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  167ع المكتباجتما                                                                                                        المستشارينمجلس  
 

        167167167167اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        2013201320132013    دجنربدجنربدجنربدجنرب    02020202االثنني االثنني االثنني االثنني ليوم ليوم ليوم ليوم 

        
اج�عا برئاسة رئيس ا8لس ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور  2013 دجنرب 02االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  قدقدقدقدعععع

            أالعضاء السادة: 
        اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        ليفة الثالث للرئيسليفة الثالث للرئيسليفة الثالث للرئيسليفة الثالث للرئيساخل اخل اخل اخل         ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                
        اخلليفة الرابع للرئيساخلليفة الرابع للرئيساخلليفة الرابع للرئيساخلليفة الرابع للرئيس        ::::                داداداداادبادبادبادبشـيخ امحدو شـيخ امحدو شـيخ امحدو شـيخ امحدو                 
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل                
                ،،،،أمنيأمنيأمنيأمني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                
                        

ية 8لس املستشارين اليت عرفت تغيريات املصادقة عىل حمرض dج�ع السابق، وافق املكتب عىل مرشوع املزيانية الفرع بعد بعد بعد بعد 
  جوهرية خاصة مايتعلق مهنا بدمع اuطط ا7يبلومايس اrي ٔاقره املكتب مؤخرا.

        

"املسأ� dج�عية يف  اجللسة الشهرية لتقدمي أالجوبة عىل السـياسة العامة من قبل السـيد رئيس احلكومة حولحدد املكتب موعد  بعدهابعدهابعدهابعدها
مؤكدا عىل رضورة أالخذ بعني dعتبار قرار احملمكة ا7سـتورية اrي  2013دجنرب  11يف يوم أالربعاء  كومية"ياسات احلالربامج والسـ 

        صدر مؤخرا يف شأن توزيع احلصة الزمنية بني احلكومة وا8لس.
        

    حدد املكتب كذ� حمور اجللسة املقب� يف موضوع "معض� الشغل" و�ملناسـبة و�ملناسـبة و�ملناسـبة و�ملناسـبة 
        

 :التالية  �لنصوص القانونيةبتوصل جملس النواب   كتب علامٔاخذ امل  الترشيعجمال  يفيفيفيف

)، BIPM( اتفاقية املرت املنشئ مبوجهبا املكتب ا7ويل لٔالوزان واملقاييساتفاقية املرت املنشئ مبوجهبا املكتب ا7ويل لٔالوزان واملقاييساتفاقية املرت املنشئ مبوجهبا املكتب ا7ويل لٔالوزان واملقاييساتفاقية املرت املنشئ مبوجهبا املكتب ا7ويل لٔالوزان واملقاييسيوافق مبوجبه عىل  49.1349.1349.1349.13مرشوع قانون رمق  •
        .1921أكتوبر  6واملعد� يف  1875ماي  20املوقعة بباريس يف 

    حبامية امللكية الصناعية.حبامية امللكية الصناعية.حبامية امللكية الصناعية.حبامية امللكية الصناعية.املتعلق  17.9717.9717.9717.97القانون رمق  بتغيري وتمتمي 23.1323.1323.1323.13مرشوع قانون رمق  •

مقرتح قانون تقدم به مجموعة من السادة النواب عن فريق أالصا� واملعارصة، الفريق dشرتايك، فريق التقدم ا7ميقراطي،  •
تغيري مقتضيات الفصول يقيض ب  ٕالغاء عقوبة إالعدامٕالغاء عقوبة إالعدامٕالغاء عقوبة إالعدامٕالغاء عقوبة إالعدامالفريق احلريك، الفريق dسـتقاليل، فريق dحتاد ا7سـتوري يريم ٕاىل 

 267و 218 – 7و 218-3و 203و 202و 201و 190و 185و 182و 181و 167و 165و 163و 155و 147و 41و 16
من مجموعة القانون  591و 590و 588و 584و 580و 474و 438و 412و 411و 410و 399و 398و 396و 393و 392و

 185و 184و 183و 181و 179و 175و 171و 170و 164و 153و 151و 145و 144و 138اجلنايئ ومقتضيات الفصول 
    قانون املسطرة اجلنائية.قانون املسطرة اجلنائية.قانون املسطرة اجلنائية.قانون املسطرة اجلنائية.من  607ٕاىل  601من قانون العدل العسكري وبنسخ مقتضيات الفصول من  200و 197و 186و
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ه النقابة واليت تطالب فيه هذ دونة التعاضدمبثابة م 109.12مراس� dحتاد املغريب للشغل حول مرشوع قانون التعاضد رمق  عىلوجوا� وجوا� وجوا� وجوا� 

بسحب هذا املرشوع ٔاكد املكتب ٔان معلية السحب جيب أن ختضع ملساطري قانونية جيب احرتا«ا ؤانه غري خمول قانونيا لٕالقدام عىل 
    هذا إالجراء دون dحتاكم ٕاىل ماهو منصوص عليه يف ا7سـتور والنظام ا7اخيل.

        

اليت سرئاسها اخلليفة الثاين للرئيس  201دجنرب  03الثالÄء  يومجلسة ضوع أالسـئ� الشفهية صادقة املكتب عىل جدول ٔاعامل يف مويف مويف مويف مو
 السـيد محمد فضييل والسـيد محيد كوسكوس Åٔمني للجلسة.

    
        

مشاركته يف تقرير السـيد رئيس جملس املستشارين ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا حول حمور العالقات اخلارجية اطلع املكتب عىل  يفيفيفيف
  .اrي ٔاقمي مؤخرا بلندن نة عىل العالقات بني اململكة املغربية واململكة املتحدةسـ  d800حتفال مبرور 

        

من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون �ج�عات فريق العمل املعين بتطوير البعد الشعيب للعمل  جانب آخر اطلع املكتب عىل مراس� من من من من 
  الربملاين املشرتك ودور الربملان العريب.

        

  .2014يناير  8ٕاىل  6البلجيكية ٕاىل املغرب من  –زÍرة ٔاعضاء مجموعة الصداقة الربملانية املشرتكة املغربية خرى حول مراس� أ وعىل وعىل وعىل وعىل 
        

دعوة من رئيس ا8لس الشعيب الوطين اجلزائري للمشاركة يف امللتقى ا7ويل حول "املشاركة الفعلية واملسـتدامة املكتب عىل تلبية  ووافقووافقووافقووافق
  ).2013دجنرب  11و  10ملنتخبة" (اجلزائر للمرٔاة يف ا8الس ا

        

بالده يف الفرتة املمتدة ل بقيام رئيس جملس املستشارين بزÍرة اليت رحب فهيا رئيس جملس الشـيوخ جبمهورية بولندا  اطلع عىل مراس�كام كام كام كام 
  .2013يناير  9و  8مابني 

        

غال اج�ع اللجنة السـياسـية وأالمن وحقوق إالنسان التابعة تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف ٔاش اطلع املكتب عىلكام كام كام كام 
تقرير حول الندوة ا7ولية/ dقتصاد وعىل  .2013نونرب  7 –الربملان أالورويب  –للجمعية الربملانية لالحتاد من ٔاجل املتوسط، بروكسـيل 

حول مشاركة وفد عن جملس  آخر تقريرو  .2013ٔاكتوبر  15و  14احلرضي : املدن التارخيية، مدن املواØ املنظمة بسـبليت كرواتيا يويم 
"القضية السورية، وقضية الالجئني" واج�ع مكتب امجلعية الربملانية حلوض البحر أالبيض املتوسط.  املستشارين يف ٔاشغال ندوة حول :

  .2013نونرب  13 – 10أالردن، مابني 
        

عن التغيب عن  ستشار عبد الرحمي عامين عن فريق التجمع الوطين لٔالحرارامل اعتذار جسل املكتب  شؤون السادة املستشارين جمال يف يف يف يف 
            لظروف حصية. ٔاشغال ا8لس

        

مراس� من رئيس فريق التجمع الوطين لٔالحرار حول ما نرشته بعض الصحف الوطنية يف موضوع جانب آخر اطلع املكتب عىل من من من من 
أكد ٔان ما مت نرشه هبذا اخلصوص جمانب للصواب �عتبار ٔان املعين �ٔالمر دامئ حيث  التغيب خاصة �لنسـبة للمستشار عبد القادر سالمة

  احلضور يف ٔاشغال ا8لس.
  

تقرير ا8لس أالعىل للحسا�ت حول تنفيذ قانون املالية والترصحي العام مبطابقة حسا�ت احملاسـبني الفردية أن اطلع املكتب عىل  وبعدوبعدوبعدوبعد
ربية مذكرة واردة من االئتالف الوطين من ٔاجل اللغة العربية خبصوص "حامية اللغة العوعىل  .2010للحساب العام للمملكة برمس سـنة 

  ، قرر املكتب ٕاجناز كتيب ودليل تعريفي حول ا8لس قصد تقدميه للزوار.وتطويرها وتمنية اسـتعاملها"
  
 


