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باج         ات املك
  

ع   225رمق  اج
ر  09لیوم االثنني     2015فربا

  
ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس ر 09عقد مك كتور محمد رئاسة  2015 فربا ا

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

ىل  - 1 ب السابقاملوافقة  ع املك   .حمرض اج
  

ء  - 2 رشیعیة احلالیة یوم الثال ورة ال ة  ات اجللسة اخلتام ر  10رت   . 2015فربا
  

ستوریة  - 3 لس املؤسسات ا   :القة ا

  سان يف جلنة املتابعةانتداب ممثلني لس الوطين حلقوق إال ذ  عن ا هيا مبتابعة تنف اليت سیعهد ٕا
شارن؛لزتامات املشرت  لس وجملس املس   كة بني هذا ا

  
رشیع ) 4   : ال

ٔمر بـ - 4.1 س احلكومة ویتعلق ا دید من رئ رشیعي  ا نص    :ٕا

 داث 35.13مرشوع قانون رمق ٕ ة لفائدة موظفي قطاع املیاه  یقيض  عیة والثقاف ج ٔعامل  لهنوض  وتنظمي مؤسسة 
ت   .والغا

  
ٔمر بــ  - 4.2 رشیعیة من جملس النواب ویتعلق ا ا نصوص    :ٕا

 متمي الفصل الثاين من الظهري الرشیف رمق  54.14مرشوع قانون رمق ٔول  14الصادر يف  1.63.226یقيض بتغیري و من ربیع ا
ء واملادة ) 1963ٔغسطس  5( 1383 لكهر ب الوطين  داث املك ب الوطين  40.09من القانون رمق  5ٕ ملك املتعلق 

ء واملاء الصاحل لرشب؛   لكهر

 ملنامج 33.13مرشوع قانون رمق   ؛ املتعلق 

 ىل  45.14مرشوع قانون رمق ه  ٔمين املوقعة یوافق مبوج ال ا ة التعاون يف ا ط يف اتفاق بني حكومة  2014مارس  11لر
  اململكة املغربیة وحكومة دو قطر؛

 ىل  49.14مرشوع قانون رمق ه  سیل يف یوافق مبوج ة التعاون يف جمال حماربة اجلرمية املنظمة وإالرهاب،املوقعة بربو  18اتفاق
ر    ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة بلجیاك 2014فربا

ىل االتفاق  40.14رمق  مرشوع قانون ه  ط يف یوافق مبوج لر ٔرايض  2013ماي  21املوقع  بني اململكة املغربیة ومملكة ا
شان نظام قوهتا ؛   املنخفضة 
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 ىل  65.14مرشوع قانون رمق ه  ش يف یوافق مبوج سیق املوقعة مبرا ٔمين والت لتعاون ا رة تفامه  ٔوىل  10مذ جامدى ا
ململكة املغربیة ومملكة البحرن؛) 2014مارس  12( 1435 لیة  ا   بني وزاريت ا

 نا يف  83.14مرشوع قانون رمق دان التعاون العسكري املوقع بتاورم ىل االتفاق يف م ه  ر  10یوافق مبوج بني  2006فربا
یطالیة؛   حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة 

 ىل اال 41.14مرشوع قانون ه  ط يف یوافق مبوج لر مترب  13تفاق املوقع  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2013س
مع املتبادل ؛ ٔن نظام قواهتام وا ش رلندا الشاملیة  دة لربیطانیا العظمى وا   اململكة املت

  
رشیعیة اجلاهزة - 4.3   :رجمة النصوص ال

  متمي القانون رمق  69.13مرشوع قانون رمق اعلق املت 13.97بتغیري و صادي؛ تمو ق   ذات النفع 

  متمي القانون رمق  107.12مرشوع قانون رمق املمتم ) 2002ٔكتور  03( 1423من رجب  25الصادر بتارخي  44.00بتغیري و
لزتامات والعقود) 1913ٔغسطس  12( 1331رمضان  09لظهري    .مبثابة قانون 

  
لجن ) 5   :ٔشغال ا

لجن؛  -5.1   ٔشغال ا
لجن؛ -5.2 مج معل ا   ر
امئة؛  -5.3 ان ا ل ٔمام ا رس  د ا   نصوص ق
ار من جملس النواب  -5.4 رشیعیة التاسعة واليت بلغت ٕاخ رمس الوالیة ال ة  ستطالعیة املؤق بوضعیة املهام 

  .طلبا 103
  

ٔسئ الشفهیة   ا
ء  - 6.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال ر  10لسة ا   2015فربا

ٔعامل؛   دول ا

رئاسة اجللسة ؛  

ٔمانة اجللسة.  
  

ة   : العالقات اخلارج
يس يف   -7.1 ندون س جملس اجلهات  ىل رغبة رئ رة معل لالطالع  رة اململكة املغربیة يف ٕاطار ز ز

رية؛  ٔ هتا بالد يف السنوات ا ات اليت دش   إالصال
س امجلعیة الوطنیة الشعبیة جبمهرسا  – 7.2 نان من رئ رة شكر وام ٔعقاب الز ساو وذ يف  ا ب وریة غی

رب  24و 23قام هبا لبالد یــــويم    ؛2014دج
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نان رسا  - 7.3 ة والتعاون شكر وام ر الشؤون اخلارج شارن من وز س جملس املس لسید رئ ة  مو
لمغرب؛ رية  ٔ رته ا الل ز ي خصص   ال ا ستق ىل    یطايل 

ار  -7.4 ادة ان ٕاخ لس الشیوخ الربازیيلٕ سا  اب السید رینان لكريوس، رئ   ؛ ت
رة معل من طرف سفارة اململكة املغربیة بلندن  -7.5 ٔربع عضوات من جملس تنظمي ز رملاين یضم  لفائدة وفد 

ميقراطیة والتمنیة ات ا ىل جمهودات اململكة املغربیة يف جمال إالصال طالع  ل  لوردات الربیطاين من ا رشیة ؛ ا   ال
  

ٔم - 7.6 ٔن  س جملس الشیوخ املكسیيك یعرب فهيا  لسني من  رسا من رئ يف تعزز العالقات الثنائیة بني ا
ن؛ لريق مبستوى التعاون بني الب ٓلیات الكف    الل وضع بعض ا

 ة حول  مراس من وزارة الشؤون ة الساخلارج ر العالقات اخلارج س جملس طلب عقد لقاء مع وز لفادوري مع السید رئ
شارن یوم  ر  23املس   ؛2015فربا

  ریل 17ٕاىل  15دول اعامل املنتدى الربملاين الفريس املغريب من   ببارس ؛ 2015 ا

 شارن س جملس املس س اىل السید رئ امعة قاد شطة  دعوة من  ٔ ستور املغريب اجلدید يف ٕاطار ا ٕاللقاء حمارضة حول ا
م  اليت ستقوم ٔ امعة عبد املا السعدي ،    ؛2015مارس  26 - 23هبا هذه اجلامعة مع 

ٔشغال شارن يف  ة" تقرر حول مشاركة وفد عن جملس املس رشیة والثقاف ة نوعیة احلیاة والتبادالت ال رق رشلونة  - " جلنة 
ر  23   ؛2015ینا

  
رملانیة) 8   :شؤون 

ال مرشوع القرار التنظميي - 8.1 لس وجلانه املتعلق  ٔشغال ا شارن املتغیبني عن  طاع من تعویضات املس ق
امئة؛    ا

طاع من التعویضات؛ -8.2 الق   مشاریع القرارات الفردیة املتعلقة 
ولیة -8.3 ة حلضور الندوة ا رى الثالثة  دعوة من وزارة الص ات الفقرية مبناسبة ا لف حول التغطیة الصحیة 

دة الطب  لصغريات 2015مارس  14و13یة یويم لتعممي املسا   .بقرص املؤمترات 
  

 شؤون ٕاداریة:  
  دلیل املساطر؛  -9.1

ة رشاكة مع  -9.10 شارناتفاق لسكك احلدیدیة خبصوص تنقل السادة املس ب الوطين    .املك
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ع رمق       224اج

ر 02لیوم االثنني    2015 فربا
  

شارن یوم االثنني عقد ب جملس املس ر  02 مك لس السید  2015فربا لم ٔول  رئاسة اخللیفة ا ا  اج
   .فوزي بنعالل
  

ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

 ء  2015/224/01قرار رمق رشیعیة احلالیة یوم الثال ورة ال تام ا رخي اخ دید  ر 10بت   .2015فربا
  

رشیع    :ال
 رشیعیة اجلاهز  2015/224/02قرار ء بربجمة النصوص ال ة یوم الثال لسة معوم ر  03ة يف  ة الثانیة  2015فربا ىل السا

  :عرشة زو 
  

خلارج یتعلق  63.14مرشوع قانون رمق  - ن املغاربة املقميني  خلارج من  ٔة  ش ملمتلاكت واملوجودات امل
ن یقومون بتحویل ٕاقامهتم اجلبائیة ٕاىل املغرب ؛   ا

  

  ٔن ) 1959مارس  16( 1378رمضان  6بتارخي  075.59.1لق بتغیري الظهري الرشیف رمق یتع 62.14مرشوع قانون رمق ش
ٔصوهلمنظام ا ٔراملهم وفروعهم و لمقاومني و ة    .ملعاشات املمنو

  
رخي  ل  لجن ق لهيا ا ا ما ٕاذا وافقت  ٔخرى يف  ة من النصوص ا ٔن تنضاف اىل هذه املشاریع مجمو وميكن 

  .انعقاد اجللسة 
  
  

 ٔ   :سئ الشفهیةا
 ء  2015/224/03قرار رمق ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  ىل  ر  03ملوافقة  رٔسها اخللیفة  2015فربا اليت 

س الشیخ  لرئ ٔمني اجللسة الرابع  اري  داب الز   .امحدو ادبدا والسید 
  

ة    :العالقات اخلارج
   ىل  2015/224/04قرار رمق ظمي ر دراسیةملوافقة  ٔطليس ب لف شامل ا ظمة  رملاين مغريب  مقرتح م لفائدة وفد 

سیل یوم  ة والتعاون؛ 2015یونیو  18ٕاىل مقر هذه املنظمة بربو لتعاون مع وزارة الشؤون اخلارج   وذ 
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   ة الفالندي من طرف  2015/224/05قرار رمق ر اخلارج ال السید وز ىل استق س جملس ال  ملوافقة  سید رئ
ء  شارن یوم الثال ر  10املس   ؛ 2015فربا

 

  ل 2015/224/06 قرار رمق شك شارن ب لس املس ة مب ة الصداقة املغربیة الكوستارك   . مجمو
  

  
  قضا لالطالع

  

ستوریة لس مع املؤسسات ا   : القة ا
  

ستوري رمق صدور  -  لس ا شغو  14/951قرار ا ه  ي رصح مبوج شغ املرحوم محمد ا ي اكن  ر املقعد ا
شارن دون تعویضه  لس املس   .دوا مب

رشیع    :ال
 متمي املادتني ريم ٕاىل تعدیل و ار بورود استدراك یتعلق مبقرتح قانون  حلا  املتعلق 37/99من القانون رمق  21و  20ٕاخ

لس النواب شرتايك مب   .املدنیة املقدم من الفریق 
ة العالقات    :اخلارج

ورة العارشة  ظمة التعاون إالساليم من تقرر موجز حول ا ٔعضاء يف م ول ا ٕاىل  17ملؤمتر احتاد جمالس ا
ر  22   .ریا - اسطنبول 2015ینا

رملانیة    :شؤون 

اب  - نت ار  لس النوابٕاخ لفریق احلريك مب دید  س    .رئ

  : خمتلفات
ٔولیة صدور التقرر وكذا اخلالصة الرتی   - لنتاجئ ا ٔرس لسنة ة  ع  ا املنجز من  2011لبحث الوطين لت

رشیة لتمنیة ال   . طرف املرصد الوطين 

  
لمتابعة   قضا 

  

  : شؤون بــرملانیة
ة مسودة مرشوع القرار التنظميي -  ادة صیا ٔشغال  ٕا شارن املتغیبني عن  طاع من تعویضات املس الق املتعلق 

امئ لس وجلانه ا ب هبدف عرض املرشوع ا ٔعضاء املك ال مجموع املالحظات والتعدیالت من طرف السادة  ة بعد ٕاد
ل؛ ه املق ب يف اج ٔنظار املك ىل  هنايئ     ا
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ة اجللسات  العموم
  

ة لسة -   01  : اهزة قوانني مشاریع ىل والتصویت راسة معوم
  

شارن جملس عقد ة لسة املس ر 03 ءالثال یوم معوم  ادبدا، ٔمحدو شیخ السید رئاسة 2015 فربا
س الرابع اخللیفة لس، لرئ   :التالیة القوانني مشاریع ىل ٕالجامع اللها صادق ا

  

1959 مارس 16( 1378 رمضان 6 بتارخي 075.59.1 رمق الرشیف الظهري بتغیري یتعلق 62.14 رمق قانون مرشوع (
ٔن ة املعاشات نظام ش ٔراملهم اومنيلمق املمنو ٔصوهلم وفروعهم و   .و

 ٔة واملوجودات ملمتلاكت یتعلق 63.14 رمق قانون مرشوع ش ن خلارج املقميني املغاربة ن من خلارج امل  یقومون ا
  املغرب؛ ٕاىل اجلبائیة ٕاقامهتم بتحویل

 ه یوافق 16.14 رمق قانون مرشوع  املغربیة اململكة حكومة بني 2013 نومفرب 21 يف بواشنطن املوقع االتفاق ىل مبوج
ت وحكومة دة الوال ة املت ٔمرك ٔن ا دة ش    .ولتني امجلارك اداريت بني املتباد املسا

ه یوافق 24.14 رمق قانون مرشوع ش معاهدة ىل مبوج سري مرا شورة املصنفات اىل النفاذ لت اص لفائدة امل ٔش  ا
اقات ذوي ٔو البرص معايق ٔو املكفوفني ات،املعمتدة قراءة يف ٔخرى ا ل من املطبو ة العاملیة املنظمة ق  الل الفكریة لملك

بلومايس املؤمتر ش املنعقد ا   .2013 یونیو 28 ااىل 17 من مبرا

 ه یوافق 37.14 رمق قانون مرشوع دان يف التعاون اتفاق ىل مبوج ة م اریة املال ل املوقع الت  مارس 7 يف بلیربوف
   .الغابونیة امجلهوریة حكومة و املغربیة اململكة حكومة بني 2014

 ه یوافق 48.14 رمق قانون مرشوع ٔن االتفاق ىل مبوج و اجلویة،املوقع اخلدمات ش ر 20 يف بباما  بني 2014 فربا
   .مايل مجهوریة حكومة و املغربیة اململكة حكومة

 ه یوافق 52.14رمق قانون مرشوع ري املوقعة ةاالتفاق ىل مبوج  ومجهوریة املغربیة اململكة بني 2014مارس 3 يف كو
ا ع الرضیيب زدواج لتجنب غی هترب وم دان يف الرضیيب ا ل ىل الرضائب م    .ا

 ه یوافق 56.14 رمق قانون مرشوع اري، و الصناعي لتعاون إالطار االتفاق ىل بوج ري املوقع الت  مارس 3 يف كو
ا مجهوریة حكومة و املغربیة اململكة حكومة بني 2014    . غی

 ه یوافق 55.14رمق قانون مرشوع كول ىل مبوج ان املوقع لالتفاق ضايف الربو ٔبید  بني 2013 مارس 19 يف ب
ٔن دیفوار الكوت مجهوریة وحكومة املغربیة اململكة حكومة رات حامیة و شجیع ش ه ىل س  املوقع التبادل، و

ان ٔبید ر 25 يف ب   . 2014 فربا

 ه یوافق 58.14 رمق قانون مرشوع دان يف التعاون اتفاق ىل مبوج ة م اریة املال ري املوقع الت  مارس 3 يف كو
ا مجهوریة حكومة و املغربیة احلكومة بني 2014  .غی
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ة العمل احلكويم - 2 شارن يف جمال مراق   شاط جملس املس
ٔسئ ا  ء(  لشفهیةلسة ا ر 10 الثال   )2015 فربا

  

ٔعامل  -  ٔ    :دول ا
  

ء  ٔسئ الشفهیة یومه الثال صصة ل ٔسبوعیة ا لسته ا شارن  ر 10یعقد جملس املس رئاسة  فربا
ٔول اخللیفة  السید محمد فوزي بنعالل س والسید  ا وسكوس لرئ لسة محید  ل نا    .ٔم

ٔعامل  دول ا ٓنیة، و ٔ  06ٔسئ ،  10ویتضمن  ادیة، 04سئ  ىل النحو التايل ٔسئ  ة    :موز
  

  

سبة ٔسئ ال   مواضیع ا
صادي 60% ق ال    :ا

 ة :ٓين شفوي ٔعضاء الفریق  ،راجع نتاجئ السیا شارن احملرتمني السادة    .احلريكلمس
 ىل بالد :ٓين شفوي ن  دد السیاح الوافد شارن احملرتمني السادة  ،راجع   .ستقاليلٔعضاء الفریق لمس
 ة ببالد :ٓين شفوي ة املتا ر يف املؤهالت السیاح س ٔعضاء فریق ،ضعف  شارن احملرتمني السادة   لمس

ٔصا واملعارصة  .ا
 رية :ٓين شفوي ٔ ٔشهر ا الل ا انب  ٔ سبة تدفق السیاح ا ٔعضاء فریق ،راجع  شارن احملرتمني السادة   لمس

ٔحرارالتجمع الو   .طين ل
 راجع القطاع السیا :ٓين شفوي ٔعضاء فریق ،ٔسباب  شارن احملرتمني السادة  الف لمس  .شرتايك الت
 ه القطاع :ٓين شفوي ٔعضاء  ،بعض املشالك اليت توا شارن احملرتمني السادة    .شرتايك فریقاللمس

عي 20% ج ال    :ا
 ٔخر انطالق نظام التغطیة  :شفوي لطلبة،ت ٔعضاء  الصحیة اخلاصة  شارن احملرتمني السادة  حتاد لمس ة  مجمو

ملغرب   .الوطين لشغل 
 ات اخلاصة، :شفوي یا ح اص ذوي  ٔش يئ اخلاصة  عي والب ج صادى و ق لس  شارن  توصیات ا لمس

ٔعضاء  درايل فریقالاحملرتمني السادة    .الف
ال احلقويق وا 10% یينا   :ٕالداري وا

 ٔفالم  :شفوي اة  ي تقوم به ق اليم ا ور إال ٔهدافها الرتبویة، TVا ٔعضاء  و شارن احملرتمني السادة  ة لمس مجمو
عیة ج ميقراطیة    .احلركة ا

ٔساسیة 10% ات ا لیة والب ا   :جمال الشؤون ا
 ٔذونیات :شفوي اع امل ٔع ،اسرت شارن احملرتمني السادة  ستوري فریقالضاء لمس   .ا

ة 00%   :جمال الشؤون اخلارج
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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صادي ق ال    :ا

  
06  

عي ج ال    :ا
  

02  
ال احلقويق واالٕداري  ا

یين   :وا
01  

ات جمال الشؤ  لیة والب ا ون ا
ٔساسیة   :ا

01  

ة   :جمال الشؤون اخلارج
  

00  
 

  :الوزراء املتغیبون   -  ب
لیة،  ا ملزيانیة، ا ة، الوزارة امللكفة  ة، الفال ٔشغال هذه اجللسة السادة وزراء اخلارج اعتذر عن حضور 

خلارج،  صاد واملالیة،املغاربة املقميني  ق ة،  ٔوقاف والشؤون إالسالم ة ا ارة، الصنا ة والت التجهزي والنقل، الصنا
شغیل ة، ال ملاء، العدل، الص ري املنظم، الوزارة امللكفة  ة، القطاع    .التقلیدیة، الوظیفة العموم

  

ٓنیة  -  ج ٔسئ ا  : ا
ابیة  ٔسئ الشفهیة والك ة ا ٓنیة اليت توصلت هبا مصل ٔسئ ا دد ا ٓخر بلغ  ىل صعید  ایة یوم و ٕاىل 

ر  10ء الثال ىل  ،سؤ 15فربا ابة  لت احلكومة إال ٔعاملٔسئ مهنا   06 رمج،  ٔسئ 08ق دول ا  يف 
ىل النحو التايل   : وذ 

  

عدد األسئلة اآلنية المحالة على السيد 
 رئيس الحكومة

عدد األسئلة اآلنية التي وافقت الحكومة 
  اإلجابة عنها

سة عدد األسئلة اآلنية المبرمجة في جل
  األسئلة

15  08  06  
  
  

 : إالحصائیات  -  د
  

الل نفس الفرتة  ٔسئ الشفهیة اليت توصلت هبا الرئاسة  دد ا ٓنیة( :سؤ 15وبلغ  ٔسئ    ).مجیعها 
  

ٔسئ   حسب نوعیة ا
    

  
  

 
 
 
 

 

الشؤون الداخلية
10%

اإلداري
10%

االجتماعي
20%

الخارجية
0%

االقتصادي
60%

األسئلة اآلنية
83%

األسئلة الكتابية
17%

األسئلة العادية
0%

 

ٓنیة ٔسئ ا   ا
  

15  
ٔسئ العادیة   ا

  
00  

ابیة ٔسئ الك   ا
  

03  
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ات مو   حسب الفرق وا

 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

9

4

1 1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

صادي
المجال االقت

مجال الشؤون الداخلیة

المجال االجتماعي

المجال الحقوقي واإلداري
والدیني

مجال الشؤون الداخلیة

         
ٔسئ  -  ه ابیةا   الك
  

ن كتابیان ٔسئ كتابیة، وجوا الل هذه الفرتة بثالث    .توصلت الرئاسة 
  
  

ة/ الفریق مو ٓنیة  ا ٔسئ ا ٔسئ العادیة  دد ا   دد ا
ٔصا واملعارص   00 02  ةا
 00 06  ستقاليل

 00 02  احلريك
ٔحرار  00 02  التجمع الوطين ل

 00 02  شرتايك
ستوري  00 00  حتاد ا
شرتايك الف   00 01  الت

درايل  00 00  الف
لشغل  00 00  حتاد الوطين 

موع   00  15  ا

6

2 2 2 2

1

0 0
0

1

2

3

4

5

6

ف االستقاللي

صرة
صالة والمعا

األ

ف االشتراكي

التجمع الوطني لألحرار

ف الحركي

ف االشتراكي
التحال

ف الدستوري

ف الفیدرالي

االت القطاعیة   حسب ا
 

االت ٔسئ   ا دد ا
ٓنیة   ا

 ٔ سئ دد ا
  العادیة

صادي  00 09  ق
عي  00 01  ج

یين  00 01  احلقويق وإالداري وا
لیة  ا  00 04  الشؤون ا
ة  00 00  الشؤون اخلارج

موع   00  15  ا
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لجن  ٔشغال ا
  

  فاع الوطين واملناطق املغربیة احملتجل ة واحلدود وا  نة اخلارج
  

ضیات الفصل  ا مشرتاك یوم  68طبقا ملق لس النواب اج لجنة مع نظريهتا مب ستور عقدت ا من ا
ر  5س امخل كتور محمد  2015فربا س جملس النواب و السید ا حبضور لك من السید رشید الطاليب العلمي رئ

ة والتعاون ،  ر الشؤون اخلارج ن مزوار وز شارن، و حبضور السید صالح ا س جملس املس الشیخ بید هللا رئ
دة الرتابیة ٔعام لتدارس تطورات قضیة الو دول    .خصص 

دة الرتابیة، وكذا يف بدایة  لروح الوطنیة وإالجامع الفعال لتدبري ملف الو ر  ٔشاد السید الوز ع  ج
ويل ىل املستوى ا دي جلال امل محمد السادس نرصه هللا حول هذه القضیة    .ور الر

ابة  ادة ٕاطالق املسلسل التفاويض وإال ىل موقف املغرب الواحض ٕال ر  ٔكد السید الوز عن كام 
ث  ش دة، مع ال ٔمم املت ٔمني العام ل مة املبعوث الشخيص ل ا املغرب خبصوص طبیعة  ات اليت قد التوضی

ٔي وقف  6مبعاجلة هذا امللف يف ٕاطار الفصل  لمینورسو  ٔصلیة  ىل الوالیة ا دة وإالبقاء  ٔمم املت ثاق ا من م
سان  شمل حقوق إال اهتا ل   .ٕاطالق النار دون توسیع صالح

ىل رضورة مواص ر  بلوماسیة املوازیة فقد شدد السید الوز ىل مستوى ا سیق مع ٔما   التعبئة والت
ل  ٔ یف اجلهود من  ك الم، قصد  لني من حكومة ؤحزاب سیاسیة ورملان و جممتع مدين، وكذا إال ة من الفا مجمو

سبات املغرب ٔهنا املساس مبك   .صد لك احملاوالت املغرضة اليت من ش
ذ انطالق املسلسل يف  دة الرتابیة م ٔمه حمطات ملف الو ٔیضا  بعد تقدمي املغرب  2007واستعرض 

بتعاد عن جوهر املشلك  ر يف املفاوضات، وكذا  لجزا خنراط اجلدي  ٔشار النعدام  ث  ايت، ح ملبادرة احلمك ا
ٔطروحهتا اليم  روجي ٕا ات لكسب  ج ساریو لهذه    .واستغالل البول

ة ة السام ات امللك لتو ز مهنجیة وفقا  ىل وجود راك ٔكد  ٔخرى  ة  عتدال دون  ومن  ة ٕاىل  الرام
رتام القانون و  انب استعامل احلوار و ا ٔهداف، ٕاىل  ساهل يف املبادئ واحلقوق وكذا املرونة دون التفریط يف ا ال

ولیة   .الرشعیة ا
دة، و تطرق ٕاىل ملفات ظهرت هبذا  ٔمم املت ٔمني العام ل ىل تقرر ا ذة املغرب  ٔیضا مؤا ٔوحض  كام 

ه اجلدید ٕاىل اخلصوص مهنا،  بلوماسیة ذات التو اسام وكذا التحراكت ا ي اكن  ف ا بلومايس املك شاط ا ال
ٔزمات الراهنة اليت مست العالقات املغربیة الفرسیة وكذا املرصیة  ٔشار ٕاىل ا لني اجلدد، كام    .انب ٕارشاك الفا

سمة ٔن هذه العالقات م ٔوحض  خصوص العالقات املغربیة الفرسیة،  لتطور املتواصل والبناء بغض  ف
رمهتا  ة التعاون القضايئ  ادة النظر يف اتفاق لمهنجیة املمتث يف ٕا ٔشار  رية، ويف هذا إالطار  ٔ رات ا ىل التو النظر 

رتام املتبادل  .يف اجتاه التوازن و 
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اد ٔزمة فرصة ٕال لعالقات املغربیة املرصیة، فلقد شلكت هذه ا سبة  ل اء العالقات الثنائیة و ٔما  ة ٕاح

دة ٔمني العام لسنة . تعززها بصورة ج ىل تقرر ا رد الفعل املغريب  ٔن 2014وف یتعلق  ر  رز السید الوز ٔ  ،
ٓلیات احلالیة  ىل ا فاظ مبعایري التفاوض، وكذا احلفاظ  ح اهه ٕاىل رضورة  رة ان ة لصاحب اجلال ٕا املاكملة الهاتف

لزناع و جتنب اخل  هنايئ  ل ا ل ل التوصل  ٔ ید الزتام اململكة املغربیة من  ٔ اطر، هذا فضال عن ت یارات احملفوفة 
عل   .املف

حتاد  دم فعالیة قرارات  ر، ٕاىل  ٔشار السید الوز حتاد إالفریقي  اورات خصوم املغرب ٕالحقام  وعن م
ٔنظ ىل  ري خمتص لكون امللف معروض  ه  دةإالفریقي بصف ٔمم املت   .ار ا

ي  ٔیید ا لت م  ربوا عن ارتیا ملبادرة املغربیة، كام  رب السادة الربملانیون عن ٕاشادهتم  الل املناقشة 
ويل ول الوازنة يف املنتظم ا ى ا   .حظیت به هذه املبادرة 

ستعداد حمل ٔساس  ساؤالت وفرضیات واستفسارات مهت  دة  ر النقاش بطرح  ٔ ریل كام است ٔ طة 
ٔخرى انتقدوا غیاب  ة  ٔمن، كام متت املطالبة برضورة توطید العالقات املغربیة املوریتانیة، ومن  لس ا املق مب
ىل مسار قضیة  سار املتطرف، وانعاكساهتا  اليم الس يف ظل صعود قوى ال سویق إال ل اسرتاتیجیه واحضة 

خل ويل و ىل الصعید ا دة الرتابیة  امئ وراء صاحب اجلال امل محمد الو ٔكدوا جتندمه ا ، كام  ٔور صوص يف 
  .السادس نرصه هللا 

  

 سان رشیع وحقوق إال   .جلنة العدل وال
  

س  ا یوم امخل لجنة اج ر  5عقدت ا ىل مرشوع  2015فربا لبت يف التعدیالت والتصویت  خصص 
متمي القانون رمق  107.12قانون رمق  املمتم ) 2002ٔكتور  03( 1423من رجب  25الصادر بتارخي  44.00بتغیري و

لزتامات والعقود) 1913ٔغسطس  12- 1331رمضان  09لظهري    .مبثابة قانون 
لیه  لت  ٔد ٔن  ٕالجامع بعد  ىل املرشوع  لجنة ٕاىل املصادقة  هتت ا   .تعدیال 14وقد ا

  

 صادیة ق  .جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 
  

ٔربعاء عقدت ا  ا یوم ا ر  04لجنة اج ىل مرشوع قانون رمق  2015فربا ال  بتغیري  69.13صادقت 
متمي القانون رمق  صادي 13.97و ق ات ذات النفع  مو  .املتعلق 
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امئة لجن ا ات ا مج اج  ر
 فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت ة واحلدود وا   جلنة اخلارج

اير10الثالثاء الزوال2015ف عد الثالثة الساعة   :ع

  دراسة مشاریع القوانني التالیة :  
 ط يف   45.14 مرشوع قانون رمق لر ٔمين املوقعة  ال ا ة التعاون يف ا ىل اتفاق ه   11یوافق مبوج

  .ني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو قطرب 2014مارس 
 ة التعاون يف جمال حماربة اجلرمية املنظمة وإالرهاب،   49.14 مرشوع قانون رمق ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

سیل يف  ر  18املوقعة بربو   .اململكة املغربیة وحكومة مملكة بلجیاك بني حكومة  2014فربا
 ط يف   40.14 مرشوع قانون رمق لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني اململكة  2013ماي  21یوافق مبوج

ٔن نظام قواهتام  ش ٔرايض املنخفضة    .املغربیة ومملكة ا
  ش يف   65.14 وع قانون رمقمرش سیق املوقعة مبرا ـي والت ٔم لتعاون ا رة تفامه  ىل مذ ه  یوافق مبوج

ٔوىل  10 ململكة املغربیة ومملكة البحرن) 2014مارس  12( 1435جامدى ا لیة  ا   .بني وزاريت ا
  نا يف   83.14 وع قانون رمقمرش دان التعاون العسكري املوقع بتاورم ىل االتفاق يف م ه  یوافق مبوج

ر  10   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیة 2006فربا
 ط يف   41.14 مرشوع قانون رمق لر ىل االتفاق املوقع  ه  مترب  16یوافق مبوج بني حكومة  2013س

مع املتبادل ٔن نظام قواهتام وا ش رلندا الشاملیة  دة لربیطانیا العظمى وٕا   .اململكة املغربیة وحكومة اململكة املت

 صادیةجلنة املا ق   .لیة والتخطیط والتمنیة 

 اير10 الثالثاء الساعة2015ف زوع عشرة  : الثانية

  ٔن مرشوع قانون رمق ش لجنة  ب ا ل ٕالیداع التعدیالت مبك ٔ نة  127.12ٓخر  ظمي  یتعلق ب
ن اسبني املعمتد لم داث املنظمة املهنیة    .حماسب معمتد وٕا

س م اير12ا الزوال5201ف عد الثالثة الساعة   : ع

  مبثابة مدونة التعاضد 109.12مواص دراسة مرشوع قانون رمق.  

 ة نتاج ات  ة والقطا   جلنة الفال

اير10الثالثاء ية2015ف الشف سئلة جلسة عد   : مباشرة

   راسة ىل مشاریع القوانني التالیة ا    : والتصویت 

  متمي الفصل الثاين من الظهري الرشیف رمق  54.14مرشوع قانون رمق ـر و  1.63.226یقيض بتغی
ٔول  14الصادر يف  ء واملادة ) 1963ٔغسطس  5( 1383من ربیع ا لكهر ب الوطين  داث املك من  5ٕ
لرشب 40.09القانون رمق  ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  ملك   املتعلق 

  ملن 33.13مرشوع قانون رمق  .امج یتعلق 

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1694
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1695
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1698
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1702
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1704
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1705


  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین
 

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

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

14

   

ة   العالقات اخلارج
  

ة ٔمرك دة ا ت املت ات مع سفري الوال اح لس جيري م س ا   :رئ
شارن، السید  س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا سفري  Dwight L. Bushاستق

ط،یوم امجلعة  لر ة املعمتد  ٔمرك دة ا ت املت ر  6الوال لس 2015فربا   .مبقر ا

لقاء، استعرض اجلانبان جودة العالقات و ة    الل هذا ا التارخيیة املمتزية، ومعق روابط الصداقة املت

ة ٔمرك دة ا ت املت ٔمهیة العمل الربملاين املشرتك ودوره يف تعزز وتطور . بني اململكة املغربیة والوال وتناول اجلانبان 
ن الصدیقنيالعالقات الثنائیة مبا خيدم املصاحل املشرتك لب   .ة 

م املشرتك ولیة ذات إاله دد من القضا إالقلميیة وا لقاء، ٕاىل  الل هذا ا   .وتطرق اجلانبان، 
  

ٔبیض املتوسط  لبحر ا لجمعیة الربملانیة  سا  خب رئ ٌ شارن ی س جملس املس   رئ
لجمعیة الربملانیة ورة التاسعة  ٔشغال ا رملاين يف  ٔبیض املتوسط اليت  توجت مشاركة وفد  لبحر ا

سا  شارن رئ س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا رئ اب ا نت ٔسبوع املايض  الل ا و  مارة مو ٕ انعقدت 

ٔبیض املتوسط لبحر ا س اللكمة التالیة. لجمعیة الربملانیة  ٔلقى السید الرئ ابه    :وعقب انت

ىل  "    ٔرشف املرسلنيسم هللا الرمحن الرحمي والصالة 
و احملرتم، Laurent Nouvionمعايل السید  لس الوطين ٕالمارة مو س ا   ، رئ

  ٔحصاب املعايل السیدات والسادة رؤساء ؤعضاء الوفود الربملانیة احملرتمون،

    حرضات السیدات والسادة، 
حي ثق ىل م ٔتقدم ٕالیمك مجیعا جبزیل الشكر والعرفان  ٔن  مك الغالیة ورشیف بالدي سعدين يف البدایة 

لتني  ني املق لسن ٔبیض املتوسط  لبحر ا ىل رٔس امجلعیة الربملانیة  اهبا    . 2016-2015نت

ن سبقوين يف بناء  نضامم ٕاىل مسار زماليئ ا مك يف  ل ثق ٔ ٔن  بري يل خشصیا كذ  وهو رشف 
رمج ودمك مجیعا، يف  رسیخ روابط رصح هذه املنظمة، واملسامهة، بفضل  اءة ٕارادتنا القویة يف  والصداقة،  إال

ق التقدم املشرتك لشعوبنا   . والتعاون، والتضامن، وحتق

ن سبقوين يف هذا املاكن إالطارويف هذا  الء ا ٔ ٔستاذة ا ري ل ه حتیايت وتقد ٔو ٔن  سعدين   ، :

د الرايض، السید  ٔبو العی Rudy Sallesالسید عبد الوا اتور ، السید محمد  ز الطراونة، والس كتور فا نني، ا
Fransesco Maria Amoruso ٓلیات هذه املنظمة ل ٕارساء هیالك و ٔ ي لعبوه من  ور الهام ا   . ىل ا

لشكر ٕاىل السید السفري  ٔتقدم  ٔن  ىل جمهوداته  Sergio Piazziوال یفوتنا، يف هذه املناسبة 

ظمتنا و  لرفع من مستوى معل م ولیةاملتواص  دها يف احملافل ا ىل توا  .احلرص 
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  حرضات السیدات والسادة،

ٔورو  صادي -ٕان املنطقة ا ة متر مبنعرج سیايس، ؤمين، واق ساين، ٕافریق ٔكرث  وٕا اد، وهو وضع حيثنا، 

ل تقویة التعاون  ٔ ٔوضاع، ومضاعفة اجلهود من  ق ل ق لیل ا ٔمل، والت ىل رضورة الت ٔي وقت مىض،  من 
، وا ىل املصاحل املتباد ٔمشل، عامده احلفاظ  شاريك  ٔبیض املتوسط وبناء تصور  وب البحر ا لتضامن بني شامل وج

لرفاه املشرتك لشعوب هذا الفضاء لق فضاء  ت املشرتكة، و د   .وجماهبة الت

ا، بص  نو ننا نتقامس رصیدا حضار معیقا وم ٔ اح  لن ینا لك املقومات الرضوریة  حن  رمهتا ف م املعمورة 
لعامل  لعمل واملعرفة، وجعلنا معا من حوض املتوسط يف املايض القریب مركزا  ٔضاء العامل  رخيا عریقا  زال، و وال 

ته. ٔضاء بنوره مجیع القارات ته وحتد رها ل كذ    . وكام نتقامس التارخي، فٕاننا نتقامس املستق
ٔمين بدون حتق رحب الرهان ا حن لن  رامة املواطنات واملواطنني ف عیة، وضامن  ج ق احلریة والعدا 

ٔحناء املتوسط ادل وشامل ودامئ يف مجیع  ش الكرمي لساكنة هذا الفضاء، وٕارساء سالم    . والع

راعي مصاحل مجیع الرشاكء  ني  صادي م زدهار بدون تعاون اق كسب الرهان التمنوي، و ٔننا لن  كام 

ة من شامل البحر ا ىل الب هتاج سیاسات حتافظ  ل  ال املستق ٔج ىل حقوق  وبه، وحيافظ  ٔبیض املتوسط وج

ٔبعادها  .لك 
ٓماهلم،  م، و عتبار منثل شعوبنا وحنمل مهو ا حنن الربملانیني،  اتق ىل  برية ملقاة  ٕاهنا مسؤولیات 

شغاالهتم الل حتمل املس. وا ٔجوبة املناسبة ٕاال من  ت ولن جند ا اننا لرفع حتد ؤولیة الواعیة يف تقویة التعاون بني ب
ستقرار، وتقویة وشاجئ احملبة والثقة بني شعوب هذا الفضاء الرائع ٔمن و   .التمنیة وا

 

  حرضات السیدات والسادة، 

لجمعیة  ٔهداف الن  ىل تعزز املبادئ وا ازم  ىل ما سبق، فٕانين  سا  ٔس من هذا املنطلق، وت

اما مع مضامني الوثیقة الرب  س ىل 2017-2013لفرتة  إالسرتاتیجیةملانیة املتوسطیة، ا ت املر الراهنة، و ٔولو ، و

  :رٔسها 
   ٔشاكل ش، وحماربة مجیع  سامح والتعا ىل ال   التطرف؛ تعزز احلوار الثقايف املبين 

  ٔوسط ؛ ق السالم يف الرشق ا ة ٕاىل حتق    تعزز املبادرات الرام

   وب ٔشغال امجلعیة الربملانیة  –ٕارساء مقومات التعاون ج وب الصحراء يف  وب، وٕارشاك دول ج ج

لمنطقة املتوسطیة  وإالشاكلیاتاملتوسطیة يف تعاطهيا مع العدید من القضا  ة  اليت تتعدى احلدود اجلغراف

  ؛ إالرهاباكلهجرة الرسیة، وحماربة 
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   سانیةدمع املبادالت ٔاكدمييصل ، والتواإال    والثقايف؛، والعلمي، ا

   ددة، والتبادل املعريف يف هذا ات الطاقات املت ولوج ك ة، وتطور  دمع السیاسات املرتبطة حبامیة الب

ال    .ا
  ظمتنا مشاركة واعیة وفعا يف شارك م ىل دمعمك الواعي يك  ٔعول  ٕانين، حرضات السیدات والسادة، 

 ٔ ٓمال  ت،  د نا رفع هذه الت ٓمال اليت یضعها ف كون مجیعا يف مستوى ا ون عند حسن ظنمك ؤن  ٔ ن 

ون ات والناخ    .الناخ
لیمك ورمحة  نان والسالم  م الص الشكر و دد لمك  ٔ ٔخرى    ."تعاىل وراكتههللا مرة 

ىل رٔسها التطورات السیاسیة مبنطق اقشة العدید من القضا الراهنة و ورة عرفت م ٔن هذه ا ر  ة یذ
لهجرة، ودور الربملان يف تعزز حقوق  ا، وماكحفة إالرهاب، وإالشاكلیات املرتبطة  ٔوسط وشامل ٕافریق الرشق ا

ملنطقة املتوسطیة ة  لتغريات املناخ ٕالضافة ٕاىل إالشاكلیات املتعلقة  سان،     .إال

ٔبیض املتوسط               لبحر ا ٔن امجلعیة الربملانیة  ر  ر  د ى امجلعیة العامة و متتع بصفة عضو مالحظ 

دة ٔمم املت وب  27وتضم . ل رملاين بني ج سعى ٕاىل ٕاقامة حوار  ولیة اليت  ، كام تعد من املنظامت الربملانیة ا رملا

ٔم ت املرتبطة  ت والرها د اهبة خمتلف الت ٔساس لتقویة الثقة بني اجلانبني، و كة ن والرشاوشامل املتوسط، 
   .والتمنیة املستدامة

ورة ال  ٔشغال ا رملاين مغريب يف  ٔمراك الوسطى ودول الاكریيب  32وفد  رشیعیة ب   )فوریل(ملنتدى رؤساء املؤسسات ال
ورة ال  ٔشغال ا رملاين مغريب يف  ٔمراك الوسطى  32شارك وفد  رشیعیة ب ملنتدى رؤساء املؤسسات ال

نغو، یويم اليت حت ) فوریل(ودول الاكریيب  نیاكن، سانتو دوم وم امصة ا ر اجلاري 12و  11تضهنا   .فربا

شارن، بدعوة   ي یضم يف عضویته السید احلسن سلیغوا، عضو جملس املس وشارك الوفد املغريب، ا
ٔمر  رشیعیة ب تدى رؤساء املؤسسات ال ٔن املغرب یعد عضوا مالحظا يف م ىل اعتبار  نیاكن،  وم رملان ا اك من 

  ).فوریل(الوسطى ودول الاكریيب 
ورة   ٔشغال ا طرق  الل فرتة ) فوریل(ل  32وس لمنتدى  رشیعیة  لحصی ال  2014ىل اخلصوص 

نیاكين،  2015و وم س جملس النواب ا زي، رئ سلمي رئاسة املنتدى ٕاىل السید هابیل مارتی ٕالضافة ٕاىل مراسمي 

وىل بالده رئاسة املنتد ي س  .ىا
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ٔمراك الوسطى ودول الاكریيب،   رشیعیة ب تدى رؤساء املؤسسات ال ٔن املغرب وم وجتدر إالشارة ٕاىل 

لصداقة الربملانیة يف الربملان املغريب ويف نظرائه  27وقعا يف  ات  شاء مجمو ة ٕاطار ٕال ىل اتفاق ط  لر ٔكتور املايض 

ٔوارص الصداقة والتعا ان املنتدى لتعزز  م املشرتكبب ه  .ون ودمع احلوار الربملاين حول القضا ذات 
ال وبلزي   ت غوات رملا ٔمراك الوسطى ودول الاكریيب  رشیعیة ب تدى رؤساء املؤسسات ال ویضم م

نیاكن واملكسیك وم   .والسلفادور والهندوراس ونیاكراغوا ووستاراك وب ومجهوریة ا

ي    سه سنة وهيدف هذا املنتدى ا ٔس ول 1994مت ت رشیعات بني ا ام ال س ، ٕاىل تعزز تطبیق وا
ملنطقة ة  ة خمتلف املشالك املطرو رشیعیة هبدف موا شاور بني رؤساء املؤسسات ال ٓلیات ال ٔعضاء، ووضع  . ا

ىل املستوى إالقلميي هبدف الرفع م ادل اخلربة  رشیعیة اليت تتعلق ب راسات ال روم دمع ا ن فعالیة معل الهیئات كام 
ٔعضاء ان ا لب رشیعیة     ال

  ومع: املصدر
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شطة الفرق الربملانیة ٔ 

  
كشف ثغرات املادة  شارن  لس املس ٔرسة يف یوم درايس 16فرق املعارضة مب   :من مدونة ا

ٔربعاء       شارن یوم ا لس املس ر  04نظمت فرق املعارضة مب موضوع یوما دراسیا حول  2015فربا
ادة " ٔسـرة 16ثغـرات امل متع املدين " من مدونة ا لني يف ا ات الوزاریة املعنیة وفا رملانیني وممثلني عن القطا مبشاركة 

ملوضوع   .متني 

مس        ٔصا واملعارصة  س فریق ا ٔلقاها السید رئ للكمة اليت  لقاء الهام  ٔشغال هذا ا وقد اسهتلت 
الفرق املعار  ة والضة  تاح ت ولكمة ممثل وزارة  يتل اجللسة إالف تضمنت كذ لكمة ممثل وزارة العدل واحلر

عیة ج ٔرسة والتمنیة    .التضامن واملرٔة وا

ٔلقاها يف املوضوع ممثلون عن شبكة        لعروض القمية اليت  لقاء  زور"ومتزي ا   ":حتالف الكرامة" و" ٔ

 روز ٔ   :عن شبكة 

   ساء لكمة ال لهنوض حبقوق ال ادرات  سة مجعیة م اس –سیدة الهام الرشقاوي رئ   -مك
ٔرسة 16تقدمي نتاجئ دراسة حول املادة :  املوضوع   من مدونة ا

   ٔستاذلكمة ط ا ٓملو حمايم هبیئة الر   محمد 

ضیات املادة : املوضوع          ٔرسة بني قصور النص وٕاشاكلیة  16مدا حول مق   التطبیقمن مدونة ا

 عن حتالف ربیع الكرامة:  

  ار البیضاء ة هبیئة ا دجية الرواكين حمام ٔستاذة    لكمة ا
رة حتالف ربیع الكرامة حول املادة :  املوضوع ٔرسة 16تقدمي مذ   من مدونة ا

  سة مؤسسة ٕایطو ش رئ   لكمة السیدة جناة ٕا
ة :  املوضوع         زوجي القارصات 2014تقدمي التقرر القانوين لقاف زی  .حول 

  

  

  

  


