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لسة  لس  شارن، عقد ا لس املس يل  ا ضیات النظام ا ستور ومعال مبق ٔحاكم ا طبقا 
ة یوم  ریل   08معوم تاح  2016ٔ رشیعیة خصصت الف ریل من السنة ال ٔ تاح دورة  رئاسة  2016-2015اف

لس السید  س ا ملناسبة اخلطاب التايلن شامش  حكميرئ ٔلقى  ي   :ا

 مس هللا الرمحن الرحمي

ــرم،ا س احلكومة احمل   لسید رئ

ـرمون، ٔعضاء احلكومة احمل  السیدات والسادة 

ـرمون، شارون احمل   السیدات والسادة املس

  ٔهيا احلضور الكرمي،

ضیات الفصل  ٔوىل من الن  65طبقا ملق ستور واملادة ا شارن، نعلن عن من ا لس املس يل  ا ظام ا
رشیعیة  لسنة ال ریل  ٔ تاح دورة  قة وحساسة )2016- 2015(اف ة وطنیة ودولیة دق ، ويه دورة تنعقد يف ظل ظرف

الل  دة  ٔمم املت ٔمني العام ل زالقات اخلطرية ملواقف ا ر تداعیات  ىل ٕا دتنا الرتابیة، وذ  سبة لقضیة و ل
رته ا سیق ز یف اجلهود وت ك دتنا الرتابیة، وهو ما یدعو ٕاىل  ىل قضیة و دوف واملنطقة املغاربیة  ت ت رية  ٔ

دتنا الرتابیة وسیادتنا الوطنیة سهتدف النیل من و حنرافات اليت  ل التصدي ملثل هذه  ٔ ٔدوار من    .ا

ات الیقظة والتعبئة ال  ٔقىص در ا  ستدعي م ٔحزا ٕان هذه احملطة  رملا وحكومة و  ، ت وجممتع  شام ونقا
ت  د ٔجنع لرفع لك الت ٔن التعبئة يه السالح ا ىل اعتبار  ل إالسهام يف التصدي لهذه التداعیات،  ٔ مدين، من 

ميقراطي والتمنوي لبالد ات اليت تعرتض املسار ا  .وجماهبة العق

ٔفاضل،   السیدات والسادة ا

ورة  ت تتصل تعترب هذه ا ت وحتد رية يف والیة جملس النواب واحلكومة، مع ما حتم من رها ٔ يه ا
ضیات دستور  ٔجرٔة وتزنیل مق رشیعیة الواجب اختاذها  لتدابري ال ٔمر  بتحیني الرتسانة القانونیة، سواء تعلق ا

ادیة، فضال عن التدابري الرا2011 رشیعات مع ، واليت تتوزع بني قوانني تنظميیة وقوانني  ة ٕاىل مالءمة بعض ال م
ات  رشیع الوطين مع االتفاق الل مالءمة ال ويل، من  ىل الصعید ا ذ الزتامات بالد  ة، وتنف ستور من  ٔحاكم ا
دیدة، تطبیقا اللزتامات  رشیعات  الل سن  ٔو من  هيا،  ٔو اليت انضمت ٕا لهيا بالد  ولیة اليت صادقت  واملواثیق ا

ٔخرىبالد  ة  ولیني من   .مع رشاكهئا ا

 

شرعية ال الدورة  افتتاح
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  حرضات السیدات والسادة،

شارن، ووثرية معل  لس املس فا  شاطا مك ورتني  لقد شهدت الفرتة الفاص بني ا
ت دة مستو ىل  دة  صا  .م

ٔعضائه، بتارخي  لسیه، مببادرة من اكفة  لربملان مب ائیة  رس ما 12ويف هذا إالطار، جرى عقد دورة است
دات القضیة الوطنیة، 2016 ٓخر مست س احلكومة حول  ع ٕاىل ترصحي السید رئ ٔعاملها لالس دول  ، خصص 

ازة  ٔقوى العبارات، املواقف املن ٔشد و ٔمة ب ه ممثلو ا ٔعضاء جمليس الربملان، جشب ف ر ذ بیان عن  ىل ٕا وصدر 
ٔمم امل  ٔمني العام ل ري املسؤو والترصحيات املستفزة ل ل و ٔن م ّربوا عن رفضهم لها مج وتفصیال، معتربن  دة، و ت

ثاقها  ا عن م دة وخرو ٔمم املت ظمة ا ٔهداف ورسا وطبیعة م شلك احنرافا خطريا عن نبل  هذه الترصحيات 
دمة السمل  د يف جمال التجرد واحلیاد، ويف السعي ٕاىل  ٔعراف وقوا املؤسس، وعام رامكته هذه املنظمة من 

رب العاملو   .ستقرار 

ته يف املسرية الوطنیة اليت مت تنظميها  شارن مبختلف مكو ويف سیّاق التعبئة الوطنیة، اخنرط جملس املس
ط،  2016مارس  13بتارخي  دتنا  لر د مبا حياك ضد قضیة و لتندید بصوت وا واليت جّسدت ملحمة وطنیة 

ري املوضوعیة اكر الترصحيات  ىل إالجامع الوطين يف  الرتابیة، واس ید  ٔ دة، والت ٔمم املت ٔمني العام ل ازة ل واملن
ث مبغربیة الصحراء ش   .ال

ة لعدد من  ة السام رات امللك حها الز ددة اليت تف دة واملت ٓفاق الوا ستحرض يف هذا الصدد ا ٕاننا وٕاذ 
ويل، واجلهود املت ىل الصعید ا ان الوازنة  هنض الب ل استكامل مسلسل البناء  هبا قائد البالدواص اليت  ٔ من 
ميقراطي التمنوي  ا ا ٔن یمت جتاوز هذا املنعطف اخلطري،  املؤسسايت وحتصني منوذج ٔمل  ، فٕاننا ن ٔمني استقرار بالد وت

شادة واسع ٕ ايت اليت حتظى  ادرة احلمك ا دة، الس يف ظل م ٔمم املت ثاق ا شلك سابقة متس جوهر م ي  ة من ا
ويل ل املنتظم ا   .ق

  حرضات السیدات والسادة،

ٔكتور  ریل  2015عرفت الفرتة الفاص بني دوريت  ٔ امئة، متزيت بعقد  2016و ان ا ل واصال  معال م
ي  ع ا ج دات القضیة الوطنیة، وهو  ٓخر مست ليس الربملان لتدارس  ة مب ع مشرتك بني جلنيت اخلارج اج

ا رمتخضت عنه م ائیة السالفة ا ست ورة    .درة عقد ا

رشیعي،   ىل مستوى العمل ال امئة،  ان الربملانیة ا ل ا، واستغرق معلها  16كام عقدت ا ة  44اج سا
قة 25و   .دق

رجمة  41ومن بني  لس، متت  ىل ا الته  ىل  24مرشوع قانون متت ٕا مت  13نصا ومتت املوافقة  مهنا، س
ٔمر مبشاریع دراسهتا وال  ة، ویتعلق ا تاح ف ارشة بعد هذه اجللسة  عقد م رشیعیة اليت س لهيا يف اجللسة ال تصویت 

یلكة هتم  :قوانني 

 ،ة التقلیدیة ات الصنا  العالمات املمزية ملنتو
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 ،لسقوط ٓی   سالمة السدود، واملباين ا

 ،دید احلرضي   تنظمي معلیات الت

 ال الرعوي وهتیئة االت الرعویة واملراعي الغابویة، الرت   وتدبري ا

 ،رمميها ارشة بناهئا و ناء سفن الصید وم   اق

 ،شفائیة اجلامعیة س   املراكز 

 ،هنوض هبا اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش   مرشوع قانون ٕاطار محلایة حقوق ا

 ،ني املهنیني لصحف ٔسايس    النظام ا

متم القوانني امل  انب نصوص تغّري و داث هیئة املهندسني هذا ٕاىل  نة الهندسة املعامریة وٕا تعلقة مبزاو 
ارة البحریة ة، ومدونة الت لعقارات املب ة املشرتكة    .املعامریني الوطنیة، ونظام امللك

رجمهتا، ويف مقدمهتا مشاریع القوانني املتعلقة  يق النصوص لوال تعذر  ٔىت الرشوع يف دراسة  ٔن یت ٔمل  وكنا ن
 ٔ صالح  ة املهنیني والعامل املستقلني ٕ ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج د، ومعاشات ونظام الت نظمة التقا

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   .وا

ات القوانني اليت ال  ىل امليض قدما يف دراسة خمتلف مشاریع ومقرت لس  ويف هذا إالطار، نؤكد عزم ا
رس د ا يق النصوصزال ق امئة، هبذه املناسبة، ٕاىل التعجیل بربجمة  ان ا ل   .، وندعو ا

ته وهیالكه ما ف یؤكد ماكنته  شارن مبختلف مكو ٔن جملس املس ٔجسل  ٔن  ٔود يف هذا السیاق،  و
ة، يف ٕاطار من التاكمل والتعاون مع جملس النواب طب رشیعیة وقوة اقرتاح قا ملا مكؤسسة ذات استقاللیة وسلطة 

ستور لیه ا ٔو تقلیص دوره ٕاىل جمرد غرفة . ینص  ٔنه ال ميكن حتجمي  ىل  ید  ٔ ومن هذا املنطلق، فٕاننا جندد الت
رشیعي ٔو جملس الستدراك الزمن ال سجیل النصوص القانونیة  ٔكد صاحب اجلال . ل شارن، كام  ٔن جملس املس ذ 

تاح  رشیعیة امل محمد السادس نرصه هللا يف خطاب اف رشیعیة اخلامسة من الوالیة ال ٔوىل من السنة ال ورة ا ا
ٔي اعتبارات سیاسیة"التاسعة،  ربة والرزانة واملوضوعیة بعیدا عن  لنقاش البناء، ول شلك فضاء  ٔن  ى "( جيب  هت ا

ال امل   ).م 

دیدة ملن ٔربع طلبات  امئة ب ان ا ل رشیعي، توصلت ا امة، یتعلق اثنان مبوازاة مع العمل ال اقشة مواضیع 
ليس الربملان حول  ة مب ع مشرتك بني جلنيت اخلارج ٔورويب"مهنا بعقد اج حتاد ا ، "موضوع تعلیق االتصاالت مع 

ات الرتابیة  لیة وامجلا ا عیة وجلنة ا ج ة و لجنة التعلمي والشؤون الثقاف ع مشرتك  وهيم الطلب الثالث عقد اج
ا ٔن موضوع والب ش شارن  لس املس ٔساسیة مب لجنة "شغب املالعب"ت ا ي قّدم  متحور الطلب الرابع ا ، ف 

لس قاما،  ب ا عیة حول وضعیة التكون املهين وبطبیعة احلال ، فٕان رئاسة ومك ج ة و التعلمي والشؤون الثقاف
ٔمر ىل من یعیهنم ا هتا  ا ٕ ظر مبجرد التوصل هبذه الطلبات  ة، والزلنا ن ات احلكوم   ...ىل مستوى القطا
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ورة السابقة،  ىل احلكومة يف ا اوب مع الطلبات احملا  ويف ٕاطار الت
ات الرتابیة  فقد  لنقل توصلت جلنة امجلا ٔساسیة جبواب الوزارة امللكفة  ات ا والب

و واملك  مج بني ا مي نتاجئ عقد الرب لسكك احلدیدیةخبصوص دراسة وتق   .ب الوطين 

ة ٕاىل املسامهة يف العملیة  متع املدين الرام ادرات ا شارن مع م لس املس ل إالجيايب  لتفا كرسا  و
ات نظر بعض الهیئات حول بعض مشاریع القوانني  رات مطلبیة تتضمن و لس مبذ رشیعیة، فقد توصل ا ال

امئة ان ا ل ىل ا ات لتجوید النصوص ووعیا م. املعروضة  ٔن حتم هذه املبادرات من اقرتا لس مبا ميكن  ن ا
ٔرضیة ٕالغناء التعدیالت اليت تقّدر تقدميها حول  ات الربملانیة الختاذها  مو ىل الفرق وا هتا  ا رشیعیة، فقد متت ٕا ال

  .النصوص املعنیة

قرتاح تعدیال هيا  ل جلنة عهد ٕا شك  ، لس وشهدت هذه الفرتة كذ لم يل  ا ة حول النظام ا ت توافق
ٔفرزهتا املامرسة دات اليت  عتبار املست ذا بعني  ٔ ضیاته،    .وتفصیل العدید من مق

ل  لسیاسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  لسة الشهریة اليت ستخصص ل ل ٔفق التحضري  ويف 
ب املس  ورة، فقد توصل مك س احلكومة يف هذه ا ، وقّرر رئ ات الربملانیة ذات الص مو ات الفرق وا شارن مبقرت

ورة حول القضا التالیة لسة املذ ل ن    :حتدید حمور

 منیة املناطق القرویة واجلبلیة يف ضوء احلاكمة اجلهویة؛  

 ٔوريب حتاد ا ت املبادالت بني املغرب و   .حتّد

ب ا ، فقد توصل مك ٔسئ ىل مستوى رصید ا ه ٔما  دیدا، مضهنا  316لس مبا مجمو  66سؤ 
م الرٔي العام حملیا ووطنیا 250سؤ كتابیا و  ه ر  ٔ يس راهنیة وست ك متحور حول قضا    .سؤ شفاهیا، 

لقرارن رمق  ىل التوايل  لس  ستوریة، فقد توصل ا  16/991وخبصوص العالقة مع املؤسسات ا
ن بت ا 16/992و ستوري مبوجهبام يف مدى مطابقة القانونني التنظميیني املتعلقني بـا ىل "لس ا ٔ لس ا ا

لقضاة"و" لسلطة القضائیة ٔسايس  ستور" النظام ا ضیات ا   .ملق

اب مخسة  ستوري خبصوص رفض طلبات ٕالغاء انت لس ا ٔصدرها ا لس مخس قرارات  ىل ا كام ورد 
شارن   .مس

رمس سنة هذا وقد توصل ا ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ي سیربمج تقدميه 2014لس كذ بتقرر ا ، وا
ال ٓ ٔقرب ا سیق مع جملس النواب يف  امة مشرتكة بت لسة    .يف 
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ٔفاضل،   السیدات والسادة ا

لمنتدى الربملاين ا ٔیضا حبدث هام متثل يف تنظمي جملسنا  ورتني  لعدا متزيت الفرتة الفاص بني ا ويل 
عیة حتت شعار ش املشرتك"ج متكني الع سانیة  ر  20و 19یويم  ، "منیة الكرامة إال ي حظي 2016فربا ، وا

ایة املولویة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا   .رشف الر

ة التارخي  ة السام زتاز وخفر مضامني الرسا امللك ل لك ا ة ٕاىل املشاركني يف وهبذه املناسبة، س یة املو
اللته عیة، ٕاذ قال  ج لعدا  منوذج املغريب  شارن يف بناء ا اللته مبسامهة جملس املس   :املنتدى، واليت نوه فهيا 

رب تنظمي  " ور  منوذج املذ شارن يف مسار بناء ا ٔن ننوه يف هذه املناسبة، مبسامهة جملس املس ال یفوتنا 
عیةهذا املنتدى، ا ج لعدا  ٔممي، هو الیوم العاملي  ٔوىل من نوعها، تنعقد مبناسبة یوم  ادرة يه ا   .ي ميثل م

ستوري ومزيته املمتث يف تعدد التخصصات     مثر لك فعالیة موقعه ا س شارن  ٔن جملس املس ذ 
متثیلیات الرتابیة واملهنیة والنقابیة، ودوره كغرفة ترتمج بدقة تطلع لني املهنیني والنقابیني وا االت الرتابیة والفا ات ا

ىل  عیة قامئ  ج لعدا  واملدنیني، يف ٕاطالق مسار نقاش معويم تعددي وشاريك، خبصوص بناء منوذج مغريب 
ٔبعاده ة"(التضامن لك  ة السام ى نص الرسا امللك هت  ).ا

ولیة ثقة املنتظم  وقد جسد تنظمي  لحوار هذه التظاهرة ا ٔرض  ید صورهتا  ٔ ويل يف اململكة املغربیة وت ا
ة من اخلرباء  ويل الوازن، واخنراط احلكومة وممثيل مؤسسات وطنیة فا ومجمو حلضور ا ث متزيت  والنقاش، ح

عیني ج صادیني و ق لني املدنیني و لعدا ... والفا ط  الن الر د ٕا ع عیة والوثیقة وقد توج هذا املنتدى  ج
عیة ج لعدا  منوذج املغريب  ٔن ا ش   .املرجعیة 

  ٔهيا السیدات والسادة،

لس  ل ا شاطا دبلوماسیا هاما، ٕاذ استق ورتني كذ  وفدا ميثلون  16لقد شهدت الفرتة الفاص بني ا
لس يف  ت وطنیة وخشصیات دولیة، كام شارك ا ة ورملا ىل رٔسها  هرة تظا 17مؤسسات حكوم ٕاقلميیة ودولیة، و

لوردات الربیطاين ومؤسسة  دة بدعوة من جملس ا لس ٕاىل اململكة املت ىل رٔس وفد من ا رة اليت مقنا هبا  الز
ميقراطیة بني  سرت  عي 2016من شهر مارس  16و 13وسمت ني ورملانیني رف نا مع مسؤولني حكوم ث التق ، ح

م املشرتكاملستوى، وتناولنا خمتل ىل . ف القضا واملواضیع ذات إاله ات وماكسب  رة عن خمر ٔسفرت هذه الز و
لهيا قریبا ٔمهیة ستطلعون  برية ا ة    .در

ٔشغال امجلعیة  رملاين هام، يف  ىل رٔس وفد  ٔیضا،  ويل اليت انعقدت  134وقد شاركنا  لٕالحتاد الربملاين ا
یا يف الفرتة  زام   .2016من شهر مارس  23ٕاىل  19املمتدة من لعامصة لوسااك 
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ر شودري،  ويل، صا حتاد الربملاين ا س  رئ ي مجعنا  لقاء ا ال  وقد متزيت مشاركتنا  ٔكد  ي  وا
ٔشغال  ىل هامش  رملانیة  ضان املغرب لندوة  ٔن اح ت يف ٕاقرار ) 22وب (ب راز دور الربملا شلك فرصة ٕال س

رشیعات  ة وفقا لاللزتامات املتضمنة يف ال ة حول التغريات املناخ رس”وسن السیاسات العموم ة  ، وذ يف “اتفاق
ورة  ضان املغرب  دة حول التغريات  22سیاق التحضريات اجلاریة الح ٔمم املت ة إالطار ل ٔطراف يف اتفاق ملؤمتر ا

ة  ش يف غضون شهر ن) 22وب (املناخ عقد مبرا   .2016ونرب واليت س

ٔواخر  ضان املغرب يف  ريم ٕاىل اح ملوافقة،  لقاء، طلبا، حظي  الل نفس ا وقدم الوفد الربملاين املغريب، 
ٔوسط حول موضوع  2016 ا والرشق ا ولیة "لفعالیات الندوة الربملانیة اجلهویة ملنطقة شامل ٕافریق لزتامات ا رمجة 

سان يف الواقع الوط دة: ينيف جمال حقوق إال ٔمم املت سان يف ا ت يف جملس حقوق إال   ".مسامهة الربملا

ويل لبلورة خطة اسرتاتیجیة لـ  حتاد الربملاين ا حتاد  2017ويف ٕاطار استعداد  س  وما بعد، رحب رئ
مج معل يف ٕاطار مرشوع هذه االٕ  ر د  ريم ٕاىل اع ويل مبقرتح تقدم به الربملان املغريب  سرتاتیجیة اجلدیدة الربملاين ا

عیة يف قلب التمنیة املستدامة"حتت عنوان  ج ٔهداف اجلدیدة "وضع العدا  هنل من مرجعیة ا ادرة  ، ويه م
مترب  2030 – 2015لتمنیة املستدامة  دة يف س ٔمم املت لهيا ا ٔمهیة وضع مقومات  2015اليت صادقت  ستحرض  كام 

ٔساس لتحق عیة  ج تكرةالعدا  منیة مستدامة فعا وم   .ق 

ل جملسنا  ة، استق ٔمراك الالتی مثني العالقات مع دول  لسنا يف توطید و ور احملوري  ويف ٕاطار تعزز ا
ٔمراك الوسطى والاكریيب  رشیعیة ب الس ال تدى رؤساء ا ن هامني عن م ٔمراك الوسطى  Foprelوفد رملان  وعن 

Parlacen.  

القات اململكة املغربیة مع وشلكت هذه ا شهدها  ة املمتزية اليت  ینام زتاز  لتعبري عن  لقاءات فرصة 
م املشرتك ه شاور القامئة حول خمتلف القضا ذات  ٔمراك الوسطى والاكریيب، وكذا روح ال ان    .ب

ورة ا ٔشغال ا ىل  ة  ا البار ٔرشف لس، فقد  لم لثالثة مللتقى موظفات وخبصوص الشؤون إالداریة 
شاریة اليت  لس، يف ٕاطار املقاربة ال ت ا لحوار بني خمتلف مكو ي شلك فرصة  شارن ا وموظفي جملس املس

ٔسلوب يف التدبري لعمل و ها مكهنجیة  رت   .ا

لس، مت لم رشیة  ٔهیل املوارد ال اسبة لتدارس سبل حتدیث إالدارة الربملانیة وت اشیا وشلك هذا امللتقى م
ل مع لك  لتفا امئ  ىل استعداد ا ، ونؤكد هبذه املناسبة  الل الثالث سنوات املق مع ٕاسرتاتیجیة معلنا 

ة واملردودیة وجتوید العمل الربملاين التوصیات واملبادرات الهادفة  ا ق الن   .ٕاىل حتق

  

  

الداخلية   شرة   491 العدد-ال
ش املس نمجلس ار  



8 
 

  

  

 

ٔشغال امجلع العام العا تاح  ىل اف ا  ٔرشف عیة ملوظفات ومضن نفس املنطق،  ج ٔعامل  دي مجلعیة ا
ل إالجيايب مع لك التوصیات  لتفا لس  ٔكد الزتام ا شارن يف غضون شهر مارس املنرصم، و وموظفي جملس املس

لس عي ملوظفات وموظفي ا ج لعمل  رتقاء    .اليت هتم 

ٔفاضل،   السیدات والسادة ا

ٔود إالشارة ٕاىل احلدث ل اخلتام،  اب ثالثة  ق ریل احلالیة، واملمتثل يف ٕاجراء انت ٔ ي سميزي دورة  الهام ا
ضیات الفصل  ستوریة طبقا ملق حملمكة ا ود مجیعا من  130ٔعضاء  ٔن تتضافر  ٔميل يف  ستور، معر عن  من ا

ستوري ىض ا ل تزنیل سلمي لهذا املق ٔ. 

كون هذ ٔن  ري يف  ٔملنا الك رب عن  ٔ ٔن  ٔود  رشیعي اجلیّد كام  ٕالنتاج ال ىل  لعطاء وح اف  ورة  ه ا
ة العلیا لوطننا لمصل دمة    .والعمل الربملاين الرايق 

س احلكومة، والسیدات والسادة  نان ٕاىل لك من السید رئ م ه خبالص الشكر و ٔتو وهبذه املناسبة، 
شارن،  ب جملس املس ٔعضاء مك سقي ٔعضاء احلكومة، والسیدة والسادة  والسیدات والسادة رؤساء الفرق وم

ٔبدوه من حسن تعاون وتفهم  ىل ما  شارن  امئة، واكفة السیدات والسادة املس ان ا ل ات، والسادة رؤساء ا مو ا
راسة  لس، ومكّن من املسامهة النوعیة وا ىل جناح معل ا ر البالغ  ٔ ورتني، اكن  ا طی الفرتة الفاص بني ا

ملسؤولیةاملع ى إالحساس  هت لتوافق إالجيايب وطبعهتا اجلدیة وم سمت  ٔجواء ا لس، يف  ىل ا لنصوص احملا    .مقة 

ام بواجهبم،     هيم يف الق ىل تفا لس،  لشكر اجلزیل ٕاىل موظفات وموظفي ا ه  ٔتو ٔن  كام ال یفوتين 
الم السمعیة وا لس والشكر موصول كذ ٕاىل ممثيل وسائل إال ٔشغال ا بهتم  ىل موا وبة وإاللكرتونیة  لبرصیة واملك

ويل نیة لعموم الرٔي الوطين وا شطته ونقلها لك  ٔ   .و

  

لیمك ورمحة هللا تعاىل وراكته                                       والسالم 
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ب                    ات املك   اج
  

ع   21  رمق اج

ریل   11  لیوم االثنني ٔ2016  
  

ٔسبوعي یوم إالثنني عقد م   ه ا شارن اج ب جملس املس ریل  11ك لس  2016ٔ س ا رئاسة رئ
ن شامش   . السید حكمي 

ٔعامل النقط التالیة دول ا   :وقد تضمن 
    

ب )1 ع قرارات املك   ت

  

ب )2 ع املك ل حمرض اج   املوافقة 

  

ستوریة )3 لس مع املؤسسات ا   :القة ا

ل  -1.3 اب ا ستوریةانت حملمكة ا ٔعضاء    .س لثالثة 

سیق الربملانیة -2.3 ع جلنة الت   .الصات اج

لسني       · د عقد اجللسة املشرتكة بني ا ىل   حتدید مو ٔ لس ا لم ٔول  س ا لتقدمي عرض السید الرئ
رمس سنة  ٔعامل احملامك املالیة  ت حول حصی    ؛2014لحسا

ىل       · لس  ت احملاسبني تقرر ا ذ قانون املالیة والترصحي العام مبطابقة حسا ت حول تنف لحسا  
رمس سنة  لحساب العام    .2013الفردیة 

داد دراسة  مراس  -3.3 ري ٕال ال خ سان حول طلب استق من املندوبیة الوزاریة امللكفة حبقوق إال
ولیة حلقوق االٕ  رشیعات الوطنیة مع املعایري ا   .سانمالءمة ال

ٔسئ )4   :ا

ء        -1.4 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال ریل   12  لسة ا ٔ2016:  
ٔعامل؛       ·   دول ا
  رئاسة اجللسة ؛       ·
  .ٔمانة اجللسة       ·

امئة   )5 ان ا ل   :ا

امئة - 1.5 ان ا ل مج معل ا   .ر
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ة )6   :  العالقات اخلارج

ٔشغال جلنة دعوة -1.6 ة والسیاسیة حلضور  ٔمن القويم التابعة  الشؤون اخلارج وا
لقاهرة یوم  لربملان العريب ریل  16املزمع عقدها    ؛2016ا

لسید -2.6 ة  ٔبیض املتوسط حلضور فعالیات  دعوة مو لبحر ا س امجلعیة الربملانیة  احلو املربوح رئ
اثة والتطور ويل لٕال   .2016رمس سنة   DIHAD   معرض ومؤمتر ديب ا

لمشاركة -3.6 ان  ٔشغال املؤمتر الربملاين إالفریقي العريب الرابع عرش  يف  دعوة  ٔبید وت /املزمع عقده ب
  ؛2016ماي  5و 4دیفوار یويم 

ة والتعاون  -4.6 لس يف املناظرة الوطنیة لتفعیل    حول  مراس من وزارة الشؤون اخلارج مشاركة ا
دة    2030ٔج

  ؛2016مایو  5ٕاىل  3لتمنیة املستدامة من 

ويل حول موضوع  طلب تنظمي  -5.6 ة التغريات : "املؤمتر الربملاين ا ت اجلهویة يف موا الربملا
ة بیض املتوسط  ورزازات مبدینة  "الربملانیة   MEDCOP22  املناخ لبحر    .من طرف امجلعیة الربملانیة 

ة والتعاون خبصوص    -6.6 سان والهجرة يف " مراس من وزارة الشؤون اخلارج التقرر حول حقوق 
لثة ان  ورويب" ب   .لربملان 

شارن -7.6 ورة  تقریـر حول مشاركة وفد عن جملس املس ٔشغال ا دة  60يف  المم املت لجنة وضع املرٔة 
ورة حول موضوع ىل هامش ا ويل املنظم  حتاد الربملاين ا ع  ل: "واج  ٔ متكني املرٔة  رشیع القوانني من 

الل الفرتة املمتدة من "والتمنیة املستدامة ویورك    ؛2016مارس  18ٕاىل  14، وذ ب

شارن  -8.6 لجنة   تقریـر حول مشاركة وفد عن جملس املس ع العارش  ج ٔشغال املؤمتر التاسع و يف 
ا والعامل ال الس املامث يف ٕافریق ذیة لرابطة جمالس الشیوخ وا خلرطومالتنف  30السودان، یويم /عريب اليت انعقدت 

  ؛ .2016مارس  31و

شارن  -9.6 ٔن   تقریـر حول مشاركة وفد عن جملس املس ش ولیة  ٔشغال الندوة الربملانیة ا شجیع "يف 

هودات لتف  ىل تعزز ا من احلكومات الوطنیة  مار  1540عیل قرار جملس  ة ا ٔسل شار  ٔن احلد من ان ش

ان" الشامل ٔبید ر  23و 22وت دیفوار یويم /اليت انعقدت ب   .2016فربا

  :خمتلفات )7

ة مبوجب مزيانیة  - 1.7 و دات املف ات 2016ع مو مع الفرق وا صصة    .ا

شارن من  -2.7 سهیل التواصل ولتبادل املعلومات هبدف  وسائل  متكني السیدات والسادة املس معل ل
ة ولیة املرتق شطة إالشعاعیة ا ٔ   .التحضري اجلید ل

ب القايض  -3.7 شارن مع انطالق   ٕاجراءات معلیة لتفعیل قرار املك بتوفري ظروف معل السادة املس
ورة الربیعیة   .ا

ٔحاكم القضائیة من طرف السید رشید   طلب  -4.7 ذ ا لس ٕادراج تنف   .املنیاري حماسب ا
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ع رمق      20/2016اج

ریل  08امجلعة  ٔ2016  

  

شارن ی عقد ب جملس املس ریل  08امجلعة  ومـــــمك شارن رئاسة  ااج 2016ٔ س جملس املس رئ

شامش          :وحضور السادة السید حكمي ب

ٔنصاري       س،  :    محمد ا لرئ ٔول    اخللیفة ا

وسكو        س،  :    سمحید  لرئ   اخللیفة الثالث 

ه       لس   :    عبد الوهاب بلفق   ؛حماسب ا

دال       لس،  :    محمد    ٔمني ا

لس ٔمني  :    توزئمحد          .ا

لس  :     ٔمحد اخلریف         .ٔمني ا

  :  السادة من عن احلضور لكف اعتذر 

اله احللوطي       س،  :  عبد  لرئ ٔول      اخللیفة ا
    

لس؛ حماسب  :    ريشالعريب حمل         ا

س؛  :    سالمة عبد القادر       لرئ   اخللیفة الرابع 

ة التازي       س؛  :    ی م لرئ   اخللیفة اخلامس 

لس حماسب  :    رشید املنیاري        .ا
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ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج

رشیع    :ال

   ضافة نصني  01/20/2016قرار رمق ٔعامل ٕاىل ناهز  نيرشیعی ٕ اليت  اجللسة العامة دول 
لس یوم امجلعة  ریل  8سیعقدها ا رشیعیة  2016ٔ ریل من السنة ال ٔ تاح دورة  ارشة بعد اف ، 2016- 2015م

ّدال، وهام لس السید محمد  ٔمني ا دة  ٔنصاري مبسا س السید محمد ا لرئ ٔول   :واليت سیرتٔسها اخللیفة ا

  شفا یتعلق 70.13مرشوع قانون رمق س  ؛یة اجلامعیةئ ملراكز 

  ادة تنظمي  51.15مرشوع قانون رمق ٕ  ". املرسح الوطين محمد اخلامس"یقيض 

   ا  02/20/2016قرار رمق ة الضامن  85.15مرشوع قانون رمق  ٕ ىل اتفاق ه  یوافق مبوج
عي املوقعة بتوس يف  ، املودع غربیة وامجلهوریة التوسیةبني اململكة امل) 2015ٔكتور  19( 1437حمرم  5ج

س احلكومة، لس من رئ ب ا ة ى مك فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت ىل جلنة اخلارج  .واحلدود وا

  ٔسئيف  ءلبدیقيض  03/20/2016قرار رمق  وذ ابتداء من یوم استعامل التدبري إاللكرتوين ل
ریل  10االثنني   ناءها؛ (SAMSUNG  SM-T561) ات الكرتونیة بواسطة لو  2016ٔ مت اق  اليت س

  

ة    :العالقات اخلارج

  ىل املشاركة يف  04/20/2016رمق قرار ساء الربملانیات املزمع ملوافقة  ل ٔعامل املنتدى الشامل 
ٔردن یويم  لبیة  1( 2016ماي  5و 4عقده بعامن ا  ؛) مرافق ٕاداري+ من  املعارضة  1+ من 

 ىل املشاركة يف 05/20/2016 رمقرار ق داد التقرر  ملوافقة  سیقي الرابع خبصوص ٕا ع الت ج
وري الشامل ستعراض ا ٓلیة  رمس اجلو الثالثة من  عقد یوم امجلعة  الوطين  ي س ریل  15ا مبقر  2016ٔ

ط؛ لر سان   من املندوبیة الوزاریة حلقوق إال

   ىل املشاركة يف  06/20/2016 رمققرار ٔورويب لك من لربملان املربجمتني همتني امل ملوافقة  ا
سیل وسرتاسبورغ يف ٕاطار  لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة رو ٔوروبیة ا ریل ا ٔ  .2016الل شهر 

   ىل مشاركة  07/20/2016 رمققرار ة ملوافقة  س مجمو وح، رئ شار عبد الصمد ق السید املس
رة حول موضوعالصدا ململكة املغربیة ومجهوریة فرسا": قة املغربیة الفرسیة يف املائدة املستد ل : اجلهات  حنو ج

سفارة اململكة املغربیة ببارس یوم " دید من التعاون الالمركزي  . 2016ماي  03املزمع عقدها 

  ىل رغبة 08/20/2016 رمققرار لس معدة اجلزرة اخلرضاء، رئ ملوافقة  ة مب س جلنة اخلارج
سباين  الل الفرتة املمتدة من الشیوخ  رة معل لبالد  ز ام  ریل  22ٕاىل  19الق ٔ2016.  

  
  
الداخلية  شرة   491 العدد-ال

ش املس نمجلس ار  



13 
 

 

  رة معل  09/20/2016قرار رمق ز ام  يف  ربملان الكولوميبلبدراسة مقرتح الق
نفصالیني ٕاطار شطة  ٔ  ؛ املزتایدة هناك التصدي 

  ة والتعاون حول راس مب 10/20/2016قرار رمق من وزارة الشؤون اخلارج
ة الصداقة والتعاون الربملانیة املغربیة التوسیة؛ ٔعضاء مجمو ىل الحئة     طلب جملس نواب الشعب التويس احلصول 

  ات  11/20/2016قرار رمق مو جلان الصداقة والشعب  لس الستكامل هیلكةمبراس الفرق وا
اصة  الربملانیة، ة الصداقة والتعاون املغربیة الفرسیةوبصفة  ٔوربیة املشرتكة؛ مجمو لجنة املغربیة ا  وا

  لس ٕاىل  12/20/2016قرار رمق ٔعضاء ا رات العمل اليت یقوم هبا  داد تقارر عن مجیع ز ٕ
ىل السیدة  ٔعاماخلارج، وتوزیعها  دول  رجمهتا يف  ل  ب ق ٔعضاء املك  .والسادة 

  بلومايس؛ 13/20/2016قرار رمق ال ا لس يف ا لزتام بتعهدات ا  بتقدمي تقارر دوریة عن تقّدم 

  سیق مع جملس النواب يف ٕایفاد البعثات الربملانیة ٕاىل اخلارج يف ٕاطار  14/20/2016قرار رمق لت
ٔدوار بني ا   لسني؛توزیع ا

  

رملانیة    :شؤون 

  ٔداءات الصندوق اخلاص بتدبري معاشات  15/20/2016قرار رمق جراء دراسة حول دميومة  ٕ یقيض 
لس يف صیغته  ٔعضاء ا شرتااكت النامج عن التقلیص العددي  لغ  شارن الربملانیني، يف ضوء تناقص م املس

ستوریة اجلدیدة؛  ا

  لس لوضعها رهن ٕاشارة الفرق یقيض  16/20/2016قرار رمق یار الحئة من موظفي ا خ
ات؛ مو یة هبذه الفرق وا ٔداء املهام ذات طبیعة تق رشیة، قصد  ات اليت تعاين اخلصاص يف املوارد ال مو  وا

  ىل ورقة  2016/ 17/20قرار رمق لس بناء  ٔشغال ا ٔمازیغیة يف  لغة ا ٔن ٕادماج ا ش د قرارات  ع
ّدها  س، تتعلق بٔ لرئ وسكوس اخللیفة الثالث   : السید محید 

زون احلايل من   - ٔمازیغیة، مبجّرد نفاذ ا لغتني العربیة وا لس  ر اكفة املراسالت الصادرة عن ا تصد
ملراسالت؛ ٔوراق اخلاصة   ا

ناغ؛ -  لني يف اجللسات العامة املنقو تلفز حبروف تیف ٔسامء وصفات املتد  بث 
لسة معلرجم -  لس لتعممي  ةقریب ة  ٔمازیغیة حول سبل التعاون مع ا لثقافة ا مع املعهد املليك 

ال؛ ه يف هذا ا كون موظف ٔشغا و ٔمازیغیة يف   استعامل ا

  شاور  18/20/2016قرار رمق لجهات ب مج امللتقى الربملاين  ر داد  ٕ ب  بتلكیف جلنة من املك
سیق مع الهیئات املنتخ    . بة واملؤسسات الوطنیة ذات العالقةوت

  
  
  
  
ش   املس نمجلس ار  

الداخلية شرة   491 العدد-ال



14 
 

  
  

  
  

رشیع    :ال

ٔن تقدم به فریق العدا والتمنیة املتعلق مبنع  - ي سبق  سحب مقرتح القانون ا ار من جملس النواب  ٕاخ
ها شة واسهتال ، الش   .جتار يف مادة الرنج

  
ة    :العالقات اخلارج

 رة العمل اليت قام هبا شارن تقرر حول ز س جملس املس الل الفرتة املمتدة من  السید رئ لربیطانیا 
  .2016مارس  16ٕاىل  13

 شارنت ٔمني جملس املس ٔمحد اخلریف،  شار  ى ،قرر السید املس لس   ٔمراكرملان  ممثل ا
رملان  رة العمل اليت قام هبا وفد عن  الل الفرتة امل  ٔمراكالوسطى، حول ز  22ٕاىل  17متدة من الوسطى لبالد 

شار، وذ 2016مارس  ىل دعوة من جملس املس    . نبناء 

  رة اليت قام هبا ٕاىل وحر تقرر حول الز شار عبد الصمد ق ة الصداقة س السید املس س مجمو ، رئ
ة الصداقة والتعاون ال  )1(  :والتعاون املغربیة الفرسیة ام مجمو فرسیة املغربیة دراسة املقرتح الفريس املتعلق بق

الل شهر ماي  ا  ط وورزازات وا رة معل للك من الر  مرشوع  )2(و ،2016ز

  :شؤون ٕاداریة 

  وسكوس حول شارن املنعقد یوم تقرر السید محید  امللتقى الثالث ملوظفات وموظفي جملس املس
س ریل  07امخل ٔ2016. 

  

  

  
  

  
  

 
 

 
 
 

 
 

لٕالطالع   قضا
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الرئاسة   شطة   أ

  

 س ا ل رئ ستق   إالیطايل" جنوم 5حركة "وفدا عن حزب لس 
 

ن شامش، وفدا عن حزب  شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ رئاسة " جنوم 5حركة "استق إالیطايل 
س  Buffagni Stefanoالسید  ریل  7، یوم امخل لس 2016ٔ  .مبقر ا

س         رب السید رئ لقاء،  الل هذا ا و
زتازه  لس عن ا رة، ودورها يف تعمیق ا ٔمهیة هذه الز ب

ت  د القات الرشاكة إالسرتاتیجیة وجماهبة الت
ن والشعبني الصدیقني دمة ملصاحل الب   .املشرتكة 

ميقراطي  س جتربة البناء ا واستعرض السید الرئ
ادة الرشیدة لصاحب اجلال  ململكة املغربیة حتت الق

شلك  امل محمد السادس نرصه هللا،  ٔن املغرب  معتربا 
رة و طقة م اء يف م سبات الهامة والنوعیة اليت تضمهنا دستور . است ید  2011كام توقف عند املك ٔ ىل مستوى ت

ث املغرب حبقوق  سودها احلق والقانون، وش ه، يف بناء دو دميقراطیة  شلك ال رجعة ف ميقراطي،  یار ا خ
لهيا عارف  سان كام يه م   .املیا إال

س بـحزب ٔشاد السید الرئ ة السیاسة " جنوم 5حركة "و ل السا دیدة دا ة  ٔن خيلق دینام ي استطاع  ا
ىل مستوى املامرسة السیاسیة  إالیطالیة،  ٔو  ىل مستوى اخلطاب    .ٕان 

 ٔ ىل مضامني و شارن الوفد إالیطايل،  س جملس املس ٔطلع السید رئ مهیة وخبصوص قضیة الصحراء املغربیة، 
ىل  ٔسفه  د  لمملكة يف ٕاطار السیادة الوطنیة، م ٔقالمي اجلنوبیة  عل حول ا ايت حلل الزناع إالقلميي املف مقرتح احلمك ا

ٔجواء احلرب الباردة ستني ملنطق و ساریو ح ر والبول   .اسمترار اجلزا

ٔكد الوفد إالیطايل رغبة حزب  ته،  القات صد" جنوم 5حركة "ومن  اقة ورشاكة مع اململكة يف بناء 
دة راحب راحب املغربیة  ىل قا ن والشعبني الصدیقني  احل املشرتكة بني الب لمص دمة  دة  ة ووا ٓفاق رح   .ب

ٔمن واستقرار املنطقة،  هنجها املغرب محلایة  یة اليت  ٔم ملقاربة ا یة املغربیة و ٔم زة ا ٔ ونوه الوفد إالیطايل بیقظة ا
ٔم لتعاون ا هتدیدات إالرهابیةو ة ا ٔوريب يف موا   .ين املغريب ـ ا
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دة حول  مم املت ٔ ٔمني العام ل رية ل ٔ عاضه من الترصحيات ا كام جسل الوفد إالیطايل ام
ل  لمغرب يف ٕاجياد  لجهود الواقعیة  كر  و وت ري مق ها ترصحيات  موضوع الصحراء، معتربا ٕا

عل حو  لزناع املف دته الرتابیةهنايئ  فاع عن قضیة و لمغرب يف ا   .ل الصحراء، جمددا دمعه 

ة،  ٔوراش ورامج معل ملموسة هبدف بناء رشاكة منوذج ىل  شتغال املشرتك  ٔمهیة  ىل  ٔكد اجلانبان  هذا، و
ىل مستوى التعاون الثنايئ ة  ر لك الفرص املتا ٔفق اس نتتعدى ما هو سیايس ٕاىل ما هو اسرتاتیجي يف    . بني الب

  

  ال ىاستق رة املنتدبة  ة والتعاون  الوز ر الشؤون اخلارج امللكفة  ،املوریتاين وز
ملوریتانیني يف اخلارج ة و  .لشؤون املغاربیة وإالفریق

ن شامش،  شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ لس السید عبد  استق س ا خللیفة الثاين لرئ مرفوقا 
ىإال احل رة املنتدبة  ٔمحد التوزي، الوز لس السید  ٔمني ا لشؤون  لوطي و ة والتعاون، امللكفة  ر الشؤون اخلارج وز

س  ارك فال، یوم امخل دجية ام ملوریتانیني يف اخلارج، السیدة  ة و ریل  7املغاربیة وإالفریق لس 2016ٔ  .مبقر ا

لرو      ٔشاد اجلانبان  لقاء،  الل هذا ا ابط و
ٔن  قني واليت ميكن  ة اليت جتمع القطرن الشق التارخيیة املت
مل  ل اندماج مغاريب، حيقق  ٔ شلك رافعة قویة من 
ميقراطیة  شعوب املنطقة ودولها امخلس يف التمنیة وا

ت املشرتكة د ة الت ٔمن وإالستقرار ملوا   .وا

ٕالرادة السیاسیة القویة لقائدي     كام نوه اجلانبان 
ن صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا  الب
س محمد و عبد العزز، لتعمیق وتوطید  وخفامة الرئ

قني ن الشق   .العالقات الثنائیة بني الب

رات      یف الز ك رامج معل مشرتكة، و الل  ٔمهیة تعزز التعاون الربملاين من  ىل  س  وشدد السید الرئ
ستفادة من اخلربا م و ه ولیة حول القضا ذات  سیق يف خمتلف احملافل ا شاور والت ارب وال ت وتقامس الت

  .املشرتك

شوش     ٔمهیة حتصیهنا ضد لك  ن، و ٔخویة بني الب ىل جودة العالقات ا رة  ٔكدت السیدة الوز هبا،  ا ومن 
قني ن والشعبني الشق لب لمصاحل املشرتكة    .دمة 
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  شارن ر س جملس املس احث مع ئ ة ی ر الشؤون اخلارج ٔول، وز ر ا ئب الوز
ين   .السلوف

ة  ر الشؤون اخلارج ٔول، وز ر ا ئب الوز ن شامش،  شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق
نیا، السید ء Karl Erjavecجبمهوریة سلوف ریل  5، یوم الثال لس 2016ٔ  .مبقر ا

ال        س و رز السید رئ ٔ لقاء،  ل هذا ا
ربط بني  لس مستوى العالقات الثنائیة املمتزية اليت  ا
ىل رضورة  نیا، مؤكدا  اململكة املغربیة ومجهوریة سلوف
حها املوقع اجلیواسرتاتیجي  ر لك إالماكنیات اليت ی اس
القات ت املشرتكة وتوطید  د ة الت ن ملوا  لب

االت التعاون والرشاكة شمل خمتلف ا   .ل

ود اململكة       س  واستعرض السید الرئ
املغربیة يف مسار بناء دو احلق والقانون واملؤسسات 

ادة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا يف ظل حمیط ٕاقلميي مضطرب منویة كربى بق ٔوراش    .وٕاطالق 

ٔمهیة تقویة التعاون امل    ىل  س  ٔكد السید الرئ ستفادة من و مج معل هيدف ٕاىل  ر الل  ؤسسايت الربملاين من 
ا ٕاىل  ولیة، كام د م املشرتك يف خمتلف احملافل ا شاور حول القضا ذات إاله سیق وال یف الت ك ارب و اخلربات وتقامس الت

شارن املغريب وا رملانیة مشرتكة ملمثيل املقاوالت لك من جملس املس ل جلنة  شابه يف شك ين، حبمك ال لس الوطين السلوف
ن الصدیقني صادیة بني الب ق ٓلیة لتعزز العالقات  لسني،  ریبة ا ت    .مكو

امع       ىل موقفها ا نیا  س شكره مجلهوریة سلوف دد السید الرئ لمملكة املغربیة،  دة الرتابیة  وخبصوص قضیة الو
ل ٕاهناء ٔ دة من  ٔمم املت لحمك  جلهود ا ٔمهیة املقرتح املغريب  را يف هذا السیاق ب عل حول الصحراء املغربیة، مذ الزناع إالقلميي املف

دي وواقعي ملعاجلة هذه القضیة ل سیايس،  رتاف دويل واسع،  ي حظي  ايت ا   .ا

ٔمهیة       ىل  ين  ة السلوف ر الشؤون اخلارج ٔول، وز ر ا ئب الوز ٔكد السید  ته،  رة ودورها يف ومن  هذه الز
ىل  ٔبعاد، والس  عددة ا دیدا لعالقات م ٔن تعطي نفسا  ٓمال  ن،  القات الرشاكة والصداقة اجلیدة بني الب تعزز وتعمیق 

صادي والثقايف ق   .املستویني 

لتعاون الربملاين يف تعمیق روابط الصداقة الق وشدد       ور الهام  ىل ا ين  ن والشعبنياملسؤول السلوف   .امئة بني الب

ات الكربى اليت اخنرطت فهيا اململكة املغربیة، وجبهودها املتواص يف جمال    ٔمهیة إالصال ين ب ونوه املسؤول السلوف
ٔبیض  وب البحر ا ستقرار مبنطقة ج ٔمن و ا ل شلك منوذ ٔن املغرب  ويل، معتربا  ٔمين ا حماربة إالرهاب والتعاون ا

  .املتوسط

م املشرتك    ولیة ذات إاله اول اجلانبان لعدد من القضا إالقلميیة وا لقاء، ب   .ومتزي هذا ا
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العمومية لسات   ا
  

  

 اهزة ىل مشاریع قوانني  راسة والتصویت  ة   لسة معوم
  

شارن      شارن عقد جملس املس ة جملس املس ریل  8یوم امجلعة لسة معوم ارش  2016ٔ ة م
رٔسها السید ورة احلالیة  تاح ا ٔنصاري بعد اف ٔول اخللیفة محمد ا لس ا س ا ىل، لرئ ٕالجامع  اللها   وصادق 

  :مشاریع القوانني التالیة

  یتعلق  59.14مرشوع قانون رمق
رمميها ارشة بناهئا و ناء سفن الصید وم   . ق

  یغري ومتم  46.12مرشوع قانون
ٔول  ه امللحق ا من الظهري الرشیف الصادر مبوج

ٓخرة  28يف  مارس  31( 1337من جامدى ا
ارة البحریة) 1919  . مبثابة مدونة الت

  یتعلق  113.13مرشوع قانون رمق
االت الرعویة واملراعي الغابویةب ال الرعوي وهتیئة وتدبري ا  . الرت

  ات الصنا 133.12مرشوع قانون رمق لعالمات املمزية ملنتو  . ة التقلیدیةیتعلق 

  سالمة السدود 30.15مرشوع قانون رمق  . یتعلق 

  نة الهندسة املعامریة  016.89یقيض بتغیري القانون رمق  87.14مرشوع قانون رمق املتعلق مبزاو 
داث هیئة املهندسني املعامریني الوطنیة   .وٕا

  نة الهندسة املعامریة املتعلق  016.89یقيض بتغیري القانون رمق  106.14مرشوع قانون رمق مبزاو 
داث هیئة املهندسني املعامریني الوطنیة    .وٕا

   هنوض هبا 97.13مرشوع قانون ٕاطار رمق اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش يف . (یتعلق حبامیة حقوق ا
نیة ٕاطار  ).قراءة 

  دید احلرض  94.12مرشوع قانون رمق لسقوط وتنظمي معلیات الت ٓی  ملباين ا  .يیتعلق 

  متمي القانون رمق  106.12مرشوع قانون رمق لعقارات  18.00بتغیري و ة املشرتكة  املتعلق بنظام امللك
ة   . املب

  شفائیة اجلامعیة 70.13مرشوع قانون رمق س ملراكز    . یتعلق 

  ادة تنظمي  51.15مرشوع قانون رمق ٕ   ."املرسح الوطين محمد اخلامس"یقيض 
ىلف صادق      لبیة  ني  89.13مرشوع قانون رمق  ٔ لصحف ٔسايس  لنظام ا یتعلق 

نیة ٕاطاريف . (املهنیني   ).قراءة 
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الدائمة ان ال رامج و  أشغال

  

 

 امئة لجن ا لهيا من طرف ا   النصوص املصادق 
ورتني   .الل الفرتة الفاص بني ا

  

 عیة ة وإالج   .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
 ني املهنیني يف ٕاطار 89.13ع قانون رمق مرشو اف لص ٔسايس  لنظام ا نیة یتعلق    .قراءة 

  اقة  97.13مرشوع قانون ٕاطار رمق اص يف وضعیة ٕا ٔش هنوض هبا يف ٕاطار قراءة   املتعلق حبامیة ا وا
 .نیة

  شفائیة اجلامعیة 70.13مرشوع قانون رمق ملراكز الس   .یتعلق 

 4. ادة تنظمي  51.15مرشوع قانون رمق ٕ  ".املرسح الوطين محمد اخلامس"یقيض 

 ة نتاج ات  ة والقطا   .جلنة الفال
  ة التقلیدیة 133.12مرشوع قانون رمق ات الصنا لعالمات املمزية ملنتو  .یتعلق 

  سالمة السدود 30.15مرشوع قانون رمق   .یتعلق 

  ارش  59.14مرشوع قانون رمق ناء سفن الصید وم ق رمميهایتعلق    .ة بناهئا و

  ٔول من الظهري الرشیف الصادر يف  46.12مرشوع قانون رمق ه امللحق ا من  28یغري ومتم مبوج
ٔخرة  ارة البحریة) 19919مارس  31( 1337جامدى ا   .مبثابة مدونة الت

  االت الرعویة واملراعي ا 113.13مرشوع قانون رمق ال الرعوي وهتیئة وتدبري ا لرت    .لغابویةیتعلق 

 ٔساسیة ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  .جلنة ا
 دید احلرضي،  94.12 قانون رمق مرشوع لسقوط وتنظمي معلیات الت ٓی  ملباين ا   یتعلق 

  متمي القانون رمق  106.12 رشوع قانون رمق  م لعقارات  18.00بتغیري و ة املشرتكة  املتعلق بنظام امللك
ة   .املب

  داث  016.89یقيض بتغیري القانون رمق 87.14قانون مرشوع نة الهندسة املعامریة وٕا املتعلق مبزاو 
  .هیئة املهندسني املعامریني الوطنیة

  نة الهندسة املعامریة  016.89یقيض بتغیري القانون رمق 106.14مرشوع قانون املتعلق مبزاو 
داث هیئة املهندسني املعامریني الوطنیة   . وٕا

  

  

امئة ان ا ل   ٔشغال ا
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امئة رامج ان ا ل ا  

ٔساسیة ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا   جلنة ا

 عیة ج ة و   .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

  ء ریل  12الثال ٔ2016:  
  ة الثانیة عرشة زوىل لجنة :السا ب ا   مبك

ل ٕالیداع التعدیالت املقدمة حول مرشوع قانون رمق  - ٔ متریضیتعلق مب 43.13ٓخر  ن ا   .زاو 

  ٔربعاء ریل  13ا ٔ2016:   
  اىل ة العارشة صبا ة عاكشة :السا   بقا

یة - ملهن الف ان و لف   .مواص دراسة مقرتح قانون یتعلق 

  ة الثالثة زوىل ة عاكشة :السا   بقا
ىل مرشوع قانون رمق  .1 ا 44.13البت يف التعدیالت والتصویت  نة الق   .یتعلق مبزاو 
ىل مرشوع قانون رمق  .2 متریض 43.13البت يف التعدیالت والتصویت  ن ا   .یتعلق مبزاو 

 

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

  س ریل  14امخل ٔ2016 :  

   اىل ة العارشة صبا اشة :السا ع   بقاعة
  .دينیتعلق مبدونة الطريان امل 40.13رمق  قانون مواص دراسة مرشوع  - 
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  أجندة
  

  ٔشغال الندوة املشرتكة مع امجلعیة الربملانیة ملنظمة ضان الربملان املغريب  اح
ٔطليس   لف شامل 

  
ٔشغال الندوة املشرتكة للك من  ملتوسط وا Rose- Rothحيتضن الربملان املغريب  لجنة اخلاصة  لرشق وا

لجنة الفرعیة امل  ٔوسط وا لعالقات ع ا لف شامل نیة  لجمعیة الربملانیة ملنظمة  ٔطليس التابعة  رة ل صادیة العا ق

 ٔ الل الفرتة املمتدة من  ،طليسا ریل  22ٕاىل  20وذ  ٔ2016 .  
ٔطليس  لف شامل ا وتندرج هذه الندوة يف ٕاطار تقویة التعاون بني الربملان املغريب وامجلعیة الربملانیة ملنظمة 

الل وضع  وسطي"من  ي " رشیك م ى هذه امجلعیة حيظىا   .به الربملان املغريب 

لف  ٔعضاء يف امجلعیة الربملانیة ملنظمة  ول ا ت ا رملا وسیحرض هذه الندوة، ٕاضافة ٕاىل وفود 
رباء دولیون ٔطليس، ممثلو خمتلف املنظامت اجلهویة والقاریة، وكذا    شامل 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شارن املس  مجلس
الداخلية شرة   491 العدد-ال



22 
 

  

  

  

  

  إالرشاف
  

ٔمانة العامة * شارنا   لس املس
ة والتواصل* ریة العالقات اخلارج   مد
الم*   قسم إال
ة* الم ة التواصل والیقظة إال   مصل
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