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ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا  اج/عه أالسـبوعي برئاسة 2010 يونيو 14مكتب جملس املستشارين يوم إالثنني عقد عقد عقد عقد 

  :وحضور أالعضاء السادةرئيس ا9لس 

  اخلليفة أالول للرئيس:           محمد فوزي بنعالل

  اخلليفة الثالث للرئيس:              حلسن بيجديكن

  حماسب ا9لس:                 يلعابد شك 

  حماسب ا9لس:  عادل املعطي               

 حماسب ا9لس:           رWطعبد املاU ٔاف

                 Xٔامني ا9لس: ٔامحد حا  

 

تناول املكتب 8eراسة مجc من النقط ، 2010 يونيو 07املوافقة عىل حمرض [ج/ع السابق ليوم إالثنني  بعدبعدبعدبعد

ر أالول املتعلقة بتبويب ٔامه املدرجة يف جدول ٔاعامk، حيث اطلع بداية عىل املراسc إالخبارية الواردة من السـيد الوزي

قصد ٕاحالهتا عىل السادة  والسـيدات ٔاعضاء احلكومة  احلكويم اقرتاحات ومالحظات السادة رؤساء الفرق اخلاصة eلترصحي

يونيو  14عىل برجمة جلسة معومية يوم االثنني ، ٕاثر ذU متت املوافقة املعنيني ٔالجل دراسـهتا واختاذ إالجراءات املالمئة بشأهنا

  :ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ختصص ل�راسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية  2010

مبثابة )1919مارس  31( 1337من جامدى الثانية  28يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف بتارخي  16.07مرشوع قانون رمق  •

  .مدونة التجارة البحرية، يف ٕاطار قراءة ¡نية

 1393من شوال  27الصادر  يف  1.73.255يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  19.07وع قانون رمق مرش  •

  .املتعلق بتنظمي الصيد البحري) 1973نونرب  23( 

 .طار قراءة ¡نيةإ  يتعلق eملناطق احملمية، يف 22.07مرشوع قانون رمق  •

 رشكة يقيض بتحويل مكتب التسويق والتصدير ٕاىل 26.09ع قانون رمق مرشوفª مت ٕارجاء ا8راسة والتصويت عىل  •

  .ب فريق أالصا± واملعارصة يف املوضوعجلسة الحقة وذU بعد املوافقة عىل طل ٕاىلمسامهة 
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 Uالتسويق تشكيل جلنة البحث والتقيص حول مكتب والرايم ٕاىل  الربملانية من 8ن رؤساء الفرق الواردطلب المت [طالع عىل بعد ذ

 .،حيث أوىص املكتب برضورة اسـتكامل إالجراءات القانونية املنصوص علهيا يف القانون التنظميي والقانون ا8اخيل للمجلسوالتصدير

كام مت  [طالع عىل الحئة عىل بر½مج العمل أالسـبوعي للجن ومذكرة حول تطور ٔاشغالها، اطلع املكتبيف جمال ٔاشغال اللجن ا8امئة    

 مقرتحات مع حث eيق اللجن ا8امئة عىل حتيني ات القوانني اليت الزالت قيد ا8رس بلجنة العدل والترشيع وحقوق إالنسانمقرتح

واليت  2010يونيو  15الشفهية ليوم الثال¡ء  بعد ذU وافق املكتب عىل مرشوع جدول ٔاعامل جلسة أالسـئc،8هيا القوانني املودعة 

  .بنعالل اخلليفة أالول للرئيس والسـيد أمحد حاX أمينا للجلسةسرئاسها السـيد محمد فوزي 

            ::::ª يتعلق مبحور العالقات اخلارجيةª يتعلق مبحور العالقات اخلارجيةª يتعلق مبحور العالقات اخلارجيةª يتعلق مبحور العالقات اخلارجيةفففف

املوافقة عىل مرشوع زWرة ٔاعضاء مجموعة الصداقة الفرنسـية املغربية مبجلس الشـيوخ الفرنيس، املزمع القيام هبا  متتمتتمتتمتت -

واËي  إالجراءات التنظميية املصاحبة وٕاعداد بر½مج للزWرة ، وتقرر اختاذ2010شـتنرب  18و  13خالل الفرتة ما بني 

  .سيشمل أالقالمي اجلنوبية املغربية

النداء  املوجه من قبل املسلمني املقميني بسرتاسـبورغ للسـيد أالمني العام 9لس ٔاوروe عىل     نص [طالع عىلومت ومت ومت ومت     - - - - 

  .ر تعمميه عىل الفرق قصد [طالعنية املتوÎة لغزة وقر ات إالنسإاثر الهجمة إالرسائيلية عىل قافc احلرية للمساعد

عضاء احتاد جمالس الٔ  واملوÎة الواردة من  السـيد رئيس امجلعية الوطنية الرتكية الكربى، الرتحيب  8eعوة متكام كام كام كام     - - - - 

يف معلية  ا8ور املتغري للربملا½ت: " ا8ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم للمشاركة يف ندوة حول موضوع

التجارب القطرية للب�ان يف ا8ول أالعضاء يف املنظمة وأالعضاء يف [حتاد أالورويب وذU مبدينة ٔافيوناكر : املوازنة 

  .2010شـتنرب  25و  23اهيسار  برتكيا الفرتة ما بني 

 عب الفلسطيينلشقابc للترصف ل غري  قوقاحلرئيس جلنة  Paul BADJIطلب السـيد  ذU اطلع املكتب عىلٕاثر ٕاثر ٕاثر ٕاثر     - - - - 

 2010يوليوز  02و  01يويم  خالل انعقاد اللجنة اليت يرٔاسها eٔالمم املتحدة مقابc السـيد رئيس جملس املستشارين

  .eلرeط 

  

  ::::حولحولحولحولمذكرات منظمة احتاد جمالس ا8ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم مذكرات منظمة احتاد جمالس ا8ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم مذكرات منظمة احتاد جمالس ا8ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم مذكرات منظمة احتاد جمالس ا8ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم  كام مت [طالع عىلكام مت [طالع عىلكام مت [طالع عىلكام مت [طالع عىل- - - - 

  "21قرار املنظمة رمق " املشالك [قتصادية يف ا8ول أالعضاءاقرتاح تشكيل جلنة فنية خاصة 8راسة  -



  32 اجتماع المكتب                                                                                                      مجلس المستشارين
 

 4

  .ٕانشاء مجموعة اتصال تعىن eحلوار التابعة لالحتاد داخل لك برملان هبدف اختاذ املبادرات املناسـبة -

اليت تنترش بشأن ا8ول إالسالمية اليت تنترش فهيا أالوبئة، قرار eٕعداد دراسة حول هذه أالمراض وكيفية مساعدة ا8ول  -

  .فهيا هذه أالوبئة من ٔاجل القضاء علهيا

  .حول هذه املواضيع تكوين ثالث جلينات داخليةل  الربملانية القرتاح ممثلني عهنم مراسc الفرق وتقرر 

فتح eب الرتحش ٔامام ا8ول أالعضاء يف املنظمة الحتضان مؤمتر برملاين دويل كام مت [طالع كذU عىل مذكرة حول مت 

اسة ظاهرة إالرهاب من وÎة نظر القانون ا8ويل وحتديد الصفات اليت متزيها عن نضال الشعوب اليت تقاوم [حتالل 8ر 

  .وتسعى لتحرير ٔاوطاهنا

من Îة ٔاخرى متت املوافقة عىل تأدية املسـتحقات الواجبة عىل ا9لس لفائدة رابطة جمالس الشـيوخ والشورى 

اËي ٔاقرته الرابطة يف  وذU مع أالخذ بعني [عتبار التوزيع اجلديد العامل العريبوا9الس املامثc يف ٕافريقيا و 

  .اج/عها أالخري

قانون يف  مقرتح ìمة االتصال eحلكومة للنظر يف ٕاماكنية عرضلرئاسة ا9لس تفويض ال يف موضوع التأمني مت 

مع املعطيات اجلديدة اليت مت التوصل ٕالهيا مع الرشكة املؤمنة واليت ختص رصف  قصد مالءمته املوضوع

  .)الزوجة وأالبناء القارصين(التعويضات Ëوي احلقوق

  

  

  

  

  

  

 

ع ا��
�� ر�� ���� ا� 32ا�#�ارات ا���! ة 

  �2010)(�) ��14)م ا&%$�� 
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        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

 14االثنني  31دول ٔاعامل اج/ع مكتب جملس املستشارين رمق مرشوع ج 01/32/010

  2010يونيو 

    املوافقة -

    املوافقة -  2010يونيو  7االثنني  31املوافقة عىل مرشوع حمرض اج/ع املكتب رمق *   02/32/010

 مراسc ٕاخبارية للسـيد الوزير أالول تتعلق بتبويب ٔامه اقرتاحات ومالحظات السادة  03/32/010

قصد ٕاحالهتا عىل السادة  والسـيدات  احلكويم رؤساء الفرق اخلاصة eلترصحي احلكويم

  .ٔاعضاء احلكومة املعنيني ٔالجل دراسـهتا واختاذ إالجراءات املالمئة بشأهنا

    املوافقة -

  
  
  
  
  

04/32/010  
  
  
  

        ::::الترشيعالترشيعالترشيعالترشيع - - - - 1111

 ابتداء من الساعة الثالثة 2010يونيو  14برجمة جلسة معومية يوم االثنني 

  :بعد الزوال ختصص ل�راسة والتصويت عىل النصوص اجلاهزة التالية

يقيض بتحويل مكتب التسويق والتصدير ٕاىل  26.09مرشوع قانون رمق  -

  رشكة مسامهة

من  28يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف بتارخي  16.07مرشوع قانون رمق  -

ارة البحرية، يف مبثابة مدونة التج) 1919مارس  31( 1337جامدى الثانية 

  .ٕاطار قراءة ¡نية

يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف مبثابة قانون  19.07مرشوع قانون رمق  -

املتعلق ) 1973نونرب  23(  1393من شوال  27الصادر يف  1.73.255رمق 

  .بتنظمي الصيد البحري

  .يتعلق eملناطق احملمية، يف ٕاطار قراءة ¡نية 22.07مرشوع قانون رمق  -

  

  

  

املوافقة عىل جدول العامل مع ٕارجاء النص املتعلق مبكتب  -

  .التسويق والتصدير

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ::::جلسة االٔسـئc الشفهيةجلسة االٔسـئc الشفهيةجلسة االٔسـئc الشفهيةجلسة االٔسـئc الشفهية) 7  05/32/010
 .2010يونيو  15مرشوع جدول ٔاعامل اجللسة ليوم الثال¡ء  -1.7

    املوافقة -

    السـيد فوزي بنعالل اخلليفة أالول للرئيس -  رئاسة اجللسة* 

    السـيد ٔامحد حاX ٔامني ا9لس -  ٔامانة اجللسة*   

        ::::العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية) ) ) ) 4444  06/32/010
مرشوع زWرة ٔاعضاء مجموعة الصداقة الفرنسـية املغربية مبجلس الشـيوخ  -1.4

        .2010شـتنرب  18و  13الفرنيس، املزمع القيام هبا خالل الفرتة ما بني 

  

  قالمي اجلنوبيةيشمل االٔ  املوافقة مع ٕاعداد بر½مج الزWرة -

  

    قصد إالخبار  [طالع مع قرار توزيع النداء عىل الفرق -النداء املوجه من قبل املسلمني املقميني بسرتاسـبورغ للسـيد أالمني  -2.4  07/32/010
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9لس ٔاوروe عىل ٕاثر الهجمة [رسائيلية عىل قافc احلرية للمساعدات 

  "لٕالخبار" املتوÎة لغزة  إالنسانية

دعوة السـيد رئيس امجلعية الوطنية الرتكية الكربى، ٔاعضاء احتاد جمالس  -3.4  08/32/010

: ا8ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم للمشاركة يف ندوة حول موضوع

التجارب القطرية للب�ان يف ا8ول : ا8ور املتغري للربملا½ت يف معلية املوازنة" 

[حتاد [ورويب وذU مبدينة ٔافيوناكر أالعضاء يف املنظمة وأالعضاء يف 

  .2010شـتنرب  25و  23تركيا الفرتة ما بني  -اهيسار

    املوافقة -

رئيس جلنة حقوق الشعب الفلسطيين  Paul BADJIطلب السـيد   -4.4  09/32/010

eٔالمم املتحدة مقابc السـيد رئيس جملس املستشارين خالل انعقاد اللجنة اليت 

  .eلرeط 2010يوليوز  02 و 01يرٔاسها يويم 

    املوافقة -

  :مذكرات منظمة احتاد جمالس ا8ول أالعضاء املؤمتر إالساليم حول -5.4  10/32/010

اقرتاح تشكيل جلنة فنية خاصة 8راسة املشالك [قتصادية يف ا8ول  -

  "21قرار املنظمة رمق " أالعضاء 

اد داخل لك برملان هبدف ٕانشاء مجموعة اتصال تعىن eحلوار التابعة لالحت -

  .اختاذ املبادرات املناسـبة

بشأن ا8ول إالسالمية اليت تنترش فهيا أالوبئة، قرار eٕعداد دراسة حول  -

هذه أالمراض وكيفية مساعدة ا8ول اليت تنترش فهيا هذه أالوبئة من ٔاجل 

  .القضاء علهيا

مؤمتر برملاين فتح eب الرتحش ٔامام ا8ول االٔعضاء يف املنظمة الحتضان  -

دويل 8ارسة ظاهرة إالرهاب من وÎة نظر القانون ا8ويل وحتديد الصفات 

  .اليت متزيها عن نضال الشعوب اليت تقاوم [حتالل وتسعى لتحرير ٔاوطاهنا

عىل مضمون املذكرات مع قرار مبراسc الفرق [طالع  -

لية تكوين ثالث جلينات داخ  الربملانية قصد تعيني ممثلني عهنم 

  .حول املواضيع املذكورة

  

تقرير جلنة املوازنة التابعة لرابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا9الس  -5.4  11/32/010

املامثc يف ٕافريقيا والعامل العريب حول املساهامت املالية ل�ول أالعضاء يف 

  .الرابطة

مع مراعاة  املوافقة عىل تأدية املسـتحقات الواجبة عىل ا9لس -

  .زيع اجلديد ل�ول 8ى املنظمةالتو 

  

        نقط ٕاضافيةنقط ٕاضافيةنقط ٕاضافيةنقط ٕاضافية  12/32/010

مقرتحات القوانني اليت ال زالت قيد ا8رس بلجنة العدل والترشيع وحقوق  -1

        إالنسان

  

  .[طالع مع حث رؤساء اللجن عىل حتيني قامئة النصوص -

  

    املوافقة - 26.09طلب فريق أالصا± واملعارصة eٕرجاء دراسة مرشوع قانون رمق  -3  13/32/010



  32 اجتماع المكتب                                                                                                      مجلس المستشارين
 

 7

يقيض بتحويل مكتب التسويق والتصدير اىل رشكة مسامهة ، املربمج خالل 

  .2010يونيو  14اجللسة العامة ليوم االثنني 

قرار بتفويض رئاسة ا9لس االتصال eحلكومة للنظر يف   التأمني -4  14/32/010

نية عرض مقرتح قانون يف املوضوع قصد مالءمته مع ٕاماك

اجلديدة اليت مت التوصل ٕالهيا مع الرشكة املؤمنة املعطيات 

الزوجة وأالبناء (واليت ختص رصف التعويضات Ëوي احلقوق

  ).القارصين

  

 

 

 

 


