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 217 اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارينمجلس  
 

 

 

    721اجامتع املكتب رمق قرارات 

 4201 دجنرب 29ليوم االثنني 
 

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا  2014دجنرب 29االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقد

  وحضور الأعضاء السادة: 

  

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  محمد فضييل   

  ليفة الثال  للرئيس اخل  :  حلسن بيجديكن   

 اخلليفة الرابع للرئيس  : و ادبداش يخ امحد   

     اخلليفة اخلامس للرئيس  : عبد الرحامن أأوشن   

 حماسب :  عابد شاكيل   

 حماسب :  عبد املاكل افرايط   

 أأمـــــيـــن. : محمد عداب الزغاري   

        

  : املتغيبون

    

ــ  : عبد اللطيف أأبدوح     ــــيــن أأم

 نــــــأأمـــي :  محيد كوسكوس   

 

 

    : املعتذرون

   اخلليفة الأول للرئيس؛ :  فوزي بنعالل   

 حماسب. :  عادل املعطي   
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 لقرارات الصادرة عن الاجامتعا
 

 الترشيع :

  مبارشة بعد حصة الأس ئةل  2014دجنرب  30نصني ترشيعيني جاهزين خالل جلسة معومية يوم الثالاثء بربجمة  2014/217/01 رمققرار

 الشفهية.

 بتنظمي وتس يري أأشغال احلكومة وابلوضع القانوين لأعضاهئا. يتعلق 065.13 رمق تنظميي مرشوع قانون 

  ( 1993مارس  23) 1413 من رمضان 29 الصادر يف 1.93.16 يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق 101.14 رمقمرشوع قانون

بتحديد تدابري لتشجيع املنشآ ت اليت تقوم بتدريب احلاصلني عىل بعض الشهادات بقصد التكوين من أأجل  ثابة قانون يتعلقاملعترب ب 

 .االإدماج
 عىل الساعة الثانية بعد الزوال. 2014 دجنرب 30 دعوة ندوة الرؤساء لالجامتع يوم الثالاثءمع 

   حاةل نصني ترشيعيني جديدين 2014/217/02 رمققرار  عىل اللجن ادلامئة وهام : ابإ

  ابلواكةل الوطنية للنبااتت الطبية والعطرية. يتعلق 111.12 رمقمرشوع قانون 

 9 املمتم لظهري 2002 أأكتوبر 3 املوافق لـ 1423 من رجب 25 الصادر بتارخي 44.00بتغيري وتمتمي القانون رمق  107.12رمق  مرشوع قانون 

 قانون الالزتامات والعقود. بثابة 1913 غشت 12 املوافق لـ 1331 رمضان
 

 س ئةل الشفهية :الأ 

   الرابعاليت سريأأسها اخلليفة  2014دجنرب  30عىل جدول أأعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء ابملوافقة  2014/217/03 رمققرار 

 كأمني للجلسة. محمد عداب الزغاريوالس يد  ش يخ امحدو ادبداللرئيس الس يد 
 

 اللجن :

   موافقة علهيا قبل هناية للهيا املعروضة دلبرجمة مشاريع القوانني  قصدرؤساء اللجن ادلامئة  السادة بعضبراسةل  2014/217/04 رمقار قر

 ادلورة.
 

 العالقات اخلارجية :

  جمالس الش يوخ والشورى  اجامتع اللجنة التنفيذية للنساء الربملانيات التابعة لرابطة حلضورعىل دعوة ابملوافقة  2014/217/05 رمققرار

فريقيا والعامل العريب يويم   ابلقاهرة. 2015فرباير  9و  8واجملالس املامثةل يف اإ

  ربملانيني لدلول الأعضاء يف دعوة رئيس امجلعية الوطنية الرتكية حلضور املؤمتر العارش الحتاد التلبية عىل ابملوافقة  2014/217/06 رمققرار

ساليم مابني  سطمبول. 2015يناير  22و  17منظمة التعاون االإ  ابإ

  ادلعوة املوهجة للربملان املغريب حلضور أأشغال الورشة اجلهوية لفائدة برملانيي دول املغرب  تلبية عىلابملوافقة  2014/217/07قرار رمق

 .2015فرباير  27و  26وتطبيق القانون اليت ستنظم بروما يويم  العريب حول املراقبة اخلارجية للمصاحل الأمنية
 

 : شؤون برملانية

  عموميةاللسة اجل حضور جلسات اجمللس وذكل يف  ثبت تغيهبم ادلامئ عن أأسامء السادة املستشارين اذلينتالوة ب  2014/217/08 رمققرار 

  .2014دجنرب  30ليوم الثالاثء 
 

 شؤون اإدارية :

  عىل مقرتح فريق التجمع الوطين للأحرار بتعيني الس يدة سهام أأبشري لرئاسة مصلحة الفريق.ابملوافقة  2014/217/09 رمققرار 
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 قضااي لالإطالع

 

 

 

 عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية :

 رمق  التنظمييمسطرة التصويت عىل بعض مواد القانون  بعدم دس توريةاذلي رصح بوجبه  14/950 رمققرار اجمللس ادلس توري  صدور

 (.52و  6) بقانون املالية وبعدم دس تورية مضمون مادتني أأخريني املتعلق 130.13

 بزاوةل همنة الطب.املتعلق  131.13اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول مرشوع القانون رمق  رأأي 

 ري وتمتمي أأحاكم مجموعة القانون النيابية وقانون القايض بتغي 86.14 اجمللس الوطين حلقوق االإنسان خبصوص مرشوع القانون رمق رأأي

 باكحفة االإرهاب. املسطرة اجلنائية املتعلقة
 

 الترشيع :

 خبار الظهري الصادر بتنفيذه مدونة الأرسة  بثابة 70.03 من القانون رمق 16 من جملس النواب بتوصهل بقرتح قانون يقيض بتعديل املادة اإ

 كام وقع تعديهل. 2004فرباير  3املؤرخ يف  1.04.22الرشيف رمق 
 

 

 اللجن :

 لغاء  تشكيل هذه اللجنةاملوقعني عىل من قامئة السادة املستشارين توقيعات أأعضاء الفريق  فريق التجمع الوطين للأحرار بسحب طلب واإ

 .هبا عضوية ممثيل الفريق
 

 

 العالقات اخلارجية :

 ثر اجمللس الوطين التآأسييس التونيس رئيسمن تعزية  رساةل  الأقالمي اجلنوبية. اليت رضبتجراء الفيضاانت  العديد من املواطننيوفاة  عىل اإ

 

 شؤون اإدارية :

  جملس املستشارين. لفائدة أأعضاءتس يري نظام املعاشات  حولالصندوق الوطين للتقاعد والتآأمني  صادر عنتقرير 

 

 قضااي للمتابعة
 

 الترشيع :

  س بقية ف ام صخ  دراسة أأحد مقرت ي قانون يرميان اإ ى تغيري وتمتمي القانون التنظميي املتعلق مع جملس النواب قصد حتديد الأ التنس يق

 : متت مراسةل الس يد الرئيس يف هذا الشآأن. ابنتخاب أأعضاء جمالس امجلاعات الرتابية
 

 

 

 برملانية :شؤون 

  من الساعة الرابعة اإ ى اخلامسة( 29التنس يق بني اجمللسني )يوم  جلنةاجامتع . 
 دجنرب عىل الساعة اخلامسة بعد الزوال(. 29لمنتدى الربملاين املغريب االإس باين )ل حتضريي  اجامتع 

---------------------------- 
 

 صباحا عرشةاحلادية عىل الساعة   2015يناير  06قبل يوم الثالاثء : قرار عقد اجامتع املكتب امل  2015يناير  05جامتع الثاين للمكتب عو  يوم االثنني الا


