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  18/2018رقم  اجتماع المكتب  

  2018يونيو   18االثنين    ليوم

  

الس.ید عبد رئ,س ا+لس  *رئاسة ااج$# 2018 یونیو18عقد مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني 
  : وحضور أ;عضاء السادة، احلكمي *ن شامش

  

  اخللیفة أ;ول Dلرئ,س،  :    عبد الصمد ق@وح �

 اخللیفة الثاين Dلرئ,س؛  :    عبد Kاله احللوطي �

  اخللیفة الثالث Dلرئ,س؛  :      محید Pوسكوس �

 اخللیفة الرابع Dلرئ,س؛ :    عبد القادر سالمة �

  حماسب ا+لس؛       :        رش.ید املنیاري �

  Yٔمني ا+لس؛  :       Yٔمحد اخلریف �

  

  :ف^ اعتذر عن حضور هذا Kج$ع الس.ید

  اخللیفة اخلامس Dلرئ,س؛  :      bئa م@ة التازي �

  حماسب ا+لس؛  :      العريب احملريش �

  حماسب ا+لس؛  :    عبد الوهاب بلفق@ه �

 .Yٔمني ا+لس  :      Yٔمحد تو�زي �

  .Yٔمني ا+لس  :      دمحم #دال �
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  القرارات الصادرة عن Kج$ع 

  

  :ال�رشیع �

نوابه،  vYٔدوحقوق إالsسان Yٔو لقاء مع رئ,س جلنة العدل وال�رشیع بعقد 01/18/2018رمق  قرار ←
 .النظام ا{ا|يل Dلمzلس مرشوع لبحث س.بل إالرساع بدراسة

صف�ه رئ,س النیابة تقر�ر الوPیل العام Dلم� {ى حممكة النقض ب v�ٕا�  02/18/2018 رمققرار  ←
#ىل الفرق وا+مو#ات الربملانیة وكذا  2017العامة حول تنف@ذ الس.یاسة اجلنائیة وسري النیابة العامة *رمس س.نة 

 .#ىل جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إالsسان

 :النصوص ال�رشیعیة التالیة #ىل اDلجن النیابیة ا�تصةv�ٕا�  03/18/2018 رمققرار  ←

یوافق مبوج�ه #ىل اتفاق@ة التعاون القضايئ يف املواد  09.18 مرشوع قانون رمق �
بني اململكة املغربیة  2017د�سمرب  26املدنیة والتzاریة وإالداریة، املوقعة �لر�ط يف 

 ومجهوریة النیجر؛

یوافق مبوج�ه #ىل تعدیل *روتوPول مونرت�ل �ش�ٔن  08.18مرشوع قانون رمق  �
 ؛Yٔ2016كتو*ر  15يف  -رواندا  -ون، املعمتد *ك@غايل املواد املس� فدة لطبقة أ;وز

القايض s�ٕشاء املك�ب  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق �
 املغريب Dلملك@ة الصناعیة والتzاریة؛

 یتعلق v�ٕداث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة ومواPبهتا؛ 88.17مرشوع قانون رمق  �

املتعلق مبدونة  15.95ري و©متمي القانون رمق بتغی 89.17مرشوع قانون رمق  �
 التzارة؛

 2.18.117یقيض �ملصادقة #ىل املرسوم بقانون رمق  27.18مرشوع قانون رمق  �
�سن Yٔحاكم انتقالیة يف ش�ٔن التبادل ) 2018فربا�ر  23( 1439جامدى ا;ٓخرة  6الصادر يف 

 ا;³يل Dلمعلومات ٔ;غراض ج�ائیة؛

وافق مبوج�ه #ىل االتفاق حول إالنتاج الس,´يئ ی 10.18مرشوع قانون رمق  �
بني اململكة املغربیة  2017د�سمرب  5والسمعي البرصي املشرتك، املوقع �لر�ط يف 

 وامجلهوریة الربتغالیة؛
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من القانون رمق  22واملادة  10مقرتح قانون یقيض بºسخ البند الثالث من املادة  �
 نا#ة التقلیدیة؛مبثابة النظام أ;سايس لغرف الص  18.09

املتعلق �لنظام  38.12من القانون رمق  30مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة  �
  أ;سايس لغرف التzارة والصنا#ة واخلدمات؛

 

مبثابة النظام أ;سايس  4.97من القانون رمق  6مقرتح قانون یقيض بºسخ املادة  �
 .لغرف الصید البحري

 33و 27وsسخ املادتني  10سة من املادة مقرتح قانون یقيض بتغیري الفقرة اخلام  �
 .مبثابة النظام أ;سايس Dلغرف الفالح@ة 27.08من القانون رمق 

  

جلینة عن املك�ب تضم يف عضو�هتا ½ من اخللیفة الرابع ب�شك@ل  04/18/2018 رمققرار  ←
س.ید Yٔمحد اخلریف Dلرئ,س الس.ید عبد القادر سالمة وحماسب ا+لس الس.ید رش.ید املنیاري وYٔمني ا+لس ال 

#ىل ضوء مقرتح القانون  ،وأ;مني العام Dلمzلس ٕال#داد مذPرة �ش�ٔن ٕاصالح نظام تقا#د السادة الربملانیني
 .اج$#الحقمن ÀYٔل عرضها #ىل Yٔنظار املك�ب يف  ،املعروض #ىل جملس النواب

 

  :أ;س.ئa الشفهیة �

هریة اليت س.یعقدها ا+لس یوم #ىل Àدول Yٔعامل اجللسة الش �ملوافقة  05/18/2018رمققرار  ←
Yٔمحد والس.ید عبد احلكمي *ن شامشرتYٔسها رئ,س جملس املس�شار�ن الس.یدیواليت س.  2018یونیو19الثالÃء 
 .Äٔمني Dلzلسةاخلریف

اخللیفة الثاين Dلرئ,س الس.ید عبد إالالهاحللوطي ٕ�#داد مذPرة بتلكیف  06/18/2018رمققرار  ←
امللكف �لعالقات مع الربملان لتوزیع القطا#ات احلكوم@ة املقرتح *رجمهتا يف ٕاطار ©رفع Dلمك�ب �ش�ٔن مقرتح الوز�ر 

 .اجلزء أ;ول من اجللسات أ;س.بوعیة ا�صصة لÆٔس.ئa الشفهیة
  

  :اDلzان النیابیة �

توفري ب طلب جلنة التعلمي والشؤون الثقاف@ة وKج$عیة #ىل  �ملوافقة 07/18/2018رمق  قرار ←
مابني فاحت و Dلمهمة Kس.تطالعیة اليت تعزتم الق@ام هبا حول واقع الصËة جبهة در#ة Éف@اللت الرشوط الالزمة 

 . وفق دفرت التحمالت املعد لهذا الغرض 2018یولیوز  07
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 :اجللسة الس.نویة لتق@مي الس.یاسات العموم@ة �

ة �لتحضري Dلzلسة رسا� الس.ید رئ,س ا+مو#ة املوضو#اتیة امللكفv�ٕا�  08/18/2018 رمققرار  ←

الس.نویة اخلاصة مبناقشة وتق@مي الس.یاسات العموم@ة املرتبطة �ملرفق العمويم، �ش�ٔن #دم حضور 

 .#ىل الس.ید رئ,س احلكومة2018 یونیو 6 الس.ید وز�ر الصËة الج$ع ا+مو#ة یوم أ;ربعاء

  

  :العالقات اخلارج@ة �
Dلجمعیة الربملانیة +لس  2018رav الثالثة من دورة املÀدول Yٔعامل �ملوافقة #ىل  09/18/2018رمققرار 

ىل  25من Yٔورو� املزمع عقدها �سرتاس.بورغ |الل الفرتة املمتدة   .2018یونیو  29ٕا

اليت ©ربط الربملان  لقاءات مع الشعب ومجمو#ات الصداقةبعقد  10/18/2018 رمققرار  ←
مصاحل اململكة ووvدهتا ا{یبلومايس دفا#ا عن لتباحث ٕاماكنیات التحرك املغرب,�الربملاbت أ;وروبیة 

 .�ني جمليس الربملانYٔعامل جلنة التºس.یق  نقط Àدول املوضوع مضن وٕادراج، التÖابیة

#لÚز�رة رئ,س الربملان أ;ندیين Dلمملكة املغربیة ابتداء من فاحت �ملوافقة  11/18/2018 رمققرار  ←
 .امل جلنة التºس.یق بني جمليس الربملانوٕادراج املوضوعضمن نقط Àدول Yٔع، 2018 یولیوز

#ىل مشاركة الس.ید Yٔمحد #لمي رئ,س الفریق Kشرتايك، �مس �ملوافقة  12/18/2018 رمققرار  ←
  .امجلعیة الربملانیة Dلبحر Kبیض املتوسط، مكالحظ لالس.تحقاقات KنتÜابیة اليت س.تجرى برتPیا

  

  :التواصل �

ما Yٔثري من ق�ل بعض ش�ٔن � رتك مع جملس النواب بالغ مش ٕ�صدار 15/18/2018رمق  قرار ←
+ر�ت Äٔس العامل *روس.یا #ىل حساب مزيانیة ا+لسني  *رملانینيحضور  املنا*ر إال#الم@ة حول

 .وٕاعطاء ترصحي يف ش�ٔن ذâ لواك� املغرب العريب لÆٔنباء
 

 :خمتلفات �

ا{رايس ا�çس, ظمه #ىل Yٔرضیة ومرشوع *رbمج الیوم  �ملوافقة 16/18/2018قرار رمق  ←
�رشاكة مع " س.یاسة املغرب يف جمال الهجرة واDلجوء، فرص وحتد�ت"ا+لس يف موضوع 

ا+لس الوطين حلقوق إالsسان وبتعاون مع امجلعیة الربملانیة ملنظمة أ;من والتعاون يف Yٔورو� 
 .2018یولیوز  12ومؤسسة Pوëراد Yٔدیناور، وذâ یوم امخل,س 
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#ىل *رbمج ا{ورة التكویº@ة يف اخلطابة وتق یات التواصل مع  �ملوافقة17/18/2018رمق قرار  ←
 .2018یونیو  22و 21وسائل إال#الم لفائدة املس�شارات الربملانیات، واليت س.تجرى یويم 

 

  قضا� لٕالطالع �
 

س.بو#ني حصیa حضور الس.یدات والسادة املس�شار�ن |الل اجللسات العامة املنعقدة |الل ا;ٔ 

 :نرصمنيامل 

 :2018یونیو  05یوم الثالÃء      

 .بدون اعتذار) ة(م�غیب 31، و)ة(معتذر 20، و)ة(vارض À :68لسة أ;س.ئa الشفهیة �

 .بدون اعتذار) ة(م�غیب 50، و)ة(معتذر 20، و)ة(vارض 49: اجللسة ال�رشیعیة �

 

 :2018یونیو  12یوم الثالÃء     

 .بدون اعتذار) ة(م�غیب 32، و)ة(رمعتذ 27، و)ة(vارض À :60لسة أ;س.ئa الشفهیة �

 .بدون اعتذار) ة(م�غیب 38، و)ة(معتذر 27، و)ة(vارض 54: اجللسة ال�رشیعیة �

 

  :ال�رشیع �

  .وضعیة دراسة مشاریع ومقرتvات القوانني احملا� #ىل ا+لس �

 :بتوصل جملس النواب �لنصوص التالیة ٕاخ�ار - �

رضة الربملانیة وPیف@ة ممارس.هتا يف العمل مباكنة وحقوق املعامقرتح قانون تنظميي یتعلق   ▪
 ؛الربملاين واحلیاة الس.یاس.یة

مبزاو� ïنة املتعلق  131.13من القانون رمق  74مقرتح قانون یتعلق بتغیري و©متمي املادة   ▪
 ).2015فربا�ر  19( 1436من ربیع أ;خر  29يف  1.15.26الصادر ب� ف@ذه ظهري رشیف رمق  الطب

 ؛مبعاشات Yٔعضاء جملس النواب مقرتح قانون یتعلق ▪

ىل تغیري القانون رمق  ▪ �لهیئة الوطنیة Dلطب,�ات املتعلق  12.08حسب مقرتح قانون �ريم ٕا
 .وأ;طباء
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  :اDلzان ا{امئة �

 .*رbمج اج$#ات اDلzان ا{امئة واملؤق�ة �
  

  :العالقات اخلارج@ة �

رتكة املغربیة Kحتاد أ;ورويب بربوPس.یل ما بني ٕاخ�ار �نعقاد Kج$ع الس.نوي التاسع Dلجنة الربملانیة املش �
  .2018یونیو  22و19

واليت شلكها " الرشق أ;وسط وأ;دىن وشامل ٕافریق@ا - اõمنسا" ٕاخ�ار ب�شك@ل مجمو#ة الصداقة الربملانیة  �
  .لك من ا+لس الوطين وا+لس الفدرايل اõمنساوي

الكولوميب عن ز�رة املغرب |الل شهر یولیوز  اعتذار رئ,س جلنة العالقات اخلارج@ة مبzلس الش.یوخ �
  .القادم

©رح@ب جملس النواب املرصي �س.تضافة الندوة الربملانیة املؤaÀحول الوضع العريب الراهن تنف@ذا لقرار  �
  .�لقاهرة 2018ش.تºرب  16و15لالحتاد الربملاين العريب واليت س.تعقد یويم 27املؤمتر 

Dلجمعیة الربملانیة لالحتاد من ÀYٔل  14ملس�شار�ن يف Yٔشغال ا{ورة تقر�ر حول مشاركة وفد عن جملس ا �
  .Yٔ2018*ریل29و28املتوسط اليت انعقدت �لقاهرة یويم 

Dلجمعیة الربملانیة ملنظمة vلف شامل أ;طليس املزمع عقدها  98مرشوع *رbمج ندوة روزروت   �
 .2018یونیو  29-27مقدونیا �Yٔم /�سكوبیا

  :أ;sشطة إالشعاعیة �
ىل مدینة ا{ا|D aلتحضري Dلندوة  - ملخص تقر�ر عن الز�رة اليت قام هبا أ;مني العام Dلمzلس ٕا

 2018یونیو  28اçي س.تعقد �{ا|a، " التمنیة املندجمة لÆٔقالمي اجلنوبیة"املوضو#اتیة حول 
 

  :خمتلفات �
 یات التواصل مع وسائل تكویº@ة لفائدة املس�شارات الربملانیات يف اخلطابة وتق ال ورة ا{*رbمج  -

طرها خ�رية دولیة بدمع من مؤسسة ؤ تواليت س.  الر�ط- بف دق ©رم@نوس 2018یونیو  22و 21یويم إال#الم، 

  ).لخبرية ا{ولیةاçاتیةD  سريةال . (وس.متºسرت �Dميقراطیة

الس.یاسة املغربیة يف م@دان الهجرة واDلجوء فرص "Yٔرضیة ومرشوع *رbمج الیوم ا{رايس حول  -

  .2018یولیوز  19املقرتح تنظميه یوم امخل,س " وحتد�ت


