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        94949494    املكتب رمقاملكتب رمقاملكتب رمقاملكتب رمق    اج�عاج�عاج�عاج�ع    رض رض رض رض حمحمحمحم

        2012201220122012    أبريلأبريلأبريلأبريل        11111111        األربعاءاألربعاءاألربعاءاألربعاءليوم ليوم ليوم ليوم 
        

        

د الشـيخ بيد هللا ـرئيس ا:لس ا9كتور محمبرئاسة  األسـبوعيه عاج� 2012201220122012 أبريل 11111111 األربعاءلس املستشارين يوم ـمكتب جمعقد عقد عقد عقد 

            :وحضور األعضاء السادة 

                

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

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                        عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل        

    حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                                    عبد املاP أفرNطعبد املاP أفرNطعبد املاP أفرNطعبد املاP أفرNط        

    Qأمحد حاQأمحد حاQأمحد حاQأمنيأمنيأمنيأمني        ::::                                            أمحد حا        

        
  .عىل الساعة احلادية عرشة صباحا 2012أبريل  13ورة الترشيعية اليت سـتفتتح يوم امجلعة موعد ا9    بداية هذا Vج�ع حدد املكتبيف يف يف يف 

  
تدارس املكتب خمتلف اإلجراءات التنظميية املتعلقة iحتضان جملس املستشارين ليوم درايس مشرتك مع ا:لس Vقتصادي  بعدهابعدهابعدهابعدها

V ي سينظم يومuج�عي اجلديد اV ج�عي حول امليثاقVي سـيعرف مشاركة موسعة }تلف الفعاليات  2012أبريل  23ثنني وuوا
  .الربملانية واحلكومية وVج�عية قصد التداول يف أمه املرتكزات اليت يقوم علهيا هذا امليثاق Vج�عي

  
iجلهوية املوسعة خيصص ملناقشة  تدارس املكتب كذP الرتتيبات املتعلقة بتنظمي يوم درايس مشرتك مع اللجنة Vستشارية امللكفة كامكامكامكام

  .سـياسة اجلهة يف املغرب انطالقا مما سطره ا9سـتور يف هذا ا:ال وذP يف أفق إعداد القانون التنظميي املتعلق هبا
وسينظم هذا اليوم ا9رايس مبجلس املستشارين خالل األسـبوع الثاين من شهر ماي واuي سـيكون مناسـبة سيسـتقبل خاللها ا:لس 

دا عن احملمكة ا9سـتورية البلجيكية اuي سـيحل iملغرب من أجل التباحث مع رئاسة ومكتب جملس املستشارين هبدف تنظمي ندوة وف
  .حول اجلهوية iملغرب وبلجياك واليت سيتحدد موعد انعقادها iلتشاور ما بني الطرفني

  
  :وهام التحالف Vشرتايك     دم هبام أعضاء فريقأحال املكتب عىل اللجن ا}تصة مقرت� قانون تقجمال الترشيع يف يف يف يف 

        .مدونة األرسةمدونة األرسةمدونة األرسةمدونة األرسةمبثابة  70.03من القانون  22و  21و  20مقرتح تعديل الفصول  •
  .مجموعة القانون اجلنايئ املغريبمجموعة القانون اجلنايئ املغريبمجموعة القانون اجلنايئ املغريبمجموعة القانون اجلنايئ املغريبمن  486و  485و  475مقرتح تعديل الفصول  •
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  : أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب iلنصوص الترشيعية التاليةبعدها بعدها بعدها بعدها 
    .iلضام»ت األساسـية املمنوحة للعسكريني iلقوات املسلحة امللكيةiلضام»ت األساسـية املمنوحة للعسكريني iلقوات املسلحة امللكيةiلضام»ت األساسـية املمنوحة للعسكريني iلقوات املسلحة امللكيةiلضام»ت األساسـية املمنوحة للعسكريني iلقوات املسلحة امللكيةيتعلق  01.12وع قانون رمق مرش  •
    .iلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحريiلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحريiلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحريiلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحرييتعلق  03.12مرشوع قانون رمق  •
    ....قانون املسطرة املدنيةقانون املسطرة املدنيةقانون املسطرة املدنيةقانون املسطرة املدنية    من 375و  50يمتم مبقتضاه الفصالن  14.12مرشوع قانون رمق  •
    ....iلتجميع الفال�iلتجميع الفال�iلتجميع الفال�iلتجميع الفال�يتعلق  04.12مرشوع قانون رمق  •
    ....بتدبري النفاNت والتخلص مهنابتدبري النفاNت والتخلص مهنابتدبري النفاNت والتخلص مهنابتدبري النفاNت والتخلص مهنااملتعلق  28.00يغري مبوجبه القانون رمق  23.12مرشوع قانون رمق  •
الصادر  بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاتهبتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاتهبتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاتهبتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاتهاملتعلق  42.10بتغيري وتمتمي القانون رمق  09.12مرشوع قانون رمق  •

    ).2011أغسطس  17( 1432من رمضان  16الصادر يف  1.11.151بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 
        ....iنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابيةiنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابيةiنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابيةiنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابيةيتعلق  59.11مقرتح قانون يغري مرشوع قانون رمق  •

  
جانب آخر وافق املكتب عىل مقرتح رئيس جلنة اخلارجية واحلدود وا9فاع واملناطق احملت¸ iحتضان جملس املستشارين الج�ع  منمنمنمن

  .السـياسـية للجمعية الربملانية :لس أورi خالل األسابيع املقب¸ واuي سـيكون مناسـبة لتعزيز احلضور املغريب داخل هذه املنظمةاللجنة 
  
رة املمتدة ما ـــيف الفت إىل بالد»القيام هبا رئيس جملس الشورى السعودي  اليت يعزتم زNرةجمال العالقات اخلارجية، رحب املكتب iل يفيفيفيف

رئيسة ا:لس ، و رئيسة جلنة العالقات مبجلس الشـيوخ الكولوميبللك من دعوة ، كام وافق عىل توجيه .2012يونيو  12و 9 بني
إىل رؤساء  الشورى الحتاد املغرب العريببعدها اطلع املكتب عىل املذكرتني املوÂتني من رئيس جملس  .مغربللقيام بزNرة لل الصيين

الج�ع مكتب الشورى املغاريب وبإهناء Åام السـيد 9ول األعضاء لالحتاد واليت تتعلق iسـتضافة موريتانيا الشعب الوطنية لربملا»ت ا
ئيسة وفد من ر وÂة لرئيس جملس املستشارين املرساÉ كام اطلع املكتب عىل نص ال. سعيد املقدم كأمني عام :لس الشورى السابق

V ول األعضاء مبنظمة التعاون اإلساليمحتاد الربملا:لس الوطين األذيري يفËحول نزاع بالدها مع أرمينيا اين ل.  
  

لتتبع أعامل جلنة العدل والترشيع وحقوق  تعيني السـيد املغري أنيس كعضو مالحظ عن اليونيسـيفأن وافق املكتب عىل  وبعدوبعدوبعدوبعد
من أجل حتديد بر»مج ندوة لفائدة  SIGMAبر»مج مقرتح اسـتقبال خرباء عن نسان مبجلس املستشارين وافق املكتب عىل اإل

  .الربملان املغريب حول املؤهالت اإلدارية للربملا»ت من أجل الترشيع
  

القيام هبا وفد عن اللجنة ا9سـتورية والترشيعية مبجلس الشـيوخ التشيك  اليت يعزتم زNرةالمرشوع جانب آخر وافق املكتب عىل من من من من 
  .2012ماي  27و  20وذP مابني  لمغربل

  
  .وافق عىل توجيه دعوة إىل الرئيس اجلديد للغرفة العليا iلربملان الشـييل لزNرة املغرب خالل هذه السـنةكام كام كام كام 

  
نعقد ـ لالحتاد الربملاين ا9ويل امل  126أشغال امجلعية تقرير عن مشاركة الشعبة الربملانية املغربية يف األخري اطلع املكتب عىل  ويفويفويفويف

  .2012أبريل  5مارس و 31ة مابني أوغندا يف الفرت /  باكمباال
  

جمال شؤون السادة املستشارين اطلع املكتب عىل مراس¸ من Vحتاد املغريب للشغل واليت خيرب فهيا بطرد املستشارة السـيد ويف ويف ويف ويف 
  .خدجية غامري من صفوف من أÂزة وهيالك Vحتاد وإسقاط عضويهتا من النقابة
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واليت عرفت تطورا  2012ألمني العام للمجلس اخلطوط العريضة ملزيانية ا:لس برمس سـنة حمور الشؤون اإلدارية قدم السـيد ا يفيفيفيف

  .حيث جسلت زNدات خاصة عىل مسـتوى كت¸ األجور والتعويضات 2009هاما منذ 
  

نة املتعلق بصيا 02/2012جانب آخر، أخرب السـيد األمني العام للمجلس أعضاء املكتب مبا أسفر عنه طلب العروض رمق  منمنمنمن
التجهزيات التقنية :لس املستشارين واليت فازت هبا إحدى الرشاكت الكربى املتخصصة يف هذا ا:ال واليت ستبدأ يف تنفيذ بنود 

كام أخربمه بكون طلب العروض املتعلق بصيانة التجهزيات السمعية البرصية قد متت . دفرت التحمالت ابتداء من شهر ماي املقبل
  .قدم إال متنافس واحد خالل جلسة فتح األظرفة اخلاصة بطلب العروض هذاإعادته بعد أن مل يت

  
جانب آخر، وافق املكتب عىل طلب مجعية األعامل Vج�عية ملوظفي جملس املستشارين للرتخيص ملوظفي ا:لس iلتغيب يوم  منمنمنمن

  .الهنائية للموظفني املعنيني ومعرفة عددمه للمشاركة يف رح¸ إىل اجلنوب، برشط أن يمت حرص الالحئة 2012أبريل  V30ثنني 
  

األخري، وافق املكتب عىل طلب إدراج تعويض خاص عن األشغال اإلضافية لفائدة املوظفني اuين اشـتغلوا يف إطار جلنة  ويفويفويفويف
  .البحث والتقيص

  


