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باج     ات املك

  

ع - 1 رب 14االثننيلیوم   08/2015رمق  اج   2015دج
  

شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس رب 14مك رئاسة السید  2015 دج ٔسبوعي  ه ا ٔنصاري اج محمد ا
لس س ا ٔول لرئ ٔعامل النقط التالیة ،اخللیفة ا دول ا   :وقد تضمن 

      
ىل حمرض       ب السابق عاج املوافقة   .املك

 

ب )1 ع قرارات املك  .ت
 

رشیع )2   :ال
ٔمر بـ   - 3.1 شارن ویتعلق ا ىل جملس املس رشیعیة من جملس النواب  ا نصوص    :ٕا

  ساو يف 52.15 قانون رمقمرشوع ىل االتفاق املوقع بب ه  حكومة اململكة  بني 2015 ماي 28 یوافق مبوج
ساو ا ب ٔن املغربیة وحكومة مجهوریة غی رات ش  .شجیع وامحلایة املتباد لالس

  ٔن 54.15قانون رمق مرشوع ش ىل االتفاق  ه  ٔمن واحلاكمة احمللیة  یوافق مبوج املوقع التعاون يف جمال ا
ساو ساو 2015 ماي 28 يف بب ا ب لیة مجلهوریة غی ا لمملكة املغربیة ووزارة ا لیة  ا  .بني وزارة ا

  ىل االتفاق حول 55.15 قانون رمقمرشوع ه  ال امجلريك،  یوافق مبوج دة إالداریة املتباد يف ا املسا

 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة السنغال 2015 ماي 21 املوقع بداكر يف

  متمي القانون رمق 71.15 قانون رمقمرشوع لرتبیة  القايض 07.00 بتغیري و ٔاكدميیات اجلهویة  داث ا ٕ

 .التكونو 

 داث قانون حول مقرتح لتدبري املفوض ٕا  .الهیئة العلیا 

ٔمر بـ  - 3.2 شارن ویتعلق ا لس املس ٔصا واملعارصة مب ات قوانني تقدم هبا فریق ا ا مقرت   :ٕا

  ٔمازیغیة خبصوص قانون تنظمييمقرتح لغة ا  .تفعیل الطابع الرمسي 

  ٔن قانونمقرتح ملغ ش ف  ة الك ني زرا  .ربتق

  متمي القانون رمقمقرتح ظمي التعلمي العايل املتعلق 01.00 قانون یقيض ب  .ب

  ف ىلالعفو العام  قانونمقرتح   .مزارعي الك
ار  - 3.3 إاخ لمناطق القرویة واجلبلیة وواكالت  تعلقامل  القانونمقرتح  جملس النواب ٕ داث جملس وطين   اصةٕ

ىل جلنة املا صادیة لتمنیة القرویة  ق لسلیة والتمنیة    .بذات ا
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ٔسئ ) 4   :الشفهیةا
ء  - 4.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال رب  15لسة ا  2015دج

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
لشغل حول  مراس - 4.2 ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا صصمن مجمو ٔسئ الشهریة الوقت ا لسة ا الل    .لها 

 

ان  )5 ل امئةا   :ا
مج -  5.1 ل ر امئةامعل ا   .ن ا

  
  

ةالعالقات ) 6   :اخلارج
ةدعوة  - 6.1 شارن  لسید مو س جملس املس رةرئ شیك  لز   .2016 ماي 16 يفمجهوریة ال

لسیددعوة  - 6.2 ة  لس  مو لم ٔمني العام  ت العربیة ا لربملا اء العامني  ٔم معل  ورشة يف لمشاركة من مجعیة ا
ر 8 و 7 یويم   .اخلرطوم/ لسودان املنعقدة 2016 ینا

ين  وزارةمقرتح  - 6.3 لس الوطين السلوف س ا ه دعوة لرئ ة والتعاون لتوج امالشؤون اخلارج رة معل  لق  ٕاىلز
  .املغرب

ٔعضاء  مندعوة  - 6.4 ول ا حتاد  يفاحتاد جمالس ا ظمة التعاون إالساليم حلضور مؤمتر  ة وم ات املصاح  ج

ر  25و  20 منببغداد    .2016ینا
ار  - 6.5 ٔفغانیة املغربیة  بتكونٕاخ ة الصداقة ا لسمجمو ٔفغاين مب   .الشیوخ ا

ت العامل   - 6.6 لس الفدرايل لفدرالیة روسیا لربملا ه من طرف ا ويل حولنص النداء املو   .ماكحفة إالرهاب ا
شار السید امل  مشاركة حولتقرر  - 6.7 ٔومعو س لطیف  رة الربملانیني املتوسطیني  يفعبد ا ل ٔشغال مؤمتر دا ٔ من 

ا  ٔث   .2015 نونرب 6 و 5 یويمالتمنیة املستدامة املنعقد ب

  : شؤون تنظميیة) 7
ات - 7.1 لجن و الفرق اج لوازم من ا   .املعدات و ا

 : خمتلفات) 8
لمنتد اجللسة حلضوردعوة  - 8.1 ة  تاح اليم ف ة  اخلاصى إال صورة القارة يف العامل وفرص : "لقارة إالفریق

ة فهيا ر املتا ش  املنعقد" س رب 19 و 17 یويممبرا   .2015 دج
ة  مندعوة  - 8.2 لجنة امللكفة بصیا س ا لغات والثقافة املغربیة  مرشوع القانون التنظمييرئ لس الوطين   حلضورلم
ع  س لس یومٕاىل مقلقاء  ات الربملانیة مبقر ا مو ات رؤساء الفرق وا رب 22 رت ة الرابعة زو 2015 دج   .ابتداء من السا

لمنتدى احلواري الثالث حول  ملمتس - 8.3 شارن  سانیة بفاس الستضافة جملس املس ٓداب والعلوم إال معید لكیة ا
ء  وذ یوم"  2016قراءة يف القانون املايل لسنة "موضوع  رب  15الثال  .2015دج
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ب رمق  - 2 ع املك   07/2015اج

رب 07إالثنني  لیوم   2015دج
  

  
  

شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس رب 07مك لس السید عبد  2015 دج س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
شامش وحضور السادة    :احلكمي ب
          

ٔنصاري       س  :    محمد ا لرئ ٔول    ؛اخللیفة ا

س  :    عبد إال احللوطي       لرئ   ؛اخللیفة الثاين 

وسكوس       س  :    محید  لرئ   ؛اخللیفة الثالث 

س  :   عبد القادر سالمة       لرئ   ؛اخللیفة الرابع 

ة التازي       س  :    ئ م لرئ   ؛اخللیفة اخلامسة 

  ؛حماسب  :    العريب حملريش      

    ؛حماسب  :    رشید املنیاري      

  ؛حماسب  :   هعبد الوهاب بلفق      

  ؛ٔمني  :    ٔمحد اخلریف      

دال         ؛ٔمني  :    محمد 

  .ٔمني  :    ٔمحد التوزي      

      
  

  
  

  
  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین   
 

     
  

 0537728134: الفاكس/  0537218371: الھاتف  مصلحة التواصل والیقظة اإلعالمیة/ قسم اإلعالم 

5

ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج
متع املدين  ت ا لس مع مكو   :القة ا

  شارن ىلملوافقة  01/07/2015 رمققرار ضان جملس املس ل اح ٔ ذة من  ات املت لفعالیات  الرتت
س  سان یوم امخل ظمه املنظمة املغربیة حلقوق إال ي س رايس ا رب  10الیوم ا  .2015دج

   
رشیع    :ال

  ىل ملوافقة  02/07/2015رمق قرار راسة والتصویت  لسات اخلاصة  ل یة  ىل اجلدو الزم
ء  2016مرشوع القانون املايل لسنة  طلق یوم الثال رب  08واليت س ي مساء  ىل 2015دج هت ا وت ة العارشة صبا السا

ٔربعاء  رب  09یوم ا لهيا2015دج لموافقة  ٔنظار ندوة الرؤساء  ىل   .، مع عرض هذه اجلدو 

  ٔعضاء ا ٕ  03/07/2015 رمققرار ات القوانني التنظميیة اليت تقدم هبا السادة  ة من مقرت مجمو
ىل احلكومة ىل  حولها صد ٕابداء الرٔيق والفرق الربملانیة الفریق احلريك  هتا  ا ل ٕا ال ق ٓ تصة بعد انرصام ا امئة ا لجن ا ا

ٔربعني یوما ات تعدیل املواد التالیة . القانونیة احملددة يف   :وهتم هذه املقرت

  ت املتعلق 11/14من القانون التنظميي رمق  122 املادة  .جلبا

 ٔقالمي املتعلق 14/112 من القانون التنظميي رمق 116 املادة  .لعامالت وا

 ات املتعلق 14/113من القانون التنظميي رمق  125 املادة  .مجلا
  

ٔسئ الشهریة    :لسة  ا

  ٔسئملوافقة  04/07/2015 رمققرار لسة ا ٔعامل  دول  ء  ىل  رب  08الشفهیة لیوم الثال دج
دا عن لك فریق 2015 ي یتضمن سؤ وا ا وا ابعة دراسة مرشوع القانون املايلٕالفساح ا ل م ٔ لس من  ٔمام ا . ل 

لسة ل ٔمني  ٔمحد توزي  س السید عبد القادر سالمة والسید  لرئ  . وسرئس هذه اجللسة اخللیفة الرابع 
  

ة    :العالقات اخلارج

  رة السیدة ىلملوافقة   05/07/2015 رمققرار مج ز سة امجلعیة  Anne BRASSEUR ر  رئ
، ٕاىل املغرب  ٔور لس  ي سميتد من الربملانیة  رب  10 ٕاىل 7ا   .)2015دج

  مجملوافقة  06/07/2015 رمققرلر ر رة السید  ىل  ة  Petru Filipز س جلنة الشؤون اخلارج رئ
لس الش  Titus Corlateanوالسید  لجنة الربملانیة النضامم مجهوریة رومانیا ٕاىل فضاء شنغن مب س ا یوخ الروماين ٕاىل املغرب رئ

رب  11و  8الل الفرتة املمتدة مابني   .2015دج

  ال  ىل  ملوافقة 07/07/2015 رمققرار لنقل والطرق استق امئة  لجنة ا لسوفد عن ا الشیوخ  مب
ين رة معل الك ز ام  ي یعزتم الق رب  17ٕاىل  12لبالد من  ا  .2015دج
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  :شؤون تنظميیة 

  بملوافقة  08/07/2015 رمققرار ٔعضاء املك ىل السادة  صاصات  خ وفق مهنجیة  ىل توزیع 
لسو شاریة ٔشغال ا شلك هذا التوزیع حسب الشلك التايل . يف ٕاطار تدبري تضامين وفعال    :وی

ستوریة .1 رشیع والعالقات مع املؤسسات ا  )عبد القادر سالمة(     ال
ة .2  )عبد إال احللوطي(                                الرقابة والسیاسات العموم
ة .3 بلوماسیة الربملانیة والعالقات اخلارج ٔنصاري(      ا  )محمد ا
لس مبحیطه اخلار .4  )ٔمحد توزي(        القة ا
وسكوس(        املرافق إالداریة وشؤون املوظفني .5  )محید 
شارن .6  )ٔمحد اخلریف(      شؤون السیدات والسادة املس
دمة املؤسسة تدبري العتاد .7 دال(      وتوظیفه يف   )محمد 
 ............................              احلاكمة .8
ه ورشید املنیاري( جملس احملاسبة .9   ).العريب احملريش، عبد الوهاب بلفق

بة ب مج من التدابري  وملوا صاصات املوو هلم، قرر املك خ م يف ٕاطار  ا ب يف  ٔعضاء املك السادة 

  :ات الكف لبلورة هنج الفعالیة واملتابعة لهذه املهام وإالجراء

ٔحسن  -  م يف  ام مبها ىل الق دهتم  ب ملسا ٔعضاء املك لعمل جبانب السادة  رشیة الالزمة  توفري لك الطاقات ال
 .الظروف

هت  -  ب  ٔعضاء املك رامج یالزتام السادة  ب مشاریع  ٔنظار املك ىل  د وعرضها  من  معل يف غضون شهر وا
ل   .املناقشة واملصادقةٔ

مي دوري  ٕاجراء -  ب حول املهمة املوو هلم من طرف السادة) شهران(تق  .ٔعضاء املك

  يلىل ملوافقة  09/07/2015 رمققرار ا داث جملس احملاسبة ونظامه ا ق  ٕا ي یتو حتق وا
حملاسب ٔ ربط املسؤولیة  ة تفعیال ملبد ات الشفاف ٔقىص در ة و ا  .ةالن

  يلملوافقة  10/07/2015 رمققرار ا ىل النظام ا ال بعض  لس احملاسبة املبدئیة  مع ٕاد
ٔعضاء امل  ة من طرف السادة  بالتعدیالت املقرت  .ك

  لموظفني  11/07/2015 رمققرار هنايئ  ٔقسام واملصاحل  حسب تعی حبرص العدد ا ت وا ر ملد اهتم 
 .نارشالتابعة ٕالدارة جملس املس 

  ني وضبط شؤون املوظفنيال اكفة التدابريختاذ  12/07/2015 رمققرار  .الزمة لتق

  ىل بتلكیف  13/07/2015 رمققرار ب املسؤول  داد مرشوع  شؤون املوظفنيعضو املك ٕال
اكمل لت یدم ٔ رشیة مع الت ٔهیل املوظفني  دبري املوارد ال ٔ ت د د م شارمهىل رضورة اع ادة ان  . وٕا
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 ن لتطبیق  14/07/2015 رمق قرار ضیات القانونیة يف حق املوظفني ا لمق ث السلمي والصارم  ت
 .تغیهبم املسمتر

  د  15/07/2015 رمققرار زة  اجلرد الشاملع ٔ رخيهلمعدات وا س يف  لیه ا  .اليت یتوفر 

  د  16/07/2015 رمققرار اري الدس املعامري مصطفى املقرتح من طرف املهن الهنديس التصمميع ز
دها ومساحهتا وتغیريه لكام دعت الرضورة  دد مقا ة اجللسات مبا ميكن من التحمك يف  ادة هتیئة قا  .ٕال

  

  خمتلفات 

 ٔشغال الندوة الوطنیة حول موضوع  ىل املشاركةملوافقة  17/07/2015 رمق قرار رقابة احملامك "يف 
ملغرب ىل املال العام  رب  29وذ یوم امجلعة   "املالیة  ط 2015دج  .لر

  مي یوم  ىل املشاركةملوافقة  18/07/2015 رمققرار لتق ٔسبوع املغريب  ة الثالثة ل س ٔشغال ال يف 
س  رب  10امخل ش 2015دج  .مبرا

  

ةاضـق ع اب م ل    
شارن   شؤون السادة املس

لغیاب  - يل املتعلقة  ا   .تفعیل مواد النظام ا
شارن  -   .حصی معلیة ٕایواء ونقل السادة املس
  

  

  العقضا لٕالط
  

ستوریة لس مع املؤسسات ا  القة ا
دة والتعادلیة، مراس - لو ستقاليل  شار عن الفریق الفریق  ٔن تعیني مس لرتبیة  ش ىل  ٔ لس ا لعضویة ا

  .والتكون
  

رشیع    :ال
ار   -  ة یتعلق 91.14قانون رمق  عمبرشوجملس النواب  بتوصلٕاخ ارة اخلارج   .لت
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ة   :العالقات اخلارج
ورة  لمشاركة دعوة  -  ٔعضاء يف املؤمتر إالساليم  11يف ا ول ا ر  25 - 20بغداد (ملؤمتر احتاد جمالس ا   ).2016ینا

ورة  لمشاركة دعوة  -  ٔشغال ا ويل  134يف  ی(لالحتاد الربملاين ا   ).2016مارس   23 -  19ا  لوسااك، زام
ار  -  اب ٕاخ دید نت س    .الرتيكلربملان  رئ
  

  :شؤون تنظميیة 
ساخللیفة عرض  -  لرئ ٔول  ٔنصاريالسید  ا شارن  حول محمد ا  .جلنة املالیة ٔماممرشوع مزيانیة جملس املس
  

شارن     : شؤون السادة املس
يل  موادتفعیل  -  ا   .لغیاب املتعلقةالنظام ا
ني من معلیةی حص  -  شارن ٔسبو   .بدء ٕایواء ونقل السادة املس
  

  :خمتلفات 
تدى  دعوة  -  ة من لك من م سان بدائل املغربمو راسات حلقوق إال ت العامة، مركز ا لحر ، املرصد املغريب 

ٔم ميقراطیة وا قة وإالنصاف واملركز املغريب  لحق ميقراطیة واملنتدى املغريب  رايس حول لمشار  نوا الل الیوم ا كة مبدا 
یة ٔم القات: "؛ حول موضوع احلاكمة ا ٔیة  ٔمن  ىل ل ٔ لس ا رب 11یوم "الربملان و ا ط  - 2015 دج دق الر ط -ف   .الر
ش  مقرتح - ي ستحتضنه مرا لقاء العاملي ا ٔطري السادة الربملانیني حول ا س وت   COP 22عقد یوم درايس لتحس

 .2016ة الل سن
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ة   اجللسات العموم
  

ىل مرشوع القانون املايل راسة والتصویت  ة    لسات معوم
  

ء  ىل مدى یويم الثال شارن  ٔربعاء  08عقد جملس املس رب  09وا ة خصصت  2015دج لسات معوم مخس 
ىل   .2016لسنة املالیة   70.15مرشوع قانون املالیة رمق  راسة والتصویت 

ىل املرشوع عن النتاجئ التالیة ٔسفرت معلیة التصویت    :وقد 

 ٔول ىل اجلزء ا ة التصویت    :ن
  41: املوافقون

  26:املعارضون
  12:املمتنعون

 ىل اجلزء الثاين ة التصویت    :ن
  44: املوافقون

  18:املعارضون
  22:املمتنعون

 ه رم ىل مرشوع قانون املالیة  ة التصویت    :ن
  44: املوافقون

  18:املعارضون
  22:املمتنعون
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امئة ان ا ل ال ا   ٔشغ
 

ىل  امئة 2016املزيانیات الفرعیة ملرشوع القانون املايل مشاریع نتاجئ التصویت  ان ا   ل

  صادیة ق   جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 
  

ىل اجلزء الثاين من مرشوع القانون املايل ل  ة التصویت     2016سنة ن
  

ت  التعديل  املادة التصو يجة   ن

املادة   ع

عديل 58 أي ا شأ يرد   10:املوافقون   لم

  5:املعارضون 

 5 :املمتنعون 

عديل  59 أي ا شأ يرد   10 :املوافقون   لم

  5:املعارضون 

 5 :املمتنعون 

عديل  60 أي ا شأ يرد   10:املوافقون   لم

  5:املعارضون 

 5 :املمتنعون 

ير   61 عديللم أي ا شأ   10:املوافقون   د

  5:املعارضون 

  5:املمتنعون 

عديل  62 أي ا شأ يرد   10:املوافقون   لم

  5:املعارضون 

  5:املمتنعون 

عديل  63 أي ا شأ يرد   10:املوافقون   لم

  5:املعارضون 

  5:املمتنعون 

  

    

  

  

  

  :من مشروع القانون المالينتیجة  التصویت على الجزء الثاني  

  10: الموافقون

  5:المعارضون

 5:الممتنعون

 

 :معدالنتیجة  التصویت على مشروع القانون المالي برمتھ 

  9: الموافقون

  7:المعارضون

 4:الممتنعون
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صاص  - 1 ل يف اخ ىل مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تد صادیة التمنیةوالتخطیط و نة املالیة جل دول التصویت    .إالق

  
  

  
  
ن

جئ
 
ا
ل
ت

ص
و 
ی

ت
 

ىل
   

  

  

  

  

  

  

  

انير امش امل   الفرعيةاتع

  
     نتيجة التصويت

  الموافقون
  

  المعارضون
  

 الممتنعون
الفرعية انية امل امللـــــــــــــلبلمشروع  يـــــــــــــــــــــــــــالط

    
 جماع

كومة ا لرئاسة الفرعية انية امل  مشروع

  
9  6  5  

النواب ملجلس الفرعية انية امل  مشروع

  
  جماع 

ن شار املس ملجلس الفرعية انية امل  مشروع

  
 جماع 

املالية و قتصاد لوزارة الفرعية انية امل   4  7  9  مشروع

لفة امل كومة ا س رئ لدى املنتدبة للوزارة الفرعية انية امل مشروع

العامة امة بالشؤون   وا
9  6  5 

للتخطيطم السامية ية للمندو الفرعية انية امل  شروع

  
أحد 15  5 ال

والبي جتما و قتصادي للمجلس الفرعية انية امل  مشروع

  
  جماع 
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ىل  - 2 ادول التصویت  عی تمشاریع املزيانیات الفرعیة لقطا ج ة و   .ةجلنة التعلمي والشؤون الثقاف

 
 املمتنعون  املعارضون  املوافقون  القطاعـــــات

 
 تصال لوزارة الفرعية انية امل  .مشروع

 
6 
 

  
1 

  
5 

والبحث العا التعليم لوزارة الفرعية انية امل مشروع
طر ن وتكو  5 2 5  .العلمي

الفرعية انية امل مشروع
الوطنية بية ال لوزارة

امل ن   .والتكو

بي- ال الوطنيةقطاع   .ة
5 3 4 

امل- ن التكو   .قطاع
6 1 5 

الثقافة لوزارة الفرعية انية امل  .مشروع
5 2 5 

والشؤون شغيل ال لوزارة الفرعية انية امل مشروع
 5 2 5  .جتماعية

اضة والر الشباب لوزارة الفرعية انية امل   .مشروع
6 1 5 

ة ال لوزارة الفرعية انية امل   .مشروع
5 3 4 

والتنمية سرة و التضامن لوزارة الفرعية انية امل مشروع
 4 2 6  .جتماعية
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صاص - 3 ة يف اخ ىل مشاریع املزيانیات الفرعیة املندر سا دول التصویت  رشیع و حقوق    .نجلنة العدل و ال
  
  
  
  
  
  
  
  

ن مجموع ت  املصوت التصو يجة  ن

  املوافقون   املعارضون   املمتنعون 

اتو  6 4 4 14 ر وا العدل   زارة

أحد 8 15 ــكومة 7 ال ل العامة  مانة

لفة 7 4 4 15 امل   الوزارة
واملجتمع ملان ال مع بالعالقات

ي  املد

العمومية 7 4 4 15 بالوظيفة لفة امل الوزارة
دارة  وتحديث

أحد 4 15 بحقوق 11 ال لفة امل ة الوزار ية املندو
 سان

أحد 7 15 ون 8 ال ال إلدارة العامة ية املندو
دماج   وإعادة

أحد 4 15 املالية 11 ال   املحاكم
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ات  دول - 4 لقطا ىل مشاریع املزيانیات الفرعیة  لالتصویت  صاص  اليت تد لیةمضن اخ ا ات وامجل جلنة ا ا
ٔساسی ات ا  .ةالرتابیة والب

  
   

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن املصوت ت مجموع التصو يجة  ن
 املوافقون  املعارضون  تنعون املم

الداخلية 09 01 04 14  وزارة

والتج 09 02 05 16 النقل وزارة
يك  واللوجس

السك 09 02 05 16   وزارة
املدينة  وسياسة

اب 09 02 05 16 ال وإعداد التعم وزارة
 الوط
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ىل مشاریع املزيانیات  دول - 5 صاصاتالتصویت  ل مضن اخ فاع  الفرعیة اليت تد ة و احلدود و ا جلنة اخلارج

  .لوطين و املناطق املغربیة احملتا
 

ن املصوت ت مجموع التصو يجة  ن

 املوافقون  املعارضون  املمتنعون 

13 

 

 

ن  5 1 7 املقيم ة باملغار لفة امل الوزارة
رة ال شؤون و ارج  با

ا  9 1 3 13 و وقاف سالميةوزارة  لشؤون

اع 13 كومة  إالمج ا س رئ لدى املنتدبة الوزارة
الوط الدفاع بإدارة لفة  امل

ن  9 1 3 13 املقاوم لقدماء السامية ية املندو
ر التحر ش ج  وأعضاء

ارجية 6 4 4 14 ا الشؤون  وزارة
التعاون   و
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ىل مشاریع املزيان  دول - 6 صاصات الفرعیةیات التصویت  ل مضن اخ نتاج اليت تد ات  ة و القطا   .ةجلنة الفال

  
  
  

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون  القطاعات

والصيد الفالحة وزارة

 البحري 
9 5 6 

والتجارة الصناعة وزارة

الرقمي قتصاد و ثمار س و

املنتدبة   والوزارة

وإدماج الصغرى باملقاوالت لفة امل
املنظمالقطاع  غ

9 5 6 

ئة والب واملاء واملعادن الطاقة   وزارة
واملعادن- الطاقة   -قطاع

 
10 5 6 

السياحة  06 05 10 وزارة

التقليدية الصناعة وزارة
والتضام جتما قتصاد  06 05 10 و

وزارة لدى املنتدبة الوزارة

ثمار س و والتجارة الصناعة

لفة امل الرقمي، قتصاد و

ارجية ا  بالتجارة

10 05 06 

ئة بالب لفة امل املنتدبة  06 05 10 الوزارة

باملاء لفة امل املنتدبة  06 05 10 الوزارة

والغابات للمياه السامية ية   املندو

ر الت ة  ومحار
10 05 06 
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ات مج اج امئة ر ان ا ل   ا
  
  

سان رشیع وحقوق إال   جلنة العدل وال
  

o  ء رب  15الثال ٔسئ الشفهیة 2015دج لسة ا ارشة بعد    :م
  لسلطة القضائیة ومرشوع  100.13تقدمي مرشوع قانون تنظميي رمق ىل  ٔ لس ا یتعلق 

لقضاة 106.13قانون تنظميي رمق  ٔسايس  لنظام ا   .یتعلق 
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ة شطة الرئاسة والعالقات اخلارج ٔ  
  

ة لتقدمي التوضی لسندوة حصف ت اليت هتم ا   ات والبیا

ب   ٔعضاء املك شارن مبعیة  س جملس املس شامش رئ س رٔس السید حكمي ب رب  10یوم امخل ندوة  2015دج
لس ت اليت  هتم ا ات والبیا ة خصصت لتقدمي التوضی ىل احملاور التالیة حصف ة    :ويه موز

  اقشة مرشوع قانون املالیة رمق لس؛ 2016لیة لسنة املا 70.15م   ٔمام ا

 سیق مع جملس النواب؛   الت

 لس؛ ب ا ٔعضاء مك صاصات بني    توزیع إالخ

  رمس سنة شارن    ؛2016مزيانیة جملس املس

 شارن؛ لس املس رشیة مب   املوارد ال

 ورة؛ تاح ا ذ اف شارن م   حصی حضور السادة املس

 شارن لسات العامة مع جملس النواب مالمئة إالجراءات املتعلقة حبضور السادة املس    .ل
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ات مع  اح لس جيري م س ا ٔوررئ لس  سة امجلعیة الربملانیة    رئ

  
ات مع السیدة  اح ن شامش، م شارن، السید حكمي  س جملس املس سة Anne Brasseur ٔجرى رئ ، رئ

ء  ، یوم الثال ٔور لس  رب  8امجلعیة الربملانیة  لسمب 2015دج  .قر ا
امجلعیة     شارن ب ربط جملس املس القات الرشاكة اليت  ٔمهیة  لس ب س ا ٔشاد السید رئ لقاء،  يف بدایة هذا ا

هيا الربملان املغريب بصفة  ، والىت حيظى  ٔور لس  ميقراطیة"الربملانیة  ل ا ٔ   ".رشیك من 
ات السیاسیة و     س، مسلسل إالصال رز السید الرئ ٔ عیةو ج صادیة و ق ستوریة و اليت عرفهتا .. ا

ىل  منوي دميقراطي ممتزي  هتا من بناء منوذج  ادة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، واليت مك اململكة املغربیة بق
  .الصعید إالقلميي
شارن يف ظل دستور     لس املس س، عند الرتیبة اجلدیدة  متزي بتعدد  2011 وتوقف السید الرئ واليت 

ىل توطید  لس  عیة، معربا عن عزم ا صادیة وإالج ات الرتابیة والتعبريات السیاسیة وإالق وتنوع متثیلیة خمتلف امجلا
ٔن تعمل ٓمال   ، ٔور لس  ٔور(الرشاكة مع امجلعیة الربملانیة  لس  ٔطلق ) امجلعیة الربملانیة  ٔوراش اليت  ها ىل دمع خمتلف ا

رمس ٕاسرتاتیجیة مع  شارن    .2018-2016جملس املس
زتازها بعالقات الرشاكة املمثرة القامئة بني    ٔور عن ا لس  سة امجلعیة الربملانیة  ربت السیدة رئ هتا،  من 

سبة لب ل ا حيتذى به  ها منوذ ، معتربة ٕا ٔور لس  شارن املغريب وامجلعیة الربملانیة  ٔن جملس املس ت، الس و ايق الربملا
ٔور حيظي بـ ارج  رملان  ٔول  ميقراطیة"رملان اململكة املغربیة یعد  ل ا ٔ   ".صفة رشیك من 

لنقاش     ة  لشعبة الربملانیة املغربیة مع خمتلف القضا املطرو ل إالجيايب  لتفا ٔوربیة،  ونوهت املسؤو ا
سیاسة اململكة  مجلعیة، ٔشادت  لجوءكام  ٔمن والهجرة وا   .املغربیة يف جمال ا

لربملان  لیة  ٔوراش العمل املستق مع  ٔور  لس  ٔوربیة، عن استعداد امجلعیة الربملانیة  ربت املسؤو ا كام 
ميقراطیة سان وا    .املغريب يف املواضیع املرتبطة حبقوق إال
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ل  ستق لس  س ا   اينوفدا عن جملس الشیوخ الرومرئ
  

ن شامش، شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ وفدا عن جملس الشیوخ الروماين یضم السید   استق
Petru FILIP ة، والسید س جلنة الشؤون اخلارج س جلنة انضامم رومانیا ملنطقة Titus CORLATEAN،رئ ، رئ
غن، والسید ة Beni ARDELEANش لس الشیوخ  ، عضو جلنة الشؤون اخلارج اء ــــــــالروماين، وذ یوم الثالثمب

رب  8 لس 2015دج  .مبقر ا
ة التطور اليت تعرفها العالقات املغربیة الرومانیة يف  بري دینام رتیاح  لس،  س ا لقاء، جسل السید رئ يف بدایة ا

رتام املتبادل ٔسس التعاون املمثر وإال ىل  ة  رية واملب ٔ   .السنوات ا
ن يف وحتدث ال         رملانيي الب ٔمهیة الرشاكة القامئة بني اململكة املغربیة ومجهوریة رومانیا، ودور  س، عن  سید الرئ

ن والشعبني الصدیقني لب راء هذه العالقات مبا خيدم ویقوي املصاحل املشرتكة    .ٕا
لس املس   ستوریة اجلدیدة  ىل الهندسة ا س، الوفد الروماين  ٔطلع السید الرئ متزي بتعدد و شارن واليت 

صادیة املغربیة ـ  لس يف تعزز ودمع الرشاكة إالق ٔن یلعبه ا ي ميكن  ور ا متع، وا وتنوع متثیلیة خمتلف تعبريات ا
  .الرومانیة

رشیعات مع القوانني املعمول هبا   س، ٕاىل اخلطوات اليت قطعهتا بالد يف مسلسل مالءمة ال وتطرق السید الرئ
ٔوربیةيف ٕاط   .ار الرشاكة مع املؤسسات ا

ملوقف الثابت مجلهوریة رومانیا خبصوص قضیة الزناع إالقلميي حول   شارن،  س جملس املس ونوه السید رئ
ٔطلقها صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا  لمشاریع املهیلكة اليت  ٔمهیة إالسرتاتیجیة  الصحراء املغربیة، مربزا ا

رة رى  الل ز لمملكة مبناسبة ا ٔقالمي اجلنوبیة    .لمسرية اخلرضاء 40اللته ٕاىل ا
شهده العالقات الرومانیة املغربیة يف   ي  لمسار املتقدم ا ه  ته، جسل الوفد الربملاين الروماين، ارتیا من 

ٔمه  روح الصداقة والتعاون البناء، مربزا يف هذا السیاق  سمة  االت، وامل راء خمتلف ا یة البعد الربملاين يف تعزز وٕا
ن   .العالقات بني الب

ٔشاد الوفد الربملاين الروماين،    ٔمهیة منوذج املغريب يف جمال التمنیة و و رز  ٔ ميقراطي، كام  إالستقرار وإالنتقال ا
ولیني   املوقع ٔمن والسمل ا ن يف دمع قضا ا لب   .اجلیو إالسرتاتیجي 

دد الوفد الرب   لزناع حول الصحراء يف ٕاطار اجلهویة املوسعةو ل سیايس     .ملاين الروماين، دمعه ٕالجياد 
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م وندوات دراسیة ٔ  

  

رشیعیة ومرشوع " لقاء درايس حول  حلق يف تقدمي امللمتسات ال مرشوع القانون التنظميي املتعلق 
حلق يف تقدمي العرائض   "القانون التنظميي املتعلق 

  

  
سان وتعاو ب  ط"ن مع املنظمة املغربیة حلقوق إال الن الر ة ٕا س "دینام شارن یوم امخل ضن جملس املس  10، اح

رب  رشیعیة ومرشوع القانون  2015دج حلق يف تقدمي امللمتسات ال لقاء دراسیا حول مرشوع القانون التنظميي املتعلق 

حلق يف تقدمي العرائض ملوضوع، وذ مبشار التنظميي املتعلق  متني  ٔساتذة و ة و لني يف احلركة احلقوق   .كة فا

شامش واليت تلهتا لكامت  لس السید حكمي ب س ا ٔلقاها رئ للكمة اليت  لقاء  ة لهذا ا تاح وقد متزيت اجللسة إالف

ب عن  سان، والسید كامل حلب س املنظمة املغربیة حلقوق إال ة "لك من السید بوكر لرو رئ الدینام ط نٕا   ."الر
سط وٕابداء ربهام  لقاء فقد مت  ني  سی سان  ٔما اجللستني الرئ ات املنظمة املغربیة حلقوق إال مالحظات ومقرت

ة "و الندینام ط ٕا رشیعیة ومرشوع القانون خبصوص  "الر حلق يف تقدمي امللمتسات ال مرشوع القانون التنظميي املتعلق 

حلق يف تقدمي ٔساتذة خمتصني العرائضالتنظميي املتعلق  ات من طرف  اقشة هذه املقرت ب وم   .، كام مت التعق


