿـؿقة االجؿؿاسقة 

 جلاف 2  أعاـ 09 01
دائؿة 

اظقزقػة اظعؿقعقة كحتدؼث  06االتصاؿ 
 اإلدارة

 جلاف 2 أعاـ 08 02
 دائؿة

اظؿشغقؾ كاظشمكف  05 اظعدؿ كاحلرؼات
االجؿؿاسقة 

 جلاف 3  أعاـ 07-- 
دائؿة 

 01االتصاؿ  04اظطاضة كادلعادف كادلاء كاظؾقؽة 
07 

 جلاف 2أعاـ 
دائؿة 

اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ ادلفـل، 
 اظقزارة ادلـؿدبة

03 
أعاـ جلـؿني 

 دائؿؿني
اظداخؾقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل 

 اظداخؾقة
 --05 

اخلارجقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل 
 اخلارجقة

 05 04اظصقة  03

 05 03اظـؼاصة  02 اظؿعؾقؿ اظعاظل، اظقزارة ادلـؿدبة

 اظلؽـك كدقادة ادلدؼـة
02 

أعاـ جلـؿني 
دائؿؿني 

اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ 
 ادلفـل، اظقزارة ادلـؿدبة

-- 02 

اظشمكف اظعاعة كاحلؽاعة 
02 

أعاـ جلـؿني 
 دائؿؿني

 04 -- اظعدؿ كاحلرؼات

اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع  02  كاظؾقجقلؿقؽاظؿففقز كاظـؼؾ
ادلدغل 

 --04 

 04-- اظطاضة كادلعادف كادلاء كاظؾقؽة  02 اظقزارة ادلؽؾػة باظؾقؽة
 03 01 اظقزارة ادلؽؾػة باظـؼؾ 02 اظؿفارة اخلارجقة

اظداخؾقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل 
 اظداخؾقة

 03 01 اظقزارة ادلؽؾػة بادلاء 02

 حصيةل حضور امس يدات وامسادة اموزراء الجامتعات انلجان ادلامئة : 4اجلدول رمق 

 

  

2 

 

 

 

 

 
 اؾؾهـة

 
 عدد

 أعضائفا
دورة أؽموبر 

2015 

اؾػمرة 
اؾػاصؾة بني 

اؾدورتني 
 --

 2016دورة أبرقل 

 % 49,56 -- % 43.46  عضوا19 جلـة اؾعدل واؾمشرقع وحؼوق اإلـيان
 % 35.25 % 27.32 % 51,82  عضوا23 جلـة اؾػالحة واؾؼطاعات اإلـماجقة

 % 51,00 %40 % 58  عضوا15 جلـة اؾمعؾقم واؾشؤون اؾنؼاػقة واالجمؿاعقة
 % 37.03 %47.50 % 55,62 عضوا 24جلـة ادلاؾقة واؾمىطقط واؾمـؿقة االؼمصادقة 

جلـة اخلارجقة واحلدود واؾدػاع اؾورـي وادلـارق ادلغربقة 
 % 32,12 %33 % 49  عضوا17 اجملمؾة

 %32,28 %53.69 % 61,63  عضوا17 جلـة اؾداخؾقة واجلؿاعات اؾمرابقة واؾلـقات األدادقة
 
 

 

 

 

 

  ابللجان ادلامئة ادلامئنيمعدالت حضور الأعضاء : 3اجلدول رمق 
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--  02 اظلؽـك كدقادة ادلدؼـة 01اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿاسقة 
اظؿضاعـ كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقة 

االجؿؿاسقة 
اظؿعؾقؿ اظعاظل، اظقزارة  01

 ادلـؿدبة
 --02 

اخلارجقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل  01 اظقزقػة اظعؿقعقة كحتدؼث اإلدارة
 اخلارجقة

 --02 

اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب  01 اظقزارة ادلؽؾػة باظـؼؾ
اظقرـل 

01 02 

--  02 اظػالحة كاظصقد اظؾقرم 01 اظشؾاب كاظرؼاضة
ع اظقرـل  01اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب اظقرـل   02-- إدارة اظدصا

 01-- اظلقاحة  01اظـؼاصة 

 اظؿففقز كاظـؼؾ 01 األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة
 كاظؾقجقلؿقؽ

 --01 

ادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج كذمكف 
اظففرة 

ادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج  01
كذمكف اظففرة 

 --01 

 01 اظقزارة ادلؽؾػة بادلاء
اظصـاسة اظؿؼؾقدؼة 
كاالضؿصاد االجؿؿاسل 

كاظؿضاعـل 
01  --

 01--  األعاغة اظعاعة ظؾقؽقعة 01 اظػالحة كاظصقد اظؾقرم
ع اظقرـل   01--  اظقزارة ادلؽؾػة باظؾقؽة 01إدارة اظدصا

--  01 اظؿفارة اخلارجقة 01 األعاغة اظعاعة ظؾقؽقعة
ع  ادلؼاكالت اظصغرل كإدعاج اظؼطا

شقر ادلـظؿ 
-- -- اظشمكف اظعاعة كاحلؽاعة  01

اظصـاسة كاظؿفارة كاالدؿـؿار 
 كاالضؿصاد اظرضؿل

-- --  اظشؾاب كاظرؼاضة 01

-- --  األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة-- اظصقة 
اظصـاسة اظؿؼؾقدؼة كاالضؿصاد 

االجؿؿاسل كاظؿضاعـل 
ادلؼاكالت اظصغرل كإدعاج -- 

ع شقر ادلـظؿ  اظؼطا
 -- --

اظصـاسة كاظؿفارة -- اظلقاحة 
 كاالدؿـؿار كاالضؿصاد اظرضؿل

 -- --
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دكرة أطؿقبر  اظؼطاسات احلؽقعقة
2015 

 

اظؼطاسات احلؽقعقة 
اظػؿرة 

اظػاصؾة بني 
اظدكرتني 

 2016دكرة أبرؼؾ 

االضؿصاد كادلاظقة، اظقزارة ادلؽؾػة 
 بادلقزاغقة

االضؿصاد كادلاظقة، اظقزارة  09
 ادلؽؾػة بادلقزاغقة

 جلاف 3  أعاـ 15 02
دائؿة 

اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع ادلدغل 
06 

 جلاف 3أعاـ 
 دائؿة

اظؿضاعـ كادلرأة كاألدرة 
كاظؿـؿقة االجؿؿاسقة 

 جلاف 2  أعاـ 09 01
دائؿة 

اظقزقػة اظعؿقعقة كحتدؼث  06االتصاؿ 
 اإلدارة

 جلاف 2 أعاـ 08 02
 دائؿة

اظؿشغقؾ كاظشمكف  05 اظعدؿ كاحلرؼات
االجؿؿاسقة 

 جلاف 3  أعاـ 07-- 
دائؿة 

 01االتصاؿ  04اظطاضة كادلعادف كادلاء كاظؾقؽة 
07 

 جلاف 2أعاـ 
دائؿة 

اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ ادلفـل، 
 اظقزارة ادلـؿدبة

03 
أعاـ جلـؿني 

 دائؿؿني
اظداخؾقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل 

 اظداخؾقة
 --05 

اخلارجقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل 
 اخلارجقة

 05 04اظصقة  03

 05 03اظـؼاصة  02 اظؿعؾقؿ اظعاظل، اظقزارة ادلـؿدبة

 اظلؽـك كدقادة ادلدؼـة
02 

أعاـ جلـؿني 
دائؿؿني 

اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ 
 ادلفـل، اظقزارة ادلـؿدبة

-- 02 

اظشمكف اظعاعة كاحلؽاعة 
02 

أعاـ جلـؿني 
 دائؿؿني

 04 -- اظعدؿ كاحلرؼات

اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع  02  كاظؾقجقلؿقؽاظؿففقز كاظـؼؾ
ادلدغل 

 --04 

 04-- اظطاضة كادلعادف كادلاء كاظؾقؽة  02 اظقزارة ادلؽؾػة باظؾقؽة
 03 01 اظقزارة ادلؽؾػة باظـؼؾ 02 اظؿفارة اخلارجقة

اظداخؾقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل 
 اظداخؾقة

 03 01 اظقزارة ادلؽؾػة بادلاء 02

 حصيةل حضور امس يدات وامسادة اموزراء الجامتعات انلجان ادلامئة : 4اجلدول رمق 
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--  02 اظلؽـك كدقادة ادلدؼـة 01اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿاسقة 
اظؿضاعـ كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقة 

االجؿؿاسقة 
اظؿعؾقؿ اظعاظل، اظقزارة  01

 ادلـؿدبة
 --02 

اخلارجقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل  01 اظقزقػة اظعؿقعقة كحتدؼث اإلدارة
 اخلارجقة

 --02 

اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب  01 اظقزارة ادلؽؾػة باظـؼؾ
اظقرـل 

01 02 

--  02 اظػالحة كاظصقد اظؾقرم 01 اظشؾاب كاظرؼاضة
ع اظقرـل  01اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب اظقرـل   02-- إدارة اظدصا

 01-- اظلقاحة  01اظـؼاصة 

 اظؿففقز كاظـؼؾ 01 األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة
 كاظؾقجقلؿقؽ

 --01 

ادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج كذمكف 
اظففرة 

ادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج  01
كذمكف اظففرة 

 --01 

 01 اظقزارة ادلؽؾػة بادلاء
اظصـاسة اظؿؼؾقدؼة 
كاالضؿصاد االجؿؿاسل 

كاظؿضاعـل 
01  --

 01--  األعاغة اظعاعة ظؾقؽقعة 01 اظػالحة كاظصقد اظؾقرم
ع اظقرـل   01--  اظقزارة ادلؽؾػة باظؾقؽة 01إدارة اظدصا

--  01 اظؿفارة اخلارجقة 01 األعاغة اظعاعة ظؾقؽقعة
ع  ادلؼاكالت اظصغرل كإدعاج اظؼطا

شقر ادلـظؿ 
-- -- اظشمكف اظعاعة كاحلؽاعة  01

اظصـاسة كاظؿفارة كاالدؿـؿار 
 كاالضؿصاد اظرضؿل

-- --  اظشؾاب كاظرؼاضة 01

-- --  األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة-- اظصقة 
اظصـاسة اظؿؼؾقدؼة كاالضؿصاد 

االجؿؿاسل كاظؿضاعـل 
ادلؼاكالت اظصغرل كإدعاج -- 

ع شقر ادلـظؿ  اظؼطا
 -- --

اظصـاسة كاظؿفارة -- اظلقاحة 
 كاالدؿـؿار كاالضؿصاد اظرضؿل

 -- --
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دكرة أطؿقبر  اظؼطاسات احلؽقعقة
2015 

 

اظؼطاسات احلؽقعقة 
اظػؿرة 

اظػاصؾة بني 
اظدكرتني 

 2016دكرة أبرؼؾ 

االضؿصاد كادلاظقة، اظقزارة ادلؽؾػة 
 بادلقزاغقة

االضؿصاد كادلاظقة، اظقزارة  09
 ادلؽؾػة بادلقزاغقة

 جلاف 3  أعاـ 15 02
دائؿة 

اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع ادلدغل 
06 

 جلاف 3أعاـ 
 دائؿة

اظؿضاعـ كادلرأة كاألدرة 
كاظؿـؿقة االجؿؿاسقة 

 جلاف 2  أعاـ 09 01
دائؿة 

اظقزقػة اظعؿقعقة كحتدؼث  06االتصاؿ 
 اإلدارة

 جلاف 2 أعاـ 08 02
 دائؿة

اظؿشغقؾ كاظشمكف  05 اظعدؿ كاحلرؼات
االجؿؿاسقة 

 جلاف 3  أعاـ 07-- 
دائؿة 

 01االتصاؿ  04اظطاضة كادلعادف كادلاء كاظؾقؽة 
07 

 جلاف 2أعاـ 
دائؿة 

اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ ادلفـل، 
 اظقزارة ادلـؿدبة

03 
أعاـ جلـؿني 

 دائؿؿني
اظداخؾقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل 

 اظداخؾقة
 --05 

اخلارجقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل 
 اخلارجقة

 05 04اظصقة  03

 05 03اظـؼاصة  02 اظؿعؾقؿ اظعاظل، اظقزارة ادلـؿدبة

 اظلؽـك كدقادة ادلدؼـة
02 

أعاـ جلـؿني 
دائؿؿني 

اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ 
 ادلفـل، اظقزارة ادلـؿدبة

-- 02 

اظشمكف اظعاعة كاحلؽاعة 
02 

أعاـ جلـؿني 
 دائؿؿني

 04 -- اظعدؿ كاحلرؼات

اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع  02  كاظؾقجقلؿقؽاظؿففقز كاظـؼؾ
ادلدغل 

 --04 

 04-- اظطاضة كادلعادف كادلاء كاظؾقؽة  02 اظقزارة ادلؽؾػة باظؾقؽة
 03 01 اظقزارة ادلؽؾػة باظـؼؾ 02 اظؿفارة اخلارجقة

اظداخؾقة، اظقزارة ادلـؿدبة صل 
 اظداخؾقة

 03 01 اظقزارة ادلؽؾػة بادلاء 02

 حصيةل حضور امس يدات وامسادة اموزراء الجامتعات انلجان ادلامئة : 4اجلدول رمق 
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جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

احلصيلة العامة 

ألشغال عمل جلنة  العدل والتشريع وحقوق اإلنسان خالل السنة التشريعية 2015 - 2016

1- الئحة النصوص القانونية املصوت عليها
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احلصقؾة اظعاعة  

 2016 - 2015ألذغاؿ سؿؾ جلـة  اظعدؿ كاظؿشرؼع كحؼقؽ اإلغلاف خالؿ اظلـة اظؿشرؼعقة 
 
*** 
 
 

اظلـة 
اظؿشرؼعقة 

2015- 2016 

دكرة 
 2016أبرؼؾ 

اظػؿرة اظػاصؾة بني 
 اظدكرتني

دكرة 
 2015أطؿقبر 

 

سدد اظـصقص  3 - 8 11
 ادلصقت سؾقفا

سدد  13 - 17 30
 االجؿؿاسات

 41 داسة ك71
 دضقؼة

 47 داسة ك26
ع   د54 داسة ك44 - دضقؼة عفؿق

داسات اظعؿؾ 
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الئقة اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصقت سؾقفا  -1
 

 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
عؼؿرحات اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني 

عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ بؽراء - 
اظعؼارات أك احملالت اخملصصة 

ظالدؿعؿاؿ اظؿفارم أك اظصـاسل أك 
. (ضراءة ثاغقة)احلرصل 

ؼؿعؾؼ مبفؾس 90.15 عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  -
اظقصاؼة 

 بؿقدؼد ذركط 44.14عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  -
كطقػقات مماردة احلؼ صل تؼدمي اظعرائض إظك اظلؾطات 

. اظعؿقعقة
 بؿقدؼد ذركط 64.14عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  -

كطقػقات مماردة احلؼ صل تؼدمي ادلؾؿؿلات صل عفاؿ 
اظؿشرؼع 

 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 73.15عشركع ضاغقف رضؿ  -
. بعض أحؽاـ عفؿقسة اظؼاغقف اجلـائل

 بؿغققر كتؿؿقؿ 23.16عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  -
 ادلؿعؾؼ باظؿعقني صل 02.12اظؼاغقف اظؿـظقؿل رضؿ 

 عـ 92 ك49ادلـاصب اظعؾقا تطؾقؼا ألحؽاـ اظػصؾني 
 1.12.20اظددؿقر اظصادر بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 

. (2012 ؼقظقق 17) 1433 عـ ذعؾاف 27بؿارؼخ 
 ؼؿعؾؼ مبؽاصقة االجتار 27.14عشركع ضاغقف رضؿ  -

. باظؾشر
 ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼاغقف رضؿ 55.16عشركع ضاغقف رضؿ  -

 ادلؿعؾؼ مبدكغة احملاطؿ ادلاظقة 62.99

 ؼؿعؾؼ باجملؾس األسؾك 100.13عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  -
ظؾلؾطة اظؼضائقة؛ 

 ؼؿعؾؼ باظـظاـ األدادل 106.13عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  -
ظؾؼضاة؛ 

 بشلف 40.00 بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 107.12عشركع رضؿ  -
بقع اظعؼارات صل رقر اإلجناز ادلؿؿؿ مبقجؾف اظظفقر اظشرؼػ اظصادر  

مبـابة ضاغقف االظؿزاعات  (1913 أشلطس 12) 1331 رعضاف 9صل 
. (ضراءة ثاغقة)كاظعؼقد
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تصـقػ اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصقت سؾقفا- 2  
 

  2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
 -- احلؽقعة  -- تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب عصدر 

 عفؾس اظـقاب 3 8 اإلحاظة سؾى اجملؾس
ع  2 4 اإلجؿا تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب عكؿ 

 األشؾؾقة 1 4 اظؿصقؼت
 -- ادلعّدظة  2 تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب اظؿعدؼؾ  شقر ادلعّدظة 1 8 
تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب  عشارؼع ضقاغني تـظقؿقة 2 4

 عشارؼع اظؼقاغني اظعادؼة 1 3 رؾقعؿفا اظؼاغقغقة
 عؼؿرحات اظؼقاغني -- 1
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 اإلدفاـ اظؿشرؼعل عـ خالؿ اظؿعدؼالت ادلؼدعة- 3

 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
سدد 

اظؿعدؼالت 
ادلؼؾقظة 

 

سدد 
 اظؿعدؼالت
 ادلؼدعة

 
 اظـص اظؼاغقغل

سدد 
اظؿعدؼالت 
ادلؼؾقظة 

 

سدد 
 اظؿعدؼالت
 ادلؼدعة

 
 اظـص اظؼاغقغل

 
- 

 
60 

عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ 
 بؿقدؼد ذركط 44.14

كطقػقات مماردة احلؼ صل 
تؼدمي اظعرائض إظك اظلؾطات 

. اظعؿقعقة

عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  122 17
ؼؿعؾؼ باجملؾس األسؾك 100.13

. ظؾلؾطة اظؼضائقة

 
- 

 
42 

عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ 
 بؿقدؼد ذركط 64.14

كطقػقات مماردة احلؼ صل 
تؼدمي ادلؾؿؿلات صل عفاؿ 

. اظؿشرؼع

عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  65 3
ؼؿعؾؼ باظـظاـ 106.13

. األدادل ظؾؼضاة

 
- 

 
7 

 73.15عشركع ضاغقف رضؿ 
ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ بعض 

أحؽاـ عفؿقسة اظؼاغقف 
. اجلـائل

 اجملؿقع 187 20
 

اجملؿقع  109 -  
 

 

 إحصاءات حقؿ االجؿؿاسات بقلب ترتقؾفا اظؽركغقظقجل- 4

-2 تصنيف النصوص القانونية املصوت عليها

-3 اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
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-4 إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
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عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

ع  تارؼخ االجؿؿا
 

ع  ع االجؿؿا عقضق
 

عاظرضؿ  ادلالحظ اجملؿق
 ؼـ

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذر

ؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 

 2015دكرة أطؿقبر 

6 h10 18 7 7 2 55 % 11 26 2015 غقغؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة   درادة عشرك
 اظعدؿ كاحلرؼات

1 

3 h 12 3 9 2 45 % 9 2 2015 دجـؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظألعاغة   درادة عشرك
 اظعاعة ظؾقؽقعة

2 

2 h05 12 2 9 1 50% 10 24 2015 غقغؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة   درادة عشرك
 اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع ادلدغل

3 

3 h 15 13 2 8 1 55 % 11 23  2015 غقغؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزقػة   درادة عشرك
 اظعؿقعقة كحتدؼث اإلدارة

4 

2015 غقغؾر 27 6 %30 4 10 - 6 داسؿاف ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة   درادة عشرك
 اظقزارؼة حلؼقؽ اإلغلاف

5 

3 h30 12 5 11 2 35% 7 
 
 

2015 غقغؾر 25  
ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة  درادة عشرك

 اظعاعة إلدارة اظلفقف كإسادة اإلدعاح
6 

2 h 15 13 6 10 3 35% 7 30 2015 غقغؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿقاطؿ   درادة عشرك
 ادلاظقة

7 

داسة 
  د25ك

2015 دجـؾر 15 13 % 65 2 7 25 38  
تؼدمي عشركسل اظؼاغقغني اظؿـظقؿقني 

: اظؿاظقني
ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   100.13عشرك

ؼؿعؾق باجملؾس األسؾى ظؾلؾطة اظؼضائقة؛ 

8 
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ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   106.13عشرك
. ؼؿعؾؼ باظـظاـ األدادل ظؾؼضاة

2016 ؼـاؼر 13 6 %30 - 14 4 10  د30  

ع رضؿ  اظدرادة كاظؿصقؼت سؾك عشرك
 40.00 بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 107.12

بشلف بقع اظعؼارات صل رقر اإلجناز ادلؿؿؿ 
 9مبقجؾف اظظفقر اظشرؼػ اظصادر  صل 

مبـابة  (1913 أشلطس 12) 1331رعضاف 
. (ضراءة ثاغقة)ضاغقف االظؿزاعات كاظعؼقد

9 

 داسات 7
  د34ك

2016صاحت صؾراؼر  13 65% 1 6 9 22  

ع صل ادلـاضشة اظعاعة دلشركسل  اظشرك
 :اظؼاغقغني اظؿـظقؿقني ادلؿعؾؼني بػ

ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   100.13عشرك
 ؼؿعؾؼ باجملؾس األسؾك ظؾلؾطة اظؼضائقة؛

ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   106.13عشرك
 .ؼؿعؾؼ باظـظاـ األدادل ظؾؼضاة

10 

داسات 7
  د10ك

2016 صؾراؼر  5 9 45% 2 11 4 13  

 :عقاصؾة ادلـاضشة اظؿػصقؾقة ظػ
ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   100.13عشرك

 ؼؿعؾؼ باجملؾس األسؾك ظؾلؾطة اظؼضائقة؛
ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   106.13عشرك

 .ؼؿعؾؼ باظـظاـ األدادل ظؾؼضاة

12 

2014 صؾراؼر 8 11 %55 2 9 6 17  داسات6  

 :اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك
ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   100.13عشرك

 ؼؿعؾؼ باجملؾس األسؾك ظؾلؾطة اظؼضائقة؛
ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   106.13عشرك

 .ؼؿعؾؼ باظـظاـ األدادل ظؾؼضاة

13 

23 نونبر 2015
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 2016دكرة أبرؼؾ 

2016 عام 04 14 %70 1 5 16 30  داسة1 ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ    90.15عشرك
 ؼؿعؾؼ مبفؾس اظقصاؼة

14 

2016 عام 03 14 % 70 1 5 9 23  دضقؼة26  

ع  ع صل درادة عشرك اظؿؼدمي كاظشرك
 بؿقدؼد 44.14ضاغقف تـظقؿل رضؿ 

ذركط كطقػقات مماردة احلؼ صل تؼدمي 
اظعرائض إظك اظلؾطات اظعؿقعقة، ك 

ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ   64.14عشرك
بؿقدؼد ذركط كطقػقات مماردة احلؼ 

صل تؼدمي ادلؾؿؿلات 

15 

داسة 1
 30ك

 دضقؼة
2016 عام 10 10 50% 2 8 8 18  

ع ضاغقف تـظقؿل  عقاصؾة درادة عشرك
 بؿقدؼد ذركط كطقػقات 44.14رضؿ 

مماردة احلؼ صل تؼدمي اظعرائض إظك 
ع ضاغقف  اظلؾطات اظعؿقعقة، ك عشرك

 بؿقدؼد ذركط 64.14تـظقؿل رضؿ 
كطقػقات مماردة احلؼ صل تؼدمي 

 ادلؾؿؿلات

16 

داسة 1
 25ك

 دضقؼة
2016 عام 17 9 %47.36 1 9 9 18  
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 صل تؼدمي ادلؾؿؿلات

17 

  

22 

 

 2016دكرة أبرؼؾ 

2016 عام 04 14 %70 1 5 16 30  داسة1 ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ    90.15عشرك
 ؼؿعؾؼ مبفؾس اظقصاؼة
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23 

 

داسة 1
 55ك

 دضقؼة
2016 عام 24 9 %47.36 3 7 6 15  

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك 
ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ   44.14عشرك

بؿقدؼد ذركط كطقػقات مماردة احلؼ 
صل تؼدمي اظعرائض إظك اظلؾطات 

ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  اظعؿقعقة، ك عشرك
 بؿقدؼد ذركط كطقػقات مماردة 64.14

 احلؼ صل تؼدمي ادلؾؿؿلات

18 

2016 عام 24 10 52.63% 3 6 11 21  دضقؼة25  
تؼدمي عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ بؽراء 

اظعؼارات أك احملالت اخملصصة ظالدؿعؿال 
 .اظؿفارم أك اظصـاسل أك احلرصل

19 

2016 عام 31 11 57.89% - 8 5 16  دضقؼة20  
عقاصؾة اظدرادة كاظؿصقؼت سـد 

االضؿضاء سؾك عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ بؽراء 
اظعؼارات أك احملالت اخملصصة ظالدؿعؿال 

 .اظؿفارم أك اظصـاسل أك احلرصل

20 

 
  دضقؼة35

 2016 عام 31 10 %52.63 - 9 6 16
ع ضاغقف رضؿ   ؼؼضل 73.15تؼدمي عشرك

بؿغققر كتؿؿقؿ بعض أحؽاـ اظؼاغقف 
. اجلـائل

21 

1h25 
 

2016 ؼقغقق 21 14 %73.68 - 5 2 16  
اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك 

ع ضاغقف رضؿ   ؼؼضل بؿغققر 73.15عشرك
. كتؿؿقؿ بعض أحؽاـ اظؼاغقف اجلـائل

22 

ع ضاغقف رضؿ  2016 عام 28 10 52.63% - 9 - 10  دضقؼة21  ؼؿعؾؼ 38.15تؼدمي عشرك
باظؿـظقؿ اظؼضائل 

23 
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عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

ع  تارؼخ االجؿؿا
 

ع  ع االجؿؿا عقضق
 

عاظرضؿ  ادلالحظ اجملؿق
 ؼـ

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذر

ؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 

 2015دكرة أطؿقبر 

6 h10 18 7 7 2 55 % 11 26 2015 غقغؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة   درادة عشرك
 اظعدؿ كاحلرؼات

1 

3 h 12 3 9 2 45 % 9 2 2015 دجـؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظألعاغة   درادة عشرك
 اظعاعة ظؾقؽقعة

2 

2 h05 12 2 9 1 50% 10 24 2015 غقغؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة   درادة عشرك
 اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع ادلدغل

3 

3 h 15 13 2 8 1 55 % 11 23  2015 غقغؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزقػة   درادة عشرك
 اظعؿقعقة كحتدؼث اإلدارة

4 

2015 غقغؾر 27 6 %30 4 10 - 6 داسؿاف ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة   درادة عشرك
 اظقزارؼة حلؼقؽ اإلغلاف

5 

3 h30 12 5 11 2 35% 7 
 
 

2015 غقغؾر 25  
ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة  درادة عشرك

 اظعاعة إلدارة اظلفقف كإسادة اإلدعاح
6 

2 h 15 13 6 10 3 35% 7 30 2015 غقغؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿقاطؿ   درادة عشرك
 ادلاظقة

7 

داسة 
  د25ك

2015 دجـؾر 15 13 % 65 2 7 25 38  
تؼدمي عشركسل اظؼاغقغني اظؿـظقؿقني 

: اظؿاظقني
ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   100.13عشرك

ؼؿعؾق باجملؾس األسؾى ظؾلؾطة اظؼضائقة؛ 

8 

14

15

20

21

22

23
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24 

 

 2016 ؼقظققز 26 7 %36.84 2 11 5 12 داسؿاف

ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  درادة عشرك
 بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف اظؿـظقؿل 23.16
 ادلؿعؾؼ باظؿعقني صل ادلـاصب 02.12رضؿ 

 92 ك49اظعؾقا تطؾقؼا ألحؽاـ اظػصؾني 
عـ اظددؿقر اظصادر بؿـػقذق اظظفقر 

 عـ 27 بؿارؼخ 1.12.20اظشرؼػ رضؿ 
ع . (2012 ؼقظقق 17) 1433ذعؾاف  كعشرك

 ؼؿعؾؼ باحلؼ صل 31.13ضاغقف رضؿ 
. احلصقؿ سؾك ادلعؾقعات

24 

 داسة 1
 كاحدة

 2016 ؼقظققز 26 13 %68.42 2 4 18 31
ع عشؿرؾ عع جلـة اظؿعؾقؿ  اجؿؿا

كاظشمكف اظـؼاصقة كاالجؿؿاسقة ظدرادة 
ع ضاغقف رضؿ   ؼؿعؾؼ بفقؽة 79.14عشرك

. ادلـاصػة كعؽاصقة طؾ أذؽاؿ اظؿؿققز

25 

 داسات 5
 كغصػ

ع ضاغقف رضؿ  2016 ؼقظققز 27 6 %31.57 3 10 - 6  38.15عقاصؾة درادة عشرك
. ؼؿعؾؼ باظؿـظقؿ اظؼضائل

26 

داسة 
 كاحدة

ع ضاغقف رضؿ  2016 ؼقظققز 28 4 %21.05 2 13 1 5  ؼؿعؾؼ 27.14درادة عشرك
. مبؽاصقة االجتار باظؾشر

27 

داسة 
 كاحدة

ع ضاغقف رضؿ  2016 ششت 02 7 %36.84 2 10 4 11  ؼؿعؾؼ 103.13درادة عشرك
. مبقاربة اظعـػ ضد اظـلاء

28 

 داسات 6
 55ك

 دضقؼة
 2016 ششت 03 9 %47.36 - 10 6 15

ع عشؿرؾ عع جلـة اظؿعؾقؿ  اجؿؿا
كاظشمكف اظـؼاصقة كاالجؿؿاسقة دلقاصؾة 

ع ضاغقف رضؿ   ؼؿعؾؼ 79.14درادة عشرك
بفقؽة ادلـاصػة كعؽاصقة طؾ أذؽاؿ 

. اظؿؿققز

29 
  

25 

 

داسة 
 كاحدة

 2016 ششت 04 5 %26.31 - 15 2 7
ع ضاغقف رضؿ   ؼغقر 55.16درادة عشرك

 ادلؿعؾؼ 62.99كؼؿؿؿ اظؼاغقف  رضؿ 
. باحملاكؿ ادلاظقة

30 
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ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة  درادة عشرك

 اظعاعة إلدارة اظلفقف كإسادة اإلدعاح
6 

2 h 15 13 6 10 3 35% 7 30 2015 غقغؾر ع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿقاطؿ   درادة عشرك
 ادلاظقة

7 

داسة 
  د25ك

2015 دجـؾر 15 13 % 65 2 7 25 38  
تؼدمي عشركسل اظؼاغقغني اظؿـظقؿقني 

: اظؿاظقني
ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ -   100.13عشرك

ؼؿعؾق باجملؾس األسؾى ظؾلؾطة اظؼضائقة؛ 

8 

-5 حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء الجتماعات جلنة العدل 

والتشريع وحقوق اإلنسان
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حصقؾة حضقر اظلقدات كاظلادة اظقزراء الجؿؿاسات جلـة اظعدؿ كاظؿشرؼع كحؼقؽ اإلغلاف - 5  
 

 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
سدد 

اظلادة اظقزراء  االجؿؿاسات سدد  
 اظلادة اظقزراء االجؿؿاسات

 اظلقد كزؼر اظعدؿ كاحلرؼات 5 اظلقد كزؼر اظعدؿ كاحلرؼات 4

اظلقد كزؼر اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع  4 اظلقد كزؼر اظعالضات عع اظؾردلاف كاجملؿؿع ادلدغل 4
ادلدغل 

اظلقد األعني اظعاـ ظؾقؽقعة  1 اظلقد األعني اظعاـ ظؾقؽقعة 1

اظلقد كزؼر اظقزقػة اظعؿقعقة كحتدؼث  1 اظلقد كزؼر اظقزقػة اظعؿقعقة كحتدؼث اإلدارة 1
اإلدارة 

اظلقدة كزؼرة اظؿضاعـ كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقة  3
اظلقد كزؼر اظلؽـك كدقادة ادلدؼـة  1 االجؿؿاسقة

اظلقد اظقزؼر ادلؽؾػ بادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج كذمكف  1
 اظففرة

 اظلقد كزؼر  االتصاؿ اظـارؼ اظردؿل بادؿ احلؽقعة 1 

اظلقد اظقزؼر ادلـؿدب ظدل كزؼر االضؿصاد كادلاظقة ادلؽؾػ  1
 بادلقزاغقة

 

 

 

ع ضقد اظدرس باظؾفـة- 6 اظـصقص اظؼاغقغقة كرؾؾات االدؿؿا  
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اظـصقص اظؼاغقغقة ضقد اظدرس باظؾفـة: 1اجلدكؿ رضؿ   
عؼؿرحات اظؼقاغني ضقد اظدرس                      عشارؼع اظؼقاغني ضقد اظدرس 

 39.08 عـ اظؼاغقف رضؿ 02عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك تعدؼؾ ادلادة 
 ادلؿعؾؼ مبدكغة 22.13طؿا مت تؿؿقؿف مبقجب اظؼاغقف رضؿ 

 .عؼدـ عـ أسضاء اظػرؼؼ االذؿراطل.احلؼقؽ اظعقـقة

 ؼؿعؾؼ باظؿـظقؿ 38.15عشركع ضاغقف رضؿ 
اظؼضائل 

عؼدـ عـ بعض .عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ بنحداث عقاطؿ رؼاضقة
. أسضاء اظػرؼؼ احلرطل

 ؼؿعؾؼ بفقؽة 79.14عشركع ضاغقف رضؿ 
ادلـاصػة كعؽاصقة طؾ أذؽاؿ اظؿؿققز 

 ادلؿعؾؼ 1958 غقغؾر 15عؼؿرح ضاغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ اظؼاغقف 
 .عؼدـ عـ أسضاء اظػرؼؼ االذؿراطل.بقؼ تلدقس اجلؿعقات

 ؼؿعؾؼ باحلؼ صل 31.13عشركع ضاغقف رضؿ 
احلصقؿ سؾك ادلعؾقعات  

عؼؿرح ضاغقف اظعػق سؾك عزارسل اظؽقػ، عؼدـ عـ أسضاء 
 .صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة

 ؼؿعؾؼ مبقاربة 103.13عشركع ضاغقف رضؿ 
اظعـػ ضد اظـلاء 

عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ بنحداث ادللمكظقة ادلدغقة سـ األضرار 
 عرر صل ضاغقف 78اظؿل تؾقؼ باظؾقؽة بنضاصة اظػصؾ 

عؼدـ عـ أسضاء عفؿقسة اظعؿؾ . االظؿزاعات كاظعؼقد
. اظؿؼدعل

 

 1958 صؾراؼر 24 عـ زفقر 10عؼؿرح ضاغقف ؼؼضل بؿغققر ادلادة 
عؼدـ عـ . بشلف اظـظاـ األدادل اظعاـ ظؾقزقػة اظعؿقعقة

. أسضاء صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة
 عـ عدكغة اظؼاغقف 288عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك غلخ اظػصؾ 

عؼدـ عـ اظلقدات كاظلادة أسضاء صرؼؼ االحتاد . اجلـائل
. ادلغربل ظؾشغؾ

 عـ 77 ك76عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك تعدؼؾ عؼؿضقات اظػصؾني 
عؼدـ عـ ررؼ اظلقد سؾد اظؾطقػ أسؿق . اظؼاغقف اجلـائل

. سـ عفؿقسة اظعؿؾ اظؿؼدعل

-6 النصوص القانونية وطلبات االستماع قيد الدرس باللجنة
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اظقزؼر ادلـؿدب ظدم رئقس احلؽقعة 
ادلؽؾػ باظقزقػة اظعؿقعقة 

كحتدؼث اظؼطاسات اظعاعة كاظلقد 
اظقزؼر ادلؽؾػ باظعالضات عع اظؾردلاف 

.كاجملؿؿع ادلدغل  
 

اظؽقغػدراظقة  2016 ؼقغقق9
اظدميؼرارقة 
 ظؾشغؾ

رئقس احلؽقعة ادلؽؾػ 
باظقزقػة اظعؿقعقة 

كحتدؼث اظؼطاسات اظعاعة 
عقضع اظقزقػة " حقؿ 

اظعؿقعقة كادلقزػ 
اظعؿقعل ضؿـ 

اظلقادات احلاظقة 
".ظؾقؽقعة  

 

 

 

 

 

اظلقدات كاظلادة أسضاء جلـة اظعدؿ كاظؿشرؼع كحؼقؽ اإلغلاف  
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ع إظك اظقزراء: 2اجلدكؿ رضؿ  رؾؾات االدؿؿا  
تارؼخ اإلحاظة  طركغقظقجقا اظطؾب

 إظك احلؽقعة
تارؼخ اإلحاظة 

ع اظعاـ عؼدـ اظطؾب إظك اظؾفـة  اظرضؿ ادلقضق
 2016 ؼـاؼر 13

كجفت عرادؾة سؼد االجؿؿاع سـ 
ررؼؼ اظلقد رئقس اجملؾس إظك 

اظلقد رئقس احلؽقعة كاظلقد كزؼر 
اظعدؿ كاحلرؼات كاظلقد اظقزؼر 
ادلؽؾػ باظعالضات عع اظؾردلاف 

.كاجملؿؿع ادلدغل  
4  2016 صؾراؼر 

تقصؾت رئادة اظؾفـة مبرادؾة عـ 
اظلقد كزؼر اظعدؿ كاحلرؼات سـ 

ررؼؼ اظقزؼر ادلؽؾػ باظعالضات عع 
اظؾردلاف كاجملؿؿع ادلدغل ؼقضح عـ 

خالظفا أف عقضقع رؾب سؼد 
االجؿؿاع ال ؼدخؾ ضؿـ 

. اخؿصاصات كزارة اظعدؿ كاحلرؼات
كجفت رداظة إخؾار إظك اظػرؼؼ )

 8اظؾردلاغل عؼدـ اظطؾب بؿارؼخ 
.(2016صؾراؼر   

 
 
 

 
 2016 ؼـاؼر 13

 
 
 

 
 2016 ؼـاؼر 8

 
 
صرؼؼ األصاظة 

 كادلعاصرة

 
اظؿدخؾ األعـل اظعـقػ 

اظذم ككجفت بف اظقضػات 
اظلؾؿقة ظألداتذة 

ادلؿدربني باظعدؼد عـ 
.األضاظقؿ  

 
 

 
1 

 2016 ؼقغقق 15
كجفت عرادؾة سؼد االجؿؿاع سـ 

ررؼؼ اظلقد رئقس اجملؾس إظك 
اظلقد رئقس احلؽقعة كاظلقد 

 
 

 2016 ؼقغقق 15

 
 
 
 

 
 
 

عفؿقسة 

 
 

ع إظك  رؾب االدؿؿا
اظلقد اظقزؼر ادلـؿدب ظدم 

 
 
 
2 
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 ادلفؿة االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة

رئقس اظؾفـة  اظلقد سؾد اظلالـ بؾؼشقر صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة
اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة 

 كاظؿعادظقة 
اظلقدعقؿد األغصارم    اخلؾقػة األكؿ 

صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة   اظلقد احللني اظعؾادم    اخلؾقػة اظـاغل
  اخلؾقػة اظـاظث اظلقد سؾد اإلالق حػظل صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب

  اخلؾقػة اظرابع اظلقد جؿاؿ اظدؼـ اظعؽركد صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار 
  اخلؾقػة اخلاعس  اظلقد رذقد ادلـقارم صرؼؼ االحتاد ادلغربل ظؾشغؾ  

اظلقد اظعربل احملرذل  صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة   اخلؾقػة اظلادس
اظػرؼؼ االذؿراطل    األعني اظلقد عقؿد سؾؿل

  علاسد األعني اظلقد سؾد اظؾطقػ أسؿق عفؿقسة اظعؿؾ اظؿؼدعل
  ادلؼرر اظلقد اعؾارؾ اظلؾاسل اظػرؼؼ احلرطل

اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل 
 االجؿؿاسل

  علاسد ادلؼرر اظلقد ادرؼس اظراضل

اظلقدات كاظلادة ادللؿشاركف أسضاء اظؾفـة 
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                       االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة
اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة   اظلقد أحؿد خلرؼػ

 اظلقد سزؼز عؽـقػ "      "       "      
 "      "       "      " اظلقد سؾد اظؾطقػ أبدكح 

صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة  اظلقد  
اظلقد أحؿد اإلدرؼلل  "      "       "      "

صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة  اظلقد غؾقؾ ذقكل 
 "      "       "      " اظلقدة طرمية أصقالؿ 

  اظلقد حؿقد طقدؽقس اظػرؼؼ احلرطل
عفؿقسة اظؽقغػدراظقة اظدميؼرارقة ظؾشغؾ  اظلقدة ثرؼا احلرش 

  

31 

 

                       االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة
اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة   اظلقد أحؿد خلرؼػ

 اظلقد سزؼز عؽـقػ "      "       "      
 "      "       "      " اظلقد سؾد اظؾطقػ أبدكح 

صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة  اظلقد  
اظلقد أحؿد اإلدرؼلل  "      "       "      "

صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة  اظلقد غؾقؾ ذقكل 
 "      "       "      " اظلقدة طرمية أصقالؿ 

  اظلقد حؿقد طقدؽقس اظػرؼؼ احلرطل
عفؿقسة اظؽقغػدراظقة اظدميؼرارقة ظؾشغؾ  اظلقدة ثرؼا احلرش 

السيدات والسادة أعضاء جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

أعضاء مكتب اللجنة
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جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

احلصيلة العامة

 ألشغال عمل جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية خالل السنة التشريعية 2015 2016-

-2  الئحة النصوص القانونية املصوت عليها
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احلصقؾة اظعاعة 
 2016 -2015 ألذغاؿ سؿؾ جلـة اظػالحة كاظؼطاسات اإلغؿاجقة خالؿ اظلـة اظؿشرؼعقة 

 
*** 
 

اظلـة اظؿشرؼعقة 
2015- 2016 

دكرة 
 2016أبرؼؾ 

اظػؿرة اظػاصؾة بني 
 اظدكرتني

دكرة 
  2015أطؿقبر 

سدد اظـصقص  4 5 7 16
 ادلصقت سؾقفا

سدد  14 7 10 31
 االجؿؿاسات

عفؿقع   د30 داسة ك47  دضقؼة10 داسات ك9  داسة28  دضقؼة40 داسة ك84
داسات اظعؿؾ 

 

 

 الئقة اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصقت سؾقفا  -2
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 2015دكرة أطؿقبر  اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني 2016دكرة أبرؼؾ 
عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني 

 ؼؿعؾؼ بضؾط ضطاع 48.15عشركع ضاغقف رضؿ  -
اظؽفرباء كإحداث اظفقؽة اظقرـقة ظضؾط 

 .اظؽفرباء
.  ؼؿعؾؼ بادلاء36.15عشركع ضاغقف رضؿ  -
 ؼؼضل بؿغققر اظؼاغقف 39.16عشركع ضاغقف رضؿ  -

ادلؿعؾؼ باظقطاظة اظقرـقة ظؿـؿقة 16.09رضؿ 
 .اظطاضات ادلؿفددة كاظـفاسة اظطاضقة

 ؼغقر كؼؿؿؿ مبقجؾف 38.16عشركع ضاغقف رضؿ  -
اظػصؾ اظـاغل عـ اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 

عـ ربقع األكؿ 14 اظصادر 1.63.226
بنحداث ادلؽؿب اظقرـل  (1963أشلطس5)1383

. ظؾؽفرباء
 ؼؿعؾؼ بادلـطؼة 74.15عشركع ضاغقف رضؿ  -

. ادلـفؿقة ظؿاصقالظت ك صفقج
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 37.16عشركع ضاغقف رضؿ  -

 احملدثة مبقجؾف اظشرطة 57.09اظؼاغقف رضؿ 
" اظقطاظة اظقرـقة ظؾطاضة اظشؿلقة"ادللؿاة 

"MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR 
ENERGY » 

 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 49.15عشركع ضاغقف رضؿ  -
ادلؿعؾؼ مبدكغة اظؿفارة ك بلـ 15.95اظؼاغقف رضؿ 

 .أحؽاـ خاصة بكجاؿ األداء

 ؼؿعؾؼ باظعالعات ادلؿقزة 133.12عشركع ضاغقف  -
 .دلـؿقجات اظصـاسة اظؿؼؾقدؼة

.  ؼؿعؾؼ بلالعة اظلدكد30.15عشركع ضاغقف رضؿ  -
 ؼؿعؾؼ باظؿرحاؿ اظرسقم 113.13عشركع ضاغقف رضؿ  -

. كتفقؽة كتدبقر اجملاالت اظرسقؼة كادلراسل اظغابقؼة
 ؼؿعؾؼ باضؿـاء دػـ اظصقد 59.14عشركع ضاغقف رضؿ  -

. كعؾاذرة بـائفا كترعقؿفا
 ؼغقر كؼؿؿؿ مبقجؾف ادلؾقؼ 46.12عشركع ضاغقف رضؿ  -

 عـ جؿادل 28األكؿ عـ اظظفقر اظشرؼػ اظصادر صل 
مبـابة عدكغة اظؿفارة . (1919 عارس 31) 1337األخرة 

 .اظؾقرؼة

 ؼؼضل مبـع صـع 77.15عشركع ضاغقف رضؿ  -
أطقاس اظؾالدؿقؽقة عـ عادة اظؾالدؿقؽ 

 .كادؿقرادػا كتصدؼرػا كتلقؼؼفا
 ؼؼضل بؿغققر 58.15عشركع ضاغقف رضؿ  -

 ادلؿعؾؼ باظطاضات 13.09كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 
 .ادلؿفددة

 ؼؼضل بؿغققر 67.15عشركع ضاغقف رضؿ  -
 1.72.255اظظفقر اظشرؼػ مبـابة ضاغقف رضؿ 

 (1973 صؾراؼر 22) 1393 عـ عقرـ 18بؿارؼخ 
ؼؿعؾؼ بادؿقرادػا كتؽرؼرػا كاظؿؽػؾ بؿؽرؼرػا 

 .كتعؾؽؿفا كادخارػا كتقزؼعفا
 ؼؿعؾؼ باظؿفارة 91.14عشركع ضاغقف رضؿ  -

 .اخلارجقة

 



241

اللجان الدائمة

  

36 

 

 

 

 تصـقػ اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصّقت سؾقفا- 3

اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني  2016دكرة أبرؼؾ    2015دكرة أطؿقبر 
 --  --  -- احلؽقعة  تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب 

 عفؾس اظـقاب 04 05 07عصدر اإلحاظة سؾى اجملؾس 
ع  03 04 07 اإلجؿا تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب 

-- عكؿ اظؿصقؼت   األشؾؾقة 01 01
ادلعّدظة  -- -- 01 تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب 

 شقر ادلعّدظة 04 05 06اظؿعدؼؾ 
 -- عشارؼع ضقاغني  -- --

 تـظقؿقة
تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب 

 رؾقعؿفا اظؼاغقغقة
عشارؼع اظؼقاغني  04 05 07

 اظعادؼة
 --  عؼؿرحات اظؼقاغني -- --

 

 

 

 

 

  

37 

 

اإلدفاـ اظؿشرؼعل عـ خالؿ اظؿعدؼالت ادلؼدعة  

 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
سدد اظؿعدؼالت 

ادلؼؾقظة 
 

 سدد اظؿعدؼالت
 ادلؼدعة

 
 اظـص اظؼاغقغل

سدد اظؿعدؼالت 
ادلؼؾقظة 

 

 سدد اظؿعدؼالت
 ادلؼدعة

 
 اظـص اظؼاغقغل

 
- 

 48.15عشركع ضاغقف رضؿ  10
ؼؿعؾؼ بضؾط ضطاع اظؽفرباء 

كإحداث اظفقؽة اظقرـقة 
. ظضؾط اظؽفرباء

 
 -----

 36.15عشركع ضاغقف رضؿ  42 26
. ؼؿعؾؼ بادلاء

 

 

 

 

 

 

 

 حصقؾة أذغاؿ جلـة اظػالحة كاظؼطاسات اإلغؿاجقة- 4

تصنيف النصوص القانونية املصّوت عليها

اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
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حصيلة أشغال جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

  

3 

 

 

 

 حصقؾة أذغال جلـة اؾػالحة واؾؼطاعات اإلـماجقة- 4

 2015دورة أؽموبر 
  

4 

 

ؿهؿوع 
ادلدة 

اؾزؿـقة 
عدد  اجملؿوع

عدد  عدد ادلمغقلني ادلالحظني
ادلعمذرقن 

اؾـيلة 
ادلكوقة 

ؾؾوضور 
عدد 

  األعضاء
 

تارقخ 
االجمؿاع 

 
ؿوضوع االجمؿاع 

 
اؾرؼم 

 ـوـلر 23 13 56.52 % 02 08 07 20  داعات3
2015 

 قؼضي مبـع 77.15درادة ؿشروع ؼاـون رؼم 
صـع أؽقاس اؾلالدمقؽقة ؿن ؿادة 

 .اؾلالدمقك وادمقرادفا وتصدقرفا وتيوقؼفا
1 

 داعات 4
 ـوـلر 24 13 % 56.52 3 07 05 18  د30و

2015 
درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؾوزارة 
ادلـمدبة ؾدى وزقر اؾطاؼة وادلعادن  وادلاء 

-. واؾلقكة ــ ؼطاع اؾلقكة
2 

 ـوـلر 25 11 % 47.82 02 10 02 13 داعات 5
2015 

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؼطاعي                
. اؾطاؼة وادلعادن وادلاء 3 

 30داعة و
 ـوـلر 25 11 % 47.82 02 10 02 13 دؼقؼة

2015 
 قؼضي بمغققر 58.15تؼدمي ؿشروع ؼاـون رؼم 

 ادلمعؾق باؾطاؼات 13.09وتمؿقم اؾؼاـون رؼم 
 .ادلمهددة

4 

 ـوـلر 26 15 % 65.21 03 05 11 26 داعات 6
2015 

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾوزارة 
. اؾػالحة واؾصقد اؾلوري 5 

 ـوـلر 27 12 %52.17 05 06 04 16 داعات 3
2015 

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؾؿـدوبقة 
. اؾياؿقة ؾؾؿقاه واؾغابات وؿواربة اؾمصور 6 

 30 15 % 65.21 00 08 09 24 داعات 4
 2015ـوـلر

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾوزارة 
اؾصـاعة واؾمهارة واالدمنؿار واالؼمصاد 

. اؾرؼؿي
7 

 داعات 5
 دجـلر 2 12 52.17% 07 04 05 17 

2015 
درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؼطاع 

. اؾمهارة اخلارجقة 8 

دجـلر 7 14 %60.86 06 03 05 19 داعات 3
2015 

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؼطاع 
اؾصـاعة اؾمؼؾقدقة واالؼمصاد االجمؿاعي 

. واؾمضاؿـي
9   

5 

 

 داعات 4
د 30و  دجـلر 7 13 % 56.52 06 04 09 22

2015 
درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾوزارة 

 .اؾيقاحة
 

10 

 09 21 91.30% 00 02 01 22 دؼقؼة 30
 2015دجـلر

اؾمصوقت عؾى ؿشارقع ادلقزاـقات اؾػرعقة 
اؾمي تدخل ضؿن اخمصاص اؾؾهـة بردم 

 .2016دـة 
 

11 

داعات 2
 دجـلر 23 08 34.78% 02 13 02 10  دؼقؼة30و

2015 
 58.15ؿواصؾة درادة ؿشروع ؼاـون رؼم 
 13.09قؼضي بمغققر وتمؿقم اؾؼاـون رؼم 

 ادلمعؾق باؾطاؼات ادلمهددة
12 

 قـاقر 26 05 21.73% 10 08 04 09  داعات2
2016 

 قؼضي 67.15درادة ؿشروع ؼاـون رؼم 
بمغققر اؾظفقر اؾشرقف مبنابة ؼاـون رؼم 

 22) 1393 ؿن ؿورم 18 بمارقخ 1.72.255
قمعؾق بادمقرادفا وتؽرقرفا  (1973ػلراقر 

واؾمؽػل بمؽرقرفا وتعلكمفا وادخارفا 
 .وتوزقعفا

13 

 ػلراقر 03 04 17.39% 11 08 00 04  داعات3
2016 

 قمعؾق 91.14درادة ؿشروع ؼاـون رؼم 
 14 .باؾمهارة اخلارجقة

 
اؾػمرة اؾػاصؾة بني اؾدورتني 

 ػلراقر 18 05 21.73% 09 09 00 05  دؼائق10
2016 

 قمعؾق باؾعالؿات 133.12ؿشروع ؼاـون 
 15 .ادلؿقزة دلـموجات اؾصـاعة اؾمؼؾقدقة

داعة 
 ػلراقر 18 06  26.08 % 09 09 00 06  دؼقؼة35و

2016 
 قمعؾق باؾعالؿات 133.12ؿشروع ؼاـون 

 16 .ادلؿقزة دلـموجات اؾصـاعة اؾمؼؾقدقة

 ػلراقر 18 06   %26.88 09 08 01 07 دؼائق 10
2016 

 قمعؾق بيالؿة 30.15ؿشروع ؼاـون رؼم 
. اؾيدود 17 
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 ػلراقر 18 06 % 26.08 09 08 01 07 داعمان
2016 

 قمعؾق بيالؿة 30.15ؿشروع ؼاـون رؼم 
. اؾيدود 18 

 وداعة 
 ؿارس 28 07 %30.43 05 11 00 03 دؼقؼة 45

2016 
 قمعؾق باؾمرحال 113.13ؿشروع ؼاـون رؼم 

اؾرعوي وتفقكة وتدبقر اجملاالت اؾرعوقة وادلراعي 
. اؾغابوقة

19 

داعة 
 ؿارس 28 07 %30.43 05 11 00 03  دؼقؼة45

2016 
 قمعؾق باؼمـاء 59.14ؿشروع ؼاـون رؼم *

. دػن اؾصقد وؿلاذرة بـائفا وترؿقؿفا 20 

داعة 
 ؿارس 28 07 %30.43 05 11 00 03  دؼقؼة45

2016 

 قغقر وقمؿم مبوجله 46.12ؿشروع ؼاـون رؼم 
ادلؾوق األول ؿن اؾظفقر اؾشرقف اؾصادر ػي 

. (1919 ؿارس 31) 1337 ؿن جؿادى األخرة 28
. مبنابة ؿدوـة اؾمهارة اؾلورقة

21 

 2016دورة أبرقل 
2 

 أبرقل 26 09 %39,13 01 13 16 25 داعات
2016 

 48.15اؾشروع ػي درادة ؿشروع ؼاـون رؼم 
قمعؾق بضلط ؼطاع اؾؽفرباء وإحداث اؾفقكة 

 اؾورـقة ؾضلط اؾؽفرباء
22 

4 
 12 %52,17 04 07 02 14 داعات

 ؿاي 02
2016 
 

 48,15ؿواصؾة درادة ؿشروع ؼاـون رؼم 
قمعؾق بضلط ؼطاع اؾؽفرباء وإحداث اؾفقكة 

 اؾورـقة ؾضلط اؾؽفرباء
23 

داعات 3
وـصف  14 05 11 03 39,13% 09 02 

 2016ؿاي

 2020ؿـاؼشة حصقؾة ادمراتقهقة رؤقة 
ؾؾيقاحة وخطة اؾوزارة إلـعاش اؾؼطاع 

اؾيقاحي وتؼوقة  تـاػيقة اؾػاعؾني 
اؾيقاحقني وتيفقل وؾوج اؾشرؽات 

اؾيقاحقة ؾؾمؿوقل ودقادة اؾوزارة ؾمروقج 
. ادلـموج اؾيقاحي ادلغربي

24 

 داعة 1
وـصف   ؿاي 03 11 47,82% 01 11 03 14

2016 

اؾلت ػي اؾمعدقالت واؾمصوقت عؾى ؿشروع 
 قمعؾق بضلط ؼطاع اؾؽفرباء 48.15ؼاـون رؼم 

 وإحداث اؾفقكة اؾورـقة ؾضلط اؾؽفرباء
 

25   

7 

 

داعة 1
وـصف  17 07 08 05 43,47% 10 10 

 26 قمعؾق بادلاء 36.15درادة ؿشروع ؼاـون رؼم  2016ؿاي
داعة 1

 03 07 %30,43 07 09 00 07 وـصف
 2016ؿاي

 36.15ؿواصؾة درادة ؿشروع ؼاـون رؼم 
. قمعؾق بادلاء 27 

داعة 1
 20 06 %26,08 07 10 03 09 وـصف

 2016قوـقو
اؾلت ػي اؾمعدقالت واؾمصوقت  عؾى ؿشروع 

 28 قمعؾق بادلاء 36.15ؼاـون رؼم 
3 

داعات  13 08 10 05 24.28% 05 20 
 2016قوؾقوز

درادة ؿوضوع تداعقات ادمقراد ادلواد 
اؾطاؼقة اؾلدقؾة  29 

 
 
 
 
 
4 

داعات 

 قوؾقوز 28 07 35% 04 09 01 08
2016 

: درادة ؿشارقع اؾؼواـني اؾماؾقة
 قؼضي بمغققر 39.16ؿشروع ؼاـون رؼم - 

ادلمعؾق باؾوؽاؾة اؾورـقة 16.09اؾؼاـون رؼم 
 .ؾمـؿقة اؾطاؼات ادلمهددة واؾـهاعة اؾطاؼقة

 قغقر وقمؿم 38.16ؿشروع ؼاـون رؼم - 
مبوجله اؾػصل اؾناـي ؿن اؾظفقر اؾشرقف 

 1383ؿن ربقع األول 14 اؾصادر 1.63.226رؼم 
بإحداث ادلؽمب اؾورـي  (1963 أغيطس 5)

. ؾؾؽفرباء
 قمعؾق بادلـطؼة 74.15ؿشروع ؼاـون رؼم - 

. ادلـهؿقة ؾماػقالؾت و ػهقج
 قؼضي بمغققر و 37.16ؿشروع ؼاـون رؼم - 

 اجملدثة مبوجله 57.09تمؿقم اؾؼاـون رؼم 
اؾوؽاؾة اؾورـقة ؾؾطاؼة "اؾشرؽة ادليؿاة 

 MOROCCAN AGENCY FOR"" اؾشؿيقة
SOLAR ENERGY » 

30 

  

8 

 

 
 
 
 
 
 

 
داعة 
واحدة 

 
 
 
 

 غشت 02 03 15 % 11 06 00 03
2016 

 قؼضي 49.15درادة ؿشروع ؼاـون رؼم 
ادلمعؾق 15.95بمغققر وتمؿقم اؾؼاـون رؼم 

مبدوـة اؾمهارة و بين أحؽام خاصة بكجال 
األداء 

 

 
 

31 

  

4 

 

ؿهؿوع 
ادلدة 

اؾزؿـقة 
عدد  اجملؿوع

عدد  عدد ادلمغقلني ادلالحظني
ادلعمذرقن 

اؾـيلة 
ادلكوقة 

ؾؾوضور 
عدد 

  األعضاء
 

تارقخ 
االجمؿاع 

 
ؿوضوع االجمؿاع 

 
اؾرؼم 

 ـوـلر 23 13 56.52 % 02 08 07 20  داعات3
2015 

 قؼضي مبـع 77.15درادة ؿشروع ؼاـون رؼم 
صـع أؽقاس اؾلالدمقؽقة ؿن ؿادة 

 .اؾلالدمقك وادمقرادفا وتصدقرفا وتيوقؼفا
1 

 داعات 4
 ـوـلر 24 13 % 56.52 3 07 05 18  د30و

2015 
درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؾوزارة 
ادلـمدبة ؾدى وزقر اؾطاؼة وادلعادن  وادلاء 

-. واؾلقكة ــ ؼطاع اؾلقكة
2 

 ـوـلر 25 11 % 47.82 02 10 02 13 داعات 5
2015 

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؼطاعي                
. اؾطاؼة وادلعادن وادلاء 3 

 30داعة و
 ـوـلر 25 11 % 47.82 02 10 02 13 دؼقؼة

2015 
 قؼضي بمغققر 58.15تؼدمي ؿشروع ؼاـون رؼم 

 ادلمعؾق باؾطاؼات 13.09وتمؿقم اؾؼاـون رؼم 
 .ادلمهددة

4 

 ـوـلر 26 15 % 65.21 03 05 11 26 داعات 6
2015 

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾوزارة 
. اؾػالحة واؾصقد اؾلوري 5 

 ـوـلر 27 12 %52.17 05 06 04 16 داعات 3
2015 

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؾؿـدوبقة 
. اؾياؿقة ؾؾؿقاه واؾغابات وؿواربة اؾمصور 6 

 30 15 % 65.21 00 08 09 24 داعات 4
 2015ـوـلر

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾوزارة 
اؾصـاعة واؾمهارة واالدمنؿار واالؼمصاد 

. اؾرؼؿي
7 

 داعات 5
 دجـلر 2 12 52.17% 07 04 05 17 

2015 
درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؼطاع 

. اؾمهارة اخلارجقة 8 

دجـلر 7 14 %60.86 06 03 05 19 داعات 3
2015 

درادة ؿشروع ادلقزاـقة اؾػرعقة ؾؼطاع 
اؾصـاعة اؾمؼؾقدقة واالؼمصاد االجمؿاعي 

. واؾمضاؿـي
9 
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43 

 

 
اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني  2016دكرة أبرؼؾ   2015دكرة أطؿقبر 

سدد 
 االجؿؿاسات

سدد  اظلادة اظقزراء
االجؿؿاسات 

اظلادة اظقزراء   سدد 
 االجؿؿاسات

 اظلادة اظقزراء

اظلقد كزؼر اظطاضة  04
 كادلعادف كادلاء كاظؾقؽة

02 
 

اظلقدة اظقزؼرة ادلـؿدبة 
ادلؽؾػة بادلاء 

اظلقد كزؼر اظطاضة  04
 كدلعادف كادلاء كاظؾقؽة

اظلقدة اظقزؼرة ادلؽؾػة  03
 بادلاء

اظلقدة كزؼرة اظصـاسة  02
اظؿؼؾقدؼة كاالضؿصاد 

اظؿضاعـل 

اظلقدة اظقزؼرة ادلـؿدبة  02
ادلؽؾػة باظؾقؽة 

اظلقد كزؼر اظلقاحة  01 اظلقد كزؼر اظػالحة  03
 كاظصقد اظؾقرم

اظلقدة اظقزؼرة ادلـؿدبة  01
ادلؽؾػة بادلاء 

اظلقدة اظقزؼرة ادلـؿدبة  01
ادلؽؾػة باظؾقؽة 

اظلقد كزؼر اظػالحة  01 
كاظصقد اظؾقرم 

اظلقد اظقزؼر ادلـؿدب  01
ادلؽؾػ بادلقزاغقة 

اظعالضات عع اظؾردلاف  01
كاجملؿؿع ادلدغل 

اظلقد كزؼر اظصـاسة  01 
 كاظؿفارة كاالضؿصاد اظرضؿل

اظلقد اظقزؼر  ادلـؿدب ادلؽؾػ  02
 باظؿفارة اخلارجقة

اظلقد كزؼر اظشمكف اظعاعة  01
باظـقابة سـ كزؼرة )كاحلؽاعة 

 (اظصـاسة اظؿؼؾقدؼة
اظلقد اظقزؼر ادلـؿدب ادلؽؾػ  01

باظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ 
باظـقابة سـ كزؼر )ادلفـل 

 (اظلقاحة
 

  

44 

 

ع ضقد اظدرس باظؾفـة- 6 اظـصقص اظؼاغقغقة كرؾؾات االدؿؿا  
اظـصقص اظؼاغقغقة ضقد اظدرس باظؾفـة : 1اجلدكؿ رضؿ 

عؼؿرحات اظؼقاغني ضقد اظدرس                      عشارؼع اظؼقاغني ضقد اظدرس 
عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ بنحداث اجملؾس اظقرـل ظؾؿـارؼ  -

 .اظؼركؼة كاجلؾؾقة
 ادلغقر 07.14 عـ اظؼاغقف 19عؼؿرح ضاغقف بؿعدؼؾ ادلادة  -

 1931 رعضاف 09كادلؿؿؿ ظؾظفقر اظشرؼػ اظصادر صل 
. ادلؿعؾؼ باظؿقػقظ اظعؼارم (1913 أشلطس 12)

. عؼؿرح ضاغقف بشلف تؼـني زراسة اظؽقػ بادلغرب -
. عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك إحداث شرؼ ظؾلقاحة -
عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك إحداث اجملؾس اظقرـل  -

. ظؾلقاحة
 31.96عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك تغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ  -

. ادلؿعؾؼ باظـظاـ األدادل ظقطاالت األدػار
عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك تغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ  -

 (1976 أبرؼؾ 12) 1396 ربقع اظـاغل 12 ادلمرخ صل 1.74.16
. ادلؿعؾؼ بادلؽؿب اظقرـل ادلغربل ظؾلقاحة

. عؼؿرح ضاغقف بنحداث اظقطاظة اظقرـقة ظؾفققظقجقة -
 18.09عؼؿرح ضاغقف ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ  -

مبـابة اظـظاـ األدادل ظغرؼ اظصـاسة اظؿؼؾقدؼة 
 اظصادر 1.11.89اظصادر بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 

 .(2011 أشلطس 17) 1432 رعضاف 16صل 
 

 

 ؼؼضل بنحداث كتـظقؿ عمدلة ظؾـفقض باألسؿاؿ 35.13عشركع ضاغقف رضؿ 
. االجؿؿاسقة كاظـؼاصقة ظػائدة عقزػل ضطاع ادلقاق كاظغابات
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ع إظك اظقزراء: 2اجلدكؿ رضؿ  رؾؾات االدؿؿا  
 تارؼخ اإلحاظة  تارؼخ اإلحاظة إظك احلؽقعة طركغقظقجقا اظطؾب

 إظك اظؾفـة
 اظرضؿ ادلقضقع  عؼدـ اظطؾب

ظؿ ؼؾرعج بعد  رادؾ اظلقد رئقس 
 دجـؾر 22اجملؾس صل 

 طؾ عـ رئقس 2016
احلؽقعة ككزؼر اظعالضات 
عع اظؾردلاف صل ادلقضقع، 
 .بـاء سؾك عداكالت ادلؽؿب

 15 ك14
 2015دجـؾر 

عفؿقسة 
اظعؿؾ اظؿؼدعل 

كاظػرؼؼ 
اظددؿقرم 
اظدميؼرارل 
االجؿؿاسل 

صرؼؼ اظؿفؿع 
 اظقرـل ظألحرار

رؾب سؼد اجؿؿاع عشؿرؾ ظؾفـة 
اظػالحة كاظؼطاسات اإلغؿاجقة كجلـة 

اخلارجقة كاحلدكد كاظدصاع اظقرـل 
كادلـارؼ ادلغربقة احملؿؾة، بقضقر كزؼر 

اخلارجقة ككزؼر اظػالحة، دلـاضشة 
تداسقات احلؽؿ اظؼضائل ظؾؿقؽؿة 
األكربقة حقؿ االتػاضقة اظػالحقة بني 

 .ادلغرب كاالحتاد األكربل

1 

ظؿ ؼؾرعج بعد  متت عرادؾة اظقزارة 
 دجـؾر 03ادلعـقة بؿارؼخ 
2015 

 دجـؾر 01
2015 

 صرؼؼ األصاظة 
 كادلعاصرة

تدارس عفؿؾ ادلشاطؾ اظؿل تعرصفا 
 عمدلة داعقر

2 

ظؿ ؼؾرعج بعد  متت عرادؾة اظقزارة 
 دجـؾر 15ادلعـقة بؿارؼخ 
2015 

 دجـؾر 14
2015 

  
صرؼؼ األصاظة 

كادلعاصرة 
 

تداسقات احلؽؿ اظؼضائل اظصادر سـ 
احملؽؿة األكركبقة، كاظؼاضل بإظغاء 

اتػاضقة اظػالحة كاظصقد اظؾقرم بني 
 .ادلغرب كاالحتاد األكركبل

3 

ظؿ ؼؾرعج بعد  متت عرادؾة اظقزارة 
 دجـؾر 15ادلعـقة بؿارؼخ 
2015 

 دجـؾر 15
2015 

اظػرؼؼ 
 االذؿراطل

تداسقات حؽؿ احملؽؿة األكربقة 
 .بكصقص ادلـؿقجات اظػالحقة ادلغربقة

4 

ظؿ ؼؾرعج بعد  متت عرادؾة اظقزارة 
 دجـؾر 15ادلعـقة بؿارؼخ 
2015 .

 دجـؾر 14
2016 

عفؿقسة 
اظعؿؾ 
. اظؿؼدعل

تداسقات إظغاء االتػاضقة اظػالحقة بني 
. ادلغرب كأكربا

5 

ظؿ ؼؾرعج بعد  متت عرادؾة اظقزارة 
 صؾراؼر 3ادلعـقة بؿارؼخ 
2016 .

2 
 2016صؾراؼر

صرؼؼ االحتاد 
اظعاـ دلؼاكالت 

 ادلغرب

خطة احلؽقعة ظدسؿ كعقاطؾة ادلؼاكالت 
خاصة ادلؿقدطة كاظصغقرة، كاظؾقث 

صل إعؽاغقة إبداع صقغة عشؿرطة بني 

6 
  

46 

 

اظؼطاع اخلاص كاحلؽقعة حلؽاعة  
صضؾك كصعاظقة أحلـ، سـ ررؼؼ 

عؾادرة ػقؽؾقة ذؿقظقة، جتؿع طؾ 
ادلؾادرات اجملؿؾػة ادلعؿقؿ بفا حاظقا، 

، "عؾادرة"، ك"ضاغقف ادلؼاكؿ اظذاتل"عـؾ 
، صل "عؼاكظؿل"، ك"عغرب ابؿؽار"ك

عؾادرة كاحدة ساعة كذاعؾة، تلخذ بعني 
االسؿؾار اظؿعـرات كاإلجنازات اظؿل سرصؿفا 

عكؿؾػ اظؾراعج اظلابؼة، كجتؿقع 
اإلعؽاغقات ادلاظقة كاظؿشفقعات 

 .ادلؿػرضة، ظؿعؿؾ بـفاسة أطؾر
ظؿ ؼؾرعج بعد  كّجف اظطؾب إظك كزؼرة 

اظصـاسة اظؿؼؾقدؼة 
كاالضؿصاد االجؿؿاسل 

كاظؿضاعـل حتت اذراؼ 
رئقس عفؾس 

 13ادللؿشارؼـ بؿارؼخ 
. 2016ؼقظققز 

أحقؾ سؾك كزارة اظعالضات 
 11عع اظؾردلاف بؿارؼخ 

 2016ؼقظققز 

 ؼقظققز 5
2016 

صرؼؼ االحتاد 
اظعاـ دلؼاكالت 

ادلغرب 

عـاضشة كتؼققؿ حصقؾة برغاعج رؤؼة 
2015 

7 
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اظلقدات كاظلادة أسضاء جلـة اظػالحة كاظؼطاسات اإلغؿاجقة  

 أسضاء عؽؿب اظؾفـة
 ادلفؿة االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة

اظلقد اظعربل اظعراؼشل  صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب رئقس اظؾفـة 
اظلقد أبق بؽر أسؾقد  اظػرؼؼ االذؿراطل  اخلؾقػة األكؿ

صرؼؼ االحتاد ادلغربل ظؾشغؾ   اظلقد عقؿد زركاؿ   اخلؾقػة اظـاغل
 اخلؾقػة اظـاظث اظلقدة أعاؿ عقصرة صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة

 اخلؾقػة اظرابع اظلقد دقدم اظطقب ادلقداكم ظؾقحدة كاظؿعادظقةاظػرؼؼ االدؿؼالظل 
اظلقد سؾد اإلظف ادلفاجرم  صرؼؼ االصاظة كادلعاصرة   اخلؾقػة اخلاعس

 اخلؾقػة اظلادس اظلقد سؾد احلؿقد اظصقؼرم صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب
اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل االجؿؿاسل   األعني اظلقد سؾد اظرحقؿ األرؿاسل

 علاسد األعني اظلقد عقؿد عفدب اظػرؼؼ احلرطل
 ادلؼرر اظلقد عقؿد اظؼـدكدل صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار

 علاسد ادلؼرر اظلقد سّدم اظشفقرم عفؿقسة اظعؿؾ اظؿؼدعل
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اظلقدات كاظلادة أسضاء جلـة اظػالحة كاظؼطاسات اإلغؿاجقة  

 أسضاء عؽؿب اظؾفـة
 ادلفؿة االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة

اظلقد اظعربل اظعراؼشل  صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب رئقس اظؾفـة 
اظلقد أبق بؽر أسؾقد  اظػرؼؼ االذؿراطل  اخلؾقػة األكؿ

صرؼؼ االحتاد ادلغربل ظؾشغؾ   اظلقد عقؿد زركاؿ   اخلؾقػة اظـاغل
 اخلؾقػة اظـاظث اظلقدة أعاؿ عقصرة صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة

 اخلؾقػة اظرابع اظلقد دقدم اظطقب ادلقداكم ظؾقحدة كاظؿعادظقةاظػرؼؼ االدؿؼالظل 
اظلقد سؾد اإلظف ادلفاجرم  صرؼؼ االصاظة كادلعاصرة   اخلؾقػة اخلاعس

 اخلؾقػة اظلادس اظلقد سؾد احلؿقد اظصقؼرم صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب
اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل االجؿؿاسل   األعني اظلقد سؾد اظرحقؿ األرؿاسل

 علاسد األعني اظلقد عقؿد عفدب اظػرؼؼ احلرطل
 ادلؼرر اظلقد عقؿد اظؼـدكدل صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار

 علاسد ادلؼرر اظلقد سّدم اظشفقرم عفؿقسة اظعؿؾ اظؿؼدعل
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 أسضاء اظؾفـة
 االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة

اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة  اظلقد سؾد اظصؿد ضققح 
اظلقد أحؿد بابا اسؿر حداد  اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة

اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة  اظلقد عقؿد ظشفب 
اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة  اظلقد عقؿد اظعزرم 
اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة  اظلقد أحؿد احؿقؿقد 

صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة  اظلقد صارؿة آؼت عقدك 
صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة  اظلقد أعقؿد حؿقدم 
صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة  اظلقد حؿقد ضؿقزة 

اظلقد دقدم اجملؿار اجلؿاغل  اظػرؼؼ احلرطل
صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظالحرار  اظلقد عقؿد سؾق 

 

 

السيدات والسادة أعضاء جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
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احلصقؾة اظعاعة  
 2016 -2015ألذغاؿ سؿؾ جلـة اظؿعؾقؿ كاظشمكف اظـؼاصقة كاالجؿؿاسقة خالؿ اظلـة اظؿشرؼعقة 

 
*** 
 

اظلـة اظؿشرؼعقة 
2015- 2016 

 
 2016دكرة أبرؼؾ 

اظػؿرة اظػاصؾة بني 
 اظدكرتني

 
 2015دكرة أطؿقبر 

 

21 
13 

 3عـ بقـفا 
 عؼؿرحات ضقاغني

سدد اظـصقص  4 4
 ادلصقت سؾقفا

سدد  15 9 31 55
 االجؿؿاسات

ع   د15 داسة ك65  د30 داسة ك21  داسة94  د45 داسة ك180 عفؿق
داسات اظعؿؾ 

 

 الئقة اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصقت سؾقفا-1
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اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني  2016دكرة أبرؼؾ   2015دكرة أطؿقبر 
عؼؿرحات اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني 

  عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ
 باظػـاف كادلفـ اظػـقة ؛

  عؼؿرح ضاغقف بؿغققر
كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

 ادلؿعؾؼ 77.03
باالتصاؿ اظلؿعل 

 اظؾصرم ؛
  عؼؿرح ضاغقف ؼؼضل

بؿعدؼؾ احؽاـ اظؼاغقف 
 ادلؿعؾؼ 80.12رضؿ 

باظقطاظة اظقرـقة 
ظؿؼققؿ كضؿاف جقدة 

اظؿعؾقؿ اظعاظل 
 كاظؾقث اظعؾؿل ؛

 

  ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـ 43.13عشركع ضاغقف رضؿ 
 اظؿؿرؼض؛

  ؼؿعؾؼ مبزاكظة اظؼؾاظة؛44.13عشركع ضاغقف رضؿ  
  ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـ 45.13عشركع ضاغقف رضؿ 

مت ارجاع )اظؿركؼض كاظؿلػقؾ كإسادة اظؿلػقؾ اظقزقػل 
-  عشركع اظؼاغقف عـ اجلؾلة اظعاعة إظك اظؾفـة 

 ؛(2016 عاؼق 18بؿارؼخ – ضصد إجناز تؼرؼر جدؼد بشلغف 
  ؼؼضل بنسادة تـظقؿ 51.15عشركع ضاغقف رضؿ 
صل إرار ضراءة  )" ادللرح اظقرـل عقؿد اخلاعس"

 ؛(ثاغقة 
  ؼؿعؾؼ باجملؾس االدؿشارم 78.14عشركع ضاغقف رضؿ 

 ظألدرة كاظطػقظة؛
  ؼؿعؾؼ بزجر اظغش صل 02.13عشركع ضاغقف رضؿ 

 االعؿقاغات ادلدردقة؛
  بؿقدؼد ذركط اظشغؾ 19.12عشركع ضاغقف رضؿ 

 كاظؿشغقؾ ادلؿعؾؼة باظعاعالت ك اظعؿاؿ ادلـزظقني ؛
  ؼؿعؾؼ باظصقاصة كاظـشر؛88.13عشركع ضاغقف رضؿ  
  ؼؿعؾؼ بنسادة تـظقؿ 11.15عشركع ضاغقف رضؿ 

 اظفقلة اظعؾقا ظالتصاؿ اظلؿعل اظؾصرم ؛
  ؼؿعؾؼ بـظاـ اظؿلعني 98.15عشركع ضاغقف رضؿ  

اإلجؾارم األدادل سـ ادلرض اخلاص بػؽات ادلفـقني 
كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ 

. ؼزاكظقف غشارا خاصا

  ؼؿعؾؼ 13.89عشركع اظؼاغقف رضؿ 
باظـظاـ األدادل ظؾصقاصقني 

 ؛ (ضراءة ثاغقة )ادلفـقني 
  ؼؿعؾؼ 70.13عشركع ضاغقف رضؿ 

 بادلراطز االدؿشػائقة اجلاععقة؛
  97.13عشركع ضاغقف إرار رضؿ 

ادلؿعؾؼ بقؿاؼة األذكاص صل 
ضراءة )كضعقة إساضة كاظـفقض بفا  

 ؛ (ثاغقة 
  ؼؼضل 51.15عشركع ضاغقف رضؿ 

ادللرح اظقرـل "بنسادة تـظقؿ 
 ".عقؿد اخلاعس

 

  بؿغققر كتؿؿقؿ 45.15عشركع اظؼاغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ بؿـظقؿ 01.00أحؽاـ اظؼاغقف رضؿ 

اظؿعؾقؿ اظعاظل اظصادر بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ 
 عام 19) 1421 عـ صػر 15 بؿارؼخ 1.00.199رضؿ 
كاظظفقر اظشرؼػ مبـابة ضاغقف رضؿ  (2000

 أطؿقبر 16) 1395 ذقاؿ 10 اظصادر صل 1.75.398
ادلؿعؾؼ بنحداث اجلاععات كبلـ أحؽاـ  (1975

 خاصة؛
  ؼؿعؾؼ بؿغققر كتؿؿقؿ 71.15عشركع اظؼاغقف رضؿ 

 اظؼاضل بنحداث األطادميقات 07.00اظؼاغقف رضؿ 
 اجلفقؼة ظؾؿربقة كاظؿؽقؼـ؛

  ؼؼضل بنحداث 90.13عشركع اظؼاغقف رضؿ 
 اجملؾس اظقرـل ظؾصقاصة؛

  ؼؿعؾؼ باظـظاـ 13.89عشركع اظؼاغقف رضؿ 
 .األدادل ظؾصقاصقني ادلفـقني

 

 تصـقػ اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصقت سؾقفا- 2

21 ساعة

55 ساعة

.
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  2015دكرة أطؿقبر  اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني 2016دكرة أبرؼؾ 
احلؽقعة  -- -- 01 تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة 

حلب عصدر اإلحاظة سؾك 
 اجملؾس

 عفؾس اظـقاب 04 04 12

ع  03 04 11 اإلجؿا تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة 
حلب عكؿ اظؿصقؼت  األشؾؾقة 01 -- 02 

ادلعّدظة  03 02 09
 

 
تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة 

حلب اظؿعدؼؾ  04 02 01 
 

 شقر ادلعّدظة

عشارؼع ضقاغني  -- -- --
 تـظقؿقة

 
 

تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة 
 حلب رؾقعؿفا اظؼاغقغقة

 -- ضقاغني اإلرار  -- 01
عشارؼع اظؼقاغني  04 03 10

اظعادؼة 
عؼؿرحات  --  03

اظؼقاغني 
خالؿ اظؿعدؼالت ادلؼدّعة- 3  :اإلدفاـ اظؿشرؼعل عـ 

 

 

 

 اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقّدمة:
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سدد اظؿعدؼالت 
ادلؼؾقظة 

 

سدد اظؿعدؼالت 
ادلؼدعة  اظـص اظؼاغقغل 

 
 

 

1 

 بؿغققر كتؿؿقؿ أحؽاـ اظؼاغقف رضؿ 45.15عشركع اظؼاغقف رضؿ  1
 ادلؿعؾؼ بؿـظقؿ اظؿعؾقؿ اظعاظل اظصادر بؿـػقذق 01.00

 19) 1421 عـ صػر 15 بؿارؼخ 1.00.199اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 
 1.75.398كاظظفقر اظشرؼػ مبـابة ضاغقف رضؿ  (2000عام 

ادلؿعؾؼ بنحداث  (1975 أطؿقبر 6) 1395 ذقاؿ 10اظصادر صل 
. اجلاععات كبلـ أحؽاـ خاصة

 
 
 
 

 2015دكرة أطؿقبر 
 
 ؼؿعؾؼ باظـظاـ األدادل 89.13عشركع اظؼاغقف رضؿ  تعدؼال 45 تعدؼالت 10 

 . ظؾصقػقني ادلفـقني
.  ؼؿعؾؼ باجملؾس اظقرـل ظؾصقاصة90.13عشركع ضاغقف رضؿ  تعدؼال 132 تعدؼؾ 30

 ؼؿعؾؼ بادلراطز االدؿشػائقة 70.13عشركع ضاغقف رضؿ  تعدؼؾ 24 تعدؼالت 09
 .اجلاععقة

اظػؿرة اظػاصؾة بني 
 اظدكرتني

ادللرح " ؼؼضل بنسادة تـظقؿ 51.15عشركع ضاغقف رضؿ   24 تعدؼالت 08
 ."اظقرـل عقؿد اخلاعس

.  ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـ اظؿؿرؼض43.13عشركع ضاغقف رضؿ  50 تعدؼؾ 25  2016دكرة أبرؼؾ 
.  ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـة اظؼؾاظة44.13عشركع ضاغقف رضؿ  69 تعدؼؾ 34

 ؼؿعؾؼ باجملؾس االدؿشارم ظألدرة 78.14عشركع ضاغقف رضؿ  تعدؼؾ 94 تعدؼؾ 12
 . كاظطػقظة

. عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ باظػـاف كادلفـ اظػـقة تعدؼؾ 94 عادة 40

 ؼؿعؾؼ بزجر اظغش صل االعؿقاغات 02.13عشركع ضاغقف رضؿ  تعدؼالت 03 تعدؼؾ 03
. ادلدردقة
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 . ؼؿعؾؼ باظصقاصة كاظـشر88.13عشركع ضاغقف رضؿ  تعدؼؾ 104 تعدؼؾ 68

 --
 80.12عؼؿرح ضاغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ أحؽاـ اظؼاغقف رضؿ  تعدؼالت 09

ادلؿعؾؼ باظقطاظة اظقرـقة ظؿؼققؿ كضؿاف جقدة اظؿعؾقؿ 
. اظعاظل كاظؾقث اظعؾؿل

 --  ؼؿعؾؼ بنسادة تـظقؿ اظفقلة اظعؾقا 11.15عشركع ضاغقف رضؿ  01
.  ظالتصاؿ اظلؿعل اظؾصرم

 --  بؿقدؼد ذركط اظشغؾ كاظؿشغقؾ 19.12عشركع ضاغقف رضؿ  32
. (صل إرار ضراءة ثاغقة)ادلؿعؾؼة باظعاعالت كاظعؿاؿ ادلـزظقني 

 عادة 15

 ؼؿعؾؼ بـظاـ اظؿلعني اإلجؾارم 15.98عشركع ضاغقف رضؿ  39
األدادل سـ ادلرض اخلاص بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني 

. كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشارا خاصا
 
 

 إحصاءات حقؿ االجؿؿاسات عـ خالؿ ترتقؾفا اظؽركغقظقجل  -4
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عفؿقع ادلدة 
اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ 
االجؿؿاع 

 
عقضقع االجؿؿاع 

 
عاظرضؿ  ادلالحظ اجملؿق

 ؼـ
سدد 

 ادلؿغقؾني
سدد 

ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 

 2015دكرة أطؿقبر 
7 H 15 03 04 0 75 % 12 23 غقغؾر 

2015 
درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 

. االتصاؿ 1 

 داسات ك 5
 دضقؼة 30

 غقغؾر 24 12 % 75 01 03 10 22
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿعؾقؿ اظعاظل كتؽقؼـ األرر ك اظؾقث 

. اظعؾؿل
2 

 داسات 9
 د 30ك

 غقغؾر 25 12 % 75 02 02 14 26
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة اظؿربقة 
. اظقرـقة ك اظؿؽقؼـ ادلفـل 3 

 غقغؾر 26 10 % 62,5 04 02 09 19 داسات 4
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظـؼاصة  4 

 غقغؾر 27 10 % 62,5 03 03 12 22 داسات 6
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿاسقة  5 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 1 10 % 62,5 02 04 11 21
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظشؾاب كاظرؼاضة  6 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 2 08 % 50,00 05 03 20 28
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظصقة  7   
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 داسات ك 5
 دضقؼة 30

 دجـؾر 3 07 % 43,75 04 05 05 12
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿضاعـ كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقة االجؿؿاسقة  8 

 دجـؾر 9 12 % 75 00 04 00 12  دضقؼة30
2015 

اجؿؿاع اظؿصقؼت سؾك عفؿقع ادلقزاغقات 
اظػرسقة اظؿل تدخؾ صل اخؿصاصات اظؾفـة 

. 2016بردؿ اظلـة ادلاظقة 
9 

  د45داسة ك

 دجـؾر 30 08 % 53,33 03 05 02 10
2015 

 بؿغققر 45.15درادة عشركع اظؼاغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ 01.00كتؿؿقؿ أحؽاـ اظؼاغقف رضؿ 

بؿـظقؿ اظؿعؾقؿ اظعاظل اظصادر بؿـػقذق 
 عـ 15 بؿارؼخ 1.00.199اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 

كاظظفقر اظشرؼػ  (2000 عام 19) 1421صػر 
 10 اظصادر صل 1.75.398مبـابة ضاغقف رضؿ 

ادلؿعؾؼ بنحداث  (1975 أطؿقبر 6) 1395ذقاؿ 
طؿا كاصؼ )اجلاععات كبلـ أحؽاـ خاصة 

 (2015 غقغؾر 10سؾقف عفؾس اظـقاب صل 

10 

 دجـؾر 30 80 % 53,33 30 50 20 10  د45داسة ك
2015 

 بؿغققر 71.15درادة  عشركع اظؼاغقف رضؿ 
 اظؼاضل بنحداث 07.00كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

. األطادميقات اجلفقؼة ظؾؿربقة كاظؿؽقؼـ
11 

 د 30داسة ك 

 دجـؾر 30 40 % 25 20 90 04 08
2015 

: اظشركع صل درادة عشركسل اظؼاغقغني 
  ؼؿعؾؼ باظـظاـ 89.13عشركع اظؼاغقف رضؿ 

 األدادل ظؾصقػقني ادلفـقني 
  ؼؿعؾؼ باجملؾس 90.13عشركع ضاغقف رضؿ 

اظقرـل ظؾصقاصة طؿا كاصؼ سؾقفؿا 
. عفؾس اظـقاب

12 

7 ساعات
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 داسات 5
 د 45ك

 ؼـاؼر 06 80 % 50 02 04 03 11
2016 

: عقاصؾة درادة عشركسل اظؼاغقغني 
  ؼؿعؾؼ باظـظاـ 89.13عشركع اظؼاغقف رضؿ 

 األدادل ظؾصقػقني ادلفـقني 
  ؼؿعؾؼ باجملؾس 90.13عشركع ضاغقف رضؿ 

اظقرـل ظؾصقاصة طؿا كاصؼ سؾقفؿا 
. عفؾس اظـقاب

13 

 داسات 3
 د 30ك

 ؼـاؼر 19 90 % 60 20 30 07 16
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت ك اظؿصقؼت سؾقفا ك سؾك 
: ادلشركسني اظؼاغقغني 

  ؼؿعؾؼ باظـظاـ 89.13عشركع اظؼاغقف رضؿ 
 األدادل ظؾصقػقني ادلفـقني 

  ؼؿعؾؼ باجملؾس 90.13عشركع ضاغقف رضؿ 
اظقرـل ظؾصقاصة طؿا كاصؼ سؾقفؿا 

. عفؾس اظـقاب

14 

 داسات 4

 ؼـاؼر 25 07 46% 04 04 03 10
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت ك اظؿصقؼت سؾقفا ك سؾك 
: ادلشركسني اظؼاغقغني 

  ؼؿعؾؼ باظـظاـ 89.13عشركع اظؼاغقف رضؿ 
 األدادل ظؾصقػقني ادلفـقني 

  ؼؿعؾؼ باجملؾس 90.13عشركع ضاغقف رضؿ 
اظقرـل ظؾصقاصة طؿا كاصؼ سؾقفؿا 

. عفؾس اظـقاب

15 

 2016 ك دكرة أبرؼؾ 2015اظػؿرة اظػاصؾة عا بني دكرتل أطؿقبر 
 صؾراؼر 29 10 % 63 03 03 01 11  دضقؼة30

2016 
  ؼؿعؾؼ باظـظاـ 89.13عشركع ضاغقف رضؿ 

 (ضراءة ثاغقة). األدادل ظؾصقاصقني ادلفـقني
 

16 

: اظشركع صل درادة  عارس 02 06 % 38 06 04 05 11 30داسة ك
 17 ؼؿعؾؼ 70.13عشركع ضاغقف رضؿ  .1
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. بادلراطز االدؿشػائقة اجلاععقة 2016 دضقؼة
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 44.13عشركع ضاغقف رضؿ  .2

 .عفـة اظؼؾاظة
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 45.13عشركع ضاغقف رضؿ . 3

عفـ اظؿركؼض كاظؿلػقؾ كإسادة اظؿلػقؾ 
. اظقزقػل

 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 43.13عشركع ضاغقف رضؿ . 4
. عفـ اظؿؿرؼض

 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 25.14عشركع ضاغقف رضؿ . 5
. عفـ عقضرم كعـاكظل ادلـؿفات اظصققة

 ؼؿعؾؼ بـظاـ 98.15عشركع ضاغقف رضؿ . 6
اظؿلعني اإلجؾارم األدادل سـ ادلرض اخلاص 

بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني 
كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشارا 

. خاصا
 دضقؼة 45

 عارس 02 07 % 44 05 04 02 09
2016 

: اظشركع صل درادة 
 ؼؼضل بنسادة 51.15عشركع ضاغقف رضؿ . 1

". ادللرح اظقرـل عقؿد اخلاعس"تـظقؿ 
عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ باظػـاف كادلفـ . 2

. اظػـقة

18 

  د45داسة ك 
 عارس 02 05 31% 06 05 00 05

2016 

 ؼؿعؾؼ 97.13درادة عشركع ضاغقف إرار رضؿ 
بقؿاؼة حؼقؽ األذكاص صل كضعقة إساضة 

صل إرار ضراءة ثاغقة كذظؽ ). كاظـفقض بفا
 19 ك18 ك17 ك16 ك7 ك6 ك3 ك1بعد تعدؼؾ ادلقاد 

. ( عـف26 ك25 ك22 ك20ك

19 

 عارس 28  11 % 73 01 03 07 18  داسات6
2016 

: عقاصؾة درادة ادلشارؼع اظؼقاغني اظؿاظقة
ؼؿعؾؼ بادلراطز 70.13عشركع ضاغقف رضؿ  -1

 .االدؿشػائقة اجلاععقة
20 
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عفؿقع ادلدة 
اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ 
االجؿؿاع 

 
عقضقع االجؿؿاع 

 
عاظرضؿ  ادلالحظ اجملؿق

 ؼـ
سدد 

 ادلؿغقؾني
سدد 

ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 

 2015دكرة أطؿقبر 
7 H 15 03 04 0 75 % 12 23 غقغؾر 

2015 
درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 

. االتصاؿ 1 

 داسات ك 5
 دضقؼة 30

 غقغؾر 24 12 % 75 01 03 10 22
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿعؾقؿ اظعاظل كتؽقؼـ األرر ك اظؾقث 

. اظعؾؿل
2 

 داسات 9
 د 30ك

 غقغؾر 25 12 % 75 02 02 14 26
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة اظؿربقة 
. اظقرـقة ك اظؿؽقؼـ ادلفـل 3 

 غقغؾر 26 10 % 62,5 04 02 09 19 داسات 4
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظـؼاصة  4 

 غقغؾر 27 10 % 62,5 03 03 12 22 داسات 6
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿاسقة  5 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 1 10 % 62,5 02 04 11 21
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظشؾاب كاظرؼاضة  6 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 2 08 % 50,00 05 03 20 28
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظصقة  7 
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 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 44.13عشركع ضاغقف رضؿ  -2
 .عفـة اظؼؾاظة

 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 45.13عشركع ضاغقف رضؿ  -3
عفـ اظؿركؼض كاظؿلػقؾ كإسادة اظؿلػقؾ 

 .اظقزقػل
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 43.13عشركع ضاغقف رضؿ  -4

. عفـ اظؿؿرؼض
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 25.14عشركع ضاغقف رضؿ  -5

عفـ عقضرم كعـاكظل ادلـؿفات 
. اظصققة

 ؼؿعؾؼ بـظاـ 98.15عشركع ضاغقف رضؿ  -6
اظؿلعني اإلجؾارم األدادل سـ ادلرض 

اخلاص بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني 
كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف 

. غشارا خاصا
 2016دكرة أبرؼؾ 

داسات ك 3
  د30

 أبرؼؾ 13  7 47% 6 2 1 8
2016 

عقاصؾة درادة عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ باظػـاف 
 25 .كادلفـ اظػـقة

 أبرؼؾ 13  6 %40 6 3 1 7  داسات3
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت ادلؼدعة حقؿ عشركع . 1
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـة 44.13ضاغقف رضؿ 

اظؼؾاظة كاظؿصقؼت سؾك عشركع اظؼاغقف 
. برعؿف

اظؾت صل اظؿعدؼالت ادلؼدعة حقؿ عشركع . 2
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـ 43.13ضاغقف رضؿ 

اظؿؿرؼض ك اظؿصقؼت سؾك عشركع اظؼاغقف 
 .برعؿف

26 
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 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 44.13عشركع ضاغقف رضؿ  -2
 .عفـة اظؼؾاظة

 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 45.13عشركع ضاغقف رضؿ  -3
عفـ اظؿركؼض كاظؿلػقؾ كإسادة اظؿلػقؾ 

 .اظقزقػل
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 43.13عشركع ضاغقف رضؿ  -4

. عفـ اظؿؿرؼض
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة 25.14عشركع ضاغقف رضؿ  -5

عفـ عقضرم كعـاكظل ادلـؿفات 
. اظصققة

 ؼؿعؾؼ بـظاـ 98.15عشركع ضاغقف رضؿ  -6
اظؿلعني اإلجؾارم األدادل سـ ادلرض 

اخلاص بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني 
كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف 

. غشارا خاصا
 2016دكرة أبرؼؾ 

داسات ك 3
  د30

 أبرؼؾ 13  7 47% 6 2 1 8
2016 

عقاصؾة درادة عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ باظػـاف 
 25 .كادلفـ اظػـقة

 أبرؼؾ 13  6 %40 6 3 1 7  داسات3
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت ادلؼدعة حقؿ عشركع . 1
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـة 44.13ضاغقف رضؿ 

اظؼؾاظة كاظؿصقؼت سؾك عشركع اظؼاغقف 
. برعؿف

اظؾت صل اظؿعدؼالت ادلؼدعة حقؿ عشركع . 2
 ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـ 43.13ضاغقف رضؿ 

اظؿؿرؼض ك اظؿصقؼت سؾك عشركع اظؼاغقف 
 .برعؿف

26 
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 أبرؼؾ 27  7 %47 7 1 2 9  د45داسة ك
2016 

 45.13عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـ اظؿركؼض كاظؿلػقؾ كإسادة 

 .اظؿلػقؾ اظقزقػل
27 

 أبرؼؾ 27  7 %47 7 1 0 7 ثالث داسات
2016 

عقاصؾة درادة عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ باظػـاف 
 28 .ك ادلفـ اظػـقة

 عام 04  6 %40 6 3 8 14  داسات6
2016 

 25.14اظشركع صل درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـ عقضرم كعـاكظل 

 .ادلـؿفات اظصققة
29 

عام 11  10 %67 2 3 3 13  داسات3
2016 

 ؼؿعؾؼ 78.14درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
 30 .باجملؾس االدؿشارم ظألدرة ك اظطػقظة

 داسات 3
  د30ك

عام 11  9 60% 2 4 3 12
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت ك اظؿصقؼت سؾك عشركع 
 ؼؼضل مبزاكظة عفـ 45.13ضاغقف رضؿ 

 .اظؿركؼض ك اظؿلػقؾ ك إسادة اظؿلػقؾ اظقزقػل
31 

 عام 19  8 %53 5 2 3 11  داسات7
2016 

 78.14عقاصؾة  درادة عشركع  ضاغقف رضؿ 
ؼؿعؾؼ باجملؾس االدؿشارم ظألدرة ك 

 .اظطػقظة
 

32 

 داسات ك 3
  د 15

 عام 25  9 60% 3 3 8 17
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت ك اظؿصقؼت سؾك عشركع  
 ؼؿعؾؼ باجملؾس االدؿشارم 78.14ضاغقف رضؿ 

 .ظألدرة  ك اظطػقظة
33 

داسة 
 كغصػ

6 1 2 + 1 
اسؿذار 

 عؾرر

 ؼقغقق 13  5 36% 6
2016 

 ؼؼضل 51.15درادة عشركع ضاغقف رضؿ - 
صل  )بنسادة تـظقؿ ادللرح اظقرـل اخلاعس 

 (إرار ضراءة ثاغقة
عقاصؾة عـاضشة عقاد عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ - 

 .باظػـاف ك ادلفـ اظػـقة

34 

داسة  6 0 2 + 1 
اسؿذار 

 ؼقغقق 15  6 43% 5
2016 

درادة عؼؿرح ضاغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ احؽاـ - 
 35 ادلؿعؾؼ باظقطاظة اظقرـقة 80.12اظؼاغقف رضؿ 

  

56 

 

عفؿقع ادلدة 
اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ 
االجؿؿاع 

 
عقضقع االجؿؿاع 

 
عاظرضؿ  ادلالحظ اجملؿق

 ؼـ
سدد 

 ادلؿغقؾني
سدد 

ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 

 2015دكرة أطؿقبر 
7 H 15 03 04 0 75 % 12 23 غقغؾر 

2015 
درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 

. االتصاؿ 1 

 داسات ك 5
 دضقؼة 30

 غقغؾر 24 12 % 75 01 03 10 22
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿعؾقؿ اظعاظل كتؽقؼـ األرر ك اظؾقث 

. اظعؾؿل
2 

 داسات 9
 د 30ك

 غقغؾر 25 12 % 75 02 02 14 26
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة اظؿربقة 
. اظقرـقة ك اظؿؽقؼـ ادلفـل 3 

 غقغؾر 26 10 % 62,5 04 02 09 19 داسات 4
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظـؼاصة  4 

 غقغؾر 27 10 % 62,5 03 03 12 22 داسات 6
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿاسقة  5 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 1 10 % 62,5 02 04 11 21
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظشؾاب كاظرؼاضة  6 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 2 08 % 50,00 05 03 20 28
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظصقة  7 
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62 

 

ظؿؼققؿ ك ضؿاف جقدة اظؿعؾقؿ اظعاظل  عؾرر كغصػ
 كاظؾقث اظعؾؿل

 داسات ك 2
  د30

 ؼقغقق 15  10 71% 3 1 4 14
2016 

 بؿقدؼد 19.12درادة عشركع ضاغقف رضؿ - 
ذركط اظشغؾ كاظؿشغقؾ ادلؿعؾؼة 

صل إرار ضراءة  ). باظعاعالت كاظعؿاؿ ادلـزظقني
 (ثاغقة 

36 

 داسات ك 3
  د15

 ؼقغقق 20  7 50% 3 4 5 12
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عؼؿرح 
 37 .ضاغقف ؼؿعؾؼ باظػـاف ك ادلفـ اظػـقة

 داسات 2
  د45ك

 ؼقغقق 28  8 57% 4 2 3 11
2016 

عقاصؾة اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك 
 38 .عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ باظػـاف كادلفـ اظػـقة

 ؼقغقق 29  5 %36 9 0 0 5  د30
2016 

اظشركع صل درادة عشركع ضاغقف رضؿ - 
 39 . ؼؿعؾؼ باظصقاصة ك اظـشر88.13

 ؼقغقق 29  5 %36 9 0 2 7 داسة كاحدة
2016 

اظشركع صل درادة عشركع ضاغقف رضؿ - 
 ؼؿعؾؼ بزجر اظغش صل االعؿقاغات 02.13

 .ادلدردقة
40 

 داسات ك 3
  د30

 ؼقظققز 13  7 50% 5 2 3 10
2016 

اظشركع  صل ادلـاضشة اظعاعة كادلـاضشة - 
 88.13اظؿػصقؾقة دلقاد عشركع ضاغقف رضؿ 

 .ؼؿعؾؼ باظصقاصة كاظـشر
41 

 داسات ك 3
  د30

 ؼقظققز 14  7 50% 6 1 1 8
2016 

اظشركع صل ادلـاضشة اظعاعة كادلـاضشة - 
 02.13اظؿػصقؾقة دلقاد عشركع ضاغقف رضؿ 

 .ؼؿعؾؼ بزجر اظغش صل االعؿقاغات ادلدردقة
42 

 ؼقظققز 15  5 %36 7 2 2 7  داسات7
2016 

ادلـاضشة اظؿػصقؾقة دلقاد عشركع ضاغقف - 
 43 . ؼؿعؾؼ باظصقاصة كاظـشر88.13رضؿ 

 ؼقظققز 18  7 %50 5 2 3 10  داسات4
2016 

اظؾت صل اظؿعدبالت كاظؿصقؼت سؾك عشركع 
   44  ؼؿعؾؼ باظصقاصة كاظـشر88.13ضاغقف رضؿ 

63 

 

 ؼقظققز 20  5 %36 7 2 2 7 داسة كاحدة 
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت ك اظؿصقؼت سؾك عؼؿرح 
 80.12ضاغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ اظؼاغقف رضؿ 

ادلؿعؾؼ باظقطاظة اظقرـقة ظؿؼققؿ ك ضؿاف 
 .جقدة اظؿعؾقؿ اظعاظل ك اظؾقث اظعؾؿل

45 

 داسات 2
  د30ك

 ؼقظققز 20  5 36% 9 0 3 8
2016 

 19.12عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ - 
بؿقدؼد ذركط اظشغؾ ك اظؿشغقؾ ادلؿعؾؼة 

 .باظعاعالت ك اظعؿاؿ ادلـزظقني
 

46 

 30 داسة ك1
 د

 ؼقظققز 22  6 43% 5 3 4 10
2016 

: اظشركع صل درادة اظؼاغقغني اظؿاظقني 
عؼؿرح ضاغقف بؿغققر ك تؿؿقؿ اظؼاغقف  - 1

 ادلؿعؾؼ باالتصاؿ اظلؿعل 77.03رضؿ 
. اظؾصرم 

 ؼؿعؾؼ بنسادة 11.15عشركع ضاغقف رضؿ  - 2
تـظقؿ اظفقلة اظعؾقا ظالتصاؿ اظلؿعل 

 .اظؾصرم

47 

 ؼقظققز 25  10 %71 2 2 2 12  داسات7
2016 

: درادة اظؼاغقغني اظؿاظقني 
عؼؿرح ضاغقف بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ  - 1

.  ادلؿعؾؼ باالتصاؿ اظلؿعل اظؾصرم77.03
 ؼؿعؾؼ بنسادة 11.15عشركع ضاغقف رضؿ  - 2

تـظقؿ اظفقلة اظعؾقا ظالتصاؿ اظلؿعل 
 .اظؾصرم

48 

 ؼقظققز 25  10 %71 2 2 1 11  داسات3
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عشركع 
 بؿقدؼد ذركط اظشغؾ 19.12ضاغقف رضؿ 

كاظؿشغقؾ ادلؿعؾؼة باظعاعالت كاظعؿاؿ 
 .ادلـزظقني

49 

 ؼقظققز 26  11 %79 1 2   11 داسة كاحدة
2016 

اجؿؿاع عشؿرؾ عع جلـة اظعدؿ كاظؿشرؼع 
درادة عشركع ضاغقف رضؿ - كحؼقؽ اإلغلاف 

 ؼؿعؾؼ بفقؽة ادلـاصػة كعؽاصقة طؾ 79.14
50 

  

56 

 

عفؿقع ادلدة 
اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ 
االجؿؿاع 

 
عقضقع االجؿؿاع 

 
عاظرضؿ  ادلالحظ اجملؿق

 ؼـ
سدد 

 ادلؿغقؾني
سدد 

ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 

 2015دكرة أطؿقبر 
7 H 15 03 04 0 75 % 12 23 غقغؾر 

2015 
درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 

. االتصاؿ 1 

 داسات ك 5
 دضقؼة 30

 غقغؾر 24 12 % 75 01 03 10 22
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿعؾقؿ اظعاظل كتؽقؼـ األرر ك اظؾقث 

. اظعؾؿل
2 

 داسات 9
 د 30ك

 غقغؾر 25 12 % 75 02 02 14 26
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة اظؿربقة 
. اظقرـقة ك اظؿؽقؼـ ادلفـل 3 

 غقغؾر 26 10 % 62,5 04 02 09 19 داسات 4
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظـؼاصة  4 

 غقغؾر 27 10 % 62,5 03 03 12 22 داسات 6
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿاسقة  5 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 1 10 % 62,5 02 04 11 21
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظشؾاب كاظرؼاضة  6 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 2 08 % 50,00 05 03 20 28
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظصقة  7 
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 .أذؽاؿ اظؿؿققز
 داسات 6

  د15ك
 ؼقظققز 27  7 50% 4 3 4 11

2016 
اظشركع صل ادلـاضشة اظعاعة كادلـاضشة 

 ؼؿعؾؼ 98.15اظؿػصقؾقة دلشركع ضاغقف رضؿ 
بـظاـ اظؿلعني اإلجؾارم األدادل سـ ادلرض 

اخلاص بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني 
كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشارا 

 .خاصا

51 

 داسات ك 3
  د30

 ششت 02  6 43% 0 3   6
2016 

اجؿؿاع اظؾفـة اظػرسقة ادلـؾـؼة سـ اظؾفـة 
إلسداد صقغة تقاصؼقة سؾك اظؿعدؼالت 

 98.15ادلؼدعة حقؿ عشركع ضاغقف رضؿ 
ؼؿعؾؼ بـظاـ اظؿلعني اإلجؾارم األدادل سـ 

ادلرض اخلاص بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ 
ادللؿؼؾني كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ 

 .ؼزاكظقف غشارا خاصا

52 

 داسات ك 2
  د30

 ششت 02  5 36% 4 0   5
2016 

اجؿؿاع اظؾفـة اظػرسقة ادلـؾـؼة سـ اظؾفـة 
إلسداد صقغة تقاصؼقة سؾك اظؿعدؼالت 

 98.15ادلؼدعة حقؿ عشركع ضاغقف رضؿ 
ؼؿعؾؼ بـظاـ اظؿلعني اإلجؾارم األدادل سـ 

ادلرض اخلاص بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ 
ادللؿؼؾني كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ 

 .ؼزاكظقف غشارا خاصا

53 

 داسات 6
  د45ك

 ششت 03  11 79% 0 3   11
2016 

اجؿؿاع عشؿرؾ عع جلـة اظعدؿ كاظؿشرؼع 
كحؼقؽ اإلغلاف ظدرادة عشركع ضاغقف رضؿ 

 ؼؿعؾؼ بفقؽة ادلـاصػة كعؽاصقة طؾ 79.14
 .أذؽاؿ اظؿؿققز

54 

 ششت 03  8 %57 6 0 5 13  د30
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عشركع 
 ؼؿعؾؼ بـظاـ اظؿلعني 98.15ضاغقف رضؿ 

اإلجؾارم األدادل سـ ادلرض اخلاص بػؽات 
55 
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 .أذؽاؿ اظؿؿققز
 داسات 6

  د15ك
 ؼقظققز 27  7 50% 4 3 4 11

2016 
اظشركع صل ادلـاضشة اظعاعة كادلـاضشة 

 ؼؿعؾؼ 98.15اظؿػصقؾقة دلشركع ضاغقف رضؿ 
بـظاـ اظؿلعني اإلجؾارم األدادل سـ ادلرض 

اخلاص بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني 
كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشارا 

 .خاصا

51 

 داسات ك 3
  د30

 ششت 02  6 43% 0 3   6
2016 

اجؿؿاع اظؾفـة اظػرسقة ادلـؾـؼة سـ اظؾفـة 
إلسداد صقغة تقاصؼقة سؾك اظؿعدؼالت 

 98.15ادلؼدعة حقؿ عشركع ضاغقف رضؿ 
ؼؿعؾؼ بـظاـ اظؿلعني اإلجؾارم األدادل سـ 

ادلرض اخلاص بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ 
ادللؿؼؾني كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ 

 .ؼزاكظقف غشارا خاصا

52 

 داسات ك 2
  د30

 ششت 02  5 36% 4 0   5
2016 

اجؿؿاع اظؾفـة اظػرسقة ادلـؾـؼة سـ اظؾفـة 
إلسداد صقغة تقاصؼقة سؾك اظؿعدؼالت 

 98.15ادلؼدعة حقؿ عشركع ضاغقف رضؿ 
ؼؿعؾؼ بـظاـ اظؿلعني اإلجؾارم األدادل سـ 

ادلرض اخلاص بػؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ 
ادللؿؼؾني كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ 

 .ؼزاكظقف غشارا خاصا

53 

 داسات 6
  د45ك

 ششت 03  11 79% 0 3   11
2016 

اجؿؿاع عشؿرؾ عع جلـة اظعدؿ كاظؿشرؼع 
كحؼقؽ اإلغلاف ظدرادة عشركع ضاغقف رضؿ 

 ؼؿعؾؼ بفقؽة ادلـاصػة كعؽاصقة طؾ 79.14
 .أذؽاؿ اظؿؿققز

54 

 ششت 03  8 %57 6 0 5 13  د30
2016 

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عشركع 
 ؼؿعؾؼ بـظاـ اظؿلعني 98.15ضاغقف رضؿ 

اإلجؾارم األدادل سـ ادلرض اخلاص بػؽات 
55   
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ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني كاألذكاص شقر 
 .األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشارا خاصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56 

 

عفؿقع ادلدة 
اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ 
االجؿؿاع 

 
عقضقع االجؿؿاع 

 
عاظرضؿ  ادلالحظ اجملؿق

 ؼـ
سدد 

 ادلؿغقؾني
سدد 

ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 

 2015دكرة أطؿقبر 
7 H 15 03 04 0 75 % 12 23 غقغؾر 

2015 
درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 

. االتصاؿ 1 

 داسات ك 5
 دضقؼة 30

 غقغؾر 24 12 % 75 01 03 10 22
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿعؾقؿ اظعاظل كتؽقؼـ األرر ك اظؾقث 

. اظعؾؿل
2 

 داسات 9
 د 30ك

 غقغؾر 25 12 % 75 02 02 14 26
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة اظؿربقة 
. اظقرـقة ك اظؿؽقؼـ ادلفـل 3 

 غقغؾر 26 10 % 62,5 04 02 09 19 داسات 4
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظـؼاصة  4 

 غقغؾر 27 10 % 62,5 03 03 12 22 داسات 6
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿاسقة  5 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 1 10 % 62,5 02 04 11 21
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظشؾاب كاظرؼاضة  6 

 داسات 4
 دضقؼة 30ك

 دجـؾر 2 08 % 50,00 05 03 20 28
2015 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
اظصقة  7 
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حصقؾة حضقر اظلقدات كاظلادة اظقزراء الجؿؿاسات جلـة اظؿعؾقؿ كاظشمكف اظـؼاصقة كاالجؿؿاسقة- 5  
 

اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني  2016دكرة أبرؼؾ   2015دكرة أطؿقبر 

سدد 
 اظلادة اظقزراء االجؿؿاسات

سدد 
االجؿؿاسا

ت 
اظلقدات كاظلادة اظقزراء 

سدد  
االجؿؿاسا

 ت
اظلقدات كاظلادة اظقزراء 

06  01 اظلقد كزؼر  االتصاؿ  061 اظلقد كزؼر  االتصاؿ   اظلقد كزؼر  االتصاؿ 
02   اظلقد كزؼر اظؿعؾقؿ اظعاظل

 كتؽقؼـ األرر كاظؾقث اظعؾؿل
  اظلقدة اظقزؼرة ادلـؿدبة ظدل كزؼر

اظؿعؾقؿ اظعاظل كاظؾقث اظعؾؿل 
كتؽقؼـ األرر 

03   اظلقد كزؼر اظـؼاصة 02   اظلقد كزؼر اظؿعؾقؿ اظعاظل كتؽقؼـ األرر
 كاظؾقث اظعؾؿل

  اظلقدة اظقزؼرة ادلـؿدبة ظدل كزؼر اظؿعؾقؿ
اظعاظل كاظؾقث اظعؾؿل كتؽقؼـ األرر 

02   اظلقد كزؼر اظؿربقة اظقرـقة
كاظؿؽقؼـ ادلفـل 

04   اظلقد كزؼر اظصقة 02   اظلقد كزؼر اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ ادلفـل

05   اظلقد كزؼر اظـؼاصة 01   اظلقدة كزؼرة اظؿضاعـ
كادلرأة كاألدرة كاظؿـؿقة 

االجؿؿاسقة 

01   اظلقد كزؼر اظـؼاصة

03   اظلقد كزؼر اظؿشغقؾ كاظشمكف
االجؿؿاسقة 

  01   اظلقد كزؼر اظؿشغقؾ كاظشمكف االجؿؿاسقة

062    اظلقدة كزؼرة اظؿضاعـ كادلرأة
كاألدرة كاظؿـؿقة االجؿؿاسقة 

  01   اظلقد كزؼر اظشؾاب كاظرؼاضة

05   اظلقد كزؼر اظصقة   01   اظلقدة كزؼرة اظؿضاعـ كادلرأة كاألدرة
كاظؿـؿقة االجؿؿاسقة 

                                                           
 .اجتماع لوزير االتصال بالنيابة عن وزير الصحة1
 .اجامتع واحد هيابة عن وزير امصحة واجامتعني بصفة مشرتكة مع جلنة امعدل وامترشيع وحلوق االإوسان2
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ع ضقد اظدرس باظؾفـة- 6 اظـصقص اظؼاغقغقة كرؾؾات االدؿؿا  
 

اظـصقص اظؼاغقغقة ضقد اظدرس باظؾفـة: 1اجلدكؿ رضؿ   
                    عشارؼع اظؼقاغني ضقد اظدرس   عؼؿرحات اظؼقاغني ضقد اظدرس 

عؼؿرح ضاغقف ؼؿعؾؼ مبـع اظؿدخني كاإلذفار كاظدساؼة ظؾؿؾغ صل  -
 .بعض األعاطـ اظعؿقعقة

 1-02-212عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك تعدؼؾ اظظفقر اظشرؼػ رضؿ  -
اظؼاضل  (2002 أشلطس 31) 1423 جؿادل اآلخرة 22اظصادر صل 

طؿا مت  اظؾصرم،– بنحداث اظفقؽة اظعؾقا ظالتصاؿ اظلؿعل 
. تغققرق كتؿؿقؿف

 ادلؿعؾؼ بؿـظقؿ 01.00عؼؿرح ضاغقف ؼؼضل بؿؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ  -
 .اظؿعؾقؿ اظعاظل

 25 اظصادر صل 1.63.071عؼؿرح ضاغقف ؼؿؿؿ اظظفقر اظشرؼػ رضؿ  -
بشلف اظؿعؾقؿ  (1963 غقصؿؾر 13) 1383عـ جؿادل اآلخرة 

 .األدادل
 عـ اظؼاغقف 6عؼؿرح ضاغقف ؼؼضل بؿعدؼؾ اظػؼرة األكظك عـ ادلادة  -

 . مبـابة عدكغة اظؿغطقة اظصققة األدادقة65.00رضؿ 

 مبـابة 65.00 عـ اظؼاغقف رضؿ 44 بؿغققر ادلادة 143.12عشركع ضاغقف رضؿ  -
 .(صل إرار ضراءة ثاغقة) .عدكغة اظؿغطقة اظصققة األدادقة

 ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـ عقضرم كعـاكظل ادلـؿفات 25.14عشركع ضاغقف رضؿ  -
. اظصققة

 ؼؿعؾؼ بفقؽة ادلـاصػة كعؽاصقة طؾ أذؽاؿ 79.14عشركع ضاغقف رضؿ  -
. اظؿؿققز

 ؼؿعؾؼ مبزاكظة عفـ اظؿركؼض كاظؿلػقؾ كإسادة 45.13عشركع ضاغقف رضؿ  -
. اظؿلػقؾ اظقزقػل

.    ؼؿعؾؼ مبمدلات اظرساؼة االجؿؿاسقة65.15عشركع ضاغقف رضؿ  -
 مبـابة عدكغة اظؿغطقة 65.00 بؿغققر كتؿؿقؿ رضؿ 63.16عشركع ضاغقف رضؿ  -

. اظصققة األدادقة
 ؼؿعؾؼ مبؽاصقة تعارل ادلـشطات صل عفاؿ 97.12عشركع ضاغقف رضؿ  -

. اظرؼاضة
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: 2اجلدكؿ رضؿ  ع إظك اظقزراء  رؾؾات االدؿؿا  
تارؼخ اإلحاظة  طركغقظقجقا اظطؾب

 إظك احلؽقعة
 تارؼخ اإلحاظة 

 إظك اظؾفـة
ع  عؼدـ اظطؾب  اظرضؿ ادلقضق

متت عرادؾة رئقس عفؾس 
 ؼـاؼر 21ادللؿشارؼـ بؿارؼخ 

 عـ ررؼ رئقلل 2016
اظؾفـؿني، التكاذ اظؿدابقر 

ع . اظالزعة صل ادلقضق
أحقؾ اظطؾب سؾك اظقزؼر - 

ادلؽؾػ باظعالضات عع 
. 2016 ؼـاؼر 26اظؾردلاف صل 

 ؼـاؼر 26
2016 

 ؼـاؼر 08
2016 

اظػرؼؼ 
االدؿؼالظل 

ظؾقحدة 
كاظؿعادظقة 

رؾب سؼد اجؿؿاع عشؿرؾ ظؾفـة 
كاظشمكف اظـؼاصقة كاالجؿؿاسقة  اظؿعؾقؿ

كجلـة اظداخؾقة كاجلؿاسات اظؿرابقة 
كاظؾـقات األدادقة، بقضقر كزؼر 

اظداخؾقة ككزؼر اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ 
ادلفـل، ظدرادة كضعقة أداتذة ادلراطز 
اجلفقؼة كاظؿدخؾ األعـل اظعـقػ خالؿ 

. 2016 ؼـاؼر 07كضػاتفؿ االحؿفاجقة ؼقـ 

1 

أحقؾ اظطؾب سؾك اظقزؼر 
ادلؽؾػ باظعالضات عع 

. 2016 عارس 29اظؾردلاف صل 

 عارس 29
2016 

 عارس 22
2016 

اظػرؼؼ 
االدؿؼالظل 

ظؾقحدة 
كاظؿعادظقة 

كصرؼؼ االحتاد 
ادلغربل 
ظؾشغؾ 

رؾب سؼد اجؿؿاع عشؿرؾ ظؾفـة 
كاظشمكف اظـؼاصقة كاالجؿؿاسقة  اظؿعؾقؿ

كجلـة اظداخؾقة كاجلؿاسات اظؿرابقة 
كاظؾـقات األدادقة، بقضقر كزؼر 
اظداخؾقة ككزؼر اظشؾاب كاظرؼاضة، 

دلـاضشة تداسقات األحداث اظداعقة اظؿل 
سرصفا عؾعب عقؿد اخلاعس باظدار 

 2016 عارس 19اظؾقضاء ؼقـ اظلؾت 
كاإلجراءات اظالزعة ظؾقد عـ زاػرة 

. اظشغب صل ادلالسب اظرؼاضقة

2 

 متت عرادؾة اظقزارة ادلعـقة 
 ضصد 2016 صؾراؼر 05بؿارؼخ 

حتدؼد عقسد عالئؿ 

 صؾراؼر 05
2016 

 ؼـاؼر 29
2016 

  
صرؼؼ 

األصاظة 

إسطاء تؼرؼر سـ حصقؾة غشاط 
عمدلة اظؿعاكف اظقرـل عـ ضؾؾ 

 .اظلقد عدؼر عمدلة اظؿعاكف اظقرـل

3 
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 كادلعاصرة .ظدرادؿف
 متت عرادؾة اظقزارة ادلعـقة 

 ضصد 2016 صؾراؼر 05بؿارؼخ 
حتدؼد عقسد عالئؿ 

 .ظدرادؿف

 صؾراؼر 05
2016 

 صؾراؼر 02
2016 

اظػرؼؼ 
االدؿؼالظل 

ظؾقحدة 
 كاظؿعادظقة

عـاضشة اظطرؼؼة كادلـففقة اظؿل 
اسؿؿدت صل اظؿعققـات االخقرة اظؿل 

ػؿت ادلدراء اجلفقؼني ظألطادميقات كاظـقاب 
 .اإلضؾقؿقني ظقزارة اظؿربقة اظقرـقة

4 

ظؿ ؼؾرعج بعد   عارس 02 
2016 

صرؼؼ 
اظعداظة 
كاظؿـؿقة 

عـاضشة كضعقة اظؿؽقؼـ ادلفـل بادلغرب 
بقضقر ادلدؼر اظعاـ ظؾؿؽؿب اظقرـل 
ظؾؿؽقؼـ ادلفـل كاغعاش اظشغؾ حتت 

علمكظقة كزؼر اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ 
. ادلفـل

5 

متت عرادؾة اظقزارة ادلعـقة 
 ضصد 2016 عام 14بؿارؼخ 

حتدؼد عقسد عالئؿ 
. ظدرادؿف

 عام 14
2016 

 عام 05
2016 

عفؿقسة 
اظؽقغػدراظل

ة 
اظدميؼرارقة 

ظؾشغؾ 

االخؿالالت اظؿل تعرصفا اظؿعاضدؼة 
اظعاعة دلقزػل اإلدارات اظعؿقعقة 
. كاظؿعاضدؼة اظعاعة ظؾؿربقة اظقرـقة

6 

متت عرادؾة كزارة اظشؾاب 
 عام 17كاظرؼاضة بؿارؼخ 

 ضصد حتدؼد عقسد 2016
. عالئؿ ظدرادؿف

 عام 17
2016 

 عام 11
2016 

اظػرؼؼ 
االدؿؼالظل 

عـاضشة عا صاحب اظؾطقظة اظقرـقة 
ظؽرة اظؼدـ عـ تصرؼقات دللمكظني 
باألغدؼة كاجلاععة حقؿ اظؿالسؾات صل 

. اظـؿائج

7 

تقصؾت رئادة اجملؾس صل 
 مبرادؾة عـ 2016 ششت 16

اظقزؼر ادلؽؾػ باظعالضات عع 
اظؾردلاف ؼعؾر صقفا سـ 
ادؿعداد كزؼر اظؿعؾقؿ 
اظعاظل ظؾقضقر إظك 

أحقؾ 
سؾك كزارة 
اظعالضات 

عع 
اظؾردلاف 
بؿارؼخ 

 ؼقظققز 12

 ؼقظققز 04
2016 

عفؿقسة 
اظؽقغػدراظل

ة 
اظدميؼرارقة 

ظؾشغؾ 

تدارس ررؽ تدبقر ادلؽؿب اظقرـل 
ظألسؿاؿ اجلاععقة االجؿؿاسقة كاظـؼاصقة 
كعاؿ عكطط سؿؾ ادلؽؿب خالؿ اظقالؼة 

احلؽقعقة احلاظقة بقضقر ادلدؼر اظعاـ 
ظؾؿؽؿب حتت علمكظقة كزؼر اظؿعؾقؿ 
. اظعاظل كاظؾقث اظعؾؿل كتؽقؼـ األرر

8 

04 مارس 
2016
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ع اظؾفـة . اجؿؿا 2016 .
اظلقدات كاظلادة أسضاء جلـة اظؿعؾقؿ كاظشمكف اظـؼاصقة كاالجؿؿاسقة  

 أسضاء عؽؿب اظؾفـة

 ادلفؿة االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة

رئقس اظؾفـة  ادللؿشار سؾد اظعؾل حاعل اظدؼـ صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة

 اخلؾقػة األكؿ ادللؿشار سؾد اظرحقؿ اظدرؼلل اظػرؼؼ احلرطل

 اخلؾقػة اظـاغل ادللؿشارة جناة طؿقر صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة

 اخلؾقػة اظـاظث ادللؿشار سؾد اظقػاب بؾػؼقف اظػرؼؼ االذؿراطل

اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل 
 االجؿؿاسل

 اخلؾقػة اظرابع ادللؿشارة سائش أؼؿعال

 اخلؾقػة اخلاعس ادللؿشار حللـ ادسل صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار

 اخلؾقػة اظلادس ادللؿشار سؾد اظؽرمي ظفقاؼشرم صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة

 األعني ادللؿشارة غائؾة عقة اظؿازم صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب

عفؿقسة اظؽقغػدراظقة اظدميؼرارقة 
 ظؾشغؾ

   علاسد األعني ادللؿشارة رجاء اظؽلاب

71 

 

 ادلؼرر ادللؿشارة خدؼفة اظزكعل اظػرؼؼ االدؿؼالظل

 علاسد ادلؼرر ادللؿشارة أعاؿ اظعؿرم صرؼؼ االحتاد ادلغربل ظؾشغؾ

 أسضاء اظؾفـة

 ادللؿشارة صارؿة احلؾقدل اظػرؼؼ االدؿؼالظل

 ادللؿشار أحؿد تقؼزم صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة

 ادللؿشار عؾارؾ جؿقؾل صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة
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جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

احلصيلة العامة

 ألشغال جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية خالل 

السنة التشريعية 2015 - 2016

الئحة النصوص القانونية املصّوت عليها

 

 

احلصقؾة اظعاعة 
 2016 - 2015 ألذغاؿ جلـة ادلاظقة كاظؿكطقط كاظؿـؿقة االضؿصادؼة خالؿ اظلـة اظؿشرؼعقة 

 
*** 
 

اظلـة اظؿشرؼعقة 
اظػؿرة اظػاصؾة بني  2016دكرة أبرؼؾ  2016 -2015

 2015دكرة أطؿقبر  اظدكرتني

سدد اظـصقص  1 - 10 11
 ادلصقت سؾقفا

سدد  18 2 15 35
 االجؿؿاسات

عفؿقع   داسة90 د15 داسات ك10  د5 داسة ك56  د20 داسة ك156
داسات اظعؿؾ 
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ع -1  ظقفا الئقة اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصّقت 
 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 

عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني 
ع ضاغقف رضؿ  -  عـ 12 بؿارؼخ 011.71 ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼاغقف رضؿ 71.14عشرك

احملدث مبقجؾه غظاـ ادلعاذات ادلدغقة  (1971دؼلؿؾر 30) 1391ذم اظؼعدة 
ع ضاغقف رضؿ  -  احملددة مبقجؾه اظلـ اظؿل ؼجب أف ؼقاؿ صقفا 72.14عشرك

سؾك اظؿؼاسد ادلقزػقف كادللؿكدعقف صل غظاـ ادلعاذات ادلدغقة  
ع ضاغقف رضؿ  -  ؼغقر كؼؿؿؿ اظظفقر اظشرؼػ مبـابة ضاغقف رضؿ 96.15عشرك

ادلؿعؾؼ بنحداث  (1977 اطؿقبر 4) 1397 عـ ذقاؿ 20 اظصادر صل 1.77.216
غظاـ جؿاسل دلـح ركاتب اظؿؼاسد 

ع ضاغقف رضؿ  -  اظصادر بؿارؼخ 013.71  ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼاغقف رضؿ 95.15عشرك
احملدث مبقجؾه غظاـ ادلعاذات  (1971 دجـؾر 30) 1391 عـ ذم اظؼعدة 12

اظعلؽرؼة 
ع ضاغقف رضؿ  - ؼؿعؾؼ بفقؽات اظؿقزقػ اجلؿاسل اظعؼارم 70.14عشرك
ع ضاغقف رضؿ  -  2013 ؼؿعؾؼ بؿصػقة عقزاغقة اظلـة 100.15عشرك
ع ضاغقف رضؿ  -  17.99ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 59.13عشرك

ادلؿعؾؼ مبدكغة اظؿلعقـات 
ع ضاغقف رضؿ  - ادلغرب  – بنحداث كطاظة حلاب حتدم األظػقة 24.16عشرك
ع ضاغقف رضؿ  -  ؼؿعؾؼ بؾقرصة اظؼقؿ كذرطات اظؾقرصة 19.14عشرك

كادلرذدؼـ صل االدؿـؿار ادلاظل 
ع ضاغقف رضؿ  -  ؼؿعؾؼ بنحداث غظاـ ظؿغطقة سقاضب اظقضائع 110.14عشرك

.  ادلؿعؾؼ مبدكغة اظؿلعقـات17.99اظؽارثقة كبؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

 ظؾلـة ادلاظقة 70.15 ضاغقف ادلاظقة رضؿ عشركع -
2016. 
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تصـقػ اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصقت سؾقفا- 2  

 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 

تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب عصدر اإلحاظة سؾك  احلؽقعة -- 04
 عفؾس اظـقاب 01 06 اجملؾس

تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب عكؿ اظؿصقؼت اإلجؿاع -- 04  
 األشؾؾقة 01 06
تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب اظؿعدؼؾ ادلّعدظة 01 01  
 شقر ادلعدظة -- 09
 تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب رؾقعؿفا اظؼاغقغقة عشارؼع ضقاغني تـظقؿقة -- 

 عشارؼع اظؼقاغني اظعادؼة 01 10
عؼؿرحات اظؼقاغني  -- 

 

 

 

 

 

 اإلدفاـ اظؿشرؼعل عـ خالؿ اظؿعدؼالت ادلؼدعة- 3

   اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقّدمة:
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 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 

سدد اظؿعدؼالت 
ادلؼؾقظة 

سدد اظؿعدؼالت 
ادلؼدعة  اظـص اظؼاغقغل 

سدد 
اظؿعدؼالت 
ادلؼؾقظة 

سدد 
اظؿعدؼالت 
ادلؼدعة 

 
اظـص اظؼاغقغل 

 -  ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼاغقف 71.14عشركع ضاغقف رضؿ  17
 1391 عـ ذم اظؼعدة 12 بؿارؼخ 011.71رضؿ 

احملدث مبقجؾه غظاـ  (1971دؼلؿؾر 30)
ادلعاذات ادلدغقة 

 
31 

 
224 

 

 
عشركع ضاغقف ادلاظقة 

 ظؾلـة 70.15رضؿ 
. 2016ادلاظقة 

 احملددة مبقجؾه اظلـ 72.14عشركع ضاغقف رضؿ  7 1 
اظؿل ؼفب أف ؼقاؿ صقفا سؾك اظؿؼاسد 

ادلقزػقف كادللؿكدعقف صل غظاـ ادلعاذات 
ادلدغقة  

 --  ؼغقر كؼؿؿؿ اظظفقر 96.15عشركع ضاغقف رضؿ  3
 اظصادر 1.77.216اظشرؼػ مبـابة ضاغقف رضؿ 

 (1977 اطؿقبر 4) 1397 عـ ذقاؿ 20صل 
ادلؿعؾؼ بنحداث غظاـ جؿاسل دلـح ركاتب 

اظؿؼاسد 
 -  -   ؼغقر كؼؿؿؿ 95.15عشركع ضاغقف رضؿ 

 عـ ذم 12 اظصادر بؿارؼخ 013.71اظؼاغقف رضؿ 
احملدث مبقجؾه  (1971 دجـؾر 30) 1391اظؼعدة 

غظاـ ادلعاذات اظعلؽرؼة 
 -  - ؼؿعؾؼ بفقؽات 70.14عشركع ضاغقف رضؿ 

اظؿقزقػ اجلؿاسل اظعؼارم 
 -  -  ؼؿعؾؼ بؿصػقة 100.15عشركع ضاغقف رضؿ 

 2013عقزاغقة اظلـة 
 -  - ؼؼضل بؿغققر 59.13عشركع ضاغقف رضؿ 

 ادلؿعؾؼ مبدكغة 17.99كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 
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اظؿلعقـات 
 -  -  بنحداث كطاظة 24.16عشركع ضاغقف رضؿ 

ادلغرب  –حلاب حتدم األظػقة 
 -  -  ؼؿعؾؼ بؾقرصة 19.14عشركع ضاغقف رضؿ 

اظؼقؿ كذرطات اظؾقرصة كادلرذدؼـ صل 
االدؿـؿار ادلاظل 

 -  -  ؼؿعؾؼ بنحداث 110.14عشركع ضاغقف رضؿ 
غظاـ ظؿغطقة سقاضب اظقضائع اظؽارثقة 

 ادلؿعؾؼ 17.99كبؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 
مبدكغة اظؿلعقـات 

 

 

 

 

 

 

 

 

إحصاءات حقؿ االجؿؿاسات عـ خالؿ ترتقؾفا اظؽركغقظقجل -4
 

01

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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داسات 
اظعؿؾ 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

ع  تارؼخ االجؿؿا

اظرضؿ  

ع سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذر

ؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة  ع  ع االجؿؿا عقضق  

 2015دكرة أطؿػػػقبر 

داسة  53 36 5 2 %70,83 17 
 2015 غقغؾر 17

بعد جؾلة 
األدؽؾة 

اظشػفقة 

تؼدمي اظلقد كزؼر االضؿصاد كادلاظقة دلشركع 
 1 2016ضاغقف ادلاظقة ظلـة 

 داسات  3
ك غصػ 

32 15 6 1 70,83% 17 
 

 2015 غقغؾر 23
سؾك اظلاسة 

اظعاذرة صؾاحا 
اظشركع صل ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 

 2 2016ادلاظقة ظلـة 

3  
داسات    

ك غصػ 
32 15 14 1 70.83% 17 

 2015 غقغؾر 23
سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 3 2016ادلاظقة ظلـة 

داسؿاف  28 12 8 0 66,66% 16 
 2015 غقغؾر  24

بعد جؾلة 
األدؽؾة 

اظشػفقة 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 4 2016ادلاظقة ظلـة 

 10 %41,66 0 14 5 15 داسات  3
 2015 غقغؾر 25

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 5 2016ادلاظقة ظلـة 

داسؿاف 
كغصػ 

15 2 11 0 54,16% 13 
 2015 غقغؾر 25

سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

االدؿؿاع جلقاب اظلقد اظقزؼر سؾك تدخالت 
اظلادة ادللؿشارؼـ  6   
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 داسات   3
ك غصػ 

23 8 9 0 62,5% 15 
 

 2015 غقغؾر 26
سؾك اظلاسة 

اظعاذرة صؾاحا 
اظشركع صل عـاضشة ادلقاد دلشركع ضاغقف 

 7 2016ادلاظقة ظلـة 

 15 %62,5 0 9 8 23 داسات 6
 2015 غقغؾر 26

سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

عقاصؾة عـاضشة ادلقاد دلشركع ضاغقف 
 8 2016ادلاظقة ظلـة 

داسات  3 13 3 14 0 41,66% 10 
 2015 غقغؾر  27

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

عقاصؾة عـاضشة ادلقاد دلشركع ضاغقف 
 9 2016ادلاظقة ظلـة 

 داسات  3
ك غصػ 

13 3 14 0 41,66% 10 
 2015 غقغؾر  27

سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

عقاصؾة عـاضشة ادلقاد دلشركع ضاغقف 
 10 2016ادلاظقة ظلـة 

 11 43 % 1 12 4 15 داسات 4
 2015 غقغؾر 30

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة 
ظؾؿـدكبقة اظلاعقة ظؾؿكطقط بردؿ 

 2016اظلـة ادلاظقة 
12 

 8 32% - 16 2 10 داسات 3

 2015 غقغؾر 30
سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 
 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؾالط *
درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة * ادلؾؽل؛ 

درادة عشركع ادلقزاغقة * ظرئقس احلؽقعة؛ 
اظػرسقة ظؾقزارة ادلـؿدبة ظدل رئقس 
احلؽقعة ادلؽؾػة باظشمكف اظعاعة 

 2016كاحلؽاعة بردؿ اظلـة ادلاظقة 

13 

 داسات 3
د 45

18 7 13 0 % 44 11 
 2015 دجـؾر 2

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿفؾس 
االضؿصادم كاالجؿؿاسل كاظؾقؽل  بردؿ 

 2016اظلـة ادلاظقة 
14 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015 دجـؾر 2 7 28% 6 11 2 9 داسات 4 15 
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سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

االضؿصاد كادلاظقة بردؿ اظلـة ادلاظقة 
2016 

 داسة   12
د 30ك 

22 7 
 7 2 62,5% 15 

 

 2015 دجـؾر 3
ابؿداءعـ 

اظلاسة اظعاذرة 
صؾاحا 

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عقاد 
اجلزء األكؿ عـ عشركع اظؼاغقف ادلاظل ظلـة 

2016 
16 

 10 40% 0 14 6 16 داسات 4
 2015 دجـؾر 4

اظلاسة  سؾك
اظعاذرة صؾاحا 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة جملؾس 
اظـقاب كعشركع ادلقزاغقة اظػرسقة جملؾس 

 2016ادللؿشارؼـ بردؿ اظلـة ادلاظقة 
17 

دضقؼة 30 21 1 4 0 83,33% 20 
 2015 دجـؾر 9

سؾك اظلاسة 
اظرابعة بعد 

اظزكاؿ 

اظؿصقؼت سؾك عقاد اجلزء اظـاغل عـ 
، كسؾك 2016عشركع اظؼاغقف ادلاظل ظلـة 

عشركع اظؼاغقف برعؿف، كاظؿصقؼت سؾك 
عشارؼع ادلقزاغقات اظػرسقة اظؿل تدخؾ صل 

. اخؿصاص اظؾفـة

18 

 2016 كدكرة أبرؼؾ 2015اظػؿرة اظػاصؾة بني دكرة أطؿقبر 
عفؿقع 

ادلدة 
اظزعـقة 

ع سدد  اجملؿق
 دلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

سدد 
األسضاء  ع  تارؼخ االجؿؿا ع  ع االجؿؿا عقضق اظرضؿ 
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سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

االضؿصاد كادلاظقة بردؿ اظلـة ادلاظقة 
2016 

 داسة   12
د 30ك 

22 7 
 7 2 62,5% 15 

 

 2015 دجـؾر 3
ابؿداءعـ 

اظلاسة اظعاذرة 
صؾاحا 

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عقاد 
اجلزء األكؿ عـ عشركع اظؼاغقف ادلاظل ظلـة 

2016 
16 

 10 40% 0 14 6 16 داسات 4
 2015 دجـؾر 4

اظلاسة  سؾك
اظعاذرة صؾاحا 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة جملؾس 
اظـقاب كعشركع ادلقزاغقة اظػرسقة جملؾس 

 2016ادللؿشارؼـ بردؿ اظلـة ادلاظقة 
17 

دضقؼة 30 21 1 4 0 83,33% 20 
 2015 دجـؾر 9

سؾك اظلاسة 
اظرابعة بعد 

اظزكاؿ 

اظؿصقؼت سؾك عقاد اجلزء اظـاغل عـ 
، كسؾك 2016عشركع اظؼاغقف ادلاظل ظلـة 

عشركع اظؼاغقف برعؿف، كاظؿصقؼت سؾك 
عشارؼع ادلقزاغقات اظػرسقة اظؿل تدخؾ صل 

. اخؿصاص اظؾفـة

18 

 2016 كدكرة أبرؼؾ 2015اظػؿرة اظػاصؾة بني دكرة أطؿقبر 
عفؿقع 

ادلدة 
اظزعـقة 

ع سدد  اجملؿق
 دلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

سدد 
األسضاء  ع  تارؼخ االجؿؿا ع  ع االجؿؿا عقضق   اظرضؿ 
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  دضقؼة30
 
 

13 7 14 4 30% 6 
 2016صؾراؼر  16

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

 ؼغقر 71.14تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ 
 عـ 12 بؿارؼخ 011.71كؼؿؿؿ اظؼاغقف رضؿ 

 احملدث مبقجؾه غظاـ 1391ذم اظؼعدة 
 72.14ادلعاذات ادلدغل كعشركع ضاغقف رضؿ 

احملددة مبقجؾه اظلـ اظؿل ؼفب أف ؼقال 
صقفا سؾك اظؿؼاسد ادلقزػقف 

كادللؿكدعقف صل غظاـ ادلعاذات ادلدغقة، 
 ؼغقر كؼؿؿؿ 96.15كعشركع ضاغقف رضؿ 

اظظفقر اظشرؼػ مبـابة ضاغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ بنحداث غظاـ جؿاسل 1.77.216

دلـح ركاتب اظؿؼاسد 

19 
 
 
 

10 
 داسات

25 12 6 0 65% 13 
2016 عارس 30  

سؾك اظلاسة 
 اظعاذرة صؾاحا

 

 ؛ك عشركع 72.14تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ 
 ؛ كعشركع ضاغقف رضؿ 71.14ضاغقف رضؿ 

96.15 .
20 

 2016دكرة أبرؼؾ 
عفؿقع 

ادلدة 
اظزعـقة 

ع سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذر

ؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

سدد 
األسضاء  ع  تارؼخ االجؿؿا ع  ع االجؿؿا عقضق اظرضؿ 

داسة 
 

15 7 9 8 62,5% 8 
 2016 عام 13

سؾك اظلاسة 
 اظعاذرة صؾاحا

 71.14عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
 12 بؿارؼخ 011.71ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼاغقف رضؿ 

 (1971دؼلؿؾر 30) 1391عـ ذم اظؼعدة 
21 
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داسات 
اظعؿؾ 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

ع  تارؼخ االجؿؿا

اظرضؿ  

ع سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذر

ؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة  ع  ع االجؿؿا عقضق  

 2015دكرة أطؿػػػقبر 

داسة  53 36 5 2 %70,83 17 
 2015 غقغؾر 17

بعد جؾلة 
األدؽؾة 

اظشػفقة 

تؼدمي اظلقد كزؼر االضؿصاد كادلاظقة دلشركع 
 1 2016ضاغقف ادلاظقة ظلـة 

 داسات  3
ك غصػ 

32 15 6 1 70,83% 17 
 

 2015 غقغؾر 23
سؾك اظلاسة 

اظعاذرة صؾاحا 
اظشركع صل ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 

 2 2016ادلاظقة ظلـة 

3  
داسات    

ك غصػ 
32 15 14 1 70.83% 17 

 2015 غقغؾر 23
سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 3 2016ادلاظقة ظلـة 

داسؿاف  28 12 8 0 66,66% 16 
 2015 غقغؾر  24

بعد جؾلة 
األدؽؾة 

اظشػفقة 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 4 2016ادلاظقة ظلـة 

 10 %41,66 0 14 5 15 داسات  3
 2015 غقغؾر 25

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 5 2016ادلاظقة ظلـة 

داسؿاف 
كغصػ 

15 2 11 0 54,16% 13 
 2015 غقغؾر 25

سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

االدؿؿاع جلقاب اظلقد اظقزؼر سؾك تدخالت 
اظلادة ادللؿشارؼـ  6 
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احملدث مبقجؾه غظاـ ادلعاذات ادلدغقة؛ 
 72.14عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ 

احملددة مبقجؾه اظلـ اظؿل ؼجب أف ؼحاؿ 
صقفا سؾك اظؿؼاسد ادلقزػقف 

كادللؿكدعقف صل غظاـ ادلعاذات ادلدغقة؛ 
 96.15عقاصؾة  درادة عشركع ضاغقف رضؿ 

ؼغقر كؼؿؿؿ اظظفقر اظشرؼػ مبـابة ضاغقف 
 عـ ذقاؿ 20 اظصادر صل 1.77.216رضؿ 
ادلؿعؾؼ بنحداث  (1977 اطؿقبر 4) 1397

 غظاـ جؿاسل دلـح ركاتب اظؿؼاسد

داسة  
كغصػ 

 
9 1 7 7 36,36% 8 

 2016 عام 25
سؾك اظلاسة 

 اظعاذرة صؾاحا

اظشركع صل درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
 013.71  ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼاغقف رضؿ 95.15

 30) 1391 عـ ذم اظؼعدة 12اظصادر بؿارؼخ 
احملدث مبقجؾه غظاـ  (1971دجـؾر 

عشركع ضاغقف رضؿ ادلعاذات اظعلؽرؼة، ك
 بنحداث غظاـ ظؾؿعاذات ظػائدة 99.15

صؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني 
كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف 

؛ .غشارا خاصا
ؼؿعؾؼ بفقؽات 70.14عشركع ضاغقف رضؿ ك

 .اظؿقزقػ اجلؿاسل اظعؼارم

22 

داسة 
 كغصػ

16 9 9 6 % 32 7 
 2016 عام 26

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

 ؛كعشركع 72.14تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ 
 ؛ كعشركع ضاغقف رضؿ 71.14ضاغقف رضؿ 

96.15. 
23 

داسؿاف 
 كغصػ

18 7 8 3 52,38% 11 
 2016ؼقغقق 13

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

؛ 72.14عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ 
؛ كعشركع ضاغقف 71.14كعشركع ضاغقف رضؿ 
. 96.15رضؿ 

24 

من
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احملدث مبقجؾه غظاـ ادلعاذات ادلدغقة؛ 
 72.14عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ 

احملددة مبقجؾه اظلـ اظؿل ؼجب أف ؼحاؿ 
صقفا سؾك اظؿؼاسد ادلقزػقف 

كادللؿكدعقف صل غظاـ ادلعاذات ادلدغقة؛ 
 96.15عقاصؾة  درادة عشركع ضاغقف رضؿ 

ؼغقر كؼؿؿؿ اظظفقر اظشرؼػ مبـابة ضاغقف 
 عـ ذقاؿ 20 اظصادر صل 1.77.216رضؿ 
ادلؿعؾؼ بنحداث  (1977 اطؿقبر 4) 1397

 غظاـ جؿاسل دلـح ركاتب اظؿؼاسد

داسة  
كغصػ 

 
9 1 7 7 36,36% 8 

 2016 عام 25
سؾك اظلاسة 

 اظعاذرة صؾاحا

اظشركع صل درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
 013.71  ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼاغقف رضؿ 95.15

 30) 1391 عـ ذم اظؼعدة 12اظصادر بؿارؼخ 
احملدث مبقجؾه غظاـ  (1971دجـؾر 

عشركع ضاغقف رضؿ ادلعاذات اظعلؽرؼة، ك
 بنحداث غظاـ ظؾؿعاذات ظػائدة 99.15

صؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني 
كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف 

؛ .غشارا خاصا
ؼؿعؾؼ بفقؽات 70.14عشركع ضاغقف رضؿ ك

 .اظؿقزقػ اجلؿاسل اظعؼارم

22 

داسة 
 كغصػ

16 9 9 6 % 32 7 
 2016 عام 26

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

 ؛كعشركع 72.14تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ 
 ؛ كعشركع ضاغقف رضؿ 71.14ضاغقف رضؿ 

96.15. 
23 

داسؿاف 
 كغصػ

18 7 8 3 52,38% 11 
 2016ؼقغقق 13

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

؛ 72.14عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ 
؛ كعشركع ضاغقف 71.14كعشركع ضاغقف رضؿ 
. 96.15رضؿ 

24   

84 

 

 8 %40 0 13 3 11 داسات3
 2016 ؼقغقق 15

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة 

كاظـصػ  صؾاحا 

 72.14عـاضشة عقاد عشركع ضاغقف رضؿ 
 ؛ كعشركع 71.14؛كعشركع ضاغقف رضؿ 
. 96.15ضاغقف رضؿ 

25 

داسؿاف 
 كغصػ

5 2 17 1 15% 3 
 2016ؼقغقق  16

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

عقاصؾة عـاضشة عقاد عشركع ضاغقف رضؿ 
 ؛ 71.14 ؛كعشركع ضاغقف رضؿ 72.14

. 96.15كعشركع ضاغقف رضؿ 
26 

 6 %30 2 12 5 11 داسؿاف
 2016 ؼقغقق 21

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

عقاصؾة عـاضشة عقاد عشركع ضاغقف رضؿ 
 ؛ 71.14 ؛كعشركع ضاغقف رضؿ 72.14

. 96.15كعشركع ضاغقف رضؿ 
27 

غصػ 
داسة 

14 1 8 - 60% 13 

 2016 ؼقغقق 27
سؾك اظلاسة 
اظقاحدة بعد 

اظزكاؿ 
 
 

  95.15اظؿصقؼت سؾك عشركع ضاغقف رضؿ  
 اظصادر 013.71ؼغقر كؼؿؿؿ اظؼاغقف رضؿ 

 دجـؾر 30) 1391 عـ ذم اظؼعدة 12بؿارؼخ 
احملدث مبقجؾه غظام ادلعاذات  (1971

 اظعلؽرؼة

28 

داسؿاف  15 2 7 - 62% 13 

 2016 ؼقغقق 27
سؾك اظلاسة 

اظقاحدة 
كاظـصػ بعد 

اظزكاؿ 

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك ادلقاد 
 ؛كعشركع 72.14كسؾك عشركع ضاغقف رضؿ 

 ؛ كعشركع ضاغقف رضؿ 71.14ضاغقف رضؿ 
96.15 

29 

داسة  5 - 13 3 24% 5 
 2016 ؼقظققز 4

سؾك اظلاسة 
احلادؼة سشرة 

صؾاحا 

 ؼؿعؾؼ 100.15تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ - 
؛ 2013بؿصػقة عقزاغقة اظلـة 

ؼؼضل 59.13تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ - 
 ادلؿعؾؼ 17.99بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

 مبدكغة اظؿلعقـات؛
 بنحداث 24.16تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ - 

ادلغرب –كطاظة حلاب حتدم األظػقة 

30 
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داسات 
اظعؿؾ 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

ع  تارؼخ االجؿؿا

اظرضؿ  

ع سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذر

ؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة  ع  ع االجؿؿا عقضق  

 2015دكرة أطؿػػػقبر 

داسة  53 36 5 2 %70,83 17 
 2015 غقغؾر 17

بعد جؾلة 
األدؽؾة 

اظشػفقة 

تؼدمي اظلقد كزؼر االضؿصاد كادلاظقة دلشركع 
 1 2016ضاغقف ادلاظقة ظلـة 

 داسات  3
ك غصػ 

32 15 6 1 70,83% 17 
 

 2015 غقغؾر 23
سؾك اظلاسة 

اظعاذرة صؾاحا 
اظشركع صل ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 

 2 2016ادلاظقة ظلـة 

3  
داسات    

ك غصػ 
32 15 14 1 70.83% 17 

 2015 غقغؾر 23
سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 3 2016ادلاظقة ظلـة 

داسؿاف  28 12 8 0 66,66% 16 
 2015 غقغؾر  24

بعد جؾلة 
األدؽؾة 

اظشػفقة 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 4 2016ادلاظقة ظلـة 

 10 %41,66 0 14 5 15 داسات  3
 2015 غقغؾر 25

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 5 2016ادلاظقة ظلـة 

داسؿاف 
كغصػ 

15 2 11 0 54,16% 13 
 2015 غقغؾر 25

سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

االدؿؿاع جلقاب اظلقد اظقزؼر سؾك تدخالت 
اظلادة ادللؿشارؼـ  6 
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(MCA- Morocco) .

غصػ 
داسة 

5 0 13 3 24% 5 

 2016 ؼقظققز 4
سؾك اظلاسة 
اظـاغقة سشرة 

 زكاال

 بنحداث 99.15عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ 
غظاـ ظؾؿعاذات ظػائدة صؽات ادلفـقني 

كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني كاألذكاص شقر 
. األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشارا خاصا

31 

غصػ 
داسة 

11 5 13 2 30% 6 

 2016 ؼقظققز 21
سؾك اظلاسة 

اظرابعة 
بعداظزكاؿ 

 

عشؿرؾ بني جلـة ادلاظقة كاظؿـؿقة اجؿؿاع 
االضؿصادؼة مبفؾس اظـقاب كجلـة ادلاظقة 

كاظؿكطقط كاظؿـؿقة االضؿصادؼة مبفؾس 
ادللؿشارؼـ ظؿؼدمي اإلرار اظعاـ إلسداد 

 2017عشركع ضاغقف ادلاظقة ظلـة 

32 

داسات 3 12 3 11 1 % 45 9 
 2016 ؼقظققز 27

سؾك اظلاسة 
اظعشرة صؾاحا 

تدارس رؾب صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة حقؿ - 
إحداث جلـة صرسقة ظؾؼقاـ مبفؿة 

ادؿطالسقة إظك عدؼـة اظـازقر كادلرطز 
احلدكدم بـل اغصار ظؾقضقؼ سؾك سؿؾ 

كأغشطة إدارة اجلؿارؾ ؛ 
 ؼؿعؾؼ 19.14تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ - 

بؾقرصة اظؼقؿ كذرطات اظؾقرصة 
كادلرذدؼـ صل االدؿـؿار ادلاظل؛ 

 110.14تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ - 
ؼؿعؾؼ بنحداث غظاـ ظؿغطقة سقاضب 

اظقضائع اظؽارثقة كبؿغققر كتؿؿقؿ 
 ادلؿعؾؼ مبدكغة 17.99اظؼاغقف رضؿ 

اظؿلعقـات؛ 
 24.16عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ - 

–بنحداث كطاظة حلاب حتدم األظػقة 
ادلغرب ؛ 

33 
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(MCA- Morocco) .

غصػ 
داسة 

5 0 13 3 24% 5 

 2016 ؼقظققز 4
سؾك اظلاسة 
اظـاغقة سشرة 

 زكاال

 بنحداث 99.15عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ 
غظاـ ظؾؿعاذات ظػائدة صؽات ادلفـقني 

كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني كاألذكاص شقر 
. األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشارا خاصا

31 

غصػ 
داسة 

11 5 13 2 30% 6 

 2016 ؼقظققز 21
سؾك اظلاسة 

اظرابعة 
بعداظزكاؿ 

 

عشؿرؾ بني جلـة ادلاظقة كاظؿـؿقة اجؿؿاع 
االضؿصادؼة مبفؾس اظـقاب كجلـة ادلاظقة 

كاظؿكطقط كاظؿـؿقة االضؿصادؼة مبفؾس 
ادللؿشارؼـ ظؿؼدمي اإلرار اظعاـ إلسداد 

 2017عشركع ضاغقف ادلاظقة ظلـة 

32 

داسات 3 12 3 11 1 % 45 9 
 2016 ؼقظققز 27

سؾك اظلاسة 
اظعشرة صؾاحا 

تدارس رؾب صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة حقؿ - 
إحداث جلـة صرسقة ظؾؼقاـ مبفؿة 

ادؿطالسقة إظك عدؼـة اظـازقر كادلرطز 
احلدكدم بـل اغصار ظؾقضقؼ سؾك سؿؾ 

كأغشطة إدارة اجلؿارؾ ؛ 
 ؼؿعؾؼ 19.14تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ - 

بؾقرصة اظؼقؿ كذرطات اظؾقرصة 
كادلرذدؼـ صل االدؿـؿار ادلاظل؛ 

 110.14تؼدمي عشركع ضاغقف رضؿ - 
ؼؿعؾؼ بنحداث غظاـ ظؿغطقة سقاضب 

اظقضائع اظؽارثقة كبؿغققر كتؿؿقؿ 
 ادلؿعؾؼ مبدكغة 17.99اظؼاغقف رضؿ 

اظؿلعقـات؛ 
 24.16عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ - 

–بنحداث كطاظة حلاب حتدم األظػقة 
ادلغرب ؛ 

33 
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 100.15عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ - 
ؼؿعؾؼ بؿصػقة عقزاغقة اظلـة  ادلاظقة 

؛ 2013
عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ - 
ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف 59.13
  ادلؿعؾؼ مبدكغة اظؿلعقـات؛17.99رضؿ 

 70.14عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ - 
ؼؿعؾؼ بفقؽات اظؿقزقػ اجلؿاسل 

. اظعؼارم

 داسات  3
كغصػ 

9 1 11 2 38,09% 8 
 2016 ششت 3

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

 99.15عـاضشة عشركع ضاغقف رضؿ 
بنحداث غظاـ ظؾؿعاذات ظػائدة صؽات 

ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني كاألذكاص 
شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشارا خاصا 

34 

 داسات 4
كغصػ 

7 3 14 0 40 % 4 
 2016 ششت 4

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ - 
 بنحداث غظاـ ظؾؿعاذات ظػائدة 99.15

صؽات ادلفـقني كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني 
كاألذكاص شقر األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف 

غشارا خاصا؛ 
عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ - 

 ؼؿعؾؼ بؾقرصة اظؼقؿ كذرطات 19.14
اظؾقرصة كادلرذدؼـ صل االدؿـؿار 

ادلاظل؛ 
عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ - 

 ؼؿعؾؼ بنحداث غظاـ ظؿغطقة 110.14
سقاضب اظقضائع اظؽارثقة كبؿغققر كتؿؿقؿ 

 ادلؿعؾؼ مبدكغة 17.99اظؼاغقف رضؿ 
اظؿلعقـات؛ 

35 
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داسات 
اظعؿؾ 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

ع  تارؼخ االجؿؿا

اظرضؿ  

ع سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذر

ؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة  ع  ع االجؿؿا عقضق  

 2015دكرة أطؿػػػقبر 

داسة  53 36 5 2 %70,83 17 
 2015 غقغؾر 17

بعد جؾلة 
األدؽؾة 

اظشػفقة 

تؼدمي اظلقد كزؼر االضؿصاد كادلاظقة دلشركع 
 1 2016ضاغقف ادلاظقة ظلـة 

 داسات  3
ك غصػ 

32 15 6 1 70,83% 17 
 

 2015 غقغؾر 23
سؾك اظلاسة 

اظعاذرة صؾاحا 
اظشركع صل ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 

 2 2016ادلاظقة ظلـة 

3  
داسات    

ك غصػ 
32 15 14 1 70.83% 17 

 2015 غقغؾر 23
سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 3 2016ادلاظقة ظلـة 

داسؿاف  28 12 8 0 66,66% 16 
 2015 غقغؾر  24

بعد جؾلة 
األدؽؾة 

اظشػفقة 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 4 2016ادلاظقة ظلـة 

 10 %41,66 0 14 5 15 داسات  3
 2015 غقغؾر 25

سؾك اظلاسة 
اظعاذرة صؾاحا 

عقاصؾة ادلـاضشة اظعاعة دلشركع ضاغقف 
 5 2016ادلاظقة ظلـة 

داسؿاف 
كغصػ 

15 2 11 0 54,16% 13 
 2015 غقغؾر 25

سؾك اظلاسة 
اظـاظـة بعد 

اظزكاؿ 

االدؿؿاع جلقاب اظلقد اظقزؼر سؾك تدخالت 
اظلادة ادللؿشارؼـ  6 
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 حصقؾة حضقر اظلقدات كاظلادة اظقزراء الجؿؿاسات جلـة ادلاظقة كاظؿكطقط كاظؿـؿقة االضؿصادؼة -5
 

اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني  2016دكرة أبرؼؾ   2015دكرة أطؿقبر 
سدد 

سدد   اظلادة اظقزراء االجؿؿاسات
سدد   اظلادة اظقزراء االجؿؿاسات

 اظلادة اظقزراء االجؿؿاسات

13 
اظلقد كزؼر االضؿصاد 

 كادلاظقة
اظلقد اظقزؼر ادلـؿدب 

 ادلؽؾػ بادلقزاغقة
02 

اظلقد كزؼر االضؿصاد 
 كادلاظقة

اظلقد اظقزؼر ادلـؿدب 
 ادلؽؾػ بادلقزاغقة

 اظلقد كزؼر االضؿصاد كادلاظقة 9

اظلقد كزؼر اظقزقػة  07
اظعؿقعقة كحتدؼث اإلدارة  اظلقد كزؼر اظقزقػة  02

اظعؿقعقة كحتدؼث اإلدارة  اظلقد اظقزؼر ادلؽؾػ باظشمكف  1
اظعاعة كاحلؽاعة 

اظلقد كزؼر اظؿشغقؾ  04
كاظشمكف االجؿؿاسقة   -  - اظلقد رئقس اجملؾس االضؿصادي  1

كاالجؿؿاسل كاظؾقؽل 
اظلقد اظقزؼر ادلؽؾػ  02

بندارة اظدصاع اظقرـل   -  - اظلقد ادلـدكب اظلاعل  1
ظؾؿكطقط 
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ع ضقد اظدرس باظؾفـة -6  اظـصقص اظؼاغقغقة كرؾؾات االدؿؿا
 

اظـصقص اظؼاغقغقة ضقد اظدرس باظؾفـة: 1اجلدكؿ رضؿ   
عؼؿرحات اظؼقاغني ضقد اظدرس                      عشارؼع اظؼقاغني ضقد اظدرس 

 ادلؿعؾؼ 94.92عؼؿرح ضاغقف ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ  -
بنحداث غظاـ ادلعاذات ظػائدة أسضاء عفؾس اظـقاب كاظذم مت 

تطؾقؼ أحؽاعف سؾك أسضاء عفؾس ادللؿشارؼـ مبقجب 
. 35.04 طؿا مت تغققرق مبؼؿضك اظؼاغقف رضؿ 53.99اظؼاغقف رضؿ 

 عـ اظؼاغقف 306كادلادة  301عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك تعدؼؾ ادلادة  -
 ؼؿعؾؼ مبدكغة اظؿلعقـات طؿا مت تؿؿقؿف باظؼاغقف 17.99رضؿ 
 .09.03رضؿ 

 89.15عؼؿرح ضاغقف ؼرعل إظك تغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ  -
ادلـظؿ دلفـة اخلؾقر كاحملادب كاحملدث ظفقؽة اخلؾراء احملادؾني 

 1421 ربقع اظـاغل 10طؿا كاصؼ سؾقف عفؾس اظـقاب بؿارؼخ )
 .(2000 ؼقظقق 13عقاصؼ 

 بنحداث غظاـ 99.15عشركع ضاغقف رضؿ  -
ظؾؿعاذات ظػائدة صؽات ادلفـقني 

كاظعؿاؿ ادللؿؼؾني كاألذكاص شقر 
. األجراء اظذؼـ ؼزاكظقف غشارا خاصا

 مبـابة عدكغة 109.12عشركع ضاغقف رضؿ  -
- ضراءة ثاغقة-اظؿعاضد 
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اظقزراءرؾؾات االدؿؿاع إظك  : 2اجلدكؿ رضؿ   

تارؼخ اإلحاظة إظك  طركغقظقجقا اظطؾب
 احلؽقعة

تارؼخ اإلحاظة إظك 
 اظرضؿ ادلقضقع عؼدـ اظطؾب اظؾفـة

 - 2016  ؼقغقق 7 ظؿ ؼؾرعج بعد
 رئقس اظؾفـة

 

ادؿراتقفقة سؿؾ كزارة "تدارس عقضقع 
اظصـاسة اظؿؼؾقدؼة كاالضؿصاد 

االجؿؿاسل كاظؿضاعـل صل عفاؿ 
االضؿصاد االجؿؿاسل كاظؿضاعـل، كعدل 

علاػؿؿف صل اظـفقض باظؿـؿقة 
"االضؿصادؼة كاالجؿؿاسقة بؾالدغا  

1 

 رئقس اظؾفـة - 2016 ؼقغقق  10 ظؿ ؼؾرعج بعد
تـػقذ أػداؼ اظؿـؿقة " تدارس عقضقع 

ادللؿداعة، كأثرػا سؾك اظصعقد 
 االضؿصادم كاالجؿؿاسل كادلمدلاتل

2 

االدؿطالسقةادلفاـ  : 3اجلدكؿ رضؿ   
أحقؾ اظطؾب سؾك رئادة اجملؾس، 
ككاصؼ ادلؽؿب سؾك اظؼقاـ بفذق 
ادلفؿة، كمت تقجقف اظطؾب إظك 
رئادة احلؽقعة الضؿراح عقسد 

ظؾؼقاـ بفذق ادلفؿة 
.االدؿطالسقة  

 صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة 2016 ؼقظققز 5 -

رؾب اظؼقاـ مبفؿة ادؿطالسقة اظك 
عقـاء اظـازقر كادلرطز احلدكدم بـل اغصار 

ظؾقضقؼ سؾك سؿؾ كأغشطة إدارة 
اجلؿارؾ بادلرطزؼـ احلدكدؼـ ادلذطقرؼـ، 

كذظؽ مبـادؾة ادؿؼؾاؿ اجلاظقة ادلغربقة 
.ادلؼقؿة باخلارج  

3 
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 اظلقدات كاظلادة أسضاء جلـة ادلاظقة كاظؿكطقط كاظؿـؿقة االضؿصادؼة

 أسضاء عؽؿب اظؾفـة
 ادلفؿة االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة

رئقس اظؾفـة  اظلقد رحاؿ ادلؽاكم اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة
 اخلؾقػة األكؿ اظلقد سادؿ برطات صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة

 اخلؾقػة اظـاغل اظلقد عقالم ادرؼس اظعؾقم احللـل اظػرؼؼ احلرطل
 اخلؾقػة اظـاظث اظلقد عقؿد اظؾؽقرم صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار

 اخلؾقػة اظرابع اظلقد سؾد اظؽرمي عفدم صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب
 اخلؾقػة اخلاعس اظلقد  سؾد احلؿقد صاحتل اظػرؼؼ االذؿراطل

اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل االجؿؿاسل  األعني اظلقد  سداؿ عقؿد 
 ادلؼرر اظلقد سؾد اظصؿد عرميل صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة

عفؿقسة اظؽقغػدراظقة اظدميؼرارقة 
 ظؾشغؾ

 علاسد ادلؼرر اظلقد  سؾد احلؼ حقلاف

 أسضاء اظؾفـة
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 االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة
 اظلقد  سؾد اظلالـ اظؾؾار اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة

اظلقد  صماد ضدؼرم  "      "       "      "
صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة   اظلقد  سؾد اظعزؼز بـعزكز

 اظلقد سؾد اظرحقؿ اظؽؿقؾل "      "       "      "
اظلقد  حلق ادلربقح  
اظلقد  احللني اجملؾص  

صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة  اظلقد سؾل اظعلرم 
 "      "       "      " اظلقد دعقد اظلعدكغل 

 اظلقد  احؿد ذد اظػرؼؼ احلرطل
صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب  اظلقد ؼقدػ عققل 

صرؼؼ االحتاد ادلغربل ظؾشغؾ   اظلقد سز اظدؼـ زطرم

  

92 

 

 االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة
 اظلقد  سؾد اظلالـ اظؾؾار اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة

اظلقد  صماد ضدؼرم  "      "       "      "
صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة   اظلقد  سؾد اظعزؼز بـعزكز

 اظلقد سؾد اظرحقؿ اظؽؿقؾل "      "       "      "
اظلقد  حلق ادلربقح  
اظلقد  احللني اجملؾص  

صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة  اظلقد سؾل اظعلرم 
 "      "       "      " اظلقد دعقد اظلعدكغل 

 اظلقد  احؿد ذد اظػرؼؼ احلرطل
صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب  اظلقد ؼقدػ عققل 

صرؼؼ االحتاد ادلغربل ظؾشغؾ   اظلقد سز اظدؼـ زطرم

  

92 

 

 االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة
 اظلقد  سؾد اظلالـ اظؾؾار اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة

اظلقد  صماد ضدؼرم  "      "       "      "
صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة   اظلقد  سؾد اظعزؼز بـعزكز

 اظلقد سؾد اظرحقؿ اظؽؿقؾل "      "       "      "
اظلقد  حلق ادلربقح  
اظلقد  احللني اجملؾص  

صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة  اظلقد سؾل اظعلرم 
 "      "       "      " اظلقد دعقد اظلعدكغل 

 اظلقد  احؿد ذد اظػرؼؼ احلرطل
صرؼؼ االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب  اظلقد ؼقدػ عققل 

صرؼؼ االحتاد ادلغربل ظؾشغؾ   اظلقد سز اظدؼـ زطرم

السيدات والسادة أعضاء جلنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

احلدوديني املذكورين،
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جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطين واملناطق 
املغربية احملتلة

احلصيلة العامة 

ألشغال عمل جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة

 خالل السنة التشريعية 2015 - 2016

الئحة النصوص القانونية املصّوت عليها

 

 
احلصقؾة اظعاعة  

ع اظقطـي كادلـاطق ادلغربقة احملؿؾة  ألشغاؿ سؿؾ جلـة اخلارجقة كاحلدكد كاظدفا
 2016 -2015 خالؿ اظلـة اظؿشرؼعقة 

*** 
 

اظلـة اظؿشرؼعقة 
اظػؿرة اظػاصؾة بني  2016دكرة أبرؼؾ  2016 -2015

 2015دكرة أطؿقبر  اظدكرتني

43 32 - 11 
 

سدد اظـصقص 
 ادلصقت سؾقفا

سدد  6 1 2 9
 االجؿؿاسات

ع   د25 داسة ك15  د15 داسات ك3  داسات6  د40 داسة ك24 عفؿق
داسات اظعؿؾ 

 

 

 

 

الئقة اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصقت سؾقفا -1
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 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني 

ع ضاغقف رضؿ  -1  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة تلؾقؿ  69.14عشرك
 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة 2014 صؾراؼر 19اجملرعني ادلقضعة باظرباط صل 

 .كاظؾقدـة كاظفردؽ
ع ضاغقف رضؿ  -2  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة ادللاسدة 75.14عشرك

 2014 صؾراؼر 19اظؼاغقغقة صل ادلقداف اجلـائل، ادلقضعة باظرباط صل 
 .بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كاظؾقدـة كاظفردؽ

ع ضاغقف رضؿ  -3  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة حقؿ 16.15عشرك
 20اظؿعاكف اظؼضائل صل ادلقداف اجلـائل ، ادلقضعة مبراطش صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2015ؼـاؼر 
  . اظؽقت دؼػقار

ع ضاغقف رضؿ  -4  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة بشلف 20.15عشرك
 ؼـاؼر 20غؼؾ األشخاص احملؽقـ سؾقفؿ ادلقضعة مبراطش صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة اظؽقت 2015
 .دؼػقار

ع ضاغقف رضؿ  -5  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عذطرة تػاػؿ صل  39.15عشرك
 بني 2015 صؾراؼر 12عفاؿ ادلالحة اظؿفارؼة، ادلقضعة باظرباط صل 

 .حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة شاغا
ع ضاغقف رضؿ  -6  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع 52.15عشرك

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة 2015 عام 28بؾقلاك صل 
جؿفقرؼة شقـقا بقلاك بشلف تشفقع كاحلؿاؼة ادلؿؾادظة 

 . ظالدؿـؿارات

 172 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة رضؿ   56.15عشركع ضاغقف رضؿ .1
 ٬1991 ٬بشلف زركؼ اظعؿؾ صل اظػـادؽ كادلطاسؿ كادلـشكت ادلؿاثؾة

ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظعاـ دلـظؿة اظعؿؾ اظدكظقة صل دكرتف اظـاعـة 
 .1991 ؼقغقق 25كاظلؾعني بفـقػ صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة ادلؿعؾؼة 30.14عشركع ضاغقف رضؿ .2
بادللاسدة اإلدارؼة ادلؿؾادظة صل ادلقداف اظضرؼؾل،ادلقضعة بلؿرادؾقرغ 

 كاظؿل كضعت سؾقفا 2010، طؿا مت تعدؼؾفا بؾركتقطقؿ 1988 ؼـاؼر 25صل 
 .2013 عام 21ادلؿؾؽة ادلغربقة بؾارؼس صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ اإلرار ظؾؿعاكف 57.14عشركع ضاغقف رضؿ .3
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2014 أبرؼؾ 17ادلقضع باظرباط صل 

 .كحؽقعة جؿفقرؼة بـؿا
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع باظرباط 92.14عشركع ضاغقف رضؿ .4

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2014 عام 12صل 
. أذربقفاف حقؿ اظؿعاكف كادللاسدة ادلؿؾادظة صل ادلقداف اجلؿرطل

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل 102.14عشركع ضاغقف رضؿ .5
 بني 2014 ؼقغقق 13عفاؿ تدبقر حاالت اظطقارئ، ادلقضع باظرباط صل 

 .حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة أذربقفاف
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ بشلف اخلدعات 03.15عشركع ضاغقف رضؿ .6

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2014 دؾؿؿؾر 19اجلقؼة، ادلقضع بـدجاعقـا صل 
. ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة تشاد

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف اظـؼاصل 19.15عشركع ضاغقف رضؿ .7
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 صؾراؼر3كاظػـل ادلقضع باظرباط صل 

 .كحؽقعة دكظة اظؽقؼت
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل عفاؿ 31.15عشركع ضاغقف رضؿ .8
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ع ضاغقف رضؿ  -7  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ بشلف 54.15عشرك
 28اظؿعاكف صل عفاؿ األعـ كاحلؽاعة احملؾقة ادلقضع بؾقلاك صل 

   بني كزارة اظداخؾقة ظؾؿؿؾؽة ادلغربقة ككزارة اظداخؾقة2015عام 
. جلؿفقرؼة شقـقا بقلاك

ع ضاغقف رضؿ  -8  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ حقؿ 55.15عشرك
 21ادللاسدة اإلدارؼة ادلؿؾادظة صل اجملاؿ اجلؿرطل،ادلقضع بدطار صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2015عام 
 . اظلـغاؿ

ع ضاغقف رضؿ  -9  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل 57.15عشرك
 25عفاؿ اظصقد اظؾقرم كتربقة األحقاء اظؾقرؼة،ادلقضع بدطار صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2015عام 
 .اظلـغاؿ

ع ضاغقف رضؿ  -10  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة رضؿ 01.16عشرك
ع اسؿلاصقة كتعزؼز تؽاصم اظػرص ك 143  بشلف اظففرة صل أكضا

ادلعاعؾة ظؾعؿاؿ ادلفاجرؼـ،ادللؿاة اتػاضقة اظعؿاؿ ادلفاجرؼـ 
،ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظعاـ دلـظؿة 1975،(أحؽاـ تؽؿقؾقة)

 ؼقغقق 24اظعؿؾ اظدكظقة صل دكرتف اظلؿني ادلـعؼدة بفـقػ صل 
1975. 

ع ضاغقف رضؿ  -11  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة 85.15عشرك
 19) 1437 عقرـ 05اظضؿاف االجؿؿاسل ادلقضعة بؿقغس صل 

 .بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كاجلؿفقرؼة اظؿقغلقة (2015أطؿقبر 
ع ضاغقف رضؿ  -12  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عقـاؽ حتدم 05.16عشرك

 ( 2015 غقصؿؾر 30) 1437 عـ صػر 18األظػقة ادلؾرـ صل اظرباط صل 
بني حؽقعة ادلؿؾؽة  ( 2015 غقصؿؾر 30)بني حؽقعة ادلؿؾؽة 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 ؼـاؼر 20اظصقة، ادلقضع مبراطش صل 
 .كحؽقعة جؿفقرؼة اظؽقت دؼػقار

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة اظؿعاكف اإلدارم 40.15عشركع ضاغقف رضؿ .9
 عارس 17ادلؿؾادؿ صل ادللائؾ اجلؿرطقة، ادلقضعة باظدار اظؾقضاء صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة دكظة اإلعارات اظعربقة 2015
 .ادلؿقدة

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة ادلعفد اظدكظل 42.15عشركع ضاغقف رضؿ .10
بشلف ادلؿؿؾؽات اظـؼاصقة ادللركضة أك  (ؼقغقدركا)ظؿقحقد اظؼاغقف اخلاص 

ادلصدرة بطرؽ شقر عشركسة،ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظدبؾقعادل 
.  1995 ؼقغقق 24 إظك 7ادلـعؼد بركعا عـ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة ادلقضعة 53.15عشركع ضاغقف رضؿ .11
 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كجؿفقرؼة شقـقا بقلاك 2015 عام 28بؾقلاك صل 

ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب 
   . سؾك اظدخؾ
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ادلغربقة كحؽقعة اظقالؼات ادلؿقدة األعرؼؽقة، سؾر ػقؽة حتدم 
 .األظػقة كعؾقؼاتف

ع ضاغقف رضؿ  -13  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة 82.15عشرك
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 أطؿقبر 5ادلقضعة باظرباط صل 

كعفؾس كزراء جؿفقرؼة أظؾاغقا ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع 
 .اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ

ع ضاغقف رضؿ  -14  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عؾقؼ االتػاؽ 81.15عشرك
بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة اظطائػة اظػرغلقة 

حقؿ اظقضعقة اظؼاغقغقة  (بركطلقؾ -صقدراظقة كاظقغل)ظؾؾفقؽا
ظؾؿمدلات ادلدردقة اظؾؾفقؽقة اظؿل تطؾؼ اظؾرغاعج 

بركطلقؾ بادلغرب،ادلقضع باظرباط – اظؿعؾقؿل ظػقدراظقة كاظقغل 
 . 2015صل صاحت أطؿقبر 

 
ع ضاغقف رضؿ  -15  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع 75.15عشرك

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كاظصـدكؽ 2015 عام 8بركعا صل 
 .اظدكظل ظؾؿـؿقة اظزراسقة بشلف إغشاء عؽؿب ضطرم

 
ع ضاغقف رضؿ  -16  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظـظاـ 92.15عشرك

األدادل حملؽؿة اظعدؿ اإلدالعقة اظدكظقة،ادلعؿؿد عـ طرف 
عممتر اظؼؿة اإلدالعل اخلاعس ادلـعؼد باظؽقؼت صل اظػؿرة عا 

 .(1987 ؼـاؼر 29ك 26) 1407 عـ جؿادل األكظك 29 ك26بني 
ع ضاغقف رضؿ  -17  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة 72.15عشرك

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 أبرؼؾ 14ادلقضعة باظرباط صل 
كحؽقعة ادلؿؾؽة اظعربقة اظلعقدؼة ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل 
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 .كدلـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل ذلف اظضرائب سؾك اظدخؾ
ع ضاغقف رضؿ  -18  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة 06.16عشرك

 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 غقصؿؾر 25ادلقضعة بؾقرت ظقؼس صل 
كجؿفقرؼة عقرؼشققس ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب 

 . اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ
ع ضاغقف رضؿ  -19  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة 07.16عشرك

 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة 2016 ؼـاؼر 25ادلقضعة باظرباط صل 
كاجلؿفقرؼة اظدميؼرارقة ظلاكتقعل كبرؼـلقؾل ظؿفـب االزدكاج 
اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ 

. 
ع ضاغقف رضؿ  -20  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة صل 08.16عشرك

 1437 ربقع األكؿ 3اجملاؿ اظعلؽري كاظؿؼـل ادلقضعة باظرباط صل 
بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة  ( 2015دؼلؿؾر  15)

 .ادلؿؾؽة اظعربقة اظلعقدؼة
ع ضاغقف رضؿ  -21  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عذطرة تػاػؿ 09.16عشرك

ظؾؿعاكف صل عفاؿ ادلقاق ادلقضعة باظرباط صل صاحت جؿادل األكظك 
بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة ( 2015صؾراؼر 20)  1436

 .ادلؿؾؽة اظعربقة اظلعقدؼة 
ع ضاغقف رضؿ  -22  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع 15.16عشرك

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة 2016ؼـاؼر  25باظرباط صل 
اجلؿفقرؼة اظدميؼرارقة ظلاكتقعل كبرؼـلقؾل بشلف تشفقع 

  .كحؿاؼة االدؿـؿارات سؾك كجف اظؿؾادؿ
ع ضاغقف رضؿ  -23  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة 16.16عشرك

عفؾس أكركبا حقؿ تزؼقػ ادلـؿقجات اظطؾقة كاجملاظػات اظشؾقفة 

  

96 

 

 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني 

ع ضاغقف رضؿ  -1  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة تلؾقؿ  69.14عشرك
 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة 2014 صؾراؼر 19اجملرعني ادلقضعة باظرباط صل 

 .كاظؾقدـة كاظفردؽ
ع ضاغقف رضؿ  -2  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة ادللاسدة 75.14عشرك

 2014 صؾراؼر 19اظؼاغقغقة صل ادلقداف اجلـائل، ادلقضعة باظرباط صل 
 .بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كاظؾقدـة كاظفردؽ

ع ضاغقف رضؿ  -3  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة حقؿ 16.15عشرك
 20اظؿعاكف اظؼضائل صل ادلقداف اجلـائل ، ادلقضعة مبراطش صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2015ؼـاؼر 
  . اظؽقت دؼػقار

ع ضاغقف رضؿ  -4  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة بشلف 20.15عشرك
 ؼـاؼر 20غؼؾ األشخاص احملؽقـ سؾقفؿ ادلقضعة مبراطش صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة اظؽقت 2015
 .دؼػقار

ع ضاغقف رضؿ  -5  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عذطرة تػاػؿ صل  39.15عشرك
 بني 2015 صؾراؼر 12عفاؿ ادلالحة اظؿفارؼة، ادلقضعة باظرباط صل 

 .حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة شاغا
ع ضاغقف رضؿ  -6  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع 52.15عشرك

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة 2015 عام 28بؾقلاك صل 
جؿفقرؼة شقـقا بقلاك بشلف تشفقع كاحلؿاؼة ادلؿؾادظة 

 . ظالدؿـؿارات

 172 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة رضؿ   56.15عشركع ضاغقف رضؿ .1
 ٬1991 ٬بشلف زركؼ اظعؿؾ صل اظػـادؽ كادلطاسؿ كادلـشكت ادلؿاثؾة

ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظعاـ دلـظؿة اظعؿؾ اظدكظقة صل دكرتف اظـاعـة 
 .1991 ؼقغقق 25كاظلؾعني بفـقػ صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة ادلؿعؾؼة 30.14عشركع ضاغقف رضؿ .2
بادللاسدة اإلدارؼة ادلؿؾادظة صل ادلقداف اظضرؼؾل،ادلقضعة بلؿرادؾقرغ 

 كاظؿل كضعت سؾقفا 2010، طؿا مت تعدؼؾفا بؾركتقطقؿ 1988 ؼـاؼر 25صل 
 .2013 عام 21ادلؿؾؽة ادلغربقة بؾارؼس صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ اإلرار ظؾؿعاكف 57.14عشركع ضاغقف رضؿ .3
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2014 أبرؼؾ 17ادلقضع باظرباط صل 

 .كحؽقعة جؿفقرؼة بـؿا
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع باظرباط 92.14عشركع ضاغقف رضؿ .4

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2014 عام 12صل 
. أذربقفاف حقؿ اظؿعاكف كادللاسدة ادلؿؾادظة صل ادلقداف اجلؿرطل

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل 102.14عشركع ضاغقف رضؿ .5
 بني 2014 ؼقغقق 13عفاؿ تدبقر حاالت اظطقارئ، ادلقضع باظرباط صل 

 .حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة أذربقفاف
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ بشلف اخلدعات 03.15عشركع ضاغقف رضؿ .6

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2014 دؾؿؿؾر 19اجلقؼة، ادلقضع بـدجاعقـا صل 
. ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة تشاد

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف اظـؼاصل 19.15عشركع ضاغقف رضؿ .7
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 صؾراؼر3كاظػـل ادلقضع باظرباط صل 

 .كحؽقعة دكظة اظؽقؼت
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل عفاؿ 31.15عشركع ضاغقف رضؿ .8
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 .كدلـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل ذلف اظضرائب سؾك اظدخؾ
ع ضاغقف رضؿ  -18  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة 06.16عشرك

 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 غقصؿؾر 25ادلقضعة بؾقرت ظقؼس صل 
كجؿفقرؼة عقرؼشققس ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب 

 . اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ
ع ضاغقف رضؿ  -19  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة 07.16عشرك

 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة 2016 ؼـاؼر 25ادلقضعة باظرباط صل 
كاجلؿفقرؼة اظدميؼرارقة ظلاكتقعل كبرؼـلقؾل ظؿفـب االزدكاج 
اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ 

. 
ع ضاغقف رضؿ  -20  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة صل 08.16عشرك

 1437 ربقع األكؿ 3اجملاؿ اظعلؽري كاظؿؼـل ادلقضعة باظرباط صل 
بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة  ( 2015دؼلؿؾر  15)

 .ادلؿؾؽة اظعربقة اظلعقدؼة
ع ضاغقف رضؿ  -21  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عذطرة تػاػؿ 09.16عشرك

ظؾؿعاكف صل عفاؿ ادلقاق ادلقضعة باظرباط صل صاحت جؿادل األكظك 
بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة ( 2015صؾراؼر 20)  1436

 .ادلؿؾؽة اظعربقة اظلعقدؼة 
ع ضاغقف رضؿ  -22  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع 15.16عشرك

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة 2016ؼـاؼر  25باظرباط صل 
اجلؿفقرؼة اظدميؼرارقة ظلاكتقعل كبرؼـلقؾل بشلف تشفقع 

  .كحؿاؼة االدؿـؿارات سؾك كجف اظؿؾادؿ
ع ضاغقف رضؿ  -23  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة 16.16عشرك

عفؾس أكركبا حقؿ تزؼقػ ادلـؿقجات اظطؾقة كاجملاظػات اظشؾقفة 
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 2011 أطؿقبر28ادلفددة ظؾصقة اظعؿق عقة، ادلقضعة مبقدؽق صل 
. 
ع ضاغقف رضؿ  -24  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف 18.16عشرك

 بني 2016 ؼـاؼر 25صل عفاؿ اظصقد اظؾقرم ادلقضع باظرباط صل
حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة اجلؿفقرؼة اظدميؼرارقة 

 . ظلاكتقعل كبرؼـلقؾل
ع ضاغقف رضؿ  -25  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة 27.16عشرك

 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كجؿفقرؼة 2016 أبرؼؾ 5ادلقضعة باظرباط صل 
دؾقصقـقا ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل 

 . عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ
ع ضاغقف رضؿ  -26  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف 31.16عشرك

 بني 2016 عارس 15صل عفاؿ اظصقد اظؾقرم ادلقضع مبقدؽق صل 
 حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة ركدقا االحتادؼة 

ع ضاغقف رضؿ  -27  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع 32.16عشرك
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2016عارس  15مبقدؽق صل 

كحؽقعة ركدقا االحتادؼة بشلف تشفقع كحؿاؼة االدؿـؿارات 
 سؾك كجف اظؿؾادؿ 

ع ضاغقف رضؿ  -28  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة اظـؼؾ 33.16عشرك
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2016 أبرؼؾ 5اظؾقرم ادلقضعة باظدكحة صل 
 ادلغربقة كحؽقعة دكظة ضطر 

ع ضاغقف رضؿ  -29  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ بارؼس 42.16عشرك
  .2015 دؼلؿؾر 12بشلف تغقر ادلـاخ، ادلعؿؿد بؾارؼس صل 

ع ضاغقف رضؿ  -30  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظؾركتقطقؿ 69.15عشرك
ادلعدؿ التػاضقة عراطش إلغشاء عـظؿة اظؿفارة اظعادلقة، 
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 . 2014 غقصؿؾر 27ادلعؿؿد بفـقػ صل 
ع ضاغقف رضؿ  -31  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظـظاـ 84.15عشرك

األدادل دلـظؿة تـؿقة ادلرأة صل اظدكؿ األسضاء مبـظؿة ادلممتر 
اظذم اسؿؿدق  (عـظؿة اظؿعاكف اإلدالعل حاظقا)اإلدالعل 

عفؾس كزراء اخلارجقة بادلـظؿة ادلذطقرة صل دكرتف اظلابعة 
  .2010 عام 20 إظك 18عـ  (راجقؽقلؿاف)كاظـالثني بدكذـؾقف 

ع ضاغقف رضؿ  -32  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظـظاـ 88.15عشرك
 اظلؾؽقة كاظالدؾؽقة األدادل ظالحتاد اإلدالعل ظالتصاالت

اظذم اسؿؿدق عممتر كزراء خارجقة اظدكؿ األسضاء صل عـظؿة 
صل دكرتف  (عـظؿة اظؿعاكف اإلدالعل حاظقا)ادلممتر اإلدالعل 

 .1984اخلاعلة سشرة ادلـعؼدة بصـعاء صل دؼلؿؾر 
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 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني 

ع ضاغقف رضؿ  -1  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة تلؾقؿ  69.14عشرك
 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة 2014 صؾراؼر 19اجملرعني ادلقضعة باظرباط صل 

 .كاظؾقدـة كاظفردؽ
ع ضاغقف رضؿ  -2  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة ادللاسدة 75.14عشرك

 2014 صؾراؼر 19اظؼاغقغقة صل ادلقداف اجلـائل، ادلقضعة باظرباط صل 
 .بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كاظؾقدـة كاظفردؽ

ع ضاغقف رضؿ  -3  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة حقؿ 16.15عشرك
 20اظؿعاكف اظؼضائل صل ادلقداف اجلـائل ، ادلقضعة مبراطش صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2015ؼـاؼر 
  . اظؽقت دؼػقار

ع ضاغقف رضؿ  -4  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة بشلف 20.15عشرك
 ؼـاؼر 20غؼؾ األشخاص احملؽقـ سؾقفؿ ادلقضعة مبراطش صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة اظؽقت 2015
 .دؼػقار

ع ضاغقف رضؿ  -5  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عذطرة تػاػؿ صل  39.15عشرك
 بني 2015 صؾراؼر 12عفاؿ ادلالحة اظؿفارؼة، ادلقضعة باظرباط صل 

 .حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة شاغا
ع ضاغقف رضؿ  -6  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع 52.15عشرك

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة 2015 عام 28بؾقلاك صل 
جؿفقرؼة شقـقا بقلاك بشلف تشفقع كاحلؿاؼة ادلؿؾادظة 

 . ظالدؿـؿارات

 172 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة رضؿ   56.15عشركع ضاغقف رضؿ .1
 ٬1991 ٬بشلف زركؼ اظعؿؾ صل اظػـادؽ كادلطاسؿ كادلـشكت ادلؿاثؾة

ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظعاـ دلـظؿة اظعؿؾ اظدكظقة صل دكرتف اظـاعـة 
 .1991 ؼقغقق 25كاظلؾعني بفـقػ صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة ادلؿعؾؼة 30.14عشركع ضاغقف رضؿ .2
بادللاسدة اإلدارؼة ادلؿؾادظة صل ادلقداف اظضرؼؾل،ادلقضعة بلؿرادؾقرغ 

 كاظؿل كضعت سؾقفا 2010، طؿا مت تعدؼؾفا بؾركتقطقؿ 1988 ؼـاؼر 25صل 
 .2013 عام 21ادلؿؾؽة ادلغربقة بؾارؼس صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ اإلرار ظؾؿعاكف 57.14عشركع ضاغقف رضؿ .3
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2014 أبرؼؾ 17ادلقضع باظرباط صل 

 .كحؽقعة جؿفقرؼة بـؿا
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع باظرباط 92.14عشركع ضاغقف رضؿ .4

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2014 عام 12صل 
. أذربقفاف حقؿ اظؿعاكف كادللاسدة ادلؿؾادظة صل ادلقداف اجلؿرطل

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل 102.14عشركع ضاغقف رضؿ .5
 بني 2014 ؼقغقق 13عفاؿ تدبقر حاالت اظطقارئ، ادلقضع باظرباط صل 

 .حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة أذربقفاف
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ بشلف اخلدعات 03.15عشركع ضاغقف رضؿ .6

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2014 دؾؿؿؾر 19اجلقؼة، ادلقضع بـدجاعقـا صل 
. ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة تشاد

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف اظـؼاصل 19.15عشركع ضاغقف رضؿ .7
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 صؾراؼر3كاظػـل ادلقضع باظرباط صل 

 .كحؽقعة دكظة اظؽقؼت
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل عفاؿ 31.15عشركع ضاغقف رضؿ .8
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 . 2014 غقصؿؾر 27ادلعؿؿد بفـقػ صل 
ع ضاغقف رضؿ  -31  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظـظاـ 84.15عشرك

األدادل دلـظؿة تـؿقة ادلرأة صل اظدكؿ األسضاء مبـظؿة ادلممتر 
اظذم اسؿؿدق  (عـظؿة اظؿعاكف اإلدالعل حاظقا)اإلدالعل 

عفؾس كزراء اخلارجقة بادلـظؿة ادلذطقرة صل دكرتف اظلابعة 
  .2010 عام 20 إظك 18عـ  (راجقؽقلؿاف)كاظـالثني بدكذـؾقف 

ع ضاغقف رضؿ  -32  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اظـظاـ 88.15عشرك
 اظلؾؽقة كاظالدؾؽقة األدادل ظالحتاد اإلدالعل ظالتصاالت

اظذم اسؿؿدق عممتر كزراء خارجقة اظدكؿ األسضاء صل عـظؿة 
صل دكرتف  (عـظؿة اظؿعاكف اإلدالعل حاظقا)ادلممتر اإلدالعل 

 .1984اخلاعلة سشرة ادلـعؼدة بصـعاء صل دؼلؿؾر 
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 2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني 

ع ضاغقف رضؿ  -1  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة تلؾقؿ  69.14عشرك
 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة 2014 صؾراؼر 19اجملرعني ادلقضعة باظرباط صل 

 .كاظؾقدـة كاظفردؽ
ع ضاغقف رضؿ  -2  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاضقة ادللاسدة 75.14عشرك

 2014 صؾراؼر 19اظؼاغقغقة صل ادلقداف اجلـائل، ادلقضعة باظرباط صل 
 .بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كاظؾقدـة كاظفردؽ

ع ضاغقف رضؿ  -3  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة حقؿ 16.15عشرك
 20اظؿعاكف اظؼضائل صل ادلقداف اجلـائل ، ادلقضعة مبراطش صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2015ؼـاؼر 
  . اظؽقت دؼػقار

ع ضاغقف رضؿ  -4  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة بشلف 20.15عشرك
 ؼـاؼر 20غؼؾ األشخاص احملؽقـ سؾقفؿ ادلقضعة مبراطش صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة اظؽقت 2015
 .دؼػقار

ع ضاغقف رضؿ  -5  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك عذطرة تػاػؿ صل  39.15عشرك
 بني 2015 صؾراؼر 12عفاؿ ادلالحة اظؿفارؼة، ادلقضعة باظرباط صل 

 .حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة شاغا
ع ضاغقف رضؿ  -6  ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع 52.15عشرك

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة 2015 عام 28بؾقلاك صل 
جؿفقرؼة شقـقا بقلاك بشلف تشفقع كاحلؿاؼة ادلؿؾادظة 

 . ظالدؿـؿارات

 172 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة رضؿ   56.15عشركع ضاغقف رضؿ .1
 ٬1991 ٬بشلف زركؼ اظعؿؾ صل اظػـادؽ كادلطاسؿ كادلـشكت ادلؿاثؾة

ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظعاـ دلـظؿة اظعؿؾ اظدكظقة صل دكرتف اظـاعـة 
 .1991 ؼقغقق 25كاظلؾعني بفـقػ صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاضقة ادلؿعؾؼة 30.14عشركع ضاغقف رضؿ .2
بادللاسدة اإلدارؼة ادلؿؾادظة صل ادلقداف اظضرؼؾل،ادلقضعة بلؿرادؾقرغ 

 كاظؿل كضعت سؾقفا 2010، طؿا مت تعدؼؾفا بؾركتقطقؿ 1988 ؼـاؼر 25صل 
 .2013 عام 21ادلؿؾؽة ادلغربقة بؾارؼس صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ اإلرار ظؾؿعاكف 57.14عشركع ضاغقف رضؿ .3
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2014 أبرؼؾ 17ادلقضع باظرباط صل 

 .كحؽقعة جؿفقرؼة بـؿا
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع باظرباط 92.14عشركع ضاغقف رضؿ .4

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 2014 عام 12صل 
. أذربقفاف حقؿ اظؿعاكف كادللاسدة ادلؿؾادظة صل ادلقداف اجلؿرطل

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل 102.14عشركع ضاغقف رضؿ .5
 بني 2014 ؼقغقق 13عفاؿ تدبقر حاالت اظطقارئ، ادلقضع باظرباط صل 

 .حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة أذربقفاف
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك االتػاؽ بشلف اخلدعات 03.15عشركع ضاغقف رضؿ .6

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2014 دؾؿؿؾر 19اجلقؼة، ادلقضع بـدجاعقـا صل 
. ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة تشاد

 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف اظـؼاصل 19.15عشركع ضاغقف رضؿ .7
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 صؾراؼر3كاظػـل ادلقضع باظرباط صل 

 .كحؽقعة دكظة اظؽقؼت
 ؼقاصؼ مبقجؾف سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل عفاؿ 31.15عشركع ضاغقف رضؿ .8
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 تصـقػ اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصّقت سؾقفا-2

  2015دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 
احلؽقعة  01 02 تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب 

 عفؾس اظـقاب 10 15 عصدر اإلحاظة سؾى اجملؾس
ع  11 17 اإلجؿا تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب 

 األشؾؾقة -- -- عكؿ اظؿصقؼت
ادلعّدظة  -- -- تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب 

 شقر ادلعدظة 11 17 اظؿعدؼؾ
تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب  عشارؼع ضقاغني تـظقؿقة -- --

 عشارؼع اظؼقاغني اظعادؼة 11 17 رؾقعؿفا اظؼاغقغقة
عؼؿرحات اظؼقاغني  - --

 

 

 

 

 

 

 

إحصاءات حقؿ االجؿؿاسات عـ خالؿ ترتقؾفا اظؽركغقظقجل -3

تصنيف النصوص القانونية املصوت عليها
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عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ االجؿؿاع 

عقضقع االجؿؿاع 

عاظرضؿ  سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 
 2015دكرة أطؿقبر 

  داسؿني2
 2015 غقغؾر 23 7  41.17٪ 4 5 1 8

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج كذمكف 

اظففرة 
1 

 داسؿني 2
 دضائؼ 10ك

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015 غقغؾر 25 10  58.82٪ 4 3 1 11
األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة  2 

 داسؿني 2
 20ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 25 7  41.17٪ 4 6 0 7

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بندارة اظدصاع اظقرـل  3 

 داسات 3
 30ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 26 6  35.29٪ 5 6 3 9

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة 
اظلاعقة ظؼدعاء ادلؼاكعني كأسضاء جقش 

اظؿقرؼر 
4 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015  غقغؾر 27 10  ٪58.82 3 4 12 22 داسات 4
اظشمكف اخلارجقة كاظؿعاكف  5 

اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ادلقزاغقات اظػرسقة  2015 دجـؾر 9 14 ٪ 82,35 3 --   دضقؼة 15
. ادلـدرجة ضؿـ اخؿصاص اظؾفـة 6 

 داسة 1
 10كاحدة ك

دضائؼ 
5 1 11 2 29.41 ٪  2015 ؼـاؼر 13 4

اظدرادة ك اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ضقاغني 
:  اتػاضقة11تفؿ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 56.15عشركع ضاغقف رضؿ .1
 بشلف زركؼ اظعؿؾ 172سؾك االتػاضقة رضؿ 

7   
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 ٬صل اظػـادؽ كادلطاسؿ كادلـشكت ادلؿاثؾة
 ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر اظعاـ دلـظؿة ٬1991

اظعؿؾ اظدكظقة صل دكرتف اظـاعـة كاظلؾعني 
 .1991 ؼقغقق 25بفـقػ صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 30.14عشركع ضاغقف رضؿ .2
سؾك االتػاضقة ادلؿعؾؼة بادللاسدة اإلدارؼة 

ادلؿؾادظة صل ادلقداف اظضرؼؾل،ادلقضعة 
، طؿا مت 1988 ؼـاؼر 25بلؿرادؾقرغ صل 

 كاظؿل كضعت سؾقفا 2010تعدؼؾفا بؾركتقطقؿ 
 .2013 عام 21ادلؿؾؽة ادلغربقة بؾارؼس صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 57.14عشركع ضاغقف رضؿ .3
سؾك االتػاؽ اإلرار ظؾؿعاكف ادلقضع باظرباط صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2014 أبرؼؾ 17
 .كحؽقعة جؿفقرؼة بـؿا

 ؼقاصؼ مبقجؾف 92.14عشركع ضاغقف رضؿ .4
 2014 عام 12سؾك االتػاؽ ادلقضع باظرباط صل 

بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة 
جؿفقرؼة أذربقفاف حقؿ اظؿعاكف كادللاسدة 

. ادلؿؾادظة صل ادلقداف اجلؿرطل
 ؼقاصؼ مبقجؾف 102.14عشركع ضاغقف رضؿ .5

سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل عفاؿ تدبقر حاالت 
 بني 2014 ؼقغقق 13اظطقارئ، ادلقضع باظرباط صل 

كحؽقعة جؿفقرؼة  حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة
 .أذربقفاف

 ؼقاصؼ مبقجؾف 03.15عشركع ضاغقف رضؿ .6
سؾك االتػاؽ بشلف اخلدعات اجلقؼة، ادلقضع 

 بني حؽقعة 2014 دؾؿؿؾر 19بـدجاعقـا صل 
. ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة تشاد

----
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 ؼقاصؼ مبقجؾف 19.15عشركع ضاغقف رضؿ .7
سؾك اتػاؽ اظؿعاكف اظـؼاصل كاظػـل ادلقضع 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2015 صؾراؼر3باظرباط صل 
 .ادلغربقة كحؽقعة دكظة اظؽقؼت

 ؼقاصؼ مبقجؾف 31.15عشركع ضاغقف رضؿ .8
سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل عفاؿ اظصقة، ادلقضع 

 بني حؽقعة 2015 ؼـاؼر 20مبراطش صل 
ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة اظؽقت 

 .دؼػقار
 ؼقاصؼ مبقجؾف 40.15عشركع ضاغقف رضؿ .9

سؾك اتػاضقة اظؿعاكف اإلدارم ادلؿؾادؿ صل 
ادللائؾ اجلؿرطقة، ادلقضعة باظدار اظؾقضاء صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015 عارس 17
 .كحؽقعة دكظة اإلعارات اظعربقة ادلؿقدة

 ؼقاصؼ مبقجؾف 42.15عشركع ضاغقف رضؿ .10
سؾك اتػاضقة ادلعفد اظدكظل ظؿقحقد اظؼاغقف 

بشلف ادلؿؿؾؽات اظـؼاصقة  (ؼقغقدركا)اخلاص 
ادللركضة أك ادلصدرة بطرؽ شقر 

عشركسة،ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر 
 ؼقغقق 24 إظك 7اظدبؾقعادل ادلـعؼد بركعا عـ 

1995  .
 ؼقاصؼ مبقجؾف 53.15عشركع ضاغقف رضؿ .11

 عام 28سؾك االتػاضقة ادلقضعة بؾقلاك صل 
 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كجؿفقرؼة شقـقا 2015

بقلاك ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب 
 . اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ

 
 

1 
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 اظػؿرة اظػاصؾة بني دكرتل أطؿقبر كأبرؼؾ
عفؿقع 

ادلدة 
اظزعـقة 

ع  اجملؿق
سدد 

ادلالحظ
 ؼـ

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

سدد 
األسضاء  ع  تارؼخ االجؿؿا

ع  ع االجؿؿا عقضق
اظرضؿ 

 داسات 3
 15ك

 دضقؼة
34 27 7 3 41.17 ٪  2016 عارس 11 7

اجؿؿاع عشؿرؾ رارئ ظؾفـؿل اخلارجقة 
مبفؾلل اظؾردلاف ظؿدارس علؿفدات اظؼضقة 
اظقرـقة صل ضقء اظزؼارة األخقرة اظؿل ضاـ بفا 

األعني اظعاـ األممل جملقؿات تـدكؼ كادلـطؼة 
. ادلغاربقة كبعض اظدكؿ االصرؼؼقة

 
 
 
 

8 

 2016دكرة أبرؼؾ 
عفؿقع 

ادلدة 
اظزعـقة  ع  اجملؿق

سدد 
ادلالحظ

 ؼـ

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرم

ف 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

سدد 
األسضاء  ع  تارؼخ االجؿؿا

ع  ع االجؿؿا عقضق
اظرضؿ 

 داسة
  دضائؼ5ك 

7 --- 8 1 41,17% 7 
 

 2016 أبرؼؾ 27

اظدرادة ك اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ضقاغني 
:  اتػاضقة17تفؿ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف  69.14عشركع ضاغقف رضؿ  -1
سؾك اتػاضقة تلؾقؿ اجملرعني ادلقضعة 

 بني ادلؿؾؽة 2014 صؾراؼر 19باظرباط صل 
 .ادلغربقة كاظؾقدـة كاظفردؽ

 ؼقاصؼ مبقجؾف 75.14عشركع ضاغقف رضؿ  -2
سؾك اتػاضقة ادللاسدة اظؼاغقغقة صل 

 19ادلقداف اجلـائل، ادلقضعة باظرباط صل 
بني ادلؿؾؽة ادلغربقة  2014صؾراؼر 

9 
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عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ االجؿؿاع 

عقضقع االجؿؿاع 

عاظرضؿ  سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 
 2015دكرة أطؿقبر 

  داسؿني2
 2015 غقغؾر 23 7  41.17٪ 4 5 1 8

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج كذمكف 

اظففرة 
1 

 داسؿني 2
 دضائؼ 10ك

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015 غقغؾر 25 10  58.82٪ 4 3 1 11
األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة  2 

 داسؿني 2
 20ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 25 7  41.17٪ 4 6 0 7

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بندارة اظدصاع اظقرـل  3 

 داسات 3
 30ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 26 6  35.29٪ 5 6 3 9

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة 
اظلاعقة ظؼدعاء ادلؼاكعني كأسضاء جقش 

اظؿقرؼر 
4 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015  غقغؾر 27 10  ٪58.82 3 4 12 22 داسات 4
اظشمكف اخلارجقة كاظؿعاكف  5 

اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ادلقزاغقات اظػرسقة  2015 دجـؾر 9 14 ٪ 82,35 3 --   دضقؼة 15
. ادلـدرجة ضؿـ اخؿصاص اظؾفـة 6 

 داسة 1
 10كاحدة ك

دضائؼ 
5 1 11 2 29.41 ٪  2015 ؼـاؼر 13 4

اظدرادة ك اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ضقاغني 
:  اتػاضقة11تفؿ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 56.15عشركع ضاغقف رضؿ .1
 بشلف زركؼ اظعؿؾ 172سؾك االتػاضقة رضؿ 

7 
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 .كاظؾقدـة كاظفردؽ
 ؼقاصؼ مبقجؾف 16.15عشركع ضاغقف رضؿ  -3

سؾك االتػاضقة حقؿ اظؿعاكف اظؼضائل صل 
 20ادلقداف اجلـائل ، ادلقضعة مبراطش صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015ؼـاؼر 
  . كحؽقعة جؿفقرؼة اظؽقت دؼػقار

 ؼقاصؼ مبقجؾف 20.15عشركع ضاغقف رضؿ  -4
سؾك االتػاضقة بشلف غؼؾ األذكاص 

 20احملؽقم سؾقفؿ ادلقضعة مبراطش صل 
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015ؼـاؼر 

 .كحؽقعة جؿفقرؼة اظؽقت دؼػقار
 ؼقاصؼ مبقجؾف  39.15عشركع ضاغقف رضؿ  -5

سؾك عذطرة تػاػؿ صل عفاؿ ادلالحة 
 صؾراؼر 12اظؿفارؼة، ادلقضعة باظرباط صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015
 .كحؽقعة جؿفقرؼة شاغا

 ؼقاصؼ مبقجؾف 52.15عشركع ضاغقف رضؿ  -6
 عام 28سؾك االتػاؽ ادلقضع بؾقلاك صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015
كحؽقعة جؿفقرؼة شقـقا بقلاك بشلف 
 . تشفقع كاحلؿاؼة ادلؿؾادظة ظالدؿـؿارات

 ؼقاصؼ مبقجؾف 54.15عشركع ضاغقف رضؿ  -7
سؾك االتػاؽ بشلف اظؿعاكف صل عفاؿ األعـ 

 عام 28كاحلؽاعة احملؾقة ادلقضع بؾقلاك صل 
 بني كزارة اظداخؾقة ظؾؿؿؾؽة ادلغربقة 2015

.  جلؿفقرؼة شقـقا بقلاك ككزارة اظداخؾقة
 ؼقاصؼ مبقجؾف 55.15عشركع ضاغقف رضؿ  -8

سؾك االتػاؽ حقؿ ادللاسدة اإلدارؼة 
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ادلؿؾادظة صل اجملاؿ اجلؿرطل،ادلقضع بدطار 
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2015 عام 21صل 

 . ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة اظلـغاؿ
 ؼقاصؼ مبقجؾف 57.15عشركع ضاغقف رضؿ  -9

سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل عفاؿ اظصقد 
اظؾقرم كتربقة األحقاء اظؾقرؼة،ادلقضع 

 بني حؽقعة 2015 عام 25بدطار صل 
ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة جؿفقرؼة 

 .اظلـغاؿ
 ؼقاصؼ 01.16عشركع ضاغقف رضؿ  -10

 بشلف 143مبقجؾف سؾك االتػاضقة رضؿ 
اظففرة صل أكضاع اسؿلاصقة كتعزؼز 

تؽاصم اظػرص ك ادلعاعؾة ظؾعؿاؿ 
ادلفاجرؼـ،ادللؿاة اتػاضقة اظعؿاؿ 

أحؽاـ )ادلفاجرؼـ 
،ادلعؿؿدة عـ ضؾؾ ادلممتر 1975،(تؽؿقؾقة

اظعاـ دلـظؿة اظعؿؾ اظدكظقة صل دكرتف 
 ؼقغقق 24اظلؿني ادلـعؼدة بفـقػ صل 

1975. 
 ؼقاصؼ 85.15عشركع ضاغقف رضؿ  -11

مبقجؾف سؾك االتػاضقة اظضؿاف االجؿؿاسل 
 19) 1437 عقرـ 05ادلقضعة بؿقغس صل 

بني ادلؿؾؽة ادلغربقة  (2015أطؿقبر 
 .كاجلؿفقرؼة اظؿقغلقة

 ؼقاصؼ 05.16عشركع ضاغقف رضؿ  -12
مبقجؾف سؾك عقـاؽ حتدم األظػقة ادلؾرـ صل 

 غقصؿؾر 30) 1437 عـ صػر 18اظرباط صل 
 غقصؿؾر 30)بني حؽقعة ادلؿؾؽة  ( 2015
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بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة  ( 2015
كحؽقعة اظقالؼات ادلؿقدة األعرؼؽقة، سؾر 

 .ػقؽة حتدم األظػقة كعؾقؼاتف
 ؼقاصؼ 82.15عشركع ضاغقف رضؿ  -13

مبقجؾف سؾك االتػاضقة ادلقضعة باظرباط صل 
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2015 أطؿقبر 5

ادلغربقة كعفؾس كزراء جؿفقرؼة أظؾاغقا 
ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب 

 .اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ
 ؼقاصؼ 81.15عشركع ضاغقف رضؿ  -14

مبقجؾف سؾك عؾقؼ االتػاؽ بني حؽقعة 
ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة اظطائػة 

 -صقدراظقة كاظقغل)اظػرغلقة ظؾؾفقؽا
حقؿ اظقضعقة اظؼاغقغقة  (بركطلقؾ

ظؾؿمدلات ادلدردقة اظؾؾفقؽقة اظؿل 
تطؾؼ اظؾرغاعج اظؿعؾقؿل ظػقدراظقة 

بركطلقؾ بادلغرب،ادلقضع باظرباط – كاظقغل 
 . 2015صل صاحت أطؿقبر 

 ؼقاصؼ 75.15عشركع ضاغقف رضؿ  -15
 عام 8مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع بركعا صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015
كاظصـدكؽ اظدكظل ظؾؿـؿقة اظزراسقة بشلف 

 .إغشاء عؽؿب ضطرم
 ؼقاصؼ 92.15عشركع ضاغقف رضؿ  -16

مبقجؾف سؾك اظـظام األدادل حملؽؿة 
اظعدؿ اإلدالعقة اظدكظقة،ادلعؿؿد عـ 
ررؼ عممتر اظؼؿة اإلدالعل اخلاعس 

 29 ك26ادلـعؼد باظؽقؼت صل اظػؿرة عا بني 
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عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ االجؿؿاع 

عقضقع االجؿؿاع 

عاظرضؿ  سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 
 2015دكرة أطؿقبر 

  داسؿني2
 2015 غقغؾر 23 7  41.17٪ 4 5 1 8

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج كذمكف 

اظففرة 
1 

 داسؿني 2
 دضائؼ 10ك

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015 غقغؾر 25 10  58.82٪ 4 3 1 11
األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة  2 

 داسؿني 2
 20ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 25 7  41.17٪ 4 6 0 7

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بندارة اظدصاع اظقرـل  3 

 داسات 3
 30ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 26 6  35.29٪ 5 6 3 9

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة 
اظلاعقة ظؼدعاء ادلؼاكعني كأسضاء جقش 

اظؿقرؼر 
4 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015  غقغؾر 27 10  ٪58.82 3 4 12 22 داسات 4
اظشمكف اخلارجقة كاظؿعاكف  5 

اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ادلقزاغقات اظػرسقة  2015 دجـؾر 9 14 ٪ 82,35 3 --   دضقؼة 15
. ادلـدرجة ضؿـ اخؿصاص اظؾفـة 6 

 داسة 1
 10كاحدة ك

دضائؼ 
5 1 11 2 29.41 ٪  2015 ؼـاؼر 13 4

اظدرادة ك اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ضقاغني 
:  اتػاضقة11تفؿ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 56.15عشركع ضاغقف رضؿ .1
 بشلف زركؼ اظعؿؾ 172سؾك االتػاضقة رضؿ 

7 
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بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة  ( 2015
كحؽقعة اظقالؼات ادلؿقدة األعرؼؽقة، سؾر 

 .ػقؽة حتدم األظػقة كعؾقؼاتف
 ؼقاصؼ 82.15عشركع ضاغقف رضؿ  -13

مبقجؾف سؾك االتػاضقة ادلقضعة باظرباط صل 
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2015 أطؿقبر 5

ادلغربقة كعفؾس كزراء جؿفقرؼة أظؾاغقا 
ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب 

 .اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ
 ؼقاصؼ 81.15عشركع ضاغقف رضؿ  -14

مبقجؾف سؾك عؾقؼ االتػاؽ بني حؽقعة 
ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة اظطائػة 

 -صقدراظقة كاظقغل)اظػرغلقة ظؾؾفقؽا
حقؿ اظقضعقة اظؼاغقغقة  (بركطلقؾ

ظؾؿمدلات ادلدردقة اظؾؾفقؽقة اظؿل 
تطؾؼ اظؾرغاعج اظؿعؾقؿل ظػقدراظقة 

بركطلقؾ بادلغرب،ادلقضع باظرباط – كاظقغل 
 . 2015صل صاحت أطؿقبر 

 ؼقاصؼ 75.15عشركع ضاغقف رضؿ  -15
 عام 8مبقجؾف سؾك االتػاؽ ادلقضع بركعا صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة 2015
كاظصـدكؽ اظدكظل ظؾؿـؿقة اظزراسقة بشلف 

 .إغشاء عؽؿب ضطرم
 ؼقاصؼ 92.15عشركع ضاغقف رضؿ  -16

مبقجؾف سؾك اظـظام األدادل حملؽؿة 
اظعدؿ اإلدالعقة اظدكظقة،ادلعؿؿد عـ 
ررؼ عممتر اظؼؿة اإلدالعل اخلاعس 

 29 ك26ادلـعؼد باظؽقؼت صل اظػؿرة عا بني 
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 ؼـاؼر 29ك 26) 1407عـ جؿادل األكظك 
1987). 

 ؼقاصؼ 72.15عشركع ضاغقف رضؿ  -17
مبقجؾف سؾك االتػاضقة ادلقضعة باظرباط صل 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2015 أبرؼؾ 14
ادلغربقة كحؽقعة ادلؿؾؽة اظعربقة 

اظلعقدؼة ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كدلـع 
اظؿفرب اظضرؼؾل صل ذلف اظضرائب سؾك 

 .اظدخؾ
  دضقؼة45

03 -- 6 4 23,07 % 3  
 2016 ؼقظققز 29

اظدرادة كاظؿصقؼت سؾك عشارؼع ضقاغني تفؿ 
:  اتػاضقة دكظقة15ادلقاصؼة سؾك 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 06.16عشركع ضاغقف رضؿ   .1
 25سؾك االتػاضقة ادلقضعة بؾقرت ظقؼس صل 

 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كجؿفقرؼة 2015غقصؿؾر 
عقرؼشققس ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع 
اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك 

 . اظدخؾ
 ؼقاصؼ مبقجؾف 07.16عشركع ضاغقف رضؿ  .2

 ؼـاؼر 25سؾك االتػاضقة ادلقضعة باظرباط صل 
 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كاجلؿفقرؼة 2016

اظدميؼرارقة ظلاكتقعل كبرؼـلقؾل ظؿفـب 
االزدكاج اظضرؼؾل كعـع اظؿفرب اظضرؼؾل صل 

 .عقداف اظضرائب سؾك اظدخؾ 
 ؼقاصؼ مبقجؾف 08.16عشركع ضاغقف رضؿ  .3

سؾك االتػاضقة صل اجملاؿ اظعلؽري كاظؿؼـل 
  )1437 ربقع األكؿ 3ادلقضعة باظرباط صل 

بني حؽقعة ادلؿؾؽة  (2015دؼلؿؾر 15
 .ادلغربقة كحؽقعة ادلؿؾؽة اظعربقة اظلعقدؼة

10 
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عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ االجؿؿاع 

عقضقع االجؿؿاع 

عاظرضؿ  سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 
 2015دكرة أطؿقبر 

  داسؿني2
 2015 غقغؾر 23 7  41.17٪ 4 5 1 8

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج كذمكف 

اظففرة 
1 

 داسؿني 2
 دضائؼ 10ك

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015 غقغؾر 25 10  58.82٪ 4 3 1 11
األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة  2 

 داسؿني 2
 20ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 25 7  41.17٪ 4 6 0 7

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بندارة اظدصاع اظقرـل  3 

 داسات 3
 30ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 26 6  35.29٪ 5 6 3 9

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة 
اظلاعقة ظؼدعاء ادلؼاكعني كأسضاء جقش 

اظؿقرؼر 
4 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015  غقغؾر 27 10  ٪58.82 3 4 12 22 داسات 4
اظشمكف اخلارجقة كاظؿعاكف  5 

اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ادلقزاغقات اظػرسقة  2015 دجـؾر 9 14 ٪ 82,35 3 --   دضقؼة 15
. ادلـدرجة ضؿـ اخؿصاص اظؾفـة 6 

 داسة 1
 10كاحدة ك

دضائؼ 
5 1 11 2 29.41 ٪  2015 ؼـاؼر 13 4

اظدرادة ك اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ضقاغني 
:  اتػاضقة11تفؿ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 56.15عشركع ضاغقف رضؿ .1
 بشلف زركؼ اظعؿؾ 172سؾك االتػاضقة رضؿ 

7 



273

اللجان الدائمة

  

111 

 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 09.16عشركع ضاغقف رضؿ  .4
سؾك عذطرة تػاػؿ ظؾؿعاكف صل عفاؿ ادلقاق 

ادلقضعة باظرباط صل صاحت جؿادل األكظك 
بني حؽقعة ادلؿؾؽة  (2015 صؾراؼر  (143620

ادلغربقة كحؽقعة ادلؿؾؽة اظعربقة اظلعقدؼة 
. 
 ؼقاصؼ مبقجؾف 15.16عشركع ضاغقف رضؿ  .5

 2016ؼـاؼر  25سؾك االتػاؽ ادلقضع باظرباط صل 
بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة 

اجلؿفقرؼة اظدميؼرارقة ظلاكتقعل 
كبرؼـلقؾل بشلف تشفقع كحؿاؼة 

  .االدؿـؿارات سؾك كجف اظؿؾادؿ
 ؼقاصؼ مبقجؾف 16.16عشركع ضاغقف رضؿ  .6

سؾك اتػاضقة عفؾس أكركبا حقؿ تزؼقػ 
ادلـؿقجات اظطؾقة كاجملاظػات اظشؾقفة 

ادلفددة ظؾصقة اظعؿقعقة، ادلقضعة مبقدؽق 
 .2011 أطؿقبر28صل 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 18.16عشركع ضاغقف رضؿ  .7
سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل عفاؿ اظصقد اظؾقرم 

 بني حؽقعة 2016 ؼـاؼر 25ادلقضع باظرباط صل
ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة اجلؿفقرؼة 

 . اظدميؼرارقة ظلاكتقعل كبرؼـلقؾل
 ؼقاصؼ مبقجؾف 27.16عشركع ضاغقف رضؿ  .8

 أبرؼؾ 5سؾك اتػاضقة ادلقضعة باظرباط صل 
 بني ادلؿؾؽة ادلغربقة كجؿفقرؼة 2016

دؾقصقـقا ظؿفـب االزدكاج اظضرؼؾل كعـع 
اظؿفرب اظضرؼؾل صل عقداف اظضرائب سؾك 

 . اظدخؾ
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 ؼقاصؼ مبقجؾف 31.16عشركع ضاغقف رضؿ  .9
سؾك اتػاؽ اظؿعاكف صل عفاؿ اظصقد اظؾقرم 

 بني 2016 عارس 15ادلقضع مبقدؽق صل 
حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة ركدقا 

 االحتادؼة 
 ؼقاصؼ مبقجؾف 32.16عشركع ضاغقف رضؿ  .10

عارس  15سؾك االتػاؽ ادلقضع مبقدؽق صل 
 بني حؽقعة ادلؿؾؽة ادلغربقة كحؽقعة 2016

ركدقا االحتادؼة بشلف تشفقع كحؿاؼة 
 االدؿـؿارات سؾك كجف اظؿؾادؿ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 33.16عشركع ضاغقف رضؿ  .11
سؾك اتػاضقة اظـؼؾ اظؾقرم ادلقضعة باظدكحة 

 بني حؽقعة ادلؿؾؽة 2016 أبرؼؾ 5صل 
 ادلغربقة كحؽقعة دكظة ضطر 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 42.16عشركع ضاغقف رضؿ  .12
سؾك اتػاؽ بارؼس بشلف تغقر ادلـاخ، ادلعؿؿد 

  .2015 دؼلؿؾر 12بؾارؼس صل 
 ؼقاصؼ مبقجؾف 69.15عشركع ضاغقف رضؿ  .13

سؾك اظؾركتقطقؿ ادلعدؿ التػاضقة عراطش 
إلغشاء عـظؿة اظؿفارة اظعادلقة، ادلعؿؿد 

 . 2014 غقصؿؾر 27بفـقػ صل 
 ؼقاصؼ مبقجؾف 84.15عشركع ضاغقف رضؿ  .14

سؾك اظـظاـ األدادل دلـظؿة تـؿقة ادلرأة 
صل اظدكؿ األسضاء مبـظؿة ادلممتر اإلدالعل 

اظذم  (عـظؿة اظؿعاكف اإلدالعل حاظقا)
اسؿؿدق عفؾس كزراء اخلارجقة بادلـظؿة 

ادلذطقرة صل دكرتف اظلابعة كاظـالثني 
 20 إظك 18عـ  (راجقؽقلؿاف)بدكذـؾقف 
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  .2010عام 
 ؼقاصؼ مبقجؾف 88.15عشركع ضاغقف رضؿ  .15

سؾك اظـظاـ األدادل ظالحتاد اإلدالعل 
ظالتصاالت اظلؾؽقة كاظالدؾؽقة اظذم 

اسؿؿدق عممتر كزراء خارجقة اظدكؿ األسضاء صل 
عـظؿة اظؿعاكف )عـظؿة ادلممتر اإلدالعل 

صل دكرتف اخلاعلة سشرة  (اإلدالعل حاظقا
 .1984ادلـعؼدة بصـعاء صل دؼلؿؾر 

زؼارة ادؿطالسقة ظؾؿلؿشػك اظعلؽرم  2016 عاؼق 17 5 %33 1 11 1 6  داسات4
 11 باظرباط
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عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ 
 

تارؼخ االجؿؿاع 

عقضقع االجؿؿاع 

عاظرضؿ  سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرؼـ 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 
 2015دكرة أطؿقبر 

  داسؿني2
 2015 غقغؾر 23 7  41.17٪ 4 5 1 8

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بادلغاربة ادلؼقؿني باخلارج كذمكف 

اظففرة 
1 

 داسؿني 2
 دضائؼ 10ك

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015 غقغؾر 25 10  58.82٪ 4 3 1 11
األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة  2 

 داسؿني 2
 20ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 25 7  41.17٪ 4 6 0 7

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾقزارة 
ادلؽؾػة بندارة اظدصاع اظقرـل  3 

 داسات 3
 30ك

دضقؼة 
 2015 غقغؾر 26 6  35.29٪ 5 6 3 9

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظؾؿـدكبقة 
اظلاعقة ظؼدعاء ادلؼاكعني كأسضاء جقش 

اظؿقرؼر 
4 

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015  غقغؾر 27 10  ٪58.82 3 4 12 22 داسات 4
اظشمكف اخلارجقة كاظؿعاكف  5 

اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ادلقزاغقات اظػرسقة  2015 دجـؾر 9 14 ٪ 82,35 3 --   دضقؼة 15
. ادلـدرجة ضؿـ اخؿصاص اظؾفـة 6 

 داسة 1
 10كاحدة ك

دضائؼ 
5 1 11 2 29.41 ٪  2015 ؼـاؼر 13 4

اظدرادة ك اظؿصقؼت سؾك عشارؼع ضقاغني 
:  اتػاضقة11تفؿ 

 ؼقاصؼ مبقجؾف 56.15عشركع ضاغقف رضؿ .1
 بشلف زركؼ اظعؿؾ 172سؾك االتػاضقة رضؿ 
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كزؼر اخلارجقة، الرتؾارف 
باظؿزاـ رارئ خارج ارض 

 .اظقرـ
كجفت عرادؾة ظؾقزؼر  -

 ؼـاؼر 08ادلعـل بؿارؼخ 
2016 

 ؼـاؼر 08
2016   

 ؼـاؼر 06
2016 

اظػرؼؼ 
 االذؿراطل

تدارس علؿفدات اظعالضات ادلغربقة  -
ادلقرؼؿاغقة 

4 

أحقؾ اظطؾب سؾك كزؼر  -
األكضاؼ كاظشمكف 
 صؾراؼر 5اإلدالعقة بؿارؼخ 

2016 

 صؾراؼر 5
2016   

 صؾراؼر 04
2016 

صرؼؼ 
األصاظة 
 كادلعاصرة

اغػالت اخلطاب اظدؼـل صل ادللاجد  - 5 

أحقؾ اظطؾب سؾك كزؼر  -
اظشمكف اخلارجقة كاظؿعاكف 

 2016 عارس 01بؿارؼخ 
 

01 
عارس 
2016   

 صؾراؼر 29
2016 

صرؼؼ 
االحتاد 

ادلغربل 
 ظؾشغؾ

خؾػقات ضرار احلؽقعة ادلغربقة اظؼاضل  -
بؿعؾقؼ االتصاؿ باالحتاد األكركبل بعد 
اظؼرار عقؽؿة اظعدؿ األكركبقة كضػ 
ادؿقراد ادلـؿفات اظػالحقة كاظؾقرؼة 

. اظؼادعة عـ األضاظقؿ اجلـقبقة

6 

أحقؾ اظطؾب سؾك كزؼر  -
 13اخلارجقة كاظؿعاكف صل 

 2016عام 

 عام 13
2016   

 عام 11
2016 

اظػرؼؼ 
االدؿؼالظل 

ظؾقحدة 
كاظؿعادظقة 

. علؿفدات ضضقة اظقحدة اظؿرابقة - 7 

أحقؾ اظطؾب سؾك كزؼر  -
 25اخلارجقة كاظؿعاكف صل 

 2016ؼقظققز 

25 
ؼقظققز 
2016   

 ؼقظققز 22
2016 

صرؼؼ 
اظؿفؿع 
اظقرـل 
ظألحرار 

تدارس تداسقات سقدة ادلؿؾؽة ادلغربقة  -
. إظك عـظؿة االحتاد اإلصرؼؼل

8 

 

ع اظقرـل كادلـارؼ ادلغربقة احملؿؾة اظلقدات كاظلادة أسضاء جلـة اخلارجقة كاحلدكد كاظدصا  

   النصوص القانونية وطلبات االستماع قيد الدرس باللجنة

115 

 

اظـصقص اظؼاغقغقة ضقد اظدرس باظؾفـة: 1اجلدكؿ رضؿ   
عؼؿرحات اظؼقاغني ضقد اظدرس                      عشارؼع اظؼقاغني ضقد اظدرس 

 ----  ؼؼضل بنحداث كتـظقؿ عمدلة عقؿد 12.16عشركع ضاغقف رضؿ 
اظلادس ظؾـفقض باألسؿاؿ االجؿؿاسقة دلقزػل كأسقاف كزارة اظشمكف 

. اخلارجقة كاظؿعاكف
ع إظك اظقزراء: 2اجلدكؿ رضؿ  رؾؾات االدؿؿا  

تارؼخ اإلحاظة  طركغقظقجقا اظطؾب
 إظك احلؽقعة

 تارؼخ اإلحاظة 
 إظك اظؾفـة

 اظرضؿ ادلقضقع  عؼدـ اظطؾب

أحقؾ اظطؾب سؾك كزؼر  -
اظشمكف اخلارجقة 

 16كاظؿعاكف بؿارؼخ 
 .2015دؼلؿؾر 

ع اظؾفـة  برعج اجؿؿا
، كأجؾ 2016 ؼـاؼر 5بؿارؼخ 

إظك عقسد الحؼ بطؾب عـ 
كزؼر اخلارجقة، الرتؾارف 
باظؿزاـ رارئ خارج ارض 

.اظقرـ  

16 
دؼلؿؾر 

2015 

11 
دؼلؿؾر 

2015 

صرؼؼ 
األصاظة 
 كادلعاصرة

تداسقات احلؽؿ اظؼضائل اظصادر سـ 
احملؽؿة األكربقة كاظؼاضل بنظغاء اتػاضقة 

اظػالحة كاظصقد اظؾقرم بني ادلغرب 
  كاالحتاد األكربل

1 

أحقؾ اظطؾب سؾك  -
كزؼر اظشمكف اخلارجقة 

 دؼلؿؾر 29كاظؿعاكف بؿارؼخ 
2015. 

ع اظؾفـة  برعج اجؿؿا
، كأجؾ 2016 ؼـاؼر 5بؿارؼخ 

إظك عقسد الحؼ بطؾب عـ 

29 
دؼلؿؾر 

2015   

23 
دؼلؿؾر 

2015 

اظػرؼؼ اال
دؿؼالظل 
ظؾقحدة 

 كاظؿعادظقة

تداسقات احلؽؿ اظؼضائل ظؾؿقؽؿة - 
األكربقة حقؿ االتػاضقة اظػالحقة بني 

 ادلغرب كاالحتاد األكربل

2 

تصقؼت اظؾردلاف األكركبل سؾك ضرار - 
تقدقع صالحقات ادلقـقردق باألضاظقؿ 

اجلـقبقة 

3 
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  السيدات والسادة أعضاء جلنة اخلارجية واحلدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية احملتلة
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 أسضاء عؽؿب اظؾفـة
 ادلفؿة االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة

رئقس اظؾفـة  اظلقد عقؿد اظرزعة اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار
 اخلؾقػة األكؿ اظلقد سؿر عقرك االحتاد اظعاـ دلؼاكالت ادلغرب

اظددؿقرم اظدميؼرارل االجؿؿاسل   اخلؾقػة اظـاغل اظلقد دعقد زػقر
 اخلؾقػة اخلاعس اظلقد غؾقؾ األغدظقدل اظعداظة كاظؿـؿقة

اظلقد سؾد اظعزؼز بقػدكد  اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار  اخلؾقػة اظلادس
 األعني اظلقد بـؿؾارؾ ؼقػظف احلرطل

اظلقدة صارؿة اظزػراء  االحتاد ادلغربل ظؾشغؾ
 علاسد األعني اظقققاكم

 ادلؼرر اظلقد أحؿد بقظقف االحتاد االذؿراطل
 أسضاء اظؾفـة

 االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة
االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة  اظػرؼؼ   اظلقد حؿا أػؾ بابا

كادلعاصرة  صرؼؼ األصاظة  اظلقد عقؿد اظشقخ بقد اهلل
 اظلقد احلؾقب بـطاظب "      "       "      "

صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة  ظف احلؾقرل إلاظلقد سؾد ا
 اظلقد دقدم صؾقح اجلؿاغل اظػرؼؼ احلرطل

 

 

 

 

حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء الجتماعات جلنة اخلارجية و احلدود والدفاع الوطني 

واملناطق املغربية احملتلة
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ع اظقرـل كادلـارق ادلغربقة احملؿؾة - 4 حصقؾة حضقر اظلقدات كاظلادة اظقزراء الجؿؿاسات جلـة اخلارجقة ك احلدكد كاظدصا
 

اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني  2016دكرة أبرؼؾ   2015دكرة أطؿقبر 
سدد   اظلادة اظقزراء سدد االجؿؿاسات

 اظلادة اظقزراء سدد  االجؿؿاسات اظلادة اظقزراء االجؿؿاسات

اظلقدة اظقزؼرة ادلـؿدبة  02
ظدل كزؼر اظشمكف اخلارجقة 

 كاظؿعاكف

اظلقد كزؼػر اظشػػػمكف *   01
 اخلارجقة كاظؿعاكف 

اظلقدة اظقزؼرة ادلـؿدبة ظدل * 
 كزؼر اظشمكف اخلارجقة كاظؿعاكف

اظلقد اظقزؼر  ادلؽؾػ بادلغاربة ادلؼقؿني  01
 باخلارج كذمكف اظففرة

 اظلقد كزؼر األكضاؼ كاظشمكف اإلدالعقة 01
اظلقد  اظقزؼر  ادلؽؾػ بندارة اظدصاع  01

 اظقرـل
 اظلقد ادلـدكب اظلاعل 01

اظلقد كزؼػػػػر اظشػػػمكف اخلارجقة *   01
 كاظؿعاكف 

اظلقدة اظقزؼرة ادلـؿدبة ظدل كزؼر * 
 اظشمكف اخلارجقة كاظؿعاكف

اظلقد اظقزؼر  ادلؽؾػ بادلغاربة ادلؼقؿني  01
 باخلارج كذمكف اظففرة

ع ضقد اظدرس باظؾفـة- 5 اظـصقص اظؼاغقغقة كرؾؾات االدؿؿا  
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جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية

احلصيلة العامة ألشغال عمل جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والبنيات األساسية خالل 

السنة التشريعية 2015 2016-

الئحة النصوص القانونية املصّوت عليها

 
احلصقؾة اظعاعة  

 2016 -2015ألذغاؿ سؿؾ جلـة اظداخؾقة كاجلؿاسات اظؿرابقة كاظؾـقات األدادقة خالؿ اظلـة اظؿشرؼعقة 
 
*** 
 

اظلـة اظؿشرؼعقة 
اظػؿرة اظػاصؾة بني  2016دكرة أبرؼؾ  2016 -2015

 2015دكرة أطؿقبر  اظدكرتني

سدد اظـصقص  - 4 6 10
 ادلصقت سؾقفا

سدد  7 5 12 24
 االجؿؿاسات

ع   د10 داسة ك19  د30 داسات ك7  داسة22 د40 داسة ك48 عفؿق
داسات اظعؿؾ 
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الئقة اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصقت سؾقفا -1
 

2016دكرة أبرؼؾ   2016 كدكرة أبرؼؾ 2015اظػؿرة اظػاصؾة بني دكرة أطؿقبر  

عشارؼع اظؼقاغني  عشارؼع اظؼقاغني 

ع ضاغقف رضؿ  -  . ؼؿعؾؼ مبدكغة اظطقراف ادلدغل40.13عشرك
ع ضاغقف رضؿ  -  ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف 116.14عشرك

 . ادلؿعؾؼ مبدكغة اظلقر سؾك اظطرؽ52.05رضؿ 
ع ضاغقف رضؿ  -  ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف 02.16عشرك

 ادلؿعؾؼ باظؾقائح اظعاعة كسؿؾقات االدؿػؿاء 57.11رضؿ 
كادؿعؿاؿ كدائؾ االتصاؿ اظلؿعل اظؾصرم خالؿ احلؿالت 

 .االغؿكابقة االدؿػؿائقة
ع ضاغقف رضؿ  -  ؼؿعؾؼ مبراضؾة كزجر اجملاظػات صل 66.12عشرك

 .عفاؿ اظؿعؿقر كاظؾـاء
ع ضاغقف تـظقؿل  -  ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 21.16عشرك

  ادلؿعؾؼ باألحزاب اظلقادقة29.11اظؼاغقف اظؿـظقؿل رضؿ 
ع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  -  ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 20.16عشرك

 . ادلؿعؾؼ مبفؾس اظـقاب27.11اظؼاغقف اظؿـظقؿل رضؿ 

 016.89 ؼؼضل بؿغققر اظؼاغقف رضؿ87.14عشركع ضاغقف  -
ادلؿعؾؼ مبزاكظة عفـة اظفـددة ادلعؿارؼة كإحداث ػقؽة 

 ادلفـددني ادلعؿارؼني اظقرـقة

 016.89 ؼؼضل بؿغققر اظؼاغقف رضؿ106.14عشركع ضاغقف  -
ادلؿعؾؼ مبزاكظة عفـة اظفـددة ادلعؿارؼة كإحداث ػقؽة 

 ادلفـددني ادلعؿارؼني اظقرـقة

 ؼؿعؾؼ بادلؾاغل اآلؼؾة ظؾلؼقط 94.12عشركع ضاغقف رضؿ  -
. كتـظقؿ سؿؾقات اظؿفدؼد احلضرم

 18.00 بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 106.12عشركع ضاغقف رضؿ   -
 .ادلؿعؾؼ بـظاـ ادلؾؽقة ادلشؿرطة ظؾعؼارات ادلؾـقة

 

 

 

تصـقػ اظـصقص اظؼاغقغقة ادلصقت سؾقفا- 2  

وجتدر اإلشارة إلى أنه قد صادقت جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والبنيات األساسية بعد انتهاء دورة أبريل 2016 على مشروع 

املدنية لقواعد االنضباط العسكري، وذلك تفعيال  العامة للوقاية  باملديرية  العاملني  2.16.814 يتعلق بإخضاع  مرسوم بقانون رقم 

ملقتضيات الفصل 81 من الدستور.
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2016دكرة أبرؼؾ   كدكرة أبرؼؾ 2015اظػؿرة اظػاصؾة بني دكرة أطؿقبر  
2016 

احلؽقعة  -- -- تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب عصدر 
 عفؾس اظـقاب 04 06 اإلحاظة عؾى اجملؾس

ع  04 05 اإلجؿا تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب عكؿ 
 األشؾؾقة -- 01 اظؿصقؼت

ادلعدظة  -- 03 تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب اظؿعدؼؾ  شقر ادلعدظة 04 03 

عشارؼع ضقاغني  -- 02
تقزؼع اظـصقص اظؼاغقغقة حلب رؾقعؿفا  تـظقؿقة

عشارؼع اظؼقاغني  04 04 اظؼاغقغقة
 اظعادؼة

 -- عؼؿرحات اظؼقاغني  --
 

 

 

 

 اإلدفاـ اظؿشرؼعل عـ خالؿ اظؿعدؼالت ادلؼدعة-3

تصنيف النصوص القانونية املصوت عليها
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 2016 كدكرة أبرؼؾ 2015اظػؿرة اظػاصؾة بني دكرة أطؿقبر  2016دكرة أبرؼؾ 

سدد 
اظؿعدؼالت 
ادلؼؾقظة 

سدد 
 اظؿعدؼالت
 ادلؼدعة

 
 اظـص اظؼاغقغل

سدد 
اظؿعدؼالت 
ادلؼؾقظة 

سدد 
 اظؿعدؼالت
 ادلؼدعة

 
 اظـص اظؼاغقغل

 ؼؿعؾؼ 40.13عشركع ضاغقف رضؿ  40  تعدؼؾ31
 مبدكغة اظطقراف ادلدغل

 ؼؼضل 87.14عشركع ضاغقف  - -
 016.89بؿغققر اظؼاغقف رضؿ 

ادلؿعؾؼ مبزاكظة عفـة اظفـددة 
ادلعؿارؼة كإحداث ػقؽة 

 ادلفـددني ادلعؿارؼني اظقرـقة
 ؼؼضل 116.14عشركع ضاغقف رضؿ  81  تعدؼؾ16

 52.05بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 
ادلؿعؾؼ مبدكغة اظلقر سؾك اظطرؽ 
اظصادر بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ 

 1.10.07رضؿ 
 11) 1431 عـ صػر 26بؿارؼخ 
 (2010صؾراؼر 

 

 ؼؼضل 106.14عشركع ضاغقف  - -
 ادلؿعؾؼ 016.89بؿغققر اظؼاغقف رضؿ

مبزاكظة عفـة اظفـددة ادلعؿارؼة 
كإحداث ػقؽة ادلفـددني 

 ادلعؿارؼني اظقرـقة

 ؼؼضل 02.16عشركع ضاغقف رضؿ  -- ----
بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

 ادلؿعؾؼ باظؾقائح 57.11
االغؿكابقة اظعاعة كسؿؾقات 

االدؿػؿاء كادؿعؿاؿ كدائؾ 
االتصاؿ اظلؿعل اظؾصرم خالؿ 

احلؿالت االغؿكابقة 
 .كاالدؿػؿائقة

 ؼؿعؾؼ 94.12عشركع ضاغقف رضؿ  - -
بادلؾاغل اآلؼؾة ظؾلؼقط كتـظقؿ 

 .سؿؾقات اظؿفدؼد احلضرم

عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  ظؿ ؼعدؿ ----  --  بؿغققر 106.12عشركع ضاغقف رضؿ   18
  

125 

 

 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 20.16
 27.11اظؼاغقف اظؿـظقؿل رضؿ 

 ادلؿعؾؼ مبفؾس اظـقاب

 18.00كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 
ادلؿعؾؼ بـظاـ ادلؾؽقة ادلشؿرطة 

 .ظؾعؼارات ادلؾـقة

عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  ظؿ ؼعدؿ ---
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ 20.16

 27.11اظؼاغقف اظؿـظقؿل رضؿ 
ادلؿعؾؼ مبفؾس اظـقاب 

   

 ؼؿعؾؼ 66.12عشركع ضاغقف رضؿ  10  تعدؼالت10
مبراضؾة كزجر اجملاظػات صل عفاؿ 

اظؿعؿقر كاظؾـاء 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحصاءات حقؿ االجؿؿاسات عـ خالؿ ترتقؾفا اظؽركغقظقجل-4

-3اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة
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إحصاءات حول االجتماعات من خالل ترتيبها الكرونولوجي
  

126 

 

 

عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

حضقر اظلقدات كاظلادة ادللؿشارؼـ   
تارؼخ االجؿؿاع 

عقضقع االجؿؿاع  اظرضؿ 
ع سدد  اجملؿق

 ادلالحظني
سدد 

 ادلؿغقؾني
سدد 

ادلعؿذرؼـ 
اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

أسضاء 
اظؾفـة 

 2015دكرة أطؿقبر 
أربع 

داسات 
د30ك  

 2015 غقغؾر 23 13 68.42% 0 6 7 20
درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 

اظؿففقز كاظـؼؾ كاظؾقجلؿقؽ 
1 

أربع 
 داسات

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  2015 غقغؾر 25 12 63.15% 0 7 3 15
اظلؽـك كدقادة ادلدؼـة 

2 

داسؿاف 
 45ك

 دضقؼة
 2015 غقغؾر 27 10 52.63% 5 4 3 13

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة  
اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب اظقرـل 

3 

ثالث 
 2015 غـؾر 30 12 %63.15 4 3 25 37 داسات

درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة 
 اظداخؾقة

 

4 

ثالث 
داسات 

 كربع
 2015 دجـؾر 2 11 57.89% 4 4 13 24

عقاصؾة درادة عشركع ادلقزاغقة اظػرسقة  
ظقزارة اظداخؾقة  

5 

داسة 
د10ك  2015 دجـؾر 7 8 42.10% 4 7 6 14 

عقاصؾة ادلقزاغقة اظػرسقة ظقزارة اظؿففقز 
كاظـؼؾ كاظؾقجلؿقؽ 

 

6 

اظؿصقؼت سؾك عشارؼع  ادلقزاغقات اظػرسقة  2015 دجـؾر 9 16 %84.21 0 3 0 16  د30
 

7   
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 2016 كدكرة ابرؼؾ 2015اظػؿرة اظػاصؾة بني دكرة أطؿقبر 
  دضقؼة25

 2016 صؾراؼر 29 10 52.63% 02 07 02 12
 ؼؼضل بؿغققر 87.14درادة عشركع ضاغقف 

 ادلؿعؾؼ مبزاكظة عفـة 016.89اظؼاغقف رضؿ
اظفـددة ادلعؿارؼة كإحداث ػقؽة ادلفـددني 

ادلعؿارؼني اظقرـقة 

8 

 دضقؼة  40
 2016 صؾراؼر 29 10 52.63% 02 07 02 12

 ؼؼضل بؿغققر 106.14درادة عشركع ضاغقف 
 ادلؿعؾؼ مبزاكظة عفـة 016.89اظؼاغقف رضؿ

اظفـددة ادلعؿارؼة كإحداث ػقؽة ادلفـددني 
ادلعؿارؼني اظقرـقة 

9 

 ؼؿعؾؼ مبدكغة 40.13درادة عشركع ضاغقف رضؿ  2016صاحت عارس  03 %15.87 04 12 03 06 دضقؼة 15
اظطقراف ادلدغل 

10 

داسة 
كغصػ   2016عارس15 08 42.10% 07 04 04 12

 ؼؿعؾؼ 94.12درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
بادلؾاغل اآلؼؾة ظؾلؼقط كتـظقؿ سؿؾقات 

. اظؿفدؼد احلضرم

12 

داسة 
 45ك

دضقؼة 
 2016عارس15 08 42.10% 07 04 04 12

 بؿغققر 106.12درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ بـظاـ 18.00كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

. ادلؾؽقة ادلشؿرطة ظؾعؼارات ادلؾـقة

13 

داسة 
كربع   2016 عارس 24 02 31.57% 02 11 04 06

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك ذركع 
 بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف 106.12ضاغقف رضؿ 

 ادلؿعؾؼ بـظاـ ادلؾؽقة ادلشؿرطة 18.00رضؿ 
. ظؾعؼارات ادلؾـقة

14 

 دضقؼة 45
 2016 أبرؼؾ 7 03 15.78% 15 01 03 06

 ؼؿعؾؼ مبدكغة 40.13درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
اظطقراف ادلدغل 

 

15 

 دضقؼة 45
 2016 أبرؼؾ 7 03 15.78% 15 01 03 06

 ؼؼضل 116.14درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ 52.05بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

مبدكغة اظلقر سؾك اظطرؽ اظصادر بؿـػقذق 
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 عـ 26 بؿارؼخ 1.10.07اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 
 (2010 صؾراؼر 11)1431صػر    

 
 2016دكرة أبرؼؾ 

عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

ع سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرم

ف 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

سدد 
األسضاء 

ع  تارؼخ االجؿؿا ع  ع االجؿؿا عقضق اظرضؿ 

داسؿاف 
 40ك

دضقؼة 
 2016 أبرؼؾ 14 03 15.78% 08 07 03 06

 40.13عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
ؼؿعؾؼ مبدكغة اظطقراف ادلدغل 

16 

داسة 
 15ك

 دضقؼة
 2016ابرؼؾ 20 08 42.10% 01 10 03 11

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عقاد 
 ؼؿعؾؼ مبدكغة 40.13عشركع ضاغقف رضؿ 

اظطقراف ادلدغل 

17 

داسؿاف 
 45ك

دضقؼة   2016 أبرؼؾ 27 11 52.63% 05 03 16 27

 ؼؼضل 02.16درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ 57.11بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

باظؾقائح االغؿكابقة اظعاعة كسؿؾقات 
االدؿػؿاء كادؿعؿاؿ كدائؾ االتصاؿ 

اظلؿعل اظؾصرم اظعؿقعقة خالؿ احلؿالت 
االغؿكابقة كاالدؿػؿائقة 

18 

داسؿاف 

 2016 عام 3 03 16.66% 08 07 03 06

 ؼؼضل بؿغققر 116.14عشركع ضاغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ مبدكغة 52.05كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

اظلقر سؾك اظطرؽ اظصادر بؿـػقذق اظظفقر 
 عـ صػر    26 بؿارؼخ 1.10.07اظشرؼػ رضؿ 

 (2010 صؾراؼر 11)1431

19 

ثالث 
داسات 

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عقاد رضؿ  2016 عام 17 08 42.10% 04 06 05 13
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 116.14

20 
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 عـ 26 بؿارؼخ 1.10.07اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 
 (2010 صؾراؼر 11)1431صػر    

 
 2016دكرة أبرؼؾ 

عفؿقع 
ادلدة 

اظزعـقة 

ع سدد  اجملؿق
 ادلالحظني

سدد 
 ادلؿغقؾني

سدد 
ادلعؿذرم

ف 

اظـلؾة 
ادلؽقؼة 

ظؾقضقر 

سدد 
األسضاء 

ع  تارؼخ االجؿؿا ع  ع االجؿؿا عقضق اظرضؿ 

داسؿاف 
 40ك

دضقؼة 
 2016 أبرؼؾ 14 03 15.78% 08 07 03 06

 40.13عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
ؼؿعؾؼ مبدكغة اظطقراف ادلدغل 

16 

داسة 
 15ك

 دضقؼة
 2016ابرؼؾ 20 08 42.10% 01 10 03 11

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عقاد 
 ؼؿعؾؼ مبدكغة 40.13عشركع ضاغقف رضؿ 

اظطقراف ادلدغل 

17 

داسؿاف 
 45ك

دضقؼة   2016 أبرؼؾ 27 11 52.63% 05 03 16 27

 ؼؼضل 02.16درادة عشركع ضاغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ 57.11بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

باظؾقائح االغؿكابقة اظعاعة كسؿؾقات 
االدؿػؿاء كادؿعؿاؿ كدائؾ االتصاؿ 

اظلؿعل اظؾصرم اظعؿقعقة خالؿ احلؿالت 
االغؿكابقة كاالدؿػؿائقة 

18 

داسؿاف 

 2016 عام 3 03 16.66% 08 07 03 06

 ؼؼضل بؿغققر 116.14عشركع ضاغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ مبدكغة 52.05كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

اظلقر سؾك اظطرؽ اظصادر بؿـػقذق اظظفقر 
 عـ صػر    26 بؿارؼخ 1.10.07اظشرؼػ رضؿ 

 (2010 صؾراؼر 11)1431

19 

ثالث 
داسات 

اظؾت صل اظؿعدؼالت كاظؿصقؼت سؾك عقاد رضؿ  2016 عام 17 08 42.10% 04 06 05 13
 ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 116.14

20   
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 15ك
دضقؼة 

 ادلؿعؾؼ مبدكغة اظلقر سؾك اظطرؽ 52.05
اظصادر بؿـػقذق اظظفقر اظشرؼػ رضؿ 

 صؾراؼر 11)1431 عـ صػر    26 بؿارؼخ 1.10.07
2010) 

داسؿاف 
 20ك

دضقؼة 

 ؼؼضل 02.16درادة عشركع ضاغقف رضؿ  2016 ؼقغقق 13 09 56.25% 03 05 11 20
 ادلؿعؾؼ 57.11بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف رضؿ 

باظؾقائح االغؿكابقة اظعاعة كسؿؾقات 
االدؿػؿاء كادؿعؿاؿ كدائؾ االتصاؿ 

اظلؿعل اظؾصرم اظعؿقعقة خالؿ احلؿالت 
االغؿكابقة كاالدؿػؿائقة 

21 

داسة 
 45ك

دضقؼة 

 ؼؿعؾؼ 66.12درادة عشركع ضاغقف رضؿ  2016 ؼقغقق 18 02 %11.76 06 09 ال  أحد 02
مبراضؾة كزجر اجملاظػات صل عفاؿ اظؿعؿقر 

. كاظؾـاء
 

22 

أربع 
داسات 

 20.16درادة عشركع ضاغقف تـظقؿل رضؿ  2016 ؼقظققز 22 06 31.57% 08 03 10 16
ؼؼضل بؿغققر كتؿؿقؿ اظؼاغقف اظؿـظقؿل 

 ادلؿعؾؼ مبفؾس اظـقاب، كعشركع 27.11رضؿ 
 ؼؼضل بؿغققر 21.16اظؼاغقف اظؿـظقؿل  رضؿ 

 ادلؿعؾؼ 29.11كتؿؿقؿ اظؼاغقف اظؿـظقؿل رضؿ 
. باألحزاب اظلقادقة

 

23 

داسة ك 
 دضقؼة 15

 66.12عقاصؾة درادة عشركع ضاغقف رضؿ  2016 أبرؼؾ 29 03 16.66% 03 11 01 04
ؼؿعؾؼ مبراضؾة كزجر اجملاظػات م اظؿعؿقر 

كاظؾـاء 

24 

حصقؾة حضقر اظلقدات كاظلادة اظقزراء الجؿؿاسات جلـة اظداخؾقة كاجلؿاسات اظؿرابقة كاظؾـقات األدادقة- 5  
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اظػؿرة اظػاصؾة بني اظدكرتني  2016دكرة أبرؼؾ   2015دكرة أطؿقبر 
سدد 

 االجؿؿاسات
 سدد   اظلادة اظقزراء

 االجؿؿاسات
 سدد   اظلادة اظقزراء

 االجؿؿاسات
 اظلادة اظقزراء

كزؼر اظداخؾقة  3 كزؼر اظؿففقز كاظـؼؾ  3
كاظؾقجلؿقؽ 

كزؼر اظداخؾقة  2
اظقزؼر ادلـؿدب ظدل كزؼر  2

اظداخؾقة 
كزؼر اظلؽـك كدقادة  3

ادلدؼـة 
كزؼر اظؿففقز كاظـؼؾ  1

كاظؾقجلؿقؽ 

كزؼر اظؿففقز كاظـؼؾ  1
كاظؾقجلؿقؽ 

كزؼر اظؿعؿقر كإسداد  2
اظؿراب اظقرـل 

1 
اظقزؼر ادلـؿدب ظدل كزؼر 

اظؿففقز كاظـؼؾ 
كاظؾقجلؿقؽ ادلؽؾػ 

. باظـؼؾ

3 
اظقزؼر ادلـؿدب ظدل كزؼر 

اظؿففقز كاظـؼؾ 
كاظؾقجلؿقؽ ادلؽؾػ 

. باظـؼؾ
كزؼر اظلؽـك كدقادة  1 - -

ادلدؼـة 

كزؼر اظؿعؿقر كإسداد اظؿراب  2
اظقرـل  كزؼر اظؿعؿقر كاسداد اظؿراب  1 - -

اظقرـل 
 

 

 

 

ع ضقد اظدرس باظؾفـة- 6 اظـصقص اظؼاغقغقة كرؾؾات االدؿؿا  
 

النصوص القانونية وطلبات االستماع قيد الدرس باللجنة
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اظـصقص اظؼاغقغقة ضقد اظدرس باظؾفـة: 1اجلدكؿ رضؿ   
 

عؼؿرحات اظؼقاغني ضقد اظدرس                      عشارؼع اظؼقاغني ضقد اظدرس 
 عـ اظظفقر اظشرؼػ 16عؼؿرح ضاغقف بؿعدؼؾ ادلادة 

 3ادلقاصؼ ؿ  ) 1423 اظصادر صل رجب 1.02.239رضؿ 
 ادلؿعؾؼ باحلاظة 37.99بؿـػقذ اظؼاغقف رضؿ  (2002أطؿقبر 
 .ادلدغقة

 بنسادة تـظقؿ ادلدردة احللـقة 39.13عشركع ضاغقف رضؿ 
. ظألذغاؿ اظعؿقعقة

 
 عمدلة األسؿاؿ االجؿؿاسقة 84.13عشركع ضاغقف رضؿ 

. ظألذغاؿ اظعؿقعقة
 

 ؼؿعؾؼ بنحداث كتـظقؿ عمدلة 13.16عشركع ضاغقف رضؿ 
األسؿاؿ االجؿؿاسقة ظؾلؽـك كدقادة ادلدؼـة 
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ع إظك اظقزراء: 2اجلدكؿ رضؿ  رؾؾات االدؿؿا  

تارؼخ اإلحاظة  طركغقظقجقا اظطؾب
 إظك احلؽقعة

تارؼخ اإلحاظة 
 اظرضؿ ادلقضقع عؼدـ اظطؾب إظك اظؾفـة

متت عرادؾة رئقس عفؾس 
 ؼـاؼر 21 بؿارؼخ ادللؿشارؼـ

 عـ ررؼ رئقلل 2016
اظؾفـؿني، التكاذ اظؿدابقر اظالزعة 

ع .صل ادلقضق  
أحقؾ اظطؾب سؾك اظقزؼر - 

ادلؽؾػ باظعالضات عع اظؾردلاف 
.2016 ؼـاؼر 26صل   

 2016 ؼـاؼر 8 2016 ؼـاؼر 26
اظػرؼؼ 

االدؿؼالظل 
 ظؾقحدة

 كاظؿعادظقة

رؾب سؼد اجؿؿاع عشؿرؾ ظؾفـة 
كاظشمكف اظـؼاصقة  اظؿعؾقؿ

كاالجؿؿاسقة كجلـة اظداخؾقة 
كاجلؿاسات اظؿرابقة كاظؾـقات 

األدادقة بقضقر كزؼر اظداخؾقة 
ككزؼر اظؿربقة اظقرـقة كاظؿؽقؼـ 
ادلفـل ظدرادة كضعقة أداتذة 
ادلراطز اجلفقؼة كاظؿدخؾ األعـل 

اظعـقػ خالؿ كضػاتفؿ االحؿفاجقة 
 2016 ؼـاؼر 07ؼقـ 

01 

 صؾراؼر 29تقصؾت اظؾفـة صل 
 بفقاب اظقزؼر ادلؽؾػ 2016

باظعالضات عع اظؾردلاف عػادق 
اضؿراح اظقزارة ادلـؿدبة ادلؽؾػة 
باظـؼؾ اظؼقاـ بزؼارة عقداغقة 

ظؼاسدة االذغاؿ باظؼـقطرة ؼقـ 
.2016 عارس 15  

 2016 ؼـاؼر 27 2016 صؾراؼر 5
عفؿقسة 

اظعؿؾ 
 اظؿؼدعل

درادة كتؼققؿ غؿائج سؼد اظؾرغاعج 
بني اظدكظة كادلؽؿب اظقرـل ظؾلؽؽ 

احلدؼدؼة، كذظؽ بعد اغؿفاء اظعؼد 
2010-2015.  

02 

 

 

اظلقدات كاظلادة أسضاء جلـة اظداخؾقة كاجلؿاسات اظؿرابقة كاظؾـقات األدادقة  
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 أسضاء عؽؿب اظؾفـة
 ادلفؿة االدؿ اظػرؼؼ أك اجملؿقسة اظؾردلاغقة

اظلقد ادلفدم سـؿقف  اظػرؼؼ احلرطل رئقس اظؾفـة 
 اخلؾقػة األكؿ اظلقد اظؾشقر اظعؾدالكم صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة

اظػرؼؼ االدؿؼالظل ظؾقحدة كاظؿعادظقة   اخلؾقػة اظـاغل اظلقد احللـ دؾقغقة
 اخلؾقػة اظـاظث اظلقدة كصاء اظؼاضل صرؼؼ االحتاد ادلغربل ظؾشغؾ

 اخلؾقػة اظرابع اظلقد اجملؿار  صقاب اظػرؼؼ االذؿراطل
 اخلؾقػة اخلاعس اظلقد عقؿقد سرذاف اظػرؼؼ اظددؿقرم اظدميؼرارل االجؿؿاسل

اظلقد اظطقب اظؾؼاظل  اظػرؼؼ احلرطل  اخلؾقػة اظلادس
صرؼؼ اظؿفؿع اظقرـل ظألحرار   األعني اظلقد عقؿد أبا حـقـل

 ادلؼرر اظلقد  سؾد اظرحقؿ اظؽاعؾ صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة
أسضاء اظؾفـة 

 االدؿ اظؾردلاغقة اجملؿقسة أك اظػرؼؼ

اظػرؼؼ االدؿؼالظل 
ظؾقحدة كاظؿعادظقة 

 اظلقد دقدم عقؿد كظد اظرذقد
اظلقد اظـعؿ عقارة 

اظلقد  عقؿد داظؿ بـؿلعقد 

صرؼؼ األصاظة كادلعاصرة 

 اظلقد  عقؿد عؽـقػ
اظلقد  سؾد اظؽرمي اظفؿس 
اظلقد  عصطػك اخلؾػققم 

اظلقد  سؾد اظلالـ دل طقرم  صرؼؼ اظعداظة كاظؿـؿقة

عفؿقسة اظؽقغػدراظقة اظدميؼرارقة ظؾشغؾ  اظلقد اعؾارؾ اظصادم 
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