


 

 

 

 
 

  

 

 

 قرارات اجتماع
 مكتب مجلس المستشارین رقم 30/2017

 لیوم االثنین 24 یولیوز2017
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 قرارات اجتماع المكتب رقم 30/2017
 لیوم االثنین 24 یولیوز 2017

 
 

اجتماعه 2017 یولیوز 24 االثنین یـوم المستشارین مجلس مكتب           عقد
السادة األعضاء وحضور بنشماش، حكیم السید المجلس رئیس برئاسة           األسبوعي

: 
 

 

 الخلیفة الثالث للرئیس؛ :حمید كوسكوس

 الخلیفة الرابع للرئیس؛ :عبد القادر سالمة

 محاسب المجلس؛:العربي المحرشي

 محاسب المجلس؛:رشید المنیاري

 أمین المجلس.:أحمد لخریف

 

 فیما اعتذر عن حضور هذا االجتماع  كل من السیدة والسادة :
 

 الخلیفة األول للرئیس:عبد الصمد قیوح

طرف :عبد االاله الحلوطي من لتكلیفه للرئیس؛ الثاني       الخلیفة
  المكتب بمهمة رئاسة

                                                            لجنة مشتركة ؛

 الخلیفة الخامس للرئیس؛:نائلة میة التازي
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 محاسب المجلس ؛:عبد الوهاب بلفقیه

  أمین  المجلس؛:محمد عدال

 أمین المجلس لوجوده في مهمة بالخارج.:أحمد تویزي

 
 

 

 
 القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب

 
  العالقات مع المؤسسات الدستوریة  :

 

لعقد← كموعد 2017 غشت 02 تاریخ بتحدید 01/30/2017 رقم           قرار
مع للحسابات، األعلى للمجلس األول الرئیس عرض لمناقشة الخاصة           الجلسة
والعدل والمالیة واالقتصاد والصحة الداخلیة قطاعات على المبدئیة          الموافقة
ندوة مع (باتفاق للنقاش كمحاور والفالحة والتعلیم والسیاحة والصناعة           والتجارة

 الرؤساء).
للسلطة← األعلى للمجلس الداخلي النظام بإحالة 02/30/2017 رقم          قرار

الفرق على الدستوریة، المحكمة من المجلس به توصل الذي           القضائیة
 والمجموعات من أجل إبداء الرأي.

 

 التشریع:
 

الدورة،← اختتام قبل عامة جلسة بتخصیص 03/30/2017 رقم قرار           
 تبرمج فیها جمیع النصوص التشریعیة الجاهزة.

الفصل← نسخ إلى یرمي قانون مقترح بإحالة 04/30/2017 رقم           قرار
مجموعة أعضاء به تقدم والذي الجنائي، القانون مجموعة من 288          
والمجموعات والفرق الحكومة على للشغل، الدیمقراطیة        الكونفدرالیة
النظام من 177 المادة ألحكام طبقا المختصة اللجنة على إحالته قبل             بالمجلس

 الداخلي للمجلس.
 األسئلة الشفهیة:
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األسئلة← جلسة أعمال جدول  على بالموافقة 05/30/2017 رقم قرار           
للرئیس الثالث الخلیفة سیرأسها التي 2017 یولیوز 25 الثالثاء  لیوم            الشفهیة

 السید حمید كوسكوس والسید أحمد الخریف كأمین للجلسة.

 

  اللجان الدائمة :
وقع← الذي الخرق االجتماع هذا محضر بتضمین 06/30/2017 رقم           قرار

التعلیم ولجنة اإلنسان وحقوق والتشریع العدل للجنة المشترك االجتماع           خالل
في المتمثل ،2017 یولیوز 13 بتاریخ المنعقد واالجتماعیة الثقافیة           والشؤون
الثقافیة والشؤون التعلیم لجنة رئیس من لكل االجتماع، من جزء رئاسة             إسناد
برئاسة والمكلف المجلس لرئیس الثاني الخلیفة عن بالنیابة المجلس، أمین            والسید
كان والذي للمجلس، الداخلي النظام من 62 المادة بأحكام عمال االجتماع             هذا

 موضوع مراسلة رئیس فریق األصالة والمعاصرة.
بالمجلسین← المالیة للجنتي مشترك اجتماع بعقد 07/30/2017 رقم          قرار

لالستماع الظهر، بعض الثالثة الساعة من ابتداء 2017 یولیوز 27 الخمیس             یوم
مشروع إلعداد العام اإلطار حول والمالیة االقتصاد وزیر السید عرض            إلى

 قانون المالیة المقبل.
 
 
 
 

 اللجان النیابیة لتقصي الحقائق  :
وضع← أجل من الدورة اختتام قبل اجتماع بعقد 08/30/2017 رقم            قرار

المغربي الوطني المكتب حول الحقائق لتقصي النیابیتین للجنتین المسیرة           الهیاكل
مباشرة عملهما في الشروع قصد النفایات، الستیراد الحكومة وترخیص           للسیاحة

 بعد ذلك.
 

 العالقات الخارجیة:
 

مجلس← بین تفاهم مذكرة مشروع بإعداد 09/30/2017 رقم          قرار
إلقامة أرضیة ستشكل والتي الیاباني، المستشارین ومجلس المغربي          المستشارین
عن وممثلین االقتصادیین الفاعلین بمشاركة المجلسین بین برلماني          منتدى

 الجهات.

5 

 



←137 الدورة أشغال حضور على بالموافقة 10/30/2017 رقم          قرار
18 و 14 بین ما بروسیا بترسبورغ بسان ستعقد التي  الدولي البرلماني              لالتحاد

 أكتوبر 2017 .
المغربي← البرلمان احتضان على بالموافقة 11/30/2017 رقم         قرار

یولیوز 27 الخمیس یوم العربي البرلماني لالتحاد الطارئة الدورة           ألشغال
األقصى المسجد إغالق ضوء على المحتلة القدس داخل الوضع لمناقشة 2017           

 في وجه المصلین.
 
 

 شؤون إداریة :
 

لتجدید← جدید مفتوح عروض طلب عن باإلعالن 12/30/2017 رقم           قرار
 معدات الصوت بالمركب السمعي البصري.

العمومیة← للصفقات التوقعي البرنامج بتهیيء 30/2017/ 13 رقم           قرار
 قصد إنجازها قبل نهایة السنة.

بإعادة← المتعلقة اإلداریة اإلجراءات في بالشروع 14/30/2017 رقم          قرار
 هیكلة قسم اإلعالم والتواصل بمجلس المستشارین.

المقدمة← بالخدمات المتعلقة النقطة إدراج بإعادة 15/30/2017 رقم          قرار
مع التفاعل أجل من المقبل االجتماع أعمال جدول ضمن المستشارین            للسادة

 المعطیات الواردة في التقریر المعد لهذا الغرض.
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 قضایا للمتابعة
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 شؤون إداریة :
 

سنة- من األولى أشهر الخمس برسم المجلس میزانیة تنفیذ           درجة
. 2017 

 الخدمات المقدمة للسادة المستشارین.-
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 قضایا لإلطالع

 
 
 

خالل العمومیة للجلسات المستشارین السادة بحضور المتعلقة         اإلحصاءات
 األسبوع المنصرم

 

 العالقات مع المؤسسات الدستوریة:
 انعقاد الدورة 76 العادیة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي.-

 التشریع :
 

  إخبار  بتوصل مجلس النواب بالنصوص التشریعیة التالیة :❖
 

 مشروع  قانون  رقم 14.16 یتعلق بمؤسسة الوسیط؛-
المعاهدة- بروتوكول على بموجبه یوافق 29.17 رقم قانون          مشروع

المعتمد اإلفریقي، البرلمان بشأن اإلفریقیة االقتصادیة للجماعة         المؤسسة
 بمدینة سرت (لیبیا) في 2 مارس 2001؛

المؤسسة- المعاهدة على بموجبه یوافق 34.17 رقم قانون          مشروع
یونیو 3 في (نیجیریا) بأبوجا المعتمدة اإلفریقیة، االقتصادیة          للجماعة
محلها حل التي اإلفریقیة الوحدة منظمة في األعضاء الدول قبل من 1991            

 االتحاد اإلفریقي؛
لحقوق- الوطني المجلس تنظیم بإعادة یتعلق 76.15 رقم قانون           مشروع

 اإلنسان؛
-112.14 رقم التنظیمي القانون من 141 بتغییرالمادة تنظیم قانون           مقترح

بمجلس االستقاللي الفریق أعضاء به (تقدم واألقالیم بالعماالت          المتعلق
 النواب)؛

رقم- التنظیمي القانون من 149 المادة بتغییر تنظیمي قانون           مقترح
بمجلس االستقاللي الفریق أعضاء به (تقدم بالجماعات یتعلق 113.14         

 النواب)؛
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رقم- التنظیمي القانون من 162 المادة بتغییر تنظیمي قانون           مقترح
بمجلس االستقاللي الفریق أعضاء به (تقدم بالجهات یتعلق 111.14         

 النواب)؛
 مقترح  قانون تنظیمي یتعلق  بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة ؛-
االستقاللي- الفریق أعضاء به (تقدم اإلشهارالكاذب حول قانون          مقترح

 بمجلس النواب)؛
الطبیعیة- الكوارث ومتابعة وترقب المدني الدفاع حول قانون          مقترح

 والتكنولوجیة  (تقدم به أعضاء الفریق االستقاللي بمجلس النواب)؛
-1.58.008 رقم الشریف الظهیر من 4 المادة بتتمیم یقضي قانون            مقترح

األساسي النظام بمثابة ( 1958 فبرایر 24) 1377 شعبان 4 في             الصادر
بمجلس االستقاللي الفریق أعضاء به (تقدم العمومیة للوظیفة          العام

 النواب)؛
 مشروع  قانون  رقم 22.17 یوافق بموجبه على االتفاق الموقع بلوساكا  في-

 20 فبرایر 2017 بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة جمهوریة زامبیا
 بشأن تشجیع وحمایة االستثمارات.

 
 

 مشروع  قانون  رقم 23.17 یوافق بموجبه على  االتفاق بشأن الخدمات-
 الجویة الموقع بلوساكا  في 20 فبرایر 2017 بین حكومة المملكة المغربیة

 وحكومة جمهوریة زامبیا.
 مشروع  قانون  رقم 24.17 یوافق بموجبه على االتفاقیة الموقعة بأكرا  في-

 17 فبرایر 2017 بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة جمهوریة غانا
 لتجنب االزدواج الضریبي ومنع التهرب الضریبي في میدان الضرائب على

 الدخل.
 مشروع  قانون  رقم 25.17 یوافق بموجبه على االتفاقیة الموقعة بجوبا  في-

 فاتح فبرایر 2017 بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة جمهوریة
 جنوب السودان لتجنب االزدواج الضریبي ومنع التهرب الضریبي في

 میدان الضرائب على الدخل .
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 مشروع  قانون  رقم 26.17 یوافق بموجبه على االتفاق الموقع بجوبا  في-
 فاتح فبرایر 2017 بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة جمهوریة

 جنوب السودان بشأن تشجیع وحمایة االستثمارات.
 مشروع  قانون  رقم 27.17 یوافق بموجبه على االتفاق العام للتعاون الموقع-

 بجوبا  في فاتح فبرایر 2017 بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة
 جمهوریة جنوب السودان.

 مشروع  قانون رقم 32.17 یوافق بموجبه على القانون التأسیسي للمؤتمر-
 الوزاري األفریقي لألرصاد الجویة AMCOMET) ) ،المعتمد ببرایا
 (الرأس األخضر ) في 14 فبرایر 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا

 المؤتمر.
 

 اللجان الدائمة  :
 

العدل لجنة عقد إلى الرامیة للمراسلة البرلمان مع العالقات وزیر إرجاع -            
بالبلد، الحقوقي الوضع موضوع لدراسة اإلنسان وحقوق         والتشریع
لعدم السلمي التجمع في والحق التعبیر حریة مجال في المسجلة            والتراجعات

 اندراجه ضمن اختصاص وزارة العدل.
لجنة قیام على والماء واللوجستیك والنقل التجهیز وزیر السید موافقة -           

 الداخلیة بمهة استطالعیة لمقالع الرمال بمدینتي القنیطرة والعرائش.
لجنة قیام على والماء واللوجستیك والنقل التجهیز وزیر السید موافقة -           

 المالیة بمهمة استطالعیة إلى میناء الناظور والمركز الدولي بني انصار.
یولیوز 27 الخمیس یوم البرلمان بمجلسي المالیة للجنتي مشترك اجتماع -           
الوزیر السید عرض لتقدیم الظهر، بعد الثالثة الساعة من ابتداء 2017           
طبقا المقبل، المالیة قانون مشروع إلعداد العام اإلطار حول بالمالیة            المكلف

 لمقتضیات المادة 47 من القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة.
لجنة اجتماع حضور على اإلنسان بحقوق المكلفة الدولة وزیر موافقة -           
بحقوق مساس ،وفیها مؤخرا وقعت التي "األحداث موضوع لمناقشة           العدل

 اإلنسان"  واقتراحه یوم الخمیس 27 یولیوز 2017 موعدا لذلك.
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 العالقات الخارجیة  :
 

صالة إقامة منع یدین الذي العربي البرلماني االتحاد عن الصادر البیان -            
 الجمعة في المسجد األقصى؛

الكونفدرالیة ومجموعة للشغل المغربي واالتحاد االستقاللي الفریق طلب -         
لسلطات الممنهجة باالعتداءات للتندید عمومیة جلسة عقد للشغل          الدیمقراطیة
إغالق ضوء في ومقدساته الفلسطیني الشعب ضد الصهیوني          االحتالل

 المسجد األقصى في وجه المصلین؛
اإلفریقي البرلماني لالتحاد التنفیذیة للجنة 70 الدورة أشغال عن تقریر -           

 التي انعقدت بمقر البرلمان المغربي یومي 20- 21 یولیوز 2017؛
المستشارین مجلس رئیس السید بها قام التي الزیارة عن تقریر ملخص -            

 إلى الشیلي خالل شهر یولیوز الجاري.
 

 مختلفات
 

مع- بالعالقات المكلفة الوزارة نظمته الذي التواصلي اللقاء عن           تقریر
الشؤون في الحكومة أعضاء مستشاري لفائدة المدني والمجتمع          البرلمان

 البرلمانیة بتاریخ 12 یولیوز 2017.
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