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اج�عاج�عاج�عاج�ع    رضرضرضرضحمحمحمحم     

املستشاريناملستشاريناملستشاريناملستشارين    مكتب جملسمكتب جملسمكتب جملسمكتب جملس         
            2013201320132013    يويويويوفاحت يول فاحت يول فاحت يول فاحت يول     االثننياالثننياالثننياالثننيليوم ليوم ليوم ليوم     152152152152    رمقرمقرمقرمق
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 152 اجتماع المكتب                                                                                                        مجلس المستشارين
 

        222255551111اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        2013201320132013    ليوزليوزليوزليوزيو يو يو يو     فاحتفاحتفاحتفاحتليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني 

 
 

وحضور أالعضاء رئيس ا:لس ا9كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج�عا برئاسة  2013 يوليوز حتفا مكتب جملس املستشارين يوم االثنني عقدعقدعقدعقد
                          السادة: 

        ؛؛؛؛أالولأالولأالولأالولاخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         : : : :                 اللاللاللاللمحمد فوزي بنعمحمد فوزي بنعمحمد فوزي بنعمحمد فوزي بنع                
        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                
        حماسـب،حماسـب،حماسـب،حماسـب،        ::::                عبد املاW أفرUطعبد املاW أفرUطعبد املاW أفرUطعبد املاW أفرUط                
                ....أمـيــــنأمـيــــنأمـيــــنأمـيــــن        ::::                عبد اللطيف ابدوحعبد اللطيف ابدوحعبد اللطيف ابدوحعبد اللطيف ابدوح                

        

aفaفaفaج�ع لك من السادة  فc عطيوعادل امل عبد الرحامن اشن، وعابد اشكيلاعتذر عن حضور هذا.  
        

املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق؛ قرر املكتب برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية خالل جلسة معومية يوم الثالkء  بعدبعدبعدبعد
 ويتعلق أالمر بـ : مبارشة بعد حصة أالسـئy الشفهية 2013يوليوز  02 املقبل

        

 ن أخطار ال�ب.ن أخطار ال�ب.ن أخطار ال�ب.ن أخطار ال�ب.بوقاية االٔشخاص وحاميهتم مبوقاية االٔشخاص وحاميهتم مبوقاية االٔشخاص وحاميهتم مبوقاية االٔشخاص وحاميهتم ميتعلق  56.1256.1256.1256.12 مرشوع قانون رمق •

 ....    �ملسـتلزمات الطبية�ملسـتلزمات الطبية�ملسـتلزمات الطبية�ملسـتلزمات الطبية    متعلق 84.1284.1284.1284.12رمق  مرشوع قانون •

ملراقبة ملراقبة ملراقبة ملراقبة     ٕ�حداث املؤسسة املسـتقyٕ�حداث املؤسسة املسـتقyٕ�حداث املؤسسة املسـتقyٕ�حداث املؤسسة املسـتقyاملتعلق  31.8631.8631.8631.86يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  61.1261.1261.1261.12مرشوع قانون رمق  •
        وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.وتنسـيق أعامل التصدير.

  �لتعاونيات.�لتعاونيات.�لتعاونيات.�لتعاونيات.يتعلق     112.12112.12112.12112.12مرشوع قانون رمق  •
  

ٕ�لغاء الزUدات والغرامات ٕ�لغاء الزUدات والغرامات ٕ�لغاء الزUدات والغرامات ٕ�لغاء الزUدات والغرامات املتعلق  12.12012.12012.12012.120مقرتح قانون بشأن تغيري وتمتمي القانون رمق  نة املاليةٔاحال املكتب عىل جل  ذW، بعدبعدبعدبعد
تقدم به ، ، ، ، وا�عائر وصوائر التحصيل املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت وأال�وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت وأالقالميوا�عائر وصوائر التحصيل املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت وأال�وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت وأالقالميوا�عائر وصوائر التحصيل املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت وأال�وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت وأالقالميوا�عائر وصوائر التحصيل املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت وأال�وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت وأالقالمي

  .الفريق cسـتقاليل
  

  ::::    التاليةالتاليةالتاليةالتاليةقوانني قوانني قوانني قوانني الالالالجملس النواب مبقرتحات جملس النواب مبقرتحات جملس النواب مبقرتحات جملس النواب مبقرتحات لام بتوصل لام بتوصل لام بتوصل لام بتوصل عععع    بعدها اختذ املكتببعدها اختذ املكتببعدها اختذ املكتببعدها اختذ املكتب

 .حبل واك¥ الرشاكة من أجل التمنية وتصفيهتاحبل واك¥ الرشاكة من أجل التمنية وتصفيهتاحبل واك¥ الرشاكة من أجل التمنية وتصفيهتاحبل واك¥ الرشاكة من أجل التمنية وتصفيهتايقيض  60.1360.1360.1360.13مرشوع قانون رمق  •

 زجر cجتار يف البرش.زجر cجتار يف البرش.زجر cجتار يف البرش.زجر cجتار يف البرش.مقرتح قانون يريم ٕاىل  •

 عقوبة إالعدام.عقوبة إالعدام.عقوبة إالعدام.عقوبة إالعدام.مقرتح قانون يقيض بتنظمي  •

 القانون اجلنايئ.القانون اجلنايئ.القانون اجلنايئ.القانون اجلنايئ.    من    444488888888و و و و     487،486،485،484،483487،486،485،484،483487،486،485،484،483487،486،485،484،483مقرتح قانون يقيض بتعديل الفصول  •

 التفتيش العام للاملية.التفتيش العام للاملية.التفتيش العام للاملية.التفتيش العام للاملية.بشأن  1.59.2691.59.2691.59.2691.59.269مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  •
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 1432من ذي احلجة  25صادر يف     1.11.1791.11.1791.11.1791.11.179    انون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمقـــــمقرتح ق •
 ¶نة التوثيق.¶نة التوثيق.¶نة التوثيق.¶نة التوثيق.    بتنظمي    املتعلق    32.0932.0932.0932.09    بتنفيذ القانون رمق    ) املتعلق2011نونرب  22(

        

عىل مدونة التعاضد مدونة التعاضد مدونة التعاضد مدونة التعاضد     مبثابةمبثابةمبثابةمبثابة    109.12109.12109.12109.12    حا¥ مرشوع القانون رمق�ٕ قرر املكتب  التعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العمومية     عىل طلبوبناء وبناء وبناء وبناء 
  ا:لس cقتصادي وcج�عي والبييئ من أجل ٕابداء الرٔاي فيه.

        

اليت سريأسها اخلليفة أالول للرئيس  2013201320132013ليوز يو     02020202وم الثالkء عامل جلسة يصادق املكتب عىل جدول أ  أالسـئy الشفهية    جمال يفيفيفيفوووو
  ٔ½مني للجلسة.عبد اللطيف ٔابدوح السـيد محمد فوزي بنعالل والسـيد 

 

�لسـياسة �لسـياسة �لسـياسة �لسـياسة اجللسة اخلاصة لتقدمي أالجوبة عىل أالسـئy املتعلقة  وضوعمل    املكتب عىل اقرتاحات الفرق    آخر وبعد اطالعمن جانب من جانب من جانب من جانب 
جدد املكتب متسكه �لسؤال ا�ي سـبق ٔان وافق  2013يوليوز  17من طرف السـيد رئيس احلكومة اليت سـتعقد يوم  العامةالعامةالعامةالعامة

يف جمال cستÈر والصناعة والتجارة واخلدمات مع cحتفاظ  ةعليه اÅصص حملور هذه اجللسة واملمتثل يف السـياسات احلكومي
  .  املقبy تمبقرتحات الفرق لعرضها خالل اجللسا

  
        

قدرات املوارد البرشية للمجلس قدرات املوارد البرشية للمجلس قدرات املوارد البرشية للمجلس قدرات املوارد البرشية للمجلس العدل والترشيع لتعزيز مرشوع جلنة  ، صادق املكتب عىلاللجن برÊمج معلcطالع عىل وبعد وبعد وبعد وبعد 
        ....�ٕالضافة�ٕالضافة�ٕالضافة�ٕالضافة    يف جمال حقوق إالنسانيف جمال حقوق إالنسانيف جمال حقوق إالنسانيف جمال حقوق إالنسان

        
        

"رشيك من أجل "رشيك من أجل "رشيك من أجل "رشيك من أجل     وضع الربملان املغريبمنح عىل  امجلعية الربملانية :لس ٔاور�افقة و العالقات اخلارجية اخذ املكتب علام مب جمال يفيفيفيف
، و�ملناسـبة أشاد املكتب بسرتاسـبورغ 2013يونيو  28 ٕاىل 24خالل ا9ورة العادية اليت انعقدت من     بصفة دامئة ا9ميقراطية"ا9ميقراطية"ا9ميقراطية"ا9ميقراطية"

�9ور الفاعل واملمتزي اليت لعبه وفد جملس املستشارين من اجل احلصول عىل هذا الوضع ا�ي جيسد ثقة املنتظم ا9ويل يف 
  . ميقراطي ا�ي هنجه املغرب املسار ا9

        

ٕاىل  25املنعقد �لر�ط من  العريب الثالث عرشالعريب الثالث عرشالعريب الثالث عرشالعريب الثالث عرش    - - - - أشغال املؤمتر الربملاين إالفريقيأشغال املؤمتر الربملاين إالفريقيأشغال املؤمتر الربملاين إالفريقيأشغال املؤمتر الربملاين إالفريقيموجز تقرير حول اطلع املكتب عىل  أالخريويف ويف ويف ويف 
الربيع الربيع الربيع الربيع     ::::املغرباملغرباملغرباملغرب""""تقرير عن جلنة التعاون والصداقة الفرنسـية املغربية مبجلس الشـيوخ الفرنيس حتت عنوان وعىل  2013يونيو  27

مبقر جامعة ا9ول العربية مبقر جامعة ا9ول العربية مبقر جامعة ا9ول العربية مبقر جامعة ا9ول العربية حول ٔاشغال اجللسة الرابعة للفصل الترشيعي أالول للربملان العرب املنعقد آخر تقرير وعىل  ."الهادئالهادئالهادئالهادئ
  �لقاهرة.�لقاهرة.�لقاهرة.�لقاهرة.    2013201320132013يونيو يونيو يونيو يونيو     21212121- - - - 18181818اUٔم اUٔم اUٔم اUٔم 

        
        
        


