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باج                    ات املك

  

ع   234رمق  اج
ریل 27لیوم االثنني  ٔ 2015   
  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس لس رئاسة  2015 ماي 04عقد مك س ا رئ

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

 

ب، )1 ع املك ىل قرارات اج  املوافقة 
  

  
 

ستوریة  )2 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
تبعرض السید لتذكري  - 2.1 لحسا ىل  ٔ لس ا ٔول  س ا رمس سنة " حول الرئ لس  شطة ا ٔ

ٔربعاء وذ یوم" 2013 ة 2015 ماي 06 ا ا  ىل السا ةاحلادیة عرشة صبا لس النواب بقا   . اجللسات مب
ة " حلضور ندوة من تنظمي جملس املنافسة حتت عنواندعوة  - 2.2 صادي والسلطات العموم ق العامل 

لمنافسة ء" والقوانني اجلدیدة  ا مبقر 2015 ماي 26 یوم الثال ة والنصف صبا ة الثام  .جملس املنافسة ىل السا
ٔي تقرر  - 2.3 يئور عي والب ج صادي و ق لس  ساء يف " حول موضوع ا متیزي ضد ال ٔشاكل ا

صادیة  ق   ".حقائق وتوصیات: احلیاة 
  
  

رشیع ) 3  :ال
ار  - 3.1   .لغرف املهنیة یتعلق 24.15 بتوصل جملس النواب مبرشوع قانون رمقٕاخ

  
  

لجن )4  : ا

رس - 4.1 د ا رشیعیة ق   .النصوص ال
  

ٔسئ الشفهیة )5   ا
  

ٔسئ الشفهیة لیوم الثال - 5.1  2015 ماي 05ء لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة. 
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ةالعالقا )6  : ت اخلارج
لس الوطين الفلسطیين  - 6.1 اصمقرتح ا ضافة بند  دول حبامیة الرتاث الثقايف الفلسطیين  ٕ ىل 

لجنة الثالثة ٔبیض املتوسط  ٔعامل ا لبحر ا ململكلجمعیة الربملانیة   ماي 15 و 14 ة املغربیة یويماليت ستعقد 
2015.  

ملغرب يفرغبة  - 6.2 لهجرة  ولیة  لمنظمة ا ر العام  شارن  املد س جملس املس یوم لقاء السید رئ
ء ا 2015 یونیو 02 الثال ة احلادیة عرشة والنصف صبا   .ىل السا

رة  - 6.3 ة الصداقة الربملانیة البولونیة املغربیة وفد عنمرشوع ز س الغرفة السفىلرئاسة  مجمو  ئبة رئ
لمملكة املغربیة    .2015 ماي 22 ٕاىل 18 منلربملان البولوين 

ار بوفاة  - 6.4 سٕاخ ديجملس الشیوخ  رئ   .الك
  

رملانیة )7   : شؤون 
ار  - 7.1 دة والتعادلیة  منٕاخ لو ستقاليل  شارالفریق  راهمي املايم  نتداب السید املس امحد ا

ة بنيجلنة التعاون والصداقة  مكمثل يف رشیعیة الكوستارك شارن وامجلعیة ال   .جملس املس
  
  :شؤون ٕاداریة  )8

یةورقة  - 8.1 ة  حول تق لجنتوزیع معدات الهبة الصی ات وا مو   .ىل الفرق وا
ٔصا واملعارصةاقرتاح  - 8.2 نبتعیني  فریق ا رس العاليل  لك من السید تويل ل عبد احلق الصدیقي و

لفریق ام   .رئاسة مصلحتني 
ٔويلالتقرر  - 8.3 رايس حول  ا شاریة يف مشاریع القوانني التنظميیة " لیوم ا ميقراطیة ال ماكنة ا

ات الرتابیة مجلا   ".املتعلقة 
ٔن حتدید  لوسیطمن السیدة الاكتبة العامة مراس  - 8.4 ش سان  ميقراطیة وحقوق إال ل ا ٔ من 

لق د ا ة مو لحصی احلكوم ة ملساء الشباب الربملاين  ل ٕاجناح اجللسة اخلتام ٔ لس من  س ا لسید رئ اء 
ي تعزتم املؤسسة تنظميه بتارخي    .مبقر الربملان 2015ماي  29احلالیة وا

 
  

  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین
 

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

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

4

    

ع رمق    233اج
ریل  27لیوم االثنني  ٔ2015  

  
شارن یوم  عقد ب جملس املس ریل 27االثنني مك لس  2015 ٔ س ا رئاسة رئ ا  اج

كتور محمد الشیخ بید    .هللا
      

  
      

ع ج   القرارات الصادرة عن 
  
 
  

ایته  ىل ٕاضفاء ر ٔیده  ب مبوافقة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و زتاز املك ا
ظمها الربملان یويم  ولیة اليت س ىل الندوة ا ة  حامیة "حول موضوع  2015ماي  15و  14السام

لتدمري لمشاركني يف " املوروث الثقايف العاملي املهدد  ة  ة سام ه رسا ملك واليت ستعرف كذ توج

  .ٔشغالها

  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  ع  ىل تنظميملوافقة  2015/233/01 رمققرار ليس الربملان لالس لسة مشرتكة 
تٕاىل تقرر السید  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا رمس سنة  الرئ لس  شطة ا ٔ وذ  2013حول 

لس النواب ماي 06 یوم ة اجللسات مب ا بقا ة العارشة صبا   .ابتداء من السا

  ع مشرتكملوافقة  2015/233/02 رمققرار بني جلنيت املالیة  ىل عقد اج
صادیة وجلنة التعلمي و  ق عوالتخطیط والتمنیة  عیة لالس ج ة و لعرض السید  الشؤون الثقاف

لس لم ٔول  س ا ت حول املالیة احمللیة الرئ لحسا ىل  ٔ ة  2015 ماي 25 وذ یوم ا ىل السا
 .الثالثة زو
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رشیع    :ال

  ة یوم  2015/233/03 رمققرار لسة معوم رشیعیة التالیة يف  بربجمة النصوص ال
ء ریل 28 الثال ا  2015 ٔ ة احلادیة عرشة صبا  :ىل السا

ٔن  038.13  مرشوع قانون رمق .1 داث املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارة  ش   .ٕا
 .ستغالل املقالع یتعلق   27.13مرشوع قانون رمق .2
متمي  القانون التنظميي رمق 12.14 مرشوع قانون تنظميي رمق .3  املتعلق 12.02 بتغیري و

ٔحاكم الفصلني لتعیني يف املناصب العلیا  ذه الظهري  92 و 49تطبیقا  ف ستور والصادر ب من ا
 ).2011 یولیوز 17( 1433 شعبان من 27 بتارخي 1.12.20 الرشیف رمق
ٓ لقانون املالیة  130.13 مرشوع قانون تنظميي رمق .4 ب ا رت ىل القرار بعد  ر القانونیة 

ستوري رمق  لس ا رب  23بتارخي  950.14الصادر عن ا  .2014دج
ٔرسة مبثابة 70.03 من القانون رمق 16 مقرتح قانون یتعلق بتعدیل املادة .5   .مدونة ا
ٔو  یتعلق ح قانونمقرت  .6 اري  صصة لالستعامل الت ٔو احملالت ا كراء العقارات 

ٔو احلريف   .الصناعي 
ا ة العارشة صبا ىل السا ع يف نفس الیوم  وسرئس هذه . مع دعوة ندوة الرؤساء لالج

لسة ل ٔمني  وسكوس  س السید محمد فضیيل والسید محید  لرئ   .اجللسة اخللیفة الثاين 

  

ٔسئ   : ا

 ٔسئ الشفهیة لیوم  ملوافقة 2015/233/04رمق  قرار لسة ا ٔعامل  دول  ىل 
ء  ریل  28الثال ٔوشن والسید محید 2015ٔ س السید عبد الرحامن  لرئ ، اليت سرئسها اخللیفة اخلامس 

لسة ل ٔمني   .وسكوس 
  دید  2015/233/05 رمققرار ء بت ء  2015ماي  06یوم الثال ماي  20ٔو الثال

س احلكومة د لعقد اجللسة الشهریة ملساء السید رئ  .مكو
  

  

  

  

  
  

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1576
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1643
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ة    :العالقات اخلارج

  ٔبیض املتوسط  بعقد 2015/233/06 رمققرار لبحر ا ب امجلعیة الربملانیة  ع مك اج
شارن یوم   .2015ماي  25مبقر جملس املس

  ٔشغال امجلعیة الربملا بعقد 2015/233/07 رمققرار ع  ٔبیض املتوسط اج لبحر ا نیة 
شارن یوم   .2015ماي  26مبقر جملس املس

  س جملس الشیوخ ملوافقة  2015/233/08 رمققرار ة من رئ ىل تلبیة دعوة مو
رة رمسیة لبالده ز ام  ل الق ٔ شارن من  س جملس املس شیك ٕاىل السید رئ  .جبمهوریة ال

  مت  املبدئیةملوافقة  2015/233/09 رمققرار رة التفامه اليت س ىل مرشوع مذ
سة هذا  رة اليت ستقوم هبا رئ الل الز درايل لروسیا  لس الف شارن وا لهيا بني جملس املس ع  التوق

لمملكة املغربیة من  لس   .2015ماي  15ٕاىل  13ا

  متثیل ىل ملوافقة  10/ 2015/233 رمققرار ط  ٔفر انتداب السید عبد املا 
سیقي لس يف ا ع الت ي سج سانظما ریل  27یوم  ه املندوبیة الوزاریة امللكفة حبقوق إال ٔ

ة الثالثة  2015 لمقررة اخلاصة حول احلق يف التغذیة بعد الزوال ىل السا ة  رة املرتق هتی الز واخلاص 
لمملكة املغربیة سان  لس حقوق إال  .التابعة 

  لس حلضورنتداب  2015/233/12 رمققرار ة  وفد عن ا ع معوم لسة اس
ریل  30لربملان الربازیيل حول القضیة الوطنیة یوم  دة املغرب الرتابیة 2015ٔ قة و  .والتعریف حبق

  الملوافقة  2015/233/13 رمققرار ة الطوغويل السید  ىل استق ر اخلارج وز
Robert DUSSEY شارن السید رئ من طرف رة املسؤول الطوغويلس جملس املس  يف ٕاطار ز

 .2015ماي  05و  04لمغرب یويم 

 ٔشغال  بتلبیة 2015/233/14رمق  قرار ين حلضور  دعوة من جملس الشیوخ الك
ا وذ یوم  املؤمتر السنوي التاسع حول فریق ٕ ٔنواع مرض الرسطان   .2015 یولیوز 21بعض 
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  :شؤون ٕاداریة 

 رشاكة مع العدید من ملوافقة  2015/233/15 رمق قرار ىل تنظمي یوم درايس 
متع املدين يف موضوع دمع  ىل ضوء مشاریع القوانني التنظميیة حول "مجعیات ا شاریة  ميقراطیة ال ا

ات الرتابیة ٔربعاء وذ یوم" امجلا ریل 29 ا ة  2015 ٔ  .الندواتبقا

  لس من مجهوریة الصني ا بتوزیع 2015/233/16 رمققرار ي توصل به ا مع ا
زة تلفزة( ٔ خسات وطابعات و ب و امئة بعد ) عبارة عن حواس لجن ا ات الربملانیة وا مو ىل الفرق وا

ب شغل هذه احلواس ٔنظمة املعلوماتیة اليت   .ل ٕاشاكلیة ا

 مي  ملوافقة 2015/233/17 رمق قرار ورة ىل طلب امجلعیة املغربیة لتق التمنیة تنظمي ا
ٔشغالها حول موضوع  ٔوىل  جلهة "ا ة  مي واملساء العموم ٔفاق: التق  2015ماي  23و  22یويم " ٔیة 

شارن  .مبقر جملس املس
  

  قضا لالطالع
  
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
ذ قانون املالیة والترصحي  - ت حول تنف لحسا ىل  ٔ لس ا ت تقرر ا العام مبطابقة حسا
رمس سنة احملاسبني  لمملكة  لحساب العام    .2012الفردیة 

سان خبصوص مشاریع القوانني التنظميیة  - لس الوطين حلقوق إال ات وتوصیات ا مقرت
ات الرتابیة مجلا   .املتعلقة 

  

لجن    :ا
لجن - مج معل ا   .ر
امئ - ان ا ل راسة  د ا رشیعیة ق   .ةالنصوص ال
  

ة    :العالقات اخلارج
ولیة ٕالغناء القانون اجلنايئ واملسطرة اجلنائیة طبقا  -  ظمة العفو ا ات وتوصیات م مقرت

سان لمملكة يف جمال حقوق إال ولیة    .لٕاللزتامات ا
  

رملانیة    :شؤون 
لس؛- ٔشغال ا شارن عن حضور  ة من السادة املس  اعتذار مجمو
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  :شؤون ٕاداریة 
رايس حول  تقرر عن - يل"الیوم ا ا اص ا ف   ".دلیل املساطر و

  
لمتابعة   قضا 

 ٔ   سئا
طلبات  - حلاكمة الرتابیة وم ة املتعلقة  مي السیاسة العموم ٔن التحضري جللسة تق ش رة  مذ

 .2015یونیو  17التمنیة اجلهویة بتارخي 
  

  :شؤون ٕاداریة 
ندسو  -  رة حول املعاینات اليت قام هبا  لمرب السمعي البرصي مذ   .التلفزة املغربیة 
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ة   اجللسات العموم
  
 

اهزة رشیعیة  ىل نصوص  راسة والتصویت  ة    :لسة معوم
   

ء  شارن یوم الثال ریل  28عقد جملس املس لس  2015ٔ س ا رئاسة اخللیفة الثاين لرئ ة  لسة معوم
الٕ  اللها  رشیعیة التالیةالسید محمد فضیيل، صادق  ىل النصوص ال   :جامع 

   ىل القرار  130.13مرشوع قانون تنظميي رمق ر القانونیة  ٓ ب ا رت لقانون املالیة بعد 
ستوري رمق  ستوري الصادر عن جملس ا سمرب  23بتارخي  950/14ا ىل ( 2014د حمال 

شارن من جملس النواب   ؛ )جملس املس

  متمي القانون التنظميي رمق  12.14مرشوع قانون تنظميي رمق لتعیني يف  12.02بتغیري و املتعلق 
ٔحاكم الفصلني  ذه الظهري الرشیف  92و 49املناصب العلیا تطبیقا  ف ستور، الصادر ب من ا

شارن ) (2012یولیو  17( 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20رمق  ىل جملس املس حمال 
  ؛ )من جملس النواب

  داث املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارة  038.13ن رمق مرشوع قانو ٕ ىل جملس (یتعلق  حمال 
شارن   ؛ )من جملس النواب  املس

  ملقالع  27.13مرشوع قانون رمق شارن من جملس النواب(یتعلق  ىل جملس املس   ؛)حمال 

   ٔو ال اري  صصة لالستعامل الت كراء العقارات واحملالت ا ٔو مقرتح قانون یتعلق  صناعي 
شارن من جملس النواب(احلريف  ىل جملس املس   ). حمال 

ريم ٕاىل تعدیل املادة  ٓخر  ىل مقرتح قانون  لبیة  ٔ مبثابة  70.03من القانون رمق  16ف صادق 
ٔرسة؛ املوافقون د: ، املمتنعون8: ، املعارضون35: مدونة ا ٔ   ال 
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ة   العالقات اخلارج
  
  

ال مجمو  ٔسرتالیااستق ة وكندا و ٔمرك دة ا ت املت لني امجلعویني من الوال   ة من الفا
  

لني امجلعویني من  ة من الفا شارن، مجمو س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا استق
ظمة  رة ٕاىل اململكة املغربیة بدعوة من م ز ٔسرتالیا قاموا  ة وكندا و ٔمرك دة ا ت املت ، " الثقافاتجرس"الوال

ریل   27وذ یوم إالثنني  لس 2015 ٔ   .مبقر ا
صادیة  ات السیاسیة وإالق لس عرضا حول إالصال س ا لقاء، قدم السید رئ الل هذا ا و
رشهتا اململكة املغربیة بفضل السیاسة الرشیدة لصاحب اجلال امل محمد السادس  ستوریة اليت  عیة وا وإالج

اء هبا دستور نرصه هللا،  ىل دسرتة مجیع 2011مربزا يف هذا إالطار املاكسب الهامة اليت  خلصوص  ، ومشددا 
ساء،  ال وال دٕا املناصفة بني الر لهيا دولیا، وٕاقرار م عارف  سان كام هو م ال حقوق إال رشیعات  ٔج ومالءمة ال

سلطة ولیة، ورسیخ استقاللیة القضاء  ات ا ٓلیات احلاكمة اجلیدة مع ربط املسؤولیة الوطنیة مع إالتفاق ، ووضع 
  ...حملاسبة

لجوء وذ ضام حلقوق  لمملكة يف جمال الهجرة وا ٔمهیة السیاسة اجلدیدة  س،  رز السید الرئ ٔ و
ح سوق  ولیة  املهاجرن وف ات واملواثیق ا لیه إالتفاق عیة وفق ما تنص  دمات إالج ل م والولوج  ٔما الشغل 

دي يف حماربة إالرهاب. عمول هبا يف هذا إالطارامل   .كام تطرق ٕاىل دور املغرب الر
ات  یا ح اص ذوي  ٔش مه بقضا إالرهاب، والهجرة، واملرٔة، وا رب الوفد امجلعوي عن اه و

ن سائال عن سیاسة املغرب يف هذه املیاد   .اخلاصة، م
ٔسرتالیا والوال ربت ممثالت مجعیات من كندا و لتقدم و مس الوفد، عن ٕاجعاهبن  ة  ٔمرك دة ا ت املت

ي تنعم به اململكة ٔمن وإالستقرار ا ن، وجبو ا   .احلاصل يف اململكة املغربیة يف هذه املیاد
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م وندوات دراسیة ٔ  
  
 
 

مجلا" شاریة يف مشاریع القوانني التنظميیة املتعلقة  ميقراطیة ال   "ات الرتابیةماكنة ا
شارنموضوع لقاء درايس نظمه جمل    س املس

 
ٔربعاء  شارن یوم ا ریل  29نظم جملس املس ميقراطیة "یوما دراسیا حول موضوع  2015ٔ ماكنة ا

ات الرتابیة مجلا شاریة يف مشاریع القوانني التنظميیة املتعلقة  ة احلداثة " ال راك، ومجمو سیق من مجعیة  بت
ميوق لني مجعوینيوا امعیني وفا ٔساتذة   .راطیة، وذ مبشاركة 

ٔن  ي اعترب  كتور محمد الشیخ بید هللا ا لس ا س ا شاط العلمي من طرف رئ تاح هذا ال وقد مت اف
ستفادة متع املدين، و ىل ا اح  نف لس يف  دد من    هذه اخلطوة ترتمج رغبة ا من اخلربات اليت رامكها حول 

ىل القو  ولیة اليت عرفت حتوالت  ارب ا شهدا بعدد من الت انني املؤسسة اليت سهتم اجلیلني القادمني، مس
متثیلیة ميقراطیة ا بة  عتبارها موا شاریة،  ميقراطیة ال   .مستوى ا

  

  

  

  

 

 

 

 

  


