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        319اجتماع المكتب رقم                                                                                         المستشارينمجلس  
    
        

        
            333319191919اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 

        4444201201201201    يونيويونيويونيويونيو    02020202االثنني االثنني االثنني االثنني     ليومليومليومليوم
        
        
        

ا;كتور محمد الشـيخ بيد هللا برئاسة رئيس ا-لس  اج�عني 2014 يونيو 02االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقدعقدعقدعقد
     وحضور أالعضاء السادة: 

        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                محمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعالل            
        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيل                        
        اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                احلسن بيجديكناحلسن بيجديكناحلسن بيجديكناحلسن بيجديكن                        
        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                        
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                        
        ؛؛؛؛    ســـــــبســـــــبســـــــبســـــــبحماحماحماحما        ::::                عبد املاc أفرbطعبد املاc أفرbطعبد املاc أفرbطعبد املاc أفرbط            
        أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.        ::::                عذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاري                        

        

بشأن ٕاحاp القانون  14/937رمق  املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق، اطلع املكتب عىل نص قرار ا-لس ا;سـتوري بعدبعدبعدبعد
لس ا;سـتوري عضوا من الفريق �سـتقاليل قصد البت يف مدى مطابقته لxسـتور وقد قىض ا- 41عىل ا-لس من قبل  115.13

.pاملقدم من طرف رئيس الفريق �سـتقاليل وبعدم قبول إالحا pيف هذا القرار برفض طلب التنازل عن إالحا  
        

 03ذc قرر املكتب عقد جلسة معومية لxراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية بعد حصة أالسـئ� الشفهية ليوم الثال�ء بعد بعد بعد بعد 
  .2014يونيو 

من جامدى  15الصادر يف   1.72.184يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق     03.1403.1403.1403.14ن رمق مرشوع قانو •
  �ج�عي.ن ) املتعلق بنظام الضام1972 يوليو 27( 1392االٓخرة 

 مبثابة مدونة التغطية الصحية أالساسـية. 65.00يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق     120.13120.13120.13120.13مرشوع قانون رمق  •
        

سبمترب  5يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع �لر�ط يف  17.14جانب آخر ٔاحال املكتب عىل جلنة اخلارجية مرشوع قانون رمق من من من من 

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية بشأن ٕالغاء تأشريات ا;خول جلوازات السفر العادية. 2013
        

ا;امئة خالل أالسـبوع تداول املكتب يف مراس� رئيس فريق �حتاد ا;سـتوري اليت خيرب فهيا  إالطالع عىل بر¥مج معل اللجانوبعد وبعد وبعد وبعد 
 �ختيار الفريق للسـيد نبيه حلسن كرئيس للجنة ا;اخلية واجلهات وامجلاعات احمللية. وقد قرر املكتب ٕاجراء مزيد من املشاورات
واالتصاالت املعنية هبذا املوضوع بدء برئيس جلنة ا;اخلية قصد حتديد موقفه من ان�ئه الهنايئ لهذا الفريق أو ذاك قصد احلسم يف 

            املوضوع خالل �ج�ع املقبل للمكتب.
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ة أالول لرئيس جملس سـئ� الشفهية ليوم الثال�ء اليت سريأسها اخلليفق املكتب عىل جدول أعامل جلسة االٔ جانب آخر وافمن من من من 
            املستشارين السـيد محمد فوزي بنعالل والسـيد عذاب الزغاري ٔ¶مني للجلسة.

        

نفس السـياق اطلع املكتب عىل مجموع أالسـئ� اليت توصل هبا مؤخرا من طرف الفرق الربملانية واملو¸ة ٕاىل السـيد رئيس احلكومة ويف ويف ويف ويف 
�حتفاظ مبجموع هذه أالسـئ� مضن ا½زون اليت يتوفر عليه ا-لس من هذه يف ٕاطار جلسات أالسـئ� الشهرية. وقد قرر املكتب 

.�  وهكذا توصل املكتب بـ : أالسـئ� قصد اسـتغاللها خالل اجللسات املقب

  مقرتح فرق املعارضة ٕادراج موضوع مكحور للجلسة الشهرية اخلاصة مبساءp السـيد رئيس احلكومة :  •

        افسـية املقاوp"افسـية املقاوp"افسـية املقاوp"افسـية املقاوp""القدرة الرشائية للمواطنني وتن"القدرة الرشائية للمواطنني وتن"القدرة الرشائية للمواطنني وتن"القدرة الرشائية للمواطنني وتن �

  مقرتح فريق �سـتقاليل ٕادراج موضوعني اجللسة الشهرية اخلاصة مبساءp السـيد رئيس احلكومة وهام : •

� Åالقطاع السـياÅالقطاع السـياÅالقطاع السـياÅالقطاع السـيا        

        قطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليديةقطاع الصناعة التقليدية �
  
        

لجنة ل  32ا;ورة جمال العالقات اخلارجية تداول املكتب يف الرتتيبات املتخذة الحتضان جملس املستشارين ٔالشغال لك من يف يف يف يف 
يويم وذc  إالساليمالتعاون  الحتاد جمالس ا;ول أالعضاء مبنظمةالتابعتني ج�ع الرابع للجنة ا;امئة لشؤون فلسطني و� التنفيذية

  .2014يونيو  11و 10
        

ٕاىل  20دة مبارسـيليا من التقرير الصادر عن ا;ورة الثامنة العامة للجمعية الربملانية للبحر أالبيض املتوسط املنعقاطلع املكتب عىل كام كام كام كام 
        .2014يناير  22

    

صعيد آخر تدارس املكتب خمتلف املواضيع اليت اكنت حمور جلسات التنسـيق بني جمليس النواب واملستشارين خاصة يف شقها وعىل وعىل وعىل وعىل 
cالشفهية حيث أكد املكتب عن طموحه يف حتقيق نوع من التنامغ بني ا-لسني يف هذا ا-ال وذ �بوضع آليات  املتعلق �ٔالسـئ

لتفادي التكرار وحتديد القطاعات اليت سـتكون حمور أالسـئ� يف لك جملس وذc وفق مهنجية دقيقة تروم ٕارشاك مجيع املكو¥ت يف 
 معلية التنسـيق بدءا من رئاسة ا-لسني واملكتبني وصوال ٕاىل التنسـيق مابني املصاحل إالدارية املشرتكة امللكفة هبذا القطاع، كام أكد

        كتب عىل ٔامهية تفعيل آلية أالسـئ� احملورية وٕاعادة النظر يف طرق تقدمي أالسـئ� وإالجابة عهنا مبا حيقق النجاعة والرسعة.امل 
        

  جانب آخر قرر املكتب حتويل مجيع أالسـئ� الشفهية القدمية  ٕاىل ٔاسـئ� كتابية.من من من من 
 


