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ورة تاح ا  اف

  
  

ضیات الفصل شارن، عقد   65طبقا ملق لس املس يل  ا ستور واملادة السادسة من النظام ا من ا
ة یوم امجلعة  لسة معوم لس  ریل  10ا رشیعیة  2015ٔ لسنة ال ریل  ٔ تاح دورة    .2015-2014خصصت الف

كتور محم لس ا س ا ٔلقى رئ ملناسبة    : د الشیخ بید هللا اللكمة التالیةو
  

ٔرشف املرسلني"  ىل    .سم هللا الرحامن الرحمي والصالة 
   

س احلكومة احملرتم،   السید رئ
  السیدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السیدات والسادة املس
  احلضور الكرمي،

   
ضیات الفصل ستور واملادة السادس  65طبقا ملق تح من ا شارن، نف لس املس يل  ا ة من النظام ا

رشیعیة  لسنة ال ریل  ٔ ات 2015-2014الیوم دورة  سمترار إالصال سم  ٔيت يف سیاق وطين، ی ، ويه دورة ت
ا  مني وحتصن منوذج ئت  اها صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، واليت ما ف الكربى اليت یقودها ور

ميقراطي الت  طقة ملهتبة وظروف قاریة ودولیة ا ٔمن وإالستقرار يف م رس دور بالد كنقطة اراكز ل ي  منوي ا
د   .شدیدة التعق

لنقاش اجلاري حول  ورة، يف سیاق موسوم  ٔيت هذه ا الرتسانة القانونیة املؤطرة لٕالستحقاقات  كام ت
ستور اجلدید، وخصوصا م  ٔوىل يف ظل ا ابیة امجلاعیة ا يس إالنت ك ي  جلهات ا رشوع القانون التنظميي املتعلق 

ٔن احمليل  لمسامهة يف تدبري الش ٔمام النخب اجلهویة  ٔبواب املشاركة  ح  و وف ة ا دیدة لبن لغة يف هندسة  ٔمهیة 
د والعرشن   .وبناء مؤسسات مغرب القرن الوا

رية يف معر والیة جملسنا املوقر ٔ ورة، ا هتا )2015-2009(وتعترب هذه ا ، واليت سنقدم عند هنا
شهده  ي  ميقراطي ا الل هذه الفرتة ومساهامته املتعددة، يف حتصني وتطور املسار ا لس  حصی ما اجنزه ا

  .بالد
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  حرضات السیدات والسادة احملرتمني،     
  

شار  لس املس فة  شطة مك ٔ ورتني، ب ٔمههالقد متزيت الفرتة الفاص بني ا ل هیالك  ن، لعل  شك
هتی اتیة امللكفة  ة املوضو مو ة،   ا مي السیاسات العموم صصة ملناقشة وتق لسة السنویة ا وذ تطبیقا  ل

ستوریة الواردة يف الفصل  ضیات ا ضیات الواردة يف املواد من 101لمق من النظام  269 ٕاىل  264 ، وكذا املق
لس املس  يل  ا   .شاریـــنا

لس حمور ب ا ار مك طلبات التمنیة اجلهویة"  ويف هذا إالطار، فقد اخ وهو  ،"احلاكمة الرتابیة وم
ل يف هذا املیدان ٓفاق املستق رشاف  ه احلاكمة الرتابیة واس ي عرف ٔمهیة املسار التارخيي ا بع من  یار    .اخ

كرس ثقافة إاللزتام واملسؤولیة املرتبطة ىل  ويف ٕاطار  لس  ب ا ربملاين، فقد معل مك ٕالنتداب ال
ىل حتصني صورته  لس  حلد من ظاهرة الغیاب، وذ حرصا من ا يل املرتبطة  ا ضیات النظام ا تفعیل مق

ه   .وٕاشعا
امئة، لجن الربملانیة ا ىل مستوى معل ا ا تطلب  15 فقد عقدت و ة معل  32اج سا

ىل راسة ات، و 6 نصا قانونیا، مهنا 12 والتصویت  ر مهنا 5اتفاق ٔخص    :مشاریع قوانني، و
لزناهة والوقایة من الرشوة وحمارهتا 113.12ـ مرشوع قانون رمق  لهیئة الوطنیة    .املتعلق 

ة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة  86.14ـ مرشوع قانون رمق   ٔحاكم مجمو متمي بعض  یقيض بتغیري و
  .ملتعلقة مباكحفة إالرهاباجلنائیة ا

ستغالل املقالع   27.13مرشوع قانون رمق ـ   .یتعلق 
اسبني  127.12مرشوع قانون رمق  ـ لم داث املنظمة املهنیة  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  یتعلق ب

ن   .املعمتد
داث املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارة 038.13 مرشوع قانون رمق ـ ٔن ٕا   .ش

متمي القانون رمق  260.15.2ىل مرشوع مرسوم بقانون رمق   كام متت املصادقة املتعلق  97.09بتغیري و
تمبدونة  ا   .نت

ستوریة، ىل مستوى العالقة مع املؤسسات ا لتوجهيات املولویة  و ستور، وتفعیال  ضیات ا ومعال مبق
رشیعیة احلالیة  لسنة ال ٔكتور  تاح دورة  ة وخصوصا خطاب اف ال  ،2015-2014السام ا من  ي د ".. وا

شارات و  س ٔكرث ، من  ستفادة  لهيا هذه املؤسساتاحلكومة والربملان ٕاىل  م "( اخلربات اليت تتوفر  ى  هت ا
  ،)اللته

لس يف تعام مع  ب ا ني"اسمتر مك لس  طلب ٕابداء رٔي ٓخرها" هیئات احلاكمة اجلیدة والتق ا
يئ عي والب صادي وإالج   .مرشوع قانون استغالل املقالع خبصوص إالق

  
يئ،  8 لس،رٔي تتوصل به رئاسة ا ارش ولتذكري، فهو عي والب صادي وإالج لس إالق من ا

ستور ٕاثنني و ضیات ا ٔجرٔة مق شارن يف  سان، وذ مسامهة من جملس املس لس الوطين حلقوق إال   .من ا
  
  

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1643
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1576
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لسني ٓراء ا سان( وقد شلكت  لس الوطين حلقوق إال يئ وا عي والب صادي وإالج لس إالق ٔرضیة ) ا

امئةٕاغنا  مة يف لجن الربملانیة ا ل ا ات الربملانیة دا مو ل الفرق وا   .ء التعدیالت املقدمة من ق
یبلوماسیة الربملانیة، ىل مستوى ا لس و ورتني مبشاركة ا تظاهرة  19 يف متزيت الفرتة الفاص بني ا

رزها ٔ تنام،  132امجلعیة  دولیة  ويل هبانوي بف ث ق لٕالحتاد الربملاين ا " بند طارئ"ام الوفد الربملاين بتقدمي ح
ل "  حول ساين املسهتدف من ق ت الوطنیة يف ضامن حامیة الرتاث الثقايف إال ويل والربملا حتاد الربملاين ا دور 

ا ٔوسط وشامل ٕافریق ات إالرهابیة يف الرشق ا مو ركهبا ا هنب، اليت  وذ اسهاما  ،"ٔعامل التدمري والسلب وا
ه  ولیني  م ٔمن والسمل ا ت هيدد ا ي  ، وا ٔشاك   .يف ماكحفة خطر إالرهاب جبمیع 

ال الوفد الربملاين املغريب من طرف السید ىل هامش هذا احلدث، مت استق س امجلعیة الوطنیة  و رئ
ة تنام انب الف ويل، ٕاىل  ٔمني العام لٕالحتاد الربملاين ا فة ، والسید ا مع الوفود الربملانیة  عقد لقاءات ثنائیة مك
  .املشاركة

ا، ی شارن ٕاىل مجهوریة  رة وفد جملس املس ٕالضافة، ٕاىل ز ي اكن لنا   هذا  ٔجرى الوفد ا ث  ح
رشف بار املسؤولني، كام حظینا  ات مع  اح رٔسه م ورشف  س ا ل خفامة رئ ال من ق ا   استق ی مجلهوریة 

يس هذ.  Uhuru Kenyatta السید ي وك ه إالسرتاتیجي ا ٔمهیهتا لكوهنا تندرج مضن التو رة  ه الز
ٔمره رمسه ٔعز هللا  لقارة صاحب اجلال امل محمد السادس  ، يف سعیه املتواصل لتقویة الرشاكة مع اصدقائنا 

  .السمراء
لس يف   كام تدى: تظاهرات دولیة مماث مهنا شارك ا س مونتا" م ا حول موضوع  "را مبدینة ا
وب وب – التعاون ج ة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا  واليت نظمت  ج ایة املولویة السام ، حتت الر

كوستاراك،   ٔمراك الوسطى والاكرايي  رشیعیة بدول  الس ال تدى رؤساء ا والورشتني حول موضوع إالرهاب  وم
دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة وإالرهاب لك وظاهرة ا مم املت ب  ل مك انب املنظمتني من ق ج ملقاتلني إالرهابیني 

عي العاملي بتوس ا وروما، واملنتدى إالج   .من مالط
لس ل ا ني ودیبلوماسیني وخشصیات   23واستق ت ومسؤولني حكوم رملا بیا یضم رؤساء  ٔج وفدا 

عة  هنمسیاسیة رف ر من ب ي زار بالد :املستوى، نذ شیك، ا س جملس الشیوخ جبمهوریة ال ىل   السید رئ
س امجلعیة الوطنیة  شارن، و كذا السید رئ ٔعامل بدعوة من جملس املس ال  رملانیني ور رٔس وفد هام یضم 

ٔوريب لربملان ا ٔوربیة ـ املغربیة  ة الصداقة ا س مجمو ك، والسید رئ ة املزيانیة  ، لك سة جلنة مراق والسیدة رئ
ل امجلهوریة مبوریتانیا، والسید مقرر جلنة القضا السیاسیة  ٔ س حزب إالحتاد من  ٔوريب، والسید رئ لربملان ا
ى هذه لربملان املغريب  ميقراطیة  ل ا ٔ مي الرشاكة من  ٔور امللكف بتق لس  مجلعیة الربملانیة  ميقراطیة   وا

  ...امجلعیة
  
  
  
  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.echoroukonline.com%2Fara%2Farticles%2F236553.html&ei=BIceVbnCLMat7gbWrYGQCQ&usg=AFQjCNEe5vJeBMNtWdJSaS059nFAbhQOaA&sig2=CIJrG3uxFu_UnpzXfL5f1A&bvm=bv.89947451,d.ZGU


  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین
 

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

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

5

ٔعضائه وشعبه  الل  شارن من  بلوماسیة الربملانیة، متكن جملس املس ة اليت تعرفها ا ینام ويف سیاق ا
ولیة، مهنا ة من إالحتادات وامجلعیات الربملانیة إالقلميیة وا قدمة يف مجمو ٔ مواقع م لبحر : من تبو رئاسة امجلعیة الربملانیة 

ٔبیض املتوسط،  ظمة التعاون ورئا ا ٔعضاء يف م ول ا حتاد جمالس ا سة جلنة حوار احلضارات والثقافات 
ا، ونیابة رئاسة الربملان العريب طقة شامل ٕافریق ب الربملانیني العاملیني لٕالساكن عن م   .إالساليم، ونیابة رئاسة مك

سیق بني جملسنا وجملس النواب، طالق ومت تتوجي الت لربملانبوابة ٕالكرتونیة مو ٕ فاظ لك  دة  مع اح
رخيه، ٔول مرة يف  لحكومة، من التوفر  جملس خبصوصیته، وهو ما سميكن الربملان و ٔمانة العامة  وبتعاون مع ا

ليس الربملان،  ىل لس اجلریدة الرمسیة إاللكرتونیة  لم رز  .ميكن حتمیلها من املوقع إاللكرتوين اجلدید  دث  وهو 
ىل املعلومةیندرج يف ٕاطار االٕ    .نتقال التدرجيي حنو الربملان إاللكرتوين وسهیل احلصول 

ستور    ضیات ا لسیه تناغام مع مق شهده الربملان مب ي  سیق الفعيل ا لت ویعد هذا العمل، مثرة 
ة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا وتطبیقا ات املولویة السام   .يف هذا الباب لتو

ىل    متع املدين، و ىل حمیطه سواء  مستوى العالقة مع ا ه  ا الل هذه الفرتة مسرية انف لس  بع ا
راسیة اليت  م ا ٔ شطة وا ٔ ة من ا الل مسامههتا يف مجمو ٔو من  ا لعدد من الفعالیات امجلعویة واملدنیة  رب استق

لسٔو مرتبطة ب   نظمهتا الفرق الربملانیة حول قضا راهنیة ل ا رس دا د ا ات القوانني ق   .بعض مشاریع ومقرت
ىل الصعید إالداري،    ٔصبحت تعرفها هیالك ٕادارة جملس  و ة اليت  ینام ال بد من إالشادة 

لس ظام ا ٔجرٔة م شارن وٕادارات الفرق الربملانیة بعد  لس لتقویة . املس ب ا ي سطره مك مج ا ٔن الرب كام 
رشیة ما ف یتعزز یوما بعد یومقدرات املوار    .د ال

  

  حرضات السیدات والسادة احملرتمني،     
  

لس من  ت ا لشكر اجلزیل ٕاىل اكفة مكو ٔتقدم  ٔن  ورة، یطیب يل  تح هذه ا يف اخلتام، وحنن نف
امئة واكفة السیدات والسادة املس  لجن ا ات الربملانیة، ورؤساء ا مو ب، ورؤساء الفرق وا شارن احملرتمني مك

لس  امئة وبعمل فرق ا لجن الربملانیة ا لس، وا ب ا لعمل املسمتر واملنتظم ملك وها  ؤوب، م ىل معلهم ا
ٔمهیة كربى م دراسیة حول قضا ذات  ٔ ات اليت اسمترت يف تنظميها ندوات و مو   .وا

  

ٔعضاء ا س احلكومة احملرتم، واكفة  لسید رئ ىل تواصلهم وجتاوهبم مع والشكر موصول  حلكومة احملرتمني 
لس ؤعضائه ة   .ا ینام طلبات ا هيم وجتاوهبم الرسیع مع م ىل تفا ٔطر وموظفي جملسنا املوقر  لشكر  ه  ٔتو كام 

دد  ٔ لس، وال تفوتين هذه املناسبة  لم ٔفرزها املنظام اجلدید  الم الوطنی اجلدیدة اليت  ة الشكر ملمثيل وسائل 
لس ونقلها اىل الرٔي العام شطة ا ٔ ابعهتم  بهتم وم ىل موا وبة وإاللكرتونیة    .السمعیة البرصیة واملك

   
مك ىل حسن ٕاصغا   شكرا 

لیمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
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باج                      ات املك
  

ع   231رمق  اج
ریل 13لیوم االثنني  ٔ 2015   

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

كتور محمد الشیخ بید هللا ع النقط التالیة.   ا ٔعامل هذا إالج دول    :  وقد تضمن 
 
ب السابق )1 ع املك ىل حمرض اج  .املوافقة 

 

ء  )2 لسة املساء الشهریة املقررة لیوم الثال ل  ٔج ریل  14ت س  2015ٔ ب وجود السید رئ س
ارج الوطن مة رمسیة   .احلكومة يف 

 

ستوریة  )3 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
ت لعرض عن  تقدمي - 3.1 لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ٔمام الربملانالرئ لس  طبقا  ٔعامل هذا ا

ٔربعاء  147لفصل  ستور وذ یوم ا ة العارشة صبا 2015ماي  06من ا  .اىل السا
ا  - 3.2 ة ؤشاكل إالیواء السیا یتعلق  80.14مرشوع قانون رمق  ٕا ملؤسسات السیاح

يئ ٕالبداء الرٔي عي والب ج صادي و ق لس  ىل ا ٔخرى   .ا
عرجمة  - 3.3 عیة  اج ج ة و ىل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ٔ لس ا ٔول  س ا مع السید الرئ

ت  لسلعرض تقرر لحسا عي اصة الشق املتعلق ا ج  .لسكن 
 
رشیع  )4  :ال

رشیعیة اجلاهزة - 4.1 ٔربعاء  رجمة النصوص ال ریل  23لیوم ا ا 2015ٔ ة احلادیة عرشة صبا   .ىل السا

رشیعیة التالیة  - 4.2 لنصوص ال ار من جملس النواب بتوص    :ٕاخ

ٔخرىملؤسسات السیاحیتعلق  80.14مرشوع قانون رمق   .1  .ة ؤشاكل إالیواء السیا ا
لقضاة یتعلق 106.13 رمقمرشوع قانون تنظميي  .2 ٔسايس   لنظام ا
متمي القانون رمق  .3 تقدم به بعض نواب ( لربید واملواصالتیتعلق  96.24مقرتح قانون یقيض بتغیري و

 ).املعارضة
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سیة املغربیةقسن  1.58.250مقرتح قانون یقيض بتعدیل الظهري الرشیف رمق  .4 كام مت  انون اجل

لقانون رمق  ذه الظهري الرشیف رمق  62.06والقانون رمق  مبحمكة النقضاملتعلق  58.11تعدی  ف  1.07.80الصادر ب
ٔول  3بتارخي    ).تقدم به بعض نواب املعارضة. (2007مارس  23املوافق لـ  1428ربیع ا

  

لجن )5  : ا
لجن - 5.1 مج معل ا   .ر

  
  

ٔسئ )6   الشفهیة ا
  

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

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
  

ةالعالقا )7  : ت اخلارج
ة بعقد  طلب - 7.1 لب بهالوزارة املنتدبة امللكفة  ٔعضاء مك لس و شاوري مع رئاسة ا ع   اج

ضان املغرب  ثیات اح ىل ح ٔطراف 22لمؤمتر ٕالطالعهم  سیقحول  ل ة الت ة ویف مع جملس  التغريات املناخ
ٔن شارن يف هذا الش   .املس

ال  مقرتح - 7.2 ستق لمملكة املغربیة بلیون  صلیة العامة  ة من املنتخبني الفرسینيالق ٔصول  مجمو من 
الل الفرتة املمتدة من  ریل  27ٕاىل  20مغربیة  ٔ2015.  

لموثقني الهیئة ا ملمتس - 7.3 اللوطنیة  ني ستق ل وفد عن املوثقني الصین   .الل شهر ماي املق
ریل  30ٕاىل  26ببريوت من  22حتاد الربملاين العريب لعقد مؤمتره  دعوة - 7.4 ٔ2015.  
ار - 7.5 حتاد الربملاين العريب بتوص  ٕاخ حتادمن   .مبستحقات الشعبة املغربیة يف مزيانیة 
شارن يف  تقرر -7.6 ملرب اجلامعيعن مشاركة وفد جملس املس عي العاملي  ج توس  املنتدى 

  .2015مارس  28ٕاىل  24املنار من 
  
  

رملانیة  )8  :شؤون 
   .اسمترار يف معاجلة ظاهرة الغیاب - 8.1
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  :شؤون ٕاداریة  )9

ربة - 9.1 ل ب  دة مك لس مبسا اص ا ف اص  ل فریق    .شك
لس حولیوم درايس  تنظمي - 9.2 ٔطر ا س" دلیل املساطر" حبضور  ریل 23 وذ یوم امخل ٔ 2015 
ة الندوات   .بقا

شرتايك بتعیني السید - 9.3 ام طلب الفریق  رخي  املهدي كامل احل ة الفریق ابتداء من  سا ملصل رئ
   .2014فاحت یولیوز 

دة والتعادلیة يف - 9.4 لو ستقاليل  ٔن تعیني السید تذكري من الفریق  راحلسن الفالح  ش ٕالدارة  مد
لس يف هذا املوضوع ٓل طلب ا س احلكومة ملعرفة م شارن وملمتسه بتذكري السید رئ لس املس   .الفریق مب
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ع رمق      230اج

ریل  06لیوم االثنني  ٔ2015  
  

  

شارن یوم االثنني  ب جملس املس ریل  06عقد مك رئا 2015ٔ ا  كتور محمد اج لس ا س ا سة رئ
 .الشیخ بید هللا 

  
ع ج   القرارات الصادرة عن 

  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  ٔربعاء  2015/230/01قرار رمق دید یوم ا ریل  22بت ا  2015ٔ ة العارشة صبا ىل السا
ٔعامل ت لعرض عن  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا لفصل  كتارخي لتقدمي الرئ ٔمام الربملان طبقا  لس   147هذا ا

ستور  . من ا
  

رشیع    :ال

  ا مرشوع مرسوم بقانون رمق  2015/230/02قرار رمق متمي القانون رمق  2.15.260ٕ بتغیري و
ٔساسی 9.97 ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا لیه جلنة ا ٔن صادقت  ت واليت سبق و ا نت ة املتعلق مبدونة 

ٕالجامع شارن  لس املس  .مب
  

ٔسئ    :ا

 س احلكومة  .اجللسة الشهریة املتعلقة مبساء السید رئ

  س  2015/230/03قرار رمق ٔسئ التالیة مضن اجللسة الشهریة ملساء السید رئ د ا   ع
 :احلكومة                      

  ٔول ات التبادل احلر : احملور ا ٓفاقاحلصی و : اتفاق  .ا

  وضعیة ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلیة: احملور الثاين. 

  ومايه تدابري احلكومة لتطور : احملور الثالث ، لحكومة يف القطاع الفال ة   ٔي سیاسة معوم
سرتاتیجیات جلعل هذا القطاع رافعة                      ٔهداف و ق ا     لتمنیة  هذا القطاع، ومايه ٕاجراءاهتا لتحق
ة والعامل القروي                       .الفال
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ة    :العالقات اخلارج

  رته  2015/230/04قرار رمق ٔن تمت ز لباراغواي ب س جملس الشیوخ  ىل مقرتح رئ ملوافقة 
ریل  23ٕاىل   19لمملكة املغربیة من   ؛2015ٔ

  ىل تلبیة دعوة من 2015/230/05قرار رمق ة  ملوافقة  ارة اخلارج لت الوزارة املنتدبة امللكفة 
رى  ارة وذ ختلیدا  لت ٔفارقة امللكفني  ارة من  20حلضور ملتقى الوزراء ا لت شاء املنظمة العاملیة  ٕاىل  08ٕال

ش؛ 10 ریل مبرا ٔ 

  لجوء حلضور الورشة  2015/230/06قرار رمق مع ا ٔورويب  ب ا ة من املك بتلبیة دعوة مو
لجوء یويم ا ط؛ 09و  08راسیة حول ا لر ریل  ٔ 

  لس  2015/230/07قرار رمق ل جتدید قامئة الشعبة املغربیة مب ٔ لبدء يف املشاورات من 
 .الشورى الحتاد املغرب العريب

  ال السیدة  2015/230/08قرار رمق ىل استق عضوة جملس  Morin-Desaillyملوافقة 
سة جل  الل الفرتة املمتدة من الشیوخ الفريس ورئ شارن  س جملس املس نة الثقافة والتعلمي به من طرف السید رئ

ریل  21ٕاىل  20 ٔ2015.  

  ال وفد عن  2015/230/09قرار رمق ستق ٔمانة العامة حلزب إالستقالل  ىل طلب ا ملوافقة 
لس یوم  ل امجلهوریة مبوریتانیا من طرف رئاسة ا ٔ ریل  8إالحتاد من   ؛2015ٔ

  ىل تنظمي لقاء مشرتك بني الربملان املغريب وامجلعیة الربملانیة  2015/230/10قرار رمق ملوافقة 
ساين یويم  سكو حول حامیة الرتاث الثقايف إال س سكو وإال ظمة الیون ٔبیض املتوسط وبتعاون مع م و  14لبحر ا

 .2015ماي  15
  
  :شؤون ٕاداریة 

  
لس ملو  2015/230/11رار رمق ق ٓت السمعیة البرصیة مب ش اص بصیانة امل دید  ىل ٕاطالق طلب عروض  افقة 

ة ادة النظر يف اللكفة املالیة املرتق ٓلیات مع ٕا دال ا دمة الید العام واس شمل  ٔن  ىل  شارن   .املس
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  قضا لالطالع

  
ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

ىل - ٔ لس ا لم رمس سنة  التقرر السنوي  ت    .2013لحسا
  

لجن    :ا
ات  - شارن مع جلنة الب لس املس ة مب ات إالنتاج ة والقطا تنظمي یوم درايس مشرتك مابني جلنة الفال

لمؤمتر  ضان بالد  ٔفق اح ة يف  لس النواب قصد عرض تطورات ملف التغريات املناخ ٔساسیة مب ٔطراف  22ا ل
ة سنة    .2016حول التغريات املناخ

  
ة   :العالقات اخلارج

اب السید  - نت ار  لشیيل عن احلزب  Patricio Wlaker Prietoٕاخ لس الشیوخ  دیدا  سا  رئ
لس؛ ة بنفس ا ٔعضاء جلنة الشؤون اخلارج ٔسامء  ميقراطي مع قامئة ب   ا

د انعقاد الورشة االٕ  - ل مو ٔج ة والتعاون خترب فهيا بت ة حول مراس من وزارة الشؤون اخلارج تاح ف
ان اليت تعرف حتوالت دميقراطیة  وذ  لب ٓلیات ضد إالرهاب يف ٕاطار دو القانون  تقویة دور الربملانیني يف وضع 

ایة   بفالیطا؛ 2015ماي  6و  5ٕاىل 
ملغرب مابني  - عقد  ع هیئة الربملان العريب اليت اكنت س د اج ل مو ٔج ار من الربملان العريب بت  5ٕاخ

ریل  8و    ؛2015ٔ
تدى  - ٔشغال م شارن يف  ي CRANS MONTANA تقرر عن مشاركة وفد جملس املس ا

ا مابني  ضنته مدینة ا   ؛2015مارس  14و  12اح
ست  - عقد ببوداب ٔطليس اليت س لف شامل  لجمعیة الربملانیة ملنظمة  ورة الربیعیة  ئق ا هنغار / و

  ؛2015ماي  18و  15يف الفرتة ما بني 
ورة  - ٔشغال ا شارن يف  دة املعنیة بوضع املرٔة  59تقرر حول مشاركة وفد جمس املس ٔمم املت لجنة ا

دة  –بنویورك  ت املت   ؛2015مارس  20 -9الوال
لجمعیة  - صادیة التابعة  ق ٔشغال جلنة الشؤون  تقرر حول مشاركة وفد عن الربملان املغريب يف 

ل ٔ   .املتوسط الربملانیة لالحتاد من 
ورة  - شارن يف ا ويل اليت عقدت  132تقرر موجز حول مشاركة وفد جملس املس لالحتاد الربملاين ا

تنام  .لف
ٔقمي بتوس - ي  عي العاملي ا ج شارن يف املنتدى   .تقرر موجز حول مشاركة وفد جملس املس
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رملانیة    :شؤون 
ع - الف إالشرتايك  سخ الكرتونیة مجلیع النصوص طلب فریق الت د التبادل إاللكرتوين وتوفري 

لهيا ومعاجلهتا سهیل معلیة إالطالع  رشیعیة قصد    .ال
لس من  - ٔشغال ا ة عن حضور  ٔمحد بنطل شار  ایة  31اعتذار املس ٔسباب  30مارس ٕاىل  ماي 

  .حصیة
  
  :شؤون ٕاداریة 
ترب  - لس وشهد ٔ  LPEEا ان ا شققات یؤكد سالمة ب اصها يه  ه اف شققات اليت طلب م ن ال

اه السطح رسب م جتة عن   .سطحیة 
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امئة لجن ا ات ا مج اج   ر
  

 
  

  
سان رشیع وحقوق إال   : جلنة العدل وال

 

 عاء الزوال2015أبرل22ر عد عة الرا الساعة اشھ(ع ع  : )قاعة
 

 ىل  : البت يف التعدیالت والتصویت 
  

ريم ٕاىل تعدیل املادة - ٔرسة؛ 70.03من القانون رمق  16   مقرتح قانون    مبثابة مدونة ا
ٔو - اري  صصة لٕالستغالل الت ٔو احملالت ا كراء العقارات  علق   .ٔو احلريف الصناعي مقرتح قانون م
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ة   العالقات اخلارج
  

ويل هبانوي : ٔشغال إالحتاد الربملاين ا لس یرتٔس الوفد الربملاين املغريب املشار ك يف  س ا  رئ
 

ٔشغال  شارن الوفد الربملاين املغريب املشارك يف  س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا رئ رٔس ا
ورة  الل الفرتة املمتدة من  132ا ة هانوي  تنام ضنهتا العامصة الف ويل اليت اح مارس ٕاىل  28لٕالحتاد الربملاين ا

ریل فاحت  ٔ2015. 
كتور  ٔلقاها ا للكامت الهامة اليت  ساوقد متزيت هذه املشاركة  ه رئ لوفد  محمد الشیخ بید هللا بصف

س سل  ااملغريب، ورئ ةا جمعیة الربملانیة املتوسطیة، ورئ ة السیاسیة إالفریق   .لمجمو
ه ة ٕاىل ٕاضافة بند طارئ  ادرة الوفد املغريب الرام رت م ٔ لغ، ویتعلق هذا البند بـكام است دور " م 

ٔعامل  ل  ساين املسهتدف من ق لرتاث الثقايف إال ت الوطنیة يف ضامن امحلایة املدمعة  ويل والربملا إالحتاد الربملاين ا
ا ٔوسط وشامل ٕافریق ات إالرهابیة يف الرشق ا مو ركهبا ا هنب اليت    ".التدمري والسلب وا

 ٔ د  132قرت امجلعیة العامة وبعالقة مع املوضوع  ٔ عها املنعقد یوم ا ويل يف اج  29لٕالحتاد الربملاين ا
ٔشاك اليت  2015مارس  ٔعامل إالرهابیة جبمیع  ل حماربة ا ٔ ودها من  یف  ك ت العامل ٕاىل  رملا بندا طارئا یدعو 

اصة مهن یاتیقرتفها تنظميي داعش وبوو حرام واليت یذهب حضیهتا املدنیني  ساء والف   .م ال
ي تقدمت  ىل تدعمي املقرتح ا ٔجرهتا العدید من الشعب الربملانیة من التوافق  ت املشاورات اليت  ومك
ٔسیویة،  ت ا ل الربملا ران، مدعومة من ق ه لك من ٕا ي تقدمت ف ٔسرتالیا، يف الوقت ا به لك من بلجیاك و

ات بنود طارئة مل ٕالضافة ملايل مبقرت ل امجلعیة العامةوسور  ٔصوات الرضوریة ٕالقرارها من ق متكن من حشد ا  .  
شار السید محید  ٔمام اجللسة العامة املس رب عنه يف لكمة  ي  وقد سامه قرار الشعبة املغربیة، ا

جمه مضن البند  دول املنافسة  الطارئ وسكوس عضو الوفد الربملاين املغريب، والرايم ٕاىل حسب املقرتح املغريب من 
ٔسرتالیا، يف تعزز حظوظ ٕاقرار البند الثنايئ البلجیيك  ي تقدمت به لك من بلجیاك و ىل  –ا ٔسرتايل وذ  ا

ٔعضاء يف  لقاءات اليت عقدهتا الشعبة الربملانیة املغربیة مع العدید من الشعب ا ة سلس من املشاورات وا لف
ة ة والعربیة وإالسالم ات إالفریق مو   .ا

س امجلعیة الوطنیةو ل السید بید هللا من طرف رئ ورة استق ٔشغال هذه ا ة ىل هامش  تنام  الف
ٔمن وحماربة إالرهاب   .واستعرض معه دور املغرب يف تعزز السمل وا

س والوفد املرافق  ملناسبة السید الرئ لقاءات الثنائیة اليت عقدها  ال مضن سلس ا ویندرج هذا إالستق
امنار، ومهنا  یف، نیوزیالندا، الالووس وم ستان، املا ٔفغا   .ىل اخلصوص ت اليت مجعته مع وفود لك من 

ىل الرابط لس  شور مبوقع ا رة يف امللف الصحفي امل   : تفاصیل هذه الز
http://cc.parlement.ma/docs/balaghat/PresseAv2015.pdf   
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ال مقرر جلنة القضا السیاسیة وا ٔور استق لس  مجلعیة الربملانیة    :ميقراطیة 

 
شارن، السید   س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا مقرر جلنة  Bogdan Klichاستق

س  ، یوم امخل ٔور لس  مجلعیة الربملانیة  ميقراطیة  ریل  9القضا السیاسیة وا ٔ2015. 
ٔشاد اجلانبان بعال لقاء،  الل هذا ا مجلعیة و قة التعاون والرشاكة املمتزية اليت جتمع الربملان املغريب 

ٔور واليت ترتمجها صفة  لس  ميقراطیة"الربملانیة  ل ا ٔ ى هذه امجلعیة " رشیك من  اليت حيظى هبا الربملان املغريب 
رخي  ذ    .2011یونیو  21م

ميقراطي التمن  منوذج ا ٔمهیة ا س  اه صاحب اجلال امل واستعرض السید الرئ ر ي  وي املغريب وا
شهدها املنطقة، وجمهوداته  ت اخلطرية اليت  ي حصن بالد من مضاعفات إالضطرا محمد السادس نرصه هللا، وا
لهيا  روم ضامن حقوق املهاجرن املنصوص  لجوء اليت  بعاد مبا فهيا سیاسة الهجرة وا ٔ عددة ا حملاربة إالرهاب مبهنجیة م

م ومتتیعهم بنفس حقوق املواطنني املغاربة يف ٔما ح سوق الشغل  ولیة، وف ات ا   .االتفاق
هودات اليت   ، ا ٔور لس  مجلعیة الربملانیة  ميقراطیة  ته، مثن مقرر جلنة القضا السیاسیة وا ومن 

كرس ا ة و ميقراط ل تقویة التجربة ا ٔج ویة موسعة، تقوم هبا اململكة املغربیة من  سان وٕاقامة  رتام حقوق إال
داد تقرر سیقدم يف یونیو رته لبالد تندرج يف ٕاطار ٕا ٔن ز ميقراطیة بني    مؤكدا  ل ا ٔ مي الرشاكة من  ل لتق املق

ٔورو  رملان اململكة املغربیة وامجلعیة لس    .الربملانیة 
رة  ٔن هذه الز ٔوريب،  ته م واعترب املسؤول ا ل يف الرشاكة   نمك مالمسة العدید من القضا اليت تد

ذ ٕالزتاماته ميقراطیة ومدى تقدم املغرب يف تنف ل ا ٔ   .من 
سمترار وبصفة          ات إالرهابیة اليت هتدد  شطة امجلا ٔ یة وخطر  ٔم ت ا د وتطرق اجلانبان ٕاىل الت

ل والصحراء وجوار امل  ٔمن والسمل مبنطقيت السا ة ا نام م املشرتك م دة قضا ٕاقلميیة ودولیة ذات إاله   .توسط و
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لحزب الثوري احلامك يف تزنانیا ٔمني العام  ات مع ا اح شارن جيري م س جملس املس   : رئ

 
ات مع السید عبد الرحامن معر  اح شارن، م س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ٔجرى ا

 ٔ ني كنانة، ا ، یوم االث لحزب الثوري احلامك يف تزنانیا والوفد املرافق  ریل  6مني العام  ٔ2015. 
لقاء، حتدث اجلانبان عن العالقات املغربیة التزنانیة، ودور الربملانیني يف تعزز وتطور هذه  الل هذا ا و

ن لب لمصاحل املشرتكة  دمة     .العالقات 
س جملس امل  لجوء واستعرض السید رئ لملكة املغربیة يف جمال الهجرة وا شارن، السیاسة اجلدیدة  س

اها صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ر   .واليت 
ٔمن  سوده ا ي یرتعرع يف جو  منوذج التمنوي املغريب ا ٔبدى املسؤول التزناين ٕاجعابه  انبه،  ومن 

طقة د يف م صادي ج سیاسة صاحب اجلال امل   شهد وإالستقرار ویدمعه منو اق ٔشاد  ادة، كام  ت  اضطرا
ه اخلصوص ىل و   .محمد السادس يف جمال الهجرة 

دد من  ٔمن وإالستقرار يف  ات إالرهابیة املهددة ل یة وخطر امجلا ٔم ت ا د وتطرق اجلانبان ٕاىل الت
ٓلیات ماكحفهتا لقارة السمراء، و   .املناطق 

ال م املشرتكوتناول اجلانبان،  ددا من القضا ذات إاله لقاء،    .ل هذا ا
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  


