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 19/2017 اجتماع رقم 
  2017 ماي 02 ءاثالثلا ليوم

  
  

  

شارن یـوم  عقد ب جملس املس ءمك رئاسة السید  2017 ماي 02 الثال ا  ن اج عبد احلكمي 
شارن س جملس املس     :، وحضور السادة شامش رئ

                

وح                  س؛   :     عبد الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

س؛     :      اله احللوطيعبد االٕ                             لرئ   اخللیفة الثاين 

وسكوس                س؛      :         محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

س؛:        عبد القادر سالمة                      لرئ                                     اخللیفة الرابع 

لس؛    :              رشید املنیاري                             حماسب ا

دال                            لس؛     :           محمد    ٔمني ا

لس    :             ٔمحد توزي                               .ٔمني ا

  : ف اعتذر عن احلضور لك من السادة

ة التازي                         س؛     :         ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

ه                         لس ؛     :             عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس؛      :      العريب حملريش                           حماسب ا

لس    :            ٔمحد اخلریف                                .  ٔمني ا

 

  

  ...اجتماعات وقرارات المكتب

 مجلس المستشارين  511العدد    - النشرة الداخلية
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ب: ٔوال ع املك   القرارات الصادرة عن اج

   الن   01/19/2017قرار رمق ٔسئ ٕال لسة ا يف مسهتل 

ء  س احلكومة  2017ماي  2الشفهیة لیوم الثال عن رسا السید رئ
لس  شغ  ي اكن  لس بدعوة السیدة فاطمة معريي مللء املقعد ا اللها ا اليت حيیط من 

ٔنصاري؛  السید محمد ا

   ات القوانني السادمبراس  02/19/2017قرار رمق امئة لربجمة مشاریع ومقرت ان ا ل ة رؤساء ا

لهيا؛  احملا 

   ات مبراس  03/19/2017قرار رمق دید املوقف من مقرت ات لت مو السادة رؤساء الفرق وا

لرفض؛ ٔو  لتحیني  ٔو  ث  ش ل ٔعضاهئا،   القوانني املقدمة مببادرة من 

  لسة الفرق و بدعوة  04/19/2017رمق  قرار ل ة  ملواضیع املقرت ات ٕاىل موافاة الرئاسة  مو ا

لسیاسة العامة؛  الشهریة املتعلقة 

   ء ملصادقة  05/19/2017قرار رمق ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   2ىل 

دة السید محم2017ماي  وح، مبسا س السید عبد الصمد ق لرئ ٔول  د ، اليت سیرتٔسها اخللیفة ا

ٔمانة اجللسة؛  ّدال يف 

   ال، ملناقشة بعقد  06/19/2017قرار رمق ٓ ٔقرب ا سیق بني جمليس الربملان يف  لسة الت

م املشرتك؛ ه  املواضیع ذات 

   ٔرسى قرتاح  07/19/2017قرار رمق لتضامن مع ا ة بني جمليس الربملان  لسة معوم عقد 

ني املرضبني عن الطعام يف  ٔصا الفلسطین السجون إالرسائیلیة، بعد دراسة طلب لك فریق ا

لشغل حتاد املغريب   ؛واملعارصة وفریق 

   ليس الربملان حول قرتاح  08/19/2017قرار رمق ة مب ع مشرتك بني جلنيت اخلارج عقد اج
ر ا ويل حبضور السید وز ٔمن ا لس ا ري  ٔ دات القضیة الوطنیة يف ضوء التقرر ا ة مست خلارج

ويل؛  والتعاون ا

   س الربملا 09/19/2017قرار رمق ٔندليس مضن الوفد املرافق لرئ ل ا العريب  نمبشاركة السید ن

ا املزمع عقدها یوم  ورة الرابعة لربملان معوم ٕافریق مبقر الربملان إالفریقي مبدینة  2017 ماي 08حلضور ا

ا؛ وب ٕافریق دراند يف ج  م

  
المستشارينمجلس    511العدد    - النشرة الداخلية    
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   ال وفد اسباين  ملوافقة 10/19/2017قرار رمق ىل استق

شرتايك ملدن  2017ماي  10و 9لمغرب یويم  من معداء احلزب 

س جلنة الصداقة املغربیة ة ورئ س جلنة اخلارج -وسطا دیل صول، حبضور لك من السید رئ

شرتايك؛  سبانیة والفریق 

   ال السید  ملوافقة 11/19/2017قرار رمق ذي الر  Anthony Smithىل استق س التنف ئ

ٔسبوع  الل  ميقراطیة لبالد  سرت   ؛2017ماي  8ملؤسسة وسمتی

   لس  12/19/2017قرار رمق لربملاين مب رة معل  ىل اقرتاح ز  ٔ ث املبد ملوافقة من ح

رياري الفني  یدو  ميقراطي(الشیوخ الشیيل السید  ة الصداقة الربملانیة ) عن احلزب ا س مجمو ورئ

 ؛املغربیة- الشیلیة

  سباين بتارخيىل  ملوافقة 13/19/2017قرار رمق ر العدل  ال السید وز یونیو  5 استق

  ؛2017

  لتمنیة املستدامة لعام بتلبیة  14/19/2017قرار رمق ٔشغال املنتدى العريب  لمشاركة يف  عوة  ا
لشؤ  2017 س احلكومة امللكفة  ى رئ ن الوزارة املنتدبة  عقد من  ي س ون العامة واحلاكمة ا

ب  2017ماي  5ٕاىل  3الل الفرتة من  ٔعضاء املك ط، حبضور السادة  لر دق صومعة حسان  بف

ع امللف؛  املعنیني بت

ىل اقرتاح فریق العدا والتمنیة ، تعیني السید عبد إال احللوطي ملوافقة   15/19/2017قرار رمق  

ة الصداقة مو سا   الربملانیة املغربیة الرتیة؛ رئ

  ٔشغال املؤمتر بتلكیف  16/19/2017قرار رمق س جلنة املالیة والتخطیط  حلضور  السید رئ

راسات  ظمه املعهد املليك  ي س ة الثانیة من الورشة  إالسرتاتیجیةا س ىل هامش ال ط  لر

لتوقعات یوم  ولیة  لر 2017ماي  04ا بة الوطنیة   ط؛ملك

   ة الصداقة ملوافقة  17/19/2017قرار رمق س مجمو ات رئ الربملانیة املغربیة ىل اقرتا

ن؛االٕ   یفواریة، السید عبد إالاله حفظي، لتعزز العالقات بني الب
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  لس  ملوافقة  18/19/2017قرار رمق س ا ىل طلب رئ
عیة واملؤسسات املامث  ج صادیة و ق الس  ال رؤساء ا يئ استق عي والب ج صادي و ق

ء یوم  ولیة حول موضوع  2017ماي  9الثال ىل هامش الندوة ا ة اخلامسة بعد الزوال  ىل السا

عي ج ل: "احلوار  لمستق  ؛"جتارب مقارنة ودروس 

  ىل 19/19/2017رمق قرار س  ملوافقة  ىل السید رئ ال  ي سی لملف ا ٔويل  منوذج ا ا

رمس سنة  شارن  ٔن مزيانیة جملس املس  ؛2017احلكومة يف ش

  رشیة  ملوافقة 19/19/2017قرار رمق ذي ٕالسرتاتیجیة تدبري املوارد ال طط التنف ىل ا
 .لس

  
لمتابعة: نیا   قضا 

   اصة، طبقا ة  ل جلنة مؤق شك ب تتعلق ب لمك ل  ع املق ج ٔعامل  دول  ٕادراج نقطة يف 
هيا  45لامدة  شارن،  یعهد ٕا لس املس يل  ا لسنة من النظام ا لس  بفحص رصف مزيانیة ا

 .املالیة املنرصمة

  امئة؛ ان ا ل ٔصا واملعارصة  ٔعضاء فریق ا  حتیني الحئة 

  ٔحرار طلب ف لس؛ٕ ریق التجمع الوطين ل ٔعضاء ا یت   ادة النظر يف ملف تدبري م

  ات الصداقة والتعاون؛ لفریق احلريك يف مجمو متثیلیة احملینة    ا

  س جلنة الصداقة الربملانیة املغربیة ا رة رئ يش لسلطنة عامن لعامنیة السید العريب احملرمرشوع ز
 .2017ماي  25ٕاىل  22الل الفرتة من 

  ذ املزيانیة ٔول من سنة  تنف  .2017رمس الفصل ا
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ار: لثا   :لٕالخ

   ستوریة رمق ضاه  19/03صدور قرار احملمكة ا ي رصحت مبق ا

لس النواب عن شغ السید عبد إال بنكريان مب ي اكن  ابیة  شغور املقعد ا نت رة  ا سال "ا
تخب يف الحئة الرتشیح املعنیة لشغل "املدینة ٓخر م ارشة بعد  رد امسه م ي  ، مع دعوة املرحش ا

 املقعد الشاغر؛

   لس مبرشوع قانون املالیة رمق س جملس النواب بتوصل ا ار من رئ لسنة املالیة  73.16ٕاخ

 ؛2017

 ار بتوصل جملس النواب مبرشوع قانو لحكومة بتغیري رمس  19.19ن رمق ٕاخ ه  یؤذن مبوج

لني ومشتقاته؛ ىل القمح ا   سترياد املفروض 

   ٔورو ٕاىل السید لس  ام مؤمتر السلطات احمللیة وإالقلميیة  ن السید اكتب  رسا شكر من 
ورة  ر مشاركته يف ا ىل ٕا ٔمحد توزي  شار    یة؛ملؤمتر السلطات احمللیة وإالقلمي  32املس

   رب  21- 20حتدید د ال 2017شت نعقاد املؤمتر احلادي عرش لرابطة جمالس الشیوخ مكو

ا والعامل العريب الس املامث يف ٕافریق   .والشورى وا
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   التوقيع على اتفـاقية شراكة وتعاون بين مجلس المستشارين  رئيس المجلس يترأس مراسيم
  .والمعهد الملكي للثقـافة األمازيغية

  
  

لس السید عبد احلكمي  س ا رٔس رئ
ٔربعاء  مبعیة  2017ماي  03ن شامش یوم ا

ٔمحد بووس  لثقافة  معیدالسید  املعهد املليك 
ٔمازیغیة ىل  ا ع  ة رشاكة مراسمي التوق اتفاق

شارن واملعهد املليك  وتعاون بني جملس املس
ٔمازیغیة ، وذ حبضور السید عبد لثقافة ا

لس والسید  س ا ٔول لرئ وح اخللیفة ا الصمد ق
س، والسید  لرئ وسكوس اخللیفة الثالث  محید 
س جلنة التعلمي  ن رئ ايم ا عبد العايل 

لس عیة  ج ة و   .والشؤون الثقاف

  
لثقافة هتدف و  شارن واملعهد املليك  لتعاون بني جملس املس ام  رة التعاون هذه ٕاىل وضع ٕاطار  مذ

ٔمازیغیة من  لغة ا سري استعامل ا مازیغیة، وت ٔ ل املسامهة املشرتكة يف ٕاعامل الطابع الرمسي ل ٔ ٔمازیغیة من  ا
لس وتذلیل مجیع َل ا یة املرتبطة بذ ق ت التق  .الصعو

سعى  رةوس رامج معل مشرتكة  الطرفان مبوجب هذه املذ ل وضع  ٔ هنام من  سیق اجلهود ب ٕاىل ت
لغة والثقافةلتكون والتكون املسمتر  لس يف جمال ا ٔمازیغیتني ى ا  ىل توثیقاجلانبان ، كام سیعمل ا

ئق، الل تبادل اخلربات والو هنام من  صاصاتهلك يف جمال   القات التعاون ب   .اخ

  

  
 

  
  

 
 

 أنشطة الرئاسة...

  511العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين
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   بشراكة  رئيس المجلس يفتتح أشغال الندوة العلمية المنظمة
 :في موضوع (SIGMA) مع برنامج سيجما

الرهانات االستراتيجية والتحديات األساسية لخلق وتطوير  "
  "نظام دعم البرلمانيين

س جمل تح رئ شارن اف السید عبد س املس
ٔشغال الندوة اليت نظمها جملس  ناحلكمي  شامش  

ٔربعاء  شارن یوم ا رشاكة مع  2017ماي  03املس
مج سیجام ت " يف موضوع (SIGMA) ر الرها

ٔساسیة خللق وتطور نظام  إالسرتاتیجیة ت ا د والت
  ."دمع الربملانیني

ملناسبة طرح  ٔلقاها  ويف مسهتل اللكمة اليت 
ٔنظار املشاركني بعض احملددات السی ىل  س   د الرئ

ٔي مسعى  املهنجیة اليت اعترب استحضارها رضور يف 
ويل بعنوان  حتاد الربملاين ا لتعزز دمع العمل الربملاين، ويه حمددات جتد مرجعیهتا يف الوثیقة الصادرة عن 

ٔقوى" ل دميقراطیات  ٔ ٔفضل من  ت  لفرتة مبتابة ٕاسرتاتیجیة " رملا   .2017-2012حتاد 

دد من  كام استحرض ىض اخنراطها يف  ت مبق ىل الربملا ة من املسؤولیات املرتتبة  مجمو
ولی ٔممیة وا ىل رٔسها سرتاتیجیات والربامج ا ٔهداف ة و ذ  ق ورصد تنف ت يف حتق مسؤولیة الربملا

لعام  رس يف جمال التغريات  هتا يف مالمئةومسؤولی ؛2030التمنیة املستدامة  رشیعات الوطنیة مع اتفاق  ال
ة؛   املناخ

س يف هذا الصدد  ر السید الرئ ٔ وقد ذ شارن،بدمع ملبادرات وا ٔطلقها جملس املس وراش اليت 
ولیني، من ٔصعدة رشاكئه ا ىل هذه ا لزتاماته  ل الوفاء  ٔ   .من 

ت ومسؤولیات،  عر و  ر من حتد ىل لك ما ذ سا  ٔس ن شامشض ت ات  السید  بعض وا
شلك  العمل اليتتطور  ٔن  ٔهنا  لسمن ش ٔساسیة لتعزز دمع ا ل    :مدا

  

  
 مجلس المستشارين  511العدد    - النشرة الداخلية
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 ات ح ٔوىل هذه الوا لس مبا ی لم يل  ا ىل يف تطور النظام ا ت اشتغا مع  مالمئة، تت ٔولو

اقشة  ة ودراسة وم رشیع واملراق یل ال ة من ق سیك صاصاته، سواء مهنا ال ة واخ ه املتنو ری

ٔو  ا،  لمغرب يف ٕافریق طلق املوقع اجلدید  اصة من م بلوماسیة الربملانیة  قوانني املالیة، وكذا ا

ة، وا مي السیاسات العموم ل وظیفة تق سیق اجلدیدة مهنا م ىل الت ور املنوط به يف إالرشاف 

ٔطري  لس مبواص ت لم املؤسسايت لتفعیل ورش اجلهویة املتقدمة، وكذا التلكیف املليك السايم 

عیة ج لعدا  منوذج املغريب  متعي التعددي لرمس معامل ا   .النقاش العمويم واحلوار ا

 ات ىل يف ت ين وا لس، تت متع تطور ودمع معل ا ادرات ا ىل م اح  نف عزز دوره يف 

ات الشباب  ٕالضافة ٕاىل مسؤولیة ٕارشاك ف ال العرائض وامللمتسات،  ٓلیة استق رب  املدين، ال س 

ة ٓراهئم يف وضع السیاسات العموم ذ ب ٔ رب ضامن ا ساء يف اختاذ القرارات    .وال

 ات ستلث هذه الوا لس يف  متثل يف دمع ا الم واالتصال، ،  ا إال ولوج ل لتك ٔم دام ا

وح ٔشغا وبلوغ هدف الربملان املف ٔفق الرمقنة الشام    .يف 

 ات ٔعضاء وموظفي رابع هذه الوا مكن يف رضورة توفري التدریب والتكون والتكون املسمتر   ،

رشیع وحت  ة ال ا العمل الربملاين، الس يف جمال صیا لس يف شىت م ة ا لیل الربامج العموم

شلك مستقل   .وٕانتاج املعلومة 

 اكنزيمات ٕاداریة امسا ىل م ح التوفر  ىل مستوى حتدیث ٕادارته مبا ی مع  ٔیضا  لس  ، حيتاج ا

ة الالزمني ة والرس رتاف ال ٔعضائه  مع    .قویة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مجلس المستشارين
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   سفير    يجري مباحثات مع السيدمجلس  الرئيس
 .جمهورية الصين الشعبية

 

شارن، السید  س جملس املس ل رئ استق
ن شامش، سفري مجهوریة الصني الشعبیة،  حكمي 

امه  SUN Shuzhong السید  هتاء  مبناسبة ا
ء  ط، وذ یوم الثال لر بلوماسیة   2017ماي  2ا

لس  .مبقر ا

ٔكد السید          لقاء،  الل هذا ا و
رة التارخيیة اليت قام هبا صاحب  ٔمهیة الز ىل  س  الرئ
اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ٕاىل مجهوریة 

الل شهر ماي  ٓفاق 2016الصني الشعبیة  ، وا
رة املميونة ٕالقامة رشاكة اسرتاتیجیة شام بني الب حهتا ت الز دة اليت ف ن، مربزا يف نفس إالطار الوا

سرتاتیجي  ىل املستوى السیايس و ار تنویع رشااكهتا،  ىل خ ىل احلفاظ  حرص اململكة املغربیة 
ن والشعبني  رتام املتبادل، القامئ بني الب ر و ة والتقد ٔوارص الصداقة املت صادي، وتعزز  ق و

  .الصدیقني

ىل       س، شكره  دد السید الرئ رية اليت بذلها السید سفري مجهوریة الصني و اجلهود الك
ن الصدیقني راء وتعزز مستوى العالقات اجلیدة اليت جتمع بني الب   .الشعبیة ٕال

ن، مؤكدا رغبة بالده    القات الرشاكة املمتزية بني الب ته، مثن السید السفري مستوى  ومن 
شمل خمتلف  االتيف تقویة وتوطید هذه الرشاكة ل ملنفعة املتباد ا د  ٔفق وا   .يف 

ة ـ املغربیة، داعیا يف هذا       ومثن السید السفري دور العمل الربملاين يف تعزز العالقات الصی
ن ارب واخلربات الرائدة بني الب یف وتعمیق تبادل الت ك   .إالطار ٕاىل 

  
  
  
  
  
 مجلس المستشارين  511العدد    - النشرة الداخلية  
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. 
  

ا یوم  لجنة اج س  عقدت ا ر ال ،السید مصطفى اخللفيحبضور   2017ماي  04امخل وز
س احلكومة  نتدبامل  مس احلكومة لكفاملى رئ متع املدين الناطق الرمسي   ،لعالقات مع الربملان وا

ىل ٕالجامع  ال  سترياد  19.17مرشوع قانون رمق  صادقت  لحكومة بتغیري رمس  ه  یؤذن مبوج
لني ومشتقاته ىل القمح ا   .املفروض 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  511العدد    - النشرة الداخلية

...أشغال اللجن الدائمة  

 مجلس المستشارين
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   الفريقـان الحركيان بمجلسي البرلمان ينظمان لقـاء
 :دراسيا حول موضوع

 "تحديات ورهانات: السياسة المالية الحكومية  "
  
  

موازة مع رشوع الربملان يف دراسة 
لسنة املالیة  ، 2017مرشوع القانون املايل 

ليس الربملانالفریقان احلریان  نظم یوم  مب
ٔربعاء یوما دراسیا مبشاركة  2017ماي  03 ا

صادي واملايل  ق ال  رباء يف ا سیاسیني و
ة"حول موضوع  : السیاسة املالیة احلكوم
ت ت ورها   ."حتد

لقاء تناول اللكمة  الل هذا ا و
شارن  لس املس س الفریق احلريك مب رئ

ي نوه ارك السباعي ا رشیعیة  هبذه املبادرة السید ام ملؤسسة ال اليت تعزز جرس التواصل بني الفریقني 
لس النواب  امئ واملسمتر مع نظريه مب ل ا لتفا شارن  لس املس د استعداد الفریق احلريك مب والرقابیة، م
زال یضع  ي اكن وال  ادئ حزب احلركة الشعبیة ا سجمة مع م لخروج بتصورات م سطري معل مشرتك  ل

ة الوط  .ن واملواطنني فوق لك اعتبارمصل

ته، نوه  رايس   السیدمن  لقاء ا ظمي هذا ا لس النواب، ب س الفریق احلريك مب دیع رئ محمد م
ٔن ینظمها الفریقان"قائال  لقاءات اليت یعزتم  ٔفاك ٕاهنا انطالقة لسلسة من ا لنقاش وتبادل ا ، رلربملان 

سجمة حول  اما  ، مضیفا" جتوید النصوص والقواننيلخروج بتصورات واحضة وم س ٔيت ا ٔن هذه املبادرة ت
لربملان الیا حول مرشوع قانون املالیة  ي جيرى    .مع النقاش ا

لقاء ٔمجع املشارون يف هذا ا ن  وقد  صادیني ا ق لني  اع الثقة ٕاىل الفا ىل رضورة ٕار
دون يف ضبابیة يف غیاب القانون مثرن ٕاىل ، كام دعوایتوا ى املس ىل توطید الثقة  ٔو  ،العمل  مغاربة 

انب رشیع ،ٔ الل حتصني ال   .من 

  .موقع احلركة، بترصف: املصدر

  

... أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية

...البرلمانية  

 مجلس المستشارين
 

  511العدد    - النشرة الداخلية
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  اإلشراف                

  
  
  
 
 شارن لس املس ٔمانة العامة    ؛ا
  ة ریة العالقات اخلارج   ؛والتواصلمد
 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
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