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 17/2017 اجتماع رقم 
  2017 أبريل 24 االثنين ليوم

  
  

  

شارن یـوم االثنني  عقد    ب جملس املس ریل 24مك رئاسة السید  2017 ٔ ا  ن اج عبد احلكمي 
شارن س جملس املس     :، وحضور السادة شامش رئ

                

وح              س؛:                 عبد الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

اله احللوطي                             س؛ا  :       عبد  لرئ   خللیفة الثاين 

وسكوس                   س؛  :        محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

ة التازي                س؛    :              ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

لس؛:                              رشید املنیاري                  حماسب ا

ه                            لس ؛        :          عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس؛  :            العريب حملريش                              حماسب ا

لس؛  :            ٔمحد توزي                              ٔمني ا

                           

  : ف اعتذر عن احلضور لك من السادة

س؛:                   عبد القادر سالمة                              لرئ  اخللیفة الرابع 

دال                           لس؛        :             محمد    ٔمني ا

لس       :           ٔمحد اخلریف                                     .  ٔمني ا

  

  ...اجتماعات وقرارات المكتب

  510العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين
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ب: ٔوال ع املك   القرارات الصادرة عن اج

   ٔمام جملس  01/17/2017قرار رمق مج احلكويم  مبناقشة الرب
مج التايل شارن حسب الرب  :املس

  ء ریل  25یوم الثال ة الثانیة زو  2017ٔ ات : ىل السا مو الت الفرق وا تد
 لس؛

  ٔربعاء ریل  26یوم ا ة الرابعة زو 2017ٔ س احلكومة: ىل السا  .رد السید رئ
 

   ب احلكومة؛بعقد  02/17/2017قرار رمق ٔسبوعیة بعد تنص ٔسئ الشفهیة ا لسة ل  ٔول 
 

   لس یوم امجلعة بعقد  03/17/2017قرار رمق ب ا ع مك ریل  28اج دول  2017ٔ ٕالقرار 
لسة  ء ٔعامل  ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  ؛2017ماي  2ا

 

  ات بطلب  04/17/2017رمق  قرار ات الربملانیة حول طریقة تبویب رؤساء اقرتا مو الفرق وا
ذ  ات، يف ضوء تنف مو لفرق وا دات املرصودة  ع رمس السنة املاضیة؛راسة  لس   مزيانیة ا

 

   س احلكومة ملناقشة موضوع مالمئة ظروف  05/17/2017قرار رمق بطلب لقاء مع السید رئ
ٔعضاء جمليس الربملان؛  اشتغال 

  

   لس حتت  06/17/2017قرار رمق داد تقرر مفصل حول وضعیة مزيانیة ا ٕ بتلكیف إالدارة 
 ٕارشاف السادة احملاسبني؛

 

   ٔربعاء  07/17/2017قرار رمق لس یوم ا ب ا ع ملك ریل  26بعقد اج ملناقشة  2017ٔ
لس، ال س املتعلقة مهنا  ب ا ة من طرف مك و لس يف ضوء املشاریع املف  مبالمئةوضعیة مزيانیة ا

عیة  ج لعدا  واملنتدى الربملاين ظروف العمل مع جملس النواب، ومتویل فعالیات املنتدى الربملاين 
لكرتوين؛  لجهات، ومرشوع الربملان 

 

  
  

 مجلس المستشارين
 

  510العدد    - النشرة الداخلية
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   داد تقرر حول متثیلیة  08/17/2017قرار رمق ٕ بتلكیف إالدارة 
ولیة،  حتادات الربملانیة إالقلميیة واجلهویة وا جمليس الربملان يف مجیع 

شارن يف مزيانیة لك مهنا؛وسبة   مسامهة جملس املس
 

   ال  09/17/2017قرار رمق ميقراطیةالسیاسیة  نة القضار جل مقرّ ستق لجمعیة  وا التابعة 
ٔورو الربملانیة  ؛2017 یولیوز 17 ٕاىل 04متدة من مل ة ارت ل الفال لبالد تهر ز مبناسبة لس 

 

   الس املامثشورى ل شیوخ وال ا جمالسة طراب ىل مقرتح ملوافقة 10/17/2017قرار رمق  وا
ايف  ل يف الفرتة املمت ٕافریق  ؛2017 ربشت 24 ٕاىل 20دة من والعامل العريب عقد املؤمتر املق

 

   د 11/17/2017قرار رمق ىل مالحظات  ع لس بناء  لم رشیة  ٕاسرتاتیجیة تدبري املوارد ال
لس ورشها  ت ا ىل خمتلف مكو ات وممثيل املوظفني، وتوزیعها  مو ات رؤساء الفرق وا واقرتا

لیة ا رشته ا لس وب لم لكرتوين    . ملوقع 
  

لمتابعة: نیا   قضا 

  لس وفد لل رة معز ٔمانة العامة  ٔردين لبالد من ا ٔعیان ا ریل  28ٕاىل  22ا  ؛2017ٔ

  ة الربملانیة؛ سیق مع جملس النواب يف جمال املراق  الت

   لكرتوين لتطبیق  ٔويل  ريت"التصممي ا  ؛"دا

  لكرتوين لربملان   .التدبري املندمج 

  

  

  

  

  

  
 مجلس المستشارين
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ار: لثا   :لٕالخ

   س جملس النواب ار من رئ كون هیالك ٕاخ ستكامل 
لس؛  هذا ا

  شارن يفعة وفد كرر حول مشار تق ورةشغال ٔ  ن جملس املس لالحتاد الربملاين  136 ا
ويل ریل  05 ٕاىلمارس  31تدة من م مل ة ارت فلا ش يفدالغب  اكبد اليت انعقدت ا  ؛2017ٔ

  شارن يفن عة وفد كرر حول مشار تق روز روث ل 94الندوة رمق  شغالٔ  جملس املس
ة اخلاصة   مو ٔ لرش اتوسط و ض امل ٔبیلبحر اوا لجمعیة الربملانیة مل وسط ق ا نظمة التابعة 

ٔطليس  تدة م مل ة ارت فلا يفهوریة البوسنة والهرسك م جب /رساییفو اليت انعقدتلف الشامل ا
 .2017مارس  23 ٕاىل 21من 

  

ء قضا : رابعا لس لیوم الثال ب ا ع مك   :2017ماي  2مؤ الج

  ات الربملانیة؛ مو ىل ٕادارة الفرق وا رشیة   توزیع املوارد ال

  ع لتعزز دة والتعادلیة ٕاحلاق السیدة نعمية الر لو ستقاليل  س الفریق  طلب رئ
لفریق؛  الطامق إالداري 

   ىل ذي ٕالسرتاتیجیةاملوافقة  طط التنف رشیة ا  لس؛ تدبري املوارد ال

   ٔرض ارج  شارن يف الوفود الرمسیة  ٔعضاء وموظفي جملس املس تقرر عن مشاراكت 
رشیعیة  ذ بدایة الوالیة ال  .2021 -2015الوطن م

 
 
 

  
  

 
  
  

 
  

  
 مجلس المستشارين  510العدد    - النشرة الداخلية
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  .2017لتقديم مشروع قـانون المالية للسنة المالية  جلسة عمومية   - 1

 

ستور 68الفصل  ٔحاكمطبقا   من ا
ة مشرتكة یوم  عقد لسة معوم لسیه  الربملان مب

س  ریل  27امخل مبقر جملس النواب  2017ٔ
لسنة  خصصت لتقدمي مرشوع قانون املالیة 

صاد من طرف  2017املالیة  ق ر املالیة و وز
ي عرض بوسعید السید محمد  ملناسبة ا

لمرشوع  ات الكربى    .التو
ر  رالسید وذ املرشوع هذا ٔن  الوز

ٔربع فرضیات هتم یقوم دود : ىل  سبة منو يف 
دود  4,5 يل اخلام، و 3يف املائة، وسبة جعز املزيانیة يف  ا لطن  350يف املائة من الناجت ا دوالر 

دود  لغاز الطبیعي، وسبة تضخم يف  داث  1,7مكتوسط سعر  صب  768ٔلف و 23يف املائة، وٕا م
ٔطر التدرس 11 شغل و لرتبیة والتكون لتوظیف  ٔاكدميیات اجلهویة  لتعاقد مع ا صب شغل    .ٔلف م
  .جلستان عموميتان لمناقشة البرنلمج الحكومي - 2

ٔحاكم الفصل  ستور،  88طبقا  شارن عقدمن ا تني لس  جملس املس تني معوم
مج احلكويم، وذ  خصصتا مج التايلملناقشة الرب   :وفق الرب

  
  ء ریل  25الثال لس :2017ٔ ات  مو الت الفرق وا ع ٕاىل تد  .س
 

  ٔربعاء ریل  26ا س احلكومة  :2017ٔ ع ٕاىل رد السید رئ  .س

ور مج املذ لبیة  حظي مبصادقة جملس النواب ولتذكري فٕان الرب ٔ ئبا،  91ئبا ومعارضة  208ب
نع    .ئبا عن التصویت 40ف ام

لحكومة اجلدیدة بناء  ه  ح ثق لس قد م كون ا ضیاتوهبذا  ستور يف فص  ىل مق ي  88ا ا
ه  لبیة املطلقة " اء ف ٔ ىل ثقة جملس النواب، املعرب عهنا بتصویت ا صبة بعد حصولها  تعترب احلكومة م

مج احلكومة ر ٔلف مهنم، لصاحل  ن یت ٔعضاء ا   ."ل

  

...الجلسات العمومية  

 مجلس المستشارين
 

  510العدد    - النشرة الداخلية
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   استقبال ممثلي عدد من فعاليات المجتمع المدني المنتمية لجهتي العيون

  .وادي الذهب  الساقية الحمراء والداخلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن شامش شارن السید عبد احلكمي  س جملس املس ل رئ متع  استق دد من فعالیات ا ممثيل 
هب ا وادي ا ة امحلراء وا س  ، وذاملدين املنمتیة جلهيت العیون الساق ریل  27مساء الیوم امخل ٔ

لسمبقر  2017   .ا
  

  
  
  
  
  

 

...أنشطة الرئاسة  

 مجلس المستشارين
 

  510العدد    - النشرة الداخلية
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 ل وفد عن اللجنة الدولية للحقوقيينااستقب 
 

 

شارن،  س جملس املس ٔول لرئ ل اخللیفة ا استق
ب  ٔمحد توزي، عضو مك وح، حبضور  السید عبد الصمد ق
رئاسة السیدة  ني،  لحقوق ولیة  لجنة ا لس، وفدا عن ا ا

Martine COMTE  والوفد املرافق لها، وذ یوم
ٔربعاء  ریل  26ا لس 2017ٔ  .مبقر ا

س    ٔول لرئ رز اخللیفة ا ٔ لقاء،  الل هذا ا و
ات اليت تضمهنا دستور  ٔمه إالصال لس  ىل   2011ا

،   مستوى  سلطة مستق رسیخ استقاللیة القضاء 
امات  ٔسس ود ت، وتوطید  وتوسیع جمال احلقوق واحلر

  .دو القانون واملؤسسات بناء

شارن يف جتوید النصوص القانونیة، مبا      ور جملس املس لس  س ا ٔول لرئ وتطرق اخللیفة ا
ن،  ويل ضام حلقوق املواطنات واملواطنني يف مجیع املیاد ىل املستوى ا ىش مع املعایري املعمول هبا  ی

و ٔوراش املف ٔمهیة ا را يف هذا إالطار ب   .ة لتطور الرتسانة القانونیة لبالدمذ

لجنة      لعمل املشرتك مع ا شارن  لس عن استعداد جملس املس س ا ٔول لرئ رب اخللیفة ا كام 
ولیة يف جمال  ارب ا ستفادة من اخلربات والت الل  ني، وتقویة التعاون من  لحقوق ولیة   مالمئةا

سان ويل حلقوق إال ضیات القانون ا رشیع الوطين مع مق   .ال

ود املغرب يف تعزز الرتسانة القانونیة  ني  لحقوق ولیة  لجنة ا سة وفد ا هتا، مثنت رئ ومن 
ت   .املرتبطة بدمع احلقوق واحلر

ٔن یناقشها ویصادق   ظر  ٔمهیة مشاریع القانونیة اليت ی سة  لهيا الربملان، وتناولت السیدة الرئ
ٔفراد ت ا ىل حقوق وحر رشیعیة، وانعاكسها املبارش  ٔمهیهتا يف جتوید املنظومة ال   .اعتبارا 

ني، ورغبهتا يف التعاون مع جملس    لحقوق ولیة  لجنة ا اح ا سة عن انف ربت السیدة الرئ و
ٔساسا ٕاصالح العدا اجلنائیة، مب عددة، مهنا  شارن يف جماالت م ات املس ضیات االتفاق ا یتالءم مع مق

سان رتام حقوق إال ولیة املتعلقة مباكحفة اجلرمية وا   .ا

  
 مجلس المستشارين  

 
  510العدد    - النشرة الداخلية
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 وزير االتصال ونائب الوزير األول بجمهورية الصين الشعبيةل  ااستقب.  
 

شارن، السید  س جملس املس ل رئ استق
ن  ر االتصال حكمي  او، وز ش شامش، السید لیو 

ٔول جبمهوریة الصني الشعبیة والوفد  ر ا ئب الوز و
ریل  21ه، وذ یوم امجلعة املرافق ل مبقر  2017ٔ

لس  .ا

رب السید الرئ   لقاء،  الل هذا ا س عن و
انة الرشاكة إالسرتاتیجیة اليت جتمع بني اململكة  م

الشعبیة، مربزا يف هذا إالطار املغربیة ومجهوریة الصني 
ة التارخيیة لصاحب اجلال امل  رة امللك ٔمهیة الز

الل شهر ماي  حهتا يف مسار 2016محمد السادس نرصه هللا، ٕاىل الصني الشعبیة  دة اليت ف ٓفاق الوا ، وا
ن والشعبني الصدیقني ة بني الب   .توطید رشاكة منوذج

لهنضة الشام ويف هذا السیاق، قال السید ال برين  ر  جعاب وتقد ٕ س ٕان املغاربة ینظرون  رئ
عدد  ٔسايس يف نظام م ل دويل  ٔن تتحول ٕاىل فا هتا من  شهدها مجهوریة الصني الشعبیة، واليت مك اليت 

ىل تقویة رشااكته  انبه، حریص  ٔن املغرب من  ٔقطاب، مؤكدا  ىل اكفة  ا ٔبعاد، وتنویع رشاكئه  عددة ا م
ول العظمى، ومهنا مجهوریة الصني الشعبیةاملس  ت مع ا   .تو

ادة صاحب اجلال امل محمد    ایة وق ر ٔطلقها املغرب  ة اليت  ة إالصالح ینام ٔمهیة ا رز  ٔ كام 
االت،  ذاب يف لك ا وح و منوي مف ت بالد من التحول ٕاىل ورش  السادس نرصه هللا، واليت مك

س لرشا ٔس ىل الت د  ة يف املنطقةسا صادیة منوذج   .كة اق

فع هبذه    ة  ر لك الفرص املتا ن يف اس رملانيي الب ىل دور  س  وشدد السید الرئ
ن،  لب ٔمهیة التبادل الثقايف واحلضاري  ىل  دة، مؤكدا يف نفس الوقت  لیة وا ٓفاق مستق العالقات حنو 

متني العالقات بني الشعبني ٔساسیة ل امة    . الصدیقنيكد

  

 مجلس المستشارين  
 

  510العدد    - النشرة الداخلية
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ٔول  ر ا ئب الوز ر االتصال و ته، مثن السید وز ومن 
رة الناحجة اليت قام هبا صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه  بري الز زتاز  جبمهوریة الصني الشعبیة، 

ها  ة ـ املغربیةهللا ٕاىل بالده، معتربا ٕا رخيیة، ونقطة حتول هامة يف مسار العالقات الصی رة    .ز

ا والعامل العريب اليت  ٔوائل يف ٕافریق ان ا ٔن اململكة املغربیة تعد من بني الب ٔكد املسؤول الصیين  و
ىل قدم ا رتام املتبادل، واملعام  ىل  ملساواة، ٔسست لعالقة قویة مع مجهوریة الصني الشعبیة قامئة 

شجیع  ني ل ىل املواطنني الصین ٔشرية  رفع الت ملناسبة بقرار اململكة املغربیة  وها  والثقة بني اجلانبني، م
ة شیط السیا   .وت

حها يف تقویة  ة اليت ت ٓفاق الرح االت، وا متتع هبا املغرب يف خمتلف ا ملؤهالت اليت  ٔشاد  كام 
ن صادیة بني الب ق   .الرشاكة 

لتعاون الثقايف  ىل ٕاعطاء دفعة قویة  ويف هذا إالطار، قال املسؤول الصیين، ٕان بالده حریصة 
مع مسار الشـراكة لرتىق ٕاىل مستوى طموح  ٔساسیة  ركزية  والفين وإالبداعي والرتبوي، 

ن والشعبني الصدیقني وانتظارات    .الب

ٔول  وح، اخللیفة ا لقاء، السید عبد الصمد ق شارن، والسید عبد  حرض ا س جملس املس لرئ
لس ب ا ه، عضو مك س، والسید عبد الوهاب بلفق لسید الرئ   .إال احللوطي، اخللیفة الثاين 

  

  

  

  

  

  

  

 مجلس المستشارين  
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   آليات دعم العمل البرلماني"تنظيم ندوة حول." 
  
  
  

  
  

  
  

ة ونظم التدبري مع حتسني املؤسسات العموم مج سیجام  ر حتاد ( رشاكة مع  ادرة مشرتكة بني  م
صادي ق ظمة التعاون  ٔوريب وبني م ٔفضل املامرسات  ،)ا شارن ندوة الستعراض  ینظم جملس املس

ٔربعاء  د ا ٓلیات دمع العمل الربملاين، وذ یوم  ارب املرتبطة ب ة احملارضات  2017ماي  03والت بقا
  .والندوات

ٔهداف التالیة ق ا روم هذه الندوة حتق   :و
  مع املقدم زید مستوى مالءمة ا ٔن  ٔهنا  ٓلیات والوسائل اليت من ش تقدمي السیاسات وا

وا  متك ة المك حىت  ح دات ومن  ٔج ت وا ة اجلودة والتعامل مع الصعو ح لربملانیني من 
ه ٔحسن و ىل  م  ا ٔداء  ىل . من  ٔیضا  ىل املستوى الفردي و ٔمر  مت هذا ا وس

لس والفرق الربملانیة مستوى الرئاسة و  ب وا انو املك ل  .لك ا
  ان انطالقا من عینة من ة من احللول واملامرسات اجلاري هبا العمل يف بعض الب تقدمي مجمو

ارب الربملانیة الوطنیة  .الت
 ذة يف بعض الربملا اقشة إالجراءات املت ث نقاط القوة و م     الضعفت الوطنیة  من ح

رت و  ت اليت ا ت من الصعو ارب الفضىل اليت مك ضت مسار اختاذ ت التدابري والت
ت وطبیعة املهنجیة املتبعة  .جتاوز ت الصعو

  ة من جمالس ارب الفضىل املرتبطة بدمع الربملانیني واملتبعة يف مجمو ة من الت عرض مجمو
ت  انب املدعون خبصوص الشیوخ والربملا ٔ ملناقشهتا مع املشاركني املغاربة واخلرباء ا

شارن ٕاماكنیة تطبیقها  .ومواءمهتا لظروف جملس املس

...أجندة المجلس  

 مجلس المستشارين
 

  510العدد    - النشرة الداخلية
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  اإلشراف                
  
  
  
 
 شارن لس املس ٔمانة العامة    ؛ا
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   ؛مد
 الم   ؛قسم إال
 الم ة التواصل والیقظة إال   .ةمصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  (212+)537218319 :الهاتف

س   (212+)537728134:الفا

 Bulletin.internecc@gmail.com:  الربید إاللكرتوين

  www.Parlement.ma:العنوان إاللكرتوين


