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        77     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممممشروع مشروع مشروع مشروع 

        1201        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر        25        الثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءليوم ليوم ليوم ليوم 
  

    
شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا ثال�ءيوم  مك توبر 25 لا تور محمد ئا برئاسة ريس ا(لس )ع اج2011 كأ كا/

يد هللا يخ  با سادة  لشـ   :لوحضور األعضاء ا
نعالل يفة األول للريس :   بفوزي  ئا  خلل

ييلمحم ثاين للريس :   فضد  يفة ا ئا ل  خلل
يجديكنحل ثالث للريس :   بسن  يفة ا ئا ل  خلل

يفة اخلامس للريس :  عبد الرحامن أشن ئا  خلل
 حماسب :   عابد اشاكيل

 حماسب :   املاS أفرRطعبد
 Tأمني  :   أمحد حا 

يف أبدوح للطبد ا  أمني :  ع
 أمني :   محيد كوسكوس

    

تب رمق  عىل بعد املوافقة ثال�ء 76ملكحمرض اج)ع ا يوم  ا ل  توبر 17ل ية 2011ك  أ سة معو تب عقد  م، قرر ا جلملك

ثال�ء  توبر 25ليوم ا ساء لhراسة وا2011ك أ ساعة اخلامس  ل عىل ا م ية ل تا نصوص ا لتصويت عىل ا ل  :ل

به القانون رمق 08.0808.08مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   •• متم مبو ج  به القانون رمق ي متم مبو ج  تب الوطين 33.0133.01ي تب الوطين ملك القايض بإحداث ا ملك القايض بإحداث ا
  ..للهيدرواكربورات واملعادنللهيدرواكربورات واملعادن

شغل26.1026.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   •• تعويض عن حوادث ا تعلق � ل  ل شغلي تعويض عن حوادث ا تعلق � ل  ل   ..ي
ميي رمق   •• تنظرشوع قانون  تخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتا59.11م تعلق � ب  ن   .يةي
ميي رمق   •• تنظرشوع قانون  شارين28.11م تعلق مبجلس ا ت    .ملسي
تعامل وسائل �تصال 57.11 مرشوع قانون رمق  •• تاء وا يات � ية العامة و تخا تعلق �للواحئ � سـ  معل ب ن سـتفي

ية تا ية و� تخا ية خالل امحلالت � برصي العمو سمعي ا ئا ب ن ل تفل   .سـم
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رشبعدها بعدها بعدها بعدها  نصوص ا تب مج� من ا رشأحال ا نصوص ا تب مج� من ا رشأحال ا نصوص ا تب مج� من ا رشأحال ا نصوص ا تب مج� من ا يعأحال ا ت يعل ت يعل ت يعل ت للللل تعلق األمر بــ ملكملكملكملك تعلق األمر بــ ية الواردة من جملس عىل اللجن ا/امئة و تعلق األمر بــ ية الواردة من جملس عىل اللجن ا/امئة و تعلق األمر بــ ية الواردة من جملس عىل اللجن ا/امئة و     ::::ييييية الواردة من جملس عىل اللجن ا/امئة و

ميي رمق  ....1111 تنظرشوع قانون  ية59.11م تخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتا تعلق � ب  ن  .ي
يع الفال�39.10مرشوع قانون رمق  ....2222 تعلق � تجم   .لي
ميي رمق  ....3333 تنظرشوع قانون  شارين28.11م تعلق مبجلس ا ت   .ملسي
رشيف الصادر يف  يغري 14.07مرشوع قانون رمق  ....4444 هري ا تضاه ا متم  لو لظ مبق  12 (1331 رمضان 9ي

سطس  يظ العقاري) 1913غأ تعلق � لتحفا  .مل
بحري38.10مرشوع قانون رمق  ....5555 يد ا ية للفالحة وا ئات بني ا تعلق � ل  لص ن ي هي مله  .ل
ند ب34.11مرشوع قانون رمق  ....6666 تقاعد  سن اليت حيال إىل ا به ا متمي القانون احملددة مبو يري و ع  ل ل جتغ ت ها ب غلو

تقاعد نح رواتب ا نظام امجلاعي  نخرطون يف ا تخدمون ا لا مل ل مل  .ملسـ
تعامل وسائل 57.11مرشوع قانون رمق  ....7777 تاء وا يات � ية العامة و تخا تعلق �للواحئ � سـ  معل ب ن سـتفي

ية تا ية و� تخا بة امحلالت � نا ية  برصي العمو سمعي ا ئ�تصال ا ب ن سـ مب ل تفل  .سـم
    

يظ وشاك عن الفريق �شرتايكقعةقعةقعةقعة مو مو مو مو مقرتحات قوانني مقرتحات قوانني مقرتحات قوانني مقرتحات قواننيكام أحال مخسكام أحال مخسكام أحال مخسكام أحال مخس شار  يظ وشاك عن الفريق �شرتايك من ا شار  يظ وشاك عن الفريق �شرتايك من ا شار  يظ وشاك عن الفريق �شرتايك من ا شار  حفحفحفحف من ا تصة ململململسسسستتتت تصة  عىل اللجن ا تصة  عىل اللجن ا تصة  عىل اللجن ا ̄̄̄¯ عىل اللجن ا
تعلق األمر بـ  تعلق األمر بـ و تعلق األمر بـ و تعلق األمر بـ و      : : : :ييييو

ياحة ....1111  .للسـمقرتح قانون يريم إىل إحداث غرف 
ياحة ....2222  .للسـمقرتح قانون يريم إىل إحداث ا(لس الوطين 
متمي القانون رمق  ....3333 يري و تمقرتح قانون يريم إىل  تب الوطين للمغريب1.74.16تغ تعلق � ملك ا ياحةمل  .للسـ 
نات كام مت 17.99 من القانون رمق 306 واملادة 301مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  ....4444 تأ تعلق مبدونة ا ي  ل مي

 .09.03تمتميه �لقانون رمق 
متمي القانون رمق  ....5555 يري و تمقرتح قانون يريم إىل  نظام األسايس لواكالت األسفار31.96تغ تعلق � ل ا  .مل

 
تب عىل بعدها بعدها بعدها بعدها  تورياتقرارملكاطلع ا تصدرها قرارهسـ ا(لس ا/ ترصحي 816 رمق ي األخرية واليت  ل القايض �

تقاليل يري من الفريق � شار املرحوم محمد  شغ¹ ا سـشغور املقعد اºي اكن  ت ي خب ترب 817قرار رمق ، وملس ع اºي ا
ي ناء بعض ا تور � hنواب مطابق ل تعلق مبجلس ا ميي ا تضيه أن القانون ا سـ ل ملقمل ث سـتف ها عن لتنظ فصلات اليت ميكن 

نص ناء 818 رمق ، والقرارلمجموع ا تور � hية ل يا تعلق �ألحزاب ا ميي ا سـتث القايض مبطابقة القانون ا سـ سـ سـ لمل لتنظ

نص31الفقرة الرابعة من الفصل  ها عن مجموع ا ل واليت ميكن   .فصل
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ثال�ءبعد بعد بعد بعد  يومه ا ية  ئ� ا سة األ تب عىل جدول أعامل  لذS صادق ا ل ه سـ لشفجل توبر 25 ملك ها 2011ك أ س اليت سريأ
سة يد كوسكوس كأمني للج يد  يجديكن وا سن  يد  ثالث للريس ا يفة ا لا مح سـ ب حل سـ ل لخلل ل  .ئ

 

يةيف يف يف يف  تب عىل  ية، وافق ا تلبجمال العالقات اخلار ملك  من �حتاد الربملاين اإلفريقي حلضور ا/ورة  املوÈةعوةا/ ج
يذية واملؤمتر  ية أعضاء �حتاد الربملاين اإلفريقي يف اخلرطوم ملرؤساء الربملاÎت اإل) 34(لتنفا  نونرب 27ا بني يقفر

نرب  تب عىل 2011جوفاحت د نة تقرير عن أشغال اج)عملك، من جانب آخر اطلع ا ية واأل جل  يا شؤون ا سـا سـ من لل
ية لالحتاد من أجلوحقوق اإل ية الربملا نسان  للجمع توسط  ن يل، الربملان األ-ملا تو6ورويب، كسـ برو ، كام 2011 برك أ
شارين يف أشغال ا/ورة اطلع عىل  شاركة وفد عن جملس ا تتقرير حول  يذية لالحتاد الربملاين 58ملسم نة ا لتنف  للج

نرب 20 و19إلفريقي، يويم ا ية ، كام اطلع أيضا عىل 2011شـت  ية الربملا ية  نتقرير عن أشغال ا/ورة اخلر للجمع يف
تعاون بأور� لنظمة األمن وا يا، -مل توبر 10101010 و 07070707ما بني ت كروا  .2011201120112011ك أ

 

ية اليت قامت هبا مصاحل داريةاإلشؤون ل حمور ايفيفيفيف يد األمني العام للمجلس عرضا حول ا/راسات ا ن، قدم ا لتقسـ ل
تحمالت اخلاص يÚ دفرت ا هزي قصد  تعاون مع وزارة ا شارين  لإدارة جملس ا هت ب لتجت هزيات جملس ملس بىن و يانة  جت  م بص

شارين وفق املعايري  ية املعمول هباملستا تلف جوانهبا خاصة . ملهنوالضوابط ا نقطة من  تب هذه ا خموقد تدارس ا ل ملك
تعلق مهنا  يارات املطروحة عىل ا(لس يما يانة مبفردها أو اللجوء فقط للجوء إىل رشكة واحدة خت�ال هام ا لصيام  مب للق

يانة األÈزة لك عىل حدىإىل عدة رشاكت  صتأمني  رشوع وقد تقرر بأن يمت حبث. ل يار األول قصد ا ل جناعة � خت
ية  ب� بعد أن تكون  يع ا توح خالل األسا بات القانوية واإلدارية الالزمة لإلعالن عن عرض  معليف اختاذ الرت ب ملقن مف تي
هذا الغرض مت  هزيات املوجودة داخل ا(لس و يع األشغال وا بة  هر نونرب � سلمي الهنايئ قد متت خالل  لا تج لش مجلل سـ لنت

جليل  تعاون مع تشك بون واألمني العام للمجلس  سادة احملا يفة األول للريس وا بنة تضم يف عضويهتا لك من ا سـ ل خلل ئي
سن الظروف يات يف أ تلف هذه ا هزي قصد اإلرساع يف إمتام  حمصاحل وزارة ا لعمل خم  .لتج

 
يق ويفويفويفويف بهتا  يد األحضى ملوظفي ا(لس مع حتديد  نحة  تب عىل رصف  سـ األخري وافق ا بتنع س م نوابنملك  .لمع جملس ا

 
  


