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 38/2017رقم    اجتماع 

 2017أكتوبر    30ليوم االثنين  

 
ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس لس  2017ٔكتور  30عقد مك س ا رئاسة رئ

ن شامشالسید    .حكمي 
ٔعامل النقط التالیة دول ا   :وقد تضمن 

  
ب السابق؛ .1 ع املك ىل حمرض اج  املوافقة 

ب؛ .2 ذ قرارات املك ة تنف  در

ٔمني حول إالشاكالت املتعلقة مبراجعة نظام  .3 د والت لتقا ٔطر الصندوق الوطين  عرض تقين یقدمه 

شارن  .املعاشات لفائدة السادة املس

ٔسبوع املنرصم حصی احلضور   .4 ئ الشفهیة ل ٔس لسة ا الل   :احلضور(والغیاب 

 ). 5:  اراتعتذ،92
سیق بني جمليس الربملان املنعقدة بتارخي   .5 ع جلنة الت  . 2017ٔكتور  23الصات اج

ل وضع  .6 ٔ لشغل متدید  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا ٔحرار ومجمو طلب فریق التجمع الوطين ل

ات  ل هو یوم االثنني املقرت ٔ ٓخر  ٔن  لام ب شارن  لس املس يل  ا  30ىل مسودة مرشوع النظام ا

 .2017ٔكتور 

ستوریة .7   :العالقة مع املؤسسات ا

يئ حول  مرشوع - 7.1 عي والب ج صادي و ق لس  املندجمة  إالسرتاتیجیةطلب رٔي ا

  .لشباب

ع  – 7.2 لس توق ة تعاون بني ا يئاتفاق عي والب ج صادي و ق لس    .وا

  

  

  

  

 

  اجتماعات وقرارات المكتب
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رشیع .8  :ال

س احلكومة ملرشوع قانون رمق ٕایداع  -  8.1 ط يف  47.16رئ لر ىل الربوتوول املوقع  ه  یوافق مبوج

ةاملتعلق مبراجعة  2016یونیو 4 ٔرايض املنخفضة،  االتفاق عي بني اململكة املغربیة ومملكة ا ج لضامن  العامة 
ط يف  لر ر  14املوقعة  عها يف 1972فربا مترب  30، كام متت مراجعهتا وتوق ىل  2002یونیو  24و 1996س و

ط يف  لر ة  1972نومفرب  3املتعلق مبراجعة التوافق إالداري بتارخي  2016یونیو  4امللحق املوقع  یف ٔن  ش

لضامن  ة العامة  عيتطبیق االتفاق ٔرايض املنخفضة، كام متت مراجعته  ج بني اململكة املغربیة ومملكة ا

ط يف  لر مترب  30لتوافقات إالداریة املوقعة    . 2002یونیو  24و 2000یونیو  22و 1996س

ر املنتدب امللكف رسا   - 8.2 ٔربع من الوز لعالقات مع الربملان یؤكد فهيا استعداد احلكومة لربجمة 

ات قوانني  .مقرت

لس تنظمي یوم درايس حول مرشوع قانون رمق   - 8.3 ة من الفرق الربملانیة   13.103طلب مجمو

ساء اربة العنف ضد ال   .املتعلق مب

ار  -  8.4   :بتوصل جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة ٕاخ

 ؛2018لسنة املالیة  68.17وع قانون املالیة رمق مرش  .1

ٔن اخلدمات اجلویة، املوقع مبوسكو يف  41.16مرشوع قانون رمق  .2 ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج

حتادیة؛ 2016مارس  15  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة روسیا 
ىل االتفاق يف جمال ال  16.17مرشوع قانون رمق   .3 ه  ط یوافق مبوج لر نقل البحري، املوقع 

مترب  8يف  نیة؛ 2016س  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الیو

ويل لتطبیق احلد من  42.17مرشوع قانون رمق   .4 لمركز ا شئ  ىل االتفاق امل ه  یوافق مبوج

ت وتدهورها  ت النامجة عن ٕازا الغا سمرب  10، املوقع ببارس يف )ٕاسريید(نبعا  ؛2015د

ال  80.16مرشوع قانون رمق   .5 دة إالداریة املتباد يف ا ىل االتفاق حول املسا ه  یوافق مبوج

سیل يف  ٔرايض املنخفضة؛ 2016یولیو  14امجلريك، املوقع بربو  بني اململكة املغربیة ومملكة ا

ٔسايس  44.17مرشوع قانون رمق   .6 ىل النظام ا ه  ا یوافق مبوج متویل املشاریع  – 50ٔفریق

ا  ٔفریق ار البیضاء يف  -  50و  ؛2015یولیو  29منیة املشاریع، املوقع 

دان البحث العلمي  18.17مرشوع قانون رمق   .7 ىل اتفاق التعاون يف م ه  یوافق مبوج

ط يف  لر ، املوقع  ولو مترب  8والتك نیة؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجل  2016س  هوریة الیو
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ىل اتفاق التعاون  31.17مرشوع قانون رمق   .8 ه  یوافق مبوج

يل، املوقع بلشبونة يف  ا ٔمن ا ٔن ا ریل  20ش بني اململكة املغربیة  2015ٔ

 وامجلهوریة الربتغالیة؛

رمني، املوقعة مبوسكو یوافق  28.16مرشوع قانون رمق   .9 سلمي ا دان  ة يف م ىل االتفاق ه  مبوج

حتادیة؛ 2016مارس  15يف   بني اململكة املغربیة وروسیا 
لتعاون يف جماالت النفط والغاز  46.16مرشوع قانون رمق   .10 رة تفامه  ىل مذ ه  یوافق مبوج

دام الطاقة، املوقعة ددة وكفاءة است ء والطاقة املت ة يف  والكهر ریل  5و بني وزارة الطاقة واملعادن  2016ٔ

ة يف دو قطر؛ ة يف اململكة املغربیة ووزارة الطاقة والصنا  واملاء والب

ة  43.16مرشوع قانون رمق   .11 و ة التعاون القانوين والقضايئ املوقعة  ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

ریل  5يف   حكومة دو قطر؛بني حكومة اململكة املغربیة و  2016ٔ

ا  45.17مرشوع قانون رمق   .12 ٔفریق ىل االتفاق بني اململكة املغربیة و ه  ا ( 50یوافق مبوج ٔفریق

ا  -50 ٔفریق ا ) منیة املشاریع – 50متویل املشاریع و ٔفریق عي  ج شاء املقر  ٔن ٕا راب اململكة  50ش فوق 

ار البیضاء يف   ؛2015یولیو  29املغربیة، املوقع 

سخ القانون رمق  52.17مرشوع قانون رمق   .13 ملصربات  17.88ب ة  ثبات مدة الصالح ٕ املتعلق 

ت ٔو احلیوا سان  صصة السهتالك إال ت املعلبة ا  .وشبه املصربات واملرشو

 

امئة .9 ان ا ل   :ٔشغال ا
مج  - 9.1 امئةر ان ا ل ات ا   .اج

 

ٔسئ الشفهیة .10  :ا

ٔسئلسة  -  10.1 ء  ا   :2017ٔكتور  31الشفهیة لیوم الثال

ٔعامل؛ -   دول ا

  رئاسة اجللسة؛ -

  ٔمانة اجللسة؛ -

ٔسئلسة  -  10.2 ء  ا   :2017نونرب  07الشفهیة لیوم الثال

  رئاسة اجللسة؛ -

  .ٔمانة اجللسة -
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شرتايك احملاور - 10.3 ة من الفریق  ستوري   املقرت والفریق ا

حتاد العام ملقاوالت املغرب  عي وفریق  ج ميقراطي  ة ا ومجمو

لشغل ميقراطیة  ة العمل التقديم الكونفدرالیة ا لسة الشهریة  ومجمو ل

لسیاسة العامة ٔسئ بنك. (املتعلقة    .)الشهریة حمني ل

  

ة  .11   :والرشاكة والتعاونالعالقات اخلارج
ة طلب  - 11.1 ر اخلارج ة طارئة ملناقشة ترصحيات وز لسة معوم ٔحرار لعقد  فریق التجمع الوطين ل

ري   .اجلزا

ة طلب   - 11.2 ر اخلارج ر ترصحيات وز ىل ٕا ة  لجنة اخلارج ع  ستقاليل لعقد اج الفریق 

ري   .اجلزا

شارن من املدعوة   -  11.3 لس املس ة  ا حلضور الورشة مو فریق ٕ دة  دن واحلكومات احمللیة املت

س  ملغرب یوم امخل صادي يف جمال الالمتركز  ق مع البعد  ط 2017نونرب  02الوطنیة    .لر

ار  -  11.4 اب السید ٕاخ ٔمراك الوسطى یوم  Tony RAFULنت سا لربملان  مرحش كت الوسط رئ

  .2017ٔكتور  23

ار  -  11.5 ويل تقدمي النتاجئ  ٕاخ لبنك ا حلاكمة  سیة امللكفة  رة الرئ زتام املد ويل  من البنك ا

لعامل  وري حول التمنیة  لتقرر ا سیة  لربملان املغريب حبضور الربملانیني   2017نونرب  13یوم االثنني   2017الرئ

الم متع املدين ووسائل إال   .وممثيل ا

ر رغبة  -  11.6 الل وز شارن  س جملس املس ات من السید رئ اح ة السورینام ٕاجراء م ارج
رته لبالد یويم    . 2017نونرب  03و  02ز

ار -  11.7 ٔعضاء  ٕاخ ٔسامء النواب الربملانیني  ويل ب ة والتعاون ا فریق (من وزارة الشؤون اخلارج

ٔقالمي اجلنوبیة ابت) الصحراء الغربیة رة ا ن یعزتمون ز   .  2017ٔكتور  27داء من یوم ا

س جملس  رسا -  11.8 لسنغال حول دعوة السید رئ س امجلعیة الوطنیة  جوابیة من رئ

ة ٔمراك الالت ا و ول ٕافریق لمنتدى الربملاين  يس  ٔس ع الت شارن لالج   .املس

لمشاركة يف اانتداب  – 11.9 شارة جناة مكري  لمس صا و املعارصة  ساء فریق  ل لقمة العاملیة 

ك اف رك   .2017نونرب  30و 28ما بني  السیاسیات الرائدات 

ضان  – 11.10 ٔوسط وشامل اح لشبكة الربملانیة فرع الرشق ا ع الثاين  الربملان املغريب لالج

ويل ويل وصندوق النقد ا ا حول البنك ا   .ٕافریق
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ن عن اعتذار   -  11.11 ايم ا شار السید عبد العايل  املس

شاوري یوم امجلعة  فریقي ال ع الربملاين  ج ٔشغال  ٔكتور  27حضور 

2017 .  

شارن السادة  دعوة -  11.12 احلو املربوح ومحمد العلمي ومعر املس

ٔبیض املتوسط حول  مورو ظمها امجلعیة الربملانیة حلوض البحر ا ٔشغال الندوة اليت س ٕانعاش ": لمشاركة يف 

ٔبیض سانیة حلوض البحر ا ل جهرات ٕا ٔ مالطا  یويم  –فالیتا التوسط واليت ستحتضهنا   "التعاون اجلهوي من 
  . 2017نونرب  17و  16

 

شار السید دعوة    -  11.13 ع  ربوحاحلو املاملس ج ب امجلعیة الربملانیة حلوض  33حلضور  ملك

ي سیعقد ٔبیض املتوسط ا   . 2017نونرب  15مالطا یوم  –بفالیتا  البحر ا

ورة تقرر   -  11.14 سان  42وتوصیات ا امئة حلقوق إال   .لجنة العربیة ا

ورة حمرض  -  11.15 ات ا ط  70اج لر ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي اليت انعقدت  لجنة التنف

  . 2017یولیوز 21و  20یويم 

رمس سنة مرشوع   -  11.16   . 2018املزيانیة العامة لالحتاد الربملاين إالفریقي 

 

 : شؤون تنظميیة .12

سجیل طلب  -  12.1 لشغل ال ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا ب ل مجمو عي املك  10الاكمل لوقائع اج

  . 2017غشت  8یولیوز و 
 :شؤون ٕاداریة .13

 

ة ملمتس  - 13.5 شارن الرفع من املن عیة ملوظفات وموظفي جملس املس ج ٔعامل  مجعیة ا

لجمعیة صصة    .السنویة ا

شارن – 13.6 لس املس لربوتوول مب   .وضعیة املوظفني امللكفني 

ني رهن إالشارة – 13.3 لس املوضو   .البطاقة املهنیة ملوظفي ا
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  :خمتلفات .14

 

ستضافة الوفد الرمسي طلب   -  14.1 لشعر  اجلامعة املغربیة 

ويل  ان ا لمهر ورة اخلامسة  ء املشاركني يف ا ٔد ساين یوم امجلعة  بلوماسیةلشعراء وا ة والشعر إال الثقاف

ا  2017نونرب  24 ة العارشة صبا   .ىل السا
ال وفد طلب  -  14.2 يك الستق س لو مع ا لثقافة والرثات بتوفري ا يل الرشیف  مجعیة موالي 

شارن یوم  لس املس ة املشارك يف قاف املسرية اخلرضاء مب   . 2017نونرب  14ٔمراك الالتی
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 37/2017رقم    اجتماع  
  2017 أكتوبر 23االثنين    ليوم

  

ب عقد شارن جملس مك ه اج  2017 ٔكتور 23 االثنني یوم املس
ٔسبوعي  شارنرئاسة  ا س جملس املس شامشالسید  رئ ، عبد احلكمي ب

ٔعضاء السادةو   : حضور ا
 

          وح ٔول اخللیفة:        عبد الصمد ق س ا   ؛لرئ

 وسكوس س؛  :    محید  لرئ  اخللیفة الثالث 

 ة التازي س؛  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 لس؛  :    العريب احملريش  حماسب ا

 لس حماسب   :     املنیاري رشید   ؛ا

  هعبد لس؛  :  الوهاب بلفق   حماسب ا

 دال لس؛  :    محمد    ٔمني ا

 لس  :     ٔمحد توزي   .ٔمني ا
 

  :لك من السادة احلضور عن اعتذر ف
  

 س الثاين اخللیفة   :   احللوطي اله عبد   ؛لرئ

 س الرابع اخللیفة  :  سالمة القادر عبد   ؛لرئ

 لس  :    ٔمحد خلریف   .ٔمني ا
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ع  ج   القرارات الصادرة عن 

  

 شؤون تنظميیة:  

  لس مع ملوافقة  1/37/2017 رمققرار ال ا ل من  ي یتفا مج العمل السنوي ا ر د مرشوع  ىل اع
لعملمضامني اخلطاب املليك السايم مبناسبة  عتباره ٕاطارا  رشیعیة  تاح السنة ال  .اف

  ب القادم نقطة تتعلق بتقدمي مسؤويل الصندوق الوطين بتضمني  2/37/2017 رمققرار ٔعامل املك دول 

ت نظام املعاشات لفائدة  اریوهات احملمت ملراجعة حسا سط الس ب قصد  ٔمام املك ٔمني لعرض  د والت لتقا

شارن  .السادة املس

  رشیعیة بتعممي  3/37/2017 رمققرار الل السنة ال شارن  ىل مجموع  2017-2016حصی جملس املس
لس لم ىل املوقع إاللكرتوين  ٔقراص مدجمة ورشها  رب  لس  ت ا  .مكو

  ٔهداف التمنیة  ملوافقة 4/37/2017 رمققرار دمة  رشیعیة والرقابیة يف  ىل طبع احلصی ال
شارن  2017- 2016/املستدامة لس املس راسات والبحوث يف الشؤون الربملانیة مب املنجز من طرف مركز  ا

ان ل ات والسادة رؤساء ا مو سقي ا ب والسادة رؤساء الفرق وم ٔعضاء املك ىل السادة    .وتوزیعها 

 

 رشیع   : ال

  ا  5/37/2017 رمققرار ٔحر ٕ ات القوانني تقدم هبا فریق التجمع الوطين ل ىل احلكومة قصد مقرت ار 
تصةٕابداء الرٔي  ان ا ل ٔنظار ا ىل  ل عرضها  ٔمر ب. ق  :  ـــویتعلق ا

 متمي تغیري اىل ريم قانون مقرتح ضیات و  65.99 رمق القانون من  270و 269 املادتني مق

  الشغل؛ مبدونة املتعلق

 متمي بتغیري یقيض قانون مقرتح  والرضائب امجلارك مدونة من  242و  224 و 223 الفصول و

ىض لهيا املصادق املبارشة ري  بتارخي الصادر 1.77.339 رمق قانون مبثابة املعترب الرشیف الظهري مبق

 ؛1397 شوال 25 ل املوافق 1977 ٔكتور 09

 ه احملدد 72.14 رمق القانون ومتم یغري قانون مقرتح  ىل فهيا حيال ٔن جيب اليت السن مبوج
د دمون املوظفون التقا ذه الصادر املدنیة املعاشات نظام يف املنخرطون واملست ف  الظهري ب

 ؛ )2016غشت  20(  1437 القعدة ذي 16 بتارخي 1.16.110 رمق الرشیف
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 41و  24 ،22 ،21 ،3الفصول  بتعدیل یقيض قانون مقرتح 

 جامدى 3 يف الصادر 1.58.376 رمق الرشیف الظهري من

ٔوىل ظمي 1958 نونرب  15ل املوافق 1378 ا س حق ب ٔس  ت

  .امجلعیات

 ٔسئ الشفهیة   : ا

   ء ملوافقة   6/37/2017 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   2017ٔكتور  24ىل 
لسة ل ٔمني  ٔمحد توزي   وح والسید  س السید عبد الصمد ق لرئ ٔول   .اليت سرئسها اخللیفة ا

  

  لسیاسة ٔسئ الشهریة املتعلقة    :العامةا

   دد   7/37/2017 رمققرار لسیاسة العامة واليت  لسة الشهریة املتعلقة  ل ٔساسیني  ن  د حمور ع
دئیا  د عن لك  2017نونرب  14یوم رخيها م ىل سؤال وا رص  ئ الشفهیة اليت ستق ٔس ارشة بعد حصة ا م

 .فریق
دد حمورا هذه اجللسة يف   : ویت

 و لف ر، ومعاجلة إالشاكالت املرتبطة سیاسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصید العقاري  س ائدة 
ة ٔرايض امجلوع وزع امللك  .ٔرايض الساللیة، 

 

  بة ورش اجلهویة املتقدمة ركزي إالداري ملوا  .سیاسة احلكومة يف تزنیل الال
 

 ة مي السیاسات العموم   : اجللسة السنویة لتق

   داث   8/37/2017 رمققرار دیدةٕ اتیة  ة موضو یار موضوعها وحتدید هیلكها  مجمو مت اخ س
مي  لسة السنویة املق اخلاصة بتق ل لتحضري  ٔوىل امللكفة  اتیة ا ة املوضو مو ملوازاة مع معل ا ف بعد، 

ٔشغالها ٔهنت  ة حول املرفق العمويم قد   .السیاسات العموم
  

 امئة ان ا ل   : ا

   عوةملوافقة  9/37/2017 رمققرار ٔعضاء جلنة املالیة  ىل ا صاد واملالیة  ق ر  ها وز اليت و
ٔربعاء  لرضائب یوم ا ادة قراءة املدونة العامة  لقاء التواصيل حول ٕا ٔشغال ا ٔكتور  25لس حلضور 

 .مبقر الربملان 2017

   ه  10/37/2017 رمققرار ل بتوج ٔ سان من  رشیع وحقوق إال س جلنة العدل وال رجمة مراس لرئ
لجنة ى ا ة   . دراسة مشاریع القوانني املود
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 ة   : والتعاون والرشاكة العالقات اخلارج

   ري البنك  ىلملوافقة  11/37/2017 رمققرار تنظمي لقاء معل بني خ
تص يف تقدمي العرائض  د لو ا ويل السید داف وامللمتسات مع بعض ا

رشیع ریة ال ٔطر مد ب و  .ٔعضاء املك

  ع الشبكة الربملانیة حملاربة السیدا  بعرض 12/37/2017 رمققرار ضان الربملان املغريب الج موضوع اح
سیق مع جملس النواب قصد  ٔنظار جلنة الت ىل  ٔواخر شهر نونرب القادم  قعات  ومرض السل ومحى املس

د   .اختاذ موقف مو

  سناد  13/37/2017 رمققرار ة يف موضوع تعیني  النظر ٕاىلٕ ات إالنتاج ة والقطا س جلنة الفال السید رئ
ورة  لمشاركة مضن الوفد املغريب يف ا لجنة  ٔن  23ممثلني اثنني عن ا ش دة  ٔمم املت ة ا ٔطراف اتفاق ملؤمتر 

 . 2017نونرب  17ٕاىل  6تغري املناخ اليت ستعقد ببون من 
  

 ن ٕاداریةشؤو:  

   ل  14/37/2017 رمققرار ٔج ب بت ع املك ة مضن حمور الشؤون إالداریة ٕاىل اج النظر يف املواضیع املدر
 .الالحق

  

 لس لم شطة إالشعاعیة  ٔ   : ا

   لملتقى ملوافقة   15/37/2017 رمققرار اتیة التحضريیة  یة حول الورشات املوضو ٔوراق التق ىل ا
لس  ي سیعقده ا لجهات ا  .2017ٔكتور  26و  25یويم الربملاين 

  

 خمتلفات :  

   ىل   16/37/2017 رمققرار ور طلب ملوافقة  ٔد وراد  رة مؤسسة  نونرب  17یوم بعقد طاو مستد
شارن 2017 لهجرة مبقر جملس املس  .حول إالسرتاتیجیة املغربیة املتعلقة 
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لمتابعة   مواضیع 
  ب مع مضامني اخلطاب ٔعضاء املك لسادة  لیة  ابعة املناقشة التفا م

رشیعیة ذات  تاح السنة ال لعمل املليك السايم مبناسبة اف الص 
 .الربملاين

  

  لٕالطالعقضا 
 

  تنظميیةشؤون:  
 

  ٔسبوع حصی حضور الل ا ٔسئ الشفهیة املنعقدة  لس جللسة ا ٔعضاء ا السیدات والسادة 
شارا، و  86(املنرصم  ).معتذرا 12مس

 لكیفات ٔسبوع اجلاري وما یرتتب عهنا من  الل ا شارن  شطة جملس املس ٔ. 
  

 لس ال ستوریةقة ا   : مع املؤسسات ا
  

  لس النواب طلب يل  ا ستوریة ٕالبداء الرٔي يف املواد املعد من النظام ا  ؛)مواد 9(احملمكة ا

 رمس سنة  صدور   .2016التقرر السنوي ملؤسسة وسیط اململكة 
 

 رشیع  :ال
  

  ع سقي  ج ب مع السیدات والسادة رؤساء الفرق وم ٔعضاء املك لسیدة والسادة  سیقي  الت
ء  لس، املقرر عقده یوم الثال امئة  ان ا ل ات ورؤساء ا مو ارشة بعد اجللسة   2017ٔكتور  24ا م

صصة لتقدمي مرشوع القانون املايل السنوي ليس الربملان ا  .العامة املشرتكة 

  رس  ریعمشا د ا ات القوانني ق شار  ٔمامومقرت   .نجملس املس

 صاد تذكري ق ر  ع لعرض السید وز س ليس الربملان قصد  املالیة حول مرشوع و  جللسة املشرتكة 
ء 2018رمس سنة  ةقانون املالی ة اخلامسة مساء 2017ٔكتور  24، املزمع عقدها یوم الثال   . ىل السا

  

  انٔشغال ل   :ا

  مج امئة ر ان ا ل ات ا  .اج
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   2018جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قـانون المالية لسنة .  
  

  

ء  لسیه یوم الثال  24عقد الربملان مب

ة  2017ٔكتور  رئاسة السید لسة معوم مشرتكة 

س جملس النواب والسید حكمي  ب املاليك رئ احلب

شارن، حبضور س جملس املس س  ن شامش رئ رئ

ٔعضاء  دد من  ين و ن الع احلكومة السید سعد ا

  .احلكومة

اجللسة لتقدمي  وقد  خصصت هذه

لسنة املالیة  من طرف  2018مرشوع قانون املالیة 

صاد واملال  ق ر  ي  یة السید محمد بوسعیدوز ا

لمضامني ه  ملناسبة عرضا تطرق ف   .لهذا املرشوعالكربى  ٔلقى 

ىل  ر يف عرضه  ٔكد السید الوز ل الرسیع مع التوجهيات وقد  ىل التفا ید  ٔ حرص احلكومة ا

ة  ة السام الل ٕارصارها امللك شغاالتمن  اوب مع  لت طلقا  ٔن جتعل من هذا املرشوع م ة  ىل  الیوم

الل  ة، من  هبم املستع واملل ابلمواطنني وتلبیة مطا ىل معاجلة لك مظاهر اخلصاص  ك الرسیع 
الیة ویة وا عي وتقلیص الفوارق الف   .ج

صادیني   ق لني  ى الفا نتظاریة  اخ  ادة الثقة وجتاوز م ٕ رب اختاذ التدابري الكف  وكذا 

ىل الثقة  رت  ٔ ة من العوائق واملعیقات اليت  ل مجمو ة موضوعیة لتدا ر اخلاص، كن س وتباطؤ وترية 

ٔداء إالدارة والتحفزي اجل  ٔساسا ب لني اخلواص، واملتعلقة  ٔداء وضعف ى الفا ال ا ٓ متویل و بايئ وصعوبة ا

اكنزيمات سوق الشغل صاد الوطين وم ق    .تنافسیة 

  ...الجلسات العمومية
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 يةقتصادلجنة المالية والتخطيط والتنمية اال. 
 

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ر قدم  2017ٔكتور  25عقدت ا صاد واملالیة عرضا ال السید وز ق

لرضائب ادة قراءة املدونة العامة  ٕ راسة املتعلقة  الصة ا   .حول 

لقاء، او  الل هذا ا ليس النواب  ي حرضهحسب وثیقة وزعت  ٔعضاء جلنيت املالیة مب

شارن، ٔيت واملس راسة ت سم  فٕان هذه ا ة ت اليت ت د يف سیاق توضیح النصوص املهبمة وحتسني صیا لتعق

ة املدونة بطریقة معقلنة ادة ب سیط وٕا  .وت

لرضائب وممثلني عن الهیئات  ریة العامة  شاريك بني املد ي مت ٕاجنازه يف ٕاطار  ویتو املرشوع، ا

ة قصد ا لنصوص الرضی ٔن الرضیيب، دراسة وٕاجراء مسح شامل  لش ىل ماكمن الغموض املهمتة  لوقوف 

رب توضیحوإالهبام اوزة  ، وذ  ذف النصوص املت ىل مستوى التطبیق، و ت  ضیات اليت تطرح صعو املق

ریبة  ادة  ادة هیلكة بعض املواد وٕا لغموض وٕا ضیات تفاد  دد من املق ة  ة وحتسني وصیا سو ٔو الفقرات امل

نتظام یلكة  سجمة و ىل مدونة م ب الفقرات بغیة احلصول  ة، ورت  . النصوص الرضی

ت القانونیة  وشمل لرضائب، توفري الضام ة املدونة العامة  لرفع من جودة وجنا ة  التغیريات املقرت

ت يف  سة اليت تثري صعو ٔحاكم امللت ق عن اجهتادات قضائیة، وتوضیح ا ٔو املن بتكرس التطبیق السلمي 

یب الثق و  التطبیق، ف من الرتا ات املوالتخف د الصیاالصیا د يف التصممي ات املتباینةعقدة، وتوح ع ، و

سلس ضیات وفق  ب املق رت ىل  لمدونة  طقياجلدید  ىل ل م د  س ا  ، وفهم النص اجلبايئ فهام حصی

ٔحاكمه وحسن هیلكته ام  س  . ا
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 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية   
  

      قـاعة عكاشة /بعد جلسة األسئلة الشفوية   2017أكتوبر    31الثالثاء: 
  

  دراسة املشاریع التالیة: 

  ة 39.13مرشوع قانون رمق ٔشغال العموم ة ل ادة تنظمي املدرسة احلس ٕ.  

 داث مؤسسة  84.13 مرشوع قانون رمق ٕ ٔعاملیقيض  ة ا ٔشغال العموم عیة ل   .ج

   ة 103.14مرشوع قانون رمق لسالمة الطرق داث الواك الوطنیة  ٕ  . یتعلق 

   لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
 

    بعد انتهاء الجلسة العامة  2017أكتوبر    31الثالثاء. 

   ا خيصص ملواص دراسة مرشوع قانون رمق ساءیتعلق  103.13اج اربة العنف ضد ال  .مب

  

       الثقـافية واالجتماعيةلجنة التعليم والشؤون  
  

   الثالثة بعد الزوالعلى الساعة   2017نونبر   1األربعاء : 
  

  لشباب"موضوع  دراسة  ".إالسرتاتیجیة الوطنیة 

  ر حول مرشوع قانون رمق ع ٕاىل عرض السید الوز لس  89.15س یتعلق 

شاري   .لشباب والعمل امجلعويس
  

   على الساعة العاشرة صباحا 2017نونبر   8األربعاء:  
  لشباب  89.15لرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق ا شاري  س لس  یتعلق 

 .والعمل امجلعوي

  

  

  ...الدائمة  اللجان  برنامج اجتماعات

  مجلس المستشارين  526العدد    - النشرة الداخلية
 



16 
 

 

  

 للقـاء التشاوري البرلماني  رئيس مجلس المستشارين يدعو في ا
اإلفريقي حول المناخ إلى الترافع من أجل إفريقيا ومصالح  

  .شعوبها
 

شارن السید  س جملس املس شارك رئ
ٔشغال ا ن شامش يف  شاوري الربملاين حكمي  لقاء ال

ضنه الربملان املغريب  إالفریقي حول املناخ ي اح ا

  . 2017ٔكتور  27یوم امجلعة 

ٔكد س  و تاح السید الرئ الل اف هذا ، 

ي نظم حول لقاء ا املناخ والتمنیة "موضوع  ا

ات ٕاىل العمل رؤیة الربملانیني .. املستدامة من االتفاق

ٔفارقة يف املسعى الربملان املغريب ٔن اخنراط  ، "ا

دا ي  العاملي حنو  ت صاحب اجلال امل محمد السادس ا ت فلسفة ومقار ا يه مع  ىه متام ال ة، ی اخ م

ولیة ة ا ىل السا لمتوقع اجلیوسیايس املغاريب والعريب وإالفریقي  عتبار  ادة  ىل ٕا  .ما ف یؤكد، ویعمل، 

ادا  ة اس ة املناخ ة من املؤرشات املقلقة اليت یعاين مهنا العامل من الناح ٔن رصد يف لكمته مجمو وبعد 

دة،  مم املت ٔ ة املتخصصة وتقارر الواكالت التابعة ل راسات البی شارنٕاىل ا س جملس املس خطة  اقرتح رئ

ىل ما یيل   :معلیة تقوم 

  سیق مع رافعیة بت ام حبم  ل رمسي يف الق ت كفا لربملا رتاف  حتادات الربملانیة املامث بغیة 

رس؛ ة ٕاىل ٕاعامل اتفاق  عامل السیاسات واخلطط والربامج الرام ٕ  املفاوضات املتعلقة 

  شغاالت املرتبطة ازم  ة وشلك  نا إالفریق طق ٔطراف املعنیة يف م ٔن تدمج ا ىل  العمل 
ة  ذج التمنویة والس لتغريات املناخ سرتاتیجیات والربامج واملامرسات يف جمال ال يف السیاسات و

املیا؛ ٔهنا يك نقدم املثال احملتذى والقمية املضافة  ش ة  ر التغريات املناخ ٓ لتحمل العرضاين    ذات الص 

  رسیع ىل ال ل احلث  لمر ما ق اننا   ؛2020ستكامل جمهود املساهامت احملددة الوطنیة بب

  

  ...الخارجية العالقـات/ نشطة الرئاسة  أ
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  ٔن ش ضیات اخلطة الربملانیة  ر واستلهام مق رشیعات  مالمئةاس ال

ولیة اليت  دها عقب الندوة ا ة، واليت مت اع رس حول التغريات املناخ الوطنیة مع مضامني اتفاق 

شارن املغريب،وكذا مضامني  ل جملس املس ش"سبق تنظميها من ق الن مرا ت "ٕا ي اعمتدته الربملا ا

ىل هامش فعالیات مؤ  عها املنعقد  ة املشاركة يف اج ٔطراف إالفریق شهر نونرب املنرصم،  -22وب-متر ا

ة؛ ة حول العدا املناخ رملانیة ٕافریق  يف وضع خطة 

  مع املايل ة وحشد ا رامج ماكحفة التغريات املناخ ع  ة دوریة لت سمترار ورفع وثرية عقد لقاءات ٕافریق
رشاف احلد من العوامل املس رشیة واملادیة الس ة؛واملعريف والقدرات ال لتغريات املناخ  ة 

  ة ام ٕازاء در ه  متع املدين واملواطنني بو لني  ى صانعي القرارات والفا دة مستوى الوعي  ز
ره وتداعیاته؛ ٓ يئ و   التدهور الب

  الت ٔطر التنظميیة وتعزز تد الل حتسني ا ره من  ٓ ف  ة وختف ٔنظمة الوقایة من تدهور الب تطور 
نفاذ  ٕ   القوانني ذات العالقة؛امللكفني 

  ٔو ددة  ة، مبا فهيا مشاریع الطاقات املت لبی لمامرسات الفضىل الصدیقة  لق حوافز ٕاجيابیة دامعة  مثني و
  .البدی
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 استقبال رئيس المجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا.  
  

 

س  ل رئ شارن، السید حكمي استق جملس املس

امش،  ء  ن ش لس،  2017ٔكتور  24یومه الثال مبقر ا

نیا، السید لس الوطين مجلهوریة سلوف س ا  Mitjaرئ

BERVAR  ىل لمملكة املغربیة  رة معل  ز ي یقوم  و ا

شارن  .رٔس وفد بدعوة من رئاسة جملس املس

لس   س ا رز رئ ٔ لقاء،  مستوى  الل هذا ا

ربط بني اململكة املغربیة  العالقات الثنائیة املمتزية اليت 

ر لك املؤهالت اليت  نیا، داعیا ٕاىل اس ومجهوریة سلوف

بوابة حنو  لمغرب  حها املوقع اجلیو اسرتاتیجي الهام،  ان، وإالماكنیات اليت ی نیا  زخر هبا الب ا، وسلوف افریق

طقة غرب البلقان، وذ ل م هنامدا ة ب ل بناء رشاكة منوذج ٔ   . من 

ل تنویع      ٔ ي رمسه املغرب من  سرتاتیجي ا س، يف لكمته، البعد واخلیار  واستحرض السید الرئ

اللته لتعمیق وتنویع العالقات، رغبة  رشااكته وفق رؤیة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، وٕارادة 

اح وتطور التبادال نف صادیة والسیاسیةيف  ق ة و سانیة والثقاف   .ت إال

رامج معل   الل  ٔمهیة تقویة التعاون املؤسسايت الربملاين من  ىل  س  وشدد السید الرئ

رملانيي   ملموسة،  القاتوكذا دور  ن يف تعزز وتوطید  شمل اكفة  الب ن ل الصداقة والتعاون بني الب

االت   .ا

رملانیة مشرتكة ملمثيل املقاوالت لك من ويف هذا السیاق، د     ل جلنة  شك س ٕاىل  ا السید الرئ

ٓلیة الستكشاف  لسني،  ریبة ا شابه يف  ين، حبمك ال لس الوطين السلوف شارن املغريب وا جملس املس

رتقاء هبا ٕاىل مستوى صادیة و ق دة لتعزز العالقات  العالقات  فرص العمل املشرتك وإالماكنیات الوا

  .السیاسیة املمتزية
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ح سفارهتا    نیا بف لس قرار مجهوریة سلوف س ا ومثن السید رئ

لعمل املشرتك ٓفاق واسعة  ح  ن يف ف لثقة بني الب ٔن هذا القرار سیكون داعام  ط، معتربا    .لر

ته، قال  برية من  نیا ٕان هناك ٕاماكنیات  لس الوطين مجلهوریة سلوف س ا ة التعاون  رئ مع دینام

ٔن املوقع اجلیو اسرتاتیجي  صادي، مضیفا  ق االت، وخصوصا يف اجلانب  شمل خمتلف ا ن ل القامئ بني الب

ن ة بني الب منوذج ل هذه الرشاكة ا ىل ٕاقامة م د  سا ن    .لب

ٔشاد   ين وجملس و لس الوطين السلوف رة تفامه بني ا ىل مذ ع  ين حبدث التوق املسؤول السلوف

ن رملاين الب لتعاون بني  دة  ٓفاقا وا ح  ٔن هذه املبادرة ستف شارن املغريب، معتربا    .املس

شارن خبلق جلنة  س جملس املس قرتاح رئ نیا  لس الوطين مجلهوریة سلوف س ا  هذا ورحب رئ

صادیة بني  ق منیة العالقات  ٔمهیهتا يف املسامهة يف تطور و لسني، اعتبارا  مشرتكة تضم ممثيل املقاوالت 

ن   .الب

رية اليت یبذلها    جلهود الك ملنطقة، و متتع به املغرب  ي  ستقرار ا ٔمن و ين  ونوه الوفد السلوف

 ٔ نیا يف جمال حفظ ا ولیني وحماربة لك من املغرب وسلوف   .إالرهاب من والسمل ا

ه    لس، والسید عبد الوهاب بلفق س ا ٔول لرئ وح اخللیفة ا لقاء، السید عبد الصمد ق حرض ا

لس،  شارن، والسید رشید املنیاري حماسب ا لس املس نیة مب ة الصداقة املغربیة ـ السلوف س مجمو رئ

ن ٔم ٔمحد توزي  دال و ى اململكة املغربیة واملقمي والسیدان محمد  نیا  لس، فضال عن سفري مجهوریة سلوف ا ا

  .ببارس
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  زير العدل بجمهورية النمسااستقبال و. 

 

ن  شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق

ر  منسا، السید  شامش، وز  Wolfgangالعدل جبمهوریة ا

Brandstetter وذ یوم إالثنني ، ٔكتور  23والوفد املرافق 

لس 2017  .مبقر ا

زتازه  س عن ا ٔعرب السید الرئ لقاء،  الل هذا ا

ربط بني اململ كة املغربیة القوي مبستوى العالقات اليت 

رها  منسا الضاربة يف معق التارخي، داعیا ٕاىل اس ومجهوریة ا

منساویة دیدة ملسار العالقات املغربیة ـ ا   .ٕالعطاء دفعة 

ا  بوابة حنو افریق ىل مستوى املنطقة،  ي یلعبه املغرب  سرتاتیجي ا ور  س ا رز السید الرئ ٔ و

ىل  اري الثاين  را اليت یعد الرشیك الت ا، مذ ىل مستوى دول غرب افریق ٔول  مستوى القارة والرشیك ا

ٔورويب، وصفة " الوضع املتقدم"بـ ن إالحتاد ا ي حيظى به من  ميقراطیة"ا ل ا ٔ متتع " الرشیك من  اليت 

ٔورو لس  ى امجلعیة الربملانیة    .هبا 

ة اليت یع   ة إالصالح ینام س خصائص ا بري واستعرض السید الرئ ورش ٕاصال  شها املغرب، 

ادة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، مربزا ما حتقق يف دستور  ىل مستوى  2011حتت ق

ساء ال وال شاریة، واملساواة بني الر ميقراطیة ال ت، وا ، واحلقوق واحلر ظومة العدا   ...م

منسا شارن دعوة ا س جملس املس ٔوريب  ومل یفت السید رئ رؤس إالحتاد ا ىل  ـ ويه مق 

لمغاربة  ٔورويب  سانیة املقدمة من طرف إالحتاد ا دات إال لتالعبات يف املسا د  الل العام القادم ـ وضع 

ل  ٔوروبیني، وستغل من ق طعة من رضائب املواطنني ا دات يه مق ٔن هذه املسا ت تندوف، الس و مبخ

ساریو لغري ة البول هيا جام ة ٕا سانیة املو ٔهداف إال   .ا
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ات رفض  لف س، يف نفس السیاق، عن  ساءل السید الرئ كام 

ساریو ٕالحصاء ساكنة تندوف ر والبول   .اجلزا

القات الصداقة والتعاون  منسا مستوى  ر العدل جبمهوریة ا ته، مثن وز ن، من  القامئة بني الب

ى رشاكئه  ىل مستوى املنطقة، وذ ملا حيظى به من ثقة  ٔن املغرب یعد رشاك ممتزيا لبالده  معتربا 

ٔوروبیني   .ا

ات اليت تعرفها اململكة املغربیة وخصوصا مهنا  منساوي ٕاجعابه القوي بطبیعة إالصال ر ا ٔبدى الوز كام 

  .ت اليت شهدها جمال العدا

ر مجمل  ويف ان يف ما یتعلق  اخلتام استعرض السید الوز ها الب ت املشرتكة اليت یوا د الت

ت عند .. هتدیدات إالرهابیة ىل اكفة املستو فع هبا  ٔوروبیة ـ املغربیة، وا دا بدمع مستوى الرشاكة ا وا

ٔورويب   .رؤس بالده لٕالحتاد ا

وسكوس اخللیفة  لقاء، السید محید  لس، والسید رشید املنیاري حماسب حرض ا س ا الثالث لرئ

لس، فضال عن سفري  نا ا ٔم دال  ٔمحد توزي ومحمد  لس، والسیدان  ى اململكة املغربیة ا منسا املعمتد    .ا
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   استقبال وزير العالقـات مع الهيئات الدستورية
 .المجتمع المدني وحقوق االنسان بتونسو 

 

شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق

ر  متع  ن شامش، وز ستوریة وا العالقات مع الهیئات ا

دي  قة، السید سان جبمهوریة توس الشق املدين وحقوق إال

ٔكتور  23، وذ یوم إالثنني والوفد املرافق   ن غربیة 

لس 2017  .مبقر ا

لس عن  س ا رب السید رئ لقاء،  الل هذا ا

ن  ربط بني الب زتازه القوي مبستوى العالقات اليت  ا

ٔكرث بعد  ت، واليت توطدت  ىل اكفة املستو قني  الشق

رة التارخيیة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ٕاىل ٔواخر شهر ماي  الز ، 2014مجهوریة توس يف 

حهتا يف مسار العالقات املمتزية  دة اليت ف ٓفاق الوا ن جتمعهام قوامس كثرية وطموح مشرتك وا ن ا   .بني الب

امعة   ات ا ىل مستوى إالصال ني  شابه بني املغرب وتوس كمنوذ ه ال ٔو س  رز السید الرئ ٔ و

ميقراطي لتعزز  رسیخ مقومات دو احلق والقانون، بفضل ٕارصار شعبهيام وٕارادة  البناء ا املؤسسايت، و

هيام اد   .ق

صادیة ٕاىل  ق نا  رتقاء بعالق ل  ٔ ٓلیات مشرتكة من  لق  س ٕاىل التفكري يف  ا السید الرئ ود

  .مستوى العالقات السیاسیة املمتزية

اء هبا د سبات اليت  ٔمه املك س  ىل مستوى فصل السلط  2011ستور واستعرض السید الرئ

بت،   وتوازهنا،  خیار  ميقراطي  یار ا خ ید  ٔ ٔ استقالل  وت د رسیخ م ت، و وتوسیع فضاء احلقوق واحلر

شاریة ميقراطیة املواطنة وال ، وتدعمي ا رتقاء به ٕاىل سلطة مستق   ...القضاء و

ن يف تدعمي وتوطید هذه العالقات  رملاين الب ٔمهیة دور  ىل  س  ٔكد السید الرئ ويف هذا السیاق، 

ت د ة الت االت، وكذا موا شمل اكفة ا ٔمن واستقرار املنطقة ل   .اليت هتدد 
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شارن من الترصحيات  س جملس املس واستغرب السید رئ

ر  بة الصادرة عن وز ي الغری ه املغرب ا سة لتو ري املعا ة اجلزا اخلارج
ا  سمترار منوذ ابة  ماف یقدم  ت املشرتكة است د ة الت ل موا ٔ يف حسن اجلوار، وميد ید التعاون من 

ش الكرمي زدهار والع اء و   .لتطلعات الشعوب املغاربیة يف الر

ملوقف الث س التنویه  دد السید الرئ دة الرتابیة ويف هذا إالطار،  لو امع  ابت مجلهوریة توس ا

ل ٕالهناء  ٔم لمملكة یعد احلل ا قالمي اجلنوبیة  ٔ ايت ل ٔن مقرتح احلمك ا لمملكة املغربیة، مؤكدا يف نفس السیاق 
ة  ىل موا ل، قادر  مينا اجلنوبیة، وبناء احتاد مغاريب قوي بدو امخلس، وفا ٔقا عل حول  الزناع إالقلميي املف

ٔبیض املتوسط وب حوض البحر ا ت ج د   .الت

سان جبمهوریة توس  متع املدين وحقوق إال ستوریة وا ر العالقات مع الهیئات ا ٔشاد وز ته،  من 

رة اليت قام هبا صاحب  ٔمهیة الز ت، مربزا  ىل اكفة املستو ن، ومتزيها  مبتانة ومعق الروابط اليت جتمع بني الب

ى معوم الشعب التويساجلال امل  ركته  ي  ل إالجيايب ا   .محمد السادس نرصه هللا ٕاىل بالده، والتفا

قدم،  ن لرتىق ٕاىل مستوى م صادیة بني الب ق ا املسؤول التويس ٕاىل تعزز العالقات  وبدوره د

ىش مع طموح الب ىل دور القطاع اخلاص كقاطرة لتطور هذه العالقات مبا ی قني، مؤكدا  ن والشعبني الشق

ملنطقة ة  صادیة منوذج   .وكذا ارداهتام يف بناء رشاكة اق

اء هبا دستور بالده سنة  سبات اليت  رز املك ٔ ر التويس  ىل مستوى  2014واستعرض الوز

شاریة، والالمركزیة ميقراطیة ال ت، وا   ...احلقوق واحلر

 ٔ لقاء، الت الل هذا ا ن من ومل یفت اجلانبني،  شاور بني الب سیق وال ىل رضورة تقویة الت ید 

امل  ه يف  ار ال حمید م حتاد املغاريب هو خ ٔن  ىل اعتبار  لعمل املغاريب املشرتك  دة  د مقاربة مو ل اع ٔ

الت   .مسته العوملة والتك

لس،  س ا ٔول لرئ وح، اخللیفة ا لقاء، السید عبد الصمد ق وسكوس، والسید محید   حرض ا

ٔمحد  لس، والسید  ه، حماسبا ا لس، والسیدان رشید املنیاري وعبد الوهاب بلفق س ا اخللیفة الثالث لرئ

لس، فضال عن سفري  ٔمني ا ى اململكة املغربیة توزي    .توس املعمتد 
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   المناخ  ''إفريقي تشاوري حول  تنظيم اجتماع برلماني
رؤية  : والتنمية المستدامة، من االتفـاقيات إلى التفعيل  

 .''البرلمانيين األفـارقة

ضن رملانیا  اح ا  لسیه اج ًا   الربملان املغريب مب ٕافریق

ات ٕاىل '' شاور حول املناخ والتمنیة املستدامة، من االتفاق

ٔفارقةرؤیة الربملانیني : التفعیل  ٔكتور  27، وذ یوم امجلعة ''ا

 .مبقر الربملان 2017

وب  داد لقمة  سیق وإال لقاء يف ٕاطار الت ٔيت هذا ا وی

، وهيدف 2017شهر نونرب " بون"اليت ستحتضهنا مدینة  23

ولیة  ٔفارقة يف احملافل ا ت والربملانیني ا ٕاىل تعزز مشاركة الربملا

ات  جیةإالسرتاتی فاع عن املصاحل  ان القارة، وتقدمي املقرت لب

ذ  یل مسامهة الربملانیني يف تنف ة من ق اقشة قضا مطرو ه الرٔي العام، وم ورش املامرسات الوطنیة اجلیدة وتن

م ا ٔداء  ت والربملانیني لتحسني  ه الربملا ت اليت توا د ٔن تغري املناخ، والت ش دة  مم املت ٔ ة إالطار ل  .االتفاق
ٔطراف ويف  ىل مسار املفاوضات يف مؤمترات ا ٔثري  د الرؤى هبدف الت سیق اجلهود وتوح كام هيدف ٕاىل ت

ول ات الثنائیة مع ا   .ج

حتاد  وقد عرف ىل اخلصوص  ویة مهنا  ة قاریة و رملانیة ٕافریق ظامت  لقاء مشاركة م هذا ا

ا، و  صادیة لبالربملاين إالفریقي، ورملان معوم ٕافریق ق ة  لمجمو ٕالضافة امجلعیة الربملانیة  ا،  ان غرب ٕافریق

ة ت الوطنیة إالفریق   .لعدد من الربملا

الت اليت  ومتزيت ملدا ع  ج س جملس  ٔلقاهأشغال هذا  س جملس النواب ورئ لك من رئ

ٔطراف  س مؤمتر ا شارن، ورئ حتاد الربملاين ا)22وب (املس س  رملان معوم ، ورئ س  ٕالفریقي، ورئ

ت اجلهویة وإالقلميیة والوطنیة املشاركة الت رؤساء الربملا ا، فضال عن مدا   .ٕافریق

لرتافع  وتوج ٔرضیة  شلك  ي س ط ا ىل بیان الر ملصادقة  شاوري  ع الربملاين إالفریقي ال ج

خ  ٔثريات  ة اليت تعاين من ت ل مصاحل القارة إالفریق ٔ ةمن    .الالت املناخ

وب  شاور مماثال مبناسبة مقة  ٔن الربملان املغريب نظم لقاء  ر  ة اليت  22یذ لتغیريات املناخ

ش سنة  ضنهتا مدینة مرا     . 2016اح
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 النسخة الثانية للملتقى البرلماني للجهات  ورشات موضوعاتية تحضيرية ألشغال. 

 

رمس الفرتة  لس  ذا خلطة معل ا  2018-2016تنف
ال مع مضامني اخلطاب املليك السايم لصاحب اجلال  وتفا
تاح السنة  امل محمد السادس نرصه هللا، مبناسبة اف

رشیعیة  شارن الورشات  نظم، 2018-2017ال جملس املس
ة الثانیة من مللتقى  س ٔشغال ال اتیة التحضريیة  املوضو

لجهات، وذ یويم   .2017ٔكتور  26و  25الربملاين 

ىل و    كب املشارون يف هذه الورشات  قد ا
  :دراسة املواضیع التالیة

 لجهات   .التنظمي إالداري 

 داد الرتابخمططات التمنیة ا( رجمة التمنیة اجلهویة   .)جلهویة وتصاممي ٕا

 متویل اجلهویة.  

لملتقى الربملاين    ة الثانیة  س ل داد  اتیة التحضريیة يف سیاق إال ٔيت تنظمي هذه الورشات املوضو وی
عي  ج صادي و ق لس  الس اجلهویة، وا ة مع ا رشاك شارن  ظمه جملس املس ي س لجهات ا

يئ، ومجعیة رؤساء  ٔدیناور والب وراد  ات، وبدمع من مؤسسة  جمالس اجلهات، وامجلعیة املغربیة لرؤساء امجلا
ل ٔواسط شهر نونرب املق ميقراطیة، وذ  سرت    .ومؤسسة وسمت
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   ينظم يوما دراسيا حول موضوع  والتنميةالعدالة  فريق: 

  86. 15قراءة في مشروع القـانون التنظيمي رقم  "
  "المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قـانون

شارن  حتسبا لرشوع جملس املس

رشیعیة احلالیة يف دراسة  ورة ال الل ا

املتعلق  86.15مرشوع القانون التنظميي رمق 

د دید بت فع بعدم  رشوط یدبت وٕاجراءات ا

يدستوریة قانون  ٔن  وا لس النواب  سبق 

در فریق العدا  لیه،  تدارسه وصادق 

تدى الكرامة ، لس والتمنیة سیق مع م بت

سان والعصبة ا فاع عن حلقوق إال ملغربیة 

سان املتعلق  15.86القانون التنظميي رمق قراءة يف مرشوع ": حول موضوعٕاىل تنظمي یوم درايس ، حقوق إال

فع بعدم دستوریة قانون دید رشوط وٕاجراءات ا ٔربعاء ،  "بت لس 2017ٔكتور 25وذ یوم ا   .مبقر ا

س الفریق  ٔلقاها لك من رئ للكامت الهامة اليت  رايس  ة لهذا الیوم ا تاح ف وقد متزيت اجللسة 

ر العدل،  ار وز ٔو شارن والسید محمد  س جملس املس ن شامش رئ ل الشیخي والسید حكمي  السید ن

ل لك من  سانفضال عن  تد تدى الكرامة حلقوق إال س م س العصبة املغربیةو  رئ فاع عن حقوق  رئ

سان   .إال

دهو  ٔ ٔرضیة اليت  شاط العلمي يه  ،الفریق يف هذا الصدد احسب ا فٕان الغایة من تنظمي هذا ال

ىل تفاصیل مرشوع القانون التنظميي  ٔكرب  شلك  ابة  86.15الوقوف  ٔسئ اجلوهریة وحماو إال ىل بعض ا

ه اخلصوص یعتقد الفریق اليت ىل و هنا  ٔساسیا لفهم ولتطور هذا املرشوع، من ب ال    :ٔهنا متثل مد

  فع بعدم دستوریة القوانني؟ ومايه املقاصد الكربى من ٓلیة ا ٔسس املرشع املغريب  یف 
نا القانونیة؟ ظوم   ٕارساء هذا النوع من الرقابة الالحقة يف م

  ت اليت حيیل ٔمر حرص مبا 133لهيا الفصل ماهو نطاق احلقوق واحلر ؟ هل یتعلق ا
ت؟ ريها من احلقوق واحلر اوزه ٕاىل  ٔم یت ستور   یتضمنه ا

  

  ...البرلمانية  أنشطة الفرق والمجموعات

  مجلس المستشارين  526العدد    - النشرة الداخلية
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  ىل دستوریة رة الرقابة  ٓلیة اجلدیدة يف ٕا سامه ا یف س
ة يف  ؟القوانني يف تعزز  املنظومة احلقوق   بالد

  فع بعدم رة ا ن حيق هلم ٕا عوى ا ٔطراف ا ما طبیعة 
  دستوریة قانون؟

  ي اعمتده ول ا هل نظام الق
سب يف تزنیل هذا  ٔ املرشوع يف هو ا

ستوري؟ ىض ا   املق

  ة اليت سمتكن ف ما يه الك
ة لتصف د نظام  ق بني اع ة  من التوف من 

ق وضامن ممارسة هذا احلق و  ة حتق ا الن
ٔخرى؟ ة    القضائیة من 

   صاص النظر طة اخ هل ٕا
فع مبحمكة النقض هو اخلیار  دیة ا يف 

ٔكرث  ٔخرى  ارات  ٔم هناك خ سب  ٔ  مالمئةا
  ؟

  صاص حممكة النقض يف هذا الباب لتجنب تقویض معل ٔطري اخ ت الواجب ٕاقرارها لت ما يه الضام
لرقابة  ستوریة ف یتعلق  دیة احملمكة ا ا القرار بعدم  ىل دستوریة القوانني يف  الالحقة 

فع؟   ا

 لهيا حممكة النقض يف حفص اجلدیة؟ د  س ٔن    مث ما يه العنارص اليت ميكن 

  ىش إالجراءات والرشوط املقررة يف مرشوع القانون التنظميي مع مطالب د ت ٔي  ٕاىل 
ستوري؟ ٔطراف ٕاىل القضاء ا سري  ولوج ا  ت

ٔ ساؤالتومن  رايس حول  ل إالملام مبختلف هذه ال ٔشغال الیوم ا ٔساتذة توزعت  مواضیع قدم 
اقشة، امعیون وحمامون عروضا حولها    :ويه اكلتايل تلهتا م

  فع بعدم  86.15قراءة يف مرشوع القانون التنظميي رمق دید رشوط وٕاجراءات ا املتعلق بت
  ؛دستوریة قانون

 ستوریة فع بعدم ا ٔمالت يف احلا املغربیة: ا   ؛ت

 فع بعدم دستوریته ا القانون وا ستوریة بني ٕا   ؛احملمكة ا

 الل ٕاعامل القانون ميقراطي من  لبناء ا وسی  فع  فاع يف مسطرة ا   .دور ا
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   اجتماع لجنة التنسيق بين  بالغ مشترك صادر عقب
 .مجلسي البرلمان

    

سیق بني جمليس الربملان یوم االثنني  ب املاليك  2017ٔكتور  23عقدت جلنة الت رئاسة السید احلب
ا خصصته ملناقشة مضامني  شارن، اج س جملس املس شامش رئ س جملس النواب والسید عبد احلكمي ب رئ

ید بتارخي اخلطاب امل رى عید العرش ا ال امل محمد السادس نرصه هللا مبناسبة ذ ٔلقاه  ي   29ليك السايم ا

رشیعیة بتارخي 2017یولیوز  تاح السنة ال ، وذ بغیة 2017ٔكتور  13، واخلطاب املليك السايم مبناسبة اف

ني من ق اء يف اخلطابني السام ل مع ما  لتفا ٔفضل السبل  رهن واقعهم، وما ٕاجياد  َْشَغل املواطنني و ة  ضا مل

ة اشاكالت التمنیة الوطنیة؛ ت املعمتدة يف موا لمقار داِث مراجعاٍت معیقة وتغیري    محاله من دعواٍت رصحيٍة ٕال

ید بتارخي  رى عید العرش ا   ؛2017یولیوز  29واستلهاما لُروح اخلطاب املليك السايم مبناسبة ذ

ارة  رشیعیة الثانیة من الوالیة احلالیة واس تاح السنة ال بتوجهيات اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف

  ؛2017ٔكتور  13بتارخي 

ستوري املنوط به، فٕان لواجب ا ىل وٕاميا    :  الربملان املغريب یؤكد 

  لخطابني لمضامني العمیقة  عابه  ني؛ مثینه واس ني السام   امللك

 د ٔسالیب العمل وصیغ استعداده ٕال ىل  غي من مراجعاٍت  ال ما ی القة وٕاد اث قطائع 

لشعب املغريب وفق املنظور املليك؛   التعاطي مع القضا املصريیة 

  منوذج ان، ويف مقدمهتا موضوع ا ن السام لقضا اليت تضمهنا اخلطا ٔولویة القصوى  ٕایالء ا
فع مبسلسل اجلهویة املتقدمة وإ    دماج الشباب املغريب؛التمنوي، وا

  ذ بعني ٔ دید ی منوي وطين  روح املسؤولیة يف ابتاكر واقرتاح وبلورة منوذج  املبادرة 

؛ متعیة الكربى اليت تعرفها بالد صادیة وا ق   عتبار التحوالت 

  ني، مدقق يف يل واحض مع اخلطابني امللك مج معل تفا ر د  ال اع ٓ ٔقرب ا الل  عزمه 

رشیعیة والرقابیة  د ٕاىل الوظائف ال س بلوماسیةالزمان  و وا رمس دستور   ا لسني  ، ومدعوم 2011لم

شطة إالشعاعیة الرض  ٔساسیة يفٔ متثل معامله ا  :وریة، 

  ...العالقـات بين مجلسي البرلمان
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  ات ىل املشاریع بلورة مقرت قوانني، وتقدمي تعدیالت 
ىل املؤسسة عتبار التحوالت   املعروضة  ذ بعني  ٔ ت

منوذج التمنوي؛ دة، وتصب يف اجتاه تطور ودمع ا متعیة املست صادیة وا   ق

 ميي ور الرقايب والتق لسني مبا یضمن  تعزز ا لعمل احلكويم يف جمال ٕاجناز   لم ع الفعيل  الت
ٔورا   ش التمنویة املعمتدة؛ا

 ،بلوماسیة الربملانیة رتقاء  ضان الفعالیات  وذ  مواص  مبواص احلضور واملشاركة واح
ادرة،  رملانیة م ق دبلوماسیة  ل حتق ٔ ولیة وإالقلميیة، مع مضاعفة اجلهود ومواص العمل من  ا

بلو  ناسقة مع العمل ا اكم وم ، م ة، فعا اق ٔبعاد، یقظة، اس عددة ا لني، وم مايس مجلیع الفا
ال حمور  كون فا ٔن  اته يف  رمجة لطمو لربملان، و ستوریة املوو  ٔدوار ا اما مع ا س ا
ة،  ول إالفریق ىل تعزز وتطور العالقات مع ا ید  ٔ بلوماسیة الوطنیة مع الت مضن املنظومة ا

وب لتعاون ج ظور  وب فعال وت - يف ٕاطار م دد ج ظور اسرتاتیجي م ضامين، ینطلق من م
اكمل؛   وم

 متعي التعددي لنقاش العمويم واحلوار ا اضن  رب مواص   تعزز موقع الربملان كفضاء 
ة  ىل القضا املل سلیط الضوء  ٔهنا  ولیة اليت من ش ضان الفعالیات احلواریة الوطنیة وا اح

ات الهشة؛ لف اصة    لشعب املغريب و

  رشالرتص هودات   ید والتوثیق وال سهیل ولوج العموم ٕاىل املعرفة الربملانیة وتوثیق ا الل  من 
  لمؤسسة الربملانیة؛  العلمیة والفكریة

 دة الربملانیة رب  جتوید العمل واحلاكمة الربملانیة الربملان "وتطور   تفعیل نظام املسا
ٕالضافة ٕاىل وضع إالطار املؤسسايت "إاللكرتوين شاریة ،  ميقراطیة ال ل بتفعیل ممارسة ا الكف

لسني صاص ا   .يف جمال اخ
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  اإلشراف

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