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اج3عا برئاسة رئيس ا.لس ا-كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور  2013ابريل  11مكتب جملس املستشارين يوم امخليس  عقدعقدعقدعقد

   :السادة األعضاء
        ؛؛؛؛اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل

        ....اخلليفة الثالث للرئيساخلليفة الثالث للرئيساخلليفة الثالث للرئيساخلليفة الثالث للرئيس        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن
  

عىل الساعة  2013أبريل  12فتتاح ا-ورة الترشيعية الربيعية يوم امجلعة اسـهتل املكتب اج3عه حبث الرتتيبات املتعلقة G    ددددوقوقوقوق
 احلادية عرشة صباحا،

  
        

    Yبعد ذYبعد ذYبعد ذYإذ قرر انتظار انهتاء اللجن ا-امئة من النصوص الترشيعية املدرجة يف جدول أعام`رشع املكتب يف دراسة النقط  بعد ذ ،
يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة  91.12رمق جاهز مرشوع قانون احملاp علهيا قصد عقد جلسة معومية لربجمة 

حداث نظام جامعي ملنح رواتب يتعلق بإ) 1977أكتوبر  4( 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216قانون رمق 
  .والنصوص الترشيعية اجلاهزة األخرى التقاعد

   
        ::::    من جملس النواب عىل جملس املستشارين ويتعلق األمر بـــجديدة حماp مشاريع قوانني  اطلع املكتب عىلبعدها بعدها بعدها بعدها 

املتعلق مباكحفة غسل  43.05يقيض بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ والقانون رمق  145.12مرشوع قانون رمق  •
 .األموال

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

 
 :التاليةية النواب Gلنصوص الترشيع  املكتب علام بتوصل جملس    اخذكام كام كام كام 

يوافق مبوجبه عىل ¢تفاق بشأن النقل ا-ويل للمسافرين والبضائع عرب الطرق عىل  140.12مرشوع قانون رمق  •
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2012أكتوبر  3الربوتوكول التطبيقي لالتفاق املذكور، املوقعني GلرGط يف 

 .اململكة اإلسـبانية

يوافق مبوجبه عىل اتفاق الرشاكة ¢سرتاتيجية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف  141.12مرشوع قانون رمق  •
 .بني اململكة املغربية واململكة اإلسـبانية 2012أكتوبر  3والرتبوي والر©يض، املوقع GلرGط يف 

سـتق ملراقبة املتعلق بإحداث املؤسسة امل  31.86يقيض بتغيري وتمتمي القانون  61.12مرشوع قانون رمق  •
 .وتنسـيق أعامل التصدير

بني حكومة  2012سبمترب  7يوافق مبوجبه عىل ¢تفاقية املوقعة بياوندي يف  129.12مرشوع قانون رمق  •
اململكة املغربية وحكومة مجهورية الاكمريون لتجنب ¢زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب 

 .عىل ا-خل
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بني حكومة  2012ماي  18يوافق مبوجبه عىل ¢تفاقية املوقعة بواغادوغو يف  137.12رمق مرشوع قانون  •
اململكة املغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب ¢زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل 

 .ا-خل

 .يتعلق G.لس ¢قتصادي و¢ج3عي 128.12مرشوع قانون تنظميي رمق  •

 .مبثابة ميثاق وطين للبيئة والتمنية املسـتدامة 99.12إطار رمق  -وع قانون مرش  •

 .مقرتح قانون يقيض بتنظمي حق تأسيس مجعيات ا.متع املدين واملنظامت غري احلكومية •

مقرتح قانون يقيض بتعديل الفرع األول من الباب الثاين من القسم األول من الكتاب الثاين من القانون رمق  •
أكتوبر  3( 1423رجب  25يف  1.02.255املتعلق Gملسطرة اجلنائية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  22.01
 .كام مت تعدي¾ وتمتميه) 2002

املتعلق مبدونة احملامك املالية الصادر  62.99مقرتح قانون يتعلق G.لس األعىل للحساGت يغري ويمتم القانون رمق  •
  ).2002يونيو  II 1423 )13ربيع  1بتارخي  1.02.124 بتنفيذه الظهري الرشيف رمق

مراس من رئيس جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية اليت خيرب فهيا من جانب آخر تدارس املكتب 
املتعلق بإحداث نظام جامعي ملنح  91.12خبرق احلكومة ملقتضيات ا-سـتور عندما أحالت مرشوع قانون رمق 

وقرر متابعة املوضوع وفق ما ستسفر عنه نتاجئ  لتقاعد عىل جملس النواب رمغ طبيعته ¢ج3عيةرواتب ا
  .¢تصاالت اليت سـتقوم هبا رئاسة ا.لس قصد تدارك األمر وعدم تكراره مسـتقبال

  

املتعلق مبحاربة غسل  145.12مذكرة من ا.لس الوطين حلقوق اإلنسان حول مرشوع قانون رمق اطلع املكتب عىل  بعدهابعدهابعدهابعدها
وقرر احالهتا عىل اللجنة ا×تصة قصد األموال يثري فهيا ¢نتباه إىل رضورة إدخال بعض التعديالت عىل املرشوع املذكور 

  .األخذ مبضموهنا 
        

طلب فرق األصاp واملعارصة والتجمع الوطين لألحرار و¢شرتايك وا-سـتوري  تدارس املكتب  األسـئ الشفهيةاألسـئ الشفهيةاألسـئ الشفهيةاألسـئ الشفهية    يف جمال يف جمال يف جمال يف جمال 
وقرر املكتب مراس السـيد رئيس وقرر املكتب مراس السـيد رئيس وقرر املكتب مراس السـيد رئيس وقرر املكتب مراس السـيد رئيس     الوضعية الراهنة لالقتصاد الوطينالوضعية الراهنة لالقتصاد الوطينالوضعية الراهنة لالقتصاد الوطينالوضعية الراهنة لالقتصاد الوطين""""والفيدرايل لربجمة سؤال شفوي تليه مناقشة حول 

  ....""""احلكومة يف املوضوعاحلكومة يف املوضوعاحلكومة يف املوضوعاحلكومة يف املوضوع
  

واßي  السـيد ادريس الرايض رئيس الفريق ا-سـتوري حول اجللسة الشهرية املتعلقة Gلسـياسة العامة مراس  وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
  اقرتح فهيا مناقشة موضوع الغطاء الغابوي قرر املكتب ¢حتفاظ هبذا املوضوع لربجمته يف إحدى اجللسات املقب

  
  

طلب وزير ¢قتصاد واملالية بربجمة اج3ع جلنة املالية مبجلس املستشارين يف املكتب عىل جلنة املالية  أحال يف حمور اللجنيف حمور اللجنيف حمور اللجنيف حمور اللجن
  . أقرب اآلجال قصد دراسة التدابري احلكومية اليت هتدف إىل احلد من تفامق مسـتوى جعز املزيانية

  
فهيا انتباه الربملان املغريب إىل مراس من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون تثري عىل  املكتب اطلعاخلارجية  جمال العالقاتجمال العالقاتجمال العالقاتجمال العالقاتيف يف يف يف 

æملكسـيك مقرتحة قيام وفد برملاين مغريب لز©رة لهذا البG التحرك ¢نفصايل.  
  

أبريل واليت  18إىل  15بأشغال الربملان األورويب يف الفرتة املمتدة من مذكرة أخرى حتيط فهيا الوزارة ا.لس علام  وعىلوعىلوعىلوعىل
وق اإلنسان Gلعامل وما ميكن أن يقوم به أعداء املغرب من اسـتغالل لتربير سـتخصص إحدى جلساته لتداول وضعية حق

 .قرارات تيسء لصورة املغرب
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وافق املكتب  مارسـيليا  7-6مرشوع البيان اخلتايم لقمة رؤساء برملاîت دول ¢حتاد من أجل املتوسط ¢طالع عىل وبعد وبعد وبعد وبعد 
الفصل الترشيعي (للربملان العريب واجللسة الثالثة لæورة العادية األوىل للربملان دعوة حلضور اج3عات اللجان ا-امئة عىل 

  .يف مقر جامعة ا-ول العربية يف القاهرة 2013أبريل  21إىل  18املقرر عقدها يف الفرتة من ) 2013األول لعام 
  
  

ؤمتر السابع لرابطة جمالس الشـيوخ والشورى امل ةعىل اسـتضافGملوافقة مملكة البحرين  اطلع املكتب عىل قرار برملاينكام كام كام كام 
Gملنامة وذY بعد اعتذار  2013ماي  29و  28وا.الس املامث يف إفريقيا والعامل العريب وكذا ¢ج3ع الثامن .لسها يويم 

  .هذا اللقاء ةاجلزائر عن اسـتضاف
  

الربملان املغريب الج3ع جلنة إدارة هيئة التجارة حتضان والتدابري املتعلقة G اإلجراءاتجانب آخر، حبث املكتب من من من من 
ماي  04و  03اخلارجية و¢ستöرات التابعة للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط ومجموعة العمل حول الطاقة يويم 

Gلرشاكة مع امجلعية (" املبادرة الترشيعية الشعبية"تنظمي الربملان املغريب للندوة حول موضوع ا وكذوكذوكذوكذ، مبقر الربملان 2013
Gمبقر الربملان 2013ماي  15يف ) الربملانية .لس أورو.  

  
  

وعىل تقرير .2012تقرير الوفد الربملاين األسرتايل عقب ز©رته إىل املغرب يف شهر نومفرب  جانب آخر اطلع املكتب عىل منمنمنمن
لرؤساء امجلعيات والشعب اإلفريقية للجمعية الربملانية حول مشاركة وفد عن الربملان املغريب يف أشغال املؤمتر اخلامس آخر 

  .2013فرباير  27و  26غينيا ¢سـتوائية يويم / الفرانكفونية املنعقد يف ماالبو 
  
  

مارس  13( 1434الصادر يف فاحت جامدى األوىل  1.13.48الظهري الرشيف رمق اطلع املكتب علù  داريةداريةداريةداريةاإلاإلاإلاإلشؤون شؤون شؤون شؤون يف جمال ال يف جمال ال يف جمال ال يف جمال ال 
واßي صدر  القايض بتحديد النظام األسايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املستشارين 30.13القانون رمق بتنفيذ  2013

وGملناسـبة أكد األمني العام للمجلس للسادة أعضاء املكتب أنه مل تمت معلية إدماج املوظفني امللحقني . مؤخرا Gجلريدة الرمسية
  .G.لس إىل حدود اليوم

  
  

من تعويضات السادة ¢قتطاع  القانونية والتقنية لعملية اإلشاكالتقدم األمني العام للمجلس عرضا حول  ،ذY بعدبعدبعدبعد
طريقة لتطبيق هذا  أفضل أن إىلوقد خلص املكتب  برمس املسامهة ¢ج3عية للتضامن عىل األرGح وا-خولاملستشارين 

قانون يمت ¢تفاق بشأنه بني مجيع مكوîت املكتب قصد إضفاء املدونة العامة للرضائب عرب مقرتح ¢قتطاع هو تعديل 
  .الطابع القانوين عىل هذا  اإلجراء التقين

  
  

عائالت وأصدقاء حضا© أحداث إكدمي إيزيك للك أعضاء امجلعية  تنسـيقيةنداء موجه من اطلع املكتب عىل  ويف األخري،ويف األخري،ويف األخري،ويف األخري،
Gالربملانية .لس أورو.  

  

 
 


