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رئيس وعي برئاسة ا2كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج*عه أالسـب 2010 يوليوز 12مكتب جملس املستشارين يوم إالثنني عقد عقد عقد عقد 

  :وحضور أالعضاء السادةا9لس 

  اخلليفة أالول للرئيس  :    فوزي بنعالل

  اخلليفة الثاين للرئيس  :   د فضييل                محم

  اخلليفة الثالث للرئيس  :                حلسن بيجديكن

  لرئيساخلليفة الرابع ل  :  الشـيخ ٔامحدو دابدا        

  اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرحامن ٔاشن

  حماسب ا9لس  :     عابد شكيل

  اسب ا9لسحم  :    عادل املعطي                

  حماسب ا9لس  :    عبد املا] ٔافرZط

  ٔامني ا9لس  :  ٔامحد حا\               

  
اطلع املكتب عىل قرارات صادرة عن ا9لس  2010يوليوز  05ليوم االثنني  35عىل حمرض cج*ع رمق  فبعد املصادقةفبعد املصادقةفبعد املصادقةفبعد املصادقة

القايض kٕلغاء انتخاب لك من ٕابراهمي قرفة ؤامحد هبنيس وبدعوة املرحشني اpين  10/802    ا2سـتوري، ويتعلق أالمر kلقرار رمق
املصطفى الوجداين  يرد امسهام مبارشة يف الحئة cحتاد املغريب للشغل ملسك هذين املقعدين الشاغرين وkٕلغاء انتخاب السـيد
  .وبدعوة املرحش اpي يرد امسه مبارشة يف الحئة cحتاد العام ا2ميقراطي للشغالني ملسك هذا املقعد الشاغر

  
لغاء انتخاب السـيد عبد السالم اللبار عضوا مبجلس لب السـيد عدي بوعرفة ومن معه الٕ نص القرار عىل رفض ط كامكامكامكام
القايض برفض الطلب اpي تقدم به السـيد ابراهمي ٔاخراز الرايم ٕاىل ٕالغاء نتيجة  10/803 رار رمقالقكام اطلع عىل   .املستشارين

يف نطاق هيئة غرف الفالحة جلهة سوس واpي ٔاعلن عىل ٕاثره انتخاب السـيد محمد  2009أكتوبر  c02قرتاع اpي ٔاجري يف 
  .ٔامزال عضوا مبجلس املستشارين
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  :من النصوص الترشيعية اجلديدة عىل اللجن ا�تصة، ويتعلق أالمر بـ  أحال املكتب مجموعة يف جمال الترشيعيف جمال الترشيعيف جمال الترشيعيف جمال الترشيع
ٔابريل  11( 1340من شعبان  12يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  10/07مرشوع قانون رمق  •

  )جلنة الفالحة(شأن الصيد يف املياه الربية ب ) 1922
 17.99ب الوقائع الاكرثية وبتغيري وتمتمي القانون رمق يقيض kٕحداث نظام لتغطية عواق 34.08مرشوع قانون رمق  •

  ).جلنة املالية(املتعلق مبدونة التأمينات 
  ).جلنة املالية(يقيض kٕحداث الواك² الوطنية حملاربة أالمية  38.09مرشوع قانون رمق  •
تسهيل إالفريقي يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل املصادقة عىل اتفاقية ٕانشاء ال  14.10مرشوع قانون رمق  •

 ).جلنة اخلارجية( 2008شـتنرب  12ل·مع القانوين املوقعة من طرف اململكة املغربية يف 
يقيض kٕحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض kٔالعامل cج*عية لفائدة  19.10مرشوع قانون رمق  •

 )جلنة التعلمي. (العاملني kلقطاع العمويم للصحة
  ).جلنة التعلمي(يتعلق kلرتبية البدنية والرZضة  30.09مرشوع قانون رمق  •
 .يتعلق بهتيئة واست¿ر موقع حبرية مارشـياك 25.10مرشوع قانون رمق  •
  .يتعلق مبؤسسة محمد السادس لٔالعامل cج*عية ملوظفي أالمن الوطين 08.10مرشوع قانون رمق  •

  

  :وذ] ل·راسة والتصويت عىل مشاريع القوانني اجلاهزة التالية 2010يوز يول  12ذ] قرر املكتب عقد جلسة معومية يوم االثنني  بعدبعدبعدبعد
 .2007يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية  31.09مرشوع قانون رم  �
 .2008يتعلق بتصفية مزيانية السـنة املالية  61.09مرشوع قانون رمق  �
 200يناير  30ق املقر املوقعة kلرkط يف يوافق مبوجبه من حيث املبدٔا عىل تصديق اتفا 01.10مرشوع قانون رمق  �

 ).CGLUA(بني حكومة اململكة املغربية واملدن واحلكومات احمللية املتحدة إالفريقية 
 2009ٔاكتوبر  24يوافق مبوجبه من حيث املبدٔا عىل تصديق اتفاق املقر املوقع kجلديدة يف  02.10مرشوع قانون رمق  �

متر الوزاري حول التعاون يف جمال الرثوات البحرية بني ا2ول إالفريقية املطÏ عىل احمليط بني حكومة اململكة املغربية واملؤ 
 ).كوÔافات(أالطليس 

 .مبثابة النظام أالسايس لغرف الصناعة التقليدية 18.09مرشوع قانون رمق  �
 .يتعلق kلكواشف املسـتعمÏ ٔالغراض التشخيص يف ا�ترب 11.08مرشوع قانون رمق  �
 )جلنة ا2اخلية. (يتعلق بهتيئة واست¿ر موقع حبرية مارشـياك 25.10مرشوع قانون رمق  �
 )جلنة ا2اخلية. (يتعلق مبؤسسة محمد السادس لٔالعامل cج*عية ملوظفي أالمن الوطين 08.10مرشوع قانون رمق  �

        
مبارشة بعد حصة أالسـئÏ  2010يوليوز  13ثالÛء حدد املكتب Úرخي وساعة اختتام ا2ورة الترشيعية احلالية وذ] يوم ال  بعدهابعدهابعدهابعدها

  .الشفهية
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Ïيف جمال أالسـئÏيف جمال أالسـئÏيف جمال أالسـئÏء يف جمال أالسـئÛالشفهية ليوم الثال Ïواليت سرئاسها اخلليفة  2010يوليوز  13، صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة أالسـئ
  .اخلامس للرئيس السـيد عبد الرحامن ٔاشن ؤامحد حا\ Ýٔمني للجلسة

شغال اللجن وعىل برàمج معلها خالل أالسـبوع قرر املكتب عقد اج*ع خاص به خالل منتصف شهر وبعد اطالعه عىل حصيÏ أ 
عىل النظام ا2اخيل للمجلس حىت تمتكن  ٕالدخالها رمضان املبارك، خيصص ملناقشة طبيعة التعديالت اليت يراها املكتب رضورية

  .اين املقبلاللجنة املعنية من cنهتاء من هذا الورش قبل ا2خول الربمل
  

  :، اطلع املكتب عىل مجموعة من املذكرات واملراسالت والتقارير املتعلقة بـ يف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجية
التابع للجمعية الربملانية ملنظمة  Rose – Rothمللتقى  74تقرير عن مشاركة وفد جملس املستشارين يف ٔاشغال ا2ورة  •

   .2010يونيو  19و  17بني  حلف الشامل أالطليس اpي عقد هبلسـنيك ما
  ).نسخة kٕالجنلزيية(ٕافريقيا اpي احتضنته موسكو يف الشهر املايض  -البيان اخلتايم للمؤمتر الربملاين ا2ويل روسـيا  •
رسا² من سفارة مجهورية مرص العربية واليت خترب فهيا جملس املستشارين برتكيبة ماكتب اللجن النوعية مبجلس  •

  .الشورى املرصي
² من أالمني العام الحتاد جمالس ا2ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم من ٔاجل القيام مبشاورات مع رؤساء رسا •

  .الربملاàت أالعضاء حول آراهئم بتشكيل وفد للقيام بزZرة برملانية ٕاىل غزة
العامل العريب بتعيني جملس املستشارين طلب أالمني العام لرابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا9الس املامثÏ لها يف ٕافريقيا و  •

ملستشارات عنه يف جلنة النساء الربملانيات للرابطة بناء عىل القرار اpي اختذته هذه أالخرية يف اج*عها املنعقد kملغرب يف 
  . 2009نونرب 

يت مت ٕادخالها عىل التقرير اخلاص رسا² من أالمني العام لالحتاد الربملاين العريب خيرب فهيا ا2ول أالعضاء kالسـتدرااكت ال •
  .kج*ع ا2ورة السادسة للجنة التنفيذية لالحتاد اليت انعقدت بعامن مؤخرا

شـتنرب من  15مذكرة من أالمني العام لالحتاد الربملاين ا2ويل حول اليوم العاملي الثالث ل·ميقراطية اpي حدد Úرخيه يوم  •
  .طرف أالمم املتحدة

  .ثل مجموعة الصداقة الربملانية الفرنسـية املغربيةزZرة وفد فرنيس مي  •
تقرير حول مشاركة جملس املستشارين يف املؤمتر cسـتثنايئ أالول الحتاد جمالس ا2ول أالعضاء يف منظمة املؤمتر إالساليم  •

  .kلعامصة السورية
        

ة ببناء جملس املستشارين ومرافقة مكتب ا2راسات ، لكف املكتب السادة احملاسـبني مبتابعة وضعية الصفقات اخلاصيف ا9ال إالدارييف ا9ال إالدارييف ا9ال إالدارييف ا9ال إالداري
موع هذه الصفقات وتقدمي تقرير شامل عن املوضوع التقنية والقانونية 9 املنتدب لهذه الغاية من ٔاجل الوقوف عىل خمتلف اجلوانب

  .للمكتب يف ٕاحدى اج*عاته املقبÏ حىت يتسـىن ٕالدارة ا9لس تسوية مجيع امللفات العالقة
  

يÏ نفس اليوم يف بيت رئيس ا9لس ا2كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور الوزير امللكف اج*عه kج*ع آخر ل  اصل املكتباصل املكتباصل املكتباصل املكتبوقد و وقد و وقد و وقد و 
اكنت مناسـبة وقف خاللها املكتب عىل و . kلعالقة مع الربملان وذ] ملناقشة حصيÏ أشغال جملس املستشارين خالل السـنة الترشيعية

طرفه واليت هتم خمتلف ا9االت الترشيعية والرقابة وا2يبلوماسـية وإالدارية، حيث ٔاكد عىل ٔامهية املقاربة مآل القرارات املتخذة من 
  .اجلديدة اليت مت اع*دها يف تقدمي هذه احلصيÏ واليت مكنت من توضيح الرؤية يف ٔافق حتديد أالهداف بطريقة عقالنية وواحضة


