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 ات املكتباجامتع
 742رمق  اجامتع

 7202 يوليوز 72ليوم االثنني 
 

 

 
اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد  7202 يوليوز 72مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  عقد

 .الش يخ بيد هللا

 :د تضمن جدول الأعامل النقط التاليةوق 
 

 املوافقة عىل قرارات اجامتع املكتب، (0
 

 

 .7202تأأجيل الندوة حول مسودة القانون اجلنايئ ا ىل غاية شهر ش تنرب  (7
 

 :الترشيع  (3

 : برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية  -3.0

i.  حداث  يتعلق 072.07 قانون رمقمرشوع  .املنظمة املهنية للمحاس بنيبتنظمي همنة حماسب معمتد وب 

  7207بتصفية الس نة املالية  يتعلق 004.04 قانون رمقمرشوع. 

  يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول اال ضايف امللحق بتفاقية التعاون القضايئ يف  32.02 قانون رمقمرشوع

املوقع مة امجلهورية الفرنس ية، بني حكومة اململكة املغربية وحكو  7221أأبريل  01امليدان اجلنايئ املوقعة بلربط يف 

 7202فرباير  6بلربط يف 

  يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول الاختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل  072.07 قانون رمقمرشوع

 .من طرف امجلعية العامة للأمم املتحدة 0111أأكتوبر  6المتيزي ضد املرأأة املصادق عليه بنيويورك يف 

  يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول الاختياري امللحق بلعهد ادلويل اخلاص  076.07 قانون رمقمرشوع

 .0166ديسمرب  06بحلقوق املدنية والس ياس ية، املوقع بنيويورك يف 

  حبامية الأشخاص املشاركني يف الأحباث البيوطبية يتعلق 71.03قانون رمق مرشوع. 

  حداث مؤسسة للهنوض بلأ  032.07 قانون رمقمرشوع عامل الاجامتعية لفائدة موفف  وأأعوان ب 

  .وزارة الش باب والرايضة
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حاةل مشاريع قوانني جديدة من جملس النواب عىل جملس املستشارين  -3.7  :ا 

 أأكتوبر 02اتفاقية ميناماات بشأأن الزئبق، املوقعة يف  يوافق مبوجبه عىل 22.02 قانون رمقمرشوع . 0

 .7203أأكتوبر  00 ا ىل 2 من( اليابن)ملنعقد بكوماموطو املؤمتر ادلبلومايس ا خالل 7203

 بني 7204 نومفرب 74 يف يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع بلربط 21.02 قانون رمقمرشوع . 7

 .حكومة اململكة املغربية واللجنة ادلولية للصليب الأمحر

اململكة  بني 7204 سبمترب 74 لربط يفيوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ب 07.02 قانون رمقمرشوع . 3

 .املغربية والبنك الأورويب ال عادة اال عامر والتمنية بشأأن مكتب وأأنشطة البنك الأورويب ال عادة اال عامر والتمنية بملغرب

 72 يف مبراكش املوقعةتسلمي اجملرمني  يوافق مبوجبه عىل االتفاقية يف ميدان 02.02 قانون رمقمرشوع . 4

 .هورية الكوت ديفوارمج  كومة اململكة املغربية وحكومةح بني 7202 يناير

املساعدة اال دارية املتبادةل يف اجملال امجلريك،  يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول 77.02 قانون رمقمرشوع . 2

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بني 7202 يناير 72 املوقع مبراكش يف

 املوقع مبراكش يفالتعاون يف اجملال الأمين،  يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن 73.02 انون رمققمرشوع . 6

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بني 7202 يناير 72

ة املوقعاجملال الأمين وماكحفة اال رهاب،  يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون يف 32.02 قانون رمقمرشوع . 2

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل اال مارات العربية املتحدة بني 7202 مارس 02 البيضاء يف بدلار

 .بملؤسسات الس ياحية وأأشاكل اال يواء الس يايح الأخرى يتعلق 12.04 قانون رمقمرشوع . 1
 

 : اللجن (4

 برانمج اجامتعات اللجن -4.0

 النصوص الترشيعية قيد ادلرس -4.7
 

 س ل ة الشفهيةالأ  (2
 

 7202 يوليوز 70جلسة الأس ل ة الشفهية ليوم الثالاثء  -2.0

 جدول الأعامل؛ 

 رئاسة اجللسة ؛ 

 أأمانة اجللسة. 

املتعلقة لتقدمي الأجوبة عىل الأس ل ة  تأأجيل اجللسة الشهرية اخملصصة من الفريق الفيدرايل خبصوصرساةل   -2.7

 .من قبل رئيس احلكومةبلس ياسة العامة 
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 : ت اخلارجيةالعالقا (6

 من OSCE الأوريب ملنظمة الأمن والتعاونأأشغال الاجامتع اخلريف  للجمعية الربملانية  حلضوردعوة  -6.0

 .مبنغوليا 7202ش تنرب  01 ا ىل 02

خبار  -6.7  الس يدبطلب اململكة العربية السعودية دمع  مرحشها  وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون منا 

 .7206 دلجنربرئيس الربملان العريب يف الانتخابت املقب ة  لشغل منصبلسلم  مشعل بن فهمي ا

الاجامتعني  احلق لعقد أأحدالعداةل ودوةل   من أأجلملالطا  جديد لربانمج املؤسسة ادلوليةمقرتح  -6.3

مقرتح من هذا بعد عدم متكهنا من التوصل بأأي  7202ش تنرب  06/  02يف اترخي الربملان املغريب  من طرفاجلهويني 

 .7202ش تنرب  3و  7لعقد هذا الاجامتع يف الوقت احملدد يف الأخري 
 

دارية ( 2  :شؤون ا 

 .7202 – 7221العرض الأويل للمعامل الكربى حلصي ة اجمللس  -2.0

 .الربانمج التوقع  اخلاص بتسويق احلصي ة -2.7
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   746رمق اجامتع  

 7202يوليوز  04ليوم الثالاثء 

  

  
اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد  7202يوليوز  04مكتب جملس املستشارين يوم الثالاثء  عقد

 .الش يخ بيد هللا

     

 القرارات الصادرة عن الاجامتع

  
 :الأس ل ة 

  يوليوز 04 اجللسة العامة الترشيعية املربجمة ليوم الثالاثءبتأأجيل  7202/746/20 رمققرار 

ىل غاية يوم الأربعاءمبارشة  7202 مبارشة بعد  7202 يوليوز 02 بعد حصة الأس ل ة الشفهية ا 

انهتاء اجللسة الشهرية اخملصصة ملساءةل الس يد رئيس احلكومة حول الأس ل ة املتعلقة بلس ياسة 

وسريأأس جلسة الترشيع هاته اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد الرحامن أأشن والس يد . العامة

 .دوح كأمني للجلسةعبد اللطيف أأب

  سؤال واحد عن لك فريق خالل جلسة الأس ل ة  عىلبالقتصار  7202/746/27 رمققرار

 .7202 يوليوز 04 ليومه الثالاثء الشفهية

  احلكومة ال طالعها عىل حماور تدخالت السادة أأعضاء مبراس ة  7202/746/23 رمققرار

صصة ملناقشة عرض الس يد رئيس اجمللس احلكومة والسادة رؤساء الفرق بلنس بة للجلسة اخمل

 .الوطين حلقوق اال نسان

 

 قضااي لال طالع

  

 :قرارات اجمللس ادلس توري 

  بشأأن القانون التنظمي   120.02 و 122.02 و 161.02 اجمللس ادلس توري رمق قراراتصدور

والقانون لس ياس ية، بلأحزاب ا املتعلق 71.00 بتغيري وتمتمي القانون التنظمي  رمق 33.02 رمق

أأعضاء اجملالس  اخلاص بنتخاب 21.00 بتغيري وتمتمي القانون رمق املتعلق 34.02التنظمي  رمق 

مبجلس  املتعلق 71.00 بتغيري وتمتمي القانون التنظمي  رمق 37.02 والقانون التنظمي  رمقالرتابية، 

 .املستشارين

 

 



 النشرة الداخلية                                                                                                       مجلس المستشارين

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437717235: الفاكس  /   1437127372:  الهاتف عالممصلحة اإل/ دراسات قسم اإلعالم وال

6 

 
 

 742رمق  اجامتع

  2720 يوليوز  03االثنني  

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد  7202يوليوز  13عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  

  .الش يخ بيد هللا
 

 القرارات الصادرة عن الاجامتع
  

 :الترشيع 

    بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية يف جلسة معومية مبارشة  7202/245/01قرار رمق

 : 7202يوليوز  04الشفهية ليوم الثالاثء بعد حصة الأس ل ة 

  حداث املنظمة املهنية  072.07مرشوع قانون رمق يتعلق بتنظمي همنة حماسب معمتد وب 

طار قراءة اثنية -للمحاس بني املعمتدين   -يف ا 

  7207يتعلق بتصفية مزيانية الس نة املالية  004.04مرشوع قانون رمق. 

ىل هذين ا لنصني مجموعة من مشاريع االتفاقيات يف حاةل ما متت املصادقة علهيا داخل وميكن أأن تنضاف ا 

 .اللجنة اخملتصة

  

 :الأس ل ة 

  04بملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ل ة الشفهية ليوم الثالاثء  7202/742/27قرار رمق 

عبد اللطيف اليت سريأأسها اخلليفة الثاين للرئيس الس يد محمد فضييل والس يد  7202يوليوز 

 .أأبدوح كأمني للجلسة

   

 :العالقات اخلارجية 

  بس تقبال رئيسة جملس اللوردات الربيطاين اليت س تقوم بزايرة  7202/742/23قرار رمق

 .بدعوة من رئيس جملس املستشارين 7202ش تنرب  71ابتداء من يوم  للمملكة املغربية 

  لس ممن يتقنون اال جنلزيية واحلاصلني عىل مبشاركة أأحد موفف  اجمل 7202/742/24قرار رمق

 .دبلوم يف القانون للمشاركة يف دورة تكوينية بلهند ملدة شهر
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  بتلبية دعوة حلضور الندوة اال فريقية الثالثة للمستشارين القانونيني  7202/742/22قرار رمق

ىل  72كينيا من / للربملاانت مبومباسا   .7202أأكتوبر  32ا 

  بتلبية رغبة وفد برملاين ش ييل لقاء الس يد رئيس جملس املستشارين  7202/742/26قرار رمق

 .عىل الساعة العارشة صباحا 7202يوليوز  71يوم الثالاثء 

دارية    :شؤون ا 

  عىل طلب مجعية عداةل من أأجل احلق يف حمامكة عادةل لتنظمي  بملوافقة 7202/742/26قرار رمق

ندوة ترافعية بجمللس حول مذكرة النس يج املدين لدلفاع عن اس تقالل السلطة القضائية خبصوص 

مرشوع  لقانونني التنظمييني املتعلقني بجمللس الأعىل للسلطة القضائية والنظام الأسايس "

 .7202 يوليوز 02يوم الأربعاء " للقضاة

  بتلبية دعوة من املرصد الوطين للتمنية البرشية حلضور أأشغال الندوة  7202/742/22قرار رمق

 .بلربط 7202أأكتوبر  6و  2يويم " مأأسسة تقيمي الس ياسات العمومية"العاملية حول 

  الطاقية بتنفيذ مقرتح الواكةل الوطنية لتمنية الطاقات املتجددة والنجاعة  7202/742/21قرار رمق

 . والقايض مبنح جملس املستشارين معدات وأ ليات للطاقة الشمس ية

  بتوزيع أ ليات ومعدات الهبة الصينية اليت توصل هبا اجمللس مؤخرا  7202/742/21قرار رمق

 .عىل السادة أأعضاء الفرق ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن

 

 قضااي لال طالع

 الترشيع  

 حاةل مشاريع قوانني جديدة من  :جملس النواب عىل جملس املستشارين  ا 

 . 7207يتعلق بتصفية مزيانية الس نة املالية  004.04مرشوع قانون رمق   .0

يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول الاختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل  072.07مرشوع قانون رمق   .7

 .من طرف امجلعية العامة للأمم املتحدة 0111أأكتوبر  6المتيزي ضد املرأأة املوافق عليه بنيويورك يف 

يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول الاختياري امللحق بلعهد ادلويل اخلاص  076.07مرشوع قانون رمق   .3

 .0166ديسمرب  06بحلقوق املدينة والس ياس ية، املوقع بنيويورك يف 

حداث 072.07مرشوع قانون رمق   .4 املنظمة املهنية للمحاس بني  يتعلق بتنظمي همنة حماسب معمتد وب 

 .املعمتدين

يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول اال ضايف امللحق بتفاقية التعاون القضايئ يف  32.02مرشوع قانون رمق   .2

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الفرنس ية، املوقع  7221أأبريل  01امليدان اجلنايئ املوقعة بلربط يف 

 .7202فرباير  6بلربط يف 

 .املتعلق بالتصال السمع  البرصي 22.23يقيض بتمتمي القانون رمق  13.03مرشوع قانون رمق   .6
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 :العالقات اخلارجية   

  خبار بتأأجيل موعد انعقاد ادلورة للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب اليت اكنت ستنعقد  02ا 

 .7202  يوليوز 72ببريوت يوم 

 خبار بنتخاب رئيس برملان جديد برتكيا  .ا 

  خبار بنتخاب مكتب جديد للجمعية الوطنية لبناما واليت يرأأسها الس يد  RUBAN DEا 

LEON  املنمت  للحزب الش يوع  ادلميقراط. 
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 ن ادلامئةاأأشغال اللج

 

  نة التعلمي والشؤون الثقافية واال جامتعيةجل 
 

حداث  032.07مرشوع قانون رمق تدارست خالهل 7202يوليوز  02ربعاء الأ عقدت اللجنة اجامتعا يوم  ب 

، وصادقت عليه جامتعية لفائدة موفف  وأأعوان وزارة الش باب والرايضةوتنظمي مؤسسة للهنوض بلأعامل الا

  .بال جامع

ون رمق دراسة مرشوع قانأأهنت خالهل  7202يوليوز 04واكنت اللجنة قد عقدت اجامتعا أ خر يوم الثالاثء 

 .املشاركني يف الأحباث البيوطبية وصادقت عليه بال جامع يتعلق حبامية الأشخاص 71.03
 

  نتاجيةجلنة  .الفالحة والقطاعات اال 
 

 :خصص دلراسة النصني الترشيعيني التاليني 7202يوليوز  02عقدت اللجنة اجامتعا يوم الأربعاء 

  حداث وتنظمي مؤسسة 32.03مرشوع قانون رمق للهنوض بلأعامل الاجامتعية لفائدة موفف   يقيض ب 

 .قطاع املياه والغابت

  أأبريل  00) 0342من شعبان  07يغري مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  032.07مرشوع قانون رمق

 .بشأأن الصيد يف املياه الربية( 0177

ام، عىل أأن يمت البت فهيا وقد أأهنت اللجنة دراسة هذين املرشوعني فاحسة اجملال لتقدمي التعديالت بشأأهن

 .والتصويت عىل املرشوعني برمهتام يف اال جامتع املقرر يومه الثالاثء عىل الساعة الثانية العارشة زوالا

 ارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملت ةجلنة اخل. 
 

 3عىل مشاريع قوانني هتم  صادقت خالهل بال جامع 7202يوليوز  04عقدت اللجنة اجامتعا يوم الثالاثء 

 :اتفاقيات دولية، ويتعلق الأمر بــ 

  ضايف امللحق بتفاقية التعاون القضايئ يف إلالربتوكول ايوافق مبوجبه عىل  32.02مرشوع قانون رمق

قع املو ٬حكومة امجلهورية الفرنس يةبني حكومة اململكة املغربية و  7221أأبريل 01امليدان اجلنايئ املوقعة بلربط يف 

 .7202فرباير  6بلربط يف 

  يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول الاختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل  072.07مرشوع قانون رمق

 .العامة للأمم املتحدة من طرف امجلعية 0111أأكتوبر  6 المتيزي ضد املرأأة املوافق عليه بنيويورك يف

  لربوتوكول الاختياري امللحق بلعهد ادلويل اخلاص يوافق مبوجبه عىل ا 076.07رشوع قانون رمق م

 .0166ديسمرب  06بحلقوق املدينة والس ياس ية، املوقع بنيويورك يف 
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 ادلامئة نبرانمج اجامتعات اللجا

 

 جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعية
 

  (:قاعة عاكشة)احلادية عرشة والنصف صباحاعىل الساعة 

 ىل تعديل القانون رمق مواص ة دراسة مقرتح ق  .املتعلق بالتصال السمع  البرصي 22.23انون يريم ا 

  املتعلق بالتصال السمع  البرصي 22.23يقيض بتمتمي القانون رمق  13.03دراسة مرشوع قانون رمق. 

 .الفالحة والقطاعات الانتاجيةجلنة 

  (1القاعة )العارشة صباحاعىل الساعة 

  يتعلق بملؤسسات الس ياحية وأأشاكل اال يواء الس يايح الأخرى 12.04مرشوع قانون رمق دراسة. 

  الثانية عرشة زوالاعىل الساعة: 

  البت يف التعديالت والتصويت عىل النصوص التالية: 

  حداث وتنظمي مؤسسة للهنوض بلأعامل الاجامتعية لفائدة  32.03مرشوع قانون رمق يقيض ب 

 .موفف  قطاع املياه والغابت

 00) 0342من شعبان  07يغري مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  032.07رمق  مرشوع قانون 

 .بشأأن الصيد يف املياه الربية( 0177أأبريل 

 واملناطق املغربية احملت ة واحلدود وادلفاع جلنة اخلارجية

  (1القاعة )مبارشة بعد جلسة الأس ل ة الشفوية 

 التالية الترشيعية ادلراسة والتصويت عىل النصوص: 

  7203أأكتوبر  02يوافق مبوجبه عىل اتفاقية ميناماات بشأأن الزئبق، املوقعة يف  22.02مرشوع قانون رمق 

ىل  2من ( اليابن)خالل املؤمتر ادلبلومايس املنعقد بكوماموطو   .7203أأكتوبر  00ا 

  بني حكومة  7204نومفرب  74يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع بلربط يف  21.02مرشوع قانون رمق

 .اململكة املغربية واللجنة ادلولية للصليب الأمحر
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  بني اململكة  7204سبمترب  74يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بلربط يف  07.02مرشوع قانون رمق

 .ية بملغرباملغربية والبنك الأورويب ال عادة اال عامر والتمنية بشأأن مكتب وأأنشطة البنك الأورويب ال عادة اال عامر والتمن 

  72يوافق مبوجبه عىل االتفاقية يف ميدان تسلمي اجملرمني املوقعة مبراكش يف  02.02مرشوع قانون رمق 

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الكوت ديفوار 7202يناير 

  اجملال امجلريك،  يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول املساعدة اال دارية املتبادةل يف 77.02مرشوع قانون رمق

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار 7202يناير  72املوقع مبراكش يف 

  يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن التعاون يف اجملال الأمين، املوقع مبراكش يف  73.02مرشوع قانون رمق

 .لكوت ديفواربني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ا 7202يناير  72

  يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون يف اجملال الأمين وماكحفة اال رهاب، املوقعة  32.02مرشوع قانون رمق

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل اال مارات العربية املتحدة 7202مارس  02بدلار البيضاء يف 

 

 املالية والتخطيط والتمنية اال قتصاديةجلنة 
 

 عىل الساعة احلادية عرشة صباحا 7202يوليوز  71ء الثالاث: 

  خالل ست أأشهر  7202تقدمي عرض الس يد وزير اال قتصاد واملالية حول تنفيذ قانون املالية لس نة

 .الأوىل
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 أيام دراسية

 
لس املستشارين تحتضن أأعامل ندوة ترافعية حول مذكرة النس يج املدين لدلفاع عن جم

مرشوع  لقانونني التنظمييني املتعلقني بجمللس الأعىل "اس تقالل السلطة القضائية خبصوص 

 "للسلطة القضائية والنظام الأسايس للقضاة

 

جملس املستشاين أأعامل ندوة ترافعية حول   احتضن'' عداةل من أأجل احلق يف حمامكة عادةل''بطلب من مجعية 

مرشوع  لقانونني التنظمييني املتعلقني بجمللس "مذكرة النس يج املدين لدلفاع عن اس تقالل السلطة القضائية خبصوص 

 .7202يوليوز  02وذكل يوم الأربعاء " الأعىل للسلطة القضائية والنظام الأسايس للقضاة

  

 

 

 

 

 

 


