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اجتماع المكتب رقم 012

مجلس المستشارين

قرارات اجامتع املكتب رمق 012
ليوم االثنني  11نونرب 0212

عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  11نونرب  0212اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا
وحضور ا ألعضاء السادة:
فوزي بنعالل
محمد فضييل
عبد الرحامن أأشن
عابد اشكيل
عبد املاكل أأفرايط
محمد عداب الزغاري
عبد اللطيف أأبدوح

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماســـــــب؛
حماســــــب؛
أأمـــــيـــن.
أأمـــني

:
:
:
:
:
:
:

املتغيبون :
حلسن بيجديكن
ش يخ امحدو ادبدا
محيد كوسكوس
عادل املعطي

اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس،
أأمـــيــــــن
حماســــــب؛

:
:
:
:
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
الترشيع :
 قرار رمق  21/012/0212بإحاةل مرشوع القانون املايل  122.12للس نة املالية عىل جلنة املالية من أأجل دراس ته.
 قرار رمق  20/012/0212بإحاةل مرشوع قانون رمق  11.12املتعلق بملراجعة الاس تثنائية للواحئ الانتخابية العامة عىل جلنة
ادلاخلية من أأجل دراس ته.
 قرار رمق  20/012/0212بعامتد جدوةل زمنية حمددة لدلراسة والتصويت عىل مرشوع القانون املايل لس نة  0212خالل
الفرتة املمتدة من  11نونرب اإىل  16دجنرب  0212عىل أأساس أأن تعقد اجللسات العامة اخملصصة لدلراسة والتصويت أأايم  12و
 12و  16دجنرب  0212عىل أأن تنطلق دراسة مشاريع املزيانيات الفرعية داخل اللجن ادلامئة من  02نونرب اإىل  16دجنرب
.0212

ا ألس ئةل الشفهية :
 قرار رمق  22/012/0212بتأأجيل اجللسة الشهرية اخملصصة ألجوبة الس يد رئيس احلكومة واليت اكنت مقررة يوم ا ألربعاء
 11نونرب  0212اإىل ا ألربعاء املوايل  06نونرب .0212

اللجن :
 قرار رمق  22/012/0212بملوافقة عىل ادلعوة اليت وهجهتا الوزارة املنتدبة امللكفة بلبيئة مخلسة أأعضاء من جلنة ادلاخلية
للقيام بلزايرة امليدانية لواحة اتفياللت.

العالقات اخلارجية :
 قرار رمق  26/012/0212بملوافقة عىل توجيه دعوة ألحد أأعضاء جملس الش يوخ الربازييل لزايرة املغرب.

شؤون برملانية :
 قرار رمق  21/012/0212بلرتخيص ل ألمانة العامة للمجلس بدلخول يف مفاوضات مع رشكة سوبراتور من أأجل
اإجياد حلول مرحلية لضامن تنقل ومبيت السادة املستشارين خالل هذه الفرتة من الس نة.
 قرار رمق  21/012/0212مبطالبة احلكومة بتضمني مرشوع املزيانية الفرعية جمللس املستشارين اعامتدات اإضافية دلمع الفرق
النيابية اإسوة مبا مت اإقراره يف املزيانية الفرعية جمللس النواب.

شؤون اإدارية :
 قرار رمق  21/012/0212بلرشوع يف اإجناز ادلراسات التقنية من أأجل جتديد أليات ومعدات املركب السمعي البرصي
جمللس املستشارين.
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قضااي ل إالطالع
عالقة اجمللس بملؤسسات ادلس تورية
 -تقرير وس يط اململكة برمس س نة .0210

الترشيع :
 مذكرة صادرة عن الوس يط من أأجل ادلميقراطية وحقوق االإنسان يف شأأن مرشوع القانون رمق  110.10املتعلقة بلهيئة الوطنية للزناهةوالوقاية من الرشوة وحماربهتا احملال عىل جملس النواب.
 اإخبار بتوصل جملس النواب بنصوص ترشيعية جديدة ويتعلق ا ألمر بــ : مرشوع قانون رمق  16.12يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بواش نطن يف  01دجنرب  0210بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
الوالايت املتحدة ا ألمريكية بشان املساعدة املتبادةل بني اداريت امجلارك بدلولتني؛
 مرشوع قانون رمق  02.12يوافق مبوجبه عىل معاهدة مراكش لتس يري النفاذ اإىل املصنفات املششورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني
أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،املعمتدة من قبل املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر
ادلبلومايس املنعقد من  11اإىل  01يونيو 0212؛
 مرشوع قانون رمق  01.12يوافق مبوجيه عىل اتفاق التعاون يق ميدان املالحة التجارية املوقع بليربوفيل يف  1مارس  0212بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية؛
 مرشوع قانون رمق  21.12يوافق مبوجبه عىل اتفاق يف ميدان املالحة التجارية املوقع بكوانكري يف  0مارس  0212بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة مجهورية غيشيا؛
 مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  1.22.002الصادر يف  0ربيع ا ألول  2( 1201يونيو  )0222بتنفيذ القانون
رمق  21/11القايض بإنشاء الواكةل الوطنية الإنعاش التشغيل والكفاءات؛
 مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  11.11يتعلق بلفنان؛
 مقرتح قانون يتعلق بلتأأمني االإجباري ا ألسايس عن املرض لطلبة التعلمي العايل والعمويم واخلاص.

العالقات اخلارجية
 رساةل شكر موهجة اإىل الس يد رئيس جملس املستشارين من رئيس امجلعية الوطنية للمؤمتر الاستشاري الس يايس للشعب الصيين اإثرزايرته للمملكة املغربية.
 برانمج معل امجلعية الاستشارية للربملانيني من أأجل احملمكة اجلنائية ادلولية ودوةل القانون واملنتدى الس نوي  06للتحرك العاملي للربملانينياذلي سينظمه الربملان املغريب يويم  2و  2دجنرب. 0212
 تقرير حول اجامتع جلنة حتسني جــــودة احلياة و التبادل بني اجملمتعات املدنية والثقافات الإحتاد من أأجل املـــتوسط برومـــا من  00اإىل 02أأكتوبر .0212
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مواضيع للمتابعة
شؤون برملانية :
 مراسةل من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية يف شأأن حتسني ظروف ورشوط العمل ؛ رساةل من فريق التجمع الوطين ل ألحرار يوحض فهيا موقف الفريق من االإجراء اذلي مت اختاذه خبصوص القاعة "."6 -رساةل من الس يد املستشار عبد اجمليد املهايش يشعر فهيا بتخيل الس يد املستشار ادريس الرايض عن انامتئه الس يايس.
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