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 151  اجتماع المكتب                                                                                                        مجلس المستشارين
 

        151151151151رمق رمق رمق رمق     اج�ع املكتباج�ع املكتباج�ع املكتباج�ع املكتب
        2013201320132013    يونيويونيويونيويونيو    24242424ليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني 

          
 

وحضور أالعضاء رئيس ا9لس ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج�عا برئاسة  2013 يونيو 24مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  عقدعقدعقدعقد
          السادة: 

                        
        ليفة الثاين للرئيس،ليفة الثاين للرئيس،ليفة الثاين للرئيس،ليفة الثاين للرئيس،اخل اخل اخل اخل         ::::                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؛        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                
                حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛        ::::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل                
        ،،،،حماسـبحماسـبحماسـبحماسـب        ::::                عبد املا_ أفر^طعبد املا_ أفر^طعبد املا_ أفر^طعبد املا_ أفر^ط                
                أمـيــــنأمـيــــنأمـيــــنأمـيــــن        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                

        

fفfفfفfج�ع لك فh محمد فوزي بنعالل والشـيخ امحدو ادبدا من السادة اعتذر عن حضور هذا.  
        

املكتب جدول ٔاعام| بدراسة موضوع ا8مع املادي للفرق النيابية واxي توصل به جملس املستشارين مؤخرا حيث قرر بأن يمت اسـهتل اسـهتل اسـهتل اسـهتل 
            �عه املقبل.توزيع الغالف املادي عىل الفرق حسب النسـبة وعرض مسطرة رصف هذا ا8مع عىل ٔانظار املكتب يف اج

        

املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق؛ قرر املكتب برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية خالل جلسة معومية يوم  بعدبعدبعدبعدو و و و 
 مبارشة بعد حصة أالسـئ� الشفهية. 2013يوليوز  02 الثال�ء املقبل

        

  ال�ب.ال�ب.ال�ب.ال�ب.ال�ب.ال�ب.ال�ب.ال�ب.        بوقاية االٔشخاص وحاميهتم من أخطاربوقاية االٔشخاص وحاميهتم من أخطاربوقاية االٔشخاص وحاميهتم من أخطاربوقاية االٔشخاص وحاميهتم من أخطاربوقاية االٔشخاص وحاميهتم من أخطاربوقاية االٔشخاص وحاميهتم من أخطاربوقاية االٔشخاص وحاميهتم من أخطاربوقاية االٔشخاص وحاميهتم من أخطاريتعلق يتعلق   56.1256.1256.1256.1256.1256.1256.1256.12  مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق  ••

  �ملسـتلزمات الطبية.�ملسـتلزمات الطبية.�ملسـتلزمات الطبية.�ملسـتلزمات الطبية.�ملسـتلزمات الطبية.�ملسـتلزمات الطبية.�ملسـتلزمات الطبية.�ملسـتلزمات الطبية.        متعلقمتعلق  84.1284.1284.1284.1284.1284.1284.1284.12رمق رمق   مرشوع قانونمرشوع قانون  ••

ملراقبة ملراقبة ملراقبة ملراقبة ملراقبة ملراقبة ملراقبة ملراقبة         ٕ�حداث املؤسسة املسـتق�ٕ�حداث املؤسسة املسـتق�ٕ�حداث املؤسسة املسـتق�ٕ�حداث املؤسسة املسـتق�ٕ�حداث املؤسسة املسـتق�ٕ�حداث املؤسسة املسـتق�ٕ�حداث املؤسسة املسـتق�ٕ�حداث املؤسسة املسـتق�املتعلق املتعلق   31.8631.86يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق   61.1261.1261.1261.1261.1261.1261.1261.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••
        وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.

  �لتعاونيات.�لتعاونيات.�لتعاونيات.�لتعاونيات.�لتعاونيات.�لتعاونيات.�لتعاونيات.�لتعاونيات.يتعلق يتعلق   112.12112.12112.12112.12112.12112.12112.12112.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••
عدل والترشيع السـيد معر ادخيل مقرتح تعديل بعض مواد النظام ا8اخيل 9لس §قش املكتب حبضور رئيس جلنة ال بعدهابعدهابعدهابعدها

حيث مت االتفاق عىل رضورة مواص� اللجينة املنبثقة عن املكتب واملتكونة من السـيد عبد الرحامن أشن والسـيد عبد املستشارين 
ن جديد عىل ٔانظار املكتب خالل اج�ع خاص �ملوضوع هبذا املوضوع قصد عرضها م املتعلقةاملا_ ٔافر^ط لبحث ودراسة املقرتحات 

و�ملناسـبة اطلع املكتب عىل مقرتح تعديالت بعض مواد النظام ا8اخيل 9لس  للخروج بتصور هنايئ ملا سـيكون عليه هذا التعديل.
فوض املكتب للجينة املذكورة ٔامر  من ا8سـتور وقد 69النواب املتعلقة �لعالقة بني جمليس الربملان يف ٕاطار تفعيل مقتضيات الفصل 

  االتصال بنظريهتا مبجلس النواب قصد حبث هذه التعديالت.
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اخلامس للرئيس اليت سرئاسها اخلليفة  2013201320132013يونيو     25252525وم الثال�ء الشفهية صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة ي أالسـئ�    جماليف يف يف يف 

  السـيد عبد الرحامن ٔاشن والسـيد محيد كوسكوس ٔ¾مني للجلسة.
  

حدد املكتب  من طرف السـيد رئيس احلكومة املتعلقة �لسـياسة العامةلتقدمي أالجوبة عىل أالسـئ� موعد اجللسة املقب�  وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
لسـياسات املتعلقة �الستÃر والتجارة والصناعة تطوير اكتارخي لعقد اجللسة اليت اختري لها موضوع : " 2013يوليوز  15 موعد

  واخلدمات".
  

  :ويه أالسـئ� املقرتحة للجلسة الشهرية املتعلقة �لسـياسة العامة واليت مل تربمج بعد اطلع املكتب عىل و�ملناسـبة و�ملناسـبة و�ملناسـبة و�ملناسـبة 

 ."السـياسة اخلارجية للمملكة املغربيةالسـياسة اخلارجية للمملكة املغربيةالسـياسة اخلارجية للمملكة املغربيةالسـياسة اخلارجية للمملكة املغربيةاقرتاح الفريق hسـتقاليل ملوضوع " •

 ".أالمن بشلك عامأالمن بشلك عامأالمن بشلك عامأالمن بشلك عاماليل ملوضوع "اقرتاح الفريق hسـتق •

  ".التجارة اخلارجية : التحد^ت والرها§تالتجارة اخلارجية : التحد^ت والرها§تالتجارة اخلارجية : التحد^ت والرها§تالتجارة اخلارجية : التحد^ت والرها§تاقرتاح فريق التجمع الوطين لٔالحرار ملوضوع " •
        

 جدوÐ زمنية لالنهتاء من دراسـهتا    وضع النصوص الترشيعية احملاÐ عىل اللجن اÏتصة قصد وضعية    جانب آخر تدارس املكتبمن من من من 
خالل hج�ع املقبل للمكتب بعد إالطالع عىل الحئة مقرتحات القوانني اليت الزالت مل تدرس  حيث قرر تناول املوضوع من جديد

  بعد �للجن قصد اختاذ القرار الهنايئ بشأهنا.
        

مبثابة مدونة التعاضد واxي  109.12رساÐ جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وhج�عية اليت تؤكد فهيا ٔان مرشوع قانون رمق وخبصوص وخبصوص وخبصوص وخبصوص 
وافق املكتب عىل هذا الطرح  ٔاحيل عىل هذه اللجنة اليدخل مضن اختصاصها بل من اختصاص جلنة الفالحة والشؤون hقتصادية

  .واعترب ٔان مرشوع القانون املذكور هو من اختصاص جلنة الفالحة والشؤون hقتصادية
        
        

رئيسة جلنة حقوق إالنسان �لكونغريس الكولوميب للمغرب يف  ا�لز^رة اليت تعزتم القيام هباملكتب  رحب العالقات اخلارجيةجمال  يفيفيفيف
  ؛ 2011تلبية لàعوة اليت سـبق ؤان توصلت هبا سـنة  2013آواخر شهر يونيو 

        

جلنة التعاون والصداقة مع مجهورية ا8ومينياكن  ٕاحداثوافق املكتب عىل تفعيل معل جلنة التعاون والصداقة املغربية الفيتنامية و كام كام كام كام 
   �ملناسـبة ماكتبة الفرق الربملانية قصد تعيني ممثلني عهنا يف هذه ا9موعة.وقرر 

    

مراس� من رابطة جمالس الشـيوخ وا9الس املامث� يف ٕافريقيا والعامل العريب حول تطوير العالقات املتعلقة اطلع املكتب عىل بعدها بعدها بعدها بعدها 
            .اخلربات �لتجارة وhستÃر والسـياحة وتنفيذ بر§مج الز^رات وتبادل

  

ملمتس الفريق hسـتقاليل ٕ�قرار مسطرة ٕالزام السادة املستشارين �لتدخل يف اجللسات تدارس املكتب السادة املستشارين  جمال  يفيفيفيف

  العامة وفق ان�ءاهتم السـياسـية اليت ولوجوا هبا املؤسسة الترشيعية.
  

  ث وا8راسات عىل غرار ماهو معمول به يف بعض الربملا§ت أالخرى.مركز البحو ، وافق املكتب عىل ٕانشاء داريةاالٕ شؤون جمال ال يف يف يف يف 
        


