
        
        
  المغربية المملكة 

  البرلمان

 المستشارين   مجلس

 

 

 

 

 
اج�عاج�عاج�عاج�ع    رضرضرضرضحمحمحمحم     

املستشاريناملستشاريناملستشاريناملستشارين    مكتب جملسمكتب جملسمكتب جملسمكتب جملس         
            2012201220122012        نونربنونربنونربنونرب        12121212    "ثنني"ثنني"ثنني"ثننيليوم ليوم ليوم ليوم     120120120120    رمقرمقرمقرمق

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  

 2

        120 ا����ع ا	����                                                                                                           ��� ا	�����ر��
        

        
        120120120120حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق 

        2012201220122012    نونربنونربنونربنونرب    12121212    "ثنني"ثنني"ثنني"ثننيليوم ليوم ليوم ليوم 
        

        

رئيس جملس املستشارين السـيد محمد الشـيخ  اج�عه األسـبوعي برئاسة 2012201220122012 نونرب   12121212 "ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

                        :  لسادةوحضور األعضاء ابيد هللا 
        للرئيس،للرئيس،للرئيس،للرئيس،األول األول األول األول اخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         ::::                فوزي بنعالل فوزي بنعالل فوزي بنعالل فوزي بنعالل         

        اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس        ::::                                                    محمد فضيل محمد فضيل محمد فضيل محمد فضيل         

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

        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن        

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                        عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي        

                                                            Uأمحد حا    Uأمحد حا    Uأمحد حا    Uأمـنيأمـنيأمـنيأمـني        ::::                أمحد حا        

        

 Xف Xف Xف Xضور احملاسب السـيد عابد شاكيلاعتذر عن احلف.        

  13قرر املكتب برجمة مجموعة من النصوص الترشيعية خالل جلسة معومية يوم الثالbء  السابق، حمرض "ج�عاملوافقة عىل بعد بعد بعد بعد 
  :بـمبارشة بعد حصة األسـئn الشفهية ويتعلق األمر  2012نونرب 

        ستشارة الفالحية؛ستشارة الفالحية؛ستشارة الفالحية؛ستشارة الفالحية؛بإحداث املكتب الوطين لالبإحداث املكتب الوطين لالبإحداث املكتب الوطين لالبإحداث املكتب الوطين لال    يقيض 58.1258.1258.1258.12مرشوع قانون رمق  •
    ....�إلنتاج البيولوU للمنتوجات الفالحية واملائية�إلنتاج البيولوU للمنتوجات الفالحية واملائية�إلنتاج البيولوU للمنتوجات الفالحية واملائية�إلنتاج البيولوU للمنتوجات الفالحية واملائية    يتعلق    39.1239.1239.1239.12    مرشوع قانون رمق •
                    ....2009200920092009بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية     يتعلق    37.1237.1237.1237.12    مرشوع قانون رمق •

        

بتعديل النظام قانون اخلاص للنظر يف مالءمة مقرتح الذ� اطلع املكتب عىل تقرير تركييب ا�ي مت إعداده من طرف جلينة إدارية بعد بعد بعد بعد 
وا�ي اعمتدت عىل مقاربة جديدة توخت تعديل مواد هذا النظام مبا يتالءم مع مقتضيات ا�سـتور اجلديد وترك املواد ا�اخيل �لس املستشارين 

                .األخرى إىل حني انتخاب جملس جديد
                        

مقرتحات هذه اللجينة خالل  انبه ارتأى املكتب مواصn دراسةإىل أمهية املوضوع وما يتطلبه من دراسة متأنية �تلف جو  و�لنظرو�لنظرو�لنظرو�لنظر
 19اج�ع للمكتب حيرضه رئيس جلنة العدل والترشيع واللجينة اإلدارية وذ� بعد انهتاء جدول أعامل مكتب ا�لس ليوم "ثنني 

  .وذ� الع�د الصيغة الهنائية لهذه التعديالت اليت سـتعاد من جديد إىل جلنة العدل والترشيع 2012نونرب 
        

 2012نونرب  13ل جلسة األسـئn الشفهية ليوم الثالbء اإلطالع عىل مذكرة أشغال اللجن صادق املكتب عىل جدول أعاموبعد وبعد وبعد وبعد 
  .شن والسـيد أمحد حاU كأمني للجلسةواليت سريأسها اخلليفة اخلامس للرئيس السـيد عبد الرحامن أ

  

قرر املكتب اع�د موضوع األمن الغذايئ مكحور للجلسة املقبn ا�صصة ألجوبة السـيد رئيس احلكومة عىل األسـئn املتعلقة  بعدهابعدهابعدهابعدها
ء ا�ايت مضن مع األخذ بعني "عتبار مقرتح السـيد محمد فضييل بإضافة موضوع "كتفا    2012دجنرب  �07لسـياسة العامة ليوم 

  .هذا احملور
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  ، قرر بأن تمت مراسn السـيد رئيس احلكومة والسادة رؤساء الفرق إلبالغهم مبوضوع هذه اجللسة كامكامكامكام
        

من  101نفس السـياق تدارس املكتب إماكنية عقد جلسة أخرى لعرض حصيn العمل احلكويم طبقا ملقتضيات الفصل  يفيفيفيف
  .جلهات املعنية قصد حتديد Àرخي وطبيعة هذه اجللسةا�سـتور وتقرر تعميق التشاور مع خمتلف ا

  

حلضور أشغال اللجنة املعنية �لطاقة والبيئة واملاء التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من عوة ا� جمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل تلبية يفيفيفيف
  .2012دجنرب  11و 10مجهورية أملانيا "حتادية، يويم /أجل املتوسط اليت ستنعقد بربلني

  

  .مبقر ا�لس 2012نونرب  14ورشة معل حول قواعد السلوك واألخالقيات الربملانية يف ال جانب آخر قرر املكتب املشاركة يفمن من من من 
  

  .غاريبالشعبة التونسـية يف جملس الشورى امل أعضاءاألخري اطلع املكتب عىل الحئة  ويفويفويفويف
        

إىل  6لبالدØ من  GILLES PARGNEAUXاملغربية برئاسة السـيد  -وفد عن مجموعة الصداقة األوربية زËرة لاطلع عىل الرتتيبات املتخذة كام كام كام كام 
  .2012دجنرب  10

  


