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ع رمق    32/2016اج

  2016 یونیو 20 إالثننيلیوم 

  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس لس السید  2016 یونیو 20مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج

ن   .شامش عبد احلكمي 

ٔعامل النقط التالیة دول ا  :وقد تضمن 

  

طالعق   ضا 
  

 

ب )1 ع قرارات املك  .ت

ب )2 ع املك ىل حمرض اج  .املوافقة 

رشیع  )3    :ال

ات  -  3.1 ملقرت ار بتوصل جملس النواب     :التالیةٕاخ

  ة لص شاري  س لس الوطين  داث ا ٕ  ؛تقدم به فریق العدا والتمنیة. مقرتح قانون یقيض 

   ل داث واك وطنیة  ٕ ةمقرتح قانون یقيض  ت العموم  ؛تقدم به فریق العدا والتمنیة. بنا

  ملناخم  ؛قدم به فریق العدا والتمنیةت. قرتح قانون ٕاطار یتعلق 

  متمي القانون التنظميي رمق ات 113.14مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري و مجلا تقدم به فریق العدا . املتعلق 
 .والتمنیة

 

رملانیة) 4  : شؤون 

رشیعیةبی -  4.1 ذ انطالق السنة ال ة م ٔرقام حول سب احلضور والغیاب يف اجللسات العموم ت و   . ا

 

ان  )5 ل امئةا   :ا

 ان ل ٔعامل ا  ؛دول 

 ان ل  .ٔشغال ا
  

وقرارات المكتب اجتماعات  
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ةالعالقات  )6    :اخلارج
ة  -  6.1 ارة اخلارج ولیة والت لجنة العالقات ا لرتیبة اجلدیدة  ار  ٕاخ

رشیعیة ل لفرتة املمتدة مااكوستمجلعیة ال   . 2017و  2016بني  راك 

  

  :تقارر - 

  ل املتوسط اليت انعقدت ٔ ٔشغال امجلعیة الربملانیة لالحتاد من  شارن يف  تقرر حول مشاركة جملس املس
ة یويم    ؛2016ماي  29و 28بطن

 ٔشغال املؤمتر  تقرر شارن يف  ي لالحتاد الربملاين  14حول مشاركة وفد جملس املس إالفریقي العريب ا
ان یويم  ٔبید ضنته    .2016ماي  5و  4اح

  

لتداول ة    املواضیع املدر
 

ٔن  البت يف اخلالف ما )1 ش عیة  ج ة و سان وجلنة التعلمي والشؤون الثقاف رشیع وحقوق إال بني جلنة العدل وال
متیزي ٔشاكل ا  .مرشوع القانون املتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك 

  
لس معال )2 ستوریة  قة ا  :املؤسسات ا

شرتايك   بني ماطلب مشرتك   -  1.1 ٔصا واملعارصة والفریق  ا مرشوع قانون رمقفریق ا ل ٕا ٔ   79.14 من 
سان ٕالبداء الرٔي املتعلق لس الوطين حلقوق إال ىل ا متیزي  ٔشاكل ا  .هبیئة املناصفة وماكحفة لك 

  

رشیع) 3  :ال

رشیعیة اجلاهزة التالیة النبربجمة   - 3.1   :صوص ال

  متمي القانون رمق  02.16مرشوع قانون رمق ابیة العامة  57.11یقيض بتغیري و نت لواحئ  املتعلق 
ٔساسیة بتارخي  ات ا ة والب اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العموم ستف ومعلیات 

  .ٕالجامع بدون تعدیل 2016یونیو  13

  ادة تنظمي  51.15قانون رمق مرشوع ٕ نیة" (املرسح الوطين محمد اخلامس"یقيض  ). يف ٕاطار قراءة 
عیة، بتارخي ( ج ة و لیه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ٕالجامع بدون 2016یونیو  13وافقت   ،

 .تعدیل

  ٔو ال  یتعلقمقرتح قانون اري  صصة لالستعامل الت ٔو احلريف  كراء العقارات واحملالت ا  - صناعي 
نیة  ة –قراءة  لسة معوم   .قادمة يف 

ىلرسا  - 3.2 شارن قصد العمل  س جملس املس لطفو ٕاىل السید رئ دة  ٔمم املت ظمة ا ة من م  مو

س  ضیات مرشوع القانون رمق خمتلفحتس ادة النظر يف مق ل ٕا ٔ لس من  ت ا لرشوط  احملدد 19.12 مكو

    .ملزنلینياشتغال العامل ا

  
 مجلس المستشارين  501العدد    - النشرة الداخلية



4 
 

  

 

ان  )4 ل امئةا  :ا
شار  طلب - 4.1 ساناملس الل اجللسة  عبد احلق  لتناول اللكمة 

ه  )2016یونیو  14( العامة الفارطة ه املو ة نظره يف التن ٕالبداء و
  .ٕالیه

 

ٔسئ الشفهیة )5  :ا
ء  - 5.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال   : 2016یونیو  21لسة ا

  ٔعامل اجللسة ٔسبوعیة؛دول   ا

 رئاسة اجللسة؛  

 ٔمانة اجللسة. 

س احلكومة - 5.2 ٔجوبة السید رئ صصة  رخي اجللسة الشهریة ا   .حتدید حماور و
 

ةت العالقا )6  :اخلارج
ادة النظر يفطلب   - 6.1 ٕ ستقاليل  شطیب  الفریق  شارقرار ال ب يف حق املس ي اختذه املك یف  ا عزز مك
ل املتوسطعضویة امجلعیة الربمل من ٔ   .انیة لالحتاد من 
ب  - 6.2 ل مك شك ل إالرساع ب ٔ شارن من  لس املس ة الصداقة والتعاون املغربیة الروسیة مب س مجمو طلب رئ

ة مو   .ا
سدعوة   -  6.3 ة والتعاون رئ ر الشؤون اخلارج الت  حلضور cop 22 من وز الفات والتك ٔول حول الت املنتدى ا
ي ط یومستحتضنه مدی  ا   . 2016 یونیو 24و  23 نة الر
یار   -  6.4 شار السیداخ ارة مكمثل  املس شارن يف النعم م ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقيلس املس لجنة التنف  .ا

  :تنظميیةشؤون  )7
نتداب السیدمقرتح  - 7.1 دة والتعادلیة  لو ستقاليل  وح  الفریق  جملس  سٔول لرئ لیفةعبد الصمد ق

شارن   .املس

ٔحرار  فریقتعیني  - 7.2 س الفریق  لسیدالتجمع الوطين ل ئبا لرئ  ٕاىل یونیو 19 الل الفرتة املمتدة منحلسن ادعي 

  .2016 یولیوز 6 ایة

لس  )8 لم شطة إالشعاعیة  ٔ   :ا
ٔولیة  اخلالصات - 8.1 رايس  لقاءا متع امل حولا سدين ٓلیات التعاون بني الربملان وا لس یوم امخل ي نظمه ا  16 ا
ریل ٔ 2016. 

 :شؤون ٕاداریة  )9

ٔصا واملعارصة  -  9.1 لطلب فریق ا ٔ ىل طلب الوضع رهن إالشارة  من  ي تقدم به السیداملوافقة  عبد احلكمي  ا

لفریق رابطمل ل املصاحل إالداریة    .لالشتغال دا
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ع رمق    31اج

   2016 نیویو  13لیوم إالثنني 

  

  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس لس  2016 یونیو 13مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج

ن   : شامش وحضور السادة السید عبد احلكمي 

      

ٔنصاري       س  :         محمد ا لرئ ٔول    ،   اخللیفة ا

س،  :    محمد احللوطي   لرئ              اخللیفة الثاين 

وسكوس                                   س،:         محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

ة التازي               س،  :               ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

ه                            لس؛  :                عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس؛  :  رشید املنیاري        حماسب ا

لس،  :           یفٔمحد خلر      ٔمني ا

دال لس،  :    محمد      ٔمني ا

لس  :                 ٔمحد توزي   .ٔمني ا

ع  ف ج لس السید العريب حملريش عن حضور هذا    . اعتذر حماسب ا
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  ع جلقرارات الصادرة عن ا

  

  رشیع  ال

  ا   1/31/2016 رمققرار ة منٕ ان  مجمو ل ىل ا لس من جملس النواب  مشاریع القوانني  اليت توصل هبا ا
ٔمر ب  لهيا ویتعلق ا امئة قصد دراسهتا واملصادقة    :ا

  الفات يف جمال التعمري والبناء یتعلق 66.12 قانون رمقمرشوع ة وزجر ا  .مبراق

  لع 19.12 قانون رمقمرشوع شغیل املتعلقة  دید رشوط الشغل وال  .امالت والعامل املزنلینيبت

  ة مزيانیة السنة املالیة  املتعلق 100.15 قانون رمقمرشوع  .2013بتصف

  رش یتعلق 27.14قانون رمق مرشوع ل جتار   .مباكحفة 

  لمملكة یتعلق 38.15 قانون رمقمرشوع  .لتنظمي القضايئ 

  متمي القانون رمق  59.13 قانون رمقمرشوع نات املتعلق 17.99یقيض بتغیري و ٔم  .مبدونة الت

  ت املدرسیة یتعلق 02.13 قانون رمقمرشوع ا م  .زجر الغش يف 

  ا  2/31/2016 رمققرار لس الوطين حلقوق  املتعلق 27.14 مرشوع القانون رمقٕ ىل ا رش  ل جتار  مباكحفة 
سان قصد ٕابداء الرٔي  .إال

  

 ٔسئ الشفهیة   : ا
 

 ء  ملوافقة 3/31/2016رمق  قرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   2016یونیو  14ىل 
حتاد العام  دا عن فریق  لبیة وٓخر عن فرق املعارضة وسؤ وا ٔ دا عن فرق ا ي یتضمن سؤ وا وا

س السید عبد إالاله احللوطي وا لرئ ٔمحد التوزي ملقاوالت املغرب، وسرئس هذه اجللسة اخللیفة الثاين  لسید 
لسة ل  .ٔمني 

 

  لس لم شطة إالشعاعیة  ٔ   :ا

 شارن لندوة دولیة ىل  ملوافقة 4/31/2016رمق  قرار ضان جملس املس ح خلارج  طلب جملس اجلالیة املغربیة 
  . 2016یولیوز  28و  27یويم " مغاربة العامل واجلهویة املوسعة"حول موضوع 
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 شؤون ٕاداریة : 

 دة والتعادلیة والسید  ملوافقة 5/31/2016رمق  رقرا لو ستقاليل  لفریق  را  ىل تعیني السید حلسن فالح مد
حرار ٔ را لفریق التجمع الوطين ل   .محمد الیعقويب مد

  

  

  قضا إالطالع
 

  ستوریة لس مع املؤسسات ا   :القة ا

   ٔرقام ستوري  لس ا لس  1008/16و   1007/16و    1006/16صدور قرارات ا اليت قىض ا
رم وعصام  لون ومحمد سعید  اب السادة یوسف بن لس مبوجهبا، ٕالغاء انت ٔعضاء مب يش  امخلل

شارن؛  املس

  ستوریة اليت ٔعضاء يف احملمكة ا اب ثالثة  نت ذة لعقد اجللسة اخلاصة  ات املت ىل الرتت إالطالع 
ء  لس یوم الثال  .2016 یونیو 14سیعقدها ا

  

 مي السیاسات العامة صصة لتق  .اجللسة السنویة ا

 اتیة لجنة املوضو ٔويل حول معل ا   .تقرر 

  رشیع  ال

  ار بتوصل جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة   :ٕاخ

  ادة تنظمي الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي یتعلق 11.15مرشوع قانون رمق  ؛ٕ

  ىل إالجنابتعلق ی  47.14مرشوع قانون رمق دة الطبیة   ؛ملسا

  داث  24.16مرشوع قانون رمق ةٕ لف ٔ  .MCA MOROCCOOاملغرب  – واك حساب حتدي ا
 

  امئة ان ا ل   :ا

 ٔسبوع الل ا مج معلها  ان ور ل ٔشغال ا ىل   .إالطالع 
  

 مجلس المستشارين  501العدد    - النشرة الداخلية
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 ٔسئ الشفهیة   :ا

 ستقاليل اليت یثري فهيا احلیف ا س الفریق  ي یلحق رسا رئ
ىل ندوة الرؤساء قصد  ٔسئ الشفهیة  لسات ا د عن لك فریق يف بعض  د سؤال وا فریقه عند اع

  .ٕابداء الرٔي
  

 لس لم شطة إالشعاعیة  ٔ   : ا

  

  لس یوم ي نظمه ا لجهات ا لملتقى الربملاين  ٔولیة  ىل اخلالصات ا   .2016یونیو  06إالطالع 

  

 ة  : العالقات اخلارج

  ار ب ستانیة إاخ ة الصداقة الربملانیة البا ل مجمو ستاين؛شك لس الشیوخ البا   ملغربیة مب

  ٔشغال املؤمتر شارن يف  لالحتاد الربملاين العريب إالفریقي  14تقرر حول مشاركة وفد جملس املس
ان یويم  ٔبید ي عقد ب   .2016ماي  5و  4ا

لمتابعة   مواضیع 

  امئة ان ا ل  :ا

 س فری ضیات رسا رئ ٔصا واملعارصة واليت یطلب فهيا اختاذ إالجراءات الكف بضامن حسن تطبیق املق ق ا
امئة؛املتعلق ان ا ل ات ا   ة رسیة اج

 متیزي ٔشاكل ا ملناصفة وحماربة لك  لجنة املوول لها دراسة مرشوع القانون املتعلق   .حتدید ا
  

  ة   العالقات اخلارج

 ستقال لجنة مقرتح الفریق  شارن يف ا لس املس ارة مكمثل  شار النعم م دة والتعادلیة بتعیني املس لو يل 
  ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي؛التنف 

  شارن ب جملس   املس ادة النظر يف قرار مك ٕ ٔبیض املتوسط  لبحر ا لجمعیة الربملانیة  طلب الاكتب العام 

س امجلعیة السید احل ىل رٔس هذه امجلعیةالقايض بتحمل رئ شطته  ٔ  .و املربوح مصاریف 

501العدد    - النشرة الداخلية    
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 لس س ا ن شامش رئ ٓلیات  السید حكمي  يف لقاء درايس حول 
متع املدين  :التعاون بني الربملان وا

   مجلس المستشارين قطع أشواطا في مأسسة آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني

شا رشاكة وتعاون مع نّظم جملس املس رن، 
ويل لقوانني متع املدين املركز ا ظامت ا  م

س  )ICNL(ملغرب یونیو اجلاري، لقاء  16یوم امخل
متع املدين"دراسیا حول  " ٓلیات التعاون بني الربملان وا

رملانیني  ني حبضور  ح رباء و لني مجعویني و وفا
ني الم   .وٕا

رايس لقاء ا للكمة الهامة  وقد متزيت هذا ا
س جملس  ٔلقاها رئ شارن السید حكمياليت  ن  املس

ىل  ید  ٔ لت ٔ التاكمل بني شامش واليت اسهتلها  د م
شاریة،  متثیلیة وال ميقراطیة ا ٔ ا ة مكبد شلك من و

س  هنظر  رشیعیة، والوضع ا لربملان، وممارسة السلطة ال ستور املتعلقة  ضیات ا لمجمتع املدينٕاطارا لقراءة مق ، توري 
ٔساسه املعیاريمضیفا  د يف  س ام  ىل ٔن هذا التاكمل  ىل ق ي ینص  ستور ا ٔول من ا الفقرة الثانیة من الفصل ا

ىل  لمملكة  ستوري  شاریة"النظام ا ميقراطیة املواطنة وال   ".ٔساس فصل السلط، وتوازهنا وتعاوهنا، وا

س كام    ٔنٕاىل ٔشار السید الرئ اوز مستوى النقاش العام واملبديئ حول    شارن يف وضعیة تت جملس املس
لفرتة املمتدة من  شارن  لیة لعمل جملس املس ٔن إالسرتاتیجیة املر متع املدين يف العمل الربملاين؛ ذ  ٔدوار ا ام و

ٓلیات التعاون بني الرب  2017ٕاىل  2015 القة وثیقة ب ق هدفني هلام  متع املدين وهام الهدف الثالث تتو حتق ملان وا
ات "املمتثل يف  متعي التعددي، ال س خبصوص املوضو لحوار العمويم والنقاش ا شارن فضاء  جعل جملس املس

ة ة والبی عیة والثقاف ج صادیة و ق حلقوق  لمتتع  ق الطابع الفعيل  ستور وحتق سیة ٕالعامل ا ، وكذا الهدف "الرئ
لس"اخلامس املمتثل يف  صاص ا شاریة يف جمال اخ ميقراطیة ال ٓلیات ممارسة ا اكمل     ".وضع ٕاطار مؤسسايت م

ٔن ٔضاف يف هذا الصدد  ٔشواط يف هذا  و ٔهداف وقطع بعض ا لس بصدد ٕاعامل هذه ا ، من إالطارا
ىل اخل ددت يف خریطة الطریق ذاهتا؛ ومهنا  ٔولویة     :صوصالل ٕاجراءات ذات 

   
لس  ىل مستوى ا لمجمتع املدين  ٔسسة العمل الرتافعي  يل مل ا سجیل (تعدیل النظام ا ل نظام 

لرتافع،  شطة املتعلقة  ٔ ات ورشوط تنظمي ا یف ات الرتافع،  لس حسب موضو ب ا ى مك
متع املدين يف ٕاطار معل ع ٕاىل ممثيل ا س ة معلیات الرتافع، ٕاماكنیة  امئة، وضع  شفاف ان ا ل ا

ٔجرٔة القانونني التنظميیني  ات التنظميیة لتلقي ومعاجلة امللمتسات والعرائض يف ٕاطار   44.14الب
ام مع جملس النواب 64.14و س اة    ).مع مرا

  

  أنشطة الرئاسة
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ٔرضیة     شارة  plateformeوضع  مهنجیة لالس

رب رؤساء  ٔو  متع املدين  ظامت ا رب م ة، سواء  العموم
ارشة مبا يف ا ٔو مع املواطنات واملواطنني م ات الرتابیة  مجلا

ة إاللكرتونیة يف خمتلف جماالت  شارة العموم س ذ 
شارن لس املس رشیعي والرقايب    .العمل ال

  شاريك دید ال شاور والت ل ال ٔ متع املدين من  شارن وا لس املس تدى سنوي  تنظمي م
ٔولویة ات ذات ا رشیع  لموضو شارن يف جمال ال ٔن تدرج يف ٕاطار معل جملس املس اليت ميكن 

ة مي السیاسات العموم   .والرقابة وتق

   
رملان الطفل ٕاىل جمال العمل  ت املعرب عهنا يف ٕاطار دورات  ٔولو ٓلیة مستدمية لنقل ا وضع 

شار ي یقوم به جملس املس ة ا مي السیاسات العموم رشیعي والرقايب وتق    .نال

  لشباب ة  شارن وامجلعیات العام يف جمال السیاسات العموم لس املس تدى سنوي  تنظمي م
لشباب والعمل امجلعوي  شاري  س لس  شاؤه(رشاكة مع ا ورؤساء اجلهات وكذا ) املزمع ٕا

لهيا يف القانون التنظميي  شاریة املتعلقة بقضا الشباب املنصوص  س املتعلق  14-111الهیئات 
   .جلهات

س استحرض  وقد              السید الرئ
لیة املقارنة؛  يف هذا الصدد ا ٔنظمة ا بعض جتارب ا

ة  ات البی مو ٓلیة ا هنا جتربة   intergroupesمن ب
ث تنص املادة الـ ٔوريب، ح من النظام  32لربملان ا

ٔنه ميكن لنواب الرب  ىل  ٔوريب  لربملان ا يل  ا ملان ا
ة ات بی شئوا مجمو ٔن ی ٔوريب  ل تبادل ... ا ٔ من 

ري رمسیة حول  ات النظر بصفة  ٓراء وو ا
متع املدين ات معینة وشجیع التواصل مع ا . موضو

ٔهنا  شطة من ش ٔ ٔن متارس  ات  مو وال ميكن لهذه ا
زته ٔ لربملان و شطة الرمسیة  ٔ داث اخللط مع ا    .ٕا

ٔنه شامش  ن السید ؤوحض             
ني من لربملان  یت ة  ات البی مو ات ا ٔساس حولالل حتلیل ممارسة وموضو متحور  ٔهنا  ٔوريب    :ا

 ات ذات طابع عرضاين ال، ) Transversal(  موضو ٔج ة والتضامن بني ا ال قضا الشباب، الشیخو م
، ا اهضة العنرصیة، االٕ قضا التغري املنا   .اقةلتنوع وم

  ات ذات طابع طلیعي رشايف  avant-gardisteموضو ات :  prospectiveٔو اس ال الرفاه واملوضو م
عی ج رشايف يف السیاسات  س لتفكري  عي، املقاوالت الصغرى (ة املتعلقة  ج صاد  ق ت،  النقا

لتمنیة الرتابیة ) واملتوسطة دیدة  افة الساك(ٔو قضا  ار واملناطق اجلبال واجلزر واملناطق ضعیفة الك نیة، الب
لیة  .)السا
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  ٔقلیة وجتد صعوبة يف دخولها ٔهنا من طرف  ش ات مرتافع  موضو
دم ا  دة الربملانیة يف  ٔج ات  ل مو ٔهنا من طرف ا ش الرتافع 

ة  ٔ جودة التغذیة(البی    ).مس

س عند  كام يل توقف السید الرئ ا حها النظام ا إالماكنیة اليت ی
ة  خلربة اخلارج ستعانة   collaborationلس الشیوخ البلجیيك يف 

externeٔنه  28، ٕاذ تنص املادة الـ ىل  ور  يل املذ ا لس، ميكن "من النظام ا س ا ٔو من رئ ب  مبوافقة من املك
ٔو  ة  ئق ٔن تطلب مهنم ٕارشادات و لس و متون ٕاىل ا ظامت ال ی ٔو م اص  ٔش ٓراء  ٔن تطلب  لجنة يف ٕاطار معلها 

شاریة كون لها طبیعة اس ٔن  ٔعامل ٕاال      ".تعاوهنم، وال ميكن لهذه ا

  
سمى ومضن إالطار نفسه              ٔحزاب  استحرض ما  ات مجیع ا لربملان  All party groupsبتجربة مجمو

لوردات(الربیطاين  س لها وضع رمسي )جملس العموم وجملس ا عددة، ول ٔحزاب م ري رمسیة مكونة من  ات  ؛ ويه مجمو
ان ل خلصوص مع ا لربملان و زة الرمسیة  ٔ لطها مع ا غي     .لربملان، وال ی

ٔشار ٕاىل   ات املصاحل وكذا جتربة الكونغرس جتربة  كام  د املتعلقة بتدبري مجمو اصة القوا ٔوريب و الربملان ا
ني ممارسة هذا العمل يف ٕاطار قانون  ٔمريك يف تق ٔكرب يف ظل القانون احلايل  1946ا ة   Lobbyingوشفاف

disclosure act  ي یعترب  1995لسنة سجیل lobbyingا ات ویتعني  ریة جملس  نة قامئة ا سكر ممارسهيا 
  . النواب وجملس الشیوخ

ة ميكن              ارب املتنو ٔن هذه الت ن شامش ٕاىل  لص السید  ٔن یتضمن  مهنا ستلهامو لبناء اقرتاح مفاده 
لیان لغرفيت الربملان  ا شارن(النظامان ا لجمعیات ) جملس النواب وجملس املس ٔنه ميكن  ىل  ضیات تنص  مق

هيام يف  مس مقديم امللمتسات والعرائض املشار ٕا ة املؤسسة بصفة قانونیة وكذا الناطقني الرمسیني  ري احلكوم واملنظامت 
ام  15و 14الفصلني  ة بغرض الق ات ذات املصل مو ید يف جسل ا ، التق ستور والقانونني التنظميیني ذوي الص من ا

ل جملس  ٔعامل التواصل والرتافع دا ید يف ب ب لك جملس رشوط التق ٔن حيدد مك ىل  شارن؛  النواب وجملس املس
هيا ٔعامل التواصل والرتافع املشار ٕا ام ب ٔشاكل الق ات و یف ور وكذا  ل املذ ٓلیة جسل . الس وستلهم هذا املقرتح 

ضیات املادة الـ  ة من مق ات ذات املصل مو ب امجلعیة الوط  26ا يل ملك ا د من النظام ا نیة الفريس، وكذا قوا
ب امجلعیة الوطنیة الفرسیة بقراره بتارخي  ددها مك ات اليت  الق ٔ ة وا    .2009یولیوز 2الشفاف

سهتدف  نالسید وخمت   ل املثال ال احلرص،  ىل س اءت  ورة  ات املذ ٔن املقرت ٕالشارة ٕاىل  شامش 
شاريك مل ٔولویة التفكري امجلاعي والبناء ال راز  يل من ٕا ا رها يف فرصة مراجعة النظام ا ات وتوصیات ميكن اس قرت

مللمتسات والعرائض ومع  اكمل مع القانونني التنظميیني املتعلقني  متع املدين والربملان يف  ٔسسة العالقة بني ا ل م ٔ
متع املدين يف ا رافع ا ٔفرزها العمل الربملاين يف جمال  ريةاملامرسات اجلیدة اليت  ٔ   .لسنوات ا
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 .لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية - 1
 

ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج لبت يف التعدیالت والتصویت  2016یونیو  20عقدت ا خصص 
ملاء 36.15ىل مرشوع قانون رمق    .یتعلق 

ضیات  ٔمه املق ٔن  ر    :ـاليت مشلها هذا املرشوع تتعلق بـیذ

 د احلاكمة اجلیدةتدبري املا   ؛ء 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 

 .لجنة التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية - 2
 

ٔمس االثنني  ا یوم  لجنة اج  لو ح ةمدقملالبت يف التعدیالت ا يف ال تعرش  2016عقدت ا
یةمقرتح قا ان واملهن الف لف  حرت قملا ىل تیو صتل او  تالیدعتل ا يق يف تبل ا ةنج ل  ا لمكتس  س و  ،نون یتعلق 

  .اابص  ةرش ع  ةیداحلا ةاسل ا ىل لق مل ا ءالثل ا مو ی رر قملا عج يف هم ر 
ل ذ قد عقد لجنة ق ٔول يف  تواكنت ا الل ا ٔربعاء املايض رشعت  ٓخرن یوم ا ني  اج

ٔحاكم القانون رمق  ٓخر یقيض بتعدیل  مي وضامن جو  80.12دراسة مقرتح قانون  لواك الوطنیة لتق دة املتعلق 
الل تعدیل املادتني  ه 8و 3التعلمي العايل والبحث العلمي، من    .م

مي وضامن جودة  ٕاىل من هذا القانون 3تعدیل املادة وريم  صاصات الواك الوطنیة لتق توسیع اخ
ٔعامل اخلربة مل ام ب شمل الق لفات طلبات معاد الشهادات املسلمة من طرف التعلمي العايل والبحث العلمي ل

بیة مع الشهادات الوطنیة،  ٔج مي هذه امللفات لتصبح مؤسسات التعلمي العايل ا راسة وتق الواك بذ مؤه 
ٔعامل  مهتا يف ٕاجناز  ٔطر، وتنحرص  كون ا لهيا من طرف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و اليت حتال 

لتعاقد معهم اخلربة يف خصصون تتلكف الواك  رباء م ال، یقوم هبا    . هذا ا
ادة ملفات طلبات املعادالت ٕاىل الوزارة مصحوبة بتقارر اخلربة  ىل ٕا سهر الواك بعد ذ  كام س

ستجیب لطلبات املرتف د معقو  ال  ٓ   .قنييف 
  

امئةٔشغ ان ا ل ال ا  

دائمة  أشغال وبرامج اللجان ال  
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سهتدف  8املادة تعدیل  ٔما             ٔ ف ، حتدید  عضاء جملس ٕادارة الواك

ة،  لمؤسسات العموم ىل غرار ما هو معمول به يف خمتلف القوانني احملدثة 
ٔن یمت حتدیدمه بنص  ىل  و يف جملس ٕادارة الواك  ىل عضویة ممثيل ا حبیث یتعني التنصیص يف هذه املادة 

لس ملالیة  ة امللكفة  ىل عضویة السلطة احلكوم سبة للك  تنظميي ینص  ل ٔن  لواك كام هو الش إالداري 
  .جمالس إالدارة
  

الل ع و لجنةٔهنت الثاين  ج دید رشوط  19.12رشوع قانون رمق العامة مل  ناقشةامل  ا بت
نیة لعامالت والعامل املزنلیني، وذ يف ٕاطار قراءة  شغیل املتعلقة    .الشغل وال

  

 .قتصاديةلجنة المالية والتخطيط والتنمية اال - 3
 

ٔول ٔسبوع املايض ا الل ا ني  لجنة اج ٔربعاء  عقدت ا س  15یوم ا  2016یونیو  16والثاين یوم امخل
الهل  :يف دراسة مواد مشاریع القوانني التالیة امرشعت 
  1391من ذي القعدة  12بتارخي  011.71یغري ومتم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق 

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

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

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

ء  ٔشغالها یومه الثال لجنة  ٔنف ا ست ٔن  ا 2016یونیو  21ومن املقرر  ة العارشة صبا   .ابتداء من السا
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 .والتخطيط والتنمية االقتصادية  ةلجنة المالي - 1
  ء اىل السا 2016یونیو  21الثال   :ة العارشة صبا

  اقشة مواص د  م ٔنظمة التقا  :مواد مشاریع القوانني املتعلقة ب

   1391من ذي القعدة  12بتارخي  011.71یغري ومتم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق 
سمرب 30( ه نظام املعاشات املدنیة؛) 1971د   احملدث مبوج

  ه السن ال 72.14مرشوع قانون رمق د املوظفون احملددة مبوج ىل التقا ٔن حيال فهيا  يت جيب 
دمون يف نظام املعاشات املدنیة؛   واملست

  من  20الصادر يف  1.77.216یغري ومتم الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  96.15مرشوع قانون رمق
د) 1977 ٔكتور 4( 1397شوال  داث نظام جامعي ملنح رواتب التقا ٕ  .املتعلق 

 

 .شريع وحقوق اإلنسانالعدل والتلجنة   - 2
  ء ا 2016یونیو  21الثال ة العارشة صبا   :ىل السا

  ىل مرشوع قانون رمق ة  73.15البت يف التعدیالت والتصویت  ٔحاكم مجمو متمي بعض  یقيض بتغیري و
 .القانون اجلنايئ

  

 .ةيعامتجال او  ةيفاقـثلا نو ؤ شلاو  ميلعتلالجنة   - 3
  ء ا ةرش ع  ةیداحلاة ىل السا 2016یونیو  28الثال   :صبا

  ةی ف ل ا نهمل او  ناف ل  قلعتی  نوناق حرت قم ىل تیو صتل او  تالیدعتل ا يف تبل ا صاو م.  

 ا ةرش ع  ةیداحلاة ىل السا 2016یونیو  29 ءاعبر ٔ ا   :صبا

 ةیس ر دملا تام  يف شغلا رجز  قلعتی  02.13 مقر نوناق عورش م  ةسار د يف عورش ل ا.  
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 ستوریة حملمكة ا ٔعضاء  خب ستة  لسیه ی   .الربملان مب
 

ٔول مرة           شارن و ، انتخب جملسا النواب واملس

فصلتني  تني م لستني معوم ءيف  یونیو  14 یوم الثال

رمس املدد 2016 ستوریة  حملمكة ا ٔعضاء  ، ستة 

ٔحاكم  نتدابیة ثالث وست وسع سنوات، وذ طبقا 

لیني  130الفصل  ا ستور والنظامني ا لسنيمن ا  .لم

شارن لك من السید  انتخبهكذا و  جملس املس

رمس املدة  محمد اجلوهري ي رحشه حزب احلركة الشعبیة  ا

ىل  ٔصل  84نتدابیة لثالث سنوات وحصل  صو من 
ر املومينصو والسید  98 ٔصا  ند ي رحشه حزب ا ا

نتدابیة لست سنوات  رمس املدة  ٔصل  81(واملعارصة  ٔ والسید )  98صو من  ستقالل  نصاريمحمد ا عن حزب 
سع سنوات  نتدابیة ل   ).98 ٔصلمن  82(لمدة 

ٔصل  311 بـــ محمد املریينالسید انتخب جملس النواب  من  ف ي رحشه حزب 324صوت من  ، وا

نتدابیة ثالث سنوات و  رمس املدة  لقوات الشعبیة  شرتايك   295 ــب عبد العزز العلوي احلافظيالسید حتاد 

ٔصل  صو حرار ملدة ست سنوات و  315من  ٔ ي رحشه حزب التجمع الوطين ل ن عبد الصادقالسید وا بـــ  محمد 
ٔصل  صو 320 ي رحشه حزب العدا والتمنیة ،320من  سع سنوات وا نتدابیة    .رمس املدة 

 ومع: املصدر
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

لدستوريةاالعالقة مع المؤسسات    
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ٓلیات التعاون متع املدين الل لقاء درايس حول    :بني الربملان وا

  مجلس المستشارين يطلق مخطط عمل حول

  ″2018 - 2016االنفتاح على المجتمع المدني  "

             

ويل لقوانني شارن واملركز ا  يف ٕاطار التعاون بني جملس املس
ملغرب متع املدين  ظامت ا مج تعزز ) ICNL(م ر ي یندرج يف ٕاطار  ا

ملغرب قدرات ا  لتمنیة  )CSSP(متع املدين  ة  ٔمرك املمول من طرف الواك ا

ولیة  ظمة ) USAID(ا لرشاكة مع م ل  واملنفذ  شو رت انرت الاكونرت

)COUNTERPART INTERNATIONAL(،  س لس یوم امخل لقاء دراسیا حول  2016یونیو  16نظم ا

لس السید حكمي  "تمع المدنيآليات التعاون بين البرلمان والمج" موضوع  س ا حلضور الفعيل لرئ

ني الم ني وإال لني امجلعویني واخلرباء والباح ب ورملانیني وث من الفا ملك   .ن شامش  ؤعضاء 

شاور  ل لقاء فرصة  وقد شلك هذا ا
ات حول  ل بلورة مقرت ٔ والنقاش والتواصل من 

  :احملاور التالیة

 القا ٔهداف  ات و ت جملس تو
متع املدين وجماالهتا؛ شارن مع ا   املس

  ولیة لعالقات الربملان املرجعیات ا
متع املدين؛   مع ا

  ولیة الفضىل ارب واملامرسات ا الت
  يف التواصل والتعاون الربملاين املدين؛

 متع املدين؛ شارن مع ا ستوریة لعالقات جملس املس   املركزات ا

  املغربیة؛حصی ودروس التجربة  

 ٓلیاهتا؛ دها و متع املدين وقوا شارن  القات جملس املس   ٔدوار 

 إالطار التنظميي لهذه العالقات.  

 أيام دراسية

المركز الدولي لقوانین منظمات المجتمع المدني

  501العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين
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طالق  ٕ رايس  لقاء ا شارنومتزي هذا ا طط معل  جملس املس

متع املدين " ىل ا اح  ىل مخسة حماور" 2018 - 2016نف   .ركز 

ٔرضیة مشرتكة وهتم هذه احملاور تعبئة وش متع املدين لبلورة  شارن وفعالیات ا ت جملس املس اور مكو
بة معلیة  ة، وموا متع املدين ومشاركته العموم رشیعات ا شارن وإالداریني يف جمال  ٔطري تعاوهنم، وتقویة قدرات املس لت

ميقرا ٓلیات ممارسة ا يل، ووضع ٕاطار مؤسسايت  ا لس، تطور ومالمئة النظام ا صاص ا شاریة يف جمال اخ طیة ال

ة متع املدين واملشاركة العموم رشیعات اخلاصة  ة وال لسیاسات العموم شارن  بة جملس املس   .وكذا دمع موا

رب جتمیع وتوثیق  متع املدين،  شارن وا ٔول تقویة العمل التوثیقي اخلاص بعالقة جملس املس ویتضمن احملور ا

متع املدينٔمه املرجعی ه  شارن واملرتبطة بعالق ٔدوار جملس املس ولیة املتعلقة ب   .ات واملامرسات الفضىل الوطنیة وا

متع املدين، ومتكني   شارن وا شاوریة حول العالقة بني جملس املس ىل تنظمي لقاءات  كام ینص 
لس  صاصات ا ميقراطیة  ومالمئةاخ طلبات ا يل مع م ا ٓلیات تفعیل احلق يف تقدمي العرائض نظامه ا شاریة، و ال

ٔهیل  شارن، وت لس املس لس ومالمئةوامللمتسات  لم   .الهیالك واملوارد إالداریة 

ة، ینص  متع املدين ومشاركته العموم رشیعات ا شارن وإالداریني يف جمال  ل تقویة قدرات املس ٔ ومن 
ة حول  كوی ىل تنظمي دورات  طط  ميقراطیة ا امئة يف ا ان ا ل ٔدوار ا متع املدين، و القة الفرق السیاسیة مع ا

شاریة والعالقة مع  ميقراطیة ال امئة يف ا ٔطر إالداریة ا ة لفائدة ا كوی متع املدين، ودورة  شاریة والعالقة مع ا ال

متع املدين يف ة لفائدة فعالیات ا كوی متع املدين، ودورة  شارنا ه مع جملس املس الق  .  

بة معلیة تطور  لس ٕاجناز ورقة حول  ومالمئةويف ما خيص احملور املتعلق مبوا يل، یعزتم ا ا النظام ا
لس، وذ هبدف تزنیل  تصة  لجنة ا سیق مع ا شارن بت لس املس يل  ا ات وتوصیات تعدیل النظام ا مقرت

شار  ميقراطیة ال متع املدينٓلیات ا شارن وا    .یة وبلورة العالقة بني جملس املس

لس،  صاص ا شاریة يف جمال اخ ميقراطیة ال ٓلیات ممارسة ا ٔما خبصوص حمور وضع ٕاطار مؤسسايت 

دا رشیع والعرائض وٕا ٓلیات استالم ومراجعة امللمتسات يف جمال ال ٔن وضع وٕاعامل  ش یة  دة التق ىل تقدمي املسا ص  د ف
لس لم يل  ا ارشة بعد تعدیل النظام ا   .دلیلني ٕاجرائیني خبصوصهام م

متع املدين  رشیعات اخلاصة  ة وال لسیاسات العموم شارن  بة جملس املس ویتضمن احملور املتعلق بدمع موا
لمجمتع املدين يف املغرب، وكذا دمع ة القانونیة  داد دراسة حول الب ة، ٕا رشیعي  واملشاركة العموم لعمل ال لس  بة ا موا

لمجمتع املدين داد إالطار القانوين اجلدید    .لحكومة يف ٕا

  
  
  

 مجلس المستشارين  501العدد    - النشرة الداخلية
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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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