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ج�عه األسـبوعي برئاسة ا1كتور الشـيخ محمد بيد هللا ا 2012201220122012 زيو يول     02020202مكتب جمـلس املستشارين يوم "ثنني عقد عقد عقد عقد 
        :وحضور األعضاء السادة 

    اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،        : : : :                 فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل •

    اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل •

    اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،        ::::                امحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبدا •

    حماســــــــبحماســــــــبحماســــــــبحماســــــــب        ::::        عابد شاكيــــــــل     عابد شاكيــــــــل     عابد شاكيــــــــل     عابد شاكيــــــــل              •

    ـــــــبـــــــبـــــــبـــــــبحماسحماسحماسحماس        : : : :                 عبد املاX أفرVطعبد املاX أفرVطعبد املاX أفرVطعبد املاX أفرVط         •

• Yأمحد حاYأمحد حاYأمحد حاYأمــــــــــنيأمــــــــــنيأمــــــــــنيأمــــــــــني        ::::                أمحد حا    

    أمــــــــــنيأمــــــــــنيأمــــــــــنيأمــــــــــني        ::::                                    محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس •
        

وافق املكتب عىل جدول أعامل اجللسة اخلاصة ملساءc رئيس احلكومة اليت سـيعقدها ا`لس يوم بداية هذا "ج�ع  يفيفيفيف
ط مت خالu توزيع احلصص عىل الفرق واليت سيتضمن مناقشة ثالثة مواضيع وفق جدول زمين مضبو  2012يوليوز  03الثالjء 

  :عىل أساس المتثيل النسـيب كام هو مبني يف اجلدول التايل 
  

        التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت        الفرق ا`موعاتالفرق ا`موعاتالفرق ا`موعاتالفرق ا`موعات
  29  "صاc واملعارصة. ف
  24  "سـتقاليل. ف
  19  التجمع الوطين لألحرار. ف
  19  احلريك. ف
  15  "شرتايك. ف
  10  ا1سـتوري. ف
  10  التحالف "شرتايك. ف
  10  الفيدرايل. ف
  05  "حتاد املغريب للشغل. م
  05  "حتاد الوطين للشغل. م
  05  احلركة ا1ميقراطية "ج�عية. م
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احلصص الزمنية ا�صصة للفرق وا`موعات النيابية تشمل بسط األسـئ� والتدخالت و�لنسـبة للسـيد رئيس احلكومة تشمل األجوبة  •
 .لتدخالتوالرد عىل ا

  .للك فريق أو مجموعة حرية الترصف يف املدة ا�صصة u بتقسـميها عىل احملاور الثالثة أو اسـتعاملها لكها يف حمور واحد •
  

        :ذX أحال املكتب عىل اللجن ا�تصة مشاريع القوانني احملاc من جملس النواب ويتعلق األمر بـ بعد بعد بعد بعد                 
واملقطع األخري من املادة الثالثة من القانون التنظميي  IIل املادة الثانية البند مرشوع القانون التنظميي القايض بتعدي •

من ا1سـتور بعد ترتيب اآلjر القانونية عىل  92و  49تطبيقا ألحاكم الفصلني  �لتعيني يف املناصب العليا�لتعيني يف املناصب العليا�لتعيني يف املناصب العليا�لتعيني يف املناصب العليااملتعلق  02.12رمق 
 .12/458د حتت عد 2012يونيو  03القرار الصادر عن ا`لس ا1سـتوري بتارخي 

 1433من ربيع اآلخر  14الصادر يف  2.12.72يقيض �ملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  35.12مرشوع قانون رمق  •
 ....بمتديد وقف استيفاء رمس "سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلببمتديد وقف استيفاء رمس "سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلببمتديد وقف استيفاء رمس "سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلببمتديد وقف استيفاء رمس "سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلباملتعلق ) 2012مارس  7(

من ربيع اآلخر  22الصادر يف  2.12.125ون رمق يقيض �ملصادقة عىل املرسوم بقان 36.12مرشوع قانون رمق  •
 ....بوقف استيفاء رمس "سـترياد املفروضة عىل الشعريبوقف استيفاء رمس "سـترياد املفروضة عىل الشعريبوقف استيفاء رمس "سـترياد املفروضة عىل الشعريبوقف استيفاء رمس "سـترياد املفروضة عىل الشعرياملتعلق ) 2012مارس  15( 1433

محلاية مجيع األشخاص من "ختفاء القرسي املعمتدة محلاية مجيع األشخاص من "ختفاء القرسي املعمتدة محلاية مجيع األشخاص من "ختفاء القرسي املعمتدة محلاية مجيع األشخاص من "ختفاء القرسي املعمتدة     يوافق مبوجبه عىل "تفاقية ا1ولية 20.10مرشوع قانون رمق  •
 ....2006200620062006ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     20202020حدة بنيويورك يف حدة بنيويورك يف حدة بنيويورك يف حدة بنيويورك يف من طرف امجلعية العامة لألمم املتمن طرف امجلعية العامة لألمم املتمن طرف امجلعية العامة لألمم املتمن طرف امجلعية العامة لألمم املت

 ....بتنظمي Äنة املرشد السـياÃبتنظمي Äنة املرشد السـياÃبتنظمي Äنة املرشد السـياÃبتنظمي Äنة املرشد السـياÃ    يتعلق 05.12مرشوع قانون رمق  •
بني املغرب و"حتاد  2010ديسمرب  13يوافق مبوجبه عىل "تفاق املوقع بربوكسـيل يف  28.12مرشوع قانون رمق  •

حية واملنتجات الفالحية املصنعة واألسامك حية واملنتجات الفالحية املصنعة واألسامك حية واملنتجات الفالحية املصنعة واألسامك حية واملنتجات الفالحية املصنعة واألسامك اإلجراءات املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفالاإلجراءات املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفالاإلجراءات املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفالاإلجراءات املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفال    "وريب خبصوص
 ............................ومنتجات الصيد البحري ومنتجات الصيد البحري ومنتجات الصيد البحري ومنتجات الصيد البحري 

        

 03قرر املكتب برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية خالل جلسة معومية يعقدها ا`لس يوم الثالjء بعدها بعدها بعدها بعدها                     
  :مبارشة بعد جلسة مساءc السـيد رئيس احلكومة  2012يوليوز 

واملقطع األخري من املادة الثالثة من القانون التنظميي  IIي القايض بتعديل املادة الثانية البند مرشوع القانون التنظمي •
من ا1سـتور بعد ترتيب اآلjر القانونية عىل  92و  49تطبيقا ألحاكم الفصلني  �لتعيني يف املناصب العليا�لتعيني يف املناصب العليا�لتعيني يف املناصب العليا�لتعيني يف املناصب العليااملتعلق  02.12رمق 

 .12/458حتت عدد  2012يو يون  03القرار الصادر عن ا`لس ا1سـتوري بتارخي 
الصادر بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته املتعلق  42.10بتغيري وتمتمي القانون رمق  09.12مرشوع قانون رمق  •

 ).2011أغسطس  17( 1432من رمضان  16الصادر يف  1.11.151بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 
  ....قانون املسطرة املدنيةقانون املسطرة املدنيةقانون املسطرة املدنيةقانون املسطرة املدنيةمن  375و  50يمتم مبقتضاه الفصالن  14.12مرشوع قانون رمق  •

        

اليت وÒها رئيس جملس الشـيوخ الفرنيس للسـيد رئيس  جمال العالقات اخلارجية، وافق املكتب عىل تلبية ا1عوةيف يف يف يف                 
        .2012يوليوز  17 -  16لزVرة فرنسا يويم جملس املستشارين 

 


