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 30/2017رقم    اجتماع  
  2017يوليوز   24االثنين    ليوم

  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس لس السید  2017 یولیوز 24مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
ٔعضاء السادة  شامش، وحضور ا     :حكمي ب

  

 وسكوس س؛  :   محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 س؛  :  عبد القادر سالمة لرئ   اخللیفة الرابع 

 لس؛  :    العريب احملريش     حماسب ا

 لس؛  :  رشید املنیاري   حماسب ا

 لس  :    ٔمحد خلریف   .ٔمني ا

  

ع لكف اعتذر عن حضور هذا    :والسادةمن السیدة  ج

 

 اله احللوطي س؛ لتلكی  :  عبد  لرئ باخللیفة الثاين    فه من طرف املك

        نة مشرتكة ؛مبهمة رئاسة جل                                        

 ة التازي س؛  : ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 ه لس ؛  :  عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

 دال لس؛       :  محمد    ٔمني  ا

 خلارج  :  ٔمحد توزي مة  لس لوجوده يف    .ٔمني ا

  

  

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب
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ع القرارات الصادرة عن   ج

  

 ستوریة    :العالقات مع املؤسسات ا
  

  دید  01/30/2017 رمققرار د لعقد اجللسة اخلاصة ملناقشة عرض  2017غشت  02رخي بت مكو

صاد واملالیة  ق ة و لیة والص ا ات ا ىل قطا ت، مع املوافقة املبدئیة  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا الرئ

لنقاش  اور  ة مك ة والتعلمي والفال ة والسیا ارة والصنا  ).تفاق مع ندوة الرؤساء(والعدل والت

  لس ا ٕ  02/30/2017قرار رمق ي توصل به ا لسلطة القضائیة ا ىل  ٔ لس ا لم يل  ا النظام ا
ل ٕابداء الرٔي ٔ ات من  مو ىل الفرق وا ستوریة،   .من احملمكة ا

  
  

 رشیع   :ال
  

   رشیعیة بتخصیص  03/30/2017 رمققرار ورة، تربمج فهيا مجیع النصوص ال تام ا ل اخ امة ق لسة 

 .اجلاهزة

  ا  04/30/2017قرار رمق سخ ٕ ريم ٕاىل  ة القانون اجلنايئ،  288الفصل مقرتح قانون  من مجمو
ل  لس ق ات  مو ىل احلكومة والفرق وا لشغل،  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا ٔعضاء مجمو ي تقدم به  وا

ٔحاكم املادة  تصة طبقا  لجنة ا ىل ا الته  يل 177ٕا ا لس من النظام ا  .لم

  

 ٔسئ الشفهیة   :ا
 

   ىل  05/30/2017 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم ملوافقة  لسة ا ٔعامل  ء دول  یولیوز  25الثال

لسة 2017 ل ٔمني  ٔمحد اخلریف  وسكوس والسید  س السید محید  لرئ   .اليت سرئسها اخللیفة الثالث 
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 امئة ان ا ل   : ا

  ي بتضمني  06/30/2017 رمققرار ع اخلرق ا ج حمرض هذا 

عیة  ج ة و سان وجلنة التعلمي والشؤون الثقاف رشیع وحقوق إال لجنة العدل وال ع املشرتك  ج الل  وقع 

س جلنة التعلمي ، املمتثل يف ٕاسناد رئاسة جزء من 2017یولیوز  13املنعقد بتارخي  ع، للك من رئ ج

ع  ج رئاسة هذا  لس وامللكف  س ا لنیابة عن اخللیفة الثاين لرئ لس،  ٔمني ا ة والسید  والشؤون الثقاف

ٔحاكم املادة  ٔصا واملعارصة 62معال ب س فریق ا ي اكن موضوع مراس رئ لس، وا لم يل  ا  .من النظام ا

  س  07/30/2017 رمققرار لسني یوم امخل لجنيت املالیة  ع مشرتك  ابتداء  2017یولیوز  27بعقد اج
ة الثالثة  داد  دعبمن السا صاد واملالیة حول إالطار العام ٕال ق ر  ع ٕاىل عرض السید وز الظهر، لالس

ل  .مرشوع قانون املالیة املق

 
  

 ان النیابیة لتقيص احلقائق ل   : ا

  ني بعقد  08/30/2017 رمققرار لجنتني النیابی ل وضع الهیالك املسرية  ٔ ورة من  تام ا ل اخ ع ق اج
ت، قصد الرشوع يف  ص احلكومة السترياد النفا رخ ة و لسیا ب الوطين املغريب  لتقيص احلقائق حول املك

ارشة بعد ذ   .معلهام م
  

 ة   :العالقات اخلارج
 

  داد  09/30/2017 رمققرار شارن ٕ شارن املغريب وجملس املس رة تفامه بني جملس املس مرشوع مذ
صادیني وممثلني عن  ق لني  لسني مبشاركة الفا رملاين بني ا تدى  ٔرضیة ٕالقامة م شلك  ين، واليت س الیا

 .اجلهات

  ٔشغالملوافقة  10/30/2017 رمققرار ورة  ىل حضور  ويل  137ا يت ستعقد اللالحتاد الربملاين ا
روسیا ما  . 2017ٔكتور  18و  14بني  سان برتسبورغ 

  ورة الطارئة لالحتاد الربملاين ملوافقة  11/30/2017 رمققرار ٔشغال ا ضان الربملان املغريب  ىل اح
س العريب یوم  ٔقىص  2017یولیوز  27امخل د ا الق املس ىل ضوء ٕا ل القدس احملت  ملناقشة الوضع دا

 .ه املصلنييف و
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 شؤون ٕاداریة:  
  

  الن 12/30/2017قرار رمق دید  ٕال وح  عن طلب عروض مف
ملرب السمعي البرصي دید معدات الصوت   .لت

    ل هنایة السنة  30/2017/ 13قرار رمق ة قصد ٕاجنازها ق لصفقات العموم مج التوقعي   .هتييء الرب

  الم والتواصل  14/30/2017قرار رمق ادة هیلكة قسم إال ٕ لرشوع يف إالجراءات إالداریة املتعلقة 
شارن لس املس  .مب

  ادة 15/30/2017قرار رمق لسادة  ٕ خلدمات املقدمة  دول ٕادراج النقطة املتعلقة  شارن مضن  املس
ل مع املعطیات الواردة يف التقرر املعد لهذا الغرض ل التفا ٔ ل من  ع املق ج  .ٔعامل 

  
 
  

  
لمتابعة   قضا 

  
 

  

 شؤون ٕاداریة:  
  

  ذ ة تنف ٔوىل من سنة در ٔشهر ا رمس امخلس  لس   .2017مزيانیة ا

 شارن لسادة املس  .اخلدمات املقدمة 
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 قضا لٕالطالع
  

  

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

 ستوریة   :العالقات مع املؤسسات ا

  ورة يئ 76انعقاد ا عي والب ج صادي و ق لس  لم   .العادیة 

 رشیع   : ال
  

  ار رشیعیة التالیة  ٕاخ لنصوص ال   : بتوصل جملس النواب 

 یتعلق مبؤسسة الوسیط؛ 14.16رمق قانون  مرشوع 

 لجام 29.17رمق قانون  مرشوع روتوول املعاهدة املؤسسة  ىل  ه  ة یوافق مبوج صادیة إالفریق ق ة 

ٔن الربملان إالفریقي، املعمتد مبدینة رست  ا(ش  ؛2001مارس  2يف ) لی

 ة، املعمتدة  34.17رمق قانون  مرشوع صادیة إالفریق ق ة  لجام ىل املعاهدة املؤسسة  ه  یوافق مبوج

ا  ٔبو ري(ب دة ا 1991یونیو  3يف ) نی ظمة الو ٔعضاء يف م ول ا ل ا ل حملها من ق ة اليت  ٕالفریق

 ؛حتاد إالفریقي

 سان؛ 76.15رمق قانون  مرشوع لس الوطين حلقوق إال ادة تنظمي ا ٕ  یتعلق 

 ٔقالمي 112.14رمق من القانون التنظميي  141املادة  قانون تنظمي بتغیري مقرتح لعامالت وا  املتعلق 

لس النواب( ستقاليل مب ٔعضاء الفریق   ؛)تقدم به 

  ات 113.14من القانون التنظميي رمق  149قانون تنظميي بتغیري املادة  حمقرت مجلا تقدم به ( یتعلق 

لس النواب ستقاليل مب  ؛)ٔعضاء الفریق 

 جلهات  111.14القانون التنظميي رمق من  162املادة  بتغیريقانون تنظميي  مقرتح تقدم به (یتعلق 

لس النواب ستقاليل مب  ؛)ٔعضاء الفریق 

 لغات والثقافة املغربیةقانون تنظميي یتعلق  مقرتح  ؛لس الوطين 

 لس النواب( الاكذب إالشهارقانون حول  مقرتح ستقاليل مب ٔعضاء الفریق   ؛)تقدم به 

 ةقانون حول  مقرتح ولوج ابعة الكوارث الطبیعیة والتك رقب وم فاع املدين و ٔعضاء ( ا تقدم به 

لس النواب ستقاليل مب   ؛)الفریق 

  مجلس المستشارين  522العدد    - النشرة الداخلية  
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 متمي املادة قانون یقيض  مقرتح رمق من الظهري الرشیف  4ب
ر  24( 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008 مبثابة )  1958فربا

ة  لوظیفة العموم ٔسايس العام  ٔعضاء الفریق (النظام ا تقدم به 
لس النواب  ؛)ستقاليل مب

 ىل االتفاق املوقع بلوسااك 22.17رمق قانون  مرشوع ه  ر  20يف  یوافق مبوج بني حكومة  2017فربا

رات س شجیع وحامیة  ٔن  ش یا    ؛اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة زام

 ىل  23.17رمق قانون  مرشوع ه  ٔن اخلدمات اجلویة املوقع بلوسااكیوافق مبوج ش ر  20يف  االتفاق  فربا

یا 2017  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة زام

 را 24.17رمق انون ق مرشوع ٔ ة املوقعة ب ىل االتفاق ه  ر  17يف  یوافق مبوج بني حكومة  2017فربا

دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم ا لتجنب  اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 

ل   ؛ىل ا

 ة املوقعة جبو 25.17رمق قانون  مرشوع ىل االتفاق ه  ر يف یوافق مبوج بني حكومة  2017 فاحت فربا

هترب ال ع ا زدواج الرضیيب وم وب السودان لتجنب  رضیيب يف اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ج

ىل ا دان الرضائب    ؛لم

 ىل االتفاق املوقع جبو 26.17رمق قانون  مرشوع ه  ر  یوافق مبوج بني حكومة  2017يف فاحت فربا

رات س شجیع وحامیة  ٔن  ش وب السودان    ؛اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ج

 لتعاون املوقع جبو 27.17رمق قانون  مرشوع ىل االتفاق العام  ه  ر  یوافق مبوج  2017يف فاحت فربا
وب السودان   ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ج

 ٔرصاد  32.17قانون رمق  مرشوع ٔفریقي ل لمؤمتر الوزاري ا يس  ٔس ىل القانون الت ه  یوافق مبوج

ٔخرض (املعمتد بربا ، ) (AMCOMET اجلویة ر  14يف ) الرٔس ا ورة الثالثة  2015فربا ل ا من ق

 .لهذا املؤمتر

 امئة ان ا ل   :ا
  

  سان رشیع وحقوق إال ة ٕاىل عقد جلنة العدل وال لمراس الرام ر العالقات مع الربملان  اع وز ٕار

، والرتاجعات املس يف جمال حریة التعبري واحلق يف التجمع  لب راسة موضوع الوضع احلقويق 

صاص وزارة العدل ه مضن اخ  .السلمي لعدم اندرا
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  ام ىل ق ك واملاء  لوجس ر التجهزي والنقل وا موافقة السید وز

ش یطرة والعرا يت الق لیة مبهة استطالعیة ملقالع الرمال مبدی ا  .جلنة ا

  ناء ام جلنة املالیة مبهمة استطالعیة ٕاىل م ىل ق ك واملاء  لوجس ر التجهزي والنقل وا موافقة السید وز
ويل   .بين انصارالناظور واملركز ا

  س ليس الربملان یوم امخل لجنيت املالیة مب ع مشرتك  ة الثالثة بعد  2017یولیوز  27اج ابتداء من السا

ل،  داد مرشوع قانون املالیة املق ملالیة حول إالطار العام ٕال ر امللكف  الظهر، لتقدمي عرض السید الوز

ضیات املادة   .لقانون املالیة 130.13 من القانون التنظميي رمق 47طبقا ملق

  ع جلنة العدل ملناقشة موضوع ىل حضور اج سان  و امللكفة حبقوق إال ر ا داث "موافقة وز ٔ ا

سان س " اليت وقعت مؤخرا ،وفهيا مساس حبقوق إال ه یوم امخل دا  2017یولیوز  27واقرتا   .مو

 

 ة   :العالقات اخلارج
  

  حتاد ٔقىص؛البیان الصادر عن  د ا ع ٕاقامة صالة امجلعة يف املس ن م ي ید   الربملاين العريب ا

  لسة لشغل عقد  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا لشغل ومجمو حتاد املغريب  ستقاليل و طلب الفریق 

الل الصهیوين ضد الشعب الفلسطیين ومقدساته  ح ة لسلطات  العتداءات املمهن لتندید  ة  معوم

ه املصلني يف ضوء ٔقىص يف و د ا الق املس  ؛ٕا

  ورة ٔشغال ا ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي اليت انعقدت مبقر الربملان املغريب  70تقرر عن  لجنة التنف

  ؛2017یولیوز  21 -20یويم 

  الل شهر یولیوز شارن ٕاىل الشیيل  س جملس املس رة اليت قام هبا السید رئ ملخص تقرر عن الز
  .ارياجل

  خمتلفات
  

 متع املدين لفائدة  تقرر لعالقات مع الربملان وا ي نظمته الوزارة امللكفة  لقاء التواصيل ا عن ا

ٔعضاء احلكومة يف الشؤون ا شاري    .2017یولیوز  12لربملانیة بتارخي مس
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   األول للمجلس األعلى للحساباتجلسة مناقشة عرض الرئيس.  

 

ٔحاكم الفصل  ستور واملادة  148طبقا  من ا
شارن 279 لس املس يل  ا لس یعقد من النظام ا  ا
ٔربعاء  د  یوم ة العارشة  2017 غشت 2ا ىل السا

ة ختصص ملناقشة العرض  لسة معوم ا،  والنصف صبا
ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ٔلقاه السید الرئ ي  ا
ٔمام اجللسة العامة املشرتكة بني  ٔعامل احملامك املالیة،  حول 

  .2017یولیوز  4جمليس الربملان يف 

 

   المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومةاألجوبة على األسئلة  "جلسة عمومية لتقديم".  
 

ضیات الفصل  ستور 100طبقا ملق  یعقد من ا
شارن یوم ء فاحت غشت  هجملس املس  2017الثال

ٔسئ الشفهیة،  لسة ا ة ختصص  بعد  لسة معوم
لسیاسة العامة "لتقدمي  ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  ا

س احلكومة ل رئ  :موضوعيحول " من ق

ة املتعلقة مبغاربة العامل؛  ـ 1   حصی السیاسات العموم

ذ  2 ىل تنف رها  ٔ ة و ـ التقائیة السیاسات العموم
  .سرتاتیجیات القطاعیة
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   افتتاح الدورة  يلقي خطابا هاما في  رئيس مجلس المستشارين

االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد األقصى  "الطارئة لالتحاد البرلماني العربي حول  
  ."المبارك

ضن ٔشغال املؤمتر  اح لسیه  الربملان املغريب مب

اخلامس والعرشون الطارئ لالحتاد الربملاين العريب حول 

د " ة حلرمة املس ٔقىص هتااكت إالرسائیلیة الصار ا

س "املبارك   .مبقر الربملان  2017یولیوز 27، وذ یوم امخل

ورة  ة لهذه ا تاح ف وقد متزيت اجللسة 

ٔلقاه السید  ي  س جملس  حكميخلطاب الهام ا شامش رئ ب

رب يف مسهت  ي  شارن وا املطلق مع  التضامنعن املس
امة املقدسیني واملقدسیات ومع الشعب الفلسطیين بصفة 

ود املفروضة  ا احلنیف واسمترار الق ٔراكن دی ٔمه  دى  هتاك جسمي حلقهم يف ممارسة ٕا جراء ما یتعرضون  من ا

ة  ی ن العبادة وصون وحامیة املواقع ا ٔما لوصول ٕاىل  ذ عقود والس ت املتعلقة  ىل ممارسة هذا احلق م

     .لقدس الرشیف

السید واعترب  

ٔن س  س  الرئ ما یقع الیوم ل

لحظة، بل  ٔو ا ولید الصدفة 

ٔساس حمص  ذره ا هو يف 
نا،  ري سلمي مبنطق واقع ووضع 

وي ملا  اسمترار مرده العجز الب

نا إالقلميیة  ظوم تبقى من م

ٔثري ذ  لعمل املشرتك،  وت

زمات االٕ  ٔ دود وكذا ل ل رة  ت العا د لت لول عربیة    .قلميیةىل العمل الفعال ٕالجياد 

  

  ...أنشطة الرئاسة
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ىل ذ مبجمل ٔن استدل  ة  وبعد  اخلطب والرسائل امللك

ة ٔن القضیة الفلسطی ش ة  ٔنظار املؤمترن السام ٔمام  س  سط السید الرئ  ،

ٔفاكر الرصینةبعض  ٔمالت وا   :وتتعلق بـ الت

ايل  .1 رافعي استع داد خمطط  ٔن ٕا ٔساس  ىل   ، ا العاد ويل مع قضی لتضامن ا ادة احلیاة  ٕال

ن الرمسي والشعيب؛ طط البعد   ستدمج هذا ا

ٓسیوي  .2 ذ ٕاسرتاتیجیة لتعبئة البعد إالفریقي وا ا–النظر يف ٕاماكنیة وضع وتنف  -عربیا وٕاسالم

ٔن هذه القضیة احلیویة واملصريیة؛  ش

لحظة وكذا عضویة  .3 ر هذه ا الت القاریة واجلهویة، اس تنا الوطنیة يف العدید من التك رملا

حتاد الربملاين  رملانیة ٕاىل  ة عریضة  اكر والتندید، ٕاىل صیا س ٔفعال، واملرور من خطاب  ٔقوالنا ٕاىل  لنحول 

داث وای ة، وبغیة است ة، من  ويل بغرض ٕاذاكء الوعي الشعيب العاملي بعدا القضیة الفلسطی بعثة  دفاا

ٔن الوضع القانوين لهذه املدینة املقدسة،  ش س استصدار قرار  لقدس الرشیف وال ٔوضاع  دولیة الستطالع ا

بند طارئ  ٔمر  سجیل هذا ا ىل ذ–بدل املطالبة ب ٔبنا  ٔخرى؛ - كام د ة  ٔشغال مؤمتراته، من    يف 

دة  .4 مم املت ٔ سان التابع ل لعقد دورة طارئة خمصصة ملوضوع تقدمي ملمتس ٕاىل جملس حقوق إال

ل وبعث جلنة لتقيص  شك ال تعذر ذ  ة ويف  ی هتااكت حق املقدسیني واملقدسیات يف ممارسة رشیعهتم ا ا

ٔن؛   احلقائق هبذا الش

س ر السید الرئ ام لكمته ذ یة الالزمة الستكامل  ويف خ ابعة وختصیص املوارد املادیة والف ٔمهیة م ب

سا  ني ورئ لمؤم ٔمريا  ه  دى املشاریع املهیلكة لصاحب اجلال امل محمد السادس حفظه هللا،بصف ذ ٕا تنف

ٔشقائنا يف القدس السل  -لجنة القدس الرشیف  ري املرشوط واملوصول مع  هنج التضامين   -یبةطبقا ملواص ا

شمل الفرتة املمتدة من  ت مال القدس الرشیف يف سیاق خمطط  ذها واك ب ىل تنف سهر  ٕاىل  2014واليت 

ٔهلها2018 جما واقعیا ومعلیا محلایة القدس ودمع مصود  ر شلك    .؛ لكونه 
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   العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة 
 

ا یوم امجلعة  لجنة اج لمناقشة العامة والتفصیلیة ملرشوع قانون خصص   2017یولیوز  28عقدت ا

ه  33.17 ى حممكة النقض بصف لم  لعدل ٕاىل الویل العام  ة امللكفة  صاصات السلطة احلكوم یتعلق بنقل اخ

لنیابة العامة  سا  د لتنظمي رئاسة النیابة العامةوسن قو رئ   .ا

ء  لجنة قد رشعت يف دراسة املرشوع یوم الثال ع ٕاىل العرض التقدميي  25واكنت ا الس یولیوز 

ت ر العدل واحلر   .لسید وز

كون یومه  ٔن  ىل  لجنة  ل ا ء فاحت غشت وقد جرى االتفاق دا ة الثانیة  2017الثال ىل السا

ل ٕالیداع التعدیالتٓخعرش زو  ٔ ٔساس ر  ىل  ىل  االبت فهي یمت ٔن،  ه رشوعامل والتصویت  يف  رم

ع  لسیاسة العامة مساء نفس الیوم املقرر انعقادهج هتاء اجللسة الشهریة املتعلقة  ارشة بعد ا   .م
  

 المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة. 
 

ا مشرتاك مع  لجنة اج س عقدت ا لس النواب یوم امخل ال  2017یولیوز  27نظريهتا مب مت 

ر دا عرض السید وز صاد واملالیة حول إالطار العام ٕال ، ومن املقرر 2018د مرشوع قانون املالیة لسنة ق

ة الثالثة بعد الزوال ىل السا ٔربعاء  د ا عها یوم  لجنة هذا العرض يف اج   .ٔن تناقش ا

لجنة قد  ٔربعاء واكنت ا ا سابقا یوم ا ٕالهناء دراسة مرشوع قانون  2017یولیوز  26خصصت اج
ٔن  60.16رمق  ٕالجامع بعد  لیه  ث صادقت  رات والصادرات، ح س ه الواك املغربیة لتمنیة  حتدث مبوج

 .مت تعدی

  

  

  

  

  ...الدائمة  اللجان  أشغال
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   والقطاعات االنتاجيةالفـالحة  لجنة 
 

ء  ا یوم الثال لجنة اج ب الوطين املغريب وضعیخصص لتدارس  2017یولیوز  25عقدت ا ة املك

عي  ج صاد  ق ة التقلیدیة و ة والنقل اجلوي والصنا ر السیا د وز ة، حبضور السید محمد سا لسیا

ة  لسیا و امللكفة  ب الوطين والسیدة ملیاء بوطالب اكتبة ا ر املك ع زوینت مد ٕالضافة ٕاىل السید عبد الرف

ة لسیا   .املغريب 

ة  ر السیا وافع وسیاق التقدم بطلب دراسة هذا املوضوع، تناول اللكمة السید وز ع  س وبعد 

لرمغ من  ٔمهیة إالجنازات اليت حققها القطاع  ىل  ٔكد  عي و ج صاد  ق ة التقلیدیة و والنقل اجلوي والصنا

دد من املؤسسات ٔمهیة التقائیة  ىل  ت، مشددا  د لقطاع هبدف  خضامة وجحم الت القة  واملاكتب اليت لها 

سیق جتمیع  ق رؤیة وت ٔفق تزنیل إالسرتاتیجیة الوطنیة لتحق هودات املبذو يف    .2020ا

دد ة ٕاىل  لسیا ب الوطين املغريب  لمك ر العام  ته تطرق املد من إالجنازات اليت حققها  من 

ب راهات النا، مشريا يف الوقت نفسه ٕاىل املك ٔوربیة إال ٔسواق ا صادیة بعدد من ا ت إالق جتة عن الصعو
ات  ق الطمو ويل واليت حتول دون حتق ىل الصعید إالقلميي وا ول  دد من ا ات اليت تعرفها  رات والزنا والتو

  .املرجوة

شهده القطاع من  ىل ما  دم الرىض  الهتم عن  شارون يف مجمل تد رب السادة املس عقب ذ 

الالت يق  اخ سیق مع  ٔفقي بت ىل املستوى ا لقطاع  ٔمهیة  ىل رضورة ٕایالء ا ن  وسوء التدبري، مؤكد

لني اخلواص ٔكرب مع الفا شلك  ٔوارص الرشاكة  ، وشلك معودي عن طریق تقویة  ات املتد   .القطا
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   والحدود والدفـاع الوطني  الخارجية  لجنة

 والمناطق المغربية المحتلة
 

ا یوم لجنة اج ء   عقدت ا ىل  2017یولیوز  25الثال ٕالجامع  ال  قوانني هتم مشاریع صادقت 

ة 17   :ويه اكلتايل اتفاق
 

ٔ يف  03.17مرشوع قانون رمق         .1 س  ٔد ة املوقعة ب ىل االتفاق ه  بني اململكة  2016 نومفرب 19یوافق مبوج

دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم ميقراطیة لتجنب  درالیة ا املغربیة ومجهوریة ٕاثیوبیا الف

ل   .ىل ا

ٔ يف  04.17مرشوع قانون رمق         .2 س  ٔد ىل االتفاق املوقع ب ه  بني  2016نومفرب  19یوافق مبوج
شجیع وامحلایة املتباد حكومة اململكة املغربی ٔن ال ش ميقراطیة، درالیة ا ة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف

رات   . لالس

س  05.17مرشوع قانون رمق         .3 ٔد دمات النقل اجلوي املوقع ب ٔن  ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

ميقراطیةبني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوب  2016نومفرب  19ٔ يف  درالیة ا   . یا الف

غايل يف  06.17مرشوع قانون رمق         .4 ك ة املوقعة  ىل االتفاق ه  بني  2016ٔكتور  19یوافق مبوج

ىل  دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم اململكة املغربیة ومجهوریة رواندا لتجنب 

ل   . ا

غايل يف 07.17مرشوع قانون رمق         .5 ك ىل االتفاق املوقع  ه  بني  2016ٔكتور  19 یوافق مبوج

رات شجیع وامحلایة املتباد لالس ٔن ال ش   . حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رواندا 

غايل يف  08.17مرشوع قانون رمق         .6 ك ٔن اخلدمات اجلویة املوقع  ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رواندا 2016كتور ٔ  19

ریفو يف  09.17مرشوع قانون رمق         .7 ا ٔن ة املوقعة ب ىل االتفاق ه   2016نومفرب  21یوافق مبوج
هترب الرضیيب يف  ع ا زدواج الرضیيب وم بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مدغشقر لتجنب 

دان ل م ىل ا   .الرضائب 

ربیة  10.17مرشوع قانون رمق         .8 ىل اتفاق التعاون يف جمال الصید البحري و ه  یوافق مبوج

ریفو يف  ا ٔن اء البحریة، املوقع ب ٔح   ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مدغشقر 2016 نومفرب 21ا
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ىل االتفاق  11.17مرشوع قانون رمق         .9 ه  یوافق مبوج

ٔن اخلدمات اجلویة املوقع بدار السالم يف  بني حكومة  2016ٔكتور  24ش

دة   .اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة تزنانیا املت

ىل االتفاق  12.17مرشوع قانون رمق   .10 ه  ا یوافق مبوج ٔبو ٔن اخلدمات اجلویة املوقع ب ش الثنايئ 

سمرب  2يف  درالیة 2016د ري الف   . بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی
ا  13.17مرشوع قانون رمق  .11 ٔبو دان الصید البحري، املوقعة ب رة تفامه يف م ىل مذ ه  یوافق مبوج

سمرب  2يف  درالیةبني حكومة اململكة املغرب  2016د ري الف   . یة وحكومة مجهوریة نی

ٔ  14.17مرشوع قانون رمق   .12 س  ٔد ارة املوقعة ب ٔن تعزز الت ش رة تفامه  ىل مذ ه  یوافق مبوج

ميقراطیة 2016نومفرب  19يف  درالیة ا   . بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف

غايل يف یو  15.17مرشوع قانون رمق   .13 ك ٔمين، املوقع  ال ا ىل اتفاق التعاون يف ا ه   19افق مبوج

  . بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رواندا 2016ٔكتور 

ا يف  17.17مرشوع قانون رمق   .14 ٔبو ىل االتفاق املوقع ب ه  سمرب  3یوافق مبوج بني  2016د

راتحكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  ٔن إالنعاش وامحلایة املتباد لالس ش درالیة  ري الف   . نی

ٔمن التابع  28.17مرشوع قانون رمق   .15 شاء جملس السمل وا ىل الربوتوول حول ٕا ه  یوافق مبوج

ن  ا(لالحتاد إالفریقي، املعمتد بدور وب ٕافریق   . )2002یولیو  9يف  ( ج

صادیة  یوافق 29.17مرشوع قانون رمق   .16 ق ة  لجام روتوول املعاهدة املؤسسة  ىل  ه  مبوج

ٔن الربملان إالفریقي، املعمتد مبدینة رست  ش ة  ا(إالفریق   .2001مارس  2يف ) لی
ة،  34.17مرشوع قانون رمق   .17 صادیة إالفریق ق ة  لجام ىل املعاهدة املؤسسة  ه  یوافق مبوج

ا  ٔبو ري(املعمتدة ب ل حملها  1991یونیو  3يف  (نی ة اليت  دة إالفریق ظمة الو ٔعضاء يف م ول ا ل ا من ق

  .حتاد إالفریقي
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 التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية لجنة 

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج صادقت  2017یولیوز  26عقدت ا

ىل مرشوع قانون رمق ال  تعلق مبؤسسات ی  65.15ٕالجامع 

لجنة ل ا عیة كام مت تعدی دا ج ایة    .الر

  

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

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

اتیة، واصلتالعمويم،  ة املوضو مو لس لهذا الغرض،  ا ذ قرارهااليت شلكها ا اء الوزارء املرشفني  تنف ستد

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

س  ة یوم امخل مو لیة 27ويف هذا إالطار اسمتعت ا ا ر ا ى وز ر املنتدب  لسید الوز   .یولیوز 
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 .االقتصاديةالمالية والتخطيط والتنمية   لجنة

  

  :الثالثة بعد الزوالعلى الساعة   2017 غشت 02األربعاء   

  ة مزيانیة السنة املالیة  82.16مواص دراسة مرشوع قانون رمق یتعلق بتصف

2014. 

  داد مرشوع صاد واملالیة حول إالطار العام ٕال ق ر  اقشة عرض السید وز م

  .2018قانون املالیة لسنة 

   وحقوق اإلنسانالعدل والتشريع  لجنة 
  

  2017 فـاتح غشت الثالثاء 

 على الساعة الثانية عشرة زواال بمصلحة اللجنة:  

  ل لتقدمي التعدیالت ٔ ٔن مرشوع قانون ٓخر  یتعلق بنقل  33.17ش

ى حممكة  لم  لعدل ٕاىل الویل العام  ة امللكفة  صاصات السلطة احلكوم اخ
لنیابة العامة وسن  سا  ه رئ د لتنظمي رئاسة النیابة العامةالنقض بصف  .قوا

  قـاعة عكاشه( مباشرة بعد نهاية الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة(:  

  ىل مرشوع القانون رالبت يف التعدیالت والتصویت    .سالف ا

  
 

 
  

  
  

  ...الدائمة  اللجان  برنامج اجتماعات
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   البرلمان المغربي يحتضن أشغال المؤتمر الخامس
 .والعشرون الطارئ لالتحاد البرلماني العربي

ضن ٔشغال املؤمتر اخلامس والعرشون  اح لسیه  الربملان املغريب مب

ة حلرمة "الطارئ لالحتاد الربملاين العريب حول  هتااكت إالرسائیلیة الصار

ٔقىص املبارك د ا س "املس  .مبقر الربملان  2017یولیوز 27، وذ یوم امخل

ٔيت هذا املؤمتر، بدعوة من الربملان  وی

هتااكت املغريب، ويف ظروف  شهد ا اصة 

ع سلطات  ن املقدسة وم ٔما ٕارسائیلیة حلرمة ا

الل إالرسائیيل ٕاقامة صالة امجلعة يف  ح

شلك خرقا سافرا  ٔقىص املبارك، مما  د ا املس

ويل، واستفزازا ملشاعر اكفة  لقانون ا

لشعب  ٔساسیة  حلقوق ا املسلمني، ومسا 

  .الفلسطیين الصامد

عمل لالسات  خصصتقد و 

الت السیدات والسادة رؤساء  ملدا
الس رؤساء الوفود،  ت وا ملصادقة يفالربملا ىل القرارات  توجت  ىل البیان اخلتايم و ة  ام لسة خ

  .الصادرة عن املؤمتر
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حتاد الربملاين العريب هو  ٔن  ر  ٔلف یذ رملانیة عربیة تت ظمة  م

ٔسس  الس الربملانیة وجمالس الشورى العربیة، وقد ت من شعب متثل ا
رملانیة1974سنة  ني وعرشن شعبة  الیا اثن حتاد . ، ویضم  وهيدف 

الس الربملانیة العربیة والربملانیني العرب وٕاىل تعزز العمل املشرتك و  شاور بني ا سیق ٕاىل تعزز احلوار وال ت

ويل ىل املستوى ا االت و   .اجلهود الربملانیة العربیة يف خمتلف ا

لمؤمتر الرابع   حتاد، واكن البیان اخلتايم  ٔعامل  دول  اصة يف  ٔمهیة  ة ب وحتظى القضیة الفلسطی

ط شهر مارس  ضنته الر ي اح ٔن القضیة ا 2017والعرشن لالحتاد الربملاين العريب ا ىل  ة قد شدد  لفلسطی

الل إالرسائیيل  ح ة  ىل دمع مصود الشعب الفلسطیين يف موا مة العربیة و ٔ ٔوىل ل يه القضیة املركزیة ا

  .الغامش
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   البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الخامس والعشرين

حول    - دورة القدس   - العربي  اني  الطارئ لالتحاد البرلم
يوليو  / تموز 27الرباط  " االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد األقصى المبارك  "

2017. 

 

ت العربیة ومن  ٕان رؤساء الربملا

متعون يف ٕاطار املؤمتر اخلامس  ميثلهم، ا

والعرشن الطارئ لالحتاد الربملاين العريب 

ط،  2017وز مت /یولیوز 27املنعقد یوم  لر

امصة اململكة املغربیة، حتت رئاسة السید 

س جملس  حتاد ورئ س  ب املاليك رئ احلب

ر تصعید إالجراءات  ىل ٕا النواب املغريب، 

الل  ح ٔعامل القمع اليت متارسها سلطات  و

ىل  إالرسائیيل يف حق الشعب الفلسطیين، و
ٔقىص، د ا  اخلصوص يف املس

بعوا  - ل إالرسائیلیة يف حق الشعب الفلسطیينوقد  اكر ممارسات القمع والق ل س ٔ  املاكحف من 

ة   ؛حقوقه املرشو

فاع عن القدس الرشیف والتضامن مع الشعب الفلسطیين يف  -   ستحرضون واجهبم يف ا وٕاذ 

ه التارخيي املرشو لمامرسات وإالجراءات القمعیة والعنرصیة إالرسائیلیة وكفا ته  ستقالل موا ل  ٔ ع من 

امصهتا القدس  نيوٕاقامة دولته املستق و      ؛الرشیف وضامن حق العودة لالج

د  - ستف ة يف سیاق ٕاقلميي مضطرب،  قة اليت متر هبا القضیة الفلسطی ق اقشة الظروف ا وبعد م

ذ خمطط ٔساس احلكومة إالرسائیلیة لتنف ه  طانیة والقمعیةم س   ؛اهتا 

اهنم، فٕاهنموانط - لشعوب ومعربن عن الرٔي العام يف ب   :القا من واجهبم السیايس مكمثلني 
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ذها    -1 ٔو س شدة إالجراءات اليت اختذهتا  رفضون ویدینون 
ٔقىص وحمیطه ويف مجموع القدس  د ا الل إالرسائیيل يف املس ح سلطات 

خول ٕاىل  یة ورقابیة لعرق ا ٔم یة و ٓلیات تق ت  الرشیف، من حماو تث

الل و  ح انب سلطات  دوا واستفزازا من  ٔقىص، ویعتربوهنا  د ا دیدة يف مسلسل القمع املس لقة 

  . ومصادرة حقوق الشعب الفلسطیين

ٔبناء الشعب الفلسطیين تعترب ٕامعا  ل ومقع  هبا من معلیات ق ٔن هذه إالجراءات وما وا كام یؤكدون 

یدا  ٔ سان اليت مارسهتا ومتارسها يف حق الشعب الفلسطیين، وت سط حقوق إال ٔ هتااكهتا  انب ٕارسائیل يف ا من 

الللو  قي لالح  ؛ه احلق

شدة لك إالجراءات االٕ    -2 وطمس هوهتا العربیة   رسائیلیة لتغیري معامل املدینةرفضون ویدینون 

ارات ومزارع ورموز  ني من بیوت و ٔمالك الفلسطین ة واملسیحیة، ومصادرة  معرانیة ومعامل رخيیة و إالسالم
ة  ؛جغراف

3-   ٔ ة، یعتربون إالجراءات إالرسائیلیة ا فع املنطقة ٕاىل حرب دی رية يف القدس، سیاسات 

ٔساسیا سانیا  عتباره حقا ٕا  ؛ومصادرة حق وحریة العبادة 

لرتبیة والعلوم والثقافة    -4 دة  ٔمم املت ظمة ا دة وم ٔمم املت ورة الطارئة، ا یطالب املشارون يف ا

ریة والتارخيیة يف فلسطني، ويف مقدمهتا بتحمل مسؤولیهتا اكم يف حامیة إالرث ) یوسكو( ٔ العمراين واملعامل ا

ولیة حبامیة الرتاث  ات ا ٔو تدمريها؛ وٕاعامل املواثیق واالتفاق ٔقىص من معلیات تغیري هوهتا،  د ا املس

یف لعام ات ج الل واحلرب وخصوصا اتفاق ح ة  ٔزم ساين يف  ني 1949 إال يف الشق  وروتووهيا إالضاف

ر التارخيیة ٓ ة و وال   املتعلق حبامیة ا ةثقاف ی  ؛ا

ورة الطارئة، ومثنون، ما یقوم به صاحب اجلال امل محمد السادس  شید   -5 املشارون يف ا

ىل طابعها  رها واحلفاظ  ٓ ا عن القدس الرشیف وصیانة معاملها وم ود دولیة دفا س جلنة القدس من  رئ

ٔه  عي العريب ودمع مصود  ج ر والتكفل  ٓ رممي امل دد من اخلدمات املقدمة هلم يف جمال التعلمي و لها وجتوید 

ت مال القدس الل صندوق ب   .من 

ود واتصاالت   ن عبد العزز من  ادم احلرمني الرشیفني امل سلامن ا شیدون مبا یقوم به  كام 

ىل املقدسات  ه صاحب الوصایة الرشعیة  ال امل عبد هللا الثاين بصف ل القدس و مبا یقوم  ٔ دولیة من 

   ؛يف القدس الرشیف
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س   -6 ة  ٔن القضیة الفلسطی ىل  ىل مایؤكدون  سواها من  مو 

ٔخرى و  ة ٕاىلیدعون قضا  لقضیة الفلسطی ويل  مع ا ىل حشد ا  ؛العمل 

متع  ٕاىلیدعون    -7 ظامت ا العمل مع احلكومات العربیة وم
رملاين  شاء صندوق دمع  ني ومن هدمت بیوهتم، ویقرتحون ٕا ٔرس الشهداء الفلسطین مع املادي  ٔمني ا املدين لت

ٔقىص  د ا ملس  ؛والقدساص 

حتاد الربملاين العريب يف دورته الثالثة    -8 قة عن  لكفون جلنة دمع مصود الشعب الفلسطیين املن

ٔردن    والعرشن ت لك من املغرب وا رملا ٔمة الكویيت ورؤساء  س جملس ا رئاسة السید مرزوق الغامن رئ

ول النافذة رات لعدد من ا ز ام  لق ر،  ل  وفلسطني واجلزا ٔ هتا وذ من  لقاء قادهتا ورملا ويل  يف القرار ا

ة واملسیحیة يف فلسطني لمقدسات إالسالم هتااكت إالرسائیلیة املسمترة    ؛طرح موضوع 

ٔطراف   9-           ورة مبتابعة االتصاالت الالزمة يف ٕاطار املنظامت الربملانیة املتعددة ا یلزتم املشارون يف ا

ة الالرشعیة يف ومع  الل إالرسائیيل لوقف ٕاجراءاهتا التعسف ح ىل حكومة  ل الضغط  ٔ ت الوطنیة من  الربملا

طان و  س ٔرايض احملت ووقف  ٔقىص والقدس واكفة ا د ا اجللوس رفع احلصار عن الشعب الفلسطیين و املس
الل إالرس  ٕاىل ح ایة دولیة مبا یؤدي ٕاىل ٕاهناء  ال قریبة ووقف مفاوضات حتت ر ٓ ٔرايض العربیة يف  ائیيل ل

 ؛دول زمين واحض

ت املقدس خباصة     -10 ٔهل ب حيیون مصود الشعب الفلسطیين بعامة واملرابطني واملرابطات من 

لیه الصالة والسالم بصدورمه العاریة  لمسلمني ومرسى الرسول  ٔوىل  ن حيمون ویذودون عن الق ا ا

لجر واحلریة وقلوهبم العامرة  ل  ٔقىص، ومتنون الشفاء العا ىل شهداء ا ٕالميان والكرامة ویرتمحون 

ويل لهبة الشعب الفلسطیين  ٔیید الشعيب العريب وإالساليم وا زاید مظاهر املساندة والت الیًا  ٔرسى ومثنون  ل

ٔقىص املبارك  ؛لنرصة ا

ٔخرى   -11 ات  ٔیة طرو لقدس الكربى و ات إالرسائیلیة القائ  رفضون رفضًا قاطعًا لك الطرو

ٔن القدس العربیة،  ىل  ٔساس وضعها حتت وصایة دولیة، وشدد  ىل  امصة دو  حلل قضیة القدس 
الل  ح ل  ة حبدودها املعرتف هبا واليت اكنت قامئة ق إالرسائیيل يف اخلامس من فلسطني، يه القدس الرشق

ٔممي رمق 1967حزران  ىل ذ القرار ا ٔخرى اليت  2334، والقرار 242، كام نص  وعرشات القرارات ا

ٔخرى ة احملت ا ٔرايض الفلسطی ة احملت جزءاً من ا ٔبواب . اعتربت القدس الرشق ح مجیع  ویطالبون بف

ٔعامر امل ٔقىص املبارك ورفض حتدید  د ا ادة املس د وٕا خول اىل املس ن یودون ا ٔوضاعصلني ا مجیعها  ا

ل  لیه ق   ؛یولیوز  14ٕاىل ما اكنت 
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ٔقىص ومجیع  - 12 دها ا ٔن القدس مبس ىل  یؤكدون 

الص  راثیة يه م  ن  ٔما د و س ومسا ن املقدسة من كنا ٔما ا

ٔمر  ٔة املدنیة، ا ش ذ  ده وما م لشعب الفلسطیين بناها حبضارته و

ٔكدته القوانني والقرارات واملنظامت  ي  ظمة الیوسكوا   ؛املعنیة مبا فهيا م

ست إالرسائیيل من ٕاقرار قوانني یدعون  -13 ة ما یقوم به الك ويل ٕالدانة ومعاق حتاد الربملاين ا
ست إالرسائیيل حتت ما ميىس  ي اقره الك اصة مرشوع القانون اجلدید ا دة(عنرصیة  ي ) القدس املو ا

ق السالم يف ٔمام حتق دیدة  ، ویضع عوائق  ولیة ذات الص لقرارات ا هتااك  ت  شلك ا املنطقة وحيثون الربملا

ىل الل  العربیة  ح هتااكت  ٔن ا ش حتاد  إالرسائیيل تقدمي مرشوع قرار  ورة املق ملؤمتر  يف فلسطني، ٕاىل ا

ويل؛   الربملاين ا

اصة مهنم من اعتقلوا  -14 ني و ٔرسى الفلسطین ل حترر ا ٔ ىل ٕارسائیل من  یدعون ٕاىل الضغط 

الل ال  طفوا  ٔقىص؛واخ ا عن ا رية دفا ٔ   هبة الشعبیة ا

ن املسیحیني  -15 ال ا ٓلف اليت جتسدت يف مشاركة ر زتازمه مبظاهر التضامن والت یعربون عن ا

ٔقىص  د ا فاع عن املس ٔعامل ا ا، والتاكثف يف  ل حر لصالة دا لمؤذنني  ٔبوا  حت  س اليت ف ا والك
الل؛ ح ة    وموا

ىل استضافة هذه یعربون عن  -16 لمملكة املغربیة، ملاك وشعبا ورملا وحكومة  رمه وشكرمه  تقد

ورة الطارئة لالحتاد ور الثابت واملركزي ، ا اح لها وهو ما ینضاف، ٕاىل، ویؤكد ا ٔسباب الن وتوفري لك 

فاع عن املدینة املقدسة اهلها امل محمد السادس جلنة القدس يف ا رٔس  ٔهلها لمملكة اليت     .ودمع مصود 
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 الم ة التواصل والیقظة إال   .ةمصل
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