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باج                   ات املك
ع   923رمق  اج
   5201 فاحت یونیولیوم االثنني  

  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس لس رئاسة  2015 فاحت یونیوعقد مك س ا رئ

كتور محمد الشیخ بید هللا ع النقط التا.  ا ٔعامل هذا إالج دول   : لیةوقد تضمن 
  
  
 

ب، )1 ع املك ىل قرارات اج  املوافقة 
رشیعیة اجلاهزة )2 لسة املساء الشهریة  رجمة ندوة الرؤساء ملناقشة النصوص ال وتنظمي 

ٔربعاء  ا 2015یونیو  10املقررة یوم ا ة احلادیة عرش صبا  .ىل السا
 

ستوریة  )3 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
د عقد اجللسة حتدید  - 3.1 صصة ملناقشةمو ت  العامة ا لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا عرض الرئ

سیق مع  .جملس النواب بت
 

رشیع  )4  :ال
ٔمر بـ  - 4.1 رشیعیة اجلاهزة ویتعلق ا   :رجمة النصوص ال

لبیة( .جلهاتیتعلق  111.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -1 ٔ لیه   ).مت التصویت 
قالميتعلق ی  112.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -2 ٔ لبیة( .لعامالت وا ٔ لیه    ).مت التصویت 
اتیتعلق  113.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -3 لبیة( .مجلا ٔ لیه    ).مت التصویت 

رشیعیة التالیة  - 4.2 لنصوص ال ار بتوصل جملس النواب    :ٕاخ

 متمي القانون التنظميي رمق 34.15 مرشوع قانون تنظميي رمق اب  املتعلق 59.11 یقيض بتغیري و نت
ات الرتابیة  .ٔعضاء جمالس امجلا

 متمي وتغیري القانون التنظميي رمق 33.15 قانون تنظميي رمق مرشوع  املتعلق 29.11 یقيض ب
 .ٔحزاب السیاسیة

 متمي القانون التنظميي رمق  32.15 مرشوع قانون تنظميي رمق لس  املتعلق 28.11یقيض بتغیري و مب
شارن  .املس

 شفائیة اجلامعیة یتعلق 70.13 مرشوع قانون رمق س  .ملراكز 

 متمي القانون التنظميي رمق ٔعضاء  املتعلق 59.11 مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري و اب  نت
ات الرتابیة  .جمالس امجلا
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لجن )5  : ا

لجن - 5.1 ات ا مج اج   ر
رس - 5.2 د ا رشیعیة ق   النصوص ال

  
  

ٔسئ  )6   الشفهیةا
  

ء  - 6.2 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 یونیو 02لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
  
  

ةالعالقا )7   : ت اخلارج

س ؤعضاءطلب  - 7.1 لقاء  رئ ال القانون  ولیة لر لجنة ا شارن  السیدا س جملس املس  اللرئ
لمغرب  راسیة  رهتم ا   . 2015 یونیو 15 ٕاىل 12 منز

لمشاركة يفدعوة  - 7.2 دجية الزويم  شارة السیدة  ة ٕاىل املس ورة السنویة مو  26 ا
سیل من CRANS MONTANAملنتدى   .2015 یونیو 13 ٕاىل 10 اليت ستعقد بربو

سطلب  - 7.3 يئ  رئ عي والب ج صادي و ق لس  الا شارن  السید الستق س جملس املس رئ
س ورؤساء الس املشاركة يف لرئ عیة واملؤسسات  ٔشغال وفود ا ج صادیة و ق الس  امجلعیة العامة الحتاد ا

س یوماملامث الفركفونیة    .2015 یونیو 11 امخل
مج  - 7.4 رة مقررةر ني  معل ز ني والناز ٔورو  التابعةجلنة الهجرة والالج لس  لجمعیة الربملانیة 

ٔربعاء   .2015 یونیو 10 یوم ا
ٔشغالدعوة  - 7.5   .2015 یونیو 14 ٕاىل 12 الل الفرتة منلقاهرة  املزمع عقدهاالربملان العريب  حلضور 
لورد الربیطاين  - 7.6 سة جملس ا رة رمسیة لرئ رب ز ٔواخر شهر شت   .2015لمغرب يف 
ٔمة الكویيت   من تعزیةرسالتا  - 7.6 س جملس ا سرئ ر ىلشیيك  جملس الشیوخ ال  ورئ   .ادثة طانطان ٕا
ةرغبة  - 7.7 ٔسرتالیة املغربیة يف  وفد عن مجمو شارنالصداقة الربملانیة ا س جملس املس  لقاء السید رئ

ا 2015 یونیو 08 ة احلادیة عرشة صبا   .ىل السا
ٔبیض املتوسط  عن تقرر - 7.8 لبحر ا ع امجلعیة الربملانیة   التطرف،" موضوع حولٔشغال اج

ٓيس الهجرة الرسیة  ددة؟: إالرهاب وم ت املت د ة هذه الت مبقر جملس  اليت انعقدت" ٔیة سیاسات ملوا
شارن یوم    . 2015 ماي 26املس

  

  : شؤون ٕاداریة )8
ٔهیل  - 8.1 لست ٔنظمة املعلوماتیة  شارن ا   .املس
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ع رمق    823اج
ءلیوم    2015 ماي 25 الثال

  

  
ب جملس املس  عقد كتور محمد  2015 ماي 25االثنني شارن یوم مك لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
   .الشیخ بید هللا

ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

  

ٔسئ   :ا

 ٔربعاء  ملوافقة 2015/238/01رمق  قرار رخي یوم ا د لعقد  2015یونیو  10ىل اقرتاح  مكو
س  ٔجوبة السید رئ صصة  لسیاسة العامةاجللسة الشهریة ا ٔسئ املتعلقة  ىل ا  .احلكومة 

  ء ملوافقة  2015/238/02 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   26ىل 
لسة 2015ماي  ل ٔمني  ٔبدوح  لطیف  س السید فوزي بنعالل والسید عبد ا لرئ ٔول   .اليت سرئسها اخللیفة ا

  

ة    :العالقات اخلارج

  ة وتقيص ملوافقة  2015/238/03 مقرقرار س ؤعضاء جلنة الزناهة والشفاف ال رئ ىل استق
لس شارن وكذا عقد لقاءات مع خمتلف هیالك ا س جملس املس ٔردنیة من طرف السید رئ  .احلقائق النیابیة ا

  ورة ىلملوافقة  2015/238/04 رمققرار ذیة لالحتاد الربمل 66 حضور ا اين لجنة التنف
حتاد الربملاين إالفریقي وذ من 14 واملؤمتر إالفریقي ان 2015 یونیو 13 ٕاىل 10 ملنظمة  ٔبید   .ب

  
  قضا لٕالطالع

  

لوقایة من الرشوة حول  - دادها من الهیئة املركزیة  شارن ٕا ٔن طلب جملس املس راسة اليت سبق و ا
ظومة احلك  .امة الرتابیةم
الل  - لس  مج معل ا ٔسبوع ر  :ا
o  ات ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا صادیة وا ق ع املشرتك بني جلنيت املالیة والتخطیط والتمنیة  ج

ت حول املالیة احمللیة وذ یوم االثنني  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع لعرض السید الرئ ٔساسیة لالس  25ا
ة الثالثة بعد الزوال  2015ماي  ة الندواتىل السا  .بقا

o  ة ٔربعاء یومل لسة معوم ىل  2015ماي  27 ا ٔ لس ا لم ٔول  س ا ملناقشة عرض السید الرئ
ت  . لحسا
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ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
ٔول رمق  - ستوري؛ ا لس ا ي رصح مبوجهبام مبطابقة لك من  15/962والثاين رمق  15/961قرارا ا وا

متمي القانون التنظميي رمق  12.14لقانون املالیة والقانون التنظميي رمق  130.13رمق القانون التنظميي   02.12بتغیري و
ستور لتعیني يف املناصب العلیا    .املتعلق 

ٔول رمق  - ستوري؛ ا لس ا ن  15/960والثاين  15/959قرارا ا شغور مقعد ي رصح مبوجهبام  وا

شارن بدون تعویضه لس املس ٔشنلكي. (اممب شار احلسني  شار بوشعیب الهاليل، ومقعد املس   ).مقعد املس
ت احمللیة - ت حول اجلبا لحسا ىل  ٔ لس ا لم ايت    .التقرر املوضو

س  - يئ یوم امخل عي والب ج صادي و ق لس  لم ورة امخلسني العادیة    2015ماي  28انعقاد ا

ة الثالثة بعد الز    .والابتداء من السا

ة    :العالقات اخلارج
شارن املوقع ببارس یوم  - روتوول التعاون الربملاين بني جملس الشیوخ الفريس وجملس املس  16نص 

ریل  ٔ2015.  

يب  - ٔمراك الوسطى والاكرای ت  رملا مج معل جلنة املناصفة واكفؤ الفرص التابعة ملنتدى رؤساء  ر
لس النوا ي سیعقد مب   .2015ماي  29و  25ب مابني ا

ساري احلامك  - لحزب ال سته  متي رئ ي ت لسالفادور وا رشیعیة  ب امجلعیة ال شك اجلدیدة ملك   .ال
ریطانیا مؤخرا - رشیعیة اليت شهدهتا  ت ال ا نت ٔويل لنتاجئ    .حتلیل 
نعقاد الثالث من الفص - ور  ئق الصادرة عن اجللسة اخلامسة  لربملان العريب الو ٔول  رشیعي ا ل ال

ریل  24اليت عقدت یوم  بويت 2015ٔ   .جبمهوریة ج

ورة  - ٔشغال ا ي عقد هبانوي  132نتاجئ  ويل ا تنام"لالحتاد الربملاين ا مارس  ٕاىل فاحت  28من " لف

ریل  ٔ2015.  
ساء يف السیا  - ارطة ال ويل حول  حتاد الربملاين ا دید من  رب العاملٕاصدار    .سة 

ورة   - ة الحتاد املغرب العريب اليت عقدت یوم  33حمرض ا  2015ماي  07لس وزراء اخلارج

ط   .لر
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لجن ٔشغال امئة ا  ا

 لیة جلنة ا ات ا ات الرتابیة وامجلا ٔساسیة والب   ا

لجنة عقدت ا ا س یوم اج   :التالیة التنظميیة القوانني مشاریع ىل ال صادقت 2015 ماي 28 امخل

د، ال: املعارضون ،3: املوافقون( جلهات؛ یتعلق 111.14 رمق تنظميي قانون مرشوع     )8: املمتنعون ٔ
ٔقالمي، لعامالت یتعلق 112.14 رمق تنظميي قانون مرشوع    )8: املمتنعون ،0: املعارضون ،3: املوافقون( وا
ات تعلقی  113.14 رمق تنظميي قانون مرشوع   د، ال: املعارضون ،4: املوافقون:(مجلا  )9: املمتنعون ٔ

  

 صادیة والتمنیة والتخطیط املالیة جلنة   ق

لجنة عقدت ا ا ء یوم اج  78.12 رمق قانون مرشوع دراسة يف ال رشعت 2015 ماي 26 الثال

متمي تغیري ٕاىل ريم ر السید حبضور وذ ،املسامهة رشاكت املتعلق 17.95 رمق القانون و ة وز ارة الصنا  والت

ر صاد وإالس ي الرمقي وإالق ه ٔكد تقدميیا عرضا ٔلقى ا د املرشوع ٔن ف راسة ق  ٕاىل ٔساسیة بصفة سعى ا
ق ٔهداف حتق   :التالیة ا

ة املغرب موقع حتسني  مثرن مفض و ب يف اصة لمس ويل البنك رت   ؛"بزيس دوینغ"ا
صادیني؛ املغرب رشاكء رشیعات مع املسامهة رشاكت قانون مالمئة    إالق
د مالمئة  ل؛ لسوق املغربیة والهیئة القمي ببورصة املتعلقة القوانني مع املسامهة رشاكت قانون قوا   الرسام
ة تقویة  ل الشفاف   .املسامهة رشاكت دا

 ة والشؤون التعلمي جلنة عیة الثقاف ج   و

لجنة استمكلت اص حبامیة یتعلق 97.13 رمق قانون ملرشوع دراسهتا ا ٔش اقة وضعیة يف ا  ٕا
هنوض ع الل هبا وا ي إالج ء یوم الغرض لهذا عقدته ا   .املايض ماي 26 الثال

لجنة قررت وقد ح  تبعا ا ل ف ٔن التعدیالت تقدمي ٔ ي ،املرشوع ش  ایة ٕاىل ميتد وا
س ةا ىل(  اجلاري یونیو 04 امخل  التعدیالت يف البت یمت ٔن ٔساس ىل ،)زو عرشة الثانیة لسا

ه املرشوع ىل والتصویت ع  رم ء یوم املقرريف إالج ل الثال ة ىل املق ا العارشة السا   .صبا
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مج ات ر لجن اج امئة ا  ا

 صادیة والتمنیة والتخطیط املالیة جلنة   ق

 س م اشھ قاعة(  2015 يونيو 04 ا   )ع

         الزوال عد الثالثة الساعة ع:  

 متمي بتغیري قيضی 78.12 رمق قانون مرشوع دراسة مواص  املتعلق 17.95 رمق القانون و
  .املسامهة رشاكت

 امسة الساعة ع   :مساء ا

 متمي بتغیري یقيض 77.14 رمق قانون مرشوع دراسة مواص  القايض 12.96 رمق القانون و
صالح   .لمغرب الشعيب القرض ٕ

 ة والشؤون التعلمي جلنة عیة الثقاف ج   و

 س م نة مكتب(زو عشرة الثانية الساعة ع 2015 يونيو 04 ا   )ال

 ل ٓخر  حقوق حبامیة یتعلق 97.13 رمق ٕاطار قانون مرشوع حول التعدیالت لتقدمي ٔ
اص ٔش اقة وضعیة يف ا هنوض ٕا  .هبا وا

  

 اشة قاعة(صباحا العاشرة الساعة ع 2015 يونيو 09 الثالثاء   ):ع

 حقوق حبامیة یتعلق 97.13 رمق ٕاطار نقانو مرشوع ىل والتصویت التعدیالت يف البت 
اص ٔش اقة وضعیة يف ا هنوض ٕا  .هبا وا
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شطة   الرئاسة ٔ

 

س  لس رئ ل ا ر ستق متع الربملان مع لعالقات امللكف الوز   .املدين وا

ل كتور استق س هللا، بید الشیخ محمد ا شارن، جملس رئ لس، مبقر املس  عامري، العزز عبد السید ا
ر متع الربملان مع لعالقات امللكف الوز   .املدين وا

  
لقاء هذا وشلك اسبة ا س السید اللها دد م شارن، جملس رئ ر لسید هتانیه  املس  الثقة ىل الوز

ه هبا حظي اليت الغالیة املولویة را بتعی متع الربملان مع لعالقات ملكفا وز ل من املدين وا  محمد امل اجلال صاحب ق
لس حرص ٔكد كام هللا، نرصه السادس شارن وجملس احلكومة بني التعاون ىل ا ل من املس سري ٔ  العمل مساطر ت
رشیعي ة دمة والرقايب ال رشیعیة السلطتني بني املشرتكة لمصل ذیة ال   .والتنف

  
ر عامري، العزز عبد السید وحرض       متع ملانالرب  مع لعالقات امللكف الوز ع ٔول املدين، وا  لندوة اج

ه، بعد الرؤساء ث تعی ات الفرق رؤساء السادة قدم ح مو هيم الربملانیة وا ر، لسید هتا  دمعهم عن اعربوا كام الوز
  .السلطتني بني لتعاون واستعدادمه ومساندهتم

  
ر السید رحب ته، ومن      ه ملا املشرتك لعمل الوز ة ف ذیة السلطتني مصل رشیعیة، التنف  رب كام وال

ات الفرق رؤساء السادة اكفة مع لقاء ٕالجراء استعداده عن مو ل من الربملانیة وا  الوزارة بني التعاون بعالقات الريق ٔ
شارن وجملس   .املس
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شطة  الربملانیة الفرق ٔ
ليس فریقا                   ٔصا واملعارصة مب   ینظامن الربملان ا

 

لمیة دولیة   :موضوع يف ندوة 
ملغرب؟" اطر    "ٔیة اسرتاتیجیة وطنیة لتدبري ا

  
البا ما  باس احلراري، واليت  ح ة وظاهرة  ة التغريات املناخ ٔصبحت حتف العامل ن اطر اليت  ٔمام ا

ٔصا هتا، نظم فریقا ا دجمة لتدبريها وموا وارث يف ظل غیاب اسرتاتیجیات م لمیة تتحول ٕاىل   واملعارصة ندوة 
ىل عنارص ومقومات  ال، وذ هبدف الوقوف  لني واملهمتني هبذا ا رشاك لك الفا ٕ دولیة يف املوضوع متزيت 

عي ج ستقرار  صادیة و ق لتمنیة  امة قویة  اطر، مبثابة د لم لتدبري املندمج    .اسرتاتیجیة وطنیة فعا 
اولت الندوة ةوقد  تاح لسهتا إالف كتور محمد الشیخ بید هللا ، اليت حرض  س جملس ا ، رئ

شارن س جملس النوابو  املس س و  السید رشید الطاليب العاملي، رئ ى رئ ر املنتدب  ا، الوز السید محمد الوف
لشؤون العامة واحلاكمة ابة  ،احلكومة، امللكف  ا املوضوع من إال ٔسئ وإالشاكلیات اليت یطر ىل مج من ا

لستني   :الل 
شامش؛ رئاسة السید حكمي ب ٔوىل    اجللسة ا

شارن؛ لس املس ٔصا واملعارصة مب س فریق ا   رئ

شارن؛  لس املس ٔصا واملعارصة مب س فریق ا شامش، رئ   لكمة السید حكمي ب
كتور محمد الشیخ بید هللا  شارن؛لكمة ا س جملس املس   ، رئ
س جملس النواب؛    لكمة السید رشید الطاليب العاملي، رئ
لشؤون العامة واحلاكمة؛  س احلكومة، امللكف  ى رئ ر املنتدب  ا، الوز   عرض السید محمد الوف

ٓفاق"  ملغرب، الواقع وا اطر    "تدبري ا
یة والعال  ر الشؤون التق قات مع املهنة بوزارة التجهزي والنقل مدا السید سعید بنعمر، مد

ك؛ س لو   وا
ك" س لو   "الوقایة من خماطر الكوارث وتدبريها بوزارة التجهزي والنقل وا

ر السكىن بوزارة السكىن وسیاسة املدینة؛  اودي، مد ٔمحد ا   مدا السید 
اطر يف جمال السكىن"   "تدبري ا

ر ا  د، مد ر الطاقة مدا السید عبد السالم ز ى وز لوزارة املنتدبة  لتخطیط وهندسة املیاه 
ملاء؛   واملعادن، امللكفة 

ٓفاق"  ملغرب، احلا الراهنة وا ت  ضا  "ٕاشاكلیة الف
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ملندوبیة   ت  ىل املاء والرتبة وحامیة الغا س قسم احملافظة  ويض، رئ مدا السید عبد الكرمي ا
ت  لمیاه والغا ة    وحماربة التصحر؛السام

ت"  اضا دة اجنراف الرتبة والف ف من  ٔحواض املائیة ودورها يف التخف   "هتیئة ا
ر الطاقة واملعادن   ى وز لوزارة املنتدبة  اطر  ة الوقایة من ا س مصل ا مراكع، رئ مدا السید 

ة؛ لب ة، امللكفة    واملاء والب
اطر الط "  لمغربالوضع احلايل لتدبري ا دجمة  ٔیة ٕاسرتاتیجیة م   "بیعیة، 

ة؛  ٔمراض بوزارة الص ٔوبئة وماكحفة ا مل ا ریة  ة مبد س قسم حصة الب   مدا السید رشید وهايب، رئ
ة" اطر الصحیة الناجتة عن الكوارث البی   "تدبري ا

ازب، لودة  رئاسة السیدة م   اجللسة الثانیة 

ٔصا واملعارصة مب سة فریق ا   لس النوابرئ

ٔدیة اخلدمات   لموارد املائیة وت مج التدبري املندمج  ر سق  لطیف اخلطايب، م كتور عبد ا مدا ا
ة  ٔستاذ – GIREPSE –البی   لمهندسني؛ الغابویة الوطنیة ملدرسة و

ٔقمل"  اطر مع الت ة ا ة، التغريات عن النامجة البی طور تدبري الل من املناخ  ملستجمعات م
ٔداء املیاه ة اخلدمات عن وا   "البی

ق السید مدا  ري الوايل، توف ٔستاذ خ ط؛ – اخلامس محمد جبامعة و   الر
  "خماطرها من التقلیل وٕاسرتاتیجیة الطبیعیة الكوارث"

ٔستاذ مدا  راهمي، ٓیت حلسن ا ري ا ٔستاذ الزالزل يف خ ط -اخلامس محمد جبامعة و   الر
اطر تدبري يف بیةاملغر  اجلامعة دور"  ا الزالزل الطبیعیة، ا   "منوذ

ري الزن، هشام السید مدا  اطر؛ تدبري يف خ   ا
طلق ملغرب، الكوارث خماطر معرفة"   "وطنیة ٕاسرتاتیجیة ٔیة ٔسايس ومكون امس م

  

الل    ة اجللسة و تاح س اللكمة تناول الندوة لهذه إالف لس رئ  يف قال هللا دبی الشیخ محمد كتورا ا
ا ا لقاء هذا ىل برية ٓماال نعقد ٕاننا" خ ات التوصیات لبلورة ا  يف  كربملانیني موقعنا من ٕالسهام الكف واملقرت
ة ٔولیة تصورات بلورة اطر لتدبري وطنیة ٕاسرتاتیجیة لصیا  اليت إالجيابیة الرتاكامت من هنل الكوارث من واحلد ا
ال هذا يف بالد حققهتا ات من ٔیضا وستلهم ا داي معل ٕاطار" حيملها اليت اجلدیدة التو  - 2015 س
ي"2030 وب – شامل فعيل تضامن مقومات ٕارساء يف إالسهام من متكن كام املايض، مارس يف ٕاقراره مت ا  ج

وب وب، - وج ٔنه من ج ٔثرياهتا الكوارث ضد ٔفضل شلك تتحصن ٔن من الشعوب مجیع ميكن ٔن ش   ."املدمرة وت
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م   دراسیة وندوات ٔ

 

ة شارن حيتضن اجللسة اخلتام  جملس املس
ميوقراطیة"ملرشوع  ل ا ٔ   "شباب من 

  

ٔمس االثنني فاحت یونیو  شارن  ضن مقر جملس املس متع املدين، اح ل مع هیئات ا يف ٕاطار التفا

ة ملرشوع  2015 ميقراطیة"ٔشغال اجللسة اخلتام ل ا ٔ لیه مجعیة  "شباب من  رشف  ي  الوسیط من «ا

سان ميقراطیة وحقوق إال ل ا ظمة "ٔ سان ويه م هنوض حبقوق إال ة مستق تعمل يف جمال ا   .ري حكوم

ة من  جزها ذي الص مبجمو حلكومة خبصوص م ومتزيت هذه اجللسة مبساء شباب املرشوع لوزراء 

         .السیاسات القطاعیة
ٔن هذا امل  ر  رش ثقافة وقمي حقوق یذ ىل  ي یندرج يف ٕاطار العمل  ، وا ىل سنة اكم رشوع املمتد 

ميقراطیة، یعترب مثرة تعاون ورشاكة بني املؤسسة و سان وا ميقراطیة"إال ، وهو املرشوع "الصندوق الوطين 

نیة ني الشباب یؤسس لتجربة نوعیة  الم ل من إال ي هيدف ٕاىل املسامهة يف فرز ج يف جمال السمعي  ا
صادیة ق عیة و ج رب التعاطي مع القضا السیاسیة و ت  البرصي  د لت ة وامللفات ذات الص  والثقاف

  .الراهنة

 


