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   41/2017رقم  اجتماع  
  2017نونبر   22األربعاء    ليوم

  

  

  

ب عقد شارن جملس مك ٔربعاء یوم  املس شارن   ااج  2017 نونرب  22ا س جملس املس رئاسة رئ
ن ٔعضاء السادة شامش السید عبد احلكمي   : ، وحضور ا

  

  وحع س  :  بد الصمد ق لرئ ٔول    ؛اخللیفة ا

 س الثاين اخللیفة   :   احللوطي اله عبد   ؛لرئ

 وسكوس س؛  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 ة التازي س؛  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

  لس؛  :    احملريشالعريب   حماسب ا

 دال لس؛  :    محمد    ٔمني ا

 لس  :    ٔمحد توزي   .ٔمني ا
  
 
  :لك من السادة احلضور عن اعتذر ف

  

  س،  :  القادر سالمةعبد لرئ   اخللیفة الرابع 

 لس حماسب   :     املنیاري رشید   ؛ا

 لس؛  :    ٔمحد خلریف   ٔمني ا

  هعبد لس  :  الوهاب بلفق   .حماسب ا
  

      
  

 

  اجتماعات وقرارات المكتب

  مجلس المستشارين
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ع  ج   القرارات الصادرة عن 

  
 

  

   ة یوم  بعقد 1/41/2017 رمققرار ة الثانیة زو  ختصص  2017نونرب  27إالثنني لسة معوم ىل السا
ىل ملمتس مسائ احلكومة حول  لس يف اجللسة العامة "فاجعة الصورة "لتصویت  ى رئاسة ا املودع 

ء  ٔحاكم الفصل  2017نونرب  21املنعقدة یوم الثال ستور 106طبقا   .من ا

س لرئ لسة وسرئس هذه اجللسة اخللیفة الثالث  ل ٔمني  دال  وسكوس والسید محمد   . السید محید 

  ة الكونفدرالیة ملوافقة   2/42/2017 رمققرار لشغل ومجمو ىل طلب لك من فریق إالحتاد املغريب 
ص  رخ ة وحول  لسیا ب الوطين املغريب  عي جلنيت تقيص احلقائق حول املك ل اج ٔج لشغل بت ميقراطیة  ا

ستريا ت داحلكومة   .النفا

 
  
  

  

  قضا لٕالطالع
  

  ار لجنة النیابیة لتقيص احلقائق ٕاخ من فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب بتغیري عضوه املنتدب 

ستريا ص احلكومة  رخ شار السید عبد امحلید الصوري دحول  ٓخر وهو املس ت بعضو    .النفا

 

 

 

 

 

 

 

  مجلس المستشارين 
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 40/2017رقم   اجتماع 
 2017نونبر   02ليوم االثنين

  

  

ب عقد شارن جملس مك ٔسبوعي   2017 نونرب 20 االثننيیوم  املس ه ا س جملس  اج رئاسة رئ
شارن  ناملس ٔعضاء السادة شامش السید عبد احلكمي   : ، وحضور ا
  

 وح س  :  عبد الصمد ق لرئ ٔول    ؛اخللیفة ا

 س الثاين اخللیفة   :   احللوطي اله عبد   ؛لرئ

  و س؛  :    سكوسمحید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 ة التازي س؛  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 لس،  :    العريب احملريش   حماسب ا

 لس حماسب   :     املنیاري رشید   ؛ا

 لس؛  :    ٔمحد خلریف   ٔمني ا

 لس  :    ٔمحد توزي   .ٔمني ا
  
 
  :لك من السادة  احلضور عن اعتذر ف

  

  س،اخلل   :  القادر سالمةعبد لرئ   یفة الرابع 

 ه لس؛  :    الوهاب بلفق   حماسب ا

 دال لس،  :    محمد    ٔمني ا
  

      
  
  
  

  

  

  مجلس المستشارين
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ع ج   القرارات الصادرة عن 

 
 ستوریة لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  

   ا  1/40/2017 رمققرار سانٕ لس الوطين حلقوق إال رمق مرشوع قانون حول  رٔي ا
لس  89.15 لشباب والعمل امجلعويیتعلق  شاري  لیه س ات قصد إالطالع  مو  .ىل الفرق وا

  راسة بدعوة   2/40/2017 رمققرار يئ لتقدمي ا عي والب ج صادي و ق لس  س ا رئ

لس  تصة مب امئة ا ان ا ل ع مشرتك  ٔمام اج لس حول الرٔسامل  الالمادي  املنجزة من طرف هذا ا
شار   .ناملس

  
 رشیع   : ال

  

   ا   3/40/2017 رمققرار ي  2018لسنة املالیة  17/68املالیة رمق مرشوع قانون ٕ ا
د  ٔ لس من جملس النواب یوم ا  .ىل جلنة املالیة قصد الرشوع يف دراسته 2017نونرب  19توصل به ا

  راسملوافقة املبدئیة    4/40/2017 رمققرار یة  ٔمام ىل الربجمة الزم ة مرشوع قانون املالیة 
طلق  شارن واليت س ء جملس املس ىل  2017نونرب  21یوم الثال ٔمام جلنة املالیة  بتقدمي مرشوع القانون 

ع  الل اج اقشته  رشع يف م ٔن  ٔربعاء ٔساس   . 2017نونرب  22ٓخر یوم ا

  
 لجن النیابیة لتقيص احلقائق   :ٔشغال ا

 

  ب عوة بد  5/40/2017 رمققرار ني لتقيص احلقائق يف موضوع املك لجنتني النیابی ٔعضاء ا

اب هیالكهام وذ  ٔول للك جلنة قصد انت ع ا ج ت لعقد  ة وموضوع استرياد النفا لسیا یوم الوطين 

ٔربعاء  ا 2017نونرب  22ا ة احلادیة عرش صبا  .ىل السا
  

 ٔسئ الشفهیة   : ا
  

  ٔسئ الشفهیة افقة ملو   6/40/2017 رمققرار لسة ا ٔعامل  دول  ء ىل   21لیوم الثال
وحاليت سرئسها  2017نونرب  س السید عبد الصمد ق لرئ ٔول  ٔمحد خلریف اخللیفة ا ٔمني  والسید 

لسة  .ل

  
  مجلس المستشارين
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 لسیاسة العامة   :اجللسة الشهریة املتعلقة 

   س بتلكیف   7/40/2017 رمققرار لرئ اخللیفة الثاين 
هتييء مقرتح بتغیري یوم عقد اجللسات ال  اله احللوطي   سید عبد 

هنايئ ل الختاذ القرار ا ب املق ع املك ٔنظار اج ىل  دید لها وعرض هذا املقرتح   .الشهریة وكذا توزیع زمين 
  

  ة و   : التعاونالرشاكة و العالقات اخلارج
  

  سب بعض  ىل مراس السادة رؤساءملوافقة  8/40/2017 رمققرار الفرق الربملانیة واليت ین
ر  ٓ ب ا ا والعامل العريب لرتت فریق ٕ الس املامث لها  شارن يف رابطة جمالس الشیوخ وا ٔعضاهئا لشعبة جملس املس

الل شهر  شارن  ضنه جملس املس ي اح لرابطة ا ري  ٔ ع ا القانونیة والتنظميیة عقب تغیهبم عن حضور إالج

رب امل  .ايضشت

  بلوماسیة اليت قام هبا  بتلكیف إالدارة  9/40/2017 رمققرار هتييء جرد شامل مجلیع املهامت ا
دد وطبیعة التقارر املنجزة  ات وطبیعة املرافقني إالداریني و مو وب حسب  متثیلیة الفرق وا لس م ٔعضاء ا

لزتامات اليت متخضت عن هذه ا رملانیة  وكذا  مة  موع املهامت حسب لك  ملهامت ومقارنة ذ جبرد اكمل 

لس لم  .صادر عن املصاحل املالیة 

  سات لرفع   10/40/2017 رمققرار تدى رئ من قمية مسامهة الربملان املغريب يف مزيانیة م
ٔمريك ٔلف دوالر  دود مخسني  ٔمراك الوسطى ٕاىل  ت  رملا  .ورؤساء 

  ساهامت الربملان املغريب يف مزيانیة الربملان العريب موضوع م بعرض  11/40/2017 رمققرار
سیق مع جملس النواب ٔنظار جلنة الت  .ىل 

  ىل   12/40/2017 رمققرار لشبكة الربملانیة حول ملوافقة  ع الثاين  ج ضان  اح

ر  08یوم سیاسات الشتات   . 2018فربا

  ل ملوافقة  13/40/2017 رمققرار ة  عوة املو س جلنة ىل ا ٔندلويس رئ ل ا شار ن مس

ورة  لمشاركة يف ا لربملان العريب  رشیعیة   2017نونرب  23یوم  لس وزراء العدل العرب 33الشؤون ال

 .مع حتمل اجلهة املنظمة لتاكلیف السفر وإالقامةلقاهرة، 

  اال يف إالجراءات والتدابتلكیف  14/40/2017 رمققرار لرشوع  بري التنظميیة إالدارة 
شارن  ة لتنظمي جملس املس ك لوجس وب الربملانیة وإالداریة وا ما بعد بون، "حول موضوع  2017ملید 

رس ش و ٔبیض املتوسط مبدینة ورزازات  "مرا لبحر ا رب  11 -  10یوم رشاكة مع امجلعیة الربملانیة  دج

2017  . 
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 شؤون تنظميیة :  
  

  ة  عوةبد 15/40/2017 رمققرار لجنة املؤق ل ا شك ات ل مو ٔعضاء املنتدبني من الفرق وا ا

لجنة اب هیالك ا ع هلم قصد انت ٔول اج لس لعقد   .اخلاصة بفحص رصف مزيانیة ا

  ابتلكیف  16/40/2017 رمققرار ٕ ٔعضاء  السادة احملاسبني  ىل السادة  تقررمه الشهري 

ىل ل عرضه  ذ رٔهيم ق ٔ ب قصد  لیه املك لموافقة  ل  ب املق  .ٔنظار املك

  ع مع السادة مدراء الفرق بتلكیف  17/40/2017 رمققرار ٔمني العام لعقد اج السید ا
اللها  ل حبث الصیغة احملاسباتیة املناسبة اليت سیفعل من  ٔ ات النیابیة من  لمجمو سقني إالداریني  وامل

لیه يف الفقرة ال  ٔطراف اليت ختص التعویض إالضايف املنصوص  ة الثالثیة ا ثانیة من املادة العارشة من االتفاق

دد يف  ي  دة الربملانیة، وا مج املسا لغ ر ٔن ال تتعدى مسامهة  درمه 2000.00م ىل  رملاين،  د  للك مسا

لس إالجاملیة يف هذا الورش  لغ ملیون وا امعة محمد اخلامٔلف درمه سنو 400م ط ، حيول لكیا ٕاىل  لر س 

ن  د ة ٕاىل املسا ٔو مجمو مع هتييء مرشوع دفرت التحمالت حيدد طبیعة ورشوط ٕاجناز املهام اليت یولكها لك فریق 

ني رهن ٕاشارته  .الربملانیني املوضو

  ىل  18/40/2017 رمققرار ٔمام دفرت التحمالت اخلاص مبناقشة ملوافقة  مرشوع قانون املالیة 
لس  .ا

 

 شؤون ٕاداریة:  

  شارن بعزل  19/40/2017 رمققرار ٔسالك موظفي ٕادارة جملس املس منبارك من  السید محزة 
ٔجر لك من ا ف  رص الریيبوبتوق ريات و ان  فذت إالدارة مجیع إالجراءات ملوظف سف ٔن اس ، بعد 

 .واملساطر إالداریة يف حقهم

  ه  20/40/2017 رمققرار ة ال  بتوج لموظف التابع ملصل شارن توبیخ  لس املس رشیفات مب
ه محمد الهداوي  ة اليت صدرت عنه مبناسبة مرافق الق ٔ لضوابط املهنیة وا ىل الترصفات ا  ٔدیيب  ٕاكجراء ت

ة املعدات  س مصل ة ورئ دق وب ملسري املؤسسة الف ٔمر بتقدمي اعتذار مك ين، مع ٕالزام املعين  لوفد السلوف

لكی شارن، و لس املس سمب لرئ ٔن  ف السید اخللیفة الثالث  ش ب  ىل املك داد مرشوع تصور وعرضه  ٕ
ٔحسن الظروف ا يف  ا ٔداء  هنا من  متك رشیة واملادیة  لوسائل ال رشیفات ومدها  ة ال ادة تنظمي مصل  .ٕا
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   دارة جملس حبرص  21/40/2017 رمققرار ٕ مدة التدریب 
د قابل   شارن يف شهر وا دة فقط، وتطبیق هذا املس دید مرة وا لت

فذوا مدة شهرن من التدریب ن اس ىل املتدربني احلالیني ا  .إالجراء 

  لس بتلكیف  22/40/2017 رمققرار وسكوس وحماسب ا س السید محید  لرئ اخللیفة الثالث 
مكیيل د  ٔمني العام بدراسة ٕاماكنیة توفري تقا لفائدة موظفات وموظفي جملس  السید رشید املنیاري والسید ا

شارن  .املس

  
 خمتلفات :  

  

  افة الوطنیة  إالدارة بتجمیع  وتوثیقبتلكیف  23/40/2017 رمققرار مجیع ما رش يف الص

لجهاتواملواقع إاللیكرتونیة  شارن حول امللتقى الثاين  ي نظمه جملس املس  . 2017نونرب  16یوم  ا

  ت اليت نظمها جملس وطببتوثیق  24/40/2017قرار رمق ات واملنتد ات مجیع امللتق ع خمر
شارن  .املس

  ا  40/2017/ 25قرار رمق ب قصد ٕابداء ٕ ٔعضاء املك ىل  لجهات  توصیات امللتقى الربملاين 
ٔقصاه ل  ٔ ٔهنا، يف  ش ٔربعاء  مالحظاهتم    . 2017نونرب  22یوم ا

  
  

  لمتابعةقضا 
  

 مي السیاسات العم اقشة وتق ةم   :وم
  

 ة مي السیاسات العموم ٔعامل اجللسة السنویة ملناقشة وتق ات جلدول  مو ة من الفرق وا   .املواضیع املقرت
  

 ة   :العالقات اخلارج
 

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

ٔمراك الو  ويل ويف ٕاطار    .سطىالربملاين ا

 ات ٔن  مقرت سیقش بلوماسیةبني جمليس الربملان يف  الت  .جمال ا
  مجلس المستشارين
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  قضا لٕالطالع
  الل اجللستني شارن  حصی حضور السیدات والسادة املس

ٔسبوع املايض الل ا  .املنعقدتني 

 شارن لس املس يل  ا ع جلنة النظام ا  .تقرر عن اج
 

 ان ل  : ٔشغال ا

 ات ا مج اج امئةر ان ا   .ل
  

  ة والرشاكة والتعاون   : العالقات اخلارج
  

  ل ٔج رة  ت ل  مقرر امجلعیة الربملانیة،  Bogdan Klichالسیدز ٔ مي الرشاكة من  ٔورو امللكف بتق لس 

لمملكة املغربیة من  لربملان املغريب، اليت اكنت مربجمة  ميقراطیة  رب  فاحتنونرب ٕاىل  27ا ٔ 2017دج ل ٕاىل 

  .ري مسمى

 ورة  تغیري ضان الربملان املغريب  ذیة لجنة 22رخي اح زة  العريب الربملاين لالحتاد التنف ا ع جلنة  واج

متزي الربملاين العريب من  رب  06- 03نونرب ٕاىل  30-27ا ورة( 2017دج ه ملف حمني حول ا  ).رفق

  ضانملف حمني حول ع املغريب الربملان اح  ومحى السل ومرض السیدا حول الربملانیة بكةالش  الج
قعات كوفونیة الربملانیة لجمعیة التابعة املس  .2017نونرب 22و 21 یويم لفرو

 شارن جملسعن  وفد مشاركة حول تقرر  يف اجلنائیة العدا وممثيل الربملانیني رابطة معل ورشة يف املس

 .2017ٔكتور  25و 24یويم  لقاهرة اليت انعقدت إالرهاب ماكحفة

 شارن املغريب وجملس الشیوخ الربازیيل  حمرض ة الصداقة والتعاون بني جملس املس مو سیقي  ع الت ج

س  ي انعقد یوم امخل   . 2017نونرب  16ا

  عة املستوى حول موضوع ٔشغال املناظرة الرف شارن يف  التعاون اجلهوي من  تعزز: مشاركة جملس املس

ل جهر  طقة املتوسطٔ سانیة يف م   .2017نونرب  17و  16املنعقدة مبالطا یويم " ات هادفة وٕا

  رشیعیة س جلنة الشؤون ال ٔندلويس رئ ل ا شار السید ن ورة  نلربملادعوة املس لمشاركة يف ا العريب 
  .لقاهرة 2017نونرب  23لس وزراء العدل العرب بوم  33

  ٔشغال جل ئق املتعلقة ب لجمعیة الربملانیة لالحتاد  الو عیة والرتبیة التابعة  ج صادیة واملالیة و ق نة الشؤون 

ل املتوسط املزمع عقدها بلشبونة یوم  ٔ رب  18من    .2017دج

  لجمعیة ة السادسة عرشة  ورة اخلریف ٔشغال ا ملنظمة  ةالربملانیتقرر حول مشاركة الوفد الربملاين املغريب يف 

ٔمن وال  الل الفرتة املمتدة من ا ٔندورا  ٔورو اليت انعقد ب   . 2017ٔكتور  05ٕاىل  03تعاون ب

  جلس المستشارينم  
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 للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول   جلسة عمومية
  ".فـاجعة إقـليم الصويرة”

  

  

ٔوىل من الفصل  ٔحاكم الفقرة ا من  106طبقا 

ستور واملادة  شاامن النظام ا 233ا لس املس  ،رنيل 

شارن یوم عقد  2017نونرب  27االثنني  ٔمس جملس املس
ة   لو ٔ ا ةفیل خل ا سو كسو  دیمح رئاسة السید  لسة معوم

خصصت و  ،ةسل ل نيمٔ  لاد دمحم دیس ل او  سلا سئ ر ل

ىل ملمتس مساء احلكومة حول  الفاجعة اليت "لتصویت 

قلمي الصورة ٕ الم  ة سیدي بو   ".عرفهتا جام

  

  

ضیات اقفو  ةبو لطملا ةیب ل  ٔ ا ىل وصح مدعل رو ذملا سمتل مل ا لو ق  دعب ةسل جل ا تهتا دقو  .ةیرو تس ا لمق  

  
  
  

  

  

  

  
  
  

  ...الجلسات العمومية

  مجلس المستشارين
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 صاديةلجنة المالية والتخطيط والتنمية االقت. 
  
  

ٔمس إالثنني  لجنة  ني اثنني  2017 ربنون 27عقدت ا اج

الهلام دراسة مواد  ي مهنا  2018املالیة لسنة  68.17رمق  املالیةمرشوع قانون واصلت  هت ٔن ت واليت من املرتقب 

ل ت ٔ ح بعدها  ٔن یف ىل  ئ الشفهیة،  ٔس لسة ا ء بعد  د الثال ع املقرر عقده یوم  ج  وٕایداع قدمييف 

ة الثانیة  ىل السا ل  س املق ل یوم امخل ٔ قيض هذا ا ات الربملانیة لتعدیالهتا حول املرشوع، وس مو الفرق وا

  .بعد الزوال

اللها تقدمي مرشوع  ات مت  ج ٔسبوع املايض سلس من  لجنة قد عقدت طوال ا واكنت ا

اقشته العام ع ةالقانون املايل وم س ساؤالت واستفسارات  مث  صاد واملالیة حول  ق ر  ٕاىل رد السید وز

اقشة املرشوع مادة مادة لجنة بعد ذ يف م الهتم، كام رشعت ا شارن الواردة يف تد شغاالت السادة املس   .وا

  
 لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية. 

  
  

لجنة یوم امجلعة  ات الوزاریة يف دراسة مشاریع املزي  2017نونرب  24رشعت ا لقطا انیات الفرعیة 

ث تدارست  صاصها، ح ة يف اخ ة والصید البحري يف هذا إالطار املندر مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الفال

ت   .والتمنیة القرویة واملیاه والغا

   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 
  

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ٔعام  0172نونرب  22عقدت ا دول  لبت يف التعدیالت خصص 

ىل لشباب والعمل امجلعوي 89.15مرشوع قانون رمق  والتصویت  شاري  س لس    .یتعلق 

ٕالجامع ىل هذا املرشوع  لجنة    .وقد صادقت ا

   الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةلجنة.  
  

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج خصص ملواص دراسة مرشوع قانون رمق  2017 نونرب 22عقدت ا

ة 103.14 لسالمة الطرق داث الواك الوطنیة  ٕ   .املتعلق 

ٔربعاء د ا ددت یوم  اقشة هذا املرشوع و لجنة م ٔهنت ا ة 2017نونرب  29 وقد  الثانیة  ىل السا

ل لتقدمي الفرق و  عرشة زو ٔ ات الربملانیة لتعدیالهتآخر  مو   .ا

  

  

  ...أشغال اللجان الدائمة

  مجلس المستشارين
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.  
  

   بعد جلسة األسئلة 2017نونبر     28الثالثاء:  
  اقشة   .2018مواد مرشوع قانون املالیة لسنة   مواص م

   2017نونبر   29األربعاء: 
  ة ا بقا ة العارشة صبا ة  :هعاكشالسا لمندوبیة السام دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

 .یط لتخط 

  ة الثالثة بعد الزوال ة عاكشالسا صاد  :هبقا ق دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة 

 .واملالیة

   2017نونبر   30الخميس:  
 ا ة العارشة صبا ة عاكش السا صادي  :هبقا ق لس  لم دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

يئ عي والب ج  .و

 ة الثالثة بعد الزوال ة عاكشبق السا   .ها

 لبالط املليك  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

  س احلكومة  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لرئ

  لشؤون س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
 .العامة واحلاكمة

   الساعة العاشرة صباحا  على   0172دجنبر   4االثنين:  
 ىل البت يف ا ٔول من مرشوع القانون املايل لسنة لتعدیالت والتصویت   اجلزء ا

2018  

  

  

  ...برنامج اجتماعات اللجان الدائمة

  مجلس المستشارين
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 لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية.  
  

   على الساعة الحادية عشرة صباحا 2017نونبر   29األربعاء: 
 صاد   دراسة ق ة التقلیدیة و ة والنقل اجلوي والصنا مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة السیا

عي  .ج

   على الساعة الثانية بعد الزوال 2017نونبر   30الخميس: 
 دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الطاقة واملعادن والتمنیة املستدامة. 

   على الساعة الحادية عشرة صباحا 2017دجنبر   04اإلثنين: 
 ارة و  دراسة ر والت س ة و صاد الرمقيمرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الصنا  .ق

  

   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 

  
   على الساعة التاسعة والنصف صباحا 2017نونبر   29األربعاء: 

 ة  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الص

   على الساعة التاسعة والنصف صباحا 2017نونبر   30الخميس: 
  ٔرس عیةدراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ا ج  .ة والتضامن واملساواة والتمنیة 

   على الساعة التاسعة والنصف صباحا 2017دجنبر   04اإلثنين: 
  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الرتبیة الوطنیة والتكون املهين والتعلمي العايل

 .والبحث العلمي

 2017دجنبر   06 األربعاء: 
 ا ضة :ىل التاسعة والنصف صبا  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الشباب والر

  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الثقافة واالتصال :الثانیة بعد الزوالىل التاسعة. 

 الثانية والنصف بعد الزوالعلى الساعة التاسعة   2017دجنبر   07 الخميس: 
 ٕالدماج املهيندراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الشغل وا. 

 

  مجلس المستشارين
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   الخارجية والحدود والدفـاع الوطني والمناطق  لجنة
 .المغربية المحتلة

  

   2017نونبر   29األربعاء. 

 ا ة العارشة صبا ٔوقاف والشؤون دراسة مرشوع املزي  :ىل السا انیة الفرعیة لوزارة ا
ة   .إالسالم

 ة الرابعة بعد الزوال س  ةانیة الفرعیدراسة مرشوع املزي  :ىل السا ى رئ لوزارة املنتدبة 
فاع الوطين دارة ا ٕ   .احلكومة امللكفة 

   على الساعة العاشرة صباحا 2017نونبر   30الخميس: 

  ش التحرر انیة الفرعیةدراسة مرشوع املزي ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و  .لمندوبیة السام
   على الساعة العاشرة صباحا 2017دجنبر   04اإلثنين : 

  ويل دراسة مرش ة والتعاون ا ر الشؤون اخلارج ى وز لوزارة املنتدبة  وع املزيانیة الفرعیة 

خلارج وشؤون الهجرة ملغاربة املقميني    .امللكفة 

   بعد جلسة األسئلة الشفهية 2017دجنبر   05الثالثاء :  
 ويل ة والتعاون ا   .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الشؤون اخلارج

 

    العدل والتشريع وحقوق اإلنسان  لجنة 
 

   2017نونبر 29األربعاء : 
 ا ة العارشة صبا رمس  :ىل السا امك املالیة  لم دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

  .2018السنة املالیة 

 ة الثالثة بعد الزوال ى  :ىل السا لوزارة املنتدبة  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
 ٕ س احلكومة امللكفة  ة رمس السنة املالیة رئ لوظیفة العموم   .2018صالح إالدارة و

   على الساعة العاشرة صباحا 2017نونبر 30الخميس: 

    رمس ادة إالدماج  لمندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
 .2018السنة املالیة 

  
  

  مجلس المستشارين
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 ت األساسيةلداخلية والجماعات الترابية والبنيالجنة ا. 
 

   على الساعة التاسعة والنصف صباحا  2017نونبر 29األربعاء: 
  لیةدراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة ا  .لوزارة ا

 
 على الساعة العاشرة صباحا  2017دجنبر   04 اإلثنين: 

  ك واملاءلوزارة دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوجس   .التجهزي والنقل وا
 

 على الساعة العاشرة صباحا  2017دجنبر   06 األربعاء: 
  داد الرتاب الوطين وإالساكن وسیاسة لوزارة دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة التعمري وا

  .املدینة
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مجلس المستشارين
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   البرلمان المغربي يحتضن اجتماع للشبكة البرلمانية لمحاربة فقدان المناعة
 .التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونيةالسيدا وداء السل، والمالريا  /المكتسبة

 
 

ضن لشبكة الربملانیة حملاربة فقدان  2017نونرب  22و 21الربملان املغريب یويم  اح ا  اج

ة  سبة املنا لفركوفونیة /املك لجمعیة الربملانیة   .السیدا وداء السل، واملالر التابعة 

جو  ىل حمرض  لقاء املصادقة  ي عقدته الشبكة الربملانیة بوااكدوو الل هذا ا ري ا ٔ ع ا
ینافاسو( ٔكتور ) بور شطة الشبكة2016يف شهر  ٔ   .، وتقرر حول خمتلف 

ىل الصعید الوطين ودور كام  سقي الشبكة حول الوضع الراهن  ل م ضبة من ق الت مق مت تقدمي مدا

سبة ة املك ،السیدا /الربملانیني يف حماربة فقدان املنا ادرة  والسل واملالر ٔطر الصحیة يف  2وم ملیون من ا

الل  ول الفركوفونیة  ي قام به الصندوق العاملي حملاربة داء السیدا يف ا ا، فضال عن تقدمي نتاجئ العمل ا ٕافریق

  .2017سنة 

ٓراء بني و  سان، وتبادل ا لقاء كذ عرض موضوع حول داء السل وحقوق إال عرف هذا ا

ولیة لرشاء الربملا ولیة الس الصندوق العاملي حملاربة داء السیدا، واملنظمة ا نیني وممثيل بعض الهیئات ا

ٔدویة حول موضوع حماربة داء السل   .ا

ة  ٔن الشبكة الربملانیة حملاربة فقدان املنا السیدا وداء السل، واملالر قد  /جتدر إالشارة ٕاىل 

دة ملاكحفة السیدا  ٔسست من طرف امجلعیة الربملانیة ٔمم املت مج ا ر رشاكة مع  سیدا(لفركوفونیة  يف ) ٔون

ة ووندي سنة /ٕاطار قرار حول تعزز حماربة نقص املنا لیه يف  ي متت املصادقة  ا ا   .2000السیدا يف ٕافریق

  

  

  

  ...الخارجية العالقـات

  مجلس المستشارين
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   مشاركة وفد برلماني مغربي في مؤتمر الحوار اإلقـليمي
نحو  :كسر الحواجز  " موضوع  المنعقد في القـاهرة حول

 ."المساواة بين المرأة و الرجل في الحياة السياسية
 

شار السید عبد الكرمي الهورشي  شارك املس
مضن الوفد الربملاين املغريب يف فعالیات مؤمتر احلوار إالقلميي، 

" حول موضوع 2017نونرب  20و 19املنعقد يف القاهرة یويم 
ل يف احلیاة  حنو املساواة:رس احلواجز  بني املرٔة و الر

 ".السیاسیة

لس القويم  نظم و   لمرٔة مبرص  هذا املؤمتر، ا
مج احلاكمة يف  صادیة ور ق ظمة التعاون والتمنیة  وم
ٔيت هذا  ملنظمة، وی ا  ٔفریق ٔوسط وشامل  طقة الرشق ا م
ع املستوى يف ٕاطار املرشوع إالقلميي لصندوق  لقاء الرف ا

ل   ا، املعنون دوف ٔفریق ٔوسط وشامل  طقة الرشق ا ة"لرشاكة يف م ف تعزز مشاركة : حنو حكومات شام وم
ت وصنع السیاسات ٔردن وتوس"املرٔة يف الربملا الیًا يف مرص واملغرب وا ي ینفذ    .، ا

الل هذا املؤمتر مت عرض ظمة التعاون و لمرٔة يف مرص وم لس القويم  والتمنیة  نتاجئ دراسة ا
ساویة  صادیة حول املشاركة السیاسیة امل ال يف مرص، كام ق ساء والر شجیع تبادل  اشلك ٕاطار بني ال ل

ظمة التعاون  ا وم ٔفریق ٔوسط وشامل  ان الرشق ا ريها من ب ٔردن واملغرب وتوس و ارب بني مرص وا الت
ق ة ٕازا احلواجز و والتمنیة  یف ه مشاركة املرٔة يف احلیاة العامة املعیقاتصادیة حول    .اليت توا

ٔوساط  مشاركة ولٕالشارة فٕان هذا املؤمتر عرف الس احمللیة وا ت وا ممثلني عن احلكومات والربملا
متع املدين هبدف اخلروج بتوصیات هتم ٕازا لك املعیقات اليت حتول دون تطور معلیة  ظامت ا ٔاكدميیة وم ا

  .لمرٔة املشاركة السیاسیة

  

  

  

  
  مجلس المستشارين
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 بمجلس    مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الكولومبية
المستشارين تعقد لقـاء عمل مع القـائم باألعمال لدى سفـارة  

 .كولومبيا
  

ة الصداقة الربملانیة بني جملس  عقدت مجمو

ململكة املغربیة وجملس الشیوخ يف مجهوریة  شارن  املس

یا لقاء معل مع القامئ یا  ولوم ولوم ى سفارة  العامل 

ط السید  یوم  Carlos Alfonso Alban Francoلر

ء   .مبقر السفارة 2017نونرب  20الثال

شارن احملرتمني ٔعضاء الوفد لك من املس : ومض 

ة؛ السید رشید  مو س ا دال، رئ السید محمد 

س والسید  املنیاري لرئ سان، نوا  والسید عبد احلق 

ةمحمد  مو   .امحلايم، مقرر ا

رة اليت اعتربها  ىل هذه الز لوفد املغريب  ٔعامل عن شكره  ٔعرب السید القامئ  لقاء،  يف مسهتل ا

شاور حول  رتام املتبادل وال ىل  ن القامئة  ٔوارص الصداقة والتعاون املمتزية بني الب ل تعزز  ري يف س فاحتة 

ه   .م املشرتكدد من القضا ذات 

االت   یا يف خمتلف ا ه التعاون الثنايئ بني املغرب وولوم ٔو یةواستعرض املسؤول الكولوميب  ٔم  ا

زال  ي ال  صادي ا ق اري و ٔمهیة تعزز التبادل الت ىل  ضیة مشددا  یة والر عیة والف ج ة و والثقاف

اصة يف القطاع السیا دون املستوى املطلوب وتوفري ٕاماكنیات لتعزز الرش  ن  صادیة بني الب ق ااكت 

  .والقطاع الصناعي

رز يف هذا    ٔ صادي جيمع  إالطارو الف اق ك، كت ٔن یلعبه حتالف دول الباسف ي ميكن  ور ا ا

ة  ٔمرياك الالتی یا وبريو واملكسیك(ٔربع دول من  يل وولوم صادي ) ش ق لتبادل  برية  لق فرص  بني يف 

ول  دد من ا ال  ول واملغرب ومن  ةهناته ا لمملكة مكنصة  إالفریق سرتاتیجي  لموقع اجلغرايف  لنظر 

ان  ني يف جمال التعاون مع ب ربة والتجربة املغربی ل ا والستقرارها السیايس وكذا  صادیة ٕاقلميیة ٕالفریق اق

  .اجلنوب

  مجلس المستشارين
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شار السید محمد  ته، مثن املس ة ومن  س مجمو دال، رئ

ر -الصداقة الربملانیة املغربیة یة لتطو شارن اجلهود املبذو من طرف السفارة الكولوم لس املس یة مب الكولوم

هتا  ة جبمیع مكو مو ىل عزم ا ملغرب، مؤكدا  دها  داثة توا ىل الرمغ من  القات التعاون الثنايئ،  وتنویع 

یًا، دفعة قویة لهذه العالقة  ٕاعطاء ٔم ًا و ً وثقاف صاد ىل القوامس املشرتكة سیاسیًا واق الراكز  سرتاتیجیة 

ستفادة املتباد بني الربملانیني املغاربة ونظراهئم  ق  رامج مشرتكة هتم العمل الربملاين وحتق الل بلورة  وذ من 

یني   .الكولوم

  ٔ ىل ا ة سعادة السفري  مو س ا ٔطلقها ورواطلع السید رئ اش التمنویة واملشاریع املهیلكة اليت 

ة العمل احلكويم  رشیع ومراق شارن ودوره يف ال ىل وظائف جملس املس صاحب اجلال امل محمد السادس، و

بلوماسیة الربملانیة مي السیاسات العامة وا   . وتق

ٔشار  اصة يف ٕاىلو دة  ة ووا و ٓفاق التعاون املغريب الكولوميب مف اري  ٔن  ال الزراعي والت ا

سهیل التنقل  ارش ل لق خط جوي م ٔشريات و ح الت سهیل م ٔمهیة  والثقايف والسیا مربزا يف هذا إالطار 

صادیة  ق ة و ملؤهالت السیاح سویق تعرف  ایة وال ة لٕالشهار وا نو ٓلیات م د  ن واع بني مواطين الب

یا   .لمغرب وولوم
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  ئيس مجموعة الصداقة المغربية الرومانية بمجلس  ر
 .سفيرة رومانيا بالمغرب يجري مباحثات مع   السيد العربي العرايشي المستشارين

 

ریندوسا   ال  لت السیدة دان استق

سفرية    Daniela Brînduşa BĂZĂVANزافان

ء  ملغرب، یوم الثال مبقر السفارة  2017ٔكتور  17رومانیا 
ة الرومان  س مجمو يش، رئ ط، السید العريب العرا لر یة 

شارن لس املس  .الصداقة املغربیة الرومانیة مب

لقاء تطرق اجلانبان ٕاىل العالقات    الل هذا ا و

الثنائیة بني املغرب ورومانیا وسبل تعزز التعاون بني 

ن  لب رشیعیتني    .املؤسستني ال

ٔشاد السید العريب  ن والشعبني، معر ويف هذا الصدد، لعالقات التارخيیة اليت جتمع الب يش  العرا

لتعاون الثنايئ بني دة  ٓفاق الوا هنام، وتطرق ٕاىل ا اري ب صادي والت ق ي یعرفه التبادل  لتطور ا ه   عن ارتیا

ن  االت الب اليف العدید من ا اصة ا   .السیا   ، 

لس وخبصوص العالقات الربملانیة،   ة الصداقة املغربیة الرومانیة مب س مجمو ٔكد السید رئ

الل تبادل  ن، من  لب رشیعیتني  شاور بني املؤسستني ال یف التعاون وال ك ٔمهیة  ىل  شارن  املس

س يف هذا إالطار تنظمي ارب ، واقرتح السید الرئ ستفادة من اخلربات وتقامس الت رات و رة معل   الز ز

دد   ملان الروماينٕاىل الرب  موعيت الصداقة عن اجلانبني املغريب والروماين لتدارس  ل عقد لقاء مشرتك  ٔ من 

م املشرتك ه   .من القضا ذات 

لعالقات مع اململكة   ٔمهیة اليت توهيا بالدها  ىل ا ط  لر ٔكدت سفرية رومانیا  هتا،  من 

اری ٔول رشیك املغربیة، ممثنة مستوى املبادالت الت ٔصبح  ٔن املغرب  ن، موحضة  صادیة بني الب ق ة و

ة لقارة إالفریق   .جتاري لرومانیا 

  
  مجلس المستشارين
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ه التعاون املغريب     ٔو كام استعرضت السفرية الرومانیة 

ة،  ددة، والفال ة السیارات، الطاقات املت ىل اخلصوص صنا دة جماالت مهنا  شمل  ي  رة  الروماين، وا مذ

زیدملن ٔن ما  جلامعات واملعاهد الرومانیة يف جماالت خمتلفة   1350 عن  اسبة ب طالب مغريب یتابعون دراسهتم 

  .اكلطب والصید والهندسة

نويف ما یتع  لتعاون السیا بني الب ٔكدت السیدة السفرية عن توفر إالرادة املشرتكة لق   ،

ربت عنلتعمیق التعاون يف القطاع السیا وتطور ا جتاهني، و ة يف  استعدادها لتنظمي  ملبادالت السیاح

ن، ة بني الب شجیع تبادل الوفود السیاح ل  ٔ ة من  تدى حول السیا ح   م ىل رضورة التفكري يف ف ٔكدت  و

صادي والسیا ق ال  هنوض هبا يف ا ارش بني املغرب ورومانیا لتعزز العالقات الثنائیة وا    .خط جوي م

ٔشادت املسؤول  ىل الصعید الربملاين،  سیو نة الرومانیة مبستوى الت رملانيي الب شاور بني  ، ق وال

رة  شارن لز ٔعضاء عن جملس املس ٔن تنظمي  ش ة الصداقة املغربیة الرومانیة  س مجمو ت مبقرتح السید رئ كام رح

ىل الربملان  ال  ٓ الته يف اقرب ا رملان رومانیا وٕا شاورٕاىل  سیق وال لت   .الروماين 
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 التونسية بمجلس  ربيةـ مجموعة الصداقة البرلمانية المغ
بين المؤسستين التشريعيتين في  تعزيز التعاون  بالسبل الكفيلة  تتدارس  المستشارين  

 .المغرب وتونس
 

 

ة الصداقة الربملانیة املغربیة التوسیة -عقدت مجمو

لس املس  ء مب مبقر  7132ٔكتور  13شارن یوم الثال

ا لس اج لتفكري حول السبل الكف  ا تعزز ب خصص 

شارن وجملس نواب  التعاون الربملاين بني جملس املس
مج معل مفصل  ر الل وضع  الشعب التويس من 

وات  رب الق شاور مع اجلانب التويس  ل لتعاون ینفذ 

 .دبلوماسیةال
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   نظم  تالمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 .2018لقـاء دراسيا حول مشروع القـانون المالي لسنة  

  
ة تنظم مو ميقراطیة الكونفدرالیة ا  لشغل ا

لس شارن مب س یوم املس  لقاء 2018 نونرب 23 امخل

 املالیة قانون مرشوع يف قراءة" موضوع حول دراسیا

ٔساتذة من ث مبشاركة  "2018 لسنة ني ا  الباح

صاد ال واملهمتني ة واملالیة ق  والنظام العموم

 .الرضیيب

ة وتوخت مو لقاء هذا من ا  عند الوقوف ا

ة السیاسة ططات والربامج احلكوم  روم اليت وا

قها كومةاحل عي الشق يف اصة حتق   .ج

ل ٔ لقاء ٔشغال توزیع مت ذ و  ثالثة ىل ا

سیة حماور   :ويه رئ

 عي اجلانب  قانون مرشوع يف ج
  املالیة؛

 صادیة قراءة رواق  لمنوذج نقدیة ما
  ؛2018 املالیة قانون مرشوع ضوء ىل التمنوي

 دات  قانون مرشوع يف اجلبائیة املست
 .املالیة

ر د ة اجللسة ٔن ٕالشارة و تاح لقاء لهذا ف دارج متزيت ا س یدالس  لكمة ٕ  جملس رئ

شارن، ر السید ولكمة املس صاد وز ب ولكمة واملالیة، ق ذي املك  لكونفدرالیة التنف

ميقراطیة   .لشغل ا

  

 
  

  ...أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية

  مجلس المستشارين
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  اإلشراف

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