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 214 اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارينمجلس  
 

 

 

    214اجامتع املكتب رمق قرارات 

 4201 دجنرب 08ليوم االثنني 
 

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا  2014دجنرب 08االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقد

  وحضور الأعضاء السادة: 

  

 اخلليفة الأول للرئيس؛ :  فوزي بنعالل   

 يفة الثاين للرئيس؛اخلل  :  محمد فضييل   

    اخلليفة الثالث للرئيس، :  حلسن بيجديكن   

 اخلليفة الرابع للرئيس، : و ادبداش يخ امحد   

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ : عبد الرحامن أأشن   

 حماسب :  عابد شاكيل   

 حماسب :  عبد املاكل افرايط   

 نــــــأأمـــي :  محيد كوسكوس   

 أأمـــــيـــن. : يمحمد عداب الزغار    

        

  : املتغيبون

 حماسب. :  عادل املعطي   

 أأمــــــيــن  : عبد اللطيف أأبدوح   
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 لقرارات الصادرة عن الاجامتعا
 

 رية :و عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس ت

   شعار الس يد عبد اجمليد املهايش حول تغيري الس يد  2014/214/01 رمققرار حاةل نص اإ ادريس الرايض لفريقه الربملاين عىل بإ

 اجمللس ادلس توري.

   مبراسةل لك من الس يد رئيس احلكومة ورئيس جملس النواب ورئيس اجمللس ادلس توري يف شأأن  2014/214/02 رمققرار

بن قراءة اثنية مبجلس النو  130.13من مرشوع القانون التنظميي للاملية رمق  69تعديل املادة  عادة من طرف احلكومة اإ اب دون اإ

ىل جملس املستشارين قصد دراس ته واملصادقة عليه.  هذا التعديل اإ
 

 الترشيع :ذ

  حاةل  2014/214/03قرار رمق مجموعة من مشاريع القوانني اليت توصل هبا اجمللس من جملس النواب عىل اللجن ادلامئة ويتعلق بإ

 الأمر :

 مبزاوةل همنة الطبيتعلق  131.13 مرشوع قانون رمق. 

 برهن الصفقات العموميةيتعلق  112.13 مرشوع قانون رمق.  

 بنظام املقاول اذلايتيتعلق  114.13 مرشوع قانون رمق.  

 املعمتدة بلقاهرة الطرق الربية بني ادلول العربية تنظمي نقل البضائع عربيوافق مبوجبه عىل اتفاقية  23.14 مرشوع قانون رمق ،

 (2012سبمترب  5) 1433من شوال  19يف 

 اململكة املغربية ومجهورية مايل  بني 2014فرباير  20يف  االتفاقية املوقعة بباماكويوافق مبوجبه عىل  34.14 مرشوع قانون رمق

 . لتجنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ادلخل

 حكومة اململكة بني  2014مارس  11بلربط يف  املوقعة اتفاقية النقل اجلوييوافق مبوجبه عىل  35.14 مرشوع قانون رمق

 .املغربية وحكومة دوةل قطر

 ربية وحكومة حكومة اململكة املغبني  2014فرباير  20يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بباماكو يف  43.14 مرشوع قانون رمق

 تشجيع وحامية الاستامثرات .بشأأن  مجهورية مايل

 حكومة اململكة املغربية بني  2013ديسمرب  27يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة مبراكش يف  21.14 مرشوع قانون رمق

  ل.بلرضائب عىل ادلخفامي يتعلق  جتنب الازدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييببشأأن  ة دوةل قطروحكوم

 بني  2006ماي  2ربط يف املوقعة بل التعاون العسكرييوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأأن  84.14 مرشوع قانون رمق

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل االإمارات العربية املتحدة

 كومة اململكة املغربية بني ح 2014يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بربوكس يل يف فاحت أأبريل  68.14 مرشوع قانون رمق

 .مكتب جملس أأوروب بملغرب ووضعيته القانونيةوجملس أأوروب خبصوص 
 

  حاةل 04/ 2014/214 رمققرار من القانون  16لتعديل املادة الفريق احلريك  عضومعر أأدخيل  مقرتح قانون جديد تقدم به املستشار بإ

 .للمجلسالنظام ادلاخيل  من 177 طبقا لأحاكم املادة ورئاسة احلكومةعىل الفرق واجملموعات مدونة الأرسة  مبثابة 70.03 رمق

  دجنرب مكوعد لعقد اجللسات العامة اخملصصة للمناقشة والتصويت  16و  15يويم االثنني والثالاثء  بتحديد 2014/214/05 رمققرار

ىل الاجامتع يوم ال  2015عىل مرشوع القانون املايل لس نة  قصد ترتيب هذه اجللسات  2014دجنرب  09ثالاثء مع دعوة ندوة الرؤساء اإ

 وحتديد مدة تدخالت الفرق.

 

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1650
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1631
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1655
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1673
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1674
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1675
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1676
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1677
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1700
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1701
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 اللجن :

 واملشلكة من  للجنة النيابية لتقيص احلقائق حول تدبري اجلامعة امللكية للقنصعن الرتكيبة الهنائية  بالإعالن 2014/214/06رمق  قرار 

 امس العضو املنتدب الفريق

 عبد امحليد السعداوي - احلريك

 عبد القادر أأقوضاض -

 محمد عدال - التجمع الوطين للأحرار

 حسن سليغوة -

 محمد عداب الزغاري - التحالف الاشرتايك

 عبد الرحمي الزمزيم -

 عبد الكرمي بومنر - الأصاةل واملعارصة

 عبد اللطيف اسطنبويل -

 العريب احملريش -

 عبد هللا عطاش مجموعة الاحتاد الوطين للشغل بملغرب

 عبد السالم خريات -  للوحدة والتعادليةالفريق الفيدرايل

 عبد املاكل أأفرايط -

 محمد الهبطي - الفريق الاشرتايك

 عبد الرحامن أأشن -

 عادل املعطي - الاحتاد ادلس توري

 الغازي لغراربة -

 عبد الغين املاكوي - الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 محمد بنشايب -

 عبد السالم اللبار -

 د بنطلحةأأمح - مجموعة الاحتاد املغريب للشغل

 عبد الصمد عرشان - مجموعة احلركة ادلميقراطية الاجامتعية
 

 

 الأس ئةل الشفهية :

  واليت سريأأسها  2014دجنرب  09عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  بملوافقة 2014/214/07 رمققرار

 كأمني للجلسة. اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد عبد الرحامن أأشن والس يد محيد كوسكوس

 

 العالقات اخلارجية :

  ىل رئيس بتوجيه  2014/214/08 رمققرار  .ملغربزايرة اجلنة الصيد البحري بلربملان الأوريب لدعوة اإ

  املفوض الأوريب لس ياسة اجلوار ومفاوضات التوسع من عىل اس تقبال الس يد يوهانس هان بملوافقة  2014/214/09 رمققرار

 عىل الساعة الرابعة والنصف. 2014دجنرب  11املستشارين يوم امخليس  طرف الس يد رئيس جملس

  من امجلعية الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط حلضور مؤمتر القمة الثاين لرؤساء  ادلعوة املوهجةبتلبية  2014/214/10 رمققرار

 ش بونة.بل  2015فرباير  03برملاانت امجلعية الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط يوم 
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  الس يد رئيس جملس الش يوخ بلباراغواي للقيام بزايرة معل للمغرب خالل الأس بوع الثالث من يناير بدعوة  2014/214/11 رمققرار

2015. 

  ىل كينيا.بتلبية  2014/214/12 رمققرار  دعوة من رئيس جملس الش يوخ الكيين للس يد رئيس جملس املستشارين للقيام بزايرة معل اإ

  2014دجنرب  16يوم الثالاثء  عىل اس تقبال مجموعة من القادة الش باب من أأوروب وأأمرياكبملوافقة  2014/214/13 رمققرار. 
 

 : شؤون برملانية

  يف مراسةل السادة املستشارين املتغيبني عن اجللسات العمومية.بلرشوع  2014/214/14 رمققرار 
 

 شؤون اإدارية :

  مقرتحات بعض السادة رؤساء الفرق بتعيني بعض املوظفني عىل رأأس مصاحل بعض  عىلبملوافقة  2014/214/15 رمققرار

 الفرق ومه اكلتايل :
 رئيس مصلحة فريق الاحتاد ادلس توري،خادل العمراين  الس يد 
 رئيسة مصلحة الفريق الفيدرايل للوحدة وادلميقراطية.رقية حفيظ   الس يدة 
 الاشرتايك. رئيسة مصلحة فريق التحالفكرمية بنحالل  الس يدة 

  لزام  2014/214/16 رمققرار  مجيع موظفي اجمللس بعدم مغادرة معلهم قبل انهتاء اجللسات العمومية.بإ

  لزامية  2014/214/17 رمققرار من أأجل مساعدة  حضور مدير الترشيع أأو من ينوب عنه داخل وحدة السمعي البرصيبإ

ىل رأأي قانوين أأو مسطري.   رئاسة اجللسة لكام احتاجت اإ
 

 خمتلفات :

  أأشغال ندوة لتقدمي نتاجئ تقيمي منجزات الشطر الأول من الس ياسات العمومية للتمنية البرشية حبضور  2014/214/18 رمققرار

 مبقر املرصد الوطين للتمنية البرشية. 2014دجنرب  17وذكل يوم  2005-2010
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 قضااي لالإطالع

 

 

 

 عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية :
 عبد اجمليد املهايش. للمستشارالوضعية القانونية خبصوص  14/948جمللس ادلس توري رمق قرار ا -

 بس تغالل املقالع. املتعلق 27.13اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول مرشوع القانون رمق  رأأي -

 

 : اللجن
 املتعلق ن أأجل الرشوع يف دراسة مقرتح القانون التنظمييم رئيس جلنة التعلمي والشؤون الثقافية والاجامتعيةلطلب تعذر اس تجابة احلكومة  -

ىل حني اتفاق اجمللسني معا عىل أأجل حمدد.بتفعيل الطابع الرمسي للغة الأمازيغية   نظرا لوجود مقرتح مشابه حمال عىل جملس النواب وذكل اإ

 

 العالقات اخلارجية :
عاد حشد ادلمعحماوةل بعض الربملانيني الأوروبيني  -  .تشكيل نواة جملموعة الصحراء بلربملان الأورويبة من أأجل اإ

ىل  تقرير -  بداية شهر نونرب الفارط. كوس تارياك والسالفادور واملكس يكعن الزايرة اليت قام هبا الوفد الربملاين املغريب اإ

وضع العنرص البرشي وسط التمنية عن مشاركة وفد جملس املستشارين يف أأشغال جلسة الاس امتع الس نوية بلأمم املتحدة يف موضوع : " تقرير -

 .2014نونرب  20و  19" أأايم والأهداف املس تدامة

 .2014نونرب  24 – 21حول مشاركة الربملان يف ادلورة الس نوية الس تون للجمعية الربملانية دلول حلف شامل الأطليس بالهاي يف  تقرير -

 

 شؤون برملانية :
 .ضور بعض جلسات اجمللسحمجموعة من السادة املستشارين عن  اعتذار  -

 

 خمتلفات :
 اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص. عن حصيةل معلتقرير  -

 

 مواضيع للمتابعة

 الأس ئةل الشفهية :
 اختيار موضوعي اجللسة الس نوية اخملصصة ملناقشة الس ياسات العمومية وتقيميها. -

 

 شؤون برملانية :
ىل ممتلاكت جملس املستشارين.بعض فضاءات جملس النواب  لضم بجمللسية مقرتح فرق الأغلب  -  اإ

 
 

 
 


