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   الوكتب رقن عحضز اجتواه

   هاي    االثنييليوم 
 

 

برئاسة رئُس اجمللس ادلنخور محمد وؾي و األس باجامتؿ 3122 ماي 34 الازننيًوم  مكذب جملس املسدشاٍرنؾلد 

 :امش َخ بَد هللا وحضور األؾضاء امسادة
   

 اخللَفة امثاين نلرئُس :   محمد فضًَل

 اخللَفة امثامر نلرئُس :   حلسن بَجدٍكن

 اخللَفة امرابؽ نلرئُس :  امش َخ امحدو ادبدا

 حماسب :   ؿادل املـعي

 حماسب :   ؿابد اشكِل

 حماسب :   ؾبد املاكل أفرايط

 أمني :   أمحد حايج

 أمني :  ؾبد انلعَف أبدوح

 أمني :   محَد هوسكوس
 

ؽ املرارات املرثبعة بو،  3122 ماي 27الازنني  ، مَوم  10ملكذب رمق ااملوافلة ؿىل مرشوع حمرض اجامتع  وبـد  ومشاًر
 

دم من ظرف امس َد ؾبد اخلامق املروظي املايض برفظ امعـن املل 22/924كرار اجمللس ادلس خوري رمق  املكذب ؿىل اظلؽ

يف هعاق اميَئة امنادبة جلية اتزة، احلس مية، اتوانت واذلي أؿلن ؿىل  :311أنخوبر  13إلمغاء هدِجة اإلكرتاع اذلي أجري بخارخي 

 .ٍنإثره اهخخاب لك من امسادة محَد هوسكوس وؾبد امسالم اهلمس وؿًل اجلغاوي واحلفِغ احذَت أؾضاء مبجلس املسدشار 
 

ت ؿىل 3122ماي  36كرر املكذب ثنؼمي جلسة معومِة مساء ًوم األربـاء  جمال امدرشًؽيف  مرشوع ندلراسة وامخطًو

املخـلق ابملـاجلة  26.22وؿىل مرشوع كاهون رمق  ابملنؼومة امطحَة وبـرض امـالجاتًخـلق  :45.1كاهون إظار رمق 

د مراجـهتا بطفة اس خثنائَة وىو املرشوع اذلي س َطادق ؿلَو جملس امنواب املـلوماثَة مضبط انلواحئ الاهخخابَة امـامة بـ

 . مَحَهل ؿىل اجمللس مبارشة بـد ذكل مدرشع جلنة امـدل يف دراس خو يف هفس امَوم 3122ماي  35مساء ًوم امثالاثء 
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خـلق األ. جاهب آدر أحال املكذب بـظ امنطوص امدرشًـَة اجلدًدة ؿىل انلجن اخملخطة من  :مر بـ ًو

 (يف إظار كراءة اثهَة. )امنؼام األسايس مغرف امطناؿة امخللَدًةمبثابة  :29.1مرشوع كاهون رمق . 2

 (يف إظار كراءة اثهَة. )بإحداث امواكةل املغربَة مخمنَة األوشعة انلوجسدِكِةًخـلق  :1.:6مرشوع كاهون رمق . 3

فرباٍر  35) 2488شـبان  5امطادر يف   2.69.119رمق  ٍمتم مبوجبو امؼيري امرشًف 15.22مرشوع كاهون رمق . 4

 .مبثابة امنؼام األسايس نلوػَفة امـمومِة( 2:69

 .ابمرًبد واملواضالت املخـلق 7:.35ًليض بدمتمي املاهون رمق  21.:6مرشوع كاهون رمق . 5

 .ػفي إدارة جملس املسدشاٍرنبخحدًد امنؼام األسايس اخلاص مبو  9:.43ملرتح كاهون بخغَري وحمتمي املاهون رمق . 6

 .املخـلق ابملَثاق ادلاؾي 89.11من املاهون رمق  :و  7ملرتح كاهون ًليض بخغَري وحمتمي املادثني . 7

 .مبثابة مدوهة امشغل ::.76 ملرتح كاهون ًليض بخغَري وحمتمي املاهون رمق. 8
 

ؽ اظلؽ املكذب ؿىل  بـدىا  :جملس امنواب وًخـلق األمر بــ اميت ثوضل هبا دًدة اجللواهني اممشاًر

 .ًخـلق ابملـاجلة املـلوماثَة مضبط انلواحئ الاهخخابَة امـامة بـد مراجـهتا بطفة اس خثنائَة 26.22مرشوع كاهون رمق . 2

املخـلق ابملسعرة اجلنائَة يف شأن حٌلًة امضحااي  33.12ًليض بخغَري وحمتمي املاهون رمق  48.21مرشوع كاهون رمق . 3

 .شيود واخلرباء واملبلغني فامي خيص جرامئ امرشوة والادذالس واس خغالل امنفوذ وغريىاوام 
 

جلسة األس ئةل  ، ضادق املكذب ؿىل جدول أؾٌللوبرانمج معليا ذالل األس بوع مذهرة حول أشغال انلجن اإلظالع ؿىل وبـد

امس َد محمد فضًَل وامس َد ؾبد انلعَف أبدوح نأمني  اميت سريأسيا اخللَفة امثاين نلرئُس 3122 ماي 35امشفيَة مَوم امثالاثء 

 .نلجلسة
 

من جلنة املضااي امس َاس َة نلجمـَة امربملاهَة مبجلس أوراب حلضور املوهجة  ؾوةاملكذب ؿىل ادل وافقيف جمال امـالكات اخلارجِة 

ادلميلراظَة دلى ادلـَة  مخدارس ظلب اململكة املغربَة نلحطول ؿىل ضفة رشًم يف 3122ماي  42اجامتع بباٌرس ًوم 

 .امربملاهَة
 

 – 3123ة امـربَة نلفرتة من اإلسرتاثَجَة مالحتاد امربملاين ادلويل إىل انلغ أن اظلؽ ؿىل امرتمجة امـربَة ملرشوع اخلعةوبـد 

رش مبادرة جلنة امخـاون وامطداكة بني جملس املسدشاٍرن وجملس امش َوخ امفرويس مـلد هدوة حول امو ، ثدارس 3128

مارس املنرصم واكرتاح زايرة بـظ املسدشاٍرن أؾضاء انلجنة  :1اإلضاليح امكبري اذلي ٌشغهل املغرب منذ اخلعاب املليك مـ 

 .Christian GAMBONإىل فروسا ذالل شير ماي اجلاري ردا ؿىل دؾوة امس َد 
 

" ادلول األكل ثلدما"ى امربملاين حول ثلٍرر حول مشارنة وفد ؾن جملس املسدشاٍرن يف أشغال امللخل املكذب ؿىلواظلؽ 

 .3122ماي  19، إسعنبول (PMA IV" )ادلول األكل ثلدما"املنؼم مبناس بة اهـلاد امندوة امرابـة مألمم املخحدة حول 
 

 املايض مبلء امللـد امشاغر اذلي اكن ٌشغهل 921كرار اموزٍر األول رمق  شؤون امسادة املسدشاٍرن اظلؽ املكذب ؿىلجمال  يف

املرحوم امـلمي امخازي برمس اميَئة امنادبة ملمثًل غرف امخجارة وامطناؿة واخلدمات جلية مكناس، اتفِالمت من ظرف امس َد 

 .جٌلل امساكك من حزب امخجمؽ اموظين مألحرار ثعبَلا ملسعرة امخـوًظ
 

ة اظلؽ املكذب ؿىلويف   .مومِةمنس بة مإلدارات امـمنشور اموزٍر األول بخللَص امنفلات اب جمال امشؤون اإلداًر
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 72القزاراث الوتخذة في اجتواع الوكتب رقن 

  2312  هاي 34 االثنييليوم 
 

 مالحؼات ارمضمون املر  املوضوع رمق املرار

 :امدرشًؽ  12/72/3122

 

ماي  36كرار بدنؼمي جلسة معومِة مساء ًوم األربـاء 

مرشوع كاهون إظار رمق ندلراسة وامخطوًت ؿىل 3122

وؿىل  ًخـلق ابملنؼومة امطحَة وبـرض امـالجات :45.1

املخـلق ابملـاجلة املـلوماثَة  26.22مرشوع كاهون رمق 

مـامة بـد مراجـهتا بطفة مضبط انلواحئ الاهخخابَة ا

 .اس خثنائَة

 

امنؼام األسايس مبثابة  :29.1مرشوع كاهون رمق . 2 إحاةل هطوص جرشًـَة جدًدة ؿىل انلجن اخملخطة  13/72/3122

 (يف إظار كراءة اثهَة. )مغرف امطناؿة امخللَدًة

بإحداث امواكةل ًخـلق  :1.:6مرشوع كاهون رمق . 3

يف إظار كراءة . )نلوجسدِكِةاملغربَة مخمنَة األوشعة ا

 (اثهَة

ٍمتم مبوجبو امؼيري امرشًف  15.22مرشوع كاهون رمق . 4

فرباٍر  35) 2488شـبان  5امطادر يف   2.69.119رمق 

 .مبثابة امنؼام األسايس نلوػَفة امـمومِة( 2:69

ًليض بدمتمي املاهون رمق  21.:6مرشوع كاهون رمق . 5

د واملواضالت املخـلق 7:.35  .ابمرًب

بخحدًد  9:.43ملرتح كاهون بخغَري وحمتمي املاهون رمق . 6

ن  .امنؼام األسايس اخلاص مبوػفي إدارة جملس املسدشاٍر

من  :و  7ملرتح كاهون ًليض بخغَري وحمتمي املادثني . 7

 .املخـلق ابملَثاق ادلاؾي 89.11املاهون رمق 

 ::.76 املاهون رمقملرتح كاهون ًليض بخغَري وحمتمي . 8

 .مبثابة مدوهة امشغل

 

وم امثالاثء  2011/61/02  :املوافلة ؿىل جدول األؾٌلل  3122ماي  35األس ئةل امشفيَة َم

 امس َد محمد فضًَل: رئاسة اجللسة  -

 امس َد ؾبد انلعَف أبدوح: أماهة اجللسة  -

 

من جلنة املضااي ة املوهجاملوافلة ؿىل ثلبَة ادلؾوة  :امـالكات اخلارجِة  14/72/3122

امس َاس َة نلجمـَة امربملاهَة مبجلس أوراب حلضور اجامتع 

س ًوم  مخدارس ظلب اململكة املغربَة  3122ماي  42بباٌر

نلحطول ؿىل ضفة رشًم يف ادلميلراظَة دلى ادلـَة 

 .امربملاهَة

 

 

 


