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 220اجتماع المكتب رقم                                                                                      المستشارينمجلس  
 

 

 

 

    220اجامتع املكتب رمق ات قرار 

 2015يناير  12 االثننيليوم 
 

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ  2015يناير  12 االثننيمكتب جملس املستشارين يوم  عقد

  بيد هللا وحضور الأعضاء السادة: 

  

 اخلليفة الاول للرئيس؛ :  فوزي بنعالل   

   ثاين للرئيس؛اخلليفة ال  :  محمد فضييل   

  اخلليفة الثالث للرئيس، :  حلسن بيجديكن   

   اخلليفة اخلامس للرئيس، : عبد الرحامن أأوشن   

 حماسب :  عابد شاكيل   

 حماسب :  عبد املاكل افرايط   

           

  : املتغيبون

 اخلليفة الرابع للرئيس، : ش يخ امحدو ادبدا   

    

       

  : رونذاملعت

 حماسب. :  ل املعطيعاد   

 أأمــــــيــن  : عبد اللطيف أأبدوح   

  أأمـــيــــــن :  محيد كوسكوس   

 أأمـــــيـــن. : د عداا الاراريمحم   

  

    

 

 



 القرارات الصادرة عن الاجامتع
 

 الترشيع :

  يناير  21يف جلسة معومية يوم الأربعاء  ربجمة النصوص الترشيعية اجلاهاةب 2015/220/01 رمققرار

 :عىل الساعة احلادية عرشة صباحا 2015

 رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة ابلعامل املزنليني.بتحديد  19.12مرشوع قانون رمق  -

 .برهن الصفقات العموميةيتعلق  112.13مرشوع قانون رمق  -

ىل تصحيح وتغيري وتمتمي الفصل - ثابة قانون ب من الظهري الرشيف املعترب  1-2 مقرتح قانون يريم ا 

املنفذ  ابلتبادل اال لكرتوين للمعطيات القانونيةاملتعلق  53.05كام أأضافه القانون رمق  والعقود اال لزتامات

نومفرب  30املوافق ل ) 1428من ذي القعدة  19الصادر يف  1-07-129ابلظهري الرشيف رمق 

2007.) 

بتنظمي قضاء القرا وحتديد ق املتعل 42.10من القانون رمق  6مقرتح قانون بتعديل املادة  -

املوافق ل  1432رمضان  16املؤرخ يف  1.11.151والصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  اختصاصاته

 .2011أأغسطس  17
 

  جلنة التعلمي من احلكومة عىل توصل به اجمللس حا ة مرشوع قانون جديد اب   2015/220/02قرار رمق

 :والشؤون الاجامتعية 

حداث مؤسسة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية 135.12 مرشوع قانون رمق - لفائدة موظفي وأأعوان  اب 

 وزارة الش باا والرايضة.
 

 الأس ئةل الشفهية :

  يناير  13عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء ابملوافقة  2015/220/03قرار رمق

 كأمني للجلسة . محيد كوسكوسوالس يد  محمد فضييلللرئيس الس يد  الثايناليت سريأأسها اخلليفة  2015

  موضوع اجللسة الشهرية ملساء ة الس يد رئيس احلكومة اليت س يعقدها بتحديد  2015/220/04قرار رمق

 ."اتفاقات التبادل احلر : احلصيةل والآفاقيف " من شهر يناير اجلاري 28ربعاء الأ وم اجمللس ي
 

 

 العالقات اخلارجية :

  أأحد أأعضاء املكتب يف أأشغال ادلورة العادية جملموعة  مشاركةعىل  ملوافقةاب 2015/220/05قرار رمق

FOPREL  واليت س تعرف كذكل تسلمي رئاسة اجملموعة  2015فرباير  12املنعقدة جبمهورية ادلومينياكن يوم

ىل رئيس جملس النواا ادلومينياكين.  ا 

  انية املشرتكة املغربية الأوربية ملواةهة برانمج معل اللجنة الربملابملوافقة عىل  2015/220/06قرار رمق

مقرتحات التعديالت اليت تقدم هبا بعض النواا الربملانيني الأوربيني بشأأن قضية وحدتنا الرتابية واليت هتم 

 حول حقوق اال نسان وادلميقراطية وس ياسة اال حتاد الأوريب يف هذا اجملال. 2013مرشوع التقرير الس نوي 
 

 



 شؤون برملانية  

  معلية الاقتطاع من تعويضات السادة املستشارين املتغيبني يف ابلرشوع 2015/220/07 رمق ارقر 

س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  يناير  13واذلين مل يربروا تغيهبم واال عالن عن ذكل يف جلسة يوم رد اخملصصة للأ

2015.  

 صفة دامئة ال خبارمه بتعليق رصف رسا ة للسادة املستشارين املتغيبني ب بتوجيه 2015/220/08رمق  قرار

 تعويضاهتم حتليل غياا السادة املستشارين.

 واملرور والتصويت خالل تقنية البصامت واعامتدها لولوج مقر اجمللس  بتطبيق 2015/220/09رمق  قرار

 وذكل ابتداء من ادلورة املقبةل. اجللسات العامة 

 لكرتونيا عىل موقع يف طبع اجلريدة الرس  ابلرشوع 2015/220/10رمق  قرار ية اخلاصة ابلربملان ونرشها ا 

 الربملان.
 

 

 قضااي لالطالع
 

 : اللـــجــــــن

  خبار من الفريق الفيدرايل للوحدة وادلميقراطية بسحب عضويته من جلنة تقيص احلقائق املتعلقة ا 

 ابلقنص.

  ل بوجدة بعد طلب فريق التجمع الوطين للأحرار بتشكيل جلنة اس تطالعية جلامعة محمد الأو

 الأحداث اليت عرفهتا مؤخرا.
 

 : رملانيةــشؤون ب

  عن حضور أأشغال اجمللساعتذار مجموعة من السادة املستشارين. 

 .معطيات ومؤرشات حتليلية لغياا السادة املستشارين 
 

 خمتلفات :

  2012نتاجئ املرصد الوطين للتمنية البرشية املتعلق ابلبحث الوطين لتتبع الأرس لس نة. 

 
 للمتابعةقضااي 

 العالقات اخلارجية :

 " ىل الربملان الرنوجيي للحد من تأأثري رسال وفد برملاين ا  " اليت مجموعة أأصدقاء الصحراء الغربيةمقرتح اب 

 الأرلبية واملعارضة الرنوجيية". اتشلكت من نواا ينمتون لبعض أأحاا
 

 شؤون ا دارية :

 دليل املساطر اال دارية واملالية. 

 


