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    316ماع المكتباجت                                                                                                        المستشارينمجلس  
 

        333316161616اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        2013201320132013أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     11112222    الثننيالثننيالثننيالثننيااااليوم ليوم ليوم ليوم 

        
اج�عا برئاسة رئيس ا8لس ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور  2013 ٔاكتوبر 21 االثننيمكتب جملس املستشارين يوم  قدقدقدقدعععع

            أالعضاء السادة: 
        اخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيس        ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل                
        اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        للرئيس؛للرئيس؛للرئيس؛للرئيس؛    الثالثالثالثالثالثالثالثاخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         ::::                    حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                
        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،        ::::                عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل                
                حماسب،حماسب،حماسب،حماسب،        ::::                عبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]ط                
        أمني.أمني.أمني.أمني.        ::::        عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح                
                        

ب يف مجموعة من املواعيد املهمة املرتبطة lلعمل الربملاين حيث تداول املكتاملصادقة عىل حمرض dج�ع السابق اطلع املكتب  بعدبعدبعدبعد
عىل الساعة اخلامسة مساء  2013ٔاكتوبر  23ٔاخرب السـيد الرئيس السادة ٔاعضاء املكتب بأنه مت االتفاق عىل ختصيص يوم أالربعاء 

  لية.من طرف وزير dقتصاد واملا 2014مكوعد لتقدمي مرشوع القانون املايل للسـنة املالية 
        

تداول املكتب يف عنارص خمطط العمل ا7يبلومايس ا�ي يعزتم ا8لس الرشوع يف بلورة بنوده عام قريب وذ\ عىل ضوء كام كام كام كام 
افتتاح ا7ورة اخلريفية  مسـتجدات قضية وحدة املغرب الرتابية وعىل ضوء مضامني اخلطاب املليك ا�ي ٔالقاه جال� امل� مبناسـبة

العديد من التصورات سيمت احلسم يف ىل ٔان تمت دراسة هذا املوضوع خالل dج�ع املقبل للمكتب وفق احلالية ومت االتفاق ع
  اختيار ٔافضلها للهنوض هبذا ا8ال lلشلك ا�ي خيدم املصاحل احليوية للمملكة.

        

ة يف الربامج والسـياسة املسأ� dج�عيساء� السـيد رئيس احلكومة حول موضوع "مب     ذ\ قرر املكتب تأجيل اجللسة اخلاصةبعد بعد بعد بعد 
  يف §مة رمسية lخلارج. ٔاكتوبر وذ\ لزتامهنا مع وجود السـيد رئيس احلكومة 29احلكومية" اليت اكنت مقررة يوم 

        

اجللسة اليت يعزتم جملس املستشارين برجمهتا لتقدمي عرض من طرف السـيد رئيس احلكومة للحصيª املرحلية لعمل  وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
ومة حبث املكتب آليات تفعيل هذا املقتىض ا7سـتوري عرب حماو� بلورة خالل شهر ٔاكتوبر lتفاق مع جملس النواب والسـيد احلك

  رئيس احلكومة. 
        

اليت سرئاسها اخلليفة اخلامس  2013أكتوبر  22الثال±ء جمال أالسـئª الشفهية صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم يف يف يف يف 
        لرحامن ٔاشن والسـيد عبد اللطيف ٔابدوح ³ٔمني للجلسة.للرئيس السـيد عبد ا

        

يقيض بمتمي املادة  22.1322.1322.1322.13مرشوع قانون رمق     قرر املكتب عقد جلسة معومية مبارشة بعد هذه اجللسة ل´راسة والتصويت عىلكام كام كام كام 
  مبدونة احلقوق العينية.مبدونة احلقوق العينية.مبدونة احلقوق العينية.مبدونة احلقوق العينية.    املتعلق 39.08من القانون رمق  174
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حتسيس السادة الربملانيني أالوربيني حتسيس السادة الربملانيني أالوربيني حتسيس السادة الربملانيني أالوربيني حتسيس السادة الربملانيني أالوربيني مقرتح وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون برضورة     كتبحمور العالقات اخلارجية، تدارس امل يف يف يف يف 
        مبوقف اململكة املغربية خبصوص اتفاقية الصيد البحري مع dحتاد أالورويب.مبوقف اململكة املغربية خبصوص اتفاقية الصيد البحري مع dحتاد أالورويب.مبوقف اململكة املغربية خبصوص اتفاقية الصيد البحري مع dحتاد أالورويب.مبوقف اململكة املغربية خبصوص اتفاقية الصيد البحري مع dحتاد أالورويب.

        

امل أالطليس برشاكة مع دعوة للمشاركة يف أشغال الندوة الربملانية اليت تنظمها امجلعية الربملانية ملنظمة حلف ش    عىل تلبيةووافق ووافق ووافق ووافق 
 26و  25" روما يويم أالوضاع السـياسـية والتحد]ت أالمنية يف بعض دول شامل ٕافريقيا والرشق أالوسطأالوضاع السـياسـية والتحد]ت أالمنية يف بعض دول شامل ٕافريقيا والرشق أالوسطأالوضاع السـياسـية والتحد]ت أالمنية يف بعض دول شامل ٕافريقيا والرشق أالوسطأالوضاع السـياسـية والتحد]ت أالمنية يف بعض دول شامل ٕافريقيا والرشق أالوسطالربملان إاليطايل حول "

        .2013نونرب 
        

سة لروسـيا سة لروسـيا سة لروسـيا سة لروسـيا ٔاشغال القمة dقتصادية ا7ولية اخلام ٔاشغال القمة dقتصادية ا7ولية اخلام ٔاشغال القمة dقتصادية ا7ولية اخلام ٔاشغال القمة dقتصادية ا7ولية اخلام تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف  أالخري اطلع املكتب عىل ويفويفويفويف
        .2013ٔاكتوبر  3و  2" يويم 2013"مقة قازان وب´ان منظمة التعاون إالساليم وب´ان منظمة التعاون إالساليم وب´ان منظمة التعاون إالساليم وب´ان منظمة التعاون إالساليم 

  
 


