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اسة رئيس ا6لس ا5كتور محمد الشـيخ اج-عه أالسـبوعي برئ 2010ماي  24عقد مكتب جملس املستشارين يوم إالثنني 

  :وحضور أالعضاء السادة بيد هللا

  اخلليفة أالول للرئيس   :                 محمد فوزي بنعالل

  اخلليفة الثاين للرئيس  :       محمد فضييل

  اخلليفة الثالث للرئيس  :       حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :               الشـيخ ٔامحدو دبدا

  اخلليفة اخلامس للرئيس  :                 الرحامن ٔاشنعبد 

  حماسب ا6لس  :      عادل املعطي

  حماسب ا6لس  :       عابد شكيل

Zٔامني ا6لس  :      ٔامحد حا  

  ٔامني ا6لس  :    عبد اللطيف ٔابدوح 

 ٔامني ا6لس  :      محيد كوسكوس

  

، قرر املكتب عقد اج-عات دورية لندوة الرؤساء 2010ماي  17وبعد املوافقة عىل حمرض bج-ع السابق ليوم إالثنني 

لك يوم ثالuء، كام اطلع عىل برsمج معل اللجان ا5امئة خالل أالسـبوع املنرصم، وكذا عىل مذكرة حول تطور ٔاشغالها، 

يوم  وقرر خبصوص املراس� اليت توصل هبا من رئيس جلنة العدل والترشيع وحقوق إالنسان حول اعزتام اللجنة تنظمي

  . ، تلكيف اللجنة املذكورة �لتنسـيق مع الوزارة املعنية"ماكحفة الشغب �ملالعب الر�ضية"درايس حول موضوع 

اليت سرئاسها اخلليفة اخلامس  2010ماي 25بعدها وافق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة أالسـئ� الشفهية ليوم الثالuء 

اZ ٔ�مني للجلسة، مع ٕاعامل مبدٔا الضم �لنسـبة لٔالسـئ� املتعلقة للرئيس السـيد عبد الرمحن ٔاشن، والسـيد ٔامحد ح

وافق عىل عقد جلسة معومية مبارشة بعد   مبسـتجدات قضية الوحدة الرتابية املو�ة للسـيد وزير اخلارجية والتعاون، كام
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صص ل¥راسة والتصويت عىل اجللسة ا£صصة لتقدمي رد السـيد الوزير أالول عىل مداخالت الفرق وا6موعات الربملانية خت

  .يتعلق ٕ�حداث الواك» الوطنية لتمنية تربية أالحياء البحرية 52.09مرشوع قانون رمق 

ويف جمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل ا5عوة املو�ة 6لس املستشارين للمشاركة يف bج-ع الربملاين املنظم 

ل السـيدا وا£صص ملوضوع اجلوانب الترشيعية 5اء فقدان املناعة املكتسـبة من عىل هامش املؤمتر ا5ويل الثامن عرش حو 

�لربملان المنساوي، مع التأكيد عىل رضورة مراعاة التخصص  2010يوليوز  20ٔاجل الفئات االٔكرث ترضرا، واملزمع عقده يوم 

ٔاو القانوين حبمك طبيعة املواضيع املعروضة يف تشكي� الوفد، وذ½ �نتداب الفرق ملستشارين متخصصني يف امليدان الطيب 

  .للنقاش

كام وافق املكتب عىل ا5عوة املو�ة للمجلس من ٔاجل املشاركة يف مناظرة من تنظمي امجلعية الربملانية ملنظمة حلف شامل 

ا �لعامصة املزمع عقده" التحد�ت أالمنية وbقتصادية والبيئية من منظور أور� الشاملية: " أالطليس حول موضوع

، مع عرض املوضوع عىل الفرق الربملانية من ٔاجل انتداب أعضاء من 2010يونيو  19ٕاىل  17الفنلندية هيلسـنيك من 

  .اللجنة الربملانية املغربية أالوروبية حبمك اطالعهم عىل اجلوانب املرتبطة �لتعاون املتوسطي

 120ول ٔاجرٔاة الربملاsت أالعضاء للتوصيات الصادرة خالل ا5ورة وخبصوص املراس� الواردة من bحتاد الربملاين ا5ويل ح

لٕالحتاد، قرر املكتب مراس� وزارة اخلارجية من ٔاجل اختاذ الرتتيبات الرضورية لتسهيل عقد لقاء دويل حول موضوع 

  .السالح النووي والبيئة،كام شلك املكتب �ملناسـبة  جلينة مصغرة ملتابعة املوضوع

لٕالحتاد الربملاين ا5ويل املنعقد ببانكوك يف الفرتة املمتدة ما  122املكتب عىل ملخص حول ٔاشغال ا5ورة بعد ذ½ اطلع 

، وعىل تقرير حول مشاركة وفد من جملس املستشارين يف ٔاشغال املؤمتر السـنوي الرابع ملنظمة 2010وفاحت ٔابريل  27بني 

، وعىل موجز التقرير حول مشاركة الشعبة الربملانية 2010ماي  8و7برملانيون عرب ضد الفساد املنعقد ببريوت ما بني 

املغربية 5ى امجلعية الربملانية للبحر أالبيض املتوسط يف أشغال اللجنتني ا5امئتني أالوىل والثانية والندوة اليت نظمها مركز 

  .2010ل ٔابري 30ٕاىل  28اليت انعقدت بنيس بفرنسا من  IRISالعالقات ا5ولية وbسرتاتيجية 
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رئيس امجلعية الربملانية املتوسطية يف القيام بز�رة معل للمغرب يف ٔاوائل  RUDY SALLESوبعد الرتحيب برغبة السـيد 

، وذ½ من ٔاجل مناقشة الرتتيبات املتعلقة �حتضان اململكة املغربية ل¥ورة اخلامسة، وكذا تدارس 2010شهر يونيو 

ٔاكد السادة ٔاعضاء املكتب عىل رضورة ٕاعداد  حات واملواضيع اليت ستشـتغل علهيا،التو�ات املسـتقبلية للجمعية واملقرت 

ملخصات للتقارير املعدة من طرف الوفود املشاركة يف اللقاءات ا5ولية مرفوقة �ملواقف والتوصيات هناية لك دورة من 

جل ٕاعداد تقارير مشرتكة �لنسـبة للوفود ٔاجل ٕاطالع الفرق الربملانية عىل مضاميهنا، وكذا التنسـيق مع جملس النواب من أ 

  .املشرتكة

بعدها رحب املكتب �لز�رة اليت يعزتم رئيس جملس الشـيوخ أالوروغواZ القيام هبا ٕاىل املغرب خالل أالسـبوع أالول من 

  .2010شهر يونيو 

6يد املهايش ممثال للفريق وخبصوص مراس� رئيس فريق التجمع ا5سـتوري املوحد اخلاصة �نتداب املستشار السـيد عبد ا

فقد متت ٕاحالهتا عىل املصلحة " اجلهوية املتقدمة ودور اجلالية املغربية �خلارج:" للمشاركة يف الندوة ا5ولية حول موضوع

  .ا£تصة من ٔاجل ٕاختاذ إالجراءات الالزمة

يق النقاش يف املوضوع خالل اج-ع ندوة و�لنسـبة للنقطة املتعلقة بتعيني نواب لرؤساء الفرق فقد قرر املكتب ٕاعادة تعم 

من النظام  128الرؤساء من ٔاجل اختاذ القرار املناسب وتنظمي اسـتعامل هذا احلق، ٕاما �لمتسك احلريف مبنطوق املادة 

 ا5اخيل اíي حيرص أالمر يف رئيس الفريق، ٔاو �ملوافقة عىل توسـيع اسـتعامل هذا احلق ليشمل sئب الرئيس يف حا» تعذر

  .حضور الرئيس لسبب من أالسـباب مع ٕاخبار الرئاسة �ٕالsبة مسـبقا

بعد ذ½ تدارس املكتب عددا من النقاط املرتبطة بشؤون السادة املستشارين والرامية ٕاىل حتفزي السادة املستشارين عىل 

 :املواكبة ا5امئة ٔالشغال ا6لس يف ظروف ميرسة من قبيل

لتعاقد مع عدد من الفنادق بناء عىل العروض املتوصل هبا يف هذا الشأن، ومبوجب هذا حيث وافق املكتب عىل ا: إاليواء

درمه عن لك لي� مبيت مع حرص bسـتفادة يف ا5ورات وخالل انعقاد اج-عات  100االتفاق سـيؤدي املستشار مبلغ 

 .اللجان ما بني ا5ورات
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درهام عن لك مستشار للغرفة الواحدة، وستتوىل مصلحة  30سوى وجتدر إالشارة ٕاىل ٔان هذا إالجراء لن يلكف ا6لس     

  .ساعة قبل املوعد 48شؤون   السادة املستشارين øمة متابعة احلجوزات اليت جيب ٔان تكون 

وافق املكتب عىل مقرتح حتويل املعاش ٕاىل ذوي احلقوق،ومبوجب هذا إالجراء : التقاعد أالسايس للسادة املستشارين

ٔالول مرة من تقاعد املتوىف، عىل أن تمت مراس� السـيد الوزير أالول من ٔاجل اختاذ ) ٔارم�، ٔابناء(حلقوق سيسـتفيد ذوو ا

  .الرتتيبات الالزمة

  .وافق املكتب عىل الصيغة الهنائية للتغطية الصحية اخلاصة �لسادة املستشارين: التغطية الصحية

  .تقاعد تمكييل ملوظفي جملس املستشارين كام ٔابدى املكتب موافقته املبدئية عىل وضع ٔاسس نظام
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 17، ليوم االثنني  28مرشوع حمرض اج-ع املكتب رمق *    01/29/01001/29/01001/29/01001/29/010

  .2010ماي

  املوافقة

بدء bج-عات ا5ورية لندوة الرؤساء والهيالك املسرية ) 1111        00002/29/0102/29/0102/29/0102/29/010
        .2010ماي  18للمجلس يوم الثالuء 

  عقد اج-عات دورية لندوة الرؤساء لك يوم ثالuء -

        ::::ٔاشغال اللجنٔاشغال اللجنٔاشغال اللجنٔاشغال اللجن)  )  )  )  2222        03/29/01003/29/01003/29/01003/29/010
مراس� السـيد رئيس جلنة العدل والترشيع وحقوق -3333.2

يوم درايس حول موضوع تنظمي  إالنسان حول اعزتام اللجنة
        "ماكحفة الشغب �ملالعب الر�ضية"

 
تلكيف جلنة العدل والترشيع للتنسـيق مع وزارة الشـباب  -

  والر�ضة

  : : : : جلسة أالسـئ� الشفهيةجلسة أالسـئ� الشفهيةجلسة أالسـئ� الشفهيةجلسة أالسـئ� الشفهية) ) ) ) 3333        04/29/01004/29/01004/29/01004/29/010
ماي  25مرشوع جدول ٔاعامل اجللسة ليوم الثالuء  -1.31.31.31.3

2010:  

ع ٕاعامل املوافقة عىل جدول ٔاعامل جلسة أالسـئ� الشفهية م -
مبدٔا الضم �لنسـبة لٔالشـئ� املو�ة اىل وزير اخلارجية حول 

  .مسـتجدات قضية الوحدة الرتابية
 عبد الرمحن ٔاشنالسـيد  -  رئاسة اجللسة �        05/29/01005/29/01005/29/01005/29/010

  
 السـيد ٔامحد حاZ - ٔامانة اجللسة �

  
        ::::العالقات اخلارجيالعالقات اخلارجيالعالقات اخلارجيالعالقات اخلارجيــــةةةة)  )  )  )  4        00006666/29/010/29/010/29/010/29/010

 bج-ع دعوة مو�ة 6لس املستشارين للمشاركة يف -1.4
الربملاين املنظم عىل هامش املؤمتر ا5ويل الثامن عرش حول 
السـيدا خيصص ملوضوع اجلوانب الترشيعية 5اء فقدان 

وذ½ يوم  ،املناعة املكتسـبة من ٔاجل الفئات االٔكرث ترضرا
        .�لربملان المنساوي 2010يوليوز  20

  
  .فداملوافقة مع احلرص عىل مراعاة التخصص يف تشكي� الو  -

دعوة مو�ة 6لس املستشارين حول املشاركة يف  -2.4        07/29/01007/29/01007/29/01007/29/010
مناظرة من تنظمي امجلعية الربملانية ملنظمة حلف شامل 

التحد�ت أالمنية وbقتصادية التحد�ت أالمنية وbقتصادية التحد�ت أالمنية وbقتصادية التحد�ت أالمنية وbقتصادية " " " " : أالطليس حول موضوع
املزمع عقدها �لعامصة  """"والبيئة من منظور ٔاورو� الشامليةوالبيئة من منظور ٔاورو� الشامليةوالبيئة من منظور ٔاورو� الشامليةوالبيئة من منظور ٔاورو� الشاملية

  .2010و يوني 19ٕاىل  17الفنلندية هيلسـنيك من 

املوافقة مع عرض أالمر عىل الفرق من ٔاجل انتداب ٔاعضاء  -
من اللجنة الربملانية املغربية أالوروبية حبمك اطالعهم عىل 

 .اجلوانب املرتبطة �لتعاون املتوسطي
 
 
  

املراس� الواردة من bحتاد الربملاين ا5ويل حول ٔاجرٔاة  -3.4        08/29/01008/29/01008/29/01008/29/010
الصادرة خالل        ا5ورة  الربملاsت أالعضاء للتوصيات

 .لالحتاد 120
  

مراس� وزارة اخلارجية الختاذ الرتتيبات الرضورية لتسهيل  -
  .عقد لقاء دويل حول موضوع السالح النووي والبيئة

 .تشكيل جلينة مصغرة من ٔاعضاء املكتب ملتابعة املوضوع -
  

 اين لالحتاد الربمل 122ملخص حول ٔاشغال ا5ورة  - 4.4    09/29/01009/29/01009/29/01009/29/010
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ا5ويل املنعقد ببانكوك يف الفرتة املمتدة                        
 .2010وفاحت ٔابريل  27ما بني 

تقرير حول  مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف  -4.5        10/29/014010/29/014010/29/014010/29/0140
ٔاشغال املؤمتر السـنوي الرابع ملنظمة برملانيون عرب ضد 

  .2010ماي  08و  07بريوت   (ARPAC)الفساد 

  العٕالطا -

موجز التقرير حول مشاركة الشعبة الربملانية املغربية  -4.6        11/29/01011/29/01011/29/01011/29/010
5ى امجلعية الربملانية للبحر أالبيض املتوسط يف ٔاشغال 
اللجنتني ا5امئتني أالوىل والثانية والندوة اليت نظمها مركز 

اليت انعقدت بنيس  IRISIRISIRISIRISالعالقات ا5ولية وإالسرتاتيجية 
    .2010بريل أ  30ٕاىل  28فرنسا من 

  ٕالطالعا -
رئيس امجلعية    Rudy Sallesالرتحيب بز�رة السـيد  -

  .2010الربملانية املتوسطية للمغرب يف ٔاوائل شهر يونيو 
ٕ�عداد ملخصات للتقارير مرفوقة �ملواقف والتوصيات توصية -

  .هناية لك دورة من ٔاجل ٕاطالع الفرق الربملانية عىل مضاميهنا 
  . لس النواب ٕالعداد تقارير مشرتكةالتنسـيق مع جم -

املراس� الواردة من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون  -4.7        12/29/01012/29/01012/29/01012/29/010
حول ترحيب السـيد رئيس جملس الشـيوخ أالورغواي 
�5عوة املو�ة � لز�رة املغرب، وذ½ خالل الفرتة املقرتحة 

  ".2010أالسـبوع أالول من شهر يونيو " 

  ةالرتحيب �لز�ر  -

مراس� رئيس فريق التجمع ا5سـتوري املوحد حول  -4.8        13/29/01013/29/01013/29/01013/29/010
انتداب املستشار السـيد عبد ا6يد املهايش ممثال للفريق 

اجلهوية املتقدمة اجلهوية املتقدمة اجلهوية املتقدمة اجلهوية املتقدمة : "للمشاركة يف الندوة ا5ولية حول موضوع
 2010ماي  30و  29يويم " ودور اجلالية املغربية �خلارجودور اجلالية املغربية �خلارجودور اجلالية املغربية �خلارجودور اجلالية املغربية �خلارج

 .�مسرتدام

  .ة ا£تصةإالحا» عىل املصلح -
  
  
  
  

  ::::تعيني نواب لرؤساء الفرقتعيني نواب لرؤساء الفرقتعيني نواب لرؤساء الفرقتعيني نواب لرؤساء الفرق) ) ) ) 5555        14/29/01014/29/01014/29/01014/29/010
  :فريق تعيني sئب رئيس-1.5

  
  
  
قرار بعرض املوضوع عىل ندوة الرؤساء من ٔاجل اختاذ القرار  -

  املناسب

  .التجمع ا5سـتوري املوحد  - أ 
  

 .فريق التحالف bشرتايك  - ب
  
 متسك رئيس الفريق bسـتقاليل مبنطوق املادة -2.5
 .من النظام ا5اخيل للمجلس 128

  
15/29/01015/29/01015/29/01015/29/010    

    
    
        

        ::::شؤون السادة املستشارينشؤون السادة املستشارينشؤون السادة املستشارينشؤون السادة املستشارين) ) ) ) 6666
    . ٕايواء السادة املستشارين     ----    1.1.1.1.6666

        
 .التعاقد مع عدد من الفنادق بأمثنة تفضيلية -

 
 
 

التقاعد أالسايس للسادة املستشارين وحتوي� íوي  -2.6        11116666/29/010/29/010/29/010/29/010
  .احلقوق

الزوجة وأالبناء "حلقوقاملوافقة عىل حتويل املعاش اىل ذوي ا -
  ."القارصين
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  الصيغة الهنائية للتغطية الصحية اخلاصة -3.6        17/29/01017/29/01017/29/01017/29/010
  .�لسادة املستشارين 

  املوافقة -

  .ٕاعداد تصور بعد بعد أالخذ برٔاي الفرق الربملانية -  البت يف الصيغة الهنائية ملنظام ٕادارة جملس املستشارين1.7        18/29/01018/29/01018/29/01018/29/010

قرار حيدد نظام خاص �لتسـيري إالداري  مرشوع-2.7        19/29/01019/29/01019/29/01019/29/010
  واملايل ٕالدارة ا6لس

ٕاعداد  قرار يأخذ بعني bعتبار املرشوع اíي تقدم به  -
  السـيد حلسن بيجديكن اخلليفة الثالث للرئيس

التصور أالويل لنظام التقاعد التمكييل ملوظفي جملس  -3.7        20/29/01020/29/01020/29/01020/29/010
  .املستشارين

  .ا5راسة املاليةاملوافقة املبدئية وٕاعداد 


