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            17171717محضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقم

        2010201020102010 فبراير  فبراير  فبراير  فبراير 08080808بتاريخ االثنين بتاريخ االثنين بتاريخ االثنين بتاريخ االثنين 

    

نني  شارين يوم 	 تب جملس ا ثعقد  ملست بوعي2010201020102010 فرباير 08080808مك يد هللا سـ اج(عه األ يخ  تور محمد ا ب برئاسة ريس ا3لس ا2 شـ لك ئ
سادة   :لوحضور األعضاء ا

نعالل -  يفة األول للريس :   بفوزي  ئا  خلل

ييل -  ثاين للريس :   فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل

يجديكن -  بسن  ثالث للريس :  حل يفة ا ئا ل  خلل

يفة اخلامس للريس :  عبد الرحامن أشن -  ئا  خلل

 حماسب :   عادل املعطي - 

 - Vطعبد املاXحماسب :   أفر 

يل -   حماسب :   شكعابد 

 أمني :   أمحد حا] - 

 أمني :  محيد كوسكوس - 
 

يف أبدوح بد ا يد  يد أمحدو ادبدا واألمني ا يفة الرابع للريس ا تذر عن حضور 	ج(ع لك من ا للطفf ا ع سـ سـ خلل لع ل  .ئ
نني  يوم 	 سابق  ثبعد املوافقة عىل حمرض 	ج(ع ا ل ناير 25252525ل نة يف جدول أعامmمل تدارس ا2010201020102010ي  نقط ا تضمتب مجq من ا ملل  .ك

 
رشيع ----1111 رشيعا رشيعا رشيعا   :للللتتتتا

بل بداية  تصويت علهيا  سطرة دراسـهتا وا ية احملا� عىل اللجن ا2امئة هبدف اإلرساع يف  رش نصوص ا ية ا تب و ق�قش ا لملك م يع ل لتضع
qب ية ا ملقا2ورة الر سادة رؤساء اللجن قصد حهثم. بيع بة ا تب ماك لويف هذا اإلطار قرر ا ت  عىل رضورة برجمة ما 2ى جلهنم من نصوص قصد ملك

 .دراسـهتا يف الفرتة ما بني ا2ورتني
رشوع قانون رمق  تب إحا�  ممن جانب آخر قرر ا نة 31.0931.0931.0931.09ملك ية  ية مزيا تعلق  سـ ا ن ية2007200720072007بتصفمل نة املا ل عىل   .جل

 
 

توري ----2222 توريا3لس ا2 توريا3لس ا2 توريا3لس ا2   :سـسـسـسـا3لس ا2
توصل هبا ا3لس من 2 بح  تب موضوع اإلشعارات اليت أ يحبث ا ص شارين ملك سادة ا توري قصد إحالهتا عىل ا تن ا3لس ا2 ل ملسسـ

توري بارشة من ا3لس ا2 توصلون هبا  يني هبا، يف الوقت ا£ي اكنوا  سـا ي من متدهتا مصاحل . ملع تب أن الطريقة اجلديدة اليت  ا عوقد الحظ ا ملك
نظر إىل األثر القان شارين  توري تطرح عدة صعوت عىل جملس ا لا3لس ا2 ت توىل األمانة العامة للمجلس . وين املرتتب عهناملسسـ توقرر بأن 

يني ألمر من دون الرجوع إىل جملس  بارشة إىل ا ها  توري قصد إرجاع هذه اإلشعارات و ن	تصال ألمني العام للمجلس ا2 ملعسـ م تبليغ
بقى دوره القانوين يف هذا ا3ال حمصورا يف اإلعالن فقط عن هذه ا شارين ا£ي  سيا يةملست سات العمو مإلشعارات يف ا  .جلل

شار  شغ³ ا نصب ا£ي اكن  به عن شغور ا توري ا£ي أعلن مبو تب بأن تمت تالوة قرار ا3لس ا2 ياق آخر قرر ا تيف  ي مل سـ ملسسـ ج ملك
يد أمحد ال¸وي  .لسـاملرحوم ا

 




 ا����  17 ا����ع ا�����                                                                                                       ����ر��
 

 3 

ية ----3333 يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار   :ججججالعالقات اخلار
شاركة يف أشغال ا2ورة  سابقة عىل ا ته ا ملبعد موا ل بانكوك ما بني  لالحتاد ال122122122122فق نعقد  بربملاين ا2ويل اليت   مارس وفاحت أبريل 27272727تس

سادة 2010201020102010 ث³ ا شاركة يف أشغال هذه ا2ورة  تداب وفد عن ا3لس  ل، قرر ا مي للم  :ن
يد كوسكوس-  تب : مح   ملكعضو ا
ياد-  ع زيدة بو سة الفريق 	شرتايك : ب  ئير

شارك يف هذه إلضافة إىل عضو من فريق األصا� واملعارصة وعضو آخ تقاليل،واألمني العام للمجلس ا£ي  ير من الفريق 	 سسـ
ناء العامني لالحتاد ية األ ما2ورة حلضور أشغال   .مجع

نعقد لقاهرة من  رش لالحتاد الربملاين العريب ا£ي  سادس  ثل ا3لس يف أشغال املؤمتر ا تب الوفد ا£ي  يكام شلك ا سملك ل عمي  إىل 2222سـ
تكون م. 2010201020102010 مارس 4444 يد خوجة ا£ي يو يد و يل حماسب ا3لس وأمحد حا] أمني ا3لس واألمني العام للمجلس ا سادة عابد  حن ا سـشك لل

ناء العامني للربملا�ت العرية يوم  ية األ بشارك أيضا يف أشغال  مجع مي  .2010201020102010 مارس 03030303س
يين  سالم ا شارك يف أشغال 	ج(ع ا2ويل حول موضوع ا سطكام شلك وفد ا3لس ا ل ييل املزمع عقده يويم لفلمل  13131313 و 12121212ئاإلرسا

يد 2010201020102010فرباير  شار ا يد احلو املربوح وا شار ا يف أبدوح أمني ا3لس وا بد ا يدين  تكون من ا نة قورة مبالطا، و سـ مبد ت سـ ت للط ع سـ ي لي ل سل ملس مل
سموين هامشي ا لا  .ل

ية الربملا تابعة  ية ا تو بÍان األورو نة حقوق املرأة يف ا للجمعوخبصوص اج(ع  ل سط ل نه جملس مجل ية ا£ي  تو تضية األورو سط سـيحن م
نواب املغريب يوم  شارات قصد 27272727لا يدات ا يق مع ا نعالل  يد فوزي  يفة األول للريس ا يف ا تب  ت فرباير، قرر ا سـ سـ ب سـ خلل ملستلك لت ن لل ئ ملك

شاركة يف هذا 	ج(ع  .ملا
يجني ا£ي يات  تابعة تو شاركة يف املؤمتر ا2ويل اخلاص  تب ا بكام قرر ا ص مب مل يويورك يوم ملك تحدة  نه مقر األمم ا بن  مل  مارس 02020202سـيحتض

يل الوفد الحقا  .تشكعىل أن يمت 
بورغ  سرتا شارين يف أشغال جملس أور ا£ي انعقد مؤخرا  شاركة وفد جملس ا تب عىل تقرير عن  سـويف األخري اطلع ا ب ت ملسم ملك

يخ  تور محمد ا تلف األشطة اليت قام هبا برئاسة ريس ا3لس ا2 بو شـ ك ن لخم ناك مع العديد من الوفود ئ هيد هللا و	تصاالت اليت أجراها 
شاركة  .ملا

نظمة املؤمتر  ته يف أشغال اج(ع برملا�ت دول  شار يد أمحد حا] عن  تب كذV لعرض تقدم به أمني ا3لس ا متع ا مكام ا كملك م لسـ سـ

 .اإلساليم ا£ي انعقد مؤخرا بأوغاندا
باد تب من جديد عىل بعض ا ملوقد شدد ا يد عىل مجمل ملك تأ يث جدد ا ية  بط جمال العالقات اخلار كئ اليت جيب أن حتمك و ل حتض ج

شارة  شارين وا سادة ا يزي مابني ا ية وعدم ا هام إىل اخلارج ومن مضهنا ألساس احرتام الرتا تعلقة  سابقة خاصة تå ا تقراراته ا ت ل مت ت مل سل ملس ل ب مل
ساهامت ساب  نواب وعدم ا يق مع جملس ا مالفرق وا ت ل حسـ يدا حلرية لتن  Vتخصص عىل أال يكون ذ بدأ ا شارات واع(د  يدات ا مق ا لم ت ملسسـ ل

ية دوية ئة برملا يه يف أية  نه  تداب أي عضو  لا3لس يف اختاذ قراراته  ن ي يل هن لمتث  .م
 

  :شؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إدارية ----4444
تكوين العام ا£ي خيضع m موظفو ا3 تب عىل أوىل حلقات ا هذا احملور اطلع ا ته  ليف بداية درا ملكسـ لس واملؤطر من طرف بعض ل

ية خاصة القانوية  يات املعر متكني املوظفني من بعض اآل هد العايل لإلدارة ا£ي سطر بر�جما  متدين من طرف ا يني ا ناألساتذة اجلا ل فمع لملع ملع

ية هتم جمال اللغات وا.مهنا تخصصة و نات  تكو ها املوظفون  يخضع  نوات  تد هذا الرب�مج عىل مدى ثالث  نو ي ل سـ سـ تقمي م ل تابة سـ يات وا لكملعلو م
شارين عىل  ساعدة الفرق وا شارية  بة وغريها من ا3االت اليت تدخل مضن معل إدارة ا3لس وذV يف أفق تكوين فرق معل ا تواحملا مل ت سسـ ملس

يذها تابعة  سامهة يف إعداد مقرتحات القوانني و نفبعض ا2راسات وا تم تكوين ويف هذا اإلطار شدد األمني العام للمجلس عىل أن . مل لبر�مج ا
تكوين 2ى  يد املرتامك من حصص ا تربا أن الر سالفة ا£كر  تصاعدة مع اع(د برامج تكوين مدققة هتم ا3االت ا يعرف وثرية  متر  لا ص مع ل مسـ ملسـ

تحفزي والرتية يس ا شلك إحدى مقا قاملوظف  لي  .ي
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تب خربة خار] ا£ي  تحمالت للجوء إىل  تب عىل دفرت ا يبعد ذV صادق ا مك سملك يف بإدارة ل تو تقاء املرتحشني  ية ا ظتوىل  لل ن معل
شارين وفق مقارت  يمي عطاءات موظفي جملس ا ية  تابعة  ية وكذا  يني وخرجيي املعاهد ا ندسني و شارين من  تجملس ا معل ن ø ست ب تق ملس تط تقمل م يق ل

نظام إدارة ا3لس انطالقا من ا هر عىل وضع  نجاعة، وكذا ا ية وا نا ملية خللق رشوط ا مل س ل سـ ت فعلم تب وا£ي ل ملكرشوع ا£ي عرض عىل ا
يل  نظام كإعداد د تلف رشوط جناح هذا ا تلزمه ذV من توفري  سع قطاعات، مع ما  تفرع عهنا  ية  لنص عىل خلق ثالثة أقطاب ر مل خم سـ ت ت سـ يي ئي

تلف الوحدات اإلدارية بط العالقات ما بني  يع و يح الزتامات ا تو خماإلجراءات  ض مجل ض  .ل
تب عىل تجربة احلاجة إىل ملكمن جانب آخر صادق ا هرت ا ئات اليت أ تحمالت اخلاص بإجناز بعض اإلصالحات وا ل دفرت ا ي ظل ي لهت

ناية ا3لس وإحداث مدخل خاص ملوظفني  يق داخيل حول  تد يام  سادة أعضاء احلكومة وفضاء آخر للصحافة وا ناء فضاء  يام هبا  با ب لل قب لق كلق
بط احلضور مع  بة و نظام معلومايت للمرا ضوتزويده  ياغة قب رشية وإحداث خمدع للحارس و سم املوارد ا نظام املعلومايت اخلاص  صربطه مع ا بق لبل

يq أXم  ية  رشكة مع تأمني احلراسة ا ية املداومة من طرف حراس هذه ا نظمي  نظافة قصد  طملحق للعقدة اليت تربط ا3لس مع رشكة ا يل معل ت للل ل
بوع  .سـاأل

ية ا سوية و تب عىل  ملبعد ذV وافق ا ضع ت سمعي ملك تغال مضن الطامق امللكف بوحدة ا لندس جامل أبردان عرب إبرام عقدة معه لال شـ ه
برصي  .لا

رشوط  تقادمة 3لس قصد إحالهتا عىل مصاحل األمالك ا�زية وفق ا يع املعدات ا تب عىل إجراء حرص شامل  لكام وافق ا ن مل مجل ملك
 .واإلجراءات اإلدارية املعمول هبا

تب مواصq درا شارين واملوظفني ملكوقرر ا سادة ا بة  ية  تعلقة حلوافز 	ج( سابقة ا تب ا يذ قرارات ا تسة رشوط  لل سـ ع مل سل ملت نل ملك نف
شارين ية إدارة جملس ا تغذية رشوط وأمثان مدمعة بواسطة مزيا نقل عرب الطائرة واإليواء وا بل توفري رشوط ا تمن  ن ل سل ملب  .ق

تب تضم � نة عن ا يف  ملكويف هذا اإلطار مت  جل نظر يف إماكية إبرام تلك يجديكن قصد ا سن  يد  نعالل وا يد فوزي  ن من ا ل ب حل سـ ب لسـ ل
يجديكن وعادل املعطي  سن  يد  نة أخرى تضم � من ا شارين و سادة ا يل مقام ا نفة لرط  نادق ا يات مع بعض ا باتفا حل سـ جل ت ل ه لملص س ملس لت لف ق

تب ال ية املغرية وا سؤويل اخلطوط ا يل لالتصال  ملكوعابد  مللك بشك نقل مب ية اخلاص  لوطين للمطارات قصد حبث عرض رشكة اخلطوط ا مللك
شارين سادة ا بة  تا2اخيل عرب الطائرة  لل ملسسـ  .نل

ها تغل و ية اليت  نظم املعلوما هاتف وا يانة أ�زة ا رشكة امللكفة  تب عىل إبرام عقدة مع ا فقمن جانب آخر وافق ا ل شـملك ت ل تبص  .ل
رشوع إع تب عىل  ممن جانب أخر وافق ا تقدمي خدمات ملك سمح  يات  شارين وتطوير قاعدة  يلكة موقع جملس ا بادة  ت معط ت ملسه

تاحا عرب موقع �ين  بح الولوج إلهيا  ها  سات ا3لس ونظمي أر بارش لوقائع  بث ا بكة األنرتيت مع اع(د خدمة ا ية عرب  متفا يف يصن ت جل مل ل شـ لعل شـ
تدبري املفوض إل بدأ ا برصي وذV عرب  سمعي ا يف ا لخاص ألر ل ل يديومشـ يف ا بوابة وأر توى ا لفدارة  شـ ل  . حم
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        قرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارين

        17171717 في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم 
    رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

    
تخخخخذذذذ    املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع تمضمون القرار ا تمضمون القرار ا تمضمون القرار ا     املالحظاتاملالحظاتاملالحظاتاملالحظات    ململململمضمون القرار ا

010010010010////17171717////01010101    

رشيع رشيعا رشيعا رشيعا     ::::للللتتتتا
نصوص من طرف اللجن يف - لدراسة ا

 الفرتة مابني ا2ورتني

 
 برجمة مراسq رؤساء اللجن من أجل حهثم عىل-

نصوص احملا� علهيم و	نهتاء من دراسـهتا  لمجموع ا
qب ملقبل بداية دورة أبريل ا  .ق

 

010010010010////17171717////02020202    
ية 31.09مرشوع قانون رمق - تعلق  بتصف  ي

ية  نة املا ية ا لمزيا سـ   2007لن
رشوع - ية قصد ا2راسةملإحا� ا نة املا لعىل    .جل

010010010010////17171717////03030303    
    
    
 
 

توري توريا3لس ا2 توريا3لس ا2 توريا3لس ا2     ::::سـسـسـسـا3لس ا2
يغ ا- بلإشاكية  شارين تل تسادة ا ملسل

توري  سـبإشعارات ا3لس ا2

 
شارين - تيف األمني العام 3لس ا ملستلك

توري،قصد  سـالتصال ألمني العام للمجلس ا2
يام جملس  ند القانوين  ياب ا يد عىل  تأ لقا سـ غ ك لل
شارين بإشعارات  سادة ا يغ ا شارين  تا ل بل ست ت ملس بمل

توري  .سـا3لس ا2

 

010010010010////17171717////04040404    
    

نصب 3لساإلعالن عن شغو---- ا£ي .مر 
شار أمحد ال¸وي شغ³ ا تاكن   ملسي

نصب ا£ي اكن  ملقرار إلعالن عن شغور ا
سة  شار امحد ال¸وي يف أول  جلشغ³ ا ت ملسي

ية  .ممعو

 

010010010010////17171717////05050505    
 
 
 
 

ية يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار  :ججججالعالقات اخلار
شارك يف ا2ورة - مليل الوفد ا  122تشك

بانكوك ما بني  بلالحتاد الربملاين ا2ويل 
 .2010فاحت أبريل مارس و27
 

 
ث³ لك من - تداب وفد عن ا3لس  ميا ن

سادة سكوس:لا كيد  ياد-مح عزيدة بو أمحد -ب
ثل عن فريق األصا�  تويزي،إلضافة إىل  مما ل

تقاليل للوحدة  سـواملعارصة والفريق 	
ية تعاد لوا  . ل

يد خوجة،األمني العام  بد الو يد  ح وا ع لسـ
شارك يف هذه ا2ورة حلضور  سيللمجلس ا£ي 

ناء العامني لالحتاد ية األ مأشغال   مجع

 

010010010010////17171717////00006666    
 
 
 
 
 
 
 

010010010010////17171717////07070707    
 
 
 
 

شارك يف أشغال املؤمتر - يل الوفد ا مل  تشك
رش لالحتاد الربملاين العريب  سادس  عا ل

نعقد لقاهرة من   مارس 4 إىل 2سيا£ي 
2010. 

 
 
 
 
شارك يف أشغال 	ج(- مليل الوفد ا ع تشك

يين  سالم ا سطا2ويل حول موضوع ا لفلل
ييل  نة 2010 فرباير 13-12ئاإلرسا ي مبد
 قورة مبالطا

 

سادة أمحد - ث³ ا تداب وفد عن ا3لس  لا مي ن
يل،إلضافة إىل األمني العام -حا] شكعابد 

ية  شارك يف يف أشغال  مجعللمجلس ا£ي  سي
ناء العامني للربملا�  3بت العرية،القاهرة       ماأل

 2010مارس 
 
 
 
سادة- تداب وفد عن ا3لس يضم ا لا  :ن

هامشي  يف أبدوح واحلو املربوح و ا لبد ا للط ع
سموين  لا
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010010010010////17171717////08080808    

 
 
 
 
 
 
 

010010010010////17171717////09090909    
 

 
نة حقوق  - شاركة يف اج(ع  جلدعوة  للم

تابعة  ية ا تو بÍان األورو لاملرأة يف ا سط مل
ية،جملس  تو ية األورو سطية الربملا ن مللجمع

نواب املغريب،الرط  2010 فرباير 27لا
 
يات ااملؤمتر ا2ويل ا- تابعة تو صخلاص  مب

تحدة،يويورك   مليجني، مقر األمم ا مارس 2ب
دور الربملا�ت يف " ،حول موضوع2010

 "احرتام حقوق املرأة

 
 
يق مع - نعالل  يد محمد فوزي  سـيف ا ب سـ نتلك لتل

شاركة يف  شارات قصد ا ساء ا ملوفد ا ت سن ملل
 .املؤمتر

 
 
شاركة وفد عن ا3لس-  ماملوافقة عىل 

010101010000////17171717////10101010    
    

    ::::شؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إدارية
تب خربة - تحمالت للجوء اىل  مكدفرت ا ل

 : خار] قصد
يف- تو ظ ا  ل
يمي-  لتق ا
نظام إدارة ا3لس-     م 

 
تب - تحمالت  ملكقرار ملصادقة عىل دفرت ا ل

 : اخلربة
يف بإدارة ا3لس- تو تقاء املرتحشني  ظ ا لل  ن
يمي عطاءات موظفي ا3لس- ية  تقتابعة   معلم
هر عىل وضع - منظام للمجلس انطالقا من لسا

تب رشوع املعروض عىل ا ملكا  مل

 

11111111////17171717////010010010010    
    
    
    
    
    
    

ئة- تحمالت إلجناز و يدفرت ا  :هتل
فضاء ألعضاء احلكومة وفضاء آخر -

 للصحافة
ناية ا3لس- يق داخيل حول  بتد  ق
 إحداث خمدع للحارس-
هزيه - جتإحداث مدخل خاص ملوظفني و

بة  .قبآ� املرا
 

 
تحمالتقرار ملصادقة عىل-  ل دفرت ا
 
 

 

12121212////17171717////010010010010    

العقدة اليت تربط ا3لس مع رشكة -
نظافة  .لا

ياغة ملحق للعقدة اليت تربط ا3لس مع - بصقرار 
ية املداومة من  نظمي  نظافة قصد  معلرشكة ا ت ل
لطرف حراس هذه ارشكة وتأمني احلراسة 

بوع يq أXم األ ية  سـا ط  .لليل

 

13131313////17171717////010010010010    

ندس ا- ية ا �دراسة و ه تص يف ا3ال ملضع
برصي  سمعي ا لا  )جامل أبردان(ل

ندس جامل ابردان عرب إبرام  ية ا هسوية و ضع ملت
تغال مضن الطامق امللكف بوحدة  شـعقدة معه لال

برصي سمعي ا لا  .ل
 

 

14141414////17171717////010010010010    
    
    

 
تقادمة 3لس-  ملاملعدات ا
 

 
تقادمة قصد - يع املعدات ا تاكمل  ملقرار حبرص  مجل م

نك ا�زية وفق إحالهتا عىل مصاحل األمال
رشوط اإلدارية املعمول هبا  .لا

 

 

15151515////17171717////010010010010    
    
    
    

 
تب فf خيص ملفات - يذ قرار ا ملكتابعة  نف تم

تغذية واإليواء نقل وا لا  ل

 
يد فوزي - تب تضم ا نة عن ا سـيف  جل لتلك ملك

نظر يف  يجديكن قصد ا سن  يد  لنعالل وا ب حل سـ لب
نفة نادق ا يات مع بعض ا ملصإماكية إبرام اتفا لفن  ق
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شارين سادة ا يل مقام ا تلرط  ل سه ملس  .لت
سادة- نة تضم ا ليل  جلي يجديكن، : تشك بسن  حل

سؤويل  شاكيل، لالتصال  مبعادل املعطي وعابد ا ل
تب الوطين  ية املغرية وا ملكاخلطوط ا بمللك
للمطارات قصد دراسة عرض رشكة اخلطوط 
سادة  نقل اجلوي ا2اخيل  ية اخلاص  للا ل مللك

شارين  .ملستا

11116666////11117777////010010010010    
العقدة اخلاصة بإصالح وتدبري أ�زة -

هاتف  .لا
رشكة امللكفة - لقرار ملوافقة عىل إبرام عقدة مع ا

ية اليت  نظم املعلوما هاتف وا تيانة أ�زة ا ل لبص
ها فقتغل و  .تشـ

 

17171717////17171717////010010010010    

شارين عىل 	نرتيت- نموقع جملس ا يلكة املوقع - .ملست رشوع إعادة  هاملوافقة عىل  م
مجلس وتطويره هبدف تقدمي خدما 	لكرتوين لل

بث  ية عرب رشكة 	نرتيت واع(د خدمة ا لتفا نعل
سات ا3لس بارش لوقائع  جلا  .مل

سات عرب موقع خاص - يف ا جللنظمي أر شـ ت
برصي من خالل اع(د  سمعي ا يف ا لألر ل شـ
يف  بوابة وأر توى ا تدبري املفوض إلدارة  شـا ل حم ل

يديو  .لفا

 

 
 

 
    

    


