
 1 

  اململكة املغربيةاململكة املغربية

     الربملان   الربملان

  جملس النواب جملس النواب 

  

   اجللسات العمومية  اجللسات العمومية  جملس النواب على مستوى جملس النواب على مستوىحصيلة أشغالحصيلة أشغال

  20022002خالل دورة أكتوبر خالل دورة أكتوبر 

  

  

  : :    جلسة موزعة كما يلي جلسة موزعة كما يلي2424عقد جملس النواب خالل دورة أكتوبر عقد جملس النواب خالل دورة أكتوبر 

        

امللك حممد السادس امللك حممد السادس جلسة افتتاح السنة التشريعية اليت ترأسها صاحب اجلاللة جلسة افتتاح السنة التشريعية اليت ترأسها صاحب اجلاللة   ��������

اجللسة اجللسة ). (). (وهي جلسة مشتركة بني جملس النواب وجملس املستشارينوهي جلسة مشتركة بني جملس النواب وجملس املستشارين(( اهللا  اهللا نصرهنصره

  ).).11رقمرقم

اجللسة اجللسة ((جلستني اثنتني خصصتا النتخاب رئيس جملس النواب وأجهزة الس جلستني اثنتني خصصتا النتخاب رئيس جملس النواب وأجهزة الس   ��������

  ).).33 واجللسة رقم  واجللسة رقم 22رقم رقم 

  55  و  و44رقم رقم : : اجللسات اجللسات ((ثالث جلسات لتقدمي التصريح احلكومي ومناقشته ثالث جلسات لتقدمي التصريح احلكومي ومناقشته   ��������

  ).).66وو

 ومناقشته  ومناقشته 20032003قانون املايل برسم سنة قانون املايل برسم سنة مخس جلسات لتقدمي مشروع المخس جلسات لتقدمي مشروع ال  ��������

  ).).1212 و و1111 و و1010 و و99 و و77: : رقم رقم : : اجللسات اجللسات ((والتصويت عليه والتصويت عليه 

  88: : رقم رقم : : اجللسات اجللسات ) () (حمورية آنية وعاديةحمورية آنية وعادية((ست جلسات لألسئلة الشفهية ست جلسات لألسئلة الشفهية   ��������

   ). ).2121 و و1919 و و1818 و و1515 و و1313وو
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جلسة خاصة باملصادقة على تكوين جلنة نيابية خاصة مؤقتة تتكلف بإعداد جلسة خاصة باملصادقة على تكوين جلنة نيابية خاصة مؤقتة تتكلف بإعداد   ��������

  ).).1616: : اجللسة رقم اجللسة رقم ((اخلي لس النواب اخلي لس النواب مشروع النظام الدمشروع النظام الد

  ).).2222: : اجللسة رقم اجللسة رقم ((جلسة خاصة للتضامن مع الشعبني الفلسطيين والعراقي جلسة خاصة للتضامن مع الشعبني الفلسطيين والعراقي   ��������

اجللسات رقم اجللسات رقم ((أربع جلسات خاصة بدراسة نصوص تشريعية والتصويت عليها أربع جلسات خاصة بدراسة نصوص تشريعية والتصويت عليها   ��������

  ).).2323 و و2020 و و1717 و و1414: : 

  ).).2424: : اجللسة رقم اجللسة رقم ((اجللسة اخلتامية اجللسة اخلتامية   ��������
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  20022002الل دورة أكتوبر الل دورة أكتوبر جدول جبلسات الس خجدول جبلسات الس خ

  رقم اجللسةرقم اجللسة  التاريخالتاريخ  جدول األعمالجدول األعمال

 جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا لس النواب اجلديد  جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا لس النواب اجلديد تنصيبتنصيب

    جلسة مشتركة بني جملس النواب وجملس املستشارين جلسة مشتركة بني جملس النواب وجملس املستشارين 
  11  20022002 أكتوبر  أكتوبر 1111

  22  20022002 أكتوبر  أكتوبر 2121  انتخاب رئيس جملس النـــوابانتخاب رئيس جملس النـــواب

  ن الدائمة ن الدائمة انتخاب أعضاء املكتب ورؤساء اللجاانتخاب أعضاء املكتب ورؤساء اللجا

  اإلعالن عن تشكيل الفرق النيابية ورؤسائها اإلعالن عن تشكيل الفرق النيابية ورؤسائها 

   من النظام الداخلي لس النواب من النظام الداخلي لس النواب1111 و و4444تعديل املادتني تعديل املادتني 

  33  20022002 نونرب  نونرب 0808

  44  20022002 نونرب  نونرب 2121  تقدمي السيد ادرس جطو الوزير األول لربنامج عمل احلكومة تقدمي السيد ادرس جطو الوزير األول لربنامج عمل احلكومة 

تدخالت رؤساء الفرق النيابية وممثلي تدخالت رؤساء الفرق النيابية وممثلي ((مناقشة الربنامج احلكومي مناقشة الربنامج احلكومي 

  ).).ألحزاب السياسيةألحزاب السياسيةاا

  55  20022002 نونرب  نونرب 2525

رد السيد الوزير األول على تدخالت الفرق النيابية وممثلي األحزاب رد السيد الوزير األول على تدخالت الفرق النيابية وممثلي األحزاب 

  السياسية السياسية 

  66  20022002 نونرب  نونرب 2828

  77  20022002 نونرب  نونرب 2929   أمام الس أمام الس20032003تقدمي مشروع القانون املايل برسم سنة تقدمي مشروع القانون املايل برسم سنة 

  ) :) :حمورية وعاديةحمورية وعادية((األسئلة الشفهية األسئلة الشفهية 

  ضوع الفيضانات ضوع الفيضانات األسئلة احملورية ومهت مواألسئلة احملورية ومهت مو  *  *

الفالحة الفالحة --التربية الوطنية والشبابالتربية الوطنية والشباب: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات   *  *

  البيئة البيئة --الطاقة واملعادنالطاقة واملعادن--والتنمية القرويةوالتنمية القروية

  88  20022002دجنرب دجنرب 1818

املناقشة املناقشة  ( (20032003مواصلة مناقشة مشروع القانون املايل برسم سنة مواصلة مناقشة مشروع القانون املايل برسم سنة 

  ))العامةالعامة

  20022002دجنرب دجنرب 2323

  ))جلسة صباحيةجلسة صباحية((

99  
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  20032003 القانون املايل برسم سنة  القانون املايل برسم سنة الشروع يف مناقشة مشروعالشروع يف مناقشة مشروع

   املتعلق باملداخيل  املتعلق باملداخيل األولاألولوالتصويت على اجلزء والتصويت على اجلزء 

  20022002دجنرب دجنرب 2323

  ))جلسة مسائيةجلسة مسائية((

1010  

مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية ملختلف القطاعات الوزارية واملرافق مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية ملختلف القطاعات الوزارية واملرافق 

املسرية بطريقة مستقلة واحلسابات اخلصوصية واحلسابات اخلصوصية املسرية بطريقة مستقلة واحلسابات اخلصوصية واحلسابات اخلصوصية 

  ..للخزينةللخزينة

  20022002دجنرب دجنرب 2424

  ))لسة صباحيةلسة صباحيةجج((

1111  

 املتعلق بالنفقات والتصويت عليه، مث  املتعلق بالنفقات والتصويت عليه، مث الثاينالثاينمواصلة مناقشة اجلزء مواصلة مناقشة اجلزء 

   برمته  برمته 20032003التصويت على مشروع القانون املايل برسم سنة التصويت على مشروع القانون املايل برسم سنة 

  ال أحدال أحد: : مم مم --    4343: : مع مع --    108108: : مو مو : :  نتيجة التصويت نتيجة التصويت

  20022002دجنرب دجنرب 2424

  ))جلسة مسائيةجلسة مسائية((

1212  

  --ية القرويةية القرويةوالتنموالتنمفالحة فالحة الال--العدلالعدل: : ألسئلة الشفهية املتعلقة بقطاعات ألسئلة الشفهية املتعلقة بقطاعات  ا ا

--التعاونالتعاون و واخلارجيةاخلارجية  --  التشغيلالتشغيل  ––  واملعادنواملعادن الطاقة  الطاقة -- النقل النقل--اإلسكان اإلسكان 

  ..الصيد البحريالصيد البحري--االتصالاالتصال--املاءاملاء--الصحةالصحة

  1313  20022002دجنرب دجنرب 2525

  ::دراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليهادراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليها--

) ) قراءة ثانيةقراءة ثانية ( (20032003 لسنة  لسنة 4545--0202مشروع القانون املايل رقم مشروع القانون املايل رقم **

--0202مشروع قانون رقـم مشروع قانون رقـم **. . ))اد املعدلة باإلمجاعاد املعدلة باإلمجاعصودق على املوصودق على املو((

  1212 الصادر يف  الصادر يف 013013--7171 يقضـي بتغيـري القانـون رقـم  يقضـي بتغيـري القانـون رقـم 4747

احملدث مبوجبه نظام احملدث مبوجبه نظام ) ) 19711971 ديسمرب  ديسمرب 3030 ( (13911391من ذي القعدة من ذي القعدة 

  4848--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم **  ) .) .اإلمجاعاإلمجاع((املعاشات العسكرية املعاشات العسكرية 

  33يخ يخ  بتار بتار11--7474--9292يقضي بتغيري الظهري الشريف مبثابة قانون رقم يقضي بتغيري الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 

املتعلق باخنراط رجال التسيري املتعلق باخنراط رجال التسيري ) ) 19751975 أغسطس  أغسطس 1212 ( (13951395شعبان شعبان 

  ).).اإلمجاعاإلمجاع((والصف بالقوات املساعدة يف نظام املعاشات العسكرية والصف بالقوات املساعدة يف نظام املعاشات العسكرية 

    3939--8989 يقضي بتتميم القانـون رقم  يقضي بتتميم القانـون رقم 4949--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم **

––  7474: : مو مو ((املؤذن مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص املؤذن مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص 

  ))ددال أحال أح: : مم مم ––  2525: : مع مع 

  1414  20022002دجنرب دجنرب 3030
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  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية((مناقشة األسئلة الشفهية مناقشة األسئلة الشفهية --

  ..سؤال آن واحد تعلق بقطاع الصناعة والتجارة واملواصالت سؤال آن واحد تعلق بقطاع الصناعة والتجارة واملواصالت   *  *

--الصناعة والتجارة واملواصالتالصناعة والتجارة واملواصالت: : األسئلة العادية ومهت بقطاعات األسئلة العادية ومهت بقطاعات   *  *

التربية التربية --الناطق الرمسي باسم احلكومةالناطق الرمسي باسم احلكومة--االتصالاالتصال--الطاقة واملعادنالطاقة واملعادن--العدلالعدل

التشغيل التشغيل --املالية واخلوصصةاملالية واخلوصصة--التجهيز والنقلالتجهيز والنقل--الوطنية والشبابالوطنية والشباب

قطاع العائلة والتضامن والعمل قطاع العائلة والتضامن والعمل ((والشؤون االجتماعية والتضامن والشؤون االجتماعية والتضامن 

ون االقتصادية والشؤون العامة للحكومة وتأهيل ون االقتصادية والشؤون العامة للحكومة وتأهيل الشؤالشؤ--))االجتماعياالجتماعي

--الشؤون اخلارجية والتعاونالشؤون اخلارجية والتعاون--السياحةالسياحة--حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان--االقتصاداالقتصاد

  ..التعليم العايل والبحث العلميالتعليم العايل والبحث العلمي--الصحةالصحة--اجلالية املغربية املقيمة باخلارجاجلالية املغربية املقيمة باخلارج

  20032003 يناير  يناير 88

   ) )أوىلأوىلجلسة  جلسة  ((

1515  

روع روع املصادقة على تكوين جلنة نيابية خاصة مؤقتة تتكلف بإعداد مشاملصادقة على تكوين جلنة نيابية خاصة مؤقتة تتكلف بإعداد مش

  ))11باإلمجاع مع امتناع باإلمجاع مع امتناع ((النظام الداخلي لس النواب النظام الداخلي لس النواب 

      20032003   يناير  يناير 0808

   ) )ثانيةثانيةجلسة جلسة ((
1616  

 يتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع  يتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع 4646--0202دراسة مشروع قانون رقم دراسة مشروع قانون رقم 

  ) ) 0000: : مم مم ––  4141: :  مع مع--    6363: : مو مو ((والتصويت عليه والتصويت عليه 

  20032003 يناير  يناير 1414

1717  

   : :))آنية وعاديةآنية وعادية(( مناقشة األسئلة الشفهية  مناقشة األسئلة الشفهية --

--املاءاملاء--األوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالمية: : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات   *  *

  .. والشؤون العامة وتأهيل االقتصاد والشؤون العامة وتأهيل االقتصادالتجهيز والنقل والشؤون االقتصاديةالتجهيز والنقل والشؤون االقتصادية

الشؤون االقتصادية والشؤون العامة الشؤون االقتصادية والشؤون العامة : : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات **

التشغيل التشغيل --التعليم العايل والبحث العلميالتعليم العايل والبحث العلمي--التجهيز والنقلالتجهيز والنقل--وتأهيل االقتصادوتأهيل االقتصاد

الفالحة والتنمية الفالحة والتنمية --املالية واخلوصصةاملالية واخلوصصة--والشؤون االجتماعية والتضامنوالشؤون االجتماعية والتضامن

الطاقة الطاقة --الصناعة والتجارة واملواصالتالصناعة والتجارة واملواصالت--التربية الوطنية والشبابالتربية الوطنية والشباب--القرويةالقروية

  ..البيئة البيئة --ملغربية املقيمة باخلارجملغربية املقيمة باخلارجاجلالية ااجلالية ا--اإلسكان والتعمرياإلسكان والتعمري--واملعادنواملعادن

  1818  20032003 يناير  يناير 1515
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  ) :) : وعادية وعاديةآنيةآنية((مناقشة األسئلة الشفهية مناقشة األسئلة الشفهية --

التشغيل والشؤون االجتماعية التشغيل والشؤون االجتماعية : : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات   *  *

  ..الصحة الصحة --الصيد البحريالصيد البحري--التربية الوطنية والشبابالتربية الوطنية والشباب--والتضامنوالتضامن

الشؤون االقتصادية الشؤون االقتصادية --الصحةالصحة: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات   *  *

التربية الوطنية التربية الوطنية --التجهيز والنقلالتجهيز والنقل--والشؤون العامة وتأهيل االقتصادوالشؤون العامة وتأهيل االقتصاد

--البيئةالبيئة--العدلالعدل--يل والشؤون االجتماعية والتضامنيل والشؤون االجتماعية والتضامنالتشغالتشغ--والشبابوالشباب

  ..التعليم العايل والبحث العلمي التعليم العايل والبحث العلمي --الشبابالشباب

  1919  20032003 يناير  يناير 2222

  ::دراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليهادراسة النصوص التشريعية التالية والتصويت عليها--

 يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون  يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون 6161--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

) ) 20020022 سبتمرب  سبتمرب 1010 ( (14231423 رجب  رجب 22 الصادر يف  الصادر يف 22--0202--645645رقم رقم 

املتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أقاليم املتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أقاليم 

  ).).باإلمجاعباإلمجاع((اجلنوب باململكة اجلنوب باململكة 

 يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون  يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون 6060--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

) ) 20022002 سبتمرب  سبتمرب 1010 ( (14231423 رجب  رجب 22 الصادر يف  الصادر يف 22--0202--644644رقم رقم 

لبحر األبيض املتوسط لبحر األبيض املتوسط اا--القاضي بإحداث املنطقة اخلاصة للتنمية طنجةالقاضي بإحداث املنطقة اخلاصة للتنمية طنجة

  ) .) .باإلمجاعباإلمجاع((

 يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  يتعلق باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 5959--0202مشروع قانون مشروع قانون   *  *

) ) 20022002 سبتمرب  سبتمرب 1010 ( (14231423 رجب  رجب 22 الصادر يف  الصادر يف 22--0202--643643

 املتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش  املتعلق بإحداث وكالة اإلنعاش 66--9595القاضي بتتميم القانون رقم القاضي بتتميم القانون رقم 

 باململكة  باململكة والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف عماالت وأقاليم الشمالوالتنمية االقتصادية واالجتماعية يف عماالت وأقاليم الشمال

  ) .) .باإلمجاعباإلمجاع((

 يتعلق بتصفية ميزانية الستة أشهر األوىل  يتعلق بتصفية ميزانية الستة أشهر األوىل 2121--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

  ).).2626: : مم مم ––ال أحد ال أحد : : مع مع ––  5656: : مو مو  ( (19961996لسنة لسنة 

 يقضي مبنح تسبيق لفائدة موظفي  يقضي مبنح تسبيق لفائدة موظفي 5050--0202مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   *  *

: : معمع––  4343: : مو مو ((وأعوان اجلماعات احمللية ألجل متلك مساكن اجتماعية وأعوان اجلماعات احمللية ألجل متلك مساكن اجتماعية 

  ).).2626: : م م مم––ال أحد ال أحد 
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  ) :) :آنية وعاديةآنية وعادية((مناقشة األسئلة الشفهية مناقشة األسئلة الشفهية --

التعليم التعليم --الشؤون اخلارجية والتعاونالشؤون اخلارجية والتعاون: : األسئلة اآلنية ومهت قطاعات األسئلة اآلنية ومهت قطاعات   *  *

  ..الصحةالصحة--الطاقة واملعادنالطاقة واملعادن--العايل والبحث العلميالعايل والبحث العلمي

--الشؤون اخلارجية والتعاونالشؤون اخلارجية والتعاون: : األسئلة العادية ومهت قطاعات األسئلة العادية ومهت قطاعات   *  *

--االتصالاالتصال--اإلسكان والتعمرياإلسكان والتعمري--البحث العلميالبحث العلميالتعليم العايل والتعليم العايل و--الصحةالصحة

األوقاف والشؤون األوقاف والشؤون --العالقة مع الربملانالعالقة مع الربملان--املالية واخلوصصةاملالية واخلوصصة--البحث العلميالبحث العلمي

--الداخليةالداخلية--لتضامنلتضامنالتشغيل والشؤون االجتماعية واالتشغيل والشؤون االجتماعية وا--املاءاملاء--اإلسالميةاإلسالمية

  ..األمانة العامة للحكومةاألمانة العامة للحكومة--والعمل االجتماعيوالعمل االجتماعياألسرة والتضامن األسرة والتضامن 

  2121  20032003 يناير  يناير 2929

  20032003 يناير  يناير 3030  ..ن مع الشعبني الفلسطيين والعراقي ن مع الشعبني الفلسطيين والعراقي جلسة خاصة للتضامجلسة خاصة للتضام

  جلسة أوىلجلسة أوىل

2222  

 يقضي باملصادقة  يقضي باملصادقة 6262--0202دراسة والتصويت على مشروع قانون رقم دراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 

  14231423 رجب  رجب 22 الصادر يف  الصادر يف 22--0202--163163على املرسوم قانون رقم على املرسوم قانون رقم 

بإاء احتكار الدولة يف ميدان البث اإلذاعي بإاء احتكار الدولة يف ميدان البث اإلذاعي ) ) 20022002 سبتمرب  سبتمرب 1010((

  ) .) .باإلمجاعباإلمجاع((والتلفزي والتلفزي 

  20032003ناير ناير  ي ي3030

  جلسة ثانيةجلسة ثانية

2323  

كلمة السيد عبد الواحد الراضي باملناسبة متبوعة بربقية كلمة السيد عبد الواحد الراضي باملناسبة متبوعة بربقية ––اجللسة اخلتامية اجللسة اخلتامية 

  ..الوالء املرفوعة إىل صاحب اجلاللة الوالء املرفوعة إىل صاحب اجلاللة 

  20022002 يناير  يناير 3030

  جلسة ثالثة جلسة ثالثة 

2424  

 


