
 

 

 

 

 

 قرارات اجتماع

 42/2017مكتب مجلس المستشارين رقم 

 2017 نونبر 28والثالثاء  27 االثنين يليوم

 2017دجنبر  04بتاريخ محين 
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 42/2017رقم قرارات اجتماع املكتب 

 2017 نونرب 28والثالثاء  27 االثنني يليوم

 

 اجتماعه األسبوعي   2017 نونرب 27 االثننييوم  املستشارين جملس مكتب عقد

 ، وحضور األعضاء السادة : السيد عبد احلكيم بنشماشبرئاسة رئيس جملس املستشارين 

 

 ؛اخلليفة األول للرئيس :  عبد الصمد قيوح

 ؛للرئيس الثاني اخلليفة  :  احللوطي االاله عبد

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :  محيد كوسكوس

 حماسب اجمللس، :  العربي احملرشي

 ؛اجمللس حماسب  :  املنياري رشيد

 أمني اجمللس؛ :   أمحد خلريف

 أمني اجمللس. :   أمحد تويزي

 أمني اجمللس، :   حممد عدال

 

 :كل من السادة  احلضور عن اعتذر فيما

 

 اخلليفة الرابع للرئيس، :  القادر سالمةعبد 

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ :  نائلة مية التازي

 حماسب اجمللس؛ :   الوهاب بلفقيه
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 القرارات الصادرة عن اجتماع املكتب

 

 

  التشريع:
 

   يتعلق باجمللس االستشاري  89.15مشروع قانون رقم  برجمة  1/42/2017 رقمقرار

نونرب  28الثالثاء للدراسة والتصويت أمام اجللسة العامة ليوم  للشباب والعمل اجلمعوي

صباح نفس اليوم على اجتماع ندوة الرؤساء  إىل والدعوةبعد جلسة األسئلة الشفهية،  2017

 الساعة احلادية عشرة صباحا.

 

 األسئلة الشفهية : 
 

  28الثالثاء على جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية ليوم  املوافقة  2/42/2017 رقمقرار 

والسيد حممد  اليت سريأسها اخلليفة الثاني للرئيس السيد عبد االله احللوطي 2017نونرب 

 عدال يف أمانة اجللسة.

 اجللسة الشهرية ملساءلة السيد رئيس احلكومة حول االسئلة املتعلقة بالسياسة العامة:
 

  مع ندوة الرؤساء خبصوص اقرتاح عقد اجللسة الشهرية  التشاور  3/42/2017 رقمقرار

ملناقشة احملورين ، 2017دجنرب   20أو األربعاء  2017دجنرب  19الثالثاء املقبلة يوم 

 التاليني:

 السياسات العمومية املرتبطة مبعاجلة السياسات األجرية؛ 

 .السياسة االجرية يف املغرب 
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 للجان الدائمة:ا
 

  جلنة إىل  السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملانرسالة  إحالة   4/42/2017 رقمقرار

بشأن عقد اجتماع اللجنة لدراسة موضوع "السياسة  التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

 احلكومية يف جمال حماربة األمية".

  بشأن  احلكومة إىل اإلنتاجيةجلنة الفالحة والقطاعات طلب  إحالة  5/42/2017 رقمقرار

دجنرب  21و 20 إىلتافياللت -تأجيل املهمة االستطالعية للجنة حول مشكل املاء جبهة درعة 

2017. 

 

 املؤقتة:اللجن 
 

  االجتماع  تأجيلعلى طلب جمموعة من مكونات اجمللس  املوافقة   6/42/2017 رقمقرار

، وجلنة تقصي احلقائق املكتب الوطين املغربي للسياحةحول  جلنة تقصي احلقائقاألول لكل من 

بفحص صرف ميزانية املكلفة  واللجنة املؤقتة، ترخيص احلكومة باسترياد النفاياتحول 

 .2018، إىل األسبوع املوالي جللسة التصويت على مشروع قانون املالية للسنة املالية اجمللس

 

  التعاون :الشراكة والعالقات اخلارجية و

 

 إعداد قائمة مبشاركات السادة أعضاء مكتب بتكليف اإلدارة  7/42/2017 رقم قرار

 .جملس املستشارين يف املهمات الدبلوماسية وقائمة مبشاركات األطر

  خالل  رواندازيارة السيد رئيس جملس املستشارين إىل  على املوافقة 8/42/2017 رقمقرار

 . 2018شهر فرباير 

  جلنة اهلجرة واألشخاص على املشاركة يف أشغال  املوافقة  9/42/2017 رقمقرار

من  بباريس 2017دجنرب  08اليت ستعقد يوم  املهاجرين للجمعية الربملانية جمللس أوروبا

   خالل عضو الشعبة يف اللجنة املعنية.
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  الربملاني املنعقد يومي على املشاركة يف االجتماع املوافقة 10/42/2017 رقمقرار 

 االحتاد – األوروبي االحتاد قمة عشية بأبيدجان 2017 نونرب 28و 27

 .اإلفريقي

  على مقرتح وزارة الشؤون اخلارجية بتوجيه دعوة لرئيس  املوافقة 11/42/2017 رقمقرار

الربملان األنديين لزيارة اململكة املغربية قصد مواجهة حتركات بعض اجلهات الربملانية اليت تسعى 

 إىل تغيري موقف هذه املؤسسة من قضية وحدة املغرب الرتابية. 

  جملس األمة الكوييت  وجهة من رئيساملدعوة على ال املوافقة 12/42/2017 رقمقرار

  للسيد رئيس جملس املستشارين للقيام بزيارة رمسية للكويت.

  للمنظمة العربية للتنمية  17يف املؤمتر السنوي  عدم املشاركة 13/42/2017 رقمقرار

  بالقاهرة الرتباطها بالرسوم. 2017دجنرب  12و 11اإلدارية يومي 

  طلب وزارة اخلارجية والتعاون الدولي بشأن مشروع شراكة  إحالة 14/42/2017 رقمقرار

أعضاء شعبة جملس املستشارين لدى على  2021-2018اجلوار املغرب/جملس أوروبا 

 قصد إبداء الرأي. اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا

 

 

 شؤون ادارية:
 

  اجتماع خاص لعرض تقرير حول ظروف ومعطيات التنفيذ  عقد 15/42/2017 رقمقرار

 2017نونرب  28الثالثاء يوم  2017اخلاص مبيزانية جملس املستشارين برسم السنة املالية 

 بعد جلسة التشريع.

  اجللسة التشريعية ملناقشة تقرير بعد  2017نونرب  28استؤنف االجتماع يوم الثالثاء

التنفيذ اخلاص مليزانية جملس املستشارين برسم سنة  جملس احملاسبة حول ظروف ومعطيات

 السادة: ، وحضورالسيد عبد احلكيم بنشماشرئاسة رئيس جملس املستشارين ب ،2017

 ؛للرئيس الثاني اخلليفة  : احللوطي االاله عبد

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :  محيد كوسكوس

 حماسب اجمللس، :  العربي احملرشي
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 ؛اجمللس حماسب  :  املنياري رشيد

 أمني اجمللس. :   أمحد تويزي

 

 اختاذ القرارات التالية: إىل هذا االجتماعوقد خلص 

   مستحقات اجمللس بالنسبة للربملان العربي باعتماد قاعدة ثلث جمللس املستشارين والثلثنيتسوية 

 جمللس النواب.

  مليون درهم 2التعهدات بالنسبة للمؤمتر الربملاني اإلفريقي يف حدود 

     تعبئة غالف مالي لفائدة رابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العربي

ASSECAA يف حدود مليون درهم 

 توفري االعتمادات الضرورية لالتفاقيات 

  تقنيةالبطاقات المع تكليف اإلدارة بتهييء  لألولوياتاملوافقة املبدئية لتعبئة االعتمادات بالنسبة 

 :احملاسبني واقرتاح الصياغة املناسبة حتت إشراف التالية،

 تفعيل برنامج العمل املرحلي للمكتب 

 التواصل املؤسساتي 

  والتكوين املستمر الربملانية التكويندعم القدرات 

 اخلربة والدراسات 

  برامج وبرجميات معلوماتيةشراء 

 شراء لوازم املكتب واألوراق واملطبوعات 

 العتماد األمازيغية بأعمال اجمللس التدابري والتجهيزات املواكبة 

 موظفات وموظفي اجمللس التقاعد التكميلي لفائدة 

 مواصلة النقاش حول مشروع توسعة مقر جملس املستشارين.قرر املكتب  كما
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 خمتلفات : 
 

  على طلب االحتاد االفريقي للتعاضد بعقد لقاء مع السيد املوافقة  16/42/2017 رقمقرار

 .2017نونرب  30و 28رئيس جملس املستشارين خالل الفرتة املمتدة من 

  وجهة للمجلس من املعهد امللكي للدراسات املدعوة على الاملوافقة  17/42/2017قرار رقم

لتقديم النتائج األولية لدراسة حول عودة اململكة املغربية إىل االسرتاتيجية حلضور ندوة ختصص 

 مبقر املعهد بالرباط. 2017نونرب  28االحتاد اإلفريقي وذلك يوم 

 

 لإلطالع:قضايا 

 

  حصيلة حضور السيدات والسادة املستشارين خالل جلسة األسئلة الشفهية املنعقدة يوم الثالثاء

  2017نونرب  21

  التذكري بعقد اجللسة العامة للتصويت على ملتمس مخس أعضاء اجمللس مساءلة احلكومة حول

 2017نونرب  27الصويرة"، يوم االثنني  بإقليم"الفاجعة اليت عرفتها مجاعة سيدي بولعالم 

 على الساعة الثانية زواال.

 

 التشريع: 

 :اخبار بتوصل جملس النواب مبقرتحات القوانني التالية 

احملدث مبوجبه نظام  011.71من القانون  34و 33مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم املادتني  .1

 . املعاشات املدنية كما وقع تغيريه وتتميمه

 . "مقرتح قانون يقضي بإحداث "الوكالة الوطنية لنظام املساعدة الطبية .2

 . من قانون املسطرة اجلنائية 40مقرتح قانون يقضي بتعديل املادة  .3

رتح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى لألجور والتعويضات باإلدارات العمومية واملؤسسات واملقاوالت مق .4

 . العمومية
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 12( 1331رمضان  09من الظهري الشريف الصادر يف) 106مقرتح قانون لتعديل الفصل  .5

 . والعقود كما مت تعديله وتتميمه االلتزاماتبشأن قانون  1913غشت 

 . املتعلق بفتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبريها 14.05تعديل القانون رقم مقرتح قانون يقضي ب .6

املتعلق باهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء الصادر  12.08مقرتح قانون يتعلق بتغيري القانون رقم  .7

مارس  13) 1434بتاريخ فاتح مجادى األوىل  1.13.16بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

2013 .) 

 . ون يتعلق مبزاولة مهنة طب األسنانمقرتح قان .8

املتعلق بشركات  17.95مقرتح قانون يقضي مبنح الشركات اليت ختضع ألحكام القانون رقم  .9

 . املساهمة، أجال إستثنائيا ملالئمة وضعيتها مع القانون املذكور

 . مقرتح قانون إطار يتعلق باملناخ .10

مبثابة مدونة التغطية  65.00القانون من  118مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم املادة  .11

 . الصحية

من رجب  14املؤرخ ب  1.03.194مقرتح قانون يقضي بتغيري الظهري الشريف رقم  .12

املتعلق مبدونة  65.99الصادر بتنفيذ القانون رقم  2003سبتمرب  11املوافق ل  1424

 .الشغل

املتعلق بتنظيم العالقات  67.12من القانون رقم  66و  65مقرتح قانون يقضي بتعديل املادتني  .13

التعاقدية بني امٌلكري وامٌلكرتي للمحالت امٌلعدة للسكنى أو لالستعمال املهين الصادر بتنفيذه الظهري 

 (. 2013نونرب 19) 1435حمرم  15يف  1.13.111الشريف رقم 

الصادر  1.58.250من الظهري الشريف رقم  10مقرتح قانون يقضي بتغيري وتعديل الفصل  .14

 . ( بسن قانون اجلنسية املغربية 1958سبتمرب  6)  1378من صفر  21 يف

 . مقرتح قانون يقضي بإحداث وكالة وطنية للتجهيزات العمومية .15

مقرتح قانون يتعلق بشفافية عالقة املؤسسات أو الشركات اليت تعطي العالجات أو تنتج أو تتاجر  .16

التجميلية أو املستلزمات الطبية مبهنيي الصحة طبية أو املستحضرات -يف املواد الصيدلية أو البيو

 . ومجعيات املرضى

 . للصحة االستشاريمقرتح قانون يقضي بإحداث اجمللس الوطين  .17
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مقرتح قانون يتعلق بتفويت القطع األرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة اخلاص إىل  .18

 . مستغليها بصفة منتظمة

 1919أبريل  27املوافق  1337رجب  26لظهري املؤرخ يف مقرتح قانون يقضي بتغيري ا .19

بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على اجلماعات الساللية وضبط تدبري األمالك اجلماعية وتفويتها كما مت 

 . تعديله وتغيريه

 . مقرتح قانون يقضي حبماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية .20

 اللجان الدائمة:أشغال 

 اللجان الدائمة؛ برنامج أشغال 

 اجللسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة:

 بنك األسئلة الشهرية؛ 

 اللجنة املؤقتة املكلفة بفحص صرف ميزانية اجمللس:

  األعضاء املنتدبون من الفرق واجملموعات للعضوية يف اللجنة املؤقتة املكلفة بفحص صرف ميزانية

 اجمللس.

 نة املؤقتة املكلفة بفحص صرف ميزانية اجمللس يوم اجلمعة بربجمة االجتماع األول اللج إخبار

بعد اجللسة العامة بطلب جمموعة من  2017نونرب  27نونرب وتأجيله إىل يوم االثنني  24

 مكونات اجمللس.

 العالقات اخلارجية:

ما بني تقرير عن مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف فعاليات األسبوع الدراسي حول اجلهوية املتقدمة 

 بربلني. 2017نونرب  10و 6

 

 

 

 



10 

 

 قضايا للمتابعة:

 
  مراسلة وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي بشأن طلب تقديم الدعم جمللس الشيوخ

 البوروندي.

  طلب سفارة الصني املعتمدة بالرباط بإجراء تقييم كمي ونوعي للهبة اليت سبق وأن قدمتها

وذلك يف أفق التوقيع على وثائق التسليم  2015الصني جمللس املستشارين شهر أبريل 

  النهائي الرمسية.

  طلب الربملان األوربي لقيام وفد من الربملانيني األوربيني أعضاء جمموعة الصداقة األوربية

  .2018أبريل  8و  4املغربية بزيارة للمغرب مابني 
 


