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        961اجتماع المكتب رقم                                                                                         المستشارينمجلس  
    
        

            666619191919اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201    يونيويونيويونيويونيو    23232323االثنني االثنني االثنني االثنني     ليومليومليومليوم

وحضور وحضور وحضور وحضور ا:كتور محمد الشـيخ بيد هللا ا:كتور محمد الشـيخ بيد هللا ا:كتور محمد الشـيخ بيد هللا ا:كتور محمد الشـيخ بيد هللا برئاسة رئيس ا-لس برئاسة رئيس ا-لس برئاسة رئيس ا-لس برئاسة رئيس ا-لس     اج�عاج�عاج�عاج�ع    2014201420142014    يونيويونيويونيويونيو    23232323االثنني االثنني االثنني االثنني عقد مكتب جملس املستشارين يوم عقد مكتب جملس املستشارين يوم عقد مكتب جملس املستشارين يوم عقد مكتب جملس املستشارين يوم 
                    أالعضاء السادة: أالعضاء السادة: أالعضاء السادة: أالعضاء السادة: 

        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل                    
        لثاين للرئيس،لثاين للرئيس،لثاين للرئيس،لثاين للرئيس،اخلليفة ااخلليفة ااخلليفة ااخلليفة ا        ::::                محمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيلمحمد فضيـــــيل                
        اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                        
        اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛        : : : :                 عبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشن                        
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                        
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عبد املاb أفرaطعبد املاb أفرaطعبد املاb أفرaطعبد املاb أفرaط            
        حماســــــب ؛حماســــــب ؛حماســــــب ؛حماســــــب ؛        ::::                عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل                        
        أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.        ::::                عذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاري                        

        

        يد الشـيخ امحدو دابدايد الشـيخ امحدو دابدايد الشـيخ امحدو دابدايد الشـيخ امحدو دابداالسـ السـ السـ السـ         ::::        املعتذروناملعتذروناملعتذروناملعتذرون
        

        السـيد محيد كوسكوسالسـيد محيد كوسكوسالسـيد محيد كوسكوسالسـيد محيد كوسكوس        ::::        املتغيبوناملتغيبوناملتغيبوناملتغيبون
        السـيد عبد اللطيف أبدوحالسـيد عبد اللطيف أبدوحالسـيد عبد اللطيف أبدوحالسـيد عبد اللطيف أبدوح                        

        

        
        الصادرة عن pج�عالصادرة عن pج�عالصادرة عن pج�عالصادرة عن pج�عقرارات قرارات قرارات قرارات الالالال

        

    من القانون ا:اخيل)من القانون ا:اخيل)من القانون ا:اخيل)من القانون ا:اخيل)    88888888و و و و     87878787، (املادتني ، (املادتني ، (املادتني ، (املادتني ندوة الرؤساءندوة الرؤساءندوة الرؤساءندوة الرؤساءالربملانية حلضور الربملانية حلضور الربملانية حلضور الربملانية حلضور     ا-موعاتا-موعاتا-موعاتا-موعات    دعوة ممثيلدعوة ممثيلدعوة ممثيلدعوة ممثيل - - - - 
    4444خالل ا:ورات الربملانية وخالل ا:ورات الربملانية وخالل ا:ورات الربملانية وخالل ا:ورات الربملانية و    نهتاء من اج�ع املكتبنهتاء من اج�ع املكتبنهتاء من اج�ع املكتبنهتاء من اج�ع املكتبساعة بعد pساعة بعد pساعة بعد pساعة بعد p    24242424وا-موعات الربملانية يف غضون وا-موعات الربملانية يف غضون وا-موعات الربملانية يف غضون وا-موعات الربملانية يف غضون     ٕاطالع الفرقٕاطالع الفرقٕاطالع الفرقٕاطالع الفرق - - - - 

    اaٔم خارج ا:ورات.اaٔم خارج ا:ورات.اaٔم خارج ا:ورات.اaٔم خارج ا:ورات.
    ننننسامء أالعضاء احلارضين واملتغيبني واملعتذريسامء أالعضاء احلارضين واملتغيبني واملعتذريسامء أالعضاء احلارضين واملتغيبني واملعتذريسامء أالعضاء احلارضين واملتغيبني واملعتذريتضمني حمرض اج�ع املكتب تضمني حمرض اج�ع املكتب تضمني حمرض اج�ع املكتب تضمني حمرض اج�ع املكتب  - - - - 
    القرارات املعمتدة من طرف املكتب قبل هناية pج�عالقرارات املعمتدة من طرف املكتب قبل هناية pج�عالقرارات املعمتدة من طرف املكتب قبل هناية pج�عالقرارات املعمتدة من طرف املكتب قبل هناية pج�ع        تالوةتالوةتالوةتالوة - - - - 
    والزواروالزواروالزواروالزوار    �لنسـبة للمستشارين واملوظفني�لنسـبة للمستشارين واملوظفني�لنسـبة للمستشارين واملوظفني�لنسـبة للمستشارين واملوظفنيالئق الئق الئق الئق هندام هندام هندام هندام اع�د اع�د اع�د اع�د  - - - - 
    ام رسية أالعامل الترشيعية للجن وضبط احلضور داخلهاام رسية أالعامل الترشيعية للجن وضبط احلضور داخلهاام رسية أالعامل الترشيعية للجن وضبط احلضور داخلهاام رسية أالعامل الترشيعية للجن وضبط احلضور داخلهااحرت احرت احرت احرت  - - - - 
    اع�د دليل لولوج مبىن الربملاناع�د دليل لولوج مبىن الربملاناع�د دليل لولوج مبىن الربملاناع�د دليل لولوج مبىن الربملان - - - - 

        

        الترشيع :الترشيع :الترشيع :الترشيع :
تنظميي املتعلق تنظميي املتعلق تنظميي املتعلق تنظميي املتعلق ال ال ال ال نص نص نص نص ال ال ال ال عىل مرشوع عىل مرشوع عىل مرشوع عىل مرشوع بطلب من  رئييس الفريق pسـتقاليل والفريق pشرتايك بطلب من  رئييس الفريق pسـتقاليل والفريق pشرتايك بطلب من  رئييس الفريق pسـتقاليل والفريق pشرتايك بطلب من  رئييس الفريق pسـتقاليل والفريق pشرتايك التصويت التصويت التصويت التصويت     تأجيلتأجيلتأجيلتأجيل - - - - 

        والبييئ ٕاىل أالسـبوع القادم.والبييئ ٕاىل أالسـبوع القادم.والبييئ ٕاىل أالسـبوع القادم.والبييئ ٕاىل أالسـبوع القادم.�-لس pقتصادي وpج�عي �-لس pقتصادي وpج�عي �-لس pقتصادي وpج�عي �-لس pقتصادي وpج�عي 
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    عة من النصوص الترشيعية عىل اللجان اªتصة قصد دراسـهتا وإالحلاح عىل ترسيع وثرية الترشيع.عة من النصوص الترشيعية عىل اللجان اªتصة قصد دراسـهتا وإالحلاح عىل ترسيع وثرية الترشيع.عة من النصوص الترشيعية عىل اللجان اªتصة قصد دراسـهتا وإالحلاح عىل ترسيع وثرية الترشيع.عة من النصوص الترشيعية عىل اللجان اªتصة قصد دراسـهتا وإالحلاح عىل ترسيع وثرية الترشيع.و و و و ٕاحا¦ مجمٕاحا¦ مجمٕاحا¦ مجمٕاحا¦ مجم - - - - 
بني حكومة بني حكومة بني حكومة بني حكومة     2013201320132013مارس مارس مارس مارس     19191919يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بأبيدجان يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بأبيدجان يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بأبيدجان يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بأبيدجان يف     01.1401.1401.1401.14مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  - - - - 

     وجه التبادل. وجه التبادل. وجه التبادل. وجه التبادل.اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحامية pست¯رات عىلاململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحامية pست¯رات عىلاململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحامية pست¯رات عىلاململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحامية pست¯رات عىل
يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل أالشخاص احملكوم علهيم، املوقعة يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل أالشخاص احملكوم علهيم، املوقعة يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل أالشخاص احملكوم علهيم، املوقعة يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل أالشخاص احملكوم علهيم، املوقعة     62.1362.1362.1362.13مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  - - - - 

    بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمية املوريتانية.بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمية املوريتانية.بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمية املوريتانية.بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمية املوريتانية.    2013201320132013أبريل أبريل أبريل أبريل     24242424بنواكشوط يف بنواكشوط يف بنواكشوط يف بنواكشوط يف 
    19191919يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية، املوقع بأبيدجان يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية، املوقع بأبيدجان يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية، املوقع بأبيدجان يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية، املوقع بأبيدجان يف     116.13116.13116.13116.13مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  - - - - 

    بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار.بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار.بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار.بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار.    2013201320132013مارس مارس مارس مارس 
بني حكومة بني حكومة بني حكومة بني حكومة     2013201320132013فرباير فرباير فرباير فرباير     22222222يوافق مبوجبه عىل االتفاق �ملوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق �ملوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق �ملوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق �ملوقع �لر�ط يف     75.1375.1375.1375.13مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  - - - - 

    املغربية وحكومة الوالaت املتحدة االٔمريكية حول نظام املدارس أالمريكية �ملغرب.املغربية وحكومة الوالaت املتحدة االٔمريكية حول نظام املدارس أالمريكية �ملغرب.املغربية وحكومة الوالaت املتحدة االٔمريكية حول نظام املدارس أالمريكية �ملغرب.املغربية وحكومة الوالaت املتحدة االٔمريكية حول نظام املدارس أالمريكية �ملغرب.اململكة اململكة اململكة اململكة 
بني حكومة بني حكومة بني حكومة بني حكومة     2013201320132013سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     6666يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع �لر�ط يف     129.13129.13129.13129.13مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  - - - - 

    سانية.سانية.سانية.سانية.اململكة املغربية وا-لس الفيدرايل السويرسي بشأن التعاون التقين واملايل واملساعدات إالن اململكة املغربية وا-لس الفيدرايل السويرسي بشأن التعاون التقين واملايل واملساعدات إالن اململكة املغربية وا-لس الفيدرايل السويرسي بشأن التعاون التقين واملايل واملساعدات إالن اململكة املغربية وا-لس الفيدرايل السويرسي بشأن التعاون التقين واملايل واملساعدات إالن 
يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول إالضايف لالتفاقية أالوروبية حول حامية يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول إالضايف لالتفاقية أالوروبية حول حامية يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول إالضايف لالتفاقية أالوروبية حول حامية يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول إالضايف لالتفاقية أالوروبية حول حامية     132.13132.13132.13132.13مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  - - - - 

أالشخاص اÅاتيني جتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص، املتعلق بسلطات املراقبة والتبادل أالشخاص اÅاتيني جتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص، املتعلق بسلطات املراقبة والتبادل أالشخاص اÅاتيني جتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص، املتعلق بسلطات املراقبة والتبادل أالشخاص اÅاتيني جتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص، املتعلق بسلطات املراقبة والتبادل 
    ....2001200120012001نونرب نونرب نونرب نونرب     8888ا:ويل للمعطيات، املوقع بسرتاسـبورغ يف ا:ويل للمعطيات، املوقع بسرتاسـبورغ يف ا:ويل للمعطيات، املوقع بسرتاسـبورغ يف ا:ويل للمعطيات، املوقع بسرتاسـبورغ يف 

بني بني بني بني     2013201320132013أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     02020202يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع �لر�ط يف     119.13119.13119.13119.13ون رمق ون رمق ون رمق ون رمق مرشوع قانمرشوع قانمرشوع قانمرشوع قان - - - - 
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بتعاون مع الهيئة الوطنية محلاية بتعاون مع الهيئة الوطنية محلاية بتعاون مع الهيئة الوطنية محلاية بتعاون مع الهيئة الوطنية محلاية     ية املعطيات الشخصيةية املعطيات الشخصيةية املعطيات الشخصيةية املعطيات الشخصيةحامحامحامحاميف شأن يف شأن يف شأن يف شأن     مع جملس النوابمع جملس النوابمع جملس النوابمع جملس النواب    اقرتاح عقد لقاء تواصيل مشرتكاقرتاح عقد لقاء تواصيل مشرتكاقرتاح عقد لقاء تواصيل مشرتكاقرتاح عقد لقاء تواصيل مشرتك - - - - 
    ....ملعطيات الشخصيةملعطيات الشخصيةملعطيات الشخصيةملعطيات الشخصيةاااا

        

        ::::    العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية
        ....�سـتقبال رئيس جملس الشورى بدو¦ قطر يف ٕاطار زaرة رمسية�سـتقبال رئيس جملس الشورى بدو¦ قطر يف ٕاطار زaرة رمسية�سـتقبال رئيس جملس الشورى بدو¦ قطر يف ٕاطار زaرة رمسية�سـتقبال رئيس جملس الشورى بدو¦ قطر يف ٕاطار زaرة رمسية    الرتحيبالرتحيبالرتحيبالرتحيب - - - - 
بدل السـيد عيل سامل شاكف لعضوية امجلعية الربملانية -لس بدل السـيد عيل سامل شاكف لعضوية امجلعية الربملانية -لس بدل السـيد عيل سامل شاكف لعضوية امجلعية الربملانية -لس بدل السـيد عيل سامل شاكف لعضوية امجلعية الربملانية -لس رئيس الفريق pشرتايك رئيس الفريق pشرتايك رئيس الفريق pشرتايك رئيس الفريق pشرتايك انتداب السـيد محمد علمي انتداب السـيد محمد علمي انتداب السـيد محمد علمي انتداب السـيد محمد علمي  - - - - 

        أورو�.أورو�.أورو�.أورو�.
عضو رابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا-الس املامثÑ ٕ�فريقيا     املستشارة احملرتمة لطيفة الزيوايناملستشارة احملرتمة لطيفة الزيوايناملستشارة احملرتمة لطيفة الزيوايناملستشارة احملرتمة لطيفة الزيواينقبول اقرتاح قبول اقرتاح قبول اقرتاح قبول اقرتاح  - - - - 

لندوة حول قضاa االٔمن والسمل ٕ�فريقيا والعامل العريب وذb يف هناية شهر لندوة حول قضاa االٔمن والسمل ٕ�فريقيا والعامل العريب وذb يف هناية شهر لندوة حول قضاa االٔمن والسمل ٕ�فريقيا والعامل العريب وذb يف هناية شهر لندوة حول قضاa االٔمن والسمل ٕ�فريقيا والعامل العريب وذb يف هناية شهر     والعامل العريب  الحتضان جملس املستشارين
        أكتوبر املقبل.أكتوبر املقبل.أكتوبر املقبل.أكتوبر املقبل.

  

        : : : :     شؤون ٕاداريةشؤون ٕاداريةشؤون ٕاداريةشؤون ٕادارية
        ....بعد الزوالبعد الزوالبعد الزوالبعد الزوال    ٕاىل الرابعةٕاىل الرابعةٕاىل الرابعةٕاىل الرابعةزوp زوp زوp زوp هر رمضان من الثانية هر رمضان من الثانية هر رمضان من الثانية هر رمضان من الثانية مبناسـبة ش مبناسـبة ش مبناسـبة ش مبناسـبة ش     جللسات االٔسـئÑ الشفهيةجللسات االٔسـئÑ الشفهيةجللسات االٔسـئÑ الشفهيةجللسات االٔسـئÑ الشفهية    اع�د التوقيت اجلديداع�د التوقيت اجلديداع�د التوقيت اجلديداع�د التوقيت اجلديد - - - - 
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