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رئيس جملس املستشارين السـيد محمد  اج�عه األسـبوعي برئاسة 2012201220122012 نونرب   26262626 !ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

                        :  لسادةوحضور األعضاء االشـيخ بيد هللا 

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

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                        عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل        

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                        عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي        

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عبد املاR أفرPطعبد املاR أفرPطعبد املاR أفرPطعبد املاR أفرPط        

        أمـنيأمـنيأمـنيأمـني        ::::                                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                                                        

        
 2013نون املايل للسـنة املالية أحال املكتب عىل اللجن ا^تصة مرشوع القا السابق، اج�ع املكتب املوافقة عىل احملرضبعد بعد بعد بعد 

حمال من " (مؤسسة األعامل !ج�عية لفائدة موظفي وأعوان وزارة املالية"يقيض بإحداث وتنظمي  82.12رمق  ومرشوع قانون 
  ).رئاسة احلكومة

        

ملعلومات املطلوبة إىل يتعلق بدعوة امجلهور إىل !كتتاب و{ 44.12مرشوع قانون رمق  ت املدخy عىلسـتدرااك!اطلع عىل  بعدهابعدهابعدهابعدها
      .واليت سـبق أن صادق عليه ا�لس مؤخرا األشخاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور إىل !كتتاب يف أسهمها أو سـنداهتا

        

  :بتوصل جملس النواب {لنصوص الترشيعية التالية  أخذ املكتب علام وقدوقدوقدوقد
 ....م من أخطار ال�بم من أخطار ال�بم من أخطار ال�بم من أخطار ال�ببوقاية األشخاص وحاميهتبوقاية األشخاص وحاميهتبوقاية األشخاص وحاميهتبوقاية األشخاص وحاميهت    يتعلق    56.1256.1256.1256.12    مرشوع قانون رمق  •
 1379من ربيع اآلخر  24الصادر يف  1.59.301يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  85.1285.1285.1285.12مرشوع قانون رمق   •
  ....تأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمنيتأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمنيتأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمنيتأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمني    يف) 1959أكتوبر  27(
    ....مبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغيةمبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغيةمبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغيةمبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغيةمقرتح القانون التنظميي املتعلق   •
    ....من ا¥سـتورمن ا¥سـتورمن ا¥سـتورمن ا¥سـتور    133133133133بتحديد رشوط إجراءات تطبيق الفصل بتحديد رشوط إجراءات تطبيق الفصل بتحديد رشوط إجراءات تطبيق الفصل بتحديد رشوط إجراءات تطبيق الفصل ح قانون تنظميي يقيض مقرت   •
تنظمي الوصاية اإلدارية تنظمي الوصاية اإلدارية تنظمي الوصاية اإلدارية تنظمي الوصاية اإلدارية بشأن  1919أبريل  27املوافق  1337رجب  26مقرتح قانون يقيض بتغيري الظهري املؤرخ يف   •

    .كام مت تعدي® وتغيريه عىل امجلاعات الساللية وضبط تدبري األمالك امجلاعية وتفويهتاعىل امجلاعات الساللية وضبط تدبري األمالك امجلاعية وتفويهتاعىل امجلاعات الساللية وضبط تدبري األمالك امجلاعية وتفويهتاعىل امجلاعات الساللية وضبط تدبري األمالك امجلاعية وتفويهتا
بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقy واحملايدة بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقy واحملايدة بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقy واحملايدة بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقy واحملايدة يقيض  30.1130.1130.1130.11مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق   •

    ....لإلنتخا{تلإلنتخا{تلإلنتخا{تلإلنتخا{ت
    ....{حملمكة ا¥سـتورية{حملمكة ا¥سـتورية{حملمكة ا¥سـتورية{حملمكة ا¥سـتورية    مقرتح قانون تنظميي يتعلق  •
    ....{لترصحي اإلجباري {ملمتلاكت{لترصحي اإلجباري {ملمتلاكت{لترصحي اإلجباري {ملمتلاكت{لترصحي اإلجباري {ملمتلاكت    مقرتح قانون يقيض  •
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الصادر  1.59.413عليه {لظهري الرشيف رمق مجموعة القانون اجلنايئ املصادق مجموعة القانون اجلنايئ املصادق مجموعة القانون اجلنايئ املصادق مجموعة القانون اجلنايئ املصادق     من    475مقرتح قانون يقيض بتعديل املادة   •
 .كام مت تعدي® وتمتميه 1382جامدى الثانية  28يف 
 ....مدونة األرسةمدونة األرسةمدونة األرسةمدونة األرسة    مبثابة    70.0370.0370.0370.03    من القانون رمق 21و  20مقرتح قانون يقيض بتعديل املادتني   •
بتنفيذ القانون ) 2010أغسطس  24( 1431من رمضان  13صادر يف  1.10.150مقرتح قانون يغري ظهري رشيف رمق      •

 .املتعلق {لرتبية البدنية والرPضة 30.09رمق 
 .مقرتح قانون تنظميي يتعلق بطريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص احلقائق  •
    .املتعلق مبدونة !نتخا{ت 9.97من القانون رمق  4مقرتح قانون متعلق بتعديل مقتضيات املادة   •
 .املتعلق {مليثاق امجلاعي 78.00من القانون  28و  6قانون بتعديل املادتني  مقرتح  •

                

املشرتكة  الندوةخالل األسـبوع املنرصم، وافق املكتب عىل املشاركة يف  أشغال اللجن حول برÂمج ومذكرة أن اطلع عىلوبعد وبعد وبعد وبعد 
لس قر جمنونرب مب 28وذR يوم األربعاء " اين يف عامل اليوماين يف عامل اليوماين يف عامل اليوماين يف عامل اليومالقانون ا¥ويل اإلنسالقانون ا¥ويل اإلنسالقانون ا¥ويل اإلنسالقانون ا¥ويل اإلنس"حول  مابني جلنيت العدل والترشيع يف Ã ا�لسني

        .النواب
  

اليت سريأسها اخلليفة الثاين  2012نونرب  27يوم الثالÈء صادق املكتب عىل جدول أعامل جلسة جلسة األسـئy الشفهية حمور  يفيفيفيف
        .للرئيس السـيد محمد فضييل والسـيد محيد كوسكوس كأمني للجلسة

  

مراسy من الفريق الفيدرايل للوحدة وا¥ميقراطية تدارس املكتب  2012نونرب  20ل جلسة يوم الثالÈء ما حدث خالوخبصوص وخبصوص وخبصوص وخبصوص 
ويف هذا اإلطار . ومراسy فريق األصاÏ واملعارصة واللتان أÈرÍ ما عرفته هذه اجللسة من أحداث أرضت بصورة ا�لس وهيبته

لرزانة و!حرتام املتبادل مابني خمتلف مكوÂت ا�لس حىت ال يمت تكرار شدد املكتب عىل رضورة حتيل امجليع {ملسؤولية وا
اسـمترار هذا النقاش  وقد أكد املكتب عىل رضورة. ماحدث وتقدمي صورة ممزية عن معل ا�لس وفق الضوابط املهنية واألخالقية

  .من أجل جتاوز هذه الوضعية
        

هذا اإلطار أكد السـيد الرئيس عىل أن     ويف ،مشرتك بني مكتيب جمليس الربملان �ععقد اجذR حبث املكتب الرتتيبات املتعلقة ب بعدبعدبعدبعد
اج�عات املكتبني ويتعلق األمر بهتيß مدونة اتفاقا مبدئيا قد مت التوصل إليه من أجل حبث مجموعة من املواضيع احملددة خالل أوىل 

  . ا¥اخليني {إلضافة إىل القناة التلفزية الربملانيةلألخالق وتقيمي األدوات الرقابية للربملان ومالءمة النظامني
  

للندوة الربملانية حول التجارة  2012تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف ا¥ورة السـنوية جمال العالقات اخلارجية عىل  يفيفيفيف
  .2012نونرب  16-15العاملية جبنيف 

  


