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        محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب 

        2010201020102010 أبريل  أبريل  أبريل  أبريل 9999 ليوم الجمعة  ليوم الجمعة  ليوم الجمعة  ليوم الجمعة 23232323رقمرقمرقمرقم

  

  

 رئيس الس الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا  اجتماعه األسبوعي برئاسة2010201020102010 أبريل 9 مكتب جملس املستشارين يوم اجلمعة عقد

  :وحضور األعضاء السادة

  اخلليفة األول للرئيس:      حممد فوزري بنعالل                 -

 اخلليفة الثاين للرئيس :                               حممد فضيلي -

 اخلليفة الرابع للرئيس   :        الشيخ أمحدو دبدا              -

 اخلليفة اخلامس للرئيس:              الرمحان أشنعبد  -

   حماسب           :  عبد املالك أفرياط -

 حماسب:         عادل املعطي                       -

 حماسب:                              عابد الشكيل -

 أمني:         عبد اللطيف أبدوح                 -

 أمني   :         أمحد حاجي                      -

 اطلع املكتب على املراسلة املتعلقة باإلخبار باندماج فريقي 2010 أبريل 5املوافقة على حمضر االجتماع السابق ليوم االثنني         فبعد 

رئاسته اىل والذي أسندت " فريق التجمع الدستوري املوحد" التجمع الوطين لألحرار والفريق الدستوري يف فريق موحد أطلق عليه اسم

، وقرر املكتب بأن يتم اإلعالن عن الفريق اجلديد يف أول جلسة )وينوب عنه املستشار السيد احلو مربوح(املستشار السيد إدريس الراضي 

 .عمومية

  .بعد ذلك شرع املكتب يف تدارس النقط املتضمنة يف جدول أعماله

  .الل الفترة املمتدة ما بني الدورتني، وكذا برنامج عملها خالل األسبوع املقبل اطلع املكتب على حصيلة أشغال اللجن الدائمة خ     بداية

 مباشرة بعد حصة األسئلة الشفوية ختصص للدراسة والتصويت 2010 أبريل 13 ذلك قرر املكتب عقد جلسة عمومية يوم الثالثاء      إثر

  ).مادة فريدة(لق باملاء، كما صادقت عليه جلنة الفالحة بدون تعديل  املتع10.95 يتمم مبوجبه القانون رقم 42.09على مشروع قانون رقم 

 القاضي برفض الطعن الذي قدمه السيد حسن بنشميس ملتمسا 10/793 جهة أخرى اطلع املكتب على قرار الس الدستوري رقم  ومن  

ملكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية جبهة دكالة عبدة،  يف نطاق اهليئة الناخبة ا2009 أكتوبر 2فيه إلغاء نتيجة االقتراع الذي أجري يف 

  .والذي أعلن عن إثره انتخاب السيدة لطيفة زواين عضو مبجلس املستشارين

 اليت سريأسها اخلليفة األول 2010 أبريل 13 تدارس النقطة املتعلقة  مبشروع جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء      وخالل

 السيد حممد فوزي بنعالل والسيد أمحد حاجي كأمني للجلسة، أثريت مسألة اندماج الفريقني ومدى تأثريها على حصة الفرق كما للرئيس

أثريت قضية اإلحاطة علما واليت أصبحت تسترتف حصة زمنية مهمة من أشغال اجللسة، وكذا غياب السادة املستشارين وأعضاء احلكومة 

  .ة احترام الوقت املخصص لألسئلة واألجوبةفضال عن قضايا أخرى كمسأل




	ر����   23ا��	ع ا����                                                                                                       ���� ا�
 

 3 

 أثري نقاش مستفيض حول هذه القضايا حيث خلص املكتب إىل ضرورة التعجيل بتعديل النظام الداخلي قصد تضمينه مقتضيات      وقد

ية نقل هذا جديدة تنظم بشكل واضح موضوع اإلحاطة وإمكانية خصمها من حصص الفرق من األسئلة الشفوية، مع التأكيد على أمه

النقاش الدائر داخل املكتب إىل السادة رؤساء الفرق قصد اختاذ  قرار مجاعي يقنن استعمال هذا احلق، ويف انتظار ذلك قرر املكتب بأن يتم 

  .التمسك بالنظام الداخلي فيما يتعلق ذا املوضوع واحترام كل املقتضيات املتعلقة به

ستشار احملترم السيد عبد الرمحن أشن اخلليفة اخلامس للرئيس حول ظاهرة الغياب والذي  ضمنه ضوء العرض الذي تقدم به امل     وعلى 

جمموعة من التصورات واآلراء الكفيلة مبعاجلة هذه الظاهرة من خمتلف جوانبها، جدد املكتب قراره السابق بضرورة إعمال مقتضيات النظام 

د على اعتماد الئحة احلضور بالنسبة الجتماعات اللجن واجللسات العمومية، قصد الداخلي فيما خيص هذه  الظاهرة، حيث مت التأكي

  . اإلعالن عن أمساء املتغيبني

 هذه اإلجراءات على أرض الواقع سيتم الشروع  يف جتربة نظام احلضور والتصويت بالبطائق املمغنطة واليت تتوفر عليه وحدة    ولترمجة

  .السمعي البصري مبجلس املستشارين

موضوع آخر قدم األمني العام للمجلس عرضا حول اخليارات املمكنة لعقدة تأمني السادة املستشارين واملوظفني واليت تشتمل على   ويف

  .ثالث خيارات تقنية مبواصفات وانعكاسات مالية خمتلفة

نقاش ودراسة معمقة موع هذه اخليارات أمجع املكتب على اعتبار اخليار الثاين أكثر مالئمة لتطلعات املؤسسة يف هذا اال و      وبعد

الذي يقوم على إحداث عقد التأمني الصحي بنفس خدمات و ضمانات العقد احلايل مع إحداث عقد التأمني الصحي التكميلي على أساس 

رسم على (* % 3.90 درهم لكل فرد و لكل مرض يف السنة،كما سيتم تفعيل العقدين باستحقاق قدره 1.000.000.00سقف إضايف قدر 

  ).عقد التأمني

  :ويف األخري قرر املكتب تأجيل النظر يف حمور العالقات اخلارجية والذي تضمن النقط التالية

  .داخل املنظمات واهليآت الربملانية الدولية  ورقة العمل املقدمة من طرف اخلليفة األول للرئيس حول التمثيلية -

  2010 أبريل وفاتح ماي 30 زيارة رئيس جملس الشيوخ املكسيكي للمغرب ما بني -

  . تشكيلة الوفد األورويب يف اللجنة الربملانية املشتركة بني املغرب واالحتاد األورويب-

  .املتعلقة بتأشرية الدخول إىل بلجيكا املراسلة الواردة من وزارة اخلارجية حول  املسطرة اجلديدة -

املنظم من قبل جملس النواب ) " تركيا وإيران( مؤمتر الربملانيني حول املياه يف الوطن العريب واجلوار  " دعوة موجهة للمجلس للمشاركة يف -

  . يف مبىن جملس النواب اللبناين2010 ماي 15 و 13اللبناين وذلك خالل الفترة ما بني 
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  قرارات مكتب جملس املستشارين

  23232323 يف اجتماعه رقم 

09/04/2010   

  

    رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار
    المالحظاتالمالحظاتالمالحظاتالمالحظات    مضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذ    الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

01/23/01001/23/01001/23/01001/23/010    

قرار املكتب باإلعالن يف أول جلسة عمومية عن اندماج     :تشكيل فريق برملاين جديد-

فريقي التجمع الوطين لألحرار والفريق الدستوري يف 

فريق التجمع الدستوري " لق عليه فريق موحد أط

والذي أسندت رئاسته اىل املستشار السيد " املوحد

وينوب عنه املستشار السيد احلو (إدريس الراضي 

 ). مربوح

 

عقد جلسة يرأسها اخلليفة األول للرئيس السيد حممد 

 .سيد أمحد حاجي كأمني للجلسةفوزي بنعالل وال

 

02/23/01002/23/01002/23/01002/23/010    

  جلسة األسئلة الشفوية-

    2010201020102010 أبريل 13131313 ليوم الثالثاء 

  :موضوع اإلحاطة علما

 التمسك بتطبيق النظام الداخلي فيما يتعلق ذا 

 .املوضوع واحترام كل املقتضيات املتعلقة به

 

03/23/01003/23/01003/23/01003/23/010    

الدراسة والتصويت على النصوص -

    اجلاهزة

  

 مباشرة 2010 أبريل 13عقد جلسة عمومية يوم الثالثاء -

 الشفوية ختصص للدراسة والتصويت بعد حصة األسئلة

 يتمم مبوجبه القانون رقم 42.09على مشروع قانون رقم 

 املتعلق باملاء، كما صادقت عليه جلنة الفالحة 10.95

 ).مادة فريدة(بدون تعديل 

04/23/01004/23/01004/23/01004/23/010    

جتديد املكتب لقراره السابق بضرورة إعمال مقتضيات -    ظاهرة الغياب-

  :النظام الداخلي من خالل

 اعتماد الئحة احلضور بالنسبة الجتماعات اللجن -

  .واجللسات العمومية، قصد اإلعالن عن أمساء املتغيبني

الشروع  يف جتربة نظام احلضور والتصويت بالبطائق -

املمغنطة واليت تتوفر عليه وحدة السمعي البصري 

  .مبجلس املستشارين
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05/23/01005/23/01005/23/01005/23/010    

يار الثاين أكثر مالئمة إمجاع املكتب على اعتبار اخل    :التأمني

لتطلعات املؤسسة يف هذا اال و الذي يقوم على 

إحداث عقد التأمني الصحي بنفس خدمات و ضمانات 

العقد احلايل مع إحداث عقد التأمني الصحي التكميلي 

 درهم لكل 1.000.000.00على أساس سقف إضايف قدر 

،كما سيتم تفعيل العقدين .فرد و لكل مرض يف السنة

 ).رسم على عقد التأمني(* % 3.90ستحقاق قدره با

 

06/23/01006/23/01006/23/01006/23/010    

  :تأجيل  النظر يف النقط التالية- العالقات اخلارجية-

  ورقة العمل املقدمة من طرف اخلليفة األول للرئيس -

  .حول التمثيلية داخل املنظمات واهليآت الربملانية الدولية

بني  زيارة رئيس جملس الشيوخ املكسيكي للمغرب ما -

  2010 أبريل وفاتح ماي 30

 تشكيلة الوفد األورويب يف اللجنة الربملانية املشتركة -

  .بني املغرب واالحتاد األورويب

 املراسلة الواردة من وزارة اخلارجية حول  املسطرة -

  .اجلديدة املتعلقة بتأشرية الدخول إىل بلجيكا

 مؤمتر الربملانيني" دعوة موجهة للمجلس للمشاركة يف -

) " تركيا وإيران( حول املياه يف الوطن العريب واجلوار  

املنظم من قبل جملس النواب اللبناين وذلك خالل الفترة 

 يف مبىن جملس النواب 2010 ماي 15 و 13ما بني 

 .اللبناين

  

  

        

   

        


