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اجتماع المكتب رقم 802

مجلس المستشارين

قرارات اجامتع املكتب رمق 802
ليوم االثنني  00نونرب 8002

عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  00نونرب  8002اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا
وحضور ا ألعضاء السادة:
فوزي بنعالل
محمد فضييل
ش يخ امحدو ادبدا
عبد الرحامن أأشن
عابد اشكيل
عادل املعطي
عبد املاكل أأفرايط
محمد عداب الزغاري

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس،
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماســـــــب؛
حماســــــب؛
حماســــــب؛
أأمـــــيـــن.

:
:
:
:
:
:
:
:

املتغيبون :
حلسن بيجديكن
عبد اللطيف أأبدوح
محيد كوسكوس

اخلليفة الثالث للرئيس؛
أأمـــني
أأمـــني

:
:
:
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
الترشيع :
قرار رمق : 00/802/8002
 احاةل مشاريع القوانني التالية اليت توصل هبا اجمللس من احلكومة عىل اللجن ادلامئة :
 مرشوع قانون رمق  28.02يوافق مبوجبه عىل اتفاقية الضامن الاجامتعي املوقع بربوكس يل يف  02فرباير  8002بني اململكة املغربية
ومملكة بلجياك.
 مرشوع قانون رمق  21.02يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  8.02.1.2الصادر يف  1ذي القعدة ( 0201فاحت سبمترب
 )8002بتمتمي القانون رمق  008.10الصادر يف  08من ذي القعدة  00( 00.0ديسمرب  )0.10احملددة مبوجبه السن اليت جيب
أأن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأأعوان ادلوةل والبدلية واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية ،والقانون رمق
 01.2.احملددة مبوجبه السن اليت حيال اىل التقاعد عند بلوغها املس تخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد.

اللجن :
قرار رمق : 08/802/8002
 الرشوع يف تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة بتشكيل جلنة لتقيص احلقائق حول تدبري اجلامعة امللكية املغربية للقنص بعد الطلب
اذلي وقعه  00.مستشارا من أأعضاء اجمللس.

ا ألس ئةل الشفهية :
قرار رمق : 00/802/8002
 املوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  02نونرب  8002اليت سري أأسها اخلليفة اخلامس للرئيس الس يد
عبد الرحامن أأشن والس يد عداب الزغاري أكمني للجلسة.
قرار رمق : 02/802/8002
 حتديد موضوعني خمتلفني ،واحد عن ا ألغلبية والآخر عن املعارضة لطرهحام يف اجللسة الس نوية اخلاصة مبناقشة الس ياسات
العمومية وتقيميها.

العالقات اخلارجية :
قرار رمق : 01/802/8002
 املوافقة عىل تلبية ادلعوة اليت وهجها رئيس امجلعية الوطنية الكورية اىل الس يد رئيس جملس املستشارين للقيام بزايرة اىل كوراي
اجلنوبية.
قرار رمق : 02/802/8002
 توجيه دعوة رئيس رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل للحضور واملشاركة يف ا ألنشطة اليت سينظمها الربملان
مبناس بة املنتدى العاملي الثاين حلقوق االنسان ،مراكش من  81اىل  00نونرب .8002
قرار رمق : 01/802/8002
 تلبية ادلعوة اليت توصل هبا اجمللس من املعهد املليك لدلراسات الاسرتاتيجية لعضو من جملس املستشارين للمشاركة يف ندوة
حول أآفاق الس ياسة ا ألوروبية للرنوجي يوم  1نونرب .8002
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شؤون برملانية :
قرار رمق : 02/802/8002


املوافقة املبدئية عىل طلب مرصد العمل الربملاين املغريب للسامح لفريق معل لولوج مقر جملس املستشارين لتتبع أأشغاهل من أأجل
تقيمي ا ألداء النيايب أأثناء مناقشة قانون املالية .8001
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قضااي لالطالع
عالقة اجمللس ابملؤسسات ادلس تورية
 قرار اجمللس ادلس توري رمق  .21/02اذلي قىض مبوجبه برفض الطعن املتعلق ابالقرتاع اجلزيئ اذلي أأجري يف  82أأبريل 8002ابدلائرة الانتخابية بس يدي افين واذلي أأعلن عىل اثره انتخاب الس يد محمد أأبدرار عضوا مبجلس النواب.
 قرار اجمللس ادلس توري رمق  .22/02اذلي قىض مبوجبه ابلغاء نتيجة الانتخاب اجلزيئ اذلي أأجري يف ادلائرة الانتخابية ملوالييعقوب بتارخي  82أأبريل  8002واذلي اكن قد فاز فيه الس يد احلسن شهيب.
الترشيع :
 اخبار من جملس النواب بتوصهل مبرشوع قانون رمق  20.02يتعلق ابملمتلاكت واملوجودات املنشأأة ابخلارج من دلن املغاربةاملقميني ابخلارج اذلين يقومون بتحويل اقامهتم اىل املغرب.
اللجن
 اللواحئ احملينة لفرق التجمع الوطين ل ألحرار والاحتاد الاشرتايك والتحالف الاشرتايك داخل اللجن ادلامئة. طلب فريق الاحتاد ادلس توري لتوجيه دعوة اىل الس يد وزير العدل والس يد املندوب السايم للمندوبية السامية للسجونلالس امتع الهيام حول وضعية السجون يف املغرب.
الأس ئةل :
 الحئة املواضيع املقرتحة من مجموع الفرق واملتعلقة ابجللسة الس نوية اخلاصة مبناقشة الس ياسات العمومية وتقيميها؛العالقات اخلارجية
 جدول أأعامل اجامتع اللجنة امللكفة ابلعالقات مع ادلول املغاربية واحتاد املغرب العريب ابلربملان ا ألورويب  2نونرب  8002بربوكس يل. موافقة رئيسة جملس الش يوخ الش ييل عىل تلبية ادلعوة اليت وهجها لها الس يد رئيس جملس املستشارين لزايرة اململكة املغربية. تقرير حول ملتقى املفكرين يف اجملال احلرضي ،االعداد للملتقى العاملي للتمنية احلرضية مبدينة اكسريطا ابيطاليا من  01اىل 02أأكتوبر .8002
شؤون برملانية :
 -اخبار من فريق الاحتاد ادلس توري بتعيني الس يد الغازي لغراربة كنائب رئيس الفريق.
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