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    30/2015رقم  اجتماع المكتب                                            __                                المستشارینمجلس  
  

  
  

    30/2015اج�ع املك�ب رمق قرارات 
  2015نونرب  16لیوم االثنني 

  
  
  

 الس1ید ;رئاسة رئ8س ا7لساج�6ه ا4ٔس1بوعي،  2015 نونرب 16االثنني مك�ب جملس املس�شار�ن یوم  عقد
  عبد احلكمي بDشامش وحضور السادة :

    
        
  Nلرئ8س،اخللیفة ا4ٔول   :    محمد ا4ٔنصاري      
    اخللیفة الثاين Nلرئ8س،  :  عبد إالاله احللوطي      
  اخللیفة الرابع Nلرئ8س،  :  عبد القادر سالمة      
  اخللیفة اخلامسة Nلرئ8س  :    ZئY مXة التازي      
  حماسب  :    العريب حملريش      
  حماسب  :  عبد الوهاب بلفقXه      
  حماسب  :    رش1ید املنیاري      
  eٔمني   :    eٔمحد اخلریف      
  eٔمني  :    محمد 6دال      
  eٔمني  :    eٔمحد تو�زي      
    
hج�ع فj لرئ8س الس1ید اعتذر عن حضور هذاN وسكوس اخللیفة الثالثn محید.      
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  القرارات الصادرة عن اج�ع املك�ب

  6القة ا7لس مع املؤسسات اpس1توریة :
والبحث  ا64ٔىل Nلرتبیة والتكو�ناثنني لعضویة ا7لس مس�شار�ن بتعیني  2015/03/01ار رمق قر ←

. مع اع�د مقاربة النوع eٔساسالعلمي عن الفریق jس1تقاليل Nلوxدة والتعادلیة وفریق العداv والتمنیة 6ىل 
رضورة السري 6ىل نفس املهنجیة واع�د تناوب �يق الفرق 6ىل عضویة املؤسسات املنصوص الت}nٔید 6ىل 

 6لهيا يف اpس1تور ؛

لتقدمي تقر�ر مؤسسة الوس1یط ;رمس ة لكمقرتح وس1یط املمبعرض  2015/03/02قرار  ←
 التDس1یق مع جملس النواب قصد اختاذ قرار موxد. eٔمام الربملان 6ىل eٔنظار جلنة 2014س1نة 

  
  ال�رشیع :

�دید�ن توصل هيام جملس املس�شار�ن من  نx�ٕاv مرشوعي قانو 2015/03/03قرار  ←
 بــ: ا4ٔمرجملس النواب 6ىل اNلجنتني ا�تصتني، ویتعلق 

املتعلق ب��ظمي التعلمي العايل  01.00بتغیري و�متمي eٔحاكم القانون رمق  45.15قانون رمق مرشوع  •
 1.75.398والظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  1.00.199الصادر ب��فXذه الظهري الرشیف رمق 

 ؛ xداث اجلامعات و¥سن eٔحاكم ¤اصةاملتعلق �ٕ  eٔ 1975كتو;ر 16الصادر يف 
مبنع صنع اnٔ4یاس من مادة البالس�Xك واس1تريادها وتصد�رها یقيض  77.15مرشوع قانون رمق  •

 و©سویقها واس1تعاملها.
  

6ىل ;رZمج دراسة مرشوع القانوين املايل 6ىل مس1توى اNلجن  �ملوافقة 2015/03/04قرار  ←
 .اpامئة واجللسات العامة

 

ید ±رخي اج�6ات اNلجن قصد دت¯ل السادة رؤساء اNلجن مبراسY   2015/03/05قرار ←
 ات انت·اب هیالكها µشلك رمسي يف eٔفق jس1تعداد pارسة مرشوع القانون املايل ومشاریع املزيانی

 .الفرعیة
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  ا4ٔس1ئY الشفهیة :

 617ىل �دول eٔعامل �لسة ا4ٔس1ئY الشفهیة لیوم الثال¹ء �ملوافقة  2015/03/06قرار    ←
عبد إالاله احللوطي والس1ید eٔمحد خلریف ٔ«مني اليت سريeٔها اخللیفة الثاين Nلرئ8س الس1ید  2015نونرب 

 Nل¼لسة .
 

ص احملور ا¿ي س1یدرج  مجموع بعرض 2015/03/07قرار  ← مقرتxات الفرق الربملانیة خبصو
املتعلقة �لس1یاسة العامة 6ىل  ا4ٔس1ئYمضن اجللسة الشهریة لتقدمي eٔجوبة رئ8س احلكومة 6ىل 

  ندوة الرؤساء الخ�یار موضوع هذه اجللسة  eٔنظار 
  

  العالقات اخلارجXة :

العام Nلم¼لس الس1ید عبد الوحXد خو�ة حلضور  ا4ٔمني بتلكیف 2015/03/08قرار رمق  ←
6ىل السا6ة العارشة والنصف صباxا ملناقشة حصیY ;رZمج  2015نونري  24اج�ع تDس1یقي یوم 

 –، وذÇ يف eٔفق jس1تعداد النعقاد اpورة ا4ٔوىل Nلجنة التوجهيیة الثنائیة املغرب  1اجلنوب
بوزارة الشؤون   2015نونرب  �830عقد یوم ا¿ي س  2جملس eٔور� يف ٕاطار ;رZمج اجلنوب 

 ؛وتقدمي تقر�ر يف املوضوع لعرضه 6ىل eٔنظار املك�ب اخلارجXة والتعاون 
 
 

لك من عضو املك�ب الس1ید eٔمحد التو�زي ورئ8س الفریق  بتعیني 215/03/09قرار رمق  ←
محمد 6لمي والس1ید  حلضور eٓمال العمري عضوة فریق jحتاد املغريب Nلشغل ةjشرتايك الس1ید 

لÒٔطراف يف االتفاقXة اpولیة حول املناخ اليت س1تحتضهنا العامصة الفرÎس1یة من  eٔ21شغال املؤمتر 
  ؛2015دج�رب  15نونرب ٕاىل  30

  

موضوع التحرك الربملاين املغريب دا¤ل الربملان ا4ٔوريب بغرض  بعرض 2015/03/10قرار   ←
تطویق ا4ٔهداف العدائیة اليت یقوم هبا بعض النواب ا4ٔوربیني لتحریض الرشاكت ا4ٔج�بیة املرشفة 

6ىل انظار جلنة التDس1یق الربملانیة مع جملس 6ىل املDش}ٓت اخلاصة مبزارع الرØح �4ٔقالمي اجلنوبیة 
 موقف مشرتك ؛ النواب الختاذ

 

6ىل توجXه دعوة رمسیة Nلرئ8س اجلدید 7لس الش1یوخ  �ملوافقة 2015/03/11قرار رمق  ←
 زØرة املغرب؛لاملكس1یيك 

قصد اخ�یار ممثلهيا دا¤ل الشعب الربملانیة مجیع الفرق الربملانیة  مبراسY 205/03/12قرار  ←
 اÝمتثیلیةاpولیة واجلهویة والقاریة وكذا مجمو6ات الصداقة الربملانیة وفق احلصص احملددة حسب 

 ؛الDسXÞة 
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6ىل  طلب جملس النواب اNلبناين مبده مبجمو6ة من الو¹ئق �ملوافقة  2015/03/13قرار رمق  ←
والوصف الوظیفي املعمول به يف ٕادارة  جملس املس�شار�ن قصد التنظميیة، اكلهیلك الوظیفي 

  jس1ت�áاس به ٕال6داد دراسة حول العمل يف ا4ٔمانة العامة لهذا ا7لس؛
  

 شؤون تنظميیة :

توفري وسائل النقل وإالقامة 7موع السادة  6ىل مâدeٔ  �ملوافقة 2015/03/14قرارا رمق  ←
 eٔاملس�شار�ن ¤اصة ¤الل هذه الفرتة املرتبطة مبناقشة مرشوع القانون املايل، وربط هذا املبد

 .ضبط حضور السادة املس�شار�نيف معلیة ٕ�لزامXة احلضور مع ٕارشاك السادة رؤساء الفرق 
 لوسائل العملٕا6داد تصور م�اكمل مني العام ا4ٔ الس1ید و  نيالسادة احملاس1ب �لكیفكام قرر املك�ب 

يف xدود  ما هو معمول به مب¼لس النواب واس��ادا 6ىل جتارب بعض ا7لس املامثY وا¿ي 
س�8درج مضن مرشوع نظام حاكمة �دید ذو اخلصوصیات ا¿اتیة Nلم¼لس لعرضه 6ىل eٔنظار 

. Yâدى اج�6اته املقxاملك�ب ¤الل ٕا  
  

6ىل س�8اریو توزیع الفضاء 6ىل الفرق الربملانیة كام قدم�ه اNلجنة  �ملوافقة 2015/03/15قرار ←
بعض التغیريات وإالضافات اليت س1تطرeٔ 6ىل هذا التصممي  ءامللكفة من طرف املك�ب، �س1ت�åا

 السهر 6ىل تطبیق هذا التوزیع ؛اتفاقات الفرق فh ب8هنا؛ مع �لكیف نفس اNلجنة مبواصY وفق 
 

ٕادارة جملس املس�شار�ن العمل املعد من طرف  6ىل ;رZمج �ملوافقة 2015/03/16قرار ←
ملعاجلة jلكرتونیة � امللكفة �لعالقة مع الربملان واخلاص الوزارةوبتDس1یق مع جملس النواب و 

 لتداول ا4ٔس1ئY الشفهیة؛
 

نصاري واخللیفة لك من اخللیفة ا4ٔول Nلرئ8س الس1ید محمد ا4ٔ  �نتداب 2015/03/17 قرار ←
Ýمتثیل ا7لس يف جلنة التDس1یق الربملانیة مع جملس  يالثاين Nلس1ید الرئ8س الس1ید عبد إالæ احللوط

 النواب؛
 

ة مرشوع ا�طط jسرتاجتي شلعرض وم�اق  لقاء ©شاريكبعقد  2015/03/18قرار رمق  ←
نونرب 6ىل السا6ة الثانیة والنصف زوj حبضور السادة  20 امجلعة7لس املس�شار�ن یويم 

eٔعضاء املك�ب والسادة رؤساء الفرق ورؤساء اNلجن واملد�ر�ن ومد�ري الفرق واملس�شار�ن 
  .العامني 
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     خمتلفات 

6ىل مقرتح رئ8سة الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي  �ملوافقة  2015/03/19قرار رمق  ←
یوم  ٕاما  �BBCس1تقâال الس1ید رئ8س جملìس املس�شار�ن لبعض ¤رباء هیئة الìâث الربیطانیة 

 ؛2015نونرب  eٔ 25و 24

لتنظمي جملس  6ىل مقرتح املنظمة املغربیة حلقوق إالÎسان �ملوافقة 2015/03/20قرار رمق  ←
   .2015دج�رب  10املس�شار�ن لندوة دراس1یة حول "احلق يف تقدمي العرائض"، وذÇ یوم امخل8س 

  
  مواضیع Nلمتابعة 

  
  شؤون تنظميیة 

xني  ٕاىل jخ�صاصات 6ىل السادة eٔعضاء مك�ب ا7لس توزیعالبت يف موضوع  ٕار�اء •
 Nلم¼لس إالسرتاتیجیةاع�د اخلطة 

  
  

  قضاØ لالطالع 
  6القة ا7لس مع املؤسسات اpس1توریة :

 بعدم قâول عریضة الطعن املقدمةا¿ي رصح مبوجâه   15/975رمق  ا7لس اpس1توريقرار  •
 eٔ2015كتو;ر  2من طرف الس1ید عبد امحلید البو�ادي اليت طالب فهيا ٕ�لغاء انت·ا�ت 

مك�اس)  -(نطاق الهیئة الناخâة ملمثيل جمالس امجلا6ات وجمالس العامالت وا4ٔقالمي جبهة فاس
. 

  

 :ال�رشیع 

یقيض بتغیري و�متمي الظهري الرشیف  67.15مبرشوع قانون رمق  بتوصل جملس النواب ٕاخâار •
یتعلق �س1ترياد ) 1973فربا�ر  22( 1393من حمرم  18بتارخي  1.72.255مبثابة قانون رمق 

 مواد الهیدرواكربور وتصد�رها و�كر�رها والتكفل بتكر�رها وتعبáهتا واد¤ارها وتوزیعها.

املتعلق x�ٕداث نظام املعاشات لفائدة eٔعضاء القانون  ت}nٔید الفریق احلريك 6ىل متسكه مبقرتح •
 جملس النواب وا¿ي مت تطبیق eٔحاكمه 6ىل eٔعضاء جملس املس�شار�ن.
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 العالقات اخلارجXة :

س �دید 7لس الشورى µسلطنة انت·اب الس1ید ¤اp ;ن هالل ;ن Zرص املعويل nرئ8 •
  ؛عامن

  مب¼لس الش1یوخ �لبارغواي؛ت}ٔس8س مجمو6ة Nلصداقة مع اململكة املغربیة  •

  .2016;رمس س1نة  إالفریقي مرشوع املزيانیة العامة لالحتاد الربملاين •
  

  


