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تقديم 

41 جلسة عامة،  - 2017 بعقد   2016 تميزت حصيلة اشغال الجلسات العامة ملجلس املستشارين خالل السنة التشريعية 

توزعت بين 4 جلسات عامة خالل دورة أكتوبر 2016 وجلستين عامتين خالل  الدورة االستثنائية ملارس 2017 و35  جلسة عامة 

في دورة أيريل 2017.

وبالتأويل الذي أعطته  وإذا كانت الدورة االولى قد تأثرت بتأخر مفاوضات تشكيل الحكومة عقب انتخاب مجلس النواب، 

لذلك فقد انحصرت  الحكومة ملفهوم تصريف األمور الجارية وعدم خضوعها للمراقبة السيما عن طريق األسئلة الشفهية، 

الجلسات على املوافقة على نص تشريعي ذو صبغة مستعجلة، وعلى تدبير القضايا الداخلية للمؤسسة.

 ملقتضيات الفصل )66( من الدستور واملادة 5 من النظام الداخلي، عقد املجلس دورة استثنائية ملناقشة تقرير لجنة 
ً
وطبقا

تق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد، بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس املستشارين، ضمانا لتطبيق مقتضيات 

املادة 17 من القانون التنظيمي رقم 085.13 املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي الحقائق التي تنص على أنه »يخصص 

املجلس املعني جلسة أو جلسات عمومية ملناقشة مضمون تقرير اللجنة داخل أجل ال يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى 

مكتب هذا املجلس«. 

وبالتالي، أخذت دورة أبريل الحيز األوفر من أشغال املجلس لهذه السنة، وقد جاءت جلسات األسئلة الشفوية في املقدمة ب14 

جلسة عامة، تلتها 9 جلسات للتشريع، و6 جلسات خاصة، و3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب، و3  جلسات شهرية لتقديم 

األجوبة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.

وعلى العموم، باإلضافة إلى الجلسات التشريعية والرقابية املتعلقة باألسئلة الشفهية، فقد تميزت الجلسات العامة خالل هذه 

السنة التشريعية بـــــ :

انتخاب كل من الخليفة األول والخليفة الرابع للرئيس؛	 

تقديم ومناقشة البرنامج الحكومي؛ 	 

تقديم ومناقشة مشروع قانون املالية للسنة املالية 2017؛	 

االستماع إلى عرض الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية، ومناقشته بحضور اعضاء من 	 

الحكومة.





أوال:
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•عدد املستشارين غير الحاضرين
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خطاب رئيس جملس املستشارين مبناسبة اختتام دورة أكتوبر  للسنةالتشريعية 2017-2016 

بسم هللا الرحمان الرحيم

السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛

السادة الوزراء•املحترمون؛

الحضور الكريم؛

طبقا ألحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات املادة السادسة من النظام الداخلي يختتم مجلس املستشارين، اليوم، دورة 

أكتوبر للسنة التشريعية 2016ـ 2017.

ال بد أن نتوقف عند الحدث التاريخي املتمثل في عودة اململكة  وقبل استعراض حصيلة عمل املجلس خالل هذه الدورة، 

املغربية إلى اإلتحاد اإلفريقي، والتي جاءت كتتويج لدبلوماسية مبادرة، حكيمة ومتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا، هيأت شروط هذه العودة املستحقة واملظفرة للمملكة إلى حظيرة االتحاد االفريقي.

لقد شكل خطاب جاللة امللك أمام املشاركين في أشغال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان االتحاد 

االفريقي التي احتضنتها العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، عنوانا ملرحلة تاريخية قوية ومتميزة وواعدة بالنسبة للمغرب وألفريقيا 

على حد سواء اعتبارا ملكانة املغرب ودوره الريادي في الدفاع عن قضايا ومصالح شعوب القارة األفريقية

»لقد جاء قرار العودة إلى املؤسسة اإلفريقية ثمرة تفكير عميق. وهو اليوم أمر بديهي.

لقد حان موعد العودة إلى البيت: ففي الوقت الذي تعتبر فيه اململكة املغربية من بين البلدان األفريقية األكثر تقدما، وتتطلع 

فيه معظم الدول األعضاء إلى رجوعنا، اخترنا العودة للقاء أسرتنا.

وفي واقع األمر، فإننا لم نغادر أبدا هذه األسرة. ورغم السنوات التي غبنا فيها عن مؤسسات االتحاد اإلفريقي، فإن الروابط لم 

تنقطع قط؛ بل إنها ظلت قوية. كما أن الدول األفريقية وجدتنا دوما بجانبها...«.) انتهى النطق امللكي(

 إن عودة اململكة املغربية إلى حظيرة اإلتحاد االفريقي بقدر ما تعد انتصارا تاريخيا أسقط كل املخططات واملناورات التي كانت 

تستهدف النيل من مصالحنا، فهي تفتح أمامنا كبرملانيين تحديات جديدة، تفرض علينا استلهام التحرك الدبلوما�صي الذي قاده 

جاللة امللك، ومواصلة هذا التحرك وإعطائه مضمونا ملموسا في عالقتنا مع إخواننا األفارقة.

حضرات السيدات والسادة؛

أن يمارس  لقد حاول مجلس املستشارين منذ افتتاح البرملان من طرف صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 

صالحياته الدستورية في مجال الرقابة على العمل الحكومي من خالل الجلسة األسبوعية وفي حدود املهام املوكولة لحكومة 
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تصريف األعمال السيما وأن الساحة الوطنية عرفت أحداثا على قدر كبير من األهمية تستدعي تفاعل البرملان معها. وهكذا راسل 

املجلس الحكومة في هذا الشأن، إال أن هذه األخيرة كان لها رأي أخر تمثل في عدم االستجابة لطلب املجلس، مستندة في ذلك إلى 

القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتيسير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها وفق تأويل خاص للفصل 37 منه.

وتحمل املجلس مسؤوليته، وأصدر بالغا بهذا الصدد يشرح فيه حيثيات املوقف ويخلي مسؤوليته من أي تعثر في ممارسة دوره 

الرقابي والتشريعي. كما واصل املكتب اجتماعاته األسبوعية للتداول في مختلف القضايا املندرجة في مجاالت اختصاصاته وكذا 

اللقاءات التنسيقية مع رؤساء الفرق ومنسقي املجموعات البرملانية ورؤساء اللجان الدائمة للتشاور حول القضايا ذات األولوية 

في تدبير املؤسسة.

وجدير بالذكر أن مجلس املستشارين لم يستسلم لوضعية الجمود االضطراري، بل بادر إلى تفعيل دينامية متجددة ونشيطة 

همت جميع مناحي االشتغال في مجال اختصاصاته.

فعلى مستوى املراقبة، تابعت اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول وضعية الصندوق املغربي للتقاعد أشغالها واستمعت إلى 

عدد من املسؤولين.  ومن أجل استجالء املزيد من الحقائق حول موضوع اشتغالها، طلبت عن طريق مكتب املجلس استصدار 

وقد خصص املجلس لتقديمه اجتماعا مشتركا  تقرير من املجلس األعلى للحسابات حول وضعية الصندوق املغربي للتقاعد. 

اعتبر األول من نوعه جمع بين فعالياته ثالثة لجان دائمة ولجنة مؤقتة، وتم فيه االستماع إلى عرض قدمه السيد الرئيس األول 

للمجلس األعلى للحسابات حول املوضوع.

وعلى مستوى التشريع، واعتبارا لألهمية التي يكتسيها مشروع القانون رقم01.17 املتعلق باملصادقة على القانون التأسي�صي 

لالتحاد اإلفريقي الرتباطه بتوفير شروط عودة املغرب إلى مؤسسات االتحاد اإلفريقي، فقد تعبأت كل مكونات املجلس للتحسيس 

وهو ما ترجم في االجتماع الهام الذي عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية  بدقة هذه اللحظة، 

املحتلة وكذلك الجلسة العامة التي عرفت حضورا وازنا للسيدات والسادة املستشارين، مما يعكس حرص الجميع على التعبئة 

عندما يتعلق األمر باملصالح العليا للوطن.

وعلى املستوى الدبلوما�صي، شهدت هذه الدورة كذلك نشاطا دبلوماسيا هاما، إذ استقبل املجلس 9 وفود يمثلون مؤسسات 

حكومية وبرملانات وطنية وشخصيات دولية، كما شارك املجلس في 21 تظاهرة  إقليمية ودولية، وعلى رأسها الزيارة التي قمنا بها 

على رأس وفد من املجلس إلى جمهورية الشيلي بدعوة من رئيس مجلس النواب الشيلي، حيث التقينا مع مسؤولين حكوميين 

وبرملانيين رفيعي املستوى، وتناولنا مختلف القضايا واملواضيع التي تهم توطيد عالقاتنا الثنائية. وتوجت هذه الزيارة بالتوقيع على 

مذكرة تعاون وباالتفاق على غقامة منتدى برملاني أفريقي – التيني أميركي لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وتميزت هذه الدورة بتنظيم املجلس ملجموعة من األنشطة حول قضايا ذات أهمية على املستوى اإلقليمي والدولي نذكر من 

بين أهمها:

احتضان البرملان املغربي ما بين 5 و 9 نونبر أشغال الدورة ال69 للجنة التنفيذية واملؤتمر ال39 لالتحاد البرملاني اإلفريقي، 	 

وقد انكبت على الدراسة واملصادقة على التعديالت الخاصة بالنظام األسا�صي والقانون الداخلي لالتحاد، والبرنامج السنوي 
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للجنة  فضال عن تحديد جدول أعمال وتاريخ ومكان انعقاد الدورة ال70   ،2017 ومشروع امليزانية برسم سنة  للعمل، 

التنفيذية لالتحاد. كما عقدت لجنة النساء البرملانيات لالتحاد البرملاني اإلفريقي، بنفس املناسبة، اجتماعا خصص لدراسة 

موضوع »مساهمة البرملانات اإلفريقية في محاربة استغالل وتشغيل النساء واألطفال«.

أما أشغال املؤتمر ال39 لالتحاد البرملاني اإلفريقي فقد جرت أطواره يومي 8 و 9 نونبر، وعرف االستماع إلى التقرير العام الذي 	 

قدم من طرف اللجنة التنفيذية، وإلى تقرير حول أنشطة االتحاد، فضال عن تقرير حول أنشطة لجنة النساء البرملانيات.  

»مشاركة املواطنين وخاصة الشباب في النهوض  إلى عدد من املواضيع تتعلق ب  وتطرق املشاركون، خالل هذا املؤتمر، 

بالديمقراطية«، و«دور البرملانات اإلفريقية في تحقيق أهداف التنمية املستدامة«، وكذا »محاربة اإلرهاب في أفريقيا.« وعرف 

هذا املؤتمر انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتحديد مكان وتاريخ انعقاد املؤتمر ال40 لالتحاد البرملاني اإلفريقي.

وعلى هامش فعاليات الكوب 22 بمراكش، عقدت البرملانات اإلفريقية اجتماعا تشاوريا، بمبادرة من البرملان املغربي، وذلك 	 

يوم السبت 12 نونبر 2016، خصص لتنسيق املواقف وتوحيد الجهود من أجل بلورة مبادرة للترافع بشأن تمكين البلدان 

اإلفريقية السائرة في طريق النمو، من تدعيم قدراتها للتخفيف من تداعيات التغيرات املناخية والتكيف مع مشروع االنتقال 

الطاقي بما يوفر لها التمويالت املالئمة، وكذا التحويل التكنولوجي، كما استهدف تقاسم وتوحيد الرؤى بين البرملانات اإلفريقية 

حول موضوع التغيرات املناخية وآثارها على القارة السمراء وتوج اللقاء باعتماد إعالن مراكش للبرملانات اإلفريقية املشاركة 

في الكوب 22.

وفي نفس اإلطار عقد اجتماع تنيسيقي تشاروي ملمثلي البرملانات الفرانكفونية واستهدف هذا اللقاء أيضا اطالع وتحسيس 	 

البرملانيين الفرانكفونيين على بنوذ ومقتضيات اتفاق باريس للمناخ من أجل تسريع مسلسل املصادقة على االتفاق وإدراجه 

ضمن التشريعات الوطنية وتعزيز املراقبة في ما يخص احترام االلتزامات الوطنية والدولية، وتعزيز الشفافية وإلزامية تقديم 

حصيلة األعمال املنجزة في مجال مكافحة التغيرات املناخية.

22 نظم البرملان املغربي بشراكة مع اإلتحاد البرملاني الدولي فعاليات االجتماع البرملاني  بمناسبة 	  وبمناسبة انعقاد الكوب 

مؤتمر »كوب 22« بمراكش يوم 13 نونبر 2016. وشارك في أشغال هذا االجتماع، وفود عن 167  دولة أعضاء في اإلتحاد 

البرملاني الدولي، باإلضافة إلى ممثلي املنظمات البرملانية اإلقليمية والجهوية والدولية، وكذا ممثلي املنظمات الحكومية وغير 

البرملاني بالتداول في قضايا ترتبط أساسا بدور البرملانات في تفعيل مضامين »اتفاق باريس«،  الحكومية. وتميز هذا اللقاء 

وكذا تفعيل »املخطط البرملاني حول التغيرات املناخية« املصادق عليه في الجمعية العامة 134 لإلتحاد البرملاني الدولي التي 

انعقدت بلوسكا بزامبيا. وتوج هذا اللقاء باملصادقة على الوثيقة الختامية التي كان ملجلسنا املوقر شرف صياغة مضامينها.

أي تعاون بين  وسيعرف مساء هذا اليوم تنظيم ندوة حول »محاربة اإلرهاب والتطرف العنيف في البحر األبيض املتوسط: 

للوقوف   5+5 في إطار زيارة وفد عن الجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط ملجموعة الحوار  )املغرب نموذجا(«  الضفتين؟ 

على التجربة املغربية الرائدة في مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف، باعتبارها نموذجا عرف نجاحا كبيرا وإشعاعا إقليميا ودوليا، 

وباملجهودات التي بذلتها بالدنا في ما يخص تجديد الحقل الديني ودوره في محاربة التطرف العنيف. 

 وفي إطار تعزيز الدور املحوري ملجلسنا في توطيد وتثمين العالقات مع دول أمريكا الالتينية، استقبل مجلسنا وفدين هامين، 

األول قاده رئيس مجلس النواب الشيلي، والذي قام بزيارة لألقاليم الجنوبية للمملكة، التقى خاللها مع شيوخ القبائل الصحراوية، 

ووقف عند التطور الهام الذي عرفته مدينة العيون على مستوى البنية التحتية وتحديث املرافق االجتماعية.. والوفد الثاني 
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قادته رئيسة مجموعة الصداقة البرملانية الشيلية ـ املغربية.

تميزت هذه الدورة باستكمال تشكيل لوائح مجموعات الصداقة والتعاون مع  وعلى مستوى تفعيل مجموعات الصداقة، 

 15( )65 مجموعة(، وأيضا تفعيل وإحداث مجموعات تعاون وصداقة مع برملانات الدول اإلفريقية  برملانات املجالس املماثلة 

االتحاد األوروبي عملها الدبلوما�صي من خالل زيارة إلى ستراسبورغ  دولة(. كما واصلت مجموعة الصداقة البرملانية املغرب – 

حول وضعية حقوق اإلنسان والديمقراطية في العالم،   2015 بمناسبة مناقشة والتصويت على مشروع التقرير السنوي لـ 

وسياسة االتحاد األوروبي في هذا املجال، وزيارة مماثلة لبروكسيل للتباحث حول القضايا ذات االهتمام املشترك ومناقشة سبل 

تعزيز التعاون الثنائي بين املؤسستين التشريعيتين.

فقد شكل التعاون والتفاعل معها هاجسا يحظى باألولوية لدى مجلس  وبخصوص العالقة مع املؤسسات الدستورية،   

املستشارين، حيث الحرص الشديد على استمرار السالسة التي طبعت عالقته بها على الدوام بتفاعل املجلس الدائم مع التقارير 

الصادرة عنها بتعميمها على جميع مكوناته من فرق ومجموعات ومكتب، بغاية استثمار ما يرد فيها من تحاليل ومعطيات تساعد 

السيدات والسادة املستشارين في ممارسة األدوار الرقابية والتشريعية املنوطة بهم؛ فضال عن املساهمة واملشاركة النوعية لكل 

من املجلس االقتصادي واالجتماعي واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومجلس الجالية املغربية بالخارج في مختلف املبادرات 

التي أقدم عليها مجلسنا واملندرجة في اختصاصاتها. وكذلك الشأن بالنسبة السترسال العالقة مع املجلس الدستوري بخصوص 

قراراته ذات الصلة باملنازعات االنتخابية ألعضاء مجلس املستشارين.

أما بخصوص االنفتاح على املحيط وتنشيط الحوار العمومي، فقد واصل مجلسنا املوقر تنظيم عدد من الفعاليات الحوارية 

بغرض التداول والتناظر بشأن بعض القضايا الوثيقة الصلة بمهامنا أو املرتبطة بالتزامات بالدنا الدولية، حيث شهدت هذه 

الفترة تنظيم ندوة برملانية غير مسبوقة حول موضوع »مالءمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس حول التغيرات 

انكبت على تدارس  املناخية« بشراكة مع »مؤسسة وستمنستر للديمقراطية« و«معهد غرانثهام لألبحاث حول املناخ والبيئة«، 

العديد من القضايا املتعلقة بنتائج مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطار حول التغيرات املناخية COP22 / CMP12 / CMA1 من 

قبيل تدعيم قدرات التخفيف والتكيف وتحقيق التمويل املالئم وتعزيز ونقل التكنولوجيا وإعمال الشفافية واملساءلة. وخلصت 

إلى إعداد »مشروع املخطط البرملاني ملالئمة التشريعات الوطنية مع اتفاق باريس« والذي عرض على أنظار مجلس النواب املوقر 

قصد إبداء الرأي واعتماده كصيغة نهائية ملساهمة البرملان املغربي بمجلسيه في املجهود البرملاني الدولي الرامي إلى الرقي باملمارسة 

البرملانية الوطنية في مجال تحيين ومالءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بتغيرات املناخ.

وفي سياق متصل وقناعة من مجلسنا بترابط إعمال مقتضيات باريس مع األهداف الـ17 للتنمية املستدامة لعام 2030 ، عملنا 

على تنظيم يوم درا�صي حول أدوار البرملان في تحقيق أهداف التنمية املستدامة بمعية املندوبية السامية للتخطيط وبتعاون مع 

برنامج األمم املتحدة للتنمية ومؤسسة »وسمنستر للديمقراطية«، التي وقعنا معها باملناسبة اتفاقية للشراكة والتعاون.

ومن بين مخرجات هذا اللقاء، صياغة تقرير تركيبي استعرض مداخالت اليوم الدرا�صي والنقاشات التي جرت فيه من حيث 
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املكتسبات ذات الطابع املنهجي واملعياري ومكتسبات أخرى متعلقة بالسياسات العمومية، تشكل أساسا يمكن االنطالق منه لبناء 

إطار متكامل إلعمال أدوار البرملان في تتبع تنفيذ وتقييم إعمال أهداف التنمية املستدامة بما في ذلك تكييف السياسات العمومية 

القطاعية واألفقية والترابية، لجعلها محققة ألهداف التنمية املستدامة وإجراء املراجعات القانونية التي يتطلبها ذلك.

وفي مقابل ذلك تم التوقف على بعض التحديات التي يمكن في حال عدم إيجاد أجوبة قانونية وسياسات عمومية من أجل 

رفعها أن يعيق ليس فقط إعمال أدوار البرملان في تحقيق أهداف التنمية املستدامة بل تفعيلها على أرض الواقع، ليخلص هذا 

اليوم الدرا�صي إلى التداول بشأن مشروع اإلعالن حول دور البرملان في رصد وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة واملوافقة على 

فحواه واعتماده.

وتجدر اإلشارة في نفس اإلطار، إلى أنه تم  تقديم مشروع الدليل البرملاني في تحقيق أهداف التنمية املستدامة الذي تم إعداده 

استنادا إلى مسودة دليل برملاني أعدها لفائدة برملانات آسيا خبراء املنظمة العاملية للبرملانيين ضد الفساد بدعم من برنامج األمم 

املتحدة  اإلنمائي والبنك اإلسالمي للتنمية، وقام بتكييفها مع السياق املغربي خبير وطني وفريق مركز الدراسات والبحوث البرملانية 

التابع ملجلس املستشارين.

وترصيدا ملجهودنا الترافعي بخصوص تقوية دور البرملانات الوطنية ومكانتها في املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، بادرنا إلى 

تنظيم ندوة برملانية حول دور مجلس املستشارين في حماية و تعزيز حقوق اإلنسان بشراكة مع مؤسسة »وستمنستر للديمقراطية« 

والتي تندرج أيضا في إطار احتفال املنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق اإلنسان، وتكريسا ألهمية الدور الذي تلعبه البرملانات في 

حماية و إرساء هذه الحقوق وتنفيذ التزامات الدولة.

وقد حرصنا على توفير شروط النقاش التعددي من خالل دعوة املؤسسات الوطنية والحكومية واملدنية واألكاديمية ذات 

»مشروع الحرية وحقوق  الصلة باملوضوع للمشاركة في هذه الندوة مع استثمار الخبرة الدولية عبر إشراك باحث مساعد في 

اإلنسان العاملية«، وخلصت أشغال هذه الندوة إلى تقديم تقرير تركيبي تضمن توصيات جديرة باالعتبار وكذا التداول بخصوص 

دراسة معدة لفائدة املجلس حول مالءمة التشريع الوطني مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان والتي نتطلع إلى أن تنير عملنا 

كبرملانيين في مجهود مالءمة منظومتنا التشريعية الوطنية مع منظومة حقوق اإلنسان الدولية.

عالوة على ذلك، وضمن نفس املنحى نظم املجلس بتعاون مع املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان لقاء تشاوريا حول التقرير 

الوطني الذي سيعرض أمام مجلس حقوق اإلنسان برسم الدورة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل. واستهدف هذا اللقاء 

وإطالع  التفاعلي عرض مضامين التقرير الوطني الذي أعدته املندوبية الوزارية بالتعاون مع باقي الفاعلين الوطنيين املعنيين، 

السيدات والسادة املستشارين املحترمين على مضامينه وإبداء الرأي بشأنه.

وفي سياق السعي نحو الترصيد والتوثيق، نظمنا بمعية مجلس الجالية املغربية بالخارج، ورشة عمل لتقديم أعمال الندوة 

الدولية حول موضوع »مغاربة العالم و الجهوية املوسعة« املنظمة خالل فصل الصيف من السنة الفارطة. وقد تم اإلعالن عقب 

هذه الورشة على عزم املؤسستين تنظيم النسخة الثانية لهذه الدورة في غضون شهر يوليوز املقبل.
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أما بشأن السعي إلى إشراك املجتمع املدني في بلورة مقترحات ملموسة لتفعيل مستلزمات الديمقراطية التشاركية املنصوص 

عليها دستوريا، فقد نظمنا بتعاون مع املركز الدولي لقوانين منظمات املجتمع املدني لقاءا دراسيا حول«تفعيل وتدبير حق تقديم 

التفاعلي  وسعى هذا اللقاء  اآلليات التنظيمية واإلدارية ملجلس املستشارين وأدوار املجتمع املدني-«.  العرائض وامللتمسات- 

الثالث، إلى تكثيف التفاعل املؤسساتي املدني من أجل مساهمة فاعلة تنكب بصفة خاصة على تطوير مقتضيات النظام الداخلي 

ملجلس املستشارين، لجعله أكثر مالئمة مع املرجعيات الوطنية والدولية، ومتسقا في كثير من جوانبه مع التجارب واملمارسات 

الفضلى، وكذا تفعيل املرتكزات والقواعد الدستورية واملرجعيات الوطنية ذات الصلة. وقد توزعت أشغال هذا اللقاء الدرا�صي 

على محورين بارزين؛ ضمن خمس مداخالت مركزية؛ حيث هم املحور األول أهم اآلليات القانونية واإلدارية لتفعيل وتدبير 

مجلس املستشارين للحق في تقديم العرائض والحق في امللتمسات، وخصص املحور الثاني ألدوار وآليات املجتمع املدني في تفعيل 

الحق في تقديم امللتمسات والعرائض إلى مجلس املستشارين ومرافقة املواطنين ملمارسته.

أن أجدد التنويه إلى أنه فيما يخص العالقة مع املجتمع املدني فإن مقاربتنا تتجاوز جوانبها  واسمحوا لي في هذا الصدد، 

وتنظيمي عبر ترجمة التوصيات والخالصات املتمخضة عنها إلى مقتضيات في بنود مشروع  املوضوعاتية إلى ما هو إجرائي  

التي واصلت اشتغالها خالل  الداخلي  النظام  بالعمل الذي تقوم به لجنة  للتنويه  واغتنم هذه الفرصة  الداخلي.  النظام 

هذه الدورة، وفق منظور جديد للعمل البرملاني يروم إدماج مختلف القضايا املستجدة وعلى رأسها قضايا حقوق اإلنسان 

ومتطلبات التنمية املستدامة.

كما انكب املجلس على تحضير البنيات اإلدارية املستقبلية تماشيا مع املستجدات التشريعية في العالقة باهتمامات املجتمع 

املدني كتلك املتعلقة بتقديم العرائض وامللتمسات وكذلك إدماج اللغة االمازيغية في أشغال مجلس املستشارين.

إذ سيفعل املقتضيات الدستورية  فقد حقق املجلس تراكما هاما،  وعلى مستوى مناقشة وتقييم السياسات العمومية،   

املتعلقة بها للمرة الثالثة على التوالي، ذلك أن مكتب املجلس وطبقا ملقتضيات النظام الداخلي باشر مسطرة إحداث املجموعة 

املوضوعاتية املكلفة بالتحضير للجلسة السنوية بالتعاون والتشاور مع مكونات املجلس، حيث حدد عدد أعضائها في 13 عضوا 

حسب التمثيل النسبي للفرق واملجموعات.

اقتراحا في مواضيع تهم مختلف مناحي   40 وقد سبقت هذه العملية، توصل مكتب املجلس من الفرق واملجموعات بأربعين 

الحياة االقتصادية االجتماعية والثقافية، منها 12 موضوعا هم وضعية املرفق العمومي.

استقر الرأي على اختيار  وبعد مشاورات مكثفة وتفاعال مع التوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرملان، 

السياسة العمومية في مجال املرفق العمومي كمحور للجلسة السنوية لهذه السنة.

وبغرض تجويد العمل البرملاني والرفع من نجاعته، اتخذ مكتب املجلس قرارا يخص اعتماد نظام املساعدة البرملانية كما هو 

معمول به في مجموعة من البرملانات الوطنية عبر العالم.

وعلى مستوى تدبير املوارد البشرية للمجلس، فإن املكتب منكب على إعداد مخطط استراتيجي يروم تقوية قدرات هذه املوارد 
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والرفع من مردوديتها وتحقيق الفعالية والنجاعة في العمل اإلداري. وسعيا منه إلى إشراك الجميع في هذا الورش الهام، فقد عقد 

سلسلة من املشاورات مع جميع املكونات بغاية إنضاج شروط تفعيل املخطط واتخاذ التدابير املصاحبة له وعلى رأسها تعميق 

النظر وتوسيع االستشارة حول منظام إدارة مجلس املستشارين بعد مرور ثالث سنوات على تطبيقه.

حضرات السيدات والسادة،

في الختام، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة  املستشارين املحترمين، أعضاء مكتب املجلس، ورؤساء 

الفرق البرملانية ومنسقي املجموعات البرملانية، ورؤساء اللجن الدائمة، على نشاطهم املتواصل وحضورهم الدائم وحرصهم على 

الرقي بأداء املجلس.

والشكر أيضا موصول لكافة السيدات والسادة املستشارين على حرصهم ومواظبتهم في إغنـاء النقاش داخل املجلس.

ويسعدني بنفس املناسبة، أن أنوه بكافة أطر وموظفات وموظفي مجلس املستشارين، على تفانيهم في العمل من أجل النهوض 

بأداء مجلسنا والرفع من إنتاجيته...

كما ال يفوتني بهذه املناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى جمعيات املجتمع املدني على متابعتهم الدائمة ألنشطة املجلس، وكذا مختلف 

وسائل اإلعالم الوطنية والدولية على مواكبتها ألنشطة املجلس، ونقلها بمهنية للرأي العام.

 

وشكرا على حسن إصغائكم.





الدورة االستثنائية
مارس 2017
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بعد إيداع لجنة تق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد لتقريرها لدى السيد رئيس مجلس املستشارين في 28 فبراير 

2017، وبناء على مقتضيات املادة 17 من القانون التنظيمي رقم 085.13 املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي الحقائق 

»يخصص املجلس املعني جلسة أو جلسات عمومية ملناقشة مضمون تقرير اللجنة داخل أجل ال يتعدى  التي تنص على أنه 

أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب هذا املجلس«، توصل مكتب املجلس بطلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس املستشارين 

)89 عضوا( للدعوة لعقد دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد يتمثل في تقديم ومناقشة مضمون التقرير املشار إليه 

 ملقتضيات الفصل )66( من الدستور واملادة 5 من النظام الداخلي للمجلس. وعلى إثر ذلك، تم تحديد يومي 13 و15 مارس 
ً
طبقا

2017 كموعد لعقد الجلسات العامة املخصصة ملناقشة النقطة املدرجة في جدول األعمال، وأخبر السيد رئيس مجلس النواب 

والسيد رئيس الحكومة بذلك.

واستحضار التجارب  وبعد اإلحاطة بمختلف النصوص القانونية املنظمة ملناقشة مضامين تقارير لجان تق�صي الحقائق، 

السابقة ملجل�صي البرملان في هذا الشأن، تم تنظيم املناقشة بالتنسيق بين املكتب وندوة الرؤساء، بإقامة فاصل زمني بين جلسة 

تقديم التقرير وجلسة مناقشة مضمون التقرير للتطبيق األمثل ألحكام الفصل 67 من الدستور، وقصد ضمان إطالع املجلس 

على نتائج عمل لجنة تق�صي الحقائق، ومناقشته مضمون التقرير بعد ذلك.

وبناء عليه، صدر إعالن عن رئيس مجلس املستشارين يعلم السيدات والسادة املستشارين بجمع البرملان في دورة استثنائية بناء 

على طلب من أغلبية أعضاء املجلس، وفق جدول األعمال التالي:

 ـ تقديم تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد، يوم االثنين 13 مارس 2017؛

ـ مناقشة مضمون تقرير اللجنة، يوم األربعاء 15 مارس 2017.

وطبقا لجدول األعمال املقّرر، تم توزيع تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد على أعضاء 

املجلس، وذلك بمجرد انتهاء املقّرر من تقديمه خالل الجلسة العامة األولى..

وبعد االنتهاء من املناقشة من لدن جميع الفرق واملجموعات باملجلس التي عرضت خاللها جميع مكونات املجلس وجهة نظرها 

085.13 املتعلق  17 من القانون التنظيمي رقم  في املوضوع، وافق املجلس على اثر ذلك -طبقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة 

بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي الحقائق- على نشر مجموع مضمون التقرير في الجريدة الرسمية للبرملان.

 15 وفي الختام، أعلن السيد رئيس مجلس املستشارين عن استيفاء املجلس لجدول أعمال الدورة االستثنائية، يوم األربعاء 

ملخص أشغال الدورة االستثنائية املنعقدة بطلب من أغلبية أعضاء جملس املستشارين 
لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي احلقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد
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مارس 2017، وبالتالي اختتام هذه الدورة، ليتم توجيه كتاب في املوضوع للسيد رئيس الحكومة قصد ترتيب األثر القانوني عن 

ذلك طبقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل 66 من الدستور.

وقد توزعت أشغال الدورة االستثنائية كالتالي:

 

34 
 

الضوعة، لُخم جىحُه ٦خاب في اآلاىيٕى للؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٢هض جغجِب ألازغ 
.  مً الضؾخىع 66ال٣انى�ي ًٖ ذلك طب٣ا ألخ٩ام الف٣غة ألاخ��ة مً الفهل 

: و٢ض جىػٖذ ؤقٛا٫ الضوعة الاؾخثىاثُت ٧الخالي

 

 الغكس

 

ش الجلؿت  جاٍع

 

 حضألٌا ؤعمالها

ن  عضص املؿدكاٍع
ن  الحايٍغ

ن املخغُبين  عضص املؿدكاٍع

 املضة الؼمنُت

 اآلاجمٕى
اليؿبت 
ت  اآلائٍى

 اآلاجمٕى
اليؿبت 
ت  اآلائٍى

بضون 
 ٖظع

 بٗظع

1.  13/03/2017 
غ لجىت ج٣ص ي  ج٣ضًم ج٣ٍغ
الخ٣اث٤ خى٫ الهىضو١ 

. اآلاٛغبي للخ٣اٖض
 ص٣ُ٢ت 30 01 63 % 53.3 64 % 46.6 56

2.  15/03/2017 
غ لجىت ج٣ص ي  مىا٢كت ج٣ٍغ
الخ٣اث٤ خى٫ الهىضو١ 

. اآلاٛغبي للخ٣اٖض

45 

 
37.5 % 75 62.5  % 70 05 

 15 ؾاٖاث و3
ص٣ُ٢ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

•عدد املستشارين غير الحاضرين
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دورة أبريل  2017
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-  الجمعة 14 أبريل 2017 -

•حضرات السيدات والسادة،

دورة أبريل  نفتتح اليوم،  من الدستور واملادة األولى من النظام الداخلي ملجلس املستشارين،   65 طبقا ملقتضيات الفصل 

للسنة التشريعية -2016 2017 في ظل ظرفية متميزة، من أبرز معاملها، استكمال مسلسل األوراش اإلصالحية الكبرى التي مست 

مجموعة من القطاعات املهيكلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، والتي ساهمت في إبراز 

نموذجنا املتفرد في ظل محيط إقليمي شديد التوتر والحساسية.

ويأتي افتتاح هذه الدورة في سياق تعيين الحكومة الجديدة، التي نتمنى التوفيق لرئيسها وأعضائها، ونجدد لهم التأكيد، بهذه 

املناسبة، على أن مجلس املستشارين على أتم استعداد للتعاون معهم، على قاعدة فصل وتكامل السلط.

كما نفتتح هذه الدورة أيضا في سياق استكمال بناء الصرح املؤس�صي، بما يؤمن الحكامة الديمقراطية، بعد تنصيب مؤسستين 

دستوريتين جديدتين طبقا ملقتضيات الدستور، ويتعلق األمر باملحكمة الدستورية واملجلس األعلى للسلطة القضائية الذين ننهئ 

أعضائهما على الثقة التي حظوا بها من قبل صاحب الجاللة نصره هللا، ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم.

وتتميز هذه الظرفية أيضا باالنتظارات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية لبالدنا بعد تعيين أمين عام جديد لألمم املتحدة، 

السيما وأنه سيقدم قبل نهاية الشهر الجاري تقريره إلى مجلس األمن بشأن تطورات هذا النزاع املفتعل.

وجدير بالذكر في هذا السياق، أن املغرب قدم مبادرة للحكم الذاتي لألقاليم الجنوبية للمملكة، وصفت بالجادة وذات املصداقية، 

وحظيت وال تزال بتقدير املنتظم الدولي لكونها تشكل الحل األمثل إلنهاء هذا النزاع املفتعل الذي عمر عقودا من الزمن.

ونفتتح هذه الدورة أيضا في سياق التحضيرات الجارية الستكمال إجراءات انضمام اململكة املغربية إلى مؤسسات االتحاد 

اإلفريقي، تماشيا مع التوجيهات امللكية السامية، السيما تلك املعبر عنها في الرسالة امللكية املوجهة إلى املشاركين في أشغال منتدى 

2017 بمدينة الداخلة، بأن »تحقيق النهضة اإلفريقية املنشودة، يبقى رهينا بمدى ثقتنا في  17 مارس  »كرانس مونتانا«بتاريخ 

في إطار تعاون جنوب جنوب مربح، وشراكة  واستغاللها على أحسن وجه،  وباالعتماد على مؤهالتنا وقدراتنا الذاتية،  نفسنا، 

استراتيجية وتضامنية بين دول الجنوب.

املتحررين من العقد  يحكمها جيل جديد من القادة البراغماتيين،  فإفريقيا اليوم،  وإننا لواثقون من كسب هذه الرهانات. 

اإليديولوجية، التي عفا عنها الزمن. هؤالء القادة الذين يعملون، بكل غيرة وطنية ومسؤولية عالية، من أجل استقرار بلدانهم، 

وضمان انفتاحها السيا�صي، وتنميتها االقتصادية، وتقدمها االجتماعي«)انتهى النطق امللكي(.

وبعد استكمال تأسيس مجموعات  واستعدادا لرفع التحديات املترتبة عن عودة اململكة املغربية إلى األسرة اإلفريقية، 

بادرنا إلى فتح ورش استكشاف السبل واآلليات الكفيلة بتقوية  برملانية جديدة للصداقة مع البرملانات الوطنية اإلفريقية، 

2016-2017 خطاب رئيس جملس املستشارين مبناسبة افتتاح دورة أبريل للسنة التشريعية
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القضايا  حول  موضوعاتية  عمل  وورشات  ندوات  سلسلة  عقد  من خالل  اإلفريقي،  املستوى  على  الدبلوما�صي  حضورنا 

»الحضور الدبلوما�صي  والتي أعطينا انطالقتها األسبوع املنصرم عبر تنظيم ندوة برملانية في موضوع  والرهانات ذات الصلة، 

للمغرب في القارة اإلفريقية«. 

حضرات السيدات والسادة،

لقد شهدت الفترة الفاصلة بين الدورتين نشاطا مكثفا ملجلس املستشارين، على عدة مستويات.

وهكذا، فاستكماال للمبادرة التي أطلقها املجلس بتشكيل لجنة نيابية لتق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد، والتي 

اشتغلت في ظروف استثنائية ناتجة باألساس عن تواجد أعضاء الحكومة في وضعية تصريف األعمال، عمل املجلس في دورة 

استثنائية هي األولى من نوعها في تاريخ العمل البرملاني من حيث اتخاذ املبادرة من طرف أعضاء أحد املجلسين، على مناقشة تقرير 

هذه اللجنة طبقا ملقتضيات املادة 17 من القانون التنظيمي املتعلق بطريقة تسيير لجان تق�صي الحقائق.

وعالقة بالوظائف الدستورية الجديدة ملجلس املستشارين، وخاصة ما يتعلق منها بالسياسات العمومية وفي إطار التفاعل مع 

التوجيهات امللكية السامية، تجاوب املجلس مع مضامين الخطاب امللكي الذي ألقاه جاللته بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 

الحالية والذي شخص فيه بشكل دقيق أعطاب اإلدارة املغربية، وهو املوضوع الذي من املقرر أن تعالجه املجموعة املوضوعاتية 

املكلفة بالتحضير للجلسة السنوية املخصصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية تحت عنوان »املرفق العمومي«.

وشهدت هذه الفترة كذلك، مواصلة عمل اللجنة املكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس، في تكامل مع مجلس النواب واحتراما 

ملقتضيات الدستور.

وال يفوتني في هذا الصدد، أن أنوه كذلك بالعمل الجاد الذي تقوم به لجنة التنسيق بين مجل�صي البرملان، من خالل الترتيب 

للقاءات املنتظمة التي تعقدها في سبيل توحيد الرؤية في التعامل مع القضايا ذات االهتمام املشترك، والتي توجت بإحداث لجنة 

فرعية مختلطة تشتغل على مواضيع محددة، وستف�صي بدون شك إلى نتائج إيجابية من شأنها تحقيق التناسق والتكامل بين 

املجلسين ضمانا لنجاعة العمل البرملاني.

وتكريسا للتفاعل اإليجابي ملجلس املستشارين مع مبادرات املجتمع املدني الرامية إلى املساهمة في دعم العملية التشريعية، 

نظم املجلس أياما دراسية بشراكة مع منظمات املجتمع املدني لبحث طرق تمكين اآلليات القانونية والتنظيمية لعالقات 

مجلس املستشارين مع املجتمع املدني والديمقراطية التشاركية، وخاصة ما يرتبط بالحق في تقديم العرائض وامللتمسات في 

مجال التشريع.

•حضرات السيدات والسادة،

لقد شهدت الفترة الفاصلة بين الدورتين كذلك نشاطا دبلوماسيا هاما، إذ استقبل املجلس10وفود يمثلون مؤسسات حكومية 

رئيس  والسيد   وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية نيجيريا االتحادية،  وبرملانات وطنية وشخصيات دولية، 

تظاهرة   18 كما شارك املجلس في  والسيد رئيس مجلس األمة بدولة الكويت...،  مجلس الشورى باململكة العربية السعودية، 

2017 حول موضوع:  إقليمية ودولية، منها مساهمتنا في أشغال جلسة االستماع السنوية لألمم املتحدة بنيويورك شهر فبراير 
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»العالم األزرق: الحفاظ على املحيطات، وحماية كوكب األرض وضمان رفاهية البشر ضمن أهداف التنمية املستدامة 2030«.

وشارك املجلس كذلك في أشغال الجمعية 136 لإلتحاد البرملاني الدولي التي انعقدت بالعاصمة دكا ببنغالديش في الفترة املمتدة 

من فاتح إلى خامس أبريل 2017، وفي الدورة 34 ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف كاستعداد لتهييئ مشاركة املجلس، وألول مرة، في 

الوفد الرسمي للمملكة املغربية الذي سيقدم التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل بداية شهر مـــاي 

2017، مما سيكرس توجهنا الرامي إلى تحقيق عمل برملاني مبني على املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان.

وفي إطار تعزيز الدور املحوري ملجلسنا في توطيد وتمتين العالقات مع دول أمريكا الوسطى والالتينية ودول الكرايبي، استقبل 

مجلسنا وفدا برملانيا عن املكتب التنفيذي لبرملان أمريكا الوسطى والكرايبي، وممثلين عن برملان جمهورية غواتيماال ومجلس 

الشيوخ بجمهورية الدومينيكان، كما استقبل املجلس وفدا برملانيا عن جمهورية البيرو.

وشكلت املباحثات التي أجريناها مع هذه الوفود مناسبة هامة للتعبير عن االعتزاز بالدينامية املتواترة التي تشهدها عالقات 

اململكة املغربية مع بلدان املنطقة، وكذا روح التشاور والتنسيق القائمة بشأن مختلف القضايا والتحديات والرهانات املشتركة 

في أفق ترجمة مشروعنا الطموح املتعلق بإحداث«منتدى برملاني إفريقي-أمريكو التيني«، كفضاء للترافع حول مصالح وقضايا 

الشعوب اإلفريقية والالتينية، وإسماع صوتها في مختلف املحافل البرملانية اإلقليمية والدولية.

وعرفت هذه الفترة كذلك، زيارتنا بمعية وفد من املجلس، إلى جمهورية فنلندا بدعوة من السيدة رئيسة البرملان الفنلندي من 

8 إلى 10 مارس 2017، وحظينا خاللها بشرف استقبالنا من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية الفنلدية، وهو ما شكل  فرصة 

هامة للتعريف بالنموذج الديمقراطي املغربي وبفرص االستثمار املتاحة في ظل املوقع الجيو-استراتيجي الذي تتفرد به بالدنا.  

24 لالتحاد البرملاني العربي، والذي توجت  كما تميزت هذه الفترة الفاصلة بين الدورتين، بتنظيم البرملان بمجلسيه للمؤتمر 

أشغاله برئاسة البرملان املغربي لإلتحاد كتقدير لجهود اململكة املغربية في خدمة قضايا األمة العربية واإلسالمية، وتقوية العمل 

البرملاني العربي ـ العربي.

وعلى مستوى الشراكة والتعاون الدولي، كثف مجلس املستشارين أنشطته خالل هذه الفترة مع مختلف املؤسسات وعلى 

وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي.كما فتح املجلس أوراشا مع كل من  والبنك الدولي،  رأسها: مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، 

املنظمة العاملية للهجرة، ومؤسسة كونراد أديناور، وبرنامج دعم اتفاقية الشراكة بين اململكة املغربية واالتحاد األوروبي في إطار 

خلق آلية التوأمة املؤسساتية.

 السيدات والسادة األفاضل،

تميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين أيضا بحدث هام، تمثل في تنظيم مجلسنا للدورة الثانية للمنتدى البرملاني الدولي للعدالة 

فبراير   20 يوم  مدخل أسا�صي للتنمية املستدامة والعدالة االجتماعية«،  االجتماعية تحت شعار«مأسسة الحوار االجتماعي: 

2017، والذي حظي بشرف الرعاية املولوية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

وبهذه املناسبة، نسجل بكل اعتزاز وفخر مضامين الرسالة امللكية السامية التاريخية املوجهة إلى املشاركين في هذا املنتدى، والتي 

نوه فيها جاللته بمساهمة مجلس املستشارين في بناء النموذج املغربي للعدالة االجتماعية، كما دعا جاللته من خاللها مجلس 
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املستشارين إلى »متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج املغربي للعدالة االجتماعية، عبر تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات 

قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين املعنيين، واستثمار حصيلة هذه األعمال في إعداد الدورات املقبلة لهذا املنتدى البرملاني«) 

مقتطف من الرسالة امللكية السامية(.

حضرات السيدات والسادة،

قبل الختام، أود أن أعبر عن أملنا الكبير في أن تكون هذه الدورة حافلة بالعطاء البرملاني خدمة للمصلحة العليا لوطننا العزيز، 

من أجل استدراك الزمن املهدور جراء تعثر مشاورات تشكيل الحكومة.

وبهذه املناسبة، أتوجه بخالص الشكر واالمتنان إلى السيدة والسادة أعضاء مكتب مجلس املستشارين، والسيدات والسادة 

رؤساء الفرق ومنسقي املجموعات، والسادة رؤساء اللجان الدائمة، وكافة السيدات والسادة املستشارين املحترمين على ما أبدوه 

من بذل وعطاء طيلة الفترة الفاصلة بين الدورتين.

كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى موظفات وموظفي املجلس، على تفانيهم في القيام بواجبهم.

والشكر موصول كذلك ملنظمات املجتمع املدني والفعاليات الجامعية واألكاديمية التي واكبت بانتظام أنشطتنا، وملمثلي وسائل 

اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية على متابعة وتغطية أشغال املجلس وأنشطته املتعددة ونقلها بكل مهنية 

لعموم الرأي الوطني والدولي.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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ثانيا:•الحصيلة التفصيلية ألشغال الجلسات العامة خالل دورة أبريل•2017 

أوال:•الحصيلة اإلجمالية ألشغال الجلسات العامة خالل دورة أبريل•2017:
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 ولوج قاعة الجلسات العامة من قبل المستشار بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضاها داخل القاعة؛: المقصود بالحضور في الجلسة العامة  2

للمستشارين الذين ولجوا قاعة الجلسات العامة طيلة مدة الجلسة  (nombre total cumulé)هو العدد اإلجمالي التراكمي : المقصود بعدد حضور المستشارين داخل قاعة الجلسات العامة
 .العامة

 
 . عضوا بعد تعيين السيد محمد األنصاري عضوا بالمحكمة الدستورية119 تلغ عذد أعضاء الوجلس خالل الجلساخ الخوسح األولى هي دورج أتزٌل  3
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6.  27/04/2017 
حلؿت بغآلااهُت مكتر٦ت بم٣غ مجلـ الىىاب لخ٣ضًم 

 للؿىت اآلاالُت 73.16مكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت ع٢م 
2017 .

 

 ----

 

----- 

 

 

 ----

 

 -----

 

 ----

 

 ---
 

  ص٣ُ٢ت40

ت  2/05/2017  .7  11 37 40 % 48 % 60 4 72مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
ؾاٖخحن 

 14و
ص٣ُ٢ت 

ت  9/05/2017  .8  11 44 % 45.83 55 %  54,16 65مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
ؾاٖخحن 

 11و
ص٣ُ٢ت 

9.  9/05/2017 

ذ ٖلى مكغوٕ  ُٗت للضعاؾت والخهٍى حلؿت حكَغ
 ًاطن بمىحبه للخ٩ىمت بخُٛحر ٢19.17اهىن ع٢م 

عؾم الاؾخحراص اآلاٟغوى ٖلى ال٣مذ اللحن 
. ومكخ٣اجه

 ص٢اث٤ 4 11 65 % 63.33 76 %  36.66 44

ت  16/05/2017  .10  06 33 % 32.5 39 % 67.5 81مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
ؾاٖخحن 

 02و
ص٢اث٤ 

ت  23/05/2017  .11  08 40 % 40 48 %  60 72مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
ؾاٖخان 

 13و
ص٣ُ٢ت 

ت  30/05/2017  .12  02 48 % 41.66 50 %  58.33 70مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
ؾاٖخان 

 07و
ص٢اث٤ 

 73.16اآلاىا٢كت الٗامت آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت ع٢م  31/05/2017  .13
 .2017للؿىت اآلاالُت 

69 57.5  % 51 42.5 % 51 0 
 ؾاٖاث 4

 28و
ص٣ُ٢ت 

                                                            
.  عضوا، تعذ دعوج السٍذج فاطوح عوٍزي لولء الوقعذ الشاغز الذي كاى ٌشغلَ السٍذ هحوذ األًصاري تالوجلس120 اكرول عذد أعضاء الوجلس الوحّذد فً  4
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 الغكس

 
ش الجلؿت  جاٍع

 
 حضألٌا ؤعمالها

ن  عضص املؿدكاٍع
ن  2الحايٍغ

ن املخغُبين  عضص املؿدكاٍع
املضة 
 الؼمنُت

اليؿبت  اآلاجمٕى
ت اليؿبت  اآلاجمٕى اآلائٍى

ت  اآلائٍى
بضون 
 بٗظع ٖظع

1.  
 

ل  14/04/2017 ُٗت 2017اٞخخاح صوعة ؤبٍغ  مً الؿىت الدكَغ
2016 -2017. 

  ص٣ُ٢ت20 02 36 %  31.93 38 %  68.06 81

2.  14/04/2017 ً   ص٣ُ٢ت48 02 27 % 24.36 29 %  75.63 90 .اهخساب الخلُٟت ألاو٫ لغثِـ مجلـ اآلاؿدكاٍع

حلؿت مكتر٦ت آلاجلس ي البرآلاان بم٣غ مجلـ الىىاب  19/04/2017  .3
. لخ٣ضًم البرهامج الخ٩ىمي

 -----------  ------ ------- ---- -----
 ؾاٖت 1

 36و
ص٣ُ٢ت 

 %  32.77 39 %  67.22 80. مىا٢كت البرهامج الخ٩ىمي 25/04/2017  .4
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الحصيلة إلاجمالية ألشغال الجلسات : أوال
: 2017العامة خالل دورة أبريل 

 

نوع الجلسة العامة 
عدد 

الجلسات 
معّدل حضور السادة 

املستشارين خالل كل جلسة 
النسبة املئوية 

للحضور 
مجموع ساعات العمل 

 دقيقة 28 ساعة و11 % 59.16 (ة) مستشار71 6الجلسات الخاصة 

 دقيقة 30 ساعات و3=== ===  3الجلسات املشتركة مع مجلس النواب 

 دقيقة 14 ساعة و29 %57.85 (ة) مستشار69حوالي  14جلسات ألاسئلة الشفهية 

 دقيقة 43 ساعات و9 %  59.16 (ة) مستشار71 3الجلسات الشهرية 

 9الجلسات التشريعية 
 56بمعدل حضور حوالي 

 (ة)مستشار
 دقيقة 34 ساعة و13 % 46.57

 35املجموع 
املعدل العام للحضور 

 (ة) مستشار66حوالي 
النسبة العامة 

 55 %للحضور 
 دقيقة 29 ساعة و67

 

   بلغ عدد أعضاء املجلس خالل الجلسات الخمسة األولى من دورة أبريل 119 عضوا بعد انتخاب السيد محمد األنصاري عضوا باملحكمة الدستورية.

•عدد املستشارين غير الحاضرين

•معدل حضور السادة املستشارين



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 40
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ذ ٖلى الجؼء ألاو٫ مً مكغوٕ ٢اهىن  01/06/2017  .14 الخهٍى
 .2017 للؿىت اآلاالُت 73.16اآلاالُت ع٢م 

73 60.83  % 47 39.16 % 47 0 
ؾاٖخان 

 03و
ص٢اث٤ 

15.  
01/06/2017 

 

ذ ٖلى الجؼء الثاوي مً مكغوٕ ٢اهىن  الخهٍى
، واآلاكغوٕ 2017 للؿىت اآلاالُت 73.16اآلاالُت ع٢م 

 .بغمخه

 

80 

 

66.66  % 

 

40 

 

33.33 % 

 

40 

 

0 

 

ؾاٖت 
 02و

 ص٢اث٤
 

ت 06/06/2017  .16  06 55 %50.83 61 %  49.16 59 مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
ؾاٖت 

 49و
ص٣ُ٢ت 

17.  07/06/2017 

ت لخ٣ضًم ؤحىبت الؿُض عثِـ  الجلؿت الكهٍغ
الخ�ىمت ٖلى ألاؾئلت اآلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت، 

: آلاىا٢كت
هجاٖت ؾُاؾاث الدكُٛل ومداعبت ال٣ٟغ  -1

 .وخماًت ال٣ضعة الكغاثُت للمىاَىحن
اؾتراجُجُت الجهىى بالٗالم ال٣غوي واآلاىا٤َ  -2

ت  .الجبلُت والٛابٍى

63 52.50 % 57 47.50 % 52 05 
ؾاٖخان 

 52و
ص٣ُ٢ت 

ت  13/06/2017  .18 مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
62 

 
50.83% 58 49.16 % 56 02 

ؾاٖخان 
 16و

ص٣ُ٢ت 

ت  20/06/2017  .19 مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
 52 43.33% 68 56.66% 58 10 

ؾاٖخان 
 14و

 ص٣ُ٢ت

20.  
04/07/2017 

ت  مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
 77 % 64.16 43 35.83% 35 08 

ؾاٖخان 
 08و

ص٢اث٤ 

21.  
حلؿت بغآلااهُت مكتر٦ت بم٣غ مجلـ الىىاب 

لى  لالؾخمإ لٗغى الغثِـ ألاو٫ للمجلـ ألٖا
للخؿاباث خى٫ اٖما٫ اآلادا٦م اآلاالُت 

 *** *** ** **** ** **
ؾاٖت 

 14و
  ص٣ُ٢ت
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22.  05/07/2017 

ت لخ٣ضًم ؤحىبت الؿُض عثِـ  الجلؿت الكهٍغ
الخ٩ىمت ٖلى ألاؾئلت اآلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت، 

: خى٫ مىيىعي
بنالح إلاصاعة ومخُلباث الخ٩امت الجُضة؛ - 

الؿُاؾت الخ٩ىمُت في الخىمُت الهىاُٖت وجدؿحن - 
ما٫ . مىاخ ألٖا

57 % 47.5 63 25.5% 59 04 
 ؾاٖاث 3

 51و
ص٣ُ٢ت 

23.  05/07/2017 
ذ ٖلى مكغوٕ  ُٗت للضعاؾت والخهٍى حلؿت حكَغ

 ًخٗل٤ بخُٛحر ال٣اهىن ع٢م ٢74.16اهىن ع٢م 
.  اآلاخٗل٤ بالخٗاوهُاث112.12

  ص٢اث05٤ 04 82 71.6% 86 % 28.3 34

ت  11/07/2017  .24 ؾاٖخان و  12 40 % 43.33 52 % 56.66 68مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
  ص٣ُ٢ت26

25.  11/07/2017 
ذ ٖلى مكغوٕ ٢اهىن ع٢م    97.12الضعاؾت والخهٍى

ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي اآلايكُاث في مجا٫ 
ايت . الٍغ

  ص٢اث08٤ 12 63 % 62.5 75 % 37.5 45

ت  18/07/2017  .26  ؾاٖاث 2 18 35 %44.16 53 %55.83 67مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
  ص٢اث4٤و

ذ ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن ع٢م  18/07/2017  .27 الضعاؾت والخهٍى
  ص٢اث08٤ 18 63 % 67.5 81 % 32.5 39.  جدضر بمىحبه و٧الت الخىمُت الغ٢مُت61.16

ت  25/07/2017  .28  17 36 %44.16 53 %55.83 67مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
 ؾاٖاث 2

 21و
 ص٣ُ٢ت

ت  01/08/2017  .29  10ؾاٖت و 10 23 % 27.5 33 % 72,5 87مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
 ص٢اث٤

30.  01/08/2017 

ت اآلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت،  الجلؿت الكهٍغ
: آلاىا٢كت مدىعي

خهُلت الؿُاؾاث الٗمىمُت اآلاخٗل٣ت بمٛاعبت - 1
 الٗالم؛

الخ٣اثُت الؿُاؾاث الٗمىمُت وؤزغها ٖلى جىُٟظ - 2
 .الاؾتراجُجُاث ال٣ُاُٖت

  ؾاٖاث3 10 17 % 22,5 27 % 77,5 93
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 الغكس

 
ش الجلؿت  جاٍع

 
 حضألٌا ؤعمالها

ن  عضص املؿدكاٍع
ن  2الحايٍغ

ن املخغُبين  عضص املؿدكاٍع
املضة 
 الؼمنُت

اليؿبت  اآلاجمٕى
ت اليؿبت  اآلاجمٕى اآلائٍى

ت  اآلائٍى
بضون 
 بٗظع ٖظع
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. لخ٣ضًم البرهامج الخ٩ىمي

 -----------  ------ ------- ---- -----
 ؾاٖت 1

 36و
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•عدد املستشارين غير الحاضرين



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

41حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�
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22.  05/07/2017 

ت لخ٣ضًم ؤحىبت الؿُض عثِـ  الجلؿت الكهٍغ
الخ٩ىمت ٖلى ألاؾئلت اآلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت، 

: خى٫ مىيىعي
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 51و
ص٣ُ٢ت 

23.  05/07/2017 
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 ًخٗل٤ بخُٛحر ال٣اهىن ع٢م ٢74.16اهىن ع٢م 
.  اآلاخٗل٤ بالخٗاوهُاث112.12

  ص٢اث05٤ 04 82 71.6% 86 % 28.3 34

ت  11/07/2017  .24 ؾاٖخان و  12 40 % 43.33 52 % 56.66 68مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
  ص٣ُ٢ت26

25.  11/07/2017 
ذ ٖلى مكغوٕ ٢اهىن ع٢م    97.12الضعاؾت والخهٍى

ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي اآلايكُاث في مجا٫ 
ايت . الٍغ

  ص٢اث08٤ 12 63 % 62.5 75 % 37.5 45

ت  18/07/2017  .26  ؾاٖاث 2 18 35 %44.16 53 %55.83 67مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
  ص٢اث4٤و

ذ ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن ع٢م  18/07/2017  .27 الضعاؾت والخهٍى
  ص٢اث08٤ 18 63 % 67.5 81 % 32.5 39.  جدضر بمىحبه و٧الت الخىمُت الغ٢مُت61.16

ت  25/07/2017  .28  17 36 %44.16 53 %55.83 67مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
 ؾاٖاث 2

 21و
 ص٣ُ٢ت

ت  01/08/2017  .29  10ؾاٖت و 10 23 % 27.5 33 % 72,5 87مىا٢كت ألاؾئلت الكٍٟى
 ص٢اث٤

30.  01/08/2017 

ت اآلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الٗامت،  الجلؿت الكهٍغ
: آلاىا٢كت مدىعي

خهُلت الؿُاؾاث الٗمىمُت اآلاخٗل٣ت بمٛاعبت - 1
 الٗالم؛

الخ٣اثُت الؿُاؾاث الٗمىمُت وؤزغها ٖلى جىُٟظ - 2
 .الاؾتراجُجُاث ال٣ُاُٖت

  ؾاٖاث3 10 17 % 22,5 27 % 77,5 93
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31.  02/08/2017 

لى  مىا٢كت ٖغى الؿُض الغثِـ ألاو٫ للمجلـ ألٖا
للخؿاباث خى٫ ؤٖما٫ اآلادا٦م اآلاالُت، م٘ 

: الخ٩ىمت ممثلت ب
وػٍغ الضازلُت؛ - 

وػٍغ الصخت؛ - 
وػٍغ الا٢خهاص واآلاالُت؛ - 

وػٍغ الٗض٫؛ - 
وػٍغ الؿُاخت والى٣ل الجىي والهىاٖت الخ٣لُضًت - 

والا٢خهاص الاحخماعي؛ 
٧اجبت الضولت لضي وػٍغ الهىاٖت والاؾدثماع - 

والخجاعة والا٢خهاص الغ٢مي، اآلا٩لٟت بالخجاعة 
- الخاعحُت؛

 - ً ىُت والخ٩ٍى ٧اجب الضولت لضي وػٍغ التربُت الَى
اآلانهي والخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي، اآلا٩ل٠ 

ً اآلانهي؛  بالخ٩ٍى
٧اجب الضولت اآلا٩ل٠ بالخىمُت ال٣غوٍت واآلاُاه - 

. والٛاباث

 ؾاٖاث 3 08 50 % 48.33 58 % 51.66 62
  ص٢اث4٤و

32.  02/08/2017 

 ٘ ذ ٖلى مكاَع ُٗت للضعاؾت والخهٍى حلؿت حكَغ
: ال٣ىاهحن الخالُت

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 03.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -1
مبر 19الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في   بحن 2016 هٞى

اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت 
بي ومى٘ التهغب  الضًم٣غاَُت لخجىب الاػصواج الًٍغ

بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل  .الًٍغ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 04.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -2

مبر 19الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في   بحن 2016 هٞى
خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا 
الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت، بكإن الدصجُ٘ والخماًت 

 .اآلاخباصلت لالؾدثماعاث

62 51.66% 58 48.33 % 50 08 
 ؾاٖاث 4

 6 و
 ص٢اث٤

 

51 
 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 05.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -3
الاجٟا١ بكإن زضماث الى٣ل الجىي اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا 

مبر 19في   بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 2016 هٞى
 .وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 06.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -4
 بحن 2016 ؤ٦خىبغ 19الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت ب٨ُٛالي في 

اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت عواهضا لخجىب الاػصواج 
بي في مُضان الًغاثب ٖلى  بي ومى٘ التهغب الًٍغ الًٍغ

 .الضزل
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 07.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -5

 بحن خ٩ىمت 2016 ؤ٦خىبغ 19الاجٟا١ اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 
اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا بكإن 

 .الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 08.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -6

ت اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في   19الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016ؤ٦خىبغ 

 .حمهىعٍت عواهضا
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 09.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -7

ٟى في  مبر 21الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإهدىاهاٍع  بحن 2016 هٞى
خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ 
بي في  بي ومى٘ التهغب الًٍغ لخجىب الاػصواج الًٍغ

 .مُضان الًغاثب ٖلى الضزل
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 10.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -8

اجٟا١ الخٗاون في مجا٫ الهُض البدغي وجغبُت ألاخُاء 
ٟى في  ت، اآلاى٢٘ بإهدىاهاٍع مبر 21البدٍغ  بحن 2016 هٞى

 .خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 11.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -9

ت اآلاى٢٘ بضاع الؿالم في  الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 ؤ٦خىبغ 24
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 الغكس

 
ش الجلؿت  جاٍع

 
 حضألٌا ؤعمالها

ن  عضص املؿدكاٍع
ن  2الحايٍغ

ن املخغُبين  عضص املؿدكاٍع
املضة 
 الؼمنُت

اليؿبت  اآلاجمٕى
ت اليؿبت  اآلاجمٕى اآلائٍى

ت  اآلائٍى
بضون 
 بٗظع ٖظع

1.  
 

ل  14/04/2017 ُٗت 2017اٞخخاح صوعة ؤبٍغ  مً الؿىت الدكَغ
2016 -2017. 

  ص٣ُ٢ت20 02 36 %  31.93 38 %  68.06 81

2.  14/04/2017 ً   ص٣ُ٢ت48 02 27 % 24.36 29 %  75.63 90 .اهخساب الخلُٟت ألاو٫ لغثِـ مجلـ اآلاؿدكاٍع

حلؿت مكتر٦ت آلاجلس ي البرآلاان بم٣غ مجلـ الىىاب  19/04/2017  .3
. لخ٣ضًم البرهامج الخ٩ىمي

 -----------  ------ ------- ---- -----
 ؾاٖت 1

 36و
ص٣ُ٢ت 

 %  32.77 39 %  67.22 80. مىا٢كت البرهامج الخ٩ىمي 25/04/2017  .4
 

34 

 

05 

 ؾاٖاث 5
 16و

ص٣ُ٢ت 

عص الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٖلى مضازالث الٟغ١  26/04/2017  .5
اث في بَاع البرهامج الخ٩ىمي . واآلاجمٖى

533 44.53  % 66 55,46 % 58 08 
ؾاٖت 

 15و
 ص٣ُ٢ت

                                                            
 ولوج قاعة الجلسات العامة من قبل المستشار بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضاها داخل القاعة؛: المقصود بالحضور في الجلسة العامة  2

للمستشارين الذين ولجوا قاعة الجلسات العامة طيلة مدة الجلسة  (nombre total cumulé)هو العدد اإلجمالي التراكمي : المقصود بعدد حضور المستشارين داخل قاعة الجلسات العامة
 .العامة

 
 . عضوا بعد تعيين السيد محمد األنصاري عضوا بالمحكمة الدستورية119 تلغ عذد أعضاء الوجلس خالل الجلساخ الخوسح األولى هي دورج أتزٌل  3

•عدد املستشارين غير الحاضرين



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 42

 

52 
 

 .حمهىعٍت ججزاهُا اآلاخدضة
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 12.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -10

ت اآلاى٢٘ بإبىحا في  الاجٟا١ الثىاجي بكإن الخضماث الجٍى
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 صٌؿمبر 2

ا الُٟضعالُت  .حمهىعٍت هُجحًر
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 13.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -11

مظ٦غة جٟاهم في مُضان الهُض البدغي، اآلاى٢ٗت بإبىحا 
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 صٌؿمبر 2في 

ا الُٟضعالُت  .حمهىعٍت هُجحًر
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 14.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -12

ؼ الخجاعة اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا  مظ٦غة جٟاهم بكإن حٍٗؼ
مبر 19في   بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 2016 هٞى

 .وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 15.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -13

 19اجٟا١ الخٗاون في اآلاجا٫ ألامني، اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016ؤ٦خىبغ 

 .حمهىعٍت عواهضا
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 17.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -14

 بحن خ٩ىمت 2016 صٌؿمبر 3الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإبىحا في 
ا الُٟضعالُت  اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر

 .بكإن إلاوٗاف والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 28.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -15

البروجى٧ى٫ خى٫ بوكاء مجلـ الؿلم وألامً الخاب٘ 
٣ي، اآلاٗخمض بضوعبان  ٣ُا)لالجداص إلاٍٞغ  9في  (حىىب بٍٞغ

 .2002ًىلُى 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 29.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -16

بغوجى٧ى٫ اآلاٗاهضة اآلااؾؿت للجماٖت الا٢خهاصًت 
٣ي، اآلاٗخمض بمضًىت ؾغث  ٣ُت بكإن البرآلاان إلاٍٞغ إلاٍٞغ

  .2001 ماعؽ 2في  (لُبُا)
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 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 34.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -17
٣ُت،  اآلاٗا�ضة اآلااؾؿت ل�جماٖت الا٢خهاصًت إلاٍٞغ

ا)اآلاٗخمضة بإبىحا   مً ٢بل 1991 ًىهُى 3في  (هُجحًر
٣ُت التي خل  ًاء في مىٓمت الىخضة إلاٍٞغ الضو٫ ألٖا

٣ي؛  مدلها الاجداص إلاٍٞغ
 ٣ًط ي باآلاهاص٢ت ٖلى 20.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -18

 طي 28 الهاصع في 2.16.814اآلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م 
اآلاخٗل٤ بةزًإ  (2016 ؾبخمبر 30 )1437الدجت 

ت الٗامت للى٢اًت اآلاضهُت ل٣ىاٖض  الٗاملحن باآلاضًٍغ
 الاهًباٍ الٗؿ٨غي؛

 جدضر بمىحبه الى٧الت 60.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م   -19
اآلاٛغبُت لخىمُت الاؾدثماعاث والهاصعاث؛ 

 ًخٗل٤ بماؾؿاث 65.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -20
اًت الاحخماُٖت؛  الٖغ

 ًخٗل٤ بهُئت اآلاىانٟت 79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -21
وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز؛ 

 بةخضار هٓام 99.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -22
للمٗاقاث لٟاثضة ٞئاث اآلاهىُحن والٗما٫ اآلاؿخ٣لحن 
 وألاشخام ٚحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا؛

 ًخٗل٤ بى٣ل 33.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -23
ازخهاناث الؿلُت الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى 

الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا 
للىُابت الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم عثاؾت الىُابت 

 .الٗامت

 18 29 % 39.16 47 %60.83 73مىا٢كت ألاؾئلت الكٟهُت  08/08/2017  .33
 ؾاٖت 1

 59و
 ص٣ُ٢ت

34.  08/08/2017 
 ٘ ذ ٖلى مكاَع ُٗت للضعاؾت والخهٍى حلؿت حكَغ

: ال٣ىاهحن الخالُت
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 44.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -1

  ص٣ُ٢ت30 18 45 % 52.5 63 % 47.5 57
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 الغكس

 
ش الجلؿت  جاٍع

 
 حضألٌا ؤعمالها

ن  عضص املؿدكاٍع
ن  2الحايٍغ

ن املخغُبين  عضص املؿدكاٍع
املضة 
 الؼمنُت

اليؿبت  اآلاجمٕى
ت اليؿبت  اآلاجمٕى اآلائٍى

ت  اآلائٍى
بضون 
 بٗظع ٖظع

1.  
 

ل  14/04/2017 ُٗت 2017اٞخخاح صوعة ؤبٍغ  مً الؿىت الدكَغ
2016 -2017. 

  ص٣ُ٢ت20 02 36 %  31.93 38 %  68.06 81

2.  14/04/2017 ً   ص٣ُ٢ت48 02 27 % 24.36 29 %  75.63 90 .اهخساب الخلُٟت ألاو٫ لغثِـ مجلـ اآلاؿدكاٍع

حلؿت مكتر٦ت آلاجلس ي البرآلاان بم٣غ مجلـ الىىاب  19/04/2017  .3
. لخ٣ضًم البرهامج الخ٩ىمي

 -----------  ------ ------- ---- -----
 ؾاٖت 1

 36و
ص٣ُ٢ت 

 %  32.77 39 %  67.22 80. مىا٢كت البرهامج الخ٩ىمي 25/04/2017  .4
 

34 

 

05 

 ؾاٖاث 5
 16و

ص٣ُ٢ت 

عص الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٖلى مضازالث الٟغ١  26/04/2017  .5
اث في بَاع البرهامج الخ٩ىمي . واآلاجمٖى

533 44.53  % 66 55,46 % 58 08 
ؾاٖت 

 15و
 ص٣ُ٢ت

                                                            
 ولوج قاعة الجلسات العامة من قبل المستشار بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضاها داخل القاعة؛: المقصود بالحضور في الجلسة العامة  2

للمستشارين الذين ولجوا قاعة الجلسات العامة طيلة مدة الجلسة  (nombre total cumulé)هو العدد اإلجمالي التراكمي : المقصود بعدد حضور المستشارين داخل قاعة الجلسات العامة
 .العامة

 
 . عضوا بعد تعيين السيد محمد األنصاري عضوا بالمحكمة الدستورية119 تلغ عذد أعضاء الوجلس خالل الجلساخ الخوسح األولى هي دورج أتزٌل  3

•عدد املستشارين غير الحاضرين



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

43حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�
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 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 34.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -17
٣ُت،  اآلاٗا�ضة اآلااؾؿت ل�جماٖت الا٢خهاصًت إلاٍٞغ

ا)اآلاٗخمضة بإبىحا   مً ٢بل 1991 ًىهُى 3في  (هُجحًر
٣ُت التي خل  ًاء في مىٓمت الىخضة إلاٍٞغ الضو٫ ألٖا

٣ي؛  مدلها الاجداص إلاٍٞغ
 ٣ًط ي باآلاهاص٢ت ٖلى 20.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -18

 طي 28 الهاصع في 2.16.814اآلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م 
اآلاخٗل٤ بةزًإ  (2016 ؾبخمبر 30 )1437الدجت 

ت الٗامت للى٢اًت اآلاضهُت ل٣ىاٖض  الٗاملحن باآلاضًٍغ
 الاهًباٍ الٗؿ٨غي؛

 جدضر بمىحبه الى٧الت 60.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م   -19
اآلاٛغبُت لخىمُت الاؾدثماعاث والهاصعاث؛ 

 ًخٗل٤ بماؾؿاث 65.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -20
اًت الاحخماُٖت؛  الٖغ

 ًخٗل٤ بهُئت اآلاىانٟت 79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -21
وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز؛ 

 بةخضار هٓام 99.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -22
للمٗاقاث لٟاثضة ٞئاث اآلاهىُحن والٗما٫ اآلاؿخ٣لحن 
 وألاشخام ٚحر ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا؛

 ًخٗل٤ بى٣ل 33.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -23
ازخهاناث الؿلُت الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى 

الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا 
للىُابت الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم عثاؾت الىُابت 

 .الٗامت

 18 29 % 39.16 47 %60.83 73مىا٢كت ألاؾئلت الكٟهُت  08/08/2017  .33
 ؾاٖت 1

 59و
 ص٣ُ٢ت

34.  08/08/2017 
 ٘ ذ ٖلى مكاَع ُٗت للضعاؾت والخهٍى حلؿت حكَغ

: ال٣ىاهحن الخالُت
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 44.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -1

  ص٣ُ٢ت30 18 45 % 52.5 63 % 47.5 57
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 ماي 11اجٟا٢ُت حؿلُم اآلاجغمحن اآلاى٢ٗت بب٨حن في 
 بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت؛ 2016

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 48.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -2
اجٟا٢ُت الخٗاون إلاصاعي اآلاخباص٫ مً ؤحل حؿهُل 

ؼ الخٗاون اآلاكتر٥ والى٢اًت  إلاحغاءاث الجمغ٦ُت وحٍٗؼ
مً اآلاسالٟاث الجمغ٦ُت والبدث ٖجها وعصٖها بحن صو٫ 

ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 
؛ 2015 ٞبراًغ 18، اآلاى٢٘ بٗمان في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 51.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -3

البروجى٧ى٫ إلايافي لالجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت 
 6للخباص٫ الخغ خى٫ اهًمام صو٫ حضًضة، اآلاى٢٘ في 

ل  ؛ 2016ؤبٍغ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 52.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -4

الاجٟا٢ُت اآلاخٗل٣ت بالخٗاون ال٣ًاجي في اآلاجا٫ الجىاجي، 
 بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 2016 ماي 11اآلاى٢ٗت بب٨حن في 

وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت؛ 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 53.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -5

تراٝ اآلاخباص٫ باآلاكٛل الا٢خهاصي اآلاٗخمض  اجٟا١ الٖا
بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ 

ل 13، اآلاى٢٘ بال٣اهغة في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"الخغ   ؤبٍغ
؛ 2016

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 54.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -6
مذ٦غة جٟاهم في مجا٫ حؿهُل الغبط إلال٨ترو�ي وجباص٫ 

اآلاٗلىماث بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت 
، اآلاى٢ٗت "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 
ل 13بال٣اهغة في  ؛ 2016 ؤبٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 56.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -7
بغوجى٧ى٫ حٗضًل الاجٟا٢ُت بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 
بي ومى٘  ً لخجىب الاػصواج الًٍغ وخ٩ىمت ممل٨ت البدٍغ  
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التهغب مً الًغاثب باليؿبت للًغاثب ٖلى الضزل، 
ل 25اآلاى٢٘ باآلاىامت في  ؛ 2016 ؤبٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 62.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -8
الاجٟا١ بكإن الخٗاون في اآلاجا٫ الٗؿ٨غي، اآلاى٢٘ 

ني 2016 ماي 11بب٨حن في   بحن بصاعة الضٞإ الَى
للممل٨ت اآلاٛغبُت ووػاعة الضٞإ لجمهىعٍت الهحن 

الكٗبُت؛ 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 79.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -9

خىن وػٍخىن اآلااثضة لٗام  ذ الٍؼ ، 2015الاجٟا١ الضولي لٍؼ
؛ 2015 ؤ٦خىبغ 9اآلاى٢٘ بجى٠ُ في 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 02.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -10
اجٟا١ بوكاء اآلاغ٦ؼ الاؾدكاعي خى٫ ٢ىاهحن مىٓمت 

الىالًاث اآلاخدضة )الخجاعة الٗاآلاُت، اآلاى٢٘ بؿُاجل 
٨ُت مبر 30في  (ألامٍغ ؛ 1999 هٞى

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 22.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -11
 بحن خ٩ىمت 2017 ٞبراًغ 20الاجٟا١ اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 

اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ػامبُا بكإن حصجُ٘ 
وخماًت الاؾدثماعاث؛ 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 23.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -12
ت اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في   20الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2017ٞبراًغ 
حمهىعٍت ػامبُا؛ 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 24.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -13
 بحن خ٩ىمت 2017 ٞبراًغ 17الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإ٦غا في 

اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ٚاها لخجىب الاػصواج 
بي في مُضان الًغاثب ٖلى  بي ومى٘ التهغب الًٍغ الًٍغ

الضزل؛ 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 25.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -14

 بحن 2017الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 
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 الغكس

 
ش الجلؿت  جاٍع

 
 حضألٌا ؤعمالها

ن  عضص املؿدكاٍع
ن  2الحايٍغ

ن املخغُبين  عضص املؿدكاٍع
املضة 
 الؼمنُت

اليؿبت  اآلاجمٕى
ت اليؿبت  اآلاجمٕى اآلائٍى

ت  اآلائٍى
بضون 
 بٗظع ٖظع

1.  
 

ل  14/04/2017 ُٗت 2017اٞخخاح صوعة ؤبٍغ  مً الؿىت الدكَغ
2016 -2017. 

  ص٣ُ٢ت20 02 36 %  31.93 38 %  68.06 81

2.  14/04/2017 ً   ص٣ُ٢ت48 02 27 % 24.36 29 %  75.63 90 .اهخساب الخلُٟت ألاو٫ لغثِـ مجلـ اآلاؿدكاٍع

حلؿت مكتر٦ت آلاجلس ي البرآلاان بم٣غ مجلـ الىىاب  19/04/2017  .3
. لخ٣ضًم البرهامج الخ٩ىمي

 -----------  ------ ------- ---- -----
 ؾاٖت 1

 36و
ص٣ُ٢ت 

 %  32.77 39 %  67.22 80. مىا٢كت البرهامج الخ٩ىمي 25/04/2017  .4
 

34 

 

05 

 ؾاٖاث 5
 16و

ص٣ُ٢ت 

عص الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٖلى مضازالث الٟغ١  26/04/2017  .5
اث في بَاع البرهامج الخ٩ىمي . واآلاجمٖى

533 44.53  % 66 55,46 % 58 08 
ؾاٖت 

 15و
 ص٣ُ٢ت

                                                            
 ولوج قاعة الجلسات العامة من قبل المستشار بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضاها داخل القاعة؛: المقصود بالحضور في الجلسة العامة  2

للمستشارين الذين ولجوا قاعة الجلسات العامة طيلة مدة الجلسة  (nombre total cumulé)هو العدد اإلجمالي التراكمي : المقصود بعدد حضور المستشارين داخل قاعة الجلسات العامة
 .العامة

 
 . عضوا بعد تعيين السيد محمد األنصاري عضوا بالمحكمة الدستورية119 تلغ عذد أعضاء الوجلس خالل الجلساخ الخوسح األولى هي دورج أتزٌل  3

•عدد املستشارين غير الحاضرين



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 44
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خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب 
بي  بي ومى٘ التهغب الًٍغ الؿىصان لخجىب الاػصواج الًٍغ

في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل؛ 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 32.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -15

٣ي لألعناص  ال٣اهىن الخإؾِس ي للماجمغ الىػاعي ألاٍٞغ
ت  (الغأس ألازًغ)، اآلاٗخمض ببراًا (AMCOMET)  الجٍى

 مً ٢بل الضوعة الثالثت لهظا اآلااجمغ؛ 2015 ٞبراًغ 14في 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 26.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -16

 بحن خ٩ىمت 2017الاجٟا١ اآلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 
اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب الؿىصان 

بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث؛ 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 27.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -17

 2017الاجٟا١ الٗام للخٗاون اآلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 
بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب 

الؿىصان؛ 
 4 ًخٗل٤ بدخمُم اآلااصة 69.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -18

.  اآلاخٗل٤ بمضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت39.08مً ال٣اهىن ع٢م 

  ص٣ُ٢ت45 18 42 % 35 60 % 50 60حلؿت الازخخام  08/08/2017  .35
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 الغكس

 
ش الجلؿت  جاٍع

 
 حضألٌا ؤعمالها

ن  عضص املؿدكاٍع
ن  2الحايٍغ

ن املخغُبين  عضص املؿدكاٍع
املضة 
 الؼمنُت

اليؿبت  اآلاجمٕى
ت اليؿبت  اآلاجمٕى اآلائٍى

ت  اآلائٍى
بضون 
 بٗظع ٖظع

1.  
 

ل  14/04/2017 ُٗت 2017اٞخخاح صوعة ؤبٍغ  مً الؿىت الدكَغ
2016 -2017. 

  ص٣ُ٢ت20 02 36 %  31.93 38 %  68.06 81

2.  14/04/2017 ً   ص٣ُ٢ت48 02 27 % 24.36 29 %  75.63 90 .اهخساب الخلُٟت ألاو٫ لغثِـ مجلـ اآلاؿدكاٍع

حلؿت مكتر٦ت آلاجلس ي البرآلاان بم٣غ مجلـ الىىاب  19/04/2017  .3
. لخ٣ضًم البرهامج الخ٩ىمي

 -----------  ------ ------- ---- -----
 ؾاٖت 1

 36و
ص٣ُ٢ت 

 %  32.77 39 %  67.22 80. مىا٢كت البرهامج الخ٩ىمي 25/04/2017  .4
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05 

 ؾاٖاث 5
 16و

ص٣ُ٢ت 

عص الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٖلى مضازالث الٟغ١  26/04/2017  .5
اث في بَاع البرهامج الخ٩ىمي . واآلاجمٖى

533 44.53  % 66 55,46 % 58 08 
ؾاٖت 

 15و
 ص٣ُ٢ت

                                                            
 ولوج قاعة الجلسات العامة من قبل المستشار بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضاها داخل القاعة؛: المقصود بالحضور في الجلسة العامة  2

للمستشارين الذين ولجوا قاعة الجلسات العامة طيلة مدة الجلسة  (nombre total cumulé)هو العدد اإلجمالي التراكمي : المقصود بعدد حضور المستشارين داخل قاعة الجلسات العامة
 .العامة

 
 . عضوا بعد تعيين السيد محمد األنصاري عضوا بالمحكمة الدستورية119 تلغ عذد أعضاء الوجلس خالل الجلساخ الخوسح األولى هي دورج أتزٌل  3

•عدد املستشارين غير الحاضرين



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

45حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

خطاب السيد رئيس جملس املستشارين مبناسبة اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2016-2017

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.

السيد رئيس الحكومة املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء•املحترمون؛

السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور واملادة السادسة من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، نختتم اليوم، دورة أبريل 

للسنة التشريعية -2016 2017 بحصيلة قد ال يكون من املبالغة وصفها بالحصيلة الهامة على مختلف واجهات عمل املجلس 

سواء على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، أو على مستوى الدبلوماسية البرملانية وكذا 

انفتاح املجلس على محيطه.

وقبل عرض حصيلة عمل املجلس خالل هذه الدورة، البد من التوقف عند املضامين القوية للخطاب امللكي السامي األخير 

لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، والتي إن كانت تسائل في املقام األول الفاعلين السياسيين واملسؤولين اإلداريين 

بمغرب اليوم ومدى ارتباطهم وتجاوبهم مع انتظارات وتطلعات املواطنات واملواطنين، فإننا نجزم أنها، تدعونا كبرملانيين، وكجزء 

من املنظومة املؤسساتية، إلى تقييم وتقويم عملنا على مختلف املستويات، واستخالص العبر والدروس من أجل تجويد عملنا 

البرملاني وبلورة مقترحات عملية لتفعيل مضامين هذا الخطاب السامي املرجعي، بما يكفل انخراطنا الفاعل في املشروع الوطني 

الديمقراطي الذي يرعاه ويقوده جاللة امللك حفظه هللا.

وليست  إلى أنه ليست هذه هي املرة األولى التي يقف فيها جاللته على مكامن الخلل في أدائنا كمؤسسات،  وجدير بالتنويه، 

فقد حرص جاللة امللك في كل املناسبات  هذه هي املرة األولى التي يضعنا فيها جاللة امللك أمام مسؤولياتنا كممثلين لألمة، 

وخصوصا، إبان افتتاح كل دورة تشريعية، بتذكيرنا بواجباتنا ومسؤولياتنا، واستسمحكم هنا في ذكر فقرة واحدة من إحدى 

خطبه السامية، حيث يقول جاللته«أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل املؤسسات، هو خدمة املواطن. وبدون قيامها بهذه 

املهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل ال مبرر لوجودها أصال. » و«إذا كان من حق أي حزب سيا�صي، أو أي برملاني، أن يفكر في 

مستقبله السيا�صي، وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك ال ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، واالنشغاالت 

الحقيقية للمواطنين«}انتهى املنطوق امللكي السامي{. إن سداد وقوة هذا املعنى الذي ينطوي عليها هذا النص وغيره كثير، يلزم 

أن يشكل، بالنسبة لنا، موجها لعملنا ونبراسا لتقويم أدائنا، بل اسمحوا لي بالذهاب إلى حد القول بأن األوان قد آن، أكثر من أي 

وقت م�صى، ملباشرة املراجعة العميقة الضرورية في عملنا وأدائنا وإلى  النقد الذاتي املوضوعي والجريء واملسؤول عن منجزنا 

وأثره على تطلعات وانتظارات املواطنات واملواطنين الذين حظينا بشرف تمثيلهم.
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وفي نفس املنحى، فالتفاعل مع مضامين الخطابات السامية لصاحب الجاللة نصره هللا، والسيما خطاب العرش لهذه السنة، 

يفرض علينا، ليس فقط االنفعال اللحظي، وترديد العبارات التي ألفناها وصارت من كثرة تردادها تثير سخرية املواطنات واملواطنين  

بل تحمل مسؤوليتنا كإحدى أهم مكونات النسيج املؤسساتي ببالدنا للنهوض بمهامنا ووظائفنا الدستورية، مما يقت�صي االنكباب 

الجدي على إعداد خارطة طريق تنفيذية تستلهم تلك املضامين لتثمين ومواصلة مجهود استكمال األوراش اإلستراتيجية التي 

أطلقناها، من جهة، ولكن لتصويب االختالالت وتجاوز مكامن الضعف في عملنا بغرض ترشيد الحكامة البرملانية والرقي بنجاعة 

تدخالتنا، من جهة ثانية. وأود التأكيد على أن مكتب املجلس منفتح وسيسعده استقبال اقتراحات السيدات والسادة املستشارين 

في هذا الشأن.

حضرات السيدات والسادة،

اسمحوا لي اآلن، ألنتقل لتقديم الخطوط العريضة لحصيلة املجلس خالل هذه الدورة،

فعلى مستوى التشريع، وافق املجلس خالل هذه الدورة على 46 مشروع قانون، منها 34 مشروع يتعلق باملوافقة على اتفاقيات 

دولية تواكب االلتزامات القارية والدولية لبالدنا و12 مشروع قانون تهم مختلف مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية، يأتي في 

مقدمتها مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017.

ولئن كانت االتفاقيات الدولية -سواء الثنائية منها أو املتعددة األطراف- تشكل الجزء الوافر من مشاريع القوانين التي وافق عليها 

املجلس خالل الدورة، فإن عددا ال بأس به من هذه االتفاقيات، تتعلق بالدول اإلفريقية، وذلك تنفيذا للتوجه امللكي السامي 

املتجدد نحو إفريقيا، منذ أن بادر جاللته نصره هللا إلى اتخاذ قرار استئناف شغل عضوية بالدنا في املؤسسة اإلفريقية القارية، 

وعلى إثر زياراته لعدد من الدول اإلفريقية، التي تم خاللها التوقيع على عدد كبير من االتفاقيات الثنائية، والتي شملت دوال مثل 

وهي االتفاقيات التي تتميز بطابعها العملي ملا تتضمنه من  روندا واثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ونيجيريا ومدغشقر وغانا، 

مؤشرات مدققة وآليات للتنفيذ.

على أن ذلك، لم يمنع املجلس من االنخراط في الدراسة املعمقة واإلسهام االيجابي في تجويد باقي مشاريع القوانين التي وافق 

عليها، وفي مقدمتها مشروع قانون املالية الذي مثل فرصة للمناقشة املستفيضة للسياسات القطاعية املختلفة بحضور السيدات 

والسادة أعضاء الحكومة الجديدة، مما أخذ حّيزا مهما من زمن مجلس املستشارين امتد من 13 ماي 2017 تاريخ التوصل به إلى 

غاية فاتح يونيو تاريخ املصادقة عليه، بمدة زمنية غطت 160 ساعة موزعة بين أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة، تمّيزت 

بإدخال عدة تعديالت بلغت في مجموعها 34 تعديال، شملت عددا من مواد النص، حظيت جميعها بالقبول في إطار البت النهائي 

من قبل مجلس النواب.

كما أن باقي النصوص املصادق عليها تتراوح بين طابعها الحقوقي واالقتصادي واالجتماعي، من بينها، مشروع القانون الخاص 

بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومشروع القانون الرامي إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى 

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، واملساهمة في 
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تحصين امللكية العقارية وحمايتها من السطو غير املشروع، بموجب القانون املنظم للحقوق العينية. فضال عن مشروعي قانونين 

متعلقين بإحداث وكالتين جديدتين، تعنيان بالتنمية الرقمية وبتنمية االستثمارات والصادرات.

من قبيل املوافقة على مشروع  ذات طبيعة تكافلية وتعنى ببعض الفئات املجتمعية،  وفي نفس السياق تم إقرار قوانين، 

واملوافقة على مشروع القانون املحدث  وتعديل القانون املنظم للتعاونيات،  القانون املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية، 

لنظام املعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، دون إغفال املجال 

الريا�صي وتأطيره بقواعد حمائية من تعاطي املنشطات.

وإن كان الجانب الكمي مهما في مقاربة الحصيلة التشريعية، فإن الجوانب النوعية ذات داللة هامة في بسط حصيلة الدورة، 

بحيث واصل املجلس تعزيز عالقاته املؤسساتية مع الهيئات الوطنية التي يخولها القانون مساعدة البرملان، وكذا سياسة فتح 

أبوابه أمام جمعيات املجتمع املدني وفعالياته لإلدالء برأيها حول قضايا الساعة، من خالل لقاءات مباشرة مع مكونات املجلس 

أو بتنظيم لقاءات دراسية مشتركة أو بإحالة مذكراتها بشأن النصوص موضوع الدراسة على الفرق واملجموعات، وهو ما انعكس 

 549 بحيث بلغت خالل هذه الدورة ما مجموعه  على حجم التعديالت التي تقدمت بها الفرق واملجموعات املكونة للمجلس، 

ن من تعديل 
ّ
تعديال، منها 224  تعديال ورد على مشروع قانون املالية، و325 تعديال على 8 مشاريع قوانين أخرى، وهو األمر الذي مك

7 مشاريع قوانين بشكل جوهري.

غير أن تجاوب الحكومة معها، وإن كان ال يرقى إلى مستوى تطلعاتنا كمجلس، فإن حجمها الكمي يعكس املجهود املبذول من 

مختلف مكونات املجلس، كما أن تبني معظم هذه التعديالت من طرف مجلس النواب في إطار البت النهائي يثبت طبيعة مساهمة 

املجلس في تجويد اإلطار التشريعي الوطني.

ولقد كان الفتا للنظر أن جميع النصوص التي تمت املصادقة عليها خالل هذه الدورة وردت في شكل مشاريع قوانين، وبناء 

عليه فإننا نؤكد عزم مكتب املجلس على تطبيق أحكام الفصل 82 من الدستور خالل الدورة البرملانية املقبلة التي تنص على أنه 

»يخصص يوم واحد على األقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك املقدمة من قبل املعارضة«، وذلك عبر برمجة 

مسبقة لتواريخ الجلسات بتنسيق مع الحكومة، بجانب مناقشة باقي مشاريع القوانين املوجودة حاليا قيد الدرس أمام اللجان 

الدائمة، وعددها 17. وتجدر اإلشارة إلى أن اللجان الدائمة قد عقدت خالل هذه الدورة 74 اجتماعا بمدة زمنية وصلت إلى 248 

ساعة عمل.

حضرات السيدات والسادة؛

68 ساعة  35 جلسة عامة، استغرقت حوالي  أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد عقد املجلس خالل هذه الدورة 

عمل، جاءت جلسات األسئلة الشفهية في مقدمتها ب 14 جلسة، وتلتها الجلسات التشريعية ب 9 جلسات، ثم الجلسات الخاصة 

التي بلغت 6 جلسات، باإلضافة إلى 3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب، و3 جلسات شهرية متعلقة بالسياسة العامة.
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وقد بلغ املعّدل العام لحضور السيدات والسادة أعضاء املجلس بالجلسات العامة حوالي 56 في املائة من أعضاء املجلس في 

مجموع الجلسات، وإن كانت جلسات األسئلة األسبوعية تعرف استقرارا نسبيا من حيث عدد الحاضرين بمعدل حضور حوالي 

69 مستشار)ة( في كل جلسة.

أما على مستوى األنشطة الرقابية واالستطالعية للجان الدائمة، نسجل أنه فيما يخص طلبات االستماع إلى السادة الوزراء 

بخصوص مواضيع الساعة أو ذات األولوية في السياسات العمومية، فقد ورد على اللجان الدائمة في ظل الحكومة الجديدة، 

19 طلبا من الفرق واملجموعات، تفاعلت الحكومة مع )4( طلبات منها، يتعلق األول بإعراب السيد وزير الدولة املكلف بحقوق 

اإلنسان عن استعداده لحضور أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، والثاني بدفع وزارة العدل بعدم اختصاصها 

نوقش خالله وضعية  في حين تم عقد اجتماع واحد للجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية،  بمناقشة قضايا حقوق اإلنسان، 

املكتب الوطني املغربي للسياحة، واجتماع لجنة املالية حول اإلطار العام إلعداد ملشروع القانون املالي لسنة 2018 تطبيقا ألحكام 

القانون التنظيمي لقانون املالية.

استجابت  طلبات في هذا الشأن،   5 فقد استقبلت اللجان الدائمة  أما بخصوص املهام االستطالعية والزيارات امليدانية، 

الحكومة الثنين )2( منها، تتعلقان بزيارة مقالع الرمال بمدينتي القنيطرة والعرائش، ومليناء الناظور واملركز الحدودي بني انصار، 

وهي اآلن في طور اإلعداد من لدن لجنتي املالية والداخلية، وننتظر رد الحكومة بخصوص الطلبات الثالثة األخرى.

أما بالنسبة للجن املؤقتة، فأهم ما مّيز أشغال املجلس خالل هذه الدورة هو تواصل أشغال املجموعة املوضوعاتية املكلفة 

بالتحضير للجلسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال املرفق العمومي، التي سبق ملكتب املجلس أن شكلها 

تطبيقا ألحكام الفصل 101 من الدستور ومواد النظام الداخلي. وكذا لجنة النظام الداخلي للمجلس، التي لم تتمكن من التقدم 

في أشغالها بفعل الضغط الكبير على جدول أعمال املجلس.

وتميزت هذه الدورة باستكمال اإلجراءات القانونية املرتبطة بتشكيل لجنتي تق�صي الحقائق حول املكتب الوطني املغربي 

للسياحة وترخيص الحكومة باستيراد النفايات.

وفي نفس املنحى، فإلى جانب الدور الرقابي للجان الدائمة، والجيل الجديد من االختصاصات الدستورية املتمثل في التفاعل 

مع تقارير املؤسسات الوطنية، تظل الجلسة األسبوعية لألسئلة الشفهية موعدا هاما لطرح قضايا الشأن العام الوطني، وقد 

أجابت الحكومة بهذا الصدد خالل 14 جلسة عامة انعقدت في هذه الدورة على 242 سؤاال شفهيا، من أصل 749 سؤاال توصل 

بها املجلس خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2017، من ضمنها 51 سؤاال آنيا و 191 سؤاال عاديا، بينما تمت اإلجابة 

على 147 سؤاال كتابيا من أصل 186 بنسبة 79 في املائة.

)03( خاصة بـتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد  كما عقد املجلس ثالث جلسات شهرية 

بصفة مسبقة في مستهل الدورة،  تمت برمجة تواريخ انعقادها،  من الدستور،   100 رئيس الحكومة طبقا ملقتضيات الفصل 

وبتنسيق مع مجلس النواب، وقد هّمت املواضيع التالية:
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نجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، . 1 الجلسة األولى تناولت محورين وهما: 

وإستراتيجية النهوض بالعالم القروي واملناطق الجبلية والغابوية.

الجلسة الثانية تناولت محورين وهما: إصالح اإلدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة، والسياسة الحكومية في التنمية الصناعية . 2

وتحسين مناخ األعمال.

الجلسة الثالثة تناولت بدورها محورين وهما: حصيلة السياسات العمومية املتعلقة بمغاربة العالم، والتقائية السياسات . 3

العمومية وأثرها على تنفيذ االستراتيجيات القطاعية.

وتجدر اإلشارة إلى أنه ألول مرة منذ تفعيل هذه اآللية الرقابية الجديدة -منذ عقد املجلس ألول جلسة شهرية في يوليوز -2012 

نظم مكتب املجلس بحضور السيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعات بتاريخ 24 يوليوز 2017 لقاء تقييميا ملنهجية تدبير 21 

جلسة عامة شهرية، تم التطرق خالله ملختلف الجوانب املرتبطة باملوضوع، من حيث اإلشكاالت التي يطرحها النص القانوني، 

ومستويات  واملجاالت األساسية التي حظيت بالنقاش طيلة هذه الفترة،  وكيفية توزيع محاور الجلسة والحصص الزمنية، 

الحضور لهذا الصنف من الجلسات، وغيرها من التفاصيل.

وبالنظر إلى النتائج التي أبان عنها اللقاء، فإن املكتب عازم في القريب على تنظيم لقاءات تقييمية من هذا النوع، حول مختلف 

القضايا املندرجة ضمن مجاالت اهتمامه.

وذلك ارتباطا  فقد اتسم بالتباين،  لجلسات األسئلة الشفهية األسبوعية،  وعلى مستوى حضور السيدات والسادة الوزراء 

باألسئلة املبرمجة من طرف مكونات املجلس في جدول األعمال من جهة، ونسبة اعتذار السيدات والسادة الوزراء عن حضور 

أشغالها من جهة ثانية.

وهكذا، عّبر السيدين وزيري التربية الوطنية والعالقات مع البرملان عن استعدادهما لحضور جميع أشغال جلسات األسئلة األربعة 

عشر التي عقدها املجلس خالل هذه الدورة، متبوعا بقطاع الصحة، األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية، والشغل 

واإلدماج املنهي ب 13 مرة، ثم قطاعات الطاقة واملعادن، والسياحة والنقل الجوي، وكتابة الدولة املكلفة بالنقل ب 12 مرة.

وبالنسبة للقطاعات الحكومية األقل حضورا، فنجد في املقام األول قطاعي االقتصاد واملالية، والفالحة والصيد البحري الذين 

اعتذرا عن الحضور 13 مرة، متبوعين بقطاعات الداخلية، والخارجية، كتابة الدولة املكلفة بالصيد البحري ب 12 مرة، فقطاعي 

الصناعة واالستثمار والتجارة وكتابة الدولة املكلفة باملياه والغابات ب11 مناسبة، علما بأن املعدل العام العتذار جميع أعضاء 

الحكومة خالل الجلسات 14 املخصصة لألسئلة الشفهية بلغ حوالي 36%.

وال بد من اإلشارة إلى إرساء مجلس املستشارين آللية ستتولى متابعة التزامات وتعهدات السادة الوزراء املعبر عنها خالل جلسات 

األسئلة الشفهية، وسيصبح بإمكان الفرق واملجموعات البرملانية االطالع على مجموع هذه االلتزامات عقب كل دورة، من أجل 

اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها وبصفة خاصة ترتيب أشكال رقابية على ضوئها، من قبيل تشكيل لجان استطالع، أو استدعاء الوزراء 

للجان الدائمة أو صياغة أسئلة شفهية وكتابية.
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السيدات والسادة؛

على مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد شرع مكتب املجلس في التحضير للجلسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات 

العمومية ابتداء من مستهل أكتوبر 2016 بمراسلة الفرق واملجموعات البرملانية قصد اقتراح مواضيع الجلسة السنوية، وتمت 

هيكلة املجموعة املوضوعاتية املكلفة بذلك بعد تحديد مجال اشتغالها على املرفق العمومي، وقد حصرت هذه األخيرة محاور 

اشتغالها في: املراكز الجهوية لالستثمار، والخدمات الصحية، ومنظومة التربية والتعليم.

وفي هذا الصدد، ال بد من التنويه باستجابة جميع القطاعات الحكومية املعنية مع طلب املجموعة املوضوعاتية.

وقد مكنت هذه اللقاءات التفاعلية وعمليات البحث التي أجرتها املجموعة املوضوعاتية من جمع عدد من املعطيات حول 

القضايا املذكورة، وقد ارتأى نظر مكتب املجلس بناء على طلب املجموعة تمديد اجل إيداع تقريرها إلى حين استكمال جميع 

شروط التقييم.

وبخصوص العالقة مع املؤسسات الوطنية، فقد واصل املجلس توطيد عالقات التعاون مع هذه الهيئات واملؤسسات، وعلى 

رأسها املحكمة الدستورية من خالل بتها في املنازعات املتعلقة بانتخاب أعضاء املجلس، وبتفعيلها ألحكام املادة 25 من قانونها 

التنظيمي، الذي يفسح املجال أمام أعضاء املجلس ألجل إبداء النظر في القضايا املرتبطة بدستورية القوانين واألنظمة املحالة 

عليها، وهو ما تم بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية.

كما أن اآلراء الصادرة عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وجدت صداها في التعديالت املقدمة من الفرق واملجموعات حول 

بعض النصوص التي تمت املوافقة عليها خالل هذه الدورة، ولعل أبرز مثال في هذا الصدد، مشروعي القانونين املتعلقين على 

بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وبنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام  التوالي، 

للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

أما بالنسبة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، فقد توطدت عالقات التعاون معه، عن طريق إخبار املجلس بجميع 

املستجدات املتعلقة بجدول أعماله.

على أن املؤسسة التي جمعتنا معها خالل هذه الدورة لقاءات هامة، هي املجلس األعلى للحسابات، عن طريق املحطة السنوية 

148 من الدستور، بحيث ألقى السيد الرئيس األول عرضه عن أعمال املحاكم املالية في  التي تربطنا بها طبقا ألحكام الفصل 

الجلسة البرملانية املشتركة لـ 4 يوليوز 2017، عقب إيداع التقرير السنوي للمجلس لسنة 2015، مما وفر مادة غنية أمام السيدات 

والسادة أعضاء املجلس، تم استثمارها في الجلسة التي خصصت ملناقشة العرض املذكور بتاريخ 2 غشت 2017، بحضور ثمانية 

قطاعات حكومية.

وال يمكن إغفال حجم التنسيق املكثف والبناء مع الحكومة الذي يكاد يكون بصفة يومية، من خالل وضعها في الصورة قبل 

ن من تذليل عدد من الصعوبات 
ّ
وضع جدول األعمال، عن طريق ندوة الرؤساء وبتنسيق مباشر مع السيد رئيس الحكومة، ما مك

املرتبطة بالبرمجة، وبصفة خاصة حضور السادة الوزراء ألشغال املجلس.
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ونفس األمر يسري على العالقة مع مجلس النواب، من حيث العمل الهام الذي تقوم به لجنة التنسيق ، والتنسيق املتواصل 

مع السيد رئيس مجلس النواب حول القضايا ذات االهتمام املشترك، والتي تجلت باألساس في التنظيم املشترك مللتقيات دولية، 

2017، وبتقرير السيد  وعقد ثالث جلسات عامة مشتركة تعلقت بتقديم البرنامج الحكومي، وبعرض قانون املالية برسم سنة 

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات.

حضرات السيدات والسادة،

لعل ما ميز عمل مجلس املستشارين على مستوى الدبلوماسية البرملانية، خالل هذه الدورة، هو التوقيع على ثالث مذكرات 

تفاهم مع مجالس البرملانات في البلدان الصديقة، إضافة إلى الزيارات واللقاءات الهامة التي قام بها مجلسنا على املستويين الثنائي 

ومتعدد األطراف.

واتسم عمل وفود مجلس املستشارين بالدفاع عن القضايا الكبرى لبالدنا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية لبالدنا، والترويج 

للنموذج  الديمقراطي والتنموي املغربي املتفرد، وكذا الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته املستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف، وتأكيد مواقف بالدنا بشأن عدد من القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم حفظ األمن والسلم الدوليين.

وفي إطار هذه الدينامية التي ميزت عملنا الدبلوما�صي، استقبل مجلسنا 30 وفدا برملانيا وحكوميا وشخصيات دبلوماسية، كما 

شارك في 20 تظاهرة برملانية إقليمية ودولية وقارية. 

وعرفت هذه الدورة، زيارة عمل لرئيس مجلس املستشارين إلى اليابان، توجت باالتفاق على إحداث »منتدى برملاني بين مجلس 

املستشارين املغربي ومجلس املستشارين الياباني«، سينظم مجلسنا اول نسخة منه بالرباط خالل الدورة املقبلة، وزيارة ثانية 

لجمهورية الشيلي تميزت بمباحثات مثمرة مع السيد وزير الخارجية ونائبه، ولقاء مع السيد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية 

الشيلي، توج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس املستشارين املغربي ونظيره الشيلي.  كما حظيت هذه الزيارة باستقبال الوفد 

املغربي من طرف فخامة رئيسة الجمهورية.

   وقد تميزت كل هذه اللقاءات بتجديد املسؤولين الشيليين لدعمهم الثابت لقضية الوحدة الترابية للمملكة املغربية، وتأكيدهم 

على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، مع التعبير على اإلرادة املشتركة للرقي بالعالقات الثنائية إلى مستوى شراكة 

إستراتيجية نموذجية بين البلدين.

ولنا اليوم أن نعتز بمسار عالقات التعاون والتفاهم مع البرملان الشيلي، والذي أسهم بشكل كبير بل وحاسم في محاصرة تحركات 

خصوم وحدتنا الترابية، ذلك أنه ألول مرة بعد ما يناهز عقدين من الزمن، لم يرفع البرملان الشيلي امللتمس الدوري والسنوي 

لحكومته لالعتراف بـ«الجمهورية الوهمية«.

وضمن نفس اإلطار، تمكنا خالل هذه الدورة في إطار مجموعة الصداقة والتعاون املغربية االيطالية، من التصدي ملناورات 

أعداء وحدتنا الترابية داخل البرملان االيطالي وإفشال مناورات جديدة ألعداء وحدتنا الترابية بالبرملان األوروبي من خالل إسقاط 

72 للجمعية العامة لألمم  التعديالت املناوئة بشأن »مشروع التقرير حول توصية البرملان األوروبي للمجلس بخصوص الدورة 

املتحدة« خالل الجلسة العامة للبرملان األوروبي بستراسبورغ في شهر يوليوز املا�صي.
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كما تميزت هذه الدورة بزيارة السيدة نائبة رئيس جمهورية األرجنتين ورئيسة مجلس الشيوخ لبالدنا، وهي الزيارة التي فتحت 

حيث توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس  آفاقا واعدة في مسلسل التعاون بين البلدين واملؤسستين البرملانيتين، 

املستشارين املغربي ومجلس الشيوخ األرجنتيني.

وعرفت، هذه الدورة أيضا، زيارة السيد رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ البرازيلي والرئيس األسبق للجمهورية، 

وتم االتفاق خاللها على إحداث لجنة مشتركة بين مجلس املستشارين املغربي ومجلس الشيوخ البرازيلي، ملواكبة التعاون بين 

حكومتي البلدين في مختلف املجاالت.

 Democratica de las »البديل الديمقراطي لألمريكتين«  املشاركة في املؤتمر التأسي�صي ملنظمة  وشهدت هذه الدورة أيضا، 

انسجاما مع املخطط االستراتيجي ملجلس  في إطار االنفتاح على التجمعات النقابية القارية والدولية،   Américas Alternativa

املستشارين الرامي إلى إبراز املكونات والخصوصيات السوسيو-اقتصادية، وتعزيز التواجد في أمريكا الجنوبية، وهو ما تجلى كذلك 

.PARLAMERICAS في املبادرة إلى تقديم طلب االنضمام للشبكة البرملانية لألمريكتين

وعلى مستوى العالقات مع برملانات الدول اإلفريقية الصديقة، فإضافة إلى احتضان البرملان املغربي للدورة 70 للجنة التنفيذية 

تخللتها مباحثات ثنائية ولقاءات مع  تميزت الدورة بزيارة السيد رئيس مجلس الشيوخ الرواندي،  لالتحاد البرملاني اإلفريقي، 

مسؤولين في الحكومة واملؤسسات الدستورية الوطنية، توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجل�صي البلدين؛ فضال عن تفعيل 

مجموعات التعاون والصداقة مع مختلف الدول، وإحداث مجموعات على مستوى إفريقيا في إطار تنزيل املخطط االستراتيجي 

الخاص بالقارة اإلفريقية. كما عرفت هذه الدورة املشاركة األولى في دورات برملان عموم إفريقيا كمواكبة من مجلسنا لعودة 

اململكة املغربية لالتحاد اإلفريقي.

وعلى مستوى العالقات مع املنظمات والهيئات الدولية، احتضن املجلس بتنسيق مع مجلس النواب فعاليات:

املؤتمر 24 لالتحاد البرملاني العربي؛	 

الدورة 70 للجنة التنفيذية لالتحاد البرملاني اإلفريقي؛	 

واملؤتمر 25 الطارئ لالتحاد البرملاني العربي؛	 

وفي إطار هذه الدينامية القوية التي تعيش على إيقاعها الدبلوماسية البرملانية، سنواصل عملنا خالل الدورة املقبلة عبر محطات 

ومواعيد هامة تتمثل في زيارات لرؤساء املجالس املماثلة، واحتضان مجلسنا لعدة ندوات ومؤتمرات إقليمية وقارية ودولية ك:

املؤتمر 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا والعالم العربي؛	 

املؤتمر البرملاني الدولي رفيع املستوى حول »تسهيل التجارة واالستثمارات في منطقة املتوسط والقارة اإلفريقية« بشراكة 	 

مع الجمعية البرملانية املتوسطية واملنظمة العاملية للتجارة؛

ميدكوب 2017 بورزازات بشراكة مع الجمعية البرملانية املتوسطية؛	 
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ندوة حول »ظاهرة انتشار التطرف العنيف بمنطقة منظمة األمن والتعاون بأوروبا، واإلستراتيجية الكفيلة بالحد من 	 

والتي سننظمها على هامش الزيارة الهامة التي يعتزم  املقاربة املغربية«  استقطاب وتجنيد املنظمات اإلرهابية للشباب: 

القيام بها لبالدنا وفد عن الجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا؛

اجتماع منتدى رئيسات ورؤساء املجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكارايبي »فوبريل«.	 

السيدات والسادة،

وعلى مستوى انفتاح املجلس على محيطه الخارجي، وتفعيال لدوره املركزي باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، مجاليا، مهنيا، 

اجتماعيا، واقتصاديا، وإطارا حاضنا لألسئلة املستجدة في الساحة الوطنية على مختلف الواجهات، احتضن مجلسنا 5 لقاءات 

بشراكة مع املركز املغربي للديمقراطية  »الرقابة البرملانية على السياسات العمومية في مجال األمن«  دراسية تمحورت حول 

واألمن؛ و«العالقات بين إفريقيا وأمريكا الالتينية: من أجل نموذج للتعاون جنوب-جنوب » بتعاون مع مؤسسة غابرييل غارسيا 

لدعم  »سيغما«  بشراكة مع برنامج  و«استعراض أفضل املمارسات والتجارب املرتبطة بآليات دعم العمل البرملاني«  ماركيث؛ 

تحسين املؤسسات العمومية ونظم التدبير؛ و«البنوك التشاركية في املغرب »الرهانات والتحديات وتسوية املنازعات في املعامالت 

املالية اإلسالمية« بتعاون مع املركز الدولي للوساطة والتحكيم .

وفي سياق مواكبة نقاش مشروع قانون املالية للسنة املالية 2018-2017، نظمت الفرق البرملانية أياما دراسية، حيث نظم فريق 

األصالة واملعاصرة يوما دراسيا حول مشروع قانون املالية للسنة املالية 2017 ونظم الفريقان الحركيان بمجل�صي البرملان يوما 

دراسيا حول موضوع »السياسة املالية للحكومة: تحديات ورهانات«، ونظم الفريق االشتراكي بشراكة مع الجمعية الديمقراطية 

لنساء املغرب يوما دراسيا حول موضوع: أي تصور للمالية العمومية في البرنامج الحكومي وفق قانون املالية 2017 للقضاء على 

التمييز والالمساواة.

وملالمسة قضايا تندرج ضمن اهتمامات الرأي العام، نظم فريق العدالة والتنمية لقاء دراسيا في موضوع » قراءة في مشروع 

بتنسيق مع االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية والرابطة  القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية« 

املغربية لألمازيغية. ونظم فريق االتحاد املغربي للشغل يوما دراسيا حول املذكرة االقتصادية للبنك الدولي »املغرب في أفق 2040: 

االستثمار في الرأسمال املادي لتسريع اإلقالع االقتصادي« بشراكة مع مركز الدراسات واألبحاث عزيز بالل.

كما واصل املجلس استقبال عددا من الزوار بما مجموعه 1783 زائر من مختلف شرائح املجتمع، منهم تالميذ وطلبة وباحثين 

وفعاليات جمعوية من داخل املغرب وخارجه.

حضرات السيدات والسادة،

  لقد عرفت الدورة التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس املستشارين واملعهد امللكي  للثقافة األمازيغية، تتويجا ملسلسل 

التعاون بين املؤسستين، وذلك من أجل االستفادة من خبرته التقنية والعلمية وضمان إدماج ناجع وفعال للغة األمازيغية في 
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أشغال مجلس املستشارين. وجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعتبر لبنة إضافية في سعي مجلس املستشارين إلى املساهمة في تفعيل 

الطابع الرسمي للغة األمازيغية، وإغناء للنقاش الوطني حول مشروع القانون التنظيمي املتعلق بهذا الورش الوطني الهام.

وملواكبة مختلف األوراش املفتوحة والسيما ورش الجهوية املتقدمة وورش البناء التشاركي للنموذج املغربي للعدالة االجتماعية، 

وبعد أن تم التوقيع على مذكرة تعاون مع مؤسسة وسمنستر للديمقراطية، عرفت هذه الدورة أيضا توقيع عقد إطار تعاون مع 

مؤسسة كونراد أدناور.

وفي ذات املنحى ما زالت املشاورات جارية ملأسسة العالقة مع كل من املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ومع جمعية رؤساء 

الجهات وجمعية رؤساء الجماعات عبر توقيع مذكرات تفاهم معها.

حضرات السيدات والسادة،

      في الختام، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة املحترمين، على تواصلهم 

وتعاونهم الدائم مع مجلسنا. والشكر موصول كذلك للسيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، على ما يقوم به من جهود من 

أجلب تيسير التعاون والتنسيق بين مجلسنا والحكومة.

الفرق ومنسقي  ورؤساء  مكتب املجلس،  وأعضاء  املستشارين املحترمين،  كما أتقدم بالشكر إلى السيدات والسادة       

بأداء  االرتقــاء  املتواصل من أجل  الدائم وحرصهم  على نشاطهم  الدائمة،  البرملانية  اللجن  ورؤساء  البرملانية،  املجموعات 

مؤسستنا إلى مستوى متقدم.

على تفانيهم في العمل خدمة ملصلحة  أن أنوه بأطر وموظفات وموظفي مجلس املستشارين،  ويسعدني بنفس املناسبة، 

مؤسستنا التشريعية.

كما ال يفوتني بهذه املناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى هيئات املجتمع املدني على متابعتها الدائمة ألنشطة املجلس، وانخراطها في كل 

املبادرات التي فتحها املجلس في مختلف واجهات العمل البرملاني، والشكر كذلك لوسائل اإلعالم الوطنية والدولية على مواكبتها 

املهنية ألنشطتنا ونقلها لعموم الرأي العام الوطني والدولي.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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الملحق

أوال:•ملخصات حول الجلسات العامة املنعقدة•

خالل السنة التشريعية•2016-2017:

دورة أكتوبر•2016. 1

الدورة االستثنائية•)مارس•2017(. 2

دورة أبريل•2017. 3

•ثانيا:•الئحة أعضاء•مجلس املستشارين





ملخصات حول الجلسات العامة 
لمجلس المستشارين خالل السنة 

التشريعية 2016-2017
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دورة أكتوبر•2016

جلسة•14•أكتوبر•2016

افتتاح دورة أكتوبر•2016

 ألحكام الفصل )65( من الدستور، ترأس جاللة امللك محمد السادس نصره هللا ، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016، املصادف 
ً
طبقا

للجمعة الثانية من شهر أكتوبر، بمقر البرملان، افتتاح الدورة االولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة، 

وألقى باملناسبة خطابا ساميا أمام أعضاء مجلس النواب ومجلس املستشارين.

جلسة•20•دجنبر•2016

انتخاب الخليفة الرابع لرئيس مجلس املستشارين

تاريخ الجلسة: ربيع األول 1438هـ/ املوافق ل 20 دجنبر 2016  الثالثاء 20 	 

موضوع الجلسة: جلسة انتخاب الخليفة الرابع لرئيس مجلس املستشارين.	 

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بنشماش )رئيس املجلس(.	 

أمين الجلسة: أحمد لخريف.	 

املدة الزمنية للجلسة: 30 دقيقة.	 

عدد الحضور:   57 عضوا	 

طبقا ألحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات الفقرة األخيرة من املادة 31 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، وتطبيقا 

لقرار املكتب الصادر يوم 7 دجنبر2016 ولقرار فريق التجمع الوطني لألحرار بترشيح السيد املستشار عبد القادر سالمة، خصص 

مجلس املستشارين جلسة عامة خصصت النتخاب الخليفة الرابع لرئيس مجلس املستشارين وذلك على الساعة الرابعة و25 

دقيقة بعد الزوال، افتتح أشغالها رئيس املجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.

و اشراف أميني  وبعد اطالع أمين الجلسة السيد املستشار أحمد لخريف املجلس على أهم ما ورد من إعالنات ومراسالت، 

املجلس املستشارين السيدين )أحمد التويزي/ محمد عدال( وعلى عملية التصويت ثم انتداب السادة املستشارين )عبد الرحيم 

لحسن ادعي(للقيام بمهمة مراقبة عملية الفرز، شرع بعد ذلك رئيس الجلسة  الطيب املوساوي/  الحسين العبادي/  الكامل/ 

باملناداة على السادة املستشارين الواحد تلو اآلخر )حسب الترتيب األبجدي ألسمائهم( من أجل مباشرة عملية التصويت، والتي 

أفرزت النتائج التالية:

املصوتون: 57	 

األصوات املعبر عنها: 54  	 

املمتنعون:0 	 

األصوات امللغاة: 3	 

وأعلن على إثرها السيد رئيس الجلسة انتخاب السيد املستشار عبد القادر سالمة خليفة رابعا  لرئيس مجلس املستشارين، ثم  

تم رفع أشغال الجلسة.
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جلسة•19•يناير•2017

•التشريع•

تاريخ الجلـــسة: الخميس20 ربيع الثاني 1438هجري املوافق ل 19 يناير 2017.	 

موضوع الجلسة: التشريع.	 

رئيس الجلـــسة:عبد الحكيم بن شماش	 

أمين الجلــــسة: أحمد لخريف	 

بداية الجلســــة: 18:03                 	 

نهاية الجلســـة: 19:39                      	 

عدد الحضــور :94 عضوا	 

صادق مجلس املستشارين باإلجماع في جلسة عامة تشريعية عقدت يوم الخميس 19 يناير 2017 خصصت للدراسة والتصويت، 

 11 01 .17 يوافق بموجبه املغرب على القانون التأسي�صي لالتحاد اإلفريقي، املوقع بلومي )التوغو( في  على مشروع قانون رقم 

يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول امللحق به، املعتمد بأديس أبابا )إثيوبيا( في 03 فبراير 2003 وبمابوتو )املوزمبيق( في 11 

يوليو 2003، واملحال من مجلس النواب، بعد تمام مناقشته وإجازته في صباح نفس اليوم من طرف لجنة الخارجية والحدود 

والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة. 

جلسة الخميس•9•فبراير•2017

اختتام دورة أكتوبر•2016

جمادى األولى 1438 املوافق ل 9 فبراير 2017 الخميس 11 تاريخ الجـــلسة:	 

موضوع الجلسة: اختتام الدورة.	 

رئيس الجــلــسة: عبد الحكيم بن شماش 	 

توقيت الجـلسة: من 14:16 إلى 14:56	 

عدد الحضــور:  55 عضوا	 

6 من النظام الداخلي، اختتم مجلس املستشارين دورته الخريفية من السنة  65 من الدستور واملادة  طبقا ألحكام الفصل 

التشريعية -2016 2017، يوم الخميس 11 جمادى األولى 1438 املوافق ل 9 فبراير 2017 على الساعة الرابعة وستة عشر دقيقة 

بعد الزوال، في جلسة عمومية برئاسة رئيس املجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، الذي تفضل بتقديم حصيلة املجلس خالل 

دورة أكتوبر 2017، التي شملت األداء الدبلوما�صي والرقابي والتشريعي وكذا األنشطة اإلشعاعية، ورفعت أشغالها مباشرة بعد 

تالوة السيد املستشار محمد عدال )أمين الجلسة( للبرقية املرفوعة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.
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الدورة االستثنائية•)مارس•2017(

ملخص جلسة اإلثنين•13•مارس•2017

-•جلسة خاصة•-

الجلسة األولى

تاريخ الجلسة: االثنين 15 جمادى الثانية 1438 هـ / 13 مارس 2017.	 

موضوع الجلسة: تقديم تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد.	 

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش. 	 

أمين الجلسة: أحمد التويزي.  	 

بداية الجلسة: 16:10                	 

نهاية الجلسة: 16:40                  	 

عدد الحضور:56 عضوا                     	 

عقد مجلس املستشارين جلسة عمومية، بناء على طلب من أغلبية أعضاء املجلس لجمع البرملان في دورة استثنائية، وطبقا 

ألحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات املادة 5 من نظامه الداخلي، خصصت لتقديم تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق 

085.13 املتعلق بطريقة تسيير  حول الصندوق املغربي للتقاعد أمام مجلس املستشارين، عمال بأحكام القانون التنظيمي رقم 

اللجان النيابية لتق�صي الحقائق.

30 دقيقة، مباشرة بعد تالوة مقرر اللجنة املذكورة املستشار  وقد رفع السيد الرئيس أشغال هذه الجلسة، التي استغرقت 

السيد عدي الشجري مللخص تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي. 

ملخص جلسة األربعاء•15•مارس•2017

-•جلسة خاصة•-

الجلسة الثانية

تاريخ الجلسة: األربعاء 17 جمادى الثانية 1438 هـ / 15 مارس 2017.	 

موضوع الجلسة: مناقشة مضمون تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد.	 

رئاسة الجلسة: رئيس املجلس السيد عبد الحكيم بن شماش ثم السيد عبد اإلاله الحلوطي، الخلبفة الثاني للرئيس. 	 

أمين الجلسة: أحمد التويزي.  	 

بداية الجلسة: 11:05                	 
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نهاية الجلسة: 14:20                  	 

عدد الحضور:45 عضوا                      	 

عقد مجلس املستشارين الجلسة العمومية الثانية خالل الدورة االستثنائية املنعقدة في شهر مارس 2017، طبقا ألحكام الفصل 

66 من الدستور ومقتضيات املادة 5 من نظامه الداخلي، خصصت ملناقشة مضمون تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول 

الصندوق املغربي للتقاعد، الذي عرض على أنظار مجلس املستشارين يوم 13 مارس 2017، عمال بأحكام القانون التنظيمي رقم 

085.13 املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي الحقائق. 

وقد توزعت مداخالت الفرق واملجموعات في مناقشة مضمون التقرير على التوالي، ممثلة بالسيدات والسادة املستشارين: 

خديجة الزومي )الفريق االستقاللي(؛  -

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(؛  -

عبد الصمد مريمي )فريق العدالة والتنمية(؛  -

امبارك السباعي )الفريق الحركي(؛  -

لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛   -

عبد اإلله حفظي )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(؛  -

محمد علمي )الفريق االشتراكي(؛  -

محمد حيتوم )االتحاد املغربي للشغل(؛  -

الفريق الدستوري الديمقراطي) مداخلة مكتوبة(؛  -

عبد الحق حيسان)مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(؛  -

عبد اللطيف اوعمو)مجموعة العمل التقدمي(.  -

وحول امكانية نشر تقرير اللجنة في الجريدة الرسمية للبرملان، تدخل السيدان املستشاران: عبد السالم اللبار/ عبد العزيز 

بنعزوز للتوضيح والتفاعل ايجابيا مع طلب السيد رئيس الجلسة، الذي أعلن عن قرار املجلس نشر تقرير اللجنة النيابية لتق�صي 

الحقائق حول الصندوق املغربي للتقاعد ومداخالت الفرق واملجموعات في مناقشة مضمونه بالجريدة الرسمية، وأعلن عن رفع 

أشغال الجلسة واختتام الدورة االستثنائية بعد تالوة السيد املستشار أحمد التويزي أمين الجلسة، للبرقية املرفوعة لصاحب 

الجاللة نصره هللا.
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دورة أبريل•2017

ملخص جلسة الجمعة•14•أبريل•2017 

•افتتاح دورة أبريل•2017

تاريخ الجلسة: الجمعة 16 رجب 1438 املوافق ل14 أبريل 2017.	 

موضوع الجلسة: افتتاح دورة أبريل 2017 من السنة التشريعية 2016-2017.	 

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش )رئيس املجلس(.	 

أمين الجلسة: محمد عدال.	 

توقيت الجلسة: 20 دقيقة.	 

بداية الجلسة: 11:07	 

نهاية الجلسة: 11:27	 

عدد الحضور: 81 عضوا	 

عدد املعتذرين: عضوين	 

عقد مجلس املستشارين، طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور، واملادة األولى من النظام الداخلي، جلسة عمومية خصصت 

الفتتاح دورة أبريل 2017 من السنة التشريعية -2016 2017 على الساعة الحادية عشرة وسبع دقائق من صباح يوم الجمعة 16 

رجب 1438 املوافق ل14 أبريل 2017.

بعدما افتتحت أشغال الجلسة بآيات بينات من الذكر الحكيم، استعرض رئيس مجلس املستشارين السيد عبد الحكيم بن 

شماش حصيلة أعمال املجلس خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين ومجمل عناصر الدينامية التي ميزتها، بالنسبة للمهام املنوطة 

بها دستوريا، على مستويات التشريع واملراقبة والدبلوماسية، كما توجه بعبارات الشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في املتابعة 

الدائمة ألنشطة املجلس وفي إنجاح كل مبادراته.

ملخص جلسة•14•أبريل•2017 

جلسة خاصة:•انتخاب منصب شاغر في مكتب املجلس

تاريخ الجلسة: الجمعة 16 رجب 1438 املوافق ل14 أبريل 2017	 

موضوع الجلسة: انتخاب الخليفة األول لرئيس مجلس املستشارين	 

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش.	 

أمين الجلسة: محمد عدال و أحمد التويزي	 

توقيت الجلسة: 48 دقيقة.	 
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بداية الجلسة: 11:27	 

نهاية الجلسة: 12:15	 

عدد الحضور: 90 عضوا	 

عدد املعتذرين: عضوين	 

2017، مباشرة بعد جلسة افتتاح دورة أبريل  1438 املوافق ل14 أبريل  16 رجب  خصص مجلس املستشارين يوم الجمعة 

للمحكمة الدستورية   17/01 بناء على قرار  2017، جلسة عمومية ثانية النتخاب الخليفة األول لرئيس مجلس املستشارين، 

القا�صي بتجريد السيد محمد األنصاري من صفة عضو بمجلس املستشارين والتصريح بشغور املقعد الذي كان يشغله بذات 

2017، واستنادا على مراسلة السيد رئيس الفريق االستقاللي  أبريل   10 املجلس، وبناء على قرار مكتب املجلس الصادر بتاريخ 

بترشيح السيد املستشار عبد الصمد قيوح ملنصب الخليفة األول لرئيس مجلس املستشارين. 

بعد املناداة على أسماء السيدات والسادة املستشارين للتصوبت ومباشرة بعد عملية الفرز، تم االعالن عن النتائج التالية:

عدد املصوتين: 90 	 

األصوات املعبر عنها: 87	 

األصوات امللغاة: 03	 

وأعلن على إثرها السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس الجلسة، عن انتخاب السيد املستشار عبد الصمد قيوح عضوا في 

مكتب مجلس املستشارين بصفة الخليفة األول للرئيس، وعن اختتام أشغال الجلسة.

جلسة•19•أبريل•2017 

جلسة مشتركة بين مجل�سي البرملان•

تاريخ الجلسة: األربعاء 21 رجب 1438 املوافق ل19 أبريل 2017	 

موضوع الجلسة: جلسة مشتركة ملجل�صي البرملان بمقر مجلس النواب لتقديم البرنامج الحكومي 	 

توقيت الجلسة: ساعة واحدة و36  دقيقة.	 

طبقا ألحكام الفصل 88 من الدستور، قّدم السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة املعين، البرنامج الذي تعتزم حكومته 

2017 بمقر  19 أبريل  تطبيقه في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية، في جلسة مشتركة ملجل�صي البرملان يوم األربعاء 

مجلس النواب.
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ملخص جلسة•25•أبريل•2017 

جلسة خاصة:•مناقشة البرنامج الحكو مي

تاريخ الجلسة: الثالثاء 29 رجب 1438 املوافق ل25 أبريل 2017	 

موضوع الجلسة: مناقشة البرنامج الحكومي.	 

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش.	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي	 

توقيت الجلسة: 5 ساعات و16 دقيقة.	 

بداية الجلسة: 14:20	 

نهاية الجلسة: 19:36	 

عدد الحضور: 80 عضوا	 

عدد املعتذرين: 05 أعضاء	 

اجتمع أعضاء مجلس املستشارين على الساعة الثانية زواال وعشرون دقيقة من يوم الثالثاء 29 رجب 1438 املوافق ل25 أبريل 

230 من النظام الداخلي، في جلسة عمومية خصصت ملناقشة البرنامج  88 من الدستور واملادة  2017، طبقا ألحكام الفصل 

الحكومي، الذي قّدمه السيد رئيس الحكومة في جلسة مشتركة ملجل�صي البرملان يوم األربعاء 19 أبريل2017.

السيدات  التوالي  على  واستطرد  االستقاللي،  الفريق  باسم  املناقشة  أطوار  اللبار  السالم  عبد  املستشار  السيد  استهل 

والسادة املستشارون:

عبد العزيز بنعزوز وفاطمة أيت مو�صى )فريق االصالة واملعاصرة(؛  -

نبيل شيخي )فريق العدالة والتنمية(؛  -

امبارك السباعي )الفريق الحركي(؛  -

محمد بكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛  -

عبد اإلله حفظي )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(؛  -

محمد علمي )الفريق االشتراكي(؛  -

آمال العمري )فريق االتحاد املغربي للشغل(؛  -

إدريس الرا�صي )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(؛  -

ثريا لحرش )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(؛  -

عبد اللطيف أعمو )مجموعة العمل التقدمي(؛  -

رفع السيد عبد الحكيم بن شماش )رئيس الجلسة( أشغال الجلسة في تمام الساعة السابعة مساء وستة وثالثون دقيقة، معلنا  عن 

موعد جلسة االستماع لرد السيد رئيس الحكومة على مداخالت الفرق واملجموعات يوم األربعاء 26 أبريل 2017 على الساعة الرابعة ظهرا.
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ملخص جلسة•26•أبريل•2017 

جلسة خاصة•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 28 رجب 1438 املوافق ل26 أبريل 2017	 

موضوع الجلسة: رد السيد رئيس الحكومة على مداخالت الفرق واملجموعات.	 

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش.	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي	 

توقيت الجلسة: ساعة و15 دقيقة.	 

بداية الجلسة: 16:18	 

نهاية الجلسة: 17:33	 

عدد الحضور: 53 عضوا	 

عدد املعتذرين: 8 أعضاء	 

وفقا ألحكام الفصل 88 من الدستور واملادة 230 من النظام الداخلي، خصص مجلس املستشارين يوم األربعاء 26 أبريل 2017 

على الساعة الرابعة والربع بعد الزوال، جلسة عمومية لالستماع لرد السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على تدخالت 

الفرق واملجموعات البرملانية وذلك في إطار مناقشة البرنامج الحكومي.

جلسة•27•أبريل•2017 

جلسة برملانية مشتركة•

تاريخ الجلسة: الخميس 29 رجب 1438 املوافق ل27 أبريل 2017	 

موضوع الجلسة: جلسة برملانية مشتركة بمقر مجلس النواب لتقديم مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017 	 

توقيت الجلسة: 40 دقيقة.	 

طبقا ألحكام الفصل 68 من الدستور عقد مجلسا البرملان جلسة مشتركة، برئاسة كل من السيد رئيس مجلس النواب ورئيس 

مجلس املستشارين، قّدم خاللها السيد وزير االقتصاد واملالية مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017.

ملخص جلسة•2•ماي•2017

جلسة األسئلة الشفوية

تاريخ الجلسة: الثالثاء 5 شعبان 1438 املوافق ل2 ماي2017.	 

موضوع الجلسة: األسئلة الشفوية.	 

رئيس الجلسة: عبد الصمد قيوح.	 
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أمين الجلسة: محمد عدال.	 

توقيت الجلسة: ساعتين و14 دقيقة.	 

بداية الجلسة: 16:35	 

نهاية الجلسة: 18:49	 

عدد الحضور: 72 عضوا	 

عدد املعتذرين: 11 عضوا	 

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 5 شعبان 1438 املوافق ل2 ماي2017 على الساعة الرابعة وخمس وثالثون دقيقة بعد 

الزوال، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي، أول جلسة عمومية لألسئلة الشفهية خالل دورة 

أبريل 2017، خصصت لتقديم أسئلة السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.                                                                     

بعد افتتاح السيد عبد الصمد قيوح )رئيس الجلسة( ألشغال الجلسة، باشر السيد محمد عدال )أمين الجلسة( بسط ما ورد على 

املجلس من مراسالت وإعالنات، وإعالن السيدة املستشارة فاطمة عميري عضوا جديدا باملجلس لشغل مقعد السيد محمد األنصاري.

تفضل السادة املستشارون بتقديم أسئلتهم ومناقشتها مع السادة أعضاء الحكومة موزعة محاورها على الشكل التالي:

قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:

موالي إبراهيم شريف )الفريق اإلستقاللى(: مشكل تطبيق قانون التعمير دون مراعاة خصوصيات العالم القروي.  -

موالي إدريس حسني علوي )الفريق الحركي(: أزمة العقار.  -

قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي:

مبارك جميلي )فريق العدالة والتنمية(: وضعية التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي بالعالم القروي  -

ادريس الرا�صي )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(: التمدرس في العالم القروي.   -

عبد السالم اللبار )الفريق اإلستقاللى(: السياسة التعليمية.  -

محمد علمي )الفريق االشتراكي(: وضعية الداخليات املدرسية.  -

قطاع وزارةالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء:

رجاء الكساب واملبارك الصادي في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: املستفيدين من مقالع الرمال   -

ورخص الصيد في أعالي البحار. 

قطاع وزارة الصحة:

لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: انتشار بعض األمراض املعدية في العديد من مناطق اململكة.  -

النعم ميارة )الفريق اإلستقاللى(: دعم الجمعيات العاملة في مجال القصور الكلوي.  -
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عبد العلي حامي الدين )فريق العدالة والتنمية( إجراءات الوزارة لتجاوز إشكالية طول املواعيد الخاصة بإجراءات العمليات   -

الجراحية.

قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:

العربي املحر�صي )فريق األصالة واملعاصرة(: استفحال الفقر وضعف السياسات االجتماعية إزاء الفقراء.  -

قطاع الشغل واإلدماج املنهي:

عادل البراكات )فريق األصالة واملعاصرة(: ارتفاع نسبة بطالة الشباب.  -

خديجة الزومي )الفريق اإلستقاللى(: مصير حاملي الشهادات العليا.  -

أحمد شد )الفريق الحركي(: ارتفاع نسبة البطالة  -

محمد حيتوم )فريق االتحاد املغربي للشغل(: التعويض عن األضرار املترتبة عن املخاطر املهنية.  -

القطاع املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني:

الحكامة املالية واإلدارية لبعض جمعيات األعمال االجتماعية التي تكت�صي  )فريق العدالة والتنمية(:  عبد الصمد مريمي   -

صبغة النفع العام.

عبد اللطيف اوعمو )مجموعة العمل التقدمي(: السجناء املصابين بأمراض عقلية.  -

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلف باملاء:

الحبيب بن الطالب )فريق األصالة واملعاصرة(: إنجاز السدود الصغيرة.  -

عبد الكريم الهمس )فريق األصالة واملعاصرة(: عدم استفادة بعض املناطق القروية من املاء الصالح للشرب.  -

نهاية جدول أعمال الجلسة ورفع أشغالها على الساعة السادسة مساء  رئيس الجلسة،  أعلن السيد عبد الصمد قيوح، 

والتاسعة وأربعين دقيقة. 

ملخص جلسة•9•ماي•2017 

جلسة األسئلة الشفوية•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 12 شعبان 1438 املوافق ل9 ماي2017.	 

موضوع الجلسة: األسئلة الشفوية.	 

رئيس الجلسة: عبد اإلله الحلوطي.	 

أمين الجلسة: محمد عدال.	 

توقيت الجلسة: ساعتين و11 دقيقة.	 
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بداية الجلسة: 16:35	 

نهاية الجلسة: 18:46	 

عدد الحضور:65 عضوا	 

عدد املعتذرين: 11 عضوا	 

في ثاني جلسة عامة مخصصة لألسئلة الشفوية من دورة أبريل 2017 للسنة التشريعية 2017-2016، عقد مجلس املستشارين 

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي، جلسة عمومية خصصت لتقديم أسئلة السادة املستشارين 

وأجوبة الحكومة عليها، يوم الثالثاء 12 شعبان 1438 املوافق ل9 ماي2017 على الساعة الرابعة وخمس وثالثون دقيقة بعد الزوال.                                               

تنوعت أسئلة السادة املستشارين، الشفوية واآلنية، وتوزعت حسب مختلف القطاعات املبرمجة مناقشتها مع السادة أعضاء 

الحكومة في جدول أعمال الجلسة، وفق الترتيب اآلتي: 

قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات:

فاطمة الحبو�صي )الفريق اإلستقاللى(: دعم وتأهيل املقاوالت الفالحية.  -

-  محمد عبو )فريق التجمع الوطني لألحرار(: حصيلة املوسم الفالحي الحالي.

إدريس الرا�صي )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(: املوسم الفالحي.  -

الحبيب بن الطالب )فريق األصالة واملعاصرة(: الفالحة التضامنية.  -

امبارك السباعي )الفريق الحركي(: برنامج تنمية املناطق القروية والجبلية.   -

قطاع الصحة:

وفاء القا�صي وفاطمة الزهراء اليحياوي في التعقيب )فريق االتحاد املغربي للشغل(: تأخر تفعيل املعادلة العلمية واإلدارية   -

باألثر الرجعي. 

عبد السالم اللبار )الفريق اإلستقاللى(: وضعية املستشفيات اإلقليمية.  -

عبد الرحمان الدري�صي )الفريق الحركي(: الوضع الصحي بالجنوب الشرقي.  -

الحو املربوح )فريق األصالة واملعاصرة(: ضرورة بناء مستشفى جامعي بجهة درعة تافياللت.  -

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني:

الكساب في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: اآلجال الدستورية للرد على  املبارك الصادي ورجاء   -

األسئلة الشفهية والكتابية. 
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التقليدية  بالصناعة  املكلفة  االجتماعي  التقليدية واالقتصاد  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  وزير  لدى  الدولة  كتابة 

واالقتصاد االجتماعي:

تأجيل سؤال الفريق االستقاللي حول الرؤية املستقبلية لقطاع الصناعة التقليدية.  -

ضعف اإلقبال على معارض الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي  )فريق األصالة واملعاصرة(:  عبد الكريم الهمس   -

والتضامني.

يوسف محيي )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(: دعم الصناع التقليديين.  -

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء:

آمال ميصرة )فريق العدالة والتنمية(: تأخر القطارات عن مواعيدها.   -

قطاع الشباب والرياضة:

عبد الكريم الهوايشري )فريق العدالة والتنمية(: تأطير الشباب باملخيمات.   -

الحسن سليغوة )الفريق االستقاللي(: تأطير الحقل الريا�صي وحمايته من املتالعبين.   -

قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

عبد العزيز بوهدود )فريق التجمع الوطني لألحرار(: وضعية املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب بعد توقيع عقد   -

البرنامج مع الحكومة. 

قطاع الشغل واإلدماج املنهي:

عبد الحميد فاتحي )الفريق االشتراكي(: السياسة الحكومية في مجال التشغيل.  -

عبد السالم �صي كوري )فريق العدالة والتنمية(: ضحايا برنامج مقاولتي.  -

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: اإلختالالت التي تطال عملية توزيع الدقيق املدعم.  -

ملخص جلسة•9•ماي•2017 

جلسة:•التشريع•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 12 شعبان 1438 املوافق ل9 ماي2017.	 

موضوع الجلسة: التشريع.	 

رئيس الجلسة: عبد اإلله الحلوطي.	 

أمين الجلسة: محمد عدال.	 



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

71حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

توقيت الجلسة: 4 دقائق.	 

بداية الجلسة: 18:46	 

نهاية الجلسة: 18:50	 

عدد الحضور: 44 عضوا	 

عدد املعتذرين: 11 عضوا	 

صادق مجلس املستشارين في جلسة عمومية ثانية، يوم الثالثاء 12 شعبان 1438 املوافق ل 09 ماي 2017 مباشرة بعد جلسة 

األسئلة الشفهية، باإلجماع على مشروع قانون رقم 17/19، املحال عليه من مجلس النواب، يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم 

االستيراد املفروض على القمح اللين ومشتقاته.

ملخص جلسة•16•ماي•2017

جلسة األسئلة الشفوية•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 19 شعبان 1438 املوافق ل16 ماي2017.	 

موضوع الجلسة: األسئلة الشفوية.	 

رئيس الجلسة: حميد كوسكوس.	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي.	 

توقيت الجلسة: ساعتين ودقيقتين..	 

بداية الجلسة: 16:39	 

نهاية الجلسة: 18:41	 

عدد الحضور: 81 عضوا	 

عدد املعتذرين: 6 أعضاء	 

 1438 19 شعبان  100 من الدستور والنظام الداخلي ملجلس املستشارين، عقد املجلس يوم الثالثاء  تطبيقا ألحكام الفصل 

املوافق ل16 ماي2017، ثالث جلسة دستورية عمومية من دورة أبريل 2017 للسنة التشريعية 2017-2016، خصصت لألسئلة 

الشفوية األسبوعية وأجوبة الحكومة عليها.

تفاعل السادة أعضاء الحكومة مع أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين في سبعة محاور، تخللتها نقطتا نظام تحتج على عدم 

التزام السادة الوزراء بالحضور )للسيدين املستشارين: العربي املحر�صي ونبيل شيخي(، توزعت حصيلة املناقشة بالترتيب على 

القطاعات التالية:

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء:
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عبد اإلله حفظي )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(: قطاع النقل الطرقي للبضائع باملغرب.  -

عبد الوهاب بلفقيه )الفريق االشتراكي(: وضعية الطرق بالعالم القروي.  -

امحمد احميدي )فريق األصالة واملعاصرة(: وضعية الطرق واملسالك القروية.  -

قطاع الصحة: 

غياب السيد الوزير وسحب باقي االسئلة، باستثناء السؤال املوجه من طرف السيد املستشار عز الدين زكري عن فريق االتحاد 

املغربي للشغل، حول إشكالية  تطبيق القانون وتوفير الحماية االجتماعية للممرضين واملمرضات املتعاقدين مع الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي.

قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

يحفظه بنمبارك )الفريق الحركي(: زيادة الرحالت الجوية من وإلى مدينة الداخلة.  -

محمد عدال )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي( تشجيع الطيران املدني.  -

الحسن سليغوا )الفريق االستقاللي(: حصيلة املخطط األزرق 2020.  -

قطاع الشباب والرياضة:

 غياب السيد الوزير وسحب السؤال الوحيد املبرمج من الفريق االستقاللي حول االستعدادات ملوسم التخييم2017.

قطاع الثقافة واالتصال:

-  الطيب البقالي )الفريق الحركي(: استراتيجية الحكومة لتعميم دور الثقافة في العالم القروي.

-  لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: البرنامج الوطني لبناء دور الثقافة بالعالم القروي.

-  فاطمة الحبو�صي )الفريق االستقاللي(: تعميم دور الثقافة.

-  نبيل األندلو�صي )فريق العدالة والتنمية(: العناية باملآثر التاريخية بمختلف ربوع اململكة.

قطاع العدل:

 )جواب السيد الوزير النتدب املكلف بالعالقات مع البر ملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة بالنيابة عن السيد 

وزير العدل(.

كريمة أفيالل )فريق العدالة والتنمية(: االستيالء على عقارات الغير.  -

عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: تحريك ملفات الفساد املالي.  -

قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي:

عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: توظيف املوظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو ما يعادلها   -

بصفة أساتذة التعليم العالي مساعدين.
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علي العسري )فريق العدالة والتنمية(: إعفاءات وزارة التربية الوطنية ملسؤولين إداريين وتربويين.  -

عبد الكريم الهمس )فريق األصالة واملعاصرة(: أزمة الداخليات.  -

قطاع الشغل واإلدماج املنهي:

 )جواب السيد الوزير املنتدب املكلف بالعالقات مع البر ملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة بالنيابة عن السيد 

وزير الشغل واإلدماج املنهي(.

املبارك الصادي وعبد الحق حيسان في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: تشغيل عمال جدد مكان   -

العمال املضربين وإعادة إدماج العمال املضربين.

ملخص جلسة•23•ماي•2017

األسئلة الشفوية•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 26 شعبان 1438 املوافق ل23 ماي2017.	 

موضوع الجلسة: األسئلة الشفوية.	 

رئيس الجلسة: عبد القادر سالمة.	 

أمين الجلسة: محمد عدال.	 

توقيت الجلسة: ساعتين و13 دقيقة.	 

بداية الجلسة: 16:50	 

نهاية الجلسة: 19:03	 

عدد الحضور:72 عضوا	 

عدد املعتذرين: 8 أعضاء	 

مجلس  اجتمع أعضاء  املوافق ل23ماي2017،   1438 شعبان   26 الثالثاء  دقيقة من زوال يوم   في غضون ساعتين و13 

2017 للسنة التشريعية  املستشارين طبقا ألحكام الدستور ونظامه الداخلي، في رابع جلسة دستورية عمومية من دورة أبريل 

2017-2016، خصصت لألسئلة الشفوية األسبوعية وأجوبة الحكومة عليها.

الحكومة من خالل قطاعات حيوية مختلفة برمجت في  ناقش السادة املستشارون في مجموعة من املحاور السادة أعضاء 

جدول أعمال الجلسة: 

قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي:
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علي العسري )فريق العدالة والتنمية(: تعميم برنامج تيسير على العالم القروي.  -

عبد الصمد مريمي )فريق العدالة والتنمية(: ظاهرة الغياب الجماعي للتالميذ.  -

امبارك السباعي )الفريق الحركي(: توفير النقل املدر�صي بالقرى.  -

نجاة كمير )فريق األصالة واملعاصرة(: ظاهرة الهدر املدر�صي.  -

قطاع الصحة:

عبد العلي حامي الدين )فريق العدالة والتنمية(: معاناة مر�صى داء السرطان.  -

رحال املكاوي )الفريق االستقاللي(: التغطية الصحية الشاملة.  -

عبد الرحيم الكميلي )فريق األصالة واملعاصرة(: التفاوتات املجالية في االستفادة من الخدمات الصحية.  -

قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

)فريق األصالة واملعاصرة(: الرفع من جودة املنتوج السياحي الوطني.  -

قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

أحمد بابا اعمر حداد )الفريق االستقاللي(: مستقبل الصناعة التقليدية.  -

عبد الحميد الصويري )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(: تحسين جودة املنتوجات املغربية وحمايتها من املنافسة.  -

قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:

رجاء الكساب )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(ّّ: وضعية املتصرفين املتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني.  -

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء:

عبد اللطيف أبدوح )الفريق االستقاللي(: الحكامة في التدبير املندمج للموارد املائية ببالدنا.  -

عدي الشجري )مجموعة العمل التقدمي(: مواجهة الخصاص في مياه الشرب ببعض املناطق الجنوبية.  -

محمد عدال )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(: مشروع الربط القاري بين أوروبا واملغرب.   -

محمد ريحان )الفريق االشتراكي(: قطاع بيع وشراء السيارات املستعملة.  -

عبد الرحمان الدري�صي )الفريق الحركي(: وضعية الطرق بجهة درعة تافياللت.  -

عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: تطوير منظومة النقل.   -

محمد الرزمة )التجمع الوطني لألحرار(: الخصاص الفادح في املاء الشروب بجهة العيون الساقية الحمراء.  -

عادل البراكات )فريق األصالة واملعاصرة(: التخفيف من حدة الفوارق الجهوية على مستوى البنية التحتية الطرقية.  -
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ملخص جلسة•30•ماي•2017

جلسة األسئلة الشفوية•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 4 رمضان 1438 املوافق ل30 ماي2017.	 

موضوع الجلسة: األسئلة الشفوية.	 

رئيس الجلسة: نائلة التازي.	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي.	 

توقيت الجلسة: ساعتين و07 دقائق.	 

بداية الجلسة: 14:14	 

نهاية الجلسة: 16:21	 

عدد الحضور:70 عضوا	 

عدد املعتذرين: عضوان	 

انطلقت أشغال الجلسة العمومية التي خصصت لألسئلة الشفوية، الخامسة في دورة أبريل 2017 للوالية التشريعية -2015 

2021، على الساعة الثانية بعد زوال يوم الثالثاء 4 رمضان 1438 املوافق ل30 ماي2017، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور 

ومقتضيات املادة 113 و254 من نظامه الداخلي، بأسئلة موزعة تبعا للقطاعات املدرجة في جدول األعمال، تلتها مناقشة عامة 

تأرجحت بين أجوبة السادة الوزراء املعنيين وتعقيبات السادة املستشارين عليها، وذلك وفق الجدولة التالية:

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء: 

- عبد اإلله حفظي )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(: إعادة النظر في املنظومة التعريفية في قطاع العبور املينائي. 

- نبيل األندلو�صي )فريق العدالة والتنمية(: الشبكة الطرقية بالعالم القروي. 

- عبد اإلله الحلوطي )فريق العدالة والتنمية(: االستجابة ملطالب شغيلة الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب.

وزارة الثقافة واالتصال:

- عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: البرامج التلفزية خالل شهر رمضان األبرك. 

- عبد الكريم الهوايشري )فريق العدالة والتنمية(: تهديد بعض البرامج التلفزية لقيم املغاربة. 

آليات تنزيل القانونين التنظيميين املتعلقين بتفعيل الطابع  )الفريق الحركي(:  - يحفظه بنمبارك ومبارك حمية في التعقيب 

الرسمي لألمازيغية واملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية. 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:
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- عبد اللطيف أبدوح )الفريق االستقاللي(: ضرورة إعادة هيكلة األحياء السكنية الناقصة التجهيز والتأهيل الحضري. 

كتابة الدولة املنتدبة لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، املكلفة بالتعليم العالي والبحث 

العلمي:

- أحمد تويزي )فريق األصالة واملعاصرة(: وضعية األحياء الجامعية. 

- النعم ميارة )الفريق االستقاللي(: الحيف الذي يطال عمال شركات النظافة والحراسة املتعاقدة مع الوزارة. 

- أبو بكر عبيد )الفريق االشتراكي(: وضعية التعليم الخصو�صي باملغرب. 

معايير تعيين خريجي مسلك اإلدارة التربوية باملراكز الجهوية ملهن التربية  )فريق التجمع الوطني لألحرار(ّ:  - محمد البكوري 

والتكوين.

- امبارك السباعي )الفريق الحركي(: التصدي للغش في االمتحانات.

- )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(: التحاق األطر التعليمية بأزواجهم. 

وزارة الصحة: 

)اجاب بالنيابة السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة(

- العربي املحر�صي )فريق األصالة واملعاصرة(: احترام آجال إنجاز بعض املشاريع اإلستشفائية.

وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:

- فاطمة الزهراء اليحياوي )فريق االتحاد املغربي للشغل(: احتساب األقدمية املكتسبة لبعض مستخدمي التعاون الوطني. 

وزارة الشغل واإلدماج املنهي:

- نجاة كمير )فريق األصالة واملعاصرة(: تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة.

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة، املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:

-  عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: محاربة الرشوة. 

الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

- لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: مشاكل الجالية باملهجر. 

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، املكلفة بالتنمية املستدامة:

- املبارك الصادي )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: انتشار غبار أسود بمدينة القنيطرة.
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ملخص جلسة األربعاء•31•ماي•2017

املناقشة العامة ملشروع قانون املالية رقم•73.16

تاريخ الجلسة: األربعاء 5 رمضان 1438 املوافق ل31 ماي2017.	 

موضوع الجلسة: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017. 	 

رئيس الجلسة: عبد القادر سالمة.	 

أمين الجلسة: محمد عدال.	 

توقيت الجلسة:  4ساعات و28 دقيقة.	 

بداية الجلسة: 14:14	 

نهاية الجلسة: 15:42	 

عدد الحضور: 69 عضوا	 

عقد مجلس املستشارين يوم األربعاء 5 رمضان 1438 املوافق ل31 ماي2017، جلسة عمومية صباحية استمرت أربع ساعات 

ونصف، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017.

قدم السيد املستشار عبد الصمد مريمي، مقرر لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية، في خمسة عشر دقيقة نص تقرير 

اللجنة، ليشرع بعدها مباشرة السادة املستشارون، ممثلو الفرق واملجموعات البرملانية، على التوالي في مناقشة مشروع قانون 

املالية لسنة 2017: 

-عبد السالم اللبار: عن الفريق االستقاللي )31 دقيقة(

- عبد العزيز بنعزوز: عن فريق األصالة واملعاصرة )31 دقيقة(

- عبد اإلله الحلوطي: عن فريق العدالة والتنمية )21 دقيقة(

- مبارك السباعي: عن الفريق الحركي )18 دقيقة(

- محمد البكوري: عن فريق التجمع الوطني لألحرار )14 دقيقة(

- عبد الكريم مهدي: عن فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب )12 دقيقة( 

-  محمد العلمي: الفريق االشتراكي )13 دقيقة(

- آمال العمري: فريق اإلتحاد املغربي للشغل )12 دقيقة(

-  محمود عرشان: الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي )11 دقيقة(

-  عبد الحق حيسان: مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل )9 دقائق(

-  عدي الشجري: مجموعة العمل التقدمي )7 دقائق(

بعد رد السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية، على تدخالت السادة املستشارين، استغرق ساعة واحدة، رفع السيد عبد 

القادر سالمة، رئيس الجلسة، أشغالها على أن تستأنف مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية اليوم املوالي في جلستين عموميتين.
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ملخص جلستي•1•يونيو•2017

الجلسة األولى:•التصويت على الجزء•األول من مشروع قانون املالية رقم•73.16

التشريع

تاريخ الجلسة: الخميس 6 رمضان 1438 املوافق ل1 يونيو 2017.	 

موضوع الجلسة: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017. 	 

رئيس الجلسة: عبد القادر سالمة.	 

أمين الجلسة: محمد عدال.	 

توقيت الجلسة: ساعاتان و3 دقائق.	 

بداية الجلسة: 10:49	 

نهاية الجلسة: 12:52	 

عدد الحضور: 73 عضوا	 

عدد املعتذرين: ال أحد	 

استأنف مجلس املستشارين يوم الخميس 6 رمضان 1438 املوافق لفاتح يونيو2017، أشغال الدراسة والتصويت على مشروع 

2017، في جلسة عمومية صباحية خصصت للبت في التعديالت والتصويت على مواد  73.16 للسنة املالية  قانون املالية رقم 

الجزء األول من مشروع قانون املالية املتعلق باملعطيات العامة للتوازن املالي، وباألحكام املتعلقة بالتكاليف، ثم األحكام املرتبطة 

بتوازن موارد وتكاليف الدولة، واإلعالن عن مصادقة مجلس املستشارين على مواده باألغلبية، بالنتيجة التالية:

املوافقون:35	 

املعارضون:22	 

املمتنعون:09	 

الجلسة الثانية:•التصويت على الجزء•الثاني من مشروع قانون املالية رقم•73.16 

التشريع

تاريخ الجلسة: الخميس 6 رمضان 1438 املوافق ل1 يونيو 2017.	 

موضوع الجلسة: الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون املالية رقم 73.16 للسنة املالية 2017. 	 

رئيس الجلسة: عبد القادر سالمة.	 

أمين الجلسة: محمد عدال.	 

توقيت الجلسة: ساعة واحدة ودقيقتين.	 
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بداية الجلسة: 14:42	 

نهاية الجلسة: 15:44	 

عدد الحضور: 80 عضوا	 

عدد املعتذرين: ال أحد	 

خصصت الجلسة الزوالية من يوم الخميس 6 رمضان 1438 املوافق لفاتح  يونيو2017، للبت في الجزء الثاني من قانون املالية 

على إثر تصويت اللجان الدائمة على مشاريع امليزانيات الفرعية، تم خاللها عرض مداخالت الفرق واملجموعات في إطار مناقشة 

امليزانيات الفرعية، وبعدها تم التصويت اإلجمالي على مواد هذا القانون طبقا ألحكام املادة 53 من القانون التنظيمي رقم -13

130 لقانون املالية، وأعلن رئيس الجلسة عن مصادقة مجلس املستشارين باألغلبية على الجزء الثاني من مشروع القانون املالي 

واملشروع برمته، بنتيجة التصويت التالية:

املوافقون:44	 

املعارضون:22	 

املمتنعون:10	 

 ليفسح املجال للمستشارين املمثلين للفرق واملجموعات بالتدخل في مرحلة تفسير التصويت لشرح اختياراتهم ومواقفهم من 

مشروع القانون املالي لسنة 2017.

ملخص جلسة•6•يونيو•2017

األسئلة الشفوية

تاريخ الجلسة: الخميس 11 رمضان 1438 املوافق ل06 يونيو 2017.	 

موضوع الجلسة: األسئلة الشفوية.	 

رئيس الجلسة: عبد الصمد قيوح.	 

أمين الجلسة: احمد تويزي.	 

توقيت الجلسة: ساعة و49 دقائق.	 

بداية الجلسة: 14:17	 

نهاية الجلسة: 16:06	 

عدد الحضور: 59 عضوا	 

عدد املعتذرين:06 أعضاء	 

خصص مجلس املستشارين، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املواد 113/254 /249 من نظامه الداخلي، 

للوالية   2017 السادسة في دورة أبريل  جلسة عمومية خاصة بأسئلة السادة املستشارين الشفوية وأجوبة الحكومة عليها، 



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 80

التشريعية -2015 2021، على الساعة الثانية وثالث دقائق من زوال يوم الثالثاء 11 رمضان 1438 املوافق ل06 يونيو 2017.  

انطلقت أشغال الجلسة العمومية بحصة 11 سؤاال، استأثر بها قطاع الداخلية حول الحراك االجتماعي الذي تعرفه مدينة 

الحسيمة، من أصل 20 سؤاال املبرمجة في جدول أعمال الجلسة، ناقش خاللها السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أسئلة 

وتعقيبات السادة املستشارين:

- عبد السالم اللبار)الفريق االستقاللي(: حول االحتقان االجتماعي الذي تشهده مدينة الحسيمة.

- عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(: حول تنامي وثيرة االحتجاجات االجتماعية.

- كريمة أفيالل ونبيل األندلو�صي )فريق العدالة والتنمية(: حول املقاربة الحكومية لتدبير االحتجاجات والتظاهر السلمي.

- امبارك السباعي )الفريق الحركي(: حول االحتجاجات الشعبية التي تعرفها بعض املدن املغربية.

- محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(: عن خلفيات وموقع الحكومة من االحتجاجات التي تعرفها بعض مناطق اململكة.

- عمر مورو )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(: حول تنامي االحتجاجات ذات املطالب االجتماعية واالقتصادية والفعل املقاوالتي.

- محمد علمي )الفريق االشتراكي(: الحراك االجتماعي الذي تعرفه بعض مناطق املغرب.

)فريق االتحاد املغربي للشغل(: حول مقاربة الحكومة في تدبير االحتجاجات االجتماعية بمدينة الحسيمة  محمد زروال   -

وبعض املناطق األخرى.

- ادريس الرا�صي )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(: تطورات أحداث حراك الحسيمة.

- ثريا لحرش )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: أحداث الحسيمة.

- عبد العزيز بنعزوز)فريق األصالة واملعاصرة(: عن مآل مشروع الحسيمة »منارة املتوسط«.

- نبيل األندلو�صي )فريق العدالة والتنمية(: عن واقع التجاوزات األمنية املسجلة أثناء فض تظاهرة بساحة محمد السادس بالحسيمة. 

 في محاور أخرى لها نفس األهمية والراهنية، بحصة سؤال فريد لكل قطاع، ناقش في أربعة محاور السادة املستشارون:

- العربي املحر�صي )فريق األصالة واملعاصرة( السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة، في 

موضوع املضاربة وضعف مراقبة أسعار املواد الغذائية.

- عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي( السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع 

املدني، في أفق تقوية عمل املجتمع املدني وتعزيز حكامته.

- عبد الرحمان الكميلي )فريق األصالة واملعاصرة( السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلف 

بالنقل، حول وضعية السائقين املهنيين.

- أحمد بابا اعمر حداد )الفريق االستقاللي( السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجتماعي، املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي حول بعض الجوانب املتعلقة بقانون تنظيم الحرف.
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جلسة•07•يونيو•2017

الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة•

تاريخ الجلسة: األربعاء 12 رمضان 1438 موافق 07 يونيو 2017.	 

رئيس الجلسة: السيد عبد الحكيم بن شماش.	 

أمين الجلسة: السيد: أحمد تويزي.	 

 توقيت الجلسة:)12:06/14:58(:ساعتان و 52 دقيقة	 

 عدد الحضور:63 عضوا	 

عدد املعتذرين:05 أعضاء	 

100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، خصص مجلس املستشارين جلسة  طبقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

عمومية يوم األربعاء 12 رمضان 1438 موافق 07 يونيو 2017، على الساعة الثانية عشر زواال وستة دقائق، لتقديم األجوبة على 

األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حيث توزعت محاورها في شقين أساسيين كمادة للمساءلة.

في املحور األول حول موضوع: » نجاعة سياسات التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين«، رد السيد رئيس 

الحكومة على تساؤالت وتعقيبات السادة املستشارين حول سياسة الحكومة واستراتيجيتها ملعالجة التعثرات في ذات املجال:

- الفريق االستقاللي )عبد السالم اللبار(؛

- فريق العدالة والتنمية )عبد العلي حامي الدين(؛

- الفريق االشتراكي )محمد علمي/عبد الحميد فاتيحي في التعقيب(؛

- فريق االتحاد املغربي للشغل )محمد حيتوم(؛

- الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي )ادريس الرا�صي(؛

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل )رجاء الكساب/ املبارك الصادي في التعقيب(؛ 

- مجموعة العمل التقدمي ) عبد الطيف أوعمو: في التعقيب فقط(؛

- فريق األصالة واملعاصرة )عبد العزيز بنعزوز: في التعقيب فقط(؛

- فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب )عبد اإلله حفظي: في التعقيب فقط(.

في املحور الثاني حول موضوع: »استراتيجية النهوض بالعالم القروي واملناطق الجبلية والغابوية« ناقش السيد  رئيس الحكومة:

- فريق العدالة والتنمية )الحسين العبادي/ امبارك الجميلي في التعقيب(؛

- الفريق الحركي )الطيب البقالي(؛

- فريق التجمع الوطني لألحرار )محمد البكوري(.
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جلسة•13•يونيو•2017

•األسئلة الشفهية

تاريخ الجلسة: األربعاء 18 رمضان 1438 موافق 13 يونيو 2017	 

رئيس الجلسة: السيد عبد اإلله الحلوطي	 

أمين الجلسة: السيد: محمد عدال	 

توقيت الجلسة:)14:06/16:22(: ساعتان و16 دقيقة	 

عدد الحضور:62 عضوا	 

عدد املعتذرين: عضوين 	 

2017-2016، خصصت ألسئلة  من السنة التشريعية   2017 عقد مجلس املستشارين سابع جلسة عمومية في دورة أبريل 

السادة املستشارين وردود الحكومة عليها، طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي، وذلك يوم الثالثاء 

18 رمضان 1438 املوافق ل 13 يونيو 2017، على الساعة الثانية بعد الزوال وستة دقائق.

 شرع السادة أعضاء مجلس املستشارين والحكومة في مناقشة محاور منضوية في قطاعات مختلفة حسب التسلسل اآلتي:                                           

قطاع التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:

- عثمان عيلة )الفريق االستقاللي(: مآل املباني السكنية باألقاليم الجنوبية.

- محمد عدال )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(: مالئمة التشريع مع خصوصيات الجهوية في مجال التعمير. 

- عبد السالم ال�صي كوري )فريق العدالة والتنمية(: برنامج مدن بدون صفيح.

قطاع العدل:

- وفاء القا�صي ومحمد حيتوم في التعقيب )فريق االتحاد املغربي للشغل(: تنفيذ األحكام القضائية. 

قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي:

- عبد العلي حامي الدين )فريق العدالة والتنمية(: تطوير وهيكلة البحث العلمي بالجامعات.

- مبارك جميلي )فريق العدالة والتنمية(: ملف نساء ورجال التعليم ضحايا النظامين األساسيين.

- فؤاد قديري )الفريق االستقاللي(: الخطوط العريضة إلصالح منظومة التعليم.

قطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:

- عادل البراكات )فريق األصالة واملعاصرة(: تأطير املقاولين الشباب.

- امحمد احميدي )فريق األصالة واملعاصرة(: إستراتيجية إعادة تأهيل املناطق الصناعية.

- عبد الكريم الهمس )فريق األصالة واملعاصرة(: مآل التزامات الحكومة في مجال عصرنة تجارة القرب.
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- العربي العراي�صي )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب( مواكبة الحكومة للشركات العاملة في قطاع صنع األكياس البالستكية.

- رحال املكاوي )الفريق االستقاللي(: وضعية املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

- سيدي الطيب املوساوي )الفريق االستقاللي(: البدائل املقترحة واإلجراءات املواكبة للمقاوالت املختصة في صناعة البالستيك 

بعد دخول القانون حيز التنفيذ. 

- عبد الرحمان الدري�صي )الفريق الحركي(: استراتيجية الحكومة لتشجيع االستثمار باملناطق النائية.

قطاع الشغل واإلدماج املنهي:

- رجاء الكساب وعبد الحق حيسان )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: انطالق الحوار االجتماعي. 

كتابة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة بالتجارة الخارجية:

- عدي الشجري وعبد اللطيف أوعمو )مجموعة العمل التقدمي(: التوزيع الجهوي والقطاعي للصادرات.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة:

- لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: الوضع البيئي املتدهور بإقليم تنغير.

جلسة•20•يونيو•2017

األسئلة الشفهية

 تاريخ الجلسة: األربعاء 25 رمضان 1438 موافق 20 يونيو 2017	 

 رئيس الجلسة: السيد حميد كوسكوس.	 

 أمين الجلسة: السيد: أحمد تويزي.	 

 توقيت الجلسة:)14:06/16:22(: ساعتان و14 دقيقة	 

 عدد الحضور:52 عضوا	 

 عدد املعتذرين: 10 أعضاء	 

خصص مجلس املستشارين طبقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي، ثامن جلسة 

2017، على  20 يونيو  1438 املوافق ل  25 رمضان  2017-2016 يوم الثالثاء  2017 للسنة التشريعية  عمومية من دورة أبريل 

الساعة الثانية بعد الزوال وستة دقائق، لتقديم أسئلة السادة املستشارين ورد الحكومة عليها. 

254 من النظام الداخلي، جرت أطوار املناقشة العامة في سياق األسئلة املدرجة في جدول األعمال،  طبقا ملقتضيات املادة 

واملجمعة تبعا الوزارات املعنية بها، وذلك وفق الترتيب اآلتي:
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وزارة الصحة:  

- )أعضاء الفريق االستقاللي(: املشاكل التي تعرفها أقسام املستعجالت. 

- )أعضاء الفريق الحركي(: تأهيل املستعجالت.

- )فريق األصالة واملعاصرة(: توفير األدوية باملراكز االستشفائية القروية.

- )فريق األصالة واملعاصرة(: وضعية األجهزة الطبية باملستشفيات العمومية.

- )فريق العدالة والتنمية(: الخصاص املهول في قطاع الصحة النفسية.

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:

- )الفريق االشتراكي(: استراتيجية إصالح النظام األسا�صي العام للوظيفة العمومية.

ظاهرة اإلعفاءات والتنقيالت التعسفية التي طالت مجموعة من األطر  )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(:   -

باإلدارة املغربية. 

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي:

- )فريق األصالة واملعاصرة(: التدابير املتخذة ملواجهة االكتظاظ في األقسام بالنسبة للموسم املقبل.

- )فريق العدالة والتنمية(: تأهيل األساتذة املتعاقدين مع األكاديميات.

- )الفريق الدستوري الديمقراطي(: الشعب العصرية في التكوين املنهي.

- )الفريق االستقاللي(: الرسوم التي تفرضها املدارس الخاصة.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء:

- )فريق العدالة والتنمية(: حوادث السير ببالدنا.

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

- )الفريق الحركي(: تعميم كهربة العالم القروي.

- )فريق التجمع الوطني لألحرار(: وضعية قطاع املناجم بالجنوب الشرقي.

وزارة الشغل واإلدماج املنهي:

- )فريق االتحاد املغربي للشغل(: مآل االتفاق املشترك بين إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والوزارات الوصية 

على القطاع وبعض الفرقاء االجتماعيين حول توفير املوارد البشرية.

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

- )الفريق االستقاللي(: عدم مواكبة أسعار املحروقات ببالدنا لألسعار في األسواق العاملية. 
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كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة بالنقل:

- )فريق التجمع الوطني لألحرار(: وضعية النقل البحري ببالدنا. 

التقليدية  بالصناعة  املكلفة  االجتماعي  التقليدية واالقتصاد  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  وزير  لدى  الدولة  كتابة 

واالقتصاد االجتماعي:

- )فريق األصالة واملعاصرة(: األوضاع االجتماعية للصناع التقليديين. 

كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة بالسياحة:

- )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(: حصيلة برنامج »رؤية 2020«.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة:

- )الفريق االستقاللي(: البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية. 

جلسة•04•يوليوز•2017

األسئلة الشفهية

تاريخ الجلسة: الثالثاء 09 شوال 1438 موافق 04 يوليوز2017 	 

رئيس الجلسة: عبد القادر سالمة	 

أمين الجلسة: أحمد الخريف	 

توقيت الجلسة: )16:40/18:48(: ساعتان 8 دقائق	 

عدد الحضور:77 عضوا	 

عدد األسئلة املبرمجة: 20	 

عدد املعتذرين: 8 أعضاء	 

249/258 من نظامه الداخلي، عقد مجلس املستشارين يوم  100 من الدستور ومقتضيات املادتين    طبقا ألحكام الفصل 

تاسع جلسة عمومية  2017، على الساعة الرابعة بعد الزوال وأربعون دقيقة،  يوليوز   04 املوافق ل   1438 09 شوال  الثالثاء 

لألسئلة الشفوية األسبوعية، من دورة أبريل للسنة التشريعية 2017-2016، لتقديم ردود الحكومة على أسئلة وتعقيبات السادة 

املستشارين.

توزع حصيص املناقشة تبعا  من النظام الداخلي،   254 في سياق جدول األعمال املسطر للجلسة وطبقا ملقتضيات املادة 

للقطاعات الحكومية، إذ ترتبت املداخالت كاآلتي:
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القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

- عبد اللطيف أبدوح )الفريق االستقاللي(: تسهيل عملية العبور ألبناء الجالية املغربية املقيمين بالخارج.

.2017 - الطيب البقالي )الفريق الحركي(: استعدادات الحكومة لضمان نجاح عملية عبور 

- موالي عبد الرحيم الكامل )فريق األصالة واملعاصرة(: تحفيز شباب الجالية على االستثمار.

القطاع املكلف بالتجارة الخارجية:

- موالي ابراهيم شريف )الفريق االستقاللي(: تفعيل الدبلوماسية االقتصادية.

قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي:

- عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: برنامج تكوين الشباب واملأجورين.

- كريمة أفيالل )فريق العدالة والتنمية(: إلزامية التعليم األولي وتعميمه وضمان جودته.

10آالف إطار تربوي. - لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: ملف خريجي البرنامج الحكومي لتكوين 

- عبد اللطيف أبدوح وعبد السالم اللبار في التعقيب )الفريق االستقاللي(: امتحانات الباكالوريا.

التالميذ  من  العديد  مغادرة  للشغل(:  املغربي  االتحاد  )فريق  التعقيب  في  القا�صي  ووفاء  اليحياوي  الزهراء  فاطمة   -

وانقطاعهم عن الدراسة دون التحاقهم بمؤسسات التكوين املنهي.

قطاع الصحة )جواب السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة(:

- فاطمة الحبو�صي )الفريق االستقاللي(: وضعية املستشفيات اإلقليمية.

- سعيد السعدوني )فريق العدالة والتنمية(: تدبير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لنظام املساعدة الطبية )راميد(.

قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة )جواب السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة(:

- الحو املربوح )فريق األصالة واملعاصرة(: املخزون االحتياطي الخاص باملنتجات البترولية.

قطاع السياحة:

- )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(: السياحة اإليكولوجية.

القطاع املكلف بالشؤون العامة والحكامة:

- عبد الكريم املهدي )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(: تحسين مناخ األعمال باملغرب.

قطاع الشغل واإلدماج املنهي:

- املبارك الصادي )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: شركات املناولة.
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قطاع املاء: )جواب السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بالنيابة(:

- السيد العربي املحر�صي )فريق األصالة واملعاصرة(: الخصاص في املاء الشروب ببعض املناطق. 

- السيد أحمد تويزي )فريق األصالة واملعاصرة(: برنامج انجاز السدود.

جلسة•04•يوليوز•2017

جلسة برملانية مشتركة•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 09 شوال 1438 موافق 04 يوليوز2017	 

موضوع الجلسة: جلسة برملانية مشتركة بمقر مجلس النواب لالستماع لعرض الرئيس األول للمجلس األول للحسابات 	 

حول أعمال املحاكم املالية 

توقيت الجلسة: ساعة و 14 دقيقة.	 

طبقا ألحكام الفصل 148 من الدستور، احتضن مقر مجلس النواب جلسة برملانية بين مجل�صي البرملان، خصصت لالستماع 

لعرض السيد إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األول للحسابات، حول أعمال املحاكم املالية.

جلسة•05•يوليوز•2017

جلسة••شهرية لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة•

تاريخ الجلسة: األربعاء 10 شوال 1438 موافق 05 يوليوز2017	 

موضوع الجلسة: جلسة شهرية لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة.	 

 توقيت الجلسة: 3 ساعات و 51  دقيقة.	 

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش/ عبد اإلله الحلوطي	 

أمين الجلسة: أحمد الخريف	 

توقيت الجلسة: )16:48/18:48(	 

عدد الحضور:57	 

عدد األسئلة املبرمجة: 14	 

عدد املعتذرين: 04	 

احتضن مقر مجلس املستشارين يوم األربعاء 10 شوال 1438 موافق 05 يوليوز 2017 على الساعة الرابعة زواال وثمانية وأربعين 

100 من الدستور، جلسة عمومية شهرية، من دورة أبريل للسنة التشريعية  دقيقة، طبقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

2017-2016، ملساءلة السيد رئيس الحكومة وتقديمه األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة في شقين:
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- » إصالح اإلدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة«

- » السياسة الحكومية في التنمية الصناعية وتحسين مناخ األعمال »

في املحور األول، وحول مختلف اإلشكاليات املرتبطة ببيوقراطية اإلدارة املغربية كواقع والحكامة الجيدة كمبتغى، رد السيد 

رئيس الحكومة على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين:

- عبد اللطيف أبدوح )الفريق االستقاللي(؛ 

-عبد العلي حامي الدين وعبد الصمد مريمي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(؛ 

- امبارك السباعي وعبد الرحمان الدري�صي في التعقيب )الفريق الحركي(؛

- لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛

- محمد ريحان ومحمد علمي في التعقيب )الفريق االشتراكي(؛ 

- آمال العمري )فريق االتحاد املغربي للشغل(؛ 

- عبد اللطيف أوعمو )مجموعة العمل التقدمي(.

وفي املحور الثاني، ناقش السيد رئيس الحكومة الخطة التي تباشرها الحكومة لتسريع التنمية الصناعية وتحسين مناخ األعمال 

في أفق وضع االقتصاد الوطني على سكة اإلقالع وتوفير الشروط املواتية لتحقيق التنمية والحفاظ على االستقرار االقتصادي 

واالجتماعي والسيا�صي، في معرض رده على مداخالت السادة:

- فؤاد قديري )الفريق االستقاللي(؛ 

- عادل البراكات وعبد العزيز بنعزوز في التعقيب )فريق األصالة واملعاصرة(؛

- امبارك السباعي ومبارك حمية في التعقيب )الفريق الحركي(؛ 

- لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛ 

- عبد الحميد الصويري )االتحاد العام ملقاوالت املغرب(؛

- ادريس الرا�صي )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(؛

- رجاء الكساب في التعقيب فقط )م.الكنفدرالية الديمقراطية للشغل(.

جلسة•05•يوليوز•2017

جلسة تشريعية•

تاريخ الجلسة: األربعاء 10 شوال 1438 موافق 05 يوليوز2017	 

موضوع الجلسة: جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 	 

املتعلق بالتعاونيات

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش	 



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

89حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أمين الجلسة: أحمد الخريف	 

توقيت الجلسة: )20:39/20:44(	 

عدد الحضور:34	 

عدد املعتذرين: 04	 

في جلسة عامة تشريعية عقدت مباشرة بعد جلسة  باإلجماع،   ،2017 يوليوز   05 صادق مجلس املستشارين يوم األربعاء 

املساءلة الشهرية، على مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات.

جلسة•11•يوليوز•2017

األسئلة الشفوية

تاريخ الجلسة: الثالثاء 16 شوال 1438 موافق 11 يوليوز2017	 

رئيس الجلسة: عبد الصمد قيوح الخليفة األول للرئيس	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي.	 

توقيت الجلسة: )16:39/19:05(	 

عدد الحضور:68	 

عدد األسئلة املبرمجة: 20	 

عدد املعتذرين:12	 

وفقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي، عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 16 شوال 1438 هـ 

2017 على الساعة الرابعة زواال وتسعة وثالثون دقيقة، جلسته األسبوعية العمومية املخصصة ألسئلة  11 يوليوز  املوافق ل 

السادة املستشارين الشفوية  وأجوبة الحكومة عليها.

 استهل فريق العدالة والتنمية )عبد العلي حامي الدين( جدول أعمال الجلسة بسؤال فريد موجه لوزير الدولة املكلف بحقوق 

اإلنسان حول اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.

 ثم ساءل السيد وزير االقتصاد واملالية في ثمان محاور السادة املستشارون:

- عبد الحميد فاتيحي )الفريق االشتراكي(: قرار تعويم الدرهم.

- امبارك السباعي )الفريق الحركي(: انعكاسات تعويم الدرهم على املقاولين والقدرة الشرائية للمواطنين.

- رحال املكاوي )الفريق االستقاللي(: تغيير نظام صرف الدرهم املغربي.

- عبد اللطيف أوعمو )مجموعة العمل التقدمي(: تعويم الدرهم وانعكاساته املحتملة على االقتصاد الوطني.

- عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: ارتفاع عدد الشركات املفلسة.

- سعيد السعدوني ونبيل شيخي في التعقيب )فريق العدالة والتنمية(: وضعية املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
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 في سؤالين لكل قطاع رد السيد:

-1 وزير الصحة على:

- رحال املكاوي )الفريق االستقاللي(: وضعية املستشفيات اإلقليمية بجهة بني مالل/ خنيفرة.

- يحفظو بنمبارك )الفريق الحركي(: استثناء بعض املراكز الصحية لتصفية الدم من الدعم.

-2 وزير الثقافة واالتصال على:

- عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: حفظ ذاكرة التراث الثقافي الالمادي الوطني.

- لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار(: تقوية البث اإلذاعي والتلفزي األر�صي باملناطق الشمالية والجنوب الشرقي.

وفي أسئلة فريدة لكل محور تفاعل السادة:

- وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي مع سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

)املبارك الصادي وثريا لحرش في التعقيب( في موضوع التحضيرات للدخول املدر�صي برسم السنة الدراسية 2017-2018.

- وزيرة السياحة مع سؤال فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب )يوسف محيي( بخصوص التدابير املواكبة لدعم املحطات   

الساحلية املندمجة في إطار املخطط األزرق/ رؤية2020.

وأجابت السيدة كاتبة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة على التساؤل الذي قدمه فريق االتحاد املغربي للشغل )فاطمة الزهراء 

اليحياوي( حول مخاطر استعمال العجالت املطاطية املتالشية عوض الطاقة األحفورية والطاقة النظيفة، وردت السيدة وزيرة 

التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، في آخر سؤال مبرمج في جدول أعمال الجلسة، على فريق العدالة والتنمية )آمال 

ميصرة( حول إشكالية تمدرس ذوي االحتياجات الخاصة.

جلسة•11•يوليوز•2017

جلسة تشريعية

تاريخ الجلسة: الثالثاء 16 شوال 1438 موافق 11 يوليوز2017	 

موضوع الجلسة: دراسة مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة	 

رئيس الجلسة: عبد القادر سالمة.	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي.	 

توقيت الجلسة: )19:08/19:15(	 

عدد الحضور:45	 

عدد املعتذرين: 12	 

صادق مجلس املستشارين في جلسة عامة تشريعية يوم الثالثاء 11 يوليوز 2017، مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفهية، على 

مشروع قانون رقم 97.12 املتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة، باإلجماع.
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جلسة•18•يوليوز•2017 

األسئلة الشفهية

تاريخ الجلسة: الثالثاء 23 شوال 1438 موافق 18 يوليوز2017	 

رئيس الجلسة: عبد اإلله الحلوطي )الخليفة الثاني للرئيس( 	 

أمين الجلسة: محمد عدال	 

عدد األسئلة املبرمجة: 20 )اآلنية: 02 / العادية: 18(	 

عدد الحضور:67 عضوا	 

عدد املعتذرين:18 عضوا	 

توقيت الجلسة: )16:33/18:37(: ساعتان و 4 دقائق	 

عقد مجلس املستشارين جلسته األسبوعية العمومية املخصصة ألسئلة السادة املستشارين الشفوية وأجوبة الحكومة عليها، 

الحادية عشرة في جدول عمل دورة أبريل 2017 من الوالية التشريعية: 2021-2015، طبقا ألحكام الدستور ومقتضيات نظامه 

الداخلي، يوم الثالثاء 23 شوال 1438 هـ املوافق ل 18يوليوز 2017 على الساعة الرابعة زواال وثالثة وثالثون دقيقة.

جدول أعمال الجلسة بسؤال فريد موجه لقطاع الصحة في مناقشة  )عبد الحميد فاتحي(  الفريق االشتراكي  باشر أعضاء 

إشكالية الصيانة داخل املستشفيات.

واستأنفت أشغال الجلسة بتسعة أسئلة وجهت للسيد وزير الداخلية في محاور مختلفة، ومن الهيات التالية: 

- نبيل شيخي )فريق العدالة والتنمية(: املقاربة املعتمدة في التعامل مع االحتجاجات السلمية.

)م الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: تعرض االحتجاجات للقمع من طرف  الكساب في التعقيب  املبارك الصادي ورجاء   -

القوات العمومية.

- وفاء القا�صي ومحمد زروال في التعقيب )فريق االتحاد املغربي للشغل(: الهجوم املعادي للحريات والحقوق النقابية.

- أحمد تويزي )فريق األصالة واملعاصرة(: معايير توزيع حصة الجماعات القروية من الضريبة على القيمة املضافة.

- محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(: تقييم عمل املراكز الجهوية لالستثمار.

- رحال املكاوي )الفريق االستقاللي(: تدبير خدمات الصرف الصحي وتوزيع املاء والكهرباء ببعض املدن املتوسطية.

- عبد اللطيف أبدوح )الفريق االستقاللي(: تحسين مناخ األعمال.

- محمد الحمامي )فريق األصالة واملعاصرة(: واقع املعبر الحدودي باب سبتة.

- امبارك السباعي )الفريق الحركي(: تأهيل األسواق األسبوعية بالعالم القروي.
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تفاعل كذلك السيد وزير الشباب والرياضة إيجابيا مع سؤالي فريق األصالة واملعاصرة )م.عبد الرحيم الكامل( وفريق العدالة 

والتنمية )علي العسري( حول العروض التخييمية املبرمجة في صيف 2017.

وبحصة سؤال واحد لكل قطاع رد على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين السادة: 

- وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على فريق العدالة والتنمية )عبد السالم ال�صي كوري( حول 

الدور اآليلة للسقوط.

- وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي على فريق التجمع الوطني لألحرار )محمد الرزمة( 

للبحث في السبل الكفيلة للنهوض بأوضاع السياحة الجبلية.

- وزير الشغل واإلدماج املنهي على الفريق االستقاللي )عبد السالم اللبار( ملعالجة ظاهرة استغالل اليد العاملة وتغييب قانون 

الشغل.

الوزير املنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على فريق   -

األصالة واملعاصرة )عبد الرحيم كميلي( حول كيفية تعامل الحكومة مع مشاكل الجالية املغربية املقيمة بالخارج.

- كاتبة الدولة لدى وزير التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء، املكلفة باملاء، على الفريق الحركي )الطيب البقالي( لتوضيح خطة 

الوزارة في صيانة السدود.

- الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان )نيابة عن كاتب الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف 

باالستثمار( على سؤال فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب )العربي العرائ�صي( لطرح مختلف معوقات االستثمار باملغرب.

جلسة•18•يوليوز•2017 

جلسة تشريعية

تاريخ الجلسة: الثالثاء 23 شوال 1438 موافق 18 يوليوز2017 	 

رئيس الجلسة: عبد اإلله الحلوطي )الخليفة الثاني للرئيس( 	 

أمين الجلسة: محمد عدال	 

عدد الحضور:39 عضوا	 

عدد املعتذرين:18 عضوا	 

توقيت الجلسة: )18:37/18:45(: 8 دقائق	 

صادق مجلس املستشارين في جلسة عمومية، تلت مباشرة جلسة األسئلة الشفهية، ليوم الثالثاء 23 شوال 1438 املوافق ل18 

يوليوز 2017 على  مشروع القانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية باإلجماع.
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جلسة•25•يوليوز•2017 

األسئلة الشفهية•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 01 ذو القعدة 1438 موافق 25 يوليوز2017	 

رئيس الجلسة: حميد كوسكوس )الخليفة الثالث للرئيس( 	 

أمين الجلسة: أحمد لخريف	 

عدد األسئلة املبرمجة: 20 )اآلنية: 01 / العادية:19(	 

عدد الحضور:67 عضوا	 

عدد املعتذرين:17  عضوا	 

توقيت الجلسة: )16:48/19:09(: ساعتان و 21 دقيقة	 

اجتمع أعضاء مجلس املستشارين طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات املادتين 249/258 من نظامه الداخلي، 

2017، في جلسة عمومية خصصت لألسئلة الشفوية، على الساعة  25 يوليوز  1438 هـ املوافق ل  25 ذو القعدة  يوم الثالثاء 

الرابعة زواال وثمان وأربعون دقيقة، برئاسة السيد املستشار حميد كوسكوس. 

افتتح جدول أعمال الجلسة باإلعالن تأجيل سؤال السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي املوجه للسيد 

الوزير املنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

ورد السادة أعضاء الحكومة على أسئلة وتعقيبات السادة املستشارين حول محاور مختلفة موزعة على عشر قطاعات كالتالي:

1  -  السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة باملاء على السادة:

- عبد اللطيف أبدوح وفاطمة الحبو�صي في التعقيب )الفريق االستقاللي(: ضرورة الرفع من وثيرة برنامج التزويد الجماعي 

باملاء الصالح للشرب بالعالم القروي.

- محمد علمي )الفريق االشتراكي(: استراتيجية الوزارة للقضاء على إشكالية ندرة املاء الصالح للشرب

- امحمد احميدي )فريق األصالة واملعاصرة(: الطلب املتزايد على املاء.

- الحسين العبادي )فريق العدالة والتنمية(: األمن املائي باملغرب.

2 -  وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة على السادة:

- عبد الرحيم الكميلي وعبد الكريم الهمس في التعقيب )فريق األصالة واملعاصرة(: إعادة هيكلة املراكز القروية.

- محمد حيتوم )فريق االتحاد املغربي للشغل(: أوضاع العاملين بقطاع الوكالة.

- محمد   البشير العبدالوي )فريق العدالة والتنمية(: رخصة تسوية بنايات غير قانونية.

3 -  كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتكوين املنهي على السادة:

- عبد اإلله حفظي )االتحاد العام ملقاوالت املغرب(: مالءمة التكوين املنهي ملتطلبات سوق الشغل. 
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- خديجة الزومي )الفريق االستقاللي(: وضعية األساتذة املتدربين املرسبين.

- عبد الصمد مريمي )فريق العدالة والتنمية(: ظروف الدخول املدر�صي -2017 2018.

4 - وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء على السادة:

- عبد الرحيم الكميلي وعادل البراكات في التعقيب )فريق األصالة واملعاصرة(: تعهدات الوزارة املتعلقة بالبرنامج الوطني 

الثاني للطرق القروية.

- أحمد شد )الفريق الحركي(: تسعيرة الطرق السيارة.

5 - وزير الصحة على السيد:

- امبارك السباعي )الفريق الحركي(: واقع املنظومة الصحية ببالدنا.

6 - وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة على السيدات والسادة:

)مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: ضعف املخزون االحتياطي  الكساب واملبارك الصادي في التعقيب  - رجاء 

الخاص باملنتجات البترولية.

- فاطمة الحبو�صي وعبد اللطيف أبدوح في التعقيب )الفريق االستقاللي(: تعميم الكهربة القروية.

7 - وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي على السيد:

- الحسين سليغوا )الفريق االستقاللي(: تعزيز الربط الجوي.

8 - وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية على السيد:

- الحو املربوح )فريق األصالة واملعاصرة(: حصيلة أداء صندوق دعم التماسك االجتماعي.

9 - وزارة الشغل واإلدماج املنهي على السيد:

- عبد السالم اللبار )الفريق االستقاللي(: خلفيات وانعكاسات محاضر الصلح بمناسبة نزاعات الشغل.

10 - كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة على السيد:

- محمد ابا حنيني )فريق التجمع الوطني لألحرار(: الوضع البيئي املزري بإقليم طانطان.

جلسة•01•غشت•2017

األسئلة الشفهية•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 08 ذو القعدة 1438 موافق 01 غشت 2017	 

رئيس الجلسة: عبد القادر سالمة )الخليفة الرابع للرئيس(. 	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي.	 

عدد األسئلة املبرمجة: 10 	 
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عدد الحضور:87 عضوا	 

عدد املعتذرين:10 أعضاء	 

توقيت الجلسة: )16:41/17:51(: ساعة و 10 دقائق	 

عقد مجلس املستشارين يوم الثالثاء 08 ذو القعدة 1438 هـ املوافق ل01 غشت 2017، على الساعة الرابعة زواال وأربع وأربعون 

طبقا ألحكام الدستور   ،2015-2021 من الوالية التشريعية   2017 الجلسة الثالثة عشر في جدول عمل دورة أبريل  دقيقة، 

ومقتضيات نظامه الداخلي، خصصت ألسئلة السادة املستشارين الشفوية وأجوبة الحكومة عليها.

توزع جدول أعمال الجلسة على سبع محاور قطاعية بحصة سؤال لكل هيئة تمثيلية، استهل بسؤالين وجها لقطاع التربية 

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي من السادة:

الكساب( حول مسطرة ولوج الجامعات واملعاهد واملدارس  )رجاء  مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  أعضاء   -

العليا ذات االستقطاب املحدود.

- أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرار)عبد العزيز بوهدود( عن مآل املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين.

ثم ثالثة أسئلة اهتمت بقطاع  التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء تم بسطها من طرف السادة:

- امبارك السباعي )الفريق الحركي(: النهوض باملوانىء املغربية.

- محمد عدال )الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي(: الحائط الوقائي للطرق السيارة باملغرب.

- عبد الوهاب بلفقيه )الفريق االشتراكي(: تأهيل ميناء سيدي إفني.

وفي سؤال فريد لكل قطاع رد على أسئلة السادة املستشارين السادة أعضاء الحكومة في القطاعات التالية: 

- السيدة كاتبة الدولة املكلفة بالسياحة على سؤال السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة )محمد الحمامي( عن أوضاع 

الطرق واملسالك املؤدية للموارد السياحية ببالدنا.

- السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية على سؤال السادة أعضاء الفريق االستقاللي )رحال املكاوي( 

حول سبل وآليات تقليص نسبة الفقر والهشاشة.

- السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي على سؤال السادة أعضاء فريق االتحاد املغربي للشغل )عز الدين زكري( عن كيفية 

تطبيق قانون الشغل بتفعيل مشاركة األجراء على مستوى لجان املقاولة. 

)سعيد  فريق العدالة والتنمية  السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني على سؤال السادة أعضاء   -

السعدوني( حول حقيقة وضعية السجون ببالدنا. 

- السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة على سؤال السادة أعضاء 

مجموعة العمل التقدمي )عدي الشجري( بخصوص املحافظة على البيئة داخل الواحات الجنوبية.
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الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة:•

تاريخ الجلسة: الثالثاء 08 ذو القعدة 1438 موافق 01 غشت2017	 

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش )رئيس املجلس( 	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي	 

عدد األسئلة املبرمجة: 15 	 

عدد الحضور:93 عضوا	 

عدد املعتذرين:10 أعضاء	 

توقيت الجلسة: )18:15/21:15(: ثالث ساعات	 

241 و242 من النظام الداخلي، خصص مجلس املستشارين،  100 من الدستور، ومقتضيات املادتين  طبقا ألحكام الفصل 

مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفوية، جلسة عمومية، وهي الثالثة من نوعها في دورة أبريل 2017، لتقديم األجوبة على األسئلة 

املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، في محورين أساسيين:

حصيلة السياسات العمومية املتعلقة بمغاربة العالم؛ . 1

التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ االستراتيجيات القطاعية.  . 2

في املحور األول وحول حصيلة السياسات العمومية املتعلقة بمغاربة العالم والتدابير املتخذة من قبل الحكومة في تدبير شؤونهم، 

ناقش السيد رئيس الحكومة السادة املستشارين:

عبد السالم اللبار)الفريق االستقاللي(؛. 1

عبد الكريم الهمس )فريق األصالة واملعاصرة(؛. 2

نبيل شيخي )فريق العدالة والتنمية(؛. 3

الطيب البقالي )الفريق الحركي(؛ . 4

لحسن ادعي )فريق التجمع الوطني لألحرار( بدون تعقيب؛. 5

عبد الحميد فاتيحي )الفريق االشتراكي(؛ . 6

محمد عدال )ف الدستوري الديمقراطي االجتماعي( بدون تعقيب ؛. 7

عبد اللطيف أعمو وعدي الشجري في التعقيب )مجموعة العمل التقدمي(.. 8
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ورد السيد رئيس الحكومة في محور ثاني على االستفسارات والتعقيبات ذات الصلة بموضوع التقائية السياسات العمومية 

وأثرها على تنفيذ االستراتيجيات القطاعية، املسجلة في تدخالت السادة املستشارين: 

الحو املربوح )فريق األصالة واملعاصرة(؛. 1

عبد العلي حامي الدين )فريق العدالة والتنمية(؛ . 2

عبد الرحمان الدري�صي )الفريق الحركي(؛. 3

محمد الرزمة ومحمد البكوري في التعقيب )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛ . 4

عبد اإلله حفظي بدون تعقيب )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(؛. 5

محمد حيتوم بدون تعقيب )فريق االتحاد املغربي للشغل(؛. 6

رجاء الكساب وثريا لحرش في التعقيب )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(.. 7

جلسة•02•غشت•2017 

مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية

تاريخ الجلسة: الثالثاء 09 ذو القعدة 1438 موافق 02 غشت 2017	 

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي	 

عدد الحضور:62 عضوا	 

عدد املعتذرين:08 أعضاء	 

توقيت الجلسة: )11:01/14:05(: ثالث ساعات و 4 دقائق	 

2 غشت على  279 من نظامه الداخلي، يوم األربعاء  148 من الدستور واملادة  عقد مجلس املستشارين طبقا ألحكام الفصل 

الساعة الحادية عشر صباحا ودقيقة، جلسة عمومية خصصت ملناقشة العرض الذي ألقاه السيد الرئيس األول للمجلس األعلى 

للحسابات حول أعمال املحاكم املالية، أمام الجلسة العامة املشتركة بين مجل�صي البرملان في 4 يوليوز 2017، واملحال على مجلس 

املستشارين.

تدخل بمناسبة مناقشة تقرير املجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية، على التوالي السادة املستشارون:

- عبد اللطيف أبدوح )الفريق االستقاللي(؛

- نجاة كمير )فريق األصالة واملعاصرة(؛

- عبد اإلله الحلوطي ) فريق العدالة والتنمية(؛ 
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- امبارك السباعي )الفريق الحركي(؛

- محمد البكوري )فريق التجمع الوطني لألحرار(؛

- يوسف محيي )فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب(؛

- محمد علمي )الفريق الالشتراكي(؛

- محمد زروال )االتحاد املغربي للشغل(؛

- عبد الحق حيسان )م الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(؛

عبد اللطيف أوعمو ) مجموعة العمل التقدمي(.

رد بعدها في تفاعل إيجابي، كل حسب اختصاصه القطاعي، على تساؤالت واقتراحات ومالحظات السادة املستشارين السادة 

أعضاء الحكومة:

- عبد الوافي الفتيت )وزير الداخلية(؛

- الحسين الوردي )وزير الصحة(؛

- محمد بوسعيد ) وزير االقتصاد واملالية(؛

- رقية الدرهم )كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، مكلفة بالتجارة الخارجية(؛

- محمد أوجار )وزير العدل(؛ 

- محمد ساجد )وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي(؛

- العربي بن الشيخ )كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، املكلف بالتكوين املنهي(؛

- حمو أوحلي )كاتب الدولة املكلف بالتنمية القروية واملياه والغابات(.

جلسة•02•غشت•2017 

التشريع

تاريخ الجلسة: الثالثاء 09 ذو القعدة 1438 موافق 02 غشت 2017	 

رئيس الجلسة: عبد القادر سالمة 	 

أمين الجلسة: أحمد تويزي	 

عدد الحضور:62 عضوا	 

عدد املعتذرين:08  أعضاء	 

توقيت الجلسة: )15:36/19:30(: أربعة ساعات و 6 دقائق	 
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صادق مجلس املستشارين باإلجماع يوم األربعاء 09 ذو القعدة / املوافق ل02 غشت 2017 في جلسة عمومية، وبعد الدراسة 

والتصويت على: 

بين اململكة املغربية   2016 نوفمبر   19 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأديس أبابا في   03.17 مشروع قانون رقم   -

وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛

بين حكومة اململكة   2016 نوفمبر   19 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأديس أبابا في   04.17 مشروع قانون رقم    -

املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات ؛

نوفمبر   19 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن خدمات النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في   05.17 -  مشروع قانون رقم 

2016 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛

اململكة املغربية  بين   2016 أكتوبر   19 في  يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بكيغالي   06.17 مشروع قانون رقم   -

وجمهورية رواندا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛

2016 بين حكومة اململكة املغربية  19 أكتوبر  07.17 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بكيغالي في  -  مشروع قانون رقم 

وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات؛

2016 بين  19 أكتوبر  08.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بكيغالي في  -  مشروع قانون رقم 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛

2016 بين حكومة اململكة  21 نوفمبر  09.17 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأنتناناريفو في  -    مشروع قانون رقم 

املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛

املوقع  البحرية،  يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء   10.17 -  مشروع قانون رقم 

2016  بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر؛ 21 نوفمبر  بأنتناناريفو في 

 2016 24 أكتوبر  11.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بدار السالم في  -  مشروع قانون رقم 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة؛

-  مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية املوقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية؛

-  مشروع قانون رقم13.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري، املوقعة بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية؛

- مشروع قانون رقم 14.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة املوقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛

بين   2016 19 أكتوبر  15.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في املجال األمني، املوقع بكيغالي في  - مشروع قانون رقم 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛
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بين حكومة اململكة املغربية   2016 3 ديسمبر  يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأبوجا في   17.17 -  مشروع قانون رقم 

وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات؛

يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي،   28.17 -  مشروع قانون رقم 

املعتمد بدوربان )جنوب إفريقيا ( في 9 يوليو 2002؛

يوافق بموجبه على بروتوكول املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن   29.17 مشروع قانون رقم    -

البرملان اإلفريقي، املعتمد بمدينة سرت )ليبيا( في 2 مارس 2001؛

املعتمدة بأبوجا  يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية،   34.17 مشروع قانون رقم    -

)نيجيريا( في 3 يونيو 1991 من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل محلها االتحاد اإلفريقي؛

- مشروع قانون رقم 20.17 يق�صي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 )30 

2016( املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري؛ سبتمبر 

60.16 تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات. - مشروع القانون رقم 

وباألغلبية على:

65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية؛ - مشروع قانون رقم 

79.14 يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ - مشروع قانون 

بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء   99.15 - مشروع قانون رقم 

الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى   33.17 مشروع قانون رقم   -

محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

جلسة•08•غشت2017 

األسئلة الشفوية•)1(

تاريخ الجلسة: الثالثاء 15 ذو القعدة 1438/ املوافق ل08 غشت 2017	 

رئيس الجلسة: عبد الصمد قيوح 	 

أمين الجلسة: محمد عدال	 

عدد الحضور:73 عضوا	 

عدد املعتذرين:18 عضوا	 

توقيت الجلسة: )16:32/18:31(: ساعة و 59 دقيقة	 
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2017، اجتمع أعضاء مجلس املستشارين وفقا  في آخر جلسة عمومية مخصصة لألسئلة الشفوية، مبرمجة في دورة أبريل 

254 من نظامه الداخلي، ملناقشة  األسئلة املدرجة في  100 من الدستور و ملقتضيات املادة  ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

جدول األعمال، واملجمعة تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤولة عنها. 

الفريق االشتراكي )محمد علمي( أشغال الجلسة بسؤال فريد موجه للسيد الوزير املنتدب لدى وزير  استهل السادة أعضاء 

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن حجم االستثمارات واالستعدادات  

املرصودة  إلحداث الجهة 13.

ثم ناقش السادة أعضاء فريق األصالة واملعاصرة )عبد الرحيم الكميلي( والفريق الحركي )امبارك السباعي( السيدة كاتبة الدولة 

لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة في مدى جودة مياه الشواطئ  والواقع البيئي للمشاريع 

االستثمارية. 

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية عن إجراءات  )الحسين العبادي(  فريق العدالة والتنمية  وساءل السادة أعضاء 

وترتيبات الوزارة لحسن تدبير موسم الحج املقبل.

ردت كذلك السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة بالصناعة 

التقليدية واالقتصاد االجتماعي على أسئلة السادة:

- )محمد البكوري( فريق التجمع الوطني لألحرار: ترويج وتسويق املنتوج التقليدي داخليا وخارجيا.

- )امحمد احميدي( فريق األصالة واملعاصرة: معاناة الصناع التقليديين.

- )موالي ادريس حسني علوي( السادة أعضاء الفريق الحركي: وضعية الصناعة التقليدية.

ورد السيد مصطفى الخلفي، الوزير املكلف با بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن 

كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة باملاء، على سؤال السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية )عبد 

الكريم الهوايشري( حول اإلجراءات العملية املرصودة ملعالجة إشكالية تلوث املياه الجوفية.

أيضا تفاعل السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي مع أسئلة وتعقيبات السادة: أحمد 

)الفريق االستقاللي( حول قرار إغالق األحياء  )فريق األصالة واملعاصرة( حول املدارس الجماعاتية، وعبد السالم اللبار  تويزي 

الجامعية بالرباط في 30 يونيو.

كذلك رد السادة:

- وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة على استفسار السيد عبد الحميد الصويري )عضو فريق االتحاد العام ملقاوالت 

املغرب( عن اآلليات املعتمدة واملرصودة لورش تكوين األطر ملواكبة ورش الطاقات املتجددة. 

- وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي على طلب السيد محمد البكوري )عضو فريق 

2020 للسياحية. التجمع الوطني لألحرار( لتقييم مرحلي لوضعية السياحة ببالدنا في أفق رؤية 
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- وزير الثقافة واالتصال على سؤال السيد عادل البراكات وتعقيب السيد العربي املحر�صي )أعضاء فريق األصالة واملعاصرة( 

حول مآل البرامج واإلمكانيات املوجهة لتعزيز قدرات الشباب للترافع حول القضايا الوطنية.

- السيد مصطفى الخلفي، الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن 

وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية على تساؤل السيد مبارك جميلي )عضو فريق العدالة والتنمية( عن 

كيفية التصدي للتعثرات في برامج دعم استفادة ذوي االحتياجات الخاصة من املشاريع املدرة للدخل.

وعلى آخر سؤالين مبرمجين في جدول أعمال الجلسة رد السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي على السادة:

- وفاء القا�صي )فريق االتحاد املغربي للشغل(: سبل الحد من الفو�صى التي يعرفها التدبير املفوض في مختلف القطاعات.

- املبارك الصادي )مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(: اإلمكانات املتاحة لتحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل.

جلسة•08•غشت2017 

التشريع

رئيس الجلسة: عبد القادر سالمة 	 

أمين الجلسة: محمد عدال	 

عدد الحضور:57 عضوا	 

عدد املعتذرين:18 عضوا	 

توقيت الجلسة: )18:31/19:01(: 30 دقيقة	 

صادق مجلس املستشارين يوم الثالثاء 15 ذو القعدة 1438 املوافق ل08 غشت 2017، في جلسة عمومية باإلجماع على:

مشروع قانون رقم 44.16 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين املوقعة ببكين في 11 ماي 2016 بين اململكة املغربية . 1

وجمهورية الصين الشعبية؛

مشروع قانون رقم 48.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل من أجل تسهيل اإلجراءات الجمركية وتعزيز . 2

االتفاقية العربية املتوسطية  التعاون املشترك والوقاية من املخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول أعضاء 

للتبادل الحر »اتفاقية أغادير«، املوقع بعمان في 18 فبراير 2015؛

مشروع قانون رقم 51.16 يوافق بموجبه على البروتوكول اإلضافي لالتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر حول انضمام . 3

دول جديدة، املوقع في 6 أبريل 2016؛

مشروع قانون رقم 52.16 يوافق بموجبه على االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي في املجال الجنائي، املوقعة ببكين في 11 . 4

ماي 2016 بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية؛
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يوافق بموجبه على اتفاق االعتراف املتبادل باملشغل االقتصادي املعتمد بين الدول أعضاء . 5  53.16 مشروع قانون رقم 

االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر »اتفاقية أغادير«، املوقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016؛

مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط اإللكتروني وتبادل املعلومات بين الدول . 6

أعضاء االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر »اتفاقية أغادير«، املوقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016؛

مشروع قانون رقم 56.16 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل االتفاقية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين . 7

لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، املوقع باملنامة في 25 أبريل 2016؛

مشروع قانون رقم 62.16 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في املجال العسكري، املوقع ببكين في 11 ماي 2016 . 8

بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية؛

مشروع قانون رقم 79.16 يوافق بموجبه على االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام 2015، املوقع بجنيف في . 9

9 أكتوبر 2015؛

مشروع قانون رقم 02.17 يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء املركز االستشاري حول قوانين منظمة التجارة العاملية، املوقع . 10

بسياتل )الواليات املتحدة األمريكية( في 30 نوفمبر 1999؛

بين حكومة اململكة املغربية . 11  2017 فبراير   20 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بلوساكا في   22.17 مشروع قانون رقم 

وحكومة جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية االستثمارات؛

بين . 12  2017 فبراير   20 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بلوساكا في   23.17 مشروع قانون رقم 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا؛

بين حكومة اململكة املغربية . 13  2017 فبراير   17 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأكرا في   24.17 مشروع قانون رقم 

وحكومة جمهورية غانا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛

 مشروع قانون رقم 25.17 يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بجوبا في فاتح فبراير 2017 بين حكومة اململكة املغربية . 14

وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛

15 . ،)AMCOMET(  مشروع قانون رقم 32.17 يوافق بموجبه على القانون التأسي�صي للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية

املعتمد ببرايا )الرأس األخضر( في 14 فبراير 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا املؤتمر؛

بين حكومة اململكة املغربية . 16  2017 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بجوبا في فاتح فبراير   26.17 مشروع قانون رقم 

وحكومة جمهورية جنوب السودان بشأن تشجيع وحماية االستثمارات.

مشروع قانون رقم 27.17 يوافق بموجبه على االتفاق العام للتعاون املوقع بجوبا في فاتح فبراير 2017 بين حكومة اململكة . 17

املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان؛

مشروع قانون رقم 69.16 يتعلق بتتميم املادة 4 من القانون رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية. . 18
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االختتام دورة أبريل•2017

رئيس الجلسة: عبد الحكيم بن شماش )رئيس املجلس(. 	 

أمين الجلسة: محمد عدال.	 

عدد الحضور:60 عضوا	 

عدد املعتذرين:18 عضوا	 

توقيت الجلسة: )19:03/19:48(: 45 دقيقة	 

2017 دورته الربيعية  1438 املوافق ل08 غشت  15 ذو القعدة   اختتم مجلس املستشارين في جلسة عمومية، يوم الثالثاء 

برسم السنة التشريعية: -2015 2016، حيث كانت مناسبة لجرد حصيلة الـُمْنَجزات في مجاالت التشريع ومراقبة العمل الحكومي 

الوضعية الراهنة ببالدنا وما تحقق  وتقييم السياسات العمومية والعالقات الخارجية للمجلس، وقوفا على بعٍض من ِسَماِت 

على مختلف املستويات، وعلى وجه الخصوص التوجيهات املتضمنة في الخطاب امللكي السامي الذي وجهه صاحب الجاللة امللك 

محمد السادس نصره هللا، إلى الشعب املغربي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش املجيد.

  ورفعت أشغال الجلسة بعد تالوة السيد محمد عدال )أمين الجلسة( لبرقية الوالء واإلخالص املرفوعة، إلى السدة العالية 

باهلل، موالنا أمير املومنين جاللة امللك محمد السادس أيده هللا ونصره.
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الئحة أعضاء مجلس المستشارين 
المعلن عن انتخابهم في االقتراع التشريعي

 ليوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 
والتغييرات التي لحقت بها
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ت -1  :هُئت ممثلي املجالـ الجهٍو
 

 
 

 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الجهت

 زنُفغة- بني مالٌ
 ؤخمض قض خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 مدمض ٖضا٫ خؼب الاجداص الضؾخىعي

 ؾُاث- الضاع البًُاء
م لهىاٌكغي  خؼب الٗضالت والخىمُت  ٖبض ال٨ٍغ

 ٞااص ٢ضًغي  خؼب الاؾخ٣ال٫

 ألااصي الظهب- الضازلت
 ًدٟٓه بىمباع٥ خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 خمت اهل بابا خؼب الاؾخ٣ال٫

 جافُاللذ- صععت
 ٖضي شجغي  خؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت
س ي خؼب الخغ٦ت الكٗبُت  ٖبض الغخمان الضَع

 مىناؽ- فاؽ
 ٖلي الٗؿغي  خؼب الٗضالت والخىمُت
م الهمـ خؼب ألانالت واآلاٗانغة  ٖبض ال٨ٍغ

 ألااص نون - ولمُس
 ٖبض الىهاب بل٣ُٟه خؼب الاجداص الاقترا٧ي
 مدمض اباخىُني خؼب الانالح والخىمُت

 الؿاكُت الحمغاء- العُون 
ني لألخغاع  مدمض الغػمت خؼب الخجم٘ الَى

 ؾُضي مدمض ولض الغقُض خؼب الاؾخ٣ال٫

 الكغق 
ؼ م٨ى٠ُ خؼب الاؾخ٣ال٫  ٍٖؼ

 اآلاهُٟى الخلُٟىي  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 آؾفي- مغاهل
ؼي  خؼب ألانالت واآلاٗانغة  اخمض جٍى
 مباع٥ الؿباعي خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 اللنُُغة- ؾال– الغباٍ
 ٖبض الٗلي خامي الضًً خؼب الٗضالت والخىمُت
 ٖبض الخ٨ُم بً قماف خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 ماؾت– ؾوؽ 
 5مدمض ؾُٗض ٦غام خؼب الاؾخ٣ال٫

 ٖبضالل٠ُُ اٖمى خؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت

 الحؿُمت– جُوان - َنجت
س ي خؼب ألانالت واآلاٗانغة  اخمض الاصَع
 مدمظ البكحر الٗبضالوي  خؼب الٗضالت والخىمُت

 

                                                            
قضى ، و2015 أكروتز 2أعلي عي اًرخاب السٍذ هحوذ سعٍذ كزام عي حشب االسرقالل لشغل ُذا الوقعذ فً االقرزاع الرشزٌعً لٍوم الجوعح   5

وقذ ذن إجزاء . 2016 ٌوًٍو 10 الصادر ترارٌخ 16/1007الوجلس الذسروري تإلغاء اًرخاتَ عضوا توجلس الوسرشارٌي تووجة قزارٍ رقن 
 .، أسفزخ عي إعادج اًرخاب السٍذ هحوذ سعٍذ كزام2016 شرٌثز 8اًرخاتاخ جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ 
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ت -1  :هُئت ممثلي املجالـ الجهٍو
 

 
 

 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الجهت

 زنُفغة- بني مالٌ
 ؤخمض قض خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 مدمض ٖضا٫ خؼب الاجداص الضؾخىعي

 ؾُاث- الضاع البًُاء
م لهىاٌكغي  خؼب الٗضالت والخىمُت  ٖبض ال٨ٍغ

 ٞااص ٢ضًغي  خؼب الاؾخ٣ال٫

 ألااصي الظهب- الضازلت
 ًدٟٓه بىمباع٥ خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 خمت اهل بابا خؼب الاؾخ٣ال٫

 جافُاللذ- صععت
 ٖضي شجغي  خؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت
س ي خؼب الخغ٦ت الكٗبُت  ٖبض الغخمان الضَع

 مىناؽ- فاؽ
 ٖلي الٗؿغي  خؼب الٗضالت والخىمُت
م الهمـ خؼب ألانالت واآلاٗانغة  ٖبض ال٨ٍغ

 ألااص نون - ولمُس
 ٖبض الىهاب بل٣ُٟه خؼب الاجداص الاقترا٧ي
 مدمض اباخىُني خؼب الانالح والخىمُت

 الؿاكُت الحمغاء- العُون 
ني لألخغاع  مدمض الغػمت خؼب الخجم٘ الَى

 ؾُضي مدمض ولض الغقُض خؼب الاؾخ٣ال٫

 الكغق 
ؼ م٨ى٠ُ خؼب الاؾخ٣ال٫  ٍٖؼ

 اآلاهُٟى الخلُٟىي  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 آؾفي- مغاهل
ؼي  خؼب ألانالت واآلاٗانغة  اخمض جٍى
 مباع٥ الؿباعي خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 اللنُُغة- ؾال– الغباٍ
 ٖبض الٗلي خامي الضًً خؼب الٗضالت والخىمُت
 ٖبض الخ٨ُم بً قماف خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 ماؾت– ؾوؽ 
 5مدمض ؾُٗض ٦غام خؼب الاؾخ٣ال٫

 ٖبضالل٠ُُ اٖمى خؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت

 الحؿُمت– جُوان - َنجت
س ي خؼب ألانالت واآلاٗانغة  اخمض الاصَع
 مدمظ البكحر الٗبضالوي  خؼب الٗضالت والخىمُت

 

                                                            
قضى ، و2015 أكروتز 2أعلي عي اًرخاب السٍذ هحوذ سعٍذ كزام عي حشب االسرقالل لشغل ُذا الوقعذ فً االقرزاع الرشزٌعً لٍوم الجوعح   5

وقذ ذن إجزاء . 2016 ٌوًٍو 10 الصادر ترارٌخ 16/1007الوجلس الذسروري تإلغاء اًرخاتَ عضوا توجلس الوسرشارٌي تووجة قزارٍ رقن 
 .، أسفزخ عي إعادج اًرخاب السٍذ هحوذ سعٍذ كزام2016 شرٌثز 8اًرخاتاخ جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ 

1•-•هيئة ممثلي املجالس الجهوية:
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 (ة)اآلاؿدكاع (ة)الؿُض  الاهخماء الؿُاس ي الجهت

 زنُفغة- بني مالٌ

 ٖاص٫ البرا٧اث  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 اآلاسخاع نىاب  خؼب الاجداص الاقترا٧ي

 عخا٫ اآلا٩اوي   خؼب الاؾخ٣ال٫
 اآلاهضي ٖخمىن   خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 ؾُاث- الضاع البًُاء

 6 مىلىص الؿ٣ى٢٘  خؼب الاجداص الاقترا٧ي
 7حما٫ بً عبُٗت   خؼب الاؾخ٣ال٫

 ٖبضالؿالم بل٣كىع   خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 8الٗغبي هغامي   .خؼب  ألانالت واآلاٗانغة
ؼ  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت  9مهضب  ٍٖؼ
 10  هجاة ٦محر  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 ألااصي الظهب- الضازلت
 11  امباع٥ خمُت  خؼب  ألامل

 ؾُضي نلىح الجماوي  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 جافُاللذ- صععت

 الخى اآلاغبىح  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 12ٞاَمت ٖمحري   خؼب الاؾخ٣ال٫

ني لألخغاع  لخؿً اصعي  خؼب الخجم٘ الَى
 مباع٥ حمُلي  خؼب الٗضالت والخىمُت

 مىناؽ- فاؽ

ني لألخغاع  مدمض ٖبى  خؼب الخجم٘ الَى
 الخؿً بلم٣ضم  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 الخؿً ؾلُٛىة  خؼب الاؾخ٣ال٫
 الخؿحن الٗباصي  خؼب الٗضالت والخىمُت
 خمُض ٧ىؾ٩ىؽ  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 13ٖثمان ُٖلت   خؼب الاؾخ٣ال٫ ألااص نون - ولمُس

                                                            
عي لُىم الجمٗت   6 ً 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض خمُض ػاجني ًٖ خؼب الٗضالت والخىمُت لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع

ش 16/1004بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض مىلىص الؿ٣ى٢٘ مً خؼب  الاجداص الاقترا٧ي 2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
. لل٣ىاث الكٗبُت

عي لُىم الجمٗت  7 ً ٢ط ى ، و2015 ؤ٦خىبغ 2 ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض حما٫ بً عبُٗت ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع
ش 16/1004بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع . ، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض حما٫ بً عبُٗت2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

عي لُىم الجمٗت   8 ً 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُضة مُىت ٖٟان  ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابها ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع
ش 16/1004بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع . ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض الٗغبي هغامي مً خؼب  ألانالت واآلاٗانغة2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

عي لُىم الجمٗت   9 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض مدمض مهضب ًٖ  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/1004اآلاؿدكاٍع ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع ؼ مهضب  مً خؼب  الخغ٦ت 2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض ٍٖؼ

. الكٗبُت
عي لُىم الجمٗت  10 ، ونّغح اآلاجلـ الضؾخىعي بكٛىع م٣ٗضها بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2 ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُضة مل٨ُت ٞال�ي ًٖ خؼب ألانالت واآلاٗانغة لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ

ً ازغ ج٣ضًم اؾخ٣التها بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/984اآلاؿدكاٍع داث بالترقُذ بمىحب ٢غاع 2016 ًىاًغ 12 الهاصع بخاٍع ، و٢ض ٖىيذ بالؿُضة هجاة ٦محر ٖلى ازغ صٖىتها مً لضن الؿلُت اآلا٩لٟت بخل٣ي الخهٍغ
. 2016 ًىاًغ 28ماعر في 

عي لُىم الجمٗت  11 ٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا ، و2015 ؤ٦خىبغ 2 ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض اًُٞلي اهل اخمض ابغاهُم  ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/1005بمجلـ اآلاؿدكاٍع ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض امباع٥ خمُت مً خؼب  2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

. ألامل
عي لُىم الجمٗت   12 ش01/17، و٢ًذ اآلاد٨مت الضؾخىعٍت بمىحب ال٣غاع ع٢ـم 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض مدمض ألاههاعي لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ل  12 بخاٍع ضه مً  2017ؤبٍغ  بخجٍغ

 ً ت باآلاجلـ، ونغخذ بكٛىع م٣ٗضه وصٖىة اآلاترشح الظي وعص اؾمه مباقغة في الثدت الترقُذ اآلاٗىُت بٗض آزغ مىخسب مً هٟـ الالثدت لكٛل اآلا٣ٗض الكاٚغ، و٢ض جىنل عثِـ مجلـ اآلاؿدكاٍع الًٍٗى
ش  ل 27بخاٍع داث بالترقُذ ٢امذ بضٖىة الؿُضة ٞاَمي ٖمحري بهٟتها اآلاترشخت اآلاىالُت في 2017 ؤبٍغ  بمغاؾلت مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، ًدُِ مً زاللها اآلاجلـ ٖلما بإن الؿلُت اآلا٩لٟت بخل٣ي الخهٍغ

 .الثدت الترقُذ، آلالء هظا اآلا٣ٗض
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 (ة)اآلاؿدكاع (ة)الؿُض  الاهخماء الؿُاس ي الجهت

 زنُفغة- بني مالٌ

 ٖاص٫ البرا٧اث  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 اآلاسخاع نىاب  خؼب الاجداص الاقترا٧ي

 عخا٫ اآلا٩اوي   خؼب الاؾخ٣ال٫
 اآلاهضي ٖخمىن   خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 ؾُاث- الضاع البًُاء

 6 مىلىص الؿ٣ى٢٘  خؼب الاجداص الاقترا٧ي
 7حما٫ بً عبُٗت   خؼب الاؾخ٣ال٫

 ٖبضالؿالم بل٣كىع   خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 8الٗغبي هغامي   .خؼب  ألانالت واآلاٗانغة
ؼ  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت  9مهضب  ٍٖؼ
 10  هجاة ٦محر  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 ألااصي الظهب- الضازلت
 11  امباع٥ خمُت  خؼب  ألامل

 ؾُضي نلىح الجماوي  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 جافُاللذ- صععت

 الخى اآلاغبىح  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 12ٞاَمت ٖمحري   خؼب الاؾخ٣ال٫

ني لألخغاع  لخؿً اصعي  خؼب الخجم٘ الَى
 مباع٥ حمُلي  خؼب الٗضالت والخىمُت

 مىناؽ- فاؽ

ني لألخغاع  مدمض ٖبى  خؼب الخجم٘ الَى
 الخؿً بلم٣ضم  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 الخؿً ؾلُٛىة  خؼب الاؾخ٣ال٫
 الخؿحن الٗباصي  خؼب الٗضالت والخىمُت
 خمُض ٧ىؾ٩ىؽ  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 13ٖثمان ُٖلت   خؼب الاؾخ٣ال٫ ألااص نون - ولمُس

                                                            
عي لُىم الجمٗت   6 ً 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض خمُض ػاجني ًٖ خؼب الٗضالت والخىمُت لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع

ش 16/1004بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض مىلىص الؿ٣ى٢٘ مً خؼب  الاجداص الاقترا٧ي 2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
. لل٣ىاث الكٗبُت

عي لُىم الجمٗت  7 ً ٢ط ى ، و2015 ؤ٦خىبغ 2 ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض حما٫ بً عبُٗت ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع
ش 16/1004بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع . ، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض حما٫ بً عبُٗت2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

عي لُىم الجمٗت   8 ً 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُضة مُىت ٖٟان  ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابها ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع
ش 16/1004بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع . ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض الٗغبي هغامي مً خؼب  ألانالت واآلاٗانغة2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

عي لُىم الجمٗت   9 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض مدمض مهضب ًٖ  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/1004اآلاؿدكاٍع ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع ؼ مهضب  مً خؼب  الخغ٦ت 2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض ٍٖؼ

. الكٗبُت
عي لُىم الجمٗت  10 ، ونّغح اآلاجلـ الضؾخىعي بكٛىع م٣ٗضها بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2 ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُضة مل٨ُت ٞال�ي ًٖ خؼب ألانالت واآلاٗانغة لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ

ً ازغ ج٣ضًم اؾخ٣التها بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/984اآلاؿدكاٍع داث بالترقُذ بمىحب ٢غاع 2016 ًىاًغ 12 الهاصع بخاٍع ، و٢ض ٖىيذ بالؿُضة هجاة ٦محر ٖلى ازغ صٖىتها مً لضن الؿلُت اآلا٩لٟت بخل٣ي الخهٍغ
. 2016 ًىاًغ 28ماعر في 

عي لُىم الجمٗت  11 ٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا ، و2015 ؤ٦خىبغ 2 ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض اًُٞلي اهل اخمض ابغاهُم  ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/1005بمجلـ اآلاؿدكاٍع ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض امباع٥ خمُت مً خؼب  2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

. ألامل
عي لُىم الجمٗت   12 ش01/17، و٢ًذ اآلاد٨مت الضؾخىعٍت بمىحب ال٣غاع ع٢ـم 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض مدمض ألاههاعي لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ل  12 بخاٍع ضه مً  2017ؤبٍغ  بخجٍغ

 ً ت باآلاجلـ، ونغخذ بكٛىع م٣ٗضه وصٖىة اآلاترشح الظي وعص اؾمه مباقغة في الثدت الترقُذ اآلاٗىُت بٗض آزغ مىخسب مً هٟـ الالثدت لكٛل اآلا٣ٗض الكاٚغ، و٢ض جىنل عثِـ مجلـ اآلاؿدكاٍع الًٍٗى
ش  ل 27بخاٍع داث بالترقُذ ٢امذ بضٖىة الؿُضة ٞاَمي ٖمحري بهٟتها اآلاترشخت اآلاىالُت في 2017 ؤبٍغ  بمغاؾلت مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، ًدُِ مً زاللها اآلاجلـ ٖلما بإن الؿلُت اآلا٩لٟت بخل٣ي الخهٍغ

 .الثدت الترقُذ، آلالء هظا اآلا٣ٗض
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 (ة)اآلاؿدكاع (ة)الؿُض  الاهخماء الؿُاس ي الجهت

 زنُفغة- بني مالٌ

 ٖاص٫ البرا٧اث  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 اآلاسخاع نىاب  خؼب الاجداص الاقترا٧ي

 عخا٫ اآلا٩اوي   خؼب الاؾخ٣ال٫
 اآلاهضي ٖخمىن   خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 ؾُاث- الضاع البًُاء

 6 مىلىص الؿ٣ى٢٘  خؼب الاجداص الاقترا٧ي
 7حما٫ بً عبُٗت   خؼب الاؾخ٣ال٫

 ٖبضالؿالم بل٣كىع   خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 8الٗغبي هغامي   .خؼب  ألانالت واآلاٗانغة
ؼ  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت  9مهضب  ٍٖؼ
 10  هجاة ٦محر  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 ألااصي الظهب- الضازلت
 11  امباع٥ خمُت  خؼب  ألامل

 ؾُضي نلىح الجماوي  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 جافُاللذ- صععت

 الخى اآلاغبىح  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 12ٞاَمت ٖمحري   خؼب الاؾخ٣ال٫

ني لألخغاع  لخؿً اصعي  خؼب الخجم٘ الَى
 مباع٥ حمُلي  خؼب الٗضالت والخىمُت

 مىناؽ- فاؽ

ني لألخغاع  مدمض ٖبى  خؼب الخجم٘ الَى
 الخؿً بلم٣ضم  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 الخؿً ؾلُٛىة  خؼب الاؾخ٣ال٫
 الخؿحن الٗباصي  خؼب الٗضالت والخىمُت
 خمُض ٧ىؾ٩ىؽ  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

 13ٖثمان ُٖلت   خؼب الاؾخ٣ال٫ ألااص نون - ولمُس

                                                            
عي لُىم الجمٗت   6 ً 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض خمُض ػاجني ًٖ خؼب الٗضالت والخىمُت لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع

ش 16/1004بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض مىلىص الؿ٣ى٢٘ مً خؼب  الاجداص الاقترا٧ي 2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
. لل٣ىاث الكٗبُت

عي لُىم الجمٗت  7 ً ٢ط ى ، و2015 ؤ٦خىبغ 2 ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض حما٫ بً عبُٗت ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع
ش 16/1004بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع . ، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض حما٫ بً عبُٗت2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

عي لُىم الجمٗت   8 ً 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُضة مُىت ٖٟان  ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابها ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع
ش 16/1004بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع . ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض الٗغبي هغامي مً خؼب  ألانالت واآلاٗانغة2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

عي لُىم الجمٗت   9 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض مدمض مهضب ًٖ  خؼب الخغ٦ت الكٗبُت لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/1004اآلاؿدكاٍع ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع ؼ مهضب  مً خؼب  الخغ٦ت 2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض ٍٖؼ

. الكٗبُت
عي لُىم الجمٗت  10 ، ونّغح اآلاجلـ الضؾخىعي بكٛىع م٣ٗضها بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2 ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُضة مل٨ُت ٞال�ي ًٖ خؼب ألانالت واآلاٗانغة لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ

ً ازغ ج٣ضًم اؾخ٣التها بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/984اآلاؿدكاٍع داث بالترقُذ بمىحب ٢غاع 2016 ًىاًغ 12 الهاصع بخاٍع ، و٢ض ٖىيذ بالؿُضة هجاة ٦محر ٖلى ازغ صٖىتها مً لضن الؿلُت اآلا٩لٟت بخل٣ي الخهٍغ
. 2016 ًىاًغ 28ماعر في 

عي لُىم الجمٗت  11 ٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا ، و2015 ؤ٦خىبغ 2 ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض اًُٞلي اهل اخمض ابغاهُم  ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/1005بمجلـ اآلاؿدكاٍع ش . 2016 ًىهُى 04 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض امباع٥ خمُت مً خؼب  2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

. ألامل
عي لُىم الجمٗت   12 ش01/17، و٢ًذ اآلاد٨مت الضؾخىعٍت بمىحب ال٣غاع ع٢ـم 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض مدمض ألاههاعي لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ل  12 بخاٍع ضه مً  2017ؤبٍغ  بخجٍغ

 ً ت باآلاجلـ، ونغخذ بكٛىع م٣ٗضه وصٖىة اآلاترشح الظي وعص اؾمه مباقغة في الثدت الترقُذ اآلاٗىُت بٗض آزغ مىخسب مً هٟـ الالثدت لكٛل اآلا٣ٗض الكاٚغ، و٢ض جىنل عثِـ مجلـ اآلاؿدكاٍع الًٍٗى
ش  ل 27بخاٍع داث بالترقُذ ٢امذ بضٖىة الؿُضة ٞاَمي ٖمحري بهٟتها اآلاترشخت اآلاىالُت في 2017 ؤبٍغ  بمغاؾلت مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، ًدُِ مً زاللها اآلاجلـ ٖلما بإن الؿلُت اآلا٩لٟت بخل٣ي الخهٍغ

 .الثدت الترقُذ، آلالء هظا اآلا٣ٗض
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 اخمض بىلىن   خؼب الاجداص الاقترا٧ي

 الؿاكُت الحمغاء- العُون 
 مدمض الكُش بُض هللا  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 اخمض لخٍغ٠  خؼب الاؾخ٣ال٫

 الكغق 

ني لألخغاع  14ٖبض ال٣اصع ؾالمت   خؼب الخجم٘ الَى
 مدمض م٨ى٠ُ  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 الُُب الب٣الي  خؼب الٗهض الضًم٣غاَي

 15الهبخي الجاللي  خؼب الاؾخ٣ال٫

 آؾفي- مغاهل

 ٖبض الل٠ُُ ابضوح  خؼب الاؾخ٣ال٫
 مىالي ٖبض الغخُم ال٩امل  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

ني لألخغاع  حما٫ الضًً ال٨ٗغوص  خؼب الخجم٘ الَى
 ابىب٨غ اٖبُض  خؼب الاجداص الاقترا٧ي
 ٖبض الؿالم س ي ٧ىعي  خؼب الٗضالت والخىمُت

 اللنُُغة- ؾال– الغباٍ

 16 ابغاهُم اق٨ُلي  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 هبُل قُخي  خؼب الٗضالت والخىمُت

 مدمىص ٖغقان  خؼب الخغ٦ت الضًم٣غاَُت الاحخماُٖت
ـ الغاض ي  خؼب الاجداص الضؾخىعي  اصَع

 مدمض الٗؼعي خؼب الاؾخ٣ال٫

 ماؾت– ؾوؽ 

 ؾُٗض الؿٗضووي خؼب الٗضالت والخىمُت
ني لألخغاع ؼ بىهضوص خؼب الخجم٘ الَى  ٖبض الٍٗؼ

 ٖبض الهمض ٢ُىح خؼب الاؾخ٣ال٫
 الخؿحن اآلاسلو خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 الحؿُمت– جُوان - َنجت

 مدمض  ٖلمي خؼب الاجداص الاقترا٧ي
ني لألخغاع  مدمض الب٩ىعي خؼب الخجم٘ الَى

 الٗغبي اآلادغش ي خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 17 مدمض الخمامي خؼب  ألانالت واآلاٗانغة
 هبُل ألاهضلىس ي خؼب الٗضالت والخىمُت

 

                                                                                                                                                                                          
عي لُىم الجمٗت   13 ً ، و2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖثمان ُٖلت ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع

ش ٞاجذ ًىهُى 16/1001بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 الهاصع بخاٍع . ، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض ٖثمان ُٖلت2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
عي لُىم الجمٗت   14 ني لألخغاع لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ  ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖبض ال٣اصع ؾالمت ًٖ خؼب الخجم٘ الَى

ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/998بمجلـ اآلاؿدكاٍع ش 2016 ماًى 11 الهاصع بخاٍع  .، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض ٖبض ال٣اصع ؾالمت2016 ٚكذ 18، و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
عي لُىم الجمٗت   15 ً 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض الهبخي الجاللي ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع

ش 16/998بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ماًى 11 الهاصع بخاٍع  . الهبخي الجاللي، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض2016 ٚكذ 18و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
عي لُىم الجمٗت   16 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖابض ق٨ُل ًٖ خؼب  ألانالت واآلاٗانغة لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ

ً ش ٞاجذ ًىهُى 16/1002 بمىحب ٢غاعه ع٢م اآلاؿدكاٍع ش . 2016 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض ابغاهُم اق٨ُلي مً خؼب  2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
 .ألانالت واآلاٗانغة

عي لُىم الجمٗت   17 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖهام الخملِص ي ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
ً بمىحب ٢غاعه ش 16/1008 ع٢م اآلاؿدكاٍع ش . 2016 ًىهُى 10 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض مدمض الخمامي مً خؼب  ألانالت 2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

. واآلاٗانغة
 

  

131 
 

 اخمض بىلىن   خؼب الاجداص الاقترا٧ي

 الؿاكُت الحمغاء- العُون 
 مدمض الكُش بُض هللا  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 اخمض لخٍغ٠  خؼب الاؾخ٣ال٫

 الكغق 

ني لألخغاع  14ٖبض ال٣اصع ؾالمت   خؼب الخجم٘ الَى
 مدمض م٨ى٠ُ  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 الُُب الب٣الي  خؼب الٗهض الضًم٣غاَي

 15الهبخي الجاللي  خؼب الاؾخ٣ال٫

 آؾفي- مغاهل

 ٖبض الل٠ُُ ابضوح  خؼب الاؾخ٣ال٫
 مىالي ٖبض الغخُم ال٩امل  خؼب ألانالت واآلاٗانغة

ني لألخغاع  حما٫ الضًً ال٨ٗغوص  خؼب الخجم٘ الَى
 ابىب٨غ اٖبُض  خؼب الاجداص الاقترا٧ي
 ٖبض الؿالم س ي ٧ىعي  خؼب الٗضالت والخىمُت

 اللنُُغة- ؾال– الغباٍ

 16 ابغاهُم اق٨ُلي  خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 هبُل قُخي  خؼب الٗضالت والخىمُت

 مدمىص ٖغقان  خؼب الخغ٦ت الضًم٣غاَُت الاحخماُٖت
ـ الغاض ي  خؼب الاجداص الضؾخىعي  اصَع

 مدمض الٗؼعي خؼب الاؾخ٣ال٫

 ماؾت– ؾوؽ 

 ؾُٗض الؿٗضووي خؼب الٗضالت والخىمُت
ني لألخغاع ؼ بىهضوص خؼب الخجم٘ الَى  ٖبض الٍٗؼ

 ٖبض الهمض ٢ُىح خؼب الاؾخ٣ال٫
 الخؿحن اآلاسلو خؼب ألانالت واآلاٗانغة

 الحؿُمت– جُوان - َنجت

 مدمض  ٖلمي خؼب الاجداص الاقترا٧ي
ني لألخغاع  مدمض الب٩ىعي خؼب الخجم٘ الَى

 الٗغبي اآلادغش ي خؼب ألانالت واآلاٗانغة
 17 مدمض الخمامي خؼب  ألانالت واآلاٗانغة
 هبُل ألاهضلىس ي خؼب الٗضالت والخىمُت

 

                                                                                                                                                                                          
عي لُىم الجمٗت   13 ً ، و2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖثمان ُٖلت ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع

ش ٞاجذ ًىهُى 16/1001بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 الهاصع بخاٍع . ، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض ٖثمان ُٖلت2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
عي لُىم الجمٗت   14 ني لألخغاع لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ  ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖبض ال٣اصع ؾالمت ًٖ خؼب الخجم٘ الَى

ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/998بمجلـ اآلاؿدكاٍع ش 2016 ماًى 11 الهاصع بخاٍع  .، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض ٖبض ال٣اصع ؾالمت2016 ٚكذ 18، و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
عي لُىم الجمٗت   15 ً 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض الهبخي الجاللي ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ اآلاؿدكاٍع

ش 16/998بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ماًى 11 الهاصع بخاٍع  . الهبخي الجاللي، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض2016 ٚكذ 18و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
عي لُىم الجمٗت   16 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖابض ق٨ُل ًٖ خؼب  ألانالت واآلاٗانغة لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ

ً ش ٞاجذ ًىهُى 16/1002 بمىحب ٢غاعه ع٢م اآلاؿدكاٍع ش . 2016 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض ابغاهُم اق٨ُلي مً خؼب  2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
 .ألانالت واآلاٗانغة

عي لُىم الجمٗت   17 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖهام الخملِص ي ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
ً بمىحب ٢غاعه ش 16/1008 ع٢م اآلاؿدكاٍع ش . 2016 ًىهُى 10 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض مدمض الخمامي مً خؼب  ألانالت 2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

. واآلاٗانغة
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ش 16/998بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش . 2016 ماًى 11 الهاصع بخاٍع  . الهبخي الجاللي، ؤؾٟغث ًٖ بٖاصة اهخساب الؿُض2016 ٚكذ 18و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع
عي لُىم الجمٗت   16 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖابض ق٨ُل ًٖ خؼب  ألانالت واآلاٗانغة لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
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عي لُىم الجمٗت   17 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض ٖهام الخملِص ي ًٖ خؼب الاؾخ٣ال٫ لكٛل هظا اآلا٣ٗض في الا٢ترإ الدكَغ
ً بمىحب ٢غاعه ش 16/1008 ع٢م اآلاؿدكاٍع ش . 2016 ًىهُى 10 الهاصع بخاٍع ، ؤؾٟغث ًٖ اهخساب الؿُض مدمض الخمامي مً خؼب  ألانالت 2016 قدىبر 8و٢ض جم بحغاء اهخساباث حؼثُت آلالء هظا اآلا٣ٗض بخاٍع

. واآلاٗانغة
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: هُئت ممثلي الغغف املهنُت -3
 

: الغغف الفالخُت -أ
 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الضائغة الانخسابُت

- بني مالٌ/ اللنُُغة - ؾال– الغباٍ
 ؾُاث- الضاع البًُاء/ زنُفغة

 ٖاجكت ؤًخٗال خؼب الخغ٦ت الضًم٣غاَُت الاحخماُٖت
 ٖبض الغخُم اَمعي خؼب الخغ٦ت الضًم٣غاَُت الاحخماُٖت

/ الكغق / الحؿُمت – جُوان - َنجت
 مىناؽ- فاؽ

 مدمض لكهب خؼب الاؾخ٣ال٫
 ٞاَمت الخبىس ي خؼب الاؾخ٣ال٫

الؿاكُت - العُون / ألااص نون - ولمُس
 ألااصي الظهب- الضازلت/ الحمغاء

 ؤخمض اخمُمُض خؼب الاؾخ٣ال٫

ؾوؽ /جافُاللذ - صععت/ آؾفي - مغاهل
 ماؾت– 

 الخبِب بً الُالب خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة
 ٞاَمت اًذ مىس ى خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة

 

 :غغف الخجاعة ألاالهناعت ألاالخضماث -ب
 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الجهت

- بني مالٌ/ اللنُُغة - ؾال– الغباٍ
 ؾُاث- الضاع البًُاء/ زنُفغة

 ؾُٗض ػهحر خؼب الاجداص الضؾخىعي
 ٖبضالغخُم ال٨مُلي خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة

 خمُض ال٣محزة خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة جافُاللذ- صععت/ آؾفي- مغاهل
ألااص نون - ولمُس/ ماؾت – ؾوؽ 

- الضازلت/ الؿاكُت الحمغاء- العُون /
 ألااصي الظهب

 ؾُضي الُُب اآلاىؾاوي  خؼب الاؾخ٣ال٫

/ الكغق / الحؿُمت – جُوان - َنجت
 مىناؽ- فاؽ

ني لألخغاع  مدمض ال٣ىضوس ي خؼب الخجم٘ الَى
 ٖمغ مىعو بضون اهخماء ؾُاس ي

 

 

 

 

 

 

 

  

132 
 

 

: هُئت ممثلي الغغف املهنُت -3
 

: الغغف الفالخُت -أ
 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الضائغة الانخسابُت

- بني مالٌ/ اللنُُغة - ؾال– الغباٍ
 ؾُاث- الضاع البًُاء/ زنُفغة

 ٖاجكت ؤًخٗال خؼب الخغ٦ت الضًم٣غاَُت الاحخماُٖت
 ٖبض الغخُم اَمعي خؼب الخغ٦ت الضًم٣غاَُت الاحخماُٖت

/ الكغق / الحؿُمت – جُوان - َنجت
 مىناؽ- فاؽ

 مدمض لكهب خؼب الاؾخ٣ال٫
 ٞاَمت الخبىس ي خؼب الاؾخ٣ال٫

الؿاكُت - العُون / ألااص نون - ولمُس
 ألااصي الظهب- الضازلت/ الحمغاء

 ؤخمض اخمُمُض خؼب الاؾخ٣ال٫

ؾوؽ /جافُاللذ - صععت/ آؾفي - مغاهل
 ماؾت– 

 الخبِب بً الُالب خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة
 ٞاَمت اًذ مىس ى خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة
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 :غغف الهناعت الخللُضًت -ت

 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الجهت

- الضاع البًُاء/ زنُفغة - بني مالٌ
 ؾُاث

دان الاجداص الاقترا٧ي  18 مدمض ٍع

 خؼب الخغ٦ت الكٗبُت مىناؽ- فاؽ/ الكغق 
ـ  الخؿني  مىالي اصَع

 ٖلىي 
الؿاكُت - العُون / ألااص نون - ولمُس

 ألااصي الظهب- الضازلت/ الحمغاء
 اخمض بابا اٖمغ خضاص خؼب الاؾخ٣ال٫

ؾوؽ /جافُاللذ - صععت/ آؾفي - مغاهل
 ماؾت– 

 ٖبض الااله اآلاهاحغي  خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة

– الغباٍ/ الحؿُمت – جُوان - َنجت
 اللنُُغة- ؾال

 امدمض اخمُضي خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة

 

 

 

 

 

 :غغف الهُض البدغي  -ث
 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الجهت

- ولمُس/ ماؾت – ؾوؽ / آؾفي - مغاهل
/ الؿاكُت الحمغاء- العُون /ألااص نون 

 ألااصي الظهب- الضازلت
 ؾُضي مسخاع الجماوي خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

/ الكغق / الحؿُمت– جُوان - َنجت
- الضاع البًُاء/ اللنُُغة- ؾال– الغباٍ

 ؾُاث
 19ًىؾ٠ بىجلىن  خؼب الٗضالت والخىمُت

 

 

                                                            
�� لُىم الجمٗت ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض مهُٟى خغ٧اث   18 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ًٖ خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة لكٛل �ذا اآلا٣ٗض �� الا٢تراع الدكَغ

ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/999اآلاؿدكاٍع ، أسفزخ عي اًرخاب السٍذ 2016 غشد 18 اًرخاتاخ جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ ، و٢ض جم بحغاء2016 ماًى 11 الهاصع بخاٍع
 تووجة القزار رقن عثذ السالم السالوي هي حشب الحزكح الذٌوقزاطٍح االجرواعٍح، الذي قضً الوجلس الذسروري تثطالى اًرخاتَ عضوا تالوجلس

، وُو الوقعذ الذي فاس تَ السٍذ هحوذ رٌحاى عي حشب االذحاد االشرزاكً على إثز االًرخاب الذي 2016 ًوفوثز  15 الصادر ترارٌخ 16/1019
. 2017 فثزاٌز 23أجزي فً 

، وقضى 2015 أكروتز 2أعلي عي اًرخاب السٍذ ٌوسف تٌجلوى عي حشب العذالح والرٌوٍح لشغل ُذا الوقعذ فً االقرزاع الرشزٌعً لٍوم الجوعح   19
وقذ ذن إجزاء . 2016 ٌوًٍو 10 الصادر ترارٌخ 16/1006الوجلس الذسروري تإلغاء اًرخاتَ عضوا توجلس الوسرشارٌي تووجة قزارٍ رقن 

. ، أسفزخ عي إعادج اًرخاب السٍذ ٌوسف تٌجلوى2016 شرٌثز 8اًرخاتاخ جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ 
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 :غغف الهناعت الخللُضًت -ت

 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الجهت

- الضاع البًُاء/ زنُفغة - بني مالٌ
 ؾُاث

دان الاجداص الاقترا٧ي  18 مدمض ٍع

 خؼب الخغ٦ت الكٗبُت مىناؽ- فاؽ/ الكغق 
ـ  الخؿني  مىالي اصَع

 ٖلىي 
الؿاكُت - العُون / ألااص نون - ولمُس

 ألااصي الظهب- الضازلت/ الحمغاء
 اخمض بابا اٖمغ خضاص خؼب الاؾخ٣ال٫

ؾوؽ /جافُاللذ - صععت/ آؾفي - مغاهل
 ماؾت– 

 ٖبض الااله اآلاهاحغي  خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة

– الغباٍ/ الحؿُمت – جُوان - َنجت
 اللنُُغة- ؾال

 امدمض اخمُضي خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة

 

 

 

 

 

 :غغف الهُض البدغي  -ث
 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الجهت

- ولمُس/ ماؾت – ؾوؽ / آؾفي - مغاهل
/ الؿاكُت الحمغاء- العُون /ألااص نون 

 ألااصي الظهب- الضازلت
 ؾُضي مسخاع الجماوي خؼب الخغ٦ت الكٗبُت

/ الكغق / الحؿُمت– جُوان - َنجت
- الضاع البًُاء/ اللنُُغة- ؾال– الغباٍ

 ؾُاث
 19ًىؾ٠ بىجلىن  خؼب الٗضالت والخىمُت

 

 

                                                            
�� لُىم الجمٗت ؤٖلً ًٖ اهخساب الؿُض مهُٟى خغ٧اث   18 ، و٢ط ى اآلاجلـ الضؾخىعي بةلٛاء اهخسابه ًٖىا بمجلـ 2015 ؤ٦خىبغ 2ًٖ خؼب ألاصالت واآلاٗاصغة لكٛل �ذا اآلا٣ٗض �� الا٢تراع الدكَغ

ً بمىحب ٢غاعه ع٢م  ش 16/999اآلاؿدكاٍع ، أسفزخ عي اًرخاب السٍذ 2016 غشد 18 اًرخاتاخ جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ ، و٢ض جم بحغاء2016 ماًى 11 الهاصع بخاٍع
 تووجة القزار رقن عثذ السالم السالوي هي حشب الحزكح الذٌوقزاطٍح االجرواعٍح، الذي قضً الوجلس الذسروري تثطالى اًرخاتَ عضوا تالوجلس

، وُو الوقعذ الذي فاس تَ السٍذ هحوذ رٌحاى عي حشب االذحاد االشرزاكً على إثز االًرخاب الذي 2016 ًوفوثز  15 الصادر ترارٌخ 16/1019
. 2017 فثزاٌز 23أجزي فً 

، وقضى 2015 أكروتز 2أعلي عي اًرخاب السٍذ ٌوسف تٌجلوى عي حشب العذالح والرٌوٍح لشغل ُذا الوقعذ فً االقرزاع الرشزٌعً لٍوم الجوعح   19
وقذ ذن إجزاء . 2016 ٌوًٍو 10 الصادر ترارٌخ 16/1006الوجلس الذسروري تإلغاء اًرخاتَ عضوا توجلس الوسرشارٌي تووجة قزارٍ رقن 

. ، أسفزخ عي إعادج اًرخاب السٍذ ٌوسف تٌجلوى2016 شرٌثز 8اًرخاتاخ جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ 
 

2015، وق�صى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس  2 أكتوبر  .  أعلن عن انتخاب السيد مصطفى حركات عن حزب األصالة واملعاصرة لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة   18

املستشارين بموجب قراره رقم 16/999 الصادر بتاريخ 11 مايو 2016، وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ 18 غشت 2016، أسفرت عن انتخاب السيد عبد السالم السالوي من حزب الحركة 

الديمقراطية االجتماعية، الذي ق�صي املجلس الدستوري ببطالن انتخابه عضوا باملجلس بموجب القرار رقم 16/1019 الصادر بتاريخ 15  نوفمبر 2016، وهو املقعد الذي فاز به السيد محمد ريحان عن حزب االتحاد 

االشتراكي على إثر االنتخاب الذي أجري في 23 فبراير 2017.

19 .  أعلن عن انتخاب السيد يوسف بنجلون عن حزب العدالة والتنمية لشغل هذا املقعد في االقتراع التشريعي ليوم الجمعة 2 أكتوبر 2015، وق�صى املجلس الدستوري بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس املستشارين 

بموجب قراره رقم 16/1006 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2016. وقد تم إجراء انتخابات جزئية مللء هذا املقعد بتاريخ 8 شتنبر 2016، أسفرت عن إعادة انتخاب السيد يوسف بنجلون.
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 هُئت ممثلي املنظماث املهنُت للمكغلين  هثر جمثُلُت -4
 

 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الجهت

- بني مالٌ/ ؾُاث- الضاع البًُاء
- صععت/ آؾفي - مغاهل/ زنُفغة

 جافُاللذ

غي  بضون اهخماء ؾُاس ي  ٖبض الخمُض الهٍى
 هاثلت مُت الخاػي  بضون اهخماء ؾُاس ي
 ٖبض إلاله خفظي بضون اهخماء ؾُاس ي
 ًىؾ٠  مديي بضون اهخماء ؾُاس ي

ألااص نون - ولمُس/ ماؾت – ؾوؽ 
- الضازلت/ الؿاكُت الحمغاء- العُون /

 ألااصي الظهب

 20 مىالي ابغاهُم قٍغ٠ خؼب الاؾخ٣ال٫

 مدمض ؾالم بىمؿٗىص خؼب الاؾخ٣ال٫

 الحؿُمت– جُوان - َنجت
م مهضي بضون اهخماء ؾُاس ي  ٖبض ال٨ٍغ
 الٗغبي الٗغاجص ي بضون اهخماء ؾُاس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
، وقضى 2015 أكروتز 2لشغل ُذا الوقعذ فً االقرزاع الرشزٌعً لٍوم الجوعح  (تذوى اًرواء سٍاسً)أعلي عي اًرخاب السٍذ ٌاسٍي غٌووًً   20

، وقذ ذن إجزاء اًرخاتاخ 2016 أتزٌل 28 الصادر ترارٌخ 16/996الوجلس الذسروري تإلغاء اًرخاتَ عضوا توجلس الوسرشارٌي تووجة قزارٍ رقن 
 .، أسفزخ عي اًرخاب السٍذ هوالي اتزاٍُن شزٌف هي حشب االسرقالل2016 ٌولٍوس 21جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ 
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 :هُئت ممثلي املإحوعٍن -5

 

 الانخماء النلابي إلاؾس الشخص ي ألاالعائلي

 مدمض ػعألااٌ

 الاجداص اآلاٛغبي للكٛل

 ؤماٌ العمغي 
 عؼالضًن ػهغي 

 فاَمت الؼهغاء الُدُاألاي 
 عقُض املنُاعي 
 ألافاء اللاض ي
 21  مدمض خُخوم

ي  عبض إلااله الحلَو

ني للكٛل باآلاٛغب  ؤماٌ مُهغة الاجداص الَى
مي  عبض الهمض مٍغ

مت افُالٌ  هٍغ
ا لحغف  زٍغ

 عبض الحم خِؿان ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل
 عحاء الىؿاب
 مباعن الهاصي
 النعس مُاعة

 زضًجت الؼألامي الاجداص الٗام للكٛالحن
 عبض الؿالم اللباع
 الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل عبض الحمُض فاجحي
ؼ بنعؼألاػ  اآلاىٓمت الضًم٣غاَُت للكٛل عبض العٍؼ

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
، 2015 أكروتز 2أعلي عي اًرخاب السٍذ هحوذ دعٍذعح عي الٌقاتح الوطٌٍح الذٌوقزاطٍح لشغل ُذا الوقعذ فً االقرزاع الرشزٌعً لٍوم الجوعح   21
، وقذ ذن إجزاء 2016 أتزٌل 26 الصادر ترارٌخ 16/664قضى الوجلس الذسروري تإلغاء اًرخاتَ عضوا توجلس الوسرشارٌي تووجة قزارٍ رقن و

 .، أسفزخ عي اًرخاب السٍذ هحوذ حٍروم هي االذحاد الوغزتً للشغل2016 ٌولٍوس 21اًرخاتاخ جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ 
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 هُئت ممثلي املنظماث املهنُت للمكغلين  هثر جمثُلُت -4
 

 (ة)املؿدكاع (ة)الؿُض الانخماء الؿُاس ي الجهت

- بني مالٌ/ ؾُاث- الضاع البًُاء
- صععت/ آؾفي - مغاهل/ زنُفغة

 جافُاللذ

غي  بضون اهخماء ؾُاس ي  ٖبض الخمُض الهٍى
 هاثلت مُت الخاػي  بضون اهخماء ؾُاس ي
 ٖبض إلاله خفظي بضون اهخماء ؾُاس ي
 ًىؾ٠  مديي بضون اهخماء ؾُاس ي

ألااص نون - ولمُس/ ماؾت – ؾوؽ 
- الضازلت/ الؿاكُت الحمغاء- العُون /

 ألااصي الظهب

 20 مىالي ابغاهُم قٍغ٠ خؼب الاؾخ٣ال٫

 مدمض ؾالم بىمؿٗىص خؼب الاؾخ٣ال٫

 الحؿُمت– جُوان - َنجت
م مهضي بضون اهخماء ؾُاس ي  ٖبض ال٨ٍغ
 الٗغبي الٗغاجص ي بضون اهخماء ؾُاس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
، وقضى 2015 أكروتز 2لشغل ُذا الوقعذ فً االقرزاع الرشزٌعً لٍوم الجوعح  (تذوى اًرواء سٍاسً)أعلي عي اًرخاب السٍذ ٌاسٍي غٌووًً   20

، وقذ ذن إجزاء اًرخاتاخ 2016 أتزٌل 28 الصادر ترارٌخ 16/996الوجلس الذسروري تإلغاء اًرخاتَ عضوا توجلس الوسرشارٌي تووجة قزارٍ رقن 
 .، أسفزخ عي اًرخاب السٍذ هوالي اتزاٍُن شزٌف هي حشب االسرقالل2016 ٌولٍوس 21جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ 
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 :هُئت ممثلي املإحوعٍن -5

 

 الانخماء النلابي إلاؾس الشخص ي ألاالعائلي

 مدمض ػعألااٌ

 الاجداص اآلاٛغبي للكٛل

 ؤماٌ العمغي 
 عؼالضًن ػهغي 

 فاَمت الؼهغاء الُدُاألاي 
 عقُض املنُاعي 
 ألافاء اللاض ي
 21  مدمض خُخوم

ي  عبض إلااله الحلَو

ني للكٛل باآلاٛغب  ؤماٌ مُهغة الاجداص الَى
مي  عبض الهمض مٍغ

مت افُالٌ  هٍغ
ا لحغف  زٍغ

 عبض الحم خِؿان ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل
 عحاء الىؿاب
 مباعن الهاصي
 النعس مُاعة

 زضًجت الؼألامي الاجداص الٗام للكٛالحن
 عبض الؿالم اللباع
 الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل عبض الحمُض فاجحي
ؼ بنعؼألاػ  اآلاىٓمت الضًم٣غاَُت للكٛل عبض العٍؼ

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
، 2015 أكروتز 2أعلي عي اًرخاب السٍذ هحوذ دعٍذعح عي الٌقاتح الوطٌٍح الذٌوقزاطٍح لشغل ُذا الوقعذ فً االقرزاع الرشزٌعً لٍوم الجوعح   21
، وقذ ذن إجزاء 2016 أتزٌل 26 الصادر ترارٌخ 16/664قضى الوجلس الذسروري تإلغاء اًرخاتَ عضوا توجلس الوسرشارٌي تووجة قزارٍ رقن و

 .، أسفزخ عي اًرخاب السٍذ هحوذ حٍروم هي االذحاد الوغزتً للشغل2016 ٌولٍوس 21اًرخاتاخ جشئٍح لولء ُذا الوقعذ ترارٌخ 

4•-•هيئة ممثلي املنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية

5•-•هيئة ممثلي املأجورين:

•محمد حيتومو
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• تقديم	

• أوال:•الحصيلة اإلجمالية ألشغال اللجان الدائمة	

مجموع اجتماعات وساعات العمل التشريعي•. 1

مجموع النصوص القانونية املصادق عليها•. 2

حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء•الجتماعات اللجان الدائمة•. 3

• ثانيا:•الحصيلة املفصلة لكل لجنة دائمة	

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان•. 1

لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية. 2

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية. 3

لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية•. 4

لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة••. 5

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية. 6

القسم الثاني: 
أشغال اللجان الدائمة





تقديـــــــــم
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تميزت السنة التشريعية 2016/2017 بتأخر تشكيل الحكومة عقب االنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، وهو ما 

أثر على وثيرة اشتغال املجلس واللجان الدائمة على وجه الخصوص خالل دورة أكتوبر 2016، حيث اقتصرت حصيلة أشغالها 

على اجتماع واحد عقدته لجنة الخارجية خصص للمصادقة على مشروع القانون الذي بموجبه تمت املصادقة على القانون 

التأسي�صي لالتحاد اإلفريقي.

بالدراسة والتصويت على مشروع القانون املالي للسنة   2016/2017 وقد تميز عمل اللجان الدائمة خالل السنة التشريعية 

املالية 2017 وعلى مشاريع امليزانيات الفرعية تخص 33 قطاعا حكوميا ومؤسسة، وقد امتدت هذه العملية التشريعية الهامة  

خالل دورة أبريل على مدى أسبوعين، عقدت خاللها اللجان الدائمة  43 اجتماعا  بما يناهز 153 ساعة عمل، وكان إسهام الفرق 

واملجموعات املكونة للمجلس  الفتا حيث تم تقديم ما مجموعه 224 تعديال.

2017 بالدراسة  وباإلضافة إلى دراسة مشروع القانون املالي، فإن العمل التشريعي للجان الدائمة  قد تواصل قي دورة أبريل 

10 مشاريع قوانين في املجاالت االقتصادية واالجتماعية  واملالية وعلى اتفاقيات دولية وقعتها حكومة اململكة  والتصويت على 

وبذلك يكون مجموع النصوص التشريعية التي تدارستها  ساعة عمل،   98 اجتماعا استغرق ما يقارب   32 بمجموع  املغربية، 

وصادقت عليها اللجان الدائمة خالل السنة التشريعية 2016/2017 هو 47 نصا تشريعيا، وعقدت 75 اجتماعا بمجموع 250 

ساعة من العمل.

وعلى مستوى األنشطة الرقابية واالستطالعية للجان الدائمة فقد سجلت دورة أبريل تقديم طلبات االستماع إلى السادة 

الوزراء بخصوص مواضيع الساعة أو ذات األولوية في السياسات العمومية من عدد من الفرق واملجموعات .

أما بخصوص املهام االستطالعية والزيارات امليدانية فقد استقبلت اللجان الدائمة 6 طلبات واستجابت الحكومة إلثنين )2( 

لم تنجز اللجان املعنية أي منها.

ورغم أن حجم املبادرة التشريعية ألعضاء مجلس املستشارين كان الفتا حيث استقبلت اللجان الدائمة ما مجموعه 36 مقترح 

قانون منها 5 مقترحات قوانين تنظيمية ألعضاء املجلس أحيلت على مجلس النواب باألسبقية، إال أنه لم تتم دراسة أي مقترح قانون.

ويرصد الكتاب التالي املعطيات العامة للحصيلة اإلجمالية للجان الدائمة وكذلك البيانات املفصلة الخاصة بأنشطة كل لجنة 

في مجال اختصاصاتها.

تقديم 





أوال:
 الحصيلة اإلجمالية ألشغال 

اللجان الدائمة
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 2016صألاعة ؤهخوبغ 

املضة الؼمنُت  عضص الاحخماعاث اللجنت الضائمت
 
 

لجنت الخاعحُت ألاالحضألاص ألاالضفاع  
ني ألااملناَم املغغبُت املدخلت  الَو

 ص٣ُ٢ت 30ؾاٖخحن و 1

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

 اللجنت الضائمت

ع اللوانين  مكغألاع اللانون املالي  املجموع مكاَع
ع  مكاَع

اللوانين كُض 
الضعؽ 

عضص 
 الاحخماعاث

 املضة
 الؼمنُت

عضص 
الاحخماعاث 

املضة 
الؼمنُت 

مجموع 
 الاحخماعاث

مجموع 
املضة 
الؼمنُت 

النهوم 
املوافم 
 عليها

ع ألاخلوق  لجنت العضٌ ألاالدكَغ
 إلانؿان

8 
 ؾاٖت 19

  ص٣ُ٢ت45و
7 

 ؾاٖت 20
 53و

ص٣ُ٢ت 
15 

 ؾاٖت 40
 38و

ص٣ُ٢ت 
2 4 

لجنت الفالخت ألااللُاعاث 
 إلانخاحُت

 1 1 ؾاٖت 31 8  ؾاٖاث9 3  ؾاٖت22 5

لجنت الخعلُس ألاالكؤألان الثلافُت 
 ألاالاحخماعُت

7 
 ؾاٖت 33

  ص٣ُ٢ت30و
 15  ؾاٖت29 8

 ؾاٖت 62
 30و

ص٣ُ٢ت 
2 6 

لجنت املالُت ألاالخسُُِ ألاالخنمُت 
 الاكخهاصًت

12 
 ؾاٖت 45

  ص٣ُ٢ت45و
9 

 ؾاٖت 31
 20و

ص٣ُ٢ت 
21 

 ؾاٖت 77
 ص٢اث٤ 5و

5 2 

لجنت الخاعحُت ألاالحضألاص ألاالضفاع 
ني ألااملناَم املغغبُت املدخلت  الَو

7 
 ؾاٖت 16

  ص٣ُ٢ت30و
 9  ؾاٖاث3 2

 ؾاٖت 19
 30و

ص٣ُ٢ت 
34 1 

لجنت الضازلُت ألاالجماعاث 
 الترابُت ألاالبنُاث  ؾاؾُت

4 
 ؾاٖت 15

  ص٣ُ٢ت30و
2 

 ؾاٖت 1
 50و

6 
 ؾاٖت 17

 20و
1 4 
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ص٣ُ٢ت  ص٣ُ٢ت

 28 ؾاٖت 153 43املجموع 
  ؾاٖت95

  ص٢اث3٤و
74 

248 
 3ؾاٖت و
ص٢اث٤ 

46 18 

اعاث املُضانُت ألااملهام الاؾخُالعُت : الحهُلت الغكابُت للجان الضائمت الٍؼ

31مجموع دورة أبريلمجموع دورة أبريل

153•ساعة43

97•ساعة•
و33 

دقيقة

 250
ساعة و33 

دقيقة
32754718

1 46

مجموع السنة التشريعية

2017 مشروع القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي تمت دراسته بصورة  1. يضم العدد االجمالي للنصوص املوافق عليها خالل دورة أبريل 

مشتركة من لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
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َلباث الاؾخماع إلى ؤعًاء الحىومت : الحهُلت الغكابُت للجان الضائمت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مًمون الُلباث   اؾخجابت الحىومت إلانجاػ
عضص الُلباث  

 الواعصة
 اللجنت

مُناء الناظوع ألااملغهؼ الحضألاصي بني 
ؤنهاع 

-- 1 1 
اآلاالُت والخسُُِ والخىمُت 

 الا٢خهاصًت

 -- -- -- -- 
الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت 

 والاحخماُٖت
، التي جلوم 7TF بئر خوى الغاػ  -

ُانُت  بالخنلُب فُه إخضى الكغواث البًر
ني  بمخابعت من املىخب الَو

للهُضعألاواعبوعاث ألااملعاصن بجماعت 
. جنضعاعة إكلُس بوعغفت

-- 

ؤخُل ٖلى  اللجىت 
ش   2016 صحىبر 19بخاٍع

زال٫ ٞترة خ٩ىمت )
ما٫  (تهٍغف ألٖا

 الفالخت وال٣ُاٖاث إلانخاحُت 1

ألااكع املعبر الحضألاصي باب ؾبخت - 
ملالع الغماٌ بالعغائل ألااللنُُغة - 

ؤألاعاف مكغألاع يفتي ابي عكغاق - 
-- 1 3 

الضازلُت والجماٖاث الترابُت 
 والب�ُاث ألاساسُت

مهمت اؾخُالعُت للسجنين املدلُين 
. بيل من ؤًذ ملٌو ألاإنؼوان

--  -- ٘ وخ٣ى١ إلاوؿان 1  الٗض٫ والدكَغ

 -- -- -- -- 
ني  الخاعحُت والخضوص والضٞإ الَى

 واآلاىا٤َ اآلاٛغبُت اآلادخلت
 املجموع 6 2 -- 
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مًمىن الُلباث  جٟاٖل الخ٩ىمت إلاهجاز
ٖضص 

الُلباث 
 الىاعصة

 اللجىت

-- 2 
 الىي٘ الخ٣ىقي بالبلض؛ -

. التراحٗاث في مجا٫ خ٣ى١ إلاوؿان -
2 

 ٘ لجىت الٗض٫ والدكَغ
 وخ٣ى١ إلاوؿان

 
 
1 

ويُٗت اآلا٨خب اآلاٛغبي للؿُاخت؛  - ٣ٖض الاحخمإ
 
 
2 

لجىت الٟالخت وال٣ُاٖاث 
 إلاهخاحُت

 

 -

ني لل٨هغباء واآلااء الهالح للكغب، و٧ل ما  وا٢٘ اآلا٨خب الَى
ت ومدلُت حؿخإزغ باهخمام  ىُت وحهٍى ًغجبِ ًه مً ٢ًاًا َو

ني . الغؤي الٗام الَى

-- -- 

ها الخٗايضًت الٗامت للتربُت -  جضاعؽ الازخالالث التي حٗٞغ
ٟي إلاصاعاث الٗمىمُت ىُت والخٗايضًت الٗامت آلاْى . الَى

ىُت ل٨غة ال٣ضم مً -  مىا٢كت ما ناخب البُىلت الَى
داث آلاؿاولحن باألهضًت والجامٗت خى٫ الخالٖباث في  جهٍغ

. الىخاثج
ني -  َلب الاؾخمإ بلى الؿُض اآلاضًغ الٗام للم٨خب الَى

. لألٖما٫ الجامُٗت الاحخماُٖت والث٣اُٞت
جضاعؽ َغ١ جضبحر اآلا٨خب ومأ٫ مسُِ ٖمل اآلا٨خب - 

. زال٫ الىالًت الخ٩ىمُت الخالُت
جضاعؽ وا٢٘ حامٗت ال٣اض ي ُٖاى بمغا٦ل بدًىع - 

. الؿُض عثِـ الجامٗت

5 
لجىت الخٗلُم والكاون 

 الث٣اُٞت والاحخماُٖت

 
 
 

 

 
الُلب يهم والي )

 (بى٪ اآلاٛغب

مه-  غ نٝغ الضعهم في ا٤ٞ حٍٗى . جضاعؽ مىيٕى جدٍغ
غ الجؼجي -  مىا٢كت ٧ل الجىاهب اآلاغجبُت بمىيٕى الخدٍغ

. للضعهم اآلاٛغبي
غ ؾٗغ الضعهم-  . مىا٢كت جدٍغ

 
 
 
 

لجىت اآلاالُت والخسُُِ 
   والخىمُت الا٢خهاصًت
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 النهوم اللانونُت املهاصق عليها  -2
 

 جوػَع النهوم اللانونُت املهاصق عليها خؿب اللجان: 1الجضألٌا عكس 
 
 
 
 

 

1 
 ٣ٖض الاحخمإ

الاؾخمإ لٗغى الؿُض وػٍغ الا٢خهاص واآلاالُت خى٫ جىُٟظ -
ضاص آلاكغوٕ ال٣اهىن اآلاالي 2017ال٣اهىن اآلاالي  . 2018 وإلٖا

4 

-- -- 

مؿخجضاث ٢ًُت وخضجىا الترابُت  في "مىا٢كت مىيٕى - 
غ ألاممي ألازحر ". يىء الخ٣ٍغ

صعاؾت مؿخجضاث الٗال٢اث اآلاٛغبُت وصو٫ الخلُج في ْل - 
ها اآلاى٣ُت  .ألاػمت التي حٗٞغ

2 
لجىت الخاعحُت والخضوص 
ني واآلاىا٤َ  والضٞإ الَى

 اآلاٛغبُت اآلادخلت

-- -- 
ها الخؿُمت -   ( َلباث4)صعاؾت ألاخضار التي حٗٞغ
مىا٢كت الىي٘ الخ٣ىقي بالبلض وزانت التراحٗاث - 

ت الخٗبحر والخ٤ في الخجم٘ الؿلمي . اآلاسجلت في مجا٫ خٍغ
5 

لجىت الضازلُت والجماٖاث 
 الترابُت والب�ُاث ألاؾاؾُت

 اآلاجمٕى 20 20 4 2

4
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النهوم املوافم عليها اللجنت 

ع  لجنت العضٌ ألاالدكَغ
ألاخلوق إلانؿان 

 ًخٗل٤ بى٣ل ازخهاناث الؿلُت الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى الى٦ُل الٗام 33.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
 .للمل٪ لضي مد٨مت الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا للىُابت الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم عثاؾت الىُابت الٗامت

.  اآلاخٗل٤ بمضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت39.08 مً ال٣اهىن ع٢م 4 ٣ًط ي بدخمُم اآلااصة 69.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

لجنت الفالخت ألااللُاعاث 
إلانخاحُت 

.  جدضر بمىحبه و٧الت الخىمُت الغ٢مُت61.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

لجنت الخعلُس ألاالكؤألان 
الثلافُت ألاالاحخماعُت 

ايت؛97.12مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -   ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي اآلايكُاث في مجا٫ الٍغ
اًت الاحخماُٖت65.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - .  ًخٗل٤ بماؾؿاث الٖغ

لجنت املالُت ألاالخسُُِ 
 ألاالخنمُت الاكخهاصًت

 

 ًاطن بمىحبه للخ٩ىمت بخُٛحر عؾم الاؾخحراص اآلاٟغوى ٖلى ال٣مذ اللحن 19.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
ومكخ٣اجه؛ 

؛ 2017 للؿىت اآلاالُت 73.16مكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت ع٢م  -
  اآلاخٗل٤ بالخٗاوهُاث؛112.12 ًخٗل٤ بخُٛحر ال٣اهىن ع٢م 74.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
لخىمُت الاؾدثماعاث والهاصعاث؛   جدضر بمىحبه الى٧الت اآلاٛغبُت60.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢ــم  -
 بإحضار هٓام للمٗاشاث لٟاثضة ٞئاث اآلاهىُحن والٗما٫ اآلاؿخ٣لحن وألا��اص ٚحر 15.99مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

. ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا
 
 
 

لجنت الخاعحُت ألاالحضألاص 
ني ألااملناَم  ألاالضفاع الَو

املغغبُت املدخلت 

٣ي اآلاى٢٘ بلىمي 01.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - ى)، ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص إلاٍٞغ  (بالخٚى
، 2003 ٞبراًغ 3في  (بزُىبُا)، ٦ما جم حٗضًله بالبروجى٧ى٫ اآلالخ٤ به، اآلاٗخمض بإصٌـ ؤبابا 2000 ًىلُى 11في 

 .2003 ًىلُى 11في  (اآلاىػمب٤ُ)وبمابىجى 
مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 03.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  بحن اآلامل٨ت 2016 هٞى

بي في مُضان  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اآلاٛغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت لخجىب الاػصواج الًٍغ
. الًغاثب ٖلى الضزل
  

151 
 

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 04.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -   بحن خ٩ىمت 2016 هٞى
اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت، بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت 

. لالؾدثماعاث
 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن زضماث الى٣ل الجىي اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 05.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

مبر  .  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت2016هٞى
 بحن اآلامل٨ت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت ب٨ُٛالي في 06.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . اآلاٛغبُت وحمهىعٍت عواهضا لخجىب الاػصواج الًٍغ
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 07.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث
ت اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 08.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى

.  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا2016
ٟى في 09.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - مبر 21 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإهدىاهاٍع  بحن خ٩ىمت 2016 هٞى

بي في مُضان  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ لخجىب الاػصواج الًٍغ
. الًغاثب ٖلى الضزل

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الخٗاون في مجا٫ الهُض البدغي وجغبُت ألاخُاء 10.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
ٟى في  ت، اآلاى٢٘ بإهدىاهاٍع مبر 21البدٍغ .  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ2016 هٞى

ت اآلاى٢٘ بضاع الؿالم في 11.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  24 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
.  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ججزاهُا اآلاخدضة2016ؤ٦خىبغ 

ت اآلاى٢٘ بإبىحا في 12.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  2 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الثىاجي بكإن الخضماث الجٍى
ا الُٟضعالُت2016صٌؿمبر  .  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر

 2 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاهم في مُضان الهُض البدغي، اآلاى٢ٗت بإبىحا في 13.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
ا الُٟضعالُت2016صٌؿمبر  .  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر

ؼ الخجاعة اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 14.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاهم بكإن حٍٗؼ
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النهوم املوافم عليها اللجنت 

ع  لجنت العضٌ ألاالدكَغ
ألاخلوق إلانؿان 

 ًخٗل٤ بى٣ل ازخهاناث الؿلُت الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى الى٦ُل الٗام 33.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
 .للمل٪ لضي مد٨مت الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا للىُابت الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم عثاؾت الىُابت الٗامت

.  اآلاخٗل٤ بمضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت39.08 مً ال٣اهىن ع٢م 4 ٣ًط ي بدخمُم اآلااصة 69.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

لجنت الفالخت ألااللُاعاث 
إلانخاحُت 

.  جدضر بمىحبه و٧الت الخىمُت الغ٢مُت61.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

لجنت الخعلُس ألاالكؤألان 
الثلافُت ألاالاحخماعُت 

ايت؛97.12مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -   ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي اآلايكُاث في مجا٫ الٍغ
اًت الاحخماُٖت65.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - .  ًخٗل٤ بماؾؿاث الٖغ

لجنت املالُت ألاالخسُُِ 
 ألاالخنمُت الاكخهاصًت

 

 ًاطن بمىحبه للخ٩ىمت بخُٛحر عؾم الاؾخحراص اآلاٟغوى ٖلى ال٣مذ اللحن 19.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
ومكخ٣اجه؛ 

؛ 2017 للؿىت اآلاالُت 73.16مكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت ع٢م  -
  اآلاخٗل٤ بالخٗاوهُاث؛112.12 ًخٗل٤ بخُٛحر ال٣اهىن ع٢م 74.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
لخىمُت الاؾدثماعاث والهاصعاث؛   جدضر بمىحبه الى٧الت اآلاٛغبُت60.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢ــم  -
 بإحضار هٓام للمٗاشاث لٟاثضة ٞئاث اآلاهىُحن والٗما٫ اآلاؿخ٣لحن وألا��اص ٚحر 15.99مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

. ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا
 
 
 

لجنت الخاعحُت ألاالحضألاص 
ني ألااملناَم  ألاالضفاع الَو

املغغبُت املدخلت 

٣ي اآلاى٢٘ بلىمي 01.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - ى)، ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص إلاٍٞغ  (بالخٚى
، 2003 ٞبراًغ 3في  (بزُىبُا)، ٦ما جم حٗضًله بالبروجى٧ى٫ اآلالخ٤ به، اآلاٗخمض بإصٌـ ؤبابا 2000 ًىلُى 11في 

 .2003 ًىلُى 11في  (اآلاىػمب٤ُ)وبمابىجى 
مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 03.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  بحن اآلامل٨ت 2016 هٞى

بي في مُضان  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اآلاٛغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت لخجىب الاػصواج الًٍغ
. الًغاثب ٖلى الضزل
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مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 04.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -   بحن خ٩ىمت 2016 هٞى
اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت، بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت 

. لالؾدثماعاث
 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن زضماث الى٣ل الجىي اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 05.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

مبر  .  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت2016هٞى
 بحن اآلامل٨ت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت ب٨ُٛالي في 06.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . اآلاٛغبُت وحمهىعٍت عواهضا لخجىب الاػصواج الًٍغ
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 07.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث
ت اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 08.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى

.  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا2016
ٟى في 09.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - مبر 21 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإهدىاهاٍع  بحن خ٩ىمت 2016 هٞى

بي في مُضان  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ لخجىب الاػصواج الًٍغ
. الًغاثب ٖلى الضزل

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الخٗاون في مجا٫ الهُض البدغي وجغبُت ألاخُاء 10.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
ٟى في  ت، اآلاى٢٘ بإهدىاهاٍع مبر 21البدٍغ .  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ2016 هٞى

ت اآلاى٢٘ بضاع الؿالم في 11.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  24 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
.  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ججزاهُا اآلاخدضة2016ؤ٦خىبغ 

ت اآلاى٢٘ بإبىحا في 12.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  2 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الثىاجي بكإن الخضماث الجٍى
ا الُٟضعالُت2016صٌؿمبر  .  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر

 2 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاهم في مُضان الهُض البدغي، اآلاى٢ٗت بإبىحا في 13.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
ا الُٟضعالُت2016صٌؿمبر  .  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر

ؼ الخجاعة اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 14.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاهم بكإن حٍٗؼ
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مبر  .  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت2016هٞى
 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الخٗاون في اآلاجا٫ ألامني، اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 15.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

.  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا2016
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 صٌؿمبر 3 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإبىحا في 17.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

ا الُٟضعالُت بكإن إلاوٗاف والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث . اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى البروجى٧ى٫ خى٫ بوكاء مجلـ الؿلم وألامً الخاب٘ لالجداص 28.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

٣ي، اآلاٗخمض بضوعبان  ٣ُا)إلاٍٞغ . 2002 ًىلُى 9في  (حىىب بٍٞغ
٣ُت 29.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى بغوجى٧ى٫ اآلاٗاهضة اآلااؾؿت للجماٖت الا٢خهاصًت إلاٍٞغ

٣ي، اآلاٗخمض بمضًىت ؾغث  . 2001 ماعؽ 2في  (لُبُا)بكإن البرآلاان إلاٍٞغ
٣ُت، اآلاٗخمضة 34.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اآلاٗاهضة اآلااؾؿت للجماٖت الا٢خهاصًت إلاٍٞغ

ا)بإبىحا  ٣ُت التي خل مدلها 1991 ًىهُى 3في  (هُجحًر ًاء في مىٓمت الىخضة إلاٍٞغ  مً ٢بل الضو٫ ألٖا
٣ي  .الاجداص إلاٍٞغ

 بحن 2016 ماي 11 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا٢ُت حؿلُم اآلاجغمحن اآلاى٢ٗت بب٨حن في 44.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
. اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا٢ُت الخٗاون إلاصاعي اآلاخباص٫ مً ؤحل حؿهُل إلاحغاءاث 48.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
ؼ الخٗاون اآلاكتر٥ والى٢اًت مً اآلاسالٟاث الجمغ٦ُت والبدث ٖجها وعصٖها بحن صو٫ ؤًٖاء  الجمغ٦ُت وحٍٗؼ

. 2015 ٞبراًغ 18، اآلاى٢٘ بٗمان في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى البروجى٧ى٫ إلايافي لالجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 51.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

ل 6خى٫ اهًمام صو٫ حضًضة، اآلاى٢٘ في  . 2016 ؤبٍغ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاخٗل٣ت بالخٗاون ال٣ًاجي في اآلاجا٫ الجىاجي، 52.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

.  بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت2016 ماي 11اآلاى٢ٗت بب٨حن في 
تراٝ اآلاخباص٫ باآلاكٛل الا٢خهاصي اآلاٗخمض بحن 53.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الٖا

ل 13، اآلاى٢٘ بال٣اهغة في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ   ؤبٍغ
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2016 .
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مذ٦غة جٟاهم في مجا٫ حؿهُل الغبط إلال٨�رووي وجباص٫ 54.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

، اآلاى٢ٗت بال٣اهغة في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"اآلاٗلىماث بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 
ل 13 . 2016 ؤبٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى بغوجى٧ى٫ حٗضًل الاجٟا٢ُت بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 56.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
بي ومى٘ التهغب مً الًغاثب باليؿبت للًغاثب ٖلى الضزل،  ً لخجىب الاػصواج الًٍغ وخ٩ىمت ممل٨ت البدٍغ

ل 25اآلاى٢٘ باآلاىامت في  . 2016 ؤبٍغ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخٗاون في اآلاجا٫ الٗؿ٨غي، اآلاى٢٘ بب٨حن في 62.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

ني للممل٨ت اآلاٛغبُت ووػاعة الضٞإ لجمهىعٍت الهحن الكٗبُت2016 ماي 11 .  بحن بصاعة الضٞإ الَى
خىن وػٍخىن اآلااثضة لٗام 79.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - ذ الٍؼ ، 2015 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الضولي لٍؼ

. 2015 ؤ٦خىبغ 9اآلاى٢٘ بجى٠ُ في 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ بوكاء اآلاغ٦ؼ الاؾدكاعي خى٫ ٢ىاهحن مىٓمت الخجاعة 02.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

٨ُت)الٗاآلاُت، اآلاى٢٘ بؿُاجل  مبر 30في  (الىالًاث اآلاخدضة ألامٍغ . 1999 هٞى
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2017 ٞبراًغ 20 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 22.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ػامبُا بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث
ت اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 23.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  ٞبراًغ 20 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى

.  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ػامبُا2017
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2017 ٞبراًغ 17 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإ٦غا في 24.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

بي في مُضان الًغاثب ٖلى  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ٚاها لخجىب الاػصواج الًٍغ
. الضزل

 بحن خ٩ىمت 2017 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 25.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
بي في مُضان  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب الؿىصان لخجىب الاػصواج الًٍغ

. الًغاثب ٖلى الضزل
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ت32.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - ٣ي لألعناص الجٍى    ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي للماجمغ الىػاعي ألاٍٞغ
(AMCOMET) مً ٢بل الضوعة الثالثت لهظا اآلااجمغ2015 ٞبراًغ 14في  (الغؤس ألازًغ)، اآلاٗخمض ببراًا  .

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2017 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 26.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب الؿىصان بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث

 بحن 2017 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الٗام للخٗاون اآلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 27.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
 .خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب الؿىصان

 
لجنت الضازلُت ألاالجماعاث 
الترابُت ألاالبنُاث  ؾاؾُت 

 ًخٗل٤ بةزًإ الٗاملحن 2-16-814ب٣اهىن ع٢م    ٣ًط ي باآلاهاص٢ت ٖلى اآلاغؾىم20.17مكغوٕ ٢اهىن  -
ت الٗامت للى٢اًت اآلاضهُت ل٣ىاٖض الاهًباٍ الٗؿ٨غي  . باآلاضًٍغ

ع  لجنت العضٌ ألاالدكَغ
ألاخلوق إلانؿان ألالجنت 
الخعلُس ألاالكؤألان الثلافُت 

: ألاالاحخماعُت
 

 . ًخٗل٤ بهُئت اآلاىانٟت وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
-  

 47: املجموع
 

 :جوػَع النهوم اللانونُت التي ماػالذ كُض الضعؽ خؿب اللجان الضائمت: 2الجضألٌا عكس 
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2016 .
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مذ٦غة جٟاهم في مجا٫ حؿهُل الغبط إلال٨�رووي وجباص٫ 54.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

، اآلاى٢ٗت بال٣اهغة في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"اآلاٗلىماث بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 
ل 13 . 2016 ؤبٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى بغوجى٧ى٫ حٗضًل الاجٟا٢ُت بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 56.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
بي ومى٘ التهغب مً الًغاثب باليؿبت للًغاثب ٖلى الضزل،  ً لخجىب الاػصواج الًٍغ وخ٩ىمت ممل٨ت البدٍغ

ل 25اآلاى٢٘ باآلاىامت في  . 2016 ؤبٍغ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخٗاون في اآلاجا٫ الٗؿ٨غي، اآلاى٢٘ بب٨حن في 62.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

ني للممل٨ت اآلاٛغبُت ووػاعة الضٞإ لجمهىعٍت الهحن الكٗبُت2016 ماي 11 .  بحن بصاعة الضٞإ الَى
خىن وػٍخىن اآلااثضة لٗام 79.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - ذ الٍؼ ، 2015 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الضولي لٍؼ

. 2015 ؤ٦خىبغ 9اآلاى٢٘ بجى٠ُ في 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ بوكاء اآلاغ٦ؼ الاؾدكاعي خى٫ ٢ىاهحن مىٓمت الخجاعة 02.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

٨ُت)الٗاآلاُت، اآلاى٢٘ بؿُاجل  مبر 30في  (الىالًاث اآلاخدضة ألامٍغ . 1999 هٞى
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2017 ٞبراًغ 20 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 22.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ػامبُا بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث
ت اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 23.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  ٞبراًغ 20 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى

.  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ػامبُا2017
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2017 ٞبراًغ 17 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإ٦غا في 24.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

بي في مُضان الًغاثب ٖلى  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ٚاها لخجىب الاػصواج الًٍغ
. الضزل

 بحن خ٩ىمت 2017 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 25.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
بي في مُضان  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب الؿىصان لخجىب الاػصواج الًٍغ

. الًغاثب ٖلى الضزل
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النهوم املوافم عليها اللجنت 

ع  لجنت العضٌ ألاالدكَغ
ألاخلوق إلانؿان 

 ًخٗل٤ بى٣ل ازخهاناث الؿلُت الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى الى٦ُل الٗام 33.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
 .للمل٪ لضي مد٨مت الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا للىُابت الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم عثاؾت الىُابت الٗامت

.  اآلاخٗل٤ بمضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت39.08 مً ال٣اهىن ع٢م 4 ٣ًط ي بدخمُم اآلااصة 69.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

لجنت الفالخت ألااللُاعاث 
إلانخاحُت 

.  جدضر بمىحبه و٧الت الخىمُت الغ٢مُت61.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

لجنت الخعلُس ألاالكؤألان 
الثلافُت ألاالاحخماعُت 

ايت؛97.12مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -   ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي اآلايكُاث في مجا٫ الٍغ
اًت الاحخماُٖت65.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - .  ًخٗل٤ بماؾؿاث الٖغ

لجنت املالُت ألاالخسُُِ 
 ألاالخنمُت الاكخهاصًت

 

 ًاطن بمىحبه للخ٩ىمت بخُٛحر عؾم الاؾخحراص اآلاٟغوى ٖلى ال٣مذ اللحن 19.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
ومكخ٣اجه؛ 

؛ 2017 للؿىت اآلاالُت 73.16مكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت ع٢م  -
  اآلاخٗل٤ بالخٗاوهُاث؛112.12 ًخٗل٤ بخُٛحر ال٣اهىن ع٢م 74.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -
لخىمُت الاؾدثماعاث والهاصعاث؛   جدضر بمىحبه الى٧الت اآلاٛغبُت60.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢ــم  -
 بإحضار هٓام للمٗاشاث لٟاثضة ٞئاث اآلاهىُحن والٗما٫ اآلاؿخ٣لحن وألا��اص ٚحر 15.99مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -

. ألاحغاء الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا
 
 
 

لجنت الخاعحُت ألاالحضألاص 
ني ألااملناَم  ألاالضفاع الَو

املغغبُت املدخلت 

٣ي اآلاى٢٘ بلىمي 01.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  - ى)، ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص إلاٍٞغ  (بالخٚى
، 2003 ٞبراًغ 3في  (بزُىبُا)، ٦ما جم حٗضًله بالبروجى٧ى٫ اآلالخ٤ به، اآلاٗخمض بإصٌـ ؤبابا 2000 ًىلُى 11في 

 .2003 ًىلُى 11في  (اآلاىػمب٤ُ)وبمابىجى 
مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 03.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  -  بحن اآلامل٨ت 2016 هٞى

بي في مُضان  بي ومى٘ التهغب الًٍغ اآلاٛغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت لخجىب الاػصواج الًٍغ
. الًغاثب ٖلى الضزل
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ش إًضاع امللترح  الخنظُمي اللانون ملترح  اللجنت املسخهت بمجلـ النواب ؤصحاب املباصعة ألاجاٍع

ملترح كانون ًغمي إلى حغُير ألاجخمُس  .1
 ًخعلم 59.11 الخنظُمي عكس اللانون 

بانخساب ؤعًاء مجالـ الجماعاث 
. الترابُت

 2015 هىهبر 24
٤ الخغ٧ي آلاجُت  ج٣ضم به أٖضاء الٍٟغ

س ي ٖبض الغخمان، مباع٥ : اؾمائهم  الضَع
الؿباعي، خمُض ٧ىؾ٩ىؽ، الُُب الب٣الي، 

 .اخمض قض

الضازلُت والجماٖاث الترابُت والؿ٨نى 
وؾُاؾت اآلاضًىت بمجلـ الىىاب 

ملترح كانون ًغمي الى حعضًل املاصة  .2
 من اللانون الخنظُمي عكس 122

.  املخعلم بالجهاث111.14

 2015 صحىبر 3
ـ الٗلىي الخؿني، : ج٣ضم به مىالي اصَع

 ٤ اآلاهضي ٖثمىن، امباع٥ الؿباعي مً الٍٟغ
 الخغ٧ي

الضازلُت والجماٖاث الترابُت والؿ٨نى 
وؾُاؾت اآلاضًىت بمجلـ الىىاب 

ملترح كانون ًغمي إلى حعضًل عنوان  .3
 من اللانون الخنظُمي عكس 116ألااملاصة 
.  املخعلم بالعماالث ألا كالُس112.14

 2015 صحىبر 3
ـ الٗلىي الخؿني، : ج٣ضم به مىالي اصَع

 ٤ اآلاهضي ٖثمىن، امباع٥ الؿباعي مً الٍٟغ
الخغ٧ي 

الضازلُت والجماٖاث الترابُت والؿ٨نى 
وؾُاؾت اآلاضًىت بمجلـ الىىاب 

ملترح كانون ًغمي الى حعضًل املاصة  .4
 من اللانون الخنظُمي عكس 125

.  املخعلم بالجماعاث113.14

 2015 صحىبر 3
ـ الٗلىي الخؿني، : ج٣ضم به مىالي اصَع

 ٤ اآلاهضي ٖثمىن، امباع٥ الؿباعي مً الٍٟغ
الخغ٧ي 

الضازلُت والجماٖاث الترابُت والؿ٨نى 
وؾُاؾت اآلاضًىت بمجلـ الىىاب 

ملترح كانون جنظُمي بسهوم جفعُل  .5
غُت . الُابع الغؾمي للغت  ماَػ

 2015 صحىبر 11
٤ ألاصالت واآلاٗاصغة  ٍٞغ

لجىت الخٗلُم والث٣اٞت والاجها٫ بمجلـ 
الىىاب 
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الؿُض ألاػٍغ الاكخهاص ألااملالُت  11 11

10 
الؿُض وػٍغ الهىاٖت و الاؾدثماع والخجاعة والا٢خهاص الغ٢مي  04
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالخجاعة الخاعحُت  01
الؿُض ٧اجب الضولت اآلا٩ل٠ باالؾدثماع  05

الؿُضة وػٍغة ألاؾغة والخًامً واآلاؿاواة والخىمُت الاحخماُٖت  07 07
الؿُض وػٍغ الٗض٫  05 05

الؿُض وػٍغ الكٛل  وإلاصماج اآلانهي  05 05

05 
الؿُض وػٍغ الؿُاخت والى٣ل الجىي والهىاٖت الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي  02
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالؿُاخت  02
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي  01

04 
وػٍغ الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي  03
٧اجبت الضولت في الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي  01

ايت  03 03 الؿُض وػٍغ الكباب والٍغ
الؿُض وػٍغ الٗال٢اث م٘ البرآلاان واآلاجخم٘ اآلاضوي  03 03

03 
الؿُض وػٍغ الٟالخت والهُض البدغي والخىمُت ال٣غوٍت واآلاُاه والٛاباث  01
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالهُض البدغي  01
الؿُض ٧اجب الضولت اآلا٩ل٠ بالخىمُت ال٣غوٍت واآلاُاه والٛاباث  01

02 
الؿُض وػٍغ الضازلُت  01
الؿُض الىػٍغ اآلاىخضب لضي وػٍغ الضازلُت  01

02 
الؿُض وػٍغ الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت  01
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالخىمُت اآلاؿخضامت  01

  

164 
 

02 
الؿُض وػٍغ الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ واآلااء  01
الؿُضة ٧اجبت الضولت لضي وػٍغ الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ واآلااء اآلا٩لٟت باآلااء  01

02 
ني والخٗمحر وإلاؾ٩ان وؾُاؾت اآلاضًىت  01 الؿُض وػٍغ اٖضاص التراب الَى

01 
ني والخٗمحر وإلاؾ٩ان وؾُاؾت  الؿُضة ٧اجبت الضولت لضي وػٍغ اٖضاص التراب الَى

اآلاضًىت اآلا٩لٟت باإلؾ٩ان 
الؿُض ألامحن الٗام ل�خ٩ىمت  01
ُٟت الٗمىمُت وجدضًث إلاصاعة  01 الؿُض وػٍغ الْى

 الؿُض وػٍغ الث٣اٞت و الاجها٫ 01
ً اآلانهي والخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي  01 ىُت والخ٩ٍى الؿُض وػٍغ التربُت الَى
الؿُض وػٍغ الصخت  01
ني  01 الىػٍغ اآلاىخضب لضي عثِـ الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ الَى
وػٍغ ألاو٢اٝ والكاون إلاؾالمُت  01
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الحهُلت العامت  
عُت  ع ألاخلوق إلانؿان زالٌ الؿنت الدكَغ  2017-2016ألقغاٌ عمل لجنت  العضٌ ألاالدكَغ

 
 

*** 

عُت   2017 -2016الؿنت الدكَغ
صألاعة 

ل   2017ؤبٍغ
صألاعة 

 2016اهخوبغ 
 

03 03 -- 
عضص النهوم اللانونُت 

 املهوث عليها

15 15 -- 
عضص 

 الاحخماعاث

 --  ص٣ُ٢ت38 ؾاٖت و40  ص٣ُ٢ت38 ؾاٖت و40
مجموع 

ؾاعاث العمل 
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 الئدت النهوم اللانونُت املهوث عليها -1
ل   2017صألاعة ؤبٍغ

ع اللوانين  مكاَع
 ًخٗل٤ بى٣ل ازخهاناث الؿلُت الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا للىُابت 33.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1

 الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم عثاؾت الىُابت الٗامت؛
 . اآلاخٗل٤ بمضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت39.08 مً ال٣اهىن ع٢م 4 ٣ًط ي بدخمُم اآلااصة 69.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .2
٘ وخ٣ى١ إلاوؿان ولجىت الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت ).  ًخٗل٤ بهُئت اآلاىانٟت وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3 لجىت الٗض٫ والدكَغ

 (والاحخماُٖت
 

1•-•الئحة النصوص القانونية املصوت عليها

2•-•تصنيف النصوص القانونية املصوت عليها
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جهنُف النهوم اللانونُت املهوث عليها- 2  
 

ل    2017صوعة ؤبٍغ

 --  الخ٩ىمت
 جوػَع النهوم اللانونُت خؿب مهضع إلاخالت على املجلـ

 مجلـ الىىاب 03
 إلاجماع 01

ذ  جوػَع النهوم اللانونُت خؿب مأٌ الخهٍو
لبُت 02  ألٚا
 اآلاّٗضلت 01

 جوػَع النهوم اللانونُت خؿب الخعضًل
 ٚحر اآلاّٗضلت 02
٘ ٢ىاهحن جىُٓمُت --  مكاَع

٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت 03 جوػَع النهوم اللانونُت خؿب َبُعتها اللانونُت  مكاَع
 --  م٣ترخاث ال٣ىاهحن
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عي من زالٌ الخعضًالث امللضمت- 3  إلاؾهام الدكَغ

 

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

عضص الخعضًالث امللبولت 
 عضص الخعضًالث

 امللضمت
 النو اللانوني

-- 21 

 ًخٗل٤ بى٣ل ازخهاناث الؿلُت 33.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1
الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت 

 بهٟخه عثِؿا للىُابت الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم النلٌ
عثاؾت الىُابت الٗامت؛ 

20 87 
 ألاميافدت ول اآلاىانٟت ًخعلم بهُئت 79.14مكغألاع كانون عكس  .2

. ؤقياٌ الخمُيز
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اع
خم

الاح
س 

ك  ع
  

   مويوع الاحخماع
ش  جاٍع

انعلاص 
   الاحخماع

   ملضم العغى

ن    خًوع الؿُضاث ألا الؿاصة املؿدكاٍع
   

ن    عضص الحايٍغ
   بهفتهس ؤعًاء اللجنت

عضص 
ن      الحايٍغ
بهفتهس  
   مالخظين

   املجموع
املضة 

الؼمنُت 
   لالحخماع

عضص 
   الحًوع 

ت  النؿبت املئٍو
   للحًوع 

عضص 
ن    املعخظٍع

عضص 
   املخغُبين

1   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

   لىػاعة الٗض٫
 ماي 18

2017   
 الؿُض مدمض ؤوحاع

 وػٍغ الٗض٫
9   47.36 %   1   9   6   15   

 ؾاٖاث 5
    ص٢اث5٤و

2   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

   للمدا٦م اآلاالُت
 ماي 22

2017   

 الؿُض اصَعـ حُى
الغثِـ ألاو٫ للمجلـ 

�� ل�خؿاباث    ألٖا
6   31.57 %   3   10   -   6   

ؾاٖت 
 25و

   ص٣ُ٢ت

3   

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للىػاعة اآلاىخضبت لضي عثِـ 

الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةنالح إلاصاعة 
ُٟت الٗمىمُت    وبالْى

 ماي 22
2017   

الؿُض مدمض بً ٖبض 
 ال٣اصع

الىػٍغ اآلاىخضب اآلا٩ل٠ 
بةنالح إلاصاعة 

ُٟت الٗمىمُت    وبالْى

8   42.10 %   3   8   -   8   
ؾاٖخان 

 45و
 ص٣ُ٢ُت

4   

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للىػاعة اآلاىخضبت لضي عثِـ 

الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ 
   البرآلاان واآلاجخم٘ اآلاضوي

 ماي 23
2017   

الؿُض مهُٟى 
 الخلٟي

الىػٍغ اآلاىخضب اآلا٩ل٠ 
بالٗال٢اث م٘ البرآلاان 

   واآلاجخم٘ اآلاضوي

6   31.57 %   4   9   -   6   
ؾاٖت 

 10و
   ص٢اث٤

5   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للمىضوبُت الٗامت إلصاعة السجىن 

   وإٖاصة إلاصماح

 ماي 24
2017   

الؿُض مدمض نالح 
 الخام٪

اآلاىضوب الٗام إلصاعة 
  ؾاٖاث3   7   3   10   5   % 21.05   4

 

 حصيةل   صيلية 
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اع
حخم

 الا
كس

   ع

   مويوع الاحخماع
ش  جاٍع

انعلاص 
   الاحخماع

   ملضم العغى

ن    خًوع الؿُضاث ألا الؿاصة املؿدكاٍع
   

ن    عضص الحايٍغ
   بهفتهس ؤعًاء اللجنت

عضص 
ن      الحايٍغ
بهفتهس  
   مالخظين

   املجموع
املضة 

الؼمنُت 
   لالحخماع

عضص 
   الحًوع 

ت  النؿبت املئٍو
   للحًوع 

عضص 
ن    املعخظٍع

عضص 
   املخغُبين

1   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

   لىػاعة الٗض٫
 ماي 18

2017   
 الؿُض مدمض ؤوحاع

 وػٍغ الٗض٫
9   47.36 %   1   9   6   15   

 ؾاٖاث 5
    ص٢اث5٤و

2   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

   للمدا٦م اآلاالُت
 ماي 22

2017   

 الؿُض اصَعـ حُى
الغثِـ ألاو٫ للمجلـ 

�� ل�خؿاباث    ألٖا
6   31.57 %   3   10   -   6   

ؾاٖت 
 25و

   ص٣ُ٢ت

3   

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للىػاعة اآلاىخضبت لضي عثِـ 

الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةنالح إلاصاعة 
ُٟت الٗمىمُت    وبالْى

 ماي 22
2017   

الؿُض مدمض بً ٖبض 
 ال٣اصع

الىػٍغ اآلاىخضب اآلا٩ل٠ 
بةنالح إلاصاعة 

ُٟت الٗمىمُت    وبالْى

8   42.10 %   3   8   -   8   
ؾاٖخان 

 45و
 ص٣ُ٢ُت

4   

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للىػاعة اآلاىخضبت لضي عثِـ 

الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ 
   البرآلاان واآلاجخم٘ اآلاضوي

 ماي 23
2017   

الؿُض مهُٟى 
 الخلٟي

الىػٍغ اآلاىخضب اآلا٩ل٠ 
بالٗال٢اث م٘ البرآلاان 

   واآلاجخم٘ اآلاضوي

6   31.57 %   4   9   -   6   
ؾاٖت 

 10و
   ص٢اث٤

5   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للمىضوبُت الٗامت إلصاعة السجىن 

   وإٖاصة إلاصماح

 ماي 24
2017   

الؿُض مدمض نالح 
 الخام٪

اآلاىضوب الٗام إلصاعة 
  ؾاٖاث3   7   3   10   5   % 21.05   4
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السجىن وبٖاصة 
   إلاصماج

6   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

 لألماهت الٗامت للخ٩ىمت

   
 ماي 24

2017   

 الؿُض مدمض الدجىي 
   ألامحن الٗام للخ٩ىمت

6   31.57 %   2   11   1   7   
ؾاٖخان 

 15و
 ص٣ُ٢ُت

7   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
لىػاعة الضولت اآلا٩لٟت بد٣ى١ 

   إلاوؿان

 ماي 25
2017   

الؿُض اآلاهُٟى 
 الغمُض

وػٍغ الضولت اآلا٩ل٠ 
   بد٣ى١ إلاوؿان

   

6   31.57 %   4   9   8   14   
 ؾاٖاث 3

 50و
 ص٣ُ٢ت

8 
٘ اآلاحزاهُاث  ذ ٖلى مكاَع الخهٍى

ُت  الٟٖغ

ٞاجذ 
ًىهُى 
2017 

  ص٣ُ٢ت15 10 - 7 2 52.63% 10 -

9 

احخمإ مكتر٥ بحن لجىت الٗض٫ 
٘ وخ٣ى١ إلاوؿان ولجىت  والدكَغ

الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت 
والاحخماُٖت آلاىانلت صعاؾت 

 ًخٗل٤ 79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
بهُئت اآلاىانٟت وم٩اٞدت ٧ل 

. ؤق٩ا٫ الخمُحز

 
 ًىلُىػ 6

2017 

 
الؿُضة بؿُمت 

 الخ٣اوي 
وػٍغة ألاؾغة 

والخًامً واآلاؿاواة 
 والخىمُت الاحخماُٖت

 
 

8 

 
 

21.62% 

 
 

5 

 
 

24 

 
 

2 

 
 

10 

 
 

زالر 
 ؾاٖاث

10 
احخمإ مكتر٥ بحن لجىت الٗض٫ 
٘ وخ٣ى١ إلاوؿان ولجىت  والدكَغ

الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت 

 
 

 ًىلُىػ 13

 
 

الؿُضة بؿُمت 

 
 

12 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3•-•اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة

4•-•إحصاءات حول االجتماعات بحسب ترتيبها الكرونولوجي
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اع
خم

الاح
س 

ك  ع
  

   مويوع الاحخماع
ش  جاٍع

انعلاص 
   الاحخماع

   ملضم العغى

ن    خًوع الؿُضاث ألا الؿاصة املؿدكاٍع
   

ن    عضص الحايٍغ
   بهفتهس ؤعًاء اللجنت

عضص 
ن      الحايٍغ
بهفتهس  
   مالخظين

   املجموع
املضة 

الؼمنُت 
   لالحخماع

عضص 
   الحًوع 

ت  النؿبت املئٍو
   للحًوع 

عضص 
ن    املعخظٍع

عضص 
   املخغُبين

1   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

   لىػاعة الٗض٫
 ماي 18

2017   
 الؿُض مدمض ؤوحاع

 وػٍغ الٗض٫
9   47.36 %   1   9   6   15   

 ؾاٖاث 5
    ص٢اث5٤و

2   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

   للمدا٦م اآلاالُت
 ماي 22

2017   

 الؿُض اصَعـ حُى
الغثِـ ألاو٫ للمجلـ 

�� ل�خؿاباث    ألٖا
6   31.57 %   3   10   -   6   

ؾاٖت 
 25و

   ص٣ُ٢ت

3   

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للىػاعة اآلاىخضبت لضي عثِـ 

الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةنالح إلاصاعة 
ُٟت الٗمىمُت    وبالْى

 ماي 22
2017   

الؿُض مدمض بً ٖبض 
 ال٣اصع

الىػٍغ اآلاىخضب اآلا٩ل٠ 
بةنالح إلاصاعة 

ُٟت الٗمىمُت    وبالْى

8   42.10 %   3   8   -   8   
ؾاٖخان 

 45و
 ص٣ُ٢ُت

4   

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للىػاعة اآلاىخضبت لضي عثِـ 

الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بالٗال٢اث م٘ 
   البرآلاان واآلاجخم٘ اآلاضوي

 ماي 23
2017   

الؿُض مهُٟى 
 الخلٟي

الىػٍغ اآلاىخضب اآلا٩ل٠ 
بالٗال٢اث م٘ البرآلاان 

   واآلاجخم٘ اآلاضوي

6   31.57 %   4   9   -   6   
ؾاٖت 

 10و
   ص٢اث٤

5   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للمىضوبُت الٗامت إلصاعة السجىن 

   وإٖاصة إلاصماح

 ماي 24
2017   

الؿُض مدمض نالح 
 الخام٪

اآلاىضوب الٗام إلصاعة 
  ؾاٖاث3   7   3   10   5   % 21.05   4

 

 حصيةل   صيلية 
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السجىن وبٖاصة 
   إلاصماج

6   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

 لألماهت الٗامت للخ٩ىمت

   
 ماي 24

2017   

 الؿُض مدمض الدجىي 
   ألامحن الٗام للخ٩ىمت

6   31.57 %   2   11   1   7   
ؾاٖخان 

 15و
 ص٣ُ٢ُت

7   
ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
لىػاعة الضولت اآلا٩لٟت بد٣ى١ 

   إلاوؿان

 ماي 25
2017   

الؿُض اآلاهُٟى 
 الغمُض

وػٍغ الضولت اآلا٩ل٠ 
   بد٣ى١ إلاوؿان

   

6   31.57 %   4   9   8   14   
 ؾاٖاث 3

 50و
 ص٣ُ٢ت

8 
٘ اآلاحزاهُاث  ذ ٖلى مكاَع الخهٍى

ُت  الٟٖغ

ٞاجذ 
ًىهُى 
2017 

  ص٣ُ٢ت15 10 - 7 2 52.63% 10 -

9 

احخمإ مكتر٥ بحن لجىت الٗض٫ 
٘ وخ٣ى١ إلاوؿان ولجىت  والدكَغ

الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت 
والاحخماُٖت آلاىانلت صعاؾت 

 ًخٗل٤ 79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
بهُئت اآلاىانٟت وم٩اٞدت ٧ل 

. ؤق٩ا٫ الخمُحز

 
 ًىلُىػ 6

2017 

 
الؿُضة بؿُمت 

 الخ٣اوي 
وػٍغة ألاؾغة 

والخًامً واآلاؿاواة 
 والخىمُت الاحخماُٖت

 
 

8 

 
 

21.62% 

 
 

5 

 
 

24 

 
 

2 

 
 

10 

 
 

زالر 
 ؾاٖاث

10 
احخمإ مكتر٥ بحن لجىت الٗض٫ 
٘ وخ٣ى١ إلاوؿان ولجىت  والدكَغ

الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت 

 
 

 ًىلُىػ 13

 
 

الؿُضة بؿُمت 

 
 

12 
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والاحخماُٖت آلاىانلت صعاؾت 
 ًخٗل٤ 79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 

بهُئت اآلاىانٟت وم٩اٞدت ٧ل 
. ؤق٩ا٫ الخمُحز

 الخ٣اوي  2013
وػٍغة ألاؾغة 

والخًامً واآلاؿاواة 
 والخىمُت الاحخماُٖت

32.43% 6 20 
 
 

 ؾاٖاث 3 16 4
  ص26و

11 

احخمإ مكتر٥ بحن لجىت الٗض٫ 
٘ وخ٣ى١ إلاوؿان ولجىت  والدكَغ

الخٗلُم والكاون الث٣اُٞت 
والاحخماُٖت للبذ في الخٗضًالث 
ذ ٖلى مكغوٕ ٢اهىن  والخهٍى

 ًخٗل٤ بهُئت اآلاىانٟت 79.14ع٢م 
. وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز

 
 

 ًىلُىػ 24
2017 

 
 

الؿُضة بؿُمت 
 الخ٣اوي 

وػٍغة ألاؾغة 
والخًامً واآلاؿاواة 
 والخىمُت الاحخماُٖت

 
 

18 

 
 

48.64% 

 
 

2 

 
 

17 

 
 

2 

 
 

20 

 
 
 

 ؾاٖاث 5
  ص5و

12 

 33.17ج٣ضًم مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
ًخٗل٤ بى٣ل ازخهاناث الؿلُت 

الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى 
الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت 

الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا للىُابت 
الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم 

. عثاؾت الىُابت الٗامت

 
 ًىلُىػ 25

2017 

 
 الؿُض مدمض ؤوحاع

 وػٍغ الٗض٫

 
10 

 
52.63 % 

 
1 

 
8 

 
15 

 
25 

 
  ص57

13 

اآلاىا٢كت الٗامت والخٟهُلُت 
 ًخٗل٤ 33.17آلاكغوٕ ٢اهىن ع٢م 

بى٣ل ازخهاناث الؿلُت 
الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى 

الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت 

 
 

 ًىلُىػ 28
2017 

 

 
 

 الؿُض مدمض ؤوحاع
 وػٍغ الٗض٫

 
 

9 

 
 

47.36 % 
 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

6 

 
 

15 

 
 

  ؾاٖاث6
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الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا للىُابت 
الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم 

. عثاؾت الىُابت الٗامت

 

14 

ذ  البذ في الخٗضًالث والخهٍى
 33.17ٖلى مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 

ًخٗل٤ بى٣ل ازخهاناث الؿلُت 
الخ٩ىمُت اآلا٩لٟت بالٗض٫ بلى 

الى٦ُل الٗام للمل٪ لضي مد٨مت 
الى٣ٌ بهٟخه عثِؿا للىُابت 
الٗامت وبؿً ٢ىاٖض لخىُٓم 

. عثاؾت الىُابت الٗامت

 
 

ٞاجذ 
ٚكذ 
2017 

 
 

 الؿُض مدمض ؤوحاع
 وػٍغ الٗض٫

 

 
 

14 

 
 

73.68  % 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

7 

 
 

21 

 
 

ؾاٖت 
  ص10و

15 

 69.16صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
 مً ٣ً4ط ي بدخمُم اآلااصة 

 اآلاخٗل٤ 39.08ال٣اهىن ع٢م 
. بمضوهت الخ٣ى١ الُٗيُت

 ٚكذ 7
2017 

 الؿُض مدمض ؤوحاع
 وػٍغ الٗض٫

 
9 

47.36 % 
 

3 7 1 10 
ؾاٖت 

  ص15و
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خهُلت خًوع الؿُضاث ألاالؿاصة الوػعاء الحخماعاث لجنت العضٌ - 5
ع ألاخلوق إلانؿان   ألاالدكَغ

 
 

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

الؿاصة الوػعاء  ٖضص الاحخماٖاث
 الؿُض وػٍغ الٗض٫  5
 الؿُض وػٍغ الٗال٢اث م٘ البرآلاان واآلاجخم٘ اآلاضوي 1
 الؿُض ألام�ن الٗام ل���ىمت  1
ُٟت الٗمىمُت وجدضًث إلاصاعة 1  الؿُض وػٍغ الْى
 الؿُضة وػٍغة ألاؾغة والخًامً واآلاؿاواة والخىمُت الاحخماُٖت 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5•-•حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء•الجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان•
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ملترخاث اللوانين كُض الضعؽ  ع اللوانين كُض الضعؽ  مكاَع

جلضم .  املخعلم بدم جإؾِـ الجمعُاث1958 نونبر 15ملترح كانون ًلط ي بخعضًل اللانون  .1
م الاقتراوي، الؿاصة مدمض علمي، عبض الوهاب بلفلُه، املسخاع نواب، : به ؤعًاء الفٍغ

. عبض الحمُض فاجُحي، ابوبىغ اعبُض، اخمض بولون 
 هما جس جخمُمه بموحب 39.08 من اللانون عكس 02ملترح كانون ًغمي إلى حعضًل املاصة  .2

م الاقتراوي، .  املخعلم بمضألانت الحلوق العُنُت22.13اللانون عكس  جلضم به ؤعًاء الفٍغ
مدمض علمي، عبض الوهاب بلفلُه، املسخاع نواب، عبض الحمُض فاجُحي، ابوبىغ : الؿاصة

. اعبُض، اخمض بولون 
ايُت .3 م الحغوي. ملترح كانون ًخعلم بئخضار مداهس ٍع . جلضم به ؤعًاء الفٍغ
م  نالت ألااملعانغة. ملترح كانون العفو العام على مؼاععي الىُف .4 . جلضم به ؤعًاء فٍغ
 بكإن النظام  ؾاس ي العام 1958 فبراًغ 24 من ظهير 10ملترح كانون ًلط ي بخغُير املاصة  .5

م العضالت ألاالخنمُت. للوظُفت العمومُت . جلضم به ؤعًاء فٍغ
ملترح كانون ًخعلم بئخضار املؿؤألالُت املضنُت عن  يغاع التي جلحم بالبِئت، بئيافت  .6

جلضم به عبض الؿُض اللُُف ؤألاعمو باؾس .  مىغع في كانون العلوص ألاالالتزاماث78الفهل 
. مجموعت العمل الخلضمي

جلضم به الؿُض .  من اللانون الجنائي77 ألا76ملترح كانون لخعضًل ملخًُاث الفهلين  .7
. عبض اللُُف ؤألاعمو باؾس مجموعت العمل الخلضمي

جلضم به الؿُضاث .  من مضألانت اللانون الجنائي288ملترح كانون ًغمي الى نسخ الفهل  .8
م الاجداص املغغبي للكغلأألاالؿاصة  . عًاء فٍغ

جلضم به الؿُضاث .  من مجموعت اللانون الجنائي288ملترح كانون ًغمي الى نسخ الفهل  .9
ا الحغف، عحاء الىؿاب، عبض الحم خِؿان، ألااملباعن الهاصي ؤعًاء : ألاالؿاصة زٍغ

. مجموعت الىونفضعالُت الضًملغاَُت للكغل

 ٢38.15اهىن ع٢م مكغوٕ  .12
ًخٗل٤ بالخىُٓم ال٣ًاجي؛ 

 31.13مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .13
ًخٗل٤ بالخ٤ في الخهى٫ ٖلى 

اآلاٗلىماث؛ 
 103.13 ٢اهىن ع٢م مكغوٕ .14

ًخٗل٤ بمداعبت الٗى٠ يض 
. اليؿاء
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خمس اللانون عكس  .10  املخعلم 62.99ملترح كانون ًخعلم باملجلـ  على للحؿاباث ٌغير ألٍا
ف عكس  ش فاجذ عبُع 1.02.124بمضألانت املداهس املالُت الهاصع بدنفُظه الظهير الكٍغ  بخاٍع

م الاقتراوي. (2002 ًونُو 13) 1423آلازغ  . جلضم به الؿاصة ؤعًاء الفٍغ
 املخعلم بمضألانت الحلوق 08.39 من اللانون عكس 2ملترح كانون بخغُير ألاجخمُس املاصة  .11

ا الحغف، عحاء الىؿاب، عبض الحم خِؿان، : جلضم به الؿُضاث ألاالؿاصة. العُنُت زٍغ
 .ألااملباعن الهاصي ؤعًاء مجموعت الىونفضعالُت الضًملغاَُت للكغل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجدول رقم•2•:•النصوص القانونية قيد الدرس

4 .     مشروع قانون تنظيمي رقم 

86.15 يتعلق بتحديد شروط 

وإجراءات الدفع بعدم 

دستورية قانون

   . 1

   . 2

   . 3
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َلباث الاؾخمإ بلى الىػعاء: 2الجضو٫ ع٢م   

 ٦غوهىلىحُا الُلب
ش إلاخالت  جاٍع
 إلى الحىومت

ش إلاخالت  جاٍع
 إلى اللجنت

ملضم 
 الُلب

 الغكس املويوع العام

 2017 ًىلُىػ 14
م الؿُض عئِـ  ألاحهذ مغاؾلت علض الاحخماع عن ٍَغ

املجلـ إلى الؿُض عئِـ الحىومت ألاالؿُض ألاػٍغ العضٌ 
ألاالؿُض الوػٍغ املنخضب لضى عئِـ الحىومت امليلف 

 .بالعالكاث مع البرملان ألااملجخمع املضني
 2017ًىلُىػ   24

جونلذ عئاؾت اللجنت بىخاب إخالت من الؿُض عئِـ 
ن، ملغاؾلت ألااعصة من الوػاعة املنخضبت  مجلـ املؿدكاٍع

لضى عئِـ الحىومت امليلفت بالعالكاث مع البرملان 
ألااملجخمع املضني ًسبر من زاللها ؤن الُلب ال ًضزل يمن 

م ملضم الُلب من  ازخهام ألاػاعة العضٌ، ألاؤزبر الفٍغ
ش  . 2017 ًولُوػ 27اللجنت بظلً بخاٍع

 
 

 ًولُوػ 14
2017 

 

   
   

 ًىلُىػ 11
2017   

 
 

 ٤ ٍٞغ
ألانالت 
واآلاٗانغ

 ة

 
 

َلب الاؾخمإ بلى الؿُض وػٍغ الٗض٫ 
الىي٘ الخ٣ىقي بالبلض، " خى٫ 

وزانت التراحٗاث اآلاسجلت في مجا٫ 
ت الخٗبحر والخ٤ في الخجم٘  خٍغ

". الؿلمي

1 

 2017 ًىلُىػ 14
م الؿُض عئِـ  ألاحهذ مغاؾلت علض الاحخماع عن ٍَغ

املجلـ إلى الؿُض عئِـ الحىومت ألاالؿُض ألاػٍغ العضٌ 
ألاالؿُض الوػٍغ املنخضب لضى عئِـ الحىومت امليلف 

. بالعالكاث مع البرملان ألااملجخمع املضني
 2017 ًىلُىػ 24

جونلذ عئاؾت اللجنت بىخاب إخالت من الؿُض عئِـ 
املجلـ، ملغاؾلت ألااعصة من الوػٍغ املنخضب لضى عئِـ 

 
 
 

 ًىلُىػ 14
2017 

 
 
 

 ًىلُىػ 12
2017   

 
 

ت  مجمٖى
ال٩ىهٟضع

الُت 
الضًم٣غا
َُت 
   للكٛل

 
 
 
 

َلب الاؾخمإ بلى الؿُض وػٍغ الضولت 
اآلا٩ل٠ بد٣ى١ إلاوؿان خى٫ 

��ا " ألاخضاث ال�ي و٢ٗت مؤزغا ٞو
 ".مؿاؽ بد٣ى١ إلاوؿان

2 
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الحىومت امليلف بالعالكاث مع البرملان ألااملجخمع املضني، 
ًسبر  من زاللها اؾخعضاص ألاػٍغ الضألالت امليلف بدلوق 

 ًولُوػ 27إلانؿان لعلض احخماع اللجنت ًوم الخمِـ 
ش 2017 ، لىن مىخب اللجنت كغع في احخماعه املنعلض ًخاٍع

 بعض بخه في الُلب، اكتراح موعض آزغ 2017 ًولُوػ 24
عُت املىثفت للجنت .   نظغا لألحنضة الدكَغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و املعاصرة



أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016�

أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة

حصيلة�مجلس�املس�شار�ن�للسنة�ال�شر�عية��2017-2016� 138

  

183 
 

م ؤألا املجموعت البرملانُت  املهمت الاؾس الفٍغ

٤ ألاصالت واآلاٗاصغة عثِـ اللجىت  الؿُض ٖبض الؿالم بل٣كىع  ٍٞغ
٤ الاؾخ٣اللي للىخضة والخٗاصلُت الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤبضوح  الٍٟغ  الخلُٟت ألاو٫ 

٤ الٗضالت والخىمُت  ٍٞغ الؿُض الخؿحن الٗباصي   الخلُٟت الثاوي
٤ الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب  الخلُٟت الثالث الؿُض ٖبض إلااله خٟظي ٍٞغ

ني لألخغاع ٤ الخجم٘ الَى  الخلُٟت الغاب٘ الؿُض حما٫ الضًً ال٨ٗغوص ٍٞغ
٤ الاجداص اآلاٛغبي للكٛل  الخلُٟت الخامـ الؿُض عقُض اآلاىُاعي  ٍٞغ

٤ ألاصالت واآلاٗاصغة الؿُض اآلادلو الخؿحن  ٍٞغ  الخلُٟت الؿاصؽ
٤ الاقترا٧ي  الٍٟغ  ألامحن الؿُض مدمض ٖلمي

ت الٗمل الخ٣ضمي  مؿاٖض ألامحن الؿُض ٖبض الل٠ُُ ؤٖمى مجمٖى
٤ الخغ٧ي  اآلا٣غع  الؿُض امباع٥ الؿباعي الٍٟغ

٤ الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي ـ الغاض ي الٍٟغ  مؿاٖض اآلا٣غع  الؿُض اصَع
الؿُضاث والؿاصة اآلاؿدكاعون ؤًٖاء اللجىت 

ت البرآلااهُت ٤ ؤو اآلاجمٖى  الاؾس الٍٟغ
٤ الاؾخ٣اللي للىخضة والخٗاصلُت  الٍٟغ  الهبخي الجُالليالؿُض 

ؼ م٨ى٠ُ "      "       "  الؿُض ٍٖؼ
٤ ألاصالت واآلاٗاصغة  ٍٞغ الؿُض الٗغبي اآلادغش ي 

س ي  "      "       "      " الؿُض ؤخمض إلاصَع
٤ الٗضالت والخىمُت  ٍٞغ الؿُض هبُل قُخي 

 "      "       "      " مت ؤُٞال٫  الؿُضة ٦ٍغ
٤ الخغ٧ي  الؿُض خمُض ٧ىؾ٩ىؽ الٍٟغ

ت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل  مجمٖى ا الخغف  الؿُضة زٍغ

السيدات والسادة أعضاء•لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

املخلص
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الحهُلت العامت 
عُت   ألقغاٌ عمل لجنت الفالخت ألااللُاعاث إلانخاحُت زالٌ الؿنت الدكَغ

2016 - 2017 
 

*** 
 

عُت   -2016الؿنت الدكَغ
2017 

صألاعة 
ل   2017ؤبٍغ

 

 املهوث عليها عضص النهوم 01 01

 الاحخماعاث عضص 08 08

ؾاعاث العمل  مجموع  ؾاٖت31  ؾاٖت31

 
 
 

الحصيلة العامة ألشغال لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية خالل السنة التشريعية•2016 - 2017

1•-••الئحة النصوص القانونية املصوت عليها

3•-••تصنيف النصوص القانونية املصّوت عليها   
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ل    2017صألاعة ؤبٍغ

 -- جوػَع النهوم اللانونُت خؿب  الخ٩ىمت
 مجلـ الىىاب 01مهضع إلاخالت على املجلـ 

جوػَع النهوم اللانونُت خؿب مأٌ  إلاجماع 01
ذ  -- الخهٍو لبُت  ألٚا

جوػَع النهوم اللانونُت خؿب  اآلاّٗضلت 01
-- الخعضًل   ٚحر اآلاّٗضلت

 -- ٘ ٢ىاهحن جىُٓمُت  مكاَع
جوػَع النهوم اللانونُت خؿب 

 َبُعتها اللانونُت
٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت 01  مكاَع
 --  م٣ترخاث ال٣ىاهحن

 
 

عي من زالٌ الخعضًالث امللضمت  إلاؾهام الدكَغ

 

 

 

 

 

 

دورة أبريل•2017

مشاريع القوانين

1 . مشروع قانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية.
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

عضص الخعضًالث 
امللبولت 

 عضص الخعضًالث
 امللضمت

 النو اللانوني

. جدضر بمىحبه و٧الت الخىمُت الغ٢مُت61.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  19 09  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خهُلت ؤقغاٌ لجنت الفالخت ألااللُاعاث إلانخاحُت- 4
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

املضة الؼمنُت  املالخظون   عًاء 
عضص 
الحًوع 

ش انعلاص الاحخماع  جاٍع املويوع  الغكس 

 ؾاعاث 4
  صكُلت30ألا

 2017 ماي 23الثالزاء  18 11 07
ُت لىػاعة الهىاٖت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

 2017والاؾدثماع والخجاعة والا٢خهاص الغ٢مي بغؾم ؾىت 
1 

 ؾاعاث 6
  صكُلت30ألا

 2017 ماي 25الخمِـ  12 07 05
ُت لىػاعة الُا٢ت واآلاٗاصن  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

 .2017والخىمُت اآلاؿخضامت  بغؾم ؾىت 
2 

 2017 ماي 26الجمٗت  17 10 07 ؾاعاث 5
ُت لىػاعة الؿُاخت والى٣ل  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

الجىي والهىاٖت الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي  بغؾم 
 2017ؾىت 

3 

 ؾاعاث 5
  صكُلت30ألا

 2017 ماي 26الجمٗت  28 15 13
ُت لىػاعة الٟالخت والهُض  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ

البدغي والخىمُت ال٣غوٍت واآلاُاه والٛاباث  بغؾم ؾىت 
2017 

4 

ُت 2017 ًىهُى 01الخمِـ  12 12 0 صكُلت 30 ٘ اآلاحزاهُاث الٟٖغ ذ ٖلى مكاَع . الخهٍى 5 
ؾاعخان 

  صكُلت30ألا
 2017 ًىلُىػ 06الخمِـ  02 02 0

 جدضر 61.16الكغوٕ في صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
بمىحبه و٧الت الخىمُت الغ٢مُت 

6 

 30ؾاعت ألا
 صكُلت

 2017 ًىلُىػ 11الثالزاء  24 14 10
ذ ٖلى  مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  البذ في الخٗضًالث والخهٍى

 جدضر بمىحبه و٧الت الخىمُت الغ٢مُت 61.16
7 

ني اآلاٛغبي للؿُاخت  2017 ًىلُىػ 25الثالزاء  24 07 17  ؾاعاث5 صعاؾت  ويُٗت اآلا٨خب الَى 8 
مجموع عضص ؾاعاث الاقخغاٌ       ؾاٖت31  
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خهُلت خًوع الؿُضاث ألاالؿاصة الوػعاء الحخماعاث لجنت الفالخت - 5
 ألااللُاعاث إلانخاحُت

 
  

ل   2017صوعة ؤبٍغ

 الؿاصة الوػعاء ألاهخاب الضألالت ٖضص الاحخماٖاث
الؿُض وػٍغ الٟالخت والهُض البدغي والخىمُت ال٣غوٍت واآلاُاه والٛاباث  01
الؿُض وػٍغ الهىاٖت والاؾدثماع والخجاعة والا٢خهاص الغ٢مي  02
الؿُض وػٍغ الؿُاخت والى٣ل الجىي والهىاٖت الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي  02
الؿُض وػٍغ الُا٢ت واآلاٗاصن والخىمُت اآلاؿخضامت  01
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالهُض البدغي  01
الؿُض ٧اجب الضولت اآلا٩ل٠ بالخىمُت ال٣غوٍت واآلاُاه والٛاباث  01
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالخجاعة الخاعحُت  01
الؿُض ٧اجب الضولت اآلا٩ل٠ باالؾدثماع  03
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالؿُاخت  02
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاحخماعي  01
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالخىمُت اآلاؿخضامت  01

 
 
 

3•-•اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة

4•-•حصيلة أشغال لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية

5•-••حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء•الجتماعات لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
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ملترخاث اللوانين كُض الضعؽ  ع اللوانين كُض الضعؽ  مكاَع

ني للمناَم اللغألاٍت ألاالجبلُت .1 . ملترح كانون ًخعلم بئخضار املجلـ الَو
عبض اللُُف اعمو، : جلضم به ؤعًاء مجموعت العمل الخلضمي، الؿاصة

. عضي  جغي 

 املغير ألااملخمس للظهير 07.14 من اللانون 19ملترح كانون بخعضًل املاصة  .2
املخعلم  (1913 ؤغؿُـ 12) 1931 عمًان 09الكٍغف الهاصع في 
م الحغوي الؿاصة. بالخدفُي العلاعي  س ي عبض : جلضم به ؤعًاء الفٍغ الضَع

 . الغخمان، مباعن الؿباعي، خمُض هوؾىوؽ، الُُب البلالي، اخمض قض

م . ملترح كانون ًغمي إلى إخضار غغف للؿُاخت .3 جلضم به ؤعًاء الفٍغ
مدمض علمي، عبض الوهاب بلفلُه، املسخاع نواب، عبض : الاقتراوي الؿاصة

.  الحمُض فاجُحي، ابوبىغ اعبُض، اخمض بولون 

ني للؿُاخت .4 جلضم به ؤعًاء . ملترح كانون ًغمي إلى إخضار املجلـ الَو
م الاقتراوي الؿاصة مدمض علمي، عبض الوهاب بلفلُه، املسخاع : الفٍغ

.  نواب، عبض الحمُض فاجُحي، ابوبىغ اعبُض، اخمض بولون 

 املخعلم بالنظام 31.96ملترح كانون ًغمي إلى حغُير ألاجخمُس اللانون عكس  .5
م الاقتراوي الؿاصة.  ؾاس ي لوواالث  ؾفاع مدمض : جلضم به ؤعًاء الفٍغ

علمي، عبض الوهاب بلفلُه، املسخاع نواب، عبض الحمُض فاجُحي، ابوبىغ 
.  اعبُض، اخمض بولون 

 عبُع 12 املؤعر في 1.74.16ملترح كانون ًغمي إلى حغُير ألاجخمُس اللانون عكس  .6
ل 12) 1396الثاني  . املخعلم باملىخب الوَني املغغبي للؿُاخت (1976 ؤبٍغ

 ٣ًط ي بةخضار وجىُٓم 35.13مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1
ما٫ الاحخماُٖت والث٣اُٞت  ماؾؿت للجهىى باأٖل

ٟي ٢ُإ اآلاُاه والٛاباث  .لٟاثضة مْى
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م الاقتراوي الؿاصة مدمض علمي، عبض الوهاب : جلضم به ؤعًاء الفٍغ
.   بلفلُه، املسخاع نواب، عبض الحمُض فاجُحي، ابوبىغ اعبُض، اخمض بولون 

نُت للجُولوحُت .7 م . ملترح كانون بئخضار الووالت الَو جلضم به ؤعًاء الفٍغ
مدمض علمي، عبض الوهاب بلفلُه، املسخاع نواب، عبض : الاقتراوي الؿاصة

 . الحمُض فاجُحي، ابوبىغ اعبُض، اخمض بولون 

جلضم به الؿُضاث . ملترح كانون بكإن جلنين ػعاعت الىُف باملغغب .8
م  نالت ألااملعانغة  .ألاالؿاصة ؤعًاء فٍغ

 بمثابت النظام 18.09ملترح كانون ًلط ي بخغُير ألاجخمُس اللانون عكس  .9
ف عكس   ؾاس ي لغغف الهناعت الخللُضًت الهاصع بدنفُظه الظهير الكٍغ

، جلّضم به عبض (2011 ؤغؿُـ 17) 1432 عمًان 16 الهاصع في 1.11.89
م  نالت  ؼ بنعؼألاػ ألاعبض إلاله املهاحغي ألاؤمدمض ؤخمُضي من فٍغ العٍؼ

. ألااملعانغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجدول رقم•1•:•النصوص القانونية قيد الدرس بالجنة

18.09•بمثابة النظام
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َلباث الاؾخماع إلى الوػعاء: 2الجضألٌا عكس   

 هغألانولوحُا الُلب
ش إلاخالت  جاٍع
 إلى الحىومت

ش إلاخالت  جاٍع
 إلى اللجنت

 الغكس املويوع ملضم الُلب

--- 
 ماي 11

2017 
 ماي 09

2017 
٤ ألانالت  ٍٞغ

 واآلاٗانغة

ني لل٨هغباء واآلااء -   وا٢٘ اآلا٨خب الَى
الهالح للكغب، و٧ل ما ًغجبِ ًه مً 
ت ومدلُت حؿخإزغ  ىُت وحهٍى ٢ًاًا َو

ني  باهخمام الغؤي الٗام الَى

1 

جم جضاعؽ اآلاىيٕى 
ش   2017 ًىلُىػ 25بخاٍع

 ًىهُى 06
2017 

06 
ًىهُى 
2017 

 ٤ الٍٟغ
الاؾخ٣اللي 
للىخضة 
 والخٗاصلُت

ني للؿُاخت -  2 ويُٗت اآلا٨خب الَى

--- 
 قدىبر 06

2017 

06 
قدىبر 
2017 

ت  مجمٖى
ال٩ىهٟضعالُت 
الضًم٣غاَُت 

للكٛل 

جضاعؽ مىيٕى ٞؿاص وحًٟٗ اياحي - 
لخىم الُٗض 

3 
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 ؤًٖاء م٨خب اللجىت

م ؤألا املجموعت البرملانُت  املهمت الاؾس الفٍغ

٤ الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب  عثِـ اللجىت الؿُض الٗغبي الٗغاٌص ي ٍٞغ
٤ الاقترا٧ي  الخلُٟت ألاو٫  الؿُض ؤبى ب٨غ ؤٖبُض الٍٟغ

٤ الاجداص اآلاٛغبي للكٛل  الخلُٟت الثاوي الؿُض مدمض ػعوا٫ ٍٞغ
٤ الٗضالت والخىمُت  الخلُٟت الثالث الؿُضة ؤما٫ مُهغة ٍٞغ

٤ الاؾخ٣اللي   الخلُٟت الغاب٘ الؿُض ؾُضي الُُب اآلاىؾاوي  للىخضة والخٗاصلُتالٍٟغ
٤ الانالت واآلاٗانغة  الخلُٟت الخامـ الؿُض ٖبض إلاله اآلاهاحغي  ٍٞغ

٤ الاجداص الٗام آلا٣اوالث اآلاٛغب غي  ٍٞغ  الخلُٟت الؿاصؽ الؿُض ٖبض الخمُض الهٍى
٤ الضؾخىعي الضًم٣غاَي الاحخماعي  الٍٟغ  ألامحن الؿُض ٖبض الغخُم ؤَمعي

٤ الخغ٧ي  مؿاٖض ألامحن الؿُض امباع٥ خمُت الٍٟغ
ني لألخغاع ٤ الخجم٘ الَى  اآلا٣غع  الؿُض مدمض ٖبى ٍٞغ

ت الٗمل الخ٣ضمي  مؿاٖض اآلا٣غع  الؿُض ّٖضي الصجحري  مجمٖى
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 ؤعًاء اللجنت

م ؤألا املجموعت البرملانُت  الاؾس الفٍغ

م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت  الؿُض ٖبض الهمض ٢ُىح الفٍغ

م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت  الؿُض ؤخمض بابا اٖمغ خضاص الفٍغ

م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت  الؿُض مدمض لكهب الفٍغ

م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت  الؿُض مدمض الٗؼعي الفٍغ

م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت  الؿُض ؤخمض اخمُمُض الفٍغ

م  نالت ألااملعانغة  الؿُض ٞاَمت آًذ مىس ى فٍغ

م  نالت ألااملعانغة  الؿُض ؤمدمض خمُضي فٍغ

م  نالت ألااملعانغة  الؿُض خمُض ٢محزة فٍغ

م الحغوي  الؿُض ؾُضي اآلاسخاع الجماوي الفٍغ

ني لألخغاع م الخجمع الَو  الؿُض مدمض ال٣ىضوس ي فٍغ
 

السيدات والسادة أعضاء•لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
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عُت  الؿنت الدكَغ
2016- 2017 

ل    2016صألاعة اهخوبغ  2017صألاعة ؤبٍغ

 املهوث عليها عضص النهوم -- 02 02

 الاحخماعاث عضص -- 15 15

ؾاعاث العمل  مجموع --  صكُلت30 ؾاعت ألا62  صكُلت30 ؾاعت ألا62

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الئدت النهوم اللانونُت املهوث عليها-1
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

ع اللوانين  مكاَع

ايت؛97.12مكغألاع كانون عكس  .1   ًخعلم بميافدت حعاَي املنكُاث في مجاٌ الٍغ

  ًخعلم بمؤؾؿاث الغعاًت الاحخماعُت؛65.15مكغألاع كانون عكس  .2

لجنت ).  ًخعلم بهُئت املنانفت ألاميافدت ول ؤقياٌ الخمُيز79.14مكغألاع كانون عكس  .3
ع ألاخلوق إلانؿان ألالجنت الخعلُس ألاالكؤألان الثلافُت ألاالاحخماعُت  (العضٌ ألاالدكَغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهنُف النهوم اللانونُت املهوث عليها- 2
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ل    2017صألاعة ؤبٍغ

الخ٩ىمت  01
 جوػَع النهوم اللانونُت خؿب مهضع إلاخالت على املجلـ

 مجلـ الىىاب 02
إلاجماع  02

ذ  جوػَع النهوم اللانونُت خؿب مأٌ الخهٍو
لبُت 01  ألٚا

اآلاّٗضلت  03  
--  جوػَع النهوم اللانونُت خؿب الخعضًل  ٚحر اآلاّٗضلت

٘ ٢ىاهحن جىُٓمُت --  مكاَع

 جوػَع النهوم اللانونُت خؿب َبُعتها اللانونُت
 -- ٢ىاهحن إلاطاع 
٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت  03 مكاَع
 -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن 

 
 

عي من زالٌ الخعضًالث امللّضمت- 3  :إلاؾهام الدكَغ

 

 

 

 

الحصيلة العامة ألشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية خالل السنة التشريعية•2016- 2017

1•-•الئحة النصوص القانونية املصوت عليها

2•-••تصنيف النصوص القانونية املصوت عليها
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ٖضص الخٗضًالث اآلا٣بىلت 
ٖضص الخٗضًالث 

اآلا٣ضمت 
الىو ال٣اهىوي 

 ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي 97.12مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1 28 28
ايت؛  اآلايكُاث في مجا٫ الٍغ

اًت 65.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .2 70 10  ًخٗل٤ بماؾؿاث الٖغ
الاحخماُٖت؛ 

 ًخٗل٤ بهُئت اآلاىانٟت 79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3 87 20
 .وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز

 
 
 
 
 
 

 إخهاءاث خٌو الاحخماعاث من زالٌ جغجُبها الىغألانولوجي  -4
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

املضة 
الؼمنُت 

 املجموع
عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو
للحًوع 

عضص 
 عًاء 

ش  جاٍع
الاحخماع 

مويوع الاحخماع  الغكس 

09h45min 26 15 04 03 61%  11 
 22الازنين 
 2017ماي 

ُت لىػاعة  صعاؾت اآلاحزاهُت الٟٖغ
ً اآلانهي  ىُت والخ٩ٍى التربُت الَى
والخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي 

٢ُإ : 2017بغؾم الؿىت اآلاالُت 
ىُت،  ً - التربُت الَى ٢ُإ الخ٩ٍى

٢ُإ الخٗلُم الٗالي - اآلانهي، 
 والبدث الٗلمي

01 

5h40min 21 10 05 02 61%  11 

 23الثالزاء 
 2017ماي 

الفترة )
 (الهباخُت

ُت لىػاعة  صعاؾت اآلاحزاهُت الٟٖغ
الكغل وإلاصماج اآلانهي بغؾم الؿىت 

 .2017اآلاالُت 
02 

2h30min 13 04 07 02 50%  09 

 23الثالزاء 
 2017ماي 
بعض )

حلؿت 
 ؾئلت 
 (الكفهُت

ُت  .1 صعاؾت اآلاحزاهُت الٟٖغ
ايت بغؾم  لىػاعة الكباب والٍغ

 .2017الؿىت اآلاالُت 
الكغوٕ في صعاؾت مكغوٕ  .2

 ًخٗل٤ بم٩اٞدت ٢97.12اهىن ع٢م 
الخٗاَي للميكُاث في مجا٫ 

ايت  .(ج٣ُض الؿُض الىػٍغ). الٍغ

03 
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4h10min 25 14 05 02 61%  11 
 24 عبعاء 
 2017ماي 

ُت لىػاعة  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
 .2017الصخت بغؾم الؿىت اآلاالُت 

04 

6h15min 16 08 04 06 46%  08 
الخمِـ 

 ماي 25
2017 

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
لىػاعة ألاؾغة والخًامً واآلاؿاواة 

والخىمُت الاحخماُٖت 
05 

5h 14 14 07 03 46  % 08 
 26الجمعت 
 2017ماي 

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
لىػاعة الث٣اٞت والاجها٫ بغؾم 

 .2017الؿىت اآلاالُت 
06 

10min 12 --- 05 01 67  % 12 
 1الخمِـ 
ًونُو 
2017 

ذ ٖلى مجمٕى اآلاحزاهُاث  الخهٍى
ُت التي جضزل يمً  الٟٖغ

ازخهاناث اللجىت بغؾم الؿىت 
 .2017اآلاالُت 

07 

1h 09 01 05 05 46%  08 
 14 عبعاء 
ًونُو 
2017 

احخمإ اللجىت لخ٣ضًم مكغوٕ 
 ًخٗل٤ بماؾؿاث ٢65.15اهىن ع٢م 

اًت الاحخماُٖت . الٖغ
08 

3h 30min 12 03 08 01 50%  09 
 21 عبعاء 
ًونُو 
2017 

مىانلت صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
 ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي 97.12

ايت . اآلايكُاث في مجا٫ الٍغ
09 

4h 45min 07 01 08 04 33%  06 

 6الخمِـ 
ًولُوػ 

2017 
(نباخا)  

مىانلت صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
 ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي 97.12

ايت . اآلايكُاث في مجا٫ الٍغ
10 

3•-•اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقّدمة:

4•-•إحصاءات حول االجتماعات من خالل ترتيبها الكرونولوجي

رقم قانون  مشروع 

مشروع قانون رقم

رقم قانون  مشروع 
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

املضة 
الؼمنُت 

 املجموع
عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو
للحًوع 

عضص 
 عًاء 

ش  جاٍع
الاحخماع 

مويوع الاحخماع  الغكس 

09h45min 26 15 04 03 61%  11 
 22الازنين 
 2017ماي 

ُت لىػاعة  صعاؾت اآلاحزاهُت الٟٖغ
ً اآلانهي  ىُت والخ٩ٍى التربُت الَى
والخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي 

٢ُإ : 2017بغؾم الؿىت اآلاالُت 
ىُت،  ً - التربُت الَى ٢ُإ الخ٩ٍى

٢ُإ الخٗلُم الٗالي - اآلانهي، 
 والبدث الٗلمي

01 

5h40min 21 10 05 02 61%  11 

 23الثالزاء 
 2017ماي 

الفترة )
 (الهباخُت

ُت لىػاعة  صعاؾت اآلاحزاهُت الٟٖغ
الكغل وإلاصماج اآلانهي بغؾم الؿىت 

 .2017اآلاالُت 
02 

2h30min 13 04 07 02 50%  09 

 23الثالزاء 
 2017ماي 
بعض )

حلؿت 
 ؾئلت 
 (الكفهُت

ُت  .1 صعاؾت اآلاحزاهُت الٟٖغ
ايت بغؾم  لىػاعة الكباب والٍغ

 .2017الؿىت اآلاالُت 
الكغوٕ في صعاؾت مكغوٕ  .2

 ًخٗل٤ بم٩اٞدت ٢97.12اهىن ع٢م 
الخٗاَي للميكُاث في مجا٫ 

ايت  .(ج٣ُض الؿُض الىػٍغ). الٍغ

03 
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4h10min 25 14 05 02 61%  11 
 24 عبعاء 
 2017ماي 

ُت لىػاعة  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
 .2017الصخت بغؾم الؿىت اآلاالُت 

04 

6h15min 16 08 04 06 46%  08 
الخمِـ 

 ماي 25
2017 

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
لىػاعة ألاؾغة والخًامً واآلاؿاواة 

والخىمُت الاحخماُٖت 
05 

5h 14 14 07 03 46  % 08 
 26الجمعت 
 2017ماي 

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
لىػاعة الث٣اٞت والاجها٫ بغؾم 

 .2017الؿىت اآلاالُت 
06 

10min 12 --- 05 01 67  % 12 
 1الخمِـ 
ًونُو 
2017 

ذ ٖلى مجمٕى اآلاحزاهُاث  الخهٍى
ُت التي جضزل يمً  الٟٖغ

ازخهاناث اللجىت بغؾم الؿىت 
 .2017اآلاالُت 

07 

1h 09 01 05 05 46%  08 
 14 عبعاء 
ًونُو 
2017 

احخمإ اللجىت لخ٣ضًم مكغوٕ 
 ًخٗل٤ بماؾؿاث ٢65.15اهىن ع٢م 

اًت الاحخماُٖت . الٖغ
08 

3h 30min 12 03 08 01 50%  09 
 21 عبعاء 
ًونُو 
2017 

مىانلت صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
 ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي 97.12

ايت . اآلايكُاث في مجا٫ الٍغ
09 

4h 45min 07 01 08 04 33%  06 

 6الخمِـ 
ًولُوػ 

2017 
(نباخا)  

مىانلت صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
 ًخٗل٤ بم٩اٞدت حٗاَي 97.12

ايت . اآلايكُاث في مجا٫ الٍغ
10 
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3h 06 00 09 03 33%  06 

 6الخمِـ 
ًولُوػ 

بعض ) 2017
(الؼألااٌ  

احخمإ مكتر٥ بحن لجىت الخٗلُم 
ولجىت الٗض٫ آلاىانلت صعاؾت 

 ًخٗل٤ 79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
بهُئت اآلاىانٟت وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ 

. الخمُحز

11 

5h 07 02 05 08 28%  05 
 12 عبعاء 
ًولُوػ 

2017 

مىانلت صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
اًت 65.15  ًخٗل٤ بماؾؿاث الٖغ

. الاحخماُٖت
12 

3h 26min 25 19 08 04 33%  06 
الخمِـ 

 ًولُوػ 13
2017 

احخمإ مكتر٥ بحن لجىت الخٗلُم 
ولجىت الٗض٫ آلاىانلت صعاؾت 

 ًخٗل٤ 79.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
بهُئت اآلاىانٟت وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ 

. الخمُحز

13 

5h 5min 21 12 08 01 50%  09 
 24 عبعاء 
ًولُوػ 

2017 

احخمإ مكتر٥ بحن لجىت الخٗلُم 
ذ في  ولجىت الٗض٫ للبذ والخهٍى
الخٗضًالث ٖلى مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 

 ًخٗل٤ بهُئت اآلاىانٟت 79.14
. وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز

14 

3h15min 23 17 06 06 33%  06 
 26 عبعاء 
ًولُوػ 

2017 

ذ ٖلى  البذ في الخٗضًالث والخهٍى
 ًخٗل٤ 65.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 

اًت الاحخماُٖت . بماؾؿاث الٖغ
15 

 
 

االثنين
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خهُلت خًوع الؿُضاث ألاالؿاصة الوػعاء الحخماعاث لجنت الخعلُس - 5
 ألاالكؤألان الثلافُت ألاالاحخماعُت

 
 
 

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

 الؿاصة الوػعاء عضص الاحخماعاث
1  الؿُض وػٍغ الث٣اٞت و الاجها٫ 
1   اآلانهي والخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي ً ىُت والخ٩ٍى الؿُض وػٍغ التربُت الَى
1    الؿُض وػٍغ الكٛل  وإلاصماج اآلانهي
7   الؿُضة وػٍغة ألاؾغة والخًامً واآلاؿاواة والخىمُت الاحخماُٖت
1   الؿُض وػٍغ الصخت
3   ايت الؿُض وػٍغ الكباب والٍغ
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النهوم اللانونُت كُض الضعؽ باللجنت: 1الجضألٌا عكس   

ملترخاث اللوانين كُض الضعؽ  ع اللوانين كُض الضعؽ  مكاَع

.  اآلاخٗل٤ بدىُٓم الخٗلُم الٗالي01.00م٣ترح ٢اهىن ٣ًط ي بدخمُم ال٣اهىن ع٢م  .1
٤ ألانالت واآلاٗانغة  .ج٣ضم به الؿُضاث والؿاصة ؤًٖاء ٍٞغ

 مً حماصي 25 الهاصع في 1.63.071م٣ترح ٢اهىن ًخمم الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م  .2
مبر 13) 1383آلازغة  وعص ٖلى اآلاجلـ مً . بكإن الخٗلُم ألاؾا� ي (1963 هٞى

. 2016 ٞبراًغ 12مجلـ الىىاب في 

 65.00 مً ال٣اهىن ع٢م 6م٣ترح ٢اهىن ٣ًط ي بخٗضًل ال٣ٟغة ألاولى مً اآلااصة  .3
ؤخُل ٖلى اآلاجلـ مً مجلـ . بمثابت مضوهت الخُُٛت الصخُت ألاؾاؾُت

 .15/07/2011الىىاب في 

 اآلاخٗل٤ 12.01 مً ال٣اهىن ع٢م 23 و22 و6م٣ترح ٢اهىن بخُٛحر وجخمُم اآلاىاص  .4
ج٣ضم به الؿُضاث والؿاصة . باآلاسخبراث الخانت للخدالُل البُىلىحُت الُبُت

٤ الاؾخ٣اللي للىخضة والخٗاصلُت  .ؤًٖاء الٍٟغ

ىُت لإلخُاثُحن .5 ج٣ضم به الؿُضاث والؿاصة . م٣ترح ٢اهىن خى٫ بوكاء هُئت َو
٤ الاؾخ٣اللي للىخضة والخٗاصلُت  .ؤًٖاء الٍٟغ

م٣ترح ٢اهىن ًخٗل٤ بمى٘ الخضزحن وإلاقهاع والضٖاًت للخبٜ في بٌٗ ألاما٦ً  .6
٤ الاقترا٧ي، الؿاصة. الٗمىمُت مدمض ٖلمي، ٖبض : ج٣ضم به ؤًٖاء الٍٟغ

الىهاب بل٣ُٟه، اآلاسخاع نىاب، ٖبض الخمُض ٞاجُخي، ابىب٨غ اٖبُض، اخمض 
. بىلىن 

 مً ال٣اهىن ع٢م 44 بخُٛحر اآلااصة 143.12مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .7
في بَاع ٢غاءة ) . بمثابت مضوهت الخُُٛت الصخُت ألاؾاؾُت65.00

 .(زاهُت

 ًخٗل٤ بمؼاولت مهً مدًغي ومىاولي 25.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .8
 .اآلاىخجاث الصخُت

 ًخٗل٤ بمؼاولت مهً التروٌٍ والخإهُل 45.13مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .9
ُٟي . وبٖاصة الخإهُل الْى

 بمثابت مضوهت 65.00 بخُٛحر وجخمُم ع٢م 63.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .10
. الخُُٛت الصخُت ألاؾاؾُت

 ًخٗل٤ باآلاجلـ الاؾدكاعي للكباب 89.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .11
. والٗمل الجمٗىي 

 ًخٗل٤ بةٖاصة جىُٓم و٧الت اآلاٛغب 02.15مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .12
. الٗغبي لألهباء

 

 
 

5•-•حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء•الجتماعات لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

5•-•النصوص القانونية وطلبات االستماع ألعضاء•الحكومة قيد الدرس باللجنة

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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َلباث الاؾخمإ بلى الىػعاء : 2الجضو٫ ع٢م   

ش إلاخالت بلى الخ٩ىمت  جاٍع
ش إلاخالت  جاٍع

 إلى اللجنت
 الغكس املويوع ملضم الُلب

ؤخُلذ مغاؾلت في املويوع 
ش  على الوػاعة املعنُت بخاٍع

. 2016 ماي 5

 
 2016 ماي 5

ت  مجمٖى
ال٩ىهٟضعالُت 
الضًم٣غاَُت 

للكٛل 

َلب ٣ٖض احخمإ بدًىع الؿُض وػٍغ الدكُٛل 
ها  والكاون الاحخماُٖت لخضاعؽ الازخالالث التي حٗٞغ

ىُت والخٗايضًت الٗامت  الخٗايضًت الٗامت للتربُت الَى
ٟي إلاصاعاث الٗمىمُت . آلاْى

1 

ؤخُلذ مغاؾلت في املويوع 
ش  على الوػاعة املعنُت بخاٍع

 .2016 ماي 13
 2016 ماي 11

 ٤ الٍٟغ
الاؾخ٣اللي 
للىخضة 

والخٗاصلُت 

َلب ٣ٖض احخمإ اللجىت خى٫ مىيٕى مىا٢كت ما 
داث  ىُت ل٨غة ال٣ضم مً جهٍغ ناخب البُىلت الَى

آلاؿاولحن باألهضًت والجامٗت خى٫ الخالٖباث في 
. الىخاثج

2 

ؤخُلذ مغاؾلت في املويوع 
ش  على الوػاعة املعنُت بخاٍع

 .2016 ماي 23
 2016 ماي 23

ت  مجمٖى
ال٩ىهٟضعالُت 
الضًم٣غاَُت 

للكٛل 

ني  َلب الاؾخمإ بلى الؿُض اآلاضًغ الٗام للم٨خب الَى
. لألٖما٫ الجامُٗت الاحخماُٖت والث٣اُٞت

3 

ؤخُلذ مغاؾلت في املويوع 
ش  على الوػاعة املعنُت بخاٍع

. 2016 ًولُوػ 11

 
 

 2016 ًىلُىػ 5

 
ت  مجمٖى

ال٩ىهٟضعالُت 
الضًم٣غاَُت 

للكٛل 

َلب ٣ٖض احخمإ اللجىت بدًىع الؿُض وػٍغ 
غ، وبدًىع  ً ألَا الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي وج٩ٍى
ني لألٖما٫ الجامُٗت  الؿُض اآلاضًغ الٗام للم٨خب الَى
الاحخماُٖت والث٣اُٞت لخضاعؽ َغ١ جضبحر اآلا٨خب ومأ٫ 
. مسُِ ٖمل اآلا٨خب زال٫ الىالًت الخ٩ىمُت الخالُت

4 
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ؤخُلذ مغاؾلت في املويوع 
ش  على الوػاعة املعنُت بخاٍع

. 2017 ًونُو 22

 
 2017 ًىهُى 22

ت  مجمٖى
ال٩ىهٟضعالُت 
الضًم٣غاَُت 

للكٛل 

َلب ٣ٖض احخمإ اللجىت لخضاعؽ وا٢٘ حامٗت 
ال٣اض ي ُٖاى بمغا٦ل بدًىع الؿُض عثِـ 

. الجامٗت
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الؿُضاث ألاالؿاصة ؤعًاء لجنت الخعلُس ألاالكؤألان الثلافُت ألاالاحخماعُت
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 ؤعًاء مىخب اللجنت

م ؤألا املجموعت البرملانُت  املهمت الاؾس الفٍغ
م العضالت ألاالخنمُت  عثِـ اللجىت اآلاؿدكاع ٖبض الٗلي خامي الضًً فٍغ
م الحغوي س ي الفٍغ  الخلُٟت ألاو٫  اآلاؿدكاع ٖبض الغخُم الضَع

م  نالت ألااملعانغة  الخلُٟت الثاوي اآلاؿدكاعة هجاة ٦محر فٍغ
م الاقتراوي  الخلُٟت الثالث اآلاؿدكاع ٖبض الىهاب بل٣ُٟه الفٍغ

م الضؾخوعي الضًملغاَي الاحخماعي  الخلُٟت الغاب٘ اآلاؿدكاعة ٖاجل ؤًخٗال الفٍغ
ني لألخغاع م الخجمع الَو  الخلُٟت الخامـ اآلاؿدكاع لخؿً اصعي فٍغ
م العضالت ألاالخنمُت م لهىاٌكغي  فٍغ  الخلُٟت الؿاصؽ اآلاؿدكاع ٖبض ال٨ٍغ

م الاجداص العام مللاألاالث املغغب  ألامحن اآلاؿدكاعة هاثلت مُت الخاػي  فٍغ
 مؿاٖض ألامحن اآلاؿدكاعة عحاء ال٨ؿاب مجموعت الىونفضعالُت الضًملغاَُت للكغل

م الاؾخلاللي  اآلا٣غع  اآلاؿدكاعة زضًجت الؼومي الفٍغ
م الاجداص املغغبي للكغل  مؿاٖض اآلا٣غع  اآلاؿدكاعة ؤما٫ الٗمغي  فٍغ

 ؤعًاء اللجنت

م الاؾخلاللي  اآلاؿدكاعة ٞاَمت الخبىس ي الفٍغ
م الاؾخلاللي  اآلاؿدكاعة ٞاَمت ٖمحري  الفٍغ

م  نالت ألااملعانغة ؼي  فٍغ  اآلاؿدكاع ؤخمض جٍى
م  نالت ألااملعانغة  اآلاؿدكاع ٖبض الغخُم ٦مُلي فٍغ
م العضالت ألاالخنمُت  اآلاؿدكاع مباع٥ حمُلي فٍغ
م الحغوي ؼ مهضب الفٍغ  اآلاؿدكاع ٍٖؼ
م الاقتراوي دان الفٍغ  اآلاؿدكاع مدمض ٍع

السيدات والسادة أعضاء•لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

ئشة

السيد

السيدة

السيدة

السيد

السيدة

السيدة

السيدة

السيد

السيد

السيد

السيد

السيد

السيدة

السيدة

السيدة األمينة

املقررة

مساعدة األمينة

مساعدة املقررة

السيد

السيد

السيد
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 الئدت النهوم اللانونُت املهّوث عليها  -1
 
 

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

ع اللوانين  مكاَع
 بخُٛحر عؾم الاؾخحراص اآلاٟغوى ٖلى ال٣مذ اللحن ومكخ٣اجه؛ للخ٩ىمت ًاطن بمىحبه 19.17 ٢اهىن ع٢م ٕمكغو  .1
؛ 2017 للؿىت اآلاالُت 73.16مكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت ع٢م  .2
  اآلاخٗل٤ بالخٗاوهُاث؛112.12 ًخٗل٤ بخُٛحر ال٣اهىن ع٢م 74.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3
لخىمُت الاؾدثماعاث والهاصعاث؛   جدضر بمىحبه الى٧الت اآلاٛغبُت60.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢ــم  .4
 بإحضار هظام للمٗاشاث لٟائضة فئاث اآلا�ىُحن والٗمال اآلاؿخ٣لحن وألا��اص غحر ألاحغاء الذًن 15.99مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .5

. ًؼاولىن وكاَا زانا
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جهنُف النهوم اللانونُت املهوث عليها- 2  

 

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

 الخ٩ىمت 02
جوػَع النهوم اللانونُت خؿب مهضع إلاخالت على املجلـ 

 مجلـ الىىاب 03
 إلاجماع 03

ذ  جوػَع النهوم اللانونُت خؿب مأٌ الخهٍو
لبُت 02  ألٚا
 اآلاّٗضلت 03

جوػَع النهوم اللانونُت خؿب الخعضًل 
 ٚحر اآلاٗضلت 02
٘ ٢ىاهحن جىُٓمُت --  مكاَع

٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت 05 جوػَع النهوم اللانونُت خؿب َبُعتها اللانونُت  مكاَع
م٣ترخاث ال٣ىاهحن  --

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الحهُلت العامت 
 ألقغاٌ لجنت املالُت ألاالخسُُِ ألاالخنمُت الاكخهاصًت زالٌ الؿنت 

عُت   2017-2016الدكَغ
 

*** 
 

عُت  -2016الؿنت الدكَغ
2017 

ل   2016صألاعة اهخوبغ  2017صألاعة ؤبٍغ

 املهوث عليها عضص النهوم -- 05 05

 الاحخماعاث عضص -- 21 21

ؾاعاث العمل  مجموع --  ص٢اث5٤ؾاٖت و 77  ص٢اث5٤ؾاٖت و 77

 
 
 
 

1•-•الئحة النصوص القانونية املصّوت عليها

2•-•تصنيف النصوص القانونية املصوت عليها
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

املضة 
الؼمنُت 

 املجموع
عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو
للحًوع 

عضص 
 عًاء 

ش  جاٍع
الاحخماع 

مويوع الاحخماع  الغكس 

 4 %17 6 13 3 7 ؾاٖت
 4الخمِـ 

 2017ماي 

ج٣ضًم ومىا٢كت مكغوٕ ٢اهىن 
 ًاطن بمىحبه 19.17ع٢م 

للخ٩ىمت بخُٛحر عؾم الاؾخحراص 
اآلاٟغوى ٖلى ال٣مذ اللحن 

ومكخ٣اجه 

1 

 17 %74 ال اخض 6 28 45  ص٣ُ٢ت50
 16الثالزاء 

 2017ماي 

ج٣ضًم الؿُض وػٍغ الا٢خهاص 
واآلاالُت آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت 

 2017لؿىت 
2 

 ؾاٖاث 5
 20و

 ص٣ُ٢ت
29 17 10 1 52% 12 

 17ألاعبٗاء 
 2017ماي 

 

الكغوٕ في اآلاىا٢كت الٗامت 
آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت لؿىت 

2017. 
3 

 15 %60 1 8 20 35  ؾاٖاث6
الخمِـ 

 ماي 18
2017 

مىانلت اآلاىا٢كت الٗامت 
آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت لؿىت 

 والاؾخمإ لجىاب الؿُض 2017
الىػٍغ ٖلى جضزالث الؿاصة 

ً  .اآلاؿدكاٍع

4 

 12 %52 1 11 11 23  ؾاٖاث3
   19الجمٗت 

 2017ماي 
الكغوٕ في مىا٢كت مىاص مكغوٕ 

 .٢2017اهىن اآلاالُت لؿىت 
5 
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عي من زالٌ الخعضًالث امللضمت- 3  إلاؾهام الدكَغ

 

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

عضص الخعضًالث 
امللبولت 

عضص الخعضًالث 
امللضمت 

النو اللانوني 

؛ 2017 للؿىت اآلاالُت 73.16 اآلاالُت ع٢م ٢اهىن مكغوٕ  .1 224 34

20 35 
  جدضر بمىحبه الى٧الت اآلاٛغبُت60.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢ــم  .2

لخىمُت الاؾدثماعاث والهاصعاث؛ 

34 65 
 بةخضار هٓام للمٗاقاث لٟاثضة 15.99مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3

فئاث اآلا�ىُ�ن والٗمال اآلاؿخقل�ن وألا��اص غ�� ألاحغاء الذًن 
. ًؼاولىن وكاَا زانا

 
 
 
 
 
 

إخهاءاث خٌو الاحخماعاث من زالٌ جغجُبها الىغألانولوجي-4  
 
 
 
 
 

3•-•اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة

4•-•إحصاءات حول االجتماعات من خالل ترتيبها الكرونولوجي
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

املضة 
الؼمنُت 

 املجموع
عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو
للحًوع 

عضص 
 عًاء 

ش  جاٍع
الاحخماع 

مويوع الاحخماع  الغكس 

 4 %17 6 13 3 7 ؾاٖت
 4الخمِـ 

 2017ماي 

ج٣ضًم ومىا٢كت مكغوٕ ٢اهىن 
 ًاطن بمىحبه 19.17ع٢م 

للخ٩ىمت بخُٛحر عؾم الاؾخحراص 
اآلاٟغوى ٖلى ال٣مذ اللحن 

ومكخ٣اجه 

1 

 17 %74 ال اخض 6 28 45  ص٣ُ٢ت50
 16الثالزاء 

 2017ماي 

ج٣ضًم الؿُض وػٍغ الا٢خهاص 
واآلاالُت آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت 

 2017لؿىت 
2 

 ؾاٖاث 5
 20و

 ص٣ُ٢ت
29 17 10 1 52% 12 

 17ألاعبٗاء 
 2017ماي 

 

الكغوٕ في اآلاىا٢كت الٗامت 
آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت لؿىت 

2017. 
3 

 15 %60 1 8 20 35  ؾاٖاث6
الخمِـ 

 ماي 18
2017 

مىانلت اآلاىا٢كت الٗامت 
آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت لؿىت 

 والاؾخمإ لجىاب الؿُض 2017
الىػٍغ ٖلى جضزالث الؿاصة 

ً  .اآلاؿدكاٍع

4 

 12 %52 1 11 11 23  ؾاٖاث3
   19الجمٗت 

 2017ماي 
الكغوٕ في مىا٢كت مىاص مكغوٕ 

 .٢2017اهىن اآلاالُت لؿىت 
5 
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 ؾاٖاث 5
 45و

 ص٣ُ٢ت
 12 %48 ال اخض 11 7 19

 22الازىحن 
 2017ماي 

مىانلت مىا٢كت مىاص مكغوٕ 
 ٢2017اهىن اآلاالُت لؿىت 

6 

ؾاٖخان 
 30و

 ص٣ُ٢ت
10 2 15 1 35% 8 

 24ألاعبٗاء 
 2017ماي 

 

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
لىػاعة الا٢خهاص واآلاالُت 

7 

 9 %39 ال اخض 13 21 30 ؾاٖاث 3
 24ألاعبٗاء 

 2017ماي 
 

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
صعاؾت مكغوٕ * للبالٍ اآلال٩ي؛ 

ُت لغثِـ  اآلاحزاهُت الٟٖغ
صعاؾت مكغوٕ * الخ٩ىمت؛

ُت للىػاعة  اآلاحزاهُت الٟٖغ
اآلاىخضبت لضي عثِـ الخ٩ىمت 

اآلا٩لٟت بالكاون الٗامت 
والخ٩امت 

8 

 7 %30 ال اخض 15 15 22 ؾاٖاث 4
 24ألاعبٗاء 

 2017ماي 
 

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
آلاجلـ الىىاب ومكغوٕ 
ُت آلاجلـ  اآلاحزاهُت الٟٖغ

 ً اآلاؿدكاٍع

9 

ؾاٖخان 
و 

ص٣ُ٢ت 30
 7 %30 ال اخض 16 2 9

الخمِـ 
 ماي 25

2017 

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للمجلـ الا٢خهاصي 

والبُئي  والاحخماعي
 

10 
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ؾاٖخان   6 %26 ال اخض 17 ال اخض 6
الخمِـ 

 ماي 25
2017 

ُت  صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
للمىضوبُت الؿامُت للخسُُِ 

11 

 17 %74 ال اخض 6 8 25 ؾاٖاث 9
 29الازىحن 

 2017ماي 
 

ذ  البذ في الخٗضًالث والخهٍى
ٖلى  الجؼء ألاو٫ مً مكغوٕ 

 2017ال٣اهىن اآلاالي لؿىت 
12 

 18 %78 ال اخض 5 2 20 ص٣ُ٢ت 45
 1الخمِـ 

 2017ًىهُى 
 

ذ ٖلى الجؼء  الضعاؾت والخهٍى
الثاوي مً مكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت 

لى مكغوٕ 2017لؿىت    ٖو
ذ ٖلى  ال٣اهىن  بغمخه، والخهٍى
ُت التي  ٘ اآلاحزاهُاث الٟٖغ مكاَع

جضزل في ازخهام اللجىت 

13 

ؾاٖت و 
 ص٣ُ٢ت 15

8 1 14 2 % 30 7 
 21الاعبٗاء 

 2017ًىهُى 
 

صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
 ًخٗل٤ بخُٛحر ال٣اهىن 74.16

 اآلاخٗل٤ 112.12ع٢م 
 بالخٗاوهُاث

14 

ؾاٖخان 
 45و 

ص٣ُ٢ت 
8 2 14 3 % 26 6 

 21الاعبٗاء 
 2017ًىهُى 

 

مىانلت صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن 
 بةخضار هٓام 99.15ع٢م 

للمٗاقاث لٟاثضة ٞئاث 
اآلاهىُحن والٗما٫ اآلاؿخ٣لحن 

وألا�خام غحر ألاجغاء الذًً 
. ًؼاولىن وكاَا زانا

15 
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ؾاٖت و 
هه٠ 

13 4 14 0 % 39 9 

 24الازىحن 
ًىلُىػ 
2017 

 

الكغوٕ في صعاؾت مكغوٕ 
 ًخٗل٤ ٢82.16اهىن ع٢م 

بخهُٟت محزاهُت الؿىت اآلاالُت 
2014. 

20 

 ؾاٖاث 6
 20و 

ص٣ُ٢ت 
10 2 15 0 % 34 8 

 26الاعبٗاء 
ًىلُىػ 
2017 

 

ذ  البذ في الخٗضًالث والخهٍى
ٖلى مىاص مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 

 جدضر بمىحبه الى٧الت 60.16
اآلاٛغبُت لخىمُت الاؾدثماعاث 

والهاصعاث 

21 

ؾاٖت  19 10 12 1 35% 8 
الخمِـ 

 ًىلُىػ 27
2017 

احخمإ مكتر٥ بحن لجىت 
اآلاالُت والخىمُت الا٢خهاصًت 
بمجلـ الىىاب ولجىت اآلاالُت 

والخسُُِ والخىمُت 
الا٢خهاصًت بمجلـ 

ً لخ٣ضًم ٖغى  اآلاؿدكاٍع
الؿُض وػٍغ الا٢خهاص واآلاالُت 

ضاص  اع الٗام إٖل خى٫ إلَا
مكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت لؿىت 

2018. 

22 
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 ؾاٖاث 4
 15و 

ص٣ُ٢ت 
8 2 14 3 % 26 6 

 6الخمِـ 
ًىلُىػ 
2017 

 

مىانلت صعاؾت مىاص مكغوٕ 
 بةخضار ٢99.15اهىن ع٢م 

هٓام للمٗاقاث لٟاثضة ٞئاث 
اآلاهىُحن والٗما٫ اآلاؿخ٣لحن 

وألا�خاص غح� ألاحغاء الظًً 
ًؼاولىن وكاَا زانا 

16 

 ؾاٖاث 5
 30و  

ص٣ُ٢ت 
5 0 15 3 % 21 5 

 10إلاثىحن 
ًىلُىػ 
2017 

 

مىانلت صعاؾت مىاص مكغوٕ 
 بةخضار ٢99.15اهىن ع٢م 

هٓام للمٗاقاث لٟاثضة ٞئاث 
اآلاهىُحن والٗما٫ اآلاؿخ٣لحن 

وألا�خاص غح� ألاحغاء الظًً 
ًؼاولىن وكاَا زانا 

17 

 ؾاٖاث 3
 15و 

ص٣ُ٢ت 
13 5 10 5 % 34 8 

ألاعبٗاء 
ًىلُىػ 12

2017 
 

الكغوٕ في صعاؾت مكغوٕ 
 جدضر ٢60.16اهىن ع٢م 

بمىحبه الى٧الت اآلاٛغبُت لخىمُت 
الاؾدثماعاث والهاصعاث 

18 

 ؾاٖاث 5
و 

ص٣ُ٢ت 30
10 4 11 6 % 26 6 

 19الاعبٗاء 
ًىلُىػ 
2017 

 

ذ  البذ في الخٗضًالث والخهٍى
ٖلى مىاص مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 

 بةخضار هٓام للمٗاقاث 99.15
لٟاثضة ٞئاث اآلاهىُحن والٗما٫ 

اآلاؿخ٣لحن وألا�خاص غح� ألاحغاء 
 .الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا

 

19 
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

املضة 
الؼمنُت 

 املجموع
عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو
للحًوع 

عضص 
 عًاء 

ش  جاٍع
الاحخماع 

مويوع الاحخماع  الغكس 

 4 %17 6 13 3 7 ؾاٖت
 4الخمِـ 

 2017ماي 

ج٣ضًم ومىا٢كت مكغوٕ ٢اهىن 
 ًاطن بمىحبه 19.17ع٢م 

للخ٩ىمت بخُٛحر عؾم الاؾخحراص 
اآلاٟغوى ٖلى ال٣مذ اللحن 

ومكخ٣اجه 

1 

 17 %74 ال اخض 6 28 45  ص٣ُ٢ت50
 16الثالزاء 

 2017ماي 

ج٣ضًم الؿُض وػٍغ الا٢خهاص 
واآلاالُت آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت 

 2017لؿىت 
2 

 ؾاٖاث 5
 20و

 ص٣ُ٢ت
29 17 10 1 52% 12 

 17ألاعبٗاء 
 2017ماي 

 

الكغوٕ في اآلاىا٢كت الٗامت 
آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت لؿىت 

2017. 
3 

 15 %60 1 8 20 35  ؾاٖاث6
الخمِـ 

 ماي 18
2017 

مىانلت اآلاىا٢كت الٗامت 
آلاكغوٕ ٢اهىن اآلاالُت لؿىت 

 والاؾخمإ لجىاب الؿُض 2017
الىػٍغ ٖلى جضزالث الؿاصة 

ً  .اآلاؿدكاٍع

4 

 12 %52 1 11 11 23  ؾاٖاث3
   19الجمٗت 

 2017ماي 
الكغوٕ في مىا٢كت مىاص مكغوٕ 

 .٢2017اهىن اآلاالُت لؿىت 
5 
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خهُلت خًوع الؿُضاث ألاالؿاصة الوػعاء الحخماعاث لجنت املالُت  -5
 ألاالخسُُِ ألاالخنمُت الاكخهاصًت

 
 

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

 الؿاصة الوػعاء عضص الاحخماعاث

 الؿُض وػٍغ الا٢خهاص واآلاالُت 11
الؿُض وػٍغ الدكُٛل والكاون الاحخماُٖت  4
الؿُض الىػٍغ اآلا٩ل٠ بالٗال٢ت م٘ البرآلاان  1
الؿُض وػٍغ الخجاعة والهىاٖت والا٢خهاص الغ٢مي  2
الؿُض ٧اجب الضولت اآلا٩ل٠ باالؾدثماع  2

1 
الؿُضة ٧اجبت الضولت اآلا٩لٟت بالهىاٖت الخ٣لُضًت والا٢خهاص 

الاحخماعي 
 

 
 

لباث الاؾخماع كُض الضعؽ باللجنت -6  النهوم اللانونُت ألَا

5•-•حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء•الجتماعات لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

6•-•النصوص القانونية وطلبات االستماع قيد الدرس باللجنة
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النهوم اللانونُت كُض الضعؽ باللجنت: 1الجضألٌا عكس   

ملترخاث اللوانين كُض الضعؽ  ع اللوانين كُض الضعؽ  مكاَع

 اآلاىٓم آلاهىت الخبحر 89.15م٣ترح ٢اهىن ًغمي بلى حُٛحر وجخمُم ال٣اهىن ع٢م  .1
٦ما وا٤ٞ ٖلُه مجلـ الىىاب )واآلاداؾب واآلادضر لهُئت الخبراء اآلاداؾبحن 

ش  ؤخُل مً مجلـ الىىاب في . (2000 ًىلُى 13 مىا٤ٞ 1421 عبُ٘ الثاوي 10بخاٍع
. 2000 ًىلُىػ 15

م٣ترح ٢اهىن بةخضار هٓام اآلاٗاقاث لٟاثضة ؤًٖاء مجلـ الىىاب ومجلـ  .2
ً ؼ بىٗؼوػ. اآلاؿدكاٍع ٤ ألانالت واآلاٗانغة الؿُض ٖبض الٍٗؼ  .ج٣ّضم به ًٖى ٍٞغ

٠ 43.95م٣ترح ٢اهىن ًغمي بلى حُٛحر ال٣اهىن ع٢م  .3  الهاصع بدىُٟظه الٓهحر الكٍغ
ال٣اض ي بةٖاصة  (1996 ٚكذ 7) 1417 عبُ٘ ألاو٫ 21 ناصع في 1.96.106ع٢م 

٤ الٗضالت والخىمُت. ه٩ُلت الهىضو١ اآلاٛغبي للخ٣اٖض . ج٣ضم به ؤًٖاء ٍٞغ
 17.99 مً ال٣اهىن ع٢م 306واآلااصة  301م٣ترح ٢اهىن ًغمي بلى حٗضًل اآلااصة  .4

 ج٣ضم به ؤًٖاء .09.03ًخٗل٤ بمضوهت الخإمُىاث ٦ما جم جخمُمه بال٣اهىن ع٢م 
٤ الاقترا٧ي، الؿاصة مدمض ٖلمي، ٖبض الىهاب بل٣ُٟه، اآلاسخاع نىاب، : الٍٟغ

 .ٖبض الخمُض ٞاجُخي، ابىب٨غ اٖبُض، اخمض بىلىن 
 

 ًخٗل٤ 82.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .5
بخهُٟت محزاهُت الؿىت اآلاالُت 

 ؛2014
 بمثابت 109.12 مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .6

. (٢غاءة زاهُت)مضوهت الخٗايض 
 

 
 
 
 

.1

.2
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جس إخالت الُلب على 
عئاؾت املجلـ ألابعض 

عغيه على ؤنظاع املىخب، 
جس إخالخه على الحىومت 
التي عبرث عن موافلتها 

لللُام بهظه املهمت 
الاؾخُالعُت، ألاؤألاولذ 
. للجنت جدضًض موعض لها

 2016 ًىلُىػ 5 -
٤ الٗضالت  ٍٞغ

 والخىمُت

مهمت اؾخُالُٖت الى مُىاء 
الىاْىع واآلاغ٦ؼ الخضوصي 

بني اههاع للى٢ٝى ٖلى ٖمل 
وؤوكُت بصاعة الجماع٥ 

ً الخضوصًً  باآلاغ٦ٍؼ
اآلاظ٧ىعًٍ، وطل٪ بمىاؾبت 
اؾخ٣با٫ الجالُت اآلاٛغبُت 

. اآلا٣ُمت بالخاعج

1 

 
 
 

 الؿُضاث ألاالؿاصة ؤعًاء لجنت املالُت ألاالخسُُِ ألاالخنمُت الاكخهاصًت
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َلباث الاؾخماع إلى الوػعاء : 2الجضألٌا عكس   

 هغألانولوحُا الُلب
ش إلاخالت  جاٍع
 إلى الحىومت

ش إلاخالت  جاٍع
 إلى اللجنت

 الغكس املويوع ملضم الُلب

جس إخالت الُلب على بنً 
املغغب صألان الخونل بإي 
حواب، جؼامنا مع جإحُل 

الحىومت اللُام بهظا إلاحغاء 

 ًىهُى 28
2017 

 ًىهُى 22
2017 

ت  مجمٖى
ال٩ىهٟضعالُت 
الضًم٣غاَُت 

للكٛل 

غ نٝغ الضعهم في ؤ٤ٞ  جدٍغ
مه  حٍٗى

1 

 ًىهُى 28
2017 

 ًىهُى 23
2017 

٤ ألانالت  ٍٞغ
واآلاٗانغة 

مىا٢كت ٧ل الجىاهب اآلاغجبُت 
غ الجؼجي للضعهم  بمىيٕى الخدٍغ

اآلاٛغبي 
2 

 ًىهُى 28
2017 

 ًىهُى 23
2017 

٤ الاؾخ٣اللي  الٍٟغ غ ؾٗغ الضعهم  جدٍغ 3 

بمباصعة من ألاػٍغ الاكخهاص 
ألااملالُت، ألاجُبُلا مللخًُاث 

 من اللانون 47املاصة 
الخنظُمي للانون املالُت، جس 
علض هظا الاحخماع املكترن 
مع لجنت املالُت ألاالخنمُت 

 الاكخهاصًت بمجلـ النواب
 

 -  - الخ٩ىمت 

الاؾخمإ لٗغى الؿُض وػٍغ 
الا٢خهاص واآلاالُت خى٫ جىُٟظ 

ضاص 2017ال٣اهىن اآلاالي   وإلٖا
 .2018آلاكغوٕ ال٣اهىن اآلاالي 

4 

 املهام الاؾخُالعُت : 3الجضألٌا عكس 
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 ؤعًاء مىخب اللجنت

م ؤألا املجموعت البرملانُت  املهمت الاؾس الفٍغ
م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت عثِـ اللجىت  الؿُض عخا٫ اآلا٩اوي  الفٍغ

م  نالت ألااملعانغة  الخلُٟت ألاو٫  الؿُض ٖاص٫ بغ٧اث فٍغ
م الحغوي ـ الٗلىي الخؿني الفٍغ  الخلُٟت الثاوي الؿُض مىالي اصَع

ني لألخغاع م الخجمع الَو  الخلُٟت الثالث الؿُض مدمض الب٩ىعي فٍغ
م الاجداص العام مللاألاالث املغغب م مهضي فٍغ  الخلُٟت الغاب٘ الؿُض ٖبض ال٨ٍغ

م الاقتراوي  الخلُٟت الخامـ الؿُض  ٖبض الخمُض ٞاجخي الفٍغ
م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت الخلُٟت الؿاصؽ  الؿُض  حما٫ بً عبُٗت الفٍغ
م الاجداص املغغبي للكغل  ألام�ن الؿُض مدمض خُخىم فٍغ

م الضؾخوعي الضًملغاَي الاحخماعي  الفٍغ  مؿاٖض  ألام�ن الؿُض  ٖضا٫ مدمض
م العضالت ألاالخنمُت مي فٍغ  اآلا٣غع  الؿُض ٖبض الهمض مٍغ

 مؿاٖض اآلا٣غع  الؿُض  ٖبض الخ٤ خِؿان مجموعت الىونفضعالُت الضًملغاَُت للكغل

ؤعًاء اللجنت 

م ؤألا املجموعت البرملانُت  الاؾس الفٍغ
م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت  الؿُض  ٖبض الؿالم اللباع الفٍغ

الؿُض  ٞااص ٢ضًغي  "      "       "      "
م  نالت ألااملعانغة  فٍغ ؼ بىٗؼوػ  الؿُض  ٖبض الٍٗؼ

 الؿُض ٖبض الغخُم ال٨مُلي "      "       "      "
الؿُض  لخى اآلاغبىح  "      "       "      "
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الؿُض  مدمض الخمامي  "      "       "      "
م العضالت ألاالخنمُت  فٍغ الؿُض ٖلي الٗؿغي 

الؿُض ؾُٗض الؿٗضووي  "      "       "      "
ني لألخغاع  م الخجمع الَو فٍغ الؿُض ٖبض ال٣اصع ؾالمت 

م الحغوي  الؿُض  اخمض قض الفٍغ
م الاجداص العام مللاألاالث املغغب  فٍغ الؿُض ًىؾ٠ مديي 

م الاجداص املغغبي للكغل  فٍغ  الؿُض ٖؼ الضًً ػ٦غي 
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 الحهُلت العامت

ني ألااملناَم املغغبُت املدخلت  ألقغاٌ عمل لجنت الخاعحُت ألاالحضألاص ألاالضفاع الَو
عُت  2017 -2016زالٌ الؿنت الدكَغ  

*** 
 

 

عُت  ل  2017 -2016الؿنت الدكَغ  2016صألاعة اهخوبغ  2017صألاعة ؤبٍغ

 املهوث عليها عضص النهوم 01 34 35

 الاحخماعاث عضص 01 09 10

ؾاعاث العمل  مجموع  ص٣ُ٢ت30ؾاٖخحن و   ص٣ُ٢ت30 ؾاٖت و19  ص٣ُ٢ت45 ؾاٖت و21
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الئدت النهوم اللانونُت املهوث عليها  -
 

 2016صألاعة ؤهخوبغ 

ع اللوانين  مكاَع

٣ي اآلاى٢٘ بلىمي 01.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1 ى)، ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص إلاٍٞغ  11في  (بالخٚى
، وبمابىجى 2003 ٞبراًغ 3في  (بزُىبُا)، ٦ما جم حٗضًله بالبروجى٧ى٫ اآلالخ٤ به، اآلاٗخمض بإصٌـ ؤبابا 2000ًىلُى 

   .2003 ًىلُى 11في  (اآلاىػمب٤ُ)
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

ع اللوانين  مكاَع

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 03.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1  بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا 2016 هٞى
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ .  الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت لخجىب الاػصواج الًٍغ

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 04.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .2  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 هٞى
. حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت، بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن زضماث الى٣ل الجىي اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 05.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3  بحن خ٩ىمت 2016 هٞى
. اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت

 بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت عواهضا 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت ب٨ُٛالي في 06.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .4
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . لخجىب الاػصواج الًٍغ

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 07.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .5
. حمهىعٍت عواهضا بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث

ت اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 08.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .6  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا

ٟى في 09.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .7 مبر 21 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإهدىاهاٍع  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 هٞى
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . حمهىعٍت مضٚك٣غ لخجىب الاػصواج الًٍغ

ٟى في 10.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .8 ت، اآلاى٢٘ بإهدىاهاٍع  21 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الخٗاون في مجا٫ الهُض البدغي وجغبُت ألاخُاء البدٍغ
مبر   . بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ2016هٞى
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ؼ الخٗاون 48.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .19  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا٢ُت الخٗاون إلاصاعي اآلاخباص٫ مً ؤحل حؿهُل إلاحغاءاث الجمغ٦ُت وحٍٗؼ
اجٟا٢ُت "اآلاكتر٥ والى٢اًت مً اآلاسالٟاث الجمغ٦ُت والبدث ٖجها وعصٖها بحن صو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 

. 2015 ٞبراًغ 18، اآلاى٢٘ بٗمان في "ؤٚاصًغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى البروجى٧ى٫ إلايافي لالجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ خى٫ اهًمام صو٫ 51.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .20
ل 6حضًضة، اآلاى٢٘ في  .  2016 ؤبٍغ

 2016 ماي 11 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاخٗل٣ت بالخٗاون ال٣ًاجي في اآلاجا٫ الجىاجي، اآلاى٢ٗت بب٨حن في 52.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .21
. بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت

تراٝ اآلاخباص٫ باآلاكٛل الا٢خهاصي اآلاٗخمض بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت 53.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .22  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الٖا
ل 13، اآلاى٢٘ بال٣اهغة في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ  . 2016 ؤبٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاهم في مجا٫ حؿهُل الغبِ إلال٨ترووي وجباص٫ اآلاٗلىماث بحن الضو٫ ؤًٖاء 54.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .23
ل 13، اآلاى٢ٗت بال٣اهغة في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ  . 2016 ؤبٍغ

ً لخجىب 56.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .24  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى بغوجى٧ى٫ حٗضًل الاجٟا٢ُت بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت ممل٨ت البدٍغ
بي ومى٘ التهغب مً الًغاثب باليؿبت للًغاثب ٖلى الضزل، اآلاى٢٘ باآلاىامت في  ل 25الاػصواج الًٍغ . 2016 ؤبٍغ

 بحن بصاعة 2016 ماي 11 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخٗاون في اآلاجا٫ الٗؿ٨غي، اآلاى٢٘ بب٨حن في 62.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .25
ني للممل٨ت اآلاٛغبُت ووػاعة الضٞإ لجمهىعٍت الهحن الكٗبُت . الضٞإ الَى

خىن وػٍخىن اآلااثضة لٗام 79.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .26 ذ الٍؼ  ؤ٦خىبغ 9، اآلاى٢٘ بجى٠ُ في 2015 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الضولي لٍؼ
2015 .

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ بوكاء اآلاغ٦ؼ الاؾدكاعي خى٫ ٢ىاهحن مىٓمت الخجاعة الٗاآلاُت، اآلاى٢٘ بؿُاجل 02.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .27
٨ُت) مبر 30في  (الىالًاث اآلاخدضة ألامٍغ  .1999 هٞى
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ت اآلاى٢٘ بضاع الؿالم في 11.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .9  بحن خ٩ىمت 2016 ؤ٦خىبغ 24 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
. اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ججزاهُا اآلاخدضة

ت اآلاى٢٘ بإبىحا في 12.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .10  بحن خ٩ىمت 2016 صٌؿمبر 2 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الثىاجي بكإن الخضماث الجٍى
ا الُٟضعالُت . اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر

 بحن خ٩ىمت 2016 صٌؿمبر 2 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاهم في مُضان الهُض البدغي، اآلاى٢ٗت بإبىحا في 13.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .11
ا الُٟضعالُت . اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر

ؼ الخجاعة اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 14.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .12 مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاهم بكإن حٍٗؼ  بحن خ٩ىمت 2016 هٞى
. اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الخٗاون في اآلاجا٫ ألامني، اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 15.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .13
. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت 2016 صٌؿمبر 3 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإبىحا في 17.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .14
ا الُٟضعالُت بكإن إلاوٗاف والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث . هُجحًر

٣ي، اآلاٗخمض بضوعبان 28.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .15  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى البروجى٧ى٫ خى٫ بوكاء مجلـ الؿلم وألامً الخاب٘ لالجداص إلاٍٞغ
٣ُا) . 2002 ًىلُى 9في  (حىىب بٍٞغ

٣ي، 29.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .16 ٣ُت بكإن البرآلاان إلاٍٞغ  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى بغوجى٧ى٫ اآلاٗاهضة اآلااؾؿت للجماٖت الا٢خهاصًت إلاٍٞغ
. 2001 ماعؽ 2في  (لُبُا)اآلاٗخمض بمضًىت ؾغث 

٣ُت، اآلاٗخمضة بإبىحا 34.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .17 ا) ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اآلاٗاهضة اآلااؾؿت للجماٖت الا٢خهاصًت إلاٍٞغ  ًىهُى 3في  (هُجحًر
٣ي1991 ٣ُت التي خل مدلها الاجداص إلاٍٞغ ًاء في مىٓمت الىخضة إلاٍٞغ  . مً ٢بل الضو٫ ألٖا

 بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت 2016 ماي 11 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا٢ُت حؿلُم اآلاجغمحن اآلاى٢ٗت بب٨حن في 44.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .18
.  الهحن الكٗبُت
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

ع اللوانين  مكاَع

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 03.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1  بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا 2016 هٞى
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ .  الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت لخجىب الاػصواج الًٍغ

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 04.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .2  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 هٞى
. حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت، بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن زضماث الى٣ل الجىي اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 05.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3  بحن خ٩ىمت 2016 هٞى
. اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت

 بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت عواهضا 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت ب٨ُٛالي في 06.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .4
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . لخجىب الاػصواج الًٍغ

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 07.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .5
. حمهىعٍت عواهضا بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث

ت اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 08.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .6  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا

ٟى في 09.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .7 مبر 21 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإهدىاهاٍع  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 هٞى
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . حمهىعٍت مضٚك٣غ لخجىب الاػصواج الًٍغ

ٟى في 10.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .8 ت، اآلاى٢٘ بإهدىاهاٍع  21 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الخٗاون في مجا٫ الهُض البدغي وجغبُت ألاخُاء البدٍغ
مبر   . بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ2016هٞى
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

ع اللوانين  مكاَع
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مبر   . بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ2016هٞى
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ؼ الخٗاون 48.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .19  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا٢ُت الخٗاون إلاصاعي اآلاخباص٫ مً ؤحل حؿهُل إلاحغاءاث الجمغ٦ُت وحٍٗؼ
اجٟا٢ُت "اآلاكتر٥ والى٢اًت مً اآلاسالٟاث الجمغ٦ُت والبدث ٖجها وعصٖها بحن صو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 

. 2015 ٞبراًغ 18، اآلاى٢٘ بٗمان في "ؤٚاصًغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى البروجى٧ى٫ إلايافي لالجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ خى٫ اهًمام صو٫ 51.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .20
ل 6حضًضة، اآلاى٢٘ في  .  2016 ؤبٍغ

 2016 ماي 11 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاخٗل٣ت بالخٗاون ال٣ًاجي في اآلاجا٫ الجىاجي، اآلاى٢ٗت بب٨حن في 52.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .21
. بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت

تراٝ اآلاخباص٫ باآلاكٛل الا٢خهاصي اآلاٗخمض بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت 53.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .22  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الٖا
ل 13، اآلاى٢٘ بال٣اهغة في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ  . 2016 ؤبٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى مظ٦غة جٟاهم في مجا٫ حؿهُل الغبِ إلال٨ترووي وجباص٫ اآلاٗلىماث بحن الضو٫ ؤًٖاء 54.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .23
ل 13، اآلاى٢ٗت بال٣اهغة في "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ"الاجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ  . 2016 ؤبٍغ

ً لخجىب 56.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .24  ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى بغوجى٧ى٫ حٗضًل الاجٟا٢ُت بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت ممل٨ت البدٍغ
بي ومى٘ التهغب مً الًغاثب باليؿبت للًغاثب ٖلى الضزل، اآلاى٢٘ باآلاىامت في  ل 25الاػصواج الًٍغ . 2016 ؤبٍغ

 بحن بصاعة 2016 ماي 11 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخٗاون في اآلاجا٫ الٗؿ٨غي، اآلاى٢٘ بب٨حن في 62.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .25
ني للممل٨ت اآلاٛغبُت ووػاعة الضٞإ لجمهىعٍت الهحن الكٗبُت . الضٞإ الَى

خىن وػٍخىن اآلااثضة لٗام 79.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .26 ذ الٍؼ  ؤ٦خىبغ 9، اآلاى٢٘ بجى٠ُ في 2015 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الضولي لٍؼ
2015 .

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ بوكاء اآلاغ٦ؼ الاؾدكاعي خى٫ ٢ىاهحن مىٓمت الخجاعة الٗاآلاُت، اآلاى٢٘ بؿُاجل 02.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .27
٨ُت) مبر 30في  (الىالًاث اآلاخدضة ألامٍغ  .1999 هٞى
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 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2017 ٞبراًغ 20 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 22.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .28
. حمهىعٍت ػامبُا بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث

ت اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 23.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .29  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2017 ٞبراًغ 20 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ػامبُا

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2017 ٞبراًغ 17 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإ٦غا في 24.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .30
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . حمهىعٍت ٚاها لخجىب الاػصواج الًٍغ

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2017 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 25.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .31
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . حمهىعٍت حىىب الؿىصان لخجىب الاػصواج الًٍغ

ت32.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .32 ٣ي لألعناص الجٍى ، اآلاٗخمض (AMCOMET)   ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي للماجمغ الىػاعي ألاٍٞغ
.  مً ٢بل الضوعة الثالثت لهظا اآلااجمغ2015 ٞبراًغ 14في  (الغأس ألازًغ)ببراًا 

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت 2017 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 26.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .33
.  حىىب الؿىصان بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 2017 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ الٗام للخٗاون اآلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 27.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .34
. وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب الؿىصان
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 جهنُف النهوم اللانونُت املهّوث عليها-2
 
 

ل    2016صألاعة اهخوبغ  2017صألاعة ؤبٍغ

الخ٩ىمت  -- -- جوػَع النهوم اللانونُت خؿب 
 مجلـ الىىاب 01 34مهضع إلاخالت على املجلـ 

إلاجماع  01 34 جوػَع النهوم اللانونُت خؿب 
ذ  لبُت -- --مأٌ الخهٍو  ألٚا

اآلاّٗضلت  -- -- جوػَع النهوم اللانونُت خؿب 
 ٚحر اآلاٗضلت 01 34الخعضًل 

34 01 
٘ ٢ىاهحن باآلاىا٣ٞت  مكاَع

جوػَع النهوم اللانونُت خؿب  ٖلى اجٟا٢ُاث صولُت
--  َبُعتها اللانونُت ٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت --  مكاَع

 --  -- م٣ترخاث ال٣ىاهحن 
 

 

 إخهاءاث خٌو الاحخماعاث من زالٌ جغجُبها الىغألانولوجي  -1
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

ع اللوانين  مكاَع

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في 03.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1  بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا 2016 هٞى
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ .  الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت لخجىب الاػصواج الًٍغ

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 04.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .2  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 هٞى
. حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت، بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث

مبر 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن زضماث الى٣ل الجىي اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في 05.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3  بحن خ٩ىمت 2016 هٞى
. اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت

 بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت عواهضا 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت ب٨ُٛالي في 06.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .4
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . لخجىب الاػصواج الًٍغ

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 07.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .5
. حمهىعٍت عواهضا بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث

ت اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 08.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .6  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 ؤ٦خىبغ 19 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
. اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا

ٟى في 09.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .7 مبر 21 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإهدىاهاٍع  بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2016 هٞى
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل بي ومى٘ التهغب الًٍغ . حمهىعٍت مضٚك٣غ لخجىب الاػصواج الًٍغ

ٟى في 10.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .8 ت، اآلاى٢٘ بإهدىاهاٍع  21 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى اجٟا١ الخٗاون في مجا٫ الهُض البدغي وجغبُت ألاخُاء البدٍغ
مبر   . بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت مضٚك٣غ2016هٞى

 

2•-•تصنيف النصوص القانونية املصوت عليها
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ؾاٖاث 
الٗمل 

 ً خًىع الؿُضاث والؿاصة اآلاؿدكاٍع  
ش  جاٍع

الاحخمإ 

 
مىيٕى الاحخمإ 

الغ٢م 
 املجموع

عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو

للحًوع 

ؤعًاء 
اللجنت 

 2016صوعة ؤ٦خىبغ 

ؾاعخين 
 30ألا

صكُلت 
41 32 8 0 

52.94 
% 

9 

الخمِـ 
19  

ًىاًغ 
2017 

ًىا٤ٞ بمىحبه   17.01مكغوٕ ٢اهىن   ع٢م  -
٣ي، اآلاى٢٘  ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص إلاٍٞغ

ى)بلىمي  ، ٦ما جم 2000 ًىلُىػ 11في  (الخٚى
حٗضًله بالبروجى٧ى٫ اآلالخ٤ به، اآلاٗخمض بإصٌـ 

 وبمابىجى  2003 ٞبراًغ 03في  (ازُىبُا)ؤبابا 
 2003 ًىلُىػ 11في  (اآلاىػمب٤ُ)

1 

ل  2017صوعة ؤبٍغ  

45  
صكُلت 

10 2 9 0 
47.05 

% 
8 

الجمٗت 
 ماي 19

2017 
 

ُت لىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي 

 
2 

ؾاعخين 
 5ألا

 صكائم
7 1 9 2 

35.29 
% 

6 
الازىحن 

 ماي 22
2017 

ُت للىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
اآلاىخضبت لضي عثِـ الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ 

ني  الَى
3 

3 
ؾاعاث     

 15ألا
صكُلت 

4 0 13 0 
23.52 

% 
4 

الازىحن 
 ماي 22

2017 

ُت للمىضوبُت  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
غ  الؿامُت للم٣اومحن وؤًٖاء حِل الخدٍغ

4 
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3 
ؾاعاث     

 45ألا
صكُلت 

13 8 11 1 
29.41 

% 
5 

الثالزاء 
 ماي 23

2017 
 

ُت  - مىانلت صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
لىػاعة الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي 

5 

ؾاعخين 
 55ألا

 صكُلت
11 5 9 2 

35.29 
% 

6 

ألاعبٗاء 
 ماي 24

2017 
 

ُت لىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
 ألاو٢اٝ والكاون الاؾالمُت

6 

3 
ؾاعاث     

 30ألا
 صكُلت

8 5 14 0 
%

 64.
17 

3 
الخمِـ 

 ماي 25
2017 

ُت للىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
اآلاىخضبت لضي وػٍغ قاون الخاعحُت والخٗاون 

الضولي اآلا٩لٟت باآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن بالخاعج وقاون 
 الهجغة

 

7 

15 
 صكُلت

10 0 6 1 
%

 
58.82 

10 
الخمِـ 

 ًىهُى 01
2017 

ُت  - ٘ اآلاحزاهُاث الٟٖغ ذ ٖلى مكاَع الؿىت )الخهٍى
 (2017اآلاالُت 

8 

ؾاعت 
ألااخضة 

 45ألا
صكُلت 

8 1 9 1 
%

 
41.17 

7 

الثالزاء 
25 

ًىلُىػ 
2017 

ذ ٖلى    :الضعاؾت والخهٍى
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 03.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1

مبر 19الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإصٌـ ؤبابا في   2016 هٞى
بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت 

بي ومى٘  الضًم٣غاَُت لخجىب الاػصواج الًٍغ
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل   .التهغب الًٍغ

9 

3•-••إحصاءات حول االجتماعات من خالل ترتيبها الكرونولوجي

دورة أبريل•2017
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ؾاٖاث 
الٗمل 

 ً خًىع الؿُضاث والؿاصة اآلاؿدكاٍع  
ش  جاٍع

الاحخمإ 

 
مىيٕى الاحخمإ 

الغ٢م 
 املجموع

عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو

للحًوع 

ؤعًاء 
اللجنت 

 2016صوعة ؤ٦خىبغ 

ؾاعخين 
 30ألا

صكُلت 
41 32 8 0 

52.94 
% 

9 

الخمِـ 
19  

ًىاًغ 
2017 

ًىا٤ٞ بمىحبه   17.01مكغوٕ ٢اهىن   ع٢م  -
٣ي، اآلاى٢٘  ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص إلاٍٞغ

ى)بلىمي  ، ٦ما جم 2000 ًىلُىػ 11في  (الخٚى
حٗضًله بالبروجى٧ى٫ اآلالخ٤ به، اآلاٗخمض بإصٌـ 

 وبمابىجى  2003 ٞبراًغ 03في  (ازُىبُا)ؤبابا 
 2003 ًىلُىػ 11في  (اآلاىػمب٤ُ)

1 

ل  2017صوعة ؤبٍغ  

45  
صكُلت 

10 2 9 0 
47.05 

% 
8 

الجمٗت 
 ماي 19

2017 
 

ُت لىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي 

 
2 

ؾاعخين 
 5ألا

 صكائم
7 1 9 2 

35.29 
% 

6 
الازىحن 

 ماي 22
2017 

ُت للىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
اآلاىخضبت لضي عثِـ الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ 

ني  الَى
3 

3 
ؾاعاث     

 15ألا
صكُلت 

4 0 13 0 
23.52 

% 
4 

الازىحن 
 ماي 22

2017 

ُت للمىضوبُت  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
غ  الؿامُت للم٣اومحن وؤًٖاء حِل الخدٍغ

4 
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 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 04.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .2
مبر 19الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإصٌـ ؤبابا في   بحن 2016 هٞى

خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا 
الُٟضعالُت الضًم٣غاَُت،بكإن الدصجُ٘ والخماًت 

 .اآلاخباصلت لالؾدثماعاث 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 05.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3

الاجٟا١ بكإن زضماث الى٣ل الجىي اآلاى٢٘ بإصٌـ 
مبر 19ؤبابا في   بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 هٞى

اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت 
 .الضًم٣غاَُت 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 06.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .4
 بحن 2016 ؤ٦خىبغ 19الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت ب٨ُٛالي في 

اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت عواهضا لخجىب الاػصواج 
بي في مُضان الًغاثب  بي ومى٘ التهغب الًٍغ الًٍغ

 ٖلى الضزل
 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 07.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .5

 بحن 2016ؤ٦خىبغ  19الاجٟا١ اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 
خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا 

 .بكإن الدصجُ٘ والخماًت اآلاخباصلت لالؾدثماعاث 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 08.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .6

ت اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في  الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 2016 ؤ٦خىبغ 19
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 وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 09.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .7

ٟى في  مبر 21الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإهدىاهاٍع  2016 هٞى
بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت 

بي ومى٘ التهغب  مضٚك٣غ لخجىب الاػصواج الًٍغ
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل  .الًٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 10.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .8
اجٟا١ الخٗاون في مجا٫ الهُض البدغي وجغبُت 

ٟى في  ت، اآلاى٢٘ بإهدىاهاٍع مبر 21ألاخُاء البدٍغ  هٞى
بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت  2016

 حمهىعٍت مضٚك٣غ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 11.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .9

ت اآلاى٢٘ بضاع الؿالم  الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 2016 ؤ٦خىبغ 24في 

 .وخ٩ىمت حمهىعٍت ججزاهُا اآلاخدضة
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 12.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .10

ت اآلاى٢٘  الاجٟا١ الثىاجي بكإن الخضماث الجٍى
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 صٌؿمبر 2بإبىحا في 

ا الُٟضعالُت   .اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر
 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 13.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م .11

مظ٦غة جٟاهم في مُضان الهُض البدغي، اآلاى٢ٗت 
 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 صٌؿمبر 2بإبىحا في 
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ا الُٟضعالُت   .اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 14.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .12

ؼ الخجاعة اآلاى٢ٗت بإصٌـ  مظ٦غة جٟاهم بكإن حٍٗؼ
مبر 19ؤبابا في   بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 2016 هٞى

اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت بزُىبُا الُٟضعالُت 
 .الضًم٣غاَُت 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 15.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .13
اجٟا١ الخٗاون في اآلاجا٫ ألامني، اآلاى٢٘ ب٨ُٛالي في 

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت 2016 ؤ٦خىبغ 19
 .وخ٩ىمت حمهىعٍت عواهضا 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 17.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .14
 بحن 2016 صٌؿمبر 3الاجٟا١ اآلاى٢٘ بإبىحا في 

ا  خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت هُجحًر
الُٟضعالُت بكإن إلاوٗاف والخماًت اآلاخباصلت 

 .لالؾدثماعاث 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 28.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .15

البروجى٧ى٫ خى٫ بوكاء مجلـ الؿلم وألامً 
٣ي، اآلاٗخمض بضوعبان  حىىب )الخاب٘ لالجداص إلاٍٞغ

٣ُا  . (2002 ًىلُى 9في  ( بٍٞغ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 29.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .16

بغوجى٧ى٫ اآلاٗاهضة اآلااؾؿت للجماٖت الا٢خهاصًت 
٣ي، اآلاٗخمض بمضًىت  ٣ُت بكإن البرآلاان إلاٍٞغ إلاٍٞغ

 .2001 ماعؽ 2في  (لُبُا)ؾغث 
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 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 34.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .17
٣ُت،  اآلاٗا�ضة اآلاؤؾؿت ل�جماٖت الا٢خهاصًت إلاٍٞغ

ا)اآلاٗخمضة بإبىحا   مً 1991 ًىهُى 3في  (هُجحًر
٣ُت  ًاء في مىٓمت الىخضة إلاٍٞغ ٢بل الضو٫ ألٖا

٣ي  .ال�ي خل مدلها الاجداص إلاٍٞغ

ؾاعت 
ألااخضة 

 
5 1 11 2 

%
23.52 

4 

الخمِـ 
03 

ٚكذ 
2017 

ذ ٖلى    :الضعاؾت والخهٍى
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 02.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1

اجٟا١ بوكاء اآلاغ٦ؼ الاؾدكاعي خى٫ ٢ىاهحن مىٓمت 
الىالًاث اآلاخدضة )الخجاعة الٗاآلاُت، اآلاى٢٘ بؿُاجل 

٨ُت مبر 30في  (ألامٍغ  Haut du 1999 هٞى
formulaire. 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 22.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .2
 بحن 2017ٞبراًغ  20الاجٟا١ اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في 

خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ػامبُا 
 .بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 23.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3
ت اآلاى٢٘ بلىؾا٧ا في  الاجٟا١ بكإن الخضماث الجٍى

اآلامل٨ت اآلاٛغبُت   بحن خ٩ىمت2017 ٞبراًغ 20
 .وخ٩ىمت حمهىعٍت ػامبُا

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 24.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .4
 بحن 2017 ٞبراًغ 17الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بإ٦غا في 

خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت ٚاها 
بي في  بي ومى٘ التهغب الًٍغ لخجىب الاػصواج الًٍغ

10 
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 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 48.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .10
اجٟا٢ُت الخٗاون إلاصاعي اآلاخباص٫ مً ؤحل حؿهُل 

ؼ الخٗاون اآلاكتر٥  إلاحغاءاث الجمغ٦ُت وحٍٗؼ
والى٢اًت مً اآلاسالٟاث الجمغ٦ُت والبدث ٖجها 

وعصٖها بحن صو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت 
، اآلاى٢٘ " اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ " اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 

  .2015 ٞبراًغ 18بٗمان في 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 51.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .11

البروجى٧ى٫ إلايافي لالجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت 
للخباص٫ الخغ خى٫ اهًمام صو٫ حضًضة، اآلاى٢٘ في 

ل  6   .2016ؤبٍغ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 52.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .12

الاجٟا٢ُت اآلاخٗل٣ت بالخٗاون ال٣ًاجي في اآلاجا٫ 
 بحن 2016 ماي 11الجىاجي، اآلاى٢ٗت بب٨حن في 

 .اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 53.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .13

تراٝ اآلاخباص٫ باآلاكٛل الا٢خهاصي  اجٟا١ الٖا
اآلاٗخمض بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت 

، اآلاى٢٘ "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ " اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 
ل 13بال٣اهغة في    .2016 ؤبٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 54.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .14
مذ٦غة جٟاهم في مجا٫ حؿهُل الغبط إلال٨ترو�ي 

وجباص٫ اآلاٗلىماث بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت 

  

239 
 

ؾاٖاث 
الٗمل 

 ً خًىع الؿُضاث والؿاصة اآلاؿدكاٍع  
ش  جاٍع

الاحخمإ 

 
مىيٕى الاحخمإ 

الغ٢م 
 املجموع

عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو

للحًوع 

ؤعًاء 
اللجنت 

 2016صوعة ؤ٦خىبغ 

ؾاعخين 
 30ألا

صكُلت 
41 32 8 0 

52.94 
% 

9 

الخمِـ 
19  

ًىاًغ 
2017 

ًىا٤ٞ بمىحبه   17.01مكغوٕ ٢اهىن   ع٢م  -
٣ي، اآلاى٢٘  ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص إلاٍٞغ

ى)بلىمي  ، ٦ما جم 2000 ًىلُىػ 11في  (الخٚى
حٗضًله بالبروجى٧ى٫ اآلالخ٤ به، اآلاٗخمض بإصٌـ 

 وبمابىجى  2003 ٞبراًغ 03في  (ازُىبُا)ؤبابا 
 2003 ًىلُىػ 11في  (اآلاىػمب٤ُ)

1 

ل  2017صوعة ؤبٍغ  

45  
صكُلت 

10 2 9 0 
47.05 

% 
8 

الجمٗت 
 ماي 19

2017 
 

ُت لىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي 

 
2 

ؾاعخين 
 5ألا

 صكائم
7 1 9 2 

35.29 
% 

6 
الازىحن 

 ماي 22
2017 

ُت للىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
اآلاىخضبت لضي عثِـ الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ 

ني  الَى
3 

3 
ؾاعاث     

 15ألا
صكُلت 

4 0 13 0 
23.52 

% 
4 

الازىحن 
 ماي 22

2017 

ُت للمىضوبُت  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
غ  الؿامُت للم٣اومحن وؤًٖاء حِل الخدٍغ

4 
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 .مُضان الًغاثب ٖلى الضزل
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 25.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .5

 بحن 2017الاجٟا٢ُت اآلاى٢ٗت بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 
خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب 

بي ومى٘ التهغب  الؿىصان لخجىب الاػصواج الًٍغ
بي في مُضان الًغاثب ٖلى الضزل  . الًٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 26.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .6
 بحن 2017الاجٟا١ اآلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 

خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت حمهىعٍت حىىب 
 .الؿىصان بكإن حصجُ٘ وخماًت الاؾدثماعاث

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 27.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .7
الاجٟا١ الٗام للخٗاون اآلاى٢٘ بجىبا في ٞاجذ ٞبراًغ 

 بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وخ٩ىمت 2017
 .حمهىعٍت حىىب الؿىصان

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 32.17مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .8
٣ي  ال٣اهىن الخإؾِس ي للماجمغ الىػاعي ألاٍٞغ

ت ، اآلاٗخمض ببراًا (AMCOMET ) لألعناص الجٍى
 مً ٢بل 2015 ٞبراًغ 14في  (الغأس ألازًغ )

 .الضوعة الثالثت لهظا اآلااجمغ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 44.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .9

 ماي 11اجٟا٢ُت حؿلُم اآلاجغمحن اآلاى٢ٗت بب٨حن في 
 بحن اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن 2016

 .الكٗبُت 
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 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 48.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .10
اجٟا٢ُت الخٗاون إلاصاعي اآلاخباص٫ مً ؤحل حؿهُل 

ؼ الخٗاون اآلاكتر٥  إلاحغاءاث الجمغ٦ُت وحٍٗؼ
والى٢اًت مً اآلاسالٟاث الجمغ٦ُت والبدث ٖجها 

وعصٖها بحن صو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت 
، اآلاى٢٘ " اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ " اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 

  .2015 ٞبراًغ 18بٗمان في 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 51.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .11

البروجى٧ى٫ إلايافي لالجٟا٢ُت الٗغبُت اآلاخىؾُُت 
للخباص٫ الخغ خى٫ اهًمام صو٫ حضًضة، اآلاى٢٘ في 

ل  6   .2016ؤبٍغ
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 52.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .12

الاجٟا٢ُت اآلاخٗل٣ت بالخٗاون ال٣ًاجي في اآلاجا٫ 
 بحن 2016 ماي 11الجىاجي، اآلاى٢ٗت بب٨حن في 

 .اآلامل٨ت اآلاٛغبُت وحمهىعٍت الهحن الكٗبُت 
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 53.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .13

تراٝ اآلاخباص٫ باآلاكٛل الا٢خهاصي  اجٟا١ الٖا
اآلاٗخمض بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت الٗغبُت 

، اآلاى٢٘ "اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ " اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 
ل 13بال٣اهغة في    .2016 ؤبٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 54.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .14
مذ٦غة جٟاهم في مجا٫ حؿهُل الغبط إلال٨ترو�ي 

وجباص٫ اآلاٗلىماث بحن الضو٫ ؤًٖاء الاجٟا٢ُت 
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ؾاٖاث 
الٗمل 

 ً خًىع الؿُضاث والؿاصة اآلاؿدكاٍع  
ش  جاٍع

الاحخمإ 

 
مىيٕى الاحخمإ 

الغ٢م 
 املجموع

عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو

للحًوع 

ؤعًاء 
اللجنت 

 2016صوعة ؤ٦خىبغ 

ؾاعخين 
 30ألا

صكُلت 
41 32 8 0 

52.94 
% 

9 

الخمِـ 
19  

ًىاًغ 
2017 

ًىا٤ٞ بمىحبه   17.01مكغوٕ ٢اهىن   ع٢م  -
٣ي، اآلاى٢٘  ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص إلاٍٞغ

ى)بلىمي  ، ٦ما جم 2000 ًىلُىػ 11في  (الخٚى
حٗضًله بالبروجى٧ى٫ اآلالخ٤ به، اآلاٗخمض بإصٌـ 

 وبمابىجى  2003 ٞبراًغ 03في  (ازُىبُا)ؤبابا 
 2003 ًىلُىػ 11في  (اآلاىػمب٤ُ)

1 

ل  2017صوعة ؤبٍغ  

45  
صكُلت 

10 2 9 0 
47.05 

% 
8 

الجمٗت 
 ماي 19

2017 
 

ُت لىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي 

 
2 

ؾاعخين 
 5ألا

 صكائم
7 1 9 2 

35.29 
% 

6 
الازىحن 

 ماي 22
2017 

ُت للىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
اآلاىخضبت لضي عثِـ الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ 

ني  الَى
3 

3 
ؾاعاث     

 15ألا
صكُلت 

4 0 13 0 
23.52 

% 
4 

الازىحن 
 ماي 22

2017 

ُت للمىضوبُت  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
غ  الؿامُت للم٣اومحن وؤًٖاء حِل الخدٍغ

4 
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خهُلت خًوع الؿُضاث ألاالؿاصة الوػعاء الحخماعاث لجنت الخاعحُت ألاالحضألاص - 4
ني ألااملناَم املغغبُت املدخلت  ألاالضفاع الَو

 
 
 

 

اجٟا٢ُت ؤٚاصًغ " الٗغبُت اآلاخىؾُُت للخباص٫ الخغ 
ل 13، اآلاى٢ٗت بال٣اهغة في "  . 2016 ؤبٍغ

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 56.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .15
بغوجى٧ى٫ حٗضًل الاجٟا٢ُت بحن خ٩ىمت اآلامل٨ت 

ً لخجىب الاػصواج  اآلاٛغبُت وخ٩ىمت ممل٨ت البدٍغ
بي ومى٘ التهغب مً الًغاثب باليؿبت  الًٍغ

ل 25للًغاثب ٖلى الضزل، اآلاى٢٘ باآلاىامت في   ؤبٍغ
2016. 

 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 62.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .16
الاجٟا١ بكإن الخٗاون في اآلاجا٫ الٗؿ٨غي، اآلاى٢٘ 

ني 2016 ماي 11بب٨حن في   بحن بصاعة الضٞإ الَى
للممل٨ت اآلاٛغبُت ووػاعة الضٞإ لجمهىعٍت الهحن 

 .الكٗبُت
 ًىا٤ٞ بمىحبه ٖلى 79.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .17

خىن وػٍخىن اآلااثضة لٗام  ذ الٍؼ الاجٟا١ الضولي لٍؼ
 . 2015 ؤ٦خىبغ 9، اآلاى٢٘ بجى٠ُ في 2015
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 الؿاصة الوػعاء ألاهخاب الضألالت عضص  الاحخماعاث

وػٍغ الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي  - 2
٧اجبت الضولت في الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي  - 1

1 
الىػٍغ اآلاىخضب لضي وػٍغ الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي اآلا٩ل٠ باآلاٛاعبت اآلا٣ُمحن  -

بالخاعج وقاون الهجغة 
وػٍغ الٗال٢اث م٘ البرآلاان واآلاجخم٘ اآلاضوي  - 1
ني - 1  الىػٍغ اآلاىخضب لضي عثِـ الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ الَى
 وػٍغ ألاو٢اٝ والكاون إلاؾالمُت - 1
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لباث الاؾخماع كُض الضعؽ باللجنت- 5 النهوم اللانونُت ألَا  
 
 

النهوم اللانونُت كُض الضعؽ باللجنت: 1الجضألٌا عكس   

ملترخاث اللوانين كُض الضعؽ  ع اللوانين كُض الضعؽ     مكاَع
 ----  ٣ًط ي بةخضار وجىُٓم 12.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 

ما٫ الاحخماُٖت  ماؾؿت مدمض الؿاصؽ للجهىى باأٖل
ٟي وؤٖىان وػاعة الكاون الخاعحُت والخٗاون  . آلاْى
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ؾاٖاث 
الٗمل 

 ً خًىع الؿُضاث والؿاصة اآلاؿدكاٍع  
ش  جاٍع

الاحخمإ 

 
مىيٕى الاحخمإ 

الغ٢م 
 املجموع

عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

النؿبت 
ت  املئٍو

للحًوع 

ؤعًاء 
اللجنت 

 2016صوعة ؤ٦خىبغ 

ؾاعخين 
 30ألا

صكُلت 
41 32 8 0 

52.94 
% 

9 

الخمِـ 
19  

ًىاًغ 
2017 

ًىا٤ٞ بمىحبه   17.01مكغوٕ ٢اهىن   ع٢م  -
٣ي، اآلاى٢٘  ٖلى ال٣اهىن الخإؾِس ي لالجداص إلاٍٞغ

ى)بلىمي  ، ٦ما جم 2000 ًىلُىػ 11في  (الخٚى
حٗضًله بالبروجى٧ى٫ اآلالخ٤ به، اآلاٗخمض بإصٌـ 

 وبمابىجى  2003 ٞبراًغ 03في  (ازُىبُا)ؤبابا 
 2003 ًىلُىػ 11في  (اآلاىػمب٤ُ)

1 

ل  2017صوعة ؤبٍغ  

45  
صكُلت 

10 2 9 0 
47.05 

% 
8 

الجمٗت 
 ماي 19

2017 
 

ُت لىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
الكاون الخاعحُت والخٗاون الضولي 

 
2 

ؾاعخين 
 5ألا

 صكائم
7 1 9 2 

35.29 
% 

6 
الازىحن 

 ماي 22
2017 

ُت للىػاعة  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
اآلاىخضبت لضي عثِـ الخ٩ىمت اآلا٩لٟت بةصاعة الضٞإ 

ني  الَى
3 

3 
ؾاعاث     

 15ألا
صكُلت 

4 0 13 0 
23.52 

% 
4 

الازىحن 
 ماي 22

2017 

ُت للمىضوبُت  - صعاؾت مكغوٕ اآلاحزاهُت الٟٖغ
غ  الؿامُت للم٣اومحن وؤًٖاء حِل الخدٍغ

4 

4•-•حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء•الجتماعات لجنة الخارجية

•والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة

5•-•النصوص القانونية وطلبات االستماع قيد الدرس باللجنة

رقم قانون  مشروع 
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َلباث الاؾخماع إلى الوػعاء: 2الجضألٌا عكس   
 

 

ش إلاخالت إلى الحىومت  جاٍع
ش إلاخالت إلى  جاٍع

 اللجنت
 الغكس املويوع ملضم الُلب

وحهذ مغاؾلت للىػٍغ اآلاٗني باألمغ 
ش    2017 ماي 05بخاٍع

 2017 ماي 03
٤ ألاصالت واآلاٗاصغة  ٍٞغ

 

مؿخجضاث ٢ًُت "مىا٢كت مىيٕى 
غ  وخضجىا الترابُت  في يىء الخ٣ٍغ

". ألاممي ألاخ�ر
1 

وحهذ مغاؾلت للىػٍغ اآلاٗني باألمغ 
ش    2017  ًىهُى 19بخاٍع

 2017 ًىهُى 16
 ٤ مغاؾلـــت مكتر٦ــــت للٍٟغ

٤ الضؾخىعي  الاقترا٧ي والٍٟغ
. الضًم٣غاَي الاحخماعي

صعاؾت مؿخجضاث الٗال٢اث اآلاٛغبُت 
ها  وصو٫ الخلُج في ْل ألاػمت التي حٗٞغ

. اآلاى٣ُت
2 

وحهذ مغاؾلت للىػٍغ اآلاٗني باألمغ 
ش    2017  قدىبر 14بخاٍع

 2017 قدىبر 07
ت ال٩ىهٟضعالُت  مجمٖى
الضًم٣غاَُت للكٛل 

جضاعؽ مدىت مؿلمي بىعما  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجدول رقم•2:•طلبات االستماع إلى الوزراء

السيدات والسادة أعضاء•لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة
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 ؤًٖاء م٨خب اللجىت

م ؤألا املجموعت البرملانُت  املهمت الاؾس الفٍغ
ني لألخغاع عثِـ اللجىت  الؿُض مدمض الغػمت الخجمع الَو

 الخلُٟت ألاو٫  الؿُض ٖمغ مىعو الاجداص العام مللاألاالث املغغب
الضؾخوعي الضًملغاَي الاحخماعي   الخلُٟت الثاوي الؿُض ؾُٗض ػهحر

م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت  الفٍغ  ٠ الؿُض ؤخمض الخٍغ  الخلُٟت الثالث
م  نالت ألااملعانغة  فٍغ الؿُض ابغاهُم ق٨ُلي   الخلُٟت الغاب٘

 الخلُٟت الخامـ الؿُض ن�ُل ألانضلى��� العضالت ألاالخنمُت
ني لألخغاع ؼ بىهضوص  الخجمع الَو الؿُض ٖبض الٍٗؼ  الخلُٟت الؿاصؽ

الحغوي   ألامحن الؿُض بىمباع٥ ًدٟٓه
 مؿاٖض ألامحن الؿُضة ٞاَمت الؼهغاء الُدُاوي  الاجداص املغغبي للكغل
 اآلا٣غع  الؿُض ؤخمض بىلىن  الاجداص الاقتراوي

 ؤًٖاء اللجىت
م ؤألا املجموعت البرملانُت  الاؾس الفٍغ

م   الؿُض خما ؤهل بابا الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت الفٍغ
 الؿُض ٖثمان ُٖلت "      "       "      "
 الؿُض ابغاهُم الكٍغ٠ "      "       "      "

م  نالت  الؿُض مدمض الكُش بُض هللا ألااملعانغة فٍغ
 الؿُض الخبِب بىُالب "      "       "      "

م العضالت ألاالخنمُت يإلالؿُض ٖبض ا فٍغ له الخلَى  
م الحغوي  الؿُض ؾُضي نلىح الجماوي الفٍغ

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

الفريق األصالة واملعاصرة





لجنة الداخلية 
والجماعات الترابية 

والبنيات األساسية
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الحهُلت العامت  
ألقغاٌ عمل لجنت الضازلُت ألاالجماعاث الترابُت ألاالبنُاث  ؾاؾُت زالٌ 

عُت   2017 -2016الؿنت الدكَغ

 
*** 

 

عُت  ل  2017 -2016الؿنت الدكَغ  2016صألاعة اهخوبغ  2017صألاعة ؤبٍغ

 املهوث عليها عضص النهوم -- 01 01

 الاحخماعاث عضص -- 06 06

ؾاعاث العمل   مجموع --  ص٣ُ٢ت20 ؾاٖت و17  ص٣ُ٢ت20 ؾاٖت و17
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 الئدت النهوم اللانونُت املهوث عليها  -1
 

ل  2017صألاعة ؤبٍغ  

ع اللوانين  مكاَع

ت الٗامت 2-16-814ب٣اهىن ع٢م    ٣ًط ي باآلاهاص٢ت ٖلى اآلاغؾىم20.17مكغوٕ ٢اهىن  .1  ًخٗل٤ بةزًإ الٗاملحن باآلاضًٍغ
. للى٢اًت اآلاضهُت ل٣ىاٖض الاهًباٍ الٗؿ٨غي 

 
 
 

جهنُف النهوم اللانونُت املهوث عليها- 2  
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عي من زالٌ الخعضًالث امللضمت-3  إلاؾهام الدكَغ

 

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

 الخ٩ىمت --
جوػَع النهوم اللانونُت خؿب مهضع إلاخالت على املجلـ 

 مجلـ الىىاب 01
 إلاجماع 01

ذ  جوػَع النهوم اللانونُت خؿب مأٌ الخهٍو
لبُت --  ألٚا
 اآلاٗضلت --

جوػَع النهوم اللانونُت خؿب الخعضًل 
 ٚحر اآلاٗضلت 01
٘ ٢ىاهحن جىُٓمُت --  مكاَع

 جوػَع النهوم اللانونُت خؿب َبُعتها اللانونُت
٘ ال٣ىاهحن الٗاصًت --  مكاَع
م٣ترخاث ال٣ىاهحن  --

01 
٘ ٢ىاهحن باآلاهاص٢ت  مكاَع

ٖلى مغاؾُم ٢ىاهحن 

الحصيلة العامة ألشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية خالل السنة التشريعية•2017-2016

1•-••الئحة النصوص القانونية املصوت عليها

2•-•تصنيف النصوص القانونية املصوت عليها

قوانين عادية
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ل   2017صوعة ؤبٍغ

ٖضص الخٗضًالث اآلا٣بىلت   النو اللانوني امللضمت عضص الخعضًالث

-- -- -- 
 
 
 
 
 
 
 

إخهاءاث خٌو الاحخماعاث من زالٌ جغجُبها الىغألانولوجي-4  
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ل   2017صألاعة ؤبٍغ

اآلاضة الؼمىُت   املجموع
عضص 
 املالخظين

عضص 
 املخغُبين

عضص 
ن  املعخظٍع

ت  النؿبت املئٍو
للحًوع 

عضص 
 عًاء 

ش  جاٍع
الاحخماع 

مويوع الاحخماع  الغكس 

 ؾاعاث 8
ص 55ألا

31 17 05 02 73.68 14 
 ماي 22

2017 
ُت لىػاعة  صعاؾت اآلاحزاهُت الٟٖغ

. الضازلُت
01 

 ؾاعاث 3
  صكُلت15ألا

14 06 11 02 42.10 08 
 ماي 23

2017 
ُت لىػاعة  صعاؾت اآلاحزاهُت الٟٖغ
. الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ واآلااء

02 

 07 36.84 02 12 05 12 ؾاعاث 3
 ماي 25

2017 

ُت لىػاعة اٖضاص  صعاؾت اآلاحزاهُت الٟٖغ
ال��اب الىطني والخٗمح� وإلاؾ�ان 

 .وؾُاؾت اآلاضًىت
03 

--  05 -- 14 صكُلت 30 73.68 14 
ٞاجذ 
ًىهُى 
2017 

ُت التي  ذ ٖلى اآلاحزاهُاث الٟٖغ الخهٍى
 .جضزل في ازخهام لجىت الضازلُت

04 

 05 21.31 05 09 02 07 صكُلت 50
 ًىلُىػ 26

2017 

 ٣ًط ي 20.17صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن 
باآلاهاص٢ت ٖلى اآلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م 

 ًخٗل٤ بةزًإ الٗاملحن 814-16-2
ت الٗامت للى٢اًت اآلاضهُت  باآلاضًٍغ

 .ل٣ىاٖض الاهًباٍ الٗؿ٨غي 

05 

 07 36.84 05 07 04 11 صكُلت 50
 ٚكذ 8

2017 

 ًخٗل٤ 13.16صعاؾت مكغوٕ ٢اهىن ع٢م 
مال  بةحضاث وجىظُم مؤؾؿت ألٖا

 .الاحخماُٖت   للؿ٨نى وؾُاؾت اآلاضًىت
06 

 ؾاعت 17
 صكُلت 20ألا

 مجمٕى ؾاٖاث الٗمل
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خهُلت خًوع الؿُضاث ألاالؿاصة الوػعاء الحخماعاث لجنت الضازلُت ألاالجماعاث - 5
 الترابُت ألاالبنُاث  ؾاؾُت

 
 
 

ل   2017صألاعة ؤبٍغ

 الؿاصة الوػعاء عضص الاحخماعاث
الؿُض وػٍغ الضازلُت  01
الؿُض الىػٍغ اآلاىخضب لضي وػٍغ الضازلُت  01
الؿُض وػٍغ الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ واآلااء  01
ني والخٗمحر وإلاؾ٩ان وؾُاؾت اآلاضًىت  01 الؿُض وػٍغ اٖضاص التراب الَى

01 
ني والخٗمحر وإلاؾ٩ان وؾُاؾت اآلاضًىت  الؿُضة ٧اجبت الضولت لضي وػٍغ اٖضاص التراب الَى

اآلا٩لٟت باإلؾ٩ان 
الؿُضة ٧اجبت الضولت لضي وػٍغ الخجهحز والى٣ل واللىحؿدُ٪ واآلااء اآلا٩لٟت باآلااء  01

 
 
 
 
 
 

3•-•اإلسهام التشريعي من خالل التعديالت املقدمة

4•-•إحصاءات حول االجتماعات من خالل ترتيبها الكرونولوجي

5•-•حصيلة حضور السيدات والسادة الوزراء•الجتماعات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية
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لباث الاؾخماع كُض الضعؽ باللجنت- 6 النهوم اللانونُت ألَا  
 
 
 

الىهىم ال٣اهىهُت ٢ُض الضعؽ باللجىت: 1الجضو٫ ع٢م   
 

م٣ترخاث ال٣ىاهحن ٢ُض الضعؽ  ع اللوانين كُض الضعؽ  مكاَع
ف 16ملترح كانون بخعضًل املاصة  .1  من الظهير الكٍغ

املوافم ٌ ) 1423 الهاصع في عحب 1.02.239عكس 
 37.99بدنفُظ اللانون عكس  (2002 ؤهخوبغ 3

. املخعلم بالحالت املضنُت

 بةٖاصة جىُٓم اآلاضعؾت 39.13مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .1
. الخؿيُت لألقٛا٫ الٗمىمُت

ما٫ 84.13مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .2  مؤؾؿت ألٖا
. الاحخماُٖت لألقٛا٫ الٗمىمُت

 ًخٗل٤ بةخضار وجىُٓم 13.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .3
ما٫ الاحخماُٖت للؿك�� وؾُاؾت اآلاضًىت . مؤؾؿت ألٖا

 ًخٗل٤ بةخضار الى٧الت 103.14مكغوٕ ٢اهىن ع٢م  .4
ىُت للؿالمت الُغ٢ُت  .الَى
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 َلباث الاؾخماع إلى الوػعاء: 2الجضألٌا عكس 

 
 

ش إلاخالت إلى اللجنت  الغكس املويوع ملضم الُلب جاٍع

 2016 ؤ٦خىبغ 31
ت ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت  مجمٖى

 .للكٛل
اة باج٘ الؿم٪ بة٢لُم الخؿُمت  01 جضاُٖاث ٞو

 2016 ؤ٦خىبغ 31
ت  اآلاؿدكاع امباع٥ الهاصي مجمٖى

. ال٩ىهٟضعالُت الضًم٣غاَُت للكٛل
اة باج٘ الؿم٪ بة٢لُم الخؿُمت  جضاُٖاث ٞو 02 

٤ ألانالت واآلاٗانغة  2017 ٞبراًغ 24 ٍٞغ  03 الًُٟاهاث التي قهضتها مضًىتي الغباٍ وؾال

 2017 ماي 15
٤ الضؾخىعي الاحخماعي  الٍٟغ

الضًم٣غاَي 
ها الخؿُمت  صعاؾت ألاخضار التي حٗٞغ 04 

٤ الٗضالت والخىمُت  2017 ماي 17 ٍٞغ ها ب٢لُم الخؿُمت  خى٫ ؤخضار التي ٌٗٞغ 05 
ت ال٩ىهٟضعالُت للكٛل  2017 ماي 18 مجمٖى خى٫ ؤخضار الٍغ٠  06 

٤ الٗضالت والخىمُت  2017ًىهُى 30 ٍٞغ
�ها مضًىت الخؿُمت  ألاخضار اآلاؤآلات التي ٖٞغ

. ًىم ُٖض الُٟغ
07 

٤ ألانالت واآلاٗانغة  2017 ًىلُىػ 11 ٍٞغ
الىي٘ الخ٣ىقي بالبلض وزانت التراحٗاث 
ت الخٗبحر والخ٤ في  اآلاسجلت في مجا٫ خٍغ

. الخجم٘ الؿلمي
08 

6 -•النصوص القانونية وطلبات االستماع قيد الدرس باللجنة

الجدول رقم•2:•طلبات االستماع إلى الوزراء

ملحوظة : تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة اتفقت خالل االجتماع املنعقد بتاريخ 26 يوليوز 2017 على إرجاء برمجة هذه الطلبات 
إلى موعد الحق.

مقترح قانون بتعديل املادة 16 من الظهير الشريف رقم . 1

1.02.239 الصادر في رجب 1423 )املوافق ل 3 أكتوبر 

2002( بتنفيذ القانون رقم 37.99 املتعلق بالحالة 

املدنية. تقدم به أعضاء الفريق الحركي.

مشروع قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم املدرسة . 1

الحسنية لألشغال العمومية.

مشروع قانون رقم 84.13 يق�صي بإحدات  مؤسسة . 2

األعمال االجتماعية لألشغال العمومية.

مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم . 3

مؤسسة األعمال االجتماعية للسكنى وسياسة املدينة.

مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة . 4

الوطنية للسالمة الطرقية.
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 ؤعًاء مىخب اللجنت

م ؤألا املجموعت البرملانُت  املهمت الاؾس الفٍغ
م الحغوي الؿُض اآلاهضي ٖثمىن  الفٍغ عثِـ اللجىت 

م العضالت ألاالخنمُت  الخلُٟت ألاو٫  الؿُض البكحر الٗبضالوي  فٍغ
م الاؾخلاللي للوخضة ألاالخعاصلُت  الفٍغ  الخلُٟت الثاوي الؿُض الخؿً ؾلُٛىة

م الاجداص املغغبي للكغل اء ال٣اض ي فٍغ  الخلُٟت الثالث الؿُضة ٞو
م الاقتراوي  الخلُٟت الغاب٘ الؿُض اآلاسخاع  نىاب الفٍغ

م الضؾخوعي الضًملغاَي الاحخماعي  الخلُٟت الخامـ الؿُض مدمىص ٖغقان الفٍغ
م الحغوي الؿُض الُُب الب٣الي  الفٍغ  الخلُٟت الؿاصؽ

ني لألخغاع  م الخجمع الَو فٍغ  ألامحن الؿُض مدمض ؤبا خىُني
م  نالت ألااملعانغة  اآلا٣غع  الؿُض  ٖبض الغخُم ال٩امل فٍغ

ؤعًاء اللجنت 
م  الاؾس البرملانُت املجموعت ؤألا الفٍغ

 
م الاؾخلاللي  الفٍغ
للوخضة ألاالخعاصلُت 

 الؿُض ؾُضي مدمض ولض الغقُض
 الؿُض الىٗم مُاعة

 الؿُض  مدمض ؾالم بىمؿٗىص
 الؿُض مدمض ؾُٗض ٦غام

 
م  نالت ألااملعانغة  فٍغ

 الؿُض  مدمض م٨ى٠ُ
م الهمـ  الؿُض  ٖبض ال٨ٍغ
 الؿُض  مهُٟى الخلُٟىي 

م العضالت ألاالخنمُت الؿُض  ٖبض الؿالم س ي ٧ىعي  فٍغ
م الاقتراوي  الؿُض مدمض الؿ٣ى٢٘ الفٍغ

 الؿُض امباع٥ الهاصي مجموعت الىونفضعالُت الضًملغاَُت للكغل

السيدات والسادة أعضاء•لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية
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