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 بعد املائة الثالثنيحمضر اجللسة 
 

 (8101دجنرب 01ه )0441الثاين  ربيع 01 الثالاثء: التاريخ

 .السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب: لرائسةا

قة زواال والدقي الثالثةابتداء من الساعة  دقائق تسع: التوقيت
 .العشر ةالثامن

 مقرتح قانون يقضيالدراسة والتصويت على : األعمالجدول 
يتعلق ابجمللس اإلستشاري للشباب  11.08بتغيري القانون رقم 

 .والعمل اجلمعوي

 
 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وعلى آله وصحبه،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب،

يعقد جملس النواب جلستني تشريعيتني، األوىل ختصص 
للدراسة والتصويت على مقرتح قانون يقضي بتغيري القانون رقم 

جمللس اإلستشاري للشباب والعمل اجلمعوي، يتعلق اب 11.08
واجللسة الثانية ختصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون 

ومشروع قانون رقم  8101للسنة املالية  11.01املالية رقم 
 يتعلق ابلتنظيم القضائي يف قراءة اثنية هلما، منر اآلن إىل 51.08

واملتعلق  11.08مقرتح قانون الذي يقضي بتغيري القانون رقم 
ابجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي، وخيص مادة 

فريدة، الكلمة إذا كان من يرغب يف تقدمي املقرتح، قبل أن منر إىل 
 .عملية التصويت السيدة الرئيسة

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 ،السيد الرئيس

 السادة الوزراء،

 السادة النواب احملرتمون،

 السيدات النائبات احملرتمات،

ورد على جلنة القطاعات اإلجتماعية مقرتح قانون يقضي 
املتعلق ابجمللس اإلستشاري للشباب  11.08بتغيري القانون رقم 

والعمل اجلمعوي، والذي تقدم به السيدة والسادة النواب إدريس 
 س فريق العدالة والتنمية، السيد حممد اشروراألزمي اإلدريسي رئي

رئيس فريق األصالة واملعاصرة، السيد توفيق كميل رئيس فريق 
التجمع الدستوري، السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق 
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، السيد حممد مبديع رئيس الفريق 

 احلركي، السيد شقران أمام

ة والسيدة عائشة لبلق رئيسرئيس الفريق اإلشرتاكي، 
اجملموعة النيابية، وأييت هذا مقرتح القانون هذا من أجل تدارك 
اخلطأ الذي ورد يف الصيغة اليت مت نشرها ابجلريدة الرمسية، هذا 

اليت كانت موضوع إمجاع داخل اللجنة،  7اخلطأ الذي مس املادة 
ات دواليت أيضا كانت متضمنة يف املشروع الذي صوت عليه السي
، مما 7والسادة الربملانيون، وحينما أتت القراءة الثانية مل ترد املادة 

واليت تتضمن على اخلصوص أنه يف صيغتها  7يعين أن املادة 
األوىل واليت مت تعديلها داخل اللجنة بعد مقرتح قانون تقدم به 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية وصوت عليه كل أعضاء 

يشرتط يف أعضاء اجمللس وجاء فيها:"  7ع، املادة اللجنة ابإلمجا 
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تتناىف العضوية ابجمللس مع العضوية يف احلكومة أو يف اجمللس 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي أو يف إحدى اهليئات واملؤسسات 

من الباب  071إىل  060الدستورية املنصوص عليها يف الفصول 
يف لس النواب و من الدستور، ووردت وكذلك العضوية يف جم 08

املستشارين" وهي اليت مسها التعديل ووافقت عليه اللجنة، ولذلك 
على الشكل التايل:" 7يف إطار تصحيح هذا اخلطأ، وردت املادة 

 يشرتط يف أعضاء اجمللس إىل والسياسية، تتناىف العضوية ابجمللس
مع العضوية يف احلكومة أو يف اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي 

أو يف إحدى اهليئات واملؤسسات الدستورية املنصوص والبيئي 
من  08من الباب  071إىل  060عليها يف الفصول من 

الدستور، هذا املقرتح الذي تقدمت به السادة الرؤساء والرئيسة 
مت التصويت عليه اليوم يف اللجنة، وحبضور السيد وزير الشباب 

 .والرايضة ابإلمجاع، شكرا السيد الرئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة الرئيسة، منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة 
 .اإلمجاع :املكونة ملقرتح القانون

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مقرتح قانون يقضي بتغيري 
املتعلق ابجمللس اإلستشاري للشباب  51.98القانون رقم 

 .، شكرا للجميعوالعمل اجلمعوي

 


