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 206 اجتماع المكتب رقم                                                                                        المستشارینمجلس  
 
  

 
  

     620اج�ع املك�ب رمق قرارات 
  4201)ٔكتو$ر  20الثنني الیوم 

  
  
  

$رئاسة رئ7س ا6لس ا5كتور محمد الش3یخ بید هللا  ااج�/ 2014 ٔ)كتو$ر 20 االثننيمك�ب جملس املس�شار�ن یوم  عقد
   وحضور أ@عضاء السادة: 

    
  ؛اخللیفة أ@ول Iلرئ7س  :    فوزي بنعالل      
  اخللیفة الثاين Iلرئ7س؛  :    محمد فضیيل      
  اخللیفة الثالث Iلرئ7س؛  :    حلسن بیPد�كن      
  اخللیفة اخلامس Iلرئ7س؛  :  عبد الرحامن )ٔشن      
      Wحماســـــــب؛  :    ل/ابد اشك  
  ٔ)م^ني  :    محید \وسكوس   
  ٔ)مcنب  :  محمد /داب الز_اري      
  ٔ)م^ني  :  عبد اIلطیف ٔ)بدوح     
      

  حماسب  :  ٔ)فرjطعبد املاh     :  املعتذرون
     

    : املتغیبون
  اخللیفة الرابع Iلرئ7س،  :  و ادبداش3یخ امحد

  ؛حماسب  :     /ادل املعطي      
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  القرارات الصادرة عن oج�ع
  

  
عند اخلطاب املليك السايم vالل اف�تاح ا5ورة ال�رشیعیة احلالیة، حWث  oج�ع توقف املك�ب طویال بدایة هذا يف

ء املك�ب مضامWنه العمیقة وتو�اته السامWة اليت �شلك vارطة طریق ملا ميكن ٔ)ن �كون /لیه العمل مثن السادة ٔ)عضا
الس3یايس والربملاين. ومن ٔ)�ل  تفعیل مضامني هذا اخلطاب قرر املك�ب جعل هذا املوضوع من ٔ)ولوjت الت�س3یق مع 

ؤطرة ق�ل هنایة امل ةخراج القوانني التنظميیجملس النواب من ٔ)�ل تنفWذ املنطوق املليك السايم، وذh �ٕالرساع �ٕ 
  الس3نة ال�رشیعیة.

  
  مع املؤسسات ا5س3توریة: /القة ا6لس

ا6لس oق�صادي وoج�عي والب7يئ بق�ول متدید )ٓ�ال ٕادالء ا6لس $رٔ)یه ملدة شهر ٕاضايف  املوافقة /ىل طلب -
  املتعلق �لسا�ل. 81.12حول مرشوع القانون رمق 

مقرتح ا6لس الوطين حلقوق إال�سان لتنظمي لقاء مشرتك مع الربملان ختلیدا Iلیوم العاملي حلقوق إال�سان قة /ىل املواف -
وا¦ي س3یكون م£اس3بة IلتوقWع /ىل مذ\رة تفامه وتعاون ورشاكة بني ا6لس  2014دج£رب  10وذh یوم أ@ربعاء 

 الوطين حلقوق إال�سان وجمليس الربملان. 
  

  
  ال�رشیع :

 2014كتو$ر )ٔ  20وذh یوم االثنني  2015الیة عقد �لسة معومWة مشرتكة بني ا6لسني لتقدمي مرشوع قانون امل -
 /ىل السا/ة الرابعة عرصا مبقر جملس النواب.

 :/ىل السا/ة احلادیة عرشة صبا�ا  2014ٔ)كتو$ر  22أ@ربعاء النصوص ال�رشیعیة التالیة یوم $رجمة  -
 یتعلق بعقود الرشاكة بني القطا/ني العام واخلاص؛ 86.12رمق  مرشوع قانون -
 لقانون املالیة؛ 130.13مرشوع قانون تنظميي رمق  -
 مبؤسسات االئ�ن والهیئات املعتربة يف حمكها؛یتعلق  103.12رمق  مرشوع قانون -
 ؛یتعلق �لقضاء العسكري 108.13مرشوع قانون رمق   -
 .�لتعاونیات یتعلق 112.12مرشوع قانون رمق  -

  µٔمني IلPلسة. عبد اIلطیف ٔ)بدوحوالس3ید  عبد الرحامن ٔ)وشنIلرئ7س الس3ید  اخلامسوسرئ)س هذه اجللسة اخللیفة 
  ا

  

  أ@س3ئ¶ الشفهیة :
. وسرئ)س هذه اجللسة اخللیفة 2014ٔ)كتو$ر  21الشفهیة لیوم الثال·ء ٔ@س3ئ¶ ا/ىل �دول ٔ)عامل �لسة املوافقة  -

 µٔمني IلPلسة. محید \وسكوسلس3ید وا محمد فضیيلالثاين Iلرئ7س الس3ید 
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 العالقات اخلارجWة :
املوافقة /ىل قWام رئ7س اIلجنة الربملانیة املغربیة أ@وربیة املشرتكة �/زتام وفد عن اIلجنة �لقWام مبهمة ¹سرتاس3بورغ  -

ضیة و�دة املغرب قصد ٕاجراء االتصاالت الرضوریة ملوا�ة مرشوع التعدیل ا¦ي تقدمت به مجمو/ة اخلرض يف ش¼ٔن ق 
  الرتابیة؛

املوافقة /ىل تلبیة دعوة Iلمشاركة يف ٔ)شغال اج�ع جلنة دمع جودة احلیاة والتبادل الثقايف واحلضاري بني ا6متعات  -
  $روما؛ 2014ٔ)كتو$ر  24و  23التابعة Iلجمعیة الربملانیة لالحتاد من ٔ)�ل املتوسط، یويم 

ٕالجراء اتصاالت مع نظراهئم السویدیني ملوا�ة  السوید ٕاىلن املغريب مبPلس3یه املوافقة /ىل ٕایفاد وفد عن الربملا -
  الضغوطات اليت تتعرض لها احلكومة السویدیة بغرض o/رتاف �مجلهوریة الصحراویة املزعومة.

 2014نونرب   6و  5املنظم من طرف الربملان أ@ورويب یويم  Spring forward for womenاملشاركة يف مؤمتر  -
  بربو\س3یل.

  
 : شؤون ٕاداریة

  : �سانالتحضري ÚIورة الثانیة Iلمنتدى العاملي حلقوق االٕ يف ٕاطار  -

 25یوم السÜت سان" � تنظمي ورشة دراس3یة حول "حصی¶ املؤسسة ال�رشیعیة يف جمال حقوق االٕ  املوافقة /ىل •
 مبقر جملس املس�شار�ن؛ 2014ٔ)كتو$ر 

�سان، �سان بت¼ٔطري من معهد ج£یف حلقوق االٕ Pدات العاملیة حلقوق االٕ تنظمي ندوة حول املس3تاملوافقة /ىل   •
  ؛)مبركز الندوات التابع لوزارة التجهزي والنقلطار ، (إ يف 

والتبادل oلكرتوين وتدبريها داvلیا من ٕالغاء مجیع عقود التدبري املفوض Iلموقع oلكرتوين وoنرتان7ت والصیانة  -
 طرف مد�ریة إالسرتاتیجیة وأ@نظمة املعلوماتیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



12:39:17 24/11/2014 

 5

  
  
  

  قضاj لالطالع
 

  ال�رشیع 
 خ�ار بتوصل جملس النواب �لنصوص ال�رشیعیة التالیة:إ  - 

املسطرة اجلنائیة املتعلقة یقيض بتغیري وãمتمي ٔ)حاكم مجمو/ة القانون اجلنايئ وقانون  86.14مرشوع قانون رمق  •
 مباكحفة إالرهاب.

املتعلق $كفاç أ@طفال املهملني (تقدم به ٔ)عضاء  15.01من القانون رمق  19مقرتح قانون یقيض ب�متمي املادة  •
 الفریق oشرتايك)

قدم به ¹سن قانون اجل�س3یة املغربیة (ت 1.58.250من الظهري الرشیف رمق  10مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة  •
 ٔ)عضاء الفریق oشرتايك).

 من مدونة أ@رسة (تقدم به ٔ)عضاء الفریق oشرتايك) 82و  81مقرتح قانون یقيض بتغیري وãمتمي املادتني  •

 من مدونة أ@رسة (تقدم به ٔ)عضاء الفریق oشرتايك). 15مقرتح قانون یقيض بتغیري وãمتمي املادة  •

 ن مدونة أ@رسة (تقدم به ٔ)عضاء الفریق oشرتايك).م 179مقرتح قانون یقيض ب�متمي املادة  •

املتعلق �حلاç املدنیة (تقدم به ٔ)عضاء الفریق  37.99من القانون رمق  21مقرتح قانون یقيض بتغیري وãمتمي املادة  •
 oشرتايك).

تقدم به ٔ)عضاء الفریق املتعلق �حلاç املدنیة ( 37.99من القانون رمق  17مقرتح قانون یقيض بتغیري وãمتمي املادة  •
 oشرتايك).

ٔ)غسطس  12( 1331من رمضان  9من الظهري الرشیف الصادر بتارخي  24مقرتح قانون یقيض ب�متمي الفصل  •
 ) املتعلق �لتحفWظ العقاري (تقدم به ٔ)عضاء الفریق oشرتايك).1913

 تقدم به ٔ)عضاء الفریق oشرتايك).من قانون املسطرة املدنیة ( 431مقرتح قانون یقيض بتغیري وãمتمي املادة  •

 من مدونة أ@رسة (تقدم به ٔ)عضاء الفریق oشرتايك). 16مقرتح قانون یقيض ٕ�لغاء الفقرة الرابعة من املادة  •
  

  اIلجن
الس3ید وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وãكو�ن أ@طر حلضور ٔ)شغال اج�ع جلنة التعلمي والشؤون الثقافWة  موافقة - 

oاليت اكنت موضوع طلبات العدید من الس3یدات والسادة و jج�عیة قصد تدارس وم£اقشة خمتلف القضا
  املس�شار�ن ٔ)عضاء اIلجنة.
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الحئة عضویة السادة املس�شار�ن ٔ)عضاء الفریق الفWدرايل Iلو�دة وا5ميقراطیة يف اIلجن ا5امئة تطبیقا ٔ@حاكم الفصل  -
  من النظام ا5اvيل اجلدید. 55

اس3تقاç املس�شار الس3ید العريب احملريش من جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان وانتقاò ٕاىل جلنة الفال�ة  -
  والقطا/ات إالنتاجWة.

  .2014ٔ)كتو$ر  24و  23جلنة الفال�ة والقطا/ات إالنتاجWة IلقWام مبهمة اس3تطالعیة لسد الو�دة یويم عزم  -
  

  أ@س3ئ¶ :
دة ٔ)عضاء املك�ب /ىل حفوى اIلقاء ا¦ي مجعه ب¼ٔعضاء امجلعیة املغربیة لرؤساء جمالس ٕاطالع الس3ید الرئ7س السا -

امجلا/ات احمللیة ا¦ي اكن م£اس3بة ٔ@عضاء امجلعیة ٕال$راز مالحظاهتم حول مرشوع قانون اجلهة ا¦ي من املنتظر )ٔن 
ايس ملك�يب ا6لسني وIلسادة رؤساء حيال قریبا /ىل الربملان 5راس3ته. وقد اتفق املك�ب /ىل رضورة تنظمي یوم در 

 الفرق �6لسني لالúك�اب /ىل دراسة هذا املرشوع.
  قرار الفریق الفWدرايل Iلو�دة وا5ميقراطیة بتحویل ٔ)س3ئ¶ شفهیة ٕاىل ٔ)س3ئ¶ كتابیة وحسب ٔ)خرى. -
من  101طبیقا Iلفصل مقرت�ات الفریق oشرتايك مبPلس املس�شار�ن املتعلقة مبناقشة وتقWمي الس3یاسات العمومWة ت  -

  ا5س3تور.
املواضیع املقرت�ة من طرف فریق التجمع الوطين لþٔحرار ٕالدرا�ا مكüاور IلPلسة الس3نویة املتعلقة مبناقشة وتقWمي  -

 الس3یاسات العمومWة.
  

  العالقات اخلارجWة 
والشورى  تقر�ر حول مشاركة وفد جملس املس�شار�ن يف اIلقاء ال�شاوري السادس لرابطة جمالس الش3یوخ -

  .2014ش3ت�رب  25و  24وا6الس املامث¶ يف ٕافریقWا والعامل العريب، عامن 
ج£یف / سو�رسا،  - لالحتاد الربملاين ا5ويل 131امجلعیة  موجزة عن مشاركة الوفد الربملاين املغريب يف ٔ)شغال ذ\رةم -

  - 2014ٔ)كتو$ر  16ٕاىل  12من 
  

  شؤون $رملانیة :
حول ٕاشاكلیة التقا/د قصد اختاذ الرتت�7ات  2014نونرب  17لþٔحرار لیوم درايس یوم تنظمي فریق التجمع الوطين  -

  .150و  120الرضوریة /لام ٔ)ن /دد املشاركني یرتاوح مابني 
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  مواضیع Iلمتابعة

  
  شؤون $رملانیة

 الفریق oس3تقاليل Iلو�دة والتعادلیة $متكني السادة ٔ)عضاء الفریق من وسائل وظروف العمل. طلب -
  
  


