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 39/2017رقم   اجتماع 
 2017نونبر  13ليوم االثنين

  
شارن یوم  ب جملس املس ٔول  2017نونرب  13 االثننيعقد مك رئاسة اخللیفة ا ٔسبوعي  ه ا اج

س وح لرئ لس السید عبد الصمد ق   .ا
دو  عٔعامل  لوقد تضمن   :التالیة النقط ج

  

ة اليت تفضل صاحب اجلال امل محمد السا .1 ایة السام لر ىل امللتقى الثاين التذكري  دس نرصه هللا ٕاسباغها 
ي سیح  شارنض ت لجهات ا  .نه جملس املس

 
ب السابق؛ .2 ع املك ىل حمرض اج  املوافقة 
 
ب؛ .3 ذ قرارات املك ة تنف  در
 
ني  حصی حضور السیدات والسادة .4 ٔسبو ئ الشفهیة املنعقدتني يف ا ٔس لسيت ا الل  شارن  املس

 :املنرصمني
ء  -  )معتذرا 19ارضا، و 78( 2017ٔكتور  31الثال
ء  -  )معتذرا 25ارضا، و 68( 2017نونرب  7الثال

 
ملتابعة  .5 م املق مع حتدید اجلهة امللكفة  ٔ الل ا لس  شطة اليت سیحتضهنا ا ٔ ذتذكري   .والتنف
 
تاح السنة  .6 الل اف ل مع اخلطاب املليك السايم  لتفا لس  مالحظات الفریق احلريك حول ٕاطار معل ا

رشیعیة احلالیة  .ال
 
يل .7 ا ٔولیة ملرشوع تعدیل النظام ا ات حول املسودة ا مو ٔصا واملعارصة، (مالحظات الفرق وا فریق ا

ٔحرار، فریق  حتاد املغريب فریق التجمع الوطين ل شرتايك، فریق  حتاد العام ملقاوالت املغرب، الفریق 
لشغل ميقراطیة  فدرالیة ا ة الك  ).لشغل، مجمو

 

 

 

  اجتماعات وقرارات المكتب

  مجلس المستشارين
 

  528العدد    - النشرة الداخلية
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يل املزمع عقده  .8 ا ع جلنة النظام ا ل اج ٔج ستقاليل ت ملمتس الفریق 

ٔربعاء  ه مع یوم درايس ینظمه الفریق حول  2017نونرب  15یوم ا لزتام
 .ز إالداريالالمترك

 
لس القة .9 ستوریة ا   :مع املؤسسات ا

شرتايك  - 9.1 ا مرشوع قانون رمقطلب الفریق  لشباب والعمل امجلعوي  املتعلق 89.15 ٕا شاري  س لس 
سان لس الوطين حلقوق إال ىل ا يئ و عي والب ج صادي و ق لس    .قصد ٕابداء الرٔي ىل لك من ا

  
رشی .10  :عال

ار  - 10.1  املتعلق 15.95 من القانون رمق 15 یقيض بتغیري املادة 54.17 مبرشوع قانون رمقجملس النواب  بتوصلٕاخ
ارة   .مبدونة الت

  
امئة .11 ان ا ل   :ٔشغال ا

مج   - 11.1 امئةر ان ا ل ات ا   .اج
ةطلب   - 11.2 ات إالنتاج ة والقطا ل جلنة فرعیة لالستطالع  جلنة الفال ة  مشلك حولشك املاء جبهة در

اللت  .ف
سطلب  - 11.3 اليم  ملوظفي ٕادارة الفریقفریق العدا والتمنیة إالذن  رئ امئة، ولملكف إال ان ا ل ٔشغال ا حلضور 

لسات العامةلفریق  ل ة الكربى  امئة والقا ان ا ل ات ا ل قا ٔعضاء الفریق دا ذ صور  ٔ. 
لعالقات مع ا - 11.4 ر امللكف  متع املدين رسا السید الوز اللها موافقة لربملان وا د من  املندوبیة العامة اليت یف

ادة إالدماج  سانٕالدارة السجون وٕا رشیع وحقوق إال ام جلنة العدل وال لسجنني احمللیني  ىل ق مبهمة استطالعیة 
زاكن  لك من الق السجن احمليل  زاكن، مع إالشارة ٕاىل ٕا ذٔیت ملول وا  .2016 ماي 7 م

  
ٔسئ الشفهیة. 12   :ا

ء لسة  -  12.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال د للك فریق 2017نونرب14ا   :سؤال وا
ٔعامل؛ -    دول ا
  رئاسة اجللسة؛ - 
  .ٔمانة اجللسة - 

  
  
  
  
  
  

  مجلس المستشارين
 

  528العدد    - النشرة الداخلية
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ء  .13 ة املربجمة یوم الثال نونرب  14اجللسة الشهریة ملناقشة السیاسة العموم
2017: 
  :احملاور املعمتدة - 13.1

ر سیا - 1 س و لفائدة  سة احلكومة يف تعبئة الرصید العقاري 
ة ٔرايض امجلوع وزع امللك ٔرايض الساللیة و   .ومعاجلة إالشاكالت املرتبطة 

بة ورش اجلهویة املتقدمة - 2 ركزي إالداري ملوا  .سیاسة احلكومة يف تزنیل الال
ار   - 13.2 ع ندوة الرؤساءٕاخ ة 2017نرب نو  13یومه االثنني  ج ب اجللسة الثالثة زو  ىل السا لرتت

ء  الشهریة املربجمة یوم لسة 2017نونرب  14الثال بوعیة بعد  ٔس ئ الشفهیة ا ٔس  .ا
  

ة والرشاكة والتعاون .14   :العالقات اخلارج

ة  - 14.1 ٔمراك الالتی ا و ت ٕافریق رملا سیة ملنتدى  ٔس   .مرشوع الورقة الت

ٔشغالل دعوة  - 14.2 ٔعضاء  مشاركة يف  ول ا ورة الثالثة عرشة الحتاد جمالس ا ظمة التعاون إالساليم  يفا م

ٔخرى  ات ا ج عقدو ة اليت س رانیة، / بطهران  املصاح ة إال  13 الل الفرتة املمتدة منامجلهوریة إالسالم

ر 17 ٕاىل   .2018 ینا

ٔصا واملعارصة  فریقطلب  - 14.3 ت  جبدول یبنيمبوافاته ا ٔعضاء الفریق يف التظاهرات واملنتد مشاركة 

ولیة   .ا
ٔحرار  فریقطلب  - 14.4 بلوماسیةحبصی املهام مبوافاته التجمع الوطين ل ىل الفرق الربملانیة ا   .وتوزیعها 

لشغل  - 14.5 ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا هنا منطلب مجمو ل  متك لصداق جلانالعضویة دا  .ةفا 

ة الكونفدرالیة یعرب منرسا  - 14.6 ستفادة  فهيا عن استغرابه منمجمو ٔسبوع ٕاقصاءه من  من فعالیات ا

رايس اد  2017نونرب  10و  6حول اجلهویة املتقدمة مابني  ا س ملعایري اليت مت  فادته  ٕ بربلني، ویطالب 

لقاء   .فهيا النتقاء املشاركني يف هذا ا

ار  - 14.7 ويل  منٕاخ ة والتعاون ا لوزارة الشؤون اخلارج شك ة التعاون والصداقة الربازیلیة املغربیة ب    .مجمو

رة السیدمرشوع  - 14.8 مي الرشاكة Bogdan Klich ز ٔورو امللكف بتق لس  ، مقرر امجلعیة الربملانیة 

لربملان املغريب،  ميقراطیة  ل ا ٔ الل الفرتة امن  رب نونرب 27 ملمتدة منلمملكة املغربیة    .2017 ٕاىل فاحت دج

ات الربملانیة  مشاراكتدول  - 14.9 مو  .2015ٔكتور  ابتداء منالفرق وا

ات  - 14.10 ٔنمقرت سیق  ش بلوماسیة الربملانیة يفجمليس الربملان  بنيالت  .جمال ا

ب  - 14.11 رخطة معل املك ل اس ٔ قها  اليت استطاعالنتاجئ إالجيابیة  من  لس حتق  ىل مستوىا

ويل    .ٔمراك اجلنوبیة ويف ٕاطارحتاد الربملاين ا
شارمراس  - 14.12 ٔندلويس  السید املس ل ا ٔنن لس اللزتاماته املالیة  ش   .الربملان العريب جتاهٔداء ا

  
  مجلس المستشارين

 
  528العدد    - النشرة الداخلية
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شارنمشاركة  - 14.13 تعزز "  :حول موضوعٔشغال املؤمتر  يف جملس املس

طقة املتوسط اليت التعاون اجلهو  سانیة يف م ل جهرات هادفة وٕا ٔ ي من 

 .اجلاري نونرب 17و 16 یويمستعقد مبالطا 

ويل  منمراس  - 14.14 ة والتعاون ا خبصوص وزارة الشؤون اخلارج

س جملس نواب رشیح السید املنجي الرحوي  طلب رئ مجلهوریة التوسیة دمع  صبالشعب  س  لتويل م رئ

ف ت املزمع اجراؤها يف شهر ماي  اللریقي الربملان  ا   .2018نت
سطلب  - 14.15 ٔوربیة  رئ لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة ا ام مبهمةا ل الق ٔ ٔوريب  من  لربملان ا

ٔشغال) سرتاسبورغ( ٔوريب يف ٕاطار  حتاد ا لجنة الربملانیة املشرتكة بني املغرب و   .ا

  
  :شؤون ٕاداریة .15

ٔبناء املوظفني ٕاىل  لبط - 15.1 رة  شارن تنظمي حفل شاي مبناسبة ز مجعیة موظفات وموظفي جملس املس
لس  لس  لسامحا لسٔبناء موظفي ا لم رة  ز ام  ء  الق ال  حفلوٕاقامة  2017نونرب  14یوم الثال استق
 .ملناسبة

 
 :خمتلفات .16

ة التقلیدی - 16.1 لصنا و امللكفة  عيدعوة اكتبة  ج صاد  ق ورة حلضور فعالیات  ة و تاح الرمسي  ف
عي والتضامين ج صاد  لمعرض الوطين لالق غايل  السادسة  وري املغريب الس لمعرض ا ٔوىل  ة ا س وال

ارالبیضاء 2017نونرب  20واملغريب إالیفواري وذ یوم  ة طورو مبدینة ا  .سا
ٔشغال - 16.2 لقا تقرر مركز عن  ٔربعاء ا لس یوم ا ل ا رايس املنظم من ق مرشوع "حول  2017نونرب  8ء ا

ساء 103.13قانون رمق  اربة العنف ضد ال ات الربملانیة ، "یتعلق مب مو ة من الفرق وا ىل طلب مجمو بناء 
 .لس
ا مراس  - 16.3 ٔوسط وشامل ٕافریق یا والرشق ا ٓس رة إالقلميیة  سرت املد تطلب  ميقراطیةمبؤسسة وسمت

شارنمبوجهبا  اهضة العنف ضد املرٔة : "لمشاركة يف املؤمتر إالقلميي بعنوان تعیني عضوتني من جملس املس م
س وذ یويم " يف املنطقة العربیة بني النصوص والتطبیق  .يف توس 2017نونرب  17و 16امخل

لطفو والشباب منمراس  - 16.4 ظمة بدائل  لس لندوة حولیطلب مبو  جملس ٕادارة م ضان ا : جهبا اح
ملغرب« ٔوضاع الطفو  لهنوض ب ة   .2017نونرب  20، وذ یوم االثنني "السیاسات العموم

س  - 16.5 اتیةطلب رئ س  سابقا-امجلعیة املغربیة خلرجيي اجلامعات واملعاهد السوف لقاء السید رئ د  حتدید مو
ل  ذي  ب التنف ٔعضاء املك شارن مع بعض   .جمعیةجملس املس

شارن لیوم درايس حولالهدف ببوملان  مجعیةطلب  - 16.6 منیة وٕانصاف " :ستضافة جملس املس سبل 
ملغرب  ".املناطق اجلبلیة 

16.7 -  
 

  
 

  مجلس المستشارين
 

  528العدد    - النشرة الداخلية
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   العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة. 

  
ا یوم الث لجنة اج ء عقدت ا ال يف دراسة مرشوع قانون رمق  2017نونرب  07ال  86.15رشعت 

ي  ار ا ٔو ر العدل السید محمد  فع بعدم دستوریة قانون وذ حبضور وز دید رشوط وٕاجراءات ا یتعلق بت

ٔحاكم الفصل  رز يف مدا  اخلطوط العریضة لهذا املرشوع املندرج يف ٕاطار تزنیل    .2011من دستور  133ٔ

لمحمك ىض هذا املرشوع سیخول  فعومبق ة البت يف ا ستوریة صالح د  ة ا ٔ ي یثار من  ا

ت اليت یضمهنا  حلقوق واحلر ٔنه املساس  زاع تطبیقا من ش راد تطبیقه يف  ٔطراف بعدم دستوریة قانون  ا

فع ستور ملثري ا   .ا

لامدة  رد تطبیقا  ٔنه مرشوع  ستوریة  066.13رمق  من القانون التنظميي 28كام  حملمكة ا املتعلق 

مترب  4الصادر يف  دد الحقا رشوط وٕاجراءات ممارسة 2014س ٔن قانو تنظميیا سی ىل  ، ويه املادة اليت تنص 

صاصاهتا يف جمال النظر يف لك دفع بعدم دستوریة قانون ستوریة الخ  .احملمكة ا

   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 
   

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ال املناقشة العامة ملرشوع قانون رمق  2017نونرب  8عقدت ا ٔهنت 

لشباب والعمل امجلعوي 89.15 شاري  س لس    .یتعلق 

رخي یوم لجنة  ددت ا ر ذ  ٔخر  2017نونرب  20 االثنني ٕا ة الثانیة بعد الزوال  ىل السا

 ٔ ش ل لوضع التعدیالت  ه يف ٔ رم ىل املرشوع  ه والتصویت  ٔن یمت البت ف ىل  ن هذا املرشوع، 

ٔربعاء  ع املقرر انعقاده یوم ا ا ابتداء 2017نونرب  22ج ة العارشة صبا   .من السا

 لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية . 
 

ء  ا یوم الثال لجنة اج لجنة من لتداول يف الطلب احمل  خصص 2017نونرب  07عقدت ا ىل ا ال 
ة ل جلنة فرعیة لالستطالع حول مشلك املاء جبهة در شك ٔصا واملعارصة والرايم ٕاىل   -طرف فریق ا

اللت   .ف
ستطالعیة ملهمة  ام  لجنة الفرعیة والق ل هذه ا شك ىل  لجنة ٕاىل االتفاق  لصت ا  ىلإ  وقد 

رب  12و 11یويم  ةین ع مل ا ةهجل ا  .2017دج
  

  528العدد    - النشرة الداخلية

  ...الدائمة  اللجان  أشغال

  مجلس المستشارين
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   يع وحقوق اإلنسانالعدل والتشر لجنة. 
  

 قـاعة عكاشه/ على الساعة العاشرة صباحا   2017نونبر   15 األربعاء: 
  

  دید رشوط وٕاجراءات  86.15دراسة مرشوع قانون تنظمييي رمق مواص یتعلق بت
فع بعدم دستوریة قانون  .ا

    

   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 
  
   عة العاشرة صباحاعلى السا 2017نونبر   22األربعاء:  

  ىل شاري  89.15مرشوع قانون رمق  البت يف التعدیالت والتصویت  س لس  یتعلق 

 .لشباب والعمل امجلعوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ...الدائمة  اللجان  برنامج اجتماعات

  مجلس المستشارين  528العدد    - النشرة الداخلية
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   األجوبة على األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل  "جلسة عمومية تخصص لتقديم

 ."لحكومةالسيد رئيس ا
 

ضیات الفصل  ستور 100طبقا ملق  یعقد من ا
شارن ء  هیوم جملس املس لسة  2017نونرب 14الثال بعد 
ٔسئ الشفهیة،  ة ختصص لتقدمي  ا ٔجوبة "لسة معوم ا

س  ل السید رئ لسیاسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا
 :، حول موضوعي"احلكومة

  ئة سیاسة احلكومة يف جمال تعب
و لفائدة  الرصید العقاري 

ر، ومعاجلة إالشاكالت  س
ٔرايض الساللیة،  املرتبطة 

ة؛    ٔرايض امجلوع وزع امللك

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

  
  
  

  

  
  
  

  
  528العدد    - النشرة الداخلية

  ...أجندة المجلس

  مجلس المستشارين
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 يؤكد في بون على تعبئة    شالسيد بن شما
انات االفريقية من أجل عدالة  وترافع البرلم

  .مناخية منصفة ومستدامة
  
 

 
ن شام س جملس  شٔكد السید حكمي  رئ

 ٔ شارن، یوم ا ىل  2017نونرب  12 داملس ببون ، 

ت  رافع الربملا ةتعبئة و ة  إالفریق اخ دا م ل  ٔ من 

صفة ومستدامة   .املیة م

س الوفد الربملاين املغريب يف      لكمة وقال رئ

ت  ةمس رؤساء الربملا ٔشغال إالفریق تاح  الل اف  ،
وب  ع الربملاين املنعقد مبناسبة مؤمتر  ، ٕان 23ج

ت  ةالربملا ل  إالفریق ٔ شلك فعال من  ٔت  رافع  إالسهامتعب ل  ٔ ٔیضا من  ة ولكن  يف ماكحفة التغريات املناخ

صفة وم  املیة م ة  اخ دا م  .ستدامةشامل وفعال لصاحل 

ت      ٔن الربملا رز  ٔ ةو لمؤسسات  إالفریق يس  ور الرئ ىل ا رافعها تؤكد  هتا و الل تعب من 

رشیعیة ذ    ال حتاد  ٔهدافيف تنف ل  لیه من ق رس، مستلهمة من خمطط العمل الربملاين املصادق  اتفاق 

زا الل مجعیته العامة اليت انعقدت بلوساك  ويل  یا يف مارس الربملاين ا ىل 2016م عتبار  ذا بعني  ٔ ، و 

ٔن القارة  ةاخلصوص  ٔكرثتظل املنطقة  إالفریق ة ا   .عرضة النعاكسات التغريات املناخ

  

  

  

  

  ...يةالخارج العالقـات/ نشطة الرئاسة  أ
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ن شام   ةٔن ممثيل الوفود الربملانیة  شوجسل السید  ما  إالفریق

وب  ي انعقد مبناسبة  ع الربملاين ا ج ذ  ئت م ش  22ف  13یوم مبرا

رملاين ٕافریقي  2016نونرب  ل بلورة معل  ،جتري مشاورات دامئة وممثرة من ا

ة   .مشرتك ملاكحفة التغريات املناخ

ٔشار    اتیة واملؤمترات والنقاشات اليت  ٕاىلو لقاءات املوضو ات املتعددة اجلوانب وا ج انه من بني 
ت  ةٔجرهتا الربملا رس  إالفریق ذ  لحظات اكن 2017بون  ٕاىل،وصوال  2016ش ومرا 2015م ٔقوى ا ، فان 

شاوري  ع الربملاين ال ضنه الربملان املغريب یوم  إالفریقيج ي اح املناخ ”ٔكتور املنرصم حول موضوع  27ا

ات ٕاىل التفعیل ٔفارقة.. والتمنیة املستدامة من االتفاق  .”رؤیة الربملانیني ا

ع ت   ج ٔن هذا  ر ب ط"وج بوذ الن الر ت  "ٕا الصات تعترب الربملا ي تضمن  ةا ٔهنا  إالفریق

ٔيرتبط  رنو  ب رس ٕاىلمعل  ذ اتفاق    .الفعالیة يف جمال تنف

النومن بني توصیات هذا    ت إال ة، جتدید رؤساء الربملا لتقدم احلاصل يف جمال  إالفریق هثم  ش

ٔن ا ش ولیة  لزتامات ا راجع عام مت االتفاق التعاقدات و ٔي  ة ، معربن عن رفضهم القاطع  لتغريات املناخ

عوة  ٕاىل ٕالضافةلیه،  ه ا ت الوطنیة  ٕاىلتوج راجع عن  ٕالعاملالربملا ٔي  ه  لیه والوقوف يف و ما مت االتفاق 

لزتامات  .هذه 

ا     النكام د ان الغنیة إال اصة الب ول واملنظامت املاحنة، و لزتاماهتا ا ل  ، ٕاىل الوفاء العا

ل املناخ“ٕازاء ٔ ٔخرض من  ان “ الصندوق ا ان الغنیة ٕاىل الب دات الب ق هدف حتویل اع ٓلیة لتحق عتباره 

دات  ع ة، وخض  الالت املناخ خ ٔكرث من  ر  ٔ ٔكرث هشاشة واليت تت اصة ا منو، و رة يف طریق ا السا
ذ املبادرا ةالرضوریة لتنف ىل الشعوب إالفریق ة  ر التغريات املناخ ٓ  .ت الهادفة و ٕاىل احلد من 

ان     لب ة  لفال صصة  دات ا ع دة  ز ةوطالب  ل "من  إالفریق ٔ ٔخرض من  الصندوق ا

ىل الرتبة، "املناخ ذیة، وفرص الشغل واحلفاظ  ٔ ور احلامس واملركزي لهذا القطاع يف توفري ا ويف  اعتباراً 

صادیة واستقرار الساكنة ق ات  ینام  .ا

ا ٕاىل   دعوة ٔیضاوتضمنت التوصیات     ولوج سري نقل التك ولیني ٕاىل ت مثرن ا ول الغنیة واملس ا

ا اصة اجلفاف  ٕافریق ة و ر التغريات املناخ ٓ ة  ان القارة من موا متكن ب القطاع الزراعي  ومالمئةحىت 

ة هتا واستعاملها مع التغريات املناخ ٔسالیب الري وتدبري املیاه وتعب   .و
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ت    ةوشددت الربملا النيف  إالفریق ر يف  إال س ٔمهیة  ىل 

ىل  ا تتوفر  ٔن ٕافریق ددة، خصوصا و ٕانتاج الطاقات من املصادر املت
دة يف جمال الطاقة ٕاماكنیات هائ من هذه املصادر وشلك سو  قا وا

ة، وخصوصا يف  ان ٕافریق دة ب ه  ي تعاين م ري ا لنظر ٕاىل العجز الك

لطاقة ودورها احملوري يف التمنیة  ستعامالت املزتایدة  لنظر ٕاىل  املناطق القرویة، يف الزتود هبذه املادة، و

ني ٕاىل وضع ولوج مجیع ساكن القارة ٕاىل الكهر ن، دا متد هدف مركزيوا ددة،  اصة من املصادر املت  .ء، 

ٔكد     النو  رب الرضر التارخيي ومن    إال ب  ا، هو من  ٔن متویل خطة ٕامنائیة اسرتاتیجیة يف ٕافریق

سبة  إالنصافب  سامه ٕاال ب ست مسؤو عهنا وال  ىل قارة ل ة  لتغريات املناخ نعاكسات السلبیة  ودرء 

ت باس احلراري  د ضعیفة يف انبعا ة لالح ت 4ٔقل من (الغازات املس نبعا   ).يف املائة من مجموع 

وب     س مؤمتر  لقاء حبضور رئ ر  23وجرى هذا ا ٔولالوز راما والسكرترية  ا ی جي فرانك  الف

ة  ذیة لالتفاق ٔمم إالطارالتنف وزا ل رسیا اسب ة السیدة  دة حول التغريات املناخ سة الرب و   املت جي رئ ملان الف

ين كو لوف س الربملان السیدة ج ئبة رئ ٔملاين، و ويل  ا سة اجلدیدة لالحتاد الربملاين ا ود روث والرئ السیدة 

رون رییال سویفاس  ا  .السیدة 

ن شام    ع الربملاين، التقى السید  ج ىل هامش هذا  سشو رون، رئ ویفاس  رییال  ا ة ، السیدة 
الل امجلعیة  حتاد  ىل رٔس  اهبا  هتاين مبناسبة انت ويل، وقدم لها ا اليت انعقدت  137حتاد الربملاين ا

روسیا يف   .املايض ٔكتورسانت بیرتسبورغ 

ن شام   ه السید  رون شويف نفس السیاق، و ویفاس  لسیدة  لمشاركة يف املنتدى  دعوة 

لع ويل الثالث  شارن یوم الربملاين ا ظمه جملس املس ي س عیة ا ج ر  20دا   .2018فربا

ن شام    ع الربملاين  شوقدم السید  ج ويل هبذه املناسبة، التقرر الصادر عن  لالحتاد الربملاين ا

ي نظمه جملس  شارا ر  26یوم  ناملس هتام  2017ینا ٔحباثبتعاون مع معهد غرا ة، حول املناخ والتمنی ل

ميقراطیة حول موضوع  سرت  ٔن التغريات  مالمئة”ومؤسسة وسمت ش رس  رشیعات الوطنیة مع اتفاق  ال

ة ضهيا تفعیل “ املناخ لمتطلبات اليت یق ابة  رشیعي لالست ىل املستوى ال ارطة طریق  شلك  عتباره 

رس  .اتفاق 

ي نظم لق ولٕالشارة د ا رشیعاته مع  مالمئةاء من هذا النوع هبدف فٕان الربملان املغريب هو الوح

هتام  رباء من معهد غرا رتاف  رس، وذ  ٔحباثاتفاق   .حول املناخ والتمنیة ل

  ومع: املصدر
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   االجتماع الثاني للشبكة البرلمانية فرع الشرق األوسط

 إفريقياوشمال  
  

ضن ع الثاين  اح ج لسیه  الربملان املغريب مب

ٔوسط وشامل لشب ا كة الربملانیة فرع الرشق ا نا( ٕافریق ) م

ويل، وذ یويم  ويل وصندوق النقد ا  07حول البنك ا

شارن2017نونرب 08و  .، مبقر جملس املس

لقاء مواضیع هامة مرتبطة مبنطقة  وقد تناول هذا ا

ٔوسط وشامل  االرشق ا شغیل،  ٕافریق اكلهجرة، وال
ات  صادیة، ودور الربملانیني يف دمع واحلاكمة، وإالصال ق

 .الرتبیة والتعلمي

ج وعرف ة من الربملانینيهذا  ٔوسط وشامل  ع مشاركة مجمو طقة الرشق ا امن م  واكن، ٕافریق

االت احملددة، ارب واخلربات يف ا ت املشرتكة، وتبادل الت د اسبة ملناقشة الت وتدارس الطرق الناجعة   م

طقة الكف بتحس اهنم ويف م ت التمنویة يف ب د ة، وكذا رفع الت ع السیاسات العموم ني الرقابة الربملانیة وت

ا ٔفریق ٔوسط وشامل    .الرشق ا

س جملس  ن شامش رئ ع تناول اللكمة السید عبد احلكمي  ج ة لهذا  تاح ف الل اجللسة  و

لص فهيا  شارن  رملانيي املنطقة إ املس ٔن  امعة مطىل  صادیة ا ق ات  ٔجنع إالصال لبحث عن  البون 

ٔن تؤدي  ٔنظمتنا إ  لالستقرار والتطور املالیني واليت ميكن  برية وفعلیة  صادیة واملالیة ىل ماكسب  من  ق

ت  اصة يف الظروف اليت حتیط مبواز ويل،  ويل والبنك ا ربة صندوق النقد ا ستفادة من  الل 

ول وظهور    . العجز املايلا

حلكومات حنو اختاذ ٕاجراءات وسیاسات واقعیة  فع  رشیعیة وا الل تبادل اخلربات ال ٔیضا من  و
ات  ت وطمو لربملا قي  ور احلق اء صورة ٕاجيابیة تعكس ا مي سیاساهتا، وب هتا وتق وفعا ختدم شعوبنا ومراق

ل الشعوب هنم من صنع مستق الل دمع الشباب ومتك ت ،ومن  الل حتمل املسؤولیة ودورمه يف الربملا هم من 

 .واختاذ القرار
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 في الندوة    أعمال  في  مشاركة وفد عن المجلس
 .ببيروت 2030اإلقـليمية حول خطة التنمية المستدامة لعام  

 

شارن  شارك لسیه نوا ومس الربملان املغريب مب

 2017نونرب  9و  8يف الندوة إالقلميیة املنعقدة ببريوت یويم 

يف املنطقة  2030لعام  لربملانیني حول خطة التمنیة املستدامة

رب وفد  السید رشید املنیاري والسید  مض  منالعربیة 

شارن والسید نوفل  عبد إال حفظي عن جملس املس

ر فرج فضال عن  ،عن جملس النواب النارصي والسیدة 

امة شارة  مسني الصاحلي مس ع مركز  السیدة  ملكفة بت

لس  راسات والبحوث يف الشؤون الربملانیة التابع  ا

شارن  .املس

ىل املستوى الوطين  جلهود التمنویة  فع  ىل دور الربملانیني واملؤسسات الربملانیة يف ا وركزت الندوة 

راز مدى تقاطع مھام الربملانیني مع خطة  رب ٕا

ٔو ،ؤ  2030التمنیة املستدامة لعام  سرتاتیجیات التمنویة الوطنیة، القطاعیة،  هدافها سواء يف وضع 

داد املزيانیة ٔو يف معلیة ٕا ة معل احلكومة،    .يف مراق

ٔجرٔة خطة  رشیعیة  2030ولقد استعرض الوفد املغريب التجربة الربملانیة يف  لیات ال رب خمتلف 

لسیه 2011والرقابیة اليت خيولها دستور   ،لربملان مب

ىل دور الربملان يف ماكحفة الفساد، موضوع الھدف  ي جيد  16مع الرتكزي  ور ا من اخلطة،وهو ا

ادا ٕاىل مسودة دلیل  داده اس ي مت ٕا ٔهداف التمنیة املستدامة ا ق  تفاصیلھ يف ٕاطار دلیل الربملاين يف حتق

رباء املنظمة العاملیة  ٔسیا  ت  رملا دها لفائدة  ٔ دة لربملانیني ضد الفساد بدرملاين،  ٔمم املت مج ا ر مع من 
لس  ايئإالمن راسات والبحوث التابع  یفھا مع السیاق املغريب فریق مركز ا لتمنیة، وقام بتك والبنك إالساليم 

شارن   .املس
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ات دور الربملان املغريب يف ماكحفة الفساد  ولقد مت استعراض خمر

رشیعیة وا دهالرقابیة اليت رب احلصی ال  ٔهدافمركز البحوث يف ضوء  ٔ

رشیعیة  التمنیة الل السنة ال  .2017ـ2016املستدامة 

ذ خطة التمنیة املستدامة لعام  ٔن تنف ت  2030شار ٕاىل  د لت لتصدي  اكمل  یتطلب اتباع هنج م

، ة موسعة من اجلهات الفا مو ىل املشاركة القویة  د  ع مبا يف ذ الربملانیّني، لفهم التقدم  إالمنائیة، و
ابعته یفه، ورصده، وم ك ىل املستوى الوطين، و  .التمنوي احملرز 

ٔدوار اليت یضطلع هبا  ٔمهیة توظیف ا وهتدف هذه الندوة إالقلميیة، ٕاىل رفع الوعي يف املنطقة العربیة ب

ذ خطة التمنیة  الس الربملانیة يف تنف ٔن ختدم ،فضال عن  2030ٔعضاء ا ٔدوار  تلفة اليت ميكن لهذه ا الطرق ا

ذ واملتابعة ىل الصعید الوطين  معلیة التنف ستعراض   .و

ىل ٕادماج خطة التمنیة  متثیل، وسن  2030وركزت ھذه الندوة  ت مبا فهيا ا ٔعضاء الربملا يف وظائف 

س فقط  ٔي ل لخطة،  ٔوسع  ٔهداف التمنیة املستدامة السبعة عرش، بل القوانني، والرقابة، كام تناولت إالطار ا

داد خطة التمنیة رست ٕا ئق التحضريیة العاملیّة وإالقلميیة اليت  ة الو ة ، ومجمو یبا  .ٔیضا ا

ذ خطة ات بناء القدرات يف العمل الربملاين يف ٕاطار تنف یا ،متهیدا ملزید  2030كام تناولت الندوة، اح

شطة التدریب وبناء القدرا ٔ  .تمن 
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   لمنتدى   35البرلمان المغربي يحتضن الدورة
 .رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية

  

لسیه جملس النواب  حيتضن الربملان املغريب مب

شارن ورة وجملس املس سات  35 ا ملنتدى رؤساء ورئ

ب  ٔمراك الوسطى والكرای رشیعیة ب املؤسسات ال

لفرتة املمتدة من )الفوریل(  2017نونرب  17ٕاىل  14، وذ 

ط لر  .مبقر الربملان 

ة اليت ستعقد یوم تاح ف متزي اجللسة   هوس

ء  ب املاليك  14الثال لكمة السید احلب نونرب اجلاري، 

س  ن شامش رئ س جملس النواب، ولكمة السید حكمي  رئ

شارن، ولكمة السیدة سة   Laura Tucker-Longsworth جملس املس سة جملس نواب بیلزي والرئ رئ
وریة ملنتدى الفوریل   .ا

مت رتام حقوق وس ٔشغال املنتدى تقدمي عروض حول التجربة املغربیة يف جمال الهجرة وا الل   

ٔمين، ووضعیة الهجرة البني سان، وتدبري الهجرة من اجلانب ا ٔمراك الوسطى واملكسیك -إال ویة يف 

ىل البیان الربملاين املشرتك حول  ل املصادقة  ت يف جم"ودول الاكریيب، ق -ال الهجرة البنيدور الربملا

ورة "ویة ىل القرارات الصادرة عن ا   .لمنتدى 35، و

ٔسس سنة  تدى الفوریل ت ٔن م ر  رشیعات بني  1994یذ سیق ال ٓلیات تطبیق وت هبدف دمع 

رشیعیة ملعاجلة خمتلف املشالك  شاریة بني رؤساء املؤسسات ال ٓلیات اس داث  ٔعضاء، وكذا ٕا ول ا ا

ها املن ىل املستوى اجلهوياليت توا رشیعیة  راسات ال انب دمع ا   .طقة، ٕاىل 

ٔعضاء العرش ويه  ول ا رشیعیة  الس ال ال، بیلزي، : ویضم املنتدى رؤساء ا غوات

كو،  نیاكن، املكسیك وبورتور وم منا، مجهوریة ا وستاراك،  السلفادور، الهندوراس، نیاكراغوا، 
امص غوا  د مقره يف ما لمنتدى بصفة مالحظ سنة . ة مجهوریة نیاكراغواویو وقد انضم الربملان املغريب 

ٓخرن، ومه اكلتايل2014 ٔعضاء املالحظني ا رشیعي الصیين : ، لینضاف لالحئة ا لس ال ، )یوان(ا

ة  ٔمراك الالتی ٔمراك الوسطى )PARLATINO(رملان  رملان   ،)PARLACEN ( وجملس النواب

  .الشیيل
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 الملتقى البرلماني الثاني للجهات  تنظيم 
 

ذا  لصاحب السايم املليك اخلطاب ملضامني تنف
تاح مبناسبة هللا نرصه السادس محمد امل اجلال  السنة اف

رشیعیة  العمل طط واستكامال ،2018-2017 ال
شارن لس سرتاتیجي  جملس ینظم ،2018-2016 املس

 املغربیة وامجلعیة اجلهات رؤساء مجعیة مع رشاكة شارناملس 
ات لرؤساء لس احمللیة امجلا صادي وا عي ق ج  و
يئ،  نونرب 16 یوم وذ لجهات، الثاين الربملاين امللتقى والب
2017. 

 ورؤساء احلكومة، مبشاركة احلدث هذا ومتزي     
ٓت وممثيل الوطنیة، املؤسسات ومسؤويل اجلهات، جمالس  هی
متع شارن جملس رشاكء عن فضال املدين، ا ولیني املس   .ا

ٔيت      ة تنظمي وی س قة لتوصیات  تتوجيا الربملاين، امللتقى من الثانیة ال ة عن  املن س ٔوىل ال  من ا
اتیة  التحضريیة لورشات الهامة اخلالصات وكذا امللتقى، لس نظمها اليت املوضو  كتور 26 و 52  یويم ا
2017 .  

ام ٕاىل امللتقى هذا وهيدف     ل يف واملسامهة املتقدمة، اجلهویة لتجربة موضوعیة بقراءة الق  مع التفا
ة، وإالشاكالت القضا خمتلف لني مشاركة رب املطرو لني من املتد صادیني سیاسیني فا عیني واق  واج

   :یيل كام تتوزع قىلملت ٔساسیة حماور ثالثة يف وذ ،...ومدنیني
رشیة املوارد وتدبري إالداریة الهیالك .1    اجلهویة؛ ال
مج .2 داد اجلهوي والتصممي اجلهویة التمنیة ر    اجلهویة؛ التمنیة ٔسس :الرتاب ٕال
   .اجلهویة املالیة املوارد تعزز .3
يس       ٔيت تهرجم  ٔن اعتبار ىل اصة ٔمهیة لجهات، الثاين الربملاين امللتقى تنظمي وك ل ت  ق

اقشة شارن والسادة السیدات سميكن مما ،2018 لسنة املالیة قانون مرشوع م ر من احملرتمني املس  اس
، عن ستصدر اليت التوصیات ال ٔشغا  هتم اليت اجلوانب يف املالیة قانون مرشوع ىل نوعیة تعدیالت ٕالد
ٔیضا اجلهات، ذ يف احلكويم العمل ىل  الربملانیة الرقابة يف املسامهة و ه تنف  لحكومة السايم املليك التوج

  ".املتقدمة اجلهویة تفعیل الستكامل مضبوط زمين دول وضع"لـ
  
  

  ...ندوات وملتقيات برلمانية
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لني مجیع ٔمام فرصة امللتقى هذا وميثل      ظومة يف الفا  تدبري م

بة يف لمشاركة اجلهویة، ميیة موا ق التدبريي والرتامك القانوين لٕالطار تق  املن
  .اجلهویة املامرسة واقع من

شارن جملس تنظمي ٕان     ة املس س  الربملاين امللتقى من الثانیة ل
سیق    ٕاكطار لجهات ل يف امجلاعي والتفكري املؤسسايت لت ٔيت املتقدمة، اجلهویة لورش السلمي التفعیل س  ی

لس ریبة خلصوصیة  اعتبارا كذ الیة السیاسیة ا صاد وا ق ه جتعل واليت والنقابیة، یةو  وصو رملا م
یاز، لجهات ىش مبا م ٔمهیة مع ی اه اسرتاتیجي ورش املتقدمة اجلهویة هبا حتظى اليت ا  اجلال صاحب ر

ٔدوار ومع هللا، نرصه السادس محمد امل شارن لس 2011 دستور ٔقرها اليت اجلدیدة ا   .املس
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   103.13لقـاء دراسي حول مشروع قـانون رقم  
 .ضد النساءالعنف  المتعلق بمحاربة  

  
 

ل املتواصل مع خمتلف القضا  يف ٕاطار التفا
ات  مو ة من الفرق وا ىل طلب مجمو متعیة،  وبناء  ا

لس ٔربعاء الربملانیة  تنظمي لقاء  2017نونرب  08، مت یوم ا
اربة  103.13رمق  درايس حول مرشوع قانون یتعلق مب

ة من الفعالیات املهمتة  ساء، وذ مبشاركة مجمو العنف ضد ال
سائیة   .حلركة ال

ة  تاح ف للكمة  لقاء  ٔشغال هذا ا وقد متزيت 
ن شامش لسید رب فهي حكمي  شارن  س جملس املس ، ارئ

ساء وطنیا  بعد استعراض واقع ظاهرة العنف املامرس ضد ال
لقاء عن  یا،ودول  سفر ا ٔن  ٔم  تنور السیدات والسادة عن 

ات الرمسیة واملدنیة، عن سبل تعزز هذا املرشوع قانون وتدارك  شارن واحلارضن من ممثيل لك القطا املس
ٔشاك ومتظهراته، وحامیة  ٔفضل من العنف مبختلف  لیه، لتوفري حامیة  هنائیة  ل املصادقة ا ه، ق النقص املوجود ف

ن ات، وحماسبة املعتد  .الناج
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 نشرة مداوالت مجلس المستشارين/  الجريدة الرسمية للبرلمان  
 

لربملان  العدد 2017ٔكتور  30صدر یوم االثنني  ٔربعون من اجلریدة الرمسیة  رشة مداوالت جملس  -ا

شارن  لس (املس لم ىل البوابة إاللكرتونیة  شور  ). م  

ىلوحيتو  :ي هذا العدد   

 1439من حمرم  22لیوم امجلعة  حمرض اجللسة الرابعة عرشة بعد املائة 

  ).2017ٔكتور  13(

ٔعامل ورة  :دول ا ال امل محمد السادس نرصه هللا  تاح  اف

رشیعیة العارشة  رشیعیة الثانیة من الوالیة ال ٔوىل من السنة ال ا

2016 -2021.  

 ء  عرشة بعد املائة حمرض اجللسة اخلامسة    1439 من حمرم 26لیوم الثال

  ).2017ٔكتور  17(

ٔعامل ٔسئ الشفهیة :دول ا اقشة ا   .م

 ء  حمرض اجللسة السادسة عرشة بعد املائة   ).2017ٔكتور  24( 1439من صفر  4لیوم الثال

ٔعامل ٔسئ الشفهیة :دول ا اقشة ا   .م
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  اإلشراف

 
 
  
  
  
  
 
 ٔم شارنا لس املس   ؛انة العامة 
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   ؛مد
 الم   ؛قسم إال
 الم ة التواصل والیقظة إال   .ةمصل
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