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ع                                           27رمق اج

  2016 ماي 23االثنني لیوم 
  

شارن یـــــوم االثنني  عقد ب جملس املس ٔسبوعياج 2016 ماي 23مك لس  رئاسة ه ا س ا رئ

شامش   : وحضور السادة السید عبد احلكمي ب

                   

ٔنصاري ٔول:          محمد ا س اخللیفة ا                   ،لرئ

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

وسكوس س،       :  محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

ة التازي                س،:      ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

ه لس؛حماسب :                 عبد الوهاب بلفق   ا

لس      :                رشید املنیاري   .حماسب ا

دال لس،       :       محمد          ٔمني ا

لس      :                  ٔمحد توزي     .ٔمني ا

ع احملاسب السید العريب احملريشاعتذر عن  ف ج  .حضور 

  

  

  

  

  

وقرارات المكتب اجتماعات  
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ع القرارات الصادرة عن    ج

رشیع  :ال

  متمي القانون رمق  116.14مرشوع قانون رمق  بربجمة 01/27/2016 رمققرار املتعلق  52.05یقيض بتغیري و
ذه الظهري الرشیف رمق  ف ىل الطرق الصادر ب ر  11( 1431من صفر  26بتارخي  1.10.07مبدونة السري  فربا

ء  )2016 ة یوم الثال لسة معوم ٔسئ الشفهیة 2016ماي  24الل  ارشة بعد حصة ا    .م

  ة لرئاسة  حبث  27/2016/ 02 رمققرار ة لسحب رسالته املو ر الص ىل محل السید وز احلكومة 
شارن بتارخي  نني املرتبطة بقطاع وزارته واليت قرر فهيا حسب ما تبقى من مشاریع القوا 2016ماي  18جملس املس

شارن  .من جملس املس

   ىل ندوة الرؤساء اليت  بعرض 03/27/2016 رمققرار د  لتقا موضوع مصري مشاریع القوانني املرتبطة 
ء  د 2016ماي  24ستجمتع یوم الثال اقشة هذه النصوص وشهر وا لرشوع يف م د  ٔسبوع وا ،  مع حتدید 

ل  هتاء من دراسهتا دا ىل اجللسة العامةلال ل عرضها  تصة ق لجنة ا  .ا
 

ٔسئ الشفهیة   :ا

  ء  ملصادقة  04/27/2016 رمق قرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  ماي  24ىل 
وسكوس والسید محم 2016 س السید محید  لرئ دالاليت سرئسها اخللیفة الثالث  لسة د  ل   .ٔمني 

  

  :داریةإ شؤون 
  ٔمني العام  بتلكیف 05/27/2016 رمققرار سیق مع ا وسكوس وبت س السید محید  لرئ اخللیفة الثالث 

هت  شارن  لنقابة املستق ملوظفي جملس املس لس والاكتب العام   مرشوع قرار يف حق املوظفني املتغیبني یلم
ل الختاذ القرا ب املق ع املك الل اج ب  ٔنظار املك ىل  هنايئوعرضه   .ر ا

  
  
  
  
  

ب:  ملحوظة لمك ع القادم  ج ٔعامل ٕاىل  دول ا ة يف  يق النقط املدر ل دراسة  ٔج   .مت ت
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  شارك لس  س ا ورة رئ ت وا ٔشغال القمة الثالثة لرؤساء الربملا

ل املتوسط  ٔ لجمعیة الربملانیة لالحتاد من   الثانیة عرشة 
 

  

 

ىل مدى یويم  ة  ت مدینة طن ض اح

ٔشغال القمة الثالثة لرؤساء  2016مایو  29و 28

لجمعیة الربملانیة  ورة الثانیة عرشة  ت وا الربملا

ل املتوسط، اليت  ٔ ىل تنظميها  ٔرشفلالحتاد من 
ل "جملس النواب حول موضوع  ل مستق ٔ مجیعا من 

ٔورو وسطي -مشرتك يف الفضاء ا  ."م
 

تاح هذه  صصة الف الل اجللسة ا و

ورة  س جملس شامش نحكمي السید قال ا ، رئ

شارن، ٔفق  هذه ٕان املس لتفكري امجلاعي يف  شلك مترینا  وسطياملستق "القمة  ٔورو م لفضاء ا ، وهو "ل املشرتك 
وسطي بني ٔفق املمتثل يف طموح بناء مركز م ٔمن والتمنیة املستدامة مع -ا لتمنیة املتقامسة يف جمال السمل وا ثقايف، مو 

ة يف املتوسط اعتبار التحوالت ة وحامیة الب  . املناخ

ٔن إالشاكلیات  رز يف هذا السیاق  ٔ و

امة يه ٕاشاكلیات معقدة  ىل الربملانیني  ة  املطرو

لتعدد  رتبط  ت،  ىل ثالثة مستو اصة  وتطرح 
ٔمن والتمنیة املستدامة،  الثقايف املتوسطي والسمل وا

لتمن  ة، و ة وحامیة الب یة احلرضیة والتحوالت املناخ

ة والتعلمي العايل والبحث  املستدامة واملناخ والب

عیة ج  .والشؤون املدنیة و

ٔهداف   رتبط ب التمنیة املستدامة يف كام 

دمات الطاقة احلدیثة املوثوقة واملستدا و 2030ٔفق  ىل  سورة  وجعل املدن  مةضامن حصول امجلیع بتلكفة م

لتصدي لتغري املناخ  ا  ىل الصمود ومستدامة واختاذ ٕاجراءات  ة وقادرة  ٓم لجمیع و رشیة شام  واملستوطنات ال

ر  ٓ  .هو
 

 

 

 

  أنشطة الرئاسة

الداخلية شرة شارن  498 العدد-ال املس  مجلس
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  ٔشغال ندوة حول شارك يف  لس  س  ا شاري " رئ س لس  ا

ٔصا واملعارصة "لشباب والعمل امجلعوي ظمة شباب حزب ا   .من تنظمي م

ن  شارن السید حكمي  س جملس املس شارك رئ

ظمة شباب حزب  شامش  يف ندوة وطنیة نظمهتا م

ٔصا واملعارصة حول  شاري "ا س لس  ا
ٔصا " مل امجلعويلشباب والع رشاكة مع فریق ا

لس النواب، وذ یوم ٔربعاء واملعارصة مب مایو  25 ا

2016. 

وتناولت الندوة حماور مركزة حول التعریف 

امه  لشباب، ووظائفه و شاري  س لس 

ٔخرى، ويف طلیعهتا احلك ستوریة ا يق املؤسسات ا ه و   .ومة والربملانوهیلكته، فضال عن ماهیة العالقة ب

س، مثن ملناسبة ويف لكمته ادرة النقاش حول السید الرئ عتبار   م جملس الشباب والعمل امجلعوي، 

مة يف البناء املؤسسايت ري لبنة  ٔ   . ا

ر بدالالت نتاجئ ٔجرهتا جریدة  كام ذ ات الرٔي اليت  دى استطال رشاكة مع  l’ECONOMISTEٕا

SUNERGIA  ٔولویة شغیل شلكت  ٔن توسیع فرص الولوج ٕاىل ال رزت  ٔ ى عینة متثیلیة من الشباب، واليت 
سبة ل  ني شلك  ملائة من الشباب  19.5ل ى " التغیري الشامل"املستجوب، يف  ر  18ٔولویة  ملائة مهنم وتطو

ى  ٔولویة  ميقراطیة وحریة الت  17احلیاة السیاسیة  ى ملائة مهنم وا ٔولویة    .ملائة مهنم 8.5عبري 

لص ات هتم شباب   شامش ن السید و قرتا ت و د دید من إالنتظارات والت ل  ٕاىل وجود ج

ىل رٔسها جملس الشباب والعمل  ٔن تلعبه مؤسسات الوساطة، و ي جيب  ور ا ٔمهیة ا شري ٕاىل  املغرب، ما 
ن شامش ٕاىل جع مؤ  ا السید  ي د د يف حترر طاقات الشباب وهنض حبیاته الیومامجلعوي، ا سا ،دون ةسسة 

ق مفهوم  لس يف رؤیة سیاسیة ضیقة وذ بغیة حتق زتال مرشوع قانون ا   ".املواطنة الشام"ا

ٔن  س  ر السید الرئ ري ذ ٔ تدى سنوي ويف ا ارطة طریقه تنظمي م شارن یعزتم يف ٕاطار  جملس املس

لشباب  شاري  س لس  رشاكة مع ا لشباب  ة  شارن وامجلعیات العام يف جمال السیاسات العموم لس املس

شاؤه(والعمل امجلعوي  شاریة ) املزمع ٕا س لهيا يف بقضا الشباب امل  املتعلقةورؤساء اجلهات وكذا الهیئات  نصوص 
ل  14-111القانون التنظميي  ٔ جلهات وذ من  ٔولویة اليت  املتعلق  ات ذات ا لموضو شاريك  دید ال شاور والت ال

لشباب ة اخلاصة  مي السیاسات العموم رشیع والرقابة وتق شارن يف جمال ال ٔن تدرج يف ٕاطار معل جملس املس   . ميكن 
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  رايس املنظم من طرف فرق لقاء ا ٔشغال ا شارك يف  لس  س ا رئ

لس حول موضوع  لبیة  ٔ ات ا رش "ومجمو ل جتار  ماكحفة 

 "ملغرب
 

شارن  س جملس املس شارك رئ
ن شامش يف لقاء ٔشغال  السید حكمي  رايسا  ا

لس یوم  لبیة  ٔ ات ا ي نظمته فرق ومجمو ا
ٔربعاء  ماكحفة " حول موضوع  2016مایو  25ا

ملغرب رش  ل ٔلقى لكمة هامة " جتار  ث  ح
لقاء  ٔن هذا ا ینعقد يف حمطة ٔكد يف مطلعها 

امسة من مسار تطور ٕاطار القانوين الوطين 
اصة مرش  رش، و  ل جتار  وع املتعلق مباكحفة 

رشلاملتع 27.14القانون  جتار يف ال   . ق مباكحفة 

س هذه املدا و  اسهتل السید الرئ
سیني  شغالني مهنجیني رئ ن جزءا هاما من ٕالشارة ٕاىل ا رايس انتظاراتش   :هذا الیوم ا

  ٔول ة متثل شغال املهنجي ا ع ومقع ومعاق روتوول م ٔن  ون  ات استحضار املعطى املمتثل يف  یف يف 
ي انضم  ٔطفال، ا ساء وا اص، وخباصة ال ٔش ریل  25املغرب بتارخي  ٕالیهجتار  هو ممكل  2011ٔ

رب الوطنیة دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة  ٔمم املت ة ا   .التفاق

  متثل يف ٔممیة شغال املهنجي الثاين  قة اليت تقدمت هبا املقررة ا ق ٔجرٔة بعض التوصیات ا ة  اخلاصة  یف
اص، ال ٔش الجتار  زیلون يف تقررها   املعنیة  ٔطفال، جوي نغوزي ٕا ساء وا رهتا ٕاىل  س ال ر ز ىل ٕا

  .2013یونیو  21ٕاىل  17املغرب يف الفرتة من 

سو   ستحقه ٕاىل مخسة قضا خلصوص تطرق السید الرئ ٔن حتظى مبا  ٓمال  ور  اة من التقرر املذ  مستو
رايس، ويه اكلتايل لقاء ا م يف هذا ا    :من اه

يش الشغل من التحري يف  .1 ت القانونیة املتعلقة حبامیة العامل املزنلیني مبا فهيا متكني مف د وضعیة العامل  الت
ة معرضة لالجتار  عتبارمه ف اص  املزنلیني  ن (ٔش ىل ) من التقرر 88و  80الفقر ملصادقة  رسیع  ٔ ال ومس

ة رمق  لعامل املزنلیني  189االتفاق ولیة املتعلقة   .)من التقرر 96الفقرة (ملنظمة العمل ا
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ع ٕاعامل .2 اص وطين یقوم بت داث مقرر  رشیعات  دراسة ٕاماكنیة ٕا ال
رشیعات  ر ال ٔ اص وحتلیل  ٔش جتار  ة املتعلقة مباكحفة  والسیاسات العموم

ظور  والسیاسات املتعلقة مباكحفة هذه الظاهرة من م
سان    .)من التقرر 82 الفقرة (حقوق إال

   

ق .3 ري  تدق متیزي بني املهاجرن  ني ا النظام
ىل ذ  وحضا رش، وما یرتتب  ل ر جتار  ٓ من 

نا القانونیة الوطنیة، وهذا معطى یتعني  ظوم ىل م
رشیعات الوطنیة  ل استحضاره يف سیاق املراجعة املق 

لهجرة   .)من التقرر 83الفقرة ( املتعلقة 

دة  .4 ظومة دمع مايل ملسا ات وضع م یف
ٔمد ح  ٔو طویل ا وسط  ٔو م رش، مبا يف ذ ضامن دمع قصري  ل جتار  تلف املؤسسات حضا   ، سب احلا

ا  ة من الض دة هذه الف ، ومبا يف ذ ٕاماكنیة متویل جزء من هذه )من التقرر 86 الفقرة (املتد يف جمال مسا
رش  ل جتار  ٔموال الناجتة عن جرامئ  ض ا ٔموال احملجوزة واملصادرة يف ٕاطار ماكحفة تب  97الفقرة (املنظومة من ا

    . )من التقرر

ولیة  .5 ني واملنظمة ا دة لشؤون الالج ٔمم املت ة ل لتعاون مع املفوضیة السام اكم  رامج م ات وضع  یف
اهنم مبا يف ذ رش لب ل جتار  ا  ة لض ٓم ولیة هلم و لهجرة خبصوص العودة ا ىل  ضامن امحلایة ا هتم  ا ٕاماكنیة ٕا

ضاء  ق لجوء عند  لنا )من التقرر 95الفقرة (مسطرة طلب ا را من ق ستلزم اس دى الفرص اليت  ٔن ٕا لام   ،
وب الصحراء هبذا اخلصوص ا ج   .متثل يف التعاون مع رشاكئنا يف دول ٕافریق
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 شارن س جملس املس ل رئ ٔعضاء جملس ٕادارة الهیئة العربیة  ستق

ولیة ٕالعامر  .غزة ا

شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق
ولیة ٕالعامر  ٔعضاء جملس ٕادارة الهیئة العربیة ا ن شامش، 

ء  ة احلادیة  2016ماي  24غزة، وذ یوم الثال ىل السا
لس ا مبقر ا  .عرشة صبا

ر السید  لقاء، ذ الل هذا ا س جملس و رئ
ي یولیه صاحب اجلال  امئ ا م اخلاص وا اله شارن  املس
وها  ة، م لقضیة الفلسطی امل محمد السادس نرصه هللا 
ٔن  الل، واعترب  ح ه  بصمود الشعب الفلسطیين يف و

لمغرب ملاك وشعبا سبة  ل ٔولویة  ادة ٕاعامر غزة    .ٕا

سمتر يف شارن س ٔن جملس املس ٔكد  دمعه  و
ت  لقاءات واملنتد ة، يف خمتلف ا لقضیة الفلسطی
ي قدمه  لبند الطارئ ا را يف هذا السیاق  ولیة، مذ ا
الل  مس الربملان املغريب،  شارن  س جملس املس رئ

ويل اليت انعقدت  134امجلعیة العامة  لالحتاد الربملاين ا
الل الفرتة املمتدة من  یا  س مار  23ٕاىل  19زام

ت يف استكامل "، حول موضوع 2016 دور الربملا
 ، ة مستق ويل بدو فلسطی رتاف ا مسلسل 

ة امصهتا القدس الرشق لحیاة و   ".ذات سیادة وقاب 

شارن، ٕاىل تنظمي  س جملس املس ا رئ ل غزة"كام د ٔ ة، من " ٔسبوع من  ت العربیة وإالسالم يف لك الربملا
مع املا ل حشد ا ة الشعب الفلسطیينٔ ادة ٕاعامر غزة، واحلد من معا   .دي واملعنوي ٕال

مع املتواصل واملساندة القویة لصاحب  ولیة ٕالعامر غزة، ا ٔعضاء جملس ٕادارة الهیئة العربیة ا هتم، مثن  ومن 
ة   .اجلال امل محمد السادس نرصه هللا لنرصة القضیة الفلسطی

س جملس را  واطلع الوفد السید رئ ادة ٕاعامر غزة، مذ ىل املشاریع اليت مت ٕاجنازها يف ٕا شارن،  املس
ب احلصار، داعیا هبذه  س دات ٕاىل غزة، وٕاقامة مشاریع إالعامر،  ل اليت حتول دون وصول املسا ت والعراق لصعو

ف من ه ل التخف ٔ ت خمتلفة، من  ىل مستو یف اجلهود  ك ل، واحلد من املناسبة الربملان املغريب، ٕاىل  ذه العراق
ة ساكن قطاع غزة   .معا
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 ا س احلزب الشعيب ل استق ٔوريبرئ   .ا

 

ٔمحد التوزي  شارن،  ب جملس املس ل عضوا مك استق
ٔوريب  س احلزب الشعيب ا ورشید املنیاري، رئ

 ، مایو  23إالثنني  یومجوزیف دول والوفد املرافق 
لس 2016  .مبقر ا

لقاء تطرق اجلانبان  الل هذا ا ٕاىل املستوى اجلید  و
ٔوربیة، وسبل تعززها  -لعالقات التعاون املغربیة ا

لمصاحل املشرتكة بني الطرفني، دمة  ٔكدا  وتوطیدها  و
ٓراء حول خمتلف  رات وتبادل ا یف الز ك ىل رضورة 

م امل  ه  .شرتكالقضا ذات 

ات املهیلكة والعمیقة اليت قامت هبا اململكة املغربیة يف  وشدد اجلانب املغريب ٔوروبیني لٕالصال بة ا ٔمهیة موا ىل 
منوي دميقراطي ممتزي  ت املغرب من بناء منوذج  لم محمد السادس، واليت مك ادة الرشیدة  االت، حتت الق خمتلف ا

 .يف حمیط ٕاقلميي ملهتب

ر  قالمي  اجلانب املغريبوذ ٔ ايت ل ٔمهیة مقرتح احلمك ا ىل  ٔكد  جبهود املغرب يف جمال حماربة إالرهاب والتطرف، كام 
ستقرار  ٔمن و اب ا ململكة، ودوره يف است  .يف املنطقة اجلنوبیة 

ىل دمع حزبه لقضا اململكة املغربیة  یده  ٔ ٔوريب ت س احلزب الشعيب ا دد رئ ته،  الس يف جمال حقوق ومن 
رشیك اسرتاتیجي ممتزي  ي تعرفه اململكة املغربیة  الستقرار ا وها  دة الرتابیة، م سان ومسلسل استكامل الو إال

 .ملنطقة

  

  

  

  

  
شارن املس الداخلية مجلس شرة   498 العدد-ال



10 
 

  

  

  لس ىل ا ة  لسة معوم مرشوع قانون رمق یصادق يف 

ىل الطرق 116.14  املتعلق مبدونة السري 
 

شارن   ة لسة  جملس املس یوم معوم
ء  ٔسئ الشفهیة، 2016ماي  24الثال لسة ا  بعد 

لس السید  رئاسة اخللیفة الثالث س ا محید لرئ

ىل اللها  مرشوع قانون رمق  وسكوس  صادق 

متمي القانون رمق  116.14  52.05یقيض بتغیري و

ذه  ف ىل الطرق الصادر ب املتعلق مبدونة السري 
من صفر  26بتارخي  1.10.07الظهري الرشیف رمق 

ر  11( 1431   ).2016فربا

 ٕ اء  ٔن هذا املرشوع  ر  ىلیذ ىل استقراء جتربة تطبیق مدونة السري  ت  مدى امخلس  ضافات نوعیة انب
 .سنوات املاضیة

لنقل، حسب اوتتلخص هذه التعدیالت ر املنتدب امللكف  ة  ،السید محمد جنیب بولیف لوز يف املراق
ال رخصة  ٕالضافة ٕاىل ٕاجراءات تعدیلیة هتم الغرامات التصاحلیة وٕاد یة، ورخصة السیاقة، ومدارس السیاقة،  التق

داث مرصد ات الناریة، وٕا را لبحث إالداري والتقين خبصوص احلوادث اجلسامنیة دیدة  ام  وىل الق   .س

لني،  لمطالب والتعدیالت اليت تقدم هبا لك املتد ستجیب  ي  ٔن هذا النص، ا رز السید بولیف  ٔ و
ىل العدید اوزات املیدانیة، فضال عن اش  ا لبعض الت ة الشواهد الطبیة تالف ، من حتصني مراق من  سميكن، كذ

یة ة التق لمراق داث شباكت ومراكز  ٕ  إالجراءات املتعلقة 

  

  

  

  

  

  الجلسات العمومية
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ة جلنة - 1 ات إالنتاج ة والقطا  .الفال

ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج ا  2016مایو  30عقدت ا  36.15مرشوع قانون رمق  ةسار د ال تهنٔ اج
ملاء ة امللكفة ، یتعلق  ر الطاقة واملعادن واملاء والب ى وز رة املنتدبة  الل الوز ٔف حبضور السیدة رشفات 

  .ملاء

ٕالیداع  لٔ  رٓخ  وز  ةرش ع  ةین اثل ا ةاسل ا ىل 2016 وین و ی 02 سمخل ا مو ی دیدحت ذ رإ  رر قت دقو 
  . عورش مل ا صو صخب التعدیالت 

ضیات اليت مشلها هذا املرشوع  ٔمه املق ٔن  ر    :تتعلق بـــیذ

 د احلاكمة اجلیدة   ؛تدبري املاء وفق قوا
 ة؛ ت املائیة وحتصیهنا ضد التغريات املناخ   ختطیط املیاه هبدف الرفع من إالماك
 ملاء؛ ٔخطار املرتبطة    الوقایة من ا
 ة زع امللك سلوك مسطرة  ٔحصاب احلقوق املعرتف هبا ٕاال   .دم ٕاماكنیة جترید 

  
صادیةجلنة املالیة  - 2 ق  .والتخطیط والتمنیة 

  

س  ا یوم امخل لجنة اج ال يف دراسة مشاریع القوانني التالیة 2016مایو  26عقدت ا  :رشعت 
  1391من ذي القعدة  12بتارخي  011.71یغري ومتم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق 

سمرب 30( ه نظام املعاشات املدنیة؛) 1971د   احملدث مبوج
  د املوظفون  72.14مرشوع قانون رمق ىل التقا ٔن حيال فهيا  ه السن اليت جيب  احملددة مبوج

دمون يف نظام املعاشات املدنیة؛   واملست
  20الصادر يف  1.77.216یغري ومتم الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  96.15مرشوع قانون رمق 

داث نظا) 1977 ٔكتور 4( 1397من شوال  ٕ داملتعلق   .م جامعي ملنح رواتب التقا

  

  

  

امئةٔشغ ان ا ل ال ا  

 أشغال وبرامج اللجان الدائمة  
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ٔربعاء  ا مماثال یوم ا لجنة قد عقدت اج  2016یونیو  25واكنت ا

 :خصص لتدراس مشاریع القوانني التالیة

  013.71یغري ومتم القانون رمق  95.15مرشوع قانون رمق 
رب  30( 1391من ذي القعدة  12الصادر بتارخي  دج

ه نظام املعاش) 1971   ات العسكریة؛احملدث مبوج

  ات املهنیني والعامل املستقلني  99.15مرشوع قانون رمق لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ

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

  یتعلق هبیئات التوظیف امجلاعي العقاري 70.14مرشوع قانون رمق. 
 

عیة - 3 ج ة و   .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
 

ا یوم  لجنة اج ٔربعاءعقدت ا ىل 2016ماي  25 ا ال  یتعلق  78.14مرشوع قانون رمق  صادقت 

ٔرسة والطفو شاري ل س   .، كام مت تعدیلس 

ٔبواب يه اكلتايل ىل ستة  ضیات هذا املرشوع تتوزع    :ولٕالشارة فٕان مق

  ٔولالباب امة؛: ا   ٔحاكم 

 لس؛: الباب الثاين ات ا   صالح

 لس؛: الباب الثالث ٔلیف ا   ت

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

 لس؛: الباب اخلامس لم   التنظمي إالداري واملايل 

 ة: الباب السادس ام  .ٔحاكم خ
  

سانجل  - 4 رشیع وحقوق إال  .نة العدل وال
 

ء   ا یوم الثال لجنة اج لبت يف التعدیالت املقدمة حول 2016ماي  17عقدت ا مرشوع قانون  خصص 

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

ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إ  44.14رمق  دید رشوط ویف ةبت ني ىل السلطات العموم ىل املرشو ، والتصویت 

  .رمهتام

لبیة  ٔ ني ب ن املرشو ىل هذ لجنة  ٔن مت تعدیلهام 3مقابل  6وقد صادقت ا   .بعد 
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سان جلنة - 1 رشیع وحقوق إال  .العدل وال
 

  ء ئ الشفهیة 2016 ومای 31الثال ٔس لسة ا  :بعد 

  ة القانون اجلنايئ 73.15تقدمي مرشوع قانون رمق ٔحاكم مجمو متمي بعض   .یقيض بتغیري و

  ٔو احملالت كراء العقارات  ىل مقرتح قانون یتعلق  ضاء  ق راسة والتصویت عند  مواص ا
صصة  ٔو احلريفا ٔو الصناعي  اري   .لالستعامل الت

 

 .ةج اتن الٕ ا تااطقلاو  ةالفلا ةنجل  - 2
 وز  ةرش ع  ةین اثل ا ةاسل ا ىل 6102 يام 03 سمخل ا:  

   ة، حول ات إالنتاج ة والقطا ة جلنة الفال ى مصل ل ٕالیداع التعدیالت  ٔ مرشوع  ٓخر 

ملاء 36.15قانون رمق    .یتعلق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ان ل ات ا مج اج  ر
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  ورة ت وا ٔشغال القمة الثالثة لرؤساء الربملا تنظمي 
لجمعیة الربملانیة لالحتاد  ل الثانیة عرشة  ٔ من 

ة 29و 28املتوسط یويم   ماي اجلاري بطن
 

  

ورة  29و 28نظم جملس النواب، یويم  ت وا ٔشغال القمة الثالثة لرؤساء الربملا ة،  ماي اجلاري مبدینة طن
ل املتوسط حول موضوع  ٔ لجمعیة الربملانیة لالحتاد من  ل مشرتك يف الفضاء "الثانیة عرشة  ل مستق ٔ مجیعا من 

ٔورو وسطي-ا  ". م

ملشاامللتقىوحرض ٕاىل هذا  ي ميزي  ن شامش، ، ا شارن السید حكمي  س جملس املس ركة الفعلیة لرئ
زید عن  300حوايل  هنم ما  وب املتوسط، من ب ٔورويب وج حتاد ا رملاين 30رملاين من  س وفد  رملان ورئ س   . رئ

ورة   ید طموح  وشلكت هذه ا ٔ اسبة لت م
ت حوض املتوسط يف بناء فضاء مشرتك  شعوب ورملا

من  ق  اء، وحتق ٔمن والر یة مستدامة، وتعزز السمل وا
ة مبنطقة املتوسط اة التغريات املناخ ة ومرا  . وحامیة الب

امئة و  ان امخلس ا ل ات ا ٕالضافة الج
ب املوسع،  ب واملك ات املك ة العمل، واج ومجمو

امة  انعقدت صی حول احل اللها تقدمي  متلسة 
ىل  ل املتوسط واملصادقة  ٔ حتاد من  شطة  ٔ
ة العمل،  ان ومجمو ل التوصیات املقدمة من طرف ا

الن عن بیان القمة  ورة  3وإال ت والبیان اخلتايم  ل املتوسط 12لرؤساء الربملا ٔ   . لجمعیة الربملانیة لالحتاد من 

ٔشغال هذه ال  ل  ٕایطالیا تويلظاهرة الربملانیة ب توقد توجت  ٔ لجمعیة الربملانیة لالحتاد من  وریة  الرئاسة ا
لسید راشید لفا  سة جملس النواب إالیطايل، وذ  ریين رئ الطاليب العلمي  املتوسط يف خشص السیدة الورا بو

س جملس النوا   .ب املغريبرئ

 

    

 الدبلوماسية البرلمانية
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 ٔصا واملعارصة ینظم لقاء دراسیا حول موضوع   :فریق ا

أية أدوار؟ قـانون    ،التشريع البرلماني والمجتمع المدنــي" 

  "المالية نموذجا

  

لعمل الربملاين"رشاكة مع   "املرصد املغريب 
ل الشباب"و ٔ ٔصا  ،"مجعیة الشباب  نظم فرق ا

ٔمس إالثنني  شارن یوم  لس املس ماي  30واملعارصة مب
متع " یوما دراسیا حول موضوع  2016 رشیع الربملاين وا ال

ا ،املدنــي ٔدوار؟ قانون املالیة منوذ ٔساتذة  "ٔیة  مبشاركة 
  .امعیني خمتصني

  

  

  

ٔيت  شغاالت املرصدوی لقاء انطالقا من ا لعمل الربملاين تنظمي هذا ا ٔداء الربملاين  املغريب  رشیع املايل ورصد ا ل
ادة النظر يف الربامج  مي وفرصة ٕال لتق ٔي مرشوع لقانون املالیة تعد حمطة  اقشة  ٔن م ىل اعتبار  يف هذا الصدد 

ة املتبعة ة والسیاسات العموم   . احلكوم

لهيا القانون املايل لسنة  ويف هذا ىل تفحص املركزات اليت قام  لقاء  الل  2016السیاق ركز هذا ا من 
ىل النحو التايل لقاء  ساؤالت الواردة يف الورقة التقدميیة  ة من ال  :طرح مجمو

  د استطاع قانون املالیة لسنة ٔي  ٔقمل مع الثقافة  2016ٕاىل  ىل الت لني  اجلدیدة ٔن یرتمج قدرة الفا
ٔساس الوسائل ٕاىل املهنجیة اجلدی ىل  روم التحول من التدبري القامئ  دة يف التدبري العمويم واليت 

ق النتاجئ و  ىل حتق ٔ الشفاملركزة  د حملاسبة و تعزز م ة وربط املسؤولیة  مي السیاسات اف تق
ة؟   العموم

  

والمجموعات البرلمانيةأنشطة الفرق    

  السيد عزيز بنعزوز

 رئيس فريق األصالة والمعاصرة
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  ت احلكومة من مالءمة قانون املالیة مع د متك ٔي  ٕاىل 
ركزي  ت الربملان املغريب من  د استطاعت مكو ٔي  لاملیة؟ وٕاىل  ضیات القانون التنظميي اجلدید  مق

ة و العم مي السیاسات العموم ىل تق هنوضل  ٔسالیب التدبري العمويم، قصد ا  جعلها الغایة املثىل من 
ٔي مرشوع قانون املالیة؟ ملاين و مبستوى النقاش الرب  اقشة    اخلطاب السیايس عند م

  اقشة قانون املالیة ذ السیاسات  2016هل شلكت حلظة م ق مؤرشات تنف مي و تدق لتق فرصة 
ىل  لوقوف  ة  ي توفرها خمتلف الهیئات و املؤسسات احلكوم دات املعطیات ا ة وفق قا العموم

ىلاحلصی احل  ة املركزة  ق ٔداء؟ هواجس التدبري العمويم و  ق ة ا مي جنا  تق

  سجم مضامني وتدابري قانون مالیة مج  2016هل ت طلبات التزنیل السنوي اللزتامات الرب مع م
  احلكويم؟

لقاء العلمي   یار حماور هذا ا ساؤالت اجلوهریة اكنت دافعا الخ   :ىل النحو التايل اليت اكنت هذه ال

 ميقراطیة دور شاریة ا متع املدين يف املقاربة ال  ؛ا

  ه مع الربملان يف القانون املايل: العقلنة الربملانیة الق ذي يف  لجهاز التنف  ؛ٔي دور 

  ٔداءه املؤسسايت ستور 84قراءة يف  الفصل  (تطور العمل الربملاين، وحتسني   ؛)من ا

 ح ال املايل وم ولیة والعاملیة  ٔسس التطور وإالصالح احلصی الربملانیة يف ا لنظر ٕاىل املعایري ا
 ؛لمؤسسة الربملانیة

  اته واملنظور الرتامكي لنتاجئه؛:2016قانون مالیة مي القطاعي لتو  بني التق

  ؟: 2016قانون مالیة و   ٔیة حاكمة لتدبري مالیة ا

  

  

  

  

  

  

شارن املس الداخلية مجلس شرة   498 العدد-ال



17 
 

  

  

  
 

  شارن ت لس املس لبیة مب ٔ ات ا   :ظم لقاء دراسیا حول موضوعنفرق ومجمو

 "مكافحة االتجار بالبشر بالمغرب"                    
  

جتار يف ٕاطار  س جبرمية  التحس

رش ة يف ال سانیة واحلقوق ت إال د لت ، و

ا بة لتزنیل مضامني السیااليت تطر  سة، وموا

لهجرة اصة يف  اجلدیدة   ، هنجها بالد اليت 
جتار  شقها املرتبط مباكحفة املرتبط مباكحفة 

لبیة  ٔ ات ا رش، نظمت فرق ومجمو ل

رشاكة مع م  شارن  لس املس دى الكرامة تمب
سان یوم دراسیا حول املوضوع  حلقوق إال

مكافحة االتجار بالبشر  "حتت عنوان 
ات ممثل مبشاركة "بالمغرب ني عن القطا

متع املدين لهجرة وا ولیة  ة املعنیة واملنظمة ا   .احلكوم

لقاءمن  واكن الهدف رش وعرض املامرسات الفضىل يف جمال  هو هذا ا ل جتار  التعریف جبرمية 
رشالتجربة املغربیماكحفهتا، وكذا مدارسة  ل جتار    .ة يف جمال ماكحفة 

لقاء م  املتعلق مباكحفة  27.14سبة كذ لعرض مضامني مرشوع القانون رمق اكام شلك هذا ا
قدمة يف املسطر  ل م ي بلغ مرا رش ا ل رشیعیة، ةجتار  شارن يف  ال ىل جملس املس ٔن حيال  ظر  وی

ل القریب   .املستق

س جملس  ٔلقاها رئ للكامت الهامة اليت  لقاء  ة لهذا ا تاح ف شارن السید وقد متزيت اجللسة  املس

خلارج  ملغاربة املقميني  ر امللكف  د والوز ت السید مصطفى الرم ن شامش ووزر العدل واحلر حكمي 

تدى الكرامة  ملغرب وممثل م لهجرة  ولیة  ٕالضافة ٕاىل ممث بعثة املنظمة ا س بريو،  ٔن وشؤون الهجرة السید 

سان   .حلقوق إال
لقاء فق ٔشغال ا يق    :لستنيىل د توزعت ٔما 
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ٔوىل   اجللسة ا

 "اجت رش وتدابري حامیة الض ل  "ار 

   ن  سلامن  عن دة  املعين عز ا ٔمم املت ب ا مك

ینا   .درات واجلرمية بف

 " لهجر ولیة  جتارجتربة املنظمة ا رش ة يف جمال ماكحفة   "ل

 Mme Anna Fonseca  ملغرب لهجرة  ولیة    .ممث املنظمة ا

 " رشالتجربة املرصیة يف جمال ماكحفة ل  " جتار 

 ٔبو العینني، . د لجنةالقايض محمد  ام ا رش ٔمني  ل جتار    .الوطنیة ملاكحفة 
  

  اجللسة الثانیة

 "رش ل جتار    "التجربة املغربیة يف جمال ماكحفة 

 ٔثري. د د ا سان عن عبد الوا   .املندوبیة الوزاریة امللكفة حبقوق 

 "ملغرب رش  ل جتار  لمجمتع املدين؟: ماكحفة    "ٔي دور 

 ذي ملنتدى . د ب التنف رية قانونیة، عضو املك امعیة، خ ٔستاذة  ة جامل،  هبی

سان   .الكرامة حلقوق إال
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لربملان  2016مایو  23صدر یوم االثنني  رشة مداوالت جملس  -العدد التاسع عرش من اجلریدة الرمسیة 

شارن   .املس

ىل    :املواد التالیة وحيتوي هذا العدد 

 ٔربعني ٔربعاء  حمرض اجللسة الثالثة وا     ).2016مایو  4( 1437من رجب  26لیوم ا

 ٔعامل لس  :دول ا ٔعامل ا ٔول عرضا عن  س ا ليس الربملان لتقدمي السید الرئ لسة مشرتكة 

ضیات الفصل  ٔمام الربملان طبقا ملق ت  لحسا ىل  ٔ ستور 148ا   .من ا

 ٔربعني ٔربعاء  حمرض اجللسة الرابعة وا مایو  4( 1437من رجب  26لیوم ا
2016.(   

 ٔعامل ىل مشاریع القوانني التالیة :دول ا راسة والتصویت    :ا

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

داث  48.15مرشوع قانون رمق . 2 ء وٕا یتعلق بضبط قطاع الكهر

ء؛   الهیئة الوطنیة لضبط الكهر

ة  05.16مرشوع قانون رمق . 3 لف ٔ ثاق حتدي ا ىل م ه  یوافق مبوج

ط يف املربم  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2015نومفرب  30لر

ة وملحقاته؛ لف ٔ رب هیئة حتدي ا ة  ٔمرك دة ا ت املت   الوال

ط يف  69.14مرشوع قانون رمق . 4 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  75.14مرشوع قانون رمق . 5 ة املسا ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

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

ة حول التعاون القضايئ يف املیدان اجلنايئ  16.15مرشوع قانون رمق . 6 ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

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

لهيم املوقعة  20.15مرشوع قانون رمق . 7 اص احملكوم  ٔش ٔن نقل  ش ة  ىل االتفاق ه  یوافق مبوج

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

  

...حديثا صدر  
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رة التفامه  39.15مرشوع قانون رمق . 8 ىل مذ ه  املوافق مبوج

ط يف  لر اریة املوقعة  ة الت ر  12يف جمال املال بني  2016فربا
؛ ا  حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 

ىل االتفاق املوقع یوافق  52.15مرشوع قانون رمق . 9 ه  مبوج

ساو يف  شجیع وامحلایة  2015ماي  28بب ٔن ال ش ساو  ا ب بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة غی

رات؛   املتباد لالس

ٔمن واحلاكمة  54.15مرشوع قانون رمق . 10 ٔن التعاون يف جمال ا ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

ساو  ا 2015ماي  28يف احمللیة املوقع بب لیة مجلهوریة غی ا لمملكة املغربیة ووزارة ا لیة  ا ، بني وزارة ا

ساو؛   ب

ال  55.15مرشوع قانون رمق . 11 دة إالداریة املتباد يف ا ه عن اتفاق حول املسا یوافق مبوج

  ة السنغال؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوری 2015ماي  21امجلريك املوقع بداكر يف 

ربیة  57.15مرشوع قانون رمق . 12 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

ل 72.15مرشوع قانون رمق . 13 ة املوقعة  ىل االتفاق ه  ط يف یوافق مبوج ریل  14ر ، بني 2015ٔ
هترب الرضیيب يف  زدواج الرضیيب وملنع ا حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة العربیة السعودیة لتجنب 

ل؛ ىل ا ٔن الرضائب    ش

روما يف  75.15مرشوع قانون رمق . 14 ىل االتفاق املوقع  ه  بني حكومة  2015ماي  8یوافق مبوج
ب قطري؛اململكة املغربی شاء مك ٔن ٕا ش لتمنیة الزراعیة  ويل    ة والصندوق ا

ىل ملحق االتفاق بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  81.15مرشوع قانون رمق . 15 ه  یوافق مبوج
درالیة والوين (الطائفة الفرسیة لبلجیاك  سیل –ف لمؤسسات املدرسیة ) رو حول الوضعیة القانونیة 

ة اليت ت  درالیة والوينالبلجیك مج التعلميي لف ٔكتور –طبق الرب ط يف فاحت  لر ملغرب، املوقعة  سیل  رو

  ؛2015

ط يف  82.15مرشوع قانون رمق . 16 لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  بني  2015ٔكتور  5یوافق مبوج

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

ل؛ ىل ا دان الرضائب    م

ولیة،  92.15مرشوع قانون رمق . 17 ة ا ٔسايس حملمكة العدل إالسالم ىل النظام ا ه  یوافق مبوج
لكویت يف الفرتة ما بني  ة اخلامس املنعقد  ر  29و 26املعمتد من طرف مؤمتر القمة إالسالم   ؛1987ینا
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ة الضامن  85.15مرشوع قانون رمق . 18 ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

عي املوقعة بتوس یوم  بني حكومة اململكة  2015ٔكتور  19ج

 املغربیة وحكومة امجلهوریة التوسیة؛

  

مرشوع قانون . 19

ه  01.16رمق  یوافق مبوج
ة رمق ىل   143االتفاق

ٔوضاع  ٔن الهجرة يف  ش

اكفؤ  ة وتعزز  ساف ا

لعامل  الفرص واملعام 

ة "املهاجرن، املسامة  اتفاق
ٔحاكم (العامل املهاجرن 

، املعمتدة "1975، )مكیلیة

ل املؤمتر العام ملنظمة  من ق
ولیة يف دورته  العمل ا

الستني املنعقدة جبنیف يف 
  .1975یونیو  24

 ٔربعنيحم  رض اجللسة اخلامسة وا
ء  من شعبان  3لیوم الثال

 ).2016مایو  10( 1437

 ٔعامل ٔسئ الشفهیة :دول ا اقشة ا   .م

 ٔربعني ء  حمرض اجللسة السادسة وا     ).2016مایو  17(  1437من شعبان  10لیوم الثال

 ٔعامل ٔسئل :دول ا اقشة ا   .ة الشفهیةم

  ٔربعنيحمرض اجللسة السابعة ء  وا     ).2016مایو  17(  1437من شعبان  10لیوم الثال

 ٔعامل ىل مرشوع قانون رمق  :دول ا راسة والتصویت  ن الرتویض  45.13ا یتعلق مبزاو 

لس من جملس النواب ىل ا ٔهیل الوظیفي، واحملال  ادة الت ٔهیل وٕا   .والت
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  شارن ینظم لجهات"جملس املس سیة" امللتقى الربملاين  ٔس ت   .يف دورته ال

  

داد مؤسسايت  وره املركزي مبا هو ام تفعیال 

اضنة  ، ومبا هو  صاد عیا، واق نیا، اج لجهات، جمالیا، 

ة السیاسیة  دة يف السا ٔسئ املست ٔساسیة ل

صادیة  ق شارن و ة، ینظم جملس املس عیة والثقاف ج و

لجهات" سیة، " امللتقى الربملاين  ٔس ت  6یوم  يف دورته ال
الس اجلهویة  2016یونیو  لس، وذ مبشاركة ا مبقر ا

والغرف املهنیة وواكالت التمنیة اجلهویة، واملؤسسات 
صادیني  ق لني  ات الوزاریة، والفا ستوریة، والقطا ا

لني املعنیني و ريمه من الفا متع مدين، و عیني وا ج

 .جلهویة املتقدمة

ىل رٔسها     ٔيت  ٔهداف إالسرتاتیجیة یت ق مج من ا ه، ٕاىل حتق ٔول من نو   :هيدف هذا امللتقى، ا

 ه لك  الرشوع اجلدي يف التفكري يف لني واملعنیني بقضا لق ٕاطار مؤسسايت یلتمئ ف اجلهویة الفا
نتقال ٕاىل ت  ٔفق  دم الرتكزي يف  وي، والالمركزیة و الیة والتاكمل البني  نظمي املتقدمة والتمنیة ا

لمل ورات املق  الس اجلهویة؛) لتناوب(     ىــقا   مبقرات ا

  دة الوطنیة؛ ٔج ادة موضعة ورش اجلهویة املتقدمة يف صدارة ا   ٕا

  شاریة م ٔجوبة  ت اليت حتول دون بلورة  د ات والت الفعلیة  نطالقةؤسساتیة لرفع العق
ري   .واملیدانیة لتفعیل هذا الورش إالصال الهیلكي الك

لس    شارن، فقد خصص ا شغاالت جملس املس مات وا لقد ظل موضوع اجلهویة املتقدمة يف صلب اه

ة،  مي السیاسات العموم ٔقرها دستور ٔوىل اجللسات السنویة لتق احلاكمة الرتابیة "ٔول مرة، ملوضوع   2011اليت 

طلبات التمنیة اجلهویة سیق مع "وم لجهویة"،كام نظم ندوة وطنیة بت شاریة  س لجنة  ة من "ا ، متخضت عهنا مجمو

ٕالضافة ٕاىل توصیات  يئ"التوصیات الهامة، شلكت  عي والب ج صادي و ق لس  ٔرضیة هامة  "ا لنقاش حول ، 

  .هذا الورش إالصال الهیلكي وإالسرتاتیجي

  

 أجندة
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لجهات"هذا  ویتو  ل إالجيايب بني " امللتقى الربملاين  لتفا ٓلیة  لق 

لتفكري  ة  لني والربملانیني، وٕاطالق دینام الس اجلهویة املنتخبة وخمتلف الفا ا
الل  ٓلیات وسبل ٕانضاج وٕاجناح ورش اجلهویة املتقدمة، وذ من  امجلاعي يف 

ئ تفویض  ٔس رتباط ب ٔوراش الفكریة يف املواضیع ذات  ة من ا تنظمي مجمو

ىل  ل  الص املداخ متویل واست صاصات ونقل إالماكنیات، وٕاشاكلیات ا خ

ت التمنیة املندجمة واملستد ٔمهیة إالسرتاتیجیة املستوى احمليل، ورها امة، وا

سیق  سهتداف وت ىل الصعید اجلهوي، وٕاشاكلیات  رشیة  لتمنیة الكفاءات ال

ميقراطیة  عیة الالممركزة، ودور ا ج املهام واملسؤولیات يف السیاسات 
شاریة يف ٕاجناح اجلهویة املتقدمة   .ال
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  اإلشراف          
  

  
  

  
  
  
 
 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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