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    11/2015رمق �ع املك�ب اجقرارات 
  2015 دج)رب 28 االثننيليوم 

  
  

رئ>س ا;لس الس4يد عبد احلكمي اج�8ه ا6ٔس4بوعي 1رئاسة  2015 دج)رب 28 االثننيمك�ب جملس املس�شار�ن يوم  عقد
  :وحضور السادة  1ن شامش

          
    
  اخلليفة ا6ٔول Jلرئ>س،  :    محمد ا6ٔنصاري      

  ؛خلليفة الثاين Jلرئ>سا  :    عبد إالO احللوطي      

  ؛اخلليفة الثالث Jلرئ>س  :    محيد Uوسكوس      

      اخلليفة الرابع Jلرئ>س؛  :    عبد القادر سالمة      

  ؛حماسب  :    العريب حملريش      

    ؛حماسب  :    رش4يد املنياري      

  ؛`ٔمني  :    محمد 8دال      

  `ٔمني؛  :    `ٔمحد اخلريف      

  .`ٔمني  :    `ٔمحد التو�زي      

      
 eة التازي وحماسب ا;لس الس4يد اعتذر عن حضفiم jئk لرئ>س  الس4يدةJ ج�ع لك من اخلليفة اخلامسةm ور هذا

  .عبد الوهاب بلفقiه
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  القرارات الصادرة عن اج�ع املك�ب
  

  :ال�رشيع 
مzارشة  2015دج)رب  29نص vرشيعي tاهز uالل tلسة معومiة يوم الثالrء بربجمة  01/11/2015 رمققرار  ←

املتعلق  13.09يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق    58.15مرشوع قانون رمق ا6ٔس4ئj الشفهية، ويتعلق ا6ٔمر بـ بعد حصة
  .زوال نفس اليوم 8ىل السا8ة الوا�دة  ،  مع دعوة ندوة الرؤساء لالج�ع�لطاقات املت�ددة

;لس من جملس النواب 8ىل مجمو8ة من النصوص ال�رشيعية اليت توصل هبا ا ٕ��ا� 02/11/2015رمق  قرار ←
  : اJلجن ا�امئة 

 ؛�سالمة السدود يتعلق 30.15 قانون رمقمرشوع  •

 ؛�لنظام ا6ٔسايس Jلص�افiني املهنيني يتعلق 89.13 قانون رمقمرشوع  •

 ؛�نٕ��داث ا6ٔاكدميية اجلهوية Jلرتبية والتكو  القايض 07.00بتغيري و�متمي القانون رمق  يتعلق 71.15 قانون رمقمرشوع  •

  .ٕ��داث ا;لس الوطين Jلص�افة يقيض 90.13 قانون رمقمرشوع  •
  

  :س4ئj الشفهية ا6ٔ 
̀ٔعامل tلسة ا6ٔس4ئj الشفهية ليوم الثالrء�ملصادقة  03/11/2015قرار رمق  ← اليت  2015 دج)رب 29 8ىل tدول 

 .سري̀ٔسها اخلليفة الثالث Jلرئ>س الس4يد محيد Uوسكوس والس4يد محمد 8دال ٔ£مني Jل�لسة

مكو8د لعقد اجللسة الشهرية ا¦صصة 6ٔجوبة رئ>س  2016ينا�ر  06يوم ا6ٔربعاء بت�ديد  04/11/2015 رمققرار  ←
 :وهذه احملاور يه : مس4تقj تعرض 8ىل الفرق النيابية احلكومة 8ىل ا6ٔس4ئj املتعلقة �لس4ياسة العامة مع اخ�يار ثالثة حماور 

 ؛الن�ا8ة الطاقiة �

 ؛احلوار mج�عي �

 .لس4ياسة الفالحiة بني املعطيات املناخiة وواقع 8القات التبادل مع mحتاد ا6ٔورويبا �
  

  :العالقات اخلارجiة 
8ىل اس4تقzال kئب رئ>س الرابطة التقدمiة لالشرتاUيني وا�ميقراطيني �لربملان ا6ٔورويب �ملوافقة  05/11/2015 رمققرار  ←

 .2016فربا�ر  09و  08من طرف رئ>س جملس املس�شار�ن مابني 
  

  :شؤون تنظميية 
 : توصيف ±ام السادة  اع�د وثيقة  �ملوافقة 8ىل 06/11/2015 رمققرار  ←

 

 ؛  ا�بلوماس4ية الربملانية والعالقات اخلارجiة اخلليفة ا6ٔول امللكف �ٕالرشاف 8ىل محمد ا6ٔنصاري ←

 ؛س4ياسات العمومiةiمي ال تق عبد إالO احللوطي اخلليفة الثاين امللكف �ٕالرشاف 8ىل الرقابة و  ←
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    ؛املرافق إالدارية وشؤون املوظفني محيد Uوسكوس اخلليفة الثالث امللكف �ٕالرشاف 8ىل ←

   ال�رشيع والعالقات مع املؤسسات ا�س4توريةاخلليفة الرابع امللكف �ٕالرشاف 8ىل   عبد القادر سالمة ←

̀ٔمني ا;لس امللكف �ٕالرشاف 8ىل ←  ؛والسادة املس�شار�نشؤون الس4يدات  ̀ٔمحد اخلريف 

̀ٔمني ا;لس امللكف �ٕالرشاف 8ىل ←        ؛8القة ا;لس مبحيطه اخلارµ ̀ٔمحد تو�زي 

̀ٔمني ا;لس امللكف �ٕالرشاف 8ىل ←      ؛تدبري العتاد وتوظيفه يف uدمة املؤسسة محمد 8دال 

  .احملاس4بةجملس  ̀ٔعضاء العريب احملريش، عبد الوهاب بلفقiه ورش4يد املنياري ←
 

من النظام ا�اuيل  35جلينة عن املك�ب لت�ديد اخلطوات الكفji بتفعيل املادة ٕ��داث  07/11/2015 رمققرار   ←
 "جملس املس�شار�ن"امس مع الرشوع يف تنفiذ بعض إالجراءات العملية ºك�ابة  املتعلقة �ع�د اJلغة ا6ٔمازيغية داuل الربملان

جبانب احلرف العريب واع�د نفس الك�ابة يف مجيع تصد�رات املراسالت إالدارية وال�شو�رات وكذا يف الهوية  حبروف تيفiناغ
̀ٔوىل، وهتيÆ �رجامت ملخصة 6ٔشغال ا;لس �6ٔمازيغية وÄرشها يف الÃرشة ا�اuلية Jلم�لس يف   jلم�لس يف مر�J البرصية

 .مر�r jنية

  :شؤون السادة املس�شار�ن 

من جملس املس�شار�ن  مليكة فالËنص mس4تقا� اليت قدمهتا املس�شارة الس4يدة  بتالوة 08/11/2015رمق  قرار  ←
̀ٔول tلسة معومiة  ̀ٔن اuذ املك�ب 8لام هبا، uالل   .Jلبت فهيا ا;لس ا�س4توري هذه mس4تقا� 8ىل وملف ٕا�ا� نص معبعد 

  

  :شؤون ٕادارية 
 .نتاجئ �ريق ا6ٔعوان واملوظفني املصادقة 8لهيا من طرف اJلجن امل�ساوية ا6ٔعضاء8ىل  �ملوافقة 09/11/2015رمق  قرار ←

 .وفق املعايري والضوابط القانونية م)�ة ا�ورة8ىل رصف  �ملوافقة 10/11/2015رمق  قرار ←

 ليةوتنظمي احلضور والغياب �لÃس4بة Jلموظفني وذÒ 8رب مجمو8ة من إالجراءات ا6ٔو بضبط  11/11/2015 رمققرار  ←
 : وذÒ قzل هناية شهر فربا�ر

 ؛بطريقة `ٓلية ع�د معلية ضبط دخول وvسجيل املوظفنيا �

 ؛ال حيرضون ملقر معلهم �شلك م)تظمهتÆ الحئة املوظفني ا×�ن  �

 تفعيل مسطرة الغياب يف حق بعض املوظفني ا×�ن تÞث تغيهبم املس4متر، �

 .رؤساء الفرقٕا8ادة النظر يف ش4بكة تقiمي عطاء املوظفني �تفاق مع  �
  

  مواضيع Jلمتابعة
  

  :عالقات اخلارجiة ال
 .اقرتاح رئاسة جلنة الصداقة املشرتكة املغربية ا6ٔوروبية - 
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  قضاá لٕالطالع
  

 :8القة ا;لس مع املؤسسات ا�س4تورية 
 15/982، 15/981، 15/980، 15/979، 15/977،15/978، 15/976 قرارات ا;لس ا�س4توري ذات ا6ٔرقام - 

 من ا�س4تور واليت رصح مبوجهبا ٕاما بتجريد `ٔو 8دم جتريد بعض السادة `ٔعضاء جملس النواب من 61 6ٔحاكم الفصلتطبيقا 
 .صفهتم الربملانية

  

  :ال�رشيع 
  :التالية �لنصوص ال�رشيعية  توصل جملس النواب - 

 ؛"املرسح الوطين محمد اخلامس"تنظمي  يقيض 8�ٕادة 51.15 قانون رمقمرشوع  •

 ؛)تقدم به بعض نواب الفريق احلريك. (ٕ��داث الواك� الوطنية لتدبري نظام املسا8دة الطبية ن يتعلققانومقرتح  •

�لنظام ا6ٔسايس لغرف الت�ارة والصنا8ة  املتعلق 38.12 من القانون رمق 30 قانون يقيض بتغيري املادةمقرتح  •

 ؛)تقدم به بعض `ٔعضاء فريق العدا� والتمنية. (واخلدمات

مدونة  مبثابة 65.00 ب�)فiذ القانون رمق 1.02.296 من الظهري الرشيف رمق 127نون يقيض بتعديل املادة قامقرتح  •

 ؛)تقدم به بعض `ٔعضاء الفريق احلريك. (التغطية الصحية ا6ٔساس4ية

تقدم به (. النظام ا6ٔسايس لغرف الصنا8ة التقليدية مبثابة 18.09 من القانون رمق 14قانون يقيض بتغيري املادة مقرتح  •

 ؛)بعض `ٔعضاء فريق العدا� والتمنية

تقدم به بعض . (النظام ا6ٔسايس Jلغرف الفالحiة املتعلق 27.08 من القانون رمق 27قانون يقيض بتغيري املادة مقرتح  •

  ).`ٔعضاء فريق العدا� والتمنية

  

  :العالقات اخلارجiة 
 ؛kئب رئ>س اJلجنة MA BIAOملس�شار�ن من طرف الس4يد املوéة ٕاىل اخلليفة ا6ٔول لرئ>س جملس ا رسا� الشكرنص  - 

tٔ̀ل السمل وïزع السالح عقب  الوطنية Jلمؤمتر mس�شاري الس4يايس Jلشعب الصيين وkئب رئ>س مجعية الشعب الصيين من 
  ؛زáرته Jلمملكة املغربية

  ؛2015̀ٔكتو1ر  21و  17جبنيف مابني  Jلجمعية العامة لالحتاد الربملاين ا�ويل اليت انعقدت 133̀ٔشغال ا�ورة  نتاجئ -
  ؛̀ٔلف فرنك سوõرسي m19حتاد الربملاين ا�ويل واحملددة يف  مزيانيةاملالية ;لس املس�شار�ن يف  املسامهة  - 
 - jل  مراسtٔ̀ ٕاىل vسعة م)اصب مع  رفع حصص الفريق يف الشعب الوطنية ا�امئةالفريق mس4تقاليل Jلو�دة والتعادلية من 

  ؛اخ�يار العضوية يف mحتادات وامجلعيات الربملانية ا¦تصةريق احلق يف م)ح الف
  .2015دج)رب  17حول الزáرة اليت قام هبا الاكتبني العامني ;ليس الربملان لسرتاس4بورغ يف  تقر�ر - 
  

  :خمتلفات 
قراطي وmج�عي والفريق mشرتايك فرق ا6ٔصا� واملعارصة وmحتاد العام ملقاوالت املغرب وا�س4توري ا�ميب�)ظمي ٕاخzار  -

سؤال التوافق إالجيايب يف " يف موضوع وفريق mحتاد املغريب Jلشغل ومجمو8ة الكونفدرالية ا�ميقراطية Jلشغل ليوم درايس
  .السا8ة التاسعة صبا�ا بقا8ة الندوات 8ىل 2015 دج)رب 28 وذÒ يوم االثنني" ٕاصالح م)ظومة العدا�


