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 27/2017رقم    اجتماع  
  2017يوليوز   04وتتمته يوم الثالثاء   03االثنين    ليوم

  
شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس لس  2017 یولیوز 03مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج

ن شامشالسید      :ٔعضاء السادة ، وحضور اعبد احلكمي 

  

 وح س؛  :  عبد الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

 اله احللوطي س؛  :  عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

 وسكوس س؛  :     محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 لس؛  :    العريب احملريش     حماسب ا

 لس؛  :         رشید املنیاري   حماسب ا

 لس      :      ٔمحد خلریف   .ٔمني ا

  

ع لك من السیدة والسادةف  ج  :اعتذر عن حضور هذا 

 س؛  :  عبد القادر سالم لرئ  اخللیفة الرابع 

 ة التازي س؛  :   ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 ه لس ؛  :  عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

 دال لس؛       :  محمد    ٔمني  ا

 لس  :  ٔمحد توزي   .ٔمني ا

لس السیوقد  ٔمني ا ءالتحق  ي عقد صباح یوم الثال ع ا ج متة  دال ب  یولیوز 04 د محمد 

2017.  

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب
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ع  ج  القرارات الصادرة عن 

  

 رشیع   :ال

   ة  74.16 مرشوع قانون رمقبربجمة  01/27/2017 رمققرار لسة معوم لتعاونیات يف  املتعلق 

ٔربعاء یوم ارشة بعد اجللسة الشهریة ملسا 2017 یولیوز 05 ا س احلكومةم  .ء السید رئ

  

 ٔسئ الشفهیة  :ا

   ء ملوافقة  02/27/2017 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   04ىل 

لسة 2017یولیوز  ل ٔمني  ٔمحد خلریف  س السید عبد القادر سالمة، والسید  لرئ  .اليت سرئسها اخللیفة الرابع 

  

  لسیاسة العامةاجللسة الشهریة املتعلقة:  

  ٔجوبة السید ملصادقة  03/27/2017 رمققرار ٔعامل اجللسة الشهریة املتعلقة ب دول  ىل 

ن  لسیاسة العامة واملتضمنة حملور ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة   : اثنني وهامرئ

لموطنني  شغیل وحماربة الفقر وحامیة القدرة الرشائیة  ة سیاسات ال  ؛جنا

لعامل القروي واملناطق اجلبلیة والغابویةاسرتاتیج    هنوض   .یة ا

لسة وسرئس ل ٔمني  ٔمحد اخلریف  شارن والسید  س جملس املس   .هذه اجللسة السید رئ

 امئة ان ا ل   :ا

  رشیع وحقوق ملوافقة  04/27/2017 رمققرار ع مشرتك بني جلنيت العدل وال ىل عقد اج
سان والتعلمي والشؤون ال  عیة ملواص دراسة مرشوع القانون رمق إال ج ة و املتعلق هبیئة  79.14ثقاف

ء  متیزي یوم الثال ٔشاكل ا س2017یولیوز  04املناصفة وماكحفة لك  لرئ رئاسة اخللیفة الثاين  ٔج . (،  مت ت

ٔربعاء  لجنتني ٕاىل یوم ا يس ا ة الثالثة بعد ا 2017یولیوز  05تفاق مع رئ  ). لزوالىل السا

  ا  05/27/2017 رمققرار لجنة ٕ ل  ا ع  عوة ٕاىل عقد اج شرتايك  طلب الفریق 
ٔثريه  رمه ومدى ت راسة موضوع تفعیل قرار تعومي ا تصة  ىل اجلهة ا صادیة  ق املالیة والتخطیط والتمنیة 

صاد الوطين حبضور وايل بنك املغرب ق  .ىل 
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  اء  06/27/2017 رمققرار ر ل جلنيت ٕ شك البت يف 
ص احلكومة  ة ورخ لسیا ب الوطين  تقيص احلقائق يف موضوعي املك

ستكامل إالجراءات املتعلقة  ات  مو ه مراس لتذكري الفرق وا ل وتوج ٔسبوع املق ت ٕاىل ا السترياد النفا

لجنتني ل ا    .نتداب ممثلهيا دا

 ة  :العالقات اخلارج

  س جملس الشیوخ ملوافقة  07/27/2017 رمققرار س امجلهوریة ورئ ئبة رئ رة  مج ز ر ىل 

لمملكة املغربیة مابني  ين  ت ٔرج  .2017یولیوز  14و  12ا

   س جملس ملوافقة  08/27/2017 رمققرار رة اليت سیقوم هبا السید رئ مج الز ر ىل 

شارن ٕاىل الشیيل مابني ة تعاون مابني جملس  2017 یوزیول  18 و 15 املس ىل اتفاق ع  اللها التوق مت  واليت س
شارن وجملس الشیوخ الشیيل یوم   .2017یولیوز  17املس

  یفاد  09/27/2017 رمققرار شارن، ٕ لس املس ة الصداقة املغربیة إالیطالیة مب ٔعضاء مجمو اكفة 

لس رة معل  ز ام  ايئ، ٕاىل روما قصد الق  .2017 یولیوز 21 و 17 الشیوخ إالیطايل مابني شلك است

  ٔوريب ملوافقة  10/27/2017 رمققرار لربملان ا ة  ال وفد عن جلنة الشؤون اخلارج ىل استق

رة اليت سیقوم هبا لبالد من   .2017یولیوز  19ٕاىل  17الل الز

  ومرينتداب  11/27/2017 رمققرار شارة السیدة جناة  شارة السیدة  لك من املس واملس
شلك دامئ روس مونتا  تدى  ٔشغال م شارن يف  متثیل جملس املس  .دجية الزويم 

  

 شؤون تنظميیة: 

   ل  12/27/2017 رمققرار ٔج ب لیوم االثننيبت ع املك ىل حمرض اج  یونیو 19 املوافقة 
ل یوم االثنني ٕاىل 2017 ع املق ج  .2017 یولیوز 10 ني 

  د  13/27/2017 رمققرار ملنصة جبانب ع لوس  ل ٔ التناوب مابني السادة اخللفاء  د م

رٔسها ة اليت  الل اجللسات العموم س   .السید الرئ

  ب الحئة حضور السادة بتضمني  14/27/2017 رمققرار ات املك ٔعامل اج دول 

ٔسبوعیة شارن يف اجللسات بوثرية   .املس
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  سجیل  15/27/2017 رمققرار ٔعامل ب دول  نقطة يف 

سیق مع جملس النواب ع جلنة الت دٕا التناوب مابني جملس  اج حول ٕاقرار م
ضان اجللسات الربملانیة املشرتكة شارن وجملس النواب الح  .املس

  ه  16/27/2017 رمققرار ات الربملانیة بتوج مو سقي ا لسادة رؤساء الفرق وم رة تفسريیة  مذ

ة املغربیة لفائدة السادة الربملانینيحول التعری  .فة اجلدیدة اليت تطبقها اخلطوط امللك

  اكمل حيدد بتلكیف  17/27/2017 رمققرار داد تصور م ٕ ٔمحد خلریف  لس السید  ٔمني ا

رة بدل الو  رب الطا شارن من التنقل  ٔن ٕاماكنیة توسیع استفادة السادة املس ش سائل املعایري وإالسقاطات املالیة 

ني ٔسبو ب بعد  ٔنظار املك ىل  شارن، وعرضه  لسادة املس ٔخرى يف ٕاطار اخلدمات املقدمة  ة ا  .املتا

  لس بتلكیف  18/27/2017 رمققرار ٔمني ا لس السید رشید املنیاري و لك من حماسب ا
ناء لیايل رب اق ٔن ٕاماكنیة تدبري إالیواء  ش اكمل  داد تصور م ٕ ٔمحد خلریف  شلك مسبقالسید  یت   . م

  ت بتلكیف  19/27/2017 رمققرار داد قراءة يف املعطیات والبیا ٕ ٔمحد خلریف  السید 

شارن،  ٔداء السادة املس ىل  رها  ٔ اس  لمنظومة وق مي  دمات التنقل وإالیواء متهیدا ٕالجراء تق ٔن  ش إالحصائیة 

داد مشاریع قرارا ل ٕا ٔ ني من  ٔسبو ب بعد  ىل املك  .ت يف املوضوعتعرض 

  ه  20/27/2017 رمققرار ل تفعیل جلنة بتوج ٔ س جملس النواب من  مراس ٕاىل السید رئ
بلوماسیة لسني يف املهام ا لم مي املشاراكت املشرتكة   .تق

  دید  21/27/2017 رمققرار سبت ٔداء  2017 یولیوز 20 یوم امخل مي ل ٕالجراء تق

اص   لس مضن لقاء  لم بلومايس  ة ا سیقي مع وزارة اخلارج عوة ٕاىل عقد لقاء ت ب، وجتدید ا لمك

ويل يف املوضوع  .والتعاون ا

 دید 22/27/2017رمق  قرار ة الثالثة بعد الزوال  2017یولیوز  10یوم االثنني  بت ىل السا

لسات امل  لتداول يف مهنجیة عقد  ات  مو سقي ا ساء لعقد لقاء موسع مع السادة رؤساء الفرق وم
 .الشهریة

 دید 23/27/2017رمق  قرار ة الثالثة بعد  2017یولیوز  24یوم االثنني  بت ىل السا

ات قصد التداول يف املواضیع املرتبطة  مو سقي ا ع مع السادة رؤساء الفرق وم د لعقد اج الزوال، مكو

ل ندوة الرؤساء. (بظروف ووسائل العمل ي حصل دا   ).حسب االتفاق ا
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 شؤون ٕاداریة:  

 ل موضوع توزیع فضاءات العمل  بتضمني 24/27/2017رمق  قرار ب املق ٔعامل املك دول 

شارن ىن جملس املس ل م  .دا

  ب من إالحصاءات املتعلقة بعملیات جتهزي متكني  25/27/2017 رمققرار ٔعضاء املك السادة 
ا لجن ا ات الربملانیة وا مو بوهتیئة ماكتب الفرق وا ٔعضاء املك  . مئة وماكتب السادة 

  ع بتلكیف  26/27/2017 رمققرار وح والسادة احملاسبون بت ٔول السید عبد الصمد ق اخللیفة ا

لس لم ادة جتهزي املرب السمعي البرصي  بة ورش ٕا  .وموا

  ه  27/27/2017 رمققرار ربة حول وضعیة بتوج داد  ل ٕا ٔ طلب ٕاىل وزارة االتصال من 

باملرب  ىل املك لس وعرض نتاجئها  لم  .السمعي البرصي 

  

لمتابعة  قضا 
  

 ة   :العالقات اخلارج
لمملكة املغربیة ابتداء من   رته الرمسیة  ٔن تمت ز س جملس الشیوخ امللغايش ب  11مقرتح رئ

رب  شارن مصاریف السفر . 2017شت ٔن یتحمل جملس املس ٔن الطرف امللغايش یود ب سبة مع التذكري ب ل

 .ٔفراد 7لوفده املتكون من 

لشغل  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا ة الصداقة املغربیة السوازیالندیة طلب مجمو   .بتفعیل مجمو

  

 شؤون ٕاداریة:  
د الطاقات   شارن يف سعیه الع بة جملس املس ة ملوا ة الطاق ا لن استعداد الواك املغربیة 

  .البدی
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  قضا لٕالطالع
  

 ستوریةال لس مع املؤسسات ا  :قة ا
ستوریة رمق   اب  17/14صدور قرار احملمكة ا نت ة  رفض الطعن الرايم ٕاىل ٕالغاء ن القايض 

ٔجري يف  ي  ر  23اجلزيئ ا لس  2017فربا اب السید محمد رحيان عضوا مب ره انت ىل ٕا لن  ٔ ي  وا

ة ملمثيل غرف الص  رمس الهیئة الناخ شارن  یفرة البیضاء وسطاتاملس ة التقلیدیة جلهيت بين مالل خ   .نا

 رشیع   :ال
ار بتوصل جملس ا  ات القوانني التالیةٕاخ   : لنواب مبقرت

  ة 39.08من القانون رمق  2مقرتح قانون بتغیري املادة  . املتعلق مبدونة احلقوق العی

لس النواب( لبیة مب ٔ   ).تقدمت به فرق ا

  متمي  . املتعلق مبدونة الشغل 65.99القانون رمق مقرتح قانون یقيض ب
ٔصا واملعارصة(   )تقدم به فریق ا

 ٔعضاء احلكومة ملساء اجلنائیة   . مقرتح قانون حيدد املسطرة املتعلقة 
ٔصا واملعارصة(   ).تقدم به فریق ا

  ٔول من قانون املسطرة اجلنائیة بفرع اب ا متم الباب التاسع من الك لث یتعلق مقرتح قانون 

دم املتابعة والرباءة اليت  یاطي يف  ح عتقال  ٔرضار   . لتعویض عن 
ٔصا واملعارصة(   ).تقدم به فریق ا

  ملسطرة اجلنائیة 22.01من القانون  139مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة  . املتعلق 

ٔصا واملعارصة(   ).تقدم به فریق ا

 متمي مجم ة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائیةمقرتح قانون بتغیري و  . و
ٔصا واملعارصة(   ).تقدم به فریق ا

  سخ الفصل ة القانون اجلنايئ 288مقرتح قانون یقيض ب  . من مجمو
ٔصا واملعارصة(   ).تقدم به فریق ا
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  متمي املادتني         10 – 218مقرتح قانون یقيض بتغیري و
ة القانون 442و   . اجلنايئ من مجمو

ٔصا واملعارصة(   ).تقدم به فریق ا

 دی ضافة مادة  ٕ  . دة يف املدونة العامة لرضائبمقرتح قانون یقيض 
ٔصا واملعارصة(   ).تقدم به فریق ا

  ٔمالك امجلاعیة ات وضبط تدبري شؤون ا ىل امجلا ظمي الوصایة إالداریة  مقرتح قانون یتعلق ب
 . وتفوهتا

ٔصا واملعارصةتقدم به فریق (    ).ا

  ذه الظهري  22.01مقرتح قانون یعدل ومتم القانون رمق ف ملسطرة اجلنائیة الصادر ب املتعلق 

متميه وتغیريه مبوجب القانون رمق ) 2002ٔكتور  03( 1423رجب  25بتاخي  1.02.225الرشیف رمق  كام مت 

ذه الظهري الرشیف رمق  03.03 ف ٔول  26خي بتار 1.03.140الصادر ب  ) .2003ماي  28( 1424من ربیع ا
ٔصا واملعارصة(     ).تقدم به فریق ا

 ة القانون اجلنايئ متمي مجمو  .مقرتح قانون یقيض ب

ٔصا واملعارصة(     ).تقدم به فریق ا

  ة  39.08من القانون رمق  316مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة املتعلق مبدونة احلقوق العی
ذه الظهري الرشیف رمق الصادر ب  ة  25صادر يف  1.11.178ف  .  1432من ذي احل

ٔصا واملعارصة(    ).تقدم به فریق ا

  س احلكومةاجللسة الش   :هریة ملساء السید رئ

ث  عي مبوضوع  ش ج ميقراطي  ستوري ا وضعیة املتعاقد وماكنته يف "الفریق ا

ة لسة املق "السیاسات العموم ل   .مكحور 

  صصة مل ةاجللسة السنویة ا مي السیاسات العموم   :ناقشة وتق

ة  مقرتح  مي السیاسات العموم ة بعقد اجللسة السنویة اخلاصة ملناقشة وتق ر الص –وز

ة   .2017یولیوز  03عوض  2017یولیوز  10االثنني یوم  - قطاع الص
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 ان النیابیة لتقيص احلقائق ل   :ا
حتاد اعیني ت   شارة السید فریق  لمس لشغل  ملغريب 

ص احلكومة  رخ عضو بلجنة تقيص احلقائق حول  فاطمة الزهراء الیحیاوي 

ت   . السترياد النفا

عضو بلجنة تقيص احلقائق تعیني   شارة السید وفاء القايض  لمس لشغل  حتاد املغريب  فریق 

ة لسیا ب الوطين املغريب   .حول املك

ة العمل الت تعیني  متثی يف جلنة تقيص احلقائق حول مجمو دي الشجري  شار السید  لمس قديم 

ة لسیا ب الوطين املغريب    .املك

 ة   :العالقات اخلارج
ب  ة الصداقة والتعاون املغربیة  رح ٔعضاء مجمو ام هبا  رة اليت یعزتم الق لز الربملان إالیطايل 

شارن  لس املس   . 2017 یولیوز 21و  17ما بني إالیطالیة مب

ها السید موافقة   عوة اليت و ىل ا لس الشیوخ الربازیيل  ة مب س جلنة العالقات اخلارج رئ

رة اململكة املغربیة  شارن لز س جملس املس   . 2017یولیوز  26و  19ما بني رئ

ئق   ورة الو اهت 70اخلاصة  ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي اليت ستعقد اج ا  لجنة التنف

ط    .2017یولیوز  21- 20یويم لر

 خمتلفات:  
ٔحباث عزز بالل لیوم   راسات وا رشاكة مع مركز ا لشغل  حتاد املغريب  ظمي فریق  ار ب ٕاخ

ٔربعاء  ويل وذ یوم ا لبنك ا ري  ٔ ة التاسعة  2017یولیوز  19درايس حول التقرر ا ابتداء من السا

ة الندوات ا بقا   صبا

  

  

  

  

  

  

 مجلس المستشارين  519العدد    - النشرة الداخلية  
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   جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان لالستماع لعرض حول
  .2015أعمال المجلس األعلى للحسابات برسم سنة  

شارن  عقد جملس النواب وجملس املس

ء ة مشرتكة یوم الثال  2015یولیوز  04 لسة معوم

ن  ب املاليك وعبد احلكمي  ن احلب رئاسة السید

ع لعرض شامش خصصت ٔول  لالس س ا الرئ

ت  لحسا ىل  ٔ لس ا رمس لم لس  ٔعامل ا حول 

  .2015سنة 

  

  

  

   للدراسة والتصويت على نص جاهزجلسة عمومية. 
 

ٔربعاء  شارن یوم ا  05عقد جملس املس

رئاسة 2017یولیوز  ة  لس  لسة معوم س ا رئ

ن شامش، ىل  السید حكمي  ٕالجامع  اللها  صادق 

املتعلق  74.16 ن رمقمرشوع قانومرشوع 

  .لتعاونیات

  

  

  

  

  
  مجلس المستشارين  519العدد    - ليةالنشرة الداخ
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 األرجنتين  جمهورية  سفيرة  يستقبل  المجلس  رئيس. 
ل  س استق شارن، جملس رئ  حكمي السید املس

تني، مجهوریة سفرية شامش، ن ٔرج Maria  السیدة ا
Canas Fernanda، س یوم  مبقر 2017 یولیوز 6 امخل
لس   .ا

لقاء، مسهتل ويف س السید رذ ا  جملس رئ
شارن رة املس  محمد امل اجلال لصاحب التارخيیة لز

تني مجلهوریة هللا نرصه السادس ٔرج ٓفاق ،2004 سنة ا  وا
دة حهتا اليت الوا رة هذه ف  الثنائیة العالقات مسار يف الز

ن،  املغربیة اململكة وٕارادة اللته، رؤیة  ترتمج واليت لب
وب القات ٕاطار يف ااكهتارش    تنویع يف وب ـ ج   .ج

 ومجهوریة املغربیة اململكة بني جتمع اليت املمتزية والصداقة التعاون القات مستوى اجلانبان مثن و
تني، ٔرج ٔكدا ا  الل من الثنائیة لعالقات وملموس فعيل مضمون ٕاعطاء يف الربملاين العمل ٔمهیة ىل و

ارب وتقامس اخلربات تبادل یفو  الت سیق ك ولیة إالقلميیة احملافل خمتلف يف الت  ذات القضا حول وا
م   .املشرتك ه

رز السیاق، هذا ويف رة ٔمهیة اجلانبان ٔ ة الز سة لنائبة املرتق تني مجهوریة رئ ٔرج سة ا  ورئ
ين، الشیوخ جملس ت ٔرج س السید من رمية بدعوة Michetti Gabriela Marta السیدة ا  لسجم رئ

شارن، ن بني جتمع اليت اجلیدة العالقات ملستوى دیدة دفعة ٕاعطاء يف ودورها املس  والشعبني الب
  .الصدیقني

س ئبة السیدة تقوم ٔن املقرر ومن تني مجهوریة رئ ٔرج سة ا ين الشیوخ جملس ورئ ت ٔرج  ا
رة ث ،2017 لیوزیو  14 ٕاىل 11 من هام، وفد رٔس ىل املغربیة اململكة ٕاىل معل ز  مع ستلتقي ح

حتاد والربملان، احلكومة، يف مسؤولني لس املغرب، ملقاوالت العام و سان حلقوق الوطين وا   .إال
  

  

  ...أنشطة الرئاسة

 مجلس المستشارين  519العدد    - النشرة الداخلية
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 استقبال وفد عن مجلس الشيوخ االيطالي 
شارن،  س جملس املس ل اخللیفة الثاين لرئ استق

شار محمد ا لشیخ السید عبد إال احللوطي، والسید املس
شارن  لس املس ة مب بید هللا، عضو جلنة العالقات اخلارج

رئاسة السید   Paoloوفدا عن جملس الشیوخ إالیطايل 
Corsini  ة وذ یوم س جلنة العالقات اخلارج ئب رئ

لس 2017یولیوز  7  .مبقر ا

س   لقاء، مثن اخللیفة الثاين لرئ الل هذا ا و
القات شارن مستوى  الصداقة القویة اليت  جملس املس

رات املتباد  جتمع اململكة املغربیة ودو ٕایطالیا وجحم الز
ن لب   .بني الوفود الربملانیة 

م املشرتك والس ت املتعلقة  ه لس مج من القضا ذات  س ا واستعرض اخللیفة الثاين لرئ
ن لهجرة وماكحفة التطرف وإالرهاب، فضال عن التعاون صادي بني الب   .ق

رشیعیتني ٕاىل   لعالقة بني املؤسستني ال رتقاء  ٔمهیة العمل الربملاين املشرتك، ودوره يف  رز  ٔ كام 
ن الصدیقني مع استحضار التجربة  لب لمصاحل املشرتكة  دمة  شاور  ٔوسع من التعاون وال مستوى 

  .یطالیة يف جمال اجلهویة

ته، شدد السی ن ومن  ىل معق الروابط التارخيیة بني الب شار، محمد الشیخ بید هللا،  د املس
عي  ج ٔو  صادي  ق ٔو  ىل املستوى السیايس  متع املغريب سواء  مربزا مج من التحوالت اليت یعرفها ا

ادة الرشیدة وب حتت الق وب ج ٔدوار اململكة املغربیة ف یتعلق بتقویة التعاون ج لصاحب اجلال  وكذا 
ٔور جراء تنايم شباكت اجلرمية  ملغرب و اطر احملدقة  لم ٔمهیة التصدي  امل محمد السادس نرصه هللا، و

وب الصحراء ل وج رش مبنطقة السا درات وال جتار    .املنظمة و

  

  
 مجلس المستشارين  519العدد    - النشرة الداخلية
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ة اليت  س الوفد إالیطايل العالقات املث انبه مثن السید رئ ومن 
لتجربة املغربیة يف جمال ماكحفة التطرف جتمع الب رشیعیتني ونوه  ن والتعاون املشرتك بني املؤسستني ال

ة  رز احلا ٔ یين، و ٔن ا ستفادة من التجربة املغربیة ف خيص تدبري الش ه يف  ىل رغبة ب وإالرهاب، وشدد 
ىل قمي  یطالیا  ٔمئة  كون ا   . املعتدل والسمح إالسالمٕاىل 

ٔور والتطلع ٕاىل كام لول لتنايم تدفق الهجرة حنو  یطايل ٕاىل البحث املشرتك عن  س الوفد  ا رئ  د
  .دمع اململكة املغربیة يف هذا السیاق
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  )اجتماع مشترك( تا التعليم والعدللجن

لجنت ا مشرتاك اعقدت ا س ن اج  مرشوع قانونواص دراسة ملخصص   2017یولیوز  06یوم امخل

متیزي ٔشاكلاملناصفة وماكحفة لك یتعلق هبیئة  79.14رمق    .ا

لمرشوع نم ءاهت مت كرت شمل ا عج اذه لالو    .املناقشة العامة 

 .المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة
        

لج  ٔمس االثنني خصص ملواص نعقدت ا ا یوم  داث  99.15مرشوع قانون رمق مواد دراسة ة اج ٕ
اصان شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ات املهنیني والعامل املستقلني وا لمعاشات لفائدة ف   .ظام 

س  ا مماثال یوم امخل لجنة قد عقدت اج ال مواد املرشوع ٕاىل  2017یولیوز  06واكنت ا قشت 

 .25ایة املادة 
  

 لجنة التعليم والشؤون  الثقـافية واالجتماعية.  
  

س  عقدت ا یوم امخل لجنة اج ال دراسة  2017یولیوز  06ا  97.12مرشوع قانون رمق ٔهنت 

ضة شطات يف جمال الر    .یتعلق مباكحفة تعاطي امل

ىل املرشوع بعد تعدی ٕالجامع  لجنة    .وقد صادقت ا

  

  

  

  

  ...الدائمة  اللجان  أشغال

 مجلس المستشارين  519العدد    - النشرة الداخلية
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  لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية 

ي ع  ع ا ج الل  لجنة  س ٔهنت ا اقشة مرشوع قانون رمق  2017یولیوز  06قدته یوم امخل م

ه واك التمنیة الرمقیةحت 61.16   .دث مبوج

ر ذ مت ىل ٕا ة الثانیة عرشة زو 2017یولیوز  10إالثنني ٔمس یوم  حتدید و ل  ىل السا ٔ ٓخر 

لجنة ع ا لجنة، كام تقرر عقد اج ة ا ى مصل ىل مرشوع لبت يف  ٕالیداع التعدیالت   التعدیالت والتصویت 

ء  هالقانون یوم ٔسئ الشفهیة 2017یولیوز  11الثال لسة ا ارشة بعد    .م

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجلس المستشارين  519العدد    - النشرة الداخلية
 



16 
 

  

  

  

  

المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية  اجتماعات  
  .العمومية في مجال المرفق العمومي  تالسياسا المخصصة لمناقشة وتقييم

  

ة يف جمال املرفق يف  مي السیاسات العموم صصة ملناقشة وتق لسة السنویة ا ل ٕاطار التحضري 

اتیة، ة املوضو مو لس لهذا الغرض،  العمويم، قررت ا ات   اليت شلكها ا ىل قطا اء الوزارء املرشفني  استد

ال ا يف هذا ا ٔما ل تقدمي عروض  ٔ ة من  لیة والرتبیة والص ا   .ا

ٔول یوم ةو ما هذا السیاق عقدتويف  ني اثنني، ا ٔربعاء   اج خصص  2017 یولیوز 05ا

ع ي  لالس ر الرتبیة الوطنیة والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي حبضور  قدمهلعرض ا السید وز

ٔاكدميیات  لرتبیة والتكونالسادة مدراء ا ع الثاين یوماجلهویة  ج  2017یولیوز  10إالثنني ٔمس  ، ف انعقد 

س ال  ة حبضور  لعرض عمت  ر الص ةالسید وز لص ، وقد مشل العرض  السادة املندوبني اجلهویني 

  :احملاور التالیة

 ة التحتیة الصحیة  .الب

 لقطاع رشیة    .تدبري املوارد ال

 وائیة   .السیاسة ا

 اخلریطة الصحیة.  

 ة   .احلاكمة يف قطاع الص
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المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة. 
  

  :على الساعة العاشرة صباحا   2017يوليوز   12األربعاء   
  ه الواك املغربیة لتمنیة حتدث  60.15الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق مبوج

رات والصادرات   .س

  .لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية
  

  :مباشرة بعد جلسة األسئلة الشفهية 2017يوليوز   11الثالثاء                   

  ىل مرشوع القانون رمق ه  61.16البت يف التعدیالت والتصویت  حتدث مبوج
  .واك التمنیة الرمقیة

 عدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة ال. 
  

  :على الساعة العاشرة صباحا   2017يوليوز   12األربعاء   
  ایة  65.15مواص دراسة مرشوع قانون رمق یتعلق مبؤسسات الر

عیة   .ج

  

  

  

  

  ...الدائمة  اللجان  برنامج اجتماعات

 مجلس المستشارين  519العدد    - النشرة الداخلية
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   رابطة برلمانيون من أجل  "عن الفـلسطينية تلتقي وفدا-مجموعة الصداقة والتعاون المغربية
  . "القدس

 

رة ٕاطار يف  رابطة" ٔعضاء هبا قام اليت الز

ل من رملانیون  لتعریف هبدف املغريب لربملان "القدس ٔ

ٓراء اخلربات وتبادل لرابطة  الشعب حقوق دمع خبصوص وا

 لقاء الرابطة وفد  عقد ،الرشیف القدس وحامیة الفلسطیين

ة ٔعضاء مع ةالفلسط - املغربیة والتعاون الصداقة مجمو  یوم ی

شارة السیدة رئاسة حتت ،2017 یولیوز 03 االثنني  املس

سة الیحیاوي الزهراء فاطمة الربملانیة ة، رئ مو  وحبضور ا
ة ٔعضاء ر السالفة الصداقة مجمو   .ا

ال هذا اللو  ٓلیات طرق حول الرؤى تبادل مت ستق ل من التعاون و  الفلسطیين الشعب دمع ٔ

ة خيیةالتار  حقوقه وحامیة ل من املرشو امصها املستق فلسطني دو اقامة ٔ   .الرشیف القدس و
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 فريق العدالة والتنمية ينظم لقـاء دراسيا في موضوع: 

 "قراءة في مشروع القـانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقـافة المغربية"
  
  

نظم فریق العدا والتمنیة یوم 
ٔربعاء  لقاء دراسیا يف  2017یوز یول  05ا

قراءة في مشروع القـانون  "موضوع 
التنظيمي للمجلس الوطني للغات  

سیق مع إالئتالف  "والثقـافة المغربية بت
لغة العربیة والرابطة  ل ا ٔ الوطين من 

مازیغیة، وذ حبضور  ٔ ممثلني املغربیة ل
عن احلكومة والربملان واملؤسسات الوطنیة 

عالیات مدنیة ذات الص وخشصیات وف
ملوضوع   .متة 

ىل  سلیط الضوء  اسبة ل لقاء لیكون م لقاء فٕان فریق العدا والتمنیة قرر تنظمي هذا ا ٔرضیة ا وحسب 
ة يف مرشوع القانون  لغویة والثقاف ٔ ا ملس لغات والثقافة املغربیة من طرف املهمتني  لس الوطين  املتعلق 

   .بالد
، دامئا حسب هيس م واكن الغرض الرئ 

قاطعة متثل  ع ٕاىل قراءات م س ٔرضیة، هو  ا
ع ٕاىل  س ة، حبیث مت  نو ات نظر جلهات م و
ل املدين  ٓراء املؤسسات الرمسیة املعنیة، وٕاىل الفا
ٔاكدميیني من ذوي  ني ا ٕالضافة ٕاىل الباح
راء هذا املرشوع  صاص، وذ بغرض ٕا خ

ٔهداف اليت  يف جتویده وإالسهام ستجیب ل حىت 
لس ستور لهذا ا   ددها ا
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  اإلشراف                   

 
 
  
  
  
 
 شارن لس املس ٔمانة العامة    ؛ا
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   ؛مد
 الم   ؛قسم إال
 ة التواصل والیق الممصل   .ةظة إال
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