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         189 اجتماع المكتب                                                                                                  المستشارينمجلس  
    
        

        999918181818اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201    مايمايمايماي    12121212االثنني االثنني االثنني االثنني 

        
        

وحضور ا:كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج�عا برئاسة رئيس ا+لس  2014 ماي 12االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقدعقدعقدعقد
     أالعضاء السادة: 

        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                محمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعالل            
        الثاين للرئيس،الثاين للرئيس،الثاين للرئيس،الثاين للرئيس،اخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         ::::                محمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيل                        
        اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛        : : : :                 عبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشن                        
        ــــب  ؛ــــب  ؛ــــب  ؛ــــب  ؛ــــحماســحماســحماســحماســ        ::::                عابد شكيـــــلعابد شكيـــــلعابد شكيـــــلعابد شكيـــــل                        
        ؛؛؛؛    حماســـــــبحماســـــــبحماســـــــبحماســـــــب        ::::                عبد املا] أفرZطعبد املا] أفرZطعبد املا] أفرZطعبد املا] أفرZط            
                حماســــــب؛حماســــــب؛حماســــــب؛حماســــــب؛        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                        

        

 يتعلق بطريقة تسـيري 085.13مرشوع قانون تنظميي رمق  برجمة املكتب قرر املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق، بعدبعدبعدبعد
 مبارشة بعد جلسة أالسـئp الشفهية. 2014ماي  13اللجان النيابية لتقيص احلقائق يوم الثالkء 

  

يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  03.14مرشوع قانون رمق  لجنة اxتصةال ٔاحال املكتب عىل  بعدهابعدهابعدهابعدها
وا�ي توصل به  ) املتعلق بنظام الضامن �ج�عي1972يوليو  27( 1392الٓخرة من جامدى ا 15الصادر يف  1.72.184

   ا+لس من :ن احلكومة.
        

  بتوصل جملس النواب �لنصوص الترشيعية التالية :جانب آخر ٔاخذ املكتب علام  منمنمنمن
 أالصا� واملعارصة).مقرتح قانون يقيض ٕ�ضافة مادة جديدة يف املدونة العامة للرضائب، (تقدم به ٔاعضاء من فريق  .1
مقرتح قانون يمتم الباب التاسع من الكتاب أالول من قانون املسطرة اجلنائية بفرع kلث يتعلق �لتعويض عن ٔارضار  .2

 �عتقال �حتياطي يف حاليت عدم املتابعة ٔاو الرباءة. (تقدم به ٔاعضاء من فريق أالصا� واملعارصة).
        

الرايم ٕاىل تغيري وتمتمي عنوان الكتاب اخلامس واملادة  105نواب �عتبار مقرتح قانون رمق جملس ال بقرار  ٔاخذ املكتب علام كامكامكامكام
املتعلق مبدونة التجارة وا�ي سـبق ؤان تقدم به رئيس ا+موعة النيابية للحزب العاميل، مقرتحا  95.15من القانون رمق  546

  مقدما �مس الفريق �شرتايك.
 

عىل وثرية تقدم ا:راسة �لنسـبة +موع النصوص احملا� علهيا، توقف املكتب عند خمتلف مواد حمور اللجن وبعد اطالعه يف يف يف يف 
النظام ا:اخيل اليت تنظم معلية تقدمي تقارير اللجان يف اجللسات العامة حيث شدد املكتب عىل رضورة ٔان يقوم السادة 

ملخص عن ٔاشغال اللجنة خبصوصه حىت يتسـىن  مقررو اللجن بتقدمي  النص موضوع ا:راسة يف اجللسة العامة وعرض
ن طبيعة النص وأالجواء املرافقة :راسـته واملصادقة عليه داخل اللجنة. ويف هذا إالطار قرر للسادة املستشارين إالطالع ع

قرتح املكتب مراسp السادة رؤساء اللجن حلهثم عىل رضورة تقدمي ملخص عن تقارير اللجن مع بداية دراسة لك مرشوع ٔاو م
  قانون.
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عدم ٕاخبار ٔاعضاء  حول الفريق �سـتقاليل ٕاىل السـيد رئيس جلنة املالية اليت وºهاحتجاج رسا� �اطلع املكتب عىل  بعدهابعدهابعدهابعدها
حول موضوع "تدبري وحصيp معل مؤسسة صندوق  2014ماي  05الفريق ٕ�لغاء �ج�ع ا�ي اكن مقررا يوم االثنني 

  إاليداع والتدبري".
  

تفعيل مقتضيات الفقرة برضورة  اليت طالب فهيا رئيس فريق �حتاد ا:سـتوري السـيدمراسp  جانب آخر تدارس املكتب منمنمنمن
  من النظام ا:اخيل للمجلس يف مشوليهتا. 51الثالثة من الفصل 

  

يس فريق �حتاد فوض املكتب للسـيد الرئيس ٕاجراء االتصاالت الرضورية من ٔاجل حل إالشاكلية اليت طرÃا السـيد رئ  وقدوقدوقدوقد
  ا:سـتوري وكذا إالشاكالت املتعلقة بتعويض بعض املناصب الشاغرة سواء داخل املكتب ٔاو ببعض اللجن ا:امئة.

  

اليت سريأسها اخلليفة الثاين  2014ماي  13وم الثالkء صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة ي الشفهية جمال أالسـئp يفيفيفيف
  عبد اللطيف ٔابدوح Çٔمني للجلسة. للرئيس السـيد محمد فضييل والسـيد

        

  موضوعني وهام : قبp ملساء� السـيد رئيس احلكومةمسـتوى آخر صادق املكتب عىل مقرتح تضمني اجللسة الشهرية امل  عىلعىلعىلعىل

  "قضاZ وانتظارات املرٔاة املغربية يف برامج وسـياسات احلكومة"، •

        "تدبري احلكومة +ال املاء والطاقة". •
        

 Éف Éف Éف Éرها خالل اجللسات �حت قررفÊاليت يتوفر عليه ا+لس حاليا ٕاىل حني است pاملقرتحة يف بنك أالسـئ pفاظ ببايق أالسـئ
.pاملقب  

  

دعوة من املنتدى العاملي للنساء الربملانيات للمشاركة يف اجللسة العامة ملنتدى جمال العالقات اخلارجية، وافق املكتب عىل يف يف يف يف 
CRANS MONTANA ريقيات حول موضوع "تأثري النساء �لربملا×ت يف العامل إالساليم" املقرر عقدها يوم للنساء إالف

للمنتدى  2014من املنتدى العاملي للنساء الربملانيات للمشاركة يف القمة الصيفية مماثp دعوة وعىل �لر�ط.  2014يونيو  21
  .2014يوليوز  03املقرر عقدها برواندا من فاحت ٕاىل 

    

ح وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ٕاليفاد وفد من جملس املستشارين ٕاىل ٕاسـبانيا وذ] عىل ضوء تكرار تقدمي قرت م وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
ٔاكد املكتب ٔان االتصاالت مع الطرف  امللمتسات املعادية ملصاحل املغرب من طرف بعض أالحزاب السـياسـية إالسـبانية

هذه املواضيع  حوري املقبل للجنة املغربية إالسـبانية سـيكون مناسـبة لطر إالسـباين جارية بشلك عاد وغري متوقفة ؤان اللقاء ا:
 11ٕاىل  5من  WUF7تقرير حول ا:ورة السابعة للمنتدى احلرضي العاملي بعدها اطلع املكتب عىل  .مع الطرف إالسـباين

سان التابعة ن وار بني احلضارات وحقوق االٕ اج�ع اللجنة ا:امئة الثالثة للحتقرير حول وكذا عىل مبيدلني / كولوبيا.  2014ٔابريل 
  .للجمعية الربملانية للبحر أالبيض املتوسط

 

لشغل مناصب املسؤولية مبجلس  تقرير جلنة تلقي الرتشـيحاتجمال الشؤون إالدارية اطلع املكتب عىل  خالصة  يفيفيفيف
  .املستشارين

 


