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قسم اإلعالم والدراسات  /مصلحة اإلعالم

الهاتف 1235227352 :

/

الفاكس 0537728134 :

النشرة الداخلية

مجلس المستشارين

اجامتعات املكتب
اجامتع رمق 232
ليوم االثنني  20أبريل 2102
عقد مكتب جملس املستشارين اجامتعه الس بوعي يوم االثنني  20أبريل  2102برئاسة رئيس اجمللس
ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا .وقد تضمن جدول أعامل هذا االإجامتع النقط التالية:

 -0املوافقة عىل حمرض اجامتع املكتب السابق.
-2عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية :
 -2.0صدور قرار اجمللس ادلس توري اذلي رصح مبوجبه مبطابقة الصيغة املعدةل للنظام ادلاخيل للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ
لدلس تور.
-3الترشيع :
 -3.0اإحاةل مجموعة من مشاريع القوانني من جملس النواب عىل جملس املستشارين :
مرشوع قانون تنظميي رمق  031.03لقانون املالية بعد ترتيب الآاثر القانونية عىل القرار الصادر عن اجمللس ادلس توري رمق
 421.09بتارخي  23ديسمرب 2109؛
مرشوع قانون تنظميي رمق  02.09بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  12.02املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا لحاكم
الفصلني  94و 42من ادلس تور الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  0.02.21بتارخي  22من شعبان  02( 0933يوليو
)2102؛
مرشوع قانون رمق  22.09يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  02.41القايض ابإصالح القرض الشعيب للمغرب؛
مقرتح قانون يقيض بتمتمي الظهري الرشيف رمق  0.21.111الصادر يف  9شعبان  29 ( 0322فرباير  )0421مبثابة النظام
السايس العام للوظيفة العمومية.
 -3.2تغيري اترخي اجللسة الترشيعية اليت اكنت مقررة يوم الربعاء  22أبريل اإىل يوم الثالاثء  20أبريل  2102عىل الساعة احلادية عرشة
صباحا ويتضمن جدول أعامل هذه اجللسة دراسة مشاريع القوانني التالية :
 .0مرشوع قانون رمق  45.14يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون يف اجملال المين املوقعة ابلرابط يف  00مارس  2109بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل قطر.
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 .2مرشوع قانون رمق  49.14يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون يف جمال حماربة اجلرمية املنظمة واالإرهاب ،املوقعة بربوكس يل يف
 01فرباير  2109بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة بلجياك .
 .3مرشوع قانون رمق  40.14يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ابلرابط يف  20ماي  2103بني اململكة املغربية ومملكة الرايض
املنخفضة بشأن نظام قواهتام
 .9مرشوع قانون رمق  65.14يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفامه للتعاون المنـي والتنس يق املوقعة مبراكش يف  01جامدى الوىل
 02( 0932مارس  )2109بني وزاريت ادلاخلية ابململكة املغربية ومملكة البحرين.
 .2مرشوع قانون رمق  83.14يوافق مبوجبه عىل االتفاق يف ميدان التعاون العسكري املوقع بتاورمينا يف  01فرباير  2111بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية االإيطالية.
 .1مرشوع قانون رمق  41.14يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ابلرابط يف  01سبمترب  2103بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإايرلندا الشاملية بشأن نظام قواهتام وادلمع املتبادل.
مرشوع قانون رمق  022.02يتعلق بتنظمي همنة حماسب معمتد وابإحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين.
 .1مرشوع قانون رمق  038.13بشأن اإحداث املدرسة الوطنية العليا ل إالدارة .
 .4مرشوع قانون رمق  003.02املتعلق ابلهيئة الوطنية للزناهة والوقاية من الرشوة وحماربهتا.
مرشوع قانون رمق 27.13يتعلق ابس تغالل املقالع.
مرشوع قانون رمق  11.09يقيض بتغيري وتمتمي بعض أحاكم مجموعة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مباكحفة
االإرهاب؛
-4اللجن :
 -9.0برانمج معل اللجن.
 -5الس ئةل الشفهية
 -2.0جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  20أبريل 2102
جدول العامل؛
رئاسة اجللسة ؛
أمانة اجللسة.

 -1العالقات اخلارجية :
 -1.0ملمتس الوزارة املفلكفة ابملغاربة املقميني ابخلار ابس تقبال وفد من الش باب املغريب املقمي ببلجياك يوم  31أبريل 2102؛
 -1.2موافقة املدير العام لاليسيسكو عىل املشاركة يف الندوة ادلولية حول "حامية املوروث الثقايف العاملي املهدد ابلتدمري" .
 -1.3مقرتح رئيس اجمللس ادلس توري ابس تقبال وفد عن احملمكة ادلس تورية ململكة البحرين من طرف الس يد رئيس جملس املستشارين يوم
االثنني  01ماي  2102؛
 -1.9برقيتا تعزية من رئيس جملس الش يوخ جبمهورية التش يك ورئيس اجمللس الوطين الفلسطيين عىل اإثر حادثة السري اليت وقعت بطانطان .
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 -1.2اإخبار بتأجيل املؤمتر  22لالحتاد الربملاين العريب اذلي اكن مقررا أن يعقد ببريوت يويم  24و  31ابريل 2102.
 -1.1مقرتح وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ابس تقبال انئب رئيس مجهورية الباراغواي من طرف الس يد رئيس جملس املستشارين يوم
امجلعة  29أبريل  2102عىل الساعة الرابعة و 02دقيقة.
-7شؤون برملانية :
 -2.0اعتذار مجموعة من السادة املستشارين عن حضور أشغال اجمللس؛
 -2.2دعوة من املندوب السايم للتخطيط للس يد رئيس جملس املستشارين للمشاركة يف ندوة تقدمي احملددات الساس ية جلودة احلياة
حسب تصورات املواطنني وذكل يوم الربعاء  22ابريل  2102عىل الساعة الثالثة بعد الزوال؛
 -1شؤون اإدارية :
 -1.0برانمج اليوم ادلرايس حول "دليل املساطر والافتحاص ادلاخيل" اذلي سينظم يوم امخليس  23أبريل .2102
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اجامتع رمق 230
ليوم االثنني  03أبريل 2102

عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  03أبريل  2102اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد
الش يخ بيد هللا.
القرارات الصادرة عن الاجامتع
 قرار رمق  10/230/2102بتأجيل جلسة املساءةل الشهرية املقررة ليوم الثالاثء  09أبريل 2102
بسبب وجود الس يد رئيس احلكومة يف هممة رمسية خار الوطن.
عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية:
 قرار رمق  12/230/2102بتحديد اترخي يوم الربعاء  11ماي  2102عىل الساعة العارشة صباحا
مكوعد لتقدمي الرئيس الول للمجلس العىل للحساابت لعرض عن أعامل هذا اجمللس أمام الربملان طبقا للفصل 092
من ادلس تور.
 قرار رمق  13/230/2102ابإحاةل مرشوع قانون رمق  11.09يتعلق ابملؤسسات الس ياحية
وأشاكل االإيواء الس يايح الخرى عىل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ الإبداء الرأي.
 قرار رمق  19/230/2102بربجمة اجامتع للجنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية مع الس يد
الرئيس الول للمجلس العىل للحساابت لعرض تقرير اجمللس حول السكن الاجامتعي.
الترشيع:
 قرار رمق  12/230/2102بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية يوم الربعاء  23أبريل 2102
عىل الساعة احلادية عرشة صباحا ،وس يعتد بأايم اجللسات الترشيعية الإجراء ضبط احلضور.
 -0مرشوع قانون رمق  92.09يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون يف اجملال المين املوقعة ابلرابط يف 00
مارس  2109بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل قطر.
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 -2مرشوع قانون رمق  94.09يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون يف جمال حماربة اجلرمية املنظمة
واالإرهاب ،املوقعة بربوكس يل يف  01فرباير  2109بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة بلجياك .
 -3مرشوع قانون رمق  91.09يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ابلرابط يف  20ماي  2103بني اململكة
املغربية ومملكة الرايض املنخفضة بشأن نظام قواهتام .
 -9مرشوع قانون رمق  12.09يوافق مبوجبه عىل مذكرة تفامه للتعاون المنـي والتنس يق املوقعة مبراكش يف
 01جامدى الوىل  02( 0932مارس  )2109بني وزاريت ادلاخلية ابململكة املغربية ومملكة البحرين.
 -2مرشوع قانون رمق  13.09يوافق مبوجبه عىل االتفاق يف ميدان التعاون العسكري املوقع بتاورمينا يف
 01فرباير  2111بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية االإيطالية.
 -1مرشوع قانون رمق  90.09يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ابلرابط يف  01سبمترب  2103بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإايرلندا الشاملية بشأن نظام قواهتام وادلمع املتبادل.
-7مرشوع قانون رمق  022.02يتعلق بتنظمي همنة حماسب معمتد وابإحداث املنظمة املهنية للمحاس بني
املعمتدين.
 -8مرشوع قانون رمق  131.03بشأن اإحداث املدرسة الوطنية العليا ل إالدارة .
-9مرشوع قانون رمق  003.02املتعلق ابلهيئة الوطنية للزناهة والوقاية من الرشوة وحماربهتا.
-10مرشوع قانون رمق  27.13يتعلق ابس تغالل املقالع.
-11مرشوع قانون رمق  11.09يقيض بتغيري وتمتمي بعض أحاكم مجموعة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة
اجلنائية املتعلقة مباكحفة االإرهاب؛
الس ئةل:
 قرار رمق  11/230/2102ابملوافقة عىل جدول أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 09
أبريل  ،2102اليت سريأسها اخلليفة الول للرئيس الس يد فوزي بنعالل والس يد عداب الزغاري كمني للجلسة.
العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  12/230/2102ابملوافقة عىل طلب الوزارة املنتدبة املفلكفة ابلبيئة لعقد اجامتع
تشاوري خالل هذا الشهر مع رئاسة اجمللس وأعضاء املكتب الإطالعهم عىل حيثيات احتضان املغرب للمؤمتر 22
للطراف حول التغريات املناخية وكيفية التنس يق مع جملس املستشارين يف هذا الشأن.
 قرار رمق  11/230/2102ابملوافقة عىل اس تقبال مجموعة من املنتخبني الفرنس يني من أصول
مغربية يوم  20أبريل  2102خالل الفرتة املمتدة من  21اإىل  22أبريل .2102
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 قرار رمق  14/230/2102ابملوافقة عىل ملمتس الهيئة الوطنية للموثقني ابس تقبال وفد عن
املوثقني الصينيني خالل شهر ماي املقبل.
 قرار رمق  01/230/2102ابملوافقة عىل حضور أشغال الاحتاد الربملاين العريب اذلي س يعقد
مؤمتره  22ببريوت من  21اإىل  31أبريل .2102
شؤون برملانية :
 قرار رمق  00/230/2102ابملوافقة عىل مواصةل معلية الاقتطاع من تعويضات السادة
املستشارين املتغيبني.
شؤون اإدارية:
 قرار رمق  02/230/2102بتشكيل فريق خاص من أطر جملس املستشارين مفلكف ابالفتحاص
ادلاخيل للمجلس مبساعدة مكتب للخربة.
 قرار رمق  03/230/2102بتنظمي يوم درايس مبشاركة أطر اجمللس حول "دليل املساطر" وذكل
يوم امخليس  23أبريل  2102عىل الساعة العارشة صباحا بقاعة الندوات.
 قرار رمق  09/230/2102ابملوافقة عىل طلب الفريق الاشرتايك بتعيني الس يد املهدي كامل
احلجام رئيسا ملصلحة الفريق.
قضااي لالطالع
الترشيع :
اإخبار من جملس النواب بتوصهل ابلنصوص الترشيعية التالية :
 .0مرشوع قانون رمق  11.09يتعلق ابملؤسسات الس ياحية وأشاكل االإيواء الس يايح الخرى.
 .2مرشوع قانون تنظميي رمق  011.03يتعلق ابلنظام السايس للقضاة.
 .3مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  41.29يتعلق ابلربيد واملواصالت (تقدم به بعض
نواب املعارضة).
 .9مقرتح قانون يقيض بتعديل الظهري الرشيف رمق  0.21.221بسن قانون اجلنس ية املغربية كام مت
تعديهل ابلقانون رمق  21.00املتعلق مبحمكة النقض والقانون رمق  12.11الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 0.12.11
بتارخي  3ربيع الول  0921املوافق لـ  23مارس ( .2112تقدم به بعض نواب املعارضة).
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العالقات اخلارجية:
 اإخبار من الاحتاد الربملاين العريب بتوصهل مبس تحقات الشعبة املغربية يف مزيانية الاحتاد. تقرير عن مشاركة وفد جملس املستشارين يف املنتدى الاجامتعي العاملي ابملركب اجلامعي تونس املنارمن  29اإىل  21مارس .2102
شؤون اإدارية:
 مراسةل الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية يف شأن تعيني الس يد حلسن الفالح مديرا الإدارة الفريقمبجلس املستشارين وملمتسه بتذكري الس يد رئيس احلكومة ملعرفة مأآل طلب اجمللس يف هذا املوضوع.

8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم اإلعالم والدراسات  /مصلحة اإلعالم

الهاتف 1235227352 :

/

الفاكس 1235527236 :

النشرة الداخلية

مجلس المستشارين

برانمج اجامتعات اللجن ادلامئة

جلنة العدل والترشيع وحقوق االإنسان :
 ألاربعاء  22أبريل  2102على الساعة الرابعة بعد الزوال :

 البت يف التعديالت والتصويت عىل:
 مقرتح قانون يريم اإىل تعديل املادة  01من القانون رمق  21.13مبثابة مدونة الرسة؛
 ومقرتح قانون يتعلق بكراء العقارات أو احملالت اخملصصة ل إالس تعامل التجاري أو الصناعي أو
احلريف .
جلنة املالية والتخطيط والتمنية االإقتصادية :
 ألاربعاء  22أبريل  2102على الساعة الثالثة بعد الزوال :

 دراسة مرشوع قانون تنظميي رمق  031.03لقانون املالية بعد ترتيب الآاثر القانونية عىل القرار
الصادر عن اجمللس ادلس توري رمق  421.09بتارخي  23ديسمرب .2109
 دراسة مرشوع قانون رمق  22.09يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  02.41القايض ابإصالح
القرض الشعيب للمغرب.
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العالقات اخلارجية
ابريس حتتضن أعامل ادلورة الثانية للمنتدى الربملاين الفرنيس ـ املغريب
احتضنت العامصة الفرنس ية ابريس أايم  01 ،02و  02أبريل  2102ادلورة الثانية للمنتدى الربملاين
الفرنيس ـ املغريب برئاسة السادة رؤساء جملسـي برملاين البدلين ،الس يد راش يد الطاليب العلمي ،رئيس جملس النواب،
وادلكتور محمد الش يخ بيد هللا ،رئيس جملس املستشارين ،والس يد لكود ابرتولون ،رئيس امجلعية الوطنية ،والس يد جريار
الريش ،رئيس جملس الش يوخ.
ويندر تنظمي هذا املنتدى يف اإطار ا إالرادة املشرتكة للربملانني املغريب والفرنسـي لتعزيز وتوطيد احلوار
والتشاور والتنس يق حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك بني البدلين والشعبني الصديقني ،وتعميق أوارص التعاون وتبادل
اخلربات والتجارب بني الربملانيني املغاربة ونظراهئم الفرنس يني.
وقد انكب هذا اللقاء الربملاين عىل دراسة حماور أساس ية تتعلق بـ"التحدايت املتقاطعة للمن
والتعاون" و"الربملاانت أمام التحدايت البيئية".
وتوجت هذه ادلورة ابإصدار بيان ختايم ،وتوقيع اجلانبني عىل اتفاقية تعاون.
وأكد املشاركون يف البيان اخلتايم عىل رضورة تكثيف الرشاكة الرامية اإىل حماربة االإرهاب وتطوير مقاربة شامةل
ضد هذه الظاهرة ،مشددين عىل أن فرنسا واملغرب يتقاسامن تقليد الانفتاح اذلي يدين اكفة أشاكل الصولية والتطرف،
مضيفني أن البدلين يعمتدان س ياسة حازمة إازاء حماربة العامل االإرهابية .
وجسل الربملانيون أن "التعاون المين بني بدلينا هبدف تفكيك اخلالاي االإرهابية يشلك أولوية" ،معربين عن
ارتياهحم الس تئناف التعاون القضايئ املغريب الفرنيس اذلي تبقى مسامهته رضورية من أجل مواهجة التحدايت المنية.
وأضاف املشاركون أن "فرنسا تأثرت ابلرساةل اليت بعث هبا املغرب للتعبري عن تضامنه عىل اإثر الهجامت اليت
شهدهتا ابريس يف يناير من الس نة اجلارية وتدمع ،من هجهتا ،الاسرتاتيجية املغربية اليت تقوم عىل تعزيز التسامح ادليين،
وحتقيق التمنية الاجامتعية ابملوازاة مع التمنية الاقتصادية وتعزيز المن" ،معتربين أن تكوين المئة يعد أحد مفاتيح حماربة
الاحنرافات بشلك فعال.
كام أمجع الربملانيون عىل اإدانة الهجوم اذلي تعرضت هل تونس يف  01مارس املايض وعربوا عن تضامهنم مع الشعب
التونيس ومجيع أرس وأقارب الضحااي.
من هجة أخرى ،عرب املشاركون يف املنتدى عن خماوفهم بشأن تزايد انعدام المن يف منطقة الساحل وإافريقيا
الوسطى ،معربين عن اإدانهتم الشديدة للعامل االإرهابية اليت ترتكهبا جامعة (بوكو حرام).
كام دعوا اإىل مصاحلة وطنية حقيقية مبايل عىل أساس حوار شامل يأخذ بعني الاعتبار انتظارات اكفة املواطنني
املاليني يف اإطار الوحدة الرتابية ملايل.
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كام عرب ممثلو الربملانيني املغريب والفرنيس عن انشغامهم ابلوضع يف ليبيا ،مشريين اإىل الطابع الاس تعجايل "الإجياد
حل س يايس يف اإطار احلوار اذلي أطلقته المم املتحدة ميكن من ضامن اس تقرار هذا البدل واحلفاظ عىل وحدته الرتابية
واالإسهام يف اس تتباب المن يف املنطقة برمهتا".
ويف هذا االإطار ،عرب املشاركون يف هذا املنتدى عن دمعهم التام للحوار بني الطراف الليبية اذلي انعقدت
أآخر جوالته ابملغرب.
عىل صعيد أآخر ،جدد البيان اخلتايم التأكيد عىل تشبث الربملانيني املغاربة والفرنس يني ابس تقرار وتمنية القارة
االإفريقية ،داعني اإىل القيام بعمليات ملموسة لضامن أمن وازدهار القارة.
وأبرز املشاركون أن "المر ال يتعلق مبحاربة االإرهاب حفسب وإامنا برضورة حتقيق الكرامة االإنسانية ،من خالل
متكني مئات املاليني من الشخاص من رشوط احلياة الكرمية".
كام أكد املنتدى عىل أمهية اإفريقيا جنوب الصحراء ،وبشلك عام الفضاء الفرنكفوين يف اإفريقيا اذلي يتيح فرصا
للرشاكة بني فرنسا واملغرب.
واعترب املشاركون أنه "يف ظل اقتصاد معومل يتسم بتعزيز العالقات بني دول اجلنوب ،فاإنه من مصلحة
املقاوالت الفرنس ية واملغربية االإس تجابة بصفة مشرتكة ملتطلبات السواق االإفريقية ،سواء تعلق المر بتوفري الطاقة أو
تدبري املياه والتطهري أو النقل أو المن الغذايئ ".
كام أكد ممثلو الربملانيني عىل "حيوية العالقات بني ابريس والرابط يف اجملاالت الثقافية واجلامعية ،اليت تعد
ضامنة ملعرفة متبادةل أفضل".
وأبرزوا ،هبذا اخلصوص ،أمهية اجلالية املغربية املقمية بفرنسا واجلالية الفرنس ية املقمية ابملغرب ،معتربين ،أن
الرشاكة الفرنس ية املغربية ينبغي أن تعكس أكرث من أي وقت مىض ،الصداقة بني الشعبني(.ومع)
واكن ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا قد ألقى لكمة هامة مضن أشغال املنتدى اعترب فهيا أن تنظمي هذا املنتدى
يعكس العزم املشرتك للمؤسس تني الترشيعيتني الفرنس ية واملغربية لمتتني عالقات التعاون بيهنام للريق هبا اإىل مس توى معق
ومتانة الروابط التارخيية اليت جتمع بني الشعبني الصديقني ،مربزا أن اختيار احملورين املوضوعاتيني" :التحدايت املتقاطعة
للمن والتعاون" و"الربملاانت أمام التحدايت البيئية" ينطلق من راهنيهتام وس ياقهام التارخيي ،كام يعكس االإدراك املتواصل
للمؤسس تني الترشيعيتني لمهية هذين امللفني وكوهنام من أكرب حتدايت عرصان.
وعىل هامش هذا املنتدى مت يوم امخليس  01أبريل اجلاري التوقيع عىل بروتوكول للتعاون الربملاين بني جملس
املستشارين وجملس الش يوخ الفرنيس بديال التفاق مماثل وقع يف يوم  01فرباير .2114
وهيدف االإتفاق اجلديد اإىل تمنية العالقات الثنائية ،ال س امي من خالل تبادل التجارب واملعلومات حول القضااي
ذات االإهامتم املشرتك خصوصا املتعلقة ابلتنظمي الرتايب واملواضيع ذات العالقة ابالإصالحات الرتابية والتعاون الالمركزي،
والتغريات املناخية ،وإانتا الطاقات النظيفة ،واملبادالت االإقتصادية ،والتعاون المين ضد االإرهاب ،وكذا القضااي املرتبطة
ابلهجرة والش باب.
كام ينص االإتفاق عىل تبادل التجربة واخلربة يف اجملاالت القانونية والترشيعية والرقابية ،واالإدارة والتواصل
الربملاين ،وغريها من اجملاالت اليت تدخل يف اختصاصاهتام.
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