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 01/2018رقم   اجتماع 
 2018 يناير 08   ليوم االثنين

  
  

ب عقد شارن جملس مك ر  08االثنني   یوم املس س جملس  رئاسة ااج  2018 ینا رئ

ن شامش شارن السید عبد احلكمي  ٔعضاء السادة املس   : ، وحضور ا

 

 وح س؛  :    عبد الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

 س الثاين اخللیفة   :          احللوطي اله عبد   ؛لرئ

 وسكوس س؛اخللیفة   :             محید  لرئ   الثالث 

 س؛  :    عبد القادر سالمة لرئ   اخللیفة الرابع 

 ة التازي س؛  :            ئ م لرئ  اخللیفة اخلامس 

 لس حماسب    :                 املنیاري رشید   ؛ا

 لس؛           :                ٔمحد اخلریف   ٔمني ا

 لس؛          :                ٔمحد توزي   ٔمني ا

 دال لس          :               محمد    .ٔمني ا
  

  

  :لك من السادة  احلضور عن اعتذر ف

  هعبد لس؛  :      الوهاب بلفق   حماسب ا

 لس  :               العريب احملريش   .حماسب ا

  

  

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب
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ع  ج   القرارات الصادرة عن 

  

 ستوریةال لس مع املؤسسات ا   :قة ا

 ٔعضاء جلنةبعقد  01/01/2018رمق  قرار ع موسع مابني  ات الرتابیة  اج لیة وامجلا ا ا

صادیة وجلنة  ق ة وجلنة املالیة والتخطیط والتمنیة  ات إالنتاج ة والقطا ٔساسیة وجلنة الفال ات ا والب

يئ  عي والب ج صادي و ق لس  س ا ع ٕاىل عرض رئ عیة لالس ج ة و التعلمي والشؤون الثقاف

راسة اليت قام هبا هذا ا امل خللق الرثوة وتوزیعها املنصف"لس حول حول ا ري املادي  " الرٔسامل 
ٔربعاء  ر  10وذ یوم ا ة الرابعة بعد الزوال 2018ینا   .ىل السا

  

 رشیع   : ال

   ء 02/01/2018 رمققرار ة یوم الثال لسة معوم ر 09 بربجمة  ارشة بعد  2018 ینا م

ٔسئ ال  راسة لسة ا ىلشفهیة ختصص   :والتصویت 

 ىل املعلومات یتعلق 31.13قانون رمق  مرشوع   .حلق يف احلصول 

ب هذه اجللسة اليت سرئسها اخللیفة  ع  يف نفس الیوم لرتت مع دعوة  ندوة  الرؤساء  لالج

لسة ل ٔمني  ٔمحد خلریف  س السید عبد القادر سالمة والسید  لرئ   .الرابع 

 امئة یوم عوة  03/01/2018رمق  قرار ان ا ل ع مع السادة رؤساء ا ٕاىل عقد اج
ء ر 09 الثال رشیعیة احملا  2018 ینا رسیع وثرية دراسة النصوص ال ة الثانیة زو وذ ل ىل السا

ورة ل هنایة ا لهيا ق  .لهيا قصد املصادقة 

  

 ان النیابیة لتقيص احلقائق ل   : ا

   ني ملوافقة   04/01/2018 رمققرار لجنتني النیابی ىل طلبات جتهزي فضاءات معل ا
  .لتقيص احلقائق

  

 ٔسئ الشفهیة   :ا

  ءملوافقة  05/01/2018 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   ىل 
ر 09 ٔمني  2018 ینا دال  س السید عبد القادر سالمة والسید محمد  لرئ اليت سرئسها اخللیفة الرابع 

لسة  .ل
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 لسیاسة العامةاجللسة ا   :لشهریة املتعلقة 

   ة ملوافقة  06/01/2018 رمققرار ىل احملاور املقرت
لسة الشهریة املق  .ل

 ،ىل التمنیة احمللیة  احلاكمة الرتابیة وانعاكساهتا 

 ،لمواطنني ىل القدرة الرشائیة   سیاسة احلكومة يف تدبري صندوق املقاصة وانعاكساته 

   ء الثاين من ملوافقة  07/01/2018 رمققرار الل یوم الثال ىل عقد اجللسات الشهریة 
رشیعیة املقلك شهر وذ ابتداء م ورة ال  .ن ا

  

 ة والتعاون والرشاكةالعالقات ا  :خلارج

  ة والتعاون بعقد   08/01/2018 رمققرار ر الشؤون اخلارج ع مغلق حيرضه السید وز اج

راسة  ات الصداقة املعنیة  لسني ورؤساء مجمو ة  ٔعضاء جلنيت اخلارج يب جمليس و ٔعضاء مك ويل والسادة  ا

صادي والسیايس ا يف بعده اجلیواق صادي لغرب ٕافریق ق لتجمع   .موضوع انضامم اململكة املغربیة 

  شارن والوفد ملوافقة  09/01/2018 رمققرار س جملس املس رة السید رئ مج ز ر ىل 
ٔمن والتعاون يف  ورة الشتویة السابعة عرشة مجلعیة الربملانیة ملنظمة ا ٔشغال ا لمشاركة يف  لمنسا  املرافق  

ر  27ٕاىل  22 ٔورو من  .2018فربا

  مجلعیة ملوافقة  10/01/2018 رمققرار امنارك  ٔعضاء شعبة ا رة  مج ز ر ىل مرشوع 
ٔمن ٔور لبالد من الربملانیة ملنظمة ا ر 19 ٕاىل 15 والتعاون ب  .2018 ینا

  ة التازيبتعیني  11/01/2018 رمققرار ئ م س السیدة  لرئ سفرية  اخللیفة اخلامس 
ساء ل ساء الربملانیات يف املنتدى العاملي   .السیاسیات الرائدات لشبكة ال

  ةنتداب  12/01/2018 رمققرار س لمشاركة يف ال لس  ٔطر ا د  لندوة  16 ٔ

ل الربملان إالسباين مابني  شارن الربملانیني املنظمة من ق  .مبدرید 2018یونیو  15و  04املس

  سویة  13/01/2018 رمققرار حتاد الربملب شارن يف مزيانیة  اين مساهامت جملس املس

ويل  .ا

 شؤون تنظميیة:  

  ب موضوع التواصل بصفة بتضمني  14/01/2018 رمققرار ات املك ٔعامل اج دول 

  .دامئة
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  قضا لٕالطالع 
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا  :القة ا

يئ حول مرشوع القانون رمق  رٔي عي والب ج صادي و ق لس  لس  89.15ا املتعلق 
لشباب والعمل امجلعوي شاري    .س

 

رشیع    :ال

 لرضائب استدراك دیدة يف املدونة العامة  ضافة مادة  ٕ   .خبصوص مقرتح قانون یقيض 

 رشیعیة التالیة لنصوص ال ار بتوصل جملس النواب    : ٕاخ

  توغرايف املغريب وبتغیري القانون رمق  70.17مرشوع قانون رمق ادة تنظمي املركز الس ٕ
ة املتعلق  20.99 ظمي الصنا   ب

 ة ؛ توغراف   الس

  لغاء ٕ داممقرتح قانون یتعلق  مصطفى الشناوي ومعر تقدم به النائبان  عقوبة إال

  .بالفرجي

 رس د ا ات القوانني ق   .مشاریع ومقرت

 لجینة امللكفة مبراجعة  تقرر ٔشغال ا يلعن   ا لس؛ النظام ا   لم

 ار س جلنة العدل  ٕاخ ه ٕاىل لك من رئ لبیة بطلب التعجیل املو ٔ من طرف فرق ا

ٔن مرشوع  عیة يف ش ج ة و س جلنة التعلمي والشؤون الثقاف سان ورئ رشیع وحقوق إال وال

س اربة العنف ضد ال اء ومرشوع القانون مبثابة مدونة التغطیة الصحیة القانون املتعلق مب

ٔحصاب املعاشات يف القطاع العام ن و ٔجور ٔساسیة لفائدة امل  .ا
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امئة  ان ا ل    :ا

 ان ل ات ا مج اج   .ر

 ار سان  ٕاخ رشیع وحقوق إال س جلنة العدل وال من رئ
د املهمة  یت  ستطالعیةبتغیري مو لسجن احمليل 

الل املفرتة املمتدة من  ي تقرر  ر  24ٕاىل  22ملول وا  .2018ینا

  

  :نة حفص املزيانیةجل  

  ٔربعاء لس وذ یوم ا ة لفحص رصف مزيانیة ا لجنة املؤق ع ا د اج ار مبو ر  10ٕاخ ینا

2018 .  

  

ة والرشاكة والتعاونالعال   : قات اخلارج

  عقد دول ٔورو اليت س لس  لجمعیة الربملانیة  ورة العادیة  ٔوىل من ا ٔعامل املر ا

ر 26 ٕاىل 22 سرتاسبورغ من   .2018 ینا

 ار ع الربملاين  ٕاخ ج ٔبیض املتوسط  5+5نعقاد  لبحر ا ل امجلعیة الربملانیة  املنظم من ق

ر العامصة یوم  ر  20جلزا  .2018ینا

 رة ة  مذ شارن وخطة العمل اخلاصة مبجمو تفامه بني جملس الشیوخ الربازیيل وجملس املس

ع املنعقد یوم  ج الل  رب 07الصداقة املغربیة الربازیلیة اليت متت صیاغهتا   .2017 دج

  ٔطريیة  ورقةمرشوع صادي إالفریقي العريب حولت ق  .املنتدى الربملاين 

 رة ىل  مذ ئق مصادقة بالد  اللها توص بو ا خيرب من  رملان معوم ٕافریق صادرة عن 

ة، وكذا جتدید طلبه  صادیة إالفریق ق ة  لمجمو ة إالطار املؤسسة  الربوتوول امللحق لالتفاق

ٔسامء ٔعضاء امخلسة املعنیني يف هذه املؤسسة مبوافاته ب  .ا

  شارن جملس عن وفد مشاركةعن تقرر ساء السنویة القمة ٔشغال يف املس  السیاسیات ل

سلندیة لعامصة انعقدت اليت العامل رب الرائدات ك إال اف  نونرب 30 و 28 الفرتة ما بني يف رك

2017. 

 لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة  حول املهمة اليت قام هبا تقرر ٔوروبیةوفد ا ٔورويبلربملان  ا  ا

م  ٔ رب  14- 11سرتاسبورغ    .2018دج
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 ٔشغال  تقرر شارن يف  حول مشاركة وفد جملس املس

ورة ذیة واملؤمتر 71 ا ت  40 لجنة التنف لرؤساء الربملا

 .الوطنیة لالحتاد الربملاين إالفریقي

  ٔن ٕادارة تقرر ش دة  مم املت ٔ شارن يف املؤمتر احلادي عرش ل عن مشاركة ممثلني عن جملس املس
ن جبنیف من  ؛ 2017 نونرب 15 ٕاىل 13 ا

 ن شامش تقرر رة اليت قام هبا السید حكمي  شارن، والوفد حول الز س جملس املس ، رئ

الل الفرتة املمتدة من  ، مجلهوریة الصني الشعبیة  رب  22 ٕاىل 18املرافق  : املرفقات( 2017دج

رة  ).ملف حصفي حول الز

   :شؤون تنظميیة 

  ٔربعاء حمرض سیق بني جمليس الربملان اليت اجمتعت یوم ا ٔشغال جلنة الت ع  ر  03اج ینا

2018.  

  
  

  لمتابعة  قضا
  

  

  ٔ   :شطة إالشعاعیةا

  

 ة املندجمة الوطنیة و  املنتدى الربملاين مي السیاسة العموم ت/ املركزات(الرتابیة لتق ٔولو / ا

ٓلیات/ املسؤولیات   ).ا

 رة حول دور الربملان يف  مرشوع ٔهداف التمنیة املستدامةٔرضیة املائدة املستد ع  : رصد وت

راسات والبحوث يف الشؤون  2018القانون املايل لسنة  ا واملنظمة من طرف مركز ا منوذ
ٔربعاء  سرت یوم ا ر  10الربملانیة ومؤسسة وسمت  .2018ینا
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    قـانون جاهزجلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع. 

  

 

ء             شارن یوم الثال عقد جملس املس
ر  09 رئاسة السید  2018ینا ة  لسة معوم

لس  س ا عبد القادر سالمة اخللیفة الرابع لرئ
لبیة صادق  ٔ ىل مرشوع القانون اللها 

ىل  31.13رمق  احلق يف احلصول  املتعلق ب
 .املعلومات

 33لصاحل مرشوع القانون  وصوت
ارضه  شارا، و ني  3مس شارن، يف  مس

نع  شارن عن التصویت 8ام  .مس

ٔساسا ٕاىل ت وضامن احلقوق  وريم هذا املرشوع  ستور املتعلقة حبامیة احلر ضیات ا تزنیل مق
ٔساسیة، والس الفصل  ىل امل 27ا لمواطنات واملواطنني حق احلصول  ي خيول  ه، ا علومات اليت حبوزة م

ة واملؤسسات املنتخبة، والهیئات امللكفة مبهام املرفق العام  .إالدارات العموم

  

  

  

  

  

  

  

  ...الجلسات العمومية
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 اجتماع مشترك( الفـالحة، المالية، التعليم والداخلية  لجن.( 
 

ٔربعاء   ر  10ا ة الندوات 2018ینا ة الرابعة بعد الزوال بقا   .ىل السا

ضیات املادة  ىل مق يل  62بناء  ا شارن، من النظام ا ٔربعاء لس املس ٔربعاء  یومانعقد یوم ا  10ا

ر  ع مشرتك 2018ینا ة،  بني اج ات إالنتاج ة والقطا صادیة، وجلنة الفال ق جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 

عیة، ج ة و ٔساسیة وجلنة التعلمي والشؤون الثقاف ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا   .وجلنة ا

ه وخصص     ٔول من نو ع ا ج ن شامش  هذا  لس السید حكمي  س ا رٔسه رئ ي  ع لالا س

ي  راسة اليت  ٔلقاهلعرض ا يئ، حول ا عي والب ج صادي و ق لس  س ا ركة رئ زار  هذا  ٔجنزهاالسید 

لس امل خللق الرثوة وتوزیعها املنصف"خبصوص موضوع  ،بتعاون مع بنك املغرب ،ا ري املادي   ."الرٔسامل 

ع ج الل هذا  ورة ٔكد رؤساء  و ان املذ ل راسةهذه ٔن ا ٔمه  ا يس  ح ك لغة لكوهنا ست یة 

ال  دةلالا ول الصا لريق هبا ٕاىل مصاف ا زخر هبا اململكة،  ل لٕالماكنیات اليت  ٔم  .ستغالل ا

رز  ٔ نباء  استقهتا ، يف ترصحياتالسادة الرؤساءو ٔ راسة  هبذه املناسبةواك املغرب العريب ل ٔن ا

ري امل ٔمهیة الرٔسامل  لق الرثوة رست  ٔیضا يف  شودة، ودوره  ق التمنیة امل صاد املغريب وحتق ق ادي يف تطور 

لتاكفؤ  .وتوزیعها 

ة  س جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ن رئ ايم ا ويف هذا الصدد، قال السید عبد العيل 

ري من املعطیات اليت  دا لكوهنا تتضمن الك مة  راسة  عیة، ٕان هذه ا ج هيا"و ة ٕا ٔمس احلا ، "كنا يف 

ٔهنا  ري املادیة، مربزا  ٔو  لرثوة املادیة  ٔمر  متتع هبا اململكة سواء تعلق ا واليت تظهر إالماكنیات الهائ اليت 

اكفؤ الفرص بني املواطنني شلك حيقق  ة توظیفها  یف مللموس    .ٔظهرت 

ت اليت  د ٔمه الت ٔمه مقومات الرثوة و ٔیضا، من الكشف عن  ت،  راسة مك ٔن هذه ا ٔضاف  و
لرثوة يف املغرب  لهنوض  الل الرافعات اليت اقرتحهتا  دة من  ول الصا كون يف مصاف ا ه املغرب ليك  توا

ٔمر لن یتحقق ٔن هذا ا ا ٕاىل  ر، الف ٔحسن اس رها  رشي وتطور قطاع التعلمي  واس رب الرٔسامل ال ٕاال 

متع ظومة القمي اليت تؤطر ا   .وٕاصالح م

  ...أشغال اللجان الدائمة
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س جلنة املالیة والتخطیط  ال املاكوي رئ رز السید ر ٔ انبه،  من 

رصد الرثوة  ٔمهیة لكوهنا  يس  ك راسة  ٔن هذه ا صادیة  ق والتمنیة 
لمنوذج التمنوي  ٔساسیة  دة  شلك قا لمغرب وتقدم العدید من التوصیات اليت س ه بالد "إالجاملیة  ي حتتا ا

ا ،"الیوم ٔ ٔهنا  سك ىل اعتبار  ل جممتع مغريب م ٔ رافعة من  رزها التعلمي  ٔ ة من القضا املهمة  طت مبجمو

 .ومزدهر

لق  ة  راسة اليت تطرقت حلاكمة املؤسسات والتعلمي ویف ٔشار السید املاكوي ٕاىل مشولیة هذه ا و
ٓلی لمنتخبني واحلكومة لوضع  شلك دعوة  راسة  ٔن ا ريها من املواضیع، مربزا  ذ الرثوة و ف ات كف ب

ع التطور العاملي ٔجرٔهتا لت اءت هبا و  .التوصیات الرباغامتیة والواقعیة اليت 

ات  ة والقطا س جلنة الفال ةٔما رئ شلك  السید إالنتاج راسة س ٔن ا يش، فقد اعترب  العريب العرا

رات وتعزز س منیة  ل ب منوي قوي ومستدام كف ة التحتیة ودمع العمل  ارطة طریق لبلورة منوذج  الب

ي یقوم به املغرب سرتاتیجي ا صادي و  .ق

ري مادیة هتم،  ٔخرى  ل نظرا لتقدميها معطیات مادیة و امسة يف املستق راسة ستكون  ٔن ا ٔكد  و

ٔمو  ٔیضا جبمیع ا اطت  ٔ ٔهنا  عیة، مربزا  ج لتكون واحلاكمة والعالقات  ر اليت من ٔساسا، القضا املتعلقة 

منوي قوي وشامل ٔهنا ٕارساء منوذج   .ش

ل  ٔ ة، تقرتح مرجعیة من  ة السام لتوجهيات امللك راسة، اليت مت ٕاجنازها طبقا  ٔن هذه ا شار ٕاىل 

ىل  ني  دة صناع القرار العموم س ومسا ة، هبدف حتس ري املادي يف السیاسات العموم ٕادماج الرٔسامل 

ة هیلكیة، مل ف ك دید  عتبار السیاسات املعمتدةالت دها يف  ٔ ٔن ت ري املادي اليت ميكن  ت الرٔسامل   .كو

ة معلیة موسعة من إالنصات  لمغرب ن راسة حول الرثوة إالجاملیة  داد هذه ا اء ٕا وقد 

راسات والتقارر اليت ٔ  ة حتلیل معمق  ة املعنیة، ون ري احلكوم ة و شاور مع الهیئات احلكوم دها لك وال

لتخطیط،  ة  لس، واملؤسسات الوطنیة يف مقدمهتا املندوبیة السام لم امئة  ان ا ل من بنك املغرب، وا

لیة بني خمتلف  ا ولیني، فضال عن املناقشات ا ولیة، والعدید من اخلرباء الوطنیني وا واملؤسسات ا

لس لم ات املكونة   .الهیئات والف
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 ة الخارجية والحدود والدفـاع الوطني والمناطق  لجن
 .المغربية المحتلة

 
ا یوم  لجنة اج ءعقدت ا ر  09 الثال ال  2018ینا ددا  ٕالجامعصادقت  ىل مشاریع قوانني هتم 

ٔمر بـــ ات ویتعلق ا   :من االتفاق

 رمني، املوقعة  28.16قانون رمق  مرشوع سلمي ا دان  ة يف م ىل االتفاق ه  یوافق مبوج
حتادیةبني امل 2016مارس  15مبوسكو يف    ؛ملكة املغربیة وروسیا 

  ٔن اخلدمات اجلویة، املوقع  41.16مرشوع قانون رمق ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج
حتادیةبني حكومة اململكة  2016مارس  15مبوسكو يف    ؛املغربیة وحكومة روسیا 

  ة التعاون القانوين والقضايئ املوقعة  43.16مرشوع قانون رمق ىل اتفاق ه  یوافق مبوج
ة يف  ریل  5و   ؛ململكة املغربیة وحكومة دو قطربني حكومة ا 2016ٔ

       لتعاون يف جماالت  46.16مرشوع قانون رمق رة تفامه  ىل مذ ه  النفط والغاز یوافق مبوج
ة يف  و دام الطاقة، املوقعة  ددة وكفاءة است ء والطاقة املت ریل  5والكهر بني وزارة  2016ٔ

ة يف اململكة املغربیة ووزا ة يف دو قطرالطاقة واملعادن واملاء والب   ؛رة الطاقة والصنا

      دة  80.16مرشوع قانون رمق ىل االتفاق حول املسا ه  ال یوافق مبوج إالداریة املتباد يف ا
سیل يف  ٔرايض املنخفضة 2016یولیو  14امجلريك، املوقع بربو   ؛بني اململكة املغربیة ومملكة ا

      ىل االتفاق يف جمال النقل البحري، املوقع  16.17مرشوع قانون رمق ه  یوافق مبوج
ط يف  مترب  8لر نیة بیة وحكومةبني حكومة اململكة املغر  2016س   ؛امجلهوریة الیو

      دان البحث العلمي  18.17مرشوع قانون رمق ىل اتفاق التعاون يف م ه  یوافق مبوج
ط يف  لر ، املوقع  ولو مترب  8والتك بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة  2016س

نیة  ؛الیو

     ىل اتفاق التعاون 31.17مرشوع قانون رمق ه  يل، املوقع  یوافق مبوج ا ٔمن ا ٔن ا ش
ریل  20بلشبونة يف    ؛املغربیة وامجلهوریة الربتغالیةبني اململكة  2015ٔ

       ويل لتطبیق احلد  42.17مرشوع قانون رمق لمركز ا شئ  ىل االتفاق امل ه  یوافق مبوج
ت وتدهورها  ت النامجة عن ٕازا الغا نبعا سمرب  10 املوقع ببارس يف، )ٕاسريید(من  د

  ؛2015

       ا  44.17مرشوع قانون رمق ٔفریق ٔسايس  ىل النظام ا ه  متویل  – 50یوافق مبوج
ا  ٔفریق  ؛2015یولیو  29ار البیضاء يف منیة املشاریع، املوقع  - 50املشاریع و
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      ا  45.17قانون رمق  مرشوع ٔفریق ىل االتفاق بني اململكة املغربیة و ه  ا ( 50یوافق مبوج ٔفریق
ا  -50 ٔفریق ا ) منیة املشاریع  – 50متویل املشاریع و ٔفریق عي  ج شاء املقر  ٔن ٕا فوق  50ش

  .2015یولیو  29ار البیضاء يف راب اململكة املغربیة، املوقع 

ج الل ذات  لجنة كذ يف و داث  12.16 مرشوع قانون رمق دراسةع رشعت ا ٕ یقيض 

عیة"وتنظمي  ج ٔعامل  لهنوض  ة والتعاون  مؤسسة محمد السادس  ٔعوان وزارة الشؤون اخلارج    ."ملوظفي و

  

 لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان  

ٔربعاء   ا یوم ا لجنة اج ر  10عقدت ا ىل  خصص 2018ینا لبت يف التعدیالت والتصویت 

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

ع ج ٕالجامع يف  ىل هذا املرشوع بعد تعدی  لجنة    .وقد صادقت ا
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 لجنة التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعية. 
  

ء  ر  16 الثال ة الثانیة بعد الزوال 2018ینا   :ىل السا

  ل لوضع التعدیالت املتعلقة مبرشوع قانون رمق ٔ ادة تنظمي واك  02.15ٓخر  ٕ یتعلق 

لجنةاملغرب العريب  ة ا نباء مبصل ٔ   .ل

ر  19امجلعة   ة الثالثة بعد الزوال 2018ینا ة عاكشه/ ىل السا   قا

  ىل مرشوع ادة تنظمي واك  02.15قانون رمق البت يف التعدیالت والتصویت  ٕ یتعلق 

نباء ٔ   .املغرب العريب ل
  

   العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة. 
  

ٔربعاء   ر  17ا ة ىل 2018ینا لقا ا   ة احلادیة عرشة صبا   8السا

  اقشة مواد مرشوع قانون رمق ساء 103.13م اربة العنف ضد ال     .یتعلق مب
  

   الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةلجنة. 
  

ٔربعاء   ر  17ا ة الندوات ةىل السا 2018ینا ا  بقا   .العارشة والنصف صبا

  ىل مواد مرشوع قانون رمق داث  84.13البت يف التعدیالت والتصویت  ٕ یقيض 
ٔعاملمؤسسة  ة؛ ا ٔشغال العموم عیة ل   ج

  ٔشغال  39.13مواص دراسة مرشوع القانون رمق ة ل ادة تنظمي املدرسة احلس ٕ
ة  .العموم

  

  

  

  

  

  ...برنامج اجتماعات اللجان الدائمة

  المستشارين  مجلس
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 يترأس اجتماعا مشتركا بين عدة   رئيس مجلس المستشارين
لجان دائمة لتقديم دراسة المجلس االقتصادي واالجتماعي  

الرأسمال غير المادي عامل لخلق  "موضوع  والبيئي حول  
   ."الثروة وتوزيعها المنصف

  

  

 

ضیات املادة  ىل مق من  62بناء 
يل  ا رٔسالنظام ا شارن،   لس املس

س  ن شامش رئ لس یوم االسید حكمي 
ٔربعاء  ر  10ا ا مشرتاك   2018ینا  مضاج

صادیة،  ق جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 
ة،  ات إالنتاج ة والقطا وجلنة الفال
ة  وجلنة التعلمي والشؤون الثقاف

عیة،و ات  ج لیة وامجلا ا وجلنة ا
ٔساسیة ات ا   .الرتابیة والب

ي  وخصص      لعرض ا ع  ه، لالس ٔول من نو ع ا ج س  ٔلقاههذا  ركة رئ زار  السید 
راسة اليت  يئ، حول ا عي والب ج صادي و ق لس  لس خبصوص موضوع  ٔجنزهاا ري "ا الرٔسامل 

امل خللق الرثوة وتوزیعها املنصف   ."املادي 

لته هبذه املناسبة    الل مدا س و ن شامش لسأكد رئ ىل رضورة مت لك  السید حكمي 
يئ يف دراس  عي والب ج صادي و ق لس  ل ا متعي املنصف املقرتح من ق لني ملرشوع الصعود ا ته الفا

ري املادي"حول    ".امل خللق الرثوة الوطنیة وتوزیعها املنصف: الرٔسامل 

  

  ...العالقـات الخارجية/أنشطة الرئاسة
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نيف هذا إالطار و   ا السید  الربملانیني وصناع القرار  شامش د
ري املادي يف السیاسات  دة ٕاىل ٕادماج مفهوم الرٔسامل  شلك وا راسة س ٔن هذه ا ة والقطاعیة، معتربا  العموم

ال ٔدوات اليت ال غىن عهنا يف العمل الربملاين مستق   .من ا

ري املادي، ولكهنا    لیل روافد الرٔسامل  ف بت ك وهنا مل  متثل يف  راسة  ٔن القمية املضافة لهذه ا ٔكد  و
ل،  ل املستق ٔ ادة اسرتاتیجیة من  ة ق لطموح  50تتضمن حوايل تقدم لو مؤرشا حسب الرافعات السبع 

راسة اءت يف ا متعي اليت    .ا

عي    ج صادي و ق لس  ا ا لیة یقرت متعي املنصف یعد مبثابة رؤیة مستق ٔن الصعود ا رز  ٔ و
يئ ل ة، و  15والب ارج لیة و ت دا ىل املغرب من حتد رصد ما هو مطروح  تقدم رافعات سنة مق واليت 

ل ٕاجناز هذا الطموح ٔ  .وتوصیات من 

ن   مي  وقال السید  ٔول وثیقة مؤسساتیة لتق امسة حبیث تعترب  ٔمهیة  يس  ك راسة  شامش ٕان هذه ا
عي  ج صادي و ق لس  ٔن ا ٔیضا، يف  مكن،  ٔمهیهتا  ٔن  لمغرب، مشريا ٕاىل  ري املادي  الرثوة والرٔسامل 

يئ یقرتح مضهن مج والب دیدا ور ا   .”جممتع ودو”ا طمو

س   ر رئ ل مع دراسة اوذ لتفا ادرة مؤسساتیة  ٔول م ي یعترب  ع، ا ج ٔن انعقاد هذا  لس ب
ميقراطیتني  رسیخ ثقافة التعاون والتاكمل بني ا يئ، یندرج يف سیاق  عي والب ج صادي و ق لس  ا

شاریة، وكذا يف متثیلیة وال لسني يف فاحت نونرب املايضا ة التعاون املربمة بني ا   . ٕاطار اتفاق

 ومع: املصدر
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   13يشارك في أشغال الدورة   وفد برلماني 
لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة  

 - 13(التعاون اإلسالمي المنعقدة في طهران  
 )2018يناير  17

 

ورة  شارك ٔشغال ا رملاين مغريب هام يف  وفد 
ٔعضاء مبنظمة التعاون  ول ا الثالثة عرشة الحتاد جمالس ا
الل  رانیة طهران،  إالساليم،اليت حتتضهنا العامصة إال

ر 17و 13املمتدة بني الفرتة  ، واليت حيرضها 2018ینا
ٕالضافة ٕاىل  حتاد  ٔعضاء يف  ت ا دد من  ممثلو الربملا
ولیة وإالقلميیة بصفة مراقب  .املنظامت الربملانیة ا

ت  د ة من الت ورة يف ظل مجمو وتنعقد هذه ا
ىل املستوى السیايس  ة  ٔمة إالسالم ه ا اليت توا

 ٔ صادي وا ق ٔعقاب و ٔيت يف  ٔهنا ت س  مين، كام  ر قرار الرئ ة ٕا رية اليت عرفهتا القضیة الفلسطی ٔ التطورات ا
ٔمريك بنقل مقر سفارة بالده ٕاىل القدس   .ا

ٔعضاء  ول ا ذیة الحتاد جمالس ا لجنة التنف ات لك من ا ورة بعقد اج ٔشغال هذه ا وقد انطلقت 
اء الع ٔم ٔربع يف املنظمة، ومجعیة ا ان ا ل ات ا ٕالضافة ٕاىل عقد اج حتاد،  ٔعضاء يف  ول ا ت ا امني لربملا

ة،  ٔمر بلجنة الشؤون السیاسیة والعالقات اخلارج امئة؛ و یتعلق ا ة، وجلنة   ا صادیة والبی ق وجلنة الشؤون 
ة والقانونیة وحوار  ٔرسة، وجلنة الشؤون الثقاف سان واملرٔة وا نحقوق إال ٔد   .احلضارات وا

ات الثالث  مو ٔعضاء ا شاوریة بني  ات  ٔول تنظمي اج یویة (وعرف الیوم ا ٓس العربیة وا
ة ة من القضا التنظميیة ذات الص) وإالفریق كام عقدت جلنة فلسطني . املكونة لالحتاد، وذ حول مجمو

ة ا لتدارس تطورات القضیة الفلسطی   .اج

ٔشغا متحور  ول، و ة من مشاریع القرارات املتعلقة بعدد من القضا وا اقشة مجمو ورة حول م ل ا
الن طهران  صدار ٕا ٕ ٔعامل  ٔن تتوج هذه ا ىل  انب جتدید هیالك املنظمة،    .والبیان اخلتايم  2018ٕاىل 

س  ئب رئ ٔنصاري،  د ا تاذ عبد الوا ٔس رٔسه ا شارك بوفد  ٔن الربملان املغريب  ره،  ر ذ د و
ن الهرويش، و حامد : جملس النواب، و یضم يف عضویته عن جملس النواب السادة محمد امحلداوي، ونور ا

شارن السادة ها، وعن جملس املس شارن،ر ل الثاين لیفةاخل عبد إال احللوطي، : ٔیت  س جملس املس  ئ
  .موالي عبد الرحمي المكیيل، وعبد العزز بوهدودو 
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   في زيارة    الهندية بمجلس المستشارين  –مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية
 .مجاملة لسفيرة الهند بالمغرب

 

 

ة التعاون والصداقة بني جملس  عقدت مجمو

رئاسة السید عبد  ت الهندي  شارن وجملس الوال املس

س،  لرئ ئبا  دال  الكرمي املهدي وعضویة السید محمد 

ملغرب د رة جمام لسفرية الهند  شار وذ . ز ا  خ

ر  10یوم   .مبقر السفارة 2018ینا

ابة لرغبة  املسؤو الهندیة يف اء ذ است

ة الصداقة الربملانیة املغربیة الهندیة  ىل مجمو التعرف 

ث مثن السادة  ٔعضاءلس، ح رة يف التارخي بني اململكة املغربیة ومجهوریة الهند، ذالعالقات الوطیدة واملت ا

ن بطوطة  ذ ر ا الل القرن  ٕاىلم رتني ال  م، 14الهند  لم محمد واليت تعززت بفضل الز تارخيیتني 

ر  لهند يف فربا ٔكتور  2001السادس نرصه هللا  اللته  2015ويف  ٔشغال القمة  ىل هامش مشاركة  يف 

لمنتدى الهندي إالفریقي،  وب ٕامياالثالثة  ٔمهیة تعزز منوذج تعاون ج ىل التاكمل والتضامن -ب وب قامئ  بني  ج

ة ن الصدیقني والقارة إالفریق   .الب

متزي به من  شارن وما  لس املس ستوریة  ٔن الهندسة ا ة  مو ٔعضاء ا ويف هذا إالطار، اعترب 

اصة من ممثيل  ته  بتنوع وتعدد يف مكو ة ٔر سهم يف تعزز دینام اري  العمل س صادي والت ق التعاون 

رتقاء هبا  وات التواصل بني ٕاسرتاتیجیةرشاكة  ٕاىلو ر وتعزز ق س ٔمهیة تنویع الرشاكة و ىل  ن  ، مؤكد

ىل عقد لقاءات  ن فضال  ٔعامل مصغرة لفائدة املقاوالت من  الب رب تنظمي لقاءات  صادیني  ق لني  الفا

تظمة يف  لجنة  ٕاطارم صادي املغريب الهندي، ا ق صادیة املشرتكة واملنتدى  ن   لنظر  ق ملؤهالت الب

صادیة يف العامل ق الت  ٔكرب التك القاهتام مع    .و
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ور الهام  رة اعتبارا  هتا، مثنت السیدة السفرية هذه الز ومن 

ن يف توطید  لب رشیعیتني  ات الصداقة الربملانیة يف لك من املؤسستني ال ي تلعبه مجمو التعاون  ٔوارصا

سیق مع جملس الوال لت هتا  رتام املتبادل، والزتمت من  ىل الثقة و ة  ت والعمل املشرتك املب

رات  الهندي  الل تبادل اخلربات والز وات التواصل يف جمال العمل الربملاين بني اجلانبني، من  هبدف تفعیل ق

رة رمسیة لبالد  ز سة جملس النواب الهندي ستقوم  ٔن رئ لام  لربملان الهندي،  ستفادة من التجربة الرائدة  و
ٔیضا   . الل العام احلايل صادیة  اریع املش ٔمهواستعرضت  ة بني املغرب والهند خصوصا  ق ة والسیاح والثقاف

ات  لمعلومات واالتصال واملستحرضات الصیدالنیة والب ات احلدیثة  ولوج يف جمال تورید الفوسفاط والتك

  .التحتیة

دد من القضا ذ سیق الوثیق حول  ىل مواص العمل والت لقاء، اتفق اجلانبان  ام هذا ا ات ويف خ

هترب  ع ا زدواج الرضیيب وم ة تفادي  ن مهنا اتفاق ربط الب ات اليت  ذ االتفاق ع تنف م املشرتك وت ه
شیط التبادل السیا  إالجراءاتيف اختاذ حزمة من  إالرساعاجلبايئ وكذا  ح الفرع (هبدف ت یل ف من ق

الل  إالقلميي ي  ودله ة ب لسیا ب الوطين املغريب  ىل  2018ام لمك سهیل احلصول  وتفعیل اتفاق 

ن ارش بني الب ح خط طريان جوي م ٔشريات وف    ). الت
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   وحمايتها   تعبئة الموارد المائية” موضوعحول   لقـاء دراسيا  ينظمالفريق االستقـاللي
 .“أية استراتيجية؟ :بالمغرب

 

  
دة ستقاليل الفریق نظم   التعادلیةو  لو

لس شارن مب ٔستاذ رئاسة دراسیا لقاء املس  ركة زار ا

ٔمني  رشفات السیدة ومبشاركة ستقالل حلزب العام ا
الل و اكتبة  ٔف ر ى ا  التجهزي وز

كو    والنقل لوجس  يف  ،ملاء امللكفة واملاء ا

هتا املائیة ملواردا تعبئة” موضوع  ٔیة :ملغرب وحام
ت یوم  ،“اسرتاتیجیة؟ ر 13 الس ش 2018 ینا   .مبرا

ٔطري يف وسامه   لقاء هذا  ت ني من دد ا  الباح

تصني   .وا

لقاء هذا ٔشغال توزعت وقد رايس ا   :التالیة املواضیع ىل ا

 ٔحواض املیاه موارد ٓفاق الراهنة احلا سیفت، ب لیة وا   ؛املستق

 ٔثري ش حبوز املائیة املوارد ىل اجلفاف ت   ؛مرا

 راهات بني ملغرب املائیة السیاسة طق التدبري ٕا   ؛احلاكمة وم

 ش الندرة زمن يف املاء ىل الطلب لتدبري سیاسة حنو   ؛مبرا

 ؟؛تدابري ٔیة :املائیة الفرشة لوتت من احلد  

 منیة املهندس         .املائیة املوارد و
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  اإلشراف

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