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باج       ات املك
  

ع - 1                                                 03/2015رمق  اج
  2015نونرب  16یوم االثنني ل                                            

  
شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس ه  2015نونرب  16مك ٔسبوعي اج س  رئاسةا رئ

لس  ٔعامل النقط التالیة حكمي السیدا دول ا  :ن شامش وقد تضمن 
 

ىل حمرض  )1 ع املوافقة  ب السابق،اج    املك
 

ستوریة  )2 لس مع املؤسسات ا  : القة ا
ستوري قرار صدور  - 2.1 لس ا ه   15/975رمق ا ي رصح مبوج ول عریضة الطعن املقدمة من ا بعدم ق

ت  ا لغاء انت ٕ ادي اليت طالب فهيا  ة ملمثيل جمال( 2015 ٔكتور 2طرف السید عبد امحلید البو  سنطاق الهیئة الناخ
ٔقالمي جبهة فاس ات وجمالس العامالت وا اس -امجلا  ؛) مك

لس  - 2.2 ىلطلب ا ٔ لس لرتبیة والتكون والبحث العلمي  ا ن لعضویة ا دید فا لبتعیني ممثلني اثنني 
 .لعضون السابقني

رمس سنة  - 2.3 ید السید وسیط اململكة عن استعداده لتقدمي تقرر 2014صدور تقرر مؤسسة الوسیط  ٔ ، وت
ل هنایة السنة لربملان ق دى اجللسات املق  الل ٕا  . يف املوضوع 

 

رشیع  )3  :ال
3.1 -  ٔ شارن ویتعلق ا ىل جملس املس ا مشاریع قوانني من جملس النواب    :مر بـ ٕا

  ٔحاكم القانون 45.15 قانون رمقمرشوع متمي  ظمي املتعلق 01.00 رمق بتغیري و ذه الظهريالتعلمي العايل الصادر  ب ف  ب
داث املتعلق 1975 ٔكتور 16 الصادر يف 1.75.398 والظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 1.00.199 الرشیف رمق اجلامعات  ٕ

اصة ؛ ٔحاكم   وسن 

  رها وسویقها واستعاملها یقيض 77.15 نون رمققامرشوع ك واستريادها وتصد یاس من مادة البالس ٔ   .مبنع صنع ا
ار بتوصل جملس النواب  - 3.2   : مبرشوع القانون التايلٕاخ

  متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 67.15 قانون رمقمرشوع  1393 من حمرم 18 بتارخي 1.72.255 یقيض بتغیري و
ر 22( ارها وتوزیعها یتعلق) 1973 فربا هتا واد رها وكررها والتكفل بتكررها وتعب  .سترياد مواد الهیدرواكربور وتصد

رس - 3.3 د ا  .مشاریع القوانني ق
راسة مرشوع قانون املالیة - 3.4 یة   .مرشوع اجلدو الزم
ید - 3.5 ٔ ىل متسكه مبقرتح القانون ت داث نظام املع املتعلق الفریق احلريك  ٔعضاء جملس النواب ٕ اشات لفائدة 

شارن ٔعضاء جملس املس ىل  ٔحاكمه  ي مت تطبیق   .وا
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ٔسئ الشفهیة )4   ا
ء  - 4.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 نونرب 17لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة. 
دراج موضوع  مقرتح - 4.2 ٕ ٔصا واملعارصة  لسة الشهریة حصی احلكو "فریق ا ل عیة مكحور  ج مة يف السیاسة 

لسیاسة العامة ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  ٔجوبة رئ   ".لتقدمي 
س احلكومة  مقرتح - 4.3 ٔجوبة رئ لسة الشهریة لتقدمي  ل اور  دراج املواضیع التالیة مك ٕ ٔحرار  فریق التجمع الوطين ل

ٔسئ املتعلقة    .ةلسیاسة العامىل ا

 ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبیة والتكون 

 سیاسة احلكومة يف التمنیة الصناعیة 

 ىل التمنیة احمللیة  .احلاكمة الرتابیة وانعاكساهتا 

 لعامل القروي  ٕاشاكلیة التعمري 

 ،ٔخرض مي خمطط املغرب ا  تق

 ،ت اجلهویة ر العمويم والرها  س

 ملغرب ة   .السیاسة الطاق

 ت احلكومة يف ش رها هتم  .حماربة الفقر وا
  

امئة  )5 ان ا ل   :ا
ابعة  - 5.1 امئة م ان ا ل ل ا هبا شك   .وماك

  
ة  )6   :العالقات اخلارج

ة والتعاون  - 6.1 سیقي یوم  دعوة من وزارة الشؤون اخلارج ع ت ة العارشة  2015نونري  24حلضور اج ىل السا

مج اجلنوب ر ا ملناقشة حصی  لجنة التوجهيیة الثنائیة ستعداد  ٔفق يف وذ،  1والنصف صبا ٔوىل  ورة ا النعقاد ا
ٔور  –املغرب  مج اجلنوب يف إ جملس  ر عقد یوم  2طار  ي س ة والتعاون ؛  2015نونرب  30ا   بوزارة الشؤون اخلارج
اة مقار  مراس - 6.2 شارن، مع مرا ة بتعیني ثالث مس لب ٔشغال املؤمتر الوزارة املنتدبة امللكفة   21بة النوع حلضور 

ولیة حول املناخ اليت ستحتضهنا العامصة الفرسیة من  ة ا ٔطراف يف االتفاق رب  15نونرب ٕاىل  30ل   .2015دج
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ة والتعاون  -6.3 ار من وزارة الشؤون اخلارج د النواب االٕ ٕاخ ٔ ام  ائیة حتریضیة وسط بق ٔوريب حبم د لربملان ا سبان 

بیةاالرشاكت  ح  ٔج ٓت اخلاصة مبزارع الر ش ىل امل قالمياملرشفة  ٔ قلمي الصحراء الغربیة بدعوى وجودها فوق إ  اجلنوبیة ل

ة  لیه، مقرت ٔوريب بغرض  ٕاجراءاملتنازع  ل الربملان ا ٔهداف العدائیة اليت تاالتصاالت الرضوریة دا هبا هذا یقوم طویق ا
ٔوريب؛   النائب ا

ار  -6.4 ل إاخ ٔج رة اليت اكن بت لكوت دیفوار یعزتم لز ام هبا لبالد منوفد من امجلعیة الوطنیة   نور 15 ٕاىل 8 الق

  ایة هنایة الشهر اجلاري؛ ٕاىلوذ ، 2015
ار -6.5 متي  ٕاخ ي ی لس الشیوخ املكسیيك ا دید  س  اب رئ ومقرتح وزارة  املعارض،احلزب الوطين  ٕاىلنت

ة والت لس عاون الشؤون اخلارج س السابق  ها الرئ ة لرئاسة جملس الشیوخ واليت سبق وان و عوة املو دید ا بت

شارن؛   املس

ار  - 6.6 سلطنة عامن ؛ ٕاخ لس الشورى  دید  س  رئ رص املعويل  ن  ن هالل  ا  اب السید    نت
س  -6.7 ٔس ار بت لس الشیو  ٕاخ لصداقة مع اململكة املغربیة مب ة  لبارغواي؛مجمو   خ 
لبناين - 6.8 ئق التنظميیة، اكلهیلك الوظیفي والوصف الوظیفي املعمول به يف  طلب جملس النواب ا ة من الو مبده مبجمو

اس به  ٕادارة جملس ست شارن قصد  داداملس لس ٕال ٔمانة العامة لهذا ا   ؛دراسة حول العمل يف ا
رمس سنة ربملاينلالحتاد المرشوع املزيانیة العامة  -6.9   ؛2016 إالفریقي  

شارن  متثیلیة - 6.10 حتادات الربملانیة جملس املس ولیةيف امجلعیات و امئةالشعب الوطنیة ( اجلهویة وا ات ) ا ومجمو
  )انظر املقرتح(  .الصداقة الربملانیة

  
 : شؤون تنظميیة )7

ب - 7.1 لجنة امللكفة من طرف املك ادة تقرر ا  اء ؛توزیع الفض ٕ

مج - 7.2 ر ابعة  ٔسئ الشفهیة م لكرتونیة ل   .املعاجلة 
سیق الربملانیة مع جملس النواب؛ - 7.3 شارن يف جلنة الت   متثیلیة جملس املس

ابعة موضوع   - 7.4 شارن ظروفمالءمة م   .مع جملس النواب معل السادة املس
لس - 7.5 ب ا ٔعضاء مك صاصات بني  خ   .توزیع 
شارناح یوم درايس بعرض اخلطوط اقرت  - 7.6 لس املس سرتاتیجي  طط  ٔولیة ملرشوع ا   .ا

 
  :خمتلفات  )8

شارن  - 8.1 س جملس املس ال السید رئ ستق سة الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي  رباء هیئة ل مقرتح رئ بعض 
  .2015نونرب  25ٔو  24ٕاما یوم  BBCالبت الربیطانیة 

شارن حول اقرتا - 8.2 لس املس ظمي ندوة دراسیة مب سان ب " احلق يف تقدمي العرائض"ح من املنظمة املغربیة حلقوق إال
س  رب  11ٔو امجلعة  10وذ یوم امخل   .2015دج
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ب رمق  - 2 ع املك   02/2015اج

  2015نونرب  09لیوم االثنني 
  
  
شارن یوم  عقد ب جملس املس ٔسبوعي 2015 نونرب 09االثنني مك ه ا لس، اج س ا عبد احلكمي  السید رئاسة رئ

شامش   :وحضور السادة  ب
    
        
ٔنصاري       ٔولاخللیفة   :    محمد ا س، ا   لرئ
س الثايناخللیفة             :  طيعبد إالاله احللو                ،لرئ
ة التازي       س  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامسة 
  حماسب  :    العريب احملريش      
ه         حماسب            :  عبد الوهاب بلفق
  حماسب  :    رشید املنیاري      
دال         ٔمني  :    محمد 
  ٔمني  :    ٔمحد التوزي      
    

ع ف ج     :لك من  اعتذر عن حضور هذا 
س،  :    وسكوسمحید        لرئ   اخللیفة الثالث 
س،            :  عبد القادر سالمة       لرئ   اخللیفة الرابع 
  ٔمني   :    ٔمحد اخلریف      
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ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج
رشیع    :ال
  ا  2015/02/01 رمققرار لس ٕ ة من مشاریع القوانني اليت توصل هبا ا ٔو مجمو من سواء من رئاسة احلكومة 

تصةجملس ال  لجن ا ىل ا ٔمر بـ . نواب   :ویتعلق ا

 ة رمق  56.15قانون رمق  مرشوع ىل االتفاق ه  ٔن  172یوافق مبوج ٓت ش ش ادق واملطامع وامل ظروف العمل يف الف
ة والسبعني جبنیف يف 1991، املامث ولیة يف دورته الثام ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا حمال من . (1991یونیو  25، املعمتدة من ق

س احلكومة   ).رئ

 لسلطة القضائیةیتعلق  100.13قانون تنظميي رمق  مرشوع ىل  ٔ  )حمال من جملس النواب(؛ لس ا

 لقضاةیتعلق  106.13قانون تنظميي رمق  مرشوع ٔسايس   )حمال من جملس النواب(؛ لنظام ا

 متمي القانون رمق  58.15قانون رمق  مرشوع ددةاملتعلق  13.09یقيض بتغیري و حمال من جملس ( .لطاقات املت
  ).النواب

ٔسئ الشفهیة    :ا
   ء  ملوافقة 2015/02/02 رمققرار لس یوم الثال ٔسئ الشفهیة اليت سیعقدها ا لسة ل ٔول  دول   10ىل 

متحور  2015نونرب  دة املوضوع و ئ جيمعها و ٔس ظومة التعلمي حول موضوع واليت تتضمن  ساب  العايلم والنظام اجلدید ال
ء لوسرئس هذه اجللسة . اسهتالك املاء والكهر ٔول  س السید اخللیفة ا ٔنصاريرئ لسة  ٔمحد التوزي، والسید محمد ا ل  .ٔمني 

 ٔنٕالبقاء  2015/02/03رمق  قرار ىل  ید  ٔ ات مع الت مو ىل الفرق وا ٔسئ الشفهیة   ىل التوزیع العام حلصص ا
ادة النظر يف توزیع هذه احلصص  ٕ ة العمل التقديم  سق مجمو ٔخضع طلب م ب  ضةاملك ه الميكن من . راسة املستف ٔن مقرت ٕاال 

لفرق سيب  متثیل ال ٔسئ حسب ا ادل ومعيل حلصص ا ق توزیع    .حتق
ة    :العالقات اخلارج

 ة التازي تعیني ب  2015/02/05رمق  قرار ئ م ٔول املغريب السیدة  إالسباين حول الهجرة  –لمشاركة يف املنتدى ا
ي سیعقد یويم  ندماج ا   .مبدرید  2015نونرب  20و  19و

  :خمتلفات 
 ء  بعقد 2015/02/07رمق  قرار ب یوم الثال لمك ايئ  ع است ٔسئ  2015نونرب  10اج هتاء حصة ا ارشة بعد ا م

راسة النقط ا  :لتالیة الشفهیة وذ 

 سیق الربملانیة مع جملس النواب شارن يف جلنة الت  .متثیلیة جملس املس

  ة تصور اریوهات املمك شارن 2016راسة مرشوع القانون املايل لسنة الس   .ٔمام جملس املس

  امئة ل الشعب الربملانیة الوطنیة ا حتادات الربملا(شك شارن يف امجلعیات و   نیة اجلهویة متثیلیة جملس املس
ولیة   ).وا

 لس ب ا ٔعضاء مك ىل السادة  صاصات  خ ٔولیة حول منط توزیع  اقشة   . م
  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین
 

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

 0537728134: الفاكس/  0537218371: الھاتف  التواصل والیقظة اإلعالمیةمصلحة / قسم اإلعالم 

7

لمتابعة    :مواضیع 

ة    :العالقات اخلارج
ٔوربیني حلشد  مقرتح - ٔعضاء الربملان املغريب والنواب ا جراء سلس من االتصاالت بني  ٕ ة والتعاون  وزارة الشؤون اخلارج

د مزید من ا سار املو ٔحزاب ال ٔوربیني املنمتني  ادة طرح مقرتح من طرف بعض النواب ا مع ملوقف اململكة املغربیة تفاد ٕال
دة املغرب الرتابیة ي هيدف ٕاىل املس بو ٔخرض وا سار ا   .وال

 

نفصالی ٕاقدام - ة  ٔطرو امعة ل فة وا شطهتم املك ٔ مج  ر ىل رش  ٔوربیني    .ةبعض النواب ا
  

  قضا لٕالطالع

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
ٔن مرشوع القانون التنظميي رمق  - ش سان  لس الوطين حلقوق إال لسلطة  لساملتعلق  100.13توصیات ا ىل  ٔ ا
لقضاةاملتعلق  106.13ومرشوع القانون التنظميي رمق  القضائیة ٔسايس   .لنظام ا

رشیع    :ال

ار ب  -  :توصل جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة ٕاخ

  ني املهنینيیتعلق  89.13مرشوع قانون رمق لصحف ٔسايس   .لنظام ا

  داث 90.13مرشوع قانون رمق ٕ افة یقيض  لص لس الوطين   .ا

  ىل  57.15مرشوع قانون رمق ه  اءیوافق مبوج ٔح ربیة ا املوقع . حریةالب اتفاق التعاون يف جمال الصید البحري و
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة السنغال 2015ماي  25بداكر يف 

  ساو يف  53.15مرشوع قانون رمق ة املوقعة بب ىل االتفاق ه  بني اململكة املغربیة ومجهوریة  2015ماي  28یوافق مبوج
ساو  ا ب هترب الرضیيبغی ع ا زدواج الرضیيب وم دا لتجنب  ليف م ىل ا  .ن الرضائب 

  كیقيض  77.15مرشوع قانون رمق یاس من مادة البالس ٔ رها وسویقها واستعاملها مبنع صنع ا  .واستريادها وتصد
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ل ات ا مج اج امئة نار   ا

  
 هبا اب ماك نت امئة  اخلاصة  ان ا ل ات ا مج اج   ر

  
لجنة ع  ا ج ةالق  ةاعالس  رخي    ا

صادیة ق ة عاكشه  الرابعة بعد الزوال  2015نونرب  16  جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة    قا

ة ات إالنتاج ة والقطا ا  2015نونرب  17  جلنة الفال ة عاكشه  احلادیة عرشة صبا   قا

فاع الوطين  ة واحلدود وا جلنة اخلارج
  بیة احملتواملناطق املغر 

ة   الرابعة بعد الزوال  2015نونرب  17   8القا

ة  جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
عیة ج   و

ة عاكشه  الثانیة زو  2015نونرب  17   قا

ات  ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا جلنة ا
ٔساسیة   ا

ا  2015نونرب  19 ة عاكشه  احلادیة عرشة صبا   قا

  

 صادیة ق  جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 

  ء ٔسئ الشفهیة 2015نونرب  17الثال لسة ا ارشة بعد    :م
  

o  ع صاد واملالیة لعرض التقدميي إالس ر إالق  70.15رشوع قانون املالیة رمق حول م لسید وز
  .2016لسنة املالیة 
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شطة    الرئاسةٔ
 

ٔول فةاخللی س ا لس لرئ ات جيري ا اح س مع م لجنة رئ شاري لمؤمتر الوطنیة ا  س
 السالح وزع لسمل الصیين الشعب ومجعیة الصیين لشعب السیايس

ٔول  ٔنصاري، اخللیفة ا ل السید محمد ا شارن، السید مااستق س جملس املس ئب  لرئ بیاو 
شاري س لمؤمتر  لجنة الوطنیة  س ا لسمل وزع  رئ لشعب الصیين ومجعیة الشعب الصیين  السیايس 

ٔربعاء  لس 2015نونرب  11السالح، یوم ا  .مبقر ا
القات          انة  ىل م شارن،  س جملس املس ٔول لرئ ٔكد اخللیفة ا لقاء،  يف بدایة هذا ا

لجنة الوطن  شارن املغريب وا شاري السیايس الصداقة والتعاون اليت جتمع بني جملس املس س لمؤمتر  یة 
رة التارخيیة اليت قام هبا السید  لز را يف هذا إالطار  س لشعب الصیين، مذ غ، رئ السید یو زینغ ش

ل صاحب اجلال امل  ال مليك سايم من ق رشف استق اللها  لجنة، ٕاىل اململكة املغربیة واليت حظي  ا
لقرص املليك بفاس بتارخي    .2014نونرب  4محمد السادس نرصه هللا 

ٔن مجلهوریة الصني الشعبیة ماكنة ممت      لس،  س ا ٔول لرئ ى بالد واعترب اخللیفة ا زية 
ي  ور ا وها  ة، م اریة والثقاف صادیة والت ت السیاسیة وإالق ىل املستو عتبارها رشاك اسرتاتیجیا 

ولیني، ويف تعزز الرشاكة القاریة ٔمن والسالم ا   .تلعبه يف دمع ا
ملواقف الثابتة          شارن،  س جملس املس ٔول لرئ ٔشاد اخللیفة ا یة الصني الشعبیة، مجلهور و

ولیة دهتا الرتابیة يف خمتلف احملافل ا لمملكة املغربیة يف قضیة و امعة    .وا
ته،    لشعب   ومن  شاري السیايس  س لمؤمتر  لجنة الوطنیة  س ا ئب رئ ٔكد السید 

ىل  لسمل وزع السالح،  ٔشاد قوة العالقات التارخيیة اليت جت الصیين ومجعیة الشعب الصیين  ن، كام  مع الب
سیق املمتزي يف  رتام املتبادل والثقة والتعاون والت ىل قمي  ة  ة املب مبستوى العالقات الثنائیة املغربیة الصی

ولیة   .خمتلف احملافل إالقلميیة وا
ٔمهیة العالقات الربملانیة واحلزبیة، ودورهام يف تعمیق وتوطید      ىل  وشدد املسؤول الصیين 

االتا ن والشعبني الصدیقني يف خمتلف ا   .لتعاون القامئ بني الب
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  شؤون ٕاداریة
  
  

 
ٔسئ إاللكرتوين التطبیق حول درايس یوم تنظمي   :ل

  

ٔنظمة املعلوماتیة سیق والتعاون بني جمليس الربملان يف جمال ا ٔربعاء يف ٕاطار الت  11، مت یوم ا
ة صص ٕالطالع تنظمي یوم درايس خ 2015نونرب  ات الربملانیة ومصل مو ٔسئ موظفات وموظفي الفرق وا ا

 .ٔسئاخلاص ىل التطبیق إاللكرتوين 
  


