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            20202020محضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقم

        2010201020102010مارس مارس مارس مارس 8888بتاريخ اإلثنين بتاريخ اإلثنين بتاريخ اإلثنين بتاريخ اإلثنين 

حممد الشيخ بيد اهللا  الدكتور  لس برئاسة رئيس اا اجتماع2010201020102010  مارس8إلثنني  مكتب جملس املستشارين يوم اعقد

  :وحضور األعضاء السادة

  للرئيسيناخلليفة الثا  :              حممد فضيلي -

 اخلليفة الرابع للرئيس   :        الشيخ أمحدو دبدا             -

 اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرمحان أشن -

 حماسب  :    عبد املالك أفرياط -

 أمني  :    عبد اللطيف أبدوح -

  أمني  :             محيد كوسكوس -

يف .  2010 فرباير 26االجتماع أبدى بعض السادة أعضاء املكتب مالحظات حول ملخص االجتماع السابق ليوم اجلمعة    يف بداية 

هذا اإلطار عرب السيد حممد فضيلي عن حتفظه على القرارات الواردة يف ملخص هذا االجتماع خاصة تلك املتعلقة بتوزيع 

ختصاصات على أعضاء املكتب حيث اعترب أن إدراج هذه النقطة يف جدول أعمال االجتماع السابق مل يكن واردا وال مربجما، اال

وال معىن له يف ظل غياب أحد أعضائه لظروف قاهرة، مضيفا أن التوزيع كما نشر يف وسائل اإلعالم وعلى شاشات العرض داخل 

  .لتراتبية داخل املكتبالس مل يكن الئقا ألنه مل حيترم ا

ويف هذا السياق أوضح أنه كان من الطبيعي أن تسند إليه إحدى االختصاصات مباشرة بعد احلسم يف االختصاصات املوكولة إىل 

وختم بالتأكيد على أن قرار توزيع االختصاصات ليس مسألة عادية بل تتداخل . السيد فوزي بنعالل باعتباره اخلليفة الثاين للرئيس

  . اعتبارات حزبية حيث البد من استحضار النسبية والتراتبية فيه

 محيد كسكوس الحظ بدوره أن احملضر السابق يف معرض تناوله ملوضوع توزيع العضوية داخل املنظمات واهليآت         السيد

كلفة باملوضوع يف الوقت الذي مل الربملانية الدولية وكذا  رئاسة جمموعات الصداقة ذهب إىل أن املكتب وافق على عمل اللجنة امل

  ".تدارس" ب كلمة " وافق"حيسم فيه املكتب بصفة ائية، مطالبا بضرورة تصحيح احملضر واستبدال كلمة 
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 عبد اللطيف أبدوح طالب بدوره استبدال الصيغة اليت جاء ا احملضر السابق واليت تناولت موضوع توزيع االختصاصات  السيد

املتخذ يف هذا الشأن هو أن السادة األمناء ينوبون عن السادة خلفاء الرئيس يف املهام املوكولة هلم، وعليه جيب حيث أكد أن القرار 

  ".ينوب عنه"بكلمة "يساعده "استبدال كلمة 

ضمن  كان يت2010 فرباير 26على هذه املالحظات أكد السيد الرئيس أن جدول أعمال االجتماع السابق ليوم اجلمعة         وردا 

فعال نقطة تتعلق بتوزيع املهام وأن املكتب ال ميكن أن يوقف أشغاله إىل حني حضور أي عضو متغيب، مضيفا أن توزيع 

اإلختصاصات وكما مت االتفاق عليه ال يعين االنفراد بالقرار بل أن عمل املكتب هو عمل مجاعي يساهم الكل فيه، وأبرز أن قرار 

 نية سيئة بل فرضته ظروف اشتغال املكتب الذي عمل على تأجيل احلسم يف املوضوع بالرغم من مرور التوزيع ال حيمل يف ثناياه أية

وختم بالقول أنه سيعمل على إجياد حل هلذه القضية حىت يتسىن للسادة أعضاء املكتب االشتغال يف أحسن . العديد من االجتماعات

  .الظروف

  .دل من أجل املصادقة عليه يف االجتماع املقبل مع تدوين القرارات وترقيمها قرر املكتب ييئ حمضر مع        وباملناسبة

 شرع املكتب يف دراسة النقط املدرجة يف جدول أعماله واليت تصدرها حمور اللجن حيث تدارس املكتب الطلب         بعدها

آثار الفيضانات " اخلية لتدارس موضوع الوارد من رئيس الفريق الدستوري لعقد اجتماع مشترك بني جلنة الفالحة وجلنة الد

  كما اطلع املكتب على تقرير جلنة العدل والتشريع حول "  وانعكاساا وكيفية احلد من آثارها

 .2010 فرباير 24الزيارة امليدانية اليت نظمتها إىل مقر الس االستشاري حلقوق اإلنسان يوم 

 والذي يكون مناسبة 2010 مارس 21تب الترتيبات املادية لتخليد اليوم املتوسطي يوم  حمور العالقات اخلارجية، حبث املك         يف

  لتنـــــاول 

موضوع مشروع امليثاق الوطين للبيئة والتنمية املستدامة  مبشاركة القطاعات احلكومية املعنية  واملنظمات الدولية املعتمدة باملغرب 

  .وفعاليات حقوقية وجامعية وإعالمية

 قرر بأن يتوىل السادة أعضاء املكتب عرض مشروع التوزيع اجلديد ألعضاء الس على املنظمات واهليئات الدولية  بعدها       

الربملانية وكذا رئاسة وتشكيلة جمموعات الصداقة على فرقهم قصد استشارا يف املوضوع قبل املصادقة عليه يف إحدى االجتماعات 

  .املقبلة للمكتب
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 لالحتاد الربملاين العريب 16 الدورة  اطلع على ملخص لتقرير عن مشاركة وفد جملس املستشارين برئاسة رئيس الس يفا        بعده

 وكذا تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف أشغال االجتماع الدويل 2010 مارس 4 و 2اليت انعقدت بالقاهرة ما بني 

  . مبالطا2010 فرباير 13 و 12للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط حول موضوع السالم الفلسطيين اإلسرائيلي الذي عقد يومي 

 مارس اجلاري ، وقرر باملناسبة أن يقيم حفل 22 رحب بالزيارة اليت يعتزم وفد برملاين بريطاين القيام ا للمجلس يوم         بعدها

  .عشاء على شرف هذا الوفد

 20انعقدت بكامباال من كما اطلع على أهم قرارات الدورة السادسة الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت 

  .2010دجنرب إىل فاتح يناير 

-2009 املكتب على تسديد مسامهاته املادية يف احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي برسم سنيت         ووافق

  .2010 ويف رابطة جمالس الشيوخ واالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب برسم سنة 2010

 ذلك تدارس املكتب نص الرسالة اليت وجهها األمني العام األممي السيد بان كي مون إىل السيد رئيس الس حول دور       بعد  

الربملانيني يف املسامهة يف اجلهود املبذولة من أجل احلد من األسلحة النووية واألسلحة التقليدية عـــرب املسامهة يف سن اإلطار 

وباملناسبة عرب السيد الرئيس عن أمله يف أن يعمل السادة املستشارون على االهتمام ذا املوضوع .   هذا اهلدفالقانوين للوصول إىل

  .واالخنراط اجلدي والفعال يف هذه اجلهود

وس  الشؤون اإلدارية قرر املكتب تشكيل جلنة مكونة من احملاسب السيد عبد املالك أفرياط واألمني السيد محيد كسك   يف حمور

واألمني العام للمجلس من أجل تدارس الصيغة اجلديدة ملنظام إدارة جملس املستشارين وإغنائه باملقترحات الضرورية قصد عرضه 

  .على أنظار املكتب يف إحدى اجتماعاته املقبلة

أصبحت تتالءم مع املقتضيات  قدم األمني العام للمجلس صيغة جديدة ملشروع اتفاقية إطار مع الشركة املؤمنة، واليت         بعدها

  .القانونية املعمول ا يف جمال التأمني وتضمن خدمات متطورة تراعي التوازنات املالية وتليب تطلعات السادة املستشارين واملوظفني

د اطالعها على  هذا اإلطار ، قرر املكتب تكليف السيد األمني العام بعقد اجتماعات منفردة مع كل الفرق الربملانية قص        ويف

هذه الصيغة ومتكينها من تكوين فكرة متكاملة حول املوضوع على أن تشكل فيما بعد جلنة مكونة من عضوين عن كل فريق 

  .لالشتغال مع األمني العام قصد اخلروج بتصور ائي لشكل العقدة ومضموا
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وار الوطين حول اإلعالم واتمع اليت قرر السيد الوزير  األخري تدارس املكتب آخر مستجدات عمل اللجنة املكلفة باحل        ويف

  . ماليني درهم هلا لتتمكن من القيام مبختلف األنشطة والدراسات امليدانية اليت حيتاجها عملها3األول صرف غالف مايل يفوق 
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        قرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارين

        20202020 في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم 

  اررقم القر

  

  املالحظات    مضمون القرار املتخذ  املوضوع

010010010010/20202020/01010101  

  :العالقات اخلارجية

 تعيني السادة املستشارين يف -

املنظمات واهليآت الدولية و جمموعات 

  الصداقة 

قرار بتويل السادة أعضاء املكتب عرض مشروع 

التوزيع اجلديد ألعضاء الس على املنظمات 

كذا رئاسة وتشكيلة واهليآت الدولية الربملانية و

جمموعات الصداقة على فرقهم قصد استشارا يف 

املوضوع قبل املصادقة عليه يف إحدى االجتماعات 

  .املقبلة للمكتب

 

010010010010/20202020/02020202  
زيارة وفد برملاين بريطاين للمجلس يوم 

  . مارس اجلاري22

ترحيب بالزيارة وقرار بإقامة حفل عشاء على 

  .شرف الوفد املذكور

  

010010010010/20202020/03030303  

  

  

  

  

املسامهات املالية للمجلس يف املنظمات 

  الربملانية الدولية

قرار بتسديد املسامهات املالية املستحقة الدفع من 

طرف الس لفائدة احتاد جمالس الدول األعضاء يف 

، 2010 و 2009منظمة املؤمتر اإلسالمي برسم سنيت 

ورابطة جمالس الشيوخ واالس املماثلة يف إفريقيا 

  .2010عامل العريب برسم سنة وال

  

010010010010/20202020/04040404  

  شؤون إدارية 

  منظام إدارة جملس املستشارين

قرار بتشكيل جلنة مكونة من احملاسب السيد عبد 

املالك أفرياط واألمني السيد محيد كسكوس واألمني 

العام للمجلس قصد تدارس الصيغة اجلديدة ملنظام 

 إدارة جملس املستشارين وإغنائه باملقترحات

الضرورية وعرضه على أنظار املكتب يف إحدى 

  .اجتماعاته املقبلة

  

010010010010/20202020/05050505  

وضعية االتفاقية املربمة مع شركة 

 CNIAالتأمني 

قرار بتكليف السيد األمني للمجلس بعقد 

اجتماعات منفردة مع كل الفرق الربملانية قصد 

اطالعها على هذه الصيغة ومتكينها من تكوين فكرة 

  .ملوضوع متكاملة حول ا

على أن تشكل فيما بعد جلنة مكونة من عضوين 

عن كل فريق لالشتغال مع األمني العام قصد 

  .اخلروج بتصور ائي لشكل العقدة ومضموا

  

        


