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  :د الشـيخ بيد هللا وحضور أالعضاء السادةعقد مكتب جملس املستشارين اج�عه أالسـبوعي برئاسة رئيس ا�لس ا
كتور محم

  خلليفة أالول للرئيس ا      :    محمد فوزي بنعالل           -                           
  اخلليفة الثاين للرئيس      :     محمد فضييل                  -                           
  اخلليفة الثالث للرئيس      :                 حلسن بيجديكن -                           

  اخلليفة اخلامس للرئيس     :  عبد الرحامن ٔاشن              -                           
  حماسب ا�لس     :عبد املP ٔافرOط                -                           
  حماسب ا�لس     :             عادل املعطي        -                           
  حماسب ا�لس      :  عابد شكيل                    -                           
                           -              Uٔامني ا�لس       :       ٔامحد حا  

  ٔامني ا�لس:       عبد اللطيف ٔابدوح             -           
  ٔامني ا�لس        :  محيد كوسكوس               -                           

  

بداية oج�ع وقبل التطرق ٕاىل النقط املدرجة يف جدول أالعامل ٔاثريت قضية إالحاطة اليت ٔادرجت يف جلسة يوم  يفيفيفيف    

داري للمجلس وما رافقها من تشـنجات ، اليت تضمنت مجt من oنتقادات املوrة لطريقة التدبري االٕ 2010ٔابريل  27الثالpء 

ة ومالبساهتا وما ٔاصبحت تشلك نقط وبعد نقاش مسـتفيض ملضامني هذه إالحاط .رت عىل السري العادي للجلسةثوردود فعل أ 

بتشكيل جلينة مكونة من السادة  اسليب عىل ٔاداء ا�لس وصورته 
ى الرٔاي العام الوطين اختذ املكتب قرار  إالحاطة من انعاكس

احملاسـبني للنظر يف حصة ما جاء يف هذه إالحاطة وٕاخبار املكتب بنتاجئ التحقيق الختاذ ما يراه مناسـبا من ٕاجراءات رضورية، كام 

ٔاهاب ¢لسادة نواب الرئيس ا ين يرتٔاسون اجللسات العمومية برضورة المتسك احلريف مبقتضيات النظام ا
اخيل املنظمة ملوضوع 

مبوضوعها وعىل ٔاساس ٕاخبار رئاسة ا�لس كون رئيس الفريق هو املؤهل لعرضها يف حدود ثالث دقائق  عىلإالحاطة واليت تنص 

ساعة عىل أالقل قبل انعقاد اجللسة، و¢ملناسـبة أكد عىل رضورة تقدمي مقرتحات لتعديل وتطوير هذا املقتىض خالل دراسة جلنة 

  .الها عىل النظام ا
اخيل للمجلسالعدل والترشيع وحقوق إالنسان ¢لتعديالت املزمع ٕادخ

ماي  04 رر عقد جلسة معومية يوم الثالpءوا ي تصدره حمور الترشيع حيث ق ٔاعام¬دراسة جدول  ٕاىلانتقل املكتب  بعدهابعدهابعدهابعدها                

من  16تعدل مبوجبه املادة  08.09مبارشة بعد حصة أالسـئt الشفوية ختصص ل±راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  2010

  .مبثابة مدونة أالرسة  70.03لقانون رمق ا
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وعىل حصيt معلها منذ بداية دورة ٔابريل قرر املكتب تعيني  عاطالعه عىل بر½مج أشغال اللجن ا
امئة خالل أالسـبو  وبعدوبعدوبعدوبعد            

ل النظام السـيد عبد الرمحن ٔاشن اخلليفة اخلامس للرئيس ممثال عن املكتب يف اللجينة التقنية اخلاصة بدراسة مقرت¾ تعدي

  .ا
اخيل �لس املستشارين وذÀ بناء عىل طلب رئيس جلنة العدل والترشيع وحقوق إالنسان ¢�لس

ٔابريل  22بتارخي  السـيد الوزير أالول حول نتاجئ oقرتاع الترشيعي اجلزيئ ا ي ٔاجري  اطلع املكتب عىل مراسt بعدهابعدهابعدهابعدها            

 مجلاعات احمللية جبهة سوس ماسة درعة ؤاسفرت عن انتخاب السـيد ٕاسامعيل قيوحبرمس الهيئة الناخبة املكونة من ممثيل ا 2010

  . مبجلس املستشارين، وقرر ¢ملناسـبة ٔان تمت تالوة الرساÇ من حزب oسـتقالل عضوا 

 ٔاكتوبر 02القايض ٕ¢لغاء نتيجة oقرتاع ا ي ٔاجري يف  10/795قرار ا�لس ا
سـتوري رمق اطلع املكتب عىل  كامكامكامكام            

لتجديد ثلث ٔاعضاء جملس املستشارين يف نطاق الهيئة الناخبة املكونة من ٔاعضاء جمالس امجلاعات احمللية للجهة  2009

الرشقية، ؤاعلن عىل ٕاثره انتخاب السادة محمد نصريي والصبحي اجلاليل واحلسن قيشو¾ ٔاعضاء جملس املستشارين، 

  .وقرر تالوة هذا القرار يف ٔاول جلسة معومية

واليت سرئاسها  2010ماي  04جانب آخر وافق املكتب عىل جدول اعامل جلسة أالسـئt الشفوية ليوم الثالpء  منمنمنمن        

  .السـيد عبد الرمحن ٔاشن اخلليفة اخلامس للرئيس والسـيد عبد اللطيف ٔابدوح Îٔمني للجلسة

رة ا
بلوماسـية تنظميها لفائدة بعض حمور العالقات اخلارجية رحب املكتب ¢لزOرة اليت تعزتم السـيدة رئيسة ا
ائ يفيفيفيف        

tعقيالت السفراء املعمتدين ببالد½ خالل أالسابيع املقب .  

للمجلس اجلهوي للمجلس اجلهوي للمجلس اجلهوي للمجلس اجلهوي  ¢18
ورة  لربملانية ا
ولية ويتعلق أالمر وافق املكتب عىل املشاركة يف بعض امللتقيات ا بعدهابعدهابعدهابعدها   

و امجلع oستشاري  2010ماي  11و  10شاسا  الكونغو  يويم اليت ستنعقد بكين  إالفريقي للجمعية الربملانية للفرنكفونيةإالفريقي للجمعية الربملانية للفرنكفونيةإالفريقي للجمعية الربملانية للفرنكفونيةإالفريقي للجمعية الربملانية للفرنكفونية

، عىل 2010ماي  28و  27ماي  السادس للربملانيني من ٔاجل احملمكة اجلنائية ا
ولية وقواعد القانون برملان ٔاوغندا اكمباال 

  .ٔان يمت حتديد تشكيt الوفود بناء عىل مبدٔا المتثيلية النسبية

، وذÀ 2010ماي  7ادل املعطي عن املكتب يف ٔاشغال املؤمتر السـنوي الرابع يف بريوت جانب آخر عني السـيد ع منمنمنمن            

  :وفد من ا�لس يتكون من السادة جبانب

        رئيس فريق أالصاÇ واملعارصةرئيس فريق أالصاÇ واملعارصةرئيس فريق أالصاÇ واملعارصةرئيس فريق أالصاÇ واملعارصة: : : : عبد احلكمي بنشامسعبد احلكمي بنشامسعبد احلكمي بنشامسعبد احلكمي بنشامساملستشار احملرتم املستشار احملرتم املستشار احملرتم املستشار احملرتم السـيد السـيد السـيد السـيد     - - - -                         

        لترشيع وحقوق إالنسان، عن الفريق احلريكلترشيع وحقوق إالنسان، عن الفريق احلريكلترشيع وحقوق إالنسان، عن الفريق احلريكلترشيع وحقوق إالنسان، عن الفريق احلريكرئيس جلنة العدل و ارئيس جلنة العدل و ارئيس جلنة العدل و ارئيس جلنة العدل و ا::::السـيد املستشار احملرتم معر ادخيلالسـيد املستشار احملرتم معر ادخيلالسـيد املستشار احملرتم معر ادخيلالسـيد املستشار احملرتم معر ادخيل    - - - -                                     
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        عضو الفريق oسـتقاليل للوحدة و التعادليةعضو الفريق oسـتقاليل للوحدة و التعادليةعضو الفريق oسـتقاليل للوحدة و التعادليةعضو الفريق oسـتقاليل للوحدة و التعادلية::::السـيد املستشار احملرتم النعم ميارةالسـيد املستشار احملرتم النعم ميارةالسـيد املستشار احملرتم النعم ميارةالسـيد املستشار احملرتم النعم ميارة        - - - -                     

موضوع الشؤون إالدارية تدارس املكتب من جديد موضوع منظام ٕادارة جملس املستشارين وذÀ عىل ضوء مقرتحات  يفيفيفيف            

املكتب اللجينة اليت سـبق ؤان عيهنا يف السابق لٕالج�ع من جديد الفرق ¢�لس ويف هذا إالطار دعا ومالحظات بعض 

¢يق الفرق أالخرى من ٔاجل ٕاعداد تصور اكمل لهذا  قرتحات أالخرى اليت ميكن ٔان تعرضها 
راسة هذه املقرتحات وانتظار امل

 .يوما 15ذ قراره الهنايئ يف مدة ال تتجاوز املنظام وعرضه عىل ٔانظار املكتب خالل اج�عه الختا

ذÀ فوض املكتب للسادة احملاسـبني مبعية أالمني العام للمجلس ٕاعداد تصور حول الطرق وأالساليب املمكنة لتغيري منط  بعدبعدبعدبعد    

اسـبني مع اسـتغالل املركب السمعي البرصي، نفس أالمر ¢لنسـبة للمعدات التقنية �لس املستشارين حيث فوض للسادة احمل

  .معلية اقتناء هذه املعدات ٕاىلأالمني العام للمجلس للوقوف عىل حاجياهتم امللحة والرضورية قصد اللجوء 
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     املوافقة على حمضر االجتماع-
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02/26/01002/26/01002/26/01002/26/010    

  :التشريــع)1

  :النصوص التشريعية اجلاهزة

من القانون رقم  16تعدل مبوجبه املادة  08.09مشروع قانون رقم -1

  .األسرة مبثابة مدونة 70.03

  

شرة عقد جلسة عمومية للدراسة والتصويت مبا-

ماي  04بعد حصة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

2010  

  

  

 
 

03/26/01003/26/01003/26/01003/26/010    

  

  :أشغال اللجن) 2

  .برنامج عمل اللجن الدائمة خالل األسبوع -  1.2

  

  االطــــــــــالع-

  

    .اللجن الدائمةمذكرة حول تطور أشغال  -2.2  04/26/01004/26/01004/26/01004/26/010

  االطــــــــــالع-

  

  

05/26/01005/26/01005/26/01005/26/010  

  :رئيس جلنة التشريع وحقوق اإلنسانمراسالت السيد  -3.2

حول تعيني ممثل عن املكتب يف اللجينة التقنية اخلاصة   - أ

  .بدراسة مقرتحني تعديل النظام الداخلي لس املستشارين

  

   تكليف السيد عبد الرمحن أشن -

  يناخلليفة اخلامس لرئيس جملس املستشار  

  

  العــــــــاالط -  .لدى اللجنة وضعية مقرتحات القوانني العالقة -ب  06/26/01006/26/01006/26/01006/26/010

  

  

 

 

 

 

07/26/01007/26/01007/26/01007/26/010  

  :عضو جديد بمجلس المستشارين )3

حول نتائج االقرتاع التشريعي اجلزئي  مراسلة السيد الوزير األول

برسم اهليئة الناخبة املكونة  2010أبريل  22الذي أجري بتاريخ 

من ممثلي اجلماعات احمللية جبهة سوس ماسة درعة وأسفرت عن 

خاب السيد إمساعيل قيوح  من حزب االستقالل عضوا انت

  .مبجلس املستشارين

  

الوة الرسالة يف اجللسة االطالع وقرار بت -

  العامة

  

  

  

  

08/26/01008/26/01008/26/01008/26/010        

  

  

  

  : قرارات المجلس الدستوري )4444

القاضي بإلغاء نتيجة  10/795قرار الس الدستوري رقم -

ثلث أعضاء لتجديد  2009أكتوبر  02االقرتاع الذي أجري يف 

جملس املستشارين يف نطاق اهليئة الناخبة املكونة من أعضاء 

جمالس اجلماعات احمللية للجهة الشرقية، وأعلن على إثره انتخاب 

السادة حممد نصريي والصبحي اجلاليل واحلسن قيشوحي أعضاء 

  .جملس املستشارين

  

تالوة القرار يف اجللسة االطالع وقرار ب -

  العامة
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09/26/01009/26/01009/26/01009/26/010  
  املوافقة على جدول األعمال -  .2010201020102010 ماي  04040404يوم الثالثاء لجلسة األسئلة الشفهية ) 5555

  السيد عبد الرمحن أشن :  رئاسة اجللسة*

  السيد عبد اللطيف أبدوح: أمانة اجللسة*

  

    

    

    

    

10/26/01010/26/01010/26/01010/26/010    
    

    

    

11/26/01011/26/01011/26/01011/26/010        

  

  

  

    

12/26/01012/26/01012/26/01012/26/010    
    

    

  

    

13/26/01013/26/01013/26/01013/26/010    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

14/26/01014/26/01014/26/01014/26/010  

  :لخارجيةالعالقات ا)6666

أنشطة العالقات الخارجية المبرمجة في جدول أعمال * 

  .اجتماع مكتب مجلس المستشارين

املتعلقة باقرتاح " الدائرة الديبلوماسية"رسالة السيدة رئيسة  – 1.6

سيدة من عقيالت السفراء  25تنظيم زيارة لفائدة ما يناهز 

  .املعتمدين ببالدنا

 CHAIالندي برئاسة زيارة الوفد الربملاين التي -2.6

CHIDGHOB  يونيو  5و  3رئيس جملس النواب لبالدنا ما بني

2010  

 

  

للمجلس اجلهوي اإلفريقي للجمعية الربملانية  18الدورة  -3.6

 11و  10يومي  -الكونغو –للفرنكفونية اليت ستنعقد بكينشاسا 

  .2010ماي 

  

ة اجلمع االستشاري السادس للربملانيني من أجل احملكم -4.6

    27 كامباال بني  -لقانون برملان أوغندااجلنائية الدولية وقواعد ا

 .2010ماي  28و 

  

الوفد املشارك يف املؤمتر السنوي الرابع ملنظمة برملانيون  -5.6

  : 2010ماي  7عرب ضد الفساد املزمع عقده ببريوت يوم 

فريق األصالة و  عناملستشار السيد احملرتم حكيم بنشماس  - أ

  رةاملعاص

  .املستشار السيد النعم امليارة عن الفريق االستقاليل -ب

  .املستشار السيد عمر ادخيل عن الفريق احلركي - ج

  

  

  

  الرتحيب بالزيارة-

  

  

  الرتحيب بالزيارة -

  

  

  

  

  

  املوافقة على املشاركة  -

  

  

  املوافقة على املشاركة  -

  

 

  

االطالع على التشكيلة النهائية للوفد  -

تداب السيد عادل املعطي املشارك مع ان

  .حماسب الس ممثال عن املكتب
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xxxx    

15/26/01015/26/01015/26/01015/26/010  

  :شؤون إدارية)7777

مقرتحات ومالحظات الفريق االشرتاكي حول مشروع  -1.7

  .املنظام املعروض على مكتب الس

قرار بعقد اجتماع اللجنة املختصة على  -

أساس عرض املقرتح النهائي على أنظار 

  .األسبوع املقبلخالل  املكتب

  

مراسلة السيد منسق جمموعة االحتاد الوطين للشغل  -2.7  16/26/01016/26/01016/26/01016/26/010

  .باملغرب حول طلب توفري مكتب خاص باموعة مبقر الس

مت االطالع على الطلب وأرجأ البت فيه  -

  .نظرا لعدم توفر مكاتب شاغرة

  

تفويض السادة احملاسبني مبعية األمني العام  -  .تغيري منط استغالل املركب السمعي البصري -3.7  17/26/01017/26/01017/26/01017/26/010

للمجلس مهمة ييئ تصور متكامل وعرضه 

  .على أنظار املكتب يف االجتماع املقبل

  

تفويض السادة احلاسبني مبعية األمني العام  -  .التجهيزات التقنية اخلاصة بالس-4.7  18/26/01018/26/01018/26/01018/26/010

للمجلس مهمة االتصال مع الفرق للوقوف 

معلى حاجيا .  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


