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السـيد محمد الشـيخ السـيد محمد الشـيخ   اج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس جملس املستشاريناج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس جملس املستشارين  20132013201320132013201320132013        فربايرفرباير        0404040404040404مكتب جملس املستشارين يوم "ثنني مكتب جملس املستشارين يوم "ثنني   عقدعقدعقدعقدعقدعقدعقدعقد
  ::بيد هللا وحضور األعضاء السادةبيد هللا وحضور األعضاء السادة

  

  للرئيس؛للرئيس؛  األولاألولاخلليفة اخلليفة   ::    فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل      
  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؛  : :       شنشنشنشنشنشنشنشنعبد الرمحن أعبد الرمحن أعبد الرمحن أعبد الرمحن أعبد الرمحن أعبد الرمحن أعبد الرمحن أعبد الرمحن أ
        ،،حماسبحماسب  ::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل

  ،،حماسبحماسب  : :     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
  أمــــــيــــــــنأمــــــيــــــــن  ::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس

        
    

دراسة حمارض جدول أعامل "ج�ع أطلع السـيد الرئيس السادة أعضاء املكتب عىل تلكيف رئاسة اgلس fلقيام بتوشـيح السـيد دراسة حمارض جدول أعامل "ج�ع أطلع السـيد الرئيس السادة أعضاء املكتب عىل تلكيف رئاسة اgلس fلقيام بتوشـيح السـيد   قبلقبلقبلقبلقبلقبلقبلقبل
GGiilllleess  ddee  PPaarrggnneeaauuxx  أجل تعزيز أوارص أجل تعزيز أوارص   بوسام العرش العلوي من درجة قائد تقديرا للجهود اليت بذلها عىل رأس منظمته منبوسام العرش العلوي من درجة قائد تقديرا للجهود اليت بذلها عىل رأس منظمته من

  ..التعاون بيهنا وبني اململكة املغربيةالتعاون بيهنا وبني اململكة املغربية
  

أخرب السادة أعضاء املكتب بتفاصيل بر�مج اليوم ا�رايس ا�ي سينظمه جملس املستشارين حتت الرعاية السامية لصاحب اجلال� أخرب السادة أعضاء املكتب بتفاصيل بر�مج اليوم ا�رايس ا�ي سينظمه جملس املستشارين حتت الرعاية السامية لصاحب اجلال�   كامكامكامكامكامكامكامكام
  ..فرباير اجلاريفرباير اجلاري    2727محمد السادس حول املواطنة والسلوك املدين وذ[ يوم محمد السادس حول املواطنة والسلوك املدين وذ[ يوم 

  

أحال املكتب عىل اللجن ا¡تصة مجموعة من مشاريع القوانني اليت توصل هبا مؤخرا من جملس أحال املكتب عىل اللجن ا¡تصة مجموعة من مشاريع القوانني اليت توصل هبا مؤخرا من جملس ة عىل حمرض "ج�ع السابق ة عىل حمرض "ج�ع السابق املوافقاملوافق  بعدبعدبعدبعدبعدبعدبعدبعدوو
  : : النواب ويتعلق األمر بـ النواب ويتعلق األمر بـ 

  يتعلق fلهيئة املغربية لسوق الرساميل؛يتعلق fلهيئة املغربية لسوق الرساميل؛  43.1243.12قانون رمق قانون رمق مرشوع مرشوع   ••
املتعلق بعمليات املتعلق بعمليات   24.0124.01بتسنيد ا�يون والقانون رمق بتسنيد ا�يون والقانون رمق   املتعلقاملتعلق  33.0633.06يغري ويمتم القانون رمق يغري ويمتم القانون رمق   119.12119.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••

  "سـتحفاظ؛"سـتحفاظ؛
املتعلق fالتفاقية ا�ولية لسالمة األرواح يف البحار لعام املتعلق fالتفاقية ا�ولية لسالمة األرواح يف البحار لعام   19881988يوافق مبوجبه عىل بروتوكول عام يوافق مبوجبه عىل بروتوكول عام   51.1251.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••

  ؛؛19881988نومفرب نومفرب   1111، املوقع بلندن يف ، املوقع بلندن يف 19741974
مارس مارس   2727دة سـنغافورة بشأن قانون العالمات، املوقعة بسـنغافورة يف دة سـنغافورة بشأن قانون العالمات، املوقعة بسـنغافورة يف يوافق مبوجبه عىل معاهيوافق مبوجبه عىل معاه  48.1248.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••

  ؛؛20062006
  2424يوافق مبوجبه عىل اتفاق اسرتاسـبورغ اخلاص fلتصنيف ا�ويل لرباءات "خرتاع، املؤرخ يف يوافق مبوجبه عىل اتفاق اسرتاسـبورغ اخلاص fلتصنيف ا�ويل لرباءات "خرتاع، املؤرخ يف   11.1211.12مرشوع قانون رمق  مرشوع قانون رمق    ••

  ؛؛19711971مارس مارس 
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يوافق مبوجبه عىل وثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل ا�ويل للرسوم والÀذج الصناعية، يوافق مبوجبه عىل وثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل ا�ويل للرسوم والÀذج الصناعية،   10.1210.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••
  ؛؛19991999يوليو يوليو   22املوقعة جبنيف يف املوقعة جبنيف يف 

  يتعلق بوقاية األشخاص وحاميهتم من أخطار الÂب؛يتعلق بوقاية األشخاص وحاميهتم من أخطار الÂب؛  56.1256.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••
  ..املتعلق fلربيد واملواصالتاملتعلق fلربيد واملواصالت  24.9624.96بتغيري القانون رمق بتغيري القانون رمق   93.1293.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••

  

 :أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب fلنصني الترشيعيني التاليني  كامكامكامكام

 4( 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  91.12مرشوع قانون رمق  •
 لتقاعد؛يتعلق بإحداث نظام جامعي ملنح رواتب ا) 1977أكتوبر 

 املتعلق fحلا� املدنية؛ 37-99من القانون رمق  21و20مقرتح قانون يريم إىل تعديل وتمتمي املادتني  •
  

اإلطالع عىل بر�مج أشغال اللجن خالل األسـبوع وحصيÒ معلها خالل األسـبوع املنرصم صادق املكتب عىل جدول أعامل جلسة  وبعدوبعدوبعدوبعد
اليت سريأسها اخلليفة اخلامس للرئيس السـيد عبد الرحامن أشن والسـيد محيد  2013اير فرب   05األسـئÒ الشفهية ليوم الثال,ء 

  .كوسكوس كأمني للجلسة
  

أخرب السـيد الرئيس السادة أعضاء املكتب أن وfلنظر إىل "رتباطات املهنية للسـيد رئيس احلكومة فقد مت "تفاق عىل تقدمي  وقدوقدوقدوقد
فرباير  13عوض يوم األربعاء  2013فرباير  12ألجوبة السـيد رئيس احلكومة إىل يوم الثال,ء موعد اجللسة الشهرية املقبÒ ا¡صصة 

2013.  
  

حمور العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل ا�عوة اليت وÙها "حتاد الربملاين العريب للمجلس حلضور أشغال ا�ورة التدريبية يف  يفيفيفيف
اليت سـتعقد  يف بريوت يويم " نون وتطبيق املوجبات ا�سـتورية وموجبات حقوق اإلنساندور الربملان يف احرتام سـيادة القا"موضوع 

  .2013فرباير  28و  27
  

  .قرار جملس أوروf القايض بإعادة انتخاب رئيس امجلعية الربملانية احلالية لوالية ,نيةجانب آخر اطلع املكتب عىل  منمنمنمن
  

  .2013يناير  24لشؤون السـياسـية واألمن وحقوق اإلنسان ا�ي انعقد بربوكسـيل يوم اطلع املكتب عىل تقرير حول اج�ع جلنة ا كامكامكامكام
  

        
        2013201320132013فرباير فرباير فرباير فرباير     05050505ليوم الثال,ء ليوم الثال,ء ليوم الثال,ء ليوم الثال,ء     133133133133حمرض اج�ع املكتب رمق حمرض اج�ع املكتب رمق حمرض اج�ع املكتب رمق حمرض اج�ع املكتب رمق 

        
 اج�عا اسـتثنائيا برئاسة رئيس اgلس ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللا، قرر 2013فرباير  05مكتب جملس املستشارين يوم الثال,ء  عقدعقدعقدعقد

سـئÒ �راسة وتصويت عىل مقرتح القانون اخلاص بتحديد النظام األسايس ة بعد حصة األخالâ عقد جلسة معومية يف نفس اليوم مبارش 
 .2013فرباير  12من جانب آخر حدد املكتب موعد اختتام ا�ورة الترشيعية يوم الثال,ء . ملوظفات وموظفي جملس املستشارين


