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 321 اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارينمجلس  
 

 

 

    321اجامتع املكتب رمق قرارات 

 4201 فاحت دجنربليوم االثنني 
 

 

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

  وحضور الأعضاء السادة: 

  

 اخلليفة الأول للرئيس؛ :  فوزي بنعالل   

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  محمد فضييل   

 اخلليفة الرابع للرئيس، : و ادبداش يخ امحد   

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ : عبد الرحامن أأشن   

 حماسب :  عابد شاكيل   

 حماسب :  عبد املاكل افرايط   

 أأمـــــيـــن. : محمد عداب الزغاري   

        

  : املتغيبون

    ث للرئيس،اخلليفة الثال :  حلسن بيجديكن   

 أأمــــــيــن  : عبد اللطيف أأبدوح   

 نــــــأأمـــي :  محيد كوسكوس   

    

 :  املعتذرون

 حماسب. :  عادل املعطي   
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 لقرارات الصادرة عن الاجامتعا
 

 رية :و عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس ت

   حاةل 2014/213/01 رمققرار طار رمق  بإ عاقة والهنوض هبا عىل ق يتعل 97.13مرشوع قانون اإ حبامية حقوق الأشخاص يف وضعية اإ

بداء الرأأي.  اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ قصد اإ

 

 الترشيع :ذ

  مبارشة بعد حصة  2014دجنرب  02بربجمة النصوص الترشيعية التالية يف جلسة معومية يوم الثالاثء  2014/213/02قرار رمق

 :   الأس ئةل الشفهية

o بتنظمي وتس يري أأشغال احلكومة وبلوضع القانوين لأعضاهئا. يتعلق 065.13 تنظميي رمق نونمرشوع قا 

o العامة للواحئ الانتخابية بتجديد يتعلق 88.14 مرشوع قانون رمق. 
o  بلتعويض عن حوادث الشغل.يتعلق  18.12مرشوع قانون رمق 

ندوة الرؤساء مدة تدخالت لك من فرق الأغلبية وفرق املعارضة مع ختصيص ساعة ونصف مكدة زمنية لهذه اجللسة عىل أأساس أأن حتدد 

 والفريق الفيدرايل للوحدة وادلميقراطية.
 

 

 الأس ئةل الشفهية :

  اليت سريأأسها  2014 دجنرب 02 بملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء 2014/213/03قرار رمق

 كأمني للجلسة.عداب الزغاري  والس يدو ادبدا الش يخ امحد اخلليفة الرابع للرئيس
 

 

 العالقات اخلارجية :

   ىل الس يدين رئييس جملس النواب وجملس  دعوة الربملان الربيطاينبملوافقة عىل تلبية  2014/213/04قرار رمق املستشارين اإ

يناير أأو أأوائل  )الفرتة املقرتحة أأواخر شهر من خمتلف التوهجات الس ياس يةبرملانيني  6رفقة وفد يتكون من  للقيام بزايرة اإىل لندن

 .( 2015شهر فرباير من س نة 

  من طرف الس يد رئيس جملس  مارغريتا بوبوفاالس يدة  انئبة رئيس مجهورية بلغارايبس تقبال  2014/213/05قرار رمق

 .2014دجنرب  17املستشارين وذكل يوم الأربعاء 

  لرئيس الربملان العريب. النائب اخلامسملنصب عبد الرحامن لبداك شار احملرتم املست  اقرتاح برتش يح 2014/213/06قرار رمق 
 

 خمتلفات :

  آفاق 100مناظرة دولية حول موضوع "حلضور  2014/213/07قرار رمق " وذكل س نة من التعمري بملغرب : التحدايت وال

 الندوات بلصخريات.مبركز  2014دجنرب  10يوم الأربعاء 
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 قضااي لالإطالع

 

 

 

 الترشيع :
خبار بتوصل جملس النواب مبشاريع القوانني التالية: -  اإ

  بملنامج؛ يتعلق 33.13مرشوع قانون رمق 

  اململكة املغربية ومملكة الأرايض املنخفضة  بني 2013ماي  21يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بلربط يف  40.14مرشوع قانون رمق

 بشأأن نظام قواهتام؛

  حكومة  بني 2014 مارس 11 يف بلربط املوقعةيف اجملال الأمين  وافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاوني 45.14مرشوع قانون رمق

 اململكة املغربية وحكومة دوةل قطر؛

  مة امللكة بني حكو  2014فرباير  20املوقع بباماكو يف بشأأن اخلدمات اجلوية،  وافق مبوجبه عىل االتفاقي 48.14مرشوع قانون رمق

 املغربية وحكومة مجهورية مايل؛

  فرباير  18املوقعة بروكس يل يف جمال حماربة اجلرمية املنظمة واالإرهاب،  يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون يف 49.14مرشوع قانون رمق

 ؛بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة بلجياك 2014

  بني اململكة املغربية ومجهورية غينيا لتجنب  2014 مارس 3 يفبكوانكري  املوقعاالتفاقية  يوافق مبوجبه عىل 52.14مرشوع قانون رمق

 يف ميدان الرضائب عىل ادلخل ؛ الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب

  بني  2014مارس  3يوافق مبوجبه عىل االتفاق االإطار للتعاون الصناعي والتجاري، املوقع بكوانكري يف  56.14مرشوع قانون رمق

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا.

  12) 1435جامدى الأوىل  10املوقعة مبراكش يف  تفامه للتعاون الأمين والتنس يقيوافق مبوجبه عىل مذكرة  65.14مرشوع قانون رمق 

 ( بني وزاريت ادلاخلية بململكة املغربية ومملكة البحرين؛2014مارس 

  بني حكومة اململكة املغربية وجملس ارو  2014يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بربوكس يل يف فاحت أأبريل  68.14مرشوع قانون رمق

 ؛مكتب جملس أأورب بملغرب ووضعيته القانونيةخبصوص  رب

  حكومة اململكة  بني 2006ماي  2املوقعة بلربط يف  التعاون العسكري بشأأنيوافق مبوجبه عىل االتفاقية  84.14مرشوع قانون رمق

 املغربية وحكومة دوةل االإمارات العربية املتحدة؛

  حداث هيئة املهندسني املعامريني زاوةل نهنة الهندسة املعامرية واإ مب املتعلق 016.89يقيض بتغيري القانون رمق  87.14مرشوع قانون رمق

 الوطنية.

 

 اللجن :

 للجان.حصيةل أأس بوعني من دراسة مرشوع القانون املايل داخل ا  -
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 العالقات اخلارجية :
فريقيا والعامل العريب منتعزية  رساةل - ثر الفيضاانت اليت أأودت  الأمني العام لرابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف اإ عىل اإ

 حبياة العديد من الأشخاص.

 .ان العريبانئب رئيس الربململنصب  محمد انرص اجلربيبرتش يح عضوه جملس الأمة الكوييت  قرار -

 رئيس الربملان العريب. ملنصبأأمحد الرشيق  الس يد برتش يحاجمللس الوطين التأأسييس التونيس  قرار   -

اجامتعات اجللسة اخملصصة النتخاب رئيس الربملان العريب وخمتلف اجامتعات ادلور الثالث من الفصل الترشيعي الأول للربملان تفاصيل   -

 بلقاهرة. 2014دجنرب  11 اإىل 04س تعقد من  العريب اليت

لأس باب وذكل  2014 دجنرب 6اإىل  01اليت اكنت تعزتم القيام هبا من  الزايرةعن رئيسة جملس الش يوخ الش ييل الس يدة  اعتذار   -

 داخلية.س ياس ية 

 

 شؤون برملانية :
خبار بتنظمي يوم درايس من طرف الفريق احلريك حول -  2014دجنرب  02يوم الثالاثء قانونية ورهان التمنية" "املالية العمومية بني القاعدة ال اإ

 ؛ابتداء من الساعة العارشة صباحا

 الهتيئة لضفيت أأيب رقراق؛عىل تقدم الأشغال مبرشوع  زايرة ميدانية لالطالعبتنظمي  هتيئة ضفيت أأيب رقراقواكةل  مقرتح -

 

 مواضيع للمتابعة

 

 شؤون برملانية :
 .2014نونرب  30اإىل  27قوق االإنسان ايذي احتضنته مراكش من املنتدى العاملي الثاين حل  -

 
 

 
 


