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رئيس جملس املستشارين السـيد محمد الشـيخ بيد  اج�عه األسـبوعي برئاسة 2012201220122012  دجنرب  10101010 "ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

                        :  ادةوحضور األعضاء السهللا 

        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 فضييل محمد فضييل محمد فضييل محمد فضييل         

        اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن        

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

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل        

                                                        Xأمحد حاXأمحد حاXأمحد حاXأمنيأمنيأمنيأمني        ::::                أمحد حا        

        أمنيأمنيأمنيأمني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس        
        

توقف املكتب مطوال عىل جمرeت جلسة مساءb السـيد رئيس احلكومة ليوم امجلعة املنرصم واليت  السابق، "ج�ع حمرضعىل املوافقة بعد بعد بعد بعد 
وقد أكد املكتب عىل رضورة حتيل مجيع الفرقاء باكمل املسؤولية والزتام مبدأ "حرتام والتسامح ألننا . عرفت بعض التشجنات و"نسحاkت 

رملانية جيب عىل امجليع إحاطهتا kلكثري من الضام�ت حىت ترىق إىل املسـتوى ا�ي ينشده اللك وقد المتس املكتب من مجيع يف بداية جتربة ب
حىت التتحول هذه اجللسة من جلسة الفرقاء جتنب لك ما من شأنه اإلخالل kالحرتام الواجب اجتاه الطرف اآلخر وجتنب مواقف "سـتفزاز 

وإطالع الرأي العام عىل مسـتجدات ومعطيات السـياسات احلكومية إىل جلسة لتبادل السـباب وقد أمجع السادة  ملساءb رئيس احلكومة
أعضاء املكتب عىل رضورة إرشاك السادة رؤساء الفرق خالل اج�ع ندوة الرؤساء يف هذا املوضوع قصد حبث ماجرى والريق مبسـتوى هذه 

  .اجللسات عرب مقارkت بيداغوجية
        

    .املقب±املساءb الشهرية  لسةمكوضوع جل     التقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطيةالتقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطيةالتقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطيةالتقاعد بني دميومة األنظمة وحمدودية التغطيةحمور حمور حمور حمور     السـياق تدارس املكتب مقرتح نفسويف ويف ويف ويف 
    

فتح حتقيق يف موضوع ترسب اسـتدراك حول مرشوع القانون املايل اليت طالب فهيا ب رساb رئيس فريق األصاb واملعارصة تدارس املكتب بعدها بعدها بعدها بعدها 
من مرشوع القانون املايل وتكوين جلينة عن املكتب تضم يف ) اسـتدراك(قرر املكتب استبعاد هذه الوثيقة  هذا اإلطار ويف .2013لسـنة 

عضويهتا ¿ من السادة محمد فضييل، حلسن بيجديكن، عبد الرحامن أشن قصد فتح حتقيق مع لك األطراف ذات الص± هبذا املوضوع قصد 
ل عن توزيعها وقرر بأن يمت عرض نتاجئ جلنة التحقيق هاته عىل أنظار املكتب خالل اج�ع اسـتثنايئ يوم معرفة مصدر هذه الوثيقة واملسؤو

  .2012دجنرب  13امخليس 
        

  :بتوصل جملس النواب مبشاريع القوانني التالية جمال الترشيع أخذ املكتب علام  يفيفيفيف

 بعملياتبعملياتبعملياتبعملياتاملتعلق  24.0124.0124.0124.01والقانون رمق  بتسنيد اÈيونبتسنيد اÈيونبتسنيد اÈيونبتسنيد اÈيوناملتعلق  33.0633.0633.0633.06يغري ويمتم القانون رمق  119.12119.12119.12119.12مرشوع قانون رمق  •
    ."سـتحفاظ"سـتحفاظ"سـتحفاظ"سـتحفاظ

الربوتوكول "ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعام± أو الربوتوكول "ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعام± أو الربوتوكول "ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعام± أو الربوتوكول "ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعام± أو يوافق مبوجبه عىل  124.12124.12124.12124.12مرشوع قانون رمق  •
    ....امجلعية العامة لألمم املتحدةامجلعية العامة لألمم املتحدةامجلعية العامة لألمم املتحدةامجلعية العامة لألمم املتحدة    من طرفمن طرفمن طرفمن طرف    2002200220022002ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     18181818العقوبة القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة، املعمتد بنيويورك يف العقوبة القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة، املعمتد بنيويورك يف العقوبة القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة، املعمتد بنيويورك يف العقوبة القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة، املعمتد بنيويورك يف 
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الربوتوكول "ختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة املوافق الربوتوكول "ختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة املوافق الربوتوكول "ختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة املوافق الربوتوكول "ختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة املوافق يوافق مبوجبه عىل  125.12125.12125.12125.12مرشوع قانون رمق  •
    ....من طرف امجلعية العامة لألمم املتحدةمن طرف امجلعية العامة لألمم املتحدةمن طرف امجلعية العامة لألمم املتحدةمن طرف امجلعية العامة لألمم املتحدة    1999199919991999أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     6666عليه بنيويورك يف عليه بنيويورك يف عليه بنيويورك يف عليه بنيويورك يف 

الربوتوكول "ختياري امللحق kلعهد اÈويل اخلاص kحلقوق املدينة والسـياسـية، الربوتوكول "ختياري امللحق kلعهد اÈويل اخلاص kحلقوق املدينة والسـياسـية، الربوتوكول "ختياري امللحق kلعهد اÈويل اخلاص kحلقوق املدينة والسـياسـية، الربوتوكول "ختياري امللحق kلعهد اÈويل اخلاص kحلقوق املدينة والسـياسـية،  يوافق مبوجبه عىل 126.12126.12126.12126.12مرشوع قانون رمق  •
    ....1966196619661966ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب     16161616املوقع بنيويورك يف املوقع بنيويورك يف املوقع بنيويورك يف املوقع بنيويورك يف 

  

معل اللجن خالل األسـبوع قرر املكتب عرض املزيانية الفرعية للمجلس عىل جلنة املالية بعد زوال يوم بر�مج اإلطالع عىل  وبعدوبعدوبعدوبعد
  . 2012دجنرب  14امجلعة 

  

هذا اإلطار قدم السـيد األمني العام للمجلس املالمح الكربى لهذه املزيانية واليت جاءت خبالف املقرتح ا�ي سـبق وأن تقدم به   ويفويفويفويف
وقد خلص السـيد األمني العام إىل أن مرشوع املزيانية الفرعية للمجلس تمتزي بعدم كفاية . اÕلس لتضمينه يف مرشوع القانون املايل

صة kألجور والتعويضات فضال عن عدم توفر "ع�دات الاكفية لتطبيق التصور اجلديد للهيلكة اإلدارية إسوة "ع�دات اخلا
مبجلس النواب كام أن هذا املرشوع يمتزي بعدم المتكن من ختصيص "ع�دات للفرق النيابية وعدم فتح اع�دات للتكوين ونقص يف 

  .كفاية "ع�دات املفتوحة لتأهيل املطعم وخزانة اÕلس واملاكتب اإلدارية"ع�دات "سـتقباالت الرمسية وعدم 
        

صادق املكتب عىل جدول أعامل هذه اجللسة اليت سريأسها     2012دجنرب  11الثالÛء جلسة األسـئ± الشفهية ليوم  وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
  .السـيد عبد الرحامن أشن اخلليفة اخلامس للرئيس والسـيد أمحد حاX كأمني للجلسة

        

مراس± من رابطة جمالس الشـيوخ والشورى واÕالس املامث± يف إفريقيا والعامل العريب جمال العالقات اخلارجية، اطلع املكتب عىل  يفيفيفيف
  .2012نونرب 30 – 29"ج�ع الثالث لغرف التجارة والصناعة املنعقد يف املغرب مفا بني  بنجاحاليت تنوه 

        

دجنرب  11مرحش بالد� ملنصب األمني العام للربملان العريب مع حتديد يوم  لتقدمي    اين العريب "نتقايلرئيس الربمل    عىل مراس±    اطلعكام كام كام كام 
  .لعقد اج�ع مكتب الربملان العريب "نتقايل 2012

        

ملان األورويب واليت املستشار عبد الرحمي عمثون رئيس اللجنة الربملانية اãتلطة املغربية األوروبية إىل رئيس الرب  رساb    اطلع عىلكام كام كام كام 
            .اسـتفادة الربملانيني واملوظفني مبجليس النواب واملستشارين من تكوين حول آليات العمل يف الربملان األورويب يقرتح فهيا

        

 وقرر بأن تتىل من فريق األصاb واملعارصةمحمد صاحل امقزية محمد صاحل امقزية محمد صاحل امقزية محمد صاحل امقزية     املستشار اسـتقاb    جمال شؤون السادة املستشارين، اطلع املكتب عىل يفيفيفيف
        .هذه املراس± يف اجللسة العامة املقب±

  


