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   12/2019رقم  اجتماع  

  2019أبريل  15الخميس  ليوم

  

�ن الس�ید حكمي رئ�س ا�لس  �رئاسةه أ�س�بوعي اج��2019ٔ��ریل 15االثنني مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم عقد
  :، وحضور أ�عضاء السادةشامش

  

 اخللیفة الثالث �لرئ�س؛   :      محید �وسكوس  

  اخللیفة الرابع �لرئ�س؛  :    عبد القادر سالمة  

  اخللیفة اخلامس �لرئ�س؛  :    عبد امحلید الصو�ري 

 ؛حماسب ا�لس :     العريب احملريش 

  حماسب ا�لس؛  :      عز ا��ن ز�ري 

 ٔمني ا�لس؛  :      �ٔمحد اخلریف� 

 ٔمني ا�لس :      �ٔمحد تو�زي�.  

  

  :�ج�ع لك من السادة ف� اعتذر عن حضور هذا

 ؛اخللیفة أ�ول �لرئ�س  :      عبد الصمد ق�وح 

 اخللیفة الثاين �لرئ�س؛  :    عبد إالالهاحللوطي  

 حماسب ا�لس  :    عبد الوهاب بلفق�ه. 

 

  

  

 

  ...المكتباجتماعات وقرارات  
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  القرارات الصادرة عن �ج�ع 
 

 

 ال�رشیع:  

  لوقوف �ىل وضعیة دراسة مشاریع ومقرت�ات القوانني  رؤساء ا�ل�اناج�ع مع بربجمة 1/12/2019رمققرار�
 .2019ٔ��ریل  23 احملا� �ىل ا�لس یوم الثال�ء املق�ل

  

 أ�س�ئ� الشفهیة:  
  

  ٔ�ریل16الثال�ء �ىل �دول ٔ�عامل �لسة أ�س�ئ� الشفهیة لیوم  �ملوافقة2/12/20192019رمققرار� 

 .ٔ�م�نا �ل�لسة ٔ�محد اخلریف�رئاسة اخللیفة الثالث �لرئ�س الس�ید محید �وسكوس والس�ید  ،2019

  

  یيل كام2019مارس 16یوم مواضیع اجللسة الشهریة املربجمة بت�دید 3/12/2019رمققرار : 

 س�یاسة احلكومة ملعاجلة حتد�ت التعلمي والتكو�ن املهين والبحث العلمي ببالد�؛ -1

 .القطاع العام ورها�ت حتدیث إالدارة العموم�ة يفس�یاسة احلكومة يف تدبري التوظیف  -2
 

 العالقة مع املؤسسات ا�س�توریة: 

  عقداج�ع مشرتك �لجنةالفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة وجلنة التعلمي والشؤون ��عوة ٕاىل4/12/2019رمققرار

والتمنیة �ق�صادیة وجلنة ا�ا�لیة واجلهات وامجلا�ات الرتابیة الثقاف�ة و�ج�عیة وجلنة املالیة والتخطیط 

والب��ات أ�ساس�یة، من ٔ��ل �س��ع ٕاىل عرض الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت حول 

، "2030-2015مدى �اهزیة املغرب لتنف�ذ �ٔهداف التمنیةاملس�تدامة "التقر�ر الصادر عن ا�لس بعنوان 

 .من النظام ا�ا�يل �لم�لس 62رئ�س جملس املس�شار�ن ٔ�و ٔ��د �لفائه، طبقا ملق�ضیات املادة  �رئاسة الس�ید

 

 العالقات اخلارج�ة :  

  مراس� �لرتح�ب �ز�رة رئ�س ؤ�عضاء مك�ب الربملان أ�ندیين �لمغرببتوج�ه 5/12/2019رمققرار. 

  ملنظمة رئ�س �رملان معوم ٕافریق�ا ٕاىل حضور �ٔشغال امجلعیة العامة بدعوة6/12/2019رمققرارPARLATINO  13یويم – 

 .الفرتةوز�رة دو� إال�وادور �الل نفس ، 2019یونیو  14
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   والقطاعات اإلنتاجيةلجنة الفـالحة.  
  

خصص �دول ٔ�عام� �راسةمرشوعي القانونني  2019ٔ��ریل  22إالثنني �ٔمسعقدت ا�لجنة اج��ا یوم 
 :التالیني

  املتعلق �رشكة التضامن  5.96بتغیري و�متمي القانون رمق  21.19مرشوع القانون رمق
  .سؤولیة احملدودة ورشكة احملاصةورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�سهم والرشكة ذات امل 

  املتعلق �رشاكت املسامهة 17.95بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19مرشوع قانون رمق. 
 

 .وقد صادقت ا�لجنة �ىل املرشو�ني �ٕالجامع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...أشغال اللجان الدائمة
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.  
  

  ىل السا�ة الثالثة بعد الزوالبقا�ة عاكشة2019ٔ��ریل  24أ�ربعاء�:  
 

  ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات  48.17مواص� دراسة مرشوع قانون رمق
  .العامة
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  ...اللجان الدائمة  برنامج اجتماعات



 

ؤ�كد الس�ید �ر�س��ان اكم�ون، رئ�س مجمو�ة الصداقة الربملانیة الفر�س�یة املغربیة ورئ�س جلنة الشؤون 
سل�ة مب�لس الش�یوخ الفر�يس، يف ترصحي �لص�افة، �ٔن هذه الز�رة، اليت تندرج يف 
ٕاطار الروابط العمیقة اليت جتمع بني الب��ن، تعد فرصة لالطالع عن قرب �ىل ا�هودات اليت یبذلها املغرب 

وادي ا�هب من  -ذه املناس�بة، �ىل ما مت ٕاجنازه يف �ة ا�ا�� 
  .مشاریع اس��ریة يف �دد من القطا�ات �ق�صادیة، فضال عن م�اقشة �ٓفاق التعاون الثنايئ يف خمتلف ا�االت

ويف هذا الصدد، �رب الس�ید اكم�ون عن سعادته بتوا�د العدید من املس�مثر�ن واملقاوالت الفر�س�یة 
  

ومن �انبه، قال الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س مجمو�ة الصداقة الربملانیة الفر�س�یة املغربیة مب�لس 
اس�ت��اب ٕان ا�لقاء شلك م�اس�بة ٕال�راز ا�ور ا�ي یقوم به املغرب، ٕاىل �انب فر�سا، من ٔ��ل 

أ�من وتعز�ز التعاون يف جمال حماربة إالرهاب والهجرة �ري املنظمة وهتریب ا�درات يف م�طقة ٕافریق�ا ج�وب 
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وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية  

وادي   - يطلع على المؤهالت االقتصادية بجهة الداخلة  

قام وفد ميثل مجمو�ة الصداقة الربملانیة الفر�س�یة 
االثنني، �ز�رة ٕاىل مدینة ا�ا��، هبدف 
�طالع �ىل املؤهالت �ق�صادیة وفرص �س��ر جبهة 

ؤ�جرى الوفد الربملاين، �الل هذه الز�رة، �لسة 
معل مع �امل ٕاقلمي ٔ�ورسد، الس�ید عبد الرحامن اجلوهري، 

دیة و�ج�عیة مت ختصیصها ملناقشة رها�ت التمنیة �ق�صا
وادي ا�هب، واجلهود اليت یبذلها املغرب 
  .لفائدة تعز�ز �س�تقرار إالقلميي يف موا�ة الت�د�ت أ�م�یة

ؤ�كد الس�ید �ر�س��ان اكم�ون، رئ�س مجمو�ة الصداقة الربملانیة الفر�س�یة املغربیة ورئ�س جلنة الشؤون 
سل�ة مب�لس الش�یوخ الفر�يس، يف ترصحي �لص�افة، �ٔن هذه الز�رة، اليت تندرج يف اخلارج�ة وا�فاع والقوات امل 

ٕاطار الروابط العمیقة اليت جتمع بني الب��ن، تعد فرصة لالطالع عن قرب �ىل ا�هودات اليت یبذلها املغرب 
  .لتعز�ز التمنیة و�س�تقرار أ�مين يف املنطقة

ذه املناس�بة، �ىل ما مت ٕاجنازه يف �ة ا�ا�� ؤ�ضاف �ٔن الوفد الربملاين اطلع، هب
مشاریع اس��ریة يف �دد من القطا�ات �ق�صادیة، فضال عن م�اقشة �ٓفاق التعاون الثنايئ يف خمتلف ا�االت

ويف هذا الصدد، �رب الس�ید اكم�ون عن سعادته بتوا�د العدید من املس�مثر�ن واملقاوالت الفر�س�یة 
  .وادي ا�هب - اليت تعمل �ىل دمع وتعز�ز ا�ینام�ة �ق�صادیة جبهة ا�ا�� 

ومن �انبه، قال الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س مجمو�ة الصداقة الربملانیة الفر�س�یة املغربیة مب�لس 
ٕان ا�لقاء شلك م�اس�بة ٕال�راز ا�ور ا�ي یقوم به املغرب، ٕاىل �انب فر�سا، من ٔ��ل 

أ�من وتعز�ز التعاون يف جمال حماربة إالرهاب والهجرة �ري املنظمة وهتریب ا�درات يف م�طقة ٕافریق�ا ج�وب 

  ...أنشطة الرئاسة والعالقـات الخارجية

النشرة الداخلية

 

 

 

   وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية

يطلع على المؤهالت االقتصادية بجهة الداخلة  

 .الذهب

 

قام وفد ميثل مجمو�ة الصداقة الربملانیة الفر�س�یة 
االثنني، �ز�رة ٕاىل مدینة ا�ا��، هبدف  املغربیة، ٔ�مس

�طالع �ىل املؤهالت �ق�صادیة وفرص �س��ر جبهة 
 .وادي ا�هب -ا�ا�� 

   
ؤ�جرى الوفد الربملاين، �الل هذه الز�رة، �لسة 
معل مع �امل ٕاقلمي ٔ�ورسد، الس�ید عبد الرحامن اجلوهري، 

مت ختصیصها ملناقشة رها�ت التمنیة �ق�صا
وادي ا�هب، واجلهود اليت یبذلها املغرب  -جبهة ا�ا�� 

لفائدة تعز�ز �س�تقرار إالقلميي يف موا�ة الت�د�ت أ�م�یة
   

ؤ�كد الس�ید �ر�س��ان اكم�ون، رئ�س مجمو�ة الصداقة الربملانیة الفر�س�یة املغربیة ورئ�س جلنة الشؤون 
اخلارج�ة وا�فاع والقوات امل 

ٕاطار الروابط العمیقة اليت جتمع بني الب��ن، تعد فرصة لالطالع عن قرب �ىل ا�هودات اليت یبذلها املغرب 
لتعز�ز التمنیة و�س�تقرار أ�مين يف املنطقة

   
ؤ�ضاف �ٔن الوفد الربملاين اطلع، هب

مشاریع اس��ریة يف �دد من القطا�ات �ق�صادیة، فضال عن م�اقشة �ٓفاق التعاون الثنايئ يف خمتلف ا�االت
   

ويف هذا الصدد، �رب الس�ید اكم�ون عن سعادته بتوا�د العدید من املس�مثر�ن واملقاوالت الفر�س�یة 
اليت تعمل �ىل دمع وتعز�ز ا�ینام�ة �ق�صادیة جبهة ا�ا�� 

ومن �انبه، قال الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س مجمو�ة الصداقة الربملانیة الفر�س�یة املغربیة مب�لس 
ٕان ا�لقاء شلك م�اس�بة ٕال�راز ا�ور ا�ي یقوم به املغرب، ٕاىل �انب فر�سا، من ٔ��ل "املس�شار�ن، 

أ�من وتعز�ز التعاون يف جمال حماربة إالرهاب والهجرة �ري املنظمة وهتریب ا�درات يف م�طقة ٕافریق�ا ج�وب 
 ".الصحراء

  

أنشطة الرئاسة والعالقـات الخارجية

  مجلس المستشارين
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كام عقد الوفد الربملاين لقاء مع الس�ید اخلطاط ین�ا، رئ�س �ة 
وادي ا�هب، مت �ال� تقدمي عرض حول �ر�مج التمنیة اجلهوي،  -ا�ا�� 

واس�تعراض أ�وراش اليت �ٔطلقها املغرب يف هذا إالطار، وكذا املؤهالت 
  .�ق�صادیة والس�یا�ة اليت �زخر هبا املنطقة

   
اوهنا مع املغرب، ؤ�شاد الس�ید ین�ا، �الل هذا ا�لقاء، ��ور املهم ا�ي تضطلع به فر�سا يف ٕاطار تع

الب� ا�ي اخنرط يف نظام الالمركزیة، من �الل اجلهویة املتقدمة وٕارساء اسرتاتیجیة حق�ق�ة �لتمنیة، مت �كر�سها 
  .�رب ا�منوذج التمنوي اجلدید لٔ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة ا�ي ٔ�طلقه صاحب اجلال� امل� محمد السادس

   
لربملانیة الفر�س�یة املغربیة ٕاىل أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة هتدف ٕاىل ؤ�كد ٔ�ن ز�رة وفد مجمو�ة الصداقة ا

  .�طالع �ىل ٔ�مه املشاریع والربامج التمنویة اليت تعرفها هذه املنطقة، و�س�بة إالجناز وتقدم أ�شغال هبا
   

مهیة كام ٔ��رز الس�ید ین�ا معق العالقات اليت جتمع بني املغرب وفر�سا، مؤكدا يف هذا الصدد �ىل �ٔ 
  .ا�بلوماس�یة الربملانیة يف تعز�ز التعاون ا�ي جيمع بني املؤسسات يف � الب��ن

   
، اليت تضم �ددا من املقاولني الش�باب من "ٔ�ج�دا"من �ة ٔ�خرى، قام الوفد �ز�رة م�دانیة �مو�ة 

�س��ریة الرائدة اليت انطلقت  ٔ�بناء املنطقة املنخرطني يف جمال الفال�ة التضام�یة، اطلع �اللها �ىل هذه التجربة
  .، مببادرة من وزارة الفال�ة والصید البحري2014م�ذ 

   
 18و 13ویقوم الس�ید �ر�س��ان اكم�ون والوفد املرافق � �ز�رة معل �لمملكة، �الل الفرتة ما بني 

ز�ز التعاون الربملاين بني ٔ��ریل اجلاري، وذ� يف ٕاطار متتني العالقات اليت جتمع بني املغرب وفر�سا، وكذا تع
  .املؤسس�تني ال�رشیعیتني �لب��ن
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ا�لس �ىل مس�توى ال�شـریع، ومراق�ة العمل 

كام توقف الس�ید عبد القادر سالمة عند �سرتاتیجیة اليت سطرها ا�لس خبصوص انف�ا�ه �ىل 
ٔ�س�ئ� ا�متع وتفا�� مع تطلعاته وانتظاراته، ح�ث اس�تعرض يف هذا إالطار مجمو�ة من أ�وراش الكربى اليت 

ا� �ج�عیة، واجلهویة املتقدمة، ٔ�طلقها ا�لس من �الل م�تد�ت وملتق�ات وندوات دولیة حول قضا� هتم العد
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 .استقبال مجموعة من الطلبة المغاربة المقيمين بإسبانيا

قام مجمو�ة من الطلبة املغاربة املقميني ٕ�س�بانیا 
ٔ��ریل  16املس�شار�ن یوم الثال�ء 

، وذ� يف ٕاطار أ��شطة الثقاف�ة اليت تنظمها 
اكطالونیا من �ٔ�ل  فدرالیة ا�لجنة العلیا الثقاف�ة ملسلمي

اطالعهم �ىل ٔ�مه املؤسسات 
 .والتعریف �ملهام املنوطة هبا

وقدم الس�ید عبد القادر سالمة �لیفة رئ�س 
س�شار�ن، �الل هذا ا�لقاء، عرضا متحور 
حول الثنائیة الربملانیة �ملغرب، وخصوصیة جتربة جملس 
ا�لس �ىل مس�توى ال�شـریع، ومراق�ة العمل  2011املس�شار�ن، وأ�دوار اجلدیدة اليت ٔ��ط هبا دس�تور 

  .احلكويم، وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، وا�یبلوماس�یة الربملانیة

كام توقف الس�ید عبد القادر سالمة عند �سرتاتیجیة اليت سطرها ا�لس خبصوص انف�ا�ه �ىل 
ٔ�س�ئ� ا�متع وتفا�� مع تطلعاته وانتظاراته، ح�ث اس�تعرض يف هذا إالطار مجمو�ة من أ�وراش الكربى اليت 

ٔ�طلقها ا�لس من �الل م�تد�ت وملتق�ات وندوات دولیة حول قضا� هتم العد
  .وجتارب املصاحلة الوطنیة، والت�ارة و�س��ر يف افریق�ا، والعدا� املناخ�ة

النشرة الداخلية

 

 استقبال مجموعة من الطلبة المغاربة المقيمين بإسبانيا

  

  

 

قام مجمو�ة من الطلبة املغاربة املقميني ٕ�س�بانیا 
املس�شار�ن یوم الثال�ء �ز�رة ٕاىل جملس 

، وذ� يف ٕاطار أ��شطة الثقاف�ة اليت تنظمها 2019
فدرالیة ا�لجنة العلیا الثقاف�ة ملسلمي

اطالعهم �ىل ٔ�مه املؤسسات 
والتعریف �ملهام املنوطة هبا ببالد� ا�س�توریة

وقدم الس�ید عبد القادر سالمة �لیفة رئ�س 
س�شار�ن، �الل هذا ا�لقاء، عرضا متحور جملس امل 

حول الثنائیة الربملانیة �ملغرب، وخصوصیة جتربة جملس 
املس�شار�ن، وأ�دوار اجلدیدة اليت ٔ��ط هبا دس�تور 

احلكويم، وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، وا�یبلوماس�یة الربملانیة

كام توقف الس�ید عبد القادر سالمة عند �سرتاتیجیة اليت سطرها ا�لس خبصوص انف�ا�ه �ىل  
ٔ�س�ئ� ا�متع وتفا�� مع تطلعاته وانتظاراته، ح�ث اس�تعرض يف هذا إالطار مجمو�ة من أ�وراش الكربى اليت 

ٔ�طلقها ا�لس من �الل م�تد�ت وملتق�ات وندوات دولیة حول قضا� هتم العد
وجتارب املصاحلة الوطنیة، والت�ارة و�س��ر يف افریق�ا، والعدا� املناخ�ة

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

  مجلس المستشارين



 

املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن  51

 ضوء ىلاملتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي �
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الكونفدرالية الديمقراطية  

مشروع    حول  ادراسي

المتعلق    51- 17القـانون االطار رقم  

بمنظومة التربية والتكوين والبحث  

مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
النقابة   �لشغل مب�لس املس�شار�ن �رشاكة مع

دراس�یا حول مرشوع القانون 
املتعلق مبنظومة الرتبیة 

من �ٔ�ل " العلمي حتت شعار 
 وج�دإاصالح حق�قي یضمن تعل� معوم�ا جمانیا 

 2019ٔ��ریل  17وذ� یوم أ�ربعاء 
 .ابتداء من السا�ة التاسعة والنصف صبا�ا، بقا�ة الندوات مبقر ا�لس

  :احملاور التالیة يف هذا ا�لقاءوقد تناولت العروض امللقاة 
  ."مرجعیات إالصالح و�ٓفاقه: مرشوع قانون إالطار

51- 17قراءة نقدیة يف بعض مق�ضیات مرشوع قانون إالطار رمق 
  

املتعلق مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي � 51- 17قراءة يف مرشوع القانون إالطار رمق 
 ."الس�یاسات العموم�ة

  ...الفرق والمجموعات البرلمانية

النشرة الداخلية

 
 

 
  
  
 

   الكونفدرالية الديمقراطية  مجموعة

دراسييوما  تنظم  للشغل

القـانون االطار رقم  

بمنظومة التربية والتكوين والبحث  

 .العلمي  

 

مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  نظمت
�لشغل مب�لس املس�شار�ن �رشاكة مع

دراس�یا حول مرشوع القانون  یوما  �لتعلميالوطنیة 
املتعلق مبنظومة الرتبیة  51-17رمق  إالطار

العلمي حتت شعار  والتكوینوالبحث
ٕاصالح حق�قي یضمن تعل� معوم�ا جمانیا 

وذ� یوم أ�ربعاء ،"�لجمیع
ابتداء من السا�ة التاسعة والنصف صبا�ا، بقا�ة الندوات مبقر ا�لس

وقد تناولت العروض امللقاة 
 "مرشوع قانون إالطار

 " قراءة نقدیة يف بعض مق�ضیات مرشوع قانون إالطار رمق
  ."والبحث العلمي

 " قراءة يف مرشوع القانون إالطار رمق
الس�یاسات العموم�ة

 

 

 

 

الفرق والمجموعات البرلمانيةأنشطة  

  مجلس المستشارين
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  اإلشراف

 

 ؛أ�مانة العامة �لس املس�شار�ن  

 ؛مد�ریة العالقات اخلارج�ة والتواصل  

 ؛قسم إال�الم  

 ةمصل�ة التواصل والیقظة إال�الم�.  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

 

  (212+)53728134:الهاتف

  (212+)537728134:الفا�س

 Bulletin.internecc@gmail.com:الربید إاللكرتوين

  www.chambredesconseillers.ma :العنوان إاللكرتوين


