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ع                                             24رمق  اج
  2016 ماي 02 االثننيلیوم                                     

ٔسبوعي یوم  ه ا شارن اج ب جملس املس لس السید  رئاسة 2016 ماي 02عقد مك س ا حكمي رئ
ٔعام النقط التالیة ،ن شامش دول    :وقد تضمن 

  

  

لني يف  ٔسامء املتد لرشوع يف كتابة  ار  ناغٕاخ ة حبروف التیف    .اجللسات العموم
 

ب )1 ع قرارات املك  ت
  

ب )2 ع املك ل حمرض اج  املوافقة 
  

ستوریة )3 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
 

لس ا 994.16قرار رمق - 1.3 ي بت ا لس ا ن مب ٔجور ه يف مخسة طعون تتعلق مبثيل امل ستوري مبوج
شارن لس املس ة عضوا مب اب السید محمد دعید شارن من مضهنا قرار ٕالغاء انت   ؛املس

ستوري رمق - 2.3  لس ا ة من  995.16قرار ا هب د ا ام ثبات جترید السید  ٕ لس  ه ا ي رصح مبوج ا
ب ف س لس النواب  ائیةصفة عضو مب ابیة بعد ٕادانته يف قضیة ج نت ٔهلیة   ؛قدانه ل

ستوري رمق  - 3.3 لس ا اب السید 996.16قرار ا لغاء انت شارن سني غمنويم ٕ لس املس   ؛عضوا مب

ستوریة-3.3 حملمكة ا ٔعضاء  لس لثالثة  اب ا  ؛انت

4.3-  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع لعرض الرئ س لسة  د  رمس التذكري مبو ت حول احملامك املالیة  لحسا ىل 
ٔربعاء  2014سنة  ة  2016ماي  04وذ یوم ا ا 11ىل السا  .صبا

رشیع )4  :ال

رشیعیة النصوصرجمة  - 1.4 ة  ال الل اجللسة العموم اهزة  كون  ٔن  اجلاهزة واليت ميكن 
ٔربعاء  ة الرابعة زو  2016ماي  04لیوم ا   :ىل السا

  

  

  

املكتبقر و  اجتماعات ارات  
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ثاق حتدي  05.16ع قانون رمق مرشو-1 ىل م ه  یوافق مبوج

ط يف  لر ة املربم  لف ٔ بني ) 2015نومفرب  30( 1437من صفر  18ا
ة وملحقاته لف ٔ رب هیئة حتدي ا ة،  ٔمرك دة ا ت املت  ؛حكومة اململكة املغربیة وحكومة الوال

سلمي ا 69.14مرشوع قانون رمق -2 ة  ىل اتفاق ه  ط يف یوافق مبوج لر ر  19رمني املوقعة  فربا
 ؛بني اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك 2014

دة القانونیة يف املیدان اجلنايئ، املوقعة  75.14مرشوع قانون رمق -3 ة املسا ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

ط يف  ر  19لر  ؛بني اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك 2014فربا

ة حول التعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئ ،  16.15 مرشوع قانون رمق-4 ىل االتفاق ه  یوافق مبوج

ش يف  ر  20املوقعة مبرا  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار 2015ینا

لهيم املوقعة  20.15مرشوع قانون رمق -5 اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة  ىل االتفاق ه  یوافق مبوج
ش يف مب ر 20را  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار 2015ینا

ط  39.15مرشوع قانون رمق -6 لر اریة، املوقعة  ة الت رة تفامه يف جمال املال ىل مذ ه  یوافق مبوج

ر  12يف  ا 2016فربا  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 

ساو يف  52.15مرشوع قانون رمق -7 ىل االتفاق املوقع بب ه  بني حكومة  2015ماي  28یوافق مبوج
رات شجیع وامحلایة املتباد لالس ٔن  ش ساو  ا ب  ؛اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة غی

ٔمن واحلاكمة احمللیة  54.15مرشوع قانون رمق -8 ٔن التعاون يف جمال ا ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

ساو يف  املوقع ساو 2015ماي  28بب ا ب لیة مجلهوریة غی ا لمملكة املغربیة ووزارة ا لیة  ا  ؛بني وزارة ا
ال  55.15مرشوع قانون رمق -9 دة إالداریة املتباد يف ا ىل االتفاق حول املسا ه  یوافق مبوج

 ؛ة مجهوریة السنغالبني حكومة اململكة املغربیة وحكوم 2015ماي  21امجلريك،املوقع بداكر يف 

ربیة  57.15مرشوع قانون رمق -1.4.10 ىل اتفاق التعاون يف جمال الصید البحري و ه  یوافق مبوج

اء البحریة، املوقع بداكر يف  ٔح  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة السنغال 2015ماي  25ا

ة ا 72.15مرشوع قانون رمق -11 ىل االتفاق ه  ط يف یوافق مبوج لر ریل  14ملوقعة  بني  2015ٔ
ٔن  هترب الرضیيب يف ش زدواج الرضیيب وملنع ا حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة العربیة السعودیة لتجنب 

ل ىل ا  ؛الرضائب 

روما يف  75.15مرشوع قانون رمق -12 ىل االتفاق املوقع  ه  بني حكومة  2015ماي  8یوافق مبوج

ب قطرياململكة  شاء مك ٔن ٕا ش لتمنیة الزراعیة  ويل   ؛املغربیة والصندوق ا

ىل ملحق االتفاق بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  81.15مرشوع قانون رمق -13 ه  یوافق مبوج
درالیة والوين(الطائفة الفرسیة لبلجیاك  سیل -ف ة ا) رو لمؤسسات املدرسیة البلجیك ليت حول الوضعیة القانونیة 

درالیة والوين  مج التعلميي لف ٔكتور  –تطبق الرب ط يف فاحت  لر ملغرب، املوقع  سیل    ؛2015رو
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ة املوقعة  82.15مرشوع قانون رمق -14 ىل االتفاق ه  یوافق مبوج

ط يف  بني حكومة اململكة املغربیة وجملس وزراء  2015ٔكتور  5لر
زدو  ٔلبانیا لتجنب  دان مجهوریة  هترب الرضیيب يف م ع ا اج الرضیيب وم

ل ىل ا   ؛الرضائب 
ولیة،  92.15مرشوع قانون رمق -15 ة ا ٔسايس حملمكة العدل إالسالم ىل النظام ا ه  یوافق مبوج

لكویت يف الفرتة ما بني  ٔوىل  29و 26املعمتد من طرف مؤمتر القمة إالساليم اخلامس املنعقد  من جامدى ا

ر  29و 26( 1407  ؛)1987ینا
عي املوقعة بتوس يف  85.15مرشوع قانون رمق -16 ج ة الضامن  ىل اتفاق ه  حمرم  5یوافق مبوج

 .بني اململكة املغربیة وامجلهوریة التوسیة) 2015ٔكتور  19( 1437

ة رمق  01.16مرشوع قانون رمق -17 ىل االتفاق ه  ٔوضاع ا  143یوافق مبوج ٔن الهجرة يف  ة ش ساف

ة العامل املهاجرن  لعامل املهاجرن، املسامة اتفاق اكفؤ الفرص واملعام  مكیلیة(وتعزز  ، املعمتدة 1975، )ٔحاكم 
ولیة يف دورته الستني املنعقدة جبنیف يف  ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا  .1975یونیو  24من ق

ة- 2.4 د الصیغة الصحی ع س جملس النواب  هنائیة ملرشوع قانون رمق  طلب رئ  48.15وا
ء   املتعلق بضبط قطاع الكهر

لنصوص التالیة - 3.4 ار بتوصل جملس النواب    :ٕاخ

  متمي القانون رمق  49.15مرشوع قانون رمق ارة  15.95بتغیري و املتعلق مبدونة الت
ٔداء ال ا ٓ اصة ب ٔحاكم    .وسن 

  متمي املادة حلا املدنیة 37.99ن رمق من القانو 23مقرتح قانون یقيض ی   .املتعلق 

امئة ) 5 ان ا ل   :ا

ل - - 1.5 مج معل ا امئةار   .ن ا

ئ الشفهیة) 6 ٔس   :ا
  

ٔسبوعیة؛ -  ٔعامل اجللسة ا  دول 
 رئاسة اجللسة؛ - 
 .ٔمانة اجللسة - 

  
ة) 7 مي السیاسات العموم   :اجللسة السنویة ملناقشة وتق
  

لجن-1.7 ٔول  ع ا ج ٔعامل  اتیة؛ملخص    ة املوضو
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ة) 8   : العالقات اخلارج
  

طط  - 1.8 دراج مرشوع ا ٕ س  لرئ ٔول  طلب اخللیفة ا

ب ٔعامل املك دول  بلوماسیة الربملانیة مضن    ؛سرتاتیجي 

س  - 2.8 شارن لنفقات ٕاقامة وتنقل رئ س حول حتمل جملس املس لرئ ٔول  تقرر مقدم من طرف اخللیفة ا

ٔبیض املتوسطامجلعیة ا لبحر ا   ؛لربملانیة 

لقاء حول  - 3.8 ٔشغال ا لمشاركة يف  دجية الزويم  شارة السیدة  لمس ة  ساء يف السیاسة" دعوة مو " ال

  ؛بعامن 2016ماي  5و  4یويم 
لند- 4.8 سة الربملان الف شارن یوم االثنني  يرغبة رئ س جملس املس ىل  2016ماي  16يف لقاء السید رئ

ا 11ة السا   ؛صبا
شارن خبصوص ٕاماكنیة اخنراط - 5.8 رٔي جملس املس ة والتعاون مبوافاهتا  طلب وزارة الشؤون اخلارج

ميقراطیة احمللیة" املغرب يف وضع  ل ا ٔورو" الرشیك من ا   ؛وفق القرار الصادر عن جملس 
اب املرحش لال Jean LASSALLEرغبة عضو امجلعیة الوطنیة الفرسیة السید - 6.8 ٔولیة النت ت ا ا نت

رملاين فريس ىل رٔس وفد  شارن  لس املس رة  ز ام  س امجلهوریة الفرسیة يف الق   ؛رئ
رئاسة السیدة رغبة-7.8 ويل،  الحتاد الربملاين ا یطالیة املغربیة  ة الصداقة والتعاون   وفد عن مجمو

Eleonora CIMBRO،ة مو سة ا ر ، رئ ز ام  لمغربيف الق   ؛2016ماي  19ٕاىل  15الل الفرتة املمتدة من  ة 

شارن املغريب، رغبة  -8.8 ة الصداقة والتعاون بني جملس الشیوخ الفريس وجملس املس وفد عن مجمو

لمغربChristian Cambon رئاسة السید رة  ز ام    ؛2016ماي  17ٕاىل  13الل الفرتة املمتدة من  الق
ٔشغال امجلعیة العامة  حول مشاركة تقرر-9.8 شار امحد اخلریف، يف  شارن، السید املس ٔمني جملس املس

الل الفرتة املمتدة من  ال  ٔمراك الوسطى اليت انعقدت بغوات ریل  29ٕاىل  24لربملان  ٔ2016.  

  : شؤون ٕاداریة) 9
 

شارن؛ - 1.9 ٔول من معلیة ٕایواء السادة املس ٔسبوع ا   حصی ا

ادة هیلك- 2.9 شارن؛ٕا   ة فضاءات العمل واقرتاح مناذج جتهزي املاكتب مبلحقة جملس املس

ة؛- 3.9 لصفقات العموم مج التوقعي    الرب

دى رشاكت توزیع الوقود؛ - 4.9   التعاقد مع ٕا

لسكك احلدیدیة - 5.9 ب الوطين  لس واملك ة املوقعة بني ا   ؛مصري االتفاق

ٔع- 6.9 ٔديب واملايل مجلعیة ا شارنالتقرر ا عیة ملوظفات وموظفي جميل املس ج   .امل 
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  :خمتلفات)10

لجهات - 1.10  ؛املنتدى الربملاين 

حتاد  -2.10 دراج نقطة يف طلب فریق  ٕ العام ملقاوالت املغرب 
اة الربملانیة ب حول الق ٔعامل املك   ؛دول 

مع املادي  لتغط - 3.10 لثقافات بتقدمي ا ا  تدى ا ويل طلب م طلبات تنظمي امللتقى ا یة جزء من م
  ؛حلوار الثقافات واحلضارات

شارن لیوم درايس یوم  - 4.10 ستضافة جملس املس لكراهیة  لشباب وحركة ال  طلب املنتدى املتوسطي 
ٔربعاء     ؛خشص 100مبشاركة  2016ماي  11ا

شارن تنظمي یوم درايس من طرف املندوبیة الوزاریة امللكفة حبقو  - 5.10 ٔعضاء جملس املس سان لفائدة  ق إال
ه حول  سان"وموظف وري الشامل وهیئات املعاهدات املتعلقة حبقوق إال ستعراض ا ٓلیة  ت يف  وذ " دور الربملا

ت   .2016ماي  21یوم الس
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ع    23رمق اج

ریل  25 االثننيلیوم  ٔ2016  

  

شارن ی عقد ب جملس املس ریل  25االثنني  ومـــــمك شارن رئاسة  ااج 2016ٔ س جملس املس رئ

شامش          :وحضور السادة السید حكمي ب

ٔنصاري       س،  :    محمد ا لرئ ٔول   اخللیفة ا

اله احللوطي                               س  :  عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

وسكوس       س  :    محید  لرئ     ،اخللیفة الثالث 
لس حماسب  :    رشید املنیاري           .ا

دال       لس،  :    محمد    ٔمني ا

لس ٔمني  :    توزئمحد          .ا

 :  السادة من عن احلضور لكف اعتذر   

س؛  :    سالمة عبد القادر       لرئ  اخللیفة الرابع 

ة التازي                              س؛  :    ی م لرئ  اخللیفة اخلامس 

ه                             لس   :    عبد الوهاب بلفق  ؛حماسب ا

لس؛ حماسب   :                  العريب حملريش                                ا

لس   :     ٔمحد اخلریف                                  .ٔمني ا
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ع القرارات الصادرة عن    ج

رشیع    :ال

 لسة  یتعلق مبدونة الطريان املدين 40.13رمق مرشوع قانون بربجمة  01/23/2016 قرار رمق يف 
ء  ة یوم الثال ریل  26معوم ٔسئ الشفهیة 2016ٔ ارشة بعد حصة ا   م

  ا 02/23/2016قرار رمق لس من جملس النواب  ٕ ة من مشاریع القوانني اليت توصل هبا ا مجمو
امئة قصد درا لجن ا لهياىل ا ٔمر ب . سهتا والتصویت   :ویتعلق ا

  ٔرسة والطفو 78.14مرشوع قانون رمق شاري ل س لس   ؛یتعلق 

  متمي القانون رمق  02.16مرشوع قانون رمق ابیة العامة  57.11یقيض بتغیري و نت لواحئ  املتعلق 

اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العموم  ستف ائیةومعلیات  ستف ابیة و نت الل امحلالت   ؛ة 

   ط يف  05.16مرشوع قانون رمق لر ة املربم  لف ٔ ثاق حتدي ا ىل م ه  من صفر  18یوافق مبوج
ة ) 2015نومفرب  30( 1437 لف ٔ رب هیئة حتدي ا ة،  ٔمرك دة ا ت املت بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة الوال

 .وملحقاته

  ملاء 36.15رمق مرشوع قانون  ؛یتعلق 

  ط يف  72.15مرشوع قانون رمق لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  ریل  14یوافق مبوج بني حكومة  2015ٔ
ٔن الرضائب  هترب الرضیيب يف ش زدواج الرضیيب وملنع ا اململكة املغربیة وحكومة اململكة العربیة السعودیة لتجنب 

ل  ؛ىل ا

  روما يف  75.15مرشوع قانون رمق ىل االتفاق املوقع  ه  بني حكومة  2015ماي  8یوافق مبوج

ب قطري شاء مك ٔن ٕا ش لتمنیة الزراعیة  ويل   ؛اململكة املغربیة والصندوق ا

  ىل ملحق االتفاق بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  81.15مرشوع قانون رمق ه  یوافق مبوج

درالیة ( الطائفة الفرسیة لبلجیاك سیل -والوينف ة اليت ) رو لمؤسسات املدرسیة البلجیك حول الوضعیة القانونیة 

درالیة والوين  مج التعلميي لف ملغرب، –تطبق الرب سیل  ٔكتور  رو ط يف فاحت  لر  ؛2015املوقع 
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  ة  82.15مرشوع قانون رمق ىل االتفاق ه  یوافق مبوج
ط يف  لر حكومة اململكة املغربیة  بني 2015ٔكتور  5املوقعة 

ع  زدواج الرضیيب وم ٔلبانیا لتجنب  وجملس وزراء مجهوریة 
ل ىل ا دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م  ؛ا

  ة  92.15مرشوع قانون رمق ٔسايس حملمكة العدل إالسالم ىل النظام ا ه  یوافق مبوج
ولیة، لكویت يف الفرتة ما بني املعمتد من طرف مؤمتر القمة إالساليم اخلامس املن ا من  29و 26عقد 

ٔوىل  ر  29و 26( 1407جامدى ا  .)1987ینا

ٔسئ الشفهیة    :ا

  ىل  03/23/2016قرار رمق ٔعامل ملوافقة  ء دول  ٔسئ الشفهیة لیوم الثال ریل  26لسة ا ٔ

اله احللوطي ، وال 2016 س السید عبد  لرئ لسة؛، اليت سرئسها اخللیفة الثاين  ل ٔمني  دال    سید محمد 

  
ة مي السیاسات العموم  :اجللسة السنویة ملناقشة وتق

  ء  04/23/2016قرار رمق ع یوم الثال ة لالج اتیة املؤق لجنة املوضو اء ممثيل الفرق يف ا  26ستد
لجنة وحتدید مهنجیة معلها یار رئاسة هذه ا ة احلادیة عرش قصد اخ ىل السا ریل   ؛ ٔ

  
ة ا   :لعالقات اخلارج

  ي مض ممثلني   05/23/2016قرار رمق دادي ا لقاء إال ات اليت متخضت عن ا ىل املقرت ملوافقة 
ع الربملاين ويل  لالج حتاد الربملاين ا شارن وممثلني عن  ورة  عن اداريت جملس النواب وجملس املس  22املوازي 

ة إالطار ل ٔطراف يف اتفاق عقد یوم ملؤمتر ا دة اليت س ش  2016نونرب  13ٔمم املت  ؛مبرا

  ىل    06/23/2016قرار رمق حتاد ملوافقة  یطالیة يف اطار  ة الصداقة املغربیة  مقرتح وفد مجمو

رة اململكة املغربیة يف الفرتة املمتدة من  ويل لز  ؛2016ماي  19اىل  15الربملاين ا

  ىل ملواف 07/23/2016قرار رمق صاد الرمقي مقرتح قة  ق ر و س ة و ارة والصنا ر الت وز

س  شارن وذ یوم امخل س جملس املس ة الفكریة من طرف السید رئ لملك لمنظمة العاملیة  ر العام  ال املد  12ستق

 ؛ 2016ماي 

  ال  08/23/2016قرار رمق ىل استق ٔاكملوافقة  ني اجلامعیني من  یطالیا  ةدميیوفد من الباح مريانو 
لملكة املغربیة من  رهتم  الل ز شارن  س جملس املس  ؛2016ماي  8اىل  3من طرف السید رئ
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  سویة الوضعیة املالیة ملوافقة  09/23/2016قرار رمق ىل 
رمس سنة   ؛2016يف مزيانیة الربملان العريب 

  لرشوع يف ٕاجراء االتصاالت  10/23/2016قرار رمق
ي قدمه الرض  اقشة مضامني التقرر اخلري ا ليس الربملان قصد م ة مب لجنيت اخلارج ع مشرتك  وریة قصد عقد اج

ٔمن؛  لس ا دة  ٔمني العام لالمم املت   ا

  
  :داریةإ شؤون 
  شارن خبصوص  09/23/2016قرار رمق راسة اليت قامت هبا ٕادارة جملس املس ا ا

دى رشاكت تو  ستفادة التعاقد مع ٕا ه  ٔو ٔفضل السبل  ىل جملس احملاسبة قصد دراسهتا واقرتاح  زیع الوقود 
ل؛. مهنا ه املق الل اج ب  ٔنظار املك ىل  ة    وعرض اكفة اخلیارات املمك

  عي  10/23/2016 قرار رمق ج ميقراطي  ستوري ا ىل طلب الفریق ا ملوافقة 
حلاق املوظفة السیدة مجی التد ریة الفریقٕ   ؛الوي مبد

  :خمتلفات
  ىل املشاركة يف  11/23/2016 قرار رمق ة حول دورة ملوافقة  ت يف "كوی دور الربملا

وري الشامل ط؛ 2016ماي  21و 20یويم " ستعراض ا   لر

 ىل تلبیة ا 12/23/2016 قرار رمق راسات السیاس ملوافقة  ة من املركز املغريب  یة عوة املو

ستوریة حلضور ندوة بعنوان  ت "وا ات احلقوق واحلر از ستوري يف م جتاهات الكربى لالجهتاد القضايئ ا

ٔساسیة   .بقرص املؤمترات بفاس 2016ماي  14و 13ملغرب یويم " ا

  قضا لالضطالع

ستوریةال لس مع املؤسسات ا   :قة ا

 ذ قا ت حول تنف لحسا ىل  ٔ لس ا نون املالیة والترصحي العام مبطابقة تقرر ا
لسنة املالیة  لملكة  لحساب العام  ني الفردیة  ت احملاسبني العموم  ؛2013حسا

رشیع    :ال

 رشیعیة التالی النوابلس جم توصل  : ةلنصوص ال

o  داث نظام لتغطیة عواقب الوقائع الاكرثیة  110.14مرشوع قانون رمق یتعلق 

متمي القا نات؛ 17.99نون وبتغیري و ٔم  املتعلق مبدونة الت

  
ن شار املس الداخلية مجلس شرة   494 العدد-ال



11 
 

  

 

o  متمي القانون مقرتح قانون یقيض بتغیري و
اء  57.11رمق  ستف ابیة العامة ومعلیات  نت لواحئ  یتعلق 

الل امحلالت  ة  ووسائل االتصال السمعي البرصي العموم

ائیة؛ ستف ابیة و   نت

o  القة املؤسسات ة  شفاف ات مقرتح قانون یتعلق  ٔو الرشاكت اليت تعطي العال
ٔو تتاجر يف املواد الصی ج  ٔو البیؤو ت ٔو املستحرض -دلیة  ة  ٔو املستلزمات الطبیة طب ات التجمیلیة 

ة ومجعیات املرىض  .مبهين الص

  ط ٕاىل السادة رؤساء الفرق الربملانیة لر نان  ٔس مراس من معیدة لكیة الطب ا
ات الصحیة 25- 14حول مرشوع قانون رمق  اويل املنت ن حمرضي وم  یتعلق مبزاو 

ة   :العالقات اخلارج

  ات الصداقة الربملانیة؛ ةیل ی ث مت ات يف مجمو مو  الفرق وا

  لف لجمعیة الربملانیة ملنظمة  ورة الربیعیة  ئق املتعلقة  ٔطليسل شامال الو املزمع عقدها  ا
الل الفرتة املمتدة من /بتريا   ؛2016ماي  30ٕاىل  27ٔلبانیا 

  :شؤون اداریة
 ي مجع السید لقاء ا ب النقابة املستق  تقرر عن ا شارن مع مك س جملس املس رئ

شارن؛  ملوظفي جملس املس

 لجهات؛   تقرر حول املنتدى الربملاين 

  لمتابعةقضا 
  

  :شؤون ٕاداریة
  

 داریة ؛  دلیل املساطري 
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 ة مجهوریة السلفادور ارج ر  ات مع وز اح لس جيري م س ا   اخللیفة الرابع لرئ

 
شارن س جملس املس ئب رئ  ٔجرى 

ات  عبد القادر سالمة،  السید اح س م  28یوم امخل
ریل  ة مجهوریة السلفادور، 2016ٔ ارج ر  ، مع وز

ددا من القضا زي، تناولت  م   هیغو ماریت ذات إاله
 .املشرتك

ات الل هذهو   عن رب اجلانبان  املباح
ن لتقویة العالقات الثنائیة  لب وبناء  إالرادة املشرتكة 

وب ـ  ٔمهیة التعاون ج رشاكة شام وممتزية تعكس 
وب،  ن   ج ة اليت تعرفها العالقات بني الب ینام وا

ت املشرتكة د ة الت  .ملوا

ٔكد اجلان    رملاين و رة التفامه املوقعة بني  ضیات مذ الل تفعیل مق ٔمهیة التعاون الربملاين املشرتك من  ىل  بان 
ىل تعزز وحتصني مسار العالقات املغربیة  ارب، والعمل  ستفادة من اخلربات وتقامس الت رات و ن، وتبادل الز الب

 .السلفادوریة

رز عبد القادر سالمة      ٔ  مسلسل هذا و
االت  التحوالت املهیلكة اليت عرفهتا اململكة املغربیة يف خمتلف ا
ادة صاحب اجلال امل محمد السادس، كام توقف عند  بق

اء هبا دستور  سبات الهامة اليت  ىل مستوى  2011املك
لربملان،  رشیعیة  دسرتة اجلهویة املتقدمة، وتقویة الوظیفة ال

شاریة ميقراطیة ال امئ احلاكمة اجلیدةورسیخ ا  …، وٕارساء د

ة مجهوریة       ارج ر  ٔشاد وز انبه،  ومن 
لتدبري اجلید، وٕاكطار مالمئ لبلورة ٕاسرتاتیجیة بدی  السلفادور بتجربة اململكة املغربیة يف جمال اجلهویة املتقدمة كمنوذج 

لمؤه ل  ٔم ر ا س الل  وازنة من  صادیة م منیة سوسیو اق ق  اتیة لتحق  .لجهات الت واملوارد ا

  

  

الرئاسة شطة   أ
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 لربملان الروماين ة  س جلنة الشؤون اخلارج ال رئ   .استق

 

ة الصداقة املغربیة الرومانیة  س مجمو ل رئ استق
لس  یل، ونظريه مب لس النواب السید رشید الق مب
س جلنة  ئب رئ يش،  شارن السید لعريب العرا املس

لربمل ة   Vlad  ان الروماين السید الشؤون اخلارج
Nistor  لسیدة ملغرب  سفرية رومانیا   Simonaمرفوقا 

Corlan Ioan  س  ، وذ یوم ریل  21امخل  2016ا
مبقر الربملان، وحبضور لك من السید عبد العزز العبودي، 
ل والسید محمد  ابد شك عن جملس النواب والسید 

شارن  .العزري عن جملس املس

الل هذ ر و لقاء، ذ سیا  ا ا السیدان رئ
االت واليت جتسدت  لعالقات اجلیدة اليت جتمع بني اململكة املغربیة ومجهوریة رومانیا يف خمتلف ا مجموعيت الصداقة 

ت ال س الربملانیة ىل خمتلف املستو رات الثنائیة  یف الز رية بتك ٔ   .الل العرش سنوات ا

ٔمهیة  العمل الربملاين املشرتك، ودوره يف تدعمي وحتصني العالقات املغربیة ـ الرومانیة، وتطرق اجلانبان ٕاىل 
ن  رملانیة ملموسة هتم تقویة العالقات الثنائیة بني الب ىل مشاریع  شتغال  لربملانني يف  ىل إالرادة القویة  مؤكدان 

ة والعلمیة صادیة والثقاف ق االت السیاسیة و   .الصدیقني يف ا

االت، مشیدا يف ذات  لمملكة يف خمتلف ا ٔقالمي اجلنوبیة  ي تعرفه ا واستعرض اجلانب املغريب، التقدم ا
ل سیايس واقعي  دة الرتابیة، ودمعها جلهود املغرب ٕالجياد  ملوقف الواحض مجلهوریة رومانیا من قضیة الو السیاق 

عل حول قضیة و  لزناع إالقلميي املف لیه  وافق     .دتنا الرتابیةوم

س الوفد الروماين رب رئ ته،  دة مرات( ومن  ي زار املغرب  رة يف تقویة ) ا ٔمهیة هذه الز زتازه ب عن ا
شاور يف  سیق وال ارب والت ستفادة من اخلربات وتقامس الت رات و الل تبادل الز بلوماسیة الربملانیة من  ودمع ا

ولیة حول القض م املشرتكخمتلف احملافل ا ه   .ا ذات 

لغاء  ٕ ٔوروبیة القايض  ٔورويب ضد قرار حممكة العدل ا حتاد ا ٔكد اجلانب الروماين دمعه لقرار جملس  كام 
ة ات الفالح ة املنت ٔن وزارة . اتفاق لس  وهبذه املناسبة، مت ٕابالغ اجلانب املغريب ب ربت رمسیا  ة الرومانیة،  اخلارج

ٔورو ةحتاد ا ادة تفعیل االتفاق ٔوروبیة وٕا امع ٕاللغاء قرار احملمكة ا ورة يب ولنظريهتا املغربیة عن موقفها ا   .املذ
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  لس س ا ترئ نف حتصیل  یربز الصعو ك اليت 
ة یون العموم     .ا

شارن السید عبد  س جملس املس شارك رئ
ي نظمته  رايس ا ٔعامل الیوم ا ن شامش يف  احلكمي 

ء مجم لس یوم الثال ميوقراطي التقديم  ة العمل ا  26و
ة مبدا  یون العموم ریل املايض حول موضوع حتصیل ا ٔ

ٔمهیة البالغة اليت   ىل ا سهيهامة شدد فهيا  موضوع  اك

ة" یون العموم الرتباطه مبختلف املرافق نظرا " حتصیل ا

عیة وانعاكسا ج صادیة و ق ات  ىل خمتلف والقطا ته 

ة، واعتبارا لٕالشاكالت  متعیة من  ات والرشاحئ ا الف

ت خمتلفة، مهنا ما هو  ىل مستو ا  ٔسئ اليت یطر وا
نیة ة   .قانوين مسطري وما هو تقين ٕاجرايئ، من 

س جهتادات القضائیة ويف هذا إالطار اعترب السید الرئ رشیعیة و كف ذات الص ٔن النصوص ال ي ال 
دها لتطور نظام فعال  م ٕاىل تطور اجلهاز ل و ه ة، ٕاذ ال بد من ٕایالء نفس القدر من  یون العموم تحصیل ا

رشي لعنرص ال م  ه وي والوظیفي، وكذا  ث التنظمي الب ة من ح یون العموم   .إالداري امللكف بتحصیل ا

ٔن   ٔضاف  ا الیوم الوضعو ، يف مفهو و ٔن ا الص دیوهنا یؤكد ب ت مجة يف است وال ، الواسع، جتد صعو

رامه،  ي یقدر بعرشات امللیارات من ا الصه، ا لبايق است لیه يف العرف إالداري  رامك ما یصطلح  ىل ذ  ٔدل 

ه الضیاع جراء التقادم ي یطال جزء م ىل وا ٔ لس ا ٔرقام الواردة يف تقارر ا ، مقدما يف هذا الصدد بعض ا
سبة  ل اصة  ت حول املوضوع  ات الرتابیةلحسا   .لجام

ىل  ٕاذ ٕان  الصه،  الل الفرتة املمتدة ما بني هذا املستوىالبايق است  13من  2013و 2009، انتقل 

هتا  16.8ملیار درمه ٕاىل  س دة بلغت  ز رتفاع سنوي بلغ يف املتوسط  29ملیار درمه،  ملائة، حسب  7.3ملائة و

ت يف شهر مایو تقر لحسا ىل  ٔ لس ا ٔصدره ا   .2015ر 

 ٔ س ٕاىل  ٔشار السید الرئ ستوجبو ام ن هذا الواقع  ة  الق یون العموم شخیص شامل ملنظومة حتصیل ا ب

ىل  رشاف احللول والسبل الكف بتطور هذه املنظومة، ٕان  ىل ماكمن اخللل والضعف، واس هبدف الوقوف 

 ٔ ىل املستوى التنظميي وإالدارياملستوى املؤسسايت   .و 
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 ىل مرشوعلسة مع راسة والتصویت  ة   وم
اهز  .قانون 

 
 

ء  عقد شارن یوم الثال رجب  18جملس املس
ریل  26املوافق ل  1437 ة  2016ٔ رئاسة  لسة معوم

س  شار السید عبد إال احللوطي اخللیفة الثاين لرئ املس
لس،  ٕالجامع ا اللها  ىل مرشوع قانون رمق صادق 

 .یتعلق مبدونة الطريان املدين 40.13

ت  ٔمني مستو وروم مرشوع هذا القانون ت
ٔمن الطريان املدين، وحامیة  لیا يف جمال السالمة اجلویة و
ولیة، وكذا مواص  لمعایري ا حقوق املسافرن طبقا 

بة حترر النقل اجلوي وفق رشوط املنافسة  ، وموا العاد
شهده جمال الطريان  ي  ولو ا التطور التقين والتك

ال لتكون يف املهن املتعلقة هبذا ا ٕالضافة ٕاىل تطور قطب منوذ شامل   .املدين، 

  

  
  

   

العم لسات وميةا  
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  ة اخلاصة ة امللكفة بتحضري اجللسة العموم اتیة املؤق ة املوضو مو ل ا شك

مي السی ةمبناقشة وتق  .اسات العموم
 

ٔحاكم الفقرة الثانیة من الفصل  ضیات املواد من  101طبقا  ستور، ومق من النظام  269ٕاىل  264من ا
ة  مو لس، اليت انتدبت ممثلهيا  ات  مو ات السادة رؤساء الفرق وا ىل اقرتا شارن، وبناء  لس املس يل  ا ا

لتح ة امللكفة  اتیة املؤق ة املرتبطة املوضو مي السیاسات العموم لس ملناقشة وتق لسة السنویة اليت سیعقدها ا ل ضري 
ء  ٔول یوم الثال عها ا ة اج مو نتاج الرثوة، عقدت ا ریل  26ٕ ا مبقر جملس 2016ٔ ة احلادي عرشة صبا ىل السا  ،

لجنة اب هیالك ا شارن، خصص ٕالنت  .املس

ع عن توافق ج ٔسفر  اب السادة وقد  ىل انت ة  مو   :ٔعضاء ا

 ة؛ اتیة املؤق ة املوضو لمجمو سا  دي عبد الكرمي، رئ   السید 

 س؛ لرئ ٔول  ئب  ري،    السید فؤاد قد

 س؛ لرئ ين  ئب    السید رشید املنیاري، 

 ة اتیة املؤق ة املوضو لمجمو   .السید عبد الصمد مرميي، مقررا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمومية السياسات  تقييم
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ةنة جل  - 1 ات إالنتاج ة والقطا  .الفال
ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج داد 2016ماي  02عقدت ا ة السید حلسن  ر السیا خصص  حبضور وز

، وتقویة تنافسیة " 2020رؤیة "حصی اسرتاتیجیة "موضوع ناقشة مل  ة، وخطة الوزارة ٕالنعاش القطاع السیا لسیا

ني، وسهیل ولوج ا لني السیاح لمتویل، وسیاسة الوزارة لرتوجي املنتوج السیا املغريبالفا ة   "لرشاكت السیاح

ريها من املواضیع ذات الص     .و

لجنة قد عقدت ا  واكنت ا  یتعلق 48-15قانون رمق مرشوع دراسة  ال ٔهنتصباح نفس الیوم ٓخر اج

ء ء بضبط قطاع الكهر داث الهیئة الوطنیة لضبط الكهر ء  ، وقدوٕا لجنة یومه الثال ة  03ددت ا ىل السا ماي 
ع  ه يف إالج رم ىل املرشوع  ٔن یمت البت فهيا والتصویت  ىل  ٔنه  ش ل لوضع التعدیالت  ٔ ٓخر  الثانیة عرشة زو 

ٔسئ الشفهیة لسة ا ارشة بعد  ي ستعقده لهذا الغرض يف الیوم نفسه م   .ا

ي رشعت ا وريم هذا املرشوع  ء ، ا اقشته یوم الثال ریل املايض، 26لجنة يف م بة التطورات  ٕاىل ٔ موا
ئیة والتحوالت اليت تعرفها خمتلف  ح السوق الكهر اصة يف ما یتعلق بتعمیق ف لیة اليت سیعرفها القطاع و املستق

بة التحوالت العمیقة اليت یعرفها قطاع ا ئیة، وموا شطة املتعلقة بقطاع الطاقة الكهر ٔ ددة والرفع من ا لطاقات املت

مثرن اخلواص ه لفائدة املس  .اذب

ء،  لكهر يئ الوطين وحسن سري السوق احلرة  ة النظام الكهر روم املرشوع ضامن تنافسیة وشفاف كام 
ٔورو  ئیة اجلهویة ا ولیني وامل  –وتعزز اندماج املغرب يف السوق الكهر وسطیة، وتعزز ثقة ماحني القروض ا مثرن م س

لني الصناعیني  .والفا

ٔ رشیعي اجلدیدومن  سعى املرشوع ٕاىل ل تعزز إالطار ال ء، ،  داث هیئة وطنیة لضبط قطاع الكهر ٕا
ئیة الوطنیة اليت  لشباكت الكهر اتیني  ني ا ء وضبط ولوج املنت لكهر ىل ضامن حسن سري السوق احلرة  سهر 

ا وحتررا وذ طبقا  ا ددة 13-09ٔحاكم القانون رمق تعرف انف لطاقات املت   .املتعلق 

  

  

الدائمة ان ال رامج و  أشغال

امئةٔشغ ان ا ل ال ا  
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ٔساسیةجلنة  - 2 ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  .ا
 

ٔربعاء  ا ا لجنة اج ریل  27عقدت ا ال يف د 2016ٔ یقيض  02.16راسة مرشوع قانون رمق رشعت 

متمي القانون رمق  نت 57.11بتغیري و لواحئ  اء واستعامل وسائل االتصال السمعي املتعلق  ستف ابیة العامة ومعلیات 

ائیة ستف ابیة و نت الل امحلالت  ة    .البرصي العموم

ضیات هذا املرشوع، ح  ملناسبة، توسیع جمال وروم مق لیة  ا ر ا ي تقدم به السید وز سب العرض ا

ن  د ري املق اصة مهنم الشباب  ٔمام املواطنات واملواطنني،  ال  الل فسح ا امة، من  ت بصفة  ا نت املشاركة يف 

ل ٔنفسهم يف هذه ا سجیل  ل  ٔ ر معلیة املراجعة السنویة، من  ىل ٕا لواحئ احملصورة  ٔمام يف ا ة الفرصة  واحئ، مع ٕا

ال  لواحئ احلالیة عن طریق ٕاجراء معلیات الشطب القانونیة وٕاد رئاسة السادة القضاة لتحیني ا ان إالداریة  ل ا
ات الالزمة   .إالصال

لني السیاسیني  ى الفا دیدة تتو توضیح الرؤیة  ضیات  اء هذا املرشوع مبق ٔساس  ىل هذا ا و

رشیعي لیوم ومعوم املواطنني يف قرتاع ال لواحئ اليت ستعمتد ٕالجراء  ، سواء ف یتعلق 2016ٔكتور  07 جمال حرص ا
راسة هذه الطلبات،  صصة  لفرتات ا ٔو ف یتعلق  د،  د وطلبات نقل الق هنايئ لتقدمي طلبات الق دید التارخي ا بت

ٔنظار العموم، ىل  ان إالداریة  ل ة يف  وعرض نتاجئ مداوالت ا ٔحصاهبا، واملناز ٔو الشطب ٕاىل  وتبلیغ قرارات الرفض 

ابیة نت لواحئ  هنايئ  رخي احلرص ا هيا وكذا    .هذه القرارات ، وبت احملامك يف الطعون املقدمة 

عیة - 3 ج ة و  .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
 

لجنة دراسة  ن  45.13مرشوع قانون رمق ٔهنت ا ٔهیل ا یتعلق مبزاو  ادة متریض والت وٕا

ٔربعاء  ي عقدته یوم ا ع ا ٔهیل، وذ يف إالج ریل  27الت ح 2016ٔ ر ذ ف ىل ٕا لجنة  ، وقررت ا

ٔربعاء د ا ایة یوم  ات الربملانیة وذ ٕاىل  مو ل تقدمي التعدیالت من طرف الفرق وا ٔ. 

ٓخر خصص ا  لجنة اج مقرتح قانون یتعلق  مواد اسةملواص در  ومساء نفس الیوم عقدت ا

یة ان واملهن الف ث  لف انب توقفت عندح ٔ انني ا شتغال الف اقشة مواد الباب العرش املتعلق  ، م

ٔربعاء  د ا ي ستعقده یوم  ع ا يق املواد يف إالج ىل دراسة  لجنة  ىل  2016ماي  04وستعكف ا

ة الثالثة بعد الزوال   .السا
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فاع الوطين واملناطق اخلار جلنة  - 4 ة واحلدود وا ج
 .املغربیة احملت

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ریل  27عقدت ا صادقت  2016ٔ

ىل مشاریع قوانني هتم  ة 17ال    :ويه اكلتايل اتفاق
ط يف  05.16مرشوع قانون رمق -1 لر ة املربم  لف ٔ ثاق حتدي ا ىل م ه  من صفر  18یوافق مبوج

رب هیئة حتدي ) 2015نومفرب  30( 1437 ة،  ٔمرك دة ا ت املت بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة الوال

ة وملحقاته لف ٔ  ؛ا
ط يف  69.14مرشوع قانون رمق -2 لر رمني املوقعة  سلمي ا ة  ىل اتفاق ه  ر  19یوافق مبوج فربا

 ؛بني اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك 2014
دة القانونیة يف املیدان اجلنايئ، املوقعة  75.14ن رمق مرشوع قانو-3 ة املسا ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

ط يف  ر  19لر  ؛بني اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك 2014فربا
ة حول التعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئ ،  16.15مرشوع قانون رمق -4 ىل االتفاق ه  یوافق مبوج

ش  ر  20يف املوقعة مبرا  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار 2015ینا
لهيم املوقعة  20.15مرشوع قانون رمق -5 اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة  ىل االتفاق ه  یوافق مبوج

ش يف  ر 20مبرا  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار 2015ینا

ط  39.15رمق مرشوع قانون -6 لر اریة، املوقعة  ة الت رة تفامه يف جمال املال ىل مذ ه  یوافق مبوج
ر  12يف  ا 2016فربا  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 

ساو يف  52.15مرشوع قانون رمق -7 ىل االتفاق املوقع بب ه  بني حكومة  2015ماي  28یوافق مبوج

راتاململكة املغربیة وحكو  شجیع وامحلایة املتباد لالس ٔن  ش ساو  ا ب  ؛مة مجهوریة غی
ٔمن واحلاكمة احمللیة  54.15مرشوع قانون رمق -8 ٔن التعاون يف جمال ا ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

ساو يف  ا ب  2015ماي  28املوقع بب لیة مجلهوریة غی ا لمملكة املغربیة ووزارة ا لیة  ا  ؛ساوبني وزارة ا
ال  55.15مرشوع قانون رمق -9 دة إالداریة املتباد يف ا ىل االتفاق حول املسا ه  یوافق مبوج

 ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة السنغال 2015ماي  21امجلريك،املوقع بداكر يف 

ىل اتفاق التعاون يف جمال الصی 57.15مرشوع قانون رمق -1.4.10 ه  ربیة یوافق مبوج د البحري و
اء البحریة، املوقع بداكر يف  ٔح  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة السنغال 2015ماي  25ا

ط يف  72.15مرشوع قانون رمق -11 لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  ریل  14یوافق مبوج بني  2015ٔ
ٔن حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة العربیة السعودیة  هترب الرضیيب يف ش زدواج الرضیيب وملنع ا لتجنب 

ل ىل ا  ؛الرضائب 

روما يف  75.15مرشوع قانون رمق -12 ىل االتفاق املوقع  ه  بني حكومة  2015ماي  8یوافق مبوج

ب قطري شاء مك ٔن ٕا ش لتمنیة الزراعیة  ويل    ؛اململكة املغربیة والصندوق ا
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ىل ملحق االتفاق  81.15مرشوع قانون رمق -13 ه  یوافق مبوج

درالیة (بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة الطائفة الفرسیة لبلجیاك  ف

سیل - والوين ة ) رو لمؤسسات املدرسیة البلجیك حول الوضعیة القانونیة 

درالیة والوين  مج التعلميي لف ط يف فاحت ٔ  –اليت تطبق الرب لر ملغرب، املوقع  سیل    ؛2015كتور رو
ط يف  82.15مرشوع قانون رمق -14 لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  بني  2015ٔكتور  5یوافق مبوج

دان  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم ٔلبانیا لتجنب  حكومة اململكة املغربیة وجملس وزراء مجهوریة 

ل ىل ا   ؛الرضائب 
ولیة، یوافق مب 92.15مرشوع قانون رمق -15 ة ا ٔسايس حملمكة العدل إالسالم ىل النظام ا ه  وج

لكویت يف الفرتة ما بني  ٔوىل  29و 26املعمتد من طرف مؤمتر القمة إالساليم اخلامس املنعقد  من جامدى ا

ر  29و 26( 1407  ؛)1987ینا

عي املوقعة  85.15مرشوع قانون رمق -16 ج ة الضامن  ىل اتفاق ه  حمرم  5بتوس يف یوافق مبوج
 .بني اململكة املغربیة وامجلهوریة التوسیة) 2015ٔكتور  19( 1437

ة رمق  01.16مرشوع قانون رمق -17 ىل االتفاق ه  ة  143یوافق مبوج ساف ٔوضاع ا ٔن الهجرة يف  ش

ة العامل املهاجرن  لعامل املهاجرن، املسامة اتفاق اكفؤ الفرص واملعام  ، املعمتدة 1975، )مكیلیة ٔحاكم(وتعزز 

ولیة يف دورته الستني املنعقدة جبنیف يف  ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا  .1975یونیو  24من ق
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سانجلنة  - 1 رشیع وحقوق إال  .العدل وال

 ء ئ الشفهیة  2016 ماي 03 الثال ٔس لسة ا  :بعد 

 اقشة مرشوع قا دید رشوط  64.14نون تنظميي رمق التقدمي والرشوع يف م بت

رشیع، ومرشوع قانون رمق  ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال  44.14ویف

ة  ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العموم یف دید رشوط و ة (بت قا

  ).عاكشة
 

 ٔربعاء ة  2016 ماي 04 ا ا  11ىل السا  :صبا

 راسة والتصویت ضاءعند  ا یتعلق  90.15ىل مرشوع قانون تنظميي رمق  ق

لس الوصایة   .مب

عیةجلنة  - 2 ج ة و  .التعلمي والشؤون الثقاف

 ٔربعاء  :2016ماي 04 ا
  ا ة العرشة صبا یتعلق مبزاو  25.14الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق  :ىل السا

ات الصحیة اويل املنت   .ن حمرضي وم
  ة ل لتقدمي التعدیالت حول مرشوع قانون رمق  :الثانیة عرشة ظهرا ىل السا ٔ ٓخر 

ٔهیل الوظیفي 45.13 ادة الت ٔهیل وٕا ت ن الرتویض وال   .یتعلق مبزاو 
  ة الثالثة بعد الزوال یة :ىل السا ان واملهن الف لف   .مواص دراسة مقرتح قانون یتعلق 

ات الرتابیة والبجلنة  - 3 لیة وامجلا ا ٔساسیةا  .ات ا

 ء ا 2016ماي  03 الثال ة العارشة والنصف صبا ة عاكشه( ىل السا  ):قا

 متمي القانون رمق  116.14واص دراسة مرشوع قانون رمق م  52.05یقيض بتغیري و
ذه الظهري الرشیف رمق  ف ىل الطرق الصادر ب  26بتارخي  1.10.07املتعلق مبدونة السري 

ر 11(1431من صفر   .)2010 فربا

  
  
  

ان ل ات ا مج اج  ر
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ة جلنة - 4 ات إالنتاج ة والقطا  .الفال

 ء   2016ماي  03 الثال

  ة ل :الثانیة عرشة زوىل السا ٔ ٕالیداع التعدیالت اخلاصة مبرشوع قانون  ٓخر 

ء  48.15رمق  داث الهیئة الوطنیة لضبط الكهر ء وٕا  .یتعلق بضبط قطاع الكهر
 ٔسئ الشفهیة لسة ا ارشة بعد  مبرشوع قانون رمق ت يف التعدیالت والتصویت الب :م

ء 48.15 داث الهیئة الوطنیة لضبط الكهر ء وٕا  .یتعلق بضبط قطاع الكهر
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  سیل ٔمن والهجرة والصحراء  رملانیون مغاربة یتدارسون بربو  قضا ا

حتاد  ة الصداقة الربملانیة  قامت مجمو
ٔورويب رئاسة السید محمد الشیخ بید هللا  املغرب ا

ٔسبوع املايض الل ا سیل  رو رة معل ٕاىل    .ز

ء و  ریل  26یوم الثال قام الوفد ، 2016ٔ
دد من  ث اجمتعت مع  فة،ح شطة دبلوماسیة مك ٔ ب
ٔورويب،  لربملان ا ات السیاسیة  مو سقي ا ممثيل وم

ٔمر لك من رشارد ه ة ویتعلق ا سق مجمو وویت م
سق  ریدا م ان دان  ميقراطیني، ورس یني ا شرتا

لجنة الفرعیة  سة ا ميقراطیني ورئ یني ا الف التقديم لالشرتا ٔورويب، وٕالینا فاالسیانو عضو الت احلزب الشعيب ا
ٔورويب لربملان ا سان   .حلقوق إال

ع،  ج الل هذا  دد من املواضیع ذا ومت  یة حبث  ٔم ت ا د ىل رٔسها الت م املشرتك و ه ت 
ٔوسط، وكذا  ا والرشق ا ان شامل ٕافریق شه بعض ب ي تع ستقرار ا دم  ضطراب و ا  اصة يف ظل  إالقلميیة 

ل وب السا ا ج  .يف ٕافریق

ا ور  ٔورويب م حتاد ا ى  س بعثة املغرب  ي حرضه السفري رئ لقاء، ا مل، التطورات وتناول هذا ا
ن يك مون دة  ٔمم املت ٔمني العام ل ٔدىل هبا ا زية اليت  رية مللف الصحراء املغربیة بعد الترصحيات املت ٔ ٔیضا . ا كام حبث 

سان يف املغرب ي عرفه ملف حقوق إال  .التطور ا

ٔكد  شار السید و ة الصداقة الربملانیة املغرب املس س مجمو ىل محمد الشیخ بید هللا، رئ ٔورويب،  حتاد ا
ٔيت  رة اليت ت ٔورويب، وكذا بعد ”ٔمهیة هذه الز حتاد ا ه حسابة صیف بني اململكة املغربیة و يف وقت مرت ف

ة  دیدة ن ذ صورة  ٔ ي  ٔمين املسمتر ا هتدید ا سل وا رس ورو داث  ٔ شة لبان يك مون، و الترصحيات الطا
ل والصحراءتداعیات الربیع العريب والوضع   .”يف السا

ٔعرب ة الصداقة الربملانیة املغرب  السید و ٔن تضطلع مجمو ٔم يف  ٔورويب  –بید هللا عن  بدور “ حتاد ا
ت املشرتكة مبا فهيا  د ٔورويب ومع مجیع الفرق الربملانیة حول الت ٔصدقائنا يف الربملان ا ح نقاش رصحي مع  م يف ف

ة ومشلك ا یة والبی ٔم دة الرتابیةا  .“ لو

ةينامل لا الدبلوماسية  
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ٔن هؤالء  ٔضاف  ٔن الزناع حول الصحراء هو مشلك ”و ٔوا یفهمون  بد
ي تقدم به  ايت ا مكن يف مقرتح احلمك ا سب  ٔ ٔن احلل ا ري، و مغريب جزا

ٔمن ه وخيدم ا الب وال مغلوب ف ل ال  ٔیضا املغرب   .”والسمل يف املنطقة 

ة الصداقة الربملان  س مجمو رز رئ ٔ ٔیضا ملف  –یة املغرب و ع  ج الل هذا  ٔنه مت حبث  ٔورويب  حتاد ا
ي  ٔورويب التطور ا لربملان ا ات السیاسیة  مو سقي ا ٔمام م ث استعرض اجلانب املغريب  سان واملرٔة ح حقوق إال

ال مشريا يف هذا الصدد ٕاىل  ه اململكة يف هذا ا حقق
دات دستور  رات ا 2011مست ملتتالیة اليت والز

سان ٕاىل  دة حلقوق إال ٔمم املت ٓلیات ا قامت هبا 
 .املغرب

ٔوروبیون، یضیف الشیخ واهمت الربملانیون ا
سیاسة الهجرة وإالجراءات اليت اختذها  بید هللا، 
م  املغرب محلایة حقوق املهاجرن وسهیل معلیة اندما
ة والتعلمي  لعمل والص الل الولوج  متع من  يف ا

ملواطنني املغاربةإ   .سوة 

ٔورويب  هذا  حتاد ا ة الصداقة الربملانیة  س مجمو رنیو رئ ل  ٔكد ج ىل  –و لقاء،  املغرب، عقب هذا ا
ة الصداقة الربملانیة املغرب  رة اليت یقوم هبا وفد عن مجمو ٔورويب واليت سمتكن من عقد لقاءات مع  –ٔمهیة الز حتاد ا

ات  مو ىل التطور ممثيل ا طالع  لهيم  ن  ٔوروبیة وا شط احلیاة الربملانیة ا ٔورويب اليت ت لربملان ا السیاسیة 
عیة  صادیة واج ة اق وا ميقراطیة والبناء املؤسسايت واجلهویة، وما ميث املغرب  ي حققه املغرب يف جماالت ا ا

ٔورويب سبة لالحتاد ا  .ل

ىل  ٔكد يف هذا الصدد  ا”ٔن املغرب و ة ملنطقة املغرب العريب وشامل ٕافریق ىل رضورة “ یعترب وا مشددا 
ٔورويب سبة لالحتاد ا ل وب املتوسط  يس يف ج اطب الرئ كون املغرب هو ا  .ٔن 

ىل  ید  ٔ اسبة مت فهيا الت ٔیضا ملف الصحراء ويه م قش  ع  ج رنیو ٕان  ل  ٔخرى، قال ج ة  من 
ه املغربرضورة ٕاجياد  ي اقرت ايت ا الل احلمك ا ل لهذا الزناع من  ا  .ل 

ٔورويب،ٕاىل ذ  حتاد ا ة الصداقة الربملانیة املغرب  س مجمو  یوممحمد الشیخ بید هللا،  السیدٔجرى رئ
س  ریل  28امخل ٔورويب  2016ٔ س الربملان ا ت مع رئ سل، حماد ت املغربیة العالقا ، تناولتمارن شولتالسید بربو

ىل رٔسها خماطر إالرهاب والتطرف والهجرة م املشرتك و ه ٔوروبیة والقضا ذات   .ا

 ومع: املصدر
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 ٔمن حول الصحراء املغربیة   :عقب صدور قرار جملس ا

ة الصداقةمجم  ٔوربیة و ٔورو املغربیة ا  تدعو ٕاىل يبلربملان ا
ايت يف ال طط احلمك ا ل    صحراءالتطبیق العا

 
ٔورويب  حتاد ا ة الصداقة  املغرب  –اعتربت مجمو

ٔن  ٔورويب  ىل قرار حول "لربملان ا ٔمن  تصویت جملس ا
ل لوضعیة  ل  ا الصحراء، یؤكد رضورة ٕاجياد وشلك 
طقة يه يف غىن عن  ٔصبحت ذریعة الحنرافات وتورات يف م

رتف جمددا جبدیة ومصد ٔمن ا ٔن جملس ا ، معتربة  ة ذ اق
ستقرار يف املنطقة،  ل السمل و ٔ ة هذا املقرتح من  وجنا

ٔورو”وهو  ة  م مع مصل سجم شلك    ".ما ی

 
ٔشارت           سیل و ة، يف بالغ مشرتك بربو مو ٔنه   ا ىل القرار،  ٔمس  رمغ الترصحيات "عقب تصویت جملس ا

شدة  ري یعرتف  ٔ زية لبان يك مون، فٕان تقرره ا ٔنه بني املت ش فاوض  ل م د مع  ٔن احلل السیايس هو الطریق الوح ب
ٔطراف لمملكة املغربیة. ا   ."وهو بذ یعید املوقف الثابت واملسؤول 

 
ٔورويب          حتاد ا ة الصداقة  ساءلت مجمو ويف السیاق ذاته، 
ٔن "املغرب  – ي ال جيب  ظره بعد هذا التصویت السنوي ا عام ن

اصة كون شلكی لیه حتمیل لك طرف مسؤولیته، و ا حمضا، بل 
ىل املغرب حتت غطاء هذا  كرر  هتجمون شلك م ن  ٔولئك ا

 ".الزناع

رنیو ورشیدة دايت          ل  ي وقعه لك من ج ٔضاف البالغ، ا و
فانو مولو،  سري الوصول “ وس ٔن تضطلع بدور ت لهيا  دة  ٔمم املت ٔن ا

ٔزمة، مؤ ق ذٕاىل خمرج ل ٔن مجیع الرشوط جممتعة الیوم لتحق  .كدا 
ىل البالغ ٕاىل   ا املوقعون  ٔمين حيفز "هذا ود ويل وا ٔن السیاق ا ث  ة وكثري من املسؤولیة، ح ا قلیل من الش

ٔكرث من   ." وقت مىض ٔيىل ذ 

ٔورويب  حتاد ا ة الصداقة  ربت مجمو ٔورويب عن –ٕاىل ذ  لربملان ا ي  املغرب  ل ا ل دمعها الاكمل 
ذ  ه املغرب م ايت يف الصحراء، 2007اقرت طط احلمك ا ل  ايت، كام دعت ٕاىل التطبیق العا ، واملمتثل يف احلمك ا
  .حتت السیادة املغربیة

  ومع: املصدر
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  شارن ٔمراك یقدم جملس املس رملان  رة لربملانيي ورملانیات  مذ
عل خبصوص الصحراء املغربیةالوسطى حول الزناع امل    ف

 

س انعقدت  ریل  28یوم امخل ٔ2016 
ال  ، مراك الوسطىٔ اجللسة العامة لربملان لعامصة غوات

شارن لس املس امئ  امحد  السید حبضور املمثل ا
  .اخلریف

ٔوفر  ب ا لنص من  وحظي املغرب 
الت مبستوى التعاون   النقاش، ٕاذ ٔشادت لك املدا

لزت  ٔمراك و رملان  ي تعرفه العالقات املغربیة مع  ام ا
ول املشلكة   .الوسطى وا

ي اكن قد زار شارن،  ومتزيت اجللسة بتقدمي الوفد ا اململكة املغربیة يف مارس املايض بدعوة من جملس املس
جعاهب ٕ رة وٕاقرارمه  الل الز ٔجروها  لقاءات اليت  ه مبستوى ا ٔشادوا ف ي المسوه لتقرر شامل  الستقرار ا م 

ه رو ملناطق اجلنوبیة، عكس ما اكنت  اصة  ٔن   ملغرب،  اصة  ة،  ٔمراك الالتی الم ب ٔوساط ووسائل إال بعض ا
ريات إالرهابیة اليت  ا بعد التف ٔسبو دة، و ٔمم املت ري املسؤو لالمني العام ل لترصحيات  ت مع ما وصفوه  زام رهتم  ز

سیلاشهتا ا رو ة   .لعامصة البلجیك

امئ السید وتناول اللكمة  ىل   ٔمحد اخلریف املمثل ا ٔكد فهيا  ٔمراك الوسطى،  رملان  ى  شارن  لس املس
ان  رشیعیة بب الس ال تدى رؤساء ا ٔمراك الوسطى وم رملان  القات التعاون مع دول   ٔمراكاخنراط املغرب يف 

ب  ىل العموم،   ودول) فوریلال( الوسطى والاكرای ة  ار اسرتاتیجي يف  ٔمراك الالتی ة وخ ا ىل ق ين  وهو اخنراط ین
وب ىل تعدد -توطید وتعزز التعاون ج ادل یقوم  ٔمهیة ٕاقامة نظام دويل  وب، الس يف ظل الوعي املشرتك ب ج

ان اجلنوب يف شىت ها ب ت املشرتكة اليت توا د ٔقطاب، ويف ظل الت  . جماالت التمنیةا

ٔضاف  والسید و ٔن اململكة املغربیة حتظى مبوقع ج اسرتاتیجي بني ضفيت البحر املتوسط واحملیط -اخلریف، 
ٔورو والعامل العريب،  ا و ٔطليس، ويف مفرتق الطرق بني ٕافریق لتعاون بني دول  ا ینا  وهو موقع یؤهلها لتكون جرسا م

ة والاكریيب وٕافر  ى ٔمراك الالتی لمغرب  ٔمراك الوسطى بوابة  رملان  ا والعامل العريب، كام یعترب  ٔمراك یق دول املنطقة و
ة ب امةصالالتی   .فة 
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رز  ٔ ٔمهیة الهندسة   و
شارن اليت  لس املس اجلدیدة 

ٔن  ي ميكن  ور ا متع، وا متزي بتعدد وتنوع متثیلیة خمتلف تعبريات ا
ال لس من  صادي يف تعزز ودمع الرشاكة یلعبه ا ق ل مكونه 

ة ٔمراك الالتی ان  صادیة مع ب  .ق

ٔ ويف معرض لكمته، جسل    ري السید  ه الك محد اخلریف ارتیا
الالت اليت تعكسها  لمغرب و رته  ي قدمه الوفد لز ملضمون التقرر ا

ر  شارن،  ب جملس املس ٔن مك ئاسة قرارات اجللسة العامة، مؤكدا 
روح  حكمي السید  ٔشاد  رة، و ٔیضا يف موضوع الز ن شامش تداول 

ٔمراك الوسطى ورملان اململكة املغربیة رملان   .التعاون املمتزي واملمثر القامئ بني 

ٔمراك الوسطى حول الزناع  رملان  رة لربملانيي ورملانیات  شارن مذ ٔمني جملس املس ام لكمته، قدم  ويف خ

عل خب ايت حتت السیادة املف ادرة احلمك ا ا القضیة وم رونولوج رخيیة عن  صوص الصحراء املغربیة، تضم معطیات 

ىل  رة ستوزع  ٔن املذ ملناسبة،  ٔمراك الوسطى،  ٔمني العام لربملان  ٔكد ا ث  نفصالیني، ح د مغالطات  املغربیة وتض
ىل ٔعضاء امجلعیة العامة لیطلعوا  قة الرص  اكفة  عل حول الزناع القامئ حول الصحراءحق  .اع املف

ٔمحد اخلریف ٔن السید  ر  ر  ٔمني  د
ٔمراك  رملان  ى  امئ  شارن وممث ا جملس املس

ریل املايض 25 إالثنني ٔجرى یومالوسطى،  لقاء مع  ٔ
ال، رملان مجهوریة غوات س  ا  السید رئ راس ماریو 

زسول  .د

لقاء،  الل هذا ا اخلریف عن  السید رب و
زتازه بعمق العالقات القامئة بني اململكة املغربیة  ا
شاور  روح ال سمت دامئا  ال، واليت ا ومجهوریة غوات

دمة  سیق يف لك القضا املشرتكة  ٔمهیة اليت یوهيا  ملصاحل  والتعاون والت ىل ا ن والشعبني الصدیقني، مؤكدا  الب
متتع مبوقعاملغرب لعالقات التعاو  ال كدو  اصة مع مجهوریة غوات ة الصدیقة، و ٔمراك الالتی اسرتاتیجي بني   ن مع دول 

رخيیة مع اململكة ا القات  ٔمراك الوسطى، وجتمعها  ان  ٔن املغرب بدورهب و ملغربیة، مربزا  -حيظى مبوقع ج
ا وال اسرتاتیجي  ال وٕافریق لتعاون بني غوات ة  ق  .عامل العريبٔرضیة حق

 ومع: املصدر
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  شارن لالطالع لس املس وفد من جملس الشیوخ الفريس حيل مب
یين منوذج املغريب يف جمال تدبري احلقل ا  ىل ا

 
ن  ٔما یين وتنظمي  منوذج املغريب يف تدبري احلقل ا شلك ا

ات، جرت  اح ریل  25یوم إالثنني العبادة، حمور م مبقر  2016ٔ
لس،  ٔوروبیة، السید محمد ا ة الصداقة املغربیة ا س مجمو بني رئ

رئاسة  الشیخ بید هللا، ؤعضاء وفد من جملس الشیوخ الفريس، 
ن فريي ور لس السیدة     .عضو ا

ن فريي، يف ترصحي لواك املغرب العريب  ور وقالت السیدة 
اسبة لالطالع  لقاء اكن م ات، ٕان هذا ا نباء عقب املباح ٔ ىل ل

ن العبادة، معربة  ٔما یين وتنظمي  التجربة املغربیة يف جمال تدبري احلقل ا
ٓن ذاته، لروابط الصداقة اليت جتمع املغرب وفرسا،  ا يف ا عن ارتیا
ٔمئة اصة يف ما یتعلق بتكون ا  .والتعاون الثنايئ، 

ىل تنظمي وماكنة ومتویل إالسالم يف  طالع  سة بعثة  رزت رئ ٔ و
ا فرس ال، منوذ ٔن املغرب یعترب يف هذا ا ن العبادة اخلاصة به،  ٔما ا و

هودات اليت تبذلها اململكة حملاربة التطرف وإالرهاب ح، مشیدة    .لٕالسالم املعتدل واملنف
ٔوحض السید ته،  یة اليت  محمد من  ٔم هتدیدات ا لتطرق ٕاىل ا اسبة  لقاء شلك م ٔن هذا ا الشیخ بید هللا 

ان ضفيت املتوسط ترت  ستوجب تقویة التعاون بني ب ٔن حماربة التطرف  ل والصحراء، معتربا  بص مبنطقة السا
ن العبادة ٔما ٔطري  ٔمن وت   .يف ما یتعلق 

ٔعضاء الوفد الفريس، حول العدید من املواضیع ذات الص  ملناسبة،  ات،  وقد قدمت رشو
ادئ إالسالم املعتدل ال رتام حریة املعتقدبقضیة تلقني م سامح وا ىل ال   .قامئة 

 ومع: املصدر
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ليس الربملان ینظامن یوما دراسیا حول موضوع ٔصا واملعارصة مب  فریقا ا

لسائقني املهنیني"  عیة  ج   ".واقع امحلایة 
 

لني هبدف تعبئة خمتلف  الفا

لني يف قطاع النقل الطريق وال  شارك واملتد
ىل  ة  ٔجوبة املمك ل بلورة ا ٔ معهم من 

ل  ا يف ٕاطار من التفا ٔسئ اليت یطر ا

سك  سیق مبا یعزز ال إالجيايب والتعاون والت
ٔصا  در فریقا ا عیني،  والسمل إالج
سیق مع املنظمة  ليس الربملان بت واملعارصة مب

ميوقراطیة ملهنيي النقل ٕاىل تنظمي یوم درايس  ا

واقع امحلایة " حول املوضوع حتت عنوان 
لسائقني املهنیني عیة  شغیل "إالج ات الوزاریة املعنیة، س وزارة ال ، وذ مبشاركة ممثلني عن القطا

لنقل، والصندوق  ك امللكفة  س لو ر التجهزي والنقل وا ى وز عیة والوزارة املنتدبة  والشؤون إالج

لضامن إالج   .واملهنیني عيالوطين 
لسائقني املهنیني  عیة  ج محلایة  رايس فٕان املقصود  ٔرضیة النقاش املعدة لهذا الیوم ا وحسب 

ون  لهيا يف م عي املنصوص  ج ٔمني  ٔنظمة الت احلاملني لبطاقة السائق املهين هو لك اخلدمات اليت توفرها 
  .قوانني الشغل املغربیة

ات الوثیقة ذ سنة  فٕانه ووفقا  وما  2010لرمغ من ٕاقرار بطاقة السائق املهين يف مدونة السري م

د، فٕان وضع  عي والتقا ج عي والتغطیة الصحیة والسكن  ج مت التعاقد حو من ٕاماكنیة توفري الضامن 

ر  عیة السالف ذ ج ٔشاكل امحلایة  ٔي شلك من  ا تعرف غیاب  ىل  زال  ها، مما خيلق السائق املهين ما 

ى السائقني املهنیني عي  ج ٕالقصاء    .شعورا 
ة الهیلكیة ملقاوالت النقل مبا ینعكس  ىل  رضورة حتدیث الب ٔرضیة يف هذا السیاق  ؤكدت ا

هتا سهم يف تقویة تنافس ىل وضعیة السائقني العاملني هبا، ومبا  ضیات ٕاجيا  ىل رضورة تفعیل مق ٔحلت  ، كام 

الل متدید  84.11ن القانو لسائقني من  عیة  ج ل قانوين ٕالقرار امحلایة  سبات مكد وما یتضمنه من مك

ٔجراء احلاملني لبطاقة السائق املهين، ویضمن مجیع التعویضات  ري ا شمل العاملني  عي ل ج نظام الضامن 

عي، مبا فهيا التعویضات الع ج لضامن  لنظام العام  ٔمداملتعلقة    .ائلیة والتعویضات القصرية ا

  
  

  

واملجموعات الفرق شطة   أ
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  ميوقراطي التقديم تتدارس موضو ة العمل ا یون  عمجمو حتصیل ا
ة  .العموم

 

سیق مع الهیئة  اسبني بت لم الوطنیة 
ة العمل  صاد واملالیة، نظمت مجمو ني بوزارة إالق العموم

شارن یوم  لس املس ء التقديم مب ریل 26الثال  لقاء ٔ
ة بني ٕاشاكلیة ": حول موضوعدراسیا  یون العموم ا

، وذ مبشاركة ممثلني عن "التقادم وضعف التحصیل
ٔساتذة  ة املعنیة و ة وإالدرات العموم ات احلكوم القطا

ملوضوع متني  ني    .ح
لقاء العلمي حسب  ٔعامل هذا ا وقد توزعت 

مج التايل   :الرب

 ة تاح ف   اجللسة 
  

 ن شارن لكمة السید حكمي  س جملس املس   .شامس رئ

 ة العمل التقديم   .لكمة مجمو

 صاد واملالیة ق ني لوزارة  اسبني العموم لم  .لكمة الهیئة الوطنیة 
 لكمة السیدALAIN ANDRE PACCIANUS ني بفرسا س مجعیة احملاسبني العموم   .ئب رئ

 ٔوىل حمور ی: " اجللسة ا لمؤسسات القضائیة يف حتصیل ا ةٔي دور   "ون العموم
  

  لمملكة حول ٔستاذ محمد قرصي الویل القضايئ   :مدا ا
ن العمويم دور الواك"        "القضائیة يف حتصیل املال العام و ٕاشاكلیة تقادم ا

  ة بوزارة العدل: مدا السید ریة املزيانیة و املراق ر مد  .ادل احملمودي مد
 ين عن : مدا السید ت حول خمتار السل لحسا ىل  ٔ لس ا   :ا

ٓفة التقادم"                "مسؤولیة احملاسب العمويم بني واجب التحصیل و

 ة : " اجللسة الثانیة حمور یون العموم صاد و املالیة يف حتصیل ا ق  "ٔي دور لوزارة 
  

  لمملكة حول موضوع : مدا السید   :محمد املصمودي عن اخلزینة العامة 
ة وٕاشاكلیة التقادم"             یون العموم   "مدونة حتصیل ا

 لرضائب حول: مدا السید ریة العامة    :بلی عبد الرحامن عن املد
ة"                یون العموم ىل حتصیل ا ره  ٔ   "التقادم و

  دارة امجلارك حول: مدا السید ٕ ات  س قسم املناز حث ورئ ٔستاذ  ٔولعريب   :سعید 
ة"                      یون العموم ل ٕاصالح واقع ا   "قراءة يف مدا

الداخلية شرة ن  494 العدد-ال شار املس  مجلس



31 
 

  

  

  

  

 ٕاشاكلیة التقادم بني التبلیغ ودور احملاسب العمويم: " اجللسة الثالثة حمور "  

 ة: مدا السید یون العموم ري يف جمال ا  ).ئب اخلازن العام سابقا( مميون املميوين خ
یون "          الصهٕاشاكلیة حتصیل ا ة هتدید تقادم البايق ٕاست   "اجلبائیة يف موا

  ٔستاذة لبیضاء حول : مدا ا   :فدوى النتك عن هیئة احملامني 
ىل التقادم"             ره  ٔ ز و ى الغري احلا   ."إالشعار  
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   ةلسة ع لعرض السی رملانیة مشرتكة معوم تلالس لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا  .د الرئ
 

ستورمن  148الفصل  ٔحاكمطبقا   دي، یعقا
لسیه  ة مشرتكة ختصص لالالربملان مب ع لسة معوم س

س  ٔوللعرض السید الرئ لس  ا ىللم ٔ ت  ا لحسا
رمس سنة  ٔعاملحول  لس  ٔربعاء، وذ یوم 2014ا  ا

ة احلاد 2016مایو  4 ة ىل السا لقا ا  یة عرشة صبا
لس النواب لسات مب ل  .الكربى 

. 

  

  

  
  ة الصداقة الربملانیة املغربیة الفرسیة ر وفد عن مجمو ز لس الشیوخ الفريس یقوم   .ة معل لبالدمب

 
رة معل لبالدیقوم  ز لس الشیوخ الفريس  ة الصداقة الربملانیة املغربیة الفرسیة مب الل  وفد عن مجمو

شارن السید  2016ماي  17ٕاىل  13الفرتة املمتدة من  س جملس املس ىل اخلصوص مع رئ ات  اح اللها م جيري 
ٔن  ظر  ٓخرن، كام ی دد من املسؤولني ا س جملس النواب السید راشید الطاليب العلمي و ن شامش ورئ عبد احلكمي 

ت مع مسؤولني حم  وینيحيل الوفد يف مدینة العیون ٕالجراء حماد  .لیني و

 
  

  

  

  

  أجندة
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  إالرشاف
  

  

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

  
 
     

  

  

  

  

  
  

  
  
 
 

  (212+)537218371: الهاتف 

س   (212+)537728134:الفا

 Bulletin.internecc@gmail.com:  الربید إاللكرتوين
  www.Parlement.ma:العنوان إاللكرتوين
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