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ع                                             25رمق  اج
  2016 ماي 09 االثننيلیوم                                     

ٔسبوعي یوم  ه ا شارن اج ب جملس املس لس  رئاسة 2016 ماي 09عقد مك س ا ٔول لرئ اخللیفة ا

ٔنصاري ٔعام النقط التالیة ،السید محمد ا دول    :وقد تضمن 
  

ل  ٔج شارن بت س جملس املس   .2016ماي  17اجللسة الشهریة واليت اكنت مقررة یوم اقرتاح السید رئ
 

ب )1 ع قرارات املك  ت
 

ىل )2 ب املوافقة  ع املك   حمرض اج
 

رشیع )3  :ال
ار بتوصل جملس النواب مبرشوع قانون رمق إ  -3.1 ة 39.13خ ٔشغال العموم ة ل ادة تنظمي املدرسة احلس ٕ.   

  

امئة ) 4 ان ا ل  :ا
ان -4.1 ل مج معل ا امئة ر  .ا
لوفود  -4.2 لس لتقدميها  لجنة وشعار ا سمیة ا لجنة هبدا تذاكریة حتمل  ة بزتوید ا س جلنة اخلارج طلب رئ

بیة ٔج   .ا
 

ٔسئ الشفهیة) 5   :ا
ٔسبوعیة؛ - ٔعامل اجللسة ا  دول 
 رئاسة اجللسة؛ -
 .ٔمانة اجللسة -

 
 

ة) 6 مي السیاسات العموم   :اجللسة السنویة ملناقشة وتق
ىل دراسهتا وما  -6.1 لجنة  كب ا ٔفاكر واحملاور اليت س ٔمه ا اتیة یلخص فهيا  ة املوضو مو س ا رة من رئ مذ

ة خبصوصها ات احلكوم ٓراء القطا ال يف مدها ب  ؛یتطلبه ذ من استع

ام -6.2 لق رشیة الالزمة  ات املادیة وال اتیة واليت تطلب فهيا احلاج لجنة املوضو ا مراس ا  ؛مبها

سان لعضویة  -6.3 شار عبد احلق  نتداب املس لشغل واليت خترب فهيا  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا مراس من مجمو
اتیة ة املوضو مو     .ا

  

املكتبو  اجتماعات قرارات  

 

الداخلية شرة ن  495 العدد-ال شار املس  مجلس



3 
 

  

 

ة )7   : العالقات اخلارج
سرتاتیجي  -7.1 طط    ؛بلوماسیة الربملانیةمرشوع ا
ورة  -7.2 ت وا لمشاركة يف القمة الثالثة لرؤساء الربملا لجمعیة  12دعوة 

ل املتوسط یويم  ٔ ة 29و 28الربملانیة لالحتاد من    ؛ماي مبدینة طن
ظمي  -7.3 ٔوروبیة خترب فهيا ب لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة ا لنیابة  سة  لجنة ملهمتني ٕاىل الربملان مراس من الرئ ا

ٔورويب  سیل من  2016ماي  13اىل  9سرتاسبورغ من "ا ٔعضاء " 2016ماي  26اىل  23ورو وذ مبشاركة 

لجنة   ؛ا
لس اجلهوي   Laurent WAUQUIEZرغبة السید  - 7.4 س ا بفرسا يف لقاء   Auvergne Rhone Alpesرئ

شارن یوم االثنني س جملس املس  ؛2016ماي  16 السید رئ
رب عن  - 7.5 ي  لربملان املغريب ا نانه  سها عن ام ٔبیض املتوسط یعرب فهيا رئ لبحر ا مراس من امجلعیة الربملانیة 

لجمعیة یوم  ب املوسع  ٔشغال املك ال   ؛2016یولیوز  13استعداده الستق
ولیة الٕ مرا -7.6 لسید طاهر عامر غزة تطلب فهيا استق س من الهیئة العربیة ا شارن  س جملس املس ال السید رئ

س الهیئة یوم   ؛2016ماي  19املرصي رئ
لجنة الشؤون  -7.7 ع الطارئ  ج لمشاركة يف  ٔندليس عضو الربملان العريب  ل ا شار السید ن لمس ة  دعوة مو

ٔوضاع يف سور یوم  ٔن تطورات ا ش لربملان العريب  ة    ؛قاهرةل 2016ماي  9اخلارج
لمنتدى  -7.8 ة  تاح ف شارن حلضور اجللسة  س جملس املس لسید رئ ة  والتمنیة  لٕالساكن إالفریقيدعوة مو

ط یويم  ي سیعقد مبدینة الر  .2016ماي  12و 11احلضاریة ا
 

  : شؤون ٕاداریة )8
ادة هیلكة فضاءات العمل واقرتاح مناذج جتهزي املاكتب مبلحقة جملس  -8.1 شارنٕا  ؛املس

شارن -8.2 ٔولیة لعملیة ٕایواء السادة املس  ؛احلصی ا

دى رشاكت توزیع الوقود  -8.3 اریو املالمئة مع جملس النواب(التعاقد مع ٕا  ؛)س

ستقاليل -8.4 لفریق  ر    .طلب تعیني السید فالح مكد
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 خمتلفات) 9
ستوري - 9.1 ٔحرار والفریق ا  ؛مراسالت من فریق التجمع الوطين ل

ورة  لمشاركة يف ا نتداب ممثلني عهنم  لشغل واليت خترب فهيا  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا عي ومجمو ج ميقراطي  ا

وري الشامل ستعراض ا ٓلیات  ت يف  ة حول دور الربملا   ؛التكوی
وري الشامل  -9.2 ستعراض ا ٓلیات  ت يف  ة حول دور الربملا ورة التكوی    ؛إالجراءات العملیة لتنظمي ا

ظمة (التحمل الاكمل لنقل وٕاقامة املشاركني  -1 سان بدمع من م مج من طرف املندوبیة الوزاریة حلقوق إال ر

دة إالمنايئ ٔمم املت   )ا
ش : املاكن  -2   مرا
 2016ماي  21و 20:التارخي   -3
رملانیا و  20: املشارون -4 شارا   موظفا 15مس
شارن -5  .التنقل وإالیواء من مقر جملس املس
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ع    24رمق اج

  2016 ماي 02 االثننيلیوم 

  

شارن ی عقد ب جملس املس شارن السید حكرئاسة  ااج 2016 ماي 02االثنني  ومـــــمك س جملس املس مي ـــــرئ

  :وحضور السادة شامش  ن

            

ٔنصاري       س،  :    محمد ا لرئ ٔول   اخللیفة ا

اله احللوطي                               س  :  عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

وسكوس       س،اخللیفة الثالث   :    محید    لرئ

ة التازي                              س  :    ی م لرئ   اخللیفة اخلامس 

لس؛ حماسب   :                  العريب حملريش                                 ا

ه                            لس  :    عبد الوهاب بلفق         حماسب ا

لس حماسب  :    رشید املنیاري         .ا

دال       لس،  :    محمد    ٔمني ا

لس   :     ٔمحد اخلریف                                  .ٔمني ا

لس ٔمني  :    توزئمحد          .ا

  :  السادة من عن احلضور لكف اعتذر     

س؛  :    سالمة عبد القادر       لرئ   اخللیفة الرابع 
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ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج

 
ستوریةال لس مع املؤسسات ا   قة ا
  

  ستوریة 01/24/2016قرار رمق حملمكة ا لعضویة  ات  ب الرتشی ح  الن عن ف   . ٕال
  
رشیع     :ال

  ٔربعاء   02/24/2016قرار رمق ة یوم ا لسة معوم ة  2016ماي  04بربجمة مشاریع القوانني التالیة يف  ىل السا
 :الرابعة بعد الزوال

ط يف  05.16مرشوع قانون رمق - 1 لر ة املربم  لف ٔ ثاق حتدي ا ىل م ه  نومفرب  30( 1437من صفر  18یوافق مبوج

ت) 2015 ة وملحقاته بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة الوال لف ٔ رب هیئة حتدي ا ة،  ٔمرك دة ا  ؛املت

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

 ؛املغربیة والبوسنة والهرسك

دة  75.14مرشوع قانون رمق -3 ة املسا ىل اتفاق ه  ط يف یوافق مبوج لر  19القانونیة يف املیدان اجلنايئ، املوقعة 
ر   ؛بني اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك 2014فربا

ش يف  16.15مرشوع قانون رمق -4 ة حول التعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئ ، املوقعة مبرا ىل االتفاق ه  یوافق مبوج
ر  20  ؛وحكومة مجهوریة الكوت دیفواربني حكومة اململكة املغربیة  2015ینا

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

رة تفامه يف جم 39.15مرشوع قانون رمق -6 ىل مذ ه  ط يف یوافق مبوج لر اریة، املوقعة  ة الت ر  12ال املال فربا

ا 2016   ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 

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

شجیع وامحلایة ا ٔن  ش ساو  ا ب راتوحكومة مجهوریة غی   ؛ملتباد لالس
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ٔن التعاون يف جمال  54.15مرشوع قانون رمق -8 ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

ساو يف  ٔمن واحلاكمة احمللیة املوقع بب لیة  2015ماي  28ا ا بني وزارة ا

لیة  ا ساولمملكة املغربیة ووزارة ا ا ب  ؛مجلهوریة غی

ال امجلريك،املوقع بداكر  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  21يف 

ىل اتفاق التعاون  57.15مرشوع قانون رمق -10 ه  اء البحریة، املوقع یوافق مبوج ٔح ربیة ا يف جمال الصید البحري و
 ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة السنغال 2015ماي  25بداكر يف 

ط يف  72.15مرشوع قانون رمق -11 لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  ریل  14یوافق مبوج بني حكومة اململكة  2015ٔ

ىل املغربیة وحكومة اململكة العرب  ٔن الرضائب  هترب الرضیيب يف ش زدواج الرضیيب وملنع ا یة السعودیة لتجنب 
ل  ؛ا

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

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

ىل ملحق االتفاق بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة الطائفة الفرسیة  81.15رمق مرشوع قانون -13 ه  یوافق مبوج

درالیة والوين(لبلجیاك  سیل -ف مج ) رو ة اليت تطبق الرب لمؤسسات املدرسیة البلجیك حول الوضعیة القانونیة 
درالیة والوين  ط يف –التعلميي لف لر ملغرب، املوقع  سیل  ٔكتور رو  ؛2015 فاحت 

ط يف  82.15مرشوع قانون رمق -14 لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  بني حكومة اململكة  2015ٔكتور  5یوافق مبوج

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

ولیة، املعمتد من طرف  92.15مرشوع قانون رمق -15 ة ا ٔسايس حملمكة العدل إالسالم ىل النظام ا ه  یوافق مبوج

لكویت يف الفرتة ما بني  ٔوىل  29و 26مؤمتر القمة إالساليم اخلامس املنعقد  ر  29و 26( 1407من جامدى ا ینا

  ؛)1987

عي 85.15مرشوع قانون رمق -16 ج ة الضامن  ىل اتفاق ه   19( 1437حمرم  5املوقعة بتوس يف  یوافق مبوج

 .بني اململكة املغربیة وامجلهوریة التوسیة) 2015ٔكتور 

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

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

  ٔسئ  03/24/2016قرار رمق لسة ا ٔعامل  دول  ىل  ملوافقة 
ء  س السید  2016ماي  03الشفهیة لیوم الثال لرئ اليت سرئسها اخللیفة الرابع 

لسة ل ٔمني   عبد القادر سالمة والسید امحد اخلریف ك
  

ة    :العالقات اخلارج

  شارن ملصاریف نفقات تنقل  04/24/2016قرار رمق لبحر  وٕاقامةبعدم حتمل جملس املس س امجلعیة الربملانیة  رئ
ل يف  هتا   ٕاطارالبیض املتوسط اليت تد شارن حصته املقررة يف مزيان س ملؤسسته یؤدي جملس املس رئ  ؛امه 

  لقاء  05/24/2016قرار رمق ٔشغال ا لمشاركة يف  دجية الزويم  شارة السیدة  لمس ة  عوة املو ىل ا ملوافقة 
ويل حول  ساء" ا ي ستحتضنه مدینة عامن یويم " يف السیاسة ال  ؛2016ماي  05و  04ا

  شارن  06/24/2016قرار رمق س جملس املس س الربملان الفلندي من طرف السید رئ ال رئ ىل استق ملوافقة 
 ؛  2016ماي  16یوم 

  شارن يف وضع  07/24/2016قرار رمق ىل اخنراط جملس املس ل "ملوافقة  ٔ ميقراطیة احمللیةالرشیك من  " ا
،وفق القرار الصادر عن جملس  شطة املرتبطة هبذا  ٔورو ٔ دى ا  املوضوع؛واقرتاح استضافة ٕا

  ال عضو امجلعیة الفرسیة السید  08/24/2016قرار رمق ىل استق املرحش  Jean LASSALEملوافقة 
س امجلهوریة الفرسیة  اب رئ ٔولیة النت ت ا ا  لالنت

  ال  09/24/2016قرار رمق ىل استق الحتاد الربملاين ملوافقة  یطالیة املغربیة  ة الصداقة والتعاون  وفد عن مجمو
رئاسة السیدة ويل،  اللEleonora CIMBRO ا لمغرب من ،  رته   2016ماي  19ٕاىل  15الفرتة املمتدة من  ز

  ال 10/24/2016قرار رمق ىل استق ة الصداقة والتعاون بني جملس الشیوخ الفريس وفد ع ملوافقة  ن مجمو
رئاسة السید شارن املغريب،  لمغرب Christian Cambon وجملس املس رته  ٕاىل  13الفرتة املمتدة من  يف الل ز

  2016ماي  17
  :شؤون ٕاداریة

  دید  11/24/2016قرار رمق قرتاح تصور  ادةبتلكیف احملاسب السید رشید املنیاري  هیلكة فضاءات العمل  ٕال
ىل  شارن وعرضه  ل  ٔنظارواقرتاح مناذج جتهزي املاكتب مبلحقة جملس املس ه املق الل اج ب    ؛ املك

  دى رشاكت  12/24/2016 قرار رمق ني بوضع إالطار العام وحتدید رشوط التعاقد مع ٕا بتلكیف السادة احملاسب
ىل ل  توزیع الوقود وعرض ذ  ه املق الل اج ب    ؛ ٔنظار املك

   لسكك  13/24/2016قرار رمق ب الوطين  شارن واملك ة املوقعة بني جملس املس التفاق لعمل  هنايئ  لوقف ا
ناءات  رب اق رب القطار وذ  رغبون يف استعامل وسی النقل  شارن ممن  ٔمام السادة املس ال  ح ا احلدیدیة مع ف

 ؛وحمددةفردیة 
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  :خمتلفات

  ء   14/24/2016 قرار رمق  2016ماي  03لرشوع ابتداء من یوم الثال
ناغ ارشة حبروف التیف ة املنقو م لني يف اجللسات العموم ٔسامء املتد  ؛يف كتابة 

  ٔسبوع   15/24/2016 قرار رمق دید ا ل بت ٔول من شهر یونیو املق ا
لجهات ٔول  د لتنظمي فعالیات املنتدى الربملاين ا   ؛ مكو

 ىل  16/24/2016 قرار رمق ستضافة جملس ملوافقة  لكراهیة  لشباب وحركة ال  طلب املنتدى املتوسطي 
ٔربعاء  شارن لیوم درايس یوم ا  .خشص 100مبشاركة  2016ماي  11املس

 ىل املشاركة 17/24/2016 قرار رمق رايس املنظم من طرف املندوبیة الوزاریة امللكفة حبقوق  ملوافقة  يف الیوم ا
ه حول  شارن وموظف ٔعضاء جملس املس سان لفائدة  وري الشامل وهیئات "إال ستعراض ا ٓلیة  ت يف  دور الربملا

سان ت " املعاهدات املتعلقة حبقوق إال   2016ي ما 21وذ یوم الس
  

  قضا لالطالع
  
  

ستوریةال لس مع املؤسسات ا  :قة ا

  

ىل قرارا - 1 ستوري التالیة تطالع  لس ا  :ا

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

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

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

شارن( ة یعقده جملس املس لسة معوم ٔول   .)تالوة هذه القرارات يف 

ت حول احملامك املالیة  - 2 لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع لعرض الرئ س لسة  د  التذكري مبو
ٔربعاء  2014رمس سنة  ة  2016ماي  04وذ یوم ا ا 11ىل السا   .صبا
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رشیع    :ال

لنصوص التالیة ار بتوصل جملس النواب    :ٕاخ

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

  متمي املادة حلا املدنیة 37.99 من القانون رمق 23مقرتح قانون یقيض ب  .املتعلق 

  
ة مي السیاسات العموم   :اجللسة السنویة ملناقشة وتق

 ىل اتیة طالع  لجنة املوضو ٔول  ع ا ج ٔعامل   .ملخص 

ة   :العالقات اخلارج
 

 ٔشغال امجلعیة العامة لربملان  تقرر شار امحد اخلریف، يف  شارن، السید املس ٔمني جملس املس حول مشاركة 
الل الفرتة املمتدة من  ال  ریل  29ٕاىل  24ٔمراك الوسطى اليت انعقدت بغوات ٔ2016. 

  
لمتابعة   قضا 

ة   :العالقات اخلارج
  

  بلوماسیة سرتاتیجي  طط     .الربملانیةمرشوع ا
  

  :شؤون اداریة
  

 شارن ٔولیة لعملیة ٕایواء السادة املس    ؛احلصی ا

 ة لصفقات العموم مج التوقعي    .الرب
  

  

  

  

  

ن شار املس الداخلية مجلس شرة   495 العدد-ال
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 ن شامش لس السید حكمي  س ا بويت رئ س ج ب رئ ال امل يف حفل تنص    .ميثل 

 
 

د یوممت  ٔ بويت،  2016مایو  08 ا س ج ب رئ تنص
بويت حرضه قادة  لعامصة ج ، يف حفل رمسي  اسامعیل معر ج
بیة من مضهنا  ٔج ول ا دد من ا ورؤساء حكومات وممثلو 

 .املغرب

ل اململكة املغربیة يف هذا احلفل،  ن حكمي السید وم
ي نقل  شارن، وا س جملس املس ملناسبة هتاين  شامش، رئ

بويت، اسامعیل معر  حفظه هللا امل محمد السادس س ج لرئ
سا لبالده ابه رئ ادة انت ىل ٕا  .ج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الرئاسة شطة   أ
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  لس یرت س ا ة اخلاصة ٔ رئ راسة س اجللسة العموم
ىل لس  والتصویت  مرشوع القانون التنظميي املتعلق مب

 .الوصایة

ٔربعاء  ة یوم ا لسة معوم ن شامش  ملصادقة  2016ماي  04رٔس السید عبد احلكمي  ىل متزيت  ٕالجامع 
لس الوصایة  90.15رمق مرشوع القانون التنظميي    .املتعلق مب

ا مو الت رؤساء الفرق وا الل ؤمجعت تد اقشة مضامني  ت الربملانیة  ٔمهیته هذا املرشوعم ىل   ،
ٔن التصویت  ة مواطنة، كام اعتربت  ستوري مللك و احلدیثة، وكرس البعد ا ٔساسیة لبناء ا عتباره یعد ركزية 

دة ومت رسیخ و ٔمهیهتا الرمزیة يف  ة و ملؤسسة امللك اء لطبیعة النص القانوين املتعلق  ت ٕالجامع  اسك خمتلف مكو
ي ینعم به املغرب ستقرار ا  .الشعب املغريب، ودورها احملوري يف 

رشیع واكنت سان جلنة العدل وال ة وحقوق إال حضورا قو من  عرفت ،ملناقشة املرشوع ذات الیوم، املنعقدة صبی
ل  حلضو  ق شارن، كام متزيت  شارناملس س جملس املس ن شامش، واكفة رؤساء الفرق السید  ر الرمزي لرئ حكمي 

ات الربملانیة  مو  .وا

لس ، يف لكمته  س ا ع  واعترب رئ الل اج ة  لجنةاخلتام ٔن روح التوافق إالجيايب والبناء اليت طبعت ا  ،
ٔو اقشة هذا املرشوع،  داللتني، ا جلانب العاطفي القويم ٔن  ىل تتعلق  ىل اعتبار  يت  ىل والهو ة جسدت  امللك

ستوري  ، عنوا لهویة الشخصیة املغربیةمر التارخي د ثوابت النظام ا ٔ كون هذا املرشوع یعد  ال الثانیة تتعلق  وا
و العرصیة ة يف مسلسل استكامل مقومات ا  .املغريب، ولبنة ٕاضاف
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  ٔشغال شارك يف  لس  س ا الندوة الوطنیة حول "رئ
  "2015ٔهداف التمنیة املستدامة ملا بعد 

  

س شارك شارن جملس رئ  السید املس

ء یوم شامش ن احلكمي عبد   يف 2016 ماي 03 الثال

تاح  ٔهداف حول الوطنیة الندوة" ٔشغال اف

ضهنا اليت "2015 بعد ملا املستدامة التمنیة  مقر اح

ة الشؤون وزارة  .والتعاون اخلارج

س السید ٔلقى وقد  لكمة ملناسبة الرئ

 التمنیة خطة ٔجرٔة مسار ٔي ٔن فهيا ٔكد هامة
غ الوطين املستوى ىل 2030 املستدامة  ٔن يی

ذ ٔ تو  ماكسب عتبار بعني ی  السیاسات حتد

ة عیة العموم    .ببالد ج
 ددا رصیده يف حقق قد غربامل ٔن ذ

ارب من ة املبادراتو  الوطنیة الت  رتبط العموم
ارش شلك ارش ري ٔو م ٔهداف  م  التمنیة ب

رشیة لتمنیة الوطنیة بادرةاكمل  املستدامة، مجو  ال  ر

ه التمنیة ي القروي العامل لساكنة املو الن مت ا  إال
تیة الربجمة مسارو  ،2015 لیوزیو  30 لـ العرش عید خطاب يف عنه ة املواز عي النوع ىل املب  العمل وخطة ج

داث لطفو الوطنیة سك صندوق وٕا عي ال شاريك التخطیط ٓلیاتو  ج  القوانني يف لهيا املنصوص اجلدیدة ال

ات املتعلقة ةالتنظميی منوذجو  الرتابیة مجلا قالمي التمنوي ا ٔ ي عيج اقاملیث مرشوعو  یةاجلنوب  ل ده ا لس ٔ  ا

صادي عي ق ج يئ،و  و ٔسسة مسارو  الب عي احلوار م   .ج

ر  س السید وذ سبات كذ الصدد هذا يف الرئ ق جمال يف املنجزة ملك ٔهداف حتق ة، إالمنائیة ا لف ٔ  كام ل

ة املندوبیة طرف من املقدمة إالحصائیة املؤرشات تربزه   .لتخطیط السام
سبات هذه ٔن ري ت تقابلها شامش، ن السید ستدرك ،املك هبا يف متحور حتد  هبندسة املتعلق ا

ة السیاسات ٔقل ىل العموم ة السیاسات یةالتقائ  ضعف حول ا قب  املرتبطة الرتابیةو  القطاعیة العموم  ٔهداف تحق

ارات دیةحمدو  كذاو  املستدامة التمنیة عي سهتداف خ ات الرتايبو  ج ٔطفال ةاص لف  واملسنني والشباب اك

اصو  ٔش اقة ذوي ا    .إال
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س السید واعترب تو  الفرص هذه شخیص ٔن الرئ د  هو الت

ي لس ذا ا شارن مب ٔفقي التحمل ٓلیات یؤمن  ٔن ٕاىل املس  ٔدوار ا
رشیع ةو  ال مي املراق ة السیاسات وتق ٔهداف الص ذات العموم  التمنیة خطة ب

 2015 من املمتدة ةلفرت  سرتاتیجیة الطریق ورقة ٕاعامل ٕاطار يف املستدامة
  .2017 ٕاىل

  
ر اخلصوص هبذا و   س السید ذ لس ٔن الرئ ة اختذ ا   :اخلصوص ىل مهت التدابري من مجمو

 مي  ٕاطار وضع ٔولویة ذات العادیةو  التنظميیة القوانني  مشاریع رٔ  ٔويل لتق ظور من ا  املساواة م

ال بني ساء الر رو  وال ٔ ات ىل ا   ؛الرتابیة امجلا

 ة السیاسات ميلتق مؤسسايتو  مهنجي ٕاطار وضع ة العموم ٔفق  استكامل مع الرتابیةو  والقطاعیة ا
رام مسلسل رات ٕا ستور املؤسسات مع تفامه مذ شاریة یةا  املشورةو  الرٔي تقدمي دقص س

شارن جملس ٕاىل  العمل خطة ستحرض إالطار هذا ٔن ٕاىل إالشارة جتدرو  .اخلصوص هبذا املس
ل من املنجزة ويل الربملاين حتاد ق ٔن ا تالربمل ش عي لنوع احلساسة ا    .ج

س السید ٔشار املنطق نفس مضنو   من عنرصا شلكت ذاهتا 2030  لعام املستدامة التمنیة خطة ٔن ٕاىل الرئ

من معامل وثیقة يف املرجعیة العنارص عیة لعدا املغريب وذجا دى بدورها شلكت اليت ،ج ات ٕا ولیة الندوة خمر  ا
شارن جملس نظمها اليت املوضوع حول ر 20 و 19 یويم املس ة ٔن كام  ،2016 فربا ت صیا د  الوثیقة يف الواردة الت

  .املستدامة التمنیة ٔهداف مجیع ىل اركزت منوذجل  املرجعیة

س السید ٔكد اخلتام ويف  النقاش   ٔن الرئ

ٓلیات سبل حول  التمنیة ٔهداف املغرب مت و
ٔجرٔهتا املستدامة  استحضار ، لرضورة ، ستوجب و

ت من مج د ت الت يس بعضها والرها و طابعا ك  ب
ت يف خلصها د ٔربع الت   :التالیة ا

 دي ٔول الت رساء  مرتبط ا امئ ٕ  منوذج د
دد ٔو دید منوي   ؛م

 دي ر  مرتبط الثاين الت  الفرص اكفة س
حها اليت وإالماكنیات   ؛املتقدمة اجلهویة ورش ی

 دي ابة لضامن إالماكنیات بتعبئة مرتبط الثالث الت ات ست اج ة ل ات املتنام   ؛وازنة جممتعیة لف

 دي ة التغريات هتدیدات مرتبط الرابع الت دجمة وطنیة ٕاسرتاتیجیة بلورة ورهان املناخ اطر لتدبري م  ا
  .الطبیعیة
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  ع لعرض ة مشرتكة لالس لسة معوم الربملان یعقد 
س  ٔولالسید الرئ لس  ا ىللم ٔ ت حول  ا رمس سنة  ٔعامللحسا لس  ا

2014. 
ٔربعاء  لسیه یوم ا  2016مایو  04عقد الربملان مب

رٔسها السید راشید الطاليب العلمي  ة مشرتكة  لسة معوم

س جملس النواب والسید عبد احلكمي س ن ش رئ امش رئ

شارن خصصت ل عجملس املس لعرض السید ادرس  الس

ٔعامل  ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا جطو الرئ

رمس سنة  لس    .2014ا

ٔنظار  ٔمام  وهكذا فقد عرض السید ادرس جطو 
ىل  ٔ لس ا ٔعامل ا الصة  السیدات والسادة الربملانیني 

ت  لحسا الس اجلهویة  ضیات الفصل وا ذا ملق ستور 148تنف   .من ا

ة  ٔساسیة لتطور املالیة العموم ي تقدم به ، توقف السید جطو عند بعض اجلوانب ا الل العرض ا ومن 

ىل  2013سنة  صادیة لسنة  املعطیاتبناء  ق ة املالیة و ٔمه مؤرشات الظرف هنائیة لت السنة، وكذا عند  احلسابیة ا
شطة واملهام الرقابیة ذات الصبغة ، كام عرض 2015 ٔ رامج  سرتاتیجیةبعض ا د مضن  ٔو اليت تو ٔجنزت مؤخرا  اليت 

لس   .العمل اليت اعمتدها ا

شطة واملهام ت املرتبطة ب ٔ د، ومن بني هذه ا ، و ٔنظمة التقا و ات القضائیة  قطاع و تدبري املناز

ة،  ظومة و املؤسسات واملقاوالت العموم ة، ام ت و تدبري الكوارث الطبیعیة، و لوظیفة العموم زو ظومة ا م

یاطیة صادي، و ، ح ق لیة سیاسة الرتوجي  ٔحزاب و فا ت ا ق حسا السیاسیة وحفص حصة نفقاهتا، تدق

سمترار يف  ملمتلاكت، و اریة  ع الترصحيات إالج و و تلقي وت زة ا ٔ ت اليت متنحها  ا ة إال تلف مجعیات مراق

متع املدين   .ا

صاصات املتصتطرق العرض ٕاىل بعض املعطیات  كام ت،  الخ لحسا ىل  ٔ لس ا لم القضائیة املوو 

اقاجلهود وكذا  بة تزنیل اجلهویة املوسعة  ةإالس ل موا ٔ لس من  اصة ف یتصل و لم لاملیة  القانون التنظميي اجلدید 

ىل  ومبهام التصدیق  ت ا   .حسا

ام عرضه لتعاون اجلدي والبناء القامئ بني السلطة  ويف خ ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ٔشاد الرئ

ة ىل املالیة العموم لس يف خمتلف جماالت الرقابة  رشیعیة وا   .ال

  

العمومية لسات  ا
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 راسة والتصویت ة  مشاریع قوانني  ىل لسة معوم
 .اهزة

 
لسة معوم شارن  ة یوم عقد جملس مس

ٔربعاء  س تعاق 2016مایو  04ا ىل رئاسهتا لك من رئ ب 
ن شامش و  لس السید عبد احلكمي  س اخللیفة ا لرئ  الرابع 

ىل عبد القادر سالمةالسید  اللها  مرشوع  19، صادق 
ٕالجامع ويه اكلتايل 18قانون     :مهنا 

لس  90.15مرشوع قانون تنظميي رمق  -1 یتعلق مب
 الوصایة؛

ىل  05.16مرشوع قانون رمق  -2 ه  یوافق مبوج
ط يف  لر ة املربم  لف ٔ ثاق حتدي ا من صفر  18م

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

ة وملحقاته؛ لف ٔ   هیئة حتدي ا
ط يف  69.14ع قانون رمق مرشو -3 لر رمني املوقعة  سلمي ا ة  ىل اتفاق ه  ر  19یوافق مبوج بني  2014فربا

  اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك؛
ط يف  75.14مرشوع قانون رمق  -4 لر دة القانونیة يف املیدان اجلنايئ، املوقعة  ة املسا ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

ر  19   ململكة املغربیة والبوسنة والهرسك؛بني ا 2014فربا
ش  16.15مرشوع قانون رمق  -5 ة حول التعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئ، املوقعة مبرا ىل االتفاق ه  یوافق مبوج

ر  20يف    بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار؛ 2015ینا
ىل االتف 20.15مرشوع قانون رمق  -6 ه  ش يف یوافق مبوج لهيم املوقعة مبرا اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة   20اق

ر   بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار؛ 2015ینا
ط يف  39.15مرشوع قانون رمق  -7 لر اریة، املوقعة  ة الت رة تفامه يف جمال املال ىل مذ ه   12یوافق مبوج

ر  ؛بني حكومة اململكة املغ 2016فربا ا   ربیة وحكومة مجهوریة 
ساو يف  52.15مرشوع قانون رمق  -8 ىل االتفاق املوقع بب ه  بني حكومة اململكة  2015ماي  28یوافق مبوج

رات؛ شجیع وامحلایة املتباد لالس ٔن  ش ساو  ا ب  املغربیة وحكومة مجهوریة غی
ٔن التعا 54.15مرشوع قانون رمق  -9 ش ىل االتفاق  ه  ساو یوافق مبوج ٔمن واحلاكمة احمللیة املوقع بب ون يف جمال ا

ساو؛ 2015ماي  28يف  ا ب لیة مجلهوریة غی ا لمملكة املغربیة ووزارة ا لیة  ا   بني وزارة ا
ال امجلريك،املوقع  55.15مرشوع قانون رمق  -10 دة إالداریة املتباد يف ا ىل االتفاق حول املسا ه  یوافق مبوج

  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة السنغال؛ 2015 ماي 21بداكر يف 
اء البحریة،  57.15مرشوع قانون رمق  -11 ٔح ربیة ا ىل اتفاق التعاون يف جمال الصید البحري و ه  یوافق مبوج

 بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة السنغال؛ 2015ماي  25املوقع بداكر يف 
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ط  72.15مرشوع قانون رمق  -12 لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  یوافق مبوج
ریل  14يف  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة العربیة  2015ٔ

ٔن  هترب الرضیيب يف ش زدواج الرضیيب وملنع ا السعودیة لتجنب 
ل؛ ىل ا  الرضائب 

روما يف  75.15قانون رمق مرشوع  -13 ىل االتفاق املوقع  ه   8یوافق مبوج
ب قطري؛ 2015ماي  شاء مك ٔن ٕا ش لتمنیة الزراعیة  ويل   بني حكومة اململكة املغربیة والصندوق ا

ىل ملحق االتفاق بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة الطائفة  81.15مرشوع قانون رمق  -14 ه  یوافق مبوج
درالیة والوين(لبلجیاك الفرسیة  سیل -ف ة اليت ) رو لمؤسسات املدرسیة البلجیك حول الوضعیة القانونیة 

درالیة والوين  مج التعلميي لف ٔكتور  –تطبق الرب ط يف فاحت  لر ملغرب، املوقع  سیل    ؛2015رو
ط يف  82.15مرشوع قانون رمق  -15 لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  بني حكومة اململكة  2015كتور ٔ  5یوافق مبوج

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

ولیة، املعمتد من  92.15مرشوع قانون رمق  -16 ة ا ٔسايس حملمكة العدل إالسالم ىل النظام ا ه  یوافق مبوج
لكویت يف الفرتة ما بني طرف مؤمتر القمة إالسال ٔوىل  29و 26يم اخلامس املنعقد   26( 1407من جامدى ا

ر  29و  ؛)1987ینا
عي املوقعة بتوس يف  85.15مرشوع قانون رمق  -17 ج ة الضامن  ىل اتفاق ه   19( 1437حمرم  5یوافق مبوج

  بني اململكة املغربیة وامجلهوریة التوسیة؛) 2015ٔكتور 
ة رمق  01.16رمق  مرشوع قانون  -18 ىل االتفاق ه  ة وتعزز  143یوافق مبوج ساف ٔوضاع ا ٔن الهجرة يف  ش

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

ء 48.15مرشوع قانون رمق   -19 داث الهیئة الوطنیة لضبط الكهر ء وٕا لبیة(یتعلق بضبط قطاع الكهر ٔ.(  
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لیةجلنة  - 1 ا ٔساسیة ا ات ا ات الرتابیة والب  .وامجلا
ا  لجنة اج ء یوم عقدت ا ال دراسة  2016ماي  03الثال یقيض  116.14مرشوع قانون رمق ٔهنت 

متمي القانون رمق  ذه الظهري الرشیف رمق  52.05بتغیري و ف ىل الطرق الصادر ب املتعلق مبدونة السري 

ر  11(1431من صفر  26بتارخي  1.10.07   .)2010فربا

ء  لجنة یومه الثال ددت ا ل لتقدمي التعدیالت حول املرشوع،  2016ماي  10وقد  ٔ ٓخر 

ه يف  رم ىل املرشوع  ٔن یمت البت فهيا والتصویت  ٔساس  عىل  لجنة لهذا الغرض  ج ي ستعقده ا ا

ا ة العارشة والنصف صبا ىل السا ل  ء املق   .یوم الثال

سانالعدل جلنة  - 1 رشیع وحقوق إال  .وال
لج  ٔربعاء عقدت ا ا یوم ا ىل   2016ماي  04نة اج راسة والتصویت  مرشوع قانون تنظميي خصص 

لس الوصایة 90.15رمق  لجنة السید عبد السالم بلقشور وحبضور السید یتعلق مب س ا رئاسة رئ ، وذ 
س  ن شامش رئ شارنعبد احلكمي  اك  جملس املس ٔمنيوالسید ادرس الض لحكومة ا   .العام 

رشیعیة الهادفة دصا وقد ي یندرج يف ٕاطار املبادرات ال ىل هذا املرشوع ا ٕالجامع  لجنة  قت ا
و لفصل  ٕاىل استكامل الرصح املؤسسايت  ستور وفقا  لهيا يف ا  86بتزنیل القوانني التنظميیة املنصوص 

ه   .م
ضیات امل   ٔسس مق و ونظام احلمك  44ىل الفصل  رشوعوتت ستور، ویضمن اسمتراریة ا من ا

لغ سن  ري  ال امل  كون  ٓلیة دستوریة حمددة، ويه جملس الوصایة، یمت تفعیلها سواء عندما  وفق 
ال امل شاریة جبانب  لس ٕاىل مؤسسة اس ٔو يف احلا اليت یتحول فهيا ا   .الرشد، 

ضیات ضمن يف الوثیقة  ملرشوعا وتتوزع مق ٔو تفسري ما هو م كرار  ٔهدافها بني  ث  من ح
ستوریة لسنة  ا2011ا ت ، ت د سري جملس الوصایة ملكو ات وقوا   .وصالح

  
  
  
  
  

امئةٔشغ ان ا ل ال ا  

الدائمة ان ال رامج و  أشغال
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ء  ٓخر یوم الثال ا  لجنة قد عقدت اج ماي  03واكنت ا
 64.14ال يف دراسة مرشوع قانون تنظميي رمق رشعت  2016

ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال  دید رشوط ویف بت
رشیع، ومرشوع قانون تنظميي رمق  ات  44.14ال دید رشوط ویف بت

ة   .ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العموم
ن يف ور ني املذ لجنة دراسة املرشو ء  وستواصل ا ع املقرر یومه الثال  2016مایو  10ج

ٔسئ الشفهیة لسة ا ارشة بعد    .م

عیةجلنة  - 2 ج ة و  .التعلمي والشؤون الثقاف

ا یوم  لجنة اج ٔربعاء عقدت ا ال يف 2016ماي 04ا دراسة مرشوع قانون رمق  رشعت 

ات الصحیة 25.14 اويل املنت ن حمرضي وم   .یتعلق مبزاو 

ات  اويل املنت ن حمرضي وم د القانونیة اخلاصة مبزاو  وهيدف هذا املرشوع ٕاىل حتدید القوا

ٔخرى املنظمة ىل غرار املهن الطبیة والصیدلیة واملهن ا لقطاع اخلاص    .الصحیة 

تص يف امحلیة املرشوع صنف  وقد  ٔسنان وا ات الصحیة يف صانع رمامات ا حمرضي املنت

ني  ،یدلیةوحمرض يف الص  ٔشعة وتقين يف يف  ترب وتقين يف ا ات الصحیة يف تقين ا اويل املنت صنف م

  .صیانة املعدات والتجهزيات البوطبیة

ة جلنة - 3 ات إالنتاج ة والقطا  .الفال
ا یوم  لجنة اج ء اعقدت ا ال  2016ماي  03لثال لبیة صادقت  ٔ مرشوع ىل  4ٔصوات مقابل  7ب

ء 48.15قانون رمق  داث الهیئة الوطنیة لضبط الكهر ء وٕا   .یتعلق بضبط قطاع الكهر
ريم  ٔن املرشوع  ر  اصة يف ما یتعلق بتعمیق  ٕاىلیذ لیة اليت سیعرفها القطاع و بة التطورات املستق موا

ئیة،  شطة املتعلقة بقطاع الطاقة الكهر ٔ ئیة والتحوالت اليت تعرفها خمتلف ا ح السوق الكهر بة التحوالت ف وموا

مثرن اخلواص ه لفائدة املس اذب ددة والرفع من   .العمیقة اليت یعرفها قطاع الطاقات املت

ء،  لكهر يئ الوطين وحسن سري السوق احلرة  ة النظام الكهر روم املرشوع ضامن تنافسیة وشفاف كام 

ٔورو  ئیة اجلهویة ا مثرن م –وتعزز اندماج املغرب يف السوق الكهر ولیني واملس وسطیة، وتعزز ثقة ماحني القروض ا

لني الصناعیني  .والفا

ٔ رشیعي اجلدیدومن  سعى املرشوع ٕاىل ل تعزز إالطار ال ء، ،  داث هیئة وطنیة لضبط قطاع الكهر ٕا

ئیة ا لشباكت الكهر اتیني  ني ا ء وضبط ولوج املنت لكهر ىل ضامن حسن سري السوق احلرة  لوطنیة اليت سهر 

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

 
الداخلية شرة ن  495 العدد-ال شار املس  مجلس



20 
 

  

  

  

  

  

  
  

سانجلنة  - 1 رشیع وحقوق إال  .العدل وال

 ء ئ الشفهیة  2016 ماي 10 الثال ٔس لسة ا ة عاكشه( بعد   :)قا

 ات ممارسة احلق  64.14مرشوع قانون تنظميي رمق  مواص دراسة دید رشوط ویف بت

رشیع، ومرشوع قانون رمق  ات  44.14يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال دید رشوط ویف بت

ة  ة عاكشة(ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العموم   .)قا
 

ةجلنة  - 2 ات إالنتاج ة والقطا  .الفال

 ء ئ الشفهیة 2016 ماي 10 الثال ٔس لسة ا ة ( بعد   : )8القا

  ملاء 36.15دراسة مرشوع قانون رمق  بتعلق 
  

ٔساسیةجلنة   - 3 ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  .ا

 ء ة الثانیة عرشة زو  2016 ماي 10 الثال  :ىل السا

 ل ٔ متمي  116.14ٕالیداع التعدیالت اخلاصة مبرشوع قانون رمق  ٓخر  یقيض بتغیري و
ذه الظهري الرشیف  52.05القانون رمق  ف ىل الطرق الصادر ب املتعلق مبدونة السري 

ر  11(  1431من صفر  26بتارخي  1.10.07رمق   .)2010فربا

 ء ا  2016 ماي 17 الثال ة العارشة والنصف صبا ة عاكشه( ىل السا  ):قا

  متمي القانون رمق  116.14البت يف التعدیالت اخلاصة مبرشوع قانون رمق یقيض بتغیري و

ذه الظهري الرشیف رمق  52.05 ف ىل الطرق الصادر ب  1.10.07املتعلق مبدونة السري 

ر  11(  1431من صفر  26بتارخي  ه، والتصویت )2010فربا رم  .ىل املرشوع 
  
 
 
 
  

ان ل ات ا مج اج  ر
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عیةجلنة  - 4 ج ة و  .التعلمي والشؤون الثقاف

 ٔربعاء  :2016 ماي 11 ا

 ا ة العارشة صبا ة عاكشه(  ىل السا یتعلق  78.14دراسة مرشوع قانون رمق : )قا

شاريلس  ٔرسة والطفو س  .ل

 ة الثانیة عرشة زو ة عاكشه(  ىل السا ل لتقدمي التعدیالت حول : )قا ٔ ٓخر 

اىت الصحیة 25.14مرشوع قانون رمق  اويل املنت ن حمرضي وم  .یتعلق مبزاو 

 ة الثانیة بعد الزوال ة عاكشه(  ىل السا ىل : )قا البت يف التعدیالت والتصویت 

ٔهیل  یقيض مبزاو 45.13مرشوع قانون رمق  ادة الت ٔهیل وٕا ن الرتویض والت

 .الوظیفي
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  شارنعن وفد ٔشغال املؤمتر  شارك   جملس املس ان 1يف  بید فریقي العريب    .لالحتاد الربملاين 
  

شارن يف  ان  ٔشغالشارك وفد هام عن جملس املس بد املؤمتر الرابع عرش لالحتاد الربملاين العريب املنعقد 

  .2016ماي  5و  4 یويم

قش املشارون يف هذا املؤمتر م املشرتك  وقد  ه ٔمن، اكٕالرهابدة مواضیع ذات  ، ، حفظ السالما

ان  ان العربیة والب ٓلیات لتمنیة املبادالت بني الب ةوكذا حبث   .منیة السمل والتمنیة املستدامة لٔ من  إالفریق

  
  
  
  
  

  
  

”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ملانية ال  الدبلوماسية

ن شار املس  مجلس
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  ب ح  ٔن ف ش الن  ستوریةٕا حملمكة ا لعضویة  ات   .الرتشی
 

س شارن؛ جملس رئ    املس

ستور ىل بناء ذه الصادر ا ف  وال ،)2011 یولیو 29(  1432 شعبان من 27 بتارخي 1.11.91 رمق الرشیف الظهري ب

ه؛ 130 الفصل س   م

ىل ستوریة حملمكة املتعلق 066.13 رمق التنظميي القانون و ذه الصادر ا ف  الرشیف الظهري ب

ٔوىل املادة والس ،)2014 ٔغسطس 14( 1435 شوال من  16بتارخي 1.14.139 رمق ه ا  املادة من الثانیة والفقرة م

ه؛ 48   م
ىل يل النظام و ا شارن لس ا لس ٔقره كام املس متميه، تغیريه ومت 2014 ماي 21 يف ا ه؛ 270 املادة والس و   م

ب مداوالت وبعد شارن جملس مك اته يف املس ریل 11و 2016 مارس 31 يف التوايل ىل املنعقدة اج  2و 2016 ٔ
  .2016 ماي

 :یيل ما قّرر

ب یعلن :1 املادة شارن جملس مك ح عن املس ٔسامء تقدمي ب ف ة ا ل من املقرت موعتني الفرق ق ني وا  الربملانی
ستوریة، ةاحملمك لعضویة لرتشیح لس س ویقوم ا لس رئ شعار ا  والسیدة الفرق رؤساء والسادة السیدة ٕ
سقا والسید موعتني م ني ا   .بذ الربملانی

ستوریة احملمكة لعضویة مقرتح خشص لك ىل جيب :2 املادة  يف ال كون ىل املتوفرة الشخصیات من كون ٔن ا

ىل القانون، جمال ن ٕاداریة، ٔو قهیةف  ٔو قضائیة كفاءة و  واملشهود سنة، )15( عرشة مخس تفوق ملدة نهتم مارسوا وا

  .والزناهة لتجرد هلم

ٔسامء ملفات تتكون :3 املادة ة ا ئق من املقرت  :التالیة الو

  خشيص؛ رشیح طلب .1
ة .2 اتیة السرية من س  ٕاللكرتونیةا البوابة من حتمی ميكن منوذ مطبوع وفق املرتحش ٔو لمرتحشة ا

شارن لس    ؛http://www.chambredesconseillers.ma  :املس

  القانون؛ جمال يف لهيا احملصل العلیا اجلامعیة الشواهد من لهيا مصادق سخ ثالثة .3

ٔعامل عن املفصل التقرر من سخ ثالثة .4 ات ا   املرتحش؛ ٔو لمرتحشة العلمیة وإالنتا

ت اليت الشهادة من سخ ثالثة .5   سنة؛ )15( عرشة مخس تفوق ملدة ملهنته املرتحش ٔو املرتحشة ممارسة تث
ة .6  لهيا؛ مصادق الوطنیة التعریف بطاقة من س

  
  

الدستور  املؤسسات مع   ةالعالقة
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ة .7 ل من س  دارة من مسلمة السوابق انعدام شهادة ٔو العديل الس
ٔمن العامة    الوطين؛ ل

  .املرتحش ٔو لمرتحشة مشسیة صور ثالثة .8
ة صیغة يف امللفات، تودع :4 املادة ابة ٕالكرتونیة، وصیغة ورق  جملس رئاسة ك

شارن سمل وصل مقابل املس رخي املرتحش ٔو املرتحشة ٕامس یتضمن ل ة و ٔربعاء یوم من املمتدة الفرتة يف إالیداع، وسا  ا
ة ىل 2016 ماي 30 االثنني یوم ایة ٕاىل 2016 ماي 18 ٔي تدیع  وال ،زو الثالثة السا ل ارج ورد رشیح ب ٔ  ا

ور  .املذ

ات الفرق تقّدم :5 املادة مو ٔسامء وا ة ا ة لك لثلث املقّررة نتدابیة املدة حسب لرتشیح املقرت ات من ف  احملمكة ف
ستوریة   :اكلتايل تعیني، ٔول عند ا

 ة ٔوىل الف ة ا   سنوات؛ )3( ثالث ملدة املقرت

 ة ة الثانیة الف   سنوات؛ )6( ست ملدة املقرت

 ة ة الثالثة الف   .سنوات )9( سع ملدة املقرت
ب یتوىل :6 املادة لس مك ٔسامء ملفات دراسة ا ة ا فاهئا مدى من ویتحقق لرتشیح املقرت  املطلوبة، لرشوط اس

و واملرتحشني املرتحشات الحئة وحيرص ة رخي وحيّدد ملفاهتم، املق اب صصةا العامة اجللسة وسا لس النت  لثالثة ا

ستوریة حملمكة ٔعضاء  .الرسي القرتاع ا

اب یمت :7 املادة ىل الرسي القرتاع نت   .فردیة بصفة مرحش لك و
لس، ٔعضاء مجیع ىل واملرتحشني املرتحشات ملفات توزع :8 املادة موعتني الفرق طریق عن ا متون اليت وا هيا، ی  48 ٕا

ة ٔ  ىل سا ل قل،ا صصة العامة اجللسة انعقاد ق اب، ا اتیة لسرية ورفق لالنت  یتوفر اليت واخلربات واملؤهالت ا

و واملرتحشني املرتحشات من لك لهيا   .ملفاهتم املق
رش كام و واملرتحشني املرتحشات الحئة ت لس لكرتونیة البوابة يف ملفاهتم املق ةامل  لوسائل عهنا ویعلن لم   .تا

س یعرض :9 املادة صصة اجللسة بدایة يف الرئ   .املطلوبة لرشوط املستوفني واملرتحشني املرتحشات الحئة لتصویت ا
يل النظام يف احملّددة لضوابط العامة اجللسة يف التصویت معلیة ختضع :10 املادة ا شارن، لس ا  ولقرارات املس

ب لس مك   .املوضوع يف ا

ة تبعث :11 املادة  الن هذا من س ات لفرق إال مو رش لس، الربملانیة وا  ويف لربملان الرمسیة اجلریدة يف وت

لس إاللكرتونیة البوابة  .لم

  
  
  
  
  
  
  

الداخلية شرة ن  495 العدد-ال شار املس  مجلس
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  شیك من  عنوفد زور مجهوریة ال شارن   .مایو 19اىل  15جملس املس
 
 

شارن  عنیقوم وفد  ن رئاسةجملس املس لس السید عبد احلكمي  س ا رة مجلهوریة  ششام رئ ز

شیك يف الفرتة ما بني  ش 19و 15ال الن ست شیيك السید م س جملس الشیوخ ال  .مایو اجلاري بدعوة من رئ

  

  شارن تنظم لقاء لس املس رملانیة مب ات   :حول موضوع دراسیافرق ومجمو
افة"                     رش مرشوع قانون الص  "وال

  
شارنتنظم  لس املس رملانیة مب ات  الم واالتصال  ،فرق ومجمو لرشاكة مع مجعیة خرجيي املعهد العايل لٕال

رش،  افة وال ط، لقاء دراسا حول مرشوع قانون الص لر ء  هیوموذ وبدمع من السفارة السورسیة  ماي  10الثال

ة الندوات  2016 ا بقا ة التاسعة صبا  .لسىل السا

  
  
  
  
  
  
  

  
  

   
  
  
  
  
  
  

الداخلية شرة   495 العدد-ال

  أجندة

ن شار املس  مجلس
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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:  إاللكرتوينالربید 

  www.Parlement.ma:العنوان إاللكرتوين
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