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        مشروع محضر مشروع محضر مشروع محضر مشروع محضر 

        2010201020102010 أبريل  أبريل  أبريل  أبريل 26262626 ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين 25252525اجتماع المكتب رقم اجتماع المكتب رقم اجتماع المكتب رقم اجتماع المكتب رقم 

        

 

س الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا وحضور األعضاء عقد مكتب جملس املستشارين اجتماعه األسبوعي برئاسة رئيس ال

  :السادة

  خلليفة األول للرئيس :حممد فوزي بنعالل            -                           

  اخلليفة الثاين للرئيس:حممد فضيلي                   -                           

  اخلليفة الثالث للرئيس      :حلسن بيجديكن         -                           

  اخلليفة الرابع للرئيس:شيخ امحدو  ادبدا               -                         

  اخلليفة اخلامس للرئيس:عبد الرمحان أشن               -                           

  لسحماسب ا:عبد امللك أفرياط                -                           

  حماسب الس:عادل املعطي                     -                           

  حماسب الس:عابد شكيل                     -                           

  أمني الس:محيد كوسكوس                -                            

  أمني الس                   :أمحد حاجي-                            

  

  

أعضاء املكتب على ضرورة ، أمجع السادة 2010 أبريل 26بعد موافقته على مشروع حمضر االجتماع السابق ليوم االثنني 

 للمكتب، ويف هذا اإلطار تقرر موافاة ية األسبوعات املكتب مشروع جدول األعمال قبل انعقاد اجتماعاطالعهم على

  .مجعة يوم مساء كل ول األعمال سواء عرب الفاكس أو كتابام مبشروع جدأعضاء املكتب 

 اجتماع تقييمي خيصص للوقوف على مدى تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة االتفاق على عقدوعالقة باملوضوع ذاته، مت 

  . وذلك خالل األيام املقبلة عن مكتب الس
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  ،املدرجة يف جدول أعمالهإثر ذلك تناول املكتب بالدراسة خمتلف النقط 

ق يتعل 09.09على جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ويتعلق األمر مبشروع قانون رقم نصني تشريعيني بداية قرر املكتب 

كما وافق عليه جملس النواب ومقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو احملالت املخصصة بتتميم جمموعة القانون اجلنائي،

   .كما وافق عليه جملس النواب. تجاري أو الصناعي أو احلريفلالستعمال ال

 ، الدائمة، وكذا جدول أعمال اللجن2010اطلع على مذكرة حول تطور أشغال اللجن الدائمة خالل دورة ابريل وبعد أن 

 جديكن اخلليفة الثالث للرئيسالسيد حلسن بي،اليت سريأسها 2010 أبريل 27 جلسة األسئلة الشفوية ليوم الثالثاء عمالصادق على جدول أ

  .والسيد أمحد حاجي كأمني

 ،وهكذا رحب ور العالقات اخلارجية، اطلع املكتب على خمتلف األنشطة املربجمةكما تدارس مجلة من النقط املدرجة يف حم

 19 الفترة املمتدة مابني بالزيارة اليت تعتزم جمموعة الصداقة الربملانية السادسة يف جملس األمة الكوييت القيام ا للمغرب يف

 ويف هذا اإلطار مت التأكيد على ضرورة اإلسراع بتشكيل جمموعة الصداقة املغربية الكويتية لس .2010 ماي 21إىل 

  .املستشارين

 املوجهة للمجلس للمشاركة يف االجتماع املشترك للجنة الشؤون السياسية واألمن وحقوق اإلنسان لدعوة  على قكما واف

ة حتسني مستوى العيش واملبادالت بني اتمعات املدنية والثقافة التابعني للجمعية الربملانية األورومتوسطية باسطنبول وجلن

  . بنعالل اخلليفة األول للرئيس أمر تشكيل الوفد املشارك للسيد حممد فوزي،وفوض 2010 ماي 22و 21يومي ) تركيا(

 15بروسيا الفيدرالية يومي ) الغرفة السفلى" (جملس الدوما"الذي سينظمه " إفريقيا-روسيا"بالنسبة للمؤمتر الربملاين الدويل 

، مت التفويض لرئاسة الس  والذي سيشارك يف أشغاله السيد رئيس جملس املستشارين شخصيا مبوسكو2010 يونيو 16و

  .أمر التنسيق مع رئاسة جملس النواب قصد تشكيل وفد مشترك

و األمينني العامني املساعدين ستشارين لشغل منصب األمن العام مة بأمساء مرشحي جملس املوحول موضوع إعداد قائ

لرابطة جملس الشيوخ والشورى واالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب تقرر تفويض رئاسة الس مهمة التنسيق مع وزارة 

اصفات الضرورية، مع احلث على جتنيد مصاحل الوزارة قصد الشؤون اخلارجية والتعاون من أجل اختيار املرشحني وفق املو

  .هلمالالزم حشد الدعم 

 وبغية إشراك خمتلف الفعاليات السياسية بالس، تقرر متكني الفرقوفيما يتعلق بإطالق جملة جديدة لالحتاد الربملاين العريب، 

  .املواضيع املقترحةوكتابات يف  من مشاريع العناوين قصد املشاركة بإسهامات الربملانية

 27إحالة نتائج االجتماع التنسيقي للمجموعة العربية داخل االحتاد الربملاين الدويل الذي عقد يف بانكوك يف كما تقرر 

 حول الشكل القانوين لالحتاد، والنص الكامل ملشروع االتفاقية الدولية اخلاصة بإعادة تأسيس االحتاد الربملاين 2010أبريل 
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لتنسيق مع رئاسة جملس النواب لعقد رئاسة الس أمر ا أعضاء الشعبة املغربية لس املستشارين مع تفويض الدويل، على

  .اجتماع خيصص لبحث املقترح وإغنائه ببعض اآلراء واملالحظات ليعرض على أنظار املكتب يف اجتماع الحق

،مت موارد بشرية ومادية وفضاءات العمل الضرورينية من دف توفري وسائل العمل للفرق الربملاويف جمال الشؤون اإلدارية،

جتديد التأكيد على قرار املكتب القاضي بإعادة انتشار املوظفني قصد وضع العدد الالزم من املوارد البشرية رهن إشارة 

مت تكليف ظفني برسم السنة املالية املقبلة،وبعض الفرق اليت تشكو من اخلصاص على أساس أن يتم توظيف جمموعة من املو

السادة احملاسبني والسيد األمني العام للمجلس حلصر اخلصاص لدى الفرق من أجل إعداد تصور متكامل لتجهيز الفرق 

هن إشارة فريق ع ستة مكاتب رضكما تقرر و. بالس مبختلف معدات العمل من لوازم مكتبية وجتهيزات معلوماتية

  .املعاصرةاألصالة و

 لتلقي مقترحات  ارة جملس املستشارين، تقرر حتديد مهلة أسبوع خبصوص مقترحات الفرق حول الصيغة املقترحة ملنظام إد

  . يف الصيغة وذلك خالل االجتماع املقبل للمكتبة النهائي من أجل البت الربملانيةالفرق  باقي ومالحظات
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  لمستشارينقرارات مكتب مجلس ا

  52 في اجتماعه رقم 

26/04/2010   

        مالحظـــاتمالحظـــاتمالحظـــاتمالحظـــات    مضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذ        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار

01/25/010 

  ليوم االثنني 24 رقممشروع حمضر االجتماع -

  :2010 أبريل 19

     املوافقة على احملضر-

02/25/010 

  موافاة أعضاء املكتب مبسودة مشروع جدول-  مشروع جدول أعمال املكتب

األعمال عرب الفاكس أو كتابة السادة أعضاء 

  .املكتب مساء كل  يوم مجعة

  

  

03/25/010 

 ختصيص اجتماع تقييمي من أجل الوقوف -  :مآل قرارات املكتب 

على مدى تطبيق القرارات الصادرة عن مكتب 

  .الس

  

04/25/010 

     :النصوص احملالة من جملس النواب

علق بتتميم  يت09.09مشروع قانون رقم - 

  .جمموعة القانون اجلنائي

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو احملالت -

املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو 

    .احلريف 

  

  

  

 إحالة النصني على جلنة والتشريع وحقوق -

  اإلنسان

  

05/25/010  

  جلسة األسئلة الشفوية-

  2010 أبريل 27 ليوم الثالثاء 

   جدول األعمال املوافقة على-

السيد حلسن بيجديكن : الرئاسة -

  اخلليفة الثالث للرئيس

السيد أمحد حاجي أمني : األمانة -

  الس

  

06/25/010 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العالقات اخلارجية-

 اجتماع مشترك للجنة الشؤون السياسية و -

األمن و حقوق اإلنسان و جلنة حتسني مستوى 

ية و العيش و املبادالت بني اتمعات املدن

الثقافة التابعتني للجمعية الربملانية االورومتوسطية 

  2010 مايو 22 و 21يومي ) تركيا(ول باسطنب

  

 املوافقة على املشاركة مع تفويض أمر تشكيل -

الوفد املشارك للسيد حممد فوزي بنعالل  اخلليفة 

  .األول للرئيس
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07/25/010 

  

 

  

سة يف  زيارة جمموعة الصداقة الربملانية الساد-

 مايو 21 إىل 19جملس األمة الكوييت من 

2010.  

  

 الترحيب بالزيارة مع التأكيد على ضرورة -

اإلسراع بتشكيل جمموعة الصداقة املغربية 

  .الكويتية  مبجلس املستشارين

  

  

  

 

08/25/010 

 

 

 

 

  

  دعوة  موجهة للمجلس من املؤمتر  الربملاين -

جملس "ه الذي سينظم"  أفريقيا–روسيا "الدويل 

روسيا الفدرالية ) الغرفة السفلى" (الدوما 

    . مبوسكو2010 يونيو 16 و 15وذلك يومي 

    

  

 تفويض رئاسة الس أمر التنسيق مع رئاسة -

  .جملس النواب قصد تشكيل وفد مشترك

  

  

 

09/25/010 

  

  

 إعداد قائمة بأمساء مرشحي جملس املستشارين –

العامني لشغل منصب األمني العام واألمينني 

املساعدين لرابطة جمالس الشيوخ والشورى 

    .واالس املماثلة يف أفريقيا والعامل العريب

  

  

 تفويض رئاسة الس مهمة التنسيق مع وزارة -

الشؤون اخلارجية والتعاون من أجل اختيار 

املرشحني وفق املواصفات الضرورية، وجتنيد 

  .مصاحل الوزارة قصد حشد الدعم هلم

  

10/25/010  
 

  

مسامهة : الة اجلديدة لالحتاد الربملاين العريب- 

  .الشعبة املغربية 

  

  

 متكني الفرق الربملانية من مشاريع العناوين -

قصد املسامهة ببحوث وكتابات يف املواضيع 

  .املقترحة

  

  

  

  

11/25/010  
  

 

 

 

  

 نتائج االجتماع التنسيقي للمجموعة العربية –

لدويل ،الذي عقد يف داخل االحتاد الربملاين ا

 حول الشكل القانوين 27/04/2010بانكوك 

  .لالحتاد

     اخلاصةالنص الكامل ملشروع االتفاقية الدولية----

  .تأسيس االحتاد الربملاين الدويل    بإعادة

  

 قرار بتفويض رئاسة الس أمر التنسيق مع -

رئاسة جملس النواب قصد دعوة الشعبة املغربية 

 املقترح وإغنائه لعقد اجتماع خيصص لبحث

ببعض اآلراء واملالحظات ليعرض على أنظار 

  .املكتب يف اجتماع الحق
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12/25/010  
 

 

 

 

 

 

  

عقد اجتماع خيصص ملناقشة املسودة األوىل -

من مشروع خطة العمل الوطنية يف جمال 

  .الدميقراطية وحقوق اإلنسان

  

 إحالة املسودة على الفرق الربملانية دف -

  .قترحاتإغنائها بامل

  

  

 

 

13/25/010 

 

 

  :شؤون إدارية 

    اللوازم املكتبية -1111

  

 تكليف السادة احملاسبني و السيد األمني العام -

للمجلس حلصر اخلصاص لدى الفرق من أجل 

إعداد تصور متكامل لتجهيز الفرق الربملانية 

  .بالس مبختلف معدات العمل

  

14/25/010 

 

 

مكاتب رهن إشارة فريق األصالة  وضع ستة -  :التوزيع اايل للفرق -2222

  .واملعاصرة

  

15/25/010 

 

    :إعادة انتشار املوظفني -3333

  

  

 جتديد قرار املكتب القاضي بإعادة انتشار -

املوظفني قصد وضع العدد الالزم  من املوارد 

بعض الفرق اليت تشكو من البشرية رهن إشارة 

على أساس أن يتم توظيف جمموعة من اخلصاص،

  .لسنة املالية املقبلةظفني برسم ااملو

  

16/25/010  
  

 

    

  :منظام إدارة جملس املستشارين -4444

 انتظار ردود الفرق من أجل البت النهائي يف -

صيغة املنظام املقترح وذلك خالل االجتماع 

  .املقبل للمكتب

  

 
  


