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اج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس ا2لس ا1كتور محمد الشـيخ بيد  2012201220122012 يوليوز     16161616مكتب جمـلس املستشارين يوم "ثنني عقد عقد عقد عقد 

        : سادةهللا وحضور األعضاء ال 
                

        للرئيسللرئيسللرئيسللرئيس    اخلليفة األولاخلليفة األولاخلليفة األولاخلليفة األول        : : : :                 فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل        

        اخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالث        ::::                كنكنكنكنييييحلسن جبيدحلسن جبيدحلسن جبيدحلسن جبيد        

        اخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامس        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن        

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::        عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل             

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عبد املاZ أفرYطعبد املاZ أفرYطعبد املاZ أفرYطعبد املاZ أفرYط        
        

يوليو  12بتارخي  862املكتب عىل قرار ا2لس ا1سـتوري رمق  ، اطلعاملوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابقبعد بعد بعد بعد 
تطبيقا ألحاكم  rلتعيني يف املناصب العلياrلتعيني يف املناصب العلياrلتعيني يف املناصب العلياrلتعيني يف املناصب العليااملتعلق  02-12اnي رصح مبوجبه مبطابقة الصيغة املعدf للقانون التنظميي رمق  2012

  .من ا1سـتور لهذا األخري 92و  49الفصلني 
        

اليت سريأسها اخلليفة  2012يوليوز  17األسـئ� الشفهية ليوم الثال~ء جلسة  جدول أعامل صادق املكتب عىلبعدها بعدها بعدها بعدها 
  .اخلامس للرئيس السـيد عبد الرحامن أشن والسـيد أمحد حا� كأمني للجلسة

  

قرر املكتب تغيري توقيت جلسات األسـئ� الشفهية خالل شهر رمضان املعظم، حيث ستنطلق عىل الساعة الواحدة وrملناسـبة وrملناسـبة وrملناسـبة وrملناسـبة 
وخبصوص تنظمي اجللسة الثانية ملساءf رئيس احلكومة واليت سـبق وأن حدد املكتب موضوع . اخلامسةالساعة إىل غاية والنصف زو" 

حمورها املمتثل يف أهداف األلفية للتمنية قرر املكتب بأن متنح ساعة لفرق األغلبية وساعة لفرق املعارضة ف� حدد وقت تدخل السـيد 
  .قةدقي 15رئيس احلكومة يف ساعة و

  

املتعلق بتدبري النفاYت  28.00يغري مبوجبه القانون رمق  23.12مرشوع قانون رمق يع قرر املكتب برجمة جمال الترش  يفيفيفيف
  .مبارشة بعد حصة األسـئ� الشفهية 2012يوليوز  17والتخلص مهنا خالل جلسة معومية يوم الثال~ء 

  

عىل برجمة بعض املقرتحات قصد دراسـهتا واملصادقة علهيا خالل  دعا املكتب السادة رؤساء اللجان قصد العمل وrملناسـبةوrملناسـبةوrملناسـبةوrملناسـبة
  .من ا1سـتور 82األYم املقب� حىت يتسـىن للمجلس املصادقة عىل واحدة مهنا عىل األقل خالل ا1ورة تفعيال ملقتضيات الفصل 
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  :أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب rلنصوص الترشيعية التالية  بعدهابعدهابعدهابعدها

بتارخي  011.71من القانون رمق  37و  35و  34و  33و  32و  28قيض بتعديل وتغيري مقتضيات الفصول مقرتح قانون ي •
    ....نظام املعاشات املدنيةنظام املعاشات املدنيةنظام املعاشات املدنيةنظام املعاشات املدنية    احملدث مبوجبه) 1971دجنرب  30( 1391ذي القعدة  12

ذي القعدة بتارخي  013.71من القانون رمق  40و  38و  37و  36و  35و  32مقرتح قانون يقيض بتعديل وتغيري الفصول  •
 ....نظام معاشات التقاعد العسكريةنظام معاشات التقاعد العسكريةنظام معاشات التقاعد العسكريةنظام معاشات التقاعد العسكريةحيدث مبوجبه ) 1971دجنرب  30( 1391

 ....القانون اجلنايئالقانون اجلنايئالقانون اجلنايئالقانون اجلنايئ    من 475مقرتح قانون يقيض بتعديل الفصل  •

 .التغطية الصحية األساسـيةالتغطية الصحية األساسـيةالتغطية الصحية األساسـيةالتغطية الصحية األساسـية    مبثابة 65-00من القانون رمق  36مقرتح قانون يقيض بتعديل املادة  •

 ....مبدونة الشغلمبدونة الشغلمبدونة الشغلمبدونة الشغل    املتعلق 65-99انون رمق من الق 482مقرتح قانون يتعلق بتعديل املادة  •
 

أكد السـيد رئيس ا2لس أنه سـبق أن راسل السـيد رئيس . اإلطالع عىل جدول أعامل اللجن خالل هذا األسـبوعوبعد وبعد وبعد وبعد 
احلكومة خبصوص عرض تقرير جلنة تقيص احلقائق حول مكتب التسويق والتصدير خالل جلسة معومية وأنه بصدد انتظار جوابه قصد 

ولإلشارة فإن الفريق "سـتقاليل قد عرب عن حتفظه . مع دعوة ندوة الرؤساء لالج�ع لتنظمي النقاش ¼رخي انعقاد هذه اجللسة حتديد
  . لكون ملف مكتب التسويق والتصدير موضوع حبث قضايئعىل عرض هذا التقرير عىل اجللسة العمومية 

        

ن الوثيقة الرئيسـية للحساب املايل 2لس الشورى الحتاد املغرب مجمال العالقات اخلارجية، اطلع املكتب عىل نسخة  يفيفيفيف
  .، مرفقة بتقرير األمني العام للمجلس حول تنفيذ املزيانية لنفس السـنة2011العريب لسـنة 

        

        .2012شـتنرب  10وافق عىل تلبية ا1عوة حلضور املؤمتر ا1ويل حول السـياسة يف جمال اÇدرات لندن، كام كام كام كام 
        

وزارة اخلارجية للقيام بتحراكت اجتاه دول البلقان عرب تعزيز العالقات الربملانية  ارس املكتب مقرتحجانب آخر تدمن من من من 
كام تدارس املكتب إماكنية . وrملناسـبة قرر املكتب تشكيل وفد مصغر عن ا2لس لزYرة املنطقة خالل األسابيع املقب�. معها

شكيل وفد عن ا2لس لزYرهتا وربط العالقات الربملانية مع مؤسسـهتا الترشيعية القيام بتحرك اجتاه ¼نزانيا حيث قرر بأن يمت ت 
  .تعزيزا للحضور املغريب بإفريقيا

         

مقر جملس أوروr (للجمعية الربملانية 2لس أوروr  حول زYرة العمل اليت قام هبا األمني العام 2لس املستشارين تقريراطلع كام كام كام كام 
واطلع كذZ عىل تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف الندوة ا1ولية ). 2012يوليو  06و 05يويم  فرنسا،/ سرتاسـبورغ –

  .الربتغال –بلشـبونة  2012يونيو  29للجمعية الربملانية املتوسطية حول التجارة اخلارجية و"ستÛرات يف املنطقة املتوسطية، 
        

تصور بتوافق مع  ة تضم السادة احملاسـبني واألمني العام للمجلس أمر إعدادجمال الشؤون اإلدارية عهد املكتب للجينة مصغر يف يف يف يف 

النقابة من أجل العمل عىل التنفيذ الفعيل لقرار تسوية وضعية املوظفني اnين مل يسـتفيدوا من إضافة رتبتني وذZ مع احرتام الضوابط 

  . اإلدارية املعمول هبا يف هذا الشأن

 


