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 39/2017رقم   اجتماع 
 2017نونبر  13ليوم االثنين

  
  

  

  

ب عقد شارن جملس مك ٔسبوعياج  2017 نونرب 13 االثنني یوم املس ٔول رئاسة  ه ا اخللیفة ا

س  وحالسید لرئ ٔعضاء السادة و ، عبد الصمد ق   : حضور ا
  

 س الثاين اخللیفة   :   احللوطي اله عبد   ؛لرئ

 وسكوس س؛  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 ة التازي س؛  :    ئ م لرئ  اخللیفة اخلامس 

 لس حماسب   :     املنیاري رشید   ؛ا

 لس؛  :            ٔمحد خلریف   ٔمني ا

 
  :لك من السادة احلضور عن اعتذر ف

  

  س،  :  القادر سالمةعبد لرئ   اخللیفة الرابع 

 لس،  :    العريب احملريش   حماسب ا

 ه لس؛  :    الوهاب بلفق   حماسب ا

 دال لس،  :    محمد    ٔمني ا

 لسٔمني   :    ٔمحد توزي   .ا
  

      

 

  اجتماعات وقرارات المكتب

  مجلس المستشارين  529العدد    - النشرة الداخلية
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ع  ج   القرارات الصادرة عن 

 ستوریة لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  ىل   1/39/2017 رمققرار طلب الفریق ملوافقة 
ا مرشوع قانون رمق  ٕ لشباب املتعلق  89.15شرتايك   شاري  س ىل لك من  والعمل امجلعويلس 

سان قصد ٕابداء الرٔي لس الوطين حلقوق إال ىل ا يئ و عي والب ج صادي و ق لس   .ا

  

 امئةٔشغال ا  :لجن ا

  ل جلنة ملوافقة   2/39/2017 رمققرار شك ة  ات إالنتاج ة والقطا ىل طلب جلنة الفال

ة  اللتفرعیة لالستطالع حول مشلك املاء جبهة در  .ف

  

 ٔسئ الشفهیة   : ا

  ء ملوافقة  3/39/2017 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   14ىل 

ة 2017ٔكتور  ٔو مجمو د عن لك فریق  س . واليت تتضمن سؤ وا لرئ وسرئس هذه اجللسة اخللیفة اخلامس 

لسة ل ٔمني  ٔمحد توزي  ة التازي والسید  ئ م  .السیدة 

  

  ة و   : التعاونالرشاكة و العالقات اخلارج

  ورة الثالثة عرش ملوافقة  4/39/2017 رمققرار ٔشغال ا الحتاد جمالس ىل املشاركة يف 

ة اليت ستعقد بطهران مابني ات املصاح ج ظمة املؤمتر إالساليم و ٔعضاء يف م ول ا ر  17و  13 ا ینا

2018. 

  ٔصا واملعارصة وفریق التجمع الوطين ملوافقة  5/39/2017 رمققرار ىل موافاة فریق ا
ٔعضاء فریقهيام يف املهام  ٔحرار جبدول مشاراكت  بلوماسیةل  .ا

  دها مبوافاة  6/39/2017 رمققرار ملعایري اليت مت اع لشغل  ميقراطیة  فدرالیة ا ة الك مجمو
رايس حول اجلهویة املتقدمة اليت عقد بربلني مابني ٔسبوع ا  .2017نونرب  10و  6 النتقاء املشاركني يف ا

  رة مقرر امجل ملوافقة  7/39/2017 رمققرار ٔورو امللكف ىل مرشوع ز لس  عیة الربملانیة 

لربملان املغريب مابني ميقراطیة  ل ا ٔ مي الرشاكة من  رب  27 بتق  .2017نونرب وفاحت دج
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 شؤون تنظميیة :  

  ب النقط بتضمني  8/39/2017 رمققرار ٔعامل املك دول 
 :التالیة

  ٓل ب م ني لتقيص احلقائق يف موضوع املك لجنتني النیابی ل ا شك ٔن  ش ب  قرار املك

ت ة وموضوع استرياد النفا لسیا  .الوطين 

 لس ة اخلاصة بفحص رصف مزيانیة ا لجنة املؤق ل ا شك ٔن  ب يف ش ٓل قرار املك  .م

 شارن يف رابطة جم ٔعضاء شعبة جملس املس دال  ٔن اس ش ب  ٓل قرار املك الس م

ا والعامل العريب فریق ٕ الس املامث لها   .الشیوخ وا

 فذت إالدارة خمتلف املساطر إالداریة يف حقهم ن اس  .وضعیة املوظفني املتغیبني ا

 شارن لس املس س حول وضعیة موظفي الربوتوول مب لرئ  .تقرر اخللیفة الثالث 

  عیة ملوظفات ج ٔعامل  لرفع احلسم يف طلب مجعیة ا شارن  وموظفي جملس املس

لس ملزيانیة امجلعیة ة اليت خيصصها ا  .من قمية املن

  بلوماسیةجرد شامل مجلیع املهامت ة حسب متثیلیة  ا لس موز ٔعضاء ا اليت قام هبا 

لس ات وكذا جرد شامل ملهام املوظفني املرافقني لوفود ا مو  .الفرق وا

  ٔشريات السفر بدراسة ٕاماكنیة حتمل  9/39/2017 رمققرار شارن مصاریف ت ٕادارة جملس املس

م  ا شارن واملوظفني يف ٕاطار  لسادة املس ة  بلوماسیةاملمنو  .ا

  

  ٕاداریةشؤون:  

  ٔبناء موظفات وموظفي ملوافقة  10/39/2017 رمققرار ىل رشف  ىل ٕاقامة حفل شاي 

رهتم  الل ز لس  ءا لس یوم الثال لم راسیة   .2017نونرب  14 ا
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 خمتلفات :  

  ىل مشاركة وفد من ملوافقة   11/39/2017 رمققرار
لمعرض الوطين  ورة السادسة  تاح الرمسي  ف شارن يف  جملس املس

عي والتضامين ج صاد  غايل إالیفواري یوم لالق وري املغريب الس لمعرض ا ٔوىل  ة ا س ار نونرب  20 وال

 .البیضاء

  شارن يف املؤمتر إالقلميي  12/39/2017 رمققرار ىل مشاركة عضوتني من جملس املس ملوافقة 
سرت بتوس یويم ي تنظمه مؤسسة وسمت اهضة العنف ض" حول موضوع 2017نونرب  17و  16 ا د املرٔة م

 ".يف املنطقة العربیة بني النصوص والتطبیق

  لمتابعةقضا 

  تاح الل اف ل مع اخلطاب املليك السايم  لتفا لس  ات حول ٕاطار معل ا مو مالحظات الفرق وا

رشیعیة ورة ال  .ا

 يل ا ٔولیة ملرشوع تعدیل النظام ا ات حول املسودة ا مو  .مالحظات الفرق وا
  

  ةالعالقات  :اخلارج

  حتاد ىل مستوى  قها  لس حتق ر النتاجئ إالجيابیة اليت استطاع ا ل اس ٔ ب من  خطة معل املك

ٔمراك اجلنوبیة ويل ويف ٕاطار   .الربملاين ا

 بلوماسیة سیق بني جمليس الربملان يف جمال ا ٔن الت ش ات   .مقرت

 لس جتاه الربملان العريب لم  .لزتامات املالیة 

  س صب رئ رشیح السید املنجي الرحوي لتويل م س جملس النواب الشعب التويس دمع  طلب رئ
 .الربملان إالفریقي

  قضا لٕالطالع

 ٔسبوع املايض الل ا الل اجللستني املنعقدتني  شارن   .حصی حضور السیدات والسادة املس

  ٔربعاء يل املزمع عقده یوم ا ا ع جلنة النظام ا ل اج ٔج ستقاليل ت نونرب  15ملمتس الفریق 

2017. 

  ٔربعاء لس یوم ا ل ا رايس املنظم من ق لقاء ا ٔشغال ا حول مرشوع  2017نونرب  8تقرر عن 

ساءاملتعلق  103.03قانون رمق  اربة العنف ضد ال   .مب

  مجلس المستشارين  529العدد    - النشرة الداخلية  
 



6 
 

  

  

 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية. 
  

 الندواتقـاعة  /  السادسة بعد الزوالعلى الساعة العاشرة   2017نونبر   21 الثالثاء: 
  

 2018املالیة لسنة  68.17رمق  املالیةمرشوع قانون  تقدمي. 

    

   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 
  
   على الساعة العاشرة صباحا 2017نونبر   22األربعاء:  

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

 .لشباب والعمل امجلعوي
  
  

   األساسيةالداخلية والجماعات الترابية والبنيات  لجنة.  
  

  :على الساعة العاشرة صباحا 2017نونبر   22األربعاء  

  لسالمة  103.14مواص دراسة مرشوع قانون رمق داث الواك الوطنیة  ٕ املتعلق 
ة  .الطرق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

  ...الدائمة  اللجان  برنامج اجتماعات

  مجلس المستشارين  529العدد    - النشرة الداخلية
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   الملتقى البرلماني للجهاتتنظيم. 
  

  

ضن  شارناح س  جملس املس  16یوم امخل
لجهات،ا ٔعامل 2017نونرب   مللتقى الربملاين الثاين 

رشاكة مع مجعیة رؤساء اجلهات وامجلعیة  املنظم 
صادي  ق لس  ات احمللیة وا املغربیة لرؤساء امجلا

يئ عي والب ج  .و

لرسا ومتزيت اجللسة  لملتقى  ة  تاح ف
ها صاحب اجلال امل محمد السادس  اليت و

ه شار صاحب اجلال   لمشاركني ف واليت تالها مس
لطیف املنوين   .السید عبد ا

ون،  وشارك يف هذا امللتقى مسؤولون حكوم
ورؤساء جمالس اجلهات، ومسؤولو املؤسسات الوطنیة، 

متع املدين ولینيوممثلو هیئات ا شارن ا  .، فضال عن رشاكء جملس املس

تاح السنة  ذا ملضامني اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف ٔيت تنظمي هذا امللتقى تنف وی
رشیعیة شارن 2018-2017   ال لس املس سرتاتیجي  طط العمل  ، 2018-2016، وكذا استكامال 

ٔوىل، وك سخته ا قة عن  لتوصیات املن اتیة اليت وتتوجيا  لورشات التحضريیة املوضو ذا اخلالصات الهامة 

لس یويم    .ٔكتور املايض 26و  25نظمها ا

  

  ندوات وملتقيات برلمانية

  مجلس المستشارين  529العدد    - النشرة الداخلية
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ل مع خمتلف  وتو ام بقراءة موضوعیة لتجربة اجلهویة املتقدمة، واملسامهة يف التفا هذا امللتقى الق
ىل التوايل الهیالك إالداریة القضا  ٔساسیة هتم  الل تدارس ثالثة حماور  ة، وذ من  وإالشاكالت املطرو

داد الرتاب  مج التمنیة اجلهویة والتصممي اجلهوي ٕال رشیة اجلهویة، ور ٔسس التمنیة اجلهویة، : وتدبري املوارد ال
 .وتعزز املوارد املالیة اجلهویة

لكام  ٔمام مجیع  م ميیة لٕالطار القانوين فرصة  بة تق لمشاركة يف موا ظومة تدبري اجلهویة،  لني يف م الفا
ق من واقع املامرسة اجلهویة  .والرتامك التدبريي املن

ٔيت ل  وی سیق املؤسسايت والتفكري امجلاعي يف س لت ة الثانیة من هذا امللتقى، ٕاكطار  س تنظمي ال
صادیة التفعیل السلمي لورش اجلهویة املتقدم ق الیة و لس السیاسیة وا ریبة ا ة، كذ اعتبارا خلصوصیة 

ٔمهیة اليت حتظى هبا اجلهویة املتقدمة  ىش مع ا یاز، مبا ی م لجهات  رملا وصو  ه  والنقابیة، واليت جتعل م
ٔدوار اجلدیدة اليت  اه صاحب اجلال امل محمد السادس، ومع ا ر  2011ٔقرها دستور ورش اسرتاتیجي 

شارن   .لس املس

صدار مج من  ٕ ٔعامل هذا امللتقى الهام  وقد توجت 
ىل  اللها املشارون  ٔكد من  رضورة التوصیات 

شاوري بني جمالس  طالق مسار  ٕ إالرساع 
ٔن  ش ة املعنیة  اجلهات واكفة السلطات العموم
و واجلهات  لتعاقد بني ا إالطار العام 

ٔهداف ال وا  .املتو بلوغها من 

ة وشددت اخلال صات اخلتام
ٔسسة  وتوصیات املشاركني ىل رضورة م ٔیضا 

شاور بني احلكومة ورؤساء  لحوار وال ٓلیة 
ذ  ف ىل املستوى اجلهوي، وكذا املرتبطة ب لتمنیة  ىل خمتلف القضا املتعلقة  جمالس اجلهات، تنصب 

ىل  ة القطاعیة  یل الفقر السیاسات العموم ، من ق اة املؤرشات ذات الص املستوى الرتايب، مع مرا
ة وٕاىل  ٔساسیة، ومؤرش الولوج ٕاىل الص ة التحتیة ا لب ىل مستوى اجلهة، وسب التجهزي  والهشاشة 

متدرس   .ا

  
  مجلس المستشارين  529العدد    - النشرة الداخلية
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ا املشارون ٕاىل إالعامل  يئ والقاضیة كام د عي والب ج صادي و ق لس  ل بتوصیة ا املستع
ٔن هذه التوصیة سمتكن من  ىل املستوى اجلهوي يف ٕاطار الالمتركز إالداري، معتربن  عي  شاء قطب اج ٕ

ىل رضورة إ  الوة  عي،  ج لقطب  ري املمركزة املشلكة  ة  ات احلكوم سیق بني اجلهة والقطا دماج تقویة الت
لسیاسات  عتبار إالشاكلیات املرتبطة  ذ بعني  ٔ مت ٕاجنازه، وا ي س رامج التمنیة اجلهویة مضن منوذج التمنیة ا

لشباب  .املتعلقة 

دم الرتكزي، ومتكني املصاحل  ختاذ التدابري إالداریة والتنظميیة املالمئة الستكامل مسلسل  ٔوصوا  و
ات  تلف القطا ة  ات متكهنا من التعاقد حتت ٕارشاف القطاع الويص حول اخلارج ة املعنیة من صالح احلكوم

صاصات  خ ٔجرٔة ت التعاقدات، وكذا ٕاىل ٕاطالق مسار جتریيب ملامرسة  رامج التمنیة اجلهویة و الزتامات 
د لهذا املسار لجهات، مع حتدید ٕاطار تنظميي مالمئ ومو  .املشرتكة 

ىل ٔكدت التوصیات  رضورة التفكري يف ٕاماكنیة تطور وتنویع إالطار القانوين والتنظميي والعميل  كام 
سهیل رشوط  صاصاهتا، مبا يف ذ  تلف اخ ني العام واخلاص، يف ٕاطار ممارسة اجلهات  لرشاكة بني القطا

ات احلكوم رام هذه الرشااكت وتعبئة املوارد املالیة لها، فضال عن استكامل خمتلف القطا رش مصاحلها ٕا ة املعنیة ب
ىل مستوى خمتلف اجلهات مع مالءمة نفوذها الرتايب مع التقسمي اجلهوي اجلدید ة   .اخلارج

ة  ل لٕالماكنیات القانونیة املتا ٔم ر  عوة ٕاىل جمالس اجلهات بغیة اس ه املشارون ا ، و ل ذ ٔ
ات الرتا ات امجلا ات اجلهات ومجمو داث مجمو ٕ ٔجرٔة سیاسات املتعلقة  ت املتعلقة ب د ىل الت ابة  بیة لٕال

ٔمم  ة ا ٔطراف يف اتفاق ات مؤمترات ا ر خمر باینة، وكذا اس دات سوسیو جمالیة م ة قطاعیة هتم و معوم
ة  دة السیاسات العموم ٔج ة يف  ٔن تغري املناخ لتقویة بعد التمنیة املستدامة والعدا املناخ ش دة إالطاریة  املت

ت يف جمال ا لحسا الس اجلهویة  ت وا لحسا ىل  ٔ لس ا شاوري مع ا لجهات، وكذا تنظمي لقاء  لرتابیة 
لجهات  .التدبري املايل 

ملناصفة  اة القضا املرتبطة  امئة ٕاىل مرا ان ا ل ٔعضاء ا سني، كام دعوا جمالس اجلهات و بني اجل
ىل  ٔن رؤساء جمالس اجلهات مطالبني،  ىل  ن  اقة، مشدد ٔطوار احلیاة وإال لطفو والشباب وخمتلف  و
رامج التمنیة اجلهویة  ع  داد وت ٕ متع املدين املتعلقة  ات املواطنني ومجعیات ا ال مقرت ٔسسة استق اخلصوص، مب

ورة العادیة لشهر یو  د ا ل مو ة لساكنة وذ شهرا ق شارات معوم لیوز من لك سنة، مع ٕاماكنیة تنظمي اس
ٔو ورشات  ویة،  لسات حوارات  ىل شلك  صاصات اجلهة،  ٔ تندرج مضن اخ اجلهة خبصوص لك مس

ٔو جمالیة اتیة    .موضو

  مجلس المستشارين  529العدد    - النشرة الداخلية
 



10 
 

  

  

 

لتخطی ة  يئ واملندوبیة السام عي والب ج صادي و ق لس  ٔوصوا رؤساء جمالس اجلهات وا ط كام 
لهيا يف املادة  مي املنصوص  ٓلیات التق ٔجرٔة  ٔن  ش لتعاون  من القانون التنظميي املتعلق  246ٕاىل ٕاطالق مسار 

ىل املستوى الرتايب ة  مي التقائیة السیاسات العموم ٔدوات املهنجیة لتق  .جلهات، مبا يف ذ مت اجلهة ل

شار  س جملس املس عوة ٕاىل رئ ه املشارون ا الس اجلهویة وإالدارة الرتابیة ٕاىل كام و سیق مع ا ن بت
ة  رشیع واملراق ٔعامل ال لجهات يف  ر نتاجئ امللتقى الربملاين  ىل اس ىل اخلصوص،  سهر،  ع  لت ٓلیة  داث  ٕا

ٔرضیة العمل ت الواردة يف  ٔولو ع ٕاعامل ا ىل ت ة، وكذا  مي السیاسات العموم  .وتق

ٔخرى، اعترب  ة  رساء الهیالك إالداریة للك من  ٕ ة احلالیة تتطلب التعجیل  ٔن الظرف املشارون 
ىل مشاریع الهیالك التنظميیة  ٔ املصادقة  ٔولویة ملس ستوجب من إالدارات املعنیة ٕاعطاء ا اجلهات، وهو ما 

ٔنظارها  ىل  ل  ومالمئةاملعروضة  طط اجلهوي  طلبات ا اة الرتشید هذه الهیالك مع الواقع اجلهوي وم تمنیة مع مرا
 .يف إالنفاق

فع حنو جعل مجیع  رامج التمنیة اجلهویة وا ىل  لتصدیق التقين واملايل  ٔكدوا رضورة ٕاجياد مسطرة  كام 
نتقال  و و داد الرتاب وتوضیح حفوى السیاسة التعاقدیة بني اجلهات وا وي ٕال ىل تصممي  اجلهات تتوفر 

 .ومستوعبهبا ٕاىل ٕاطار واحض 

ق  شلك دق صاصات اجلهات  ىل حتدید اخ ا املشارون ٕاىل العمل  وخبصوص متویل اجلهویة، د
و  متویل اجلهات ملشاریع ا هنا من معرفة املشاریع والقضا املسؤو قانونیا عن متویلها، مع وضع سقف  متك

ملالیة اجلهویة  صدار النصوص التنظميیة املتعلقة  ٕ رسیع  و بنقل )املراسمي والقرارات(وال ، فضال عن الزتام ا
داد املزيانیة اجلهویة سهیل ٕا هبا يف الوقت املالمئ ل لجهات من رضا ٔموال احملو   .ا

 ومع: املصدر
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 يؤكد في افتتاح أشغال    رئيس مجلس المستشارين

  على أهمية الملتقى البرلماني الثاني للجهات
كرهان لورش    االنتقـال من التنظير إلى الفعل

 .الجهوية

  

شارن السید  س جملس املس ٔكد رئ

ن تاح امللتقى الربملاين  ،ششام حكمي  الل اف

ي نظمه  لجهات ا ایة االثاين  لس حتت الر

ة لصاحب اجلال یوم  امل محمد السادس السام
س  ٔن الرهان املطروح  ،2017نونرب  16امخل

طق  نتقال من م الیوم يف ورش اجلهویة هو 

طق التخطیط العميل  التنظري والقول ٕاىل م

ىل نطاق  ٔن تفعیل اجلهویة  ىل اعتبار  والفعل، 

مي املسمتر، متا ع والتق ىل الرتامك وٕاىل الت قدم حيتاج ٕاىل البناء  ةم ة السام   .شیا مع الرؤیة امللك

 

ة حنو الفعل، كام تؤكده املقاربة             لس اخنرط فعلیا مبعیة رشاكئه يف هذه الفلسفة املو ٔن ا ٔضاف  و

لنقاش والتداول يف احملاور الثالثة  ٔسئ العملیة املعروضة  املعمتدة يف تنظمي فعالیات هذا امللتقى، وكام جتسده ا

ٔعامل هذا امللتقى اليت وقع دول  ٔولویة مضن  یار  خ   .لهيا 

 

ٔنه            ٔضاف  سرتاتیجیة املرتبطة مبرشوع اجلهویة املتقدمة  ،و ئ  ٔس بعیدا عن اخلوض يف القضا وا

ه  ٔصبح النقاش والتفكري امجلاعي یتو و وهیالكها،  ة وسق ا ة ب بريا یعید صیا ا  عتباره ورشا ٕاصالح

جلهویة  یارات املرتبطة  خ ٔجرٔة وتزنیل  ت العملیة يف  ٔرض الواقع، حنو مالمسة الصعو ىل  املتقدمة 
لول واقعیة ومعلیة لتذلیلها   .هبدف ٕاجياد 

 

س وجسل             ٔسئ السید الرئ االت الرتابیة، و ة تلقي تطلعات ا ي ینظم خبلف ٔن هذا امللتقى، ا

ق عنه  ٔن تن غي  ات معلهم سواء وانتظارات اجلهات، ی رها يف خمتلف وا لربملانیني اس ات ميكن  خمر

ة مي السیاسات العموم ٔو تق ىل العمل احلكويم  اة الرقابة  ٔو ق رشیع  اة ال  .رب ق
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ل             رجمته ق ٔن  عتبار  اصة،  ٔمهیة  يس  ك دید  لت ت  ٔن تنظمي هذا امللتقى يف هذا التوق ٔى  ور
اقشة قا ال م ، ٕالد ٔشغا ر التوصیات اليت ستصدر عن  شارن الس ٔمام املس ح الفرصة  نون املالیة، ست

لمسامهة يف  ٔیضا  ىل مرشوع قانون املالیة مبا یعزز توطید وتعزز مسار تفعیل اجلهویة، و التعدیالت الرضوریة 
ه املليك ال  ذ التوج ىل احلكومة يف تنف لس  لم دول زمين مضبوط الرقابة الربملانیة  لحكومة لوضع  سايم 

 .الستكامل تفعیل اجلهویة املتقدمة

ف، حزمة من   شلك مك ات معل لهذا امللتقى تلخص،  وا ٔنه مت حتدید ثالث حماور  رز  ٔ و
زال تعرقل انطالق  ات اليت ال  ت والعق د ، ويه التنظمي إالداري “قطار اجلهویة املتقدمة”الت ٔمو لوترية امل

و واجلهات ومتویل اجلهویةل  ٔسئ التعاقد بني ا رشیة ورجمة التمنیة اجلهویة و   .جهات وٕاشاكلیة املوارد ال

ٔن یصبح امللتقى تقلیدا سنو قارا ودامئا وحمطة يف  لس  ىل طموح ا ن شامش  وشدد السید 
شلك ٕاطارا ٔن  رملان اجلهات، و ضطالع بوظائف  لس من  بة  صريورة متكن ا امئ ملوا لحوار ا مؤسساتیا 

  .مرشوع اجلهویة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مجلس المستشارين  529العدد    - النشرة الداخلية

 



13 
 

  

  

  

  

  

الملتقى اإلقـليمي  مجلس المستشارين يحتضن أشغال  
الرهانات والتحديات  : االقتصاد الرقمي  : " حول

  "وتسوية المنازعات

  

  

  

ضن شارن اح ٔربعاء یوم  جملس املس  نونرب 15ا
صاد الرمقي" : إالقلميي حولامللتقى ٔشغال  2017 : ق

ات ت وسویة املناز د ت والت   ."الرها

س احلكومة هذا امللتقى  زيومت حبضور السید رئ

شارن، ومبشارك س جملس املس س الفریق والسید رئ ة رئ

س الرشيف ملركز جملس التعاون التحكمي السعودي و  الرئ

ٔمري ن سلامن / اخللیجي ا كتور بندر  ، ومبشاركة سعود ٓلا

رشیعي والقضايئ  ال القانوين وال خنبة من اخلرباء يف ا

صادي واملعلومايت ق   .و

لس إالجامع احلاصل س ا ن شامش رئ رز السید حكمي  ٔ ة  تاح ف الل لكمته  ىل  و  ونالیوم 

بتاكر، وال  لمنو و ٔساسیا لتطور جممتع املعرفة وحمراك قو  امال  ات املعلومات واالتصاالت تعترب  ولوج ك

ة مرتفعة الل ما حتققه من مردودیة ٕانتاج   .س من 

رز ٕاسهام  ٔ ميقراطیة، لكوهنا كام  شجیع احلاكمة ا الل  ات يف التمنیة من  ولوج تعزز  هذه التك

ة  ٔكرثالشفاف سهو  ٓراهئم  لمواطنني التعبري عن  ح  ستفادة من املعلومات وت   .وسهل 
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س  السید الرئ

ٔشار كذ ٕاىل 

 ما قد یرتتب عن

ة  ولوج هنا  من سلبیات منهذه التطورات التك ب

ٔساس املسؤولیة املدنیة  ملراكز القانونیة، و املساس 
دیدة من ، فضال عن ظهور واجلنائیة ٔشاكل كثرية و

ات املتعلقة هبذا النوع اجلدید من املعامالت،  مما املناز

ٔكرثها  ٔفضل البحث عن ٔمىل رضورة ٔجنع السبل و

ارة ات هذا الت از لحسم الفوري يف م ٔت فكرة ما ومن هنا ،مالمئة  ٔو  ش لتحكمي إاللكرتوين،  لیه  یطلق 

ٓلیة  ي حيتاج ٕاىل  لكرتونیة ا ارة  لت منو الرسیع  ب ا لیه بعض فقهاء القانون، لتوا التحكمي الرمقي كام یطلق 

قة املطلوبة ة وا لرس ات  طورة لفض املناز   .م

ال، اعترب  ٔن استعرض التجربة املغربیة يف هذا ا س وبعد  ىل  هذا امللتقىالسید الرئ لوقوف  فرصة 

رشیعیة  الفات والتباینات ال خ اننا وذ يف ظل  صاد الرمقي يف ب ق ه  ت اليت توا د ت والت الرها

ت،  كام یعترب. والتنظميیة د ة الت ت وموا ة لكسب الرها لبحث عن احللول القانونیة والعلمیة املقرت اسبة  م

ر  ٔیضا ٕال ارة و صاد الرمقي والت ق ر و س ات  از سویة م از دور القضاء والتحكمي والوساطة إاللكرتونیة يف 

ولیة   . ا

س،  فٕان توفري ، یضیف السید الرئ
ة  ٔصبح رضورة مل إالطار القانوين والتنظميي املناسب 

ة ىل  لتوفري ب ال تعدیالت  د ٕ اسبة، سواء  م

ٔكرب  شلك  ستجیب  شلك جيعلها  القوانني القامئة 

ر  س صاد و ق لمتطلبات اليت یفرضها تطور 

ت واملعامالت  ارة إاللكرتونیة محلایة البیا الرمقي والت

ين قوانني  ٔو ت لني يف القطاع،  لفا إاللكرتونیة 

خصصة لتنظمي خمتلف جوانب هذ صاد اجلدید، م ق ا 

ىل شباكت االتصال إاللكرتونیة وسجیل عناوهنا، ونظم التعاقد إاللكرتوين وٕاثباته،  شاء املواقع  ابتداء من ٕا

ذ التعاقدات وحامیة املسهت يف املعامالت إاللكرتونیة،  ت تنف ٔداء، وضام هنا، وصوال ٕاىل نظم ا ٔم وٕاجراءات ت

ة الفكریة، وامل صاص القضايئ وحقوق امللك خ لمعامالت إاللكرتونیة، مث حتدید  ة وامجلریة  عام الرضی

ولو ا هذا التطور التك ريها من القضا وإالشاكالت اليت یطر ارة إاللكرتونیة، و ات عقود الت   .مبناز
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حماسب  السید رشید املنیاريبدوره تناول اللكمة 

لس ث ،ا رز ح بة التطور الرمقي  ٔ رشیع يف موا دور ال

لكرتونیة ت واملعامالت  ٔمه ، كام استعرض وحامیة البیا

ل املعمتدة يف طط اخلربامج و السرتاتیجیات و  ٔ املغرب من 

بة هذه الطفرة اجلدیدة د موا استعداد جملس ، م

ىل  اح  شارن لالنف ة ٕاىل تعزز املس مجیع املبادرات الرام

رشیعیة والقانونیةاملنظ ال احلیوي الوطنیة ومة ال   .يف هذا ا
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   لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا   35احتضان أعمال الدورة
 .الوسطى والكراييب

 
ضن لسیه اح شارن ،الربملان املغريب مب ورة، جملس النواب وجملس املس ملنتدى رؤساء  35 ا

ب  ٔمراك الوسطى والكرای رشیعیة ب سات املؤسسات ال لفرتة املمتدة من )الفوریل(ورئ نونرب  17ٕاىل  14، وذ 
  مبقر الربملان 2017

ط يف ما ی الن الر صدار ٕا ٕ ٔعامل هذا املؤمتر    :يل نصه الاكملوقد توجت 
  

ط الن الر   ٕا
 

ورة اخلامسة    ٕان املشاركني يف ا

ع العادي ملنتدى رؤساء  ج والثالثني من 

ٔمراك الوسطى  رشیعیة يف  الس ال سات ا ورئ

ورملان اململكة املغربیة،  )فوریل(  وحوض الاكریيب

ط  متعني يف الر عتباره عضوا مالحظا، ا

  . 2017نومفرب  14املغربیة بتارخي ململكة 

ستحرضون    :ٕاذ 

ة اىل  .1 ٔعضاء يف الفوریل واملغرب، الرام ول ا رشیعیة  ٔهداف املؤسسات ال ل و ادئ وم م

ميقراطیة  ىل التمنیة املستدامة وا صادي املبين  ق ندماج  ق  ٔمن إالقلميیني وكذا حتق ق السمل وا حتق

لشع عي  ج   وب؛والرفاه 

شاریة والتوطید  .2 ميقراطیة ال مقرطة وٕارساء سیاسات الالمركزیة وا وٕاذ یقدرون مسلسل ا

ي قطعته اململكة املغربیة وخمتلف  هتا، ا سان وحام ميقراطي وتعزز حقوق إال لفوریل  ا ٔعضاء  ان ا الب

ق  ل حتق ٔ لتمنیة و مثاره من  هود العام  عیة يف ا ج ات  ٔوسع الف التمنیة املستدامة وضامن ٕادماج 

 املتحققة؛

  ...الخارجية العالقـات
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ذا بعني  .3 ٔ ىل التنوع الثقايف واالثين  عتبارو ٔعضاء يف الفوریل يف جمال احلفاظ  ان ا جتارب خمتلف الب

ة وتعزز هودات املبذو يف ما خيص حامیة الب ة؛ وكذا ا و ميقراطیة املف متعات ا  ا

ل مقاربة  .4 ٔ ٔعضاء يف الفوریل يف جمال ماكحفة إالرهاب والرتافع من  ول ا مثنون جمهودات املغرب وا وٕاذ 

سان والتضامن بني  سامح وصیانة حقوق إال متیزي وتعزز قمي ال ا حماربة ا مشولیة لظاهرة الهجرة قوا

  الشعوب؛

عتبار  .5 ذا بعني  ٔ ٔمراك الوسطى وحوض الاكریيب"و ان  ي مت " القرار املتعلق بقضا الهجرة يف ب ا

لرؤساء واملنعقد يف یولیو  ايئ السابع عرش  ست ع  ج ده يف  ره اعتبار 2004اع ىل ٕا ي تقرر  ، ا
ٔعامل  دول  ٔولویة يف  دى القضا ذات ا   ؛)فوریل(ظاهرة الهجرة ٕا

ع  .6 ج ث ٕان  لفوریل، املنعقد يف السلفادور يف وح ولیة والتاكمل إالقلميي  لجنة الشؤون ا الثالث 

سانیة 2013یولیو  ختاذ ٕاجراءات هتدف ٕاىل حامیة حقوق املهاجرن إال ٔدرج يف قراره الزتام الربملانیني   ،

انب هبدف صون  ٔ لهجرة وا سان وضامهنا، فضال عن مراجعة القوانني الوطنیة املتعلقة  حقوق إال

فراد برصف النظر عن وضعیهتم مكهاجرن؛ ٔ   ل

سات السلطات  .7 ع العادي ملنتدى رؤساء ورئ ورة الثالثة والثالثني لالج الل ا ٔنه  رون ب وٕاذ یذ

ٔمراك الوسطى وحوض الاكریيب رشیعیة يف  ر   (فوریل) ال اليت شهدت  2016املنعقد يف مكسیكو يف فربا

طقة حوض الاكریيبالقم"ٔیضا فعالیات  ٔمراك الوسطى وم لهجرة يف املكسیك ويف  ، "ة الربملانیة املعنیة 

لمعاهدات واملواثیق  ذ الشامل  سان وكفا التنف هتك حقوق إال ث تقرر رفض إالجراءات اليت ت ح

ة ٕاىل معا ودمه الرام د  لهجرة؛ كام تعهد املشارون يف ت القمة بتوح ولیة املتعلقة  جلة وضعیة ا

ري املرافقني؛ ٔطفال  ٔطفال املهاجرون، الس ا شها ا   الهشاشة اليت یع

رشیع  .8 ٔدوراها يف ال الل  ت يف حتصني هذه املاكسب وتعززها من  رون بدور الربملا وٕاذ یذ

ة  ع السیاسات العموم ة وت بلوماسیةواملراق  الربملانیة؛ وا
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  :یعلنون يف ما یيل 

ت املشرتكة  .1 د ة الت هتا يف سیاق موا سان وحام ساين وتعزز حقوق إال ٔمن إال ىل ا د مقاربة قامئة  اع
ة ؛ رش والهجرة، والتغريات املناخ جتار يف ال   املمتث يف إالرهاب واجلرمية املنظمة، و

جناز .2 ٕ م  ت  الزتا ٔوضاع اجلدیدة اليت تفرضها حتد ابة ل ست ل  ٔ رشیعیة املنوطة هبم من  املهام ال

وهيم حریة التنقل واحلركة، واحلریة  لمهاجرن و كفل  ة  رشیعات منوذج لجوء والسعي ٕاىل وضع  الهجرة وا

رشیعات الوطن  ل ئق الهویة طبقا  ىل و یار ماكن ٕاقامهتم واحلصول  ولیة؛الاكم يف اخ  یة ولالتفاقات ا

ٔعضاء يف الفوریل يف جمال .3 ول ا ت ا ارب بني الربملان املغريب ورملا لت ٔوسع  ميقراطیة   تبادل  تعزز ا

وب شاریة والتمنیة املستدامة، وتعزز التعاون ج ميقراطیة ال وب؛- واحلاكمة الرتابیة وا      ج

ه .4 شلك مشرتك يف لك القضا ذات  رملان العمل  ادرة  ٔخص يف مسار ٕارساء م م املشرتك، و

ة ٕاىل  داثاململكة املغربیة الرام رملاين  ٕا تدى  ين؛ ٕافریقيم   ٔمركو الت

ٔمم  .5 ٔمن التابع لهیئة ا رتام قرارات جملس ا رب احلوار وا لیه  فاوض  ل سلمي وهنايئ وم دمع البحث عن 
ل لزناع الصحراء  ل ٕاجياد  ٔ دة من  ادئ املت دهتا الرتابیة وفق م مبا یصون سیادة اململكة املغربیة وو

  الفوریل؛

دة، ودمع  .6 ٔمم املت ایة ا لهجرة حتت ر املي  ثاق  ة م هود العاملي الرايم ٕاىل صیا خنراط يف ا

لهجرة والتمنیة   .مساعي املغرب الستضافة املیثاق العاملي 

ع ٕاعامل توصیات  .7 ٓلیة دوریة لت شاء  اء العامني لربملان اململكة ٕا ٔم الن حتت ٕارشاف ا هذا إال

ب  ٔمراك الوسطى وحوض الاكرای رشیعیة ب الس ال سات ا تدى رؤساء ورئ   ".الفوریل" املغربیة وم

ط يف     لر   .2017نونرب  14حرر 
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   2018األصالة والمعاصرة ينظم لقـاء دراسيا حول مشروع القـانون المالي لسنة  فريق. 
  

ٔمس إالثنني  ٔصا واملعارصة یوم  قراءة يف ": يف موضوع لقاء دراسیا 2017نونرب  20نظم فریق ا

لني نقابیني "2018مرشوع القانون املايل لسنة  صادیني وحماسباتیني وفا رباء اق   .مبشاركة 

ىل احملاور التالیة لقاء  ٔشغال هذا ا   :وقد توزعت 

  لسید ة  تاح ٔصا واملعارصة عبد العزز بنعزوزلكمة اف س فریق ا   رئ

  ن شامشلكمة السید شارن عبد احلكمي  س جملس املس   رئ

  ر لكمة السید صادي –محمد بد ري اق   خ

 السیاسات املزيانیاتیة: "ملوضوعا"   

  ري حماسبايت -ٔدیب بنرباهميلكمة السید   خ

 2018التدابري اجلبائیة يف مرشوع القانون املايل :"املوضوع"  

  لشغل–يل لطفيلكمة السید ميقراطیة  لمنظمة ا   الاكتب العام 

 عیة ملرشوع القانون املايل لسنة :"املوضوع ج   ."2018نعاكسات 

  
  

  

  

  

  

  

  

  ...والمجموعات البرلمانيةأنشطة الفرق  
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 تنظم    مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
لقـاء دراسيا حول مقترح قـانون يرمي إلى تغيير  

 .من القـانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية 2المادة  
  

ٔمس إالثنني  لشغل لقاء دراسیا یوم  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا خصصته  2017نونرب  20نظمت مجمو

املتعلق مبدونة احلقوق  39.08من القانون رمق  2تقدمت به  وريم ٕاىل تغیري املادة  مقرتح قانونٕالجراء قراءة يف 

ىل العقارات، وذ مبشاركة  الء  س لتصدي لظاهرة  ة  نيالعی ح ٔساتذة    .رباء و

لقاء الفقرات التالیة مج هذا ا ر   :وقد تضمن 

 ة الكونفد سقة مجمو بیة مل رح ميقراطیةلیة رالكمة    ؛لشغل ا

 شارن س جملس املس   ؛لكمة السید رئ

 ذي لكمة ب التنف لشغل؛ املك ميقراطیة    لكونفدرالیة ا

 ر العدل   ؛مدا السید وز

 ٔستاذ   ؛حث يف القانون املدين ،محمد بعزي ا

  لقانون رمق رشیعي  ة 39.08املسار ال   .املتعلق مبدونة احلقوق العی

  ٔعامل من اخ ا لیق م تدى املغرب لت س م ا الشفقي رئ ٔستاذ محمد  ل التمنیة ٔ مدا ا

راملستدامة لال   ؛س

 ىل العقارات شخیص الء  س   .ظاهرة 

  ٔحرش دةالسید الصدیق ا ٔمم املت ى ا ري    ؛خ

 رشیعیة العقاریة   .حتدیث املنظومة ال

 ٔكدال لكیة احلقوق  ٔستاذ  كتور فرید الباشا    ؛ا

 ة   .امحلایة القانونیة حلق امللك

 ري راج خ   ؛السید محمد 

 ىل العقارات الء  س   .التدابري امحلائیة الرمقیة حملاربة ظاهرة 

 امة اقشة   .م
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   لقـاء دراسيا حول   ينظم  فريق االتحاد المغربي للشغل
 :موضوع
مشروع قـانون المالية ، بين االستمرارية وضرورة إعادة النظر في النموذج  " 

  "اإلقتصادي
  

لشغل یوم  حتاد املغريب  نظم فریق 
ٔربعاء  لقاء دراسیا حول موضوع    2017نونرب  15ا

سمتراریة ورضورة "  مرشوع قانون املالیة ، بني 
صادي منوذج إالق ادة النظر يف ا مبشاركة ،  وذ " ٕا

ٔساتذة ة من ا ني من مجمو   .واملهمتني الباح

ة لهذا ا تاح ف لقاء وقد تضمنت اجللسة 
سة الفریق  ٓمال العمري رئ لسیدة  بیة  رح لكمة 
س جملس  ن شامش رئ ولكمة السید عبد احلكمي 
ٔمني العام لالحتاد املغريب  شارن ولكمة السید ا املس

  .لشغل

ن ٔساتذة املدعوو اسبة الستحضار الظروف والسیاق  بعدها مت ٕالقاء عروض من طرف ا شلكت م
ه التحض ي مت ف لسنة املالیة العام ا ٔنظار جملس  2018ري ملرشوع القانون املايل  ىل  الیا  واملعروض 

صادي املعمتد ببال منوذج إالق ادة النظر يف ا ة ٕال عوة امللك متزي  شارن، وهو سیاق    .املس

الت املشاركني مث تع ت وقد تلت هذه العروض الت ومدا لقاء ق فا ٔساتذة، لیتوج ا ب السادة ا
اتلتوصل ٕاىل  ا ست   .مج من اخلالصات و
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   مجلس المستشارين وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية    بينتفـاهم  مذكرة
 لرؤساء مجالس الجماعات

 

   

لتوصیات الصادرة عن  الندوة اعتبارا 
لجهات، اليت انعقدت بتارخي  لملتقى الربملاين  سیة  ٔس الت

شارن ورؤساء  2016یونیو  6 رشاكة بني جملس املس
لني املؤسساتیني واملدنیني  اجلهات، ومبشاركة اكفة الفا

م، ه   املعنیني واخلرباء وذوي 

لجهات  د امللتقى الربملاين  ٔنه مت اع ث  وح
سی لت ق املؤسسايت والتفكري امجلاعي يف ٕاكطار دامئ 

  سبل التفعیل السلمي لورش اجلهویة املتقدمة،

سه السید  رئ شارن، ممثال  فٕان جملس املس
ن   شامش، عبد احلكمي 

سها السید  رئ ومجعیة رؤساء اجلهات، ممث 
  احمند العنرص،

ات،   وامجلعیة املغربیة لرؤساء جمالس امجلا
سها السید محمد  رئ   بودرا،ممث 

ىل ما یيل    :یتفقون 
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ٔوىل    :املادة ا

س مجعیة رؤساء اجلهات  شارن ورئ س جملس املس شلك رئ
ٔة ات احمللیة، هی س مجعیة رؤساء امجلا سیق ورئ لجهات ت   .امللتقى الربملاين 

  :املادة الثانیة 

ٔة  اصة یعهد لهی بة مسار تزنیل اجلهویة املتقدمة، وبصفة  ع وموا اله بت ٔ هيا  سیق املشار ٕا الت
اتیة النصف  لجهات، وكذا ندواته املوضو لملتقى الربملاين  ورات السنویة  سیق ا ىل ت إالرشاف املشرتك 

  .سنویة

  :املادة الثالثة 

شارن، يف لملتقى مبقر جملس املس ورات السنویة  مي ومساء حصی تنعقد ا لسات لتق  شلك 
لني املؤسساتیني واملدنیني املعنیني الس اجلهویة وخمتلف الفا ة املعنیة وا ات احلكوم   .إالجناز من طرف القطا

ىل مستوى اجلهات، حول املواضیع اليت  لملتقى بوترية نصف سنویة،  اتیة  وتنعقد الندوات املوضو
الس ا ى ا ٔولویة  ات جلهویةحتظى    .وجمالس امجلا

  :املادة الرابعة 

ىل    اتیة،  لندوات املوضو سبة  ل ٔن  لجهات، وكذ الش لملتقى الربملاين  ورات السنویة  تنعقد ا
شلك  جناز تقارر  ٕ دانیة، تتوج  ٔحباث م شارات و س ام  الل الق شلك مسبق من  ربة تنجز  ٔساس 

الل دورات وندو  لنقاش    .ات امللتقىٔرضیات 

  :املادة اخلامسة 

ك الالزمة لتنظمي دورات  لوجس اكلیف اخلربة وا ورة  سیق املذ ٔة الت ٔطراف املشلكة لهی تتحمل ا
سبة  شارن، و% 50وندوات امللتقى ب من طرف مجعیة رؤساء اجلهات، % 25من طرف جملس املس

ات احمللیة% 25و   .من طرف مجعیة رؤساء امجلا

ٔي طرف ي توفره مؤسسات التعاون لتغطیة جزء من  وميكن  مع ا ستعانة  ٔطراف  من ا
  .سبة التاكلیف امللزتم هبا
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  :املادة السادسة 

ٔو من ینوب عهنم، مرتني يف السنة،  سیق حبضور الرؤساء الثالث،  ٔة الت ات هی ولكام تنظم اج
سیق ٕاىل ذ   .دعت رضورة الت

ٔة ل ات الهی   :ـوختصص اج

مج وحماور          - داد املشرتك لرب رمس السنة،  إال لملتقى  اتیة  ورة السنویة والندوات املوضو ا
لمزيانیة التوقعیة شاريك  دید ال لت ك الالزمة و لوجس   .املرتبطة بتاكلیف اخلربة وا

و           - مي ا ذ التوصیات الصادرة عن لك دورة وندوةتق ع تنف   .رات والندوات، وت

  :املادة السابعة

ایة  عها، وميتد العمل هبا ٕاىل  رة مبجرد توق دید( 2021ٔكتور 31جيري مفعول هذه املذ لت   ).قاب 

ىل التعدیل املقرتح يف رة حق املبادرة بتعدیلها، ویمت االتفاق  ىل املذ ٔطراف املوقعة  ٔقصاه  ل ل  ٔ
رخي إالخطار مبقرتح التعدیل ٔشهر من    .ثالثة 

ٔصلیة سخ  لغة العربیة يف ثالث  رة    .توقع هذه املذ

ط، يف                                                            لر   .2017نونرب    16وحرر 
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 نشرة مداوالت  /  الجريدة الرسمية للبرلمان

  .مجلس المستشارين
  

لربملان  العدد 2017نومفرب  13صدر یوم االثنني  ٔربعون من اجلریدة الرمسیة   -احلادي وا

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

ل   :ىــوحيتوي هذا العدد 

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

ٔعامل صاد واملالیة  :دول ا ق ر  ع لعرض السید وز لسة مشرتكة بني جمليس الربملان لالس

  .2018لسنة املالیة  68.17حول مرشوع قانون املالیة رمق 

  ة عرشة بعد ء  املائةحمرض اجللسة الثام   ).2017ٔكتور  31( 1439من صفر  11لیوم الثال

ٔعامل ٔسئ الشفهیة :دول ا اقشة ا   .م

 ء  حمرض اجللسة التاسعة عرشة بعد املائة   ).2017نومفرب  7( 1439من صفر  18لیوم الثال

ٔعامل ٔسئ الشفهیة :دول ا اقشة ا   .م

  

  

  

  

  ...أخيرا  صدر
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  اإلشراف

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