
        
        
  المغربية المملكة 

  البرلمان

 المستشارين   مجلس

 

 

 

 

 
اج�عاج�عاج�عاج�ع    رضرضرضرضحمحمحمحم     

املستشاريناملستشاريناملستشاريناملستشارين    مكتب جملسمكتب جملسمكتب جملسمكتب جملس         
            2013201320132013    أبريلأبريلأبريلأبريل    29292929    "ثنني"ثنني"ثنني"ثننيليوم ليوم ليوم ليوم     143143143143    رمقرمقرمقرمق

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  

 2

        143  ا����ع ا	����                                                                                                        ��� ا	�����ر��
  

        143143143143رمق رمق رمق رمق     اج�ع املكتباج�ع املكتباج�ع املكتباج�ع املكتب
        2013201320132013    أبريلأبريلأبريلأبريل    29292929ليوم "ثنني ليوم "ثنني ليوم "ثنني ليوم "ثنني 

          
 

اج�عا برئاسة رئيس ا9لس ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور  2013ابريل  29جملس املستشارين يوم "ثنني مكتب  عقدعقدعقدعقد
  : األعضاء السادة

        يفة األول للرئيس؛يفة األول للرئيس؛يفة األول للرئيس؛يفة األول للرئيس؛اخلل اخلل اخلل اخلل         ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل                
        ؛؛؛؛اخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامس        : : : :         عبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشن                
        حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                
        ؛؛؛؛حماسـبحماسـبحماسـبحماسـب        ::::                عبد املاW أفرVطعبد املاW أفرVطعبد املاW أفرVطعبد املاW أفرVط                
                        ....أمـــــــــنيأمـــــــــنيأمـــــــــنيأمـــــــــني        : : : :                 محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                

        
        

الربملان وقد  تداول املكتب يف شأن مسودة مرشوع مدونة األخالق وسلوك أعضاء ،املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق بعدبعدبعدبعد
قرر املكتب بأن يمت توزيع هذه املسودة عىل الفرق قصد إبداء رأهيا ومالحظاهتا قبل عرضها عىل أنظار املكتب من جديد قصد 

  .الرشوع يف إعداد مقرتح متاكمل بتنسـيق مع جملس النواب
        

مبارشة بعد حصة األسـئ�  2013أبريل  30ذW قرر املكتب برجمة نصني ترشيعيني جديدين خالل جلسة معومية يوم الثال{ء  بعدبعدبعدبعد
 :الشفهية ويتعلق األمر بــ 

 ؛؛؛؛مببادئ حتديد ا8وائر الرتابية للجامعات الرتابيةمببادئ حتديد ا8وائر الرتابية للجامعات الرتابيةمببادئ حتديد ا8وائر الرتابية للجامعات الرتابيةمببادئ حتديد ا8وائر الرتابية للجامعات الرتابيةيتعلق  131.12مرشوع قانون رمق  •

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

  

من  25صادر يف   1.11.179أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب مبقرتح قانون يقـــيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  وقدوقدوقدوقد
  .املتعلق بتنظمي  نة التوثيق 32.09بتنفيذ القانون رمق ) 2011ونرب 22( 1432ذي احلجة 

  

أبريل اليت سريأسها اخلليفة اخلامس للرئيس  30وم الثال{ء جمال األسـئ� الشفهية صادق املكتب عىل جدول أعامل جلسة ي يفيفيفيف
  .السـيد عبد الرحامن أوشن والسـيد محيد كوسكوس كأمني للجلسة

  

" وضعية حقوق اإلنسان يف منطقة الساحل"مرشوع تقرير الربملان األوريب عن حمور العالقات اخلارجية، اطلع املكتب عىل  يفيفيفيف
" 5+5حوار"تقرير حول مشاركة وفد عن الربملان املغريب يف "ج�ع الرابع الرفيع املسـتوى لربملا©ت ا8ول األعضاء مبنتدى  وعىل 

وعىل تقرير آخر حول أشغال اللجان ا8امئة للربملان العريب واجللسة الثالثة لورة . 2013ابريل  15وا¬ي انعقد بنواكشوط يوم 
  .2013أبريل  21 – 18اج�ع القاهرة من ) 2013الفصل الترشيعي األول لعام (ان العادية األوىل للربمل
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جانب آخر تباحث املكتب نص موضوع رسا¸ رئيس فريق التجمع الوطين لألحرار حول الطريقة اليت تسري هبا العالقات  منمنمنمن
ريق التجمع الوطين لألحرار قصد إطالعه عىل وقد فوض املكتب لرئاسة ا9لس أمر "تصال «لسـيد رئيس الف .اخلارجية للمجلس

  .خمتلف املقار«ت واإلجراءات اليت يتخذها املكتب لضامن السري العادي لهذا القطاع «لشلك ا¬ي يضمن مسامهة امجليع
  

وأعضاء  هذا اإلطار اطلع املكتب عىل بعض اإلحصاءات واألرقام اليت تبني عدد مشاراكت السادة أعضاء الفرق الربملانية ويفويفويفويف
  ؛واملهام ا8يبلوماسـية مكتب جملس املستشارين يف التظاهرات ا8ولية

  

جمال الشؤون اإلدارية تدارس املكتب ما تناقلته بعض الصحف الوطنية من وجود اختالالت يف تدبري املوارد البرشية مبجلس  يفيفيفيف
فوزي بنعالل، وعبد املاW أفرVط، ومحيد  املستشارين وقد قرر املكتب تشكيل جلينة عنه تضم يف عضويهتا É من السـيد

كوسكوس للبحث يف هذا املوضوع وإجياد حلول Íتلف القضاV العالقة وعرضها عىل أنظار املكتب يف "ج�ع املقبل الختاذ القرار 
  .الهنايئ

  

إىل األمني العام لألمم املتحدة خبصوص  املذكرة اليت بعهثا مركز ا8راسات وحقوق اإلنسان وا8ميقراطيةاألخري اطلع املكتب عىل  ويفويفويفويف
 .مقرتح إحداث آلية ملراقبة حقوق اإلنسان «ألقالمي الصحراوية وتوسـيع صالحية اإلطالع بذW إىل املينورسو


