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وحضور األعضاء رئيس ا9لس ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج�عا برئاسة  2013 يونيو 10مكتب جملس املستشارين يوم "ثنني  عقدعقدعقدعقد
          : السادة

        ة الثاين للرئيس،ة الثاين للرئيس،ة الثاين للرئيس،ة الثاين للرئيس،اخلليفاخلليفاخلليفاخلليف        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                
        اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛        ::::                امحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبداشـيخ شـيخ شـيخ شـيخ                 
                حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛        ::::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل                
                ....حماسـبحماسـبحماسـبحماسـب        ::::                عبد املاX أفرVطعبد املاX أفرVطعبد املاX أفرVطعبد املاX أفرVط                

  .محيد كوسكوسو  اعتذر عن حضور هذا "ج�ع لك من السادة محمد فوزي بنعالل، عبد الرحامن أشن وعادل املعطي ف]ف]ف]ف]
        

أحال املكتب عىل اللجن اtتصة مجموعة من النصوص الترشيعية اجلديدة اليت توصل  املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق؛ بعدبعدبعدبعد
  :ويتعلق األمر بـ مؤخرا 

) ةمراجع( اإلجازات السـنوية مدفوعة األجراإلجازات السـنوية مدفوعة األجراإلجازات السـنوية مدفوعة األجراإلجازات السـنوية مدفوعة األجربشأن  132يوافق مبوجبه عىل "تفاقية رمق     144.12144.12144.12144.12رمق مرشوع قانون  •
    .من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا8ولية يف دورته الرابعة وامخلسني 1970يونيو  24، املعمتدة جبنيف يف 1970

مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وإحداث هيئة املهندسني مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وإحداث هيئة املهندسني مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وإحداث هيئة املهندسني مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وإحداث هيئة املهندسني املتعلق  016.89بتمتمي القانون رمق  65.1265.1265.1265.12مرشوع قانون رمق  •
    ))))وابوابوابوابحمال من جملس النحمال من جملس النحمال من جملس النحمال من جملس الن((((    ....املعامريني الوطنيةاملعامريني الوطنيةاملعامريني الوطنيةاملعامريني الوطنية

بإحداث املؤسسة املسـتق¡ ملراقبة وتنسـيق أعامل بإحداث املؤسسة املسـتق¡ ملراقبة وتنسـيق أعامل بإحداث املؤسسة املسـتق¡ ملراقبة وتنسـيق أعامل بإحداث املؤسسة املسـتق¡ ملراقبة وتنسـيق أعامل املتعلق  31.86يقيض بتغيري وتمتمي القانون  61.1261.1261.1261.12مرشوع قانون رمق  •
    ))))حمال من جملس النوابحمال من جملس النوابحمال من جملس النوابحمال من جملس النواب((((    ....التصديرالتصديرالتصديرالتصدير

    ))))حمال من احلكومةحمال من احلكومةحمال من احلكومةحمال من احلكومة((((    ....مدونة التعاضدمدونة التعاضدمدونة التعاضدمدونة التعاضدمبثابة  109.12109.12109.12109.12مرشوع قانون رمق  •

        
    : مت وضعها مؤخرا، ويتعلق األمر بــ ديدةمقرتحات قوانني جأحال عىل اللجن اtتصة كذX كام كام كام كام 

 ))))الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك((((    ....مبجلس املستشارينمبجلس املستشارينمبجلس املستشارينمبجلس املستشارينيتعلق  28.1128.1128.1128.11من القانون التنظميي رمق  14مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  •
فريق فريق فريق فريق الالالال((((    ....نتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابيةنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابيةنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابيةنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابيةيتعلق  59.1159.1159.1159.11مقرتح قانون يريم إىل تغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  •

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك
    ))))الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك. (. (. (. (بإحداث حمامك رVضيةبإحداث حمامك رVضيةبإحداث حمامك رVضيةبإحداث حمامك رVضية    مقرتح قانون يتعلق •
    ))))املستشار معر أدخيلاملستشار معر أدخيلاملستشار معر أدخيلاملستشار معر أدخيل. (. (. (. (بضبط واسـترياد األسلحة وا³خائر واملتاجرة فهيا وحيازهتا واستيداعهابضبط واسـترياد األسلحة وا³خائر واملتاجرة فهيا وحيازهتا واستيداعهابضبط واسـترياد األسلحة وا³خائر واملتاجرة فهيا وحيازهتا واستيداعهابضبط واسـترياد األسلحة وا³خائر واملتاجرة فهيا وحيازهتا واستيداعهامقرتح قانون يتعلق  •
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كام أضافه  قانون "لزتامات والعقودقانون "لزتامات والعقودقانون "لزتامات والعقودقانون "لزتامات والعقودة قانون يريم إىل تصحيح وتغيري مبثاببتوصل جملس النواب بـمقرتح أخذ املكتب علام  بعدهابعدهابعدهابعدها
من ذي  19الصادر يف  1.07.129املتعلق لتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية املنفذ لظهري الرشيف رمق  05.53القانون رمق 

    ).2007نونرب  30(املوافق لـ  1428القعدة 
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سريأسها اخلليفة الثاين  اليت 2013يونيو  11ألسـئ¡ ليوم الثال½ء جلسة ا جمال األسـئ¡ الشفهية صادق املكتب عىل جدول أعامل يفيفيفيف

طلب فريق "حتاد ا8سـتوري بتفعيل بعدها تدارس املكتب  .السـيد محمد فضييل والسـيد محيد كوسكوس كأمني للجلسةللرئيس 
حيث أخرب الرئيس السادة أعضاء املكتب أنه بصدد إعداد جواب لهذا الطلب بعد القيام الستشارات  من ا8سـتور 101الفصل 

  .القانونية الرضورية
        

لسـيد جورج ندريو رئيس وزراء احلكومة اليوÀنية السابق االيت يعزتم  عملالزVرة رحب املكتب ب العالقات اخلارجيةجمال  يفيفيفيف
        .2013يونيو  24و 23ة يف الفرتة املمتدة مابني للمملكة املغربيالقيام هبا 

        

وعىل ، 2013مرشوع زVرة رئيسة جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشـيوخ الكولوميب للمغرب خالل شهر يونيو املكتب عىل واطلع واطلع واطلع واطلع 
  .2013يونيو  13إىل  11مرشوع زVرة سفري مجهورية اكزاخسـتان املقمي لقاهرة للمغرب يف الفرتة املمتدة من 

        

املؤمتر الربملاين اإلفريقي العريب الثالث آخر تدارس املكتب الرتتيبات املتخذة من أجل احتضان الربملان املغريب ألشغال     جانبمن من من من 
        .2013يونيو  27و  26عرش لرط يويم 

        

اخلدمة من التأشرية وذX ابتداء "تفاقية املربمة بني املغرب وفرنسا املتعلقة بإعفاء احلاملني جلوازات  أخذ املكتب علام بدخولكام كام كام كام 
  .2013من فاحت يونيو 

        

تزامنا ) 2013-1963(تظاهرات إشعاعية مبناسـبة "حتفال ³كرى ا³هبية للتجربة الربملانية املغربية مقرتح تنظمي املكتب  وتدارسوتدارسوتدارسوتدارس
 .مبقر الربملان 2013شـتنرب  16نني وذX يوم "ث " اليوم العاملي لÐميقراطية"مع 

  

، اج�ع جلنة الطاقة والبيئة واملياه، التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسطاج�ع جلنة الطاقة والبيئة واملياه، التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسطاج�ع جلنة الطاقة والبيئة واملياه، التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسطاج�ع جلنة الطاقة والبيئة واملياه، التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسطتقرير حول األخري اطلع املكتب عىل  ويفويفويفويف
  .2013ماي  28و 27سـتوكهومل 

  

"حتاد الوطين للشغل ملغرب بتسجيل املستشار يوسف بنجلون  مجموعةل الشؤون السادة املستشارين، وخبصوص طلب جما يفيفيفيف
، اطلع املكتب عىل نص املراس¡ اليت بعث هبا السـيد رئيس مضن أفراد ا9موعة) املنتسب سابقا لفريق التجمع الوطين لألحرار(

من ا8سـتور املغريب يف شأن تغيري السادة  61جملس املستشارين إىل اكفة رؤساء الفرق الربملانية حول رضورة تطبيق الفصل 
تعزيزا ملصداقية املؤسسة وصورهتا خاصة يف هذه املرح¡ ا8قيقة من حياة املؤسسة ا8سـتورية اليت يه  املستشارين لفرقهم الربملانية

        .مطالبة اليوم لتزنيل السلمي لÐسـتور وتأويل مقتضياته تأويال دميقراطيا
        

مبتابعة املستشار محمد  يت خترب فهياوال من احملمكة "بتدائية خبنيفرةا³ي توصل به ا9لس شعار جانب آخر اطلع املكتب عىل اإلمن من من من 
  .عدال بن محمد برملاين بغرفة املستشارين من أجل املسامهة يف أعامل عنف أثناء مباراة رVضية

  

بعقد ملتقى  اليت خترب فهيا النقابة املسـتق¡ ملوظفي جملس املستشارين ، اطلع املكتب عىل مراس¡ منداريةاإلشؤون ال  جمال يفيفيفيف
مركز البحوث مركز البحوث مركز البحوث مركز البحوث "إحداث ، كام تدارس املكتب السـبل الكفي¡ بإطالق مبادرة 2013لس خالل شهر يونيو درايس ملوظفي ا9
        .ليكون رافعة للعمل الربملاين ومسامهة يف احلقل املعريف والقانون لتعزيز ا8راسات املتعلقة ملؤسسة الربملانية "وا8راسات الربملانيةوا8راسات الربملانيةوا8راسات الربملانيةوا8راسات الربملانية

        

    .قر ا9لسظمي زVرات البعثات الطالبية واملدرسـية وا9متعية وغريها ملتن األخري صادق املكتب عىل مقرتحويف ويف ويف ويف 
        


