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سة السيد رئيس الس الدكتور حممد اجتماعه األسبوعي برئا 2010يناير  18عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني 

  :الشيخ بيد اهللا وحضور األعضاء السادة 

  اخلليفة األول للرئيس  :    فوزي بنعالل - 
  اخلليفة الثاين للرئيس  :      حممد فضيلي - 
 اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن - 

 اخلليفة الرابع للرئيس  :    شيخ أمحدو ادابدا - 

 امس للرئيساخلليفة اخل  :    عبد الرمحان أوشن - 

 حماسب  :    عابد الشكايل - 

 حماسب  :    عبد املالك أفرياط - 

 أمني  :      أمحد حاجي - 

 أمني  :    عبد اللطيف أبدوح - 

 أمني  :    محيد كوسكوس - 
 

بعد ذلك قرر عقد .  2010يناير  12يف بداية االجتماع صادق املكتب على حمضر االجتماع السابق للمكتب ليوم الثالثاء 
مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانني  2010يناير  19ء جلسة عمومية يوم الثالثا

 :اجلاهزة التالية
  

  ".الوكالة املغربية للطاقة الشمسية"حتدث مبوجبه الشركة املسماة  57.09مشروع قانون رقم  •
  .يتعلق بالطاقات املتجددة 13.09مشروع قانون رقم  •
 .تعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقيةي 16.09مشروع قانون رقم  •

 ".يف إطار قراءة ثانية" يتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة واالعتماد  12.06مشروع قانون رقم  •

 
  

يفة اليت سريأسها اخلل 2010يناير  19يف جمال األسئلة الشفهية صادق املكتب على جدول أعمال جلسة يوم الثالثاء 
  .الرابع للرئيس السيد شيخ أمحدو ادبدا والسيد أمحد حاجي كأمني للجلسة

وخبصوص العالقات اخلارجية، توقف السيد الرئيس عند الدعوة املوجهة من طرف السيد رئيس جملس الشورى السعودي 
  .وتعزيز العالقات الثنائيةلزيارة اململكة العربية السعودية دف تبادل اآلراء بشأن القضايا ذات اإلهتمام املشرتك 

. وتقرر دراسة الدعوة، باإلضافة إىل دعوات أخرى من دوليت عمان والبحرين، والقيام بالزيارة بعد انتهاء الدورة اخلريفية
  .كما سيتم النظر يف مراسلة سفارة اململكة األردنية اهلامشية حول إعادة تشكيل جلنة األخوة األردنية املغربية
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رئيس جملس النواب حول تنسيق مشاركة الربملان املغريب يف أشغال املؤمتر السادس الحتاد جمالس الدول  وخبصوص مراسلة
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، أكد السيد الرئيس على أمهية تفعيل اللجنة اليت كانت تشتغل بني السني من أجل 

بني الوفود وخمتلف اجلوانب املادية إضافة إىل امللفات اليت هلا عالقة التنسيق باستمرار، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الرئاسة 
  .باخلارجية
كما ذكر السيد الرئيس بالعمل اجلديد الذي مت تدشينه مع وزارة اخلارجية فيما خيص امللفات والقضايا املهمة، ويف هذا   

ف النووي الذي يطرح دائما وحبدة يف أشغال املؤمتر اإلطار تقرر توجيه رسالة لوزارة اخلارجية كي تقدم رأيها يف موضوع املل
  .اإلسالمي الذي يوجد مقره بدولة إيران

من جانب آخر اطلع املكتب على مراسلة السيدة رئيسة الفريق االشرتاكي حول التذكري بطلب تشكيل جلنة العشرين، 
ويف اجللسة العامة، وتقرر مراسلة رؤساء الفرق وأكد السيد الرئيس أن هذه اللجنة مت اإلعالن عنها يف أول اجتماع للمكتب 

  .لتشكيل جلنة العشرين ما بني الدورتني
خبصوص نقطة الشؤون اإلدارية، تقدم السيد األمني العام للمجلس بتصور حول التعاقد مع مكتب للخربة متخصص يف 
 تدبري املوارد البشرية سواء بالنسبة ملباراة االنتقاء لرئاسة املصاحل وكذلك بالنسبة ملباراة التوظيف وتقرر التعاقد مع مكتب للخربة

  :يف هذا اإلطار سيتم تنظيم مباراة لتوظيف . اختاذ القرار النهائي مع احتفاظ مكتب الس بصالحية
  )1(  مهندس متخصص يف اإلليكرتومكانيك  - 
  )1(  تقين متخصص يف الكهرباء - 
 )1(  تقين متخصص يف املصاعد - 

 )1(  تقين متخصص يف اال السمعي البصري - 

 )20) (ياتالسكرتارية، احملاسبة، املعلوم(تقنيون متخصصون يف تدبري املقاوالت  - 
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وعالقة مبوضوع افتحاص بناية جملس املستشارين تقرر التعاقد مع مكتب خمتص، يلتزم بتقدمي تقرير تدقيقي خالل أجل ال 
  .يتجاوز شهر مع متكينه من خماطب رمسي يف شخص املهندس الذي أشرف على إجناز بناية الس

  

نعالل حول توزيع رئاسة جمموعات األخوة  والصداقة على بعد ذلك ناقش املكتب االقرتاح الذي أعده السيد فوزي ب
  .الفرق الربملانية، وتقرر احرتام مبدأ النسبية، ويعود القرار النهائي للمكتب بعد تداول الفرق

  

ويف األخري، وخبصوص موضوع املنظام اإلداري، تقرر تأجيل تدارس هذه النقطة دف عقد اجتماع خاص يف انتظار 
  .السادة أعضاء املكتب من املنتوج النهائي لالطالع عليهجتميعه ومتكني 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  15اجتماع المكتب                                                                                                       مجلس المستشارين
   

 

 5 

� ا�����	ر���� ��ارات ���� �
 16#" ا
��	!  ر��  

 المالحظات مضمون القرار المتخذ الموضوع رقم القرار

010/15/01 

  

 جلسات التشريع

 19عقد جلسة عمومية يوم الثالثاء  -
للدراسة والتصويت على  2010يناير 
 القوانني اجلاهزة مشاريع

 

010/15/02 

  

جلسة األسئلة الشفهية ليوم 

 2010يناير  19الثالثاء 

  
  املصادقة على جدول األعمال  -
 شيخ أمحدو ادابدا: رئاسة اجللسة  - 
 أمحد حاجي: األمانة  - 
 

 

  

010/15/03  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

 العالقات الخارجية

دراسة إمكانية تلبية الدعوات املوجهة  -
يارة كل من السعودية لرئيس الس لز 
  .وُعمان والبحرين

إعادة تشكيل جمموعة األخوة   -
  .والصداقة األردنية املغربية

العمل على تفعيل جلنة التنسيق بني  -
جملس املستشارين وجملس النواب يف 

  .الديبلوماسية الربملانية
مكاتبة وزارة اخلارجية لإلطالع على  -

موقفها من موضوع امللف النووي 
وح على جدول أعمال املؤمتر املطر 

السادس إلحتاد جمالس الدول األعضاء 
  .يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

احرتام مبدأ النسبية يف توزيع رئاسة  -
جمموعات الصداقة على الفرق، وجعل 
القرار النهائي يف هذا الشأن بيد املكتب 

  .بعد التشاور معها
  
  
 

 

010/15/04  
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ساء الفرق قصد تشكيل مراسلة رؤ  - لجنة العشرين 
اللجنة خالل الفرتة الفاصلة بني 

  .الدورتني
 

010/15/05 

  

  

  

  

 الشؤون اإلدارية

  
التعاقد مع مكتب للخربة متخصص  -

يف تدبري املوارد البشرية يصاحب املكتب 
يف عملية ملء املناصب الشاغرة بإدارة 
الس وتنظيم مباراة لتوظيف مهندس 

  . وتقنيني متخصصني
صيص أحد اجتماعات املكتب خت -

لدراسة موضوع اهليكلة اإلدارية 
  .للمجلس

 

 

010/15/06 

  

  

 افتحاص بناية المجلس

  
التعاقد مع مكتب خمتص يلتزم بتقدمي  -

تقرير يف هذا الشأن خالل أجل شهر 
  .واحد

 

 

  
  


