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 ات املكتباجامتع                 
 042رمق  اجامتع

 0202 يونيو  20ليوم االثنني  
 

رئيس اجمللس برئاسة  0202 يونيو 20عقد مكتب جملس املستشارين اجامتعه الأس بوعي يوم االثنني 

جامتع ال .  ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا  :نقط التاليةوقد تضمن جدول أأعامل هذا االإ
 

 

 املوافقة عىل قرارات اجامتع املكتب، (0
 

 :عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية  (0

دولية  ندوةلتنظمي  داخل جملس املستشارين ختصيص قاعاتطلب اجمللس الوطين حلقوق االإنسان  -0.0

 .0202 يونيو 01 و 02 يويمالترشيع اجلنايئ  حول
 

 :الترشيع  (3

 :ز ويتعلق الأمر بـ برجمة نص ترشيعي جاه -3.0

  صالح القرض الشعيب القايض  00.21يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.04مرشوع قانون رمق بإ

 .للمغرب

حاةل مرشوع قانون جديد من رئيس احلكومة عىل جملس املستشارين ويتعلق الأمر بـ  -3.0  :اإ

  عن املرض اخلاص بلطلبةنظام التأأمني االإجباري الأسايس بتحديد  001.00مرشوع قانون رمق. 

خبار بتوصل جملس النواب بلنصوص الترشيعية التالية  -3.3  :اإ

  حكومة بني  0204نونرب  04يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع بلربط يف  20.02مرشوع قانون رمق

 .اململكة املغربية واللجنة ادلولية للصليب الأمحر

  املوقع مبراكش يف التعاون يف اجملال الأمينعىل االتفاق بشأأن  يوافق مبوجبه 03.02مرشوع قانون رمق ،

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفواربني  0202يناير  02

  بني اململكة  0204سبمترب  04يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بلربط يف  00.02مرشوع قانون رمق

 .مكتب وأأنشطة البنك الأورويب الإعادة االإعامر والتمنية بملغربالإعامر والتمنية بشأأن املغربية والبنك الأورويب الإعادة ا

  0203أأكتوبر  02، املوقعة يف الزئبقبشأأن  مينامااتيوافق مبوجبه عىل اتفاقية  22.02مرشوع قانون رمق 

ىل  1من ( اليابن) بكوماموطواملنعقد  ادليبلومايس املؤمترخالل   .0203أأكتوبر  00اإ

  الامتحاانت املدرس يةيف  الغش بزجريتعلق  20.03وع قانون رمق مرش. 
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 : اللجن (4

 برانمج اجامتعات اللجن -4.0

 النصوص الترشيعية قيد ادلرس -4.0
 

 الأس ئةل الشفهية (2
 

 0202 يونيو 22جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  -2.0

 جدول الأعامل؛ 

 رئاسة اجللسة ؛ 

 أأمانة اجللسة. 

 اخملصصة صباحا، ةعىل الساعة احلادية عرش  0202 يونيو 02 املربجمة يوم الأربعاءالشهرية مواضيع اجللسة  -2.0

 :الأس ئةل املتعلقة بلس ياسة العامة، حول عىل لتقدمي أأجوبة رئيس احلكومة

آفاق؛: اتفاقيات التبادل احلر -  احلصيةل وال

 وضعية ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلية؛ -

أأي س ياسة معومية للحكومة يف القطاع الفاليح، وما يه تدابري احلكومة لتطوير هذا القطاع، وما يه  -

جراءاهتا لتحقيق الأهداف والاسرتاتيجيات جلعل هذا القطاع رافعة لتمنية الفالحة والعامل القروي  .اإ

 : ت اخلارجيةالعالقا (1

يف شأأن احتضان الربملان املغريب أأحد وةل القانون ود العداةلمن أأجل مبالطا  ادلويل املعهدطلب  -1.0

ىل السادة الربملانيني  هناية شهر يوليوز أأو بداية : التارخي املقرتح )الاجامتعني اجلهويني لهذه املنظمة واملوجه بلأساس اإ

 (.شهر ش تنرب

 32واذلي س يعقد يوم  ادلورة الربملانية للمنتدى العمويم للمنظمة العاملية للتجارةللمشاركة يف  دعوة -1.0

 .جبنيف 0202ش تنرب 

س بانياوفد عن  رغبة -1.3 يف لقاء الس يد رئيس جملس املستشارين يوم االثنني  اندي أأصدقاء املغرب بإ

 .عىل الساعة الرابعة 0202يونيو  02

خبار -1.4 ة لبالدان زايرة جلنة حقوق االإنسان العربي بتأأجيلمن املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق االإنسان  اإ

ىل الفرتة املمتدة من  ىل  20اإ  .0202يونيو  00اإ
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خبار  -1.2  اكن الرابع عرش اذلياملؤمتر الربملاين االإفريقي العريب  موعدالاحتاد الربملاين العريب بتأأجيل  مناإ

 . أأبيدجان يف عقده مقررا

عرش للجمعية الربملانية أأشغال ادلورة احلادية حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف  تقرير -1.1

 .0202ماي  00و  00لش بونة  املتوسطمن أأجل  لالحتاد

 22و  24يويم  مبرس يليااملنعقد  التغريات املناخيةحول " 00ميد كوب "املنتدى املتوسطي  تقرير -1.1

 .0202يونيو 
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 032اجامتع رمق 

 0202 فاحت يونيو الثالاثءليوم 
 

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد  0202 يونيوفاحت االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقد

  .الش يخ بيد هللا

 

 القرارات الصادرة عن الاجامتع
 

 

 0202يونيو  20عىل دعوة ندوة الرؤساء لالجامتع يوم الثالاثء  بملوافقة 0202/032/20رمق  قرار 

 0202يونيو  20ية اليت س يعقدها اجمللس يوم الثالاثء عىل الساعة احلادية عرش صباحا لرتتيب مواد اجللسة العموم 

مبارشة بعد حصة الأس ئةل الشفهية لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة، وكذا تنظمي اجللسة الشهرية 

ونيو ي 02اخملصصة لأجوبة الس يد رئيس احلكومة عىل الأس ئةل املتعلقة بلس ياسة العامة املقررة عقدها يوم الأربعاء 

 .عىل الساعة احلادية عرشة صباحا 0202
 

 :عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية 

 عقد اجللسة العامة اخملصصة ملناقشة ل 0202يونيو  02يوم االثنني  تحديدب  0202/032/20رمق  قرار

 .بتنس يق مع جملس النواب، وذكل عرض الرئيس الأول للمجلس الأعىل للحسابت

 الترشيع

 0202يونيو  20وذكل يوم الثالاثء  النصوص الترشيعية اجلاهزة ربجمةب 0202/032/23 رمق قرار 

 :ويتعلق الأمر بـ  ،مبارشة بعد حصة الأس ئةل الشفهية

 (.مت التصويت عليه بلأغلبية. )بجلهاتيتعلق  000.04مرشوع قانون تنظميي رمق  -0

 (.مت التصويت عليه بلأغلبية. )بلعامالت والأقالمييتعلق  000.04مرشوع قانون تنظميي رمق  -0

 (.مت التصويت عليه بلأغلبية. )بمجلاعاتيتعلق  003.04مرشوع قانون تنظميي رمق  -3
 

 :الأس ئةل 

  يونيو 20عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء بملوافقة  0202/032/24 رمققرار 

 .كأمني للجلسة محمد عداب الزغاريوالس يد  بد الرحامن أأشنع للرئيس الس يد  اخلامساليت سريأأسها اخلليفة  0202
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 :العالقات اخلارجية 

  رئيس وأأعضاء اللجنة ادلولية لرجال القانون للقاء طلب عىل  بملوافقة 0202/032/22 رمققرار

ىل  00الس يد رئيس جملس املستشارين خالل زايرهتم ادلراس ية للمغرب من   . 0202يونيو  02اإ

  ىل املستشارة الس يدة خدجية الزويم  املوهجةعوة عىل ادل بملوافقة  0202/032/21 رمققرار اإ

ىل  02اليت س تعقد بربوكس يل من  CRANS MONTANAملنتدى 01للمشاركة يف ادلورة الس نوية  يونيو  03اإ

0202. 

  طلب رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ عىل  بملوافقة  0202/032/21 رمققرار

الس تقبال الس يد رئيس جملس املستشارين لرئيس ورؤساء وفود اجملالس املشاركة يف أأشغال امجلعية العامة الحتاد 

 .0202يونيو  00اجملالس الاقتصادية والاجامتعية واملؤسسات املامثةل الفرنكفونية يوم امخليس 

  مقررة جلنة الهجرة والالجئني والنازحني التابعة عىل اس تقبال  بملوافقة 0202/032/20 رمققرار

 .0202يونيو  02يوم الأربعاء من طرف الس يد رئيس جملس املستشارين للجمعية الربملانية جمللس أأوروب 

  عوة حلضور أأشغال الربملان العريب املزمع عقدها عىل تلبية ادل بملوافقة 0202/032/22 رمققرار

ىل  00هرة خالل الفرتة من بلقا  .0202يونيو  04اإ

  عىل مقرتح الس يد سفرية صاحب اجلالةل بلندن عىل اس تقبال   بملوافقة 0202/032/02 رمققرار

طار زايرهتا الرمسية الربيطاين ات رئيسة جملس اللورد  .0202للمغرب أأواخر شهر ش تنرب يف اإ

طالع  قضااي لالإ

 الترشيع

خبار بتوصل جم -  :لس النواب بلنصوص الترشيعية التالية اإ

  بنتخاب املتعلق  22.00يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  34.02مرشوع قانون تنظميي رمق

 .أأعضاء جمالس امجلاعات الرتابية

  بلأحزاب املتعلق  02.00يقيض بتمتمي وتغيري القانون التنظميي رمق  33.02مرشوع قانون تنظميي رمق

 .ياس يةالس  

  مبجلس املتعلق  00.00يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  30.02مرشوع قانون تنظميي رمق

 .املستشارين

  بملراكز الاستشفائية اجلامعيةيتعلق  12.03مرشوع قانون رمق. 

  الس بنتخاب أأعضاء جماملتعلق  22.00مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق

 .امجلاعات الرتابية
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 العالقات اخلارجية

التطرف، االإرهاب "عن أأشغال اجامتع امجلعية الربملانية للبحر الأبيض املتوسط حول موضوع  تقرير -

آيس الهجرة الرسية  اليت انعقدت مبقر جملس املستشارين يوم " أأية س ياسات ملواهجة هذه التحدايت املتجددة؟: ومأ

 .0202ماي  01

ثر حادثة رسالتا تعز  - ية من رئيس جملس الأمة الكوييت  ورئيس جملس الش يوخ التش ييك  عىل اإ

 .طانطان
 

 شؤون ادارية 

 .تأأهيل الأنظمة املعلوماتية جمللس املستشارين -
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 اجللسات العمومية

 

  معومية لدلراسة والتصويت عىل مشايع قوانني جاهزةجلسة 

 
جلسة معومية برئاسة الس يد عبد الرحامن أأشن اخلليفة   2015 يونيو 20عقدت اجمللس يوم الثالاثء 

 :اجمللس صادق خاللها عىل مشاريع القوانني التنظميية التالية اخلامس لرئيس

 

 يتعلق بجلهات؛  000.04مرشوع قانون تنظميي رمق 

 يتعلق بـالعامالت والأقالمي؛ 000.04مرشوع قانون تنظميي رمق 

 يتعلق بمجلاعات 003.04مرشوع قانون تنظميي رمق. 
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 أأشغال اللجن ادلامئة

 

   يط والتمنية الاقتصاديةجلنـة املالية والتخط 

 
مرشوع قانون رمق  ادقت خالهل بالإجامع عىلص 0202يونيو  20عقدت اللجنة اجامتعا يوم أأمس االإثنني 

 .كام عدلته املتعلق برشاكت املسامهة 01.22 يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 10.00

آخر يوم امخليس  حبضور الس يد الوزير املنتدب دلى  0202يونيو  24واكنت اللجنة قد عقدت اجامتعا أ

يقيض بتغيري وتمتمي  11.04وزير الاقتصاد واملالية امللكف بملزيانية وافقت خالهل بالإجامع عىل مرشوع قانون رمق 

صالح القرض الشعيب للمغرب 00.21القانون رمق   .القايض بإ
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 ادلامئة اللجن اجامتعات برانمج

 

 جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية : 

 مباشرة بعد انتهاء جلسة املساءلة الشهرية لرئيس   5102يونيو  01ألاربعاء

 :الحكومة

  طار رمق يتعلق حبامية حقوق  21.03البت يف التعديالت والتصويت عىل مرشوع قانون اإ

عاق  .ة والهنوض هباالأشخاص يف وضعية اإ

 

 جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل : 

 (:قاعة عكاشة)على الساعة الحادية عشرة صباحا  5102يونيو  10الثالثاء 

 تدارس تطورات قضية الوحدة الرتابية. 
 

 نتاجية  جلنة الفالحة والقطاعات االإ

 ( :قاعة عكاشة)ألاسئلة الشفوية مباشرة بعد جلسة  5102يونيو  10الثالثاء 

 مواصةل دراسة : 

o يقيض بتغييـر وتمتمي الفصل الثاين من الظهري الرشيف رمق  54.14 مرشوع قانون رمق

حداث( 0213أأغسطس  2) 0303من ربيع الأول  04الصادر يف  0.13.001  بإ

املتعلق بملكتب الوطين  42.22من القانون رمق  2املكتب الوطين للكهربء واملادة 

 .للكهربء واملاء الصاحل للرشب

o  يتعلق بملنامج 33.13 مرشوع قانون رمق. 

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1708
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1697
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 العالقات اخلارجية

 

 العام للمنظمة ادلولية للهجرة اس تقبال املدير 
 

 

   سوينغ  وليام اليس الس يد  املستشارين،  رئيس جملس  بيد هللا،  محمد الش يخ   ادلكتور  اس تقبل   

 (William Lacy SWING)،  للهجرة، ادلولية للمنظمة العام املدير(OIM )0202 يونيو 0 الثالاثء يوم. 

 واملنظمة املستشارين جملس بني القامئة التعاون عالقات هأأوج اجلانبان اس تعرض اللقاء، هذا وخالل

آليات للهجرة ادلولية  .وتطويرها تدعميها وأ

ىل الرئيس الس يد وتطرق  حلقوق خدمة واللجوء الهجرة جمال يف املغربية للمملكة اجلديدة الس ياسة اإ

 البحر جنوب االإطار هذا يف ململكةا تلعبه اذلي الرايدي وادلور الالجئات، و الالجئني و املهاجرات و املهاجرين

 .هللا نرصه السادس محمد املكل اجلالةل صاحب وتبرص حمكة بفضل وذكل املتوسط، الأبيض

 عرب كام  واللجوء، الهجرة جمال يف املغرب بس ياسة للهجرة ادلولية للمنظمة العام املدير أأشاد هجته، ومن

رادة عن  عىل وخاصة الهجرة جمال يف للمملكة واملواكبة  ادلمع أأشاكل اكفة لتقدمي للهجرة ادلولية املنظمة واس تعداد اإ

 .التقين املس توى

 وكذكل االإدارية وضعيته تسوية متت من لك أأمام الشغل سوق فتح كبري برتياح املدير الس يد جسل كام

 محمد اجلالةل لصاحب يةاالإنسان  النظرة عىل وأأثىن الصحة جمانية ومن التعلمي جمانية من والالجئني املهاجرين اس تفادة

 .املتقدمة االإنسانية املبادرة هذه يرعى اذلي هللا نرصه السادس

 .املشرتك االإهامتم ذات القضااي من عددا اللقاء، هذا خالل اجلانبان، وتناول

 

 

 


