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        192و  191 المكتب يماعاجت                                                                                        المستشارينمجلس  
    
        

        
        192192192192و و و و     191191191191    يييياملكتب رمقاملكتب رمقاملكتب رمقاملكتب رمق    يييياج�عاج�عاج�عاج�ع

        4444201201201201    مايمايمايماي    27272727والثال'ء والثال'ء والثال'ء والثال'ء         26262626االثنني االثنني االثنني االثنني ليويم ليويم ليويم ليويم 
        
        

        
ا?كتور محمد الشـيخ برئاسة رئيس ا3لس  اج�عني 2014 ماي 27والثال'ء  26االثنني  مكتب جملس املستشارين يويم عقدعقدعقدعقد

     وحضور أالعضاء السادة: بيد هللا 
        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                نعاللنعاللنعاللنعاللمحمد فوزي ب محمد فوزي ب محمد فوزي ب محمد فوزي ب             
        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيل                        
        اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،        ::::                شـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبدا                        
        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` أفر_طعبد املا` أفر_طعبد املا` أفر_طعبد املا` أفر_ط            
        أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.        ::::                ارياريارياريعذاب الزغعذاب الزغعذاب الزغعذاب الزغ                        

        

بداية هذا nج�ع عرب السـيد رئيس جملس املستشارين gمسه وgمس السادة ٔاعضاء املكتب عن ترحيبه gلسـيد محمد يف يف يف يف 
        عذاب الزغاري كعضو جديد gملكتب خلفا للمستشار السابق ٔامحد حاu ممتنيا s التوفيق يف qامه اجلديدة.

        

صاحبة السمو املليك أالمرية اجللي{ لالمرمي رئيسة املرصد الوطين حلقوق الطفل واليت مضنهتا مراس{ اطلع املكتب عىل  بعدهابعدهابعدهابعدها
  مقعدا تطابقا مع مقاعد برملان الكبار. 395النتاجئ الهنائية لٔالطفال ا�ين ٔاحرزوا عىل مسوها 

  

من ?ن ٔاعضاء الفريق nسـتقاليل  بتوص� بطعنجانب آخر اطلع املكتب عىل مراس{ ا3لس ا?سـتوري واليت خيرب فهيا  منمنمنمن
حبل ا3لسني اجلهويني لصياد� الشامل واجلنوب     القايض    115.13115.13115.13115.13    للوحدة والتعادلية مبجلس املستشارين يف القانون رمق

 وٕاحداث جلنة خاصة مؤقتة وذ` قصد البت يف مدى دسـتوريته.
    

بعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص عىل ا3لس  يتعلق 86.1286.1286.1286.12ٕاحا� مرشوع قانون رمق  جمال الترشيع قرر املكتب يفيفيفيف
nقتصادي وnج�عي ا�ي ٔاصدره رٔاي ج�عي والبييئ ٕالبداء الرٔاي فيه، كام اطلع املكتب عىل الnقتصادي وn ا3لس

        للتمنية".والبييئ حول موضوع "احلاكمة عن طريق التدبري املندمج للموارد املائية يف املغرب : رافعة ٔاساسـية 
        

ين توصل هبام ا3لس من ?ن فريق أالصا� واملعارصة ويتعلق جديد نيمقرتحجانب آخر ٔاحال املكتب عىل اللجنة ا³تصة  منمنمنمن
   أالمر ب:

    قانون العفو العام عىل مزارعي الكيف قانون العفو العام عىل مزارعي الكيف قانون العفو العام عىل مزارعي الكيف قانون العفو العام عىل مزارعي الكيف مقرتح  •

     تقنني زراعة الكيفتقنني زراعة الكيفتقنني زراعة الكيفتقنني زراعة الكيفمقرتح قانون بشأن  •
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        وص الترشيعية التالية :جملس النواب gلنص ٔاخذ املكتب علام بتوصل كامكامكامكام

 برهن الصفقات العمومية.برهن الصفقات العمومية.برهن الصفقات العمومية.برهن الصفقات العمومية.يتعلق  112.13112.13112.13112.13مرشوع قانون رمق  •

) 1922192219221922ٔابريل  11111111( 1340134013401340شعبان  12121212يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  130.12130.12130.12130.12مرشوع قانون رمق  •
    الصيد يف املياه الربية.الصيد يف املياه الربية.الصيد يف املياه الربية.الصيد يف املياه الربية.بشأن 

 .gلساحلgلساحلgلساحلgلساحليتعلق  81.1281.1281.1281.12مرشوع قانون رمق  •

جامدى االٓخرة  4444الصادر يف  02.14.20002.14.20002.14.20002.14.200يقيض gملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  14141414....105105105105مرشوع قانون رمق  •
) 1961196119611961دجنرب  30303030( 1381138113811381من رجب  22222222بتارخي  1.61.4261.61.4261.61.4261.61.426) بنسخ الظهري الرشيف رمق 2014201420142014ٔابريل  4444( 1435143514351435

    gٕحداث منطقة حرة مبيناء طنجة.gٕحداث منطقة حرة مبيناء طنجة.gٕحداث منطقة حرة مبيناء طنجة.gٕحداث منطقة حرة مبيناء طنجة.املتعلق 

    بعرض معليات التأمني.بعرض معليات التأمني.بعرض معليات التأمني.بعرض معليات التأمني.املتعلق  17.9917.9917.9917.99ن القانون رمق مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي ٔاحاكم الكتاب الرابع م •
        

عقد يوم درايس مشرتك بني جلنة العدل والترشيع وجلنة وافق املكتب على اللجان ا?امئة معل برÈمج إالطالع عىلوبعد وبعد وبعد وبعد 
لبييئ الشؤون nج�عية يف لك من جملس النواب وجملس املستشارين ملناقشة رٔاي ا3لس nقتصادي وnج�عي وا

        .2014ماي  29وا3لس الوطين حلقوق إالنسان حول القانون املتعلق gلعامل املزنليني وذ` يوم 
        

اليت ستنطلق عىل الساعة الرابعة  2014ماي  27يوم الثال'ء وافق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة  أالسـئ{ الشفهية حموريف يف يف يف 
ا لالتفاق املربم مابني جملس املستشارين وجملس النواب ا�ي عدل توقيت بداية جلسـته يف نفس والنصف بعد الزوال تنفيذ

اليوم واليت ستنطلق عىل الساعة الثانية بعد الزوال. وسرئاس هذه اجللسة اخلليفة الرابع للرئيس السـيد شـيخ امحدو ادبدا 
  والسـيد عبد اللطيف ٔابدوح Òٔمني للجلسة.

        

وا�ي سـبق ؤان تقدم به رئيس  جلسة خاصة ملناقشة التقرير السـنوي للمجلس أالعىل للحساgت دقرر املكتب عقبعدها بعدها بعدها بعدها 
(مت تعديل هذا القرار  عىل الساعة الرابعة بعد الزوال.  2014 يونيو 02يوم االثنني هذا ا3لس خالل أالسـبوع املايض وذ` 

يونيو  02بدل  2014يونيو  23د هذه اجللسة يوم االثنني خالل nج�ع ا�ي عقده املكتب يف اليوم املايل ٕاذ قرر عق
2014.(        

        

عقد جلسة مشرتكة بني جملس النواب وجملس املستشارين لالسـ�ع ٕاىل تقرير ا3لس الوطين حلقوق إالنسان قرر املكتب كام كام كام كام 
nج�ع ا�ي عقده  . (مت تعديل هذا القرار خالل2014يونيو  19وذ` يوم امخليس  من ا?سـتور 160يف ٕاطار الفصل 

  .)2014يونيو  16حيث قرر بأن تعقد هذه اجللسة يوم  2014ماي  27املكتب يوم الثال'ء 
  

الرئيس اجلديد للجنة العالقات اخلارجية مبجلس الشـيوخ  ٕاىل دعوةوافق املكتب عىل توجيه  حمور العالقات اخلارجيةيف يف يف يف 
  .2014يونيو  13ٕاىل  09الكولوميب لز_رة للمغرب خالل أالسـبوع املمتد من 

        

قصد  2014ماي  27يوم الثال'ء لالج�ع جلنة التعاون والصداقة املغربية العامنية مبجلس املستشارين  قرار إالطالع عىلوبعد وبعد وبعد وبعد 
  تشكيل مكتهبا.

        

بأن يعرض هذا وقرر ترشـيح nحتاد الربملاين العريب للسـيد فايز الشوابكة ملنصب أالمني العام لهذا nحتاد  يف شأنتداول تداول تداول تداول 
  أالمر مضن جدول ٔاعامل اج�ع جلنة التنسـيق مع جملس النواب قصد اختاذ موقف موحد اجتاه هذا الرتشـيح.
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" النظام الربملاين : دور املعارضة وأالغلبيةالنظام الربملاين : دور املعارضة وأالغلبيةالنظام الربملاين : دور املعارضة وأالغلبيةالنظام الربملاين : دور املعارضة وأالغلبيةتنظمي الربملان املغريب ٔالشغال الندوة الربملانية حول موضوع " قرر املكتببعدها بعدها بعدها بعدها 
 وجملس ٔاوروg تفعيال للربÈمج الثاليث املوقع بني اململكة املغربية وجملس ٔاوروg وnحتاد برشاكة مابني الربملان املغريب

  مبقر الربملان املغريب. 2014يونيو  19أالورويب وذ` يوم 
  

 ا�ي سـيعقد جلسة معل مع السـيد للربملان املغريب wwwweeeestminsterstminsterstminsterstminsterز_رة رئيس مؤسسة جانب آخر رحب املكتب ب منمنمنمن
من ٔاجل التشاور حول برÈمج الرشاكة بني هذه املؤسسة والربملان  2014يونيو  06ستشارين يوم امجلعة رئيس جملس امل 

        املغريب.
        

  .2014يونيو  02ماي ٕاىل  29وفد عن الربملان إاليطايل للمغرب من اليت يعزتم ز_رة رحب املكتب gلكام كام كام كام 
  
        

سـتقبال وفد عن جملس îة كيدال مبايل من طرف ا3لس الطلب جملس îة مراكش ìنسـيفت احلوز وافق املكتب عىل  كامكامكامكام
  .2014ماي  27يوم 

  
  

تقرير حول مشاركة وفد عن الربملان املغريب يف ٔاشغال املؤمتر العاملي gلربملان إاللكرتوين ا�ي أالخري اطلع املكتب عىل  ويفويفويفويف
 .2014ماي  11ٕاىل  08احتضنته سـيول من 

        

جملس املستشارين حول تنظمي واختصاصات القناة  هيأهمقرتح قانون املكتب عىل مسودة اطلع ربملانية الشؤون ال  جماليف يف يف يف 
        الربملانية.

        

لك من السـيد حكمي بن شامش رئيس فريق أالصا� واملعارصة والسـيد محيد السعداوي رئيس فريق تعيني قرر املكتب بعدها بعدها بعدها بعدها 
  .عضوين 3gلس أالعىل للرتبية والتكويناحلركة الشعبية ك

  

قرر املكتب انتداب ٔاحد احملامني قصد الرشوع يف إالجراءات القانونية حليازة املبىن ا3اور ملقر  داريةاالٕ شؤون جمال ال يف يف يف يف 
  س املستشارين وا�ي يوجد يف ملكية ٕاحدى امجلعيات بفرنسا.جمل
  


