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  02/2015اجتماع المكتب رقم                                                                                 المستشارینمجلس  
 
  

  
    02/2015اج�ع املك�ب رمق ارات قر 

  2015 نونرب 09 االثننيلیوم 
  
  

 الس/ید :رئاسة رئ7س ا6لس، اج�4ه ا2ٔس/بوعي 2015 نونرب 09االثنني مك�ب جملس املس�شار�ن یوم  عقد
  وحضور السادة : عبد احلكمي ب=شامش

    
        
صاري         Mلرئ7س، ا2ٔولاخللیفة   :    محمد ا2ٔن
        ،Mلرئ7س الثايناخللیفة   :  طيعبد إالاله احللو       
  اخللیفة اخلامسة Mلرئ7س  :    WئV مUة التازي      
  حماسب  :    العريب احملريش      
  حماسب  :  عبد الوهاب بلفقUه      
  حماسب  :    رش/ید املنیاري      
  ̀ٔمني  :    محمد 4دال      
  ̀ٔمني  :    ̀ٔمحد التو�زي      
    
cج�ع فe لك من : اعتذر عن حضور هذا    

      h سمحید   اخللیفة الثالث Mلرئ7س،  :    وسكو
  اخللیفة الرابع Mلرئ7س،  :  عبد القادر سالمة      
  ̀ٔمني   :    ̀ٔمحد اخلریف      
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  القرارات الصادرة عن اج�ع املك�ب
  ال�رشیع :

سواء من رئاسة مجمو4ة من مشاریع القوانني اليت توصل هبا ا6لس pqٕاo  2015/02/01 رمققرار  ←
̀ٔو   نواب 4ىل اMلجن ا|تصة. ویتعلق ا2ٔمر بـ :من جملس ال احلكومة 

ظروف العمل يف الف�ادق �ش�ٔن  172یوافق مبوج�ه 4ىل االتفاقUة رمق  56.15قانون رمق  مرشوع •
Vاملعمتدة من ق�ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا�ولیة يف دورته 1991، واملطامع وامل=ش�ٓت املامث ،

  . (حمال من رئ7س احلكومة).1991یونیو  25الثام�ة والس/بعني جبنیف يف 

؛ (حمال من جملس 6qلس ا42ٔىل Mلسلطة القضائیةیتعلق  100.13قانون تنظميي رمق  مرشوع •
 النواب)

 ؛ (حمال من جملس النواب)qلنظام ا2ٔسايس Mلقضاةیتعلق  106.13قانون تنظميي رمق  مرشوع •

(حمال  qلطاقات املت ددة.املتعلق  13.09یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  58.15قانون رمق  مرشوع •
 من جملس النواب).

  
  ا2ٔس/ئV الشفهیة :

̀ٔول ¤لسة لٔ£س/ئV الشفهیة اليت س/یعقدها ا6لس یوم  qملوافقة 2015/02/02 رمققرار   ← 4ىل ¤دول 
̀ٔس/ئV جيمعها وpدة املوضوع و�متحور  2015نونرب  10الثال¥ء  م�ظومة التعلمي حول موضوع واليت تتضمن 

رئ7س الس/ید اخللیفة ا2ٔول Mلوسري̀ٔس هذه اجللسة والنظام اجلدید ال�pساب اس/هتالك املاء والكهرqء.  العايل
 ٔمني Mل لسة . ̀ٔمحد التو�زي، والس/ید محمد ا2ٔنصاري

4ىل التوزیع العام حلصص ا2ٔس/ئV الشفهیة 4ىل الفرق وا6مو4ات مع qٕالبقاء  2015/02/03رمق  قرار ←
̀ٔن ̀ٔخضع طلب م=سق مجمو4ة العمل التقديم 4qٕادة النظر يف توزیع هذه احلصص  الت�hٔید 4ىل  M±راسة املك�ب 

̀ٔن مقرتpه الميكن من حتقUق توزیع 4ادل ومعيل حلصص ا2ٔس/ئV حسب ا³متثیل ال=س/يب  املس/تفUضة. ٕاال 
 Mلفرق.

  
  العالقات اخلارجUة :

إالس/باين  –Mلمشاركة يف املنتدى ا2ٔول املغريب الس/یدة WئV مUة التازي تعیني ب  2015/02/05رمق  قرار ←
  .مبدرید  2015نونرب  20و  19حول الهجرة وeندماج ا¼ي س/یعقد یويم 
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  خمتلفات :

م�ارشة  2015نونرب  10اج�ع اس/ت�Àايئ Mلمك�ب یوم الثال¥ء  بعقد 2015/02/07رمق  قرار ←
 لتالیة :بعد اÅهتاء حصة ا2ٔس/ئV الشفهیة وذÃ �راسة النقط ا

 متثیلیة جملس املس�شار�ن يف جلنة الت=س/یق الربملانیة مع جملس النواب. •

̀ٔمام جملس  2016راسة مرشوع القانون املايل لس/نة الس�7اریوهات املمك�ة �تصور  •
  املس�شار�ن.

ÈشكUل الشعب الربملانیة الوطنیة ا�امئة (متثیلیة جملس املس�شار�ن يف امجلعیات  •
  نیة اجلهویة وا�ولیة).وeحتادات الربملا

̀ٔعضاء مك�ب ا6لس.  • ̀ٔولیة حول منط توزیع eخ�صاصات 4ىل السادة    م�اقشة 
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  :مواضیع Mلمتابعة 

  
  

  العالقات اخلارجUة :
̀ٔعضاء الربملان املغريب والنواب  مقرتح - وزارة الشؤون اخلارجUة والتعاون qٕجراء سلسV من االتصاالت بني 

�مع ملوقف اململكة املغربیة تفادÍ ٕال4ادة طرح مقرتح من طرف بعض النواب ا2ٔوربیني حلشد مزید من ا
  ا2ٔوربیني املنمتني 2ٔحزاب ال7سار املوpد وال7سار ا2ٔخرض وا¼ي هيدف ٕاىل املس بوpدة املغرب الرتابیة.

 
Óٔ̀شطهتم املكÑفة وا�امعة لٔ£طروpة eنفصالی ٕاقدام -   ة.بعض النواب ا2ٔوربیني 4ىل Óرش :رWمج 

  

  
  قضاÍ لٕالطالع

  

  4القة ا6لس مع املؤسسات ا�س/توریة :
 6qلساملتعلق  100.13توصیات ا6لس الوطين حلقوق إالÓسان �ش�ٔن مرشوع القانون التنظميي رمق  -

 qلنظام ا2ٔسايس Mلقضاة.املتعلق  106.13ومرشوع القانون التنظميي رمق  ا42ٔىل Mلسلطة القضائیة
  

  
  ال�رشیع :

 توصل جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة :ٕاخ�ار ب  -

 qلنظام ا2ٔسايس MلصحفUني املهنیني.یتعلق  89.13مرشوع قانون رمق  •

 ا6لس الوطين Mلص×افة. یقيض pqٕداث 90.13مرشوع قانون رمق  •

 اتفاق التعاون يف جمال الصید البحري و�ربیة ا2ٔحUاءیوافق مبوج�ه 4ىل  57.15مرشوع قانون رمق  •
 بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الس/نغال. 2015ماي  25. املوقع بداكر يف حریةالب

بني  2015ماي  28یوافق مبوج�ه 4ىل االتفاقUة املوقعة بب7ساو يف  53.15مرشوع قانون رمق  •
ن يف مUدا لتجنب eزدواج الرضیيب وم�ع ا³هترب الرضیيباململكة املغربیة ومجهوریة غی=Uا ب7ساو 

 الرضائب 4ىل ا�Ûل.

واس/تريادها وتصد�رها  مبنع صنع اhٔ2یاس من مادة البالس�Uكیقيض  77.15مرشوع قانون رمق  •
 وÈسویقها واس/تعاملها.

  


