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رئاسة ا5كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج,عه أالسـبوعي ب 2010 يونيو 28مكتب جملس املستشارين يوم إالثنني عقد عقد عقد عقد 

  :وحضور أالعضاء السادةرئيس ا9لس 

 اخلليفة أالول للرئيس:           محمد فوزي بنعالل

  اخلليفة الثاين للرئيس: محمد فضييل                 

  اخلليفة الثالث للرئيس:              حلسن بيجديكن

  بع للرئيساخلليفة الرا:الشـيخ ٔامحدو دابدا         

  حماسب ا9لس:  عادل املعطي               

  حماسب ا9لس:                 يلعابد شك  

                 Yٔامني ا9لس: ٔامحد حا  

  ٔامني ا9لس:محيد كسكوس              

 .املستشار السـيد عبد الرمحن ٔاشن اخلليفة اخلامس للرئيس عن احلضور ف^ اعتذر

تناول املكتب 5mراسة مجk من النقط املدرجة يف ، 2010 يونيو 21عىل حمرض dج,ع السابق ليوم إالثنني  ةصادقامل بعدبعدبعدبعد

  :وافق عىل برجمة جلسة معومية لvراسة والتصويت عىل النصوص اجلاهزة التاليةجدول ٔاعامo، حيث 

 mٕصالح القرض الشعيب للمغرب القايض 12.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  44.08مرشوع قانون رمق   •

 1388من رمضان  26بتارخي  552.67يقـــيض بتغيري املرســـوم املليك مبثـابة قانون رمق  54.09مشــروع قـانون رمق  •

  .املتعلق mلقرض العقاري والقرض اخلاص mلبناء والقرض الفنديق) 1968ديسمرب  17(

يتعلق mسـتعامل االٔكياس واللفيفات من البالستيك القابل للتحلل ٔاو  22.10رمق  قانونع مرشو بعد ذ� ٔاحال املكتب

جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية ، وا¡ي تقدمت بشأنه احلكومة بطلب أالسـبقية عىل القابل للتحلل بيولوجيا

  .اجلهوية

 عىل جدول ٔاعامل جلسة  صادق املكتبلها، أالسـبوع ومذكرة حول تطور ٔاشغاdطالع عىل بر©مج معل اللجن خالل  وبعد   

، واليت سـيرتأسها السـيد حلسن بيجديكن اخلليفة الثالث للرئيس والسـيد محيد 2010يونيو  29أالسـئk الشفهية ليوم الثال¬ء 

  .كسكوس ٔامينا للجلسة
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 متثيلية الفرق  يد موضوعوقبل التطرق ²تلف النقط املدرجة مضنه ، تدارس املكتب من جد ،يف حمور العالقات اخلارجيةيف حمور العالقات اخلارجيةيف حمور العالقات اخلارجيةيف حمور العالقات اخلارجية

جموعات الصداقة الربملانية خاصة بعد ٕاعالن العديد من املؤسسات الربملانية عن تشكيل جلان مشرتكة بيهنا وبني جملس مب

املستشارين، أالمر ا¡ي حيمت إالرساع يف تشكيلها وإالعالن عن تركيبهتا قصد الرشوع يف معلها يف ٔاقرب االٓجال، يف هذا 

ي سينعقد يوم فرق خالل اج,ع ندوة الرؤساء ا¡املكتب بأن تعرض هذه القضية عىل ٔانظار السادة رؤساء ال إالطار ٔاوىص

املزمع  لالحتاد الربملاين ا5ويل 123ٔاشغال ا5ورة     يف للمشاركة عىل تلبية ا5عوة بعد ذ� وافق املكتب   .2010يونيو  29الثال¬ء 

dج,ع dسـتثنايئ للجنة القضاÇ السـياسـية وأالمن وحقوق إالنسان  يفو ،2010أكتوبر 6 و 4 خالل الفرتة  ما بني  جبنيفعقدها 

  .2010فاحت يوليوز بربوكسـيل يوم  التابعة للجمعية الربملانية أالورومتوسطية ا¡ي سـيلتمئ ، الربملان االٔورويب، 

ت حلضور أشغال املؤمتر العاملي لعية الربملانية 5ول المكنويوÏة من الشعبة الربيطانية للجم املعوة مت الرتحيب 5mمن جانب آخر  

  اس التنسـيق مع جملس النواب لتعىل ٔاس ،2010يوليوز  16و  12ما بني  لندنب   ربملانيني حول التغيريات املناخيةالثالث لل

من ٔاجـل حقوق  ع للتحالف الـربملاينيف املؤمتـر الـدويل الساب مت dعتذار عن املشاركة وفد مشرتك يضم ممثلني عن لك جملس،ف^

  .2010غشت  25 و 23 ٔاÇم  أوطاواب    ، املقرر عقدهالجيئ كوريـا الشـاملية

مزيانية  يفأالمني العام لالحتاد الربملاين إالفريقي لتسوية الوضعية املالية للربملان املغريب  عىل مضمون رساÚاملكتب  ذ� اطلعبعد 

وmملناسـبة جدد  .ني جملس النواب وجملس املستشاريندوالر أمرييك تدفع مناصفة ماب 33.766 تسديد مبلغdحتاد متت املوافقة عىل 

  .املكتب تأكيده عىل رضورة تسوية مجيع مسـتحقات اشرتااكت ا9لس يف املنظامت ا5ولية

ىل ملرصي حول الهجوم إالرسائييل علبيانني الصادرين عن رئيس ا9لس الشعيب الوطين اجلزائري وجملس الشعب اعىل اكام اطلع 

وجه ٕاىل رئاسة املطلب وعىل ال، أالمانة العامة لالحتاد الربملاين إالفريقيمن طرف  مت تعمميهامٔاسطول احلرية املتوجه ٕاىل غزة، والâين 

ئيل، من أجل التحرك 9لس الترشيعي الفلسطيين ا¡ين اختطفهتم ٕارسااجملس املستشارين من امحلk ا5ولية لٕالفراج عن ٔاعضاء 

  .والضغط عىل لك اجلهات املعنية قصد إالفراج عهنم

، 2010 زيو يول   07و  04 خالل الفرتة املمتدة ما بني وذ�  مرشوع زÇرة وفد برملاين بريويف للمغرب    عىل وافق املكتب ٕاثر ذ� 

        .املتعلقة هبذه الزÇرةتدارس الرتتيبات التنظميية  كام مت

الل زÇرته ـمفوض dحتاد أالوريب امللكف mلتوسعة وسـياسة اجلوار للقاء رئيس جملس املستشارين خ بطلبرحب املكتب قد  و

  .2010يوليوز  15و  14 يويمللمغرب 

        ::::من Ïة أخرى مت dطالع عىل من Ïة أخرى مت dطالع عىل من Ïة أخرى مت dطالع عىل من Ïة أخرى مت dطالع عىل 
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 . 2010يونيو  10 س الشورى الحتاد املغرب العريب ا¡ي احتضنته اجلزائر يومـلـب جمـ,ع مكتـرض اجــــروع حمـــمش* 

تقرير عن مشاركة وفد جملس املستشارين يف ٔاشغال مؤمتر الربملانيني حول املياه يف الوطن العريب ودول اجلوار ا¡ي انعقد ببريوت  *

  .2010ماي  15ٕاىل  13من 

ية 9لس ٔاوروm املنعقدة تقرير عن مشاركة وفد جملس املستشارين يف ٔاشغال املرحk الثالثة لvورة العادية للجمعية الربملان * 

  .2010يونيو  25ٕاىل  21بسرتاسـبورغ يف الفرتة املمتدة من 

دة اليت مت اع,دها لتقيمي حول الصيغة اجلدي للمجلس أالمني العام به معرض تقد ٕاىل، اسـمتع املكتب يف جمال الشؤون إالداريةيف جمال الشؤون إالداريةيف جمال الشؤون إالداريةيف جمال الشؤون إالدارية

فيض ²تلف جوانب هذا املقرتح فبعد نقاش مسـت  .حمددةمردودية املوظفني، ورصف تعويض هناية ا5ورة وفق معايري دقيقة و 

  .2010دورة ٔابريل  هناية خلق احلوافز الرضورية mلنسـبة للجسم إالداري صادق املكتب عىل مقرتح تعويض ٕاىلا¡ي هيدف 

علهيا بعض  ٔادخلت ام ٕادارة جملس املستشارين اليت سـبق ؤان وافق علهيا، واليتاملكتب عىل الصيغة الهنائية ملنظ ٕاثر ذ� اطلع

تقدمت هبا الفرق كام صادق mملناسـبة عىل قرار  يف شأن تنظمي واختصاصات ٕادارة جملس التعديالت البسـيطة وفق اقرتاحات 

 .واملتضمنة يف املنظام اخلاص mٕدارة جملس املستشارينواملصاحل التابعة لها  وأالقساماملستشارين وا¡ي حيدد øام املديرÇت 

هذا املنظام عرب عرضه عىل ٔانظار السـيد الوزير أالول قصد  لتنفيذالرشوع يف ٔاجرٔاة وتفعيل املسطرة إالدارية  وقرر املكتب

  .الرشوع يف تطبيقهمسية حىت تمتكن مصاحل ا9لس من و املوافقة عليه ونرشه يف اجلريدة الر 

ا9لس  موظفيرئاسة ا9لس يف جعل  وهبدف تعزيز جسور التواصل مع خمتلف مكو©ت ا9لس وانطالقا من بر©مج معل

وراش اليت مت فتحها من ٔاجل تطوير بنية ٕادارة ا9لس وهبدف اطالع امجليع عىل خمتلف االٔ معل ا9لس، تدبريرشاكء يف جمال 

ء ٔاعضا املكتب عقد يوم درايس لفائدة املوظفني برئاسة رئيس جملس املستشارين وحضور وحتسني ٔاوضاع العاملني فهيا،قرر

        للموظف إالدارية dج,عيةورؤساء اللجن من ٔاجل تدارس خمتلف القضاÇ اليت هتم اجلوانب  ملكتب ورؤساء الفرقاااا

فضييل وعضوية ٔاحد احملاسـبني وأحد  دالسـيد محم ولهذا الغرض تقرر تشكيل جلنة عن املكتب برئاسة اخلليفة الثاين الرئيس

  ولني إالداريني لهتي� و تأطري هذا اليوم ا5رايس وحتديد �رخي انعقادهوmٕالضافة ٕاىل ثالثة من املسؤ  أالمناء

  .ه  1431ملومس وافق املكتب عىل الحئة املوظفني ا¡ين مشلهتم القرعة وا¡ين سيسـتفيدون من ٔاداء مناسك احلج  ويف أالخري

ع ا��
�� ر�� ��ر�� ��� 34ا�$�ارات ا���"!ة �� ا

  �2010(*�( ��28(م ا'&%�� 
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        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

يونيو  21، ليوم االثنني  33مرشوع حمرض اج,ع املكتب رمق  *    010010010010////34343434////01010101

2010.  

    املوافقة 

        

02020202////34343434////010010010010        

  : الترشيعالترشيعالترشيعالترشيع    

  :ا5راسة والتصويت عىل النصوص اجلاهزة

يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  44.08مرشوع قانون رمق -

12.96  ٕm صالح القرض الشعيب للمغربالقايض.  

يقـــيض بتغيري املرســـوم املليك  54.09مشــروع قـانون رمق -

 17( 1388من رمضان  26بتارخي  552.67مبثـابة قانون رمق 

املتعلق mلقرض العقاري والقرض اخلاص mلبناء ) 1968ديسمرب 

  .والقرض الفنديق

  

 29برجمة جلسة معومية يوم الثال¬ء  -

  .،مبارشة بعد اجللسة ٔالسـئk الشفهية2010نيويو 

  

  

  

  

  

        
03030303////34343434////010010010010        

  مشاريع قوانني طلبت احلكومة لها أالسـبقية  -

يتعلق mسـتعامل االٔكياس واللفيفات  22.10مرشوع قانون رمق .

  .من البالستيك القابل للتحلل ٔاو القابل للتحلل بيولوجيا

  

ط والتمنية إالحاÚ عىل جلنة املالية والتجهزيات والتخطي

  .اجلهوية

  

  2010يونيو  29ليوم الثال¬ء  جلسة أالسـئk الشفهية        010010010010////34343434////04040404

  جدول ٔاعامل اجللسة

    املوافقة

    السـيد حلسن بيجديكن اخلليفة الثالث للرئيس  :رئاسة اجللسة 

    السـيد محيد كسكوس ٔامني ا9لس  :ٔامانة اجللسة 

        ::::العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية        010010010010////34343434////05050505

  فرق مبجموعات الصداقة الربملانيةمتثيلية ال-

رضورة إالرساع يف تشكيلها وإالعالن عن تركيبهتا قصد 

الرشوع يف معلها يف ٔاقرب االٓجال،خاصة بعد ٕاعالن 

العديد من املؤسسات الربملانية عن تشكيل جلان مشرتكة 

يف هذا إالطار ٔاوىص .بيهنا وبني جملس املستشارين

ٔانظار السادة رؤساء املكتب بأن تعرض هذه القضية عىل 

الفرق خالل اج,ع ندوة الرؤساء ا¡ي سينعقد يوم 

  .2010يونيو  29الثال¬ء 

  

لالحتاد الربملاين ا5ويل املزمع  123املشاركة يف ٔاشغال ا5ورة -        010010010010////34343434////06060606

  ، 2010ٔاكتوبر  6و  4عقدها جبنيف خالل الفرتة  ما بني  

  

  
  املوافقة عىل تلبية ا5عوة 

  

dج,ع dسـتثنايئ للجنة القضاÇ السـياسـية وأالمن وحقوق  -        010101010000////34343434////07070707

إالنسان التابعة للجمعية الربملانية أالورومتوسطية ا¡ي سـيلتمئ 

  .2010بربوكسـيل، الربملان أالورويب، فاحت يوليوز 

    املوافقة عىل املشاركة

5ول  ا5عوة املوÏة من الشعبة الربيطانية للجمعية الربملانية        010010010010////34343434////08080808

المكنويلت حلضور ٔاشغال املؤمتر العاملي الثالث للربملانيني حول 

  . 2010يوليوز  16ٕاىل  12التغيريات املناخية  بلندن ٔاÇم  

الرتحيب  5mعوة، وقرار mلتنسـيق مع جملس النواب -

  .لتشكيل وفد مشرتك يضم ممثلني ٕاثنني عن لك جملس
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للتحالف الـربملاين من ٔاجـل حقوق الجيئ  املؤمتـر الـدويل السابع  -        010010010010////34343434////09090909

غشت  25و  23كوريـا الشـاملية، املقرر عقده بأوطاوا ٔاÇم  

2010.  

    dعتذار عن املشاركة

رساÚ أالمني العام لالحتاد الربملاين إالفريقي لتسوية الوضعية املالية -        010010010010////34343434////11110000

  للربملان املغريب يف مزيانية dحتاد 

مضمون الرساÚ و املوافقة عىل تسديد  dطالع عىل -
دوالر ٔامرييك تدفع مناصفة مابني جملس  33.766مبلغ 

  . النواب وجملس املستشارين
تأكيد املكتب  عىل رضورة تسوية مجيع مسـتحقات 

  .اشرتااكت ا9لس يف املنظامت ا5ولية

  

        
                                --------------------------------------------        

وطين اجلزائري البيانني الصادرين عن رئيس ا9لس الشعيب ال -

وجملس الشعب املرصي حول الهجوم إالرسائييل عىل ٔاسطول 

احلرية املتوجه ٕاىل غزة، والâين مت تعمميهام من طرف أالمانة العامة 

  .لالحتاد الربملاين إالفريقي

    dطالع-

        
                        ----------------------------------------------------        

الطلب املوجه ٕاىل رئاسة جملس املستشارين من امحلk ا5ويل  -

ج عن ٔاعضاء ا9لس الترشيعي الفلسطيين ا¡ين اختطفهتم ة لٕالفرا

ٕارسائيل، من ٔاجل التحرك والضغط عىل لك اجلهات املعنية قصد 

  .إالفراج عهنم

    dطالع-

  07و  04الرتحيب mلزÇرة خالل الفرتة املمتدة ما بني   -  مرشوع زÇرة وفد برملاين بريويف للمغرب -        010010010010////34343434////11111111
رس الرتتيبات التنظميية املتعلقة هبذه و تدا 2010يوليوز 
  .الزÇرة

  

مفوض dحتاد أالوريب امللكف mلتوسعة وسـياسة اجلوار للقاء -        010010010010////34343434////12121212

 15و  14رئيس جملس املستشارين خـالل زÇرته للمغرب يويم 

  .2010يوليوز 

    .mلطلب بالرتحي

        

        

        

    ------------------------------------------------------------        

ب جمـلـس الشورى الحتاد مشـــروع حمــــرض اجـ,ع مكتـ* 

 . 2010يونيو  10املغرب العريب ا¡ي احتضنته اجلزائر يوم 

تقرير عن مشاركة وفد جملس املستشارين يف ٔاشغال مؤمتر * 

الربملانيني حول املياه يف الوطن العريب ودول اجلوار ا¡ي انعقد 

  .2010ماي  15ٕاىل  13ببريوت من 

شارين يف ٔاشغال املرحk تقرير عن مشاركة وفد جملس املست * 

الثالثة لvورة العادية للجمعية الربملانية 9لس ٔاوروm املنعقدة 

  .2010يونيو  25ٕاىل  21بسرتاسـبورغ يف الفرتة املمتدة من 

  dطالع
  
  

  dطالع
  
  

  dطالع
  
  
  
  

  

  

        ::::شؤون ٕادارية شؤون ٕادارية شؤون ٕادارية شؤون ٕادارية                 010010010010////34343434////13131313
  2010مقرتح تعويض دورة ٔابريل  -

 تضمهنا العرض ا¡ي ديدة اليتاملصادقة عىل الصيغة اجل-

تقدم به أالمني العام للمجلس، واليت تعمتد رصف تعويض 

dضباط،وهتدف ٕاىل ن هناية ا5ورة وفق معايري املردودية و

  . خلق احلوافز الرضورية mلنسـبة للجسم إالداري

  

  

  ائية ملنظام ٕادارة بعد اطالع املكتب عىل الصيغة الهن  .منظام ٕادارة جملس املستشارين -          010010010010////34343434////14141414
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جملس املستشارين اليت سـبق ؤان وافق علهيا، واليت 

ٔادخلت علهيا بعض التعديالت البسـيطة وفق اقرتاحات 

اليت تقدمت هبا الفرق،قرر الرشوع يف ٔاجرٔاة وتفعيل 

املسطرة إالدارية لتنفيذ هذا املنظام عرب عرضه عىل ٔانظار 

ه يف اجلريدة السـيد الوزير أالول قصد املوافقة عليه ونرش 

احل ا9لس من والرشوع يف الرمسية حىت تمتكن مص

  .تطبيقه

عقد يوم درايس لفائدة املوظفني برئاسة رئيس جملس   لفائدة املوظفني تواصيل يوم درايستنظمي         010010010010////34343434////15151515

املكتب ورؤساء الفرق ء ء ء ء املستشارين وحضور ٔاعضا

ورؤساء اللجن من ٔاجل تدارس خمتلف القضاÇ اليت هتم 

  .اجلوانب إالدارية dج,عية للموظف

قرار تشكيل جلينة عن املكتب برئاسة اخلليفة الثاين 

فضييل وعضوية ٔاحد احملاسـبني ؤاحد  دالسـيد محم الرئيس

أالمناء،mٕالضافة ٕاىل ثالثة من املسؤولني إالداريني لهتي� 

  .و تأطري هذا اليوم ا5رايس وحتديد �رخي انعقاده

  

املوافقة عىل الحئة املوظفني ا¡ين مشلهتم القرعة وا¡ين   فادة املوظفني من ٔاداء مناسك احلجاسـت-        010010010010////34343434////16161616

  . ه  1431سيسـتفيدون من ٔاداء مناسك احلج ملومس 

  

  


