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  17/2018رقم  اجتماع المكتب   �

  2018يونيو   04االثنين    ليوم

  

  

الس.ید عبد رئ,س ا+لس  *رئاسةااج$#2018یونیو  04 عقد مك�ب جملس املس�شار�ن یـوماالثنني
  : وحضور أ;عضاء السادة، احلكمي *ن شامش

  
  اخللیفة الثالث Cلرئ,س؛  :      محید @وسكوس �
  اخللیفة اخلامس Cلرئ,س؛  :      ازيKئJ مIة الت �
  حماسب ا+لس؛  :      العريب احملريش �

  حماسب ا+لس؛  :   عبد الوهاب بلفقIه �
  حماسب ا+لس؛:               رش.ید املنیاري �
  Xٔمني ا+لس؛  :       Xٔمحد اخلریف �
  .Xٔمني ا+لس  :      Xٔمحد تو�زي �

  

  :ف_ اعتذر عن حضور هذا [ج$ع الس.ید

  خللیفة أ;ول Cلرئ,س،ا  :    عبد الصمد قIوح �
  اخللیفة الثاين Cلرئ,س؛  :    عبد [اله احللوطي �
 اخللیفة الرابع Cلرئ,س؛ :   عبد القادر سالمة �
  .Xٔمني ا+لس  :      دمحم #دال �
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  ج$ع القرارات الصادرة عن [

  :ال�رشیع  �

ة والتصویت #ىل ختصص wCراس 2018یونیو  u05لسة معومIة یوم الثالrء  بعقد01/17/2018 رمققرار  ←

ب��ظمي املواد املتفجرة ذات [س.تعامل املدين والشهب [صطناعیة الرتفهيیة  یتعلق 22.16مرشوع قانون رمق 

محید Cلرئ,س الس.ید  الثالث وسريXٔس هذه اجللسة اخللیفة.اليت حتتوي #ىل مواد Kریة بريوتق�یةواملعدات 

  .ٔ�مني Cل�لسة Xٔمحد تو�زي، والس.ید @وسكوس

مقرتح قانون تقدم به فریق [حتاد العام ملقاوالت املغرب ویقيض ٕ��داث ٕ��ا� 02/17/2018رمق  قرار ←

  .مؤرش �اص �لاكزوال #ىل احلكومة والفرق وا+مو#ات Xٔربعني یوما ق�ل ٕا�الته #ىل اCلجنة ا�تصة

*رجمة دراسة النظام اج$ع مع رئ,س جلنة العدل وال�رشیع لبحث موضوع تعرث  بعقد03/17/2018رمق  قرار ←

ا¢ا�يل Cلم�لس وكذا ف�ح نقاش موسع مع السادة رؤساء الفرق يف املوضوع قصد ¤رسیع وثرية ا¢راسة لهذا 

  . املرشوع

  

  :أ;س.ئJ الشفهیة �

#ىل uدول Xٔعامل uلسة أ;س.ئJ الشفهیة اليت س.یعقدها ا+لس یوم الثالrء �ملوافقة  04/17/2018 رمققرار  ←

 .ٔ�مني Cل�لسةXٔمحد تو�زيوالس.ید محید @وسكوس  رتXٔسها اخللیفة الثالث Cلرئ,س الس.یدیواليت س.  2018یونیو  05

 یونیو 19 موضوعي uلسة املساء� الشهریة اليت س.یعقدها ا+لس یومبت»دید  05/17/2018 رمققرار  ←

 :#ىل السا#ة الثانیة والنصف زو[يف العنوانني التالیني 2018

 . وXٔ¯رها #ىل املزيان الت�اري وتنافس.یة املقاوالت الصغرى واملتوسطةاتفاقIات التبادل احلر  •

 .الس.یاسة العامة املتعلقة ب�منیة اCلغات والتعبريات الثقافIة الوطنیة •

  

  :اCل�ان النیابیة �

�ٓخر uXٔل ٕالیداع تقر�ر اCلجنة النیابیة لتقيص احلقائق  2018 یولیوز 12 یومبت»دید 06/17/2018رمق  قرار ←

  .ب الوطين املغريب Cلس.یا�ةاملك�حول 



31 

 

  

 

  

  :العالقات اخلارجIة �

ملا بعد بون ومراºش و�̧رس ا·ي اكن من  املید@وبالبت يف مو#د انعقاد  بتµٔجIل 07/17/2018 رمققرار  ←

 .املقرر عقده مبدینة ورزازات ٕاىل ¼رخي الحق

رسة الشعب الفلسطیين حلقوقه رئ,س وXٔعضاء جلنة أ;مم املت»دة املعنیة مبام �س.تق�ال 08/17/2018 رمققرار  ←

 .2018 یونیو Ã 26ري القابC Jلترصف من طرف الس.ید رئ,س جملس املس�شار�ن وذÀ یوم

#ىل مشاركة شعبة جملس املس�شار�ن يف Xٔشغال الربملان العريب اليت �ملوافقة  09/17/2018 رمققرار  ←

 .2018یولیوز  04 یونیو ٕاىل Ãایة 30 س.تحتضهنا القاهرة من

ى لس.نة �ملوافقة  10/17/2018 رمققرار  ← ى الس.یايس رفIع املس.تو حول التمنیة  2018#ىل املشاركة يف املنتد

املس.تدامة املنظم من طرف هیئة أ;مم املت»دة وكذا [ج$#ات املرتبطة به واملنظمة من طرف [حتاد الربملاين 

 .2018یولیوز  18ٕاىل  16ا¢ويل وا·ي س.یعقد بIÉویورك من 

#ىل مشاركة ا+لس يف [ج$ع الربملاين املنظم من ق�ل امجلعیة الربملانیة �ملوافقة  11/17/2018رمق قرار  ←

Cلبحر أ;بیض املتوسط واملنظمة العاملیة Cلت�ارة حول ¤سهیل املبادالت و[س�Ìرات مبنطقة البلقان الغربیة ويف 

 . ببلغراد 2018یولیوز  13و 12 املنطقة أ;وروم�وسطیة *رمهتا یويم

هیئة أ;مم املت»دة وامجلعیة  #ىل حضور ا+لس Cلندوة املشرتكة ما بني�ملوافقة  12/17/2018 رمققرار  ←

 جبنیف2018یونیو  22و 21الربملانیة Cلبحر أ;بیض املتوسط حول حقوق إالÑسان یويم 

 .Ñس.یة وإالجنلزيیة وإالس.بانیةدلیل الرتافع ا¢یبلومايس الربملاين ٕاىل الفر برتمجة  13/17/2018 رمققرار  ←

ى الربملاين املغريب الفرÑيس الثالث ا·ي س.یعقد ما بني بعرض  14/17/2018 رمققرار  ←  23و 21*رKمج املنتد

 .#ىل Xٔعضاء املك�ب من uXٔل تلقي مالحظاهتم واقرتا�اهتم يف املوضوع �الل اج$ع املك�ب املق�ل 2018یونیو 

  

  :شؤون تنظميیة �

جملس املس�شار�ن  مراق�ة رصف مزيانیةرسا� ٕاىل الس.ید رئ,س جلنة بتوجIه  15/17/2018 رمققرار   ←

من النظام ا¢ا�يل  45لتذكريه *كون Xٓخر uXٔل ٕالیداع تقر�ر اCلجنة هو فاحت دورة Xٔ*ریل طبقا ٔ;حاكم املادة 

  .Cلم�لس
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  قضاÜ  لالطالع
 

  .بدون اعتذار) ة(یبم�غ  22و، )ة(معتذر 27، و)ة(�ارض u :70لسة أ;س.ئJ الشفهیة �

 .بدون اعتذار) ة(م�غیب 49و، )ة(معتذر 27، و)ة(�ارض 43: اجللسة ال�رشیعیة �

 

  :ال�رشیع �
  .دراسة مشا ریع ومقرت�ات القوانني احملا� #ىل ا+لس وضعیة �
  :بتوصل جملس النواب �لنصوص التالیة ٕاخ�ار �

بني اململكة  2018فربا�ر  28لر�ط يف یوافق مبوج�ه #ىل االتفاقIة املوقعة � 22.18مرشوع قانون رمق  •
لتجنب [زدواج الرضیيب وم�ع اãهترب الرضیيب يف مIدان املغربیة ومجهوریة بنغالد¸ش الشعبیة 

 .الرضائب #ىل ا¢�ل

 27 املوقعة �لر�ط يفاخلدمات اجلویة،  یوافق مبوج�ه #ىل االتفاقIة åشµٔن 23.18 مرشوع قانون رمق •
 .اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن بني حكومة 2018 فربا�ر

  

  :اCل�ان ا¢امئة �
 .*رKمج اج$#ات اCل�ان ا¢امئة واملؤق�ة �
  

  :العالقات اخلارجIة �
Cلجنة التنفIذیة لالحتاد الربملاين  X72ٔشغال ا¢ورة حول مشاركة وفد عن جملس املس�شار�ن يف  تقر�ر �

 .2018ماي  23و 22 بوروندي، یويم/ببوجوم�ورا اليت انعقدت إالفریقي

 قضاC Üلمتابعة
  

 ؛الضبط ا;éيل حلضور املوظفني �

 تقIمي Xٔداء واك� املغرب العريب لëٔنباء يف ٕاطار العقد ا·ي جيمعها مب�لس املس�شار�ن


