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اجامتعات املكتب
اجامتع رمق 222
ليوم االثنني  2فرباير 2102
عقد مكتب جملس املستشارين اجامتعه ا ألس بوعي يوم االثنني  12فرباير  2102برئاسة اخلليفة ا ألول
للرئيس الس يد فوزي بنعالل  .وقد تضمن جدول أأعامل هذا االإجامتع النقط التالية :
 -1املوافقة عىل حمرض اجامتع املكتب السابق.
 -2اترخي اختتام ادلورة الترشيعية احلالية يوم الثالاثء  01فرباير .2102
 -3عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية.
 -1.0صدور قرار اجمللس ادلس توري رمق  120/02اذلي رصح مبوجبه بشغور املقعد اذلي اكن يشغهل
املرحوم محمد دوايح مبجلس املستشارين دون تعويضه ؛
 -4الترشيع :
 -2.0برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة :
 مرشوع قانون رمق  41.02يتعلق ابملمتلاكت واملوجودات املنشأأة ابخلارج من دلن املغاربة املقميني ابخلارج اذلين يقومون
بتحويل اإقامهتم اجلبائية اإىل املغرب؛
 مرشوع قانون رمق  42.02يتعلق بتغيري الظهري الرشيف رمق  1.2.21.0بتارخي  4رمضان  04( 01.1مارس )0121
بشأأن نظام املعاشات املمنوحة للمقاومني وأأراملهم وفروعهم وأأصوهلم.
 -2.2اإخبار ابإحاةل نصوص جديدة عىل جملس النواب:
 اس تدراك يتعلق مبقرتح قانون يريم اإىل تعديل وتمتمي املادتني  21و  20من القانون رمق  11/1.املتعلقابحلاةل املدنية املقدم من الفريق الاشرتايك مبجلس النواب.
 -5أأشغال اللجن :
 -2.0أأشغال اللجن؛
 -2.2برانمج معل اللجن؛
 -2.1النصوص قيد ادلرس أأمام اللجان ادلامئة.
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 -6ا ألس ئةل الشفهية
 -4.0جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  11فرباير 2102
 جدول ا ألعامل؛
 رئاسة اجللسة ؛
 أأمانة اجللسة.
 -7العالقات اخلارجية :
 -..0مقرتح منظمة حلف شامل ا ألطليس بتنظمي رحةل دراس ية لفائدة وفد برملاين مغريب اإىل مقر هذه
املنظمة بربوكس يل يوم  01يونيو  2102وذكل ابلتعاون مع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون؛
 -..2رغبة الس يد وزير اخلارجية الفالندي يف لقاء الس يد رئيس جملس املستشارين يوم الثالاثء 01
فرباير  2102؛
 -..1تشكيل أأعضاء مجموعة الصداقة الربملانية الكوس تاريكية املغربية ابلربملان الكوس تارييك وتشكيل شعبة
مغربية ؛
 -..2تقرير حول موجز ادلورة العارشة ملؤمتر احتاد جمالس ادلول ا ألعضاء يف منظمة التعاون االإساليم
من  0.اإىل  22يناير  2102اسطنبول -تركيا.
 -8شؤون برملانية:

 -1.0املصادقة عىل مرشوع القرار التنظميي املتعلق ابالقتطاع من تعويضات املستشارين املتغيبني عن
أأشغال اجمللس وجلانه ادلامئة؛
 -1.2اإخبار ابنتخاب رئيس جديد للفريق احلريك مبجلس النواب.
 -1خمتلفات :
 -1.0صدور التقرير وكذا اخلالصة الرتكيبية للنتاجئ ا ألولية للبحث الوطين لتتبع ا ألرس لس نة 2100
املنجز من طرف املرصد الوطين للتمنية البرشية .
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اجامتع رمق 221
ليوم االثنني  24يناير 2102
عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  24يناير  2102اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس
ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا.

القرارات الصادرة عن الاجامتع
الترشيع :
 قرار رمق  10/221/2102بدعوة ندوة الرؤساء لالجامتع يوم االثنني  24يناير 2102
عىل الساعة الثالثة بعد الزوال وذكل لرتتيب وتنظمي اجللسة اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل النصوص
الترشيعية اجلاهزة يوم الثالاثء  2.يناير  2102بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية:
 مرشوع قانون رمق  12.02يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.02.214الصادر يف  2ذي القعدة (0212فاحت سبمترب ) 2102بتمتمي القانون رمق  102..0بتارخي  02من ذي القعدة  11 ( 0110سبمترب )01.0احملددة مبوجبه
السن اليت جيب أأن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأأعوان ادلوةل والبدلايت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات
املدنية والقانون رمق  12.11احملددة مبوجبه السن اليت حيال اإىل التقاعد عند بلوغها املس تخدمون املنخرطون يف النظام
امجلاعي ملنح رواتب التقاعد.
 -مرشوع قانون رمق  01.02بتحديد رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة ابلعامل املزنليني.

علام أأن املكتب اقرتح مدة التدخالت يف  01دقائق للأغلبية و 01دقائق للمعارضة و 2دقائق
للفريق الفيدرايل للوحدة وادلميقراطية و 1دقائق للمجموعات ،كغالف زمين ملناقشة هذه النصوص
الترشيعية.
 قرار رمق  12/221/2102ابإحاةل مشاريع قوانني حماةل عىل اجمللس عىل اللجان ادلامئة
اخملتصة :
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مرشوع قانون رمق  42.02يتعلق بتغيري الظهري الرشيف رمق  1.2.21.0بتارخي  4رمضان 04( 01.1
مارس  )0121بشأأن نظام املعاشات املمنوحة للمقاومني وأأراملهم وفروعهم وأأصوهلم؛
مرشوع قانون رمق  2..01يتعلق ابملقالع؛
مرشوع قانون رمق  41.02يتعلق ابملمتلاكت واملوجودات املنشأأة ابخلارج من دلن املغاربة املقميني
ابخلارج اذلين يقومون بتحويل اإقامهتم اجلبائية اإىل املغرب؛
مرشوع قانون رمق  14.02يقيض بتغيري وتمتمي بعض أأحاكم مجموعة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة
اجلنائية املتعلقة مباكحفة االإرهاب؛
مرشوع قانون رمق  011.02يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  02من شعبان 00( 0121
أأبريل  0122بشأأن الصيد يف املياه الربية)؛
مرشوع قانون رمق  11.01يتعلق ابإحداث املدرسة الوطنية العليا ل إالدارة؛
مرشوع قانون رمق  21.02يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف ميدان املالحة التجارية املوقع بكوانكري
يف  1مارس  2102بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا؛
مرشوع قانون رمق  1..02يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف ميدان املالحة التجارية املوقع بليربوفيل
يف  .مارس  2102بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية؛
مرشوع قانون رمق  24.02يوافق مبوجبه عىل االتفاق االإطار للتعاون الصناعي والتجاري ،املوقع
بكوانكري يف  1مارس  2102بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا؛
مرشوع قانون رمق  22.02يوافق مبوجبه عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة
لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،املعمتدة من قبل املنظمة العاملية
للملكية الفكرية خالل املؤمتر ادلبلومايس املنعقد مبراكش من  0.اإىل  21يونيو 2101؛
مرشوع قانون رمق  22.02يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االإضايف لالتفاق املوقع بأأبيدجان يف 01
مارس  2101بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بشأأن تشجيع وحامية الاستامثرات عىل وجه
التبادل ،الوقع بأأبيدجان يف  22فرباير 2102؛
مرشوع قانون رمق  04.02يوافق مبوجبه عىل اتفاق املوقع بواش نطن يف  20نومفرب  2101بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة الوالايت املتحدة الأمريكية بشأأن املساعدة املتبادةل بني اإداريت امجلارك ابدلولتني؛
مرشوع قانون رمق  21.02يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع بباماكو يف 21
فرباير  2102بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مايل؛
مرشوع قانون رمق  22.02يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بكوانكري يف  1مارس  2102بني
اململكة املغربية ومجهورية غينيا لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل.

 قرار رمق  11/221/2102بعقد اجللسات العامة الترشيعية أأ اايم الثالاثء عىل الساعة
الثانية عرشة زوالا ،ابتداء من  1فرباير  ،2102مل ارة  ل أأس بوعني وابلتناوب مع جملس النواب.
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 قرار رمق  12/221/2102بربجمة جلسة عامة ترشيعية ا
للبت يف النصوص اجلاهزة يوم
امخليس  2فرباير  2102عىل الساعة الثانية عرشة زوالا ،قبل موعد جلسة اختتام ادلورة أأكتوبر 2102
اجلارية عىل الساعة الرابعة زوالا.
ا ألس ئةل:
 قرار رمق  12/221/2102بعرض طلب فرق املعارضة تأأجيل موعد انعقاد اجللسة
الشهرية اخملصصة ملسأأةل الس يد رئيس احلكومة يوم ا ألربعاء  21يناير  2102حول موضوع "اتفاقيات
التبادل احلر :احلصيةل والآفاق" واقرتاح اإضافة مواضيع جديدة اإىل جدول أأعاملها ،عىل اجامتع ندوة
الرؤساء ليوم االثنني  24يناير  2102عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
 قرار رمق  14/221/2102ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم
الثالاثء  2.يناير  .2102وسري أأس هذه اجللسة اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد الرحامن أأوشن
والس يد محيد كوسكوس أكمني للجلسة.
العالقات اخلارجية :
قرار رمق  1./221/2102ابملوافقة عىل للمشاركة يف أأشغال ورشة العمل حول موضوع" :خلق
ورشات فعاةل من أأجل التعاطي مع ظاهرة املقاتلني االإرهابيني ا ألجانب يف اإطار س يادة القانون" اليت
سينظمها املعهد ادلويل املالطي حول العداةل اجلنائية وس يادة القانون بفاليتا/مالطا أأايم  01-0.فرباير
.2102

قضااي لالطالع
عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية:
 الاطالع عىل مراسةل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ بشأأن انعقاد دورته السادسة وا ألربعنييوم امخليس  21يناير .2102

6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم اإلعالم والدراسات  /مصلحة اإلعالم

الهاتف 3505507050 :

/

الفاكس 3505557009 :

النشرة الداخلية

مجلس المستشارين

الترشيع :
 اإخبار بتوصل جملس النواب بنصوص جديدة ،ويه: مرشوع قانون رمق قانون رمق  ...02يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  02.14القايضابإصالح القرض الشعيب ابملغرب؛
 مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري القانون التنظميي رمق  21.00يتعلق اب ألحزابالس ياسة الصادرة بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  044.00.0يف  22ذي القعدة  22( 0212أأكتوبر )2100؛
العالقات اخلارجية :
 الاطالع عىل برانمج أأنشطة رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يفاإفريقيا والعامل العريب خالل النصف ا ألول من العام 2102؛
شؤون بــرملانية :
 -اإخبار من الس يد رئيس الفريق الاس تقاليل بتعليق عضوية املستشار عزيز الفياليل.

قضااي للمتابعة
العالقات اخلارجية :
 تأأكيد اترخي انعقاد املنتدى املغريب الفرنيس الثاين بباريس يويم  04و  0.أأبريل .2102شؤون بــرملانية :
 توزيع مرشوع قرار تنظميي يتعلق ابالقتطاع من تعويضات الربملانيني املتغ ايبني عىل السادةأأعضاء املكتب ،لتنقيحه واغنائه ابملزيد من ا ألفاكر والتعديالت ،ليكون مبثابة ا إالطار املرجعي ا
للبت يف
القرارات الفردية للسادة املستشارين املتغ ايبني؛
 رسائل اعتذار بعض املستشارين عن جلسة يوم الثالاثء  2.يناير 2102؛ اختتام ادلورة يوم  2فرباير  2102عىل الساعة الرابعة زوالا.شؤون اإدارية :
 توزيع مرشوع دليل املساطر الادارية عىل السادة أأعضاء املكتب ،واالتفاق عىلعرضه عىل اجامتع الحق للمكتب من أأجل ا
البت فيه.
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اجللسات العمومية
-10جلسة معومية لدلراسة والتصويت عىل نصوص جاهزة :
عقد جملس املستشارين جلسة معومية يوم الثالاثء  2.يناير( 2102ويه اجللسة العامة ا أللف
اليت يعقدها اجمللس منذ اإحداثه) برئاسة الس يد عبد الرحامن أأشن ،اخلليفة اخلامس لرئيس اجمللس،
خصصت لدلراسة والتصويت النصني الترشيعيني التاليني:
 .0مرشوع قانون رمق  12.02يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.02.214الصادر يف
 2ذي القعدة ( 0212فاحت سبمترب  )2102بمتمي القانون رمق  102..0الصادر يف  02من ذي القعدة 0110
( 11ديسمرب  )01.0احملددة مبوجبه السن اليت جيب أأن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو و أأعوان ادلوةل
والبدلايت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية ،والقانون رمق  12.11احملددة مبوجبه
السن اليت حيال اإىل التقاعد عند بلوغها املس تخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد:
مت التصويت عىل هذا املرشوع مرتني ابلنتيجة التالية :املوافقون ،0. :املعارضون،0. :
املمتنعون ،0 :وابلتايل مت رفض مرشوع القانون طبقا ألحاكم املادة  02.من النظام ادلاخيل للمجلس.
 .2مرشوع قانون رمق  01.02بتحديد رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة ابلعامل املزنليني :
بعدما مت رفض طلب فرق املعارضة ابإرجاع مرشوع القانون اإىل اللجنة اخملتصة نظرا لتعادل
ا ألصوات خالل معلية التصويت عىل الطلب املذكور ،انتقل اجمللس اإىل ادلراسة والتصويت عىل
املرشوع ،حيث متت املوافقة عليه ابلنتيجة التالية:
املوافقون02 :؛
املعارضون :ال أأحد؛
املمتنعون.02 :
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 -2نشاط جملس املستشارين يف جمال مراقبة العمل احلكويم
جلسة ا ألس ئةل الشفهية ( الثالاثء  11فرباير )2102
أأ -جدول ا ألعامل:
يعقد جملس املستشارين جلس ته ا ألس بوعية اخملصصة للأس ئةل الشفهية يومه الثالاثء  11فرباير برئاسة
الس يد ش يخ أأمحدو أأدبدا اخلليفة الرابع للرئيس والس يد محمد عداب الزغاري أأمينا للجلسة.
ويتضمن جدول ا ألعامل  21سؤالا 1. ،أأس ئةل أآنية ،و  01سؤالا عاداي ،موزعة عىل النحو التايل:

مواضيع ا ألس ئةل

النس بة
25%

اجملال الاقتصادي
 شفوي أآين :اإنتاج الطاقة الكهرابئية من طرف اخلواص ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.
 شفوي أآين :االإجراءات الواجب اختاذها لالس تفادة من تراجع أأسعار النفط اب ألسواق ،للمستشارين احملرتمني السادة
أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.
 شفوي :رؤية  2121للس ياحة ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل.
 شفوي :برانمج جودة الهواء ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل.
 شفوي :تأأهيل مطارح النفاايت املزنلية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.

اجملال الاجامتعي

 شفوي أآين :وضع اإطار همين ملديرات ومديري املؤسسات التعلميية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق
الاس تقاليل.
أ
 شفوي أآين :تأأخر بعض الاكدمييات التعلميية يف رصف مس تحقات املقاولني الواجبة ا ألداء ،للمستشارين احملرتمني
السادة أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.
 شفوي أآين :تعقيد االإجراءات املعمتدة يف معلية اجتياز امتحاانت البااكلوراي ابلنس بة ل ألحرار ،للمستشارين احملرتمني
السادة أأعضاء الفريق الاشرتايك.
 شفوي :أأزمة التعلمي ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاس تقاليل.
 شفوي :قرار منع رجال التعلمي من متابعة دراس هتم اجلامعية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك.
 شفوي أآين :ولوج لكية الطب والصيدةل "شعبة الصيدةل" ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع الوطين
ل ألحرار.
 شفوي :معايري اإحداث أأقسام املاسرت ابجلامعات ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع الوطين ل ألحرار.
 شفوي أآين :دمع وتشجيع امحلالت الطبية التطوعية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق ا ألصاةل واملعارصة.
 شفوي :مالبسات منح املساكن الوظيفية بقطاع الصحة ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك.
 شفوي :توفري ا ألدوية املتعلقة بدلغات العقارب ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق ادلس توري.
 شفوي :وضعية أأقسام املس تعجالت ابملستشفيات العمومية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التجمع الوطين
ل ألحرار.
 شفوي :حصيةل وأآفاق س ياسة التشغيل ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء فريق التحالف الاشرتايك.

60%
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01%

اجملال احلقويق واالإداري وادليين
 شفوي :ظاهرة االإجرام يف الربامج التلفزية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق الاشرتايك.
 شفوي :اإقصاء وفد الفيدرالية ادلميقراطية للشغل من التغطية االإعالمية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق
الفيدرايل.

جمال الشؤون ادلاخلية والبنيات ا ألساس ية


12%

شفوي :اخملالفات الطرقية ،للمستشارين احملرتمني السادة أأعضاء الفريق احلريك.



00%

جمال الشؤون اخلارجية
---------------------------------------------------------------------------اجملال الاقتصادي:
اجملال الاجامتعي:
اجملال احلقويق واالإداري وادليين:
جمال الشؤون ادلاخلية والبنيات
ا ألساس ية:
جمال الشؤون اخلارجية:

05
12
20
20

الشؤون الداخلية

الخارجية

االقتصادي

%5

%0

%25

اإلداري
%10

00
االجتماعي
%60

ب -الوزراء املتغيبون:

اعتذر عن حضور أأشغال هذه اجللسة السادة وزراء اخلارجية ،الفالحة ،الوزارة امللكفة ابملزيانية،
ادلاخلية ،ا ألوقاف والشؤون االإسالمية ،الاقتصاد واملالية،السكىن وس ياسة املدينة ،التجهزي والنقل ،الصناعة
والتجارة ،التضامن واملراة ،الصناعة التقليدية ،الوظيفة العمومية ،القطاع غري املنظم.
عدد وزراء احلكومة

83

الوزراء اذلين أأبدوا
اس تعدادمه احلضور
الوزراء اذلين اعتذروا
عن احلضور

02

0%
الوزراء المتغيبون
%34

الوزراء
الحاضرون
%66

08
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رمس بياين توضيحي لنس بة غياب السادة الوزراء خالل جلسات ا ألس ئةل الشفهية
16
15
14
13

13

12
11

11

11

10

10

9

10

10

9

8

8

7

8

8

6

6

4
2

السادسة عشر

الخامسة عشر

الرابعة عشر

الثالثة عشر

الثانية عشر

الحادية عشر

العاشرة

التاسعة

الثامنة

السابعة

السادسة

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الثانية

الجلسة األولى

0

ج -ا ألس ئةل الآنية:
وعىل صعيد أآخر بلغ عدد ا ألس ئةل الآنية اليت توصلت هبا مصلحة ا ألس ئةل الشفهية والكتابية اإىل غاية يوم
الثالاثء  11فرباير  21سؤالا  ،قبلت احلكومة االإجابة عىل  01أأس ئةل  ،برمج  1.مهنا يف جدول ا ألعامل وذكل عىل
النحو التايل:
عدد األسئلة اآلنية المحالة على السيد
رئيس الحكومة

02

عدد األسئلة اآلنية التي وافقت الحكومة
اإلجابة عنها

عدد األسئلة اآلنية المبرمجة في جلسة
األسئلة

20

02

د -االإحصائيات:
وبلغ عدد ا ألس ئةل الشفهية اليت توصلت هبا الرئاسة خالل نفس الفرتة  24سؤالا 21( :سؤالا أآنيا)14( ،
أأس ئةل عادية)

11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم اإلعالم والدراسات  /مصلحة اإلعالم

الهاتف 3505507050 :

/

الفاكس 3505557009 :

النشرة الداخلية

مجلس المستشارين

حسب نوعية ا ألس ئةل
ا ألس ئةل الآنية

02

ا ألس ئةل العادية

20

ا ألس ئةل الكتابية

20

األسئلة الكتابية
%21

األسئلة اآلنية
%61

األسئلة العادية
%18

حسب الفرق واجملموعات
الفريق /اجملموعة

عدد ا ألس ئةل
الآنية

عدد ا ألس ئةل
العادية

ا ألصاةل واملعارصة
الاس تقاليل
احلريك
التجمع الوطين ل ألحرار
الاشرتايك
الاحتاد ادلس توري
التحالف الاشرتايك
الفيدرايل
الاحتاد الوطين للشغل
اجملموع

02

20

20

22

20

22

22

22

20

20

22

20

22

22

22

22

22

20

02

20

12

12

10

8

7
6

4

3
2
1

0

0

2

1

0

ف الفيدرالي

التحالف االشتراكي

التجمع الوطني لألحرار

االتحاد الوطني للشغل

ف الحركي

ف الدستوري

ف االشتراكي

االستقاللي

األصالة والمعاصرة

0

توزيع ا ألس ئةل املطروحة حسب ا ألغلبية -املعارضة
فرق ا ألغلبية

20

فرق املعارضة

02

فرق األغلبية
%8

فرق المعارضة
%92
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حسب اجملاالت القطاعية
9

9

8

7

7

اجملاالت

عدد ا ألس ئةل
الآنية

عدد ا ألس ئةل
العادية

الاقتصادي
الاجامتعي
احلقويق واالإداري
وادليين
الشؤون ادلاخلية
الشؤون اخلارجية
اجملموع

20

22

20

20

20

20

7

6

5

4

3

3

2

1

0
مجال الشؤون الداخلية

المجال الحقوقي واإلداري
والديني

المجال االقتصادي

المجال االجتماعي

مجال الشؤون الداخلية

0

20

28

22

22

02

20

ه -ا ألس ئةل الكتابية
توصلت الرئاسة خالل هذه الفرتة بس بعة أأس ئةل كتابية.
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أأشغال اللجـان ادلائـمـة
جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل

عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس االإثنني  12فرباير  2102خصص لـدلراسة والتصويت عىل مشاريع
القوانني التايل :
 .0مرشوع قانون رمق  04.02يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بواش نطن يف  20نومفرب  2101بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة الوالايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن املساعدة املتبادةل بني اداريت امجلارك
ابدلولتني.
 .2مرشوع قانون رمق  22.02يوافق مبوجبه عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات،املعمتدة من
قبل املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر ادلبلومايس املنعقد مبراكش من  0.ااىل  21يونيو .2101
 .1مرشوع قانون رمق  1..02يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف ميدان املالحة التجارية املوقع
بليربوفيل يف  .مارس  2102بني حكومة اململكة املغربية و حكومة امجلهورية الغابونية.
 .2مرشوع قانون رمق  21.02يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية،املوقع بباماكو يف 21
فرباير  2102بني حكومة اململكة املغربية و حكومة مجهورية مايل.
 .2مرشوع قانون رمق 22.02يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بكوانكري يف  1مارس 2102بني
اململكة املغربية ومجهورية غينيا لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل
ادلخل.
 .4مرشوع قانون رمق  24.02يوافق بوجبه عىل االتفاق االإطار للتعاون الصناعي و التجاري ،املوقع
بكوانكري يف  1مارس  2102بني حكومة اململكة املغربية و حكومة مجهورية غينيا .
 ..مرشوع قانون رمق 22.02يوافق مبوجبه عىل الربوتكول الاضايف لالتفاق املوقع بأأبيدجان يف 01
مارس  2101بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بشأأن تشجيع و حامية الاستامثرات
عىل وجه التبادل ،املوقع بأأبيدجان يف  22فرباير . 2102
 .1مرشوع قانون رمق  21.02يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف ميدان املالحة التجارية املوقع
بكوانكري يف  1مارس  2102بني احلكومة املغربية و حكومة مجهورية غينيا.
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جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية

عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  21يناير املايض مت خالهل تقدمي مرشوع قانون رمق 41.01
بتغيري وتمتمي القانون رمق  01.1.املتعلق ابجملموعات ذات النفع الاقتصادي ،وقد تقرر الرشوع يف دراس ته
يف االإجامتع اذلي سينعقد يوم غد ا ألربعاء  2فرباير  2102عىل الساعة الثالثة بعد الزوال.
واكنت اللجنة قد صادقت ابالإجامع يف االإجامتع اذلي عقدته يوم الثالاثء  2.يناير  2102عىل
مرشوع قانون رمق  42.02يتعلق بتغيري الظهري الرشيف رمق  0.21.1.2بتارخي  14رمضان 04( 01.1
مارس  )0121بشأأن نظام املعاشات املمنوحة للمقاومني و أأراملهم وفروعهم و أأصوهلم.
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برانمج اجامتعات اللجن ادلامئة
 جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية.الثالثاء  30فبراير ( 5302مكتب اللجنة) على الساعة الثانية عشرة زوالا:

 أآخـر أأجـل الإيداع التعديـالت مبكتب اللجنة بشأأن مرشوع قانون رمق  02..02يتعلق بتنظمي همنة
حماسب معمتد وابإحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين.
ألاربعاء  30فبراير ( 5302قاعة عكاشه)على الساعة الثالثة بعد الزوال:

 مواصةل دراسة مرشوع قانون رمق  41.01بتغيري وتمتمي القانون رمق  01.1.املتعلق ابجملموعات ذات النفع
الاقتصادي.
الثالثاء  03فبراير  5302على الساعة الثانية عشرة زوالا :

 أآخر أأجل الإيداع التعديالت مبكتب اللجنة بشأأن مرشوع قانون رمق  02..02يتعلق بتنظمي همنة
حماسب معمتد وابإحداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين وعىل مرشوع القانون برمته.

 -جلنة العدل والترشيع وحقوق االإنسان.



الخميس  2فبراير ( 5302قاعة عكاشه) على الساعة الثالثة بعد الزوال:

 البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  01..02بتغيري وتمتمي القانون رمق 22.11
الصادر بتارخي  22من رجب  11( 0221أأكتوبر  )2112املمتم لظهري  11رمضان 02- 0110
أأغسطس  )0101مبثابة قانون الالزتامات والعقود.
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العالقات اخلارجية
وفد برملاين يشارك أأشغال ادلورة التاسعة للجمعية الربملانية للبحر ا ألبيض املتوسط برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد
الش يخ بيد هللا
يرت أأس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا ،رئيس جملس املستشارين ،وفدا برملانيا ،للمشاركة يف أأشغال ادلورة
التاسعة للجمعية الربملانية للبحر ا ألبيض املتوسط اليت ستنعقد ابإمارة موانكو ،من يوم أأمس االإثنني  2اإىل  2فرباير
.2102
وس تعرف هذه ادلورة مناقشة العديد من القضااي الراهنة وعىل ر أأسها التطورات الس ياس ية مبنطقة الرشق
ا ألوسط وشامل اإفريقيا ،وماكحفة االإرهاب ،واالإشاكليات املرتبطة ابلهجرة ،ودور الربملان يف تعزيز حقوق االإنسان،
ابالإضافة اإىل االإشاكليات املتعلقة ابلتغريات املناخية ابملنطقة املتوسطية.
وجدير ابذلكر أأن تمتتع امجلعية الربملانية للبحر ا ألبيض املتوسط بصفة عضو مالحظ دلى امجلعية العامة
ل ألمم املتحدة .وتضم  2.برملاان ،كام تعد من املنظامت الربملانية ادلولية اليت تسعى اإىل اإقامة حوار برملاين بني جنوب
وشامل املتوسط ،أكساس لتقوية الثقة بني اجلانبني ،وجملاهبة خمتلف التحدايت والرهاانت املرتبطة اب ألمن والرشاكة
والتمنية املس تدامة.
ويضم الوفد الس يدات والسادة الربملانيني :
ـ الس يد عبد الواحد الرايض ،رئيس رشيف للجمعية الربملانية للبحر ا ألبيض املتوسط.
ـ الس يد عبد اللطيف أأبدوح ،عضو مكتب جملس املستشارين.
ـ الس يدة عزوها العراك ،عضو فريق العداةل والتمنية مبجلس النواب.
ـ الس يدة مونية غالم ،عضو الفريق االإس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس النواب.
ـ الس يد احلــــو املربوح ،عضو فريق التجمع الوطين ل ألحرار مبجلس املستشارين.
ـ الس يد توفيق مكيل ،عضو فريق التجمع الوطين ل ألحرار مبجلس املستشارين.
ـ الس يد الهامشي السموين ،عضو الفريق احلريك مبجلس املستشارين.
ـ الس يد معر شيبان ،مدير ديوان الس يد رئيس جملس املستشارين.
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اس تقبال سفري روس يا االإحتادية
اس تقبل ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا ،رئيس جملس املستشارين ،الس يد، Valery VOROBIEV
سفري روس يا االإحتادية املعمتد ابلرابط ،يوم امجلعة  11يناير  2102مبقر اجمللس.
وخالل هذا اللقاء ،أأبرز اجلانبان جودة العالقات اليت تربط بني اململكة املغربية وروس يا االإحتادية واليت
ظل يطبعها التعاون املمثر حىت يف ظل فرتة "احلرب الباردة ".
و أأكد اجلانبان عىل أأمهية تبادل الزايرات واالإس تفادة من التجارب بني برملانيي البدلين ،ودور هذه
الزايرات يف تدعمي وتعزيز عالقات الصداقة والتعاون املبنية عىل االإحرتام املتبادل بني البدلين.
اس تقبال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والتجارة ابلربملان االإيرلندي
اس تقبل ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا ،رئيس جملس املستشارين ،الس يد  ، Pat BREENرئيس جلنة
الشؤون اخلارجية والتجارة ابلربملان االإيرلندي ،يوم امجلعة  11يناير  2102مبقر اجمللس.
وخالل هذا اللقاء ،تناول الس يد الرئيس جودة العالقات املغربية االإيرلندية ،وعرب عن أأمهل يف أأن تشلك
هذه الزايرة مناس بة لتقوية العالقات الثنائية بني البدلين الصديقني يف ش ىت اجملاالت وخصوصا اجملال االإقتصادي
واس تعرض الس يد الرئيس المنوذج التمنوي ادلميقراطي املغريب املتفرد اذلي يرعاه صاحب اجلالةل املكل
محمد السادس نرصه هللا ،وحتدث عن التحدايت املشرتكة وخصوصا ا ألمنية مهنا ،ودور املغرب يف الوقاية مهنا
وحماربهتا ،كام تطرق اإىل الس ياسة اجلديدة للمملكة يف ميدان الهجرة واللجوء .
من هجته ،اعترب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والتجارة ابلربملان االإيرلندي ،اململكة املغربية منوذجا
ل إالس تقرار يف منطقة غري مس تقرة ،مؤكدا دمع بالده ل إالصالحات العميقة والمنوذجية اليت يعرفها املغرب ،و أأعرب عن
أأمهل يف تطوير العالقات االإقتصادية بني البدلين خصوصا التجارية مهنا والس ياحية .
و أأكد املسؤول االإيرلندي عىل ماكنة املغرب واملؤهالت اليت يزخر هبا واليت تشلك فرصة حقيقية الإقامة
رشاكة اقتصادية متقدمة بني البدلين.
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رئيس جملس املستشارين جيري مباحثات مع وزير خارجية مجهورية اإيطاليا
اس تقبل ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا ،رئيس جملس املستشارين ،الس يد Paolo Gentiloni
 ،Silveriوزير خارجية مجهورية اإيطاليا ،والوفد املرافق هل ،حبضور سفريي البدلين ،يوم الثالاثء  2.يناير .2102
وخالل هذا اللقاء ،اس تعرض اجلانبان متانة ومعق العالقات املمتزية اليت جتمع بني اململكة املغربية ومجهورية
اإيطاليا يف ش ىت اجملاالت ،و أأمهية دور برملانيي البدلين يف تدعمي وتقوية هذه العالقات مبا خيدم املصاحل املشرتكة للبدلين
والشعبني الصديقني.
واس تعرض الس يد رئيس اجمللس المنوذج التمنوي ادلميقراطي املغريب املتفرد بشامل اإفريقيا والعامل العريب ،اذلي
يرعاه صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،يف ظل مناخ إاقلميي يطبعه التوتر وعدم االإس تقرار.
ومن هجته ،أأكد وزير اخلارجية االإيطايل أأن املغرب ميثل منوذجا ل إالس تقرار ابملنطقة ،وذكل بفضل االإصالحات
املؤسساتية الهامة اليت عكست أأمهية مسلسل التغيري ادلميقراطي ببالدان.
و أأبرز املسؤول االإيطايل أأمهية دور املغرب يف خلق توازانت ابملنطقة ،مشددا عىل أأمهية العمل الربملاين املشرتك
يف معاجلة  ل القضااي اليت تس تأأثر ابهامتم البدلين وخصوصا التحدايت ا ألمنية املتنامية.
وتناول اجلانبان ،خالل هذا اللقاء ،عددا من القضااي ذات االإهامتم املشرتك.
وفد برملاين مغريب يقوم بزايرة معل للمملكة املتحدة
قام وفد برملاين مغريب ،برئاسة رئيس جملس النواب الس يد رش يد الطاليب العلمي بزايرة معل للمملكة
املتحدة بدعوة من رئييس غرفيت الربملان الربيطاين خالل الفرتة املمتدة من  24اإىل  30يناير .2102
وخالل هذه الزايرة أأجرى أأعضاء الوفد الربملاين املغريب مباحثات مع عدد من الزعامء الس ياس يني
الربيطانيني ،انصبت عىل حبث س بل تعزيز عالقات التعاون بني نواب البدلين ،وتبادل اخلربات والتجارب بني
املؤسس تني الترشيعيتني ،وتنس يق املواقف بشأأن عدد من القضااي الثنائية وا إالقلميية وادلولية.
كام اكنت االإصالحات الس ياس ية وادلس تورية اليت اخنرط فهيا املغرب ،وما حققه من اإجنازات يف جمال
تكريس اخليار ادلميقراطي وادلفاع عن حقوق االإنسان ،وكذا الس ياسة اجلديدة للمملكة يف جمال الهجرة ،مضن جدول
أأعامل املباحثات اليت أأجراها الوفد املغريب يف لندن.
وإاىل جانب الس يد الطاليب العلمي ،مض الوفد الربملاين املغريب السادة عبد هللا بوانو ،رئيس فريق العداةل
والتمنية مبجلس النواب ،وميلودة حازب رئيسة فريق ا ألصاةل واملعارصة مبجلس النواب ،وإادريس لشكر ،رئيس الفريق
الاشرتايك مبجلس النواب ،ومحمد ا ألنصاري ،رئيس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس املستشارين وعبد
امحليد السعداوي رئيس الفريق احلريك مبجلس املستشارين.
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أأنشطة الفرق الربملانية
الفريق الفيدرايل يتدارس ،من زاوية التقيمي ،عرشية اإعداد الرتاب الوطين والتعمري والسكىن وس ياسة املدينة ابملغرب
نظم الفريق الفيدرايل للوحدة وادلميوقراطية يوم امخليس  21يناير  2102لقاء دراس يا حول موضــوع
"تقيمي عرشية اإعداد الرتاب الوطين والتعمري والسكىن وس ياسة املدينة ابملغرب" اس تدعى هل مجموعة من
السادة الربملانيني واملسؤولني وا ألساتذة الباحثني واملهمتني ابملوضوع.
بعد تقدمي هذا اللقاء من طرف عضو الفريق الس يد عبد الرحمي الرماح ،مت االإس امتع يف جلس ته االإفتتاحية
اإىل لكامت  ل من الس يد عبد الرحامن العزوزي الاكتب العام للفيدرالية ادلميوقراطية للشغل ،والس يد سعيد زنيرب
الاكتب العام لوزارة السكىن وس ياسة املدينة ،والس يد بدر الاكنوين الرئيس املدير العام جملموعة العمران ،والس يد عبد
البايق احلس ين الاكتب العام للنقابة ادلميوقراطية ل إالساكن والتعمري وإاعداد الرتاب الوطين والعمران.
أأما أأشغال اللقاء فقد توزعت عىل تقدمي ومناقشة احملاور والعروض التالية:
 اإشاكليات التعمري والتمنية اجملالية ،للأس تاذ عبد العايل دومو؛
 تقيمي برامج السكن واملدن اجلديدة ابملغرب ،للأس تاذ عبد احلكمي زيدوح؛
 س ياسة السكىن يف العرشية ا ألخرية ،للأس تاذة أأمينة بوكتاب؛
 تفعيل توصيات التصممي الوطين الإعداد الرتاب :االإجنازات واالإكراهات ،للأس تاذ عبد الوحد فكرات؛
 قوانني التعمري بني التفعيل وا إالس تثناء ،للأس تاذ عبد الواحد االإدرييس؛
 تداخل االإختصاصات بني املصاحل التابعة للوزارة ،للأس تاذة حفيظة أأعراب؛
 دراسة نقدية لس ياسة املدينة ابملغرب ،للأس تاذ نور ادلين بولقجام.
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