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        317المكتب اجتماع                                                                                                        المستشارينمجلس  

  
        

        333317171717اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201    ينايرينايرينايريناير    16161616    امخليسامخليسامخليسامخليسليوم ليوم ليوم ليوم 

        
وحضور  رئيس ا8لس ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللاج�عا برئاسة  2014 يناير 16 امخليسمكتب جملس املستشارين يوم  قدقدقدقدعععع

 أالعضاء السادة: 
            

        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل      
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن      
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عابد شكيلعابد شكيلعابد شكيلعابد شكيل                        
    حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عبد املاS أفرRطعبد املاS أفرRطعبد املاS أفرRطعبد املاS أفرRط                        
    أمني أمني أمني أمني         ::::        عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح            

    

ملساءd السـيد رئيس املقبc تدارس املكتب الرتتيبات املتعلقة [جللسة الشهربة  قاملوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب الساببعد بعد بعد بعد 
به يف  معموالاكن ؤال واحد كام واالٓخر عن املعارضة بدل س أالغلبيةسؤالني، واحد عن  دراج[ٕ احلكومة واليت مت االتفاق بشأهنا 

        . السابق
        
        

الشهرية. وقد  اجللسة املقبcربجمة موضوع "السـياسة اجلديدة للهجرة [ملغرب" يف رس املكتب مقرتح الفريق احلريك بتداو[ملناسـبة و[ملناسـبة و[ملناسـبة و[ملناسـبة 
مضن مجموعة أالسـئc أالخرى املسجc 7ى مكتب ا8لس قصد برجمهتا يف اجللسات  قرر املكتب بأن يمت �حتفاظ هبذا املوضوع

.cاملقب  
  

الرشوع يف دراسة النقط املدرجة يف جدول ٔاعامل املكتب ٔاخرب السـيد الرئيس السادة ٔاعضاء املكتب بأنه تنفيذا لقرار املكتب  وقبلوقبلوقبلوقبل
 cعدم قانونية هذا علام، حيث ٔاكدت امل إالحاطةبث  السـيد رئيس احلكومة عقب قراره بوقف ٕاىلفقد بعث مبراس cإالجراءراس 

  وضعف املرتكزات القانونية اليت استند علهيا هذا القرار.
  

رئيس فريق  ٕاقدامالسـيد رئيس جملس النواب عقب  ٕاىلاملكتب بفحوى الرساd اليت و�ها  ٔاعضاءٔاخرب السـيد الرئيس السادة  كامكامكامكام
فرRط يف ٕاطار عىل تدخل املستشار السـيد عبد املاS أ  اب عىل توجيه رساd احتجاجية لرئاسة ا8لسالعداd والتمنية مبجلس النو 

   ل ما فاه به بعض ٔاعضاء جملس النواب من عبارات متس شعور جزء كبري من املغاربة.8لس علام يف اجللسة السابقة حو ٕاحاطة ا
  

لنائب املذكور [لتوجه مبارشة لرئاسة ا8لس دون املرور عرب القنوات الرمسية ٔاوحض السـيد الرئيس يف هذه املراسc عدم ٔاحقية ا وقدوقدوقدوقد
  وا7سـتورية.

        

    الثال»ء لٔالسـبوع املقبل ويتعلق أالمر بــ:  الترشيعية اجلاهزة خالل جلسة يومقرر املكتب برجمة النصوص  بعدهابعدهابعدهابعدها

  .ط �ج�عيط �ج�عيط �ج�عيط �ج�عيهيئة مراقبة التأمينات و�حتياهيئة مراقبة التأمينات و�حتياهيئة مراقبة التأمينات و�حتياهيئة مراقبة التأمينات و�حتيايقيض ٕ[حداث  64.1264.1264.1264.12مرشوع قانون رمق  •

 ".مؤسسة أالعامل �ج�عية لفائدة موظفي وزارة �قتصاد واملاليةمؤسسة أالعامل �ج�عية لفائدة موظفي وزارة �قتصاد واملاليةمؤسسة أالعامل �ج�عية لفائدة موظفي وزارة �قتصاد واملاليةمؤسسة أالعامل �ج�عية لفائدة موظفي وزارة �قتصاد واملاليةيقيض ٕ[حداث وتنظمي " 82.1282.1282.1282.12مرشوع قانون رمق  •
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، املعمتدة من قبل 1949(مراجعة)  العامل املهاجرينالعامل املهاجرينالعامل املهاجرينالعامل املهاجرينبشأن  97979797يوافق مبوجبه عىل االتفاقية رمق  87.1387.1387.1387.13مرشوع قانون رمق  •
 .1949يونيو  78ولية يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة جبنيف يف املؤمتر العام ملنظمة العمل ا

عليه داخل واملصادقة ناقشة امل  الترسيع مبسطرة  للمجلس قرر املكتب تعبئة الفرق قصد النظام ا7اخيلمقرتح تعديل وخبصوص وخبصوص وخبصوص وخبصوص 
  . يف ٔاقرب وقت ممكن  جلنة العدل

  

عىل واليت وافق فهيا والبحث العلمي وتكوين أالطر  ايلوزير التعلمي الع السـيداطلع املكتب عىل مراسc  ٔاشغال اللجنمسـتوى  عىلعىلعىلعىل
  طلبات عقد اج�عات جلنة التعلمي لتدارس ومناقشة القضاR اليت تندرج مضن اختصاصات هذه الوزارة.

 

فضييل اليت سرئاسها السـيد محمد  2014يناير  21يوم الثال»ء جلسة وافق املكتب عىل جدول ٔاعامل أالسـئc الشفهية جمال يف يف يف يف 
 .دوح Áٔمني للجلسةرئيس والسـيد عبد اللطيف ٔابللالثاين اخلليفة 

        

عوة املو�ة ٕاىل السـيد رئيس جملس املستشارين من طرف رئيس جملس وافق املكتب عىل تلبية ا7العالقات اخلارجية  حموريف يف يف يف 
  الشـيوخ جبمهورية اكزاخسـتان للقيام بزRرة رمسية لبالده.

  

اج�ع فريق احلزب الشعيب أالورويب [لربملان أالورويب اطالعه عىل مراسc من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون حول عقد  وبعدوبعدوبعدوبعد
ين وفد برملاين كيدعوة  مقرتح وافق عىل، فرباير [لبحر امليت عىل هامش اج�ع امجلعية الربملانية لالحتاد من ٔاجل املتوسط 9يوم 

 الربملاين العريب جدول ٔاعامل ا7ورة الثالثة عرشة للجنة التنفيذية واملؤمتر العرشية لالحتاداطلع املكتب عىل بالدÊ، و للقيام بزRرة ل 
        .2014يناير  20ٕاىل  18لكويت من [املنعقد 

رة معل للمغرب خالل الصداقة املغرب / �حتاد أالوريب [لربملان أالورويب القيام بزRمجموعة عزتام جانب آخر رحب املكتب [ منمنمنمن
يوم  للمغربرئيس جملس الشـيوخ إاليطايل من املقرر ٔان يقوم هبا  اليت . كام رحب [لزRرة2014فرباير 17و  13الفرتة املمتدة مابني 

  .2014فرباير  03
        

تقرير حول الزRرة  وعىل ، املنعقد مؤخرا [لر[طتقرير حول املنتدى الربملاين أالول املغريب الفرنيسأالخري اطلع املكتب عىل ويف ويف ويف ويف 
  .2014يناير  10ٕاىل  8ولندا من املستشارين والوفد املرافق Ð لب اليت قام هبا السـيد رئيس جملس

        

خرب السـيد الرئيس السادة ٔاعضاء املكتب مببادرة تنظمي امللتقى الثالث ٔالطر جملس املستشارين مبناسـبة أ  داريةاالٕ شؤون حمور ال يف يف يف يف 
ثر عمل الربملاين، إ ن آليات الريق [لسيس الربملان املغريب وذS هبدف الرفع من مسـتوى هذه أالطر ومتكيهنا ماÓكرى امخلسـينية لتأ 

يف  ٕانشاءهذS قدم السـيد أالمني العام اخلطوط العريضة ملرشوع القانون ا7اخيل ملركز ا7راسات وأالحباث الربملانية واÓي يأيت 
يف اجتاه تعزيز ا7راسات املتعلقة [ملؤسسة الربملانية وترسـيخ مبادئ الفعالية والنجاعة يف العمل  هود اليت يقوم هبا ا8لسا8  ٕاطار

للمجلس حبيث  إالداري املعرفة. ويعترب هذا املركز وحدة غري Ýبعة للتنظمي وٕانتاجترسـيخ ثقافة إالبداع يف صناعة املعلومة و الربملاين 
        حتت إالرشاف املبارش ملكتب ا8لس. مهقاللية التامة ويبارش Þا[السـت يمتتع

        

وما يرتبط هبا املزيانية  تنفيذقرر املكتب ختصيص ٕاحدى اج�عاته املقبc 7راسة ومناقشة خمتلف النقط املتعلقة بأوجه     أالخريويف ويف ويف ويف 
رار دليل للمساطر من ورضورة ٕاخضاعها ملبدٔا التخطيط القبيل مع ضبط املساطر املتعلقة [لصفقات العمومية عرب ٕاقمن ٕاكراهات 

  طرف مكتب ا8لس. 
        

رصف التعويضات اجلزافية عن التنقل وختصيصها فقط للسائقني ولٔالشخاص اÓين ينجزون Þام فعلية ٔاخذ املكتب علام بتوقيف  كامكامكامكام
        خارج الر[ط. 

        
        

        

 


