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 25/2017رقم    اجتماع  
  2017 يونيو 12االثنين     ليوم

  
ٔسبوعي هجا نر اش س مل ا سلجم بك م  دقع عبد  دیس ل ا ةسائر  2017 وین و ی 12 االثنني مو ی ا

  .سلا سئ ر لالثاين  ةفیل خل ا اله احللوطي
  :ةیل اتل ا طقنل ا عج لامعٔ  لو د نمضت دقو 

  

ب السابق؛ .1 ع املك ىل حمرض اج  املوافقة 

ب؛ .2 ذ قرارات املك ة تنف   در

رشیع . 3  ال
ار 1- 3  77.03يض بتغیري القانون رمق سحب احلكومة ملرشوع مرسوم بقانون القا جملس النوابمن  ٕاخ

التصال السمعي البرصي لس يف  ،املتعلق  ى هذا ا  .2016ٔكتور  04املودع 

لس  ملرشوع   ٕایداع  2- 3 ب ا ى مك س احلكومة  رمق یتعلق بتغیري القانون  74.16قانون رمق رئ

لتعاونیات 112.12  . املتعلق 

  
ٔسئ الشفهیة  -  4   :ا

 

لشغل ٕادراج سؤالها حول طلب مجمو - 4.1 ميقراطیة  لقمع من " ة الكونفدرالیة ا ات  ا ح تعرض 

ة ء " طرف القوات العموم ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول ا طبقا  2017یونیو  13يف 

لس 247ٔحاكم املادة  لم يل  ا ٔنه ، من النظام ا ىل  ا احلكومة يف احلا اليت ال تعلن فهي"اليت تنص 

ل ٔ ي بعد انرصام ا ىل سؤال شفه لجواب  ه ٔ استعدادها  سجی، ميكن لصاح دول ن یطلب   يف 

رخي اجللسة املعنیة ،ٔعامل وتقدميه يف اجللسة املوالیةا لس احلكومة هبذا الطلب و ب ا   ."وخيرب مك

ذ : مالحظة ىل هذا السؤال م لجواب  ر 12ٔبدت احلكومة استعدادها  ر حسب رسا و  2016 ینا ز

ه   .العالقات مع الربملان رفق
  

  

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب

 مجلس المستشارين
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ء  لسة - 4.2 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  :2017 یونیو 13ا

 ٔعامل؛  دول ا

 رئاسة اجللسة؛ 

 ٔمانة اجللسة. 

  
ة - 5   : والرشاكة والتعاون العالقات اخلارج
 

سمن  رسا -5.1 ادة مرشوع یعلن فهيا عن استعداد الط الشیوخ الفريس جملس رئ رف الفريس لق

ٔمة  ٔورويبحتاد ما بني التو شارن املغريب ا سیة وجملس املس ٔربعة حماور رئ الل   .فقط من 

ٔصيل( ٔمة ا ٔصغر من مرشوع التو   ).مرشوع 

ر  مقرتح - 5.2 ٔطليسمد لف الشامل ا لجمعیة الربملانیة ملنظمة  ٔمن  فاع وا رةتنظمي  جلنة ا  ز

ٔوائل شهر نونرب  40دة لمغرب لفائ ٔكتور و ٔواخر شهر  ة من  الل الفرتة املرتاو رملانیا من امجلعیة 

ٔمنوذ قصد  2017 ة والتعاون  التباحث يف مواضیع ا لی ٔزمة ا ني وا ٔزمة الالج ا و يف شامل ٕافریق

  .مع دول املغرب العريب

ل حضور  دعوة - 5.3 ٔ شارن من  س جملس املس لسید رئ ة  ورة مو ويل  14ا الف ا لت

ل  لربملانیني ٔ ور الشاملیةمن  ٔشغالها بغوامتیاال من  الجيئ  . 2017یولیوز  20ٕاىل  18اليت ستعقد 
ه( ور الشاملیة: رفق ل الجيئ  ٔ لربملانیني من  ويل  الف ا   ).ورقة حول الت

رة السید مقرتح -5.4 ٔن تمت ز لشیيل ب شارن سفرية اململكة املغربیة  س جملس املس ٕاىل هذا الب  رئ

ابیةلنظر ٕاىل  2017یولیوز  31و 08مابني  نت   .اليت تعرفها الشیيل ستحقاقات 

یاسفارة اململكة املغربیة  مقرتح - 5.5 دة  كولوم متثیلیات النقابیة املتوا الل ا ه دعوة، من  لس توج مب

شارن ٔعضاء املس مي، ٕاىل  ظمة البدیل ا تنيم ٔمرك ٔن حرض مؤمتره قراطي النقايب ل ي سبق و  اوا

يس  ٔس شارن وفد مغريبالت ه( .عن جملس املس ظمة البدیل : رفق ميقراطي النقايب نبذة عن م ا

تني ٔمرك یا مبناسبة الیوم العاملي ، عنارص بالغ بوغوطال كولوم لشغل  ، بیان الكونفدرالیة العامة 

  ).2017لمرٔة 
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ط  لبط -5.6 لر س جملس السید  لقاءسفري املكسیك  رئ

شارن ل  املس ٔ حتاد الربملاين ملرحش بالده ملنصب  الرتوجيمن  س  رئ

ويل  .ا
رة مملكة املغرب وعقد  رغبة - 5.7 رملان بوسوا يف ز س جملس مع السید  لقاءوفد عن  رئ

شارن ٔفق  املس لصداقة والتعاونيف  رملانیة  س جلنة  ٔس   .ت

لمشاركة يف  - 5.8 ويل  حتاد الربملاين ا رة الثانیة حول املاء" ٔشغالدعوة من  من : املائدة املستد

ٔعامل ٔقوال ٕاىل ا   .2017یولیوز  06و 05املزمع عقدها جبنیف یويم " ا

لمشاركة يف  - 5.9 ويل  حتاد الربملاين ا عدد " ٔشغالدعوة من  ٔول م ع ا ٔطرافج حول  ا

ٔبعادها، مبا فهيا "و" الهجرات اتیة حول مسامهة املهاجرن يف التمنیة املستدامة يف مجیع  ورة املوضو ا

حالتحویالت املالیة وقابلیة  ٔر م " ا ٔ ویورك    .2017یولیوز 26-24املزمع عقدها ب

ويل  طلب - 5.10 ملعلومات العامة حول الربملان املغريب س ئملحتاد الربملاين ا رة اخلاصة 

لسیه    .مب

زتام - 5.11 رملاين ميثل  ا لربملان إالیطايلوفد  ة الصداقة إالیطالیة املغربیة  لمملكة  مجمو رة  ز ام  الق

حمل الوفد الربملاين إالیطايل 2017یونیو  19ٕاىل  15من املغربیة يف الفرتة املمتدة  سفارة حسب  وس

روما ط اململكة املغربیة  ش والر ار البیضاء ومرا رة اليت ستقوده ٕاىل لك من ا   .مصاریف هذه الز

ة ٕاىل  دعوة - 5.12 لسمو لم ٔمني العام  مج  السید ا ر دي قصد املشاركة يف  من الربملان الك
ت الفركوفونیة وذ  لربملا اء العامني  م ٔ صصة ل راسات ا   . 2017ٔكتور  27ٕاىل  23من ا

  
لس   - 6 لم شطة إالشعاعیة  ٔ   :ا
  

مات املواضیع  - 6.1 ٔولویة مضن اه ة الرشقاليت حتظى  لملتقى  جملس  كون حماور  واليت قد 

لجهات   .الربملاين 

سانطلب  - 6.2 لمواطنة وحقوق إال ال الرابطة املغربیة  ذي من طرف  الستق هبا التنف جلنة من مك

شارن ة من النقط املتعلقة بعمل الرابطة رئاسة جملس املس   .ملناقشة مجمو
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  :شؤون تنظميیة. 7
ٔولیة اليت قامت هبا واك  حفوى -7.1 ٔسفاراالتصاالت ا املعمتدة  ا

ة املغربیة ي مت مع  تفعیلل  واخلطوط امللك ٔسعار اجلدیدة   الرشكة الوطنیةاالتفاق ا خبصوص ا

ىل ال    .سادة الربملانینياملطبقة 

شار  طلب - 7.2 ساناملس لتنقل بني مدینة  السید عبد احلق  رة  نه من بطائق الطا  رٔاكدمتك

ط عوض بطائق القطار اليت اكن یتوفر  رية والر ٔ ار البیضاء مع توفري وسی نقل ما بني هذه ا وا

  .لهيا

شار  طلب -  7.3 ن عیالسید املس نه من احل ع صصة  من الوقود بذل بطائق متك صة ا

د مهنا ستف رة اليت اكن    .الطا

شار  طلب -  7.4 ٔمعواملس لطیف  ر  السید عبد ا ٔاكد ب ما بني  رة ذهاب وٕا رة الطا جحز تذ

ء  ار البیضاء یوم الثال   .یونیو 13وا
  

 :شؤون ٕاداریة.  8

امئة  طلب  - 8.1 لجن ا ة من رؤساء ا ضیات القانون رمق  4امللحق رمق  نيتفعیل مضاممجمو من مق
شارنالقايض  30.13 ٔسايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املس دید النظام ا اصة املتعلقة  بت

س ام رئ ب لتعویض عن    .مك

عیةطلب  -  8.2 ٔعامل إالج ة ال لت مجعیة ا سدید مؤخرات حویل املن سىن لها  سنویة حىت ی

مج السنويوتلب ودیون امجلعیة    .یة اخلدمات املستع املسطرة يف الرب

  

  

  

  

  

  

  

  
 مجلس المستشارين
 

  516العدد    - النشرة الداخلية



6 
 

  

  

  

  

   24/2017رقم  اجتماع  
  2017 يونيو 05 االثنين ليوم

  

شارن یـوم  عقد ب جملس املس ٔسبوعي 2017 یونیو 05 االثننيمك ه ا س  رئاسة اج رئ
لس ن شامش لسیدا ا ٔعضاء وحضور ،عبد احلكمي      :السادة  ا

  

 وح س  :  عبد الصمد ق لرئ ٔول    ؛اخللیفة ا

 وسكوس س؛  :   محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 س؛   : عبد القادر سالمة لرئ  اخللیفة الرابع 

 ة التازي س  :  ئ م لرئ   ؛اخللیفة اخلامس 

 لس  :    العريب احملريش   ؛حماسب ا

  لس؛  :  نیاريرشید امل   حماسب ا

  لسٔ   :  توزئمحد   .مني ا

  

ع حضورف اعتذر عن  ج   : لك من السادة هذا 

 اله احللوطي س؛  :  عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

 ه لس ؛  :  عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

 دال لس  :  محد         ؛ٔمني  ا

 لس  :  ٔمحد اخلریف السید   .ٔمني ا

 

  

  
 مجلس المستشارين
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بالقرارات  ع املك  الصادرة عن اج

ٔسئ الشفهیة  :ا

  لسة ىل ملوافقة  01/24/2017 رمق قرار ٔعامل  دول 

ء  ٔسئ الشفهیة لیوم الثال وح  2017یونیو  06ا س السید عبد الصمد ق لرئ ٔول  اليت سرئسها اخللیفة ا

لسة ل ٔمني  دال    .والسید محمد 

  
ة  :العالقات اخلارج

  سرت ىل ملوافقة  02/24/2017 رمققرار شارن مع مؤسسة وسمت مج معل جملس املس ر

ریل  ٔ رمس الفرتة املمتدة من   .2019ٕاىل مارس  2017ميقراطیة 

   ميقراطیة التابعة  ىلملوافقة  03/24/2017 رمققرار ع جلنة القضا السیاسیة وا املشاركة يف اج
ٔورو لس  امنارك یويم  لجمعیة الربملانیة   .2017یونیو  15و  14اليت ستعقد 

   ٔول ملشاركة  04/24/2017 رمققرار نعقاد ا ة من دور  ات اجللسة السادسة واخلتام يف اج

لقاهرة من من الفصل  لربملان العريب اليت ستعقد  رشیعي الثاين   .2017یونیو  05ٕاىل  03ال

   ٔمني العاملوافقة  05/24/2017 رمققرار ٔشغال امجلعیة الربملانیة ىل مشاركة السید ا م يف 

اهتا من    .سمبورغلو  2017یولیوز  09ٕاىل  06لفركوفونیة اليت ستعقد اج
  

 :شؤون تنظميیة

   لس لیوم  بتضمني 06/24/2017 رمققرار ب ا ٔعامل مك نقطة تتعلق  2017یونیو  12 االثننيدول 
ٔو مي املر ا شارن  املالمئةىل من معلیة بتق لسادة املس خلدمات املقدمة  مع جملس النواب يف ما یتعلق 

 ).النقل وإالیواء(

   ٔمني العام بتلكیف  07/24/2017 رمققرار وسكوس وا س السید محید  لرئ لك من اخللیفة الثالث 

لس داد تقرر لم رة قلتنال حول ظروف  مفصل قصد ٕا شارن املنمتني  رب الطا لفائدة بعض السادة املس

 .اجلنوبیة لمناطق

   ٔهداف التمنیة املستدامةملوافقة  08/24/2017 رمققرار ق  لیل الربملاين لتحق  .ىل طبع ا

   راسة والتصویت مبوافاة  09/24/2017 رمققرار ات حبصی ا مو سقي ا السادة رؤساء الفرق وم

  .2017يل لسنة ىل مرشوع القانون املا
 مجلس المستشارين
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لس لم شطة إالشعاعیة  ٔ    :ا

   ل 10/24/2017 رمققرار شك ٔمحد فریق معل   ب یضم السید 

ٔطر ٕاداریة،  ىل احملیط و اح  النف ب امللكف  س یعهد ٕالیهتوزي عضو املك ، حتت ٕارشاف السید رئ
ٔجرٔة  لس، ب ذیة الورقة املهنجیة ا شاريكالتنف لعدا  ملتابعة مسار البناء ال لمنوذج املغريب 

عیة ٔن یعقد هذا الفریق اج. ج س ىل  لتداول يف خطة العمل یوم امخل س  ا مع السید الرئ

  .2017یونیو  08

 
  :شؤون ٕاداریة

  كامل / محمد محور: ستة موظفني ملحقني ومه  ٕادماج ىل ملوافقة 11/24/2017رمق  قرار
ق ا/ العريب الشافقي/ داد رييشف  .محید بنجویلیيل/ لطیفة جامل/ لود

  صب تلكیف ب  12/24/2017رمق  قرار ايئ يف م داد قرار تعیني است ٕ س  لرئ اخللیفة الثالث 
س ٔربعة  رئ ة لفائدة  لسمصل ني رهن ٕاشارة ا ى موظفني موضو ق العدا یفر ، اثنني مهنم 

ى  والتمنیة لشغلفریق واثنني    .حتاد املغريب 
 

  قضا لٕالطالع

لسیاسة العامة    : اجللسة الشهریة املتعلقة 

ٔربعاء   لسیاسة العامة یوم ا ل عقد اجللسة الشهریة املتعلقة  ٔ ذة من  ات املت یونیو  07الرتت
ن التالني  2017 دد موضوعها يف احملور ة الثانیة عرش زو واليت   :ىل السا

  شغیل وحمار ة سیاسات ال لمو جنا  ؛طننيابة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة 

 لعامل القروي واملناطق اجلبلیة والغابویة هنوض    ."اسرتاتیجیة ا

ة   :العالقات اخلارج
  منبارك شار السید  رئاسة املس ة التعاون والصداقة املغربیة إالیطالیة  ع مجمو حمرض اج

ٔربعاء   .2017ماي  31حيفظه یوم ا

 و العامين  تقرر حول شارن وجملس ا ة الصداقة بني جملس املس رة وفد مجمو ز
شار السید العريب احملريش ٕاىل سلطنة عامن من    . 2017ماي  25ٕاىل  22رئاسة املس

  :شؤون تنظميیة
  سیق بني جمليس الربملان   .ٔشغال جلنة الت

 مجلس المستشارين  
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 لجنة التعليم والشؤون  الثقـافية واالجتماعية.  
        

  :الساعة العاشرة صباحا  على2017يونيو   14األربعاء   

 ا ىل ة العارشة صبا یتعلق مبؤسسات  65.15تقدمي مرشوع قانون رمق  :السا

ج ایة    .عیةالر

 ا ىل ة احلادیة عرشة صبا یتعلق  97.12مواص دراسة مرشوع قانون رمق  :السا

ضة شطات يف جمال الر   .مباكحفة تعاطي امل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  برنامج اجتماعات اللجان
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  اإلشراف               

 
 
  
  
 
 شارن لس املس ٔمانة العامة    ؛ا
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   ؛مد
  المقسم   ؛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


