
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        ععععاج�اج�اج�اج�    قراراتقراراتقراراتقرارات
املستشاريناملستشاريناملستشاريناملستشارين    مكتب جملسمكتب جملسمكتب جملسمكتب جملس     

        2014201420142014    يونيويونيويونيويونيو    30303030    االثننياالثننياالثننياالثننيليوم ليوم ليوم ليوم     191919197777    رمقرمقرمقرمق
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        791اجتماع المكتب رقم                                                                                         المستشارينمجلس  
    
        

        
            777719191919اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق قرارات قرارات قرارات قرارات 

        4444201201201201    يونيويونيويونيويونيو    30303030االثنني االثنني االثنني االثنني     ليومليومليومليوم
        

ا?كتور محمد الشـيخ بيد ا?كتور محمد الشـيخ بيد ا?كتور محمد الشـيخ بيد ا?كتور محمد الشـيخ بيد برئاسة رئيس ا5لس برئاسة رئيس ا5لس برئاسة رئيس ا5لس برئاسة رئيس ا5لس     ه أالسـبوعيه أالسـبوعيه أالسـبوعيه أالسـبوعياج�عاج�عاج�عاج�ع    2014201420142014    يونيويونيويونيويونيو    30303030االثنني االثنني االثنني االثنني عقد مكتب جملس املستشارين يوم عقد مكتب جملس املستشارين يوم عقد مكتب جملس املستشارين يوم عقد مكتب جملس املستشارين يوم 
                    وحضور أالعضاء السادة: وحضور أالعضاء السادة: وحضور أالعضاء السادة: وحضور أالعضاء السادة: هللا هللا هللا هللا 
        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل                    
        اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس            ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                        
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عبد املا\ أفرZطعبد املا\ أفرZطعبد املا\ أفرZطعبد املا\ أفرZط            
        أمـني.أمـني.أمـني.أمـني.        ::::        اللطيف ٔابدوحاللطيف ٔابدوحاللطيف ٔابدوحاللطيف ٔابدوحعبد عبد عبد عبد                         
        أمـنيأمـنيأمـنيأمـني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                        
        أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.        ::::                عذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاري                        

        
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن        ::::        املعتذروناملعتذروناملعتذروناملعتذرون

        حماسب.حماسب.حماسب.حماسب.        ::::                اكيل اكيل اكيل اكيل عابد اشعابد اشعابد اشعابد اش                        
        

        للرئيس،للرئيس،للرئيس،للرئيس،    اخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالث        ::::                حلسن بيجديكن حلسن بيجديكن حلسن بيجديكن حلسن بيجديكن         ::::        املتغيبوناملتغيبوناملتغيبوناملتغيبون
        اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،        ::::                شـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبدا                        

        
        الصادرة عن rج�عالصادرة عن rج�عالصادرة عن rج�عالصادرة عن rج�عقرارات قرارات قرارات قرارات الالالال

        
    ::::    الترشيعالترشيعالترشيعالترشيع
    ::::ل�راسة والتصويت عىلل�راسة والتصويت عىلل�راسة والتصويت عىلل�راسة والتصويت عىل    2014201420142014وليوز وليوز وليوز وليوز جلسة معومية مبارشة بعد حصة أالسـئy الشفهية ليوم الثالwء فاحت يجلسة معومية مبارشة بعد حصة أالسـئy الشفهية ليوم الثالwء فاحت يجلسة معومية مبارشة بعد حصة أالسـئy الشفهية ليوم الثالwء فاحت يجلسة معومية مبارشة بعد حصة أالسـئy الشفهية ليوم الثالwء فاحت ي    عقدعقدعقدعقد - - - - 

(بعد �5لس rقتصادي وrج�عي والبييئ �5لس rقتصادي وrج�عي والبييئ �5لس rقتصادي وrج�عي والبييئ �5لس rقتصادي وrج�عي والبييئ     يتعلق    128.12128.12128.12128.12    قانون تنظميي رمقرشوع م  •
 2014يناير  30ترتيب االwٓر القانونية بناء عىل القرار الصادر عن ا5لس ا?سـتوري بتارخي 

 ).14/932حتت عدد 

  النظام ا?اخيل 5لس املستشارين بعد مالءمة مواده مع قرار ا5لس ا?سـتوري. •
        

        عىل الساعة الواحدة زوr.عىل الساعة الواحدة زوr.عىل الساعة الواحدة زوr.عىل الساعة الواحدة زوr.    2014201420142014ع دعوة ندوة الرؤساء لالج�ع يوم الثالwء فاحت يوليوز ع دعوة ندوة الرؤساء لالج�ع يوم الثالwء فاحت يوليوز ع دعوة ندوة الرؤساء لالج�ع يوم الثالwء فاحت يوليوز ع دعوة ندوة الرؤساء لالج�ع يوم الثالwء فاحت يوليوز مممم
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    ::::    الرقابةالرقابةالرقابةالرقابة
عىل الساعة العارشة ليال يعرض خاللها عىل الساعة العارشة ليال يعرض خاللها عىل الساعة العارشة ليال يعرض خاللها عىل الساعة العارشة ليال يعرض خاللها     2014201420142014يوليوز يوليوز يوليوز يوليوز     08080808جلسة معومية مشرتكة بني ا5لسني يوم الثالwء جلسة معومية مشرتكة بني ا5لسني يوم الثالwء جلسة معومية مشرتكة بني ا5لسني يوم الثالwء جلسة معومية مشرتكة بني ا5لسني يوم الثالwء     عقدعقدعقدعقد - - - - 

        ....احلصيy املرحلية لعمل احلكومةاحلصيy املرحلية لعمل احلكومةاحلصيy املرحلية لعمل احلكومةاحلصيy املرحلية لعمل احلكومة    مببادرة منهمببادرة منهمببادرة منهمببادرة منه    السـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومة
اليت ستنطلق عىل الساعة الثانية بعد اليت ستنطلق عىل الساعة الثانية بعد اليت ستنطلق عىل الساعة الثانية بعد اليت ستنطلق عىل الساعة الثانية بعد     2014201420142014املصادقة عىل جدول أعامل جلسة أالسـئy الشفهية ليوم فاحت يوليوز املصادقة عىل جدول أعامل جلسة أالسـئy الشفهية ليوم فاحت يوليوز املصادقة عىل جدول أعامل جلسة أالسـئy الشفهية ليوم فاحت يوليوز املصادقة عىل جدول أعامل جلسة أالسـئy الشفهية ليوم فاحت يوليوز  - - - - 

    الزوال واليت سريأسها اخلليفة االٔول للرئيس السـيد فوزي بنعالل والسـيد عبد اللطيف أبدوح ٔ�مني للجلسة.الزوال واليت سريأسها اخلليفة االٔول للرئيس السـيد فوزي بنعالل والسـيد عبد اللطيف أبدوح ٔ�مني للجلسة.الزوال واليت سريأسها اخلليفة االٔول للرئيس السـيد فوزي بنعالل والسـيد عبد اللطيف أبدوح ٔ�مني للجلسة.الزوال واليت سريأسها اخلليفة االٔول للرئيس السـيد فوزي بنعالل والسـيد عبد اللطيف أبدوح ٔ�مني للجلسة.
        

    ::::    شؤون برملانيةشؤون برملانيةشؤون برملانيةشؤون برملانية
من النظام ا?اخيل 5لس املستشارين خبصوص رسية من النظام ا?اخيل 5لس املستشارين خبصوص رسية من النظام ا?اخيل 5لس املستشارين خبصوص رسية من النظام ا?اخيل 5لس املستشارين خبصوص رسية     61616161والفصل والفصل والفصل والفصل     من ا?سـتورمن ا?سـتورمن ا?سـتورمن ا?سـتور    68686868لرشوع يف تطبيق الفصل لرشوع يف تطبيق الفصل لرشوع يف تطبيق الفصل لرشوع يف تطبيق الفصل اااا     - - - - 

    ٕاصدار قرار بشأن ولوج مبىن ا5لسٕاصدار قرار بشأن ولوج مبىن ا5لسٕاصدار قرار بشأن ولوج مبىن ا5لسٕاصدار قرار بشأن ولوج مبىن ا5لسٔالجرأة العملية للنظام ا?اخيل و ٔالجرأة العملية للنظام ا?اخيل و ٔالجرأة العملية للنظام ا?اخيل و ٔالجرأة العملية للنظام ا?اخيل و اع�د مبدٕا دفرت حتمالت ااع�د مبدٕا دفرت حتمالت ااع�د مبدٕا دفرت حتمالت ااع�د مبدٕا دفرت حتمالت او و و و جلسات اللجان جلسات اللجان جلسات اللجان جلسات اللجان 
    ....مع رضورة التقيد هبندام الئقمع رضورة التقيد هبندام الئقمع رضورة التقيد هبندام الئقمع رضورة التقيد هبندام الئق

    رية ا?راسة والتصويت عىل مشاريع ومقرتحات القوانني احملا¯ علهيم.رية ا?راسة والتصويت عىل مشاريع ومقرتحات القوانني احملا¯ علهيم.رية ا?راسة والتصويت عىل مشاريع ومقرتحات القوانني احملا¯ علهيم.رية ا?راسة والتصويت عىل مشاريع ومقرتحات القوانني احملا¯ علهيم.السادة رؤساء اللجان قصد ترسيع وتالسادة رؤساء اللجان قصد ترسيع وتالسادة رؤساء اللجان قصد ترسيع وتالسادة رؤساء اللجان قصد ترسيع وتاكتبة اكتبة اكتبة اكتبة مممم - - - - 
ا5لس املقبل حصيy املهام اخلارجية سواء عىل مسـتوى الفرق ٔاو عىل مسـتوى ا5لس املقبل حصيy املهام اخلارجية سواء عىل مسـتوى الفرق ٔاو عىل مسـتوى ا5لس املقبل حصيy املهام اخلارجية سواء عىل مسـتوى الفرق ٔاو عىل مسـتوى ا5لس املقبل حصيy املهام اخلارجية سواء عىل مسـتوى الفرق ٔاو عىل مسـتوى     مكتبمكتبمكتبمكتب    تضمني جدول أعاملتضمني جدول أعاملتضمني جدول أعاملتضمني جدول أعامل - - - - 

    املكتب.املكتب.املكتب.املكتب.
        

    ::::    العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية
    لاكزاخسـتانية.لاكزاخسـتانية.لاكزاخسـتانية.لاكزاخسـتانية.تشكيل مجموعة الصداقة املغربية ا?ومينياكنية ومجموعة الصداقة املغربية اتشكيل مجموعة الصداقة املغربية ا?ومينياكنية ومجموعة الصداقة املغربية اتشكيل مجموعة الصداقة املغربية ا?ومينياكنية ومجموعة الصداقة املغربية اتشكيل مجموعة الصداقة املغربية ا?ومينياكنية ومجموعة الصداقة املغربية ا - - - - 
يئ للمنتدى الربملاين إالسـباين يئ للمنتدى الربملاين إالسـباين يئ للمنتدى الربملاين إالسـباين يئ للمنتدى الربملاين إالسـباين عام للمجلس حلضور rج�ع الهتييعام للمجلس حلضور rج�ع الهتييعام للمجلس حلضور rج�ع الهتييعام للمجلس حلضور rج�ع الهتيياملوافقة عىل تلبية ا?عوة املو¶ة لٔالمني الاملوافقة عىل تلبية ا?عوة املو¶ة لٔالمني الاملوافقة عىل تلبية ا?عوة املو¶ة لٔالمني الاملوافقة عىل تلبية ا?عوة املو¶ة لٔالمني ال - - - - 

    مبدريد.مبدريد.مبدريد.مبدريد.    2014201420142014شـتنرب شـتنرب شـتنرب شـتنرب     04040404املغريب يوم املغريب يوم املغريب يوم املغريب يوم 
        

        ::::    الشؤون إالداريةالشؤون إالداريةالشؤون إالداريةالشؤون إالدارية
اخلاصة بشغل املناصب واملسؤوليات اخلاصة بشغل املناصب واملسؤوليات اخلاصة بشغل املناصب واملسؤوليات اخلاصة بشغل املناصب واملسؤوليات النتاجئ الهنائية النتاجئ الهنائية النتاجئ الهنائية النتاجئ الهنائية واع�د واع�د واع�د واع�د     ،،،،rنتقاءrنتقاءrنتقاءrنتقاء    قرر املكتب املصادقة عىل التقرير الهنايئ للجنةقرر املكتب املصادقة عىل التقرير الهنايئ للجنةقرر املكتب املصادقة عىل التقرير الهنايئ للجنةقرر املكتب املصادقة عىل التقرير الهنايئ للجنة        - - - - 

        ::::ويتعلق أالمر ويتعلق أالمر ويتعلق أالمر ويتعلق أالمر الشاغرة الشاغرة الشاغرة الشاغرة 

        السـيد حسن الفاطمي: مدير مديرية الترشيع واملراقبة الربملانية.السـيد حسن الفاطمي: مدير مديرية الترشيع واملراقبة الربملانية.السـيد حسن الفاطمي: مدير مديرية الترشيع واملراقبة الربملانية.السـيد حسن الفاطمي: مدير مديرية الترشيع واملراقبة الربملانية. -

    السـيد مصطفى أساللو: مدير مديرية إالسرتاتيجية وأالنظمة املعلوماتية.السـيد مصطفى أساللو: مدير مديرية إالسرتاتيجية وأالنظمة املعلوماتية.السـيد مصطفى أساللو: مدير مديرية إالسرتاتيجية وأالنظمة املعلوماتية.السـيد مصطفى أساللو: مدير مديرية إالسرتاتيجية وأالنظمة املعلوماتية. -

    النقابية.النقابية.النقابية.النقابية.    السـيد عبد هللا امعاشو: مستشار عام ملكف �لتواصل مع ا5متع املدين والهيآتالسـيد عبد هللا امعاشو: مستشار عام ملكف �لتواصل مع ا5متع املدين والهيآتالسـيد عبد هللا امعاشو: مستشار عام ملكف �لتواصل مع ا5متع املدين والهيآتالسـيد عبد هللا امعاشو: مستشار عام ملكف �لتواصل مع ا5متع املدين والهيآت -

    السـيد عادل اخللطي: مستشار عام ملكف بوحدة التنسـيق rسرتاتيجي.السـيد عادل اخللطي: مستشار عام ملكف بوحدة التنسـيق rسرتاتيجي.السـيد عادل اخللطي: مستشار عام ملكف بوحدة التنسـيق rسرتاتيجي.السـيد عادل اخللطي: مستشار عام ملكف بوحدة التنسـيق rسرتاتيجي. -

    السـيدة جناة عز ا?ين إالدرييس: مستشار عام ملكفة بربامج الرشااكت املؤسساتية.السـيدة جناة عز ا?ين إالدرييس: مستشار عام ملكفة بربامج الرشااكت املؤسساتية.السـيدة جناة عز ا?ين إالدرييس: مستشار عام ملكفة بربامج الرشااكت املؤسساتية.السـيدة جناة عز ا?ين إالدرييس: مستشار عام ملكفة بربامج الرشااكت املؤسساتية. -

    السـيد محمد الزغداين: مستشار عام مرشف عىل مرصد مالءمة الترشيع الوطين مع ا?ويل.السـيد محمد الزغداين: مستشار عام مرشف عىل مرصد مالءمة الترشيع الوطين مع ا?ويل.السـيد محمد الزغداين: مستشار عام مرشف عىل مرصد مالءمة الترشيع الوطين مع ا?ويل.السـيد محمد الزغداين: مستشار عام مرشف عىل مرصد مالءمة الترشيع الوطين مع ا?ويل. -

    ر عام ملكفة بتتبع مركز البحث وا?راسات الربملانية.ر عام ملكفة بتتبع مركز البحث وا?راسات الربملانية.ر عام ملكفة بتتبع مركز البحث وا?راسات الربملانية.ر عام ملكفة بتتبع مركز البحث وا?راسات الربملانية.السـيدة Zمسني الصاحلي: مستشاالسـيدة Zمسني الصاحلي: مستشاالسـيدة Zمسني الصاحلي: مستشاالسـيدة Zمسني الصاحلي: مستشا -

        السـيد معر مليحي: مستشار عام مرشف عىل وحدة حتليل مؤرشات إالنتاجية واملردودية العامة للمجلس.السـيد معر مليحي: مستشار عام مرشف عىل وحدة حتليل مؤرشات إالنتاجية واملردودية العامة للمجلس.السـيد معر مليحي: مستشار عام مرشف عىل وحدة حتليل مؤرشات إالنتاجية واملردودية العامة للمجلس.السـيد معر مليحي: مستشار عام مرشف عىل وحدة حتليل مؤرشات إالنتاجية واملردودية العامة للمجلس. -



13:28:37 01/07/2014 

 4

كام صادق مكتب جملس املستشارين يف نفس rج�ع عىل rقرتاحات اليت توصل هبا من رؤساء فرق لشغل كام صادق مكتب جملس املستشارين يف نفس rج�ع عىل rقرتاحات اليت توصل هبا من رؤساء فرق لشغل كام صادق مكتب جملس املستشارين يف نفس rج�ع عىل rقرتاحات اليت توصل هبا من رؤساء فرق لشغل كام صادق مكتب جملس املستشارين يف نفس rج�ع عىل rقرتاحات اليت توصل هبا من رؤساء فرق لشغل 
        الربملانية.الربملانية.الربملانية.الربملانية.    مسؤوليات مديري الفرقمسؤوليات مديري الفرقمسؤوليات مديري الفرقمسؤوليات مديري الفرق

        وٕاثر ذ\ عني السـيد رئيس ا5لس مديري الفرق التالية:وٕاثر ذ\ عني السـيد رئيس ا5لس مديري الفرق التالية:وٕاثر ذ\ عني السـيد رئيس ا5لس مديري الفرق التالية:وٕاثر ذ\ عني السـيد رئيس ا5لس مديري الفرق التالية:

        فريق أالصا¯ واملعارصة.فريق أالصا¯ واملعارصة.فريق أالصا¯ واملعارصة.فريق أالصا¯ واملعارصة.    مديرمديرمديرمدير        : : : :                 السـيد حسن التايقيالسـيد حسن التايقيالسـيد حسن التايقيالسـيد حسن التايقي -

    مدير فريق التجمع الوطين لٔالحرار.مدير فريق التجمع الوطين لٔالحرار.مدير فريق التجمع الوطين لٔالحرار.مدير فريق التجمع الوطين لٔالحرار.            ::::                السـيد الطاهر بومعودالسـيد الطاهر بومعودالسـيد الطاهر بومعودالسـيد الطاهر بومعود -

    مدير الفريق احلريك.مدير الفريق احلريك.مدير الفريق احلريك.مدير الفريق احلريك.        : : : :                 السـيد عدي السـباعيالسـيد عدي السـباعيالسـيد عدي السـباعيالسـيد عدي السـباعي -

    د ا?سـتوري.د ا?سـتوري.د ا?سـتوري.د ا?سـتوري.مدير فريق إالحتامدير فريق إالحتامدير فريق إالحتامدير فريق إالحتا        : : : :                 السـيد أالسد الزروايلالسـيد أالسد الزروايلالسـيد أالسد الزروايلالسـيد أالسد الزروايل -

    مدير فريق التحالف rشرتايك.مدير فريق التحالف rشرتايك.مدير فريق التحالف rشرتايك.مدير فريق التحالف rشرتايك.        : : : :         السـيد عبد الصاديق بومدينالسـيد عبد الصاديق بومدينالسـيد عبد الصاديق بومدينالسـيد عبد الصاديق بومدين -

        مدير الفريق الفيدرايل.مدير الفريق الفيدرايل.مدير الفريق الفيدرايل.مدير الفريق الفيدرايل.        : : : :         السـيد يوسف غويراكتالسـيد يوسف غويراكتالسـيد يوسف غويراكتالسـيد يوسف غويراكت -
        

    
        

    


