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 31/2017رقم    اجتماع  
  2017 غشت فـاتحاالثنين    ليوم

  

  

ء فاحت غشت عقد شارن یـوم الثال ب جملس املس لس  2017 مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
ٔعضاء السادة  شامش، وحضور ا     :السید حكمي ب

  

 وح س؛  :  عبد 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؛  :   رشید املنیاري   حماسب ا

       ه لس ؛    :عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

 لس؛ٔمني   :          ٔمحد خلریف   ا

 دال لس؛       :  محمد    ٔمني  ا

 لس  :  ٔمحد توزي   .ٔمني ا
  

ع لك من  السیدة والسید  ج   :ف اعتذر عن حضور هذا 
 

 ة التازي س؛  :  ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 لس  :    العريب احملريش     .حماسب ا

  

    

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب
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ر فهيا مبضامني  يف بدایة س لكمة ذ ٔلقى السید الرئ ع  ج هذا 

ٔن هذا  ىل  ٔكد  ث  ید، ح اخلطاب املليك السايم مبناسبة عید العرش ا

لني  ارشة ٕاىل مجیع املؤسسات الوطنیة والفا ه من رسائل م شلك حلظة فارقة لقوة ما ورد ف اخلطاب التارخيي 

  .السیاسیني
  

ٔوحض ستحضار معاين ودالالت هذا  و ٔخرى، ملزم  بايق املؤسسات ا شارن،  ب جملس املس ٔن مك

قة اليت متر مهنا بالد ق ايت املطلوب يف هذه املر ا لنقد ا ام  ل الق ٔ لس . اخلطاب من  ساءل ا دالالت 

ي مي  لشلك ا ته  اجه مع وطریقة تدبري وظائفه وسبل تطور مقار يس يف م ل الرئ ٔن یصبح ذ الفا ه من  ك

مثر، كام یؤكد  س ٔن  ة، واليت جيب  ه الفریدة واملتنو ری لبالد، انطالقا من  يف املشهد املؤسسايت والسیايس 

رشیع املغريب وجع  رب جتوید ال لس  ق ٕاضافة نوعیة لهذا ا ي ميكن من حتق لشلك ا اللته دامئا،  لیه 

دا با ملست   .ت العرصموا

  

ٔقر ٔخر يف ٕاجناز العدید  و لس قد ت كون ا رتاف  ضیان إال ٔمانة واملسؤولیة تق ٔن ا س ب السید الرئ

ٔسالیب  ام مبراجعة  ستدعي الق الیة مواضیعها، وهو ما  لرمغ من راهنیة واستع ٔوراش والربامج املسطرة  من ا

ت، بعیدا عن لك العمل وتغلیب فضی التعاون البناء ما بني مجیع امل   .السیاسیة الضیقة عتباراتكو

  
ل توطید مسار وريش العدا  ومل یفت ٔ ر هاته الفرتة من  عوة ٕاىل رضورة اس س ا السید الرئ

شارن  ن یعزت جملس املس ن السنویني ا لقاء ن ا دیدة من هاذ سخ  رب ٕاطالق  عیة واجلهویة  ج

ر  ضاهنام وتنظميهام  ىل املستوى ح لس  ٓلیات تعزز حضور ا ، والتفكري جبد يف تطور  ال امل ایة من 

لوطن فاع عن القضا املصريیة واحلیویة  ة  وا ويل    .الربملاين ا

  

ب  واقرتح ات املق ملك ج د  ٔ ٔن یمت ختصیص  ضبة ب ٓخر هذه اللكمة املق س يف  السید الرئ

مي اسرتا لس لتق اجه العمل املعمتدة ا ل تغیري م ٔ لس يف بدایة الوالیة احلالیة من  تیجیة العمل اليت وضعها ا

سرتاتیجیة ة والفعالیة املطلوبتني ٕالجناح هذه  ا ق الن دیدة كف بتحق ت تدبريیة  د مقار   .واع

  

  
  مجلس المستشارين  523العدد    - النشرة الداخلية

 



4 
 

 
 
 
 
 

بالقرارات  ع املك  الصادرة عن اج

  

 شؤون تنظميیة :  

  ب السابق رمق  قراربتعدیل   01/31/2017 رمققرار ىل الشلك  06/30/2017املك ادة صیاغته  وٕا
  :التايل

بتضمین محضر ھذا االجتماع الخرق الذي وقع خالل  06/30/2017قرار رقم "  
ولجنة التعلیم والشؤون االجتماع المشترك للجنة العدل والتشریع وحقوق اإلنسان 

، المتمثل في إسناد رئاسة 2017یولیوز  13الثقافیة واالجتماعیة المنعقد بتاریخ 
جزء من االجتماع، لكل من رئیس لجنة التعلیم والشؤون الثقافیة والسید أمین 
 المجلس، بالنیابة عن الخلیفة الثاني لرئیس المجلس والمكلف برئاسة ھذا االجتماع

لمغادرة االجتماع لبضعة دقائق من أجل إعطاء تصریح لوسائل الذي استأذن 
 موضوع مراسلة رئیس فریق األصالة والمعاصرةاإلعالم، وھو اإلشكال الذي كان 

  ." من النظام الداخلي للمجلس 62استنادا إلى المادة 
  

 رشیع   :ال
  

   ا  02/31/2017 رمققرار ىل ٕ لس من جملس النواب،  ة من مشاریع القوانني اليت توصل هبا ا مجمو

امئة ان ا ل  : ويه . ا

  لعدل  33.17مرشوع قانون رمق ة امللكفة  صاصات السلطة احلكوم یتعلق بنقل اخ

د لتنظمي  لنیابة العامة وسن قوا سا  ه رئ ى حممكة النقض بصف لم  ٕاىل الویل العام 
 یابة العامة؛رئاسة الن 

  لشباب والعمل امجلعوي؛ 89.15مرشوع قانون رمق شاري  س لس   یتعلق 

  نباء؛ 02.15مرشوع قانون رمق ٔ ادة تنظمي واك املغرب العريب ل ٕ  یتعلق 

  ة 103.14مرشوع قانون رمق لسالمة الطرق داث الواك الوطنیة  ٕ  .یتعلق 
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  رشیعیة التالیة النصوصجمة رب ب 03/31/2017 رمققرار راسة  ال
ٔربعاء  اجللسة العامةيف والتصویت  لس یوم ا غشت  02اليت سیعقدها ا

ة الثالثة بعد الزوال 2017  : ىل السا

  ات  99 .15مرشوع قانون رمق لمعاشات لفائدة ف داث نظام  املهنیني والعامل املستقلني ٕ

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش لیه جلنة املالیة والتخطیط .  (وا وافقت 

لبیة يف  ٔ صادیة،  ق   ).، بعد تعدی2017یولیوز  19والتمنیة 

  متیزي 79.14مرشوع قانون رمق ٔشاكل ا لیه (. یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك  وافقت 
رشیع وحقوق جلن سانة العدل وال لبیة  إال ٔ عیة،  ج ة و وجلنة التعلمي والشؤون الثقاف

 ).، بعد تعدی2017یولیوز  24يف 

  يف  03.17مرشوع قانون رمق ٔ س  ٔد ة املوقعة ب ىل االتفاق ه  نومفرب  19یوافق مبوج

درالیة ا 2016 زدواج الرضیيب بني اململكة املغربیة ومجهوریة ٕاثیوبیا الف ميقراطیة لتجنب 

ل ىل ا دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا   . وم

  يف  04.17مرشوع قانون رمق ٔ س  ٔد ىل االتفاق املوقع ب ه   2016نومفرب  19یوافق مبوج

شجیع  ٔن ال ش ميقراطیة،  درالیة ا بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف

راتوامحل   .ایة املتباد لالس

  دمات النقل اجلوي املوقع  05.17مرشوع قانون رمق ٔن  ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج
ٔ يف  س  ٔد بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا  2016نومفرب  19ب

ميقراطیة درالیة ا   .الف

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

هترب الرضیيب  2016 ع ا زدواج الرضیيب وم بني اململكة املغربیة ومجهوریة رواندا لتجنب 

ل ىل ا دان الرضائب    .يف م

  غايل يف  07.17مرشوع قانون رمق ك ىل االتفاق املوقع  ه  ٔكتور  19یوافق مبوج

شجیع وامحلایة املتباد بني حكومة اململكة  2016 ٔن ال ش املغربیة وحكومة مجهوریة رواندا 

رات   .لالس

  ٔن اخلدمات اجلویة املوقع  08.17مرشوع قانون رمق ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج
غايل يف   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رواندا 2016ٔكتور  19ك

  
  مجلس المستشارين  523العدد    - الداخليةالنشرة  
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  ة  09.17مرشوع قانون رمق ىل االتفاق ه  یوافق مبوج

ریفو يف  ا ٔن بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة  2016نومفرب  21املوقعة ب
ل ىل ا دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم  .مدغشقر لتجنب 

  ربیة  10.17مرشوع قانون رمق 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  2016نومفرب  21ا

  .مجهوریة مدغشقر

  ٔن اخلدمات اجلویة املوقع بدار  11.17مرشوع قانون رمق ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

دة 2016ٔكتور  24يف السالم    .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة تزنانیا املت

  ٔن اخلدمات اجلویة املوقع  12.17مرشوع قانون رمق ش ىل االتفاق الثنايئ  ه  یوافق مبوج

ا يف  ٔبو سمرب  2ب درالیة 2016د ري الف   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی

 دان الصید البحري، املوقعة  13.17رمق  مرشوع قانون رة تفامه يف م ىل مذ ه  یوافق مبوج

ا يف  ٔبو سمرب  2ب درالیة 2016د ري الف   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی

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

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

ميقراطیة   .ا

  ٔمين، املوقع  15.17مرشوع قانون رمق ال ا ىل اتفاق التعاون يف ا ه  یوافق مبوج

غايل يف    .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رواندا 2016ٔكتور  19ك

  ا يف  17.17مرشوع قانون رمق ٔبو ىل االتفاق املوقع ب ه  سمرب  3یوافق مبوج د
ٔن إالنعاش  2016 ش درالیة  ري الف بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی

رات   .وامحلایة املتباد لالس

  شاء جملس السمل  28.17مرشوع قانون رمق ىل الربوتوول حول ٕا ه  یوافق مبوج

ٔمن التابع لال ن وا ا(حتاد إالفریقي، املعمتد بدور وب ٕافریق   .2002یولیو  9يف ) ج

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

ٔن الربملان إالفریقي، املعمتد مبدینة رست  ش ة  صادیة إالفریق ا(ق  .2001مارس  2يف ) لی

  
  مجلس المستشارين  523العدد    - النشرة الداخلية
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  ىل املعاهدة  34.17مرشوع قانون رمق ه  یوافق مبوج

ا  ٔبو ة، املعمتدة ب صادیة إالفریق ق ة  لجام ري(املؤسسة  ل  1991یونیو  3يف ) نی من ق
حتاد إالفریقي ل حملها  ة اليت  دة إالفریق ظمة الو ٔعضاء يف م ول ا   .ا

  ىل  20.17مرشوع قانون ملصادقة  یتعلق  2-16-814بقانون رمق   املرسوم  یقيض 

نضباط العسكري د  لوقایة املدنیة لقوا ریة العامة  ملد خضاع العاملني  لیه (.ٕ وافقت 

ٕالجامع يف  ٔساسیة،  ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا ، بدون 2017یولیوز  26جلنة ا

  ؛)تعدیل

  عیة 65.15مرشوع قانون رمق ج ایة  لیه جلنة التعلمي (. یتعلق مبؤسسات الر وافقت 

ٕالجامع يف  عیة،  ج ة و   ؛)، بعد تعدی2017یولیوز  26والشؤون الثقاف

  م ه الواك املغربیة 60.16مرشوع قانون رق رات والصادرات حتدث مبوج س . لتمنیة 
لیه جلنة املا( ٕالجامع يف وافقت  صادیة،  ق ، 2017یولیوز  26لیة والتخطیط والتمنیة 

  ).بعد تعدی

 يق النصوص اجلاهزة.  
  

 ٔسئ الشفهیة   :ا

  ء فاحت غشت ملوافقة  04/31/2017 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  ىل 
س السید عبد  2017 لرئ لسةاليت سرئسها اخللیفة الرابع  ل ٔمني  ٔمحد توزي    .القادر سالمة والسید 

  

  ةاجللسة السنویة مل مي السیاسات العموم   : ناقشة وتق

  لسة ملوافقة   05/31/2017 رمققرار ل لتحضري  اتیة امللكفة  ة املوضو مو س ا ىل طلب رئ

ل  ٔ متدید  ة حول املرفق العمويم  مي السیاسات العموم ني السنویة ملناقشة وتق ة ٕاىل  مو تقدمي تقرر ا
مي ل التق   .استكاملها مجلیع مرا

 امئة ان ا ل   : ا

  ا  06/31/2017 رمققرار ٔوراش مرشوع ٕ ل جلنة فرعیة استطالعیة  شك لیة ل ا طلب جلنة ا
تصة ىل اجلهة ا ٔيب رقراق   .هتیئة ضفيت 

  مجلس المستشارين  523العدد    - النشرة الداخلية  
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 ة   :العالقات اخلارج

  ٔمراك ملوافقة   07/31/2017 رمققرار ت  رملا تدى  ىل طلب م
ب  ىل غرار  (FOPREL)الوسطى والاكری ل مبدینة العیون  رب املق ٔو شت الل شهر غشت  ع هلم  بعقد اج

ني املاضیتني  .ما مت يف السن

  ٔورو يف ىل مشاركة شعبة ملوافقة  08/31/2017قرار رمق لس  شارن يف امجلعیة الربملانیة  جملس املس
سان اليت ستعقد ببارس یوم  رب  05ٔشغال جلنة القضا القانونیة وحقوق إال  .2017شت

  ٔورو يف ملوافقة  09/31/2017قرار رمق لس  شارن يف امجلعیة الربملانیة  ىل مشاركة شعبة جملس املس

ميقراطیة اليت ستعقد ببارس یوم ٔشغال جلنة القضا الس  رب  06یاسیة وا  .2017شت

  

 شؤون ٕاداریة:  
  

  بیة الرضوریة لرشوع  10/31/2017قرار رمق ات املك حلاج امئة  ان ا ل ات وا مو زوید الفرق وا يف 

وح ة يف انتظار ٕاطالق طلب عروض مف  .واملل

  س وعضویة لك من بتلكیف  11/31/2017قرار رمق لرئ ٔول  رئاسة اخللیفة ا ب  لجنة اليت شلكها املك ا

لس  ملرب السمعي البرصي مب ٔنظمة الصوت  س والسادة احملاسبني ملتابعة ورش جتدید  لرئ اخللیفة الثالث 

ب  ع املك الل اج شارن بتقدمي تقرر لها عن هذا املوضوع  ىل.  2017غشت  07یوم إالثنني املس  و

وح رمق  ٓل طلب العروض املف مت احلسم يف م لس مؤخرا 01/2017ضوء هذا التقرر س ٔطلقه ا ي   .ا

  ني بصیانة بتلكیف  12/31/2017قرار رمق ني املتعلق داد قراءة ملضامني الصفق ٕ السادة احملاسبني 
ٔداء الرشكتني امل  مي  زة السمعیة البرصیة قصد تق ٔ یة وصیانة ا ٓت التق ش ٔشغال الصیانةامل ني ب  .لكف

 
 قضا لٕالطالع

  الل ٔسئ الشفهیة املنعقدة  لسة ا الل  شارن  حصی حضور السیدات والسادة املس
ٔسبوع املنرصم   ).اعتذارا 17، و)ة(ارض 66(ا
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 ستوریة   :العالقات مع املؤسسات ا

سان حول  صدور -  لس الوطين حلقوق إال لم شاري  س الرٔي 
لم  33.17مرشوع قانون رمق  لعدل ٕاىل الویل العام  ة امللكفة  صاصات السلطة احلكوم یتعلق بنقل اخ

د لتنظمي رئاسة النیابة العامة؛  لنیابة العامة وسن قوا سا  ه رئ ىل طلب (ى حممكة النقض بصف بناء 
 ).جملس النواب

 

 رشیع   :ال

  

 ار ب جملس النواب مبقرتح قانون ٕاخ و اخلاصةیتعلق  بتوصل مك ٔمالك ا ظمي وتدبري   ب
ٔصا واملعارصة( ٔعضاء فریق ا   .)تقدم به 

  

 ٔسئ الشفهیة   :ا
  

  رجمة سؤالها مراس لشغل اليت تطلب مبوجهبا  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا ٓينمجمو هتااكت "حول  ا ا
سانحقوق  ء " لك تالوهنا مبدینة احلسمية إال ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   1يف 
 .2017غشت 

  

 ة   :العالقات اخلارج

  

 مج لشتات  ر لسیاسات اخلاصة  معل مؤمتر ٕاطالق الشبكة الربملانیة املعنیة 
عقد بلشبونة یويم  ي س رب  8و 7ا  .2017شت

 لفرتة املمتدة  تقرر ٔوسط  شارن ملنطقة الرشق ا حول مشاركة وفد عن جملس املس
  .2017یولیوز  20ٕاىل  15من 

 شارن وجملس  تقرر ة التعاون والصداقة بني جملس املس مة وفد مجمو حول 
الل الفرتة املمتدة من    .2017یولیوز  21 ٕاىل 17الشیوخ إالیطايل لروما 

 
   

  
  مجلس المستشارين  522العدد    - النشرة الداخلية

 



10 
 

  

  

 
   عمومية للدراسة والتصويت على مشاريع قولنين جاهزةجلسة.  

ٔربعاء  شارن یوم ا رئاسة 2017غشت  02عقد جملس املس ة  السید عبد القادر سالمة  لسة معوم

لس  س ا   :ىل مشاریع القوانني التالیة اللهاصادق اخللیفة الرابع لرئ

ىل  03.17مرشوع قانون رمق            -1 ه  یوافق مبوج

ٔ يف  س  ٔد ة املوقعة ب بني  2016نومفرب  19االتفاق

ميقراطیة  درالیة ا اململكة املغربیة ومجهوریة ٕاثیوبیا الف

دان  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم لتجنب 

لالرضائب   .ىل ا

ه  04.17مرشوع قانون رمق              -2 یوافق مبوج

ٔ يف  س  ٔد بني  2016نومفرب  19ىل االتفاق املوقع ب

درالیة  حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف

رات شجیع وامحلایة املتباد لالس ٔن ال ش ميقراطیة،    .ا

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

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

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

غايل يف  08.17مرشوع قانون رمق             -6  ك ٔن اخلدمات اجلویة املوقع  ش ىل االتفاق  ه   19یوافق مبوج

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رواندا 2016ٔكتور 

ه  09.17مرشوع قانون رمق             -7  ریفو يف یوافق مبوج ا ٔن ة املوقعة ب بني  2016نومفرب  21ىل االتفاق

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

ل ىل ا   .الرضائب 

  

  

  ...الجلسات العمومية
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ىل اتفاق التعاون  10.17 مرشوع قانون رمق             -8 ه  یوافق مبوج

ریفو يف  ا ٔن اء البحریة، املوقع ب ٔح ربیة ا نومفرب  21يف جمال الصید البحري و

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مدغشقر 2016

ٔن  11.17مرشوع قانون رمق             -9  ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة تزنانیا  2016ٔكتور  24ع بدار السالم يف اخلدمات اجلویة املوق

دة   .املت
ا يف  12.17مرشوع قانون رمق       -10  ٔبو ٔن اخلدمات اجلویة املوقع ب ش ىل االتفاق الثنايئ  ه   2یوافق مبوج

سمرب  ري  2016د درالیةبني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی   .الف

ا يف  13.17مرشوع قانون رمق       -11  ٔبو دان الصید البحري، املوقعة ب رة تفامه يف م ىل مذ ه  یوافق مبوج

سمرب  2 درالیة 2016د ري الف   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی

ٔن تع 14.17مرشوع قانون رمق       -12  ش رة تفامه  ىل مذ ه  ٔ يف یوافق مبوج س  ٔد ارة املوقعة ب زز الت

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

غايل يف  15.17مرشوع قانون رمق       -13  ك ٔمين، املوقع  ال ا ىل اتفاق التعاون يف ا ه   19یوافق مبوج

  .ملغربیة وحكومة مجهوریة رواندابني حكومة اململكة ا 2016ٔكتور 

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

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

ٔمن التابع لالحتاد ی 28.17مرشوع قانون رمق       -15  شاء جملس السمل وا ىل الربوتوول حول ٕا ه  وافق مبوج

ن  ا(إالفریقي، املعمتد بدور وب ٕافریق   .2002یولیو  9يف ) ج
ة  29.17مرشوع قانون رمق       -16  صادیة إالفریق ق ة  لجام روتوول املعاهدة املؤسسة  ىل  ه  یوافق مبوج

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

ة، املعمتدة  34.17مرشوع قانون رمق       -17  صادیة إالفریق ق ة  لجام ىل املعاهدة املؤسسة  ه  یوافق مبوج

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

  ي؛إالفریق

ىل املرسوم بقانون رمق  20.17مرشوع قانون رمق -18 ملصادقة  ذي  28الصادر يف  2.16.814یقيض 

ة  مترب  30( 1437احل نضباط ) 2016س د  لوقایة املدنیة لقوا ریة العامة  ملد خضاع العاملني  ٕ املتعلق 

  العسكري؛

ه الواك املغربیة  60.16  مرشوع قانون رمق-19 رات والصادرات؛حتدث مبوج س   لتمنیة 

عیة؛ 65.15مرشوع قانون رمق -20 ج ایة    یتعلق مبؤسسات الر

متیزي؛ 79.14مرشوع قانون رمق -21 ٔشاكل ا   یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك 
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داث نظام  99.15مرشوع قانون رمق  -22 ات ٕ لمعاشات لفائدة ف

شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش املهنیني والعامل املستقلني وا

  اصا؛

لعدل ٕاىل الویل العام  33.17مرشوع قانون رمق -23 ة امللكفة  صاصات السلطة احلكوم یتعلق بنقل اخ

د لتنظمي ر  لنیابة العامة وسن قوا سا  ه رئ ى حممكة النقض بصف   .ئاسة النیابة العامةلم 

  

   األول للمجلس األعلى للحساباتجلسة مناقشة عرض الرئيس.  

 

ٔحاكم الفصل  ستور واملادة  148طبقا  شارن 279من ا لس املس يل  ا لس عقد من النظام ا  ا
ٔربعاء  یوم ة 2017 غشت 2ا لس رئاسة لسة معوم س ا شامش رئ ملناقشة العرض  خصصت السید حكمي ب

ٔمام اجللسة العامة املشرتكة  ٔعامل احملامك املالیة،  ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ٔلقاه السید الرئ ي  ا
 .2017یولیوز  4بني جمليس الربملان يف 

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

ضیات الفصل طبقا  ستور 100ملق جملس  عقد من ا
شارن یوم ء فاحت غشت  املس ة  ، 2017الثال لسة معوم

شامش خصصت لس السید حكمي ب س ا لتقدمي  رئاسة رئ
س " ل رئ لسیاسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  ا

 :حول موضوعي" احلكومة

ة املتعلقة  ـ 1   مبغاربة العامل؛ حصی السیاسات العموم

ذ  2 ىل تنف رها  ٔ ة و ـ التقائیة السیاسات العموم
  .سرتاتیجیات القطاعیة

  

  

  
  مجلس المستشارين  523العدد    - النشرة الداخلية

  



13 
 

  

  

 

 العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة  

 
لجنة عقدت ا خصص 2017غشت  7االثنني  ٔمس یوم ا  69.16راسة مرشوع قانون رمق  اج

متمي املادة  ة 39.08من القانون رمق  4یقيض ب   .املتعلق مبدونة احلقوق العی

لجنة قد عقدت ءیوم  واكنت ا ا 2017 فاحت غشت الثال ل  اج بت يف التعدیالت ٓخر خصص 

ىل صاصات  33.17مرشوع قانون رمق  والتصویت  لعدل ٕاىل الویل یتعلق بنقل اخ ة امللكفة  السلطة احلكوم

لنیابة العامة وسن قو  سا  ه رئ ى حممكة النقض بصف لم  د لتنظمي رئاسة النیابة العامةالعام    .ا

ات الربملانیة بــ  مو ٓيت 21وقد تقدمت الفرق وا ة، حسب مصدرها، اك ىل املرشوع موز   :تعدیال 

 ٔصا وامل   دیالت؛تع 7: عارصةفریق ا
 ة العمل التقديم   تعدیالت؛ 5: فریق العدا والتمنیة ومجمو

 لشغل حتاد املغريب    تعدیالت؛ 4: فریق 

ة الكونفد ميقراطیةرالیة مجمو   .تعدیالت 5: لشغل ا

ىل هذ بعدها، لجنة  ة التالیةصادقت ا لن   :ا املرشوع، بدون تعدیل، 

 9: املوافقون  
 1: املعارضون  
 3: املمتنعون  

  

  
  

  

  

  

  

  ...الدائمة  اللجان  أشغال
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   الخارجية والحدود والدفـاع الوطني  لجنة

 والمناطق المغربية المحتلة
 

ا یوم لجنة اج س  عقدت ا ىل  2017 غشت 02 امخل ٕالجامع  ال  قوانني هتم مشاریع صادقت 
ة 17   :ويه اكلتايل اتفاق

ارة  02.17مرشوع قانون رمق  .1 ظمة الت شاري حول قوانني م س شاء املركز  ىل اتفاق ٕا ه  یوافق مبوج

سیاتل  ة(العاملیة، املوقع  ٔمرك دة ا ت املت  .  1999نومفرب  30يف ) الوال

ىل االتفاق املوقع بلوسااك يف  22.17مرشوع قانون رمق  .2 ه  ر  20یوافق مبوج بني حكومة  2017فربا

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

ٔن اخلدمات اجلویة املوقع بلوسااك يف  23.17مرشوع قانون رمق  .3 ش ىل االتفاق  ه  ر  20یوافق مبوج فربا

یا 2017   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة زام

ة امل 24.17مرشوع قانون رمق  .4 ىل االتفاق ه  را يف یوافق مبوج ٔ ر  17وقعة ب بني حكومة  2017فربا

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

ل   .ىل ا

ر  25.17مرشوع قانون رمق  .5 ة املوقعة جبو يف فاحت فربا ىل االتفاق ه  بني حكومة  2017یوافق مبوج
هترب الرضیيب يف اململكة  ع ا زدواج الرضیيب وم وب السودان لتجنب  املغربیة وحكومة مجهوریة ج

ل ىل ا دان الرضائب    . م

ر  26.17مرشوع قانون رمق  .6 ىل االتفاق املوقع جبو يف فاحت فربا ه  بني حكومة  2017یوافق مبوج

شجیع و  ٔن  ش وب السودان  راتاململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ج س  .حامیة 

ر  27.17مرشوع قانون رمق  .7 لتعاون املوقع جبو يف فاحت فربا ىل االتفاق العام  ه   2017یوافق مبوج

وب السودان  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ج

ٔفریقي  32.17مرشوع قانون رمق      .8 لمؤمتر الوزاري ا يس  ٔس ىل القانون الت ه  ٔرصاد یوافق مبوج ل

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

  .لهذا املؤمتر

رمني املوقعة ببكني يف  44.16مرشوع قانون رمق  .9 سلمي ا ة  ىل اتفاق ه   2016ماي  11یوافق مبوج

 .بني اململكة املغربیة ومجهوریة الصني الشعبیة 
  مجلس المستشارين
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ة التعاون إالداري  48.16مرشوع قانون رمق  .10 ىل اتفاق ه  یوافق مبوج
سهیل إالجراءات امجلریة وتعزز التعاون املشرتك  ل  ٔ املتبادل من 

ة  ٔعضاء االتفاق الفات امجلریة والبحث عهنا وردعها بني دول  لتبادل والوقایة من ا العربیة املتوسطیة 

ر " احلر  اد ٔ ة  ر  18، املوقع بعامن يف " اتفاق   . 2015فربا

لتبادل احلر  51.16مرشوع قانون رمق  .11 ة العربیة املتوسطیة  ىل الربوتوول إالضايف لالتفاق ه  یوافق مبوج

دیدة، املوقع يف ریل  6 حول انضامم دول  ٔ2016 .  

ال اجلنايئ، املوقعة یوا 52.16مرشوع قانون رمق  .12 لتعاون القضايئ يف ا ة املتعلقة  ىل االتفاق ه  فق مبوج

  .بني اململكة املغربیة ومجهوریة الصني الشعبیة  2016ماي  11ببكني يف 

صادي املعمتد بني  53.16مرشوع قانون رمق  .13 ق ملشغل  رتاف املتبادل  ىل اتفاق  ه  یوافق مبوج

ٔعضاء االتفاق  ول  لتبادل احلر ا ر " ة العربیة املتوسطیة  اد ٔ ة  لقاهرة يف " اتفاق ریل  13، املوقع  ٔ

2016 .  

سهیل الربط إاللكرتوين وتبادل  54.16مرشوع قانون رمق  .14 رة تفامه يف جمال  ىل مذ ه  یوافق مبوج

لتبادل احلر  ة العربیة املتوسطیة  ٔعضاء االتفاق ول  ة " املعلومات بني ا ر اتفاق اد لقاهرة "ٔ ، املوقعة 
ریل 13يف  ٔ 2016 .  

ة بني حكومة اململكة املغربیة  56.16مرشوع قانون رمق  .15 روتوول تعدیل االتفاق ىل  ه  یوافق مبوج

ىل  لرضائب  سبة  ل هترب من الرضائب  ع ا زدواج الرضیيب وم وحكومة مملكة البحرن لتجنب 

ملنامة يف  ل، املوقع   .2016ریل ٔ 25ا

ال العسكري، املوقع ببكني  62.16مرشوع قانون رمق  .16 ٔن التعاون يف ا ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

فاع مجلهوریة الصني الشعبیة 2016ماي  11يف  لمملكة املغربیة ووزارة ا فاع الوطين    .بني ٕادارة ا

ويل لزیت ا 79.16مرشوع قانون رمق  .17 ىل االتفاق ا ه  ، 2015لزیتون وزیتون املائدة لعام یوافق مبوج

  .2015أكتوبر  9في املوقع جبنیف 
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 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية. 
 

   العاشرة صباحاعلى الساعة    2017غشت   08الثالثاء:  
   عیة  13.16رمق  انونمرشوع قدراسة ج ٔعامل  داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ یتعلق 

  .لسكىن وسیاسة املدینة

  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ...الدائمة  اللجان  برنامج اجتماعات
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   البرازيلية  –هيكلة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية. 
 

ة  شارن الرام ب جملس املس ذا لقرارات مك تنف

دد من  ات التعاون والصداقة مع  ٕاىل تفعیل معل مجمو

ت دول العامل، متت ة الصداقة الربملانیة  رملا هیلكة مجمو

رئاسة  شارن وجملس الشیوخ الربازیيل  بني جملس املس

ٔبدوح، عضو الفریق  لطیف  شار السید عبد ا املس

دة والتعادلیة لو  .ستقاليل 

شار السید رشید املنیاري  یار املس ومت اخ

لشغل حتاد املغريب  س ممثال لفریق  لرئ ف  كنائب 

ةشغل امل  لمجمو صب مقرر  ٔحرار م شار السید محمد الرزمة، عضو فریق التجمع الوطين ل    .س

شارن وجملس  سیق بني جملس املس شاور والت یف ال ك ٔمهیة  ىل  شارون  ٔكد السادة املس و

القات التعاون الثنايئ لرتىق ٕاىل مستوى وجحم إالرادة القویة لقائد ل تدعمي  ي الشیوخ الربازیيل يف س

ن وتطلعات الشعبني الصدیقني اتور  . الب رة اليت قام هبا مؤخرا الس لز ويف هذا الصدد، مت التنویه 

ملقرتح الرايم  اصة  لس الشیوخ الربازیيل لبالد  ة مب س جلنة العالقات اخلارج لو رئ ولو دي م ندو  فر

يس يس مجموعيت الصداقة ورئ ل جلنة مشرتكة تضم رئ شك رشیعیتني ٕاىل  ملؤسستني ال ة      .جلنيت اخلارج

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...العالقـات الخارجية

  مجلس المستشارين  523العدد    - النشرة الداخلية
 



18 
 

  

  

  

  

  اإلشراف                   

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


