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        محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب 

        2010201020102010ينايرينايرينايريناير     ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين16161616رقمرقمرقمرقم

اخلليفة األول للرئيس السيد  اجتماعه األسبوعي برئاسة 2010 يناير 25 جملس املستشارين يوم االثنني عقد مكتب

  :فوزي بنعالل وحضور األعضاء السادة 

 اخلليفة الثاين للرئيس  :      حممد فضيلي - 

 اخلليفة الرابع للرئيس  :    أمحدو ادابداشيخ  - 

 اخلليفة اخلامس للرئيس  :    شنعبد الرمحان أ - 

 حماسب  :    عبد املالك أفرياط - 

 حماسب  :      عابد شكيل - 

 أمني  :    عبد اللطيف أبدوح - 

 أمني  :    يد كوسكوسمح - 
 

، قرر املكتب إحالة مشروع قانون رقم 2010 يناير 18بعد املوافقة على حمضر اجتماع املكتب السابق ليوم االثنني 

  . يقضي بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف على جلنة التعليم01.09

لس االقتصادي واالجتماعي يف  يتعلق با60.09كما أحال على جلنة العدل والتشريع مشروع قانون تنظيمي رقم 

  .إطار قراءة ثانية

بعدها قرر املكتب برجمة جمموعة من النصوص التشريعية اجلاهزة أو اليت ميكن أن تكون جاهزة خالل جلسة عمومية 

  : على الساعة الثالثة بعد الزوال ويتعلق األمر باملشاريع التالية 2010 يناير 27يوم األربعاء 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على انضمام اململكة املغربية إىل اتفاقية حترير النقل 03.09مشروع قانون رقم  - 

  .2004 دجنرب 19اجلوي بني الدول العربية بدمشق يف 

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق االتفاقية بشأن احلفاظ على طيور املاء 38.99مشروع قانون رقم  -

 .1996 غشت 15وية املوقعة بالهاي يف  األوروأسي–املهاجرة اإلفريقية 

 2008 نونرب 24 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق االتفاقية املوقعة انوي يف 33.09مشروع قانون رقم  -

بني اململكة املغربية ومجهورية فيتنام االشتراكية لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب اجلبائي يف ميدان 

 .الضرائب على الدخل

 يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق اتفاقية تأسيس املؤسسة اإلسالمية لتنمية 35.00شروع قانون رقم م -

 .1999 نونرب 3القطاع اخلاص املوقعة جبدة يف 

 ).يف إطار قراءة ثانية( يتعلق بالس االقتصادي واالجتماعي 60.09مشروع قانون رقم  -
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 ".ملؤسسة الوطنية للمتاحفا" يقضي بإحداث 01.09مشروع قانون رقم  -

 1382 من ربيع اآلخر 25 الصادر يف 1.61.129 بنسخ أحكام الظهري الشريف رقم 11.08مشروع قانون رقم  -

 .بتنظيم أنواع النقل البحري) 1962 شتنرب 25(

اخلامس من جانب آخر قرر املكتب ختم الدورة التشريعية احلالية مباشرة بعد هذه اجللسة وذلك ابتداء من الساعة 

  .مساء

بعدها قرر املكتب إحالة مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس والذي سبق وأن أعده جمموعة من مستشاري فريق 

  .احلركة الشعبية على جلنة العدل والتشريع

  اليت سريأسها اخلليفة اخلامس2010 يناير 26يف جمال األسئلة الشفهية وافق املكتب على جدول جلسة يوم الثالثاء 

  .للرئيس السيد عبد الرمحان أشن والسيد عبد احلميد كوسكوس كأمني للجلسة

يف حمور العالقات اخلارجية، وافق املكتب على تلبية الدعوة املوجهة لرئاسة الس من رئيس اجلمعية الربملانية للبحر 

 13 و 12ئيلي املزمع عقده يومي األبيض املتوسط حلضور أشغال االجتماع الدويل حول موضوع السالم الفلسطيين اإلسرا

  . مبدينة قورة مبالطا مع تفويض السيد الرئيس أمر تشكيل وفد الس الذي سيشارك يف هذا اللقاء2010فرباير 

كما اطلع على مراسلة السيد سفري اململكة املغربية بربلني خبصوص اللقاء الذي مجعه ببعض مسؤويل الس الفيدرايل 

  .األملاين حول جماالت التعاون الثنائي بني املؤسستني التشريعيتني من خالل تبادل الزيارات واخلربات

لة املوقعة من طرف بعض رؤساء الفرق ورؤساء اللجن يف جمال شؤون السادة املستشارين تدارس املكتب فحوى الرسا

وباملناسبة جدد املكتب التأكيد على أن . خبصوص ما أشيع حول ختصيص سيارات املصلحة لفائدة السادة أعضاء املكتب

جيات قراره السابق بتجديد حظرية سيارات الس كان نابعا من كون هذا األخري كان يفتقر إىل أسطول قادر على تلبية حا

مؤكدا كذلك أن قراره . املصلحة وما يتطلبه استقبال الوفود والشخصيات من وسائل نقل يف مستوى إشعاع املؤسسة

بتجديد هذه احلظرية وبشكل متدرج كان اهلدف منه هو وضع مجيع السيارات املقتناة رهن إشارة مجيع مكونات الس من 

النية مل تكن هي حصر استعماهلا واستغالهلا فقط من طرف أعضاء أعضاء املكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن وأن 

  .املكتب

من جانب آخر حبث املكتب آخر الترتيبات املتعلقة باحتضان الربملان املغريب لفعاليات اجللسة املوسعة النطالق احلوار 

  .2010 يناير 28الوطين حول اإلعالم واتمع املغريب املقرر عقدها يوم اخلميس 

ال الشؤون اإلدارية وافق املكتب على برنامج توزيع العتاد املعلومايت الذي اقترحه السيد األمني العام للمجلس يف جم

  .والذي ستستفيد منه مجيع مصاحل ومرافق الس

وباملناسبة قرر املكتب اقتناء جمموعة من آليات الفاكس لوضعها رهن إشارة السادة أعضاء املكتب ورؤساء الفرق 

  . اللجن وباقي املصاحل اإلدارية األخرىورؤساء
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        قرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارين

        2010 يناير يناير يناير يناير25ليوم االثنينليوم االثنينليوم االثنينليوم االثنين16 في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم 

        المالحظاتالمالحظاتالمالحظاتالمالحظات مضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذ        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار

010/16/01  

  :التشريع 

  برجمة النصوص التشريعية اجلاهزة

  

قرار بعقد جلسة عمومية يوم األربعاء 

 على الساعة الثالثة بعد 2010ر  يناي27

  .الزوال

 

010/16/02  

 يناير 27جلسة عمومية يوم األربعاء   ختم الدورة

 على الساعة اخلامسة مساء خلتم 2010

  .الدورة

  

  

010/16/03  

  

  

مقترح قانون لتعديل النظام 

الداخلي للمجلس تقدم به بعض 

  .مستشاري فريق احلركة الشعبية

    ى جلنة العدلقرار بإحالة املقترح عل

010/16/04  

  

 26األسئلة الشفهية  ليوم الثالثاء 

  2010يناير 

  املوافقة على جدول األعمال 

  عبد الرمحان أشن: الرئاسة  -

  محيد كوسكوس: األمني  -

  

010/16/05  

  العالقات اخلارجية

أشغال االجتماع الدويل حول 

موضوع السالم الفلسطيين 

 فرباير 13-12اإلسرائيلي مالطا 

2010  

   املوافقة على تلبية الدعوة -

   تفويض الرئاسة تشكيل الوفد-

  

  

010/16/06  

010/16/07  

  

  :شؤون ادارية 

   توزيع العتاد املعلومايت-

   شراء املعدات-

  

   املوافقة على برنامج التوزيع-

   املوافقة على اقتناء آليات الفاكس-

  

  

  

  

        

   

        


