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        99 ا����ع ا	����                                                                                                       ��� ا	�����ر��
        

        99999999حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق 
        2012201220122012        مايمايمايماي    21212121     ثنني ثنني ثنني ثننيليوم ليوم ليوم ليوم 

        

حضور األعضاء و  ا;كتور الشـيخ محمد بيد هللا اج�عه األسـبوعي برئاسة 2012201220122012 مايو     21212121 مكتب جمـلس املستشارين يوم  ثننيعقد عقد عقد عقد 

        :السادة 

    ولولولولألألألألاخلليفة ااخلليفة ااخلليفة ااخلليفة ا        : : : :                 فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل •

    اخلليفة الـثـــــايناخلليفة الـثـــــايناخلليفة الـثـــــايناخلليفة الـثـــــاين        : : : :                 د فضييل د فضييل د فضييل د فضييل محممحممحممحم •

                اخلليفة الرابعاخلليفة الرابعاخلليفة الرابعاخلليفة الرابع        : : : :                 امحدو دبداامحدو دبداامحدو دبداامحدو دبدا •

    اخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامس        : : : :                 الرحامن اشنالرحامن اشنالرحامن اشنالرحامن اشن    عبدعبدعبدعبد             •

    حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::        عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل              •

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي •

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عبد املاY أفرWطعبد املاY أفرWطعبد املاY أفرWطعبد املاY أفرWط         •

•     Zأمحد حاZأمحد حاZأمحد حاZأمــــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــــني        ::::                                    أمحد حا        

                أمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس         •
        

حدد املكتب موعد اجللسة الشهرية ملساءe رئيس احلكومة يف ، 2012ابريل  14بق ليوم  ثنني عىل حمرض  ج�ع السا املوافقةبعد بعد بعد بعد 
املقبل واليت يتضمن جدول أعاملها موضوعان رئيسـيان هام يونيو  05أول ثالoء من لك شهر عىل أن تنطلق أوىل هذه اجللسات يوم 

وقد مت حتديد حصص هذه اجللسة مناصفة ما بني الربملان . حماربة الرشوة، واألزمة  قتصادية العاملية وتأثريها عىل  قتصاد املغريب
  .واحلكومة وعىل أساس التوزيع النسـيب للفرق

  
واليت سريأسها اخلليفة اخلامس للرئيس  2012ماي  22األسـئ� الشفهية ليوم الثالoء  وافق املكتب عىل جدول أعامل جلسة بعدهابعدهابعدهابعدها

  .السـيد عبد الرحامن أشن والسـيد عبد اللطيف أبدوح كأمني للجلسة
  
  :جمال الترشيع أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب بـالنصوص الترشيعية التالية  يفيفيفيف

 .عن حوادث الشغليتعلق �لتعويض  18.12مرشوع قانون رمق  •

 .يتعلق بتنظمي �نة املرشد السـيا� 05.12مرشوع قانون رمق   •

 .496و  495و  494و  486و  475مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ يف الفصول  •

 .من مجموعة القانون اجلنايئ 475مقرتح قانون يقيض بتغيري الفصل  •



  

 3

من قانون  431 – 63 – 39 – 38 – 37 – 32اسـتدراك خطأ مادي يتعلق مبقرتح قانون يقيض بتعديل الفصل  •
 .املسطرة املدنية

  
 02.12بأن راسل رئاسة الفريق الفيدرايل يف شأن عدم قانونية طلبه بإحاe القانون التنظميي رمق بلغ السـيد الرئيس جانب آخر أ منمنمنمن

  .ب العليا عىل ا®لس  قتصادي و ج�عي قصد إبداء الرأي يف بعض موادهاملتعلق �لتعيني يف املناص
  
بيض املتوسط يف خشص املستشار السـيد احلو ±ة للجمعية الربملانية للبحر األجمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل ا;عوة املو يف يف يف يف 

 29اقات املتجددة يف ا®ال البحري اليت سـتحتضهنا نيويورك مابني املربوح للمشاركة يف أشغال اج�ع منظمة األمم املتحدة حول الط
  .2012ماي وفاحت يونيو 

  
ذY انتقل املكتب ;راسة مجموع النقط املدرجة يف حمور الشؤون اإلدارية حيث قدم األمني العام للمجلس عرضا حول  إثرإثرإثرإثر

اعد السادة املستشارين خاصة عىل ضوء التغريات اليت ا;راسات اليت قامت هبا مصاحل إدارة جملس املستشارين ف¾ خيص تق
ويف هذا اإلطار مت التأكيد عىل رضورة اإلرساع بتعديل بعض مواد القانون املتعلق . سـتعرفها الرتكيبة البرشية ®لس املستشارين

  .بتقاعد السادة املستشارين احملال عىل جلنة املالية
  
لمجلس اخلطوط العريضة لÆراسة اليت قامت هبا مصاحل إدارة جملس املستشارين ف¾ صعيد آخر قدم السـيد األمني العام ل عىلعىلعىلعىل

يتعلق �ألثر املايل لتعممي اسـتفادة موظفي ا®لس من نقطتني إضافيتني عىل غرار املوظفني اÈين مت إحلاقهم من جملس النواب 
   .ختاذ القرار الهنايئإىل جملس املستشارين، وقد قرر املكتب مواص� دراسة هذا املوضوع ال

  
 


