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الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا وحضور  لساجتماعا برئاسة رئيس ا 2010201020102010فرباير  25252525مكتب جملس املستشارين يوم اخلميس  عقد

  :األعضاء السادة 

 اخلليفة األول للرئيس  :      فوزي بنعالل -

 اخلليفة الثالث للرئيس  :                        حلسن بيجديكن -

 اخلليفة الرابع للرئيس:                    الشيخ أمحدو دبدا             -

 ليفة اخلامس للرئيساخل  :               عبد الرمحان أشن -

 حماسب  :      عادل املعطي -

 حماسب  :                عبد املالك أفرياط -

 حماسب  :      عابد شكيل -

 أمني  :      أمحد حاجي -

 أمني  :                محيد كوسكوس -
 

  . اعتذر عن حضور االجتماع  السيد حممد فضيلي اخلليفة الثاين للرئيس والسيد عبد اللطيف أبدوح أمني الس  فيما

  .تدارس املكتب مجلة من النقط املتضمنة يف جدول أعماله 2010201020102010فرباير  8888بعد املوافقة على حمضر االجتماع السابق ليوم االثنني 

  

  :أشغال اللجن -1

  : املكتب مجلة من القضايا اليت م السري العادي للجن الدائمة وذلك على ضوء بعض املراسالت الواردة من تدارس

  .لتشريع وحقوق اإلنسان حول مشروع برنامج أنشطة اللجنة خالل السنة احلاليةرئيس جلنة العدل وا -

رئيس جلنة املالية حول خالصات الزيارة امليدانية لبورصة الدار البيضاء، ومشروع تشكيل جلنة مشرتكة إلعداد التصورات املنهجية  -

 .ق والبلورة على أرض واقع املمارسة املالية واالقتصادية لبالدناالكفيلة جبعل التطلعات املستقبلية لبورصة الدار البيضاء قابلة للتطبي

 .2009رئيس جلنة املالية حول حصيلة حضور السادة املستشارين ألشغال اللجنة خالل الدورة التشريعية اخلريفية  -
 

حترتم أحكام الدستور والنظام الداخلي، ذكر املكتب من جديد أن كل األعمال واملبادرات اليت ميكن أن تقوم ا اللجن البد وأن  وقد      

ال سيما  مؤكدا على أن اجتماعات اليت تعقدها يف الفرتة املمتدة بني الدورتني البد وأن تتوفر فيها الشروط املنصوص عليها يف النظام الداخلي و 

  .منه، مع التشديد على احرتام سرية أعمال اللجن53املادة 

ميزانية الس ملصاريف الزيارات امليدانية اليت قد تربجمها بعض اللجن دف تفقد بعض املؤسسات أو  من جانب آخر قرر املكتب عدم حتمل

املشاريع، وقد تقرر بأن يتم تداول هذا املوضوع مع السادة  رؤساء اللجن لتحسيسهم جبدوى التطبيق السليم للمقتضيات القانونية للنظام 

  .الداخلي اخلاصة ذا املوضوع

  

  :ات الخارجيةالعالق -2
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 املكتب  مبقرتح توجيه دعوة لرئيس جملس الدولة العماين لزيارة املغرب والتوقيع على مذكرة تفاهم بني اجلانبني املغريب والعماين، كما رحب      

نذ أكثر من عقد من الزمن قرر توجيه دعوة رمسية لرئيس جملس الشيوخ الفرنسي لزيارة املغرب قصد مواصلة احلوار البناء الذي دشنه اجلانبان م

  .أمثر عدة مبادرات مشرتكة مكنت من تعزيز ومتثني أواصر التعاون بني السني

 2010يناير  19االطالع على تقرير حول أعمال ونتائج الدورة الرابعة للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب اليت انعقدت مبسقط يف  وبعد     

 اململكة املغربية بالربتغال  اليت ضمت التشكيلة النهائية للجن  الثالثة عشر جبمعية اجلمهورية الربتغالية، وافق ، وكذا مراسلة السيد سفري

ردن أيام املكتب على تلبية الدعوة املوجهة للمجلس حلضور الدورة العامة السادسة للجمعية الربملانية األورومتوسطية املزمع انعقادها بعمان، األ

  .املقبل مارس 14 - 12

الربملاين كما وافق املكتب على تلبية الدعوة املوجهة لرئيس الس للمشاركة يف املؤمتر الثالث لرؤساء الربملانات املنضوية حتت لواء االحتاد 

  .2010ييوليوز 21و 19الدويل جبنيف ما بني 

مارس يوم متوسطي قرر املكتب االحتفال  21والقاضية جبعل يوم  للتوصيات الصادرة عن اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط وتنفيذا     

  : الذي يصادف سنويا يوم األرض وسيخصص االحتفال هذه السنة للتطرق ملوضوعني هامني 2010مارس  21يوم " باليوم املتوسطي "

  البيئة - 

    .وضع المغرب المتقدم في الشراكة األورومتوسطية ورهانات التأهيل - 

  .سبة تقرر توجيه الدعوة ملسؤولني أوروبيني للمشاركة يف هذا االحتفالاملنا وبهذه      

األخري اطلع ووافق املكتب على مقرتح السيد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون حول برنامج عمل متكامل ومشرتك لتفعيل احلضور  وفي     

  .املغريب داخل الربملان األورويب

 :ظاهرة الغياب -3

  

اردة من رئيس الفريق الفيدرايل للوحدة والدميقراطية حول ظاهرة الغياب، جدد املكتب قراره السابق بضرورة ضوء املراسلة الو  على

  .معاجلة هذه القضية بناء على ما تنص عليه مقتضيات النظام الداخلي

  

    :شؤون إدارية -4

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية   –املكتب على توقيع اتفاقية شراكة بني الس وجامعة حممد اخلامس السويسي  وافق      

  بسال،وإحداث ماسرت متخصص يف هندسة املالية العامة، بعدها اطلع املكتب على صيغة 

  

إدارة جملس املستشارين  واليت عرضها األمني العام للمجلس، ومت االتفاق على مواصلة دراسة هذه الصيغة اجلديدة من  طرف  جديدة ملنظام

  .أعضاء املكتب لعرضها على أنظار الفرق قصد إبداء مالحظام قبل البت النهائي فيها

  

تقصي احلقائق حول الصندوق الوطين للضمان االجتماعي واليت  بعد ذلك قدم السيد األمني العام للمجلس عرضا حول حالة أرشيف جلنة 

وقد تبني من . تكلفت إحدى الشركات املختصة مبعاجلة وتصنيف حمتويات هذا األرشيف، دف إحالة نسخة منه على السيد الوزير األول

جلة والنسخ،وبالتايل عدم قدرة الس على إحالة خالل املعاينة األوىل أن بعضا من هذه الوثائق قد أصبح يف حالة تصعب معها عملية املعا
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وملعاجلة هذه املشكل قرر املكتب بأن يتم التنصيص يف اجلرد . نسخ منها على السيد الوزير األول مما يعين أن ملف اإلحالة سيكون ناقصا

  . ة رهن إشارة الوزير األول إذا دعت الضرورة إىل ذلكالنهائي للوثائق احملالة على األرقام التسلسلية هلذه امللفات املهرتئة، مع وضع هذه األخري 

ذلك صادق املكتب على اهلوية البصرية للمجلس واليت يتصدرها شعار اململكة كما هو منصوص عليه يف الظهري املنظم لرموز  بعد      

  .اململكة

قطار كل املوظفني القاطنني يف كل من مدينيت سال ومن جانب آخر متت املوافقة على أن تشمل استفادة موظفي الس من بطائق ال     

  .ومتارة ممن أعلنوا عن رغبتهم يف ذلك

  

للندوة الوطنية حول الصحافة املكتوبة تدارس املكتب خمتلف اجلوانب اخلاصة بتمويل إجناز الدراسات  وعلى ضوء النتائج األولية   - 5555

ان بعد ذلك نتائج وخالصات هذا اللقاء الوطين على السيد الوزير األول قصد اختاذ خمتلف على أن حييل الربمل. واألحباث املتعلقة ذه املبادرة

  .اإلجراءات الضرورية لتطوير املشهد اإلعالمي باملغرب
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��� ا������ر ���
 ��ارات 

19191919�" ا����!  ر��   
            26/02/201026/02/201026/02/201026/02/2010 

        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار
        

        املالحظاتاملالحظاتاملالحظاتاملالحظات    مضمون القرار املتخذمضمون القرار املتخذمضمون القرار املتخذمضمون القرار املتخذ        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع

010010010010////18181818////01010101        
        ::::ٔاشغال اللجنٔاشغال اللجنٔاشغال اللجنٔاشغال اللجن

اج8عات اللجن ا6امئة خالل الفرتة الفاص. بني 
  منه 53احرتام مقتضاCت النظام ا6اخيل والسـ; املادة 

  احرتام مبدٔا رسية ٔاعامل اللجن
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  ا6ورتني

010010010010////18181818////02020202        

  ه الزCراتقرار بعدم حتمل مزيانية اYلس ملصاريف هذ  الزCرات امليدانية لبعض اللجن 
  تداول بشأ 

ن هذا املوضوع مع السادة رؤساء اللجن لتحسيسهم 
  .جبدوى التطبيق السلمي ملقتضيات النظام ا6اخيل

  

010010010010////18181818////03030303        
        
        
  
  

        ::::العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية 
مراس. السـيد سفري اململكة املغربية بسلطنة عامن  

حول توجيه دعوة لرئيس جملس ا6وu العامين لزCرة 
  .وقيع عىل مذكرة تفامه بني اجلانبنيوالت. املغرب

  

  
  الرتحيب واملوافقة عىل املقرتح 

  

010010010010////18181818////04040404        
        

    توجيه دعوة رمسية لرئيس جملس الشـيوخ الفرنيس  

010010010010////18181818////05050505        
  
  
  
  

ا6عوة املو�ة للمجلس حلضور ا6ورة العامة -
-عامن(السادسة للجمعية الربملانية أالورومتوسطية 

 ) 2010مارس14-12أالردن 
  

    ملوافقة عىل مشاركة اYلسا

010010010010////18181818////06060606        
  

دعوة  رئيس �حتاد الربملاين ا6ويل لرئيس جملس  -
املستشارين قصد املشاركة يف املؤمتر الثالث لرؤساء 

  .2010يوليوز  21- 19الربملا�ت جنيف 

  املوافقة عىل املشاركة
  
  

  
  

  
010010010010////18181818////07070707        

  
  
  
  
  
  

        

  
  2010مارس  �21حتفال �ليوم املتوسطي  -

  
  
  
  
  
  
 
  

  
املوافقة عىل ٕاقامة  �حتفال السـنوي �ليوم املتوسطي 
وختصيص هذا اللقاء السـنوي للتطرق ملوضوعني 

  :هامني

  البيئة -

وضع املغرب املتقدم يف الرشاكة أالورومتوسطية  -
 ورها�ت التأهيل 

 

  قرار بتوجيه ا6عوة �ملشاركة ملسؤولني ٔاوروبيني -
 
  
  

  

010010010010////18181818////08080808        
  

  
  

  
        ::::لغيابلغيابلغيابلغيابظاهرة اظاهرة اظاهرة اظاهرة ا- - - - 3333
مراس. السـيد رئيس الفريق الفيدرايل للوحدة  -

وا6ميقراطية حول ظاهرة الغياب مبجلس 
  املستشارين

 
التأكيد عىل قرار املكتب السابق برضورة معاجلة هذه 
الظاهرة بناء عىل ما تنص عليه مقتضيات النظام 

  .ا6اخيل
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010010010010////18181818////10101010        
  

  
        ::::شؤون ٕاداريةشؤون ٕاداريةشؤون ٕاداريةشؤون ٕادارية- - - - 4444
- Yلس وجامعة محمد اخلامس اتفاقية الرشاكة بني ا

لكية العلوم القانونية و �قتصادية : السوييس
  .و�ج8عية

  
  

املوافقة عىل توقيع االتفاقية وٕاحداث ماسرت متخصص 
  .يف هندسة املالية العامة

  
  
  
  
  

11/11/11/11/18181818/010/010/010/010        
        ::::منظام ٕادارة اYلسمنظام ٕادارة اYلسمنظام ٕادارة اYلسمنظام ٕادارة اYلس

�طالع عىل الصيغة اليت عرضها السـيد أالمني 
        العام للمجلس

سة هذه الصيغة اجلديدة من طرف ٔاعضاء مواص. درا
املكتب لعرضها عىل ٔانظار الفرق قصد ٕابداء 

  .مالحظاهتم

  

        
12/12/12/12/18181818/010/010/010/010        

        

حاu ٔارشـيف جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق 
  الوطين للضامن �ج8عي

إالشارة ٕاىل االٔرقام التسلسلية لبعض امللفات واليت 
نسخ يصعب معاجلهتا ونسخها قصد بعهثا الحقا مع ال 

  السلمية ٕاىل السـيد الوزير أالول

  

13/13/13/13/18181818/010/010/010/010    
املصادقة عىل اع8د مرشوع الهوية البرصية للمجلس   الهوية البرصية للمجلس

واليت يتصدرها شعار اململكة املنصوص عليه يف الظهري 
  . املنظم لرموز اململكة

  

14/14/14/14/18181818/010/010/010/010    
طلبات بعض املوظفني لالسـتفادة من بطائق 

  القطار
عىل اسـتفادة املوظفني القاطنني بلك من سال املوافقة 

ومتارة وا¾ين ٔاعلنوا عن رغبهتم يف �سـتفادة من هذه 
  .البطائق

  

  
 

  
        


