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أالسـبوعي برئاسة ا.كتور محمد الشـيخ بيد هللا  اج$عه 2010 يونيو 21مكتب جملس املستشارين يوم إالثنني عقد عقد عقد عقد 

  :وحضور أالعضاء السادةرئيس ا8لس 

  اخلليفة أالول للرئيس  :             محمد فوزي بنعالل

  اخلليفة الثاين للرئيس  :      محمد فضييل

  اخلليفة الثالث للرئيس  :                حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :      ٔامحدو دابدا

  حماسب ا8لس  :                     يلعابد شك 

  حماسب ا8لس  :    عادل املعطي               

 حماسب ا8لس  :             عبد املاZ ٔافرYط

  ٔامني ا8لس  :   ٔامحد حا]                 

  ٔامني ا8لس  :    عبد اللطيف ٔابدوح

كتب ٔاثري موضوع إالحاطة علام اليت سـبق ؤان تقدم هبا الفريق ة يف جدول ٔاعامل امل معاجلة القضاY والنقط املدرجقبل قبل قبل قبل 

يونيو واليت ساق فهيا مقد~ا مج| من االهتامات غري املبنية واملتعلقة بأسلوب تسـيري  15خالل جلسة يوم الثالrء  qشرتايك

  .خلفته من ٔاصداء سلبية ،  وماشؤون جملس املستشارين

ٔالغراض سـياسـية ٔاو خشصية، ٔاكدوا ) إالحاطة علام(فضهم املطلق السـتغالل ٔان جدد السادة ٔاعضاء املكتب ر  فبعدفبعدفبعدفبعد

واليت سـبق ؤان حصل علهيا ٕاجامع من طرف السادة رؤساء الفرق  128برضورة التطبيق احلريف ملنطوق املادة  متسكهم

ية ؤان أالمر موكول موحضني ٔان املنحى ا�ي ٔاصبح يتخذه اسـتعامل هذا احلق صار يرض بسمعة ا8لس وبرسالته ا.سـتور

  .مجليع مكو£ت ا8لس قصد فرض احرتام روح هذه املادة بشلك دقيق حىت تؤدي الوظيفة اليت سطرها املرشع

ي يرأسون اجللسات العمومية ٕ¦لزام اللك برضورة تطبيق وض املكتب للسادة نواب الرئيس ا�هذا إالطار ف ويفويفويفويف

رم، واسـتعامل اكمل صالحيهتم لتوقيف ٔاي متدخل تبني ٔان موضوع ٕاحاطته ابشلك ص 128الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 

ال يدخل مضن املواضيع الطارئة، كام ٔاهنم، وحبمك مقتضيات النظام ا.اخيل، ملزمون بقطع آليات الصوت عليه وإالعالن عن 

  .عدم تدوين حديثه مضن حمرض اجللسة
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وعىل مشاريع  2010يونيو  14ليوم االثنني  32رمق  ذZ صادق املكتب عىل مرشوع حمرض اج$ع املكتب بعدبعدبعدبعد

  .القرارات املتخذة فيه

مناقشـته للتطور احلاصل يف مشاريع القوانني املودعة للجن وكذا بر£مج معلها، وقف املكتب عند بعض  وخاللوخاللوخاللوخالل

مكرشوع القانون رمق  النصوص الترشيعية اليت مل تصادق علهيا اللجن ا¼تصة ¦لرمغ من كون دراسـهتا قطعت ٔاشواطا ~مة

مث توقفت بسبب  2006يناير  20 �ي رشعت اللجنة يف دراسـته بتارخيمبثابة النظام أالسايس للوظيفة العمومية ا 50.05

  .طلبات إالرجاء املقدمة من الفرق الربملانية

qنهتاء من  نة ا¼تصة قصدهذا املرشوع من جديد وعرضه عىل اللج هذا إالطار قرر املكتب ٕاعادة ٕاخراج  ويفويفويفويف

تقدمي يصب يف اجتاه فرض  جديداكام ٔاكد املكتب عىل ٔامهية تضمني النظام ا.اخيل تعديال . يف ٔاقرب وقت ممكن دراسـته

  .عن لك طلب تأجيل دراسة نص ما داخل اللجن حىت ال يتوقف إالنتاج الترشيعي تعليل

اليت سرئاسها  2010يونيو  22الثالrء  أالسـئ| الشفهية، صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم جمالجمالجمالجمال يفيفيفيف

 ٔاسـئ| 3 يت سـتعرف برجمةـلسة الـ ة ويه اجل ـيد محمد فضييل والسـيد ٔامحد حا] Òٔمني للجلسـ فة الثاين للرئيس الس ـاخللي

  .سؤq شفهيا عادY 17آنية و

يق التجمع ا.سـتوري واليت طالب فهيا رئيس فر  2010يونيو  15ما جرى خالل جلسة يوم الثالrء  وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص

املوحد برفع اجللسة ملدة قصرية، تدارس املكتب رسالتني احتجاجيتني من لك من املستشارة السـيدة الغامري ومن امجلعية 

اسـتعمل املغربية حلقوق إالنسان، حيث خلص ٕاىل ٔان ٔامر توقيف اجللسة هو حمكوم مبواد النظام ا.اخيل ؤان الفريق املعين 

  .qحتجاج ٔاو التعبري عن qستناكر يف فالحق ٔالحصاب الرسالتني منظام و¦لتايل حقا
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العالقات اخلارجية، اطلع املكتب عىل النداء املوجه من رئيس جملس النواب اللبناين قصد ٕاطالق مح| مجلع  يف جماليف جماليف جماليف جمال

رساâ اليت وáها رئيس الفريق التربعات من مواد طبية وغذائية ومواد البناء لفائدة ٔاهايل غزة احملارصين، كام تدارس نص ال

وفوض لرئاسة ا8لس  ٕافريقيا، –املؤمتر الربملاين ا.ويل روسـيا  يفاحلريك لرئاسة ا8لس حول مشاركة املستشار معر ٔادخيل 

  .ٔامر ٕابالغ صاحب الرساâ مبختلف عنارص املوضوع اليت اعمتدت يف تلكيف املستشار املعين هبذه املهمة ا.يبلوماسـية

اطلع املكتب عىل تقرير حول مشاركة شعبة جملس املستشارين .ى جملس الشورى املغاريب يف ا.ورة  بعدهابعدهابعدهابعدها

  .2010يونيو  10و  9السابقة للمجلس اليت انعقدت ¦جلزائر يويم 

من ٔاجل ا.ميقراطية بتنظمي ورشة للتعريف  Westminsterآخر وافق املكتب عىل مقرتح مؤسسة  جانبمن من من من 

يب وأالحزاب املغربية عىل ٔاساس هتي÷ بر£مج متاكمل بصفة مشرتكة ما بني جملس املستشارين وجملس النواب ¦لربملان املغر

  .وهذه املؤسسة

ي سـتحتضنه بريوت من املكتب املشاركة يف امللتقى العريب حول ٔامن املعلومات يف املؤسسات العربية ا� قرركام كام كام كام 

  .وذZ بوفد مكون من حماسـبني 2010يوليوز  28ٕاىل  26

 Christianبرئاسة  هبا اطلع املكتب عىل بر£مج زYرة العمل ا�ي سـيقوم وفد جملس الشـيوخ الفرنيس بعدهابعدهابعدهابعدها

Combon عقد شمل وا�ي ي  2010شـتنرب  18ٕاىل  13هبذا ا8لس ٕاىل املغرب من  املغربية الفرنسـية رئيس مجموعة الصداقة

  .لقاءات واج$عات مع العديد من املسؤولني املغاربة وكذا زYرة ميدانية لٔالقالمي اجلنوبية املغربية خاصة العيون وا.اخ|

اطلع املكتب عىل قرار احتاد جمالس ا.ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم خبصوص عقد ا.ورة qسـتثنائية  كامكامكامكام

q ملناقش 2010يونيو  30حتاد يوم أالوىل ملؤمتر Yسـبل كرس احلصار عىل غزة ةبسور.  

  . لمغرب خالل أالسابيع املقب|لوافق املكتب عىل مرشوع زYرة رئيس جملس الشـيوخ ¦ٔالوروغواي  كامكامكامكام

جانب آخر قرر املكتب توجيه دعوة رمسية لرئيس جلنة حقوق إالنسان مبجلس الشـيوخ إاليطايل قصد زYرة  منمنمنمن

  .يف املوعد ا�ي سيمت حتديده عرب القنوات ا.يبلوماسـية املغرب
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جمال الشؤون إالدارية، وبعد اطالعه عىل نص الرساâ املوáة من رئيس فريق التجمع ا.سـتوري املوحد واليت  يفيفيفيف

جابة عن بعض الفريق بعدم حسب بطائق ا.خول إاللكرتونية حىت تمت االٕ  ا8لس بأنه أعطى ٔاوامره ملوظفي خيرب فهيا رئاسة

ول � قانو£ تدبري قطاع املوظفني ؤان � احلق يف مراسالته السابقة يف املوضوع، جدد املكتب التأكيد عىل ٔانه هو الوحيد ا¼

ا8ال وفق مواد النظام ا.اخيل، مؤكدا ٔان تنظمي معلية ا.خول إاللكرتوين  اختاذ ما يراه مناسـبا من ٕاجراءات لتدبري هذا

  .وعىل مجيع املوظفني التقيد هباوبدون اسـتثناءات سـتكون عامة 

ٔاشار كذZ ٕاىل ٔان املراس| امجلاعية الواردة عىل رئاسة ا8لس واليت حتمل صفة رؤساء الفرق واليت طالبوا فهيا  كامكامكامكام

  .بتطوير بنية الوحدات إالدارية للفرق، ال ميكن ٔان يعتد هبا

قصد التعاقد مع ٔاحد احملامني ملتابعة بعض القضاY واملنازعات  موسعة جانب آخر، قرر املكتب ٕاجراء مشاورات منمنمنمن

  .اليت يكون ا8لس طرفا فهيا مع التفكري يف خلق مصلحة للمنازعات ¦8لس

علهيا ٔاحد ذZ قدم أالمني العام للمجلس خالصة ا.راسة أالولية املتعلقة بتقيمي ٔاداء املوظفني واليت ٔارشف  بعدبعدبعدبعد

املكتب للسـيد أالمني العام ٔامر تفعيل مجمل املعطيات وإالجراءات املقرتحة وذZ بشلك تدرجيي  وقد فوض. ماكتب اخلربة

  .حىت يتسـىن للجميع التأقمل مع هذا النظام اجلديد للتقيمي ومتأين

، اطلع املكتب عىل مراس| رئيس فريق التجمع ا.سـتوري املوحد حول تعذر حضور بعض املستشارين ويف أالخريويف أالخريويف أالخريويف أالخري

   .وقرر بأن تتىل رسائل qعتذار هاته يف ٔاول جلسة معومية ،لس ٔالسـباب قاهرةٔالشغال ا8
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ر�� ا���ارات ا�����ة �� 
 � 33$# ا"��ع ا��
�  ر�

 �2010(*�(   ��21(م ا'&%�� 
        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

 21االثنني  33 مرشوع جدول ٔاعامل اج$ع مكتب جملس املستشارين رمق 01/33/010

  2010يونيو 

    املوافقة -

    املوافقة -  2010يونيو  14االثنني  32املوافقة عىل مرشوع حمرض اج$ع املكتب رمق   02/33/010

  :قرار بتفويض نواب الرئيس ا�ين يرٔاسون اجللسات  -        إالحاطة علامإالحاطة علامإالحاطة علامإالحاطة علام  03/34/010

  .128برضورة التطبيق احلريف ملقتضيات املادة  •

 .128خل مل حيرتم رشوط املادة بتوقيف لك متد •

قطع الصوت عىل لك متدخل مل ميتثل لرئيس اجللسة  •

 .¦لتوقف عن ال�م

  .عدم تضمني حديثه يف حمرض اجللسة •

  

  
  

04/33/010  
  

        ::::الترشيعالترشيعالترشيعالترشيع ))))1111

  .املتعلق ¦لوظيفة العمومية 50.05القانون رمق  -

  

  .ٕاعادة طرح املرشوع عىل اللجنة لالنهتاء من دراسـته -

  

 ::::جلسة االٔسـئ| الشفهيةجلسة االٔسـئ| الشفهيةجلسة االٔسـئ| الشفهيةجلسة االٔسـئ| الشفهية) ) ) ) 2222  05/33/010
 2010يونيو  22مرشوع جدول ٔاعامل اجللسة ليوم الثالrء  -2.1

  

  املوافقة -
  

      السـيد محمد فضييل اخلليفة الثاين للرئيس:   رئاسة اجللسة* 

      .السـيد ٔامحد حا] ٔامني ا8لس: ٔامانة اجللسة *   

        ::::العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية) ) ) ) 3333  06/33/010
        .لتنظمي ورشة حول الربملان Westminsterسسة مقرتح مؤ  -3.4

  

املوافقة عىل تنظمي هذه الورشة عىل ٔاساس بر£مج مشرتك  -

  .بني جملس املستشارين وجملس النواب وهذه املؤسسة

  

    . اسـبنيقرار مبشاركة ا8لس بوفد مكون من حم -  2010يوليوز  28 – 26امللتقى العريب حول ٔامن املعلومات بريوت  -3.5  07/33/010

  قرار ¦ملوافقة -  مرشوع زYرة رئيس جملس الشـيوخ ¦ٔالوروغواي -3.9  08/33/010

  

  

  

            ::::شؤون ٕادارية شؤون ٕادارية شؤون ٕادارية شؤون ٕادارية ) .) .) .) .4444  09/33/010
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  .قرار بعدم اسـتثناء ٔاي موظف من هذه العملية -  البطائق إاللكرتونية - 4.1

    .قرار ¦لتعاقد مع ٔاحد احملامني -  املنازعات  -4.3  10/33/010

  املوافقة عىل هذه ا.راسة -  تقيمي ٔاداء املوظفني - 4.4  11/33/010

تفويض أالمني العام تفعيل املعطيات وإالجراءات املقرتحة  -

  .بشلك تدرجيي ومتأن

  

    .قرار بتالوة نص qعتذار يف ٔاول جلسة معومية  -  اعتذار بعض املستشارين عن احلضور -  12/32/010

 

  

 


