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 153 اجتماع المكتب                                                                                                        مجلس المستشارين
 

        153153153153اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        2013201320132013    ليوزليوزليوزليوزيو يو يو يو     08080808ليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني 

 
 

وحضور أالعضاء رئيس ا9لس ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج�عا برئاسة  2013يوليوز  08 مكتب جملس املستشارين يوم االثنني عقدعقدعقدعقد
                          السادة: 

        ؛؛؛؛أالولأالولأالولأالولاخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة             ::::                محمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي 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                
        اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،        ::::                امحدو شـيخ ادبداامحدو شـيخ ادبداامحدو شـيخ ادبداامحدو شـيخ ادبدا                
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن                
        حماسب،حماسب،حماسب،حماسب،        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                
        حماسب،حماسب،حماسب،حماسب،        ::::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل                
        اسـب،اسـب،اسـب،اسـب،حمحمحمحم        ::::                عبد املاa أفر`طعبد املاa أفر`طعبد املاa أفر`طعبد املاa أفر`ط                
                

        

cفcفcفcج�ع لك من السادة  فe محيد كوسكوس وعبد اللطيف ٔابدوحاعتذر عن حضور هذا.  
        

تدارس املكتب مقرتح السـيد رئيس جملس النواب بتعيني جلينة عن جملس النواب املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق؛  بعدبعدبعدبعد
ظامني ا8اخليني 9ليس النواب واملستشارين، يف هذا إالطار ٔاكد املكتب لعضوية اللجنة املشرتكة مع جملس املستشارين ملالءمة الن

متسكه برضورة تضمني خمتلف مقتضيات النظامني ا8اخليني للمجلسني ما يراعي حقوق جملس املستشارين ويأخذ بعني eعتبار 
جملس النواب من ٔاجل الوصول ٕاىل صيغ  وضعه eعتباري مكؤسسة برملانية. وقد جدد املكتب اسـتعداده عىل التعاون أالمثل مع

متوافق علهيا يف النظامني ا8اخليني قصد الريق �لعمل الربملاين. ويف هذا إالطار قرر املكتب تشكيل جلينة عنه تضم يف عضويهتا � 
  من السادة عبد الرحامن ٔاشن وعبد املاa ٔافر`ط ورئيس جلنة العدل والترشيع السـيد معر ادخيل.

  

مبارشة بعد حصة  2013يوليوز  09قرر املكتب برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية خالل جلسة معومية يوم الثال�ء ذa  بعدبعدبعدبعد
 ويتعلق أالمر بـ : أالسـئ¡ الشفهية

من مقرتح قانون يقيض بتعديل وتمتمي الفرعني الثالث والرابع من الباب الثالث من اجلزء أالول من الكتاب الثالث  •
 26املوافق ل  1382جامدى الثانية  28مؤرخ يف  1.59.413اجلنايئ املصادق عليه بظهري رشيف رمق  القانونمجموعة 
 كام مت تعدي° وتمتميه. 1962نونرب 

  496و  495و  494مقرتح قانـــون يقيض بتغيري وتمتيـم مجموعة القانون اجلنـــــايئ يف الفصـول  •
  املتعلق �ملسطرة اجلنائية. 22.01من القانون رمق  139مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة  •
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  ٕاخبار بتوصل جملس النواب مبقرتµ قانون ويتعلق أالمر بــ :جانب ٔاخر ٔاخذ املكتب علام من من من من 
ٕ�حداث  ) يتعلق1977شـتنرب  19(1397شوال  5بتارخي  1.75.235مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  •

  واك¿ املغرب العريب لٕالنباء.
  مقرتح قانون بشأن ماكحفة eجتار يف البرش. •

   
  

اليت ستنطلق ٔاشغالها  2013يوليوز  09جلسة أالسـئ¡ ليوم الثال�ء  جمال أالسـئ¡ الشفهية صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل يفيفيفيف
بع للرئيس السـيد الشـيخ امحدو ادبدا والسـيد محيد عىل الساعة الواحدة بعد الزوال. وسرئاس هذه اجللسة اخلليفة الرا

  . كوسكوس Æٔمني للجلسة

  املوافقة عىل جدول أالعامل؛ •

  رئاسة اجللسة؛ •

  ٔامانة اجللسة. •
 

مضمون إالطالع عىل برÉمج معل اللجن انتقل املكتب 8راسة النقط املدرجة يف حمور العالقات اخلارجية حيث اطلع عىل بعد بعد بعد بعد 
واËي مت خاللها التأكيد عىل رضورة تفعيل مجموعيت  مانيا مع رئيس مجموعة الصداقة الربملانية الرومانية املغربيةسفري املغرب برولقاء 

 الصداقة الربملانية بني املغرب ورومانيا خاصة بعد ٕاحداث مجموعة الصداقة الرومانية املغربية �لربملان الروماين.
        

يس مجموعة احلزب الشعيب أالورويب �لربملان أالورويب ٕاىل بعض أالحزاب اطلع املكتب عىل ا8عوة اليت وÌها رئ كام كام كام كام 
   السـياسـية املغربية املعنية �لتعاون بني املغرب ؤاورو�.

        

من رئييس جملس النواب وجملس الشـيوخ إالسـبانيني موÌة للسـيد اليت توصل هبا الربملان املغريب عوة �8 املكتب ورحبورحبورحبورحب
شـتنرب  24و e23سـباين الثاين املزمع عقده يويم  - اج�ع املنتدى الربملاين املغريبشاركة يف رئيس جملس املستشارين للم 

  ؛2013
        

وزارة اخلارجية والتعاون  مقرتحوافق املكتب عىل  لجمعية الوطنية البلغارية.جديد ل  نتخاب رئيسٔان ٔاخذ املكتب علام � وبعدوبعدوبعدوبعد
عىل رٔاس وفد برملاين قصد ٕاطالعهم عىل حقيقة  مغربام بز`رة معل للللقيرئيس جملس الوال`ت السويرسي بتوجيه دعوة ل

        ؛أالوضاع �ملغرب
تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف ٔاشغال اج�ع جلنة السـياسة التابعة أالخري اطلع املكتب عىل ويف ويف ويف ويف 

  .2013يونيو 20للجمعية الربملانية لالحتاد من ٔاجل املتوسط بربوكسـيل يف 
  

خاصة خالل اجللسات العامة مما يعمل  غياب السادة املستشارينتدارس املكتب موضوع  شؤون السادة املستشارينجمال  يفيفيفيف
واحلد من  عىل خدش صورة ا9لس 8ى الرٔاي العام الوطين. وقد اقرتح املكتب مج¡ من إالجراءات الكفي¡ ملعاجلة املوضوع

  رؤساء الفرق قصد أالخذ برٔاهيم.هذه الظاهرة سيمت عرضها عىل ٔانظار السادة 
 
        


