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 212 اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارينمجلس  
 

 

 

    212اجامتع املكتب رمق قرارات 

 4201نونرب  24ليوم االثنني 
 

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا  2014 نونرب  24االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقد

  وحضور الأعضاء السادة: 

  

 اخلليفة الأول للرئيس؛ :  فوزي بنعالل   

 ليفة الاا ي للرئيس؛اخل  :  محمد فضييل   

    اخلليفة الاالث للرئيس، :  حلسن بيجديكن   

 اخلليفة الرابع للرئيس، : و ادبداش يخ امحد   

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ : عبد الرحامن أأشن   

 حماسب :  عابد شاكيل   

 حماسب :  عبد املاكل افرايط   

 أأمــــــيــن  : عبد اللطيف أأبدوح   

 أأمـــــيـــن. : الزغاريمحمد عداب    

        

  : املتغيبون

 حماسب. :  عادل املعطي   

    

 :  املعتذرون

 نــــــأأمـــي :  محيد كوسكوس   
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 لقرارات الصادرة عن الاجامتعا
 

 

 الترشيع :ذ

  حاةل مرشوعي قانون توصل هبام اجمللس من الس يد رئيس احلكومة عىل اللجنة 2014/212/01قرار رمق  اخملتصة وهام :   بإ

  طار رمق عاقة والهنوض هبا؛ يتعلق 97.13مرشوع قانون اإ  حبامية حقوق الأشخاص يف وضعية اإ

  1413من رمضان  29الصادر يف  1.93.16يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  101.14مرشوع قانون رمق 

املنشآ ت اليت تقوم بتدريب احلاصلني عىل بعض  بتحديد تدابري لتشجيع يتعلق ( املعترب مباابة قانون1993مارس  23)

 الشهادات بقصد التكوين من أأجل االإدماج.
 

 الأس ئةل الشفهية :

  اليت سريأأسها  2014نونرب  25بملصادقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الاالاثء  2014/212/02قرار رمق

 د اللطيف أأبدوح كأمني للجلسة.اخلليفة الأول للرئيس الس يد فوزي بنعالل والس يد عب

  دجنرب  03بتآأجيل اجللسة الشهرية اخملصصة لأجوبة الس يد رئيس احلكومة اإىل غاية يوم الأربعاء  2014/212/03قرار رمق

 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا. 2014
 

 اللجن :

 اجملموعات الربملانية عىل اللجنة النيابية املؤقتة بملوافقة عىل التوزيع العددي الهنايئ ملمايل الفرق و  2014/212/04رمق  قرار

 لتقيص احلقائق بشآأن تدبري اجلامعة امللكية للقنص واذلي جاء عىل الشلك التايل:

 ثالثة أأعضاء :  فريق الاصاةل واملعارصة 

 ثالثة أأعضاء : الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية 

 عضوين :   الفريق احلريك 

 عضوين :  لأحرارفريق التجمع الوطين ل 

 عضوين :  فريق الاحتاد ادلس توري 

 عضوين :   الفريق الاشرتايك 

 عضوين :  فريق التحالف الاشرتايك 

 عضوين : الفريق الفيدرايل للوحدة وادلميقراطية 

 عضو واحد :  مجموعة الاحتاد املغريب للشغل 

 عضو واحد : مجموعة الاحتاد الوطين للشغل بملغرب 

 عضو واحد : ميقراطية الاجامتعيةمجموعة احلركة ادل 

 يف تطبيق املساطر واالإجراءات القانونية ابتداء من يومه النطالق معل اللجنة وفق مقتضيات ادلس تور والنظام ادلاخيل.مع الرشوع 

 27برفض طلب فرق املعارضة والفريق الفيدرايل لتآأجيل أأشغال اللجن ادلامئة يويم امخليس وامجلعة  2014/212/05رمق  قرار 

 لمتكني السادة املستشارين من املشاركة يف فعاليات املنتدى العاملي حلقوق االإنسان مبراكش. 2014نونرب  28و 
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 العالقات اخلارجية :

  ومقرتحات اس تقبال الس يد رئيس جملس املستشارين لبعض الوفود  بملوافقة عىل طلبات 2014/212/06قرار رمق

 والشخصيات الأجنبية وفق الربانمج التايل.

  عىل الساعة الاالاة بعد الزوال، 2014نونرب  24يوم االثنني رئيس مجموعة الصداقة الربملانية الرتكية املغربية 

  عىل الساعة احلادية عرش صباحا، 2014 نونرب 25رئيس امجلعية الوطنية للكوت ديفوار يوم الاالاثء 

  2014دجنرب  06اإىل  03وفد عن اجمللس الأعىل للجامعات احمللية مبايل يف الفرتة املمتدة من. 

  بملوافقة عىل مقرتح اللجنة الوطنية للقانون ادلويل االإنسا ي بتنظمي ندوة من طرف جلنة العدل  2014/212/07قرار رمق

حول موضوع : "اجلزاء يف القانون ادلويل  2014دجنرب  03نة ادلولية للصليب الأمحر يوم الأربعاء والترشيع وبدمع من اللج 

 االإنسا ي".

  لعقد الندوة اليت اكنت مقررة أأواخر شهر نونرب اجلاري  2015بتحديد النصف الاا ي من شهر يناير  2014/212/08قرار رمق

فريقيا والعامل العر  يب".حول "قضااي الأمن والسمل بإ
 

 شؤون برملانية :

  لقاء مشرتك مابني  أأنه وحتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل محمد السادس نرصه هللا وأأيده ينظم 2014/212/09قرار رمق

دجنرب  10جملس النواب وجملس املستشارين واجمللس الوطين حلقوق االإنسان ختليدا لليوم العاملي حلقوق االإنسان يوم الأربعاء 

 الساعة العارشة صباحا مبقر الربملان.عىل  2014

  بملوافقة عىل مذكرة تفامه بني الربملان واجمللس الوطين حلقوق االإنسان. 2014/212/10قرار رمق 

  خبار واستشارة السادة رؤساء الفرق بلك تعيني هيم موظفي الفرق ملرافقة وفود اجمللس اإىل  2014/212/11قرار رمق بإ

 اخلارج.
 

 شؤون اإدارية :

  بلرتخيص للس يد متمي بنغموش، املوظف مبجلس املستشارين لعضوية جلنة انتقاء ودراسة  2014/212/12قرار رمق

 الرتش يحات بوزارة السكىن وس ياسة املدينة.



14:34:56 18/12/2014 

 5 

 

 

 قضااي لالإطالع

 

 

 عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية:

 ثة أأشخاص لعضوية احملمكة ادلس تورية.الورقة القانونية اليت تؤطر ملهنجية معلية انتخاب اجمللس لاال  -

 .2014نونرب  27للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ يوم امخليس  44انعقاد ادلورة  -

 

 شؤون برملانية :
 التقرير الطيب للمستشار أأمحد بنطلحة اذلي يؤكد عدم قدرته عىل حضور ومواكبة اجامتعات جلنة التعلمي. -

( الصادرة عن الوزارة امللكفة بلعالقات مع الربملان واجملمتع 2013-1963 احلكومة والربملان )املوسوعة امخلس ينية للعالقات بني -

 املد ي.

 

 

 مواضيع للمتابعة

 

 شؤون برملانية :
 طلب الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية حبل اإشاكلية عدم وجود مرأ ب خاص بلسادة املستشارين.  -

 
 

 
 


