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ع                                             26رمق  اج
  2016 ماي 16 االثننيلیوم                                     

ٔسبوعي یوم  ه ا شارن اج ب جملس املس ٔنصاري  2016 ماي 16عقد مك رئاسة السید محمد ا

لس س ا ٔول لرئ ٔعامل. اخللیفة ا دول ا   :النقط التالیة وقد تضمن 

ب )1 ع قرارات املك  ت

 
ب )2 ع املك ىل حمرض اج  ،املوافقة 

 
ستوریة )3 لس مع املؤسسات ا  القة ا

ستوري التالیة  -3.1 لس ا  : صدور قرارات ا

ي 16/997القرار رمق  ● شغور املقعد ا ه  لس مبوج ي رصح ا ٔرشورو   ا شغ السید محمد  اكن 
لس ر تقدميه الستقالته من هذا ا لس النواب، ٕا  ؛مب

اب لك من السید الصبیحي اجلیاليل  16/998القرار رمق  ● لغاء انت ٕ ضاه  لس مبق ي قىض ا ا
الس امجلاعیة وجمالس ة ملمثيل ا شارن، عن الهیئة الناخ لس  املس  وعبد القادر سالمة عضون مب

ٔقالميالعامالت   ؛"ة الرشق"وا

لس  16/999القرار رمق  ● اب السید مصطفى حراكت عضو مب لغاء انت ٕ ه  لس مبوج ي قىض ا ا
ة التقلیدیة  ة ملمثيل غرف الصنا شارن، عن الهیئة الناخ ار البیضاء -ة بين مالل"املس یفرة وا  - خ

 ".سطات 

رشیع )4  :ال

ٔهیل الوظیفي  یتعلق   45.13رمق رجمة مرشوع قانون  - 4.1   ادة الت ٔهیل وٕا ن الرتویض والت مبزاو 
 .ٔمام اجللسة العامة

لنصوص التالیة -  4.2 شارن من جملس النواب   :توصل جملس املس

متیزي؛ 79.14مرشوع قانون رمق  - ٔشاكل ا  یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك 

ة القانون اجلنايئ؛یقيض بتغیري  73.15مرشوع قانون رمق  - ٔحاكم مجمو متمي بعض   و

ادة تنظمي  51.15مرشوع قانون رمق  - ٕ قراءة  ٕاطاريف " (املرسح الوطين محمد اخلامس "یقيض 

  ؛)نیة

ٔو  - ٔو الصناعي  اري  صصة لالستعامل الت ٔو احملالت ا كراء العقارات  مقرتح القانون املتعلق 
نیة(احلريف    .)يف ٕاطار قراءة 

املكتبو  اجتماعات قرارات  
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ات القوانني التنظميیة التالیة  - 4.3 ار بتوصل جملس النواب مبقرت ٕاخ
شرتايك   :اليت تقدم هبا الفریق 

یتعلق  111.14مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري القانون التنظميي رمق  -
 ؛جلهات

ٔ یتعلق  112.14مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري القانون التنظميي رمق  -  ؛قالميلعامالت وا

اتیتعلق  113.14مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري القانون التنظميي رمق  -  .مجلا

امئة ) 5 ان ا ل  :ا

امئة  -5.1 ان ا ل مج معل ا  ؛ر

ار - 5.2 ة العمل التقديم  ٕاخ ٔحرار واحلركة الشعبیة ومجمو        من فرق العدا والتمنیة والتجمع الوطين ل
اقشة مشاریع القوانني املرتبطة بتوجهيه         س جلنة املالیة قصد إالرساع يف مواص م م لرسا لرئ
د  ؛لتقا

ا مرشوع رمق  -5.3 ٕ رشیع  س جلنة العدل وال هبیئة املناصفة وماكحفة لك املتعلق  14/79طلب رئ
صا ٔشاكل خ دة  ىل قا ىل جلنته بناء  متیزي   ؛صا

س جلنة  -5.4 د ةاملالیة والتخطیط حول وضعیة مشاریع القوانني املتعلقتقرر من رئ ٔنظمة التقا صالح  ٕ. 

ٔسئ الشفهیة) 6  :ا

ٔسبوعیة؛ -6.1 ٔعامل اجللسة ا  دول 

 رئاسة اجللسة؛ -6.2

 .ٔمانة اجللسة  -6.3
ة) 7  : العالقات اخلارج

بلوماسیة الربملانیة  -7.1 سرتاتیجي  طط   ؛مرشوع ا

ىل رٔس  دعوة رمسیة -7.2 ٔردنیة الهامشیة  رة اململكة ا شارن لز س جملس املس ٔردين لرئ ٔعیان ا س جملس ا من رئ

رب  ٔو بدایة شهر شت ري من شهر غشت  ٔ الل الثلث ا لس   ؛ 2016وفد من ا

حت  -7.3 ة الصداقة املغربیة إالیطالیة يف  سة مجمو رة اليت اكنت ستقوم هبا رئ ل الز ٔج ار بت ويل ٕاىل ٕاخ اد الربملاين ا
ایة شهر یولیوز القادم 2016ماي  19و  15املغرب واليت اكنت مقررة ما بني   ؛وذ ٕاىل 

لمشاركة يف   -7.4 ٔبیض املتوسط  لبحر ا س امجلعیة الربملانیة  دة ٕاىل رئ ٔمم املت ٔمني العام لهیئة ا ة من ا دعوة مو

ي س  سانیة ا  ؛ 2016ماي  24و  23تحتضنه اسطمبول یويم مؤمتر القمة العاملي لٕال

لمغرب من   -7.5 رة معل  ز ام  لحزب الق ٔورويب والاكتب العام  س احلزب الشعيب ا زتام رئ ماي  24ٕاىل  23ا
شارن یوم إالثنني  2016 س جملس املس  ؛ 2016ماي  23لعقد لقاءات مع املسؤولني املغاربة ورغبهتام يف لقاء السید رئ

ارة  دعوة -  7.6 لت لمؤمتر الربملاين حول املنظمة العالیة  ورة السنویة  ٔشغال ا ويل حلضور  حتاد الربملاين ا من 

 ؛2016یونیو  14و  13جبنیف یويم 

ٔربعاء   - 7.7 شارن یوم ا س جملس املس س جملس النواب البحریين يف لقاء السید رئ   ؛ 2016ماي  18رغبة رئ
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لس النواب البلجیيك يف رغبة  -7.8 ة املغربیة مب ة الصداقة البلجیك وفد مجمو
شارن یوم  س جملس املس  ؛ 2016ماي  30لقاء السید رئ

سة بعثة  -7.9 شارن من رئ لس املس ٔمني العام مب ة ل رسا شكر مو
رجملس الش  ىل ٕا ستطالعیة  رهتا  یوخ الفريس  لمملكة املغربیةز رية  ٔ  ؛ا

لربملان   -7.10 دید  س  ار بتعیني رئ ٔوراينٕاخ  ؛ ا

حتاد الربملاين العريب -7.11 متثیلها يف  دي جشري  شار السید  لمس ة العمل التقديم   ؛انتداب مجمو

ة -7.12 ٔن القضیة الفلسطی ش الس العربیة  ت وا ٔول لرؤساء الربملا ملؤمتر ا ئق اخلاصة   ؛الو

ان یويم تقرر عن امل -7.13 ٔبید ي عقد ب  ؛2016ماي  05و  04ؤمتر الربملاين إالفریقي العريب الرابع عرش ا

ورة  -7.14 ٔشغال ا ئق اخلاصة عن  ي عقد بلوسااك ما بني 134صدور الو ويل ا  23و  19  لالحتاد الربملاين ا

 ؛2016مارس 

ع ا -7.15 حتاد العام ملقاوالت املغرب لعقد اج ل املتوسططلب فریق  ٔ امئة لالحتاد من   ؛لشعبة الوطنیة ا

ة  -7.16 ارج رة  لسیدة وز شارن  س جملس املس ال السید رئ ستق ة والتعاون  مقرتح وزارة الشؤون اخلارج
 ؛2016ماي  19سورینام یوم  مجهوریة 

ةحول تقرر   - 7.17 رة معل وفد عن مجمو ٔوربیة املغربیة  الصداقة  ز ٔوروبیة، ملقري ال ا ٔورويب واملفوضیة  ا   ربملان ا

سیل من          ریل   28ٕاىل  26رو ٔ2016 .  

 شؤون ٕاداریة)  8

شارن  - 8.1 ادة هیلكة فضاءات العمل واقرتاح مناذج جتهزي املاكتب مبلحقة جملس املس مي اللكفة املالیة لعملیة ٕا  ؛تق

ستقاليل بتخصیص تعویض مايل  -8.2 ادقمقرتح الفریق  لف ٕالقامة  اص  شارن  لسادة املس  ؛ 

ستقاليل  -8.3 لفریق  ر  س بتعیني مد لرئ سكوس اخللیفة الثالث   ؛اقرتاح السید محید 

س  -8.4 لرئ سكوس اخللیفة الثالث  دراجاقرتاح السید محید  شارننقطة استفادة السادة  ٕ سهیالت اليت  املس   من ال

ست        .فادة من مومس احلجمتكهنم من 

 خمتلفات) 9

لمشاركة يف  -9.1 ٔبدوح  لطیف  لبار والسید عبد ا لسید عبد السالم ا ستقاليل  نتداب الفریق  ار  ورة  ٕاخ ا
ة حول  ويل الشامل"التكوی ستعراض ا ٓلیات   ".دور الربملانیات يف 

لسید حسن   -9.2 نتداب الفریق احلريك  ار  لم ٔ ٕاخ ة حول ساللو   ورة التكوی دور الربملانیات يف "شاركة يف ا
ويل الشامل ستعراض ا  ".ٓلیات 

شار السید یوسف حميي والسید یوسف اغوراكت  -9.3 لمس حتاد العام ملقاوالت املغرب  نتداب فریق  ار  ٕاخ
ة حول  ورة التكوی ويل"لمشاركة يف ا ستعراض ا ٓلیات   ". الشاملدور الربملانیات يف 

ذة لعقد املنتدى الربملاين  -9.4   .لجهاتإالجراءات املت

متع املدين - 9.5 ىل ا اح  نف متع املدين( .خمطط  ىل ا اح  نف مج  شارن، ر  ).خطة معل جملس املس
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ع    25رمق اج
  2016 ماي 09االثنني لیوم 

  

شارن یـــــوم ب جملس املس ٔنصاري اخللیفة  2016 ماي 09االثنني  عقد مك رئاسة السید محمد ا ا  اج

س وحضور السادة لرئ ٔول      : ا

وسكوس س،  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

لس؛   :                 العريب حملريش   حماسب ا

لس   :     ٔمحد اخلریف         .ٔمني ا

لس  :    ٔمحد توزي     .ٔمني ا

 : ضور لك من السادة ف اعتذر عن احل

اله احللوطي     س  :  عبد  لرئ ٔول  س اخللیفة ا لرئ   اخللیفة الثاين 

س؛ :           عبد القادر سالمة   لرئ  اخللیفة الرابع 

ة التازي       س  :    ی م لرئ   اخللیفة اخلامس 

ه                           لس؛  :            عبد الوهاب بلفق  حماسب ا

لس  :    رشید املنیاري         .حماسب ا

دال       لس  :    محمد    ،ٔمني ا
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ع القرارات الصادرة عن    ج

  

  ل 01/25/2016 رمققرار ٔج   .ٕاىل وقت الحق 2016ماي  17اجللسة الشهریة اليت اكنت مقررة یوم  بت
  

ٔسئ الشفهیة    :ا

  ٔعامملصادقة   02/25/2016 رمققرار دول  ء ىل  ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا اليت  2016ماي  10ل 
لسة ل ٔمني  ٔمحد توزي  ٔنصاري والسید  س السید محمد ا لرئ ٔول   .سرئسها اخللیفة ا

  
ة    :العالقات اخلارج

  ورة ىل ملوافقة    03/25/2016 رمققرار ت وا لمشاركة يف القمة الثالثة لرؤساء الربملا عیة لجم  12دعوة 

ل املتوسط یويم  ٔ ة 29و 28الربملانیة لالحتاد من    ؛ماي مبدینة طن

  ٔوروبیة ا ستقوم هبا ىل املشاركة يف املهمة اليتملوافقة  04/25/2016 رمققرار لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة ا
ٔورويب  لربملان سیل من  2016ماي  13اىل  9سرتاسبورغ من "ا وذ مبشاركة " 2016ي ما 26اىل  23ورو

لجنة   ؛ٔعضاء ا

  الملوافقة   05/25/2016 رمققرار لس اجلهوي   Laurent WAUQUIEZالسید  ىل استق س ا رئ
Auvergne Rhone Alpes   شارن یوم االثنني  من طرفبفرسا س جملس املس  ؛2016ماي  16السید رئ

  ال رئملوافقة  06/25/2016 رمققرار ولیة العامر غزة  سىل استق س من طرف الهیئة العربیة ا السید رئ
شارن یوم   ؛ 2016ماي  19جملس املس

  ٔندليس عضو الربملان العريب امل عوةا ىلملوافقة  07/25/2016 رمققرار ل ا شار السید ن لمس ة  و
ٔن ش لربملان العريب  ة  لجنة الشؤون اخلارج ع الطارئ  ج ٔوضاع يف سور یوم  لمشاركة يف  ماي  9تطورات ا

 ؛لقاهرة  2016

  ةملوافقة  08/25/2016 رمققرار عوة املو ة  ىل ا تاح ف شارن حلضور اجللسة  س جملس املس لسید رئ
ط یويم فریقي لالٕ لمنتدى االٕ  ي سیعقد مبدینة الر  .2016ماي  12و 11ساكن والتمنیة احلضاریة ا

  
  :داریةإ شؤون 
  ٕالبقاء  09/25/2016 رمققرار ٔ لس فقط ىل ا لس درع  اليت حتمل شعار ا هدا رمزیة لضیوف ا واليت تقدم 

ٔو تغیريات  ؛دون ٕاضافات 
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  ني ملوافقة  09/25/2016 رمققرار ن ىل املزج بني املقرت یني ا التق
ادة ه السابق ٕال ب يف اج جتهزي املاكتب و  العمل تفضاءاهیلكة  درسهام املك

شارن د ولكیف  مبلحقة جملس املس وضع  السمترار يف إالدارةوفق منوذج مو
ة و  یة املمك لرشوع يف التصورات التق ىل السادة احملاسبني  عرض امللف 

املا توفرت املوارد املالیة  الن عن طلب العروض   ؛إالجراءات إالداریة  لٕال

  ات توزیع حصص الوقود  بتلكیف 10/25/2016  رمققرار ف قرتاح ضوابط لك لس السید امحد اخلریف  ٔمني ا
ىل  ٔمر  لس النواب مع عرض ا شارن، يف ٕاطار مالءمة  ظروف العمل مع ما هو معمول به مب ىل السادة املس

ىل خمطط التوزیع ؛  السادة رؤساء الفرق قصد املصادقة 

   ل  2016/ 11/25  رمققرار يف معلیة ضبط احلجوزات  إالداریةمصاحلها  ٕارشاكمبراس الفرق الربملانیة من ا
شارن ة لفائدة السادة املس دق  ؛الف

  هتاء من  2016/ 12/25  رمققرار ني  لفریق ٕاىل  ر  ستقاليل بتعیني مد ل البت يف طلب الفریق  ٔج بت
هنايئ النتقال ا لسید محمد فالح من ٕاداإالجراءات إالداریة املتعلقة  شارن  ٔصلیة ٕاىل جملس املس  .رته ا

  :خمتلفات

  ٓلیات  ىلملوافقة   13/25/2016  رمققرار ت يف  ة حول دور الربملا ورة التكوی إالجراءات العملیة لتنظمي ا
وري الشامل ش  یويم ستعراض ا مت حتمل نف 2016ماي  21و 20 اليت ستحتضهنا مرا قات تنظميها من واليت س

ل املندوبیة الوزاریة امللكفة حبقوق  سانق ورة مع إال لمشاركة يف هذه ا لجن  ، مع دعوة السادة رؤساء الفرق ورؤساء ا
لهم ٕاماكنیة یارمه من ق مت اخ ن س   .مشاركة املوظفني ا

  قضا لالطالع
رشیع    : ال

ار إ  - ة 39.13بتوصل جملس النواب مبرشوع قانون رمق خ ٔشغال العموم ة ل ادة تنظمي املدرسة احلس ٕ.  

ة مي السیاسات العموم    :اجللسة السنویة ملناقشة وتق

ىل دراسهتا وما  - لجنة  كب ا ٔفاكر واحملاور اليت س ٔمه ا اتیة یلخص فهيا  ة املوضو مو س ا رة من رئ مذ
ال يف مدها  ة خبصوص یتطلبه ذ من استع ات احلكوم ٓراء القطا    ؛هاب

ار - ة  ٕاخ مو سان لعضویة ا شار عبد احلق  نتداب املس لشغل  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا من مجمو
اتیة    .املوضو

ة    :العالقات اخلارج

رب عن استعداده  - ي  لربملان املغريب ا نانه  سها عن ام ٔبیض املتوسط یعرب فهيا رئ لبحر ا مراس من امجلعیة الربملانیة 

لجمعیة یوم الس  ب املوسع  ٔشغال املك ال   .2016یولیوز  13تق
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  ه العالقات ة يف و و دة املف ٓفاق الوا لس یربز ا س ا رئ
ٔملانیة  .املغربیة ا

س جملس   رة العمل اليت قام هبا رئ ىل هامش ز
شارن لس ،املس ٔملانیا  ،ىل رٔس وفد عن ا قال ، حتادیةٕاىل 

ن شامشحالسید  واك املغرب "يف ترصحي حصفي خص به  كمي 
نباء ٔ ه "العريب ل حت يف و دة ف دیدة وا ٓفاقا  ، ٕان هناك 

ملانیة يف شلك مشاریع  ٔ ٔوراش معل يف  العالقات املغربیة ـ ا و
جلهویة املتقدمة ٔساسا   .جماالت حمددة مرتبطة 

ٔشار  ن ن شامشالسید و ٔملان املق ٔن املسؤولني ا عني ٕاىل 
ٔن اململكة  ات اليت اخنرط فهيا املغرب، یدرون  ة إالصال بدینام
د،  وي شدید التعق ٔوراش إالصالح يف حمیط  املغربیة تبارش 

ودها  .ویقدرون قمية استقرارها و

س     ٔضاف رئ لسو ت من بلورة ا ات مك ٔن املباح  ،
ود املغرب امل االت اليت تدمع  دد من ا رتبطة ٔوراش معل يف 

ربوا  ٔملان  ٔن املسؤولني ا جناح ورش اجلهویة املتقدمة مشريا ٕاىل  ٕ
ال رهن ٕاشارة املغرب ملانیة يف هذا ا ٔ م بوضع اخلربة ا  .عن الزتا

ادرات     الل م ىل تنویع رشااكته إالسرتاتیجیة وٕارصاره من  ىل حرص املغرب  ید  ٔ ٔنه مت الت ٔضاف  و
ىل ٕانضاج الظروف  اریة ملموسة  صادیة والت ق الت  ادیة يف ا القات تعاون  س فقط  ه من ٕاقامة ل اليت متك

االت ة هتم اكفة ا  .والسیاسیة بل حىت وضع مقومات رشاكة منوذج

رب السید  هذا ؤوحض     هتدیدات إالرهابیة، ٕاذ  ٔسئ املتعلقة  ٔیضا ا ات تناولت  ٔن املباح ن شامش 
ٔملان لتصدي  املسئولون ا ي یعمتده يف املعاجلة الوقائیة  منوذج ا ال وا ري ملقاربة املغرب يف هذا ا رمه الك عن تقد

شار خماطر إالرهاب واجلرمية املنظمة   .الن

اوب مع    ىل مواص العمل يف بناء دو دميقراطیة تت الیا ٕارصار املغرب  ٔملاين مثن  ٔن اجلانب ا رز  ٔ و
ٕالسرتاتیجیة املغربیة يف معاجلة ملف الهجرةاملعایري الكونیة حل سان، ٕاضافة ٕاىل ٕاشادته    .قوق إال

لص     دیدة لتقویة  السیدو ددوا التعبري عن الرغبة يف حبث فرص  ٔملان  ٔن املسئولني ا ن شامس ٕاىل 
ة والفال شمل السیا ددة،  انب قطاع الطاقات املت ملانیة يف املغرب ٕاىل  ٔ رات ا انب تقویة العالقات س ة ٕاىل 

ة   .الثقاف

الرئاسة شطة   أ
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  س رملانیني رئ ات مع مسؤولني  اح لس جيري م ا
ٔملان ني   .وحكوم

شارن س جملس املس شامش،  السید ٔجرى رئ حكمي ب
ٔربعاء  ٔملانیا   2016مایو  12یوم ا ات مبدینة درسدن ب اح مع لك م

سونیا مات  س الربملان احمليل لوالیة سا یاس روبلر، ووزري من رئ
ان غميكو  اس ىل التوايل س حلكومة احمللیة  لیة  ا العدل وا

القات ٔولبیغ، تناولت سبل تعزز  دد من   وماروس  التعاون يف 
م املشرتك  .القضا ذات إاله

یة اليت   ٔم ت ا د ىل الت ات،  وركزت هذه املباح
ها العامل، وملف الهجرة، واجلهویة املوسعة، فضال عن الرشاكة  یوا

شارن، والربملان احمليل لهذه  اصة جملس املس بني الربملان املغريب، و
 .الوالیة

ٔملاين بتجربة املغرب   ٔشاد اجلانب ا لقاء،  الل هذا ا و
ات اليت قام  ا لالستقرار يف املنطقة، وكذا إالصال ٔصبح منوذ ب 

ىل خمتلف املستو  .تهبا 

ىل اختاذ التدابري الالزمة اليت من   واتفق الطرفان 
دیدة كف بتعزز التعاون املمثر بني  ة  ٔن تطلق دینام ٔهنا  ش
، تضع  االت وفق رشاكة اسرتاتیجیة فا ن، يف خمتلف ا الب

ٔساسیة تبادل اخلربات يف جمال اجلهویة هتا ا ٔولو  . مضن 

ٔعرب اجلانب املغر  يب، عن رغبته يف وبدوره، 
ٔملانیا العریقة يف جمال اجلهویة، خصوصا يف  ستفادة من جتربة 

منو بني اجلهات ت ا ن يف مستو هبا املتصل بتدبري التبا  .ا
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  س ات مع رئ اح شارن جيري م س جملس املس رئ
ة الصداقة الرب  سة مجمو ٔملانیةالبوندستاغ ویلتقي رئ   .ملانیة املغربیة ا

شار التقى  س جملس املس ن ن السید رئ حكمي 
رة العمل اليت  شامش،  ٔملانیا قامالل ز  هبا ٕاىل مجهوریة 
س یوم ، إالحتادیة س  2016مایو  12 امخل بربلني مع رئ

 .، نوربري ملري)جملس النواب(البوندستاغ 

ددا   ات بني اجلانبني،  من القضا  وتناولت املباح
سان واجلهویة،امل  ر، والسیاسات  تعلقة حبقوق إال س و

ددة اصة الطاقات املت ملغرب، و   .القطاعیة 

الل هذه  شارن،  س جملس املس ٔكد رئ و
ض مبناسبة انعقاد القمة املغربیة ـ اخللیجیة،  ال امل محمد السادس يف العامصة الر ات، ما قا  ون  املباح من 

د ٔ ٔي  ة  س حممي ات اسرتاتیجیه فا . املغرب ل رام اتفاق ٔفق ٕا ىل امجلیع يف  ة  ف لتايل فٕان اململكة املغربیة م و
ٔملانیا ول اليت یتقامس معها املغرب القمي اجلوهریة اليت حتمكه خصوصا مجهوریة   .وممثرة، مع ا

ٔملاين مبستوى الع س جملس النواب ا ته، نوه رئ ىل خمتلف ومن  ن  القات املمتزية اليت جتمع بني الب
منوذج املغريب يف مساعیه حنو التمنیة الشام وتوفري  ٔشاد  ٔصعدة، كام  ت  ستقرارا بنائه يف حمیط تعرتیه صعو ٔ

ان اجلوار اها يف ب ٔزمات اليت تدور ر  .مجة، من جراء ا

ىل رضور  ٔملاين  س جملس النواب ا ل تعمیق النقاش املفيض يف كام وافق رئ ٔ رات من  یف تبادل الز ك ة 
القات  دي يف الريق مبستوى  ور الر رشیعیتني ا لمؤسستني ال كفل  اكمل  مج معل م ر هنایة املطاف ٕاىل بلورة 

االت ن يف خمتلف ا  .الب

ٔملان  ة الصداقة الربملانیة ا سة مجمو رئ شارن  س جملس املس ال هنريش، يف كام التقى رئ ر ا یة ـ املغربیة، 
ن م الب ه ر  ٔ ست ددا من املواضیع اليت  ور . داء معل، تناول الطرفان  ة الصداقة ا سة مجمو رزت رئ ٔ وقد 

ه اخلصوص ىل و سان، وحقوق املرٔة  ي ماف املغرب یلعبه يف ٕارساء حقوق إال  .الطالئعي ا

ل  لتفا ربت عن ٕاجعاهبا  لمرٔةكام  لمغرب مبناسبة الیوم العاملي  رهتا  ري عند ز رب لها . الشعيب الك وقد 
ادة الرشیدة جلال  ٔطلقه املغرب حتت الق ة ملسلسل ٕاصال  ٔن هذا التطور یعد ن شارن، ب س جملس املس رئ

سا ٔصناف حقوق إال ال و ٔج د سواء من خمتلف  ىل  اال وساء  متكني املواطنني ر  .نامل 
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صادیة جلنة - 1 ق  .املالیة والتخطیط والتمنیة 
 

ا یوم امجلعة  لجنة اج   :راسة مشاریع القوانني التالیةخصص  2016مایو  13عقدت ا
  ىل  72.14مرشوع قانون رمق ٔن حيال فهيا  ه السن اليت جيب  احملددة مبوج

دمون يف نظام املعاشات امل د املوظفون واملست   دنیة؛التقا
  من ذي  12بتارخي  011.71یغري ومتم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق

سمرب  30(  1391القعدة  ه نظام املعاشات املدنیة؛) 1971د   احملدث مبوج
  1.77.216یغري ومتم الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  96.15مرشوع قانون رمق 

داث نظام جامعي  )1977ٔكتور 4(  1397من شوال  20الصادر يف  ٕ املتعلق 
د  .ملنح رواتب التقا

متكن من الرشوع يف دراسة هذه  ات سابقة، مل  لجنة، وكام حصل يف اج ٔن ا ري 
لجنة تقررا حول  س ا رفع رئ ٔن  ٔمام هذا الوضع تقرر  هتا، و ن املواقف بني مكو ة تبا املشاریع ن

الت دون ٕامتام دراسة املش ت اليت  ورة اریعالصعو لامدة  املذ لس وفقا  س ا  189ٕاىل السید رئ
لس لم يل  ا رية( من النظام ا ٔ لس وندوة الرؤساء ) الفقرة ا ب ا ىل مك ٔمر  وعرض ا

 .لتداول يف املوضوع
  

عیةجلنة  - 2 ج ة و  .التعلمي والشؤون الثقاف

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ال يف 2016ماي  11عقدت ا دراسة مرشوع قانون رمق  رشعت 

شاري 78.14 س لس  رة التضامن  یتعلق  سمية احلقاوي وز ٔرسة والطفو وذ حبضور السید  ل

ه ٕاىل السیاق العام ملناسبة عرضا تطرقت ف عیة اليت قدمت  ج ٔرسة والتمنیة  ه  واملرٔة وا ٔيت ف ي ی ا

رز املرشوع ٔ ن و ٔمه  ه،مضام عیة لتحوالتاانطالقا من  ٔو  ج ث نوعیهتا  ٔرسة املغربیة سواء من ح ل

ث وظائفها ٔو من ح هتا    .ری

  

امئةٔشغ ان ا ل ال ا  

الدائمة ان ال رامج و  أشغال
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ٔبواب يه اكلتايل ىل ستة  ضیات هذا املرشوع    :وتتوزع مق

 ٔول امة؛: الباب ا   ٔحاكم 

 لس؛: الباب الثاين ات ا   صالح

 لس؛: الباب الثالث ٔلیف ا   ت

 لس، اخ: الباب الرابع زة ا سیريها؛ٔ ة    صاصاهتا، ویف

 لس؛: الباب اخلامس لم   التنظمي إالداري واملايل 

 ة: الباب السادس ام  .ٔحاكم خ

لجنة  ٓخر عقدته يف ذات الیوم صادقت ا ع  الل اج  45.13ىل مرشوع قانون رمق ٕالجامع و

ٔهیل الوظیفي ادة الت ٔهیل وٕا ن الرتویض والت   .، كام مت تعدییقيض مبزاو 

 

سانجلنة  - 3 رشیع وحقوق إال  .العدل وال

ا یوم  لجنة اج ء عقدت ا ال 2016ماي  10الثال مرشوع قانون تنظميي رمق  ةشق انمل ا ٔهنت 

رشیع، ومرشوع قانون رمق  64.14 ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال دید رشوط ویف بت

ات ممارسة احلق يف تقد 44.14 دید رشوط ویف ة بت   .مي العرائض ٕاىل السلطات العموم

 ، ر ذ  لال ةیل ی ص ف ت ل ا ةشق انمل ا راطإ  يف نرو ذملا نيورش مل ا ةسار د صاو موقد تقرر، ٕا

ع ء  ج لجنة یومه الثال ي ستعقده ا ارشة بعد اجللسة العامة 2016مایو  17ا   .م
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ةجلنة  - 4 ات إالنتاج ة والقطا   .الفال

ء  ا یوم الثال لجنة اج رشعت  2016ماي  10عقدت ا
ملاء 36.15دراسة مرشوع قانون رمق ال يف  ، حبضور بتعلق 

رة امل  الل الوز ٔف ر الطاقة واملعادن السیدة رشفات  ى وز واملاء نتدبة 
ة امل ملاءوالب   .لكفة 

ضیات اليت مشلها  ٔمه املق رة  رزت السیدة الوز ٔ رشیعي،  الل تقدميها ملضامني هذا النص ال و
  :هذا املرشوع وتتعلق بـــ

 د احلاكمة اجلیدة   ؛تدبري املاء وفق قوا
 ة؛ ت املائیة وحتصیهنا ضد التغريات املناخ   ختطیط املیاه هبدف الرفع من إالماك
 ٔخطا ملاء؛الوقایة من ا   ر املرتبطة 
 ة زع امللك سلوك مسطرة  ٔحصاب احلقوق املعرتف هبا ٕاال   .دم ٕاماكنیة جترید 
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ٔساسیة جلنة - 1 ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  .ا

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

 متمي القانون رمق  116.14اصة مبرشوع قانون رمق البت يف التعدیالت اخل 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)2010فربا رم ىل املرشوع   .، والتصویت 

ساننة جل  - 2 رشیع وحقوق إال  .العدل وال
     ء ٔسئ 2016ماي  17الثال لسة ا ارشة بعد  ة عاكشه( م  :)قا

  ات ممارسة  64.14قانون تنظميي رمق املناقشة التفصیلیة ملواد مرشوع دید رشوط ویف بت

رشیع، ومرشوع قانون تنظميي رمق  دید  44.14احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال بت

ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىلرشو ةالس ط ویف   .لطات العموم
  

عیة جلنة - 3 ج ة و  .التعلمي والشؤون الثقاف

  س ا 2016ماي  19امخل ة العارشة صبا ة عاكشه( ىل السا  :)قا

  ٔرسة یتعلق  78.14مواص دراسة مرشوع قانون رمق شاري ل س لس 

 .والطفو

 ٔربعاء ا 2016ماي  25 ا ة العارشة صبا ة عاكشه( ىل السا  :)قا

  ىل مرشوع قانون رمق ال ن حمرضي  25.14تعدیالت والتصویت  یتعلق مبزاو 

ات الصحیة اويل املنت  وم
  

فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت جلنة - 4 ة واحلدود وا   .اخلارج
   ء  : 2016ماي  17 الثال

  لمس رة استطالعیة  طشاملشاركة يف ز لر   .فى العسكري 
  
  
  
  

ان ل ات ا مج اج  ر
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 شا ن شامش  یرتٔس وفدا عن جملس املس ٔملانیا إالحتادیةالسید حكمي  رة معل ٕاىل   .رن يف ز
  

   
س البوندرسات  رمية من رئ الغرفة العلیا ( بدعوة 

ٔملاين س ا، قStanislaw Tillich ، السید)لربملان ا م رئ
رة معل  ز ن شامش  شارن، السید حكمي  ىل جملس املس

ٔملانیا إالحتادیة من  رملاين ٕاىل مجهوریة   13ٕاىل  10رٔس وفد 
 .2016ماي 

رة يف ٕاطار تعزز وتعمیق    وتندرج هذه الز
شارن املغريب  العالقات املمتزية القامئة بني جملس املس

ٔملاين   .والبوندرسات ا
  
س جمل ٔجرىو   رة،السید رئ الل هذه الز شارن،  ات س املس اح ىل مع  م ني  املسؤولني احلكوم
ت احمللیة، كام سیلقي عرضا مبؤسسة  املستویني  ٔملاين، ورؤساء الربملا درايل واجلهوي، وكذا رؤساء جمليس الربملان ا الف

ملانیة ٔ ٔدیناور ا   وراد 
Stiftung Adenauer Konrad  ت احملیط : املغرب"حول موضوع ات إالصالح الوطين وحتد دینام

  ".اجلهوي
ٔجراها یوم  دقو  ات اليت  ٔسفرت املباح

شارن 2016ویام 13 امجلعة س جملس املس  دیس ل ا رئ
ت  لوال درايل  لس الف س ا ن شامس ورئ حكمي 

ش عن اتفاق حول ) البوندرسات ( ستانزيالف تیل

لحوار ٔملاين  رملاين مغريب  تدى  داث م   . ٕا

س  ومض    ٕالضافة ٕاىل السید رئ الوفد 
ادر سالمة، اخللیفة الرابع ، من السید عبد القلسا

س  لسید س، والسید محمد الرزمة، رئ الرئ
فاع الوطين واملناطق املغربیة  جلنة ة واحلدود وا اخلارج

ملانیة،  احملت ٔ ة الصداقة الربملانیة املغربیة ـ ا ال، عن مجمو ٔیت  شة  ا والسیدة غزالن دروس، لس، والسیدة 
شارن س جملس املس شارة بدیوان السید رئ   .مس

 
 

ملانية ال  الدبلوماسية

الداخلية شرة ن  496 العدد-ال شار املس  مجلس

https://de.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Tillich
http://www.chambredesconseillers.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86
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  زور مجهوریة ال  عنوفد شارن  اىل  15شیك من جملس املس
 .مایو 19

 
 

شارن  عنوفد  الیا یقوم ن رئاسةجملس املس لس السید عبد احلكمي  س ا رة ششام رئ  لمع ز

شیك يف الفرتة  شیيك السید  19و 15ما بني  ةدتم مل ا مجلهوریة ال س جملس الشیوخ ال مایو اجلاري بدعوة من رئ

ش الن ست  .م

س جملس  راطالٕ ا ذه يفو  ٔكد رئ

شامس شارن السید عبد احلكمي ب  حيرصت يف املس

رة اليت یقوم  ءابن ٔ ل يبرعلا بر غملا اكو  هتل ق ن  ٔن الز ،

شیك تندرج يف ٕاطار تعزز    هبا ٕاىل مجهوریة ال

ه اململكة  ي اخنرطت ف سرتاتیجي ا ه  التو

ادة صاحب اجلال امل محمد السادس  ،املغربیة بق

اء من  ٔن  ادكؤم ه  ل تنویع الرشااكت ٔ هذا التو

ولیة وإالقلميیةإالس لمغرب مع القوى ا   .رتاتیجیة 
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  رش موضوع لقاء درايس من تنظمي فرق م افة وال رشوع قانون الص
لس رملانیة  ات   .ومجمو

  

ل بني فعالیات من مواقع ومشارب خمتلفة هيمها إالرتقاء  لق حلظة تواصل وتفا بغایة إالسهام يف 
ميوقراطي، نظمت  ٔدوارها يف دمع معلیة التحول ا افة وب رملانیة مبلص ات  شارنفرق ومجمو  ،لس املس

ط، لقاء دراسا  لر الم واالتصال وبدمع من السفارة السورسیة  لرشاكة مع مجعیة خرجيي املعهد العايل لٕال
رشحول  افة وال ء وذ ، مرشوع قانون الص ر االتصال  ، وذ مبشاركة2016ماي  10یوم الثال وز

امعینيو  ٔساتذة  رباء و   .نیني و
ٔشغال هذ ه وقد توزعت 

ىل اجللسات التالیة   :الورشة 
  

ة تاح ف   :اجللسة 

  سق لكمة م
ات  مو الفرق وا

  املنظمة؛ الربملانیة

 مجعیة  لكمة
خرجيي املعهد 

الم واالتصال؛   العايل لال

 شارن س جملس املس   لكمة رئ

 مس احلكومة ر االتصال  الناطق الرمسي    .لكمة وز
  

ٔوىل   :اجللسة ا

 افة يف ت حریة الص   قراءة نقدیة؛: القانون مرشوع ضام

 ىل ضوء مرشوع القانون متع  فراد وا ٔ  .دور القضاء يف حامیة حقوق ا
  

  :اجللسة الثانیة

 لكرتونیة افة  ضیات املسؤولیة؛: الص ت احلریة ومق   ضام

 ة؟ قراءة نقدیة يف مرشوع القانون اف ايف واملقاو الص ظور الستقاللیة الص  .ٔي م
  

  :الثةاجللسة الث

 الت السادة   :تد
 اح ن مف لنارشن؛: نور ا درالیة املغربیة  س الف   رئ
 يش لمي مش ر العدل السابق؛: محمد    ٔستاذ التعلمي العايل، وز
  ر االتصال ال مس احلكومةنمصطفى اخللفي، وز   .اطق الرمسي 

ملانية ال واملجموعات الفرق شطة   أ

الداخلية شرة ن  496 العدد-ال شار املس  مجلس
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  إالرشاف                   
  

  
  
 
  ٔ شارنا لس املس   مانة العامة 
 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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