


10:19:28 24/12/2013 

 2

         916ع المكتباجتما                                                                                                        المستشارينمجلس  

  

        999916161616اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        2013201320132013    دجنربدجنربدجنربدجنرب    16161616االثنني االثنني االثنني االثنني ليوم ليوم ليوم ليوم 

        
وحضور  رئيس ا;لس ا:كتور محمد الشـيخ بيد هللاج�عا برئاسة  2013 دجنرب 16االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  قدقدقدقدعععع

            أالعضاء السادة: 
        اخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيس        ::::                محمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعالل                
        اخلليفة الثالث للرئيساخلليفة الثالث للرئيساخلليفة الثالث للرئيساخلليفة الثالث للرئيس        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                
        اخلليفة الرابع للرئيساخلليفة الرابع للرئيساخلليفة الرابع للرئيساخلليفة الرابع للرئيس        ::::                شـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبدا                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                يليليليلعابد اشك عابد اشك عابد اشك عابد اشك                 
        أمني،أمني،أمني،أمني،        ::::                عبد املا\ أفرZطعبد املا\ أفرZطعبد املا\ أفرZطعبد املا\ أفرZط                
                ،،،،أمنيأمنيأمنيأمني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                
        أمني.أمني.أمني.أمني.        ::::        عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح                
                        

 dف dف dف dج�ع لك من اخلليفة الثاين للرئيس فg السـيد محمد فضييل واخلليفة اخلامس للرئيس السـيد عبد الرحامن اعتذر عن حضور هذا
  ٔاشن.

        

، ٔاقر املكتب برyمج معل ا;لس اخلاص u:راسة والتصويت عىل مرشوع القانون املايل املصادقة عىل حمرض gج�ع السابقبعد بعد بعد بعد 
ابتداء من الساعة احلادية عرشة  2013 دجنرب 18حيث ستنطلق ٔاوىل اجللسات ا{صصة لهذا املوضوع يوم أالربعاء  2014لسـنة 

مساء uلتصويت عىل اجلزء  2013دجنرب  19صباحا يف ٕاطار املناقشة العامة لهذا املرشوع ولينهتـي الربyمج جبلسة يوم امخليس 
ل نفس اليوم الثاين عىل مرشوع القانون املايل وعىل املرشوع برمته. وقد قرر املكتب عرض هذا الربyمج عىل ندوة الرؤساء زوا

    لرتتيب مواد هذه اجللسات.  
    

الرٔاي الصادر عن ا;لس gقتصادي وgج�عي والبييئ كام متت املصادقة عليه uٕالجامع من طرف اطلع املكتب عىل  بعدهابعدهابعدهابعدها
مبرشوع قانون املتعلق بتحديد رشوط الشغل والتشغيل uلعامل املزنليني و  19.12امجلعية العامة للمجلس حول مرشوع القانون رمق 

 املتعلق مبدونة التعاضد. 109.12رمق 
    

وا¤ي سـبق ؤان توصل به  uحملمكة ا:سـتوريةعلق تامل     تنظمييال قانون القرتح مٔاخذ املكتب علام بسحب  جمال الترشيع يفيفيفيف
  جملس النواب مؤخرا.

        

العليا للصناعة التقليدية واحلرف  ٔاخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب مبقرتح قانون حتدث مبوجبه املدرسة الوطنية كامكامكامكام
يوافق مبوجبه عىل النظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعية املوافق عليه  98.13أالصي»، وعىل مرشوع قانون رمق 

وعىل مقرتح قانون يقيض uٕلغاء  2012مارس  10من طرف جملس جامعة ا:ول العربية عىل املسـتوى الوزاري uلقاهرة يف 
  بة إالعدام واستبدالها uلسجن املؤبد مع احلرمان من احلق يف طلب العفو.عقو 
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جانب آخر توصل املكتب مبقرتح قانون جديد موقع من طرف رؤساء فرق أالغلبية ومجموعة gحتاد الوطين للشغل  منمنمنمن
المتديد uٕلغاء الزZدات والغرامات وا¤عائر وصوائر التحصيل املتعلقة uلرسوم واحلقوق uملغرب مبجلس املستشارين حول 

        واملساهامت وأال«وي املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت وأالقالمي واجلهات.
        

ليفة الثاين اليت سرئاسها اخل  2013دجنرب  20يوم الثال½ء وافق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة  أالسـئ» الشفهيةجمال يف يف يف يف 
للرئيس السـيد محمد فضييل والسـيد عبد اللطيف ٔابدوح Âٔمني للجلسة. وuملناسـبة قرر املكتب بأن يقترص جدول أالعامل 

        هذا سؤال واحد للك فريق قصد متكني السادة املستشارين من مواص» دراسة مشاريع املزيانيات الفرعية داخل اللجن.
        

وكذا عىل  وجيه دعوة ٕاىل رئيس جملس الشـيوخ املالزيي لزZرة املغرب.تمقرتح املكتب عىل  حمور العالقات اخلارجية وافق يفيفيفيف
مقرتح جلنة الهجرة للجمعية الربملانية ;لس ٔاوروu بتنظمي بعض أالنشطة من طرف الربملان املغريب وذ\ يف ٕاطار الهنوض 

        بسـياسة املغرب اجلديدة يف ميدان الهجرة.
        

، قدم السـيد امجلعية الربملانية للبحر أالبيض املتوسطعىل تسديد مسـتحقات ا;لس يف مزيانية أن وافق املكتب وبعد وبعد وبعد وبعد 
الرئيس ٔالعضاء املكتب عرضا حول الزZرة أالخرية اليت قام هبا عىل رٔاس وفد هام ٕاىل المنسا واليت اكنت مناسـبة 

 ٔاو الربملاين مؤكدا عىل التقدير ا¤ي حتظى للتباحث مع العديد من املسؤولني المنساويني سواء عىل املسـتوى احلكويم
يف اجتاه تعزيز املسار ا:ميقراطي  به اململكة املغربية :ى أالوساط السـياسـية المنساوية اليت ٔاشادت جبهود اململكة

ودورها كذ\ يف اسـتثباب أالمن والسمل وgسـتقرار uٕفريقيا ومنطقة حوض البحر أالبيض املتوسط. كام اكنت 
  للتذكري u:ور ا¤ي ٔاصبح ميث× املغرب uلنسـبة ٔالوروu كرشيك لها يف ا:ميقراطية ويف ٕاشاعة القمي الكونية. مناسـبة

  

قدم ٔامني ا;لس السـيد محيد كوسكوس عرضا حول املهمة اليت قام هبا :ى الربملان أالورويب بسرتاسـبورغ وحول كام كام كام كام 
  .ا{تصةطبيعة التوصيات والتعديالت اليت yقشـهتا اللجن 

  

مة اليونسـيف حول اليوم ا:رايس "املناصفة وحقوق منظ تقريرأالخري اطلع املكتب عىل مجموعة من التقارير ك  ويفويفويفويف
تقرير حول ، و 2013ٔاكتوبر  31: ٔاي دور للمرشع" املنظم من طرف جملس املستشارين واليونيسـيف يوم الطفل

اوري اخلامس لرابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا;الس مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف ٔاشغال اللقاء التش
، وتقرير عن مشاركة الوفد الربملاين املغريب يف 2013نونرب  30و  29املامث» يف ٕافريقيا والعامل العريب ببوروندي يويم 

وتقرير  2013دجنرب  05و  02ٔاشغال الندوة الربملانية حول املنظمة العاملية للتجارة اليت احتضنهتا uيل بأندونيسـيا مابني 
آخر حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف ٔاشغال املؤمتر ا:ويل حول املشاركة الفعلية واملسـتدامة للمرٔاة يف ا;الس 

  .املنتخبة ا¤ي جرى uجلزائر العامصة
        
 
 

 


