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اج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس جملس املستشارين السـيد محمد اج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس جملس املستشارين السـيد محمد   20132013201320132013201320132013        ينايريناير        77777777مكتب جملس املستشارين يوم "ثنني مكتب جملس املستشارين يوم "ثنني   عقدعقدعقدعقدعقدعقدعقدعقد
  ::الشـيخ بيد هللا وحضور األعضاء السادةالشـيخ بيد هللا وحضور األعضاء السادة

  اخلليفة األول للرئيس؛اخلليفة األول للرئيس؛  : :       فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل
  اخلليفة الثاين للرئيس؛اخلليفة الثاين للرئيس؛  : :       محمد فاضيلمحمد فاضيلمحمد فاضيلمحمد فاضيلمحمد فاضيلمحمد فاضيلمحمد فاضيلمحمد فاضيل

  اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛  : :     حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  
  اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛  : :     شـيخ أمحدو أدبداشـيخ أمحدو أدبداشـيخ أمحدو أدبداشـيخ أمحدو أدبداشـيخ أمحدو أدبداشـيخ أمحدو أدبداشـيخ أمحدو أدبداشـيخ أمحدو أدبدا
  اخلليفة اخلامس للرئيس؛اخلليفة اخلامس للرئيس؛  : :     عبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشن

  حماسب اWلس؛حماسب اWلس؛  : :         عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي
  حماسب اWلس؛حماسب اWلس؛  : :         عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل

  حماسب اWلس؛حماسب اWلس؛  : :     عبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]ط
  

تعلق hنعدام التنايف تعلق hنعدام التنايف امل امل   20132013201320132013201320132013////////913913913913913913913913املوافقة عىل حمرض "ج�ع السابق، اطلع املكتب عىل قرار اWلس ا^سـتوري رمق املوافقة عىل حمرض "ج�ع السابق، اطلع املكتب عىل قرار اWلس ا^سـتوري رمق   بعدبعدبعدبعدبعدبعدبعدبعد
تصادي و"ج�عي املتضمنة تصادي و"ج�عي املتضمنة كام مت إخبار املكتب مبراسm السـيد رئيس اWلس "ق كام مت إخبار املكتب مبراسm السـيد رئيس اWلس "ق . . بني العضوية مبجلس النواب ورئاسة جملس iةبني العضوية مبجلس النواب ورئاسة جملس iة

  ".".منوذج التمنية اجلهوية لألقالمي اجلنوبية للمملكةمنوذج التمنية اجلهوية لألقالمي اجلنوبية للمملكةمنوذج التمنية اجلهوية لألقالمي اجلنوبية للمملكةمنوذج التمنية اجلهوية لألقالمي اجلنوبية للمملكةمنوذج التمنية اجلهوية لألقالمي اجلنوبية للمملكةمنوذج التمنية اجلهوية لألقالمي اجلنوبية للمملكةمنوذج التمنية اجلهوية لألقالمي اجلنوبية للمملكةمنوذج التمنية اجلهوية لألقالمي اجلنوبية للمملكة""لورقة تأطريية حول لورقة تأطريية حول 
  ::جمال الترشيع قرر املكتب عقد جلسة معومية بعد جلسة األسـئm الشفهية ل�راسة والتصويت عىل مشاريع القوانني التاليةجمال الترشيع قرر املكتب عقد جلسة معومية بعد جلسة األسـئm الشفهية ل�راسة والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية  ويفويفويفويفويفويفويفويف

الغرامات وا�عائر وصوائر التحصيل املتعلقة hلرسوم الغرامات وا�عائر وصوائر التحصيل املتعلقة hلرسوم يتعلق بإلغاء الز]دات و يتعلق بإلغاء الز]دات و   1111111122222222........111111112222222200000000  مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق  --------11111111
  ..واحلقوق واملساهامت واأل�وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت واألقالمي واجلهاتواحلقوق واملساهامت واأل�وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت واألقالمي واجلهات

  

املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع   46.0246.02يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق   138.12138.12138.12138.12138.12138.12138.12138.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   --------22222222
  ..لس النوابلس النوابواحملال عىل اWلس من جمواحملال عىل اWلس من جم

  

ماي ماي   2525يوافق مبوجبه عىل "تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع hلرhط يف يوافق مبوجبه عىل "تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع hلرhط يف   31.1231.1231.1231.1231.1231.1231.1231.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   --------33333333
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية اإلسالمية املوريتانية واحملال عىل اWلس من جملس بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية اإلسالمية املوريتانية واحملال عىل اWلس من جملس   20112011
  ..النوابالنواب

  

) ) إيريناإيرينا((م األسايس للواك¤ ا^ولية للطاقة املتجددة م األسايس للواك¤ ا^ولية للطاقة املتجددة يوافق مبوجبه عىل النظايوافق مبوجبه عىل النظا  06.1206.1206.1206.1206.1206.1206.1206.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   --------44444444
  ..واحملال عىل اWلس من جملس النوابواحملال عىل اWلس من جملس النواب  20092009يناير يناير   2626املوقع ببون يف املوقع ببون يف 

  

تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية، املوقع بفيينا يف تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية، املوقع بفيينا يف يوافق مبوجبه عىل يوافق مبوجبه عىل   33.1233.1233.1233.1233.1233.1233.1233.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   --------55555555
  ..واحملال عىل اWلس من جملس النوابواحملال عىل اWلس من جملس النواب  20052005يوليو يوليو   88

  

بني حكومة بني حكومة   20112011يونيو يونيو   2323يوافق مبوجبه عىل "تفاق املوقع hلرhط يف يوافق مبوجبه عىل "تفاق املوقع hلرhط يف   34.1234.1234.1234.1234.1234.1234.1234.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   --------66666666
اجلوي املنتظم واحملال عىل اWلس من جملس اجلوي املنتظم واحملال عىل اWلس من جملس اململكة املغربية واWلس الفيدرايل السويرسي بشأن النقل اململكة املغربية واWلس الفيدرايل السويرسي بشأن النقل 

  ..النوابالنواب
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طلب رئيس جلنة التعلمي والشؤون الثقافية و"ج�عية لتحديد موعد لعقد يوم درايس مبشاركة وزارة الصحة حول طلب رئيس جلنة التعلمي والشؤون الثقافية و"ج�عية لتحديد موعد لعقد يوم درايس مبشاركة وزارة الصحة حول   وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
دراسـية، دراسـية،   ن يف تنظمي أ]من يف تنظمي أ]مخاصة أحقية اللجاخاصة أحقية اللجاتداول املكتب يف هذه النقطة و تداول املكتب يف هذه النقطة و " " واقع الصحة hملغرب صعوبة املرحm وحتد]ت املسـتقبلواقع الصحة hملغرب صعوبة املرحm وحتد]ت املسـتقبلواقع الصحة hملغرب صعوبة املرحm وحتد]ت املسـتقبلواقع الصحة hملغرب صعوبة املرحm وحتد]ت املسـتقبلواقع الصحة hملغرب صعوبة املرحm وحتد]ت املسـتقبلواقع الصحة hملغرب صعوبة املرحm وحتد]ت املسـتقبلواقع الصحة hملغرب صعوبة املرحm وحتد]ت املسـتقبلواقع الصحة hملغرب صعوبة املرحm وحتد]ت املسـتقبل" " 

  ..واسـتقر الرأي عىل أن مكتب اWلس هو ا�ي يقرر يف تنظمي هذه األ]م ا^راسـيةواسـتقر الرأي عىل أن مكتب اWلس هو ا�ي يقرر يف تنظمي هذه األ]م ا^راسـية
  

جمعية الربملانية Wلس أوروh جمعية الربملانية Wلس أوروh عامل ا^ورة العادية لل عامل ا^ورة العادية لل أأارجية اسـتعرض املكتب مرشوع جدول ارجية اسـتعرض املكتب مرشوع جدول جمال العالقات اخلجمال العالقات اخل  ويفويفويفويفويفويفويفويف
ة للسـيد رئيس جملس املستشارين من رئيس جلنة البندقية التابعة Wلس ة للسـيد رئيس جملس املستشارين من رئيس جلنة البندقية التابعة Wلس ، ورسا¤ شكر موi، ورسا¤ شكر مو20132013201320132013201320132013i        ينايريناير        2525252525252525        إىلإىل        2121212121212121سرتاسـبورغ من سرتاسـبورغ من ب ب 

  ..20122012201220122012201220122012        نونربنونرب        3030303030303030        وو        2929292929292929أوروh عىل إثر مشاركته يف أشغال الندوة اليت عقدهتا اللجنة hلرhط يويم أوروh عىل إثر مشاركته يف أشغال الندوة اليت عقدهتا اللجنة hلرhط يويم 
  

لمشاركة يف اج�ع لمشاركة يف اج�ع املكتب عىل تلبية دعوة رابطة جملس الشـيوخ والشورى واWالس املامثm يف إفريقيا والعامل العريب ل املكتب عىل تلبية دعوة رابطة جملس الشـيوخ والشورى واWالس املامثm يف إفريقيا والعامل العريب ل   ووافقووافقووافقووافقووافقووافقووافقووافق
كام أخذ علام كام أخذ علام ، ، 20132013201320132013201320132013        فربايرفرباير        2424242424242424        وو        2323232323232323ملناقشة أوضاع السالم وحل املنازعـات يف إفريقيا والعـامل العريب بإثيوبيا يف أديس أhh يويم ملناقشة أوضاع السالم وحل املنازعـات يف إفريقيا والعـامل العريب بإثيوبيا يف أديس أhh يويم 

اليت سـتعقد بباكة اليت سـتعقد بباكة ) ) 2424242424242424((للمشاركة يف دورته السـنوية الرابعة والعرشين للمشاركة يف دورته السـنوية الرابعة والعرشين   CCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNSSSSSSSS        MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAAمنتدى منتدى   h^عوة املوiة منh^عوة املوiة من
        ........20132013201320132013201320132013        يونيويونيو        3030303030303030        إىلإىل        2727272727272727ن من ن من بأذربيجابأذربيجا

        

        ".".".".".".".".املواطنة والسلوك املديناملواطنة والسلوك املديناملواطنة والسلوك املديناملواطنة والسلوك املديناملواطنة والسلوك املديناملواطنة والسلوك املديناملواطنة والسلوك املديناملواطنة والسلوك املدين" " " " " " " "         موضوعهموضوعه  20132013201320132013201320132013        فربايرفرباير        2727272727272727املكتب عىل عقد يوم درايس بتارخي املكتب عىل عقد يوم درايس بتارخي   وافقوافقكام كام كام كام كام كام كام كام 
        

اطلع املكتب عىل تقرير حول مشاركة موظفي الربملان املغريب يف ا^ورة التكوينية حول جملس أوروh بسرتاسـبورغ يويم اطلع املكتب عىل تقرير حول مشاركة موظفي الربملان املغريب يف ا^ورة التكوينية حول جملس أوروh بسرتاسـبورغ يويم   وقدوقدوقدوقدوقدوقدوقدوقد
        ..حمرض اج�ع األمني العام hللجنة امللكفة مبتابعة البوابة اإللكرتونية للمجلسحمرض اج�ع األمني العام hللجنة امللكفة مبتابعة البوابة اإللكرتونية للمجلسوعىل وعىل         20122012201220122012201220122012        دجنربدجنرب        2020202020202020        وو        1919191919191919

  

  


