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    21212121محضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقم

        2010201020102010 مارس  مارس  مارس  مارس 22222222اإلثنين اإلثنين اإلثنين اإلثنين بتاريخ بتاريخ بتاريخ بتاريخ 

نني عقدعقدعقدعقد شارين يوم  اإل تب  جملس ا ث  ملست تورئ اج&عا برئاسة ر2010201020102010 مارس 22222222مك يد هللا  كيس ا*لس ا( يخ  بمحمد ا لشـ

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

يخ أمحدو دبدا    -  يفة الرابع للريس:                لشـا ئا  خلل

يفة اخلامس للريس :             د الرحامن أشنعب -  ئا  خلل

 حماسب :   عادل املعطي - 

يل -   حماسب :   شكعابد 

 حماسب :  عبد املاY أفرXط - 

 - Zأمني :   أمحد حا 

يف أبدوح -  للطبد ا  أمني : ع

 أمني        :                      محيد كوسكوس - 
    

تب عىل احملرض    بداية aج&عيف يف يف يف                          يوم aنني 2010201020102010 فرباير 26262626 املعدل الج&ع يوم امجلعة ملكوافق ا ث كام صادق عىل حمرض اج&عه   08080808ل
توزيع العضوية داخل . 2010201020102010مارس  تعلق مهنا  نه احملرض املعدل من قرارات ومداوالت خاصة ما  بة جرى نقاش حول ما  نا vبو ي تضم سـ مل

يآت ا(وية وكذا رئاسة وعضوية مجموعات الصدا نظامت وا لا ه متل بعد لعدم حصول توافق حو�لمل توزيع ا�ي الزال مل  يكقة، وهو ا ويف هذا . ل
تصور موحد يضمن توزيعا  سادة رؤساء الفرق قصد عرض امللف علهيم واخلروج  يلجأ إىل عقد اج&ع مع ا يد الريس أنه  باإلطار أكد ا ل سـ ئسـ ل

ية بدأ ا يع الفرق وفق  ية  بعادال يراعي  سم مج نيل لث  .مت
 

ياقويفويفويفويف يق الالزم لعمل لسـ هذا ا ية ا(وية لضامن ا ئات الربملا نظامت وا تب يف ا يع أعضاء ا ثل  تب أن  سـ دامئا قرر ا ل ن ي مل مج نيـم ته لل ملك َملك ُ
نظامت  .ملوفود ا*لس داخل هذه ا

بة املغرية يف احتاد جمالس ا(ول األع تحالف aشرتايك  يد أمحد حاZ عن فريق ا تب ا نضم عضو ا بكام قرر بأن  شع ل سـ للي ل ضاء يف ملك
 .منظمة املؤمتر اإلساليم

 
ية----1111 ية الر رش تاح ا(ورة ا تحضري ال ية ا ية الر رش تاح ا(ورة ا تحضري ال ية ا ية الر رش تاح ا(ورة ا تحضري ال ية ا ية الر رش تاح ا(ورة ا تحضري ال يع ا يع ت يعل يع ت يعل يع ت يعل يع ت بل بل بل بل تل تف تف تف      : : : :ف

توحة هتم ¦قش¦قش¦قش¦قش ناك عدة أوراش  يد الريس أن  يث أبرز ا بل  تحضري لªخول الربملاين ا v تعلقة تلف اجلوانب ا تب  مف ا ئ ح ملق هملك سـ ل مل لخم
شار املوظفني وا نظمي فضاء الفرق وإعادة ا ياب و ية ا تإشاك ت لغ شارين قصد نل سادة ا بة  v نقل تتأمني وإجياد وتطوير خدمات اإليواء وا لل سـ ل ملسل نل

تغاهلم شـسني ظروف ا نحة الفرق . حت يوم املوايل جبو´ عرب أ تب يف ا ية بعض أعضاء ا يقوم  يد الريس أنه  جويف هذا اإلطار أوحض ا ملك لئ مبع سـ لسـ
بايق الفرق األخرىمن أجل إعادة توزيع املاكتب ومتكني فريق األصا´ واملعارصة م ية إسوة  بن ماكتب إضا  .ف
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شار وحتفزي بعض كامكامكامكام a بدأ بعض الفرق عرب اع&د  رشية الالزمة  ت حث األمانة العامة عىل مواص¿ سعهيا من أجل توفري املوارد ا نل مب ل

يف  بدأ تو يا إىل  شار العمل داخل فرق أخرى، أو اللجوء  a هم قرار إعادة ظاملوظفني ا�ين  لك مت تغال داخل هذه نمشل شـأطر جديدة لال
 .معهممعل الفرق عن طريق إبرام عقدة 

بة وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص شارهيا عىل موا يس اجتاه الفرق قصد حتفزي  يد الريس عىل رضورة مواص¿ مح¿ ا ياب شدد ا ظ ظاهرة ا ت سـ سلغ متح سل ئ ل
تعلقة هبذا ا*ال نظام ا(اخيل ا يات ا يق  ملاحلضور مع  ل تض مقب  .تط

تبمنمنمنمن نظام ملك جانب آخر قرر ا شـهتا ملقرتح تعديل ا نا رشيع خالل  نة العدل وا نه حلضور أشغال  يف عضوين  ل بأن يمت  ق جل ع متلك لت
 .ا(اخيل للمجلس

رشيع----2222 رشيع ا رشيع ا رشيع ا      : : : :للللتتتت ا
تصة قصد دراسـهتاقررقررقررقرر ية اجلديدة عىل اللجن ا رش نصوص ا تب إحا´ مجموعة من ا Ï ا يع لتل ية . ملك نة اخلار جوهكذا أحال عىل   :جل
ية املقر املوقعة vلرvط يف  01.10مرشوع قانون رمق  � بدأ عىل تصديق اتفا يث ا به من  قيوافق مبو ح ناير 30ملج  بني 2008ي 

ية تحدة اإلفر ية ا يقحكومة اململكة املغرية واملدن واحلكومات ا مل حملل  .ب
بدأ عىل تصديق اتفاق املقر املوقع vجلديدة يف 02.10مرشوع قانون رمق  � يث ا به من  مل يوافق مبو ح توبر 29ج  بني 2009ك أ

يط األطليس  ية املط¿ عىل ا بحرية بني ا(ول اإلفر تعاون يف جمال الرثوات ا حملحكومة اململكة املغرية واملؤمتر الوزاري حول ا ل ل يقب
 )كوØافت(

 
ية       تا شاريع ا ية ا نة املا لكام أحال عىل  ل مل ل  :جل

تصدير إىل رشكة 26.09مرشوع قانون رمق  � سويق وا تب ا تحويل  ل يقيض  ت لب  .مسامهةمك
ية 61.09مرشوع قانون رمق  � نة املا ية ا ية مزيا تعلق  ل  سـ ن لي  .2008بتصف
ية59.09مرشوع قانون رمق  � ية األشطة اللو تعلق بإحداث الواك´ املغرية  تيك  ن من ب جسي  .لت

رشوع قانون رمق كامكامكامكام نة العدل  م أحال عىل  به املادة 08.09جل ثابة مدونة األ70.03 من القانون رمق 16ج تعدل مبو  .رسةمب 
رشوع قانون رمق كامكامكامكام نة الفالحة  م أحال عىل  يدية18.09جل ناعة ا نظام األسايس لغرف ا ثابة ا تقل  لص ل  .لمب
 
توري----3333 توري قرارات ا*لس ا( توري قرارات ا*لس ا( توري قرارات ا*لس ا(      : : : :سـسـسـسـ قرارات ا*لس ا(

ميي رمق اطلعاطلعاطلعاطلع يه عن مطابقة القانون ا توري ا�ي أعلن  تب عىل قرار ا*لس ا( لتنظ ا ف تصادي 60.09سـملك a لس*v تعلق ق ا مل
يةملقوaج&عي  توري حول بعض الطعون aتخا تور، كام اطلع عىل قرارات أخرى للمجلس ا( بيات ا( ن سـ سـ  .تض

    :::: أشغال اللجن  أشغال اللجن  أشغال اللجن  أشغال اللجن ----4444
نذ êرخي اطلعاطلعاطلعاطلع ها  ي¿  تب عىل بر¦مج اج&عات اللجن ا(امئة وكذا  م ا معل ناير 28حصملك  .2010ي 
تفضل صاحب اجلال´ القائد اطلع عىل نص الرسا´ الواردة من الوزير امللكف vلعالقة مع الربملاكام كام كام كام  بن واليت خيرب فهيا رئاسة ا*لس 

نة  سادة أعضاء  ية الطلب ا�ي تقدم به ا ية عىل  سا ته ا ية وإعطائه موا سلحة ا يس أراكن احلرب العامة للقوات ا جلاألعىل ور ل ب ل تلمل م فق مللك ئ
v ية املرابطة سلحة ا ية لوحدات القوات ا تطال يام بزXرة ا ية  مللكاخلار للق ملج ع نوية للمملكةسـ بألقالمي ا  .جل

ية ----5555 ية  العالقات اخلار ية  العالقات اخلار ية  العالقات اخلار     ::::جججج العالقات اخلار
شاركة يف أشغال وافقوافقوافقوافق توسط  يض ا بحر األ ية  ية الربملا شارين أعضاء ا سادة ا ية ا(عوة املوðة  تب عىل  للم ا مل ب لل ن مجلع ت لل ملسب تل ملك

يا يويم  تمئ يف سلو ية واليت  هذه ا تابعة  نمجموعات العمل ا تل مجلع يل فسـ بة جملس كام. 2010 أبريل 16 و 15ل ية دعوة موðة  شع وافق عىل  لب تل
ساين املقرر عقده vلقاهرة يف  يني العرب يف جمال القانون ا(ويل اإل ثاين للربملا شاركة يف aج&ع ا شارين يف aحتاد الربملاين العريب  نا ن ل للم ملست

تدة ما بني  ثة موðة للمجلس حل. 2010 ماي 06 و 04ملمالفرتة ا ó حتاد لووافق عىل دعوةa ج&ع الربملاين املقرر عقده من طرفa ضور
يويورك يوم  نه  نووية ا�ي  شار األسلحة ا تدارس املعاهدة ا(وية للحد من ا نالربملاين ا(ويل عىل هامش املؤمتر ا(ويل  تض ل ت ل سـتحل  ماي 05ن
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نعالل امللكف بقطاع العال. 2010 يد فوزي  يفة األول للريس ا تب للخ بوقد فوض ا سـ لل ئ ي¿ هذه الوفود واختاذ ملك ية حتديد  شكقات اخلار تج
هاØا يام  بات الالزمة  مبالرت للق  .تي

نة ألعضاء ا*موعة املغرية يف جمبعدهابعدهابعدهابعدها تب عىل القامئة ا ب اطلع ا حملي شورى الحتاد املغرب العريبملك وبعد اطالعه عىل نص املذكرة . للس ا
نة األوىل ا(امئة لالحتاد الربملاين  نائب لريس ا ياطي  نصب عضو ا للجاملعممة من طرف aحتاد الربملاين العريب حول رضورة شغل  ك ئت حم

ي تب ا يد أمحد القادري لكف ا سابق ا شار ا شغø ا سـا(ويل وا�ي اكن  سـ ل ت لي ملكل تقدمي ملس نواب  يق مع جملس ا نعالل قصد ا لد فوزي  ل سـ لتنب
شرتك  .ممرحش 
يجني ا�ي بعدهابعدهابعدهابعدها يات  تابعة تو شارين يف املؤمتر ا(ويل اخلاص  شاركة وفد جملس ا يل ملخصا عن  يد عابد  ب قدم ا ص مب ت م ملسسـ شك ل

يويورك يوم  تحدة  نه مقر األمم ا بنا مل  .2010 مارس 02حتض
يان وتدارسوتدارسوتدارسوتدارس رشوع ا  Yتب كذ لب ا م يف ما بني ملك يعقد  ثالث لرؤساء الربملا¦ت ا�ي  تايم للمؤمتر العاملي ا نا سـ ل ل يويوز 21 و 19جبخل

2010. 
 

نظمة للمملكة كامكامكامكام ساندة هذه ا يد الوزير األول حول  سة الربملان العريب aتقايل اليت وðهتا إىل ا يدة ر مل اطلع عىل مراس¿ ا م سـ ن ي لسـ ئل
تني ا لاملغرية من أجل اسرتجاع املد ين هاب تال ية من أجل إهناء ا نا ية بإجراء مفاوضات  با بهتا احلكومة اإل ية ومطا تة و لتني  ح ب ئب ث ن سـ ل يل ملس  .سلي

بة يف بعدهابعدهابعدهابعدها ية إىل ريس برملان دول أمرياك الوسطى وإىل بعض نوابه ا�ين عربوا عن الر يه دعوة ر تب عىل مقرتح تو غ وافق ا ئمس ج ملك
يام بزXرة إىل املغرب مع دراسة إماكية ع نا يينلق هوي األمرييك الال شارين وهذا الربملان ا ية تعاون بني جملس ا تقد اتفا جل  .ملستق

تاين بعدبعدبعدبعد يوخ املور نه جملس ا يا والعامل العريب ا�ي  ناعة يف إفر تجارة وا ثاين لغرف ا تب علام vالج&ع ا ي ذY أخذ ا شـ تض لص ل لل سـيح يق ملك
نة   .2010سـخالل 
ية vوقدوقدوقدوقد تب حمور العالقات اخلار ج خمت ا ية ملك ية الربملا توية  تعاون حول ا(ورة ا ية وا نالطالع عىل مذكرة من وزارة اخلار للجمع شـ لل ج

تعقد ما بني  تعاون بأوروv اليت  سـنظمة األمن وا ل توبر 11 و 08مل يني2010ك أ يني ا شاركة الربملا تعرف وألول مرة  لفلسطين واليت  ن م  .سـ
 

تعلمي ----6666 تعلمي  ا*لس األعىل  تعلمي  ا*لس األعىل  تعلمي  ا*لس األعىل      ::::لللللللل ا*لس األعىل 
سادة ادعادعادعادعا تب ا ت ا ملسل تب هذا ا*لسملك تخاب عضوين عهنم يف  تعلمي لالج&ع قصد ا مكشارين أعضاء ا*لس األعىل  ن  .لل

    :::: شؤون إدارية  شؤون إدارية  شؤون إدارية  شؤون إدارية ----7777
تغال رحبرحبرحبرحب يف حول طرق ا ية  تب v(عوة املوðة للمجلس قصد إيفاد موظف عن الربملان املغريب حلضور دورة تكو شـ ا ن جبي ن ملك

تدة ما  . 2010ن يويو 11 و 07 بني ملمaحتاد الربملاين ا(ويل يف الفرتة ا
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        قرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارين

        21212121 في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم 

        2010201020102010مارس مارس مارس مارس 22222222
    
    
    
    

        تتتتالمالحظاالمالحظاالمالحظاالمالحظا    مضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذ        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار

010010010010////21212121////01010101    

    ::::أشغال اللجن ا(امئةأشغال اللجن ا(امئةأشغال اللجن ا(امئةأشغال اللجن ا(امئة
    

نة  تب حلضور أشغال  يف عضوين عن ا جلقرار  ملكتلك ب
سان خال رشيع وحقوق اإل نالعدل وا شـهتا ملقرتح لت نا قل  م

نظام ا(اخيل للمجلس  لتعديل ا

 

010010010010////21212121////02020202    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

رشيع رشيع ا رشيع ا رشيع ا      : : : :للللتتتت ا
    
 
 

ية اقر رش نصوص ا تب إحا´ مجموعة من ا يعر ا لتل ملك
تصة قصد دراسـهتااجلديدة  .Ï عىل اللجن ا

ية  ية نة اخلار ية نة اخلار ية نة اخلار ججججنة اخلار     ::::جلجلجلجل
يث 01.10مرشوع قانون رمق - به من  ح يوافق مبو ج

بدأ عىل تصديق اتفا قا  30ية املقر املوقعة vلرvط يف مل
ب بني حكومة اململكة املغرية واملدن 2008يناير 

ية تحدة اإلفر ية ا يقواحلكومات ا مل  .حملل
يث 02.10مرشوع قانون رمق - به من  ح يوافق مبو ج

بدأ عىل تصديق اتفاق املقر املوقع vجلديدة يف   29ملا
توبر  ب بني حكومة اململكة املغرية واملؤمتر 2009كأ

بحرية بني ا تعاون يف جمال الرثوات ا للوزاري حول ا ل
يط األطليس  ية املط¿ عىل ا حملا(ول اإلفر  )كوØافت(يق

ية نة املا ية  نة املا ية  نة املا ية  نة املا ل  لجل لجل لجل     ::::جل
تب 26.09مرشوع قانون رمق - تحويل  مك يقيض  ب

سامهة تصدير إىل رشكة  سويق وا ما ل  .لت
ية 61.09مرشوع قانون رمق - ية مزيا تعلق  ن  بتصفي

ية  نة املا لا  .2008لسـ
تعلق بإحداث الواك´ 59.09وع قانون رمق مرش- ي 

ية ية األشطة اللو تيكاملغرية  ن من جسب  .لت
 :جلجلجلجلنة العدلنة العدلنة العدلنة العدل

رشوع قانون رمق  به املادة 08.09م   من 16ج تعدل مبو
ثابة مدونة األرسة70.03القانون رمق   .مب 
    ::::جلجلجلجلنة الفالحةنة الفالحةنة الفالحةنة الفالحة

نظام األسايس لغرف 18.09مرشوع قانون رمق  ثابة ا ل  مب
يدية ناعة ا تقلا  للص
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010010010010////21212121////03030303    

    
    

ية يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار     ::::ججججالعالقات اخلار
يآت ا(وية وكذا  نظامت وا لالعضوية داخل ا ه لمل

    .رئاسة وعضوية مجموعات الصداقة

 
 
ئات اقر- نظامت وا تب يف ا يع أعضاء ا يل  ير  مل مج هث لمت ملك ب

يق الالزم لعمل وفود ا*لس  ية ا(وية لضامن ا سـالربملا ل لتنن
نظامت  .ملداخل هذه ا

يد أمحد حاZ عن فريق ر vنضامم عضو ااقر- لسـتب ا ملك
بة املغرية يف احتاد جمالس ا(ول  تحالف aشرتايك  با شع للل

نظمة املؤمتر اإلساليم  .ماألعضاء يف 

 

010010010010////21212121////04040404    

     
سادة وافق- ية ا(عوة املوðة  تب عىل  لل ا تلب ملك

يض  بحر األ ية  ية الربملا شارين أعضاء ا با لل ن مجلع ملست
شاركة يف أشغال مجم توسط  للما تابعة مل لوعات العمل ا

يا يويم  تمئ يف سلو ية واليت  نهذه ا تل يمجلع فسـ  16 و 15ل
 .2010أبريل 

بة جملس -  ية دعوة موðة  شعوافق عىل  لب تل
شاركة يف  شارين يف aحتاد الربملاين العريب  للما ملست
يني العرب يف جمال القانون ا(ويل  ثاين للربملا نaج&ع ا ل

ساين املقرر عقده vلقا تدة ما بني ناإل ملمهرة يف الفرتة ا
 .2010 ماي 06 و 04
ثة موðة للمجلس حلضور - ó لوافق عىل دعوة

aج&ع الربملاين املقرر عقده من طرف aحتاد 
تدارس  لالربملاين ا(ويل عىل هامش املؤمتر ا(ويل 
نووية ا�ي  شار األسلحة ا لاملعاهدة ا(وية للحد من ا ت نل

يويورك يوم  ننه   .2010 ماي 05سـتحتض
يديفوت- يفة األول للريس ا تب للخ سـض ا لل ئ  ملك

ية نعالل امللكف بقطاع العالقات اخلار جفوزي   ب
بات ي¿ هذه الوفود واختاذ الرت يحتديد  تشك  ت

هاØا يام  مبالالزمة   .للق
 

 

010010010010////21212121////05050505    

 
شغل  ليني عضو عن الربملان املغريب  تع

ياط"منصب  ملنصب ¦ئب " حتعضو ا
نة األوىل للجريس ا  ا(امئة لإلحتاد الربملاين ئ

 .ا(ويل

 
يفة األول محمد فوزي - يد ا تب  خلليف ا سـ للتلك ملك

تقدمي مرحش  نواب  يق مع جملس ا لنعالل قصد ا ل سـ لتنب
 .مشرتك

 

010010010010////21212121////06060606    

 
ية اىل ريس برملان  يه دعوة ر ئاقرتاح تو مسج
دول أمرياك الوسطى واىل بعض نوابه ا�ين 

يام بزXر بة يف ا لقعربوا عن الر ة اىل املغرب غ
تعاون بني  ية ا لمع دراسة إماكية عقد اتفا قن

 
تب vملقرتح- يب ا ملكتر  ح
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تني  .سسـاملؤ

010010010010////21212121////07070707    

تعلمي تعلميا*لس األعىل  تعلميا*لس األعىل  تعلميا*لس األعىل  شارين-    للللللللا*لس األعىل  سادة ا تب  تدعوة ا ملسلل  أعضاء ا*لس ملك
تعلمي لال تخاب عضوين عهنم يف للاألعىل  نج&ع قصد ا

 .مكتب هذا ا*لس
 

 

010010010010////21212121////08080808    

    ::::يةيةيةيةشؤون إدارشؤون إدارشؤون إدارشؤون إدار
يف  ية  شاركة يف دورة تكو ندعوة  ي جبللم ن
لفائدة موظفي الربملا¦ت حول طرق 
تغال aحتاد الربملاين ا(ويل وذY يف  شـا

 .2010ن يويو 11 و 07الفرتة ما بني 

 
تب v(عوة املوجه للمجلس وقرار بإيفاد - يب ا ملكتر ح

ية  تكو ينموظف عن الربملان املغريب حلضور ا(ورة ا ل
 .املذكورة 

 

  

  

  

 
  

        


