
 

ء    2017 یولیوز 18الثال

 520العدد 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 
   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

العد دذا  

  02...............................................................................اجتماعات وقرارات المكتب

   08..............................................................................................الجلسات العمومية

  09 ..................................................................................................أنشطة الرئاسة

  17.........................................................................................أشغال اللجان الدائمة

  19.........................................................................برنامج  اجتماعات اللجان الدائمة

  20..............................................................................................العالقـات الخارجية



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28/2017رقم    اجتماع  
  2017يوليوز   10االثنين    ليوم

  
  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس لس  2017 یولیوز 10مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
ن شامشالسید  ٔعضاء السادة عبد احلكمي      :، وحضور ا

  

  وحعبد س؛  :       الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

 اله احللوطي س؛  :     عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

 وسكوس س؛  :   محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 س؛  :     عبد القادر سالمة لرئ  اخللیفة الرابع 

 لس؛  :    العريب احملريش     حماسب ا

  لس؛        :      رشید املنیاري   حماسب ا

  لس؛            :              دالمحمد   ٔمني  ا

      لس؛        :       ٔمحد خلریف   ٔمني ا

 لس        :      ٔمحد توزي  .ٔمني ا

  

ع لكف اعتذر عن حضور هذا   :والسادةمن السیدة  ج

 ة التازي س؛        :      ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 ه لس        :   عبد الوهاب بلفق   .حماسب ا
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ع  ج  القرارات الصادرة عن 

  

 ستوریة لس مع املؤسسات ا   القات ا

  لك من اخللیفة الثاين بتلكیف  01/28/2017 رمققرار
ات املقدمة  راسة املقرت س السید عبد القادر سالمة  لرئ س السید عبد إالاله احللوطي واخللیفة الرابع  لرئ

ب واليت ت هبدف بلورة لمك لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا اقشة عرض السید الرئ شلك حماور م  س
سیق املشرتكة مع جملس النواب ٔنظار جلنة الت ىل  ي سیعرض  شارن ا لس املس   املقرتح اخلاص مب

 رشیع   :ال

   شطات 97.12مرشوع قانون رمق بربجمة  02/28/2017 رمققرار يف  املتعلق مباكحفة تعاطي امل
ء  ة یوم الثال لسة معوم يض يف  ال الر ٔسئ الشفهیة 2017یولیوز  11ا ارشة بعد حصة ا  .م

  ا  03/28/2017 رمققرار ىل جلنة ٕ لس من جملس النواب  مرشوعي قانون توصل هبام ا
لهيام ٔمر ب . املالیة قصد دراسهتام واملوافقة   : ویتعلق ا

ه 60.16 قانون رمقمرشوع  -  رات والصادرات حتدث مبوج س   ؛الواك املغربیة لتمنیة 
ة مزيانیة السنة املالیة  یتعلق 82.16 قانون رمقمرشوع  -   .2014بتصف

  ا  04/28/2017 رمققرار ريم ٕاىل ٕ لس  مقرتح قانون تقدم به فریق العدا والتمنیة 
ذه يف الظ  43.95 تغیري القانون رمق ف   1996غشت  07الصادر يف  1.96.106الرشیف رمق هري الصادر ب

راسته ىل جلنة املالیة  د  لتقا ادة هیلكة الصندوق املغريب  ٕ   .القايض 

 ٔسئ الشفهیة  :ا

   ىل  05/28/2017 رمققرار ء ملوافقة  ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل   11دول 
ٔول 2017یولیوز  ٔمني  اليت سرئسها اخللیفة ا ٔمحد التوزي  وح والسید  س السید عبد الصمد ق لرئ
لسة   .ل

  لسیاسة العامة   :اجللسة الشهریة املتعلقة 

  یار بتلكیف  06/28/2017 رمققرار خ س السید عبد إالاله احللوطي  لرئ اخللیفة الثاين 
لسیاسة العامة ن حمور اجللسة الشهریة املتعلقة  ن سیكو ني ا ء  املوضو لس یوم الثال اليت سیعقدها ا

د عن لك  2017فاحت غشت  ىل تقدمي سؤال وا رصة  ٔسئ الشفهیة اليت ستكون مق ارشة بعد حصة ا م
  . فریق
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 امئة ان ا ل   :ا

  ىل املشاركة يف الندوة ملوافقة  07/28/2017قرار رمق
ساين ويل إال لقانون ا لجنة الوطنیة  ظمها ا ولیة اليت س لجنة ا  بدمع من ا

ىل املستوى الوطين  ساين  ويل إال ٔمحر حول تطبیق القانون ا لصلیب ا
ء  لسني وذ یوم الثال رشیع  ا ٔعضاء جلنة العدل وال   . 2017یولیوز  18لفائدة السادة الربملانیني 

 لجنة النیابیة لتقيص احلقائق   :ا

  ل،  عقدعوة ٕاىل  08/28/2017قرار رمق ٔسبوع املق الل ا ني  ٔعضاء اج ٔول مع  ا
ٔعضاء  لجنة النیابیة والثاين مع  ت وا سترياد النفا ص احلكومة  رخ لجنة النیابیة لتقيص احلقائق يف موضوع  ا

ىل هیلكهتام ة قصد املصادقة  لسیا ب الوطين  لجنة النیابیة لتقيص احلقائق يف موضوع املك   .ا

  ةالعالقات اخلار  :ج

  ضان ىل ملوافقة  09/28/2017قرار رمق ٔبیض املتوسط الح لبحر ا مقرتح امجلعیة الربملانیة 
لملتقى الربملاين   .  2017نونرب  11و  10مبدینة ورززات یويم  MEDCOPالربملان املغريب 

  ىل  10/28/2017قرار رمق ٔبیض املتوسط مقرتح ملوافقة  لبحر ا ضان امجلعیة الربملانیة  ح
ع املستوى حول  ويل رف لمؤمتر الربملاين ا طقة املتوسط " الربملان املغريب  رات يف م س ارة و سهیل الت

او   .2017ٔكتور  9و  8یويم " ٕافریق

  ىل   11/28/2017قرار رمق ة الصداقة ملوافقة  ام هبا وفد عن مجمو رة اليت یعزتم الق الز
لمملكة املغربیة ما بني املغربیة ا ةالربملانی رنیو  ل  رئاسة السید ج رب  21و  18ٔوروبیة   .2017شت

  ىل  12/28/2017قرار رمق س جلنة الصداقة الربملانیة املغربیة املوریتانیة  طلبملوافقة  رئ
ري وشؤون احتاد املغرب العريب  ریة املغرب الك ر مد ه دعوة ٕاىل السید مد شارن بتوج بوزارة لس املس

لجنة ٔمام ا ويل ٕاللقاء عرض حول العالقات املغربیة املوریتانیة  ة والتعاون ا  .اخلارج

 شؤون تنظميیة: 

   ا  13/28/2017قرار رمق شارن ومؤسسة ٕ مج العمل بني جملس املس ر مرشوع 
لیه ٔفق املوافقة  ب قصد دراسته يف  ٔعضاء املك ىل السادة  ٔملانیة  ور ا ٔد ل  كرناد  ع املق ج الل 

ب  . لمك

  ل  14/28/2017قرار رمق ٔج ٔكتور بت رملانیني ابتداء من  ن  د دراسة موضوع تعبئة مسا
ٔملانیة  2017 ور ا سرت ومؤسسة كرناد اد شارن ومؤسسة وسمت ة الرشاكة اليت جتمع جملس املس وفق اتفاق

سیق مع  ٕادارة  داد السادة احملاسبني بت ني ٕا رة توضیحیة حول وضعیة  رصف مزيانیة ٕاىل  لس ملذ ا
لس لا ع املق ج الل  ب  ٔنظار املك ىل   .، وعرضها 
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 شؤون ٕاداریة:  

 ىل الرفع من التعویض  15/28/2017 قرار رمق ملوافقة 
ة، مع عرض خمتلف احلاالت اليت  جللسات العموم املمنوح ملرتمج إالشارات 

هنايئتتطلب مراجعة ل  ل قصد اختاذ القرار ا ه املق الل اج ب  ٔنظار املك ىل    .قمية هذه التعویضات 

 خمتلفات:  
  

 دجية الزويم  16/28/2017 رمق قرار شارة السید  ة ٕاىل املس عوة املو ىل ا ملوافقة 
ع مرشوع  ٔشغال جلنة ت ة"والسید عبد الكرمي الهورشي حلضور  ف دجمة وم تعزز مشاركة  :حنو حكومات م

الس املنتخبة وبلورة السیاسات ٔوسط " املقدم يف ٕاطار " املرٔة يف الربملان وا لرشق ا صندوق التحول 
ا صادیة " وشامل ٕافریق ق ظمة التعاون والتمنیة   2017یولیوز  14ٕاىل  10املربجمة من  OCDEبتعاون مع م

ط   .لر
  

لمتابعة  قضا 
  

 شؤون تنظميیة:  

ٔن  تذكري -  ش دة والتعادلیة  لو ستقاليل    .حصته من املاكتب إالداریةالفریق 

  
دال  طلب - س دة والتعادلیة  لو ستقاليل  رة ببطاقة البزننالفریق  لفائدة  بطاقة الطا

شار السید  ارةاملس   .النعم م

 شؤون ٕاداریة:  
ادة طالء طلب    -    ٕ عي  ج ميقراطي  ستوري ا دران ماكتب الفریق الفریق ا

خلشب ٔرضیة املاكتب    .وكسیة 
شارنتوزیع  -  ىن جملس املس ل م   .فضاءات العمل دا
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  قضا لٕالطالع
  

بوع املنرصم إالحصاءات ٔس الل ا ة  لسات العموم ل شارن   املتعلقة حبضور السادة املس

رشیع   :ال

 ار    :تالیةال بتوصل جملس النواب مبشاریع القوانني  ٕاخ

  ة امللكفة  33.17مرشوع قانون رمق صاصات السلطة احلكوم یتعلق بنقل اخ
لنیابة العامة  سا  ه رئ ى حممكة النقض بصف لم  لعدل ٕاىل الویل العام 

د لتنظمي رئاسة النیابة العامة؛وسن قو    ا

  ىل املرسوم بقانون رمق  20-17مرشوع قانون رمق ملصادقة   2.16.814یقيض 
ة  28الصادر يف  مترب  30( 1437من ذي احل خضاع ) 2016س ٕ املتعلق 

لوقایة  ریة العامة  ملد نضباط العسكري؛العاملني  د    املدنیة لقوا

 متمي القانون التنظميي رمق   21.17 مرشوع قانون تنظميي رمق  02.12بتغیري و
لتعیني يف ٔحاكم الفصلني املتعلق  من  92و  49 املناصب العلیا تطبیقا 

ذه ف ستور الصادر ب من شعبان  27بتارخي  1.12.20الظهري الرشیف رمق  ا
  .2012یولیو  17( 1433

س احلكومة    :اجللسة الشهریة ملساء السید رئ
  

 ار تفاق مع ندوة  ٕاخ ميي لتدبري اجللسات الشهریة  ع التق ج ل  ٔج بت
ایة یوم ا 2017یولیوز  12الرؤساء من  ىل  2017یولیوز  24الثنني ٕاىل 

ة الثالثة بعد الزوال   .السا

 شارن اجللسات الشهریةحول  معطیات   ؛اليت عقدها جملس املس

  شرتايك ئهترصحي الفریق  ة؛ الن لبیة احلكوم ٔ  ل

 لبیة؛ ٔ ئه ل ن   ترصحي فریق العدا والتمنیة 

 ٔسئ املتبقاة اليت مل تربمج بعد يف  بنك  ساء الشهریة؛لسات امل ا
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ة   :العالقات اخلارج

 دة والتعادلیة  انتداب لو ستقاليل  الفریق 
ة الصداقة  مو لبار عضوا  لسید عبد السالم ا

  .املغربیة إالیفواریة

  ة الصداقة املغربیة انتداب كر عبید عضوا مبجمو ٔبو  لسید  شرتايك  الفریق 
ٔمحد   .بولون إالیطالیة بدال من السید 

  ة الصداقة انتداب ٔبدوح عضوا يف مجمو لطیف  لسید عبد ا ستقاليل  الفریق 
  .املغربیة الكوبیة
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   للدراسة والتصويت على نص جاهزجلسة عمومية. 
 

شارن یوم  ءعقد جملس املس یولیوز  11 الثال

رئاسة 2017 ة  مة السید عبد القادر سال لسة معوم

لس س ا اللها  اخللیفة الرابع لرئ ىل  ٕالجامعصادق 

یتعلق مباكحفة تعاطي  97.12 قانون رمقمرشوع 

ضة شطات يف جمال الر   .امل
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   نائبة رئيس جمهورية  يجري مباحثات مع    مجلسالرئيس
 األرجنتين ورئيسة مجلس الشيوخ األرجنتيني

س جملس امل  ل رئ ن استق شارن، السید حكمي  س
سة جملس الشیوخ  تني ورئ ٔرج س مجهوریة ا ئبة رئ شامش، 

ين، السیدة  ت ٔرج ىل رٔس وفد Gabriela Michettiا  ،
ٔربعاء  لس 2017یولیوز  12هام، وذ یوم ا  .مبقر ا

س جملس      رب السید رئ لقاء،  الل هذا ا و
ٔصا عن نفسه ونیابة عن  شارن،  لس، املس ٔعضاء ا يق 

یة، معتربا  ت ٔرج زتازه مبتانة ومعق العالقات املغربیة ـ ا عن ا
رة تعد عربون صداقة وطموح مشرتك لتوطید  ٔن هذه الز
ن  ٔبعاد بني ب عددة ا ة م امئ رشاكة منوذج وٕارساء د

ت املشرتكة يف ظل حمیط ٕاقلميي ودويل شدید  د ة الت ىل موا دصدیقني، قادرة    .التعق

لخیار        ٔمهیة اليت یوهيا صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه   ىل ا ٔكد  ٔن  وبعد 
س  ا السید رئ وب، د وب ـ ج ٔطراف يف ٕاطار التعاون ج القات الرشاكة املتعددة ا سرتاتیجي يف تنویع 

ر اكفة الفرص املت ين ٕاىل اس ت ٔرج شارن اجلانب ا ن ٕاىل جملس املس لعالقات املمتزية بني الب ة لالرتقاء  ا
 ، ٔساس الرحب واملنفعة املتباد ىل  الل بلورة مشاریع واقعیة ورامج معل ملموسة قامئة  ٔمعق، من  مستوى 

ن والشعبني الصدیقني ة الب   .دمة ملصل

ن ك      لب ٔمهیة املوقع اجلیو اسرتاتیجي  ىل   ، س كذ ٔساس يف تقویة وشدد السید الرئ ل  فا
ٔمراك  يق دول  القاته مع  تني لتوطید  ٔرج ستفادة من ا متكني املغرب من  ومتتني الرشاكة بني اجلانبني، 

بوابة  ة، وتقدمي املغرب  ة الالتی يق دول القارة إالفریق ه ٕاىل  تني وم ٔرج ة ل ف   .م

ي یلعبه      ور ا ٔمهیة ا س  رز السید الرئ ٔ الل كام  ن من  لعالقات بني الب فع  الربملان يف ا
ين، وٕاطالق  دعوته  ت ٔرج شارن املغريب وجملس الشیوخ ا لتفامه بني جملس املس رة  ىل مذ ع  ٕاىل التوق

لعمل املشرتك، داعیا يف نفس السیاق  ادرات  داث  م رملاين ٕافریقي"ٕاىل ٕا تدى  ين -م ، ٕاكطار  " امركو الت
ة يف خمتلف لعمل املمث ٔمراك الالتی ة وشعوب  ، وٕاسامع صوت الشعوب إالفریق ر والرتافع حول القضا العاد

وب وب ـ ج القات ج ولیة، يف ٕاطار    .احملافل الربملانیة ا

  

  ...أنشطة الرئاسة
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الل هذا      شارن الفرصة،  س جملس املس ومل یفوت السید رئ
ميقراطیة ال لتجربة ا لقاء، دون التنویه  لطفرة ا سان، وكذا  تني، خصوصا يف جمال حقوق إال ٔرج يت تعرفها ا

تني قوة ٕاقلمي  ٔرج صادیة اليت جعلت من ا ا حيتق صاد منوذج ال اق ملنطقةذیة، وفا   .ى به 

ىل تبات وصواب       ید  ٔ شارن الت س جملس املس دد السید رئ وخبصوص قضیة الصحراء املغربیة، 
 ٔ لمملكة املغربیة، ودمعها جلهود املغرب ٕالهناء الزناع إالقلميي موقف مجهوریة ا دة الرتابیة  تني من قضیة الو رج

ل املغرب ة من ق ايت املقرت ادرة احلمك ا لمملكة يف ٕاطار م ٔقالمي اجلنوبیة  عل حول ا   .املف

ت    ٔرج سة جملس الشیوخ ا تني ورئ ٔرج س مجهوریة ا ئبة رئ ٔعربت  هتا،  رهتا ومن  ٔن ز ين 
ٓلیات وسبل دمع وتوطید مسار  هاته  ىل رٔس وفد هام، تندرج يف سیاق البحث عن  لمملكة املغربیة 

االت ن يف خمتلف ا   .العالقات اجلیدة اليت جتمع بني الب

ٔن بالدها تعترب املغرب رشاك ممتزيا لها يف القارة إالفریق      ، یة كذ ت ٔرج ٔكدت املسؤو ا ة، و
ة يق دول القارة إالفریق القاهتا مع  فذا اسرتاتیجیا لتوسیع  ٔیضا م    . و

ين بدعوة       ت ٔرج سة جملس الشیوخ ا تني ورئ ٔرج س مجهوریة ا ئبة رئ ت  س  كام رح السید رئ
داث  شارن مبقرتح ٕا ين"جملس املس ٔمركو الت ٔفریقو ـ  رملاين  تدى  لعمل املشرتك" م يف ٕاطار  كفضاء رحب 

رة تفامه بني جملس الشیوخ  ىل مذ ع  ٓن ذاته مببادرة التوق وهة يف ا وب، م وب ـ ج القات التعاون ج
ن رملاين الب لعالقات بني  دیدة  ة  ين ونظريه املغريب، وٕاعطاء دینام ت ٔرج   .ا

ي یعرفه املغرب       لتقدم ا یة، يف لكمهتا،  ت ٔرج ٔشادت املسؤو ا ىل مستوى حقوق  هذا و
لتعاون يف جمال  دیة استعداد بالدها القوي  ، م ٔو املؤسسات ذات الص ىل صعید املامرسة  سان سواء  إال

برية يف بالدها ٔمهیة  ي حيظى ب سان ا   .حقوق إال

ين عن دمع بالدها جلهود    ت ٔرج سة جملس الشیوخ ا تني ورئ ٔرج س مجهوریة ا ئبة رئ ربت  و
دةاملغرب ال ٔمم املت ود ا لمغرب يف ٕاطار  دة الرتابیة  ادل لقضیة الو ل  ة ٕاىل ٕاجياد    .رام

لس السید   س ا ٔول لرئ لقاء الهام عرف حضور لك من اخللیفة ا ٔن هذا ا وجتدر إالشارة ٕاىل 
ب  ٔعضاء مك لس السید عبد القادر سالمة، وكذا  س ا وح، واخللیفة الرابع لرئ لسعبد الصمد ق : ا

ة الصداقة املغربیة  سة مجمو ٕالضافة ٕاىل رئ دال،  ٔمحد خلریف، والسید رشید املنیاري، والسید محمد  السید 
ملغرب  تني املعمتدة  ٔرج شارن، السیدة وفاء بلقايض، وسفرية مجهوریة ا لس املس یة مب ت ٔرج ـ ا

  .Maria Fernanda Canas السیدة 
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   سفير دولة اليابانرئيس المجلس يستقبل. 

شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق
ط، السید لر ن   Takujiن شامش، سفري الیا

HANATANI ء ، وذ 2017یولیوز  11، یوم الثال
ى  سفري لبالده  ده  ر اع رة ود وجمام ٕا يف ٕاطار ز

 .اململكة املغربیة

لقاء،     الل هذا ا  واستعرض اجلانبان، 
القات الصداقة والتعاون املمتزية اليت جتمع بني  مستوى 
ربط العائلتني،  انة العالقة اليت  ن القامئة بفضل م الب

ن،  ملغرب والیا ة وإالمرباطوریة  وكذا الروابط  امللك
سیق يف شاور والت رتام املتبادل، والتعاون وال سانیة والتارخيیة املشرتكة، وقمي التفامه و  خمتلف احملافل إال

م املشرتك ه ولیة حول القضا ذات    .إالقلميیة وا

ن لتعزز وتوطید العالقات    لهيا  الب ر املؤهالت اليت یتوفر  ٔمهیة اس ىل  وشدد اجلانبان 
ٔبعاد عددة ا ة م هنام ، وبناء رشاكة منوذج صادیة ب   .ق

س جم     ٔكد السید رئ ىل دور العمل الربملاين يف تدعمي هذه ويف هذا إالطار،  شارن  لس املس
ين  شارن الیا شارن املغريب وجملس املس رملاين بني جملس املس تدى  ر مببادرة ٕاطالق م العالقات، وذ
ى  لعمل املشرتك، واحلوار املمثر، والرتافع حول خمتلف القضا  ين، ٕاكطار  واليت حظیت مبوافقة اجلانب الیا

نحكو    .ميت الب

ىل رٔس وفد مغريب هام ٕاىل      رة اليت قام هبا،  ٔمهیة الز لس، ب س ا ر السید رئ هذا وذ
ن، من  ين، 2017من شهر ماي  18ٕاىل  14الیا شارن الیا س جملس املس رمية من معايل رئ ، بدعوة 

ن الصدیقني   .والنتاجئ اليت حققهتا يف مسار توطید العالقات بني الب

انبه،       ىل ومن  ملنطقة، مؤكدا  ٔن املغرب یعد الرشیك املمتزي لبالده  ين  اعترب السفري الیا
ل الق ي یلعبه املغرب دا ور الهام ا ىل ا د  سا ي  ة، وا ٔبعاد بني ارة إالفریق عددة ا القات م ٕارساء 

ة ىل مستوى القارة إالفریق ن     .املغرب والیا
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 سفيرة جمهورية رومانيامجلس يستقبل  رئيس ال. 

  
 

شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق
ط، السیدة  لر ن شامش، سفرية مجهوریة رومانیا 

Daniela-Brîndusa BAZAVAN صل لق ، مرفوقة 
ن، یوم  ة، السید رشید د الرشيف لرومانیا مبدینة طن

ء   .2017یولیوز  11الثال

لق   الل هذا ا ه و ٔو اء، استعرض اجلانبان 
القات التعاون اجلیدة القامئة بني اململكة املغربیة ومجهوریة 
ر لك  ىل رضورة اس االت، وشددا  رومانیا يف خمتلف ا
عددة  ة م ن ٕالرساء رشاكة منوذج ة بني الب الفرص املتا

ن ٔبعاد بني الب   .ا

ٔمهیة التعاون      ىل   ، ٔكد اجلانبان كذ الربملاين لتعزز وتدعمي العالقات املغربیة ـ الرومانیة من و
ارب واملامرسات الفضىل،  ستفادة من الت رات اخلربات، و لعمل املشرتك، وتبادل الز ٔوراش  الل ٕاطالق 

م املشرتك ه ولیة حول القضا ذات  شاور يف خمتلف احملافل ا سیق وال یف الت   .وك
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 استقبال وفد برلماني تركي 

 
ل س الثاين اخللیفة استق شارن جملس لرئ  املس

س ة ورئ  عبد السید لس، الرتیة املغربیة الصداقة مجمو

 املغربیة الشعبة عضو الزويم دجية والسیدة احللوطي، إال

ل من لالحتاد الربملانیة امجلعیة ى  من وفدا املتوسط ٔ

 ٔرجوشكون، يل السید یرتٔسه برتیا لكربىا الوطنیة امجلعیة
س  یولیوز 14 یوم وذ امجلعیة، نفس يف الرتیة الشعبة رئ

لس مبقر اجلاري   .ا
الل لقاء، هذا و س الثاين اخللیفة نوه ا  جملس لرئ

شارن  اململكة بني ربط اليت املمتزية العالقات مبستوى املس

ات اكفة يف زهالتعز  داعیا ریا ومجهوریة املغربیة صة اصبح املغرب وان اصة املشرتك الرحب حيقق مبا القطا  م

ا مع وخصوصا ٔورو مع العالقات يف مة    .ٕافریق
ال حفل ٕاىل ٕاشارة ويف ي ستق ط ریا سفري نظمه ا ه مبقر الشهر هذا من 13 یوم لر  ٕاقام

رى مبناسبة ٔوىل ا اط ا ا من العدید حضیهتا راح واليت ریا يف نقالب حماو ٕالح راك، الض ٔ  رب   ا

شار ه عن احللوطي السید املس شهاد ٔنه معتربا الرتيك الشعب مع تضام ، ت يف مرون جواد املغريب س لی  ا

لطت ماء اخ ا والرتیة املغربیة ا ميقراطیة عن دفا ستقرار الشعب وتالمح والتمنیة ا  قویت لكام ٔنه مضیفا و

سعت ات وا ميقراطیة، مسا ان من ب يف ا ٔثري فٕان املنطقة، ب قل ذ ت ان ٕاىل ی ٔخرى الب    .ا
س شكر ته، ومن ة رئ مو ل من لالحتاد الربملانیة امجلعیة يف الرتیة ا  يل السید املتوسط ٔ

امعة مواقفهم ىل "وشعبا وحكومة ملاك" املغرب ٔرجوشكون را ميقراطیة،وا لرشعیة ا ٔن مذ  اكنت املغرب ب
ول ٔوائل من لنت اليت ا او ورفضها ریا، يف الرشعیة لمؤسسات دمعها ٔ   .نقالبیة لم

لته، سیاق يف ٔوحض كام سم الفاش نقالبیة احملاو يف املهتمني حماكامت ٔن مدا ة ت  لشفاف

ات الرتيك القانون ٕاطار يف وتمت التامة ولیة واالتفاق ه اليت والتقدم التطور ٔن مسرتسال الص ذات ا  ریا حقق

رية السنوات يف ٔ ظمة استعملت اليت القوى لبعض رق مل  ا ح م  استقرار لرضب إالرهابیة غولن هللا ف

  .بالده
س ٔكد اخلتام، ويف  املغرب بني الثنائیة العالقات وتعزز تقویة ٔمهیة ىل الرتيك الربملاين الوفد رئ

ریا ن  و صادي السیايس املستوى ىل ٔخون ب ق اري و     .والت

  مجلس المستشارين  
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لقاء وحرض ط، ى ٔنقرة سفري ا ٔعضاء ٔوز، راكن ٔدمه الر ي الرتيك الربملاين الوفد و  ٕاىل مض ا

س ئب شاهني، حسني ٔرجوشكون، انب شيت، ساردن ومصطفى الرتيك، لربملان الوطين فاعا جلنة رئ  ك

س ئب ة العالقات جلنة رئ ئب الربملاين فريدي، شان وفوزي لربملان، اخلارج س و ة العالقات جلنة رئ  اخلارج

   .احلامك والتمنیة العدا حبزب
ط املعمتد ریا سفري سعادة ٔن ٕاىل إالشارة وجتدر ٔدبة ٔقام قد لر يس رشف ىل ذاء م  مجموعيت رئ

ليس الرتیة املغربیة الصداقة ن السید النائب الربملان مب شار العمراين سل  مبعیة احللوطي  عبد السید واملس

موعتني ٔعضاء    .اجلاري یولیوز 5 یوم وذ ا
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 لإلدارة البرلمانية في تفعيل    اإلسهام القيم الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين يبرز

  .وتدبير العالقة التشريعية والرقـابية بين البرلمان والحكومة

شارن إالالسید عبد شارك  س جملس املس ٔشغال  احللوطي اخللیفة الثاين لرئ لقاء تواصيل يف 
ى خمتلف الوزارات شارن يف الشؤون الربملانیة  ء لمس مبقر جملس النواب  2017یولیوز  11 نظم یوم الثال

  .بتعاون مع الربملان

الل لس،  لكمة و ٔن العالقة بني الربملان واحلكومة خضعت لرتاكامت  ٔوحض السید احللوطي مس ا
وها  ىل تطور املشهد الربملاين املغريب م ٔمسى تعبري عن ذ  2011ٔن دستور  ٕاىلربت يف مدلولها  ٕاذ "یظل 

و تعاون السلط يف  ملبدٔ ٔسس  سق املؤسيس  ل ال ستقاللیة، وعزز من ماكنة املؤسسة الربملانیة دا ٕاطار 
دیدا من املهام الربملانیة ال  ٔدمج ج    ".و

بة التعدیالت  متكن من موا ل ا ٔ ٔن إالدارة الربملانیة عرفت تغريات هیلكیة من  ٔفاد يف هذا السیاق ب و
ٔداء  ستوریة ودمع املؤسسة الربملانیة يف  ىل رٔسها ا القاهتا مع خمتلف املؤسسات و سري  ٔدوار املنوطة هبا وت ا

  .احلكومة

رشیعیة والرقابیة بني الربملان واحلكومة  رز إالسهام القمي لٕالدارة الربملانیة يف تفعیل وتدبري العالقة ال ٔ و
صاصات مشريا ٕاىل  متتع به من اخ لیه من مقومات وما  ٔن املكون إالداري شلك وتعززها انطالقا مما توفر 

شارن  االت اليت متحورت حولها اسرتاجتییة جملس املس دى ا سمتد رؤاها العملیة من  2016/2018ٕا اليت 
لعمل الربملاين رتباط  ولیة ذات  ستور املغريب، كام متتح من املراجع ا ة وا   .التوجهيات امللك

ر املنتدب امل واكن السید متع املدين الناطق مصطفى اخللفي الوز لعالقات مع الربملان وا لكف 
مس احلكومة،  لقاء الرمسي  ه لهذا ا تا ٔكد يف اف القة تعاون بناء وتواصل  احلكومةحرص قد  ىل ٕاقامة 

م لفصل السلط رتام   .مسمتر مع الربملان يف ٕاطار ا

دیدة يف العالقة بني احل ٔمهیة بناء حاكمة  ر املنتدب  رز الوز ٔ دمة و ٔساسها  كومة والربملان 
ة، مشريا ٕاىل  مي السیاسات العموم ادرات تق رشیعیة والرقابیة وم جيايب مع املبادرات ال ل  الصاحل العام والتفا
رشیعي والرقايب واستعراض املامرسات الفضىل اليت  سري العمل ال ٓلیات ت روم تعزز  لقاء التواصيل  ٔن هذا ا

الل  رسميها من  ت املوجودةمت    .التعامل الیويم، ودراسة العوائق والصعو
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ت املرتبطة  وتوقف السید اخللفي يف هذا السیاق، عند الرها
ٔمام الربملان، ورسیع وترية  ا الوزراء  لزتامات اليت یقد ع التعهدات و ٔساسا بت لوالیة الربملانیة احلالیة واملتعلقة 

رشیعات القامئة ٕاصدار النصوص التطبیق  جلریدة الرمسیة، فضال عن ورش حتیني ال لقوانني الصادرة  ٔزید من ( ة 
ٔصبحت) نص  500 ة واليت  ینام ستوریة ويف ضوء ا ضیات ا ملق اسا  اوزة ق لمسؤول احلكويم، م ، وفقا 

ىل الصع  ا املغرب والزتاماته  ر ٔ ولیة اليت  ات ا التفاق ويلاجلدیدة املرتبطة     .ید ا

ى السید ٔكد و  شارن يف الشؤون الربملانیة  دات فٕان املس ٔنه يف ضوء هذه املست ر املنتدب  الوز
ان  ل ل ا رجمة مشاریع القوانني دا سیق يف ما خيص  ىل مستوى الت خمتلف الوزارات مطالبون مبضاعفة اجلهود 

ل امئ مع مصاحل الوزارة امللكفة  عها، والتعاون ا ىل هذه النصوصوت    .عالقة مع الربملان لضامن سالسة املصادقة 

لحكومة  ٔمانة العامة  ىل طلب املشورة القانونیة من ا شارن  كام حث السید اخللفي هؤالء املس
ل  اطة املقدمة من ق ٓنیة وكذا طلبات إال ابیة والشفویة وا ٔسئ الك ات القوانني وكذا مع ا ل مع مقرت والتفا

ليس الربملانخمتلف    .الفرق الربملانیة مب

  ومع: املصدر
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 اجتماع مشترك( تا التعليم والعدللجن(  

لجنتا ا مشرتاك عقدت ا س ن اج  مرشوع قانونواص دراسة خصص مل  2017یولیوز  13یوم امخل

متیزي ٔشاكلاملناصفة وماكحفة لك یتعلق هبیئة  79.14رمق    .ا

ىل یوم امجلعة و لجنة دراسة مواد املرشوع، ومت االتفاق  ٔهنت ا ع  ج  2017یولیوز  21الل هذا 

ىل  ات الربملانیة لتعدیالهتا حول املرشوع،  مو ل لتقدمي الفرق وا ٔ ٓخر  ة الثانیة عرشة زو  ىل السا

ع املقرر ان ج ه يف  رم ىل املرشوع  ة العارشة ٔساس البت فهيا والتصویت  ىل السا ل  عقاده یوم إالثنني املق

ا   .صبا

 المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة. 
        

لج  ا یوم نعقدت ا الیولیوز  12ٔربعاء اة اج ه  60.15مرشوع قانون رمق  تدارست  حتدث مبوج

رات والصادرات س   .الواك املغربیة لتمنیة 

ل  ء وقد مت االتفاق دا كون یومه الثال ٔن  ىل  لجنة  ة الثانیة عرشة  2017یولیوز  18ا ىل السا

ٔن املرشوع ش ل لتقدمي التعدیالت  ٔ ٓخر    .زو 
  

 لجنة التعليم والشؤون  الثقـافية واالجتماعية.  
  

ا یوم  لجنة اج ٔربعاءعقدت ا ال دراسة  2017یولیوز  12 ا  65.15رمق مرشوع قانون ٔهنت 

عیةیتعلق  ج ایة    .مبؤسسات الر

ء  كون یومه الثال ٔن  ر ذ تقرر  ل لتقدمي  18وٕا ٔ ٓخر  ة الثانیة عرشة زو  ىل السا یولیوز 

ع املقرر انعقاده  ج ه يف  رم ىل املرشوع  ٔساس البت فهيا والتصویت  ىل  ٔن املرشوع،  ش التعدیالت 

ٔربعاء  د ا اىل السا 2017ز یولیو  19یوم    .ة العارشة صبا

  

  

  

  

  ...الدائمة  اللجان  أشغال
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  لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية

ا یوم   لجنة اج ء عقدت ا ٔسئ الشفهیة 2017یولیوز  11الثال لسة ا ارشة بعد  لبت  خصص م

ه واك التمنیة الرمقیةحت 61.16مرشوع قانون رمق يف التعدیالت والتصویت    .دث مبوج

ىل  لجنة  ٕالجامع هذاوقد صادقت ا   .املرشوع 
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المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة. 

  

  :على الساعة العاشرة صباحا   2017يوليوز   19األربعاء   

  ىل مواد مرشوع قانون رمق داث نظام  99.15البت يف التعدیالت والتصویت  ٕ
ات املهنیني والعامل امل  ن لمعاشات لفائدة ف ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ستقلني وا

اصا شاطا   .زاولون 

  : بعد الزوال الثالثةعلى الساعة   2017يوليوز   24 االثنين 

  ة مزيانیة السنة املالیة  82.16الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق یتعلق بتصف

2014.  

   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 
  
  :على الساعة العاشرة صباحا   2017يوليوز   19األربعاء   

  ىل یتعلق  65.15مرشوع قانون رمق البت يف التعدیالت والتصویت 
عیة ج ایة    .مبؤسسات الر

 اجتماع مشترك( تا التعليم والعدللجن( 
  
  : العاشرة صباحاعلى الساعة   2017يوليوز   24 االثنين 

  ىل یتعلق هبیئة  79.14رمق  مرشوع قانونالبت يف التعدیالت والتصویت 

متیزي ٔشاكل ا   .املناصفة وماكحفة لك 

  

  

  ...الدائمة  اللجان  برنامج اجتماعات
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   إلى جمهورية الشيلي  ين يقوده السيد رئيس المجلس في زيارة عملر عن مجلس المستشاوفد.  

 

ن  شارن، السید حكمي  س جملس املس یقوم رئ
رة ٕاىل مجهوریة الشیيل،  ز رملاين،  ىل رٔس وفد  شامش، 

الل الفرتة  .2017یولیوز  19ٕاىل  17املمتدة من  وذ 

رة يف ٕاطار تعزز وتوطید    وتندرج هذه الز
القات التعاون والصداقة اليت جتمع بني اململكة املغربیة 
ة ٕاىل  ٓلیات والسبل الرام ومجهوریة الشیيل، وحبث ا
شارن املغريب وجملس  ٓفاق الرشاكة بني جملس املس توسیع 

رسیخ  سیق الشیوخ الشیيل، و شاور والت ٔسسة ال وم
م املشرتك ه   .حول القضا ذات 

شارن من     :ویتكون وفد جملس املس

شارن، س جملس املس   ـ السید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ

ٔمراك   ـ  رملان  ى  لس  شارن، وممثل ا ب جملس املس ٔمحد اخلریف، عضو مك السید 
  الوسطى،

ر  شارن ـ السیدة  لس املس لشغل مب ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا سقة مجمو   .احلرش، م

  

  
  
  
  
  
  

  ...العالقـات الخارجية
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 للجنة   70 ـلاأشغال الدورة     يحتضن البرلمان المغربي
 .يوليوز الجاري   21و 20التنفيذية لالتحاد البرلماني اإلفريقي يومي  
 

ورة ال ٔشغال ا لجنة  70حيتضن الربملان املغريب 
ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي، وذ یويم  یولیوز  21و 20التنف

 .اجلاري مبقر الربملان

ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي  لجنة التنف كب ا وس
ٔعامل املؤمتر ال دول  داد مرشوع  ىل ٕا ورة   40الل هذه ا

ورة ال ٔعامل ا دول  ذیة، لجنة التنف 71لالحتاد، ومرشوع 
ورة رخي وماكن هذه ا   .فضال عن حتدید 

ذ قرارات وتوصیات  ذیة تنف لجنة التنف ابع ا كام س
رمس سنة  ت التدبري  دارس حسا   .2016املؤمتر وس

ٔسس يف  ي ت حتاد الربملاين إالفریقي ا ٔن  ر  ر  13یذ ان  1976فربا ٔبید ، هيدف )وت دیفوار(يف 
م املشرتكٕاىل تعزز احلوار والتعاو  ه ة ومعاجلة املواضیع وإالشاكالت ذات  ت إالفریق   .ن بني الربملا

ظامت  ا بصفة عضو، ودوال وم ا ٕافریق ٔربعني ب ت متثل  رملا حتاد الربملاين إالفریقي من  شلك  وی
  .ٔخرى بصفة مالحظ

ذ لجنة التنف حتاد الربملاين إالفریقي من املؤمتر، وا زة  ٔ ٔمانة العامةوتتكون    .یة، وا

ابعة    ذ وم ىل تنف سهر  ث  حتاد الربملاين إالفریقي ح زة  ٔ ٔمه  ذیة من  لجنة التنف وتعد ا
حتاد، وكذا  مج العمل السنوي وحتدید مزيانیة  ر سطري  ىل  ذها املؤمتر، و التوصیات والقرارات اليت یت

ٔخرى ولیة ا   .ىل تطور العالقات مع املنظامت ا
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   التوقيع على مذكرة تفـاهم بين مجلس المستشارين ومجلس
 .الشيوخ بجمهورية األرجنتين

 

رة هامش ىل  لبالد هبا قامت اليت الز
سة السیدة تني جبمهوریة الشیوخ جملس رئ ٔرج   الل ا

ٔسبوع ٔربعاء یوم مت املايض، ا  ،2017 یولیوز 12 ا

ع رة ىل التوق شارن جملس بني تفامه مذ  وجملس املس

تني جبمهوریة الشیوخ ٔرج  .ا

رة وهتدف     ع مت اليت التفامه، مذ  لهيا التوق

س طرف من شارن، جملس رئ  ن حكمي السید املس

سة شامش تني، جبمهوریة الشیوخ جملس ورئ ٔرج  ا

رییال مار السیدة يت، ا ش داث م شاور لتعاون ٓلیات ٕا  تلحق روتووالت بواسطة جماالهتا حتدید یمت وال

تظمة مشاورات وعقد هبا، ٔن وبناءة بتة م م ذات القضا ش  العلیا لمصاحل دمة وذ املشرتك، ه

ن، سیق لب د واملواقف اجلهود وت ة الربملانیة الهیئات مستوى ىل الرؤى وتوح  والقاریة اجلهویة واحلكوم

ولیة ق وا مع لتضامنا وحتق ل املتبادل وا   .الهیئات هذه دا

مت،     رة، هذه مبوجب وس وات ٕارساء املذ ل التواصل ق رات تبادل الل من الربملاين، والتفا  الز
ارب واخلربات ئق واملعلومات والت لسني، بني والو شطة وتعزز ا ٔ  وتنظمي تعاون رامج رب املشرتكة ا

ت الندوات ٔ  واملنتد راسیة موا م ذات املواضیع حول التواصلیة ا ات وتفعیل املشرتك، ه  التعاون مجمو

تني جبمهوریة الشیوخ جملس ٕاداريت بني التقين التعاون تقویة وكذا الربملانیة، والصداقة ٔرج  وجملس ا

شارن رشیع جماالت يف الربملاين إالطار قدرات ودمع املس ة ال بلوماسیة واملراق مي الربملانیة وا  السیاسات وتق

ة ات العموم ولوج   .والتواصل احلدیثة والتك
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ٔيت    ع وی رة، هذه توق  والصداقة التفامه لروابط استحضارا املذ

تني مجهوریة جتمع اليت والتعاون ٔرج مثینا ململكة، ا  تبذلها اليت لجهود و

ان ميقراطي البناء توطید مسار يف الب ظومة تعززو  ا سان حقوق م سني، بني واملساواة إال  قمي ورش اجل

سامح شاور احلوار بتقویة مهنام والزتاما والسالم، ال  بني والتعاون الصداقة القات متتني يف ٕاكسهام الربملاين وال
رشیعیتني املؤسستني ستفادة الشعبني، بني التضامن وتقویة ال ة وإالماكنیات الفرص من و  خمتلف ىل املتا

ات صادیة السیاسیة الو ق ة و   .والثقاف

سة السیدة ٔن ٕاىل شار    تني جبمهوریة الشیوخ جملس رئ ٔرج رة قامت ا  ىل لمغرب، رمسیة ز

ني املسؤولني بار من ددا یضم وفد رٔس  بني والتعاون الصداقة ٔوارص تعزز ٕاطار يف وذ وإالداریني، احلكوم

ن   .الب
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 في أشغال الجمعية البرلمانية الفرنكفونية باللكسمبورغ ضمن    مجلس المستشارين يشارك

 .وفد برلماني مغربي

 

ٔمال العمري  شارت شارة احملرتمة السیدة  املس

ٔشغال امجلعیة الربملانیة الفركفونیة اليت   06ما بني  انعقدتيف 

لكس  11و رملاين مغريب یولیوز اجلاري  مبورغ مضن وفد 

ب املاليك مبعیّة   رٔسه س جملس النواب السید احلب رئ

امئة   .   مجلعیة ٔعضاء الشعبة ا
ل املشاراكت ممثالت   الشعب  وِيف ٕاطار تفا

ورة  مجلعیة املذ ٔعضاء واملالحظني  مع مضامني التقرر  ا

ه ممث الربملان الفريس السیدة ي قدم  chèleMi ا

    ANDRE لجمعیة ساء املهاجرات يف الفضاء الفركفوين" موضوع   حول  الاكتبة العامة الربملانیة  تطرقت  " ال

ري الرشعیني  ل تدبري تدفق املهاجرن  ٔ لجهود املتواص اليت تقوم هبا اململكة املغربیة من  شارة احملرتمة  املس

م  ٔطفال ا  وسهیل اندما ساء وا شلك املغرب دو مصدر اصة ال ث  زایدا ملحوظا ح ي یعرف 

د مقاربة مؤسساتیة تندرج مضن  الل اع ة لٕالقامة من  ٔن یتحول ٕاىل و ل  ، ق ٔورو وحمطة عبور ٕاىل 

ات   سیاسیة  شارة احملرتمة تضمني هذا القرار جبم من املقرت لجوء، كام اقرتحت املس لهجرة وا دجمة  م

ل رفع  اص لهذه العملیة  م  ل ٕایالء اه ٔ ذي من  ازها التنف لجمعیة الربملانیة الفركفونیة و لسة العامة 

سانیة    .املعض إال

لسیدات والسادة الربملانیني   ٔدوار املنوط  ٔمهیة ا ىل  ٔكدت السیدة العمري  صل،  وِيف سیاق م

مي  ذ وتق ة والقوانني ال  يف ضامن ٕاقرار وتنف ولیة السیاسات العموم ات ا لعنف ضد  وطنیة واالتفاق املعنیة 
ٔعضاء ارب واملامرسات الفضىل بني خمتلف ا شجیع تبادل الت یات مع  ساء والف     .ال
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ور النضايل السیدة ٔشادت   ،  Simone ٕاىل ذ

  Veil رب لقاء  ٔشغال هذا ا اص فاع عن حقوق املرٔة ، اقرتحت السیدة العمري متهید  كرمي  ختصیص 

  .  لها

ت زام لغة الفرسیة هذه السنة، مع ختلید  و ان الناطقة  ت الب رملا هذه التظاهرة الهامة اليت جتمع 

لشباب لربملان الفركفوين  ة  ة الثام س لفركوفونیة ومع ال لجمعیة الربملانیة  رى امخلسني    . ا

ت"موضوع  امجلعیة العامة لهذه التظاهرة وقد تدارست لغوي ، التعدد الثقايف ، الهو ٕالضافة " التعدد ا

ٔطفال وتعزز مقاربة النوع ساء وا لهجرة والعنف ضد ال   . ٕاىل قضا هتم التعاون الربملاين وإالشاكلیات املتعلقة 

ٔجرت السیدة العمري ممث الربملان املغريب   ، ملوازاة مع ذ يف  املشاراكت  لقاءات ثنائیة مع نظراهئا  و

متع املدين واحلركة النقابیة من  ىل ما یقوم به ا اح الربملان املغريب  ورة ، مؤكدة انف ادرات ومحالت   ٔشغال ا م

فاع عن حقوق املرٔة  سیة  ر الهادف واملعقلن  حتس س من شانه ٕان یعزز معل الربملانیات والربملانیني يف 

ذ املغرب لاللزتامات ا متیزي  ولیة املتعلقةلتنف ٔشاكل ا خنراط يف  رفع مجیع  مبتابعة رفع التحفظات و

ات  یارات لالتفاق خ   .املعنیة  الربوتووالت و
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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
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