
  

  

  

  المملكة المغربية

  البرلمان

 مجلس المستشارين

 

 

 

 

ععععاجتمااجتمااجتمااجتما        حضر حضر حضر حضر مممم     

المستشارينالمستشارينالمستشارينالمستشارين         مكتب مجلس  مكتب مجلس  مكتب مجلس  مكتب مجلس      

        2011        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر    11    الثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاء ليوم  ليوم  ليوم  ليوم 75رقم رقم رقم رقم 

 

 

 

 

 

 

  
  



� ا
	����ر����                                                                                                      ���	
  75 ا��	�ع ا
 

 2 

        75     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممممشروع مشروع مشروع مشروع 

        1201        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر        11        الثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءليوم ليوم ليوم ليوم 
  

شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا ثال�ءيوم  مك توبر 11 لا يخ ع اج%2011 كأ تور محمد ا شـا برئاسة ريس ا,لس ا+ لك ئ
سادة  ليد هللا وحضور األعضاء ا   :ب

يجديكن بسن  ثالث للريس :   حل يفة ا ئا ل  خلل
يفة اخلامس للريس :   عبد الرحامن أشن ئا  خلل

 حماسب :   عادل املعطي
 حماسب :  عبد املاM أفرKط

 Nأمني  :   أمحد حا 
    

تب رمق  حمرض اج%ع عىلاملوافقةبعد بعد بعد بعد  يوم 74ملك ا ثال�ءل  توبر 04040404 لا تب عىل ، 2011201120112011 كأ يري ملكاطلع ا تعلق  تغاملرسوم ا بمل

ية يوم  ية للربملان ^جلريدة الر نا a مسجدول أعامل ا+ورة ئ توبر 05050505سـتث رشوع قانون 2011201120112011ك أ يه عن حسب  م واmي أعلن  ف

ية من جدول أعامل هذه ا+ورة  .لاملا

 
سة معبعدهابعدهابعدهابعدها تب عقد  جل قرر ا ية يوم األربعاء ملك توبر 12121212مو تصويت عىل 2011201120112011ك أ  ل ختصص لuراسة وا

متمي القانون رمق  35.1135.11مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   •• يري و تيقيض  متمي القانون رمقبتغ يري و تيقيض  ية22.0122.0122.0122.0122.0122.0122.0122.01        بتغ نا سطرة ا تعلق ^ ية ا نا سطرة ا تعلق ^ ية ا نا سطرة ا تعلق ^ ية ا نا سطرة ا تعلق ^ ئ ا جل مل ئمل جل مل ئمل جل مل ئمل جل مل يةمل نا سطرة ا تعلق ^ ية ا نا سطرة ا تعلق ^ ية ا نا سطرة ا تعلق ^ ية ا نا سطرة ا تعلق ^ ئ ا جل مل ئمل جل مل ئمل جل مل ئمل جل مل         ........مل

  .. يتعلق باألحزاب السياسية يتعلق باألحزاب السياسية29.1129.11مشروع قانون تنظيمي رقم مشروع قانون تنظيمي رقم   ••
    

 Mبعد ذ Mبعد ذ Mبعد ذ Mتب أخذأخذأخذأخذبعد ذ تب  ا تب  ا تب  ا يةعلام علام علام علام ملكملكملكملك ا رش نصوص  نواب  يةتوصل جملس ا رش نصوص  نواب  يةتوصل جملس ا رش نصوص  نواب  يةتوصل جملس ا رش نصوص  نواب  يعتوصل جملس ا ت ب ل يعب ت ب ل يعب ت ب ل يعب ت ب ل     : : : :  جديدة ويه  جديدة ويه  جديدة ويه  جديدة ويه ب
ميي رمق  • تنظرشوع قانون  تعلق 28.1128.1128.1128.11م شاريني  شارينمبجلس ا شارينمبجلس ا شارينمبجلس ا  ....ململململسسسستتتتمبجلس ا
ميي رمق  • تنظرشوع قانون  تعلق 59.1159.1159.1159.11م يةي  تخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتا ية^ تخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتا ية^ تخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتا ية^ تخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتا ب^ بن بن بن     ....ن
ية  32.1132.1132.1132.11رمق مرشوع قانون  • نة املا ية ا ية مزيا ية تعلق  نة املا ية ا ية مزيا ية تعلق  نة املا ية ا ية مزيا ية تعلق  نة املا ية ا ية مزيا لتعلق  سـ ن لي سـ ن لي سـ ن لي سـ ن للللي  .2009200920092009ببببتصفتصفتصفتصف
يري القانون رمق 23.1123.1123.1123.11مرشوع قانون رمق  • تع17.8617.8617.8617.86بتغ  يةلق مل ا ية لألشغال العمو ية^ملدرسة ا ية لألشغال العمو ية^ملدرسة ا ية لألشغال العمو ية^ملدرسة ا ية لألشغال العمو م^ملدرسة ا من من من     ....حلحلحلحلسسسسن
رشيف رمق 58.1158.1158.1158.11مرشوع قانون رمق  • هري ا به ا نقض، يغري مبو تعلق مبحمكة ا ل  ل لظي ب ريع 2222الصادر يف     1.57.2231.57.2231.57.2231.57.223ج

مترب 27272727 (1377137713771377األول   ....ببببشأن ا,لس األعىلشأن ا,لس األعىلشأن ا,لس األعىلشأن ا,لس األعىل) 1957195719571957سب 
به القانون رمق  • جمقرتح قانون يغري ومتم مبو تجديد اللواحئ a 36.11ي تعلق  تجديد اللواحئ aا تعلق  تجديد اللواحئ aا تعلق  تجديد اللواحئ aا تعلق  با بمل بمل بمل ها بعد مل ية العامة و ها بعد تخا ية العامة و ها بعد تخا ية العامة و ها بعد تخا ية العامة و ضضضضبطبطبطبطتخا ب بن بن بن ن

ية ها للمعاجلة املعلوما يةإخضا ها للمعاجلة املعلوما يةإخضا ها للمعاجلة املعلوما يةإخضا ها للمعاجلة املعلوما تتتتإخضا     ....عععع
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يث مذكرة حول أشغال اللجان ا+امئة aطالع عىل وبعدوبعدوبعدوبعد ية  نقط املدرجة يف جمال العالقات اخلار ح، تدارس بعض ا ج ل
ية  سادس تلبوافق عىل  توسط وكذا aج%ع ا يض ا بحر األ ية  ية الربملا سادسة  ية ا رش لدعوة حلضور ا+ورة ا مل ب لل ن للجمع ل يع لت

توبر 29 – 27للجن ا+امئة وذM مابني  بالريمو2011ك أ  .ب ^لربملان اإليطايل 
نة اكام اطلع عىل  تاسعة  شارين يف أشغال ا+ورة ا شاركة وفد عن جملس ا تتقرير حول  لس للجمل ل ت نفيذية لالحتاد الربملاين م

نرب 28 و 27العريب، ا+وحة يويم   .2011شـت 
 

شارينجمال يف يف يف يف  سادة ا تشؤون ا سة ملسل تىل يف أول  شارين وقرر بأن  تقاالت بعض ا تب عىل ا جل، اطلع ا ت ت ملسسـ ملك
تعلق األمر بـ  ية و يمعو  :م

تقا·  • شار جامل برنيعة سـا شار جامل برنيعة ا شار جامل برنيعة ا شار جامل برنيعة ا با بت بت بت شارينململململسسسست     .ملستمن جملس ا
تقا· • شار سـا شار  ا شار  ا شار  ا شارينادريس مرون ادريس مرون ادريس مرون ادريس مرون ململململسسسستتتت ا     .ملستمن جملس ا
تقا· • يىس بن زروال سـا شار  يىس بن زروال  ا شار  يىس بن زروال  ا شار  يىس بن زروال  ا شار  بنعنعنعنع ا بس بس بس تتتتس شارينململململ  .ملستمن جملس ا
تقا·  • بد القادر قوضاضسـا شار  بد القادر قوضاضا شار  بد القادر قوضاضا شار  بد القادر قوضاضا شار  عا عت عت عت شارينململململسسسست  .ملست من جملس ا
تقا·  • ناحسـا بد العزيز  شار  ناحا بد العزيز  شار  ناحا بد العزيز  شار  ناحا بد العزيز  شار  ججججا ع عت عت عت شارينململململسسسست  .ملست من جملس ا

    
تبمن من من من  يق الفصل يطالب فهيواليت ئ رسا· ريس الفريق احلريك ملكجانب آخر تدارس ا تور يف حق 61تطبا  سـ من ا+

ته من الفريق احلريك تقا يد ابراهمي فضيل بعد إعالن ا شار ا لا سـ سـ لت  .ملس
 

مرشوع إحداث مرصد العمل الربملاين مبجلس ختام هذا aج%ع قدم األمني العام للمجلس عرضا حول ويف ويف ويف ويف 
شارين ياتملستا يات واإلحصا يعمل عىل إصدار مجÄ من ا ئ واmي  ملعط شاط الربملاين سواء يف سـ تعلقة ^ ن واألرقام ا لمل

تلف  ناول  يات يف  تدبري اإلداري وجعل هذه اإلحصا ية وا تعلق ^لعالقات اخلار  Æرشيعي والرقايب أو ف خمشقه ا ت ئ ل ي مت جل
ثني يف العمل الربملاين با متني وا حا ل يفي للربملامله تدبري الو يدة يف ا يق حاكمة  رشوع إىل  ظ وهيدف هذا ا ل جمل يل حتق تسهن و

نني  .طالولوج إىل املعلومة هبدف تقريب الربملان من املوا
 
  


