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باج     ات املك

  
ع - 1   05/2015رمق  اج

  2015نونرب  23یوم االثنني ل 
شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس لس  2015نونرب  23مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج

ن شامش ٔعامل النقط التالیة ،السید حكمي  دول ا   :وقد تضمن 
ىل حمرض )1 ع  املوافقة  ب السابق  اج  ؛املك

 

ب حتدید )2 رب  تذكري بقرار املك ء فاحت دج ة الرابعة والنصف بعد الزوال 2015یوم الثال دا لعقد ىل السا ، مو
س احلكومة حول موضوع ٔجوبة السید رئ عیة": اجللسة الشهریة لتقدمي  ج  ".حصی احلكومة يف السیاسة 

  

ستوریة )3 لس مع املؤسسات ا   : القة ا
سمن   مراس - 3.1 خلارج رئ هتجامت بعض النواب   جملس اجلالیة املغربیة  یعرب فهيا عن رفضه واستغرابه 

   .الربملانیني
  

رشیع) 4  : ال
ٔمام اجللسة العامة  - 4.1 رشیعیة اجلاهزة    :رجمة النصوص ال

  ة  یقيض 35.13مرشوع قانون رمق عیة والثقاف ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة  لفائدة موظفي ٕ
ت ة يف .(قطاع املیاه والغا ٔعامل اجللسة العامة املؤر دول  رمج يف  ٔن  ، وطلبت احلكومة 2015یولیوز  24سبق 

ٔعامل دول ا   ).حسبه من 

 يق النصوص اجلاهزة. 
  

ا - 4.2 ة العمل التقديم مقرتح  ٕا شارو مجمو لمناطق القرویة  یتعلق  قانون تقدم به مس لس الوطين  داث ا ٕ
  .واجلبلیة

ار - 4.3 متمي قرتحمببتوصل جملس النواب   ٕاخ لتعیني يف  یتعلق  02.12 رمق القانون التنظميي قانون تنظميي یقيض ب
ٔحاكم الفصلني املناصب العلیا ستور من  92  و  49 تطبیقا  ستقاليل ،ا    .تقدم به بعض نواب الفریق 

ار  - 4.4  داث واك التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة بتوصل جملس النواب مبقرتح قانون یتعلق ٕاخ تقدم به بعض   ٕ
ستقاليل    .نواب الفریق 
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ٔسئ) 5   الشفهیة ا
ء - 5.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال   2015  نونرب 24 لسة ا

ٔعامل؛ •  دول ا
  رئاسة اجللسة ؛ •
 .ٔمانة اجللسة •

  

ىل  مقرتح -5.2 س احلكومة  ٔجوبة رئ صصة  دة والتعادلیة بتضمني اجللسة الشهریة ا لو ستقاليل  الفریق 
لسیاسة العامة ٔسئ املتعلقة  صاد: التكون والتعلمي "موضوع  ا لمتطلبات اجلدیدة لالق هتام  ا  ".مدى است

لسیاسة  احلريكفریق ال مقرتح - 5.3 ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  ٔجوبة رئ صصة  بتضمني اجللسة الشهریة ا
   ".يف ضوء احلاكمة اجلهویة واجلبلیة املناطق القرویة منیة"العامة موضوع 

ٔسئ  حمقرت  - 5.4 ىل ا س احلكومة  ٔجوبة رئ صصة  لشغل بتضمني اجللسة الشهریة ا حتاد املغريب  فریق 
لسیاسة العامة موضوع  ة"املتعلقة  عي يف السیاسات احلكوم ج    ".البعد 

امئة  )6 ان ا ل   : ا
امئة  -6.1 لجن ا مج معل ا   .ر

ة  )7   : العالقات اخلارج
راسات من املعهد دعوة  -7.1 شیك  حلضور إالسرتاتیجیة املليك  شطها سفرية مجهوریة ال ندوة ت

ٔوسط حول ملغرب ا والرشق ا ة بدول املغرب العريب وٕافریق شیك ة ال ت السیاسات اخلارج   .ٔولو

سان دعوة - 7.2 لس من املنظمة املغربیة حلقوق إال س ا ة لرئ ني وا مو رت درالیة الوطنیة  ن املغاربة والف دد
رايس امللتقى  حلضور ة الثالثة زو 2015 نونرب 24 املنظم یوم ا ىل السا ٔمازیغیة  لثقافة ا    .مبقر املعهد املليك 

ار -7.3 ة والتعاون مبرشوع من  ٕاخ يس وزارة الشؤون اخلارج ٔندون رملاين  رة وفد  املغرب  ٕاىل ز
رب 04 ٕاىل 29 من س جلنة املالیة ع السیدم طلب مقاب مع 2015 دج لس ورئ س ا شارن رئ لس املس   .مب

ار - 7.4 ز بتعیني السید ٕاخ اكف الفا صل  ٔردين ف ٔعیان ا لس ا دید  س    .رئ

ار -7.5 اب السید  ٕاخ ادة انت ٔردين ونةاطر الاطف  ٕ لس النواب ا سا    .رئ

ار -7.6 كتورة  ٕاخ اب ا يس نت حتادي إالمارايت ٔمل عبد هللا الق لس الوطين  لم دیدة  سة     .رئ
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  :  شؤون تنظميیة )8
ابعة - 8.1 ذ قرار  م ب املتعلق تنف ااملك ست شارنإ  لنفقات تنقل و يئلتحمل  فرتة  الل  قامة السادة املس

  .اقشة مرشوع القانون املايلم 
صاصاتتوزیع  - 8.2 ىل خ ب بناء  ٔعضاء املك سرتاتیجیة  بني السادة  لس املعمتدةعنارص    .لتطور معل ا
  
 : شؤون ٕاداریة )9

عي من مراس -9.1 ج ميقراطي  ستوري ا لفریق عرشان االسید  تعیني حول الفریق ا را    .مد
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ب رمق  - 2 ع املك   04/2015اج

  2015نونرب  20 امجلعةلیوم 
  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس ائیا 2015 نونرب 20امجلعة مك ا است لس، اج س ا  السید رئاسة رئ
شامش وحضور السادة    :عبد احلكمي ب

          
ٔنصاري       س،  :    محمد ا لرئ ٔول    اخللیفة ا
س،  :  عبد إالاله احللوطي       لرئ     اخللیفة الثاين 
ة التازي       س  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامسة 
  حماسب  :    العريب حملريش      
      حماسب  :    رشید املنیاري      
    
ع ف ج س، السید لك من اعتذر عن حضور هذا  لرئ والسید   عبد القادر سالمة اخللیفة الرابع 

وسكوس ٔمني اخللی محید  ٔمحد اخلریف  لس، والسید  ه حماسب ا س، والسید عبد الوهاب بلفق لرئ فة الثالث 
لس ٔمني ا ٔمحد توزي  لس والسید  ٔمني ا دال  لس والسید محمد    . ا

  
شارن وقد  ٔساس لعرض املالمح الكربى ملرشوع اسرتاتیجیة معل جملس املس ع  ج خصص هذا 

ق والعنارص  2018- 2016 ة من إالجراءات العملیة لتحق الل مجمو لس من  املكونة لها واليت هتم تطور معل ا
رشیع والرقابة  ٔهداف اليت هتم جماالت ال ة من ا ة مجمو مي السیاسات العموم یبلوماسیة وحتدیث وتق والعالقات ا

ىل حمیطها اخلار اح املؤسسة    .إالدارة وانف
  

ب مواص دراسة هذه الوثیقة مع  وبعد ات هذا املرشوع الطموح قرر املك ٔولیة لعنارص وتو اقشة  م
ٔفاكر ومقرت لس قصد ٕاغناهئا ب ت ا ٔثناءات خمتلف مكو ب شاوري ال لقاء ا دیدة وذ  ي سیعقده املك مع ا

ات السادة رؤساء الفرق  مو لجن ومسؤويل إالدارة یوم امجلوا ة الثالثة ب 2015نونرب  20عة ورؤساء ا عد ىل السا
  .الزوال

  
  
  
  
  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین
 

  
  

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

6 

  
ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج

  
  

  دید 2015/04/01 رمقار قر رب  بت ء فاحت دج ة الرابعة  2015رخي یوم الثال ىل السا
لسیاسة العام ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  ٔجوبة رئ لسة الشهریة لتقدمي  ل د  ة يف موضوع والنصف مكو

عیة" ج  ".حصی احلكومة يف السیاسة 
 

  شارن  بتحمل 2015/04/02 رمققرار شارن مصاریف تنقل السادة املس ٕادارة جملس املس
اقشة القانون املايل  الل فرتة م لس مبهمة تزنیل هذا  2016وٕاقامهتم  لم ٔمني العام  ولكیف السادة احملاسبني مع ا

ات قدة رؤساء الفر ٕارشاك الساو القرار  مو سهیال ملاموریة السادة  وا يف ضبط معلیة احلجوزات الرضوریة 
شارن  .املس

 

 ب لرشوع 2015/04/03رمق  قرار ٔعضاء املك ق منط وف يف معلیة جتهزي ماكتب السادة 
د  .  ستجیب ملتطلبات العمل إالداري مو

 

 العدا والتمنیة والتجمع الوطين  املشلك العالق بني فریقي حبل 2015/04/04رمق  قرار
ع  ب يف اج لیه املك ي صادق  ٔساس املقرتح ا ىل  ٔحرار ف یتعلق بتوزیع حصيت الفریقني من املاكتب  ل

ذ القرار یومه امجلعة  ف لس ب لكیف ٕادارة ا  .2015نونرب  20سابق، مع 
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ب رمق  - 3 ع املك   03/2015اج

  2015نونرب  16 امجلعةلیوم 
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس ٔسبوعي،  2015 نونرب 16االثنني مك ه ا لساج س ا  رئاسة رئ
شامش وحضور السادة  السید   :عبد احلكمي ب

    
ٔنصاري       ٔول   :    محمد ا س،اخللیفة ا   لرئ
س،  :  عبد إالاله احللوطي       لرئ     اخللیفة الثاين 
س،  :  عبد القادر سالمة       لرئ   اخللیفة الرابع 
ة التازي       س  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامسة 
  حماسب  :    العريب حملريش      
ه         حماسب  :  عبد الوهاب بلفق
  حماسب  :    رشید املنیاري      
  ٔمني   :    ٔمحد اخلریف      
دال         ٔمني  :    محمد 
  ٔمني  :    ٔمحد توزي      
    
ع ف ج س السید اعتذر عن حضور هذا  لرئ وسكوس اخللیفة الثالث        .محید 

        
ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  شارن بتعیني  2015/03/01ار رمق قر لس مس لرتبیة والتكوناثنني لعضویة ا ىل  ٔ  ا
ىل  دة والتعادلیة وفریق العدا والتمنیة  لو ستقاليل  د مقاربة النوع ٔساسوالبحث العلمي عن الفریق  مع . اع

ىل  ید  ٔ لهيا يف الت ىل عضویة املؤسسات املنصوص  يق الفرق  د تناوب  ىل نفس املهنجیة واع رضورة السري 
ستور ؛  ا

  رمس سنة ة لكمقرتح وسیط املمبعرض  2015/03/02قرار لتقدمي تقرر مؤسسة الوسیط 
ٔنظار جلنة 2014 ىل  د ٔمام الربملان  سیق مع جملس النواب قصد اختاذ قرار مو  .الت
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رشیع    :ال

  ا مرشوعي قانو 2015/03/03قرار شارن من جملس  نٕ ن توصل هيام جملس املس دید
تصتني، ویتعلق  لجنتني ا ىل ا ٔمرالنواب   :بــ ا

  ٔحاكم القانون رمق  45.15قانون رمق مرشوع متمي  ظمي التعلمي العايل  01.00بتغیري و املتعلق ب
ذه الظهري الرشیف رمق  ف  ٔكتور 16الصادر يف  1.75.398والظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  1.00.199الصادر ب

1975  ٕ اصةاملتعلق  ٔحاكم   ؛ داث اجلامعات وسن 

  رها یقيض  77.15مرشوع قانون رمق ك واستريادها وتصد یاس من مادة البالس ٔ مبنع صنع ا
 .وسویقها واستعاملها

  

  لجن  ملوافقة 2015/03/04قرار ىل مستوى ا مج دراسة مرشوع القانوين املايل  ر ىل 
امئة واجللسات العامة  .ا

 

 لجن مبراس   2015/03/05قرار اب دتل السادة رؤساء ا لجن قصد انت ات ا رخي اج ید 
ارسة مرشوع القانون املايل ومشاریع املزيانی ستعداد  ٔفق   .الفرعیة ات هیالكها شلك رمسي يف 

  
ٔسئ الشفهیة    :ا

    ء ملوافقة  2015/03/06قرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   17ىل 
س السید  2015نونرب  لرئ لسة اليت سرئها اخللیفة الثاين  ل ٔمني  ٔمحد خلریف   .عبد إالاله احللوطي والسید 

 

  ي سیدرج  مجموع بعرض 2015/03/07قرار ات الفرق الربملانیة خبصوص احملور ا مقرت
ىل  س احلكومة  ٔجوبة رئ ٔسئمضن اجللسة الشهریة لتقدمي  ٔنظار  ا ىل  لسیاسة العامة  ندوة الرؤساء  املتعلقة 

یار موضوع هذه اجللسة   .الخ
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ة    :العالقات اخلارج

  ٔمني بتلكیف 2015/03/08قرار رمق ة حلضور  ا د خو لس السید عبد الوح لم العام 
سیقي یوم  ع ت مج اجلنوب 2015نونري  24اج ر ا ملناقشة حصی  ة العارشة والنصف صبا ، وذ  1ىل السا

لجنة التوجهيیة الثنائیة املغرب  ٔوىل  ورة ا ستعداد النعقاد ا ٔفق  مج اجلنوب  –يف  ر ٔور يف ٕاطار   2جملس 
ي س  ة والتعاون   2015نونرب  30عقد یوم ا ٔنظار  بوزارة الشؤون اخلارج ىل  وتقدمي تقرر يف املوضوع لعرضه 
ب  ؛املك

  س الفریق  بتعیني 215/03/09قرار رمق ٔمحد التوزي ورئ ب السید  لك من عضو املك
لمي والسید لشغل ةشرتايك السید محمد  حتاد املغريب   21ٔشغال املؤمتر  حلضور ٓمال العمري عضوة فریق 

ولیة حول املناخ اليت ستحتضهنا العامصة الفرسیة من  ة ا ٔطراف يف االتفاق رب  15نونرب ٕاىل  30ل   ؛2015دج
  

   ٔوريب بغرض  بعرض 2015/03/10قرار ل الربملان ا موضوع التحرك الربملاين املغريب دا
ٓت  ش ىل امل بیة املرشفة  ٔج ٔوربیني لتحریض الرشاكت ا ٔهداف العدائیة اليت یقوم هبا بعض النواب ا تطویق ا

ٔقالمي اجلنوبیة  ح  سیق الربملانیة مع جملس النواب الختاذاخلاصة مبزارع الر  موقف مشرتك ؛ ىل انظار جلنة الت
 

  لس الشیوخ  ملوافقة 2015/03/11قرار رمق س اجلدید  لرئ ه دعوة رمسیة  ىل توج
رة املغرب؛لاملكسیيك   ز

  ل الشعب الربملانیة مجیع الفرق الربملانیة  مبراس 205/03/12قرار یار ممثلهيا دا قصد اخ
ات الصداقة الربملانیة وفق احلصص احملددة حسب  ولیة واجلهویة والقاریة وكذا مجمو متثیلیةا ة  ا س  ؛ال

 

  ئق ملوافقة  2015/03/13قرار رمق ة من الو لبناين مبده مبجمو ىل  طلب جملس النواب ا
داد التنظميیة، اكلهیلك الوظیفي  اس به ٕال ست شارن قصد  والوصف الوظیفي املعمول به يف ٕادارة  جملس املس

لس؛ ٔمانة العامة لهذا ا  دراسة حول العمل يف ا
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 :شؤون تنظميیة 

  دٔ  ملوافقة 2015/03/14قرارا رمق موع السادة  ىل م توفري وسائل النقل وإالقامة 
ة احلضور مع  لزام ٕ  ٔ الل هذه الفرتة املرتبطة مبناقشة مرشوع القانون املايل، وربط هذا املبد اصة  شارن  املس

شارنيف معلیة ٕارشاك السادة رؤساء الفرق   .ضبط حضور السادة املس
ب  ٔ السید و  نيالسادة احملاسب لكیفكام قرر املك اكمل مني العام ا داد تصور م يف  لوسائل العملٕا

درج مضن مرشوع نظام  ي س لس املامث وا ىل جتارب بعض ا ادا  لس النواب واس دود  ما هو معمول به مب
اته املق  دى اج الل ٕا ب  ٔنظار املك ىل  لس لعرضه  لم اتیة  دید ذو اخلصوصیات ا   .حاكمة 

  

 لجنة  ملوافقة 2015/03/15قرار ه ا ىل الفرق الربملانیة كام قدم اریو توزیع الفضاء  ىل س
ا ست ب،  ىل هذا التصممي وفق  ءامللكفة من طرف املك اتفاقات الفرق بعض التغیريات وإالضافات اليت ستطرٔ 

لجنة مبواص  لكیف نفس ا هنا؛ مع  ىل تطبیق هذا التوزیع ؛ف ب  السهر 
 

 مج ملوافقة 2015/03/16قرار ر شارن العمل املعد من طرف  ىل  ٕادارة جملس املس
سیق مع جملس النواب و  لعالقة مع الربملان واخلاص الوزارةوبت ٔسئ  امللكفة  لكرتونیة لتداول ا ملعاجلة 

 الشفهیة؛
 

 نتداب 2015/03/17 قرار  ٔ س السید محمد ا لرئ ٔول  نصاري واخللیفة لك من اخللیفة ا
س السید عبد إال احللوط لسید الرئ سیق الربملانیة مع جملس النواب؛ يالثاين  لس يف جلنة الت  متثیل ا

 

  شاريكبعقد  2015/03/18قرار رمق اق  لقاء  لس شلعرض وم سرتاجتي  طط  ة مرشوع ا
شارن یويم  ب والسادة رؤساء  20 امجلعةاملس ٔعضاء املك ة الثانیة والنصف زو حبضور السادة  ىل السا نونرب 

شارن العامني  ري الفرق واملس رن ومد لجن واملد  .الفرق ورؤساء ا
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     خمتلفات 
  سة الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي  ملوافقة  2015/03/19قرار رمق ىل مقرتح رئ

ث الربیطانیة  رباء هیئة ال شارن لبعض  س املس س جمل ال السید رئ نونرب  25 ٔو 24یوم  ٕاما  BBCستق
 ؛2015

  سان ملوافقة 2015/03/20قرار رمق لتنظمي جملس  ىل مقرتح املنظمة املغربیة حلقوق إال
شارن لندوة دراسیة حول  س "احلق يف تقدمي العرائض"املس رب  10، وذ یوم امخل    .2015دج

  

لمتابعة    مواضیع 
  شؤون تنظميیة 

 اء لس توزیعالبت يف موضوع  ٕار ب ا ٔعضاء مك ىل السادة  صاصات  د  ٕاىل خ ني اع
لس إالسرتاتیجیةاخلطة   .لم

  قضا لالطالع 
ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  ستوريقرار لس ا ه   15/975رمق  ا ي رصح مبوج ول عریضة الطعن املقدمةا  بعدم ق
ت  ا لغاء انت ٕ ادي اليت طالب فهيا  ة ملمثيل ( 2015ٔكتور  2من طرف السید عبد امحلید البو نطاق الهیئة الناخ

ٔقالمي جبهة فاس ات وجمالس العامالت وا اس -جمالس امجلا  .) مك
  

رشیع   :ال

 ار متمي الظهري الرشیف  67.15مبرشوع قانون رمق  بتوصل جملس النواب ٕاخ یقيض بتغیري و
ر  22( 1393من حمرم  18بتارخي  1.72.255مبثابة قانون رمق  سترياد مواد الهیدرواكربور ) 1973فربا یتعلق 

ارها وتوزیعها هتا واد رها وكررها والتكفل بتكررها وتعب  .وتصد

 ىل متسكه مبقرتح ید الفریق احلريك  ٔ ٔعضاء القانون  ت داث نظام املعاشات لفائدة  ٕ املتعلق 
شارن ٔعضاء جملس املس ىل  ٔحاكمه  ي مت تطبیق   .جملس النواب وا

  

  
  

ة   :العالقات اخلارج

 رئ رص املعويل  ن  ن هالل  ا  اب السید  سلطنة عامنانت لس الشورى  دید    ؛س 

  لصداقة مع اململكة املغربیة ة  س مجمو ٔس لبارغواي؛ت لس الشیوخ    مب

 2016رمس سنة  إالفریقي مرشوع املزيانیة العامة لالحتاد الربملاين.  
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امئة ان ا ل   ٔشغال ا
  

  صادیة   جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة إالق
  

ٔمس إالثنني  لجنة یوم  ال يف املناقشة العامة ملرشوع  2015نونرب  23عقدت ا ني اثنني رشعت  اج
لسنة املالیة    .2016قانون املالیة 

لجنة قد عقدت ق ء املايض خصص لتقدمي املرشوع من طرف السید واكنت ا ا یوم الثال ل ذ اج
صاد واملالیة ر إالق   .وز

اللها احلكومة ىل مركزات تتوقع من  ين املرشوع  دود  وین صادي يف  ق منو اق وتقلیص جعز %3حتق

يل اخلام، وذ وفق توقعات حتدد % 3,5املزيانیة ٕاىل  ا ل البرتولدوالرا مك  61من الناجت ا رم  توسط لسعر 
رمه9,5و والر مقابل ا   .درامه مكتوسط لسعر رصف ا

 

  سانجلنة رشیع وحقوق إال  العدل وال
ٔمس إالثنني لجنة یوم  ٔوىل   2015نونرب  23 رشعت ا ة يف يف دراسة  مشاریع املزيانیات الفرعیة املندر

رمس السنة املالیة  صاصاهتا  ث تدارست مرشوع 2016اخ س احلكومة ، ح ى رئ لوزارة املنتدبة  املزيانیة الفرعیة 
ة لوظیفة العموم   .امللكفة 

  

  عیةجلنة ة وإالج  التعلمي والشؤون الثقاف
لجنة  ٔمس إالثنني عقدت ا ا خصص ملناقشة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة  2015نونرب 23یوم  اج

  .إالتصال
  

  فاع الجلنة ة واحلدود وا  وطين واملناطق املغربیة احملتاخلارج
 

لجنة  ٔمس إالثنني عقدت ا لوزارة  2015نونرب 23یوم  ا خصص ملناقشة مرشوع املزيانیة الفرعیة  اج
خلارج وشؤون الهجرة ملغاربة املقميني    .امللكفة 
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 ة ات إالنتاج ة والقطا  جلنة الفال
  

ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج راسة مرشوع قانون رمق  2015 نونرب 23عقدت ا یقيض مبنع صنع  77.15خصص 
رها وسویقها واستعاملها ك واستريادها وتصد یاس من مادة البالس ٔ   .ا

  :وهيدف هذا املرشوع ٕاىل ما یيل

  ة ك یاس البالس ٔ ع ٕانتاج ا ٔو املواد م لمسهتلكني يف نقط بیع السلع  ان،  ٔو  واليت متنح، بعوض 
یاس وسویقها واستعاملها ٔو تقدمي ٔ ر هذه ا ٔیضا مبنع استرياد وتصد ف، ویقيض    .اخلدمات بغرض التلف

 صادیني؛ رشیعات رشاكء املغرب إالق   مالمئة هذا القانون مع 

 ة؛ ك یاس البالس ٔ يئ الناجت عن استعامل ا ىل التلوث الب   القضاء 

 ة ىل الب  .احملافظة 
  

  ات الرت جلنة لیة وامجلا ا ٔساسیةا ات ا  ابیة والب
  

ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج راسة مرشوع  2015نونرب  23عقدت ا املزيانیة الفرعیة لوزارة خصص 

ك س لو  .التجهزي والنقل وا
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ل ات ا مج اج امئة نار   ا
  

 صادیة ق     جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 
 

ء  ◄   : 2015نونرب  24الثال

   ة ٔسئل لسة ا ةبعد   .2016رشوع قانون املالیة لسنة املناقشة العامة مل مواص   :الشفه

ٔربعاء ◄   : 2015نونرب  25 ا

   ةمن ة السا ا ٕاىل السا دة  العارشة صبا   رشوع املناقشة العامة مل  مواص :زوالوا
  .2016قانون املالیة لسنة       

  ة  من ة السابعة الثالثة بعد السا             رشوع املناقشة العامة مل  مواص :مساءالزوال ٕاىل السا
ىل 2016قانون املالیة لسنة           صاد واملالیة  ق ر  ع ٕاىل جواب السید وز س    مث 
الت         شارنتد   .السادة املس

س  ◄             : 2015نونرب  26امخل

   امن ة العاشـرة صبا دة زو السا ة الوا اقشة مواد مرشوع  :ٕاىل السا  الرشوع يف م
                                       .2016قانون املالیة لسنة            

     ة الثالثة بعد الزوال من ة السابعة السا اقشة مواد مرشوع  :مساءٕاىل السا  مواص م
                                            .2016قانون املالیة لسنة            

    : 2015نونرب  27امجلعة  ◄

  ة الثانیة عرشة زو ا ٕاىل السا ة العارشة صبا اقشة مواد مرشوع  :من السا  مواص م
     .2016قانون املالیة لسنة        

  ة  من ة السابعة مساءالسا اقشة مواد مرش   :الثالثة بعد الزوال ٕاىل السا  وع مواص م
     .2016قانون املالیة لسنة        

         : 2015نونرب  30االثنني ابتداء من یوم ◄

  لجنة ى  2016ٕایداع التعدیالت املتعلقة مبرشوع قانون املالیة لسنة ب ا     .مك

ٔربعاء ◄ رب  2 ا   : 2015دج

 ا ة العارشة صباح لجنة حو  :ىل السا ب ا ل ٕالیداع التعدیالت مبك ٔ   ل مرشوع قانون ٓخر 
  .2016املالیة لسنة     
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  رشیع وحقوق سانجلنة العدل وال   :إال
 

ء  ◄  : 2015نونرب  24الثال

  ٔسئ الشف لسة ا ارشة بعد  لوزارة امل :یةه م      لكفة دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
متع املدينلعالقة    .مع الربملان و ا

ٔربعاء  ◄  : 2015نونرب  25ا

 ا ة العارشة صبا لمندوبیة العامة ٕالدارة السجون  :ىل السا  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
ادة إالدماج         .وٕا

س  ◄   : 2015نونرب  26امخل

 ت :ىل الثانیة والنصف زو   . دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل واحلر

 : 2015نونرب  27امجلعة  ◄

 ة الرا لمندوبیة الوزاریة :بعة بعد الزوالىل السا  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
سان         .حلقوق إال

 : 2015نونرب  30إالثنني  ◄

 ا ة العارشة صبا امك املالیة   :ىل السا لم   .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

 لیة جلنة ا ٔساسیة ا ات ا ات الرتابیة والب   :وامجلا
  

ٔربعاء  ◄   : 2015نونرب 2015نرب نو  25ا

 ة الرابعة بعد الزوال  .دراسة املزيانیة الفرعیة لوزارة السكىن وسیاسة املدینة  :ىل السا

 : 2015نونرب  27امجلعة  ◄

 ة الرابعة بعد الزوال داد الرتاب  :ىل السا دراسة املزيانیة الفرعیة لوزارة التعمري وٕا
 .الوطين

 ة و عیةجلنة التعلمي والشؤون الثقاف  :ج
  

ء  ◄  : 2015نونرب  24الثال

 ا ة التاسعة والنصف صبا  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة التعلمي العايل  :ىل السا
ٔطر والبحث العلمي       كون ا   .و
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ٔربعاء  ◄  : 2015نونرب  25ا

 ا ة التاسعة و النصف صبا  رة دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزا :ىل السا
 .الرتبیة الوطنیة و التكون املهين      

س  ◄  : 2015 نونرب  26امخل

  ة الثالثة بعد الزوال  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الثقافة :ىل السا

 : 2015نونرب  27امجلعة  ◄

 ة الثالثة بعد الزوال شغیل  :ىل السا  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ال
عیة       ج   .والشؤون 

ء ◄ رب1الثال    : 2015دج

 ا ة التاسعة والنصف صبا  الشباب دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة  :ىل السا
ضة         .والر

ٔربعاء ◄ رب  2ا  : 2015دج

  ة التاسعة والنصف اىل السا ة :صبا  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الص

س ◄ رب 3امخل  : 2015 دج

  ة الثالثة بعد  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة التضامن و املرٔة  :الزوالىل السا
عیة       ج ٔرسة والتمنیة    .وا

 

  ة واحلدود و فاع الوطين واملناطق املغربیة احملتجلنة اخلارج   : ا
  

ٔربعاء  ◄  : 2015نونرب  25ا

 ا ة العارشة صبا ةمرشوع ا :ىل السا ٔوقاف والشؤون إالسالم   .ملزيانیة الفرعیة لوزارة ا

 ة الرابعة بعد الزوال س احلكومة  :ىل السا ى رئ لوزارة املنتدبة   مرشوع املزيانیة الفرعیة 
فاع الوطين       دارة ا ٕ   .امللكفة 

س  ◄  : 2015نونرب  26امخل

 ا ة العارشة صبا لمن :ىل السا ة لقدماء املقاومني مرشوع املزيانیة الفرعیة      دوبیة السام
  .ش التحرر ؤعضاء      
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  ة نتاج ات  ة والقطا   .جلنة الفال

ء  ◄  : 2015نونرب  24 الثال

 ٔسئ الشفویة لسة ا ارشة بعد  ةدراسة مرشوع م :م   .زيانیة قطاع الب

ٔربعاء  ◄  : 2015 نونرب  25ا

   ة  :عد الزوالالثالثة بىل السا
متمي القانون رمق  58.15تقدمي مرشوع قانون   -  لطاقات 13.09یقيض بتغیري و  املتعلق 

ددة                                                            .املت
رمس سنة   دراسة مرشوع مزيانیة -          .2016قطاعي الطاقة واملعادن واملاء 

س  ◄  : 2015نونرب  26امخل

  ة اىل السا ة والصید البحري   :العارشة صبا  دراسة مرشوع مزيانیة قطاعي الفال
  .2016رمس سنة       

 : 2015نونرب  27امجلعة  ◄

 ة ا ىل السا ت   :العارشة صبا لمیاه والغا ة  دراسة مرشوع مزيانیة املندوبیة السام
رمس سنة  وحماربة   2016التصحر 

 : 2015نونرب  30إالثنني  ◄

  ة ارة   :الرابعة بعد الزوال ىل السا ة والت دراسة مرشوع مزيانیة قطاعي الصنا
ر  س  و

رمس سنة          ري املنظم  صاد الرمقي و قطاع املقاوالت الصغرى وٕادماج القطاع  ق  . 2016و

ء  ◄ رب  1الثال  : 2015دج

 ٔسئ الشفویة لسة ا ارشة بعد  رمس دراسة مرشوع مزيانیة قطاع السیا  :م  ة 
  .2016سنة       

ٔربعاء ◄  رب  2ا   : 2015دج

  ة رمس  : الرابعة بعد الزوالىل السا ة  ارة اخلارج  دراسة مرشوع مزيانیة قطاع الت
  .2016سنة       

س  ◄ رب  3امخل  : 2015دج

  ة صاد ة دراس :الرابعة بعد الزوال ىل السا ق ة التقلیدیة و  مرشوع مزيانیة قطاع الصنا

رمس سنة         عي والتضامين    .2016   ج
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س  شطة السید الرئ ٔ  
  

ال درالیة استق   سفري روسیا الف
ف شارن، السید فالريي فوروب س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي   Valery(استق

VOROBIEV( ء ململكة املغربیة، یوم الثال درالیة املعمتد  لس 2015 نونرب 17، سفري روسیا الف  .مبقر ا
ة اليت قام هبا  ة السام رة امللك ٔمهیة الز شارن، ب س جملس املس ر السید رئ لقاء، ذ يف مسهتل هذا ا

ٔكتور  درالیة روسیا بتارخي  ٔعطت انطالقة 2002صاحب اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا، ٕاىل ف ، واليت 
ن والشع    .بني الصدیقنيالرشاكة إالسرتاتیجیة بني الب

رز  ٔ شارن املغريب و  و القات الصداقة والتعاون املمتزية القامئة بني جملس املس س، مستوى  السید الرئ
رة العمل اليت قامت هبا  ٔكرث بعد ز درايل الرويس واليت توطدت  لس الف نكو ا ا ماتف  Valentina(السیدة فاالنت

Matviyenko( سة لجمعیة الفدرالیة الروسیة، ٕاىل اململكة املغربیة رئ بدعوة من جملس (جملس إالحتاد 
شارن ل صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا بتارخي ) املس ال من ق رشف استق اللها  واليت حظیت 

رمل"، مؤكدا يف هذا السیاق دمعه خللق 2015ماي  تدى  قدمة لتقویة العالقات " اين مغريب ـ رويسم ٓلیة م
  .املغربیة الروسیة

شارن بعد دستور  لس املس س عند الهندسة اجلدیدة  ، ودوره يف احملافظة 2011وتوقف السید الرئ
منوذج املتفرد، ٕاقلميیا ودولیا  ق املزید من إالشعاع لهذا ا ميقراطي التمنوي، وحتق منوذج ا ادة ىل صالبة ا حتت الق

  .الرشیدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا
ت اجلیو  ل يف التواز درالیة كقطب فا ي تلعبه روسیا الف ور احملوري ا س عن ا وحتدث السید الرئ

االت القات الرشاكة املغربیة الروسیة يف خمتلف ا ىل املستوى العاملي، داعیا ٕاىل توطید    .سیاسیة 
ٔمن وإالستقرار، والتقدم ومن   ململكة املغربیة،  درالیة املعمتد  ٔشاد السید سفري روسیا الف ته، 

ي تعرفه اململكة املغربیة صادي ا   .ق
ر ٔن ذ س فالدميري بوتني   وبعد  رة التارخيیة اليت قام هبا خفامة الرئ ٔمهیة الز ) Vladimir Poutine(ب
رب  ٕاىل اململكة املغربیة بتارخي شمل خمتلف 2006شت ا املسؤول الرويس ٕاىل تعمیق العالقات الروسیة املغربیة ل ، د

صادي اصة اجلانب إالق االت و   .ا
د يف هذا إالطار دمع  لمملكة املغربیة، م دة الرتابیة  دد السید السفري موقف بالده من قضیة الو و

ل سیايس، هنايئ ل ٕاجياد  ٔ دة من  ٔمم املت وها يف  روسیا ل ٔنه خبصوص الزناع حول الصحراء، م ش وافق  وم
ال امل انطالقهتا يف مدینة العیون مبناسبة  ٔعطى  حها املشاریع املهیلكة اليت  ٓفاق اليت تف ٔمهیة ا نفس الوقت ب

لمسرية اخلرضاء ٔربعني  رى ا   .ا
 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwim2cC-wJzJAhUGWBQKHfHHD_w&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FValentina_Matviyenko&usg=AFQjCNGMJOGWnxBZx3-M7XnR2CHX64pcGg&sig2=yjHcsVizy3fbBmVvbGF7jw&bvm=bv.107763241,d.ZWU
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س  لسارئ   )2018- 2016(لس یقدم مرشوع اسرتاتیجیة معل ا

  

س جملس قدم  شامش، رئ شارن السید حكمي ب لس 2015نونرب  20 یوم امجلعةاملس ، مرشوع مبقر ا
لفرتة ما بني  لس  ٔساسیة و 2018-2016اسرتاتیجیة معل ا ٔهداف  ىل سبعة  ركز  ي   .ٕاجراء 37، وا

رسیع مبناقشة واملصاد متثل يف املسامهة يف ال ٔول  ٔن الهدف ا ن شامش  ىل القوانني ؤوحض السید  قة 
رشیعیة  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا ت احملددة يف اخلطاب املليك مبناسبة اف ٔولو التنظميیة والعادیة وفق ا

رشیعیة التاسعة بتارخي  رشیع 2015ٔكتور  9 اخلامسة من الوالیة ال ستور وجودة ال ٔهداف ا ق  ، ومبا یضمن حتق
لس املس  رشیعيو املامرسة الاكم  وره ال   .شارن 

ىل اخلصوص يف  ىل  ، تت ق ذ لس لتحق ذها ا ولویة اليت س ٔ ٔن إالجراءات ذات ا ٔضاف  و
ور  هيا، وتعبئة ا ٔو انضم ٕا لهيا املغرب  ولیة اليت صادق  ات ا ظور مالءمهتا مع االتفاق دراسة املشاریع من م

رب ط تلفة  ستوریة ا لمؤسسات ا شاري  شارة س س راسات و داث مركز  شاریة مهنا، وٕا ٓراء اس لب 
رشیعیة شارن يف املادة ال شارات واملس     .هبدف الرفع من قدرات املس

لس  ستوریة  ٔدوار ا جعة ل شامش، يف ضامن ممارسة فعا و ویتعلق الهدف الثاين، حسب السید ب
ٔو الرقابة  رشیع  شارن سواء يف جمال ال ٔن إالجراءات اليت سیقوم هبا املس ة، مربزا  مي السیاسات العموم ٔو تق

رشیعي  ل عقلنة الزمن ال ٔ شارن من  لس املس يل  ا ٔساس يف تعدیل النظام ا متثل  لس لهذا الغرض  ا
ٔفق  ة ا مي السیاسات العموم شارن ووضع ٕاطار مهنجي ومؤسسايت لتق لس املس ة و وتطور العمل الرقايب 

 .القطاعیة و الرتابیة
ن شامش،  لحوار العمويم  وركز الهدف الثالث، یضیف السید  شارن فضاء  ىل جعل جملس املس

لمتتع  ق الطابع الفعيل  ستور وحتق سیة ٕالعامل ا ات الرئ ملوضو اصة ما یتعلق  متعي التعددي،  والنقاش ا
ة عیة والثقاف ج صادیة و  ق ٔساسا يف  حلقوق  متثل  ٔن  ذ هبذا الش ٔن إالجراءات اليت س ة، موحضا  و البی

لتخطیط  شاریة  م دراسیة وورشات  ٔ متع املدين لعدد من املواضیع وتنظمي  شاور مع ا شاريك وب حتدید شلك 
ة بغیة ات الناجتة عن املسارات احلواریة املقرت ٔجرٔة التوصیات واملقرت ٔن  ش رها يف العمل  سرتاتیجي  اس

لس لم رشیعي والرقايب    .ال
 

دى الرافعات املؤسساتیة ٕالجناح ورش اجلهویة  شارن ٕا ىل يف جعل جملس املس ت ٔما الهدف الرابع ف
ضیات الفصلاملو  ىل اخلصوص ) 137( سعة يف ٕاطار تفعیل مق ٔنه ٕاجراءات سهتم  ش ذ  ي س ستور، وا من ا

ات عقد ندوة مشرتكة لك ش  ات و توصیات امجلا ىل مقرت ٔولویة بناء  ات ذات ا لموضو دید مشرتك  هرن لت
ٔخرى املعنیة،  يئ ومع املؤسسات الوطنیة ا عي والب ج صادي و ق لس  رات تفامه مع ا رام مذ الرتابیة ، وٕا

جناح ورش اجله ٕ ٔجرٔة التوصیات ذات الص  ع  هنا ٕارساء نظام لت   .ویة املوسعةمن بني مضام
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شاریة يف جمال  ميقراطیة ال ٓلیات ممارسة ا اكمل  ومتحور الهدف اخلامس حول وضع ٕاطار مؤسسايت م
ٔسسة العمل الرتافعي  يل مل ا خلصوص تعدیل النظام ا مت  ق هذا الهدف س ٔنه لتحق لس، موحضا  صاص ا اخ

ٔرضیة مهنجیة لس ووضع  ىل مستوى ا لس  لمجمتع املدين  لم تدى سنوي  ة، وتنظمي م شارة العموم لالس
ٔولویة ات ذات ا لموضو شاريك  دید ال شاور والت ل متع املدين   .وا

ىل  لس  لم سرتاتیجي  متوقع  ىل ا ركز  ٔن الهدف السادس  شارن  س جملس املس رز رئ ٔ و
يمستو  یبلوماسیة الربملانیة وا ٔس ى ا ىل  به ٕاجراءات تت یبلوماسیة ستوا اسا يف حتدید حمفظة العالقات ا

ٔدوار مع جملس النواب، ووضع خمطط  دة التوزیع الوظیفي ل ىل قا يب  لس، ووضع خطة دیبلوماسیة موازیة ت لم
ات رشاكة مع مراكز  رام اتفاق لقضیة الوطنیة وٕا سبة  ل ٔمهیة  ايق لبعض املواعید البالغة ا س لتدبري  سنوي 

راسات تخيب مغاربة العامل ا تدى سنوي مع شبكة م ولیة، وتنظمي م لعالقات ا  .اليت تعىن 
الل    قه من  مت حتق ي س لس، وا وهيم الهدف السابع حتدیث العمل الربملاين وإالدارة الربملانیة 

ىل غرار ما هو معمول به يف شارن  شارات واملس لمس ن  د املؤسسات الربملانیة  ختصیص موارد قارة لتعبئة مسا
ة  مي السیاسات العموم ع وتق اصة بت ریة  شارة ومد س راسات و داث مركز  ميقراطیة العریقة، وٕا ول ا يف ا
لیل املقارن و  ئقي و الت دمات البحث الو لبحث والتوثیق لتقدمي  دة  شاریة وو ميقراطیة ال اص  ، وقسم 

شا ويل املسامة اخلطوط التوجهيیة ملصاحل البحث الربملاين ٔوراق العمل لفائدة املس حتاد الربملاين ا رن وفق معایري 
سان لس ملكفة بقضا حقوق إال ى رئاسة ا دة   .وو

رب  ة  و ادرة املعطیات املف ٔیضا ٕاطالق م مت  دیث العمل الربملاين، س ٔنه لت شامش ٕاىل  ٔشار السید ب و
ايق مجلیع  س رش  لحق ال لس يف ٕاطار ممارسته ملهامه، وذ تفعیال  ٔو یعاجلها ا جها  املعلومات اليت ی

ىل املعلومات، وكذا تو  ستوري يف احلصول  رشیة و ا ة الرضوریة لنقل مداوالت املادیة و فري الوسائل ال ك س لو ا
ٔمازیغیة يف رشة مداوالت جملس النواب، وتوفري الرتمجة  لغة ا لس  ىل ا لبالد  لغتني الرمسیتني  الفوریة 

امئة واجللسات العامة ان ا ل   .مستوى ا
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ت    بیا

ول الصدیقة  ىل بعض ا ٔن الهجامت إالرهابیة  ش شارن    :بیان صادر عن جملس املس
  

رس یوم امجل" عة اليت شهدهتا العامصة الفرسیة  ر الهجامت إالرهابیة الش عة املاضیة، وكذا ما ىل ٕا

ٓمثة اليت هزت احلي اجلنويب  ريات ا قة وصدیقة، مهنا التف ٔخرى شق ان  اطق وب جرى من اعتداءات ٕارهابیة يف م

ء ر ٔ ات اجلر من املدنیني ا ىل وم لفت عرشات الق لبنانیة بريوت، واليت  شارن لعامصة ا ، فٕان جملس املس
ا إالساليم يف اململكة املغربیة یعرب عن  ٔى عن دی ة اليت تن ن فعال إالرهابیة ا ٔ ٕادانته القویة والشدیدة لهذه ا

ة  ی سانیة واملبادئ واملثل احلضاریة وا اىف مع لك القمي إال ة، وت ة وقميه وم السام ميه السم احلنیف بتعا

ة الق ٔ   .وا

شارن بعبارات ا مية یتقدم جملس املس ٔ ء وهبذه املناسبة ا ر ٔ ا ا ٔرس الض لعزاء واملواساة ٕاىل مجیع 
ق ٔو يف قلب لبنان الشق ٔودت هبم هذه العملیات إالرهابیة الوحشیة، سواء فوق الرتاب الفريس  ن    .ا

لبناين يف هذه احملن  نا مع لك من الشعب الفريس والشعب ا شارن عن تضام ونعرب يف جملس املس

ن اخنراطنا يف ة تبعاته وانعاكساته،  العصیبة، مؤكد ٓفة إالرهاب وموا سهتدف حماربة  ولیة اليت  اكفة املبادرات ا
ٔسبابه ف ینابیعه ومصادره و ؤوب حنو املزید من جتف   .والسعي الیقظ وا

ولیة ٕاىل املزید من الیقظة  شارن یدعو مجیع املؤسسات الربملانیة ا وهبذه املناسبة فٕان جملس املس

ٓلیات والربامج  ومضاعفة اجلهود ٔفعال إالرهابیة اجلبانة واخلطرية، ووضع اكفة ا ة ٕاىل جماهبة هذه ا الرام

ابع إالرهاب ف م ٔهنا جتف سرتاتیجیات اليت من ش   ".و
 

ء  ط، الثال شارن، الر   .2015نونرب  17جملس املس


