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         816ع المكتباجتما                                                                                                        المستشارينمجلس  

  

        888816161616اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        2013201320132013    دجنربدجنربدجنربدجنرب    09090909االثنني االثنني االثنني االثنني ليوم ليوم ليوم ليوم 

        
السـيد محمد فوزي بنعالل رئيس ا:لس اخلليفة أالول لاج�عا برئاسة  2013 دجنرب 09االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  قدقدقدقدعععع

            وحضور أالعضاء السادة: 
        اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        اخلليفة الثالث للرئيساخلليفة الثالث للرئيساخلليفة الثالث للرئيساخلليفة الثالث للرئيس        ::::                ديكنديكنديكنديكنحلسن بيجحلسن بيجحلسن بيجحلسن بيج                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                يليليليلعابد اشك عابد اشك عابد اشك عابد اشك                 
        أمني،أمني،أمني،أمني،        ::::                عبد املاV أفرTطعبد املاV أفرTطعبد املاV أفرTطعبد املاV أفرTط                
                ،،،،أمنيأمنيأمنيأمني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                
                        

املرحوم القايض بشغور مقعد  930930930930////13131313قرار ا:لس اdسـتوري رمق اطلع املكتب عىل املصادقة عىل حمرض [ج�ع السابق، بعد بعد بعد بعد 
    التجاين حباشيش دون تعويضه.

    

مبارشة بعد حصة أالسـئw الشفهية ختصص  2013دجنرب  10الترشيع قرر املكتب عقد جلسة معومية يوم الثالpء  جماليف يف يف يف 
        :ل}راسة والتصويت عىل 

    .2010بتصفية مزيانية السـنة املالية  يتعلق    139.12139.12139.12139.12    مرشوع قانون رمق •

    ) املتعلق1913ٔاغسطس  12( 1331رمضان  9يمتم مبقتضاه الظهري الرشيف الصادر يف     57.1257.1257.1257.12مرشوع قانون رمق  •
        �لتحفيظ العقاري.

  جملس النواب مبشاريع قوانني ويتعلق أالمر بـ :ٔاخذ املكتب علام بتوصل كام كام كام كام 

    االتفاق بشأن النقل اdويل عرب الطرق للمسافرين والبضائع، يوافق مبوجبه عىل    57.1357.1357.1357.13    مرشوع قانون رمق •
 بية ومجهورية السـنغال.بني اململكة املغر  2013مارس  16املوقع بداكر يف 

ذي القعدة  4الصادر يف  2.13.650يقيض �ملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  104.13104.13104.13104.13مرشوع قانون رمق  •
 حبل واك¡ الرشاكة من ٔاجل التمنية وتصفيهتا.) 2013سبمترب  11( 1434

 اث جلنة خاصة.حبل ا:لسني اجلهويني لصياد¡ الشامل واجلنوب وٕاحديقيض  115.13115.13115.13115.13مرشوع قانون رمق  •

  من اdسـتور. 10مقرتح قانون يقيض بتفعيل دور وماكنة املعارضة الربملانية وفق الفصل  •
 

اليت سرئاسها اخلليفة أالول  2013دجنرب  10جلسة أالسـئw الشفهية ليوم الثالpء صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل بعدها بعدها بعدها بعدها 
ح ٔمني للجلسة. و�ملناسـبة اطلع املكتب عىل نص الرسا¡ اليت للرئيس السـيد محمد فوزي بنعالل والسـيد عبد اللطيف ٔابدو 

توصل هبا ا:لس من dن الوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان واليت حددت فهيا اجلهة الوزارية ذات [ختصاص للجواب 
    عىل أالسـئw املوµة للسـيد رئيس احلكومة.
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خالل أالسـبوع، انتقل املكتب dراسة النقط املدرجة يف حمور العالقات اخلارجية.  اللجن معل بر·مجإالطالع عىل  وبعدوبعدوبعدوبعد
دعوة للمشاركة يف اdورة الثامنة للجمعية الربملانية حلوض البحر أالبيض املتوسط اليت سـتقام وهكذا وافق عىل تلبية 

  .2014يناير  22ٕاىل  20مبارسـيليا من 
        

دجنرب  18ٕاىل  9اليت سزتور املغرب يف ٕاطار مجموعة العمل امللكفة �العتقال التعسفي من البعثة أالممية  اطلع عىل تشكيwكام كام كام كام 
2013. 

دجنرب  09رغبة ·ئبة وزير الشؤون اخلارجية الفيتنايم يف ٕاجراء لقاء مع رئيس جملس املستشارين يوم االثنني ب ورحبورحبورحبورحب
2013.  

ٔاعضاء اللجنة الربملانية املشرتكة بني يف شأن قيام  التعاونالشؤون اخلارجية و  جانب آخر تدارس املكتب مقرتح وزارةمن من من من 
بسرتاسـبورغ  2013دجنرب  10حسيس نظراهئم أالوربيني عشـية تصويت الربملان أالورويب يوم بت املغرب و[حتاد أالوريب 

  عىل الربوتوكول املتعلق �لصيد البحري بني الطرفني.
        

بني  كذV ٕاحداث مجموعة الصداقة، وعىل  جملس املستشارين ونظريه بكرواتيإاحداث جلنة الصداقة بنيوافق املكتب عىل كام كام كام كام 
  جملس املستشارين املغريب ونظريه جبمهورية الكونغو اdميقراطية.

        

يناير  05دجنرب ٕاىل  28وفد برملاين عن الكونغريس أالمرييك للمغرب يف الفرتة املمتدة من  إالطالع عىل بر·مج زTرةوبعد وبعد وبعد وبعد 
  .2014فرباير  9- 8بتأجيل موعد انعقاد اج�ع جلنة السـيدات الربملانيات ٕاىل املكتب علام ٔاخذ  .2014

        

اليت ٔاعدهتا وفود جملس املستشارين يف ٕاطار بعض أالنشطة اdيبلوماسـية  أالخري اطلع املكتب عىل مجموعة من التقاريرويف ويف ويف ويف 
  خارج الوطن ويتعلق أالمر :

 .2013نونرب  15ٕاىل  10بوخاريست من ب ملغربية الرومانية مجموعة الصداقة الربملانية ا تقرير •
  

تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف ٔاشغال اج�ع جلنة حتسني جودة احلياة والتبادل بني  •
  .2013نونرب  15ا:متعات املدنية والثقافات لالحتاد من ٔاجل املتوسط وذV بروما يف 

لالحتاد الربملاين  36للجنة التنفيذية واملؤمتر  63ملستشارين يف اdورة تقرير حول مشاركة وفد عن جملس ا •
  .2013نونرب  8 - 4إالفريقي بلربوفيل 

دة بنيويورك ـول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف ٔاشغال جلسة إالسـ�ع الربملانية �ٔالمم املتحـــتقرير ح •
 .2013نونرب  15 - 14


