
 

ء  ر 02الثال   2018 ینا

 534العدد 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 
   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

العد دذا  

  02...............................................................................اجتماعات وقرارات المكتب

  05.............................................................................................ةيمو معلا تاسلجلا

  06...............................................................................................الرقـابة البرلمانية

  07.........................................................................................أشغال اللجان الدائمة

  08.........................................................................برنامج اجتماعات اللجان الدائمة

  09...................................................................................................أنشطة الرئاسة

  11...................................................................ةيناملر بلا تاعو مجملاو  قر فلا ةطشنأ

 



2 
 

 

 

 
 
 

 48/2017رقم   اجتماع 
 2017دجنبر  25االثنينليوم  

  
 سلا سئ ر  ةسائر  2017 ربج د 25 االثنني مو ی  يعو بس ٔ ا هجا نر اش س مل ا سلجم بك م  دقع

  . شامش ن ميكح دیس ل ا
  :ةیل اتل ا طقنل ا عج لامعٔ  لو د نمضت دقو  

  

ب السابق .1 ع املك ىل حمرض اج  ؛املوافقة 
 

ذ القرارات .2 ة تنف  ؛در
 

ء حصی حضور السیدات والسادة  .3 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا الل  شارن  رب  12املس دج
2017: 

غیب 22، )ة(معتذر32، و)ة(ارض 65(  ؛بدون اعتذار) ة(م
 

رشیع .4  :ال

ٔمام اجللسة العامة  -  4.1 راسة والتصویت   :رجمة النصوص اجلاهزة 

 داث الواك الوطنیة   103.14 مرشوع قانون رمق ٕ ةیتعلق  لیه ( .لسالمة الطرق وافقت 
لبیة، بتارخي ٔ ٔساسیة،  ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا رب 19 جلنة ا   ؛)بعد تعدی 2017 دج

  ر  82.17مرشوع قانون رمق ا دات والغرامات وا لغاء الز ٕ ر التحصیل  یتعلق  وصوا
لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهام ٔقالمي املتعلقة  وى املستحقة لفائدة اجلهات والعامالت وا ٔ ت وا

ات ٕالجامع، يف (  وامجلا صادیة،  ق لیه جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة  رب  22وافقت  دج
ٔحاكم الفصل   .2017 ة يف دراسته طبقا  سبق ٔن احلكومة طلبت  ستور 82لام ب   ؛)من ا
  ة مزيانیة السنة املالیة ی  82.16مرشوع قانون رمق لیه جلنة (  .2014تعلق بتصف وافقت 

لبیة، يف  ٔ صادیة،  ق رب  22املالیة والتخطیط والتمنیة    .)2017دج

عوة   - 4.2 رشیعیة  ا ب لك من اجللسة الشهریة واجللسة ال ع ندوة الرؤساء لرتت   .ٕاىل اج

ىل مرشوع القانون امل حصی - 4.3 راسة والتصویت  رمس سنة ا  .2018ايل 

  

 

  ...بتكملا تار ار قو  تاعامتجا 
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ان. 5 ل امئة ا  .ا

مج  - 5.1 امئة؛ر ان ا ل ات ا   اج
سان مبراجعة قرار طلب  - 5.2 رشیع وحقوق إال س جلنة العدل وال رئ

لسجن احمليل  لجنة  ستطالعیة اليت ستقوم هبا ا لمهمة  ل الزمين  ٔ ب القايض بتقلیص ا   .ملول تٓی املك
 
س احلكومة ة ملساءلاجللسة الشهری.  6  :ة رئ

ء لیومالشهریة  اجللسة -  6.1 رب 26 الثال  2017 دج

  ٔعامل   :دول ا

ة السیاسات*  ت مبعاجلة املرتبطة العموم الیة؛ التفاو ٔجریة السیاسة /  ا   ؛املغرب يف ا

 اجللسة ٔمانة. 
 

ان النیابیة لتقيص احلقائق.  7 ل  : ا
س الفریق احلريكطلب  -7.1 ل بت رئ ٔولٔج ع ا ص   ج رخ لجنة النیابیة لتقيص احلقائق يف موضوع 

ت   .احلكومة السترياد النفا
 

ة العالقات 8   :اخلارج
شارن يف جمال اسرتاتیجیة  - 8.1 بلوماسیةجملس املس   .الربملانیة ا

ع الربملانیة حول دعوة  -  8.2 س لسات  ٔشغال  املي لهجرات" لمشاركة يف  تظمة حنو عهد  ظمة وم " م

دة  ٔمم املت ويل مبقر ا حتاد الربملاين ا ل  ر  23و  22یويم املنظمة من ق   . 2018فربا
ٔن  مقرتح -  8.3 ني واملهجرن ب سق الشبكة الربملانیة حول ممارسات الشتات وعضو جلنة الهجرات والالج م

لشبكة الربملانیة حول سیاس ع الثاين  ج ٔشغال  ة ما یمت تنظمي  ط عوض طن  7بني ات الهجرة مبدینة الر

ر  10و    . 2018فربا

ل هنایة الشهر اجلاري طلب   -  8.4 ٔعضاء من جمليس الربملان ق ة والتعاون بتعیني مخسة  ر الشؤون اخلارج وز

ٔشغال هذا الربملان لربملان املغريب يف  ٔفق املشاركة الفعلیة  ا وذ يف  رملان معوم ٕافریق رة ( .لعضویة  مع مذ

ا رملان معوم ٕافریق ب  ٔعضاء مك س و اب رئ   ).حول انت

ار -  8.5 لربملان  ٕاخ رشیعي الثاين  نعقاد الثاين من الفصل ال ور  ان واجللسة الثانیة  ل ات ا نعقاد اج

رب  28و 26العريب ما بني   .لقاهرة  2017دج

لس الوطين السوداين دمع مرحش بال طلب- 8.6 س ا ٔعضاء يف رئ ول ا ام احتاد جمالس ا ٔمني  ده ملنصب 

ظمة التعاون إالساليم   .م
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رة - 8.7 امئة  مذ رة املندوبیة ا ول العربیة ومذ ٔمانة العامة جلامعة ا من ا

ام رؤساء  ا بعد ق فریق ٕ جلامعة حول التغلغل إالرسائیيل  و فلسطني 

رة ٕارسائیل ز ة  ت سبع دول ٕافریق   .رملا

ة يف تقرر   -  8.8 ورة حول مشاركة عضویني عن جلنة الفال ٔن  23ا ش دة  ٔمم املت ة ا ٔطراف اتفاق ملؤمتر 
 .ببون شهر نونرب املايض تغیري املناخ

شارن جملس ٔمني مشاركة حول تقرر -  8.9 شار السید املس اب ٔشغال يف اخلریف ٔمحد املس س انت  الرئ
 2017 .ٔكتور 27 ٕاىل 23 من املمتدة الفرتة يف ب مجهوریة سطىالو  ٔمراك لربملان اجلدید

شارن جملس ٔمني مشاركة حول تقرر -  8.10 شار السید املس  العامة امجلعیة ٔشغال يف اخلریف ٔمحد املس
ال، الوسطى ٔمراك لربملان  .2017 نونرب 30 ٕاىل  27من املمتدة لفرتةا يف غوات

  

 :شؤون تنظميیة 9
 

ات   تذكري   -   9.1 مو سقي ا ب ورؤساء الفرق وم ٔعضاء املك ع املشرتك ما بني السادة  ٕالج
ء  ان یوم الثال ل رب  26ورؤساء ا .بعد اجللسة الشهریة 2017دج  

 

  :شؤون ٕاداریة10 . 
 

طط - 10.1 ادة النظر يف ا ٕ ب  رشیة وتصور املك لس يف جمال املوارد ال ذي السرتاتیجیة ا  طریقة التنف

ورة ة ا   رصف م

شارنالتقرر  - 10.2 لس املس ٔشغال جلنة املالیة مبناسبة دراسة املزيانیة الفرعیة    .املفصل 

ات طلب  - 10.3 مو ائیة لفائدة موظفي الفرق وا ة است ات بتخصیص م مو ة من رؤساء الفرق وا مجمو

  .الربملانیة

ة  - 10.4  لیة ملوظفي االرتق ا   .لسا

ة مستحقات نقل املوظفني  طلب  -  0.51 د ٕاضايف لها قصد موا عیة بتخصیص اع ج ٔعامل  مجعیة ا

ل بدایة سنة    . 2018ق

  :خمتلفات .  11
 

لس الوطين حلقوق  76.15الوسیط خبصوص مرشوع قانون  مالحظات - 11.1 ادة تنظمي ا ٕ املتعلق 
سان   .إال
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   للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين جاهزةجلسة عمومية. 
  

 
لسة  شارن  عقد جملس املس

ء  ة یوم الثال رب  26معوم رٔسها  2017دج

 سئ ر ل عبار لا ةفیل خل ا ةمالس رداقلا دبع السید 

ىل مشاریع القوانني سلا اللها  ، صادق 

 :التالیة

 قانون  مرشوع

داث الواك  103.14 رمق ٕ یتعلق 

ة لسالمة الطرق  42 ةیب ل  ٔ ب( .الوطنیة 

  )تیو صتل ا نع نر اش س م  8 عان م ا لیج س   عم ةضر اعم نو د وص

  ر  82.17مرشوع قانون رمق ا دات والغرامات وا لغاء الز ٕ ر  یتعلق  وصوا

وى املستحقة لفائدة  ٔ لرضائب والرسوم واحلقوق واملساهامت وا اجلهات والعامالت التحصیل املتعلقة 

ات ٔقالمي وامجلا   )ٕالجامع( وا

  ة مزيانیة السنة املالیة  82.16مرشوع قانون رمق  22 ةیب ل  ٔ ب ( 2014یتعلق بتصف

  .)تیو صتل ا نع ار اش س م  19 عان م ا عم تاو صٔ  10 ةضر اعمو 

  
  
  
  
  
  

  ...الجلسات العمومية
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 تشكيل لجنة تقصي الحقـائق الخاصة بترخيص الحكومة باستيراد النفـايات 
 

ٔحاكم الفصل  ضیات القانون التنظميي رمق  ، 2011  من دستور فاحت یولیوز  67تبعا   085.13وملق

شارن املتعلق ب  س جملس املس ن شامش رئ رٔس السید عبد احلكمي  ان النیابیة لتقيص احلقائق،  ل سیري ا

رب  27بتارخي  ٔلقى  2017دج ت، و سترياد النفا ص احلكومة  ٔعامل جلنة تقيص احلقائق اخلاصة برتخ تاح  اف

لجنة ٔعضاء ا ٔمام السیدات والسادة   .ملناسبة لكمة توجهيیة 

، مت ضیات املادة  بعد ذ لجنة طبقا ملق اب هیالك ا رئاسة  6انت اله،  ٔ ور  من القانون التنظميي املذ

ٔكرب سنا،  لجنة ا ىل الهیلكة التالیة  عضو ا ٔسفرت      : واليت 

  ٔصا واملعارصة السید امحد توزي لجنة  :عن فریق ا سا    ؛رئ
 ارك السباعي عن الفریق احلريك ل  :السید ام ٔوال  سئبا    ؛رئ

 لشغل حتاد املغريب  س: السیدة فاطمة الزهراء الیحیاوي عن فریق  لرئ نیة    ؛ئبة 
 رصة عن فریق العدا والتمنیة ٔمال م لجنة: السیدة    ؛مقررة 
 لشغل ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا اء الكساب عن مجمو لمقرر ة: السیدة ر ٔول    ؛النائبة ا

  ٔ لمقرر ة: صا واملعارصة السیدة جناة مكري عن فریق ا   .النائبة الثاين 

ٔسامؤمه ٓتیة  شارن ا لجنة مضت لك من السادة املس ٔعضاء ا يق    :ٔما 

  دة والتعادلیة لو ستقاليل    ؛عضوا : موالي الطیب املوساوي عن الفریق 

 دة والتعادلیة لو ستقاليل  ٔبدوح عن الفریق  لطیف     ؛عضوا   : عبد ا
  ٔحرارالسید حلسن   ؛عضوا : ٔدعي عن فریق التجمع الوطين ل

 حتاد العام ملقاوالت املغرب   ؛عضوا: السید عبد امحلید الصوري عن فریق 
 لمي شرتايك السید محمد    ؛عضوا  :عن الفریق 
  عي السید ادرس الرايض ج ميقراطي  ستوري ا   ؛عضوا: عن الفریق ا

 ة العمل التقديم   .عضوا :دي جشري عن مجمو

  

  ...الرقـابة البرلمانية
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 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 

   
لجنة     ٔربعاء  ٔهنت ا عها املنعقد یوم ا رب  27يف اج رشوع مل املناقشة العامة والتفصیلیة  2017دج

فع بعدم دستوریة قانون 86.15قانون تنظميي رمق  دید رشوط وٕاجراءات ا   .یتعلق بت

لجنة اج ٔن تعقد ا ٔربعاء ومن املقرر  د ا ر  03ا یوم  ل  2018ینا ٔ ا من  ة العارشة صبا ىل السا

ه رم ىل املرشوع    .البت يف التعدیالت والتصویت 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...أشغال اللجان الدائمة

  مجلس المستشارين  2018 رياني 02/ 534العدد    - النشرة الداخلية
 



8 
 

  

  

 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.  

ء   ر  2الثال هتاء اجللسة العامة ب  2018ینا ة عاكشة 15بعد ا قة  بقا   .دق

  ىل مرشوع قانون رمق البت يف ىل  31.13التعدیالت والتصویت  حلق يف احلصول  یتعلق 
 .املعلومات

ٔربعاء   ر  3ا اىل  2018ینا ة احلادیة عرشة صبا ة عاكشة السا   .بقا

 ىل دید رشوط  86.15مرشوع قانون تنظميي رمق  البت يف التعدیالت والتصویت  یتعلق بت
فع بعدم دستوریة قان  .ونوٕاجراءات ا

  

 لجنة التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية.  

ٔربعاء   ر  3ا ة ىل  2018ینا لقا ا   ة العارشة صبا   .8السا

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

   الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةلجنة.  

  ٔربعاء ر  3ا ة العارشةىل  2018ینا ا والنصف السا  .صبا

 ٔشغال  84.13مرشوع قانون رمق   دراسة عیة ل ج ٔعامل  داث مؤسسة ا ٕ یقيض 
ة  .العموم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  ...رنامج اجتماعات اللجان الدائمةب
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 خطة العمل  "  يترأس لقـاء تفـاعليا حول رئيس مجلس المستشارين
 ".الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق اإلنسان

شارن  س جملس املس ن  رٔس رئ السید حكمي 
ٔربعاء  رب  27شامش  یوم ا لیا حول  2017دج خطة لقاء تفا

سان ميقراطیة وحقوق إال حبضور  العمل الوطنیة يف جمال ا
د السید و امللكف حبقوق  مصطفى الرم ر ا سانوز  إال

س هبذه  ،يف بدایة لكمته ،وقد نوه السید الرئ

شارن ٕاىل متكني السیدات والساالهادفة املبادرة  دة املس

ىل خطة العمل الوطنیة يف جمال  احملرتمني من إالطالع 

سان  ميقراطیة وحقوق إال سرتشاد ا جمیة ميكن  ر وثیقة 

  .الربملاين العملهبا لتنور 

ٔنه  هتل  ادمويف معرض  س  ميقراطیة اعترب السید الرئ داد خطة العمل الوطنیة يف جمال ا ٕاذا اكن ٕا

سان،   سان وحقوق إال ويل حلقوق إال ضیات ومعایري القانون ا عامل مق ٕ ول واحلكومات،  ستجیب اللزتام ا

قة  دة الترصحيیة املن ٔمم املت ظومة ا ت ورامج م ال الصات وٕا ة و رشید وحتسني ممارسهتا االتفاق طلبات  وم

ٔیضا عن اخنراط بالد يف ا  سان، فٕانه یعرب  لتخطیط عن مؤمترات ومقم حقوق إال ٔممي ذي الص  هود ا

ٔسس وسبل بناء  رسیخ  ٔمني و ٔهنا ت ة ورمسیة من ش ة معوم ه حنو سن سیاسات حقوق سرتاتیجي املت

ه إالعامل  ىل الصعید العاملي وإالقلميي واحمليل اليت توا ت اجلدیدة  اة الرها ميقراطیة؛ مع مرا دو احلق ا

ميق لقمي واملامرسات ا ةالفعيل    .راطیة واملعایري احلقوق

س،والیوم، ه معظم  یضیف السید الرئ ، بفضل جمهود جامعي وشاريك سامهت ف وبعد متكني بالد

سان، وفضال عن تطلعنا ٕاىل  ميقراطیة وحقوق إال متع املغريب، من خطة معل وطنیة يف جمال ا ت ا مكو

ت إالشارة ٕاىل لحكومات، وج رة  ا لني  اعتبار هذه اخلطة  دة الفا ٔج ل يف  ة رفع حتدي مركزي مس اح مل

ة  ٔساسا، يف الرفع من ٕایقاع ورس ني وانتظارات املواطنات واملواطنني واملمتثل  عیني واحلقوق ج
سان  ي ارتقى حبقوق إال ستوري ا د ا رشیعیة املرتتبة عن الو ات السیاسیة واملؤسساتیة وال إالصال

ميقراطیة  ةواملبادئ ا ة لسیاسة بالد وفلسفهتا إالصالح   .ٕاىل مرتبة اخلیارات املؤسسة واملو

  ...ة الرئاسةأنشط
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ىل رضورة ٓنیة لرفع رهان  كام شدد  ابة ا ست ىل  العمل 

رشید  سان و سیاسة حقوق إال لني املعنیني  ام بني خمتلف املتد س سیق و اكثف وتعاضد جمهودات الت

ٔسسها بغرض الريق وتعزز  ميقراطي اجلاري ببالداحلاكمة و    . مسعى التوطید ا

ٔكد شارن سیعمل، و ٔن جملس املس س  و السید الرئ ات ا لمهام والصالح بة   وفقا  ىل موا  ،

 ، ىل مدى السنوات الثالث املق ذ وتفعیل هذه اخلطة  ارشة تنف ة اليت سترتتب عن م ینام معربا ومرافقة ا

يل عن تطلعه ٕاىل داد مبا ال یتعارض مع مسؤولیات نب  الت فس الروح واملقاربة اليت متزيت هبا مر إال

ذ صاصات احلكومة يف التفعیل والتنف ع إالعامل والتحیني  ،واخ ة وت ة يف مسار مراق ري احلكوم ٔدوار املنظامت  و

 ٔ ضاء، يف الربجمة العملیاتیة وا ق لخطةوفق سري تقدم إالجناز، وكذا املسامهة، عند  ذیة  دات التنف   .ج
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 حول موضوع  القـاء دراسي  فريق العدالة والتنمية ينظم: 

 "نظام الالمركزيلإقرار نظام أساسي للوظيفة الترابية تدعيم ل" 

لس  نظم فریق العدا والتمنیة مب

حتاد الوطين  رشاكة مع نقابة  شارن  املس
ملغرب ٔربعاء  لشغل  رب  27یوم ا دج

ٕاقرار "حول موضوع  القاء دراسی 2017

لوظیفة الرتابیة وتدعمي   ٔسايس  نظام ل نظام 

ضور مسؤولني وذ حب، "الالمركزي

ني وسیاسیني  ح تخبني و ني وم حكوم

ٔاكدميیني متني و  .و

لقاء  وحبسب بالغ صادر عن الفریق ٔهنا جتوید هيدف ٕاىلفٕان هذا ا ات من ش  بلورة توصیات ومقرت

ل تقلیص الهوة بني إالدارة احمللیة امجلاعیة واملرتفقني،  ٔ ٔمه احملاور املشلكة ملعامر النص القانوين، من  راز  وٕا

رتباط الوثیق مبفاهمي إالدارة احلدیثة واحلاكمة الرشیدة، وما  ىل  ید  ٔ وسهیل معل املوظفني امجلاعیني، مع الت

ضیات قانونیة تربز ال  ر املردودیة إالداریة، سلسل إالداري، وتضمن التحفزي الالزم لتطوستلزمه ذ من مق
رسیخ م   .ق الزناهة والسلوك الوظیفي القوميطو

ىل احملاور التالیة لقاء  ٔشغال هذا ا  :وقد توزعت 

 ات الرتابیة ٔسايس ملوظفي امجلا ٔساسیة يف مرشوع النظام ا ات ا   ؛التو

 ةوضعیة الوظیفة الرتابیة يف ظل املن لوظیفة العموم   ؛ظومة العامة 

  الل تقرر يئ من  عي والب ج صادي و ق لس  منیة الكفاءات "توصیات ا تدبري و
رشیة اح اجلهویة املتقدمة: ال ٔساس لن   ؛"رافعة 

 ة الرتابیة   ؛دراسة مقارنة: الوظیفة العموم

 دة واخلصوصیة ة بني الو ة املرتق  .الوظیفة العموم

  ...أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية
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   تنظم  العمل التقدمي  مجموعة
الجهوية بين  "  :لقـاء دراسيا حول موضوع

  "عوائق التفعيل  النصوص و 
  

ر حول ورش اجلهویة املوسعة،  ا لنقاش العمويم ا ة العمل التقديم تمظنٕاغناء مهنا  لس   مجمو مب

شارن لقاء دراسیا حول موضوع   امجلعیة "مع  رشاكةوذ  ،"عوائق التفعیلاجلهویة بني النصوص و "املس

لمنتخبني  ميقراطیة  ٔن اجلهوي"نيم دقتل اا امعیني وممارسني لتدبري الش ٔستاذة  رملانیني و   .، ومشاركة 

لقاءوقد متزيت اجللسة   ة لهذا ا تاح اليت  ،ف
رحت اسهتل سق  ب وتقدميلكمة  ة السید عبد مل مو ا

س جم لسید رئ ملدا الهامة  ٔومعو،  لطیف  لس ا
ن شامش، و  شارن السید حكمي  ا  دیس ل الكمة املس

ب السیايس حلزب التقدم وع النارصي یة ضو املك ؛ شرتا
لمنتخبني  دیس ل الكمة و  ميقراطیة  س امجلعیة ا ج رئ رمي 

ني   .التقدم

سة  ىل احملاور الرئ لقاء  ٔشغال ا ف توزعت 
  التالیة

 لالمتركز وا التعاقد بني إالدارة املركزیة
 ؛ لتقویة اجلهویة املتقدمةیة ٓل 

 ٓلیات املامرسة  ؛املبادئ املؤطرة و 

  ٔعضاء منیة قدرات  ٔمهیة التكون و
ات الرتابیة يف ٕاجناح التجربة اجلهویة  ؛امجلا

 الل املامرسة املیدانیة   .عوائق تفعیل اجلهویة من 
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  اإلشراف

 
 

  
  
 
 ل ٔمانة العامة  شارنا   ؛س املس
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   ؛مد
 الم   ؛قسم إال
 الم ة التواصل والیقظة إال   .ةمصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  (212+)537218319 :الهاتف

س   (212+)537728134:الفا
 Bulletin.internecc@gmail.com:  الربید إاللكرتوين

  www.Parlement.ma:العنوان إاللكرتوين


