
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عاجامت قرارات 
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 702 اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارينمجلس  
 

 

 

 

    271اجامتع املكتب رمق قرارات 

 2710أ كتوبر  27الثنني اليوم 
 

 

 

برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد  ااجامتع 7102 أ كتوبر 72 االثننيمكتب جملس املستشارين يوم  عقد

  هللا وحضور ال عضاء السادة: 

  

 ؛اخلليفة ال ول للرئيس :  فوزي بنعالل   

 اخلليفة الثاين للرئيس؛ :  محمد فضييل   

 اخلليفة الثالث للرئيس؛ :  حلسن بيجديكن   

 اخلليفة الرابع للرئيس، : و ادبداش يخ امحد   

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛ : عبد الرحامن أ شن   

 حماســـــــب؛ :  لعابد اشكي   

 أ مـــني : عبد اللطيف أ بدوح   

   

 نبأ مــ : محمد عداب الزغاري  :  املعتذرون

 حماسب : عبد املاكل أ فرايط   

   

  : املتغيبون

 ؛حماسب :   عادل املعطي   

 أ مـــني :  محيد كوسكوس   
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 القرارات الصادرة عن الاجامتع
 

 الترشيع :

 مبارشة بعد حصة ال س ئةل الشفهية لدلراسة والتصويت عىل  7102أ كتوبر  72يوم الثالاثء عقد جلسة معومية  -0

  حبامية امللكية الصناعيةيتعلق  02.72بتغيري وتمتمي القانون رمق  72.02رمق مرشوع قانون. 

 ا حاةل مجموعة من مشاريع القوانني اليت توصل هبا اجمللس من جملس النواب عىل اللجن ادلامئة : -7

  ابجملموعات ذات النفع الاقتصادي.املتعلق  02.72بتغيري وتمتمي القانون رمق  37.02مرشوع قانون رمق 

  ابلتعويض عن حوادث الشغليتعلق  02.07رشوع قانون رمق م. 

  7100بتصفية مزيانية الس نة املالية يتعلق  02..07مرشوع قانون رمق. 

  حداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدينيتعلق  072.07مرشوع قانون رمق  .بتنظمي همنة حماسب معمتد واب 
 ا

 

 اللجن :

حاةل طلب الفريق الاس تقاليل للو  -0 حدة والتعادلية لعقد اجامتع مشرتك للجنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين ا 

واملناطق املغربية احملتةل وجلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية مع نظرياهتام مبجلس النواب لتدارس حدث 

طالق أ فراد من اجليش اجلزائري عىل مدنيني مغاربة دون وجه حق عىل احلكومة  لتحديد موعد لعقد اجامتع للجنة اخملتصة. ا 
 

 ال س ئةل الشفهية :

 لث. وسريأ س هذه اجللسة اخلليفة الثا7102أ كتوبر  72الشفهية ليوم الثالاثء ل س ئةل اعىل جدول أ عامل جلسة املوافقة  -0

 ك مني للجلسة. عبد اللطيف أ بدوحوالس يد  ش يخ امحدو ادبداللرئيس الس يد 

واييع املقرتحة من طر  فرق احلركة الشعبية، التجمع الوطين لأ حرار، الفيدرايل للوحدة تشكيل جلينة لتدارس امل  -7

وادلميقراطية وفرق املعارية لتضميهنا مكحاور جللسات مناقشة الس ياسات العمومية وتقيميها واختيار حمورين اثنني مهنا 

 ليكون مويوع هذه اجللسة.
 

 

 العالقات اخلارجية :

 ..710ريس الكولوميب للقيام بزايرة للمغرب خالل الربع ال ول من س نة دعوة رئيس الكونغ  -0

طار زايرة معل للمغرب من   -7 ىل  01اس تقبال رئيس جملس الش يوخ الاكزاخس تاين يف ا   .7102نونرب  07ا 
 

 شؤون برملانية :

ماكنيات اس تعامل اللغة ال مازيغية خال -0 جراءات وا  ل اجللسات العامة تلكيف جلنة التنس يق مع جملس النواب ببحث ا 

 تفعيال ل حاكم ادلس تور والنظام ادلاخيل جمللس املستشارين مع تلكيف مركز ادلراسات الربملانية بهتيئي ورقة يف املويوع. 

من النظام ادلاخيل  72توجيه اس تفسار للمستشار الس يد عبد اجمليد املهايش لتحديد انامتءه الس يايس طبقا للامدة  -7

جياد خمرج قانوين ال شاكلية رئاسة جلنة ادلاخلية والبنيات ال ساس ية. للمجلس وذكل يف أ ف  ق ا 
 

 شؤون ا دارية :

  الرتش يحات املنبثقة عن املكتب لتقدمي تصور متاكمل لعملية اس تكامل الهيلكة اال دارية للمجلس تلكيف جلنة -0
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 خمتلفات :

ىل  00للجنة اال فريقية دلى الاحتاد ادلويل للتوثيق من  73حضور املؤمتر  -0  مبدينة فاس. 7102نونرب  02ا 

ىل  72حضور فعاليات ختليد اململكة املغربية لليوم البحري العاملي اليت س تحتضهنا طنجة من  -7  .7102أ كتوبر  77ا 

 21املشاركة يف اليوم ادلرايس املنظم من طر  فريقي ال صاةل واملعارصة مبجليس النواب واملستشارين يوم امخليس  -2

 ".من ادلس تور 07تفعيل الفصل حول " 7102أ كتوبر 
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 طالعقضااي لال  

 

 عالقة اجمللس ابملؤسسات ادلس تورية :

   7102أ كتوبر  21يوم امخليس   العادية للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ 22انعقاد ادلورة  -
 

 الترشيع :

 ..710للس نة املالية  011.02توصل جملس النواب مبرشوع قانون املالية رمق   -

 فريق التجمع الوطين لأ حرار مجيع مقرتحات القوانني اليت س بق وأ ن تقدم هبا السادة املستشارين أ عضاء الفريق. حسب  -
 

 اللجن

من النظام ادلاخيل للمجلس ابدلعوة لعقد جلسة معومية  7.طلب فريق الاحتاد ادلس توري بتفعيل مقتضيات املادة  -

قرار النظام   ادلاخيل اجلديد.ختصص ال حداث اللجن ادلامئة، بعد ا 

 .طلبات بعض أ عضاء الفريق الاس تقاليل لتغيري أ و تأ كيد العضوية يف اللجان ادلامئة -

تأ جيل اللقاء التواصيل والزايرة امليدانية مليناء ادلار البيضاء املنظم من طر  جلنة املالية والتخطيط والتمنية   -

ىل غاية  7102أ كتوبر  77الاقتصادية واذلي اكن مقررا يوم ال ربعاء   . 7102نونرب  07ا 
 

 ل س ئةل :ا

ىل أ س ئةل  - اال طالع عىل القامئة احملينة ل س ئةل الفريق احلريك الشفهية واليت تتضمن ال س ئةل املسحوبة وال س ئةل احملوةل ا 

 كتابية.
 

 العالقات اخلارجية 

عالن احلكومة الصينية عن تقدمي دمع صيين بقمية مليون وان لفائدة جملس امل  - ستشارين عبارة عن مجموعة من الرتحيب اب 

 الآليات املكتبية.

تأ جيل املؤمتر العاملي حول ال طفال املهاجرين غري املصحوبني ويف حاةل نزاع اذلي اكن املقرر أ ن ينعقد ابملكس يك يويم  -

 .7102أ كتوبر  72و  72

ول ال ورومتوسطية التابعة تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف أ شغال اجامتع جلنة حقوق املرأ ة يف ادل -

 .7102ش تنرب  07للجمعية الربملانية لالحتاد من أ جل املتوسط، الربتغال 

 .7102أ كتوبر  02 – .0تقرير عن مشاركة جملس املستشارين يف منتدى كرونس مونتاان جنيف   -

ىل  07 نجنيف   سويارا، من لالحتاد الربملاين ادلويل 020تقرير عن مشاركة وفد الربملان املغريب يف أ شغال امجلعية  - ا 

 .7102أ كتوبر  03

 شؤون برملانية :

شاكالت التقاعد يوم  -  02تغيري اترخي اليوم ادلرايس اذلي اكن من املقرر أ ن يعقده فريق التجمع الوطين لأ حرار حول ا 

ىل يوم امخليس   .7102نونرب  71نونرب ا 
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 مواييع للمتابعة

 

 العالقات اخلارجية

ارجية والتعاون ابختاذ مجموعة من اال جراءات من طر  جملس املستشارين الكفيةل ابلتصدي لقرار مقرتح وزارة اخل -

احلكومة الهولندية القايض بفسخ االتفاقية الثنائية املوقعة بني هولندا واملغرب يف جمال الضامن الاجامتعي واملوقعة س نة 

0727. 

 .7102نونرب  70بنيويورك يوم  اال رسائييل – الفلسطيينم ال مم املتحدة ادلويل للربملانيني دعام للسال اجامتع -

 


