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 عاجامت قرارات

املستشارين مكتب جملس  

 5102 نونرب 15 االثننيليوم  10/5102رمق 
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  10/5102اجتماع المكتب رقم                                                                                المستشارينمجلس  
 

 

 

   10/5102اجامتع املكتب رمق ارات قر 

 5102 نونرب 15 االثننيليوم 
 

 

طار  5102 نونرب 15االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقد أ ول اجامتع هل بعد انتخاب جملس جديد يف ا 

 وحضور السادة : عبد احلكمي بنشامشبرئاسة رئيس اجمللس ، وذكل 5100دس تور 

  

    

 للرئيس، ال ولفة اخللي :  محمد ال نصاري   

 ،للرئيس الثايناخلليفة  : عبد اال اله احللوطي   

 اخلليفة الثالث للرئيس، :  محيد كوسكوس   

 اخلليفة الرابع للرئيس، : عبد القادر سالمة   

 اخلليفة اخلامسة للرئيس :  انئةل مية التازي   

 حماسب :  العريب احملريش   

 حماسب : عبد الوهاب بلفقيه   

 حماسب :  ش يد املنيارير    

 أ مني :  محمد عدال   

 أ مني :  أ محد التويزي   

  

 اعتذر عن حضور هذا الاجامتع أ مني اجمللس الس يد أ محد اخلريف لوجوده يف هممة وطنية. فامي



3 

 

 القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب

 الترشيع :

  حاةل  5102/10/10 رمققرار توصل هبا اجمللس من جملس النواب مجموعة من مشاريع القوانني اليت ب 

 عىل اللجن اخملتصة. ويتعلق ال مر بـ :

  بلطاقات املتجددة.املتعلق  00.11يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  21.02مرشوع قانون رمق 

  بجمللس ال عىل للسلطة القضائية.يتعلق  011.00مرشوع قانون تنظميي رمق 

  بلنظام ال سايس للقضاةق يتعل 00..01مرشوع قانون تنظميي رمق. 

  قصد اختاذ قرار هنايئ فامي خيص  واجملموعات السادة رؤساء الفرقمبراسةل  5102/10/15 رمققرار

مع حتديد  لتخيل عهنا هنائياحتييهنا أ و االيت أ صبحت متجاوزة سواء عرب تبنهيا من جديد أ و ني، مقرتحات القوان

 أ جل أ س بوعني قصد موافاة الرئاسة بجلواب.
 

 ال س ئةل الشفهية :

   س ئةل الشفهية اليت س يعقدها اجمللس يوم  بملوافقة 5102/10/10 رمققرار عىل جدول أ ول جلسة لل 

" اخلدمة الصحية الوطنية اال جبارية"واليت تتضمن سؤالا حموراي حول موضوع :  5102نونرب  10الثالاثء 

مي بنشامش، والس يد محمد عدال ك مني وسريأ س هذه اجللسة رئيس جملس املستشارين الس يد عبد احلك

 للجلسة .

يوم تنس يقي حول هذه اجللسة وذكل الجامتع واجملموعات  قرر املكتب دعوة السادة رؤساء الفرق كام

 عىل الساعة احلادية عرشة صباحا. 5102نونرب  10الثالاثء 

 ب اجلدول التايل:حصص ال س ئةل الشفهية بني الفرق واجملموعات حس بتحديد 5102/10/10رمق  قرار 

 احلصة الفريق 

 10 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 10 املعارصة فريق ال صاةل و 

 10 التمنية فريق العداةل و 

 15 الفريق احلريك

 10 فريق التجمع الوطين لل حرار 

 10 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 10 الفريق الاشرتايك

 10 للشغل فريق الاحتاد املغريب

 10 الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي
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حسب الرتتيب للك من مجموعة العمل  وبلتناوب سؤال شفهيي واحد لك أ س بوع ختصيصعىل أ ساس 

حرار والفريق الاس تقاليل.  التقديم وفريق التجمع الوطين لل 

 

 : تنظمييةؤون ش

 عىل أ ماكن جلوس الفرق واجملموعات الربملانية حسب التقس مي ادلائري  بملوافقة 5102/10/12رمق  قرار

 حتديد أ ماكن جلوس السادة رؤساء الفرق.للقاعة مع 

  عادة هتيئة قاعة اجللسات مبا بلرشوع  10/5102/.1 رمققرار يتالءم يف ادلراسات التقنية من أ جل ا 

حدى ماكتب ادلراسات ال عداد السيناريوهات التقنية والرتكيبة ا جلديدة للمجلس وذكل عرب التعاقد مع ا 

عادة الهتيئة.  والتصاممي الرضورية الختاذ القرار الهنايئ والرشوع يف تنفيذ خمطط ا 

  مع مراسةل السادة رؤساء عىل تركيبة اللجن ادلامئة وعضوية الفرق هبا بملوافقة 5102/10/10 رمققرار ،

الفرق وموافاة الرئاسة بلواحئ توزيع املستشارين عىل اللجن ادلامئة حسب مقتضيات املادة املعدةل من النظام 

 ادلاخيل وذكل يف غضون أ س بوع واحد. 

 التايل : الرتتيبحسب  ويمتثل توزيع الفرق عىل اللجن ادلامئة

  

 

 احلصة اجملموعات

 10 مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل
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  عادة  5102/10/11 رمققرار واجملموعات، بناء عىل  عىل الفرقتوزيع املاكتب واملوارد البرشية ب 

مبا يتالءم واملهام املنوطة هبا وبلشلك اذلي يراعي جحم الفرق و  من النظام ادلاخيل، 20أ حاكم املادة 

جلينة عنه تتشلك من النائبة اخلامسة للرئيس الس يدة انئةل وعدد أ عضاهئا. ولهذا الغرض شلك املكتب 

ري وال مني الس يد أ محد التويزي للقيام مبهمة جرد شامل ملاكتب الفرق واحملاسب الس يد رش يد املنيا مية التازي

اجلديدة من اس تغاللها يف مرحةل أ وىل واجملموعات حيازهتا قصد متكني الفرق العمل عىل و  ، اليت مل تعد موجودة

عادة ا ، داخل أ جل أ س بوعنيعىل أ ن تقدم هذه اللجينة  اجامتعلتوزيع وتقدميه للمكتب يف تصورا متاكمال ال 

 حق قصد اختاذ القرار املناسب.ال

دارة من خالهل ل ضقرارا فو  املكتب اختذت من املاكتب الرضورية، متكني الفرق واجملموعا وبغاية ال 

متكني فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب من املاكتب اليت اكنت يف حوزة فريق تنفيذه ل أ مر 

اكتب اليت اكنت يف حوزة الفريق الفيدرايل سابقا التحالف الاشرتايك سابقا وعددها ثالثة. وامل

ىل فريق العداةل والتمنية. كام تشمل هذه العملية املاكتب املس تغةل سابقا من طرف  وعددها ثالثة ا 

 مجموعة الاحتاد الوطين للشغل بملغرب وتسلميها لفريق الاحتاد املغريب للشغل.

فقد تقرر تفويته جملموعة العمل  ،ملغريب للشغلاملكتب اذلي اكنت تس تغهل مجموعة الاحتاد ا أ ما

 التقديم.

حرار عىل مكتب واحد للك مهنام  كام تنازل لك من فريق الاحتاد الاشرتايك وفريق التجمع الوطين لل 

شارة   .مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغلووضعهام رهن ا 
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 التمثيل النسبي للفرق واملجموعات باللجان الدائمة
 

 

 عدد  ع األعضاء على اللجان توزي

 أعضاء الفريق

 

 أو المجموعة الفريق

 لجان دائمة 3مستشارين في  12

 لجان 3مستشارين في  10و

 الفريق االستقاللي 27/6

 فريق األصالة والمعاصرة 50/6 دائمة مستشارين في كل لجنة 10

في أربعة لجان  مستشارين 13

 تين دائمتينفي لجنومستشارين اثنين 

 فريق العدالة والتنمية 16/6

لجان دائمة  2مستشارين اثنين في 

 ومستشار واحد في لجنة دائمة واحدة

 الحركي 11/6

 لجان دائمة  3مستشارين اثنين في 

 لجان دائمة 3ومستشار واحد في  

 التجمع الوطني لألحرار 09/6

 لجان دائمة 0مستشار واحد في 

 ومستشارين اثنين في لجنتين 

 ق االتحاد العام لمقاوالت المغربفري 10/6

  16/6 مستشار واحد في كل لجنة دائمة

 الفريق االشتراكي

 فريق االتحاد المغربي للشغل  16/6 مستشار واحد في كل لجنة دائمة

 الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي  16/6 مستشار واحد في كل لجنة دائمة

 وعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغلمجم 10 لجان دائمة 0مستشار واحد في 

 مجموعة العمل التقدمي  13 لجان دائمة 3مستشار واحد في 
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 :مواضيع للمتابعة 
 

يوما من افتتاح الوالية الترشيعية احلالية مبجموع نشاطاهتم املهنية  11جل أ  ترصحي أ عضاء اجمللس داخل 

 ال وىل من القانون وهماهمم الانتخابية وممتلاكهتم، طبقا ل حاكم املادة

 .املتعلق مبجلس املستشارين 32.97 التنظميي رمق القانون بتمتمي يقيض 51.07  رمق التنظميي
 

 الترشيع :
 وضعية مشاريع القوانني املودعة دلى اللجن ادلامئة. -

 

 العالقات اخلارجية :
املتوسط والرشق دعوة حلضور أ شغال الندوة املشرتكة للمجموعة اخلاصة بدول حوض البحر ال بيض  -

ال وسط واللجنة الفرعية امللكفة بلعالقات الاقتصادية مابني ادلول ال طلس ية التابعتني للجمعية الربملانية ملنظمة 

يطاليا من  ىل  .5حلف شامل أ طليس. فلورنسا/ ا   .5102نونرب  51ا 

 ل التغريات املناخية. دعوة حلضور أ شغال الاجامتع الربملاين املنعقد مبناس بة مؤمتر ال مم املتحدة حو  -

 .5102دجنرب  .و  2بريس يويم  -

لرؤساء الربملاانت  01للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين اال فريقي واملؤمتر  0.دعوة حلضور أ شغال ادلورة  -

ىل  15التابعة لالحتاد ببيساو / بغينيا بيساو من   .5102دجنرب  .1ا 

ة اال نسانية والس ياسة الشامةل يف جمال تدبري أ زمة دعوة حلضور أ شغال مؤمتر حول موضوع : "املعاجل -

الهجرات والالجئني بأ وروب" اليت ستنظمها جلنة الهجرة والالجئني وال شخاص املهجرين التابعة للجمعية 

 الربملانية جمللس أ وروب. 

 .5102دجنرب  .0بريس يوم  -

 ال عضاء يف منظمة التعاون اال ساليم. دعوة حلضور أ شغال ادلورة احلادية عرش ملؤمتر احتاد جمالس ادلول -

ىل  51بغداد من  -  ..510يناير  52ا 

طلب الس يد ما بياو انئب رئيس اللجنة الوطنية للمؤمتر الاستشاري الس يايس للشعب الصيين لقاء مع  -

، وذكل مبناس بة مشاركته يف أ شغال ادلورة الثامنة 5102نونرب  00الس يد رئيس جملس املستشارين يوم 

 ماديوس بطنجة.ملنتدى أ  

املديرة التنفيذية ملؤسسة ويس متنسرت لدلميقراطية حول  Anthony Smith CMG رساةل من الس يدة -

 الربانمج املقبل للرشاكة بني املؤسسة وجملس املستشارين.

ببوخارست حول رغبة وفد عن جملس الش يوخ الروماين،  ةصاحب اجلالةل املعمتد ةسفري  ةرساةل من الس يد -

يس جلنة اخلارجية ورئيس اللجنة املعنية بنضامم رومانيا لالحتاد ال ورويب، القيام بزايرة معل يضم لك من رئ 

ىل  11من لبالدان   .5102دجنرب  00ا 
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جملس  -الاحتاد ال ورويب  -جدول أ عامل أ شغال جلنة القيادة الثنائية حول برانمج العمل الثاليث املغرب  -

 5102نونرب  01قد بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون بلربط يوم اليت ستنع  5100 - 5102أ وروب للفرتة 

 .)جرت العادة أ ن حيرض هذا اللقاء لك من ال مني العام جمللس املستشارين والاكتب العام جمللس النواب(

ام بزايرة معل يرساةل من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون حول رغبة وفد عن جملس الش يوخ الكيين الق  -

ىل  12 خالل الفرتة من لبالدان  .5102دجنرب  01ا 

رساةل من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون حول تشكيل الحئة أ عضاء مجموعة الصداقة الربملانية للسلفادور  -

 مع الربملان املغريب.

ورويب قضية الوطنية بلربملان ال  ال رساةل من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون حول تنظمي مؤمتر حول  -

 .5102نونرب  01 و 1كس يل يويم بربو

صالح القانون اجلنايئ بملغرب يوم رساةل من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون حول تنظمي لقاء خاص ب   -

طار بعثة الربملان ال ورويب دلى دول احتاد املغرب العريب  5102نونرب  05  .بربوكس يل، وذكل يف ا 

حول حقوق  5100يالت املقدمة عىل التقرير الس نوي مراسةل من وزارة اخلارجية والتعاون حول التعد -

 مبقر الربملان ال ورويب . 5102نونرب  .0اال نسان وذكل خالل مناقشة هذا التقرير يوم 

قلميية والقارية وادلولية. -  بطاقات تقنية حول عضوية جملس املستشارين بالحتادات الربملانية اال 

 نية ومجموعات الصداقة.موافاة الفرق مبذكرة تتعلق بلشعب الربملا -
 

 قضااي لال طالع
 

 عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية :
املعدلتني يف  20و  .0اذلي رصح مبوجبه مبطابقة املادتني  02/100صدور قرار اجمللس ادلس توري رمق  -

 النظام ادلاخيل جمللس املستشارين لدلس تور.
 

 العالقات اخلارجية :
ملكة املغربية بغرفتيه كعضو مالحظ دامئ دلى برملان أ مرياك الوسطى املوقع خالل نص اتفاقية انضامم برملان امل -

 .5102شهر أ كتوبر 

الاس تثنايئ  55للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب واملؤمتر  00التقرير الصادر عن أ شغال ادلورة  -

 .5102أ كتوبر  00املنعقدين جبنيف يوم 

كرئيس جمللس  Ato Yalew Abate والتعاون حول انتخاب الس يد رساةل من وزارة الشؤون اخلارجية -

 الفدرالية االثيويب.

البيان الصادر عن اجللسة ال وىل دلور الانعقاد الس نوي العادي الرابع من الفصل الترشيعي ال ول للربملان  -

 بتونس العامصة. 5102أ كتوبر  11العريب اذلي انعقد يوم 

روان، رئيس الربملان العريب، يش يد فهيا بنتا ج الانتخابت اامجاعية رساةل من الس يد أ محد بن محمد اجل -

 واجلهوية يف املغرب.


