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        195اجتماع المكتب رقم                                                                                         المستشارينمجلس  
    
        

            195195195195اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201    يونيويونيويونيويونيو    16161616االثنني االثنني االثنني االثنني     ليومليومليومليوم

وحضور أالعضاء ا:كتور محمد الشـيخ بيد هللا برئاسة رئيس ا,لس  اج�ع 2014 يونيو 16االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقدعقدعقدعقد
     السادة: 

        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيل                        
        لثالث للرئيس،لثالث للرئيس،لثالث للرئيس،لثالث للرئيس،اخلليفة ااخلليفة ااخلليفة ااخلليفة ا        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                        
        اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛        : : : :                 عبد الرحامن ٔاوشنعبد الرحامن ٔاوشنعبد الرحامن ٔاوشنعبد الرحامن ٔاوشن                        
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                        
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عبد املا^ ٔافر[طعبد املا^ ٔافر[طعبد املا^ ٔافر[طعبد املا^ ٔافر[ط            
        حماســــــب ؛حماســــــب ؛حماســــــب ؛حماســــــب ؛        ::::                عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل                        
        ٔامـــــــني.ٔامـــــــني.ٔامـــــــني.ٔامـــــــني.        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                        
        ٔامـــــــني.ٔامـــــــني.ٔامـــــــني.ٔامـــــــني.        ::::                عذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاري                        
    ـــني.ـــني.ـــني.ـــني.ٔامــٔامــٔامــٔامــ        ::::                عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح                        
 ذكر السـيد الرئيس ٔاعضاء املكتب بأنشطة جملس املربجمة خالل هذا أالسـبوع وأالسـبوع املقبل:  املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق، بعدبعدبعدبعد

ت يونيو عىل الساعة الرابعة بعد الزوال : جلسة مشرتكة لتقدمي تقرير رئيس ا,لس الوطين حلقوق إالنسان بقاعة اجللسا 16االثنني  •
 مبجلس املستشارين،

 يونيو عىل الساعة احلادية عرشة صباحا : اجللسة الشهرية ملساء� السـيد رئيس احلكومة  17الثال�ء  •

 قضا[ وانتظارات املرٔاة املغربية يف برامج وسـياسات احلكومةحمورا اجللسة :  •

 تدبري احلكومة ,ال املاء والطاقة •

 رؤساءالتوزيع الزمين املعمتد من قبل ندوة ال •

 الفريق أو المجموعة الحصص الزمنية (بالدقيقة) 

 فريق ا�صالة والمعاصرة   16

 الفريق ا�ستق�لي للوحدة والتعادلية   13

 الفريق الحركي  9

 فريق التجمع الوطني ل�حرار  9

 الفريق ا�شتراكي  8

 الفريق الدستوري   7

 فريق التحالف ا�شتراكي   7

 رالي للوحدة والديمقراطية الفريق الفد  7

 مجموعة ا�تحاد المغربي للشغل  3

 مجموعة ا�تحاد الوطني للشغل  2 

 مجموعة الحركة الديمقراطية ا�جتماعية 2

 المجموع  83
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ت حول يونيو عىل الساعة عىل الساعة الرابعة بعد الزوال: مناقشة عرض السـيد الرئيس أالول للمجلس أالعىل للحسا� 23االثنني  •
 القطاعات اليت سـتكون حمور مداخالت السادة املستشارين:

 املالية العمومية وٕاصالح صندوق املقاصة؛ (قطاع مشرتك) �

قطاعات تناقش فقط مبجلس املستشارين لتفادي التكرار بني ا,لسني وٕاضفاء خصوصية عىل لك  •
 جملس عىل حدة مع احرتام التخصص،

 رتبطة �مجلاعات الرتابية والتمنية اجلهوية والقضا[ ¤ج�عية : القضا[ امل �

 تنفيذ مزيانية امجلاعات الرتابية (وزارة ا:اخلية) ؛ •

 ٕاصالح ٔانظمة التقاعد (وزارات املالية والشؤون إالدارية والتشغيل) ؛ •

 تدبري أالدوية واملعدات الطبية وبناء الوحدات ¤ستشفائية (وزارة الصحة)؛ •

 مكتب التكوين املهين وٕانعاش الشغل، واملندوبية السامية للتخطيط واملعهد الوطين لٕالحصاء تدبري •
 و¤قتصاد التطبيقي.

التذكري �لتوقيت املتوافق عليه ملناقشة عرض السـيد الرئيس أالول للمجلس أالعىل للحسا�ت، تفعيال خلالصات اج�ع رؤساء الفرق  •
 وبعد مداوالت املكتب. 2014يونيو  10وندوة الرؤساء املنعقدة يوم الثال�ء  2014ماي  27الثال�ء  الربملانية ,ليس الربملان يوم

        

 الفريق أو المجموعة الحصص الزمنية بالدقيقة
 فريق ا صالة والمعاصرة  16

 الفريق ا ستق'لي للوحدة والتعادلية  14

 الفريق الحركي 11

 فريق التجمع الوطني ل+حرار 11
 الفريق ا شتراكي 8
 الفريق الدستوري  7

 فريق التحالف ا شتراكي  7
 الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية  7

 مجموعة ا تحاد المغربي للشغل 3

 مجموعة ا تحاد الوطني للشغل 3

 مجموعة الحركة الديمقراطية ا جتماعية 3
 المجموع 90

    
    

لس ¤قتصادي و¤ج�عي والبييئ خالل جلسة معومية يوم �, املتعلق 128.12تنظميي رمق ال قانون مرشوع ال ذ^ قرر املكتب برجمة بعدبعدبعدبعد
مبارشة بعد حصة أالسـئµ الشفهية (مت تأجيل دراسة املرشوع ٕاىل أالسـبوع املقبل). بعدها ٔاحال املكتب عىل اللجنة  2014يونيو  17الثال�ء 
 املتعلق بتنظمي «نة املرشد السـياº. 05.12بتغيري القانون رمق يقيض  133.13مرشوع قانون رمق ا¸تصة 

  بتوصل جملس النواب مبقرتº قانون ويتعلق أالمر بـ : كام ٔاخذ املكتب علام

 مقرتح قانون بشأن اخلدمة املدنية. •

 من مدونة القانون اجلنايئ. 288مقرتح قانون يقيض بنسخ الفصل  •
        

واليت سرئاسها  2014يونيو  17اللجان ا:امئة صادق عىل جدول ٔاعامل جلسة أالسـئµ الشفهية ليوم اج�عات برÀمج إالطالع عىل وبعد وبعد وبعد وبعد 
        اخلليفة اخلامس للرئيس السـيد عبد الرحامن ٔاوشن والسـيد عبد اللطيف ٔابدوح Âٔمني للجلسة.

 


