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  22222222 محضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقم

    2010201020102010 أبريل  أبريل  أبريل  أبريل 5555ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين 

        
نني عقدعقدعقدعقد شارين يوم اإل تب جملس ا ث  ملست تور 2010201020102010 أبريل 5مك سادةك اج*عا برئاسة ا% يد هللا ريس ا4لس وحضور األعضاء ا يخ  لمحمد ا ب ئشـ  :ل

نعالل                       - يفة األول للريس: بمحمد فوزري  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:                  عبد الرحامن أشن - ئا  خلل

         حماسب :                      عبد املاU أفرTط -

 حماسب:         عادل املعطي                              -

يل -  اسبحم:                          لشكعابد ا

رشوع حمرض \ج*ع رمق         بعد         بعد         بعد         بعد  تارخي \نني 21مأن صادق عىل  نعقد  ث ا ب سة 2010 مارس 22مل تب عقد ا جلل، قرر ا يةملك تا ح\ ية فت رش يع لgورة ا لت

ية يوم امجلعة   نظام ا%اخيل2010 أبريل 9بيعالر تور وا بقا ألحاكم ا%  Uثة بعد الزوال، وذ ثا ساعة ا ل،  عىل ا سـ ط ل ل  .ل

                qسطرة يف جدول أعام يع ا ناول  املوا تب يف   سطرة يف جدول أعامq بعد ذU رشع ا يع ا ناول  املوا تب يف   سطرة يف جدول أعامq بعد ذU رشع ا يع ا ناول  املوا تب يف   سطرة يف جدول أعامq بعد ذU رشع ا يع ا ناول  املوا تب يف   مل بعد ذU رشع ا ض ملت ض ملت ض ملت ض ت     ::::ملكملكملكملك

رشيع رشيعيف جمال ا رشيعيف جمال ا رشيعيف جمال ا رشوع قانون رمق ::::للللتتتتيف جمال ا تصادية  شؤون \ نة الفالحة وا تب عىل  م أحال ا ل قجل ية47.09ملك نجاعة الطا تعلق { ق  ل  .ي

توى اللجن    توى اللجنعىل  توى اللجنعىل  توى اللجنعىل  ي� أشغال اللجن خالل الفرتة الفاص::::ممممسـسـسـسـعىل  تب عىل مذكرة حول  حص اطلع ا توبر وأبريل ملك ، وكذا بر�مج \ج*عات املقرر 2010ك� بني دوريت أ

ب�  .ملقعقدها خالل األTم ا

تعلق األمر بقرار رمق      من     من     من     من ية، و بعض الطعون \تخا تعلقة  توري ا تب عىل من قرارات ا4لس ا% ي جانب آخر اطلع ا ب ن ب مل سـ  والقايض برفض الطعن ا�ي 10/791ملك

بد ال يد  عتقدم به ا شارين، وقرار رمق لسـ بكوري عضوا مبجلس ا سالم ا بد ا يد  تخاب ا تصمد أكداش الرايم إىل إلغاء ا ل ل ع سـ ملسن  القايض برفض الطعن ا�ي 10/792ل

شارين يب عضوا مبجلس ا يد محمد  تخاب ا تقي الرايم إىل إلغاء ا يد إدريس ا تتقدم به ا سـ ن مل سسـ ملن ش ب ل  .ل

يد الوزير األ      بعدها      بعدها      بعدها      بعدها بة املكونة لسـ اطلع عىل مراس� ا نا ئة ا شارين عن ا ية عضوا يف جملس ا يد إبراهمي فضيل من حزب احلركة ا تخاب ا خول حول ا ل ي ت ب سـ هن شع لل سمل ل

هة ¡د  ية  ثيل امجلاعات ا جبمن  حملل يس -مم مخلأزيالل  يف إطار \تخا{ت اجلزية اليت جرت يوم ا ئ ية2010 مارس 25ن ته الهنا تمكل تر ئ، وبذU يكون ا4لس قد ا ي بسـ  .ك

تب عىل ية وافق ا تب عىل يف حمور العالقات اخلار ية وافق ا تب عىل يف حمور العالقات اخلار ية وافق ا تب عىل يف حمور العالقات اخلار ية وافق ا ملك يف حمور العالقات اخلار ملكج ملكج ملكج  ::::ج

تايالندية للمغرب عىل رأس وفد برملاين يف الفرتة ما بني - ية ا ية الو رشوع بر�مج زTرة ريس ا ل  ن مجلع طم  .2010 أبريل 22 و 20ئ

يام بزTرة معل إىل املغرب- يوخ األرغوا®  يد ريس جملس ا يه ريس ا4لس دعوة إىل ا للق تو ئ ئ شـج لسـ  . ل
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توى رؤساء الربملا�ت، حول - نظمة املؤمتر اإلساليم عىل  يذية الحتاد جمالس ا%ول األعضاء يف  نة ا توح  نايئ ا شاركة يف \ج*ع \ سـ ا للج ت ممل مسـ نف ملف حتذير حتذير حتذير حتذير " " " " لتث

يل يلإلرسا يلإلرسا يلإلرسا ترض {سالم العاملي: : : : ئئئئإلرسا نات جديدة يف القدس  ترض {سالم العامليتو نات جديدة يف القدس  ترض {سالم العامليتو نات جديدة يف القدس  ترض {سالم العامليتو نات جديدة يف القدس  لتو سـ ط لسـ سـ ط لسـ سـ ط لسـ سـ ط بول يف ،،،،""""ممممسـ  .2010 أبريل 20سطن املزمع عقده {

ية - ثالث لرابطة تلب  تدى ا بة انعقاد ا نا بل \حتاد الربملاين ا%ويل والربملان الربازييل  نظم من  شاركة يف \ج*ع ا�ي  لا%عوة املو¿ة للمجلس  ن سـ مب س ملللم ق ي

تحدة، حول موضوع سالم من خالل حوار احلضارات" " " " :  ملحضارات األمم ا سالم من خالل حوار احلضاراتيق ا سالم من خالل حوار احلضاراتيق ا سالم من خالل حوار احلضاراتيق ا لللليق ا يو دي جانريو، الربازيل "حتقحتقحتقحتق  .2010 ماي 29-27ب، 

تظاهرات      هذا      هذا      هذا      هذا شاركة يف هذه ا يل الوفود ا نعالل Ãمة  ية محمد فوزي  يفة األول للريس امللكف {لعالقات اخلار يد ا ل وقد تفويض ا مل ب خلل شكسـ ج تئ  .ل

ية اجلوية ملقر الربملان يوم امجلع     كام      كام      كام      كام  مترنني وأطر يف صفوف القوات ا باط ا بعض ا ية  تطال تب {لزTرة \ مللكرحب ا ململك لض ل ع ساعة 2010 ماي 28ة سـ ل من ا

سكري يد الريس لفائدة الوفد ا بال من طرف ا يص ا رشة زو\، كام تقرر  ية  ثا باحا إىل ا تاسعة  لعا سـ ختص ع ن ل ص ئل لتق  .سـ

ية حول ما أسامه بإقصاء فريقه من ابعدهابعدهابعدهابعدها     يدرايل للوحدة وا%ميقرا تجاج الواردة من ريس الفريق ا تب مضمون رسا  \ مل تدارس ا ط لف ئ ح سامهة يف ملك

ية اليت يهنض هبا ا4لس ية الربملا بلوما نا% سـ  .ي

ية يف      وقد      وقد      وقد      وقد  بدأ ا تظاهرات ا%وية واليت تقوم عىل  شاركة يف ا ي� الوفود ا تب يف حتديد  متدة من ا بتح نقاش موسع من جديد حول املعايري ا م شك ملك سف ل ل لنمل ت ملع

يونة فÓ خيص ب بة الوفود مع إعامل نوع من ا للحتديد تر يار هو كي يد أن هذا ا تأ تب ا ناك أي شعور {إلقصاء، وقد جدد ا ملععض الفرق الصغرى حىت ال يكون  ك ل ملكه

تالالت يرجع {ألساس إىل بداية جتربة جديدة  يد  ا�ي ميكن أن تدبر به لك جماالت العمل داخل ا4لس، موحضا أن ما يعرفه هذا ا4ال من بعض \ خالو ح

هاحتتاج إىل مزيد من الوقت  تغا يات ا ثل آل لبط أ شـم ل  .لض

ية      كام      كام      كام      كام  ية سواء تعلق األمر  بدأ ا سادة رؤساء الفرق عىل توزيع جديد وفق  تفق ا هذا امللف بعد أن  تعرف معاجلة شام�  يلأكد أن هذه ا%ورة  س ل ي ثسـ بمتن ب م لل

بة ورئاسة مجموعات الصداقة، وهذا بة لرت يآت ا%وية أو { نظامت وا لالفرق داخل ا ي سـ ل ه كمل لن سؤول عىل هذا القطاع أمر ل يفة الريس ا تب  مل الغرض، فوض ا ئخلل ملك

تغال وفقه تاكمل يمت \ هذا األخري إعداد تصور  سـىن  بل حىت  تب خالل \ج*ع ا ها عىل أنظار ا شـإعداد ورقة معل يف املوضوع لعر مت ل ملق ملك  .يض

يمت اع*د     بعدها     بعدها     بعدها     بعدها ية اليت  شارات املعد تب عىل مناذج ا س اطلع ا نملك هم ل شارين قصد تكريس و سادة ا توزع عىل ا تداء من هذه ا%ورة واليت  ضعها ا ت ل سـ ملسب

سة تغلني {ملؤ يزيمه عن الوافدين وا باري و س\ شـ مت ملت  .ع

يذا يذا     و يذا     و يذا     و تغاهلم، قدم تتتتنفنفنفنف     و شارين وتوفري ظروف مالمئة ال سادة ا ية لفائدة ا شـ لرب�مج العمل ا�ي تقدمت به رئاسة ا4لس من أجل تطوير اخلدمات \ج* ت ل ملسع

شارين بأسعا سادة ا ية {لر{ط قصد إيواء ا ند سات ا يد األمني العام للمجلس عرضا حول \تصاالت اليت أجراها مع بعض املؤ تا ل س ملسسـ ق لف تحمل فهيا ل ية  تر  تفضيل

ية ا4لس اجلزء األكرب هد من . نمزيا ية، ويف ارباط ويق مع ما يفرضه هذا ا ية املادية أو ا نا تلف جوانب املوضوع سواء من ا جلوبعد نقاش و دراسة طالت  ثح ت لعمل ل خم

نقطة إىل حني توفـــــ سم يف هـذه ا تب ا بة حلضور أشغال ا4لس أرجأ ا باط وموا لا حل ظ تاكر مقار{ت جديدة حتقق ملكنض بــر عروض أخرى أقل لكفة،  واىل حني ا

ية ا4لس تاكيف {هظة يل مزيا ية من دون  لالغرض املطلوب من هذه ا ن حتم  .لعمل

يا يا     و يا     و يا     و سات وا�ي سعسعسعسع     و يا داخل قاعة ا تاح حا بط احلضور ا يل نظام  رشوع يف جتربة  تب ا ياب، قرر ا يع وراء معاجلة ظاهرة ا جلل ل مل ض شغ ل تلغ بطائق ملك لمتد عىل ا

تصويت اآليل ية ا نظمي  ية واليت متكن كذU من  نطة ا لا معل ت شخص  .لملمغ

بال الزوار   بعد   بعد   بعد   بعد ئة قاعة ال ناء و شارين وكذا  ناية جملس ا يريات عىل مدخل  تب عىل إدخال بعض ا تق ذU، وافق ا سـملك يس ب ت ب هتتغ  .ملل

نظام إدارة       بعد      بعد      بعد      بعد رشوع  نظر يف  يل ا تب تأ م ذU  قرر ا ج مملك بايق مقرتحات الفرقل توصل  شارين إىل حني ا بجملس ا ل  .ملست
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بني أن أفضل عرض مايل هو   ويف  ويف  ويف  ويف يث  نقل اخلاصة،  تلف العروض املقدمة من رشاكت ا تب  ت موضوع نقل املوظفني تدارس ا ل حخم يويا"ملك يويارشكة  يويارشكة  يويارشكة  لرشكة  لل لل لل ب " ففففل

451.000Tنو بني واألمني العام للمج. سـ درمه  سادة احملا تب  سـوقد فوض ا لل يام مبراجعة مقرتóا ملك ها عىل ا رشكة  لقلس ا%خول يف مفاوضات جديدة مع نفس ا محلل ل

يضه  .ختفيف اجتاه 

تقين امللكف مبعاجلة هذا ويفويفويفويف       تاجئ معل الفريق ا تب عىل  ندوق الوطين للضامن \ج*عي اطلع ا تقيص احلقائق حول ا ية  يا نة ا يف ا ل موضوع أر ن لص ل ب ن للج ملكشـ ل

يف وا�ي أ هناألر ساخ ما يزيد عن شـ نفة120.000سـتنـى معù خالل املدة احملددة q، وقد أسفر معù عن ا مص ويقة مرمقة و تب إحا  . ث ياق قرر ا ملكويف هذا ا لسـ

يد وزير العدل ته عىل ا يد الوزير األول قصد إحا تاكمل إىل ا سـسخة من هذا امللف ا ل سـ مل لن  .ل

تب عقد اج*ع q يوم امجل     ويف     ويف     ويف     ويف تأشريات، 2010 أبريل 9عة ملك األخري قرر ا تأمني، ا يل ا يع من  تاح ا%ورة مع تضمني جدول أعامq موا بارشة بعد ا ل  ل ب ض قت ف م

تكوين  .لا
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        قرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارينقرارات مكتب مجلس المستشارين

        22222222 في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم 

        2010201020102010 أبريل  أبريل  أبريل  أبريل 5555ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين 

        حظاتحظاتحظاتحظاتالمالالمالالمالالمال    مضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذ        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار

010010010010////22222222////01010101    
ية---- ية الر رش تاح ا%ورة ا يةا ية الر رش تاح ا%ورة ا يةا ية الر رش تاح ا%ورة ا يةا ية الر رش تاح ا%ورة ا يعا يع ت يعت يع ت يعت يع ت يعت يع ت ببببت ل لف لف لف سة - 2010201020102010ف نظام ا%اخيل تقرر عقد  تور،وا جلبقا ألحاكم ا% ل سـ ط

ية يوم امجلعة  ية الر رش ية لgورة ا تا يعا يع ت بت ل  عىل 2010 أبريل 9حف
ثة بعد الزوال ثا ساعة ا لا ل  .ل

 

010010010010////22222222////02020202    
رشيع رشيعا رشيعا رشيعا  .::::للللتتتتا

 

شؤون  نة الفالحة وا تب عىل  لأحال ا جل رشوع ملك تصادية  م\ ق
ية47.09قانون رمق  نجاعة الطا تعلق { ق  ل  .ي

 

010010010010////22222222////03030303    
    
    
 
 

ية  ية العالقات اخلار ية العالقات اخلار ية العالقات اخلار  ججججالعالقات اخلار

 

تب عىل تب عىلوافق ا تب عىلوافق ا تب عىلوافق ا  ::::ملكملكملكملكوافق ا
تايالندية للمغرب * ية ا ية الو لرشوع بر�مج زTرة ريس ا ن مجلع طم ئ

 .2010 أبريل 22 و 20عىل رأس وفد برملاين يف الفرتة ما بني 
يه ريس ا4لس دعوة إىل ا* ئتو يوخ ج شـيد ريس جملس ا لسـ ئل

يام بزTرة معل إىل املغرب  .للقاألرغوا® 
يذية الحتاد * نة ا توح  نايئ ا شاركة يف \ج*ع \ نفا ملف لتث للج ت سـمل

توى  نظمة املؤمتر اإلساليم عىل  مسـجمالس ا%ول األعضاء يف  م
يل" " " " رؤساء الربملا�ت، حول  يلحتذير إلرسا يلحتذير إلرسا يلحتذير إلرسا نات جديدة : : : : ئئئئحتذير إلرسا نات جديدة تو نات جديدة تو نات جديدة تو طتو طسـ طسـ طسـ ممممسـ
ترض {سال ترض {ساليف القدس  ترض {ساليف القدس  ترض {ساليف القدس  ليف القدس  لسـ لسـ لسـ بول يف ،،،،""""م العامليم العامليم العامليم العامليسـ سطن املزمع عقده {

 .2010 أبريل 20
شاركة يف \ج*ع ا�ي *  للمية ا%عوة املو¿ة للمجلس  تلب

بة  نا بل \حتاد الربملاين ا%ويل والربملان الربازييل  سـنظم من  مب قس ي
تحدة، حول  ثالث لرابطة حضارات األمم ا تدى ا ملانعقاد ا ل ملن

سالم من خال" " " " : موضوع سالم من خاليق ا سالم من خاليق ا سالم من خاليق ا لللليق ا يو دي "ل حوار احلضاراتل حوار احلضاراتل حوار احلضاراتل حوار احلضاراتحتقحتقحتقحتق ب، 
 .2010 ماي 29-27جانريو، الربازيل 

يفة األول للريس امللكف {لعالقات     * يد ا يف ا ئ  خلل سـ لتلك
شاركة يف  يل الوفود ا يق  نعالل  ية محمد فوزي  ملاخلار سـ شكب تج بتن

تظاهرات  .لهذه ا

010010010010////22222222////04040404    
مترنني وأطر * باط ا باط وا بعض ا ية  تطال ملالزTرة \ لض لض ل ع سـ

ية اجلوية ملقر الربملان يوم امجلعة الق     2010 ماي 28مللكوات ا

بال من طرف **** يص ا تب {لزTرة، مع  يب ا تقتر ملك سـح ختص
سكري يد الريس لفائدة الوفد ا لعا ئسـ  .ل

 

010010010010////22222222////05050505    

ياب*   . لغمعاجلة ظاهرة ا

 

بط احلضور * يل نظام  رشوع يف جتربة  تب ا ضقرر ا شغ تل ملك
سات يا داخل قاعة ا تاح حا جللا ل بطائق مل متد عىل ا ل وا�ي  يع

تصويت  ية ا نظمي  ية واليت متكن كذU من  نطة ا لا معل ت شخص لملمغ
 .اآليل

 

05/22/01005/22/01005/22/01005/22/010    
شارين وناء * ناية جملس ا يريات عىل مدخل  بإدخال بعض ا ت ب ملستغ ل

بال الزوار ئة قاعة ال سـتقو  .هتي
  املوافقة*
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00006666/22/010/22/010/22/010/22/010    
شارين* نظام إدارة جملس ا ترشوع  ملسم تب  م نظام إدارة جملس ملكقرار ا رشوع  نظر يف  يل ا متأ مج ل

بايق مقرتحات الفرق توصل  شارين إىل حني ا با ل  .ملست
 

07/22/01007/22/01007/22/01007/22/010    

ندوق الوطين * تقيص احلقائق حول ا ية  يا نة ا يف ا لصأر ل ب ن للج لشـ

 .للضامن \ج*عي 

يد  تاكمل إىل ا سخة من هذا امللف ا تب إحا   سـقرر ا مل لن ملك
ته عىل ا لالوزير األول قصد إحا  .سـيد وزير العدلل

 

010010010010////22222222////08080808    

بل* تب ا ملقاج*ع ا تب عقد اج*ع q يوم امجلعة  ملك بارشة بعد 2010 أبريل 9ملكقرر ا م 

يل  يع من  ية مع تضمني جدول أعامq موا تا سة \ با ض ت قجلل حف

تكوين تأشرياتـ ا تأمني، ا لا ل  .ل

 

 
 

    


