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  190 اجتماع المكتب                                                                                                  المستشارينمجلس  

         
    
        

        190190190190اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201    مايمايمايماي    19191919االثنني االثنني االثنني االثنني 

        
        

اج�عا برئاسة رئيس ا5لس ا4كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور  2014ماي  19مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  عقدعقدعقدعقد
     أالعضاء السادة: 

        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيل                        
        ة اخلامــــــــس؛ة اخلامــــــــس؛ة اخلامــــــــس؛ة اخلامــــــــس؛اخلليفاخلليفاخلليفاخلليف        : : : :         عبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشن                        
        حماســـــــب  ؛حماســـــــب  ؛حماســـــــب  ؛حماســـــــب  ؛        ::::                عابد شكيـــــلعابد شكيـــــلعابد شكيـــــلعابد شكيـــــل                        
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عبد املاV أفرUطعبد املاV أفرUطعبد املاV أفرUطعبد املاV أفرUط            
                حماســــــب؛حماســــــب؛حماســــــب؛حماســــــب؛        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                        

        

ملناقشة التقرير السـنوي  مع جملس النواباج�ع مشرتك قرر املكتب عقد املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق،  بعدبعدبعدبعد
ماي  21. وستمت هذه اجللسة مبقر جملس النواب يوم أالربعاء من ا4سـتور 148تفعيال للفصل gت وذV للمجلس أالعىل للحسا

    س عىل حدة خالل |رخي سيمت حتديده الحقا.أن تمت مناقشة هذا التقرير داخل لك جملالساعة احلادية عرشة صباحا، عىل  عىل 2014

        

مبارشة بعد انهتاء جلسة �سـ�ع للتقرير السـنوي  2014ماي  21أالربعاء  عقد جلسة معومية يوم جمال الترشيع قرر املكتبيف يف يف يف 
  النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية :للمجلس أالعىل للحساgت وذV ل�راسة والتصويت عىل 

 يتعلق بطريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص احلقائق. 085.13مرشوع قانون تنظميي رمق  •

املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕاحداث هيئة املهندسني  016.89تمتمي القانون رمق ب  65.12رمق  مرشوع قانون •
 املعامريني الوطنية.

 مرشوع النظام ا4اخيل 5لس املستشارين. •
        هذه اجللسة اخلليفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل والسـيد محيد كوسكوس ٔ�مني للجلسة،وسريأس وسريأس وسريأس وسريأس 

        

 01.00يقيض بتمتمي القانون رمق  جديد تقدم به فريق أالصا� واملعارصة 5gلس مقرتح قانون  جلنة التعلميحال املكتب عىلأ بعدها بعدها بعدها بعدها 

        .املتعلق بتنظمي التعلمي العايل
        

        بتوصل جملس النواب gلنصوص الترشيعية التالية :بتوصل جملس النواب gلنصوص الترشيعية التالية :بتوصل جملس النواب gلنصوص الترشيعية التالية :بتوصل جملس النواب gلنصوص الترشيعية التالية :    من جانب آخر أخذ املكتب علاممن جانب آخر أخذ املكتب علاممن جانب آخر أخذ املكتب علاممن جانب آخر أخذ املكتب علام

  مؤسسة الشـيخ خليفة بن زايد.مؤسسة الشـيخ خليفة بن زايد.مؤسسة الشـيخ خليفة بن زايد.مؤسسة الشـيخ خليفة بن زايد.املنشأة مبوجبه  11112.072.072.072.07بتغيري وتمتمي القانون رمق  29.1429.1429.1429.14مرشوع قانون رمق  •

من ربيع أالول  22الصادر يف  1.93.228بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق     28.1428.1428.1428.14مرشوع قانون رمق  •
  ن سلطان.ن سلطان.ن سلطان.ن سلطان.مؤسسة الشـيخ زايد بمؤسسة الشـيخ زايد بمؤسسة الشـيخ زايد بمؤسسة الشـيخ زايد ب) gٕنشاء 1993سبمترب  10( 1414

تفاق الثنايئ حول املساعدة املتباد� إالدارية يف ا5ال امجلريك، املوقع يوافق مبوجبه عىل اال 14.1414.1414.1414.14مرشوع قانون رمق  •
        حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية.حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية.حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية.حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية.بني  2013سبمترب  g5لرgط، يف 
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فرباير  21( 1388ذي احلجة  4الصادر يف  1.69.45يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  90.1290.1290.1290.12مرشوع قانون رمق  •
 .شأن املكتب الوطين للصيد البحريشأن املكتب الوطين للصيد البحريشأن املكتب الوطين للصيد البحريشأن املكتب الوطين للصيد البحري) يف 1969

أكتوبر  14( 1432من ذي القعدة  16صادر يف  1.11.165مقرتح قانون تنظميي يقيض بتغيري وتمتمي ظهري رشيف رمق  •
 ....تقدم به بعض نواب الفريق �سـتقاليل    مبجلس النوابمبجلس النوابمبجلس النوابمبجلس النواب    املتعلق    27.1127.1127.1127.11) بتنفيذ القانون التنظميي رمق 2011

 .تقدم به بعض ٔاعضاء الفريق �سـتقاليل    زي العنرصي وكراهية أالجانبزي العنرصي وكراهية أالجانبزي العنرصي وكراهية أالجانبزي العنرصي وكراهية أالجانباملاملاملاملمقرتح قانون ضد  •

) 2003ستمبرب  11( 1424من رجب  14صادر يف  1.03.194من الظهري الرشيف رمق  9مقرتح قانون يقيض بمتمي املادة  •
 .تقدم به بعض أعضاء الفريق �سـتقاليل    مبدونة الشغلمبدونة الشغلمبدونة الشغلمبدونة الشغلاملتعلق  65.9965.9965.9965.99بتنفيذ القانون رمق 

    

اليت سريأسها اخلليفة اخلامس السـيد عبد  2014ماي  20يوم الثال¿ء صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل  أالسـئ¾ الشفهيةحمور يف يف يف يف 
  الرحامن ٔاشن والسـيد محيد كوسكوس ٔ�مني للجلسة.

  
        

هرية املوÄة لرئيس احلكومة اطلع املكتب عىل مجموع املواضيع املقرتحة من طرف الفرق الربملانية واÁصصة جللسات املساء� الش  بعدهابعدهابعدهابعدها
  حول السـياسات العامة ويه :

        ::::    لسات املساء� الشهريةلسات املساء� الشهريةلسات املساء� الشهريةلسات املساء� الشهريةجل جل جل جل الفريق �شرتايك الفريق �شرتايك الفريق �شرتايك الفريق �شرتايك     املواضيع املقرتحة من طرفاملواضيع املقرتحة من طرفاملواضيع املقرتحة من طرفاملواضيع املقرتحة من طرف •

  ".السـياسة احلكومية يف جمال حامية الطفو� والشـبابالسـياسة احلكومية يف جمال حامية الطفو� والشـبابالسـياسة احلكومية يف جمال حامية الطفو� والشـبابالسـياسة احلكومية يف جمال حامية الطفو� والشـباب" املوضوع أالول : •

 ".ساهتا عىل �قتصاد الوطينساهتا عىل �قتصاد الوطينساهتا عىل �قتصاد الوطينساهتا عىل �قتصاد الوطينالسـياسة احلكومية يف تدبري املديونية اخلارجية وانعاكالسـياسة احلكومية يف تدبري املديونية اخلارجية وانعاكالسـياسة احلكومية يف تدبري املديونية اخلارجية وانعاكالسـياسة احلكومية يف تدبري املديونية اخلارجية وانعاك" :    املوضوع الثاين •

        املواضيع املقرتحة من طرف فرق أالغلبية جللسات املساء� الشهرية :املواضيع املقرتحة من طرف فرق أالغلبية جللسات املساء� الشهرية :املواضيع املقرتحة من طرف فرق أالغلبية جللسات املساء� الشهرية :املواضيع املقرتحة من طرف فرق أالغلبية جللسات املساء� الشهرية : •

 "مراجعة منظومة ا4معمراجعة منظومة ا4معمراجعة منظومة ا4معمراجعة منظومة ا4معاملوضوع أالول : " •

 "أزمة الصادرات املغربيةأزمة الصادرات املغربيةأزمة الصادرات املغربيةأزمة الصادرات املغربيةاملوضوع الثاين : "  •

 ".معاجلة إالشاكالت اليت تعوق �ستÌرمعاجلة إالشاكالت اليت تعوق �ستÌرمعاجلة إالشاكالت اليت تعوق �ستÌرمعاجلة إالشاكالت اليت تعوق �ستÌراملوضوع الثالث : " •
  

ميع هذه أالسـئ¾ يف بنك املعطيات قصد تبنهيا واسـتغاللها خالل اجللسات املقب¾ اليت سـيعقدها ا5لس قرر املكتب �حتفاظ جب  وقدوقدوقدوقد
  هبذا اخلصوص.

  

جواب رئيس الربملان أالورويب املتعلق gلقمة الربملانية إالفريقية واليت مضهنا بعض اطلع املكتب عىل  جمال العالقات اخلارجية يفيفيفيف
  عىل الرسا� اليت سـبق ؤان وÄها Ö السـيد رئيس جملس املستشارين.التوضيحات والرشوحات ردا 

        

منظمة أالمم املتحدة للطفو� "اليونسـيف" بعقد اج�ع ٔاويل للتنسـيق مع ا×ي تقدمت به قرتح جانب آخر وافق املكتب عىل املمن من من من 
مجموعة العمل اخلاصة حبقوق الطفل (ٕاحداث مبقر ا5لس وذV لبلورة االتفاق املشرتك حول  2014ماي  28جملس املستشارين يوم 

 فريق معل برملاين خاص gلطفل).
        

تقرير عن مشاركة السـيدة املستشارة لطيفة الزيواين يف ٔاشغال امللتقى الثالث للسـيدات الربملانيات برابطة جمالس  اطلع املكتب عىلكام كام كام كام 
  .2014فرباير  10و  09عقد gخلرطوم يف الشـيوخ والشورى وا5الس املامث¾ gٕفريقيا والعامل العريب املن

    

طلب ا5لس أالعىل للتعلمي لتعيني  Äة ¿نية وخالل مناقشـته لبعض النقط املدرجة يف حمور الشؤون الربملانية وافق املكتب عىلمن من من من 
  عضوين من جملس املستشارين لمتثيß ٔاثناء تشكيل ا5لس أالعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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املواطنني احملتاجني واطنات و �سـتعانة خببري لٕالشارات لتقدمي وقائع اجللسات لفائدة املرر املكتب، وبتنسـيق مع جملس النواب قكام كام كام كام 
V× .ٕاذ سيمت الرشوع يف هذه اخلدمة ابتداء من جلسة يوم الثال¿ء املقبل  

        

يوم عىل مع جملس النواب اليت سـتعقد اج�عها هذا ال نسـيق اج�ع جلنة الت تدارس املكتب املواضيع واحملاور اليت سـتدرج مضن بعدها بعدها بعدها بعدها 
  الساعة الثانية زو� مبقر جملس املستشارين.

   

لشغل مناصب املسؤولية واليت انطلقت مؤخرا gٕرشاف من النتاجئ أالولية لعملية الرتشـيح  جمال الشؤون إالدارية اطلع املكتب عىل يفيفيفيف
  .حمامك اململكةا5لس أمام  الرتافع لفائدةالتعاقد مع حمايم من ٔاجل ري قرر املكتب . ويف أالخاللجينة املنبثقة عن املكتب

        

 


