
        
        
 ا���
	�� ا������ 

ن��
 ا��

 ا�����ر��   ����

 

 

 

 

 
اج�عاج�عاج�عاج�ع    رضرضرضرضحمحمحمحم     

املستشاريناملستشاريناملستشاريناملستشارين    مكتب جملسمكتب جملسمكتب جملسمكتب جملس         
            2013201320132013    يونيويونيويونيويونيو    17171717    االثننياالثننياالثننياالثننيليوم ليوم ليوم ليوم     150150150150    رمقرمقرمقرمق

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        



 2

 150  اجتماع المكتب                                                                                                        مجلس المستشارين
 

        150150150150رمق رمق رمق رمق     اج�ع املكتباج�ع املكتباج�ع املكتباج�ع املكتب
        2013201320132013    يونيويونيويونيويونيو    17171717ليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني 

          
 

وحضور أالعضاء رئيس ا9لس ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج�عا برئاسة  2013 يونيو 17مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  عقدعقدعقدعقد
          السادة: 

        فة أالول للرئيس،فة أالول للرئيس،فة أالول للرئيس،فة أالول للرئيس،اخللياخللياخللياخللي        ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل                
        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                
        للرئيس؛للرئيس؛للرئيس؛للرئيس؛    اخلامساخلامساخلامساخلامساخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن                
                حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛        ::::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل                
                ....حماسـبحماسـبحماسـبحماسـب        ::::                عبد املا_ أفر^طعبد املا_ أفر^طعبد املا_ أفر^طعبد املا_ أفر^ط                

        

aفaفaفaج�ع لك من السادة عادل امل فc وعبد اللطيف ٔابدوح ومحيد كوسكوس عطياعتذر عن حضور هذا.  
        

ة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق، ٔاخرب السـيد الرئيس السادة ٔاعضاء املكتب بأن مصاحل إالدارة قد توصلت مؤخرا املوافقبعد 
ة رصف هذا لغالف املايل ا�ي سـبق ؤان طالب به ا9لس رئاسة احلكومة لتخصيصه 8مع معل الفرق الربملانية مؤكدا ٔان معلي}

  الغالف سـتخضع للعديد من املعايري املوضوعية حىت يتسـىن للفرق cسـتفادة منه قصد تطوير معلها.
        

جانب آخر ٔاخرب الرئيس السادة ٔاعضاء املكتب بأن مسودة مقرتح تعديل النظام ا8اخيل للمجلس قد مت cنهتاء من  منمنمنمن
ٔاعضاء املكتب قصد إالطالع علهيا وٕابداء املالحظات يف شأهنا قبل صياغهتا وسيمت عرضها عىل ٔانظار السادة رؤساء الفرق و 

  عرضها بصفة رمسية عىل جلنة العدل والترشيع للمصادقة علهيا.
  

يتعلق و من جملس النواب توصل به ا9لس  128.12مرشوع قانون تنظميي رمق ذ_ ٔاحال املكتب عىل اللجن ا¡تصة  بعدبعدبعدبعد
 16قرتح قانون تقدم به ٔاعضاء الفريق احلريك مبجلس املستشارين وهيم تعديل املادة ومب بييئ.}9لس cقتصادي وcج�عي وال 

  املتعلق }حلا² املدنية. 37.99بتنفيذ القانون رمق  2002ٔاكتوبر  3املوافق لـ  1423من رجب  25من الظهري الرشيف الصادر يف 
        

  حات القوانني التالية ويتعلق أالمر بـ :بتوصل جملس النواب مبشاريع ومقرت ٔاخذ املكتب علام  بعدهابعدهابعدهابعدها

 يتعلق حبرية أالسعار واملنافسة. 104.12مرشوع قانون رمق  •

 يتعلق مبجلس املنافسة. 20.13مرشوع قانون رمق  •

مقرتح قانون يتعلق بتحديد سقف ٔاقىص لٔالجور والتعويضات مبختلف ٔانواعها، مبا فهيا تµ اجلزافية، وكذا لك املنافع  •
عينية مبختلف تسمياهتا املمنوحة للمسؤولني ا�ين يشغلون الوظائف املدنية يف إالدارات العمومية والوظائف املالية وال 

 السامية يف املؤسسات واملقاوالت العمومية.

) املعترب مبثابة 1975ٔاكتوبر  16( 1395شوال  10بتارخي  1.75.398مقرتح قانون يقيض بتغيري الظهري الرشيف رمق  •
  ٕ}حداث جامعات. قانون يتعلق
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الفريق cشرتايك بربجمة مقرتح قانون حول منع التدخني وإالشهار وا8عاية للتبغ يف بعض آخر اطلع املكتب عىل طلب سـياق ويف ويف ويف ويف 

  أالماكن العمومية وا�ي سـبق ؤان تقدمت به املستشارة زبيدة بوعياد.
  
  

واليت سرئاسها السـيد فوزي  2013يونيو  18ة ليوم الثالÇء لساجل  جمال أالسـئÅ الشفهية صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل يفيفيفيف
  .بنعالل اخلليفة أالول للرئيس والسـيد عبد اللطيف ٔابدوح Éٔمني للجلسة

        

دول ٔاعامل جلسات أالسـئÅ الشفهية ا�ي جيطلب فهيا العمل عىل احرتام اليت رسا² فريق التجمع الوطين لٔالحرار     عىلوجوا} وجوا} وجوا} وجوا} 
ٔاكد املكتب عىل رضورة حتديد ٔاجل بفعل الطلبات احلكومية قصد تغيري موعد تدخالت السادة الوزراء  يعرف تغيريات متتالية

ٕالدخال التعديالت عىل جدول أالعامل وحدد ذ_ يف يوم االثنني من لك ٔاسـبوع حىت يتسـىن للفرق وللمصاحل إالدارية للمجلس 
  سري العادي للجلسة أالسـبوعية.من ضبط جدول أالعامل بصفة هنائية ليك ال يؤثر ذ_ عىل ال 

        

اجللسة الشهرية ا¡صصة ٔالجوبة السـيد رئيس احلكومة عىل أالسـئÅ املتعلقة حبث املكتب آخر الرتتيبات املتعلقة بعقد بعدها بعدها بعدها بعدها 
لقرار حيث جدد ا 2013يونيو  19أالربعاء  يوم وٕاعداد الرتاب الوطين الغطاء الغابويواليت اختري لها موضوع }لسـياسات العامة 

  در عنه }الحتفاظ بنفس التوزيع الزمين ا�ي سـبق ؤان اعمتده ا9لس يف اجللسة السابقة.الصا
  

والترشيع وحقوق إالنسان وبعد إالطالع عىل سري وبرÖمج معلها اطلع املكتب عىل مبادرة جلنة العدل  ٔاشغال اللجن خبصوصخبصوصخبصوصخبصوص
  عىل الساعة السادسة مساء مبقر جملس النواب. 2013يونيو  18ثالÇء تنظمي ندوة حول القانون ا8ويل إالنساين لندوة يوم ال ب 
        
        

وفد عن مجموعة  2013يونيو  24ٕاىل  20من  اليت يعزتم القيام هبا للمغرب ز^رةجمال العالقات اخلارجية رحب املكتب }ل يفيفيفيف
  يون وcلتقاء ببعض املعتقلني به.ورغبته يف ز^رة السجن احمليل }لع cشرتاكيني وا8ميقراطيني }لربملان أالورويب 

        
، وعىل 2013يونيو  18و  17اج�ع اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية الكيبيكية يويم جانب آخر اطلع املكتب عىل برÖمج من من من من 

 منطقة البحر تقرير حول مشاركة الوفد الربملاين املغريب يف ٔاشغال الندوة ا8ولية حول موضوع "تسخري التجارة من ٔاجل المنو يف
ملخص تقرير عن مشاركة ٔاطر ٕادارية عن الربملان املغريب يف امللتقى السـنوي ملوظفي الربملاÖت ، وعىل أالبيض املتوسط"

  .2013يونيو  11 – 10الفرنكوفونية }ملتوسط }ريس 
  
  

        


