
        
        
  المغربية المملكة 

  البرلمان

 المستشارين   مجلس

 

 

 

 

 
اج�عاج�عاج�عاج�ع    رضرضرضرضحمحمحمحم     

املستشاريناملستشاريناملستشاريناملستشارين    مكتب جملسمكتب جملسمكتب جملسمكتب جملس         
            2013201320132013    ينايرينايرينايريناير    21212121    "ثنني"ثنني"ثنني"ثننيليوم ليوم ليوم ليوم     130130130130    رمقرمقرمقرمق

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  

 2

        130 ا����ع ا	����                                                                                                           ��� ا	�����ر��
        

        

        130130130130حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق 
        2013201320132013    ينايرينايرينايريناير    21212121    "ثنني"ثنني"ثنني"ثننيليوم ليوم ليوم ليوم 

        

        

اج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس جملس املستشارين السـيد محمد الشـيخ بيد اج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس جملس املستشارين السـيد محمد الشـيخ بيد   20132013201320132013201320132013        ينايريناير        2121212121212121مكتب جملس املستشارين يوم "ثنني مكتب جملس املستشارين يوم "ثنني   عقدعقدعقدعقدعقدعقدعقدعقد
  ::هللا وحضور األعضاء السادةهللا وحضور األعضاء السادة

        اخلليفة الثاين للرئيس؛اخلليفة الثاين للرئيس؛  : :       يليليليليليليليلييييييييمحمد فض محمد فض محمد فض محمد فض محمد فض محمد فض محمد فض محمد فض 
  اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛  : :     حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  حلسن بيجديكن  
  اخلليفة اخلامس للرئيس؛اخلليفة اخلامس للرئيس؛  : :     عبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشنعبد الرمحن أوشن

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

  حماسب اPلس؛حماسب اPلس؛  : :     عبد املاU أفرTطعبد املاU أفرTطعبد املاU أفرTطعبد املاU أفرTطعبد املاU أفرTطعبد املاU أفرTطعبد املاU أفرTطعبد املاU أفرTط
تب عىل الرتتيبات املتخذة لتنظمي مجموعة من الندوات واملؤمترات الوطنية وا[ولية اليت يعزتم جملس بداية هذا "ج�ع اطلع املك يف يف يف يف 

            :املستشارين تنظميها خالل األسابيع املقبk ويه 

 مبشاركة امجلعية الربملانية Pلس أوروw، الربملان األورويب 2013فرباير  27اليوم ا[رايس حول املواطنة والسلوك املدين  •
  )Venise(وجلنة البندقية 

  .2013مارس  14و  13اج�ع اللجنة السـياسـية التابعة للجمعية الربملانية Pلس أوروw مبقر جملس املستشارين يويم  •

  .2013أبريل  05و  04اج�ع جلنة الهجرة التابعة للجمعية الربملانية Pلس أوروw مبقر جملس النواب يويم  •

 . 2013أبريل  06إىل  03انية ملنظمة حلف الشامل األطليس مبراكش من اج�ع امجلعية الربمل •
        

مبارشة بعد حصة األسـئk الشفهية وذU ل�راسة والتصويت  2013يناير  22ذU قرر املكتب عقد جلسة معومية يوم الثال�ء بعد بعد بعد بعد 
  : التاليةالنصوص الترشيعية عىل 

                ....غرف التجارة والصناعة واخلدماتغرف التجارة والصناعة واخلدماتغرف التجارة والصناعة واخلدماتغرف التجارة والصناعة واخلدماتwلنظام األسايس لwلنظام األسايس لwلنظام األسايس لwلنظام األسايس ليتعلق  38.1238.1238.1238.12مرشوع قانون رمق   ••
    ....بتحديد النظام األسايس اخلاص مبوظفـات وموظفـــي إدارة جملس النواببتحديد النظام األسايس اخلاص مبوظفـات وموظفـــي إدارة جملس النواببتحديد النظام األسايس اخلاص مبوظفـات وموظفـــي إدارة جملس النواببتحديد النظام األسايس اخلاص مبوظفـات وموظفـــي إدارة جملس النوابمقتـــرح قانون  •
        ....القانون اجلنايئالقانون اجلنايئالقانون اجلنايئالقانون اجلنايئمن  475مقتـــرح قانون يريم إىل تعديل وتمتمي الفصل   ••
 ....ألرسةألرسةألرسةألرسةمبثابة مدونة امبثابة مدونة امبثابة مدونة امبثابة مدونة ا 70.0370.0370.0370.03من القانون رمق  20مقتـــرح قانون يريم إىل تعديل املادة  •

        

        :بتوصل جملس النواب مبشاريع ومقرتحات القوانني التالية  بعدها أخذ املكتب علامبعدها أخذ املكتب علامبعدها أخذ املكتب علامبعدها أخذ املكتب علام
مبزاو³ ²نة الهندسة املعامرية وإحداث هيئة املهندسني املعامريني مبزاو³ ²نة الهندسة املعامرية وإحداث هيئة املهندسني املعامريني مبزاو³ ²نة الهندسة املعامرية وإحداث هيئة املهندسني املعامريني مبزاو³ ²نة الهندسة املعامرية وإحداث هيئة املهندسني املعامريني املتعلق  016.89016.89016.89016.89بتمتمي القانون رمق  65.1265.1265.1265.12مرشوع قانون رمق  •

 .الوطنيةالوطنيةالوطنيةالوطنية
 ....التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو لالسـتعامل املهينالتعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو لالسـتعامل املهينالتعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو لالسـتعامل املهينالتعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة للسكىن أو لالسـتعامل املهين    بتنظمي العالقاتبتنظمي العالقاتبتنظمي العالقاتبتنظمي العالقات    يتعلق    67.1267.1267.1267.12    مرشوع قانون رمق •
 ....wملدرسة الوطنية العليا للمعادن wلرwطwملدرسة الوطنية العليا للمعادن wلرwطwملدرسة الوطنية العليا للمعادن wلرwطwملدرسة الوطنية العليا للمعادن wلرwط    يتعلق    89.1289.1289.1289.12    مرشوع قانون رمق •
 ....2010201020102010بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية يتعلق  139.12139.12139.12139.12مرشوع قانون رمق  •
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نومفرب  22( 1432من ذي احلجة   25صادر يف  1.11.1781.11.1781.11.1781.11.178هري الرشيف رمق من الظ  4444مقرتح قانون يريم إىل تغيري وتمتمي املادة  •
 .مبدونة احلقوق العينيةمبدونة احلقوق العينيةمبدونة احلقوق العينيةمبدونة احلقوق العينيةاملتعلق  39.0839.0839.0839.08بتنفيذ القانون رمق ) 2011

 ....تشديد العقوwت عىل مرتكيب جرامئ "عتداء اجلنيس عىل األطفالتشديد العقوwت عىل مرتكيب جرامئ "عتداء اجلنيس عىل األطفالتشديد العقوwت عىل مرتكيب جرامئ "عتداء اجلنيس عىل األطفالتشديد العقوwت عىل مرتكيب جرامئ "عتداء اجلنيس عىل األطفالمقرتح قانون يريم إىل  •
 ....مبحاربة الرشوة وختليق احلياة العامةمبحاربة الرشوة وختليق احلياة العامةمبحاربة الرشوة وختليق احلياة العامةمبحاربة الرشوة وختليق احلياة العامة    مقرتح قانون يتعلق •
 ....بإحداث صندوق التضامن وامحلاية لفائدة الصحفيني املهنينيبإحداث صندوق التضامن وامحلاية لفائدة الصحفيني املهنينيبإحداث صندوق التضامن وامحلاية لفائدة الصحفيني املهنينيبإحداث صندوق التضامن وامحلاية لفائدة الصحفيني املهنيني    مقرتح قانون يتعلق •
wلتجزئات العقارية واPموعات السكنية وتقسـمي wلتجزئات العقارية واPموعات السكنية وتقسـمي wلتجزئات العقارية واPموعات السكنية وتقسـمي wلتجزئات العقارية واPموعات السكنية وتقسـمي     املتعلق    25.9025.9025.9025.90من القانون  72و  63مقرتح قانون يريم إىل تغيري املادتني  •

 ....العقارات الصادر بتنفيذهالعقارات الصادر بتنفيذهالعقارات الصادر بتنفيذهالعقارات الصادر بتنفيذه
 ....بتحديد طريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص احلقائقبتحديد طريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص احلقائقبتحديد طريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص احلقائقبتحديد طريقة تسـيري اللجان النيابية لتقيص احلقائق    قانون يقيض مقرتح •
مبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية وكيفيات إدماÉا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة مبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية وكيفيات إدماÉا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة مبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية وكيفيات إدماÉا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة مبراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية وكيفيات إدماÉا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة     مقرتح القانون التنظميي املتعلق •

 ....العامة ذات األولويةالعامة ذات األولويةالعامة ذات األولويةالعامة ذات األولوية
 ....بتنظمي التعلمي العايلبتنظمي التعلمي العايلبتنظمي التعلمي العايلبتنظمي التعلمي العايل    املتعلق    01.0001.0001.0001.00    من القانون رمق 20، 17، 15، 12، 10، 9، 7، 4مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي املواد  •
 ....حبامية حضاT العنف املبين عىل النوع "ج�عيحبامية حضاT العنف املبين عىل النوع "ج�عيحبامية حضاT العنف املبين عىل النوع "ج�عيحبامية حضاT العنف املبين عىل النوع "ج�عي    مقرتح قانون يتعلق •
 ....wملسؤولية اجلنائية ألعضاء احلكومةwملسؤولية اجلنائية ألعضاء احلكومةwملسؤولية اجلنائية ألعضاء احلكومةwملسؤولية اجلنائية ألعضاء احلكومة    مقرتح قانون حيدد املسطرة املتعلقة •
 ....بتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةبتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةبتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةبتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    مقرتح قانون يتعلق •
 ....بإحداث هيئة املناصفة وماكحفة لك أشاكل المتيزيبإحداث هيئة املناصفة وماكحفة لك أشاكل المتيزيبإحداث هيئة املناصفة وماكحفة لك أشاكل المتيزيبإحداث هيئة املناصفة وماكحفة لك أشاكل المتيزي    قرتح قانون يقيضم •

        

مقرتح قانون تنظميي خبصوص تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية تقدم به فريق األصا³ ا×تصة جانب آخر، أحال املكتب عىل اللجنة  منمنمنمن
  .واملعارصة مبجلس املستشارين

  

اليت  2013يناير  25جلسة األسـئk الشفهية ليوم الثال�ء ق املكتب عىل جدول أعامل معل اللجن، صادبرÛمج  اإلطالع عىل بعدبعدبعدبعد
        .سريأسها اخلليفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل والسـيد محيد كوسكوس كأمني للجلسة

 

 2013فرباير  13ربعاء سـيعقدها اPلس يوم األاليت ملساء³ السـيد رئيس احلكومة  الشهرية ذU وافق املكتب عىل حمور اجللسة إثرإثرإثرإثر
  ".السـياسة العقارية ل�و³ بني متطلبات التمنية "قتصادية و"ج�عية وإكراهات الواقع"واليت حددها يف موضوع 

  

هذا السـياق قرر املكتب عقد اج�ع موسع مع رؤساء الفرق ورؤساء اللجن قصد تقيمي حصيk اجللسات الست السابقة وذU  ويفويفويفويف
  .2013يناير  28ني مساء يوم "ثن

  

يف اج�ع جلنة الشؤون السـياسـية وا[ميقراطية التابعة للجمعية الربملانية دعوة للمشاركة     جمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىليف يف يف يف 
لطات "حتالل اسـمترار سمن "حتاد الربملاين العريب حول كام اطلع عىل مراسk  .يناير اجلاري بسرتاسـبورغ 25و  P21لس أوروw يف 

        ....اإلرسائييل اعتقال مخسة نواب Pwلس الترشيعي الفلسطييناإلرسائييل اعتقال مخسة نواب Pwلس الترشيعي الفلسطييناإلرسائييل اعتقال مخسة نواب Pwلس الترشيعي الفلسطييناإلرسائييل اعتقال مخسة نواب Pwلس الترشيعي الفلسطيين
        

التقرير اخلاص حول السـيدا wملوقع اإللكرتوين مراسk من "حتاد الربملاين ا[ويل اليت خيرب فهيا بصدور جانب آخر اطلع املكتب عىل من من من من 
  .لالحتاد

  

ن القرتاح ممثلني عن اPلس لعضوية اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل احلوار الوطين الوزارة امللكفة wلعالقات مع الربملاطلب وخبصوص وخبصوص وخبصوص وخبصوص 
قرر املكتب تعيني لك من السـيد محمد فضييل والسـيد عبد املاU أفرTط لعضوية " اPمتع املدين واألدوار ا[سـتورية اجلديدة"األول حول 
  .هذه اللجنة

  

  .2013فرباير  13ورة الترشيعية احلالية يوم األربعاء األخري حدد املكتب íرخي موعد اختتام ا[ ويفويفويفويف


