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            43    المكتب رقمالمكتب رقمالمكتب رقمالمكتب رقم    ععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممم

        2010        نونبرنونبرنونبرنونبر        08    االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 
  

        

ا9كتور محمد الشـيخ بيد رئيس ا0لس برئاسة  سـبوعيه االٔ اج#ع 2010 نونرب 08 االثننييوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 

  : هللا رئيس ا0لس وحضور أالعضاء السادة

  للرئيس اخلليفة أالول  :    فوزي بنعالل      

  اخلليفة الرابع للرئيس  :    دبدااالشـيخ امحدو 

  اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرحامن ٔاشن

  حماسب ا0لس  :     شكيلاعابد 

 حماسب ا0لس  :    عبد املاV ٔافرUط

  حماسب ا0لس  :    عبد اللطيف ٔابدوح

  ٔامني ا0لس  :    محيد كوسكوس

، قرر املكتب عقد جلسة 2010ليوم االثنني فاحت نونرب  42ع السابق ملكتب ا0لس رمق عىل حمرض ^ج#املصادقة  بعدبعدبعدبعد
راسة والتصويت عىل مشاريع القوانني اجلاهزة عىل الساعة احلادية عرشة صباحا ختصص لi 2010نونرب  10معومية يوم أالربعاء 

  :التالية 
  .يتعلق yملكتب الوطين للكهرyء واملاء الصاحل للرشب 40.09مرشوع قانون رمق  -
 .يقيض بتحديد تدابري محلاية املسـهت~ 31.08مرشوع قانون رمق  -
 .راقبة ^جتار فهيايتعلق حبامية ٔانواع النبا�ت واحليوا�ت املتوحشة وم 29.05مرشوع قانون رمق  -
يقيض yٕحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض yٔالعامل ^ج#عية لفائدة  19.10مرشوع قانون رمق  -

 .العاملني yلقطاع العمويم للصحة
        



  43 اجتماع المكتب                                                                                                      جلس المستشارينم
 

 3

        
ٔاحال املكتب عىل اللجن ا9امئة مجموعة من النصوص اجلديدة اليت توصل هبا سواء من طرف احلكومة ٔاو من  بعدهابعدهابعدهابعدها

  .لس النوابطرف جم
يوافق مبوجبه من حيث املبدٔا عىل انضامم اململكة املغربية عىل اتفاقية ٕانشاء  30.01مرشوع قانون رمق  .1

 )ٔاحيل من احلكومة(البنك إالفريقي للتصدير و^سـترياد 
 22يوافق مبوجبه من حيث املبدٔا عىل تصديق االتفاقية املوقعة yلرyط يف  31.10مرشوع قانون رمق  .2

بني اململكة وٕايرلندا لتجنب ^زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب  2010يونيو 
 ).ٔاحيل من احلكومة(عىل ا9خل 

يتعلق بتحديد رشوط ومساطر ^سـتفادة من صندوق التاكفل العائيل  41.10مرشوع قانون رمق  .3
 ).ٔاحيل من جملس النواب(

 )ٔاحيل من جملس النواب) (طب املايل لiار البيضاءالق(يتعلق بصفة  44.10مرشوع قانون رمق  .4
املتعلق yملراقبة املالية لiو· عىل املنشآت  69.00بتغيري وتمتمي القانون رمق  21.10مرشوع قانون رمق  .5

 ).ٔاحيل من جملس النواب(العامة وهيآت ٔاخرى 
        

عات جلنة العدل والترشيع واليت قررت ذV اطلع املكتب عىل بر�مج اج#عات اللجن خالل أالسـبوع وخاصة اج# بعدبعدبعدبعد
   .مبثابة النظام أالسايس للوظيفة العمومية 50.05تأجيل اج#عها ا¼صص 9راسة مرشوع قانون رمق 

        
يات ج ذV تدارس املكتب مقرتح احلكومة ملناقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولو  ٕاثرٕاثرٕاثرٕاثر

وقد قرر املكتب بأن حتال هذه املزيانية عىل . دة نظرا لتوزع ^ختصاصات اجلديدة للوزارة عىل جلنتنياحلديثة ٔامام جلنة واح
  .جلنة الفالحة 9راسـهتا خاصة وأن قطاع التكنولوجيات احلديثة غري مصنف يف ٔاية جلنة

  
اليت سرئاسها اخلليفة  2010نونرب  09، وافق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم الثالÉء يف جمال أالسـئÇ الشفهيةيف جمال أالسـئÇ الشفهيةيف جمال أالسـئÇ الشفهيةيف جمال أالسـئÇ الشفهية

  .اخلامس للرئيس السـيد عبد الرحامن ٔاشن والسـيد محيد كوسكوس Êٔمني للجلسة
  

، ٔاخذ املكتب علام مبوافقة اجلهات السودانية عىل مقرتح السـيد رئيس جملس املستشارين يف حمور العالقات اخلارجيةيف حمور العالقات اخلارجيةيف حمور العالقات اخلارجيةيف حمور العالقات اخلارجية
  .عىل ٔاحداث مجموعة للصداقة الربملانية املغربية السودانية

  
من ٔاطلع املكتب كذV عىل مرشوع زUرة رئيس جملس املستشارين ٕاىل سلطنة عامن وذV بناء عىل دعوة كرمية  كامكامكامكام

  .2010نظريه العامين ا9كتور حيىي بن حمفوظ املنذري، حيث من املقرر ٔان تمت هذه الزUرة يف أالسـبوع أالخري من شهر دجنرب 
  

ة جملس املستشارين يف ٔاشغال املؤمتر العاملي حول الربملان إاللكرتوين ذV اطلع املكتب عىل تقرير حول مشارك بعدبعدبعدبعد
جبنوب ٕافريقيا، وعىل تقرير آخر حول مشاركة أالعضاء ا9امئني 0لس املستشارين yمجلعية  2010ٔاكتوبر  22و  21يويم 

  . 2010ٔاكتوبر  23و  22املتوسط اÔي عقد yلقاهرة يويم الربملانية لالحتاد من ٔاجل 
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ذV تدارس املكتب العديد من النقط املدرجة يف حمور الشؤون إالدارية واليت تصدرها موضوع بر�مج التعاون بني  ثرثرثرثرإ إ إ إ 
واÔي اكن حمور العرض اÔي تقدم به السـيد أالمني الربملان املغريب وبر�مج دمع اتفاقية الرشاكة بني املغرب و^حتاد أالوريب 

القدرات املؤسساتية  تعزيز: ية أالوربية عىل ثالثة ٔاهداف ويقوم هذا الرب�مج املمول من طرف املفوض  .العام للمجلس
لٕالدارات املغربية وتقريب الترشيعات الوطنية مع الترشيعات أالوربية خاصة بعد حصول املغرب عىل الوضع املتقدم مع ^حتاد 

  .أالوريب
  

ل واملساعدة التقنية وتباد) SIGMA(يه تقدمي ا9مع لٕالدارات ؤانظمة التدبري الرب�مج ثالث آليات للتعاون و ويتضمنويتضمنويتضمنويتضمن
 1.600.000.00ومبوجب هذا الرب�مج سيسـتفيد الربملان املغريب بغرفتيه من دمع مادي يبلغ . املعلومات والتؤامة املؤسساتية

حوار مع السادة رؤساء الفرق قصد تعيني  وقد قرر املكتب فتح. ٔاورو سـتخصص ملواكبة إالصالحات اليت يبارشها الربملان
  .ممثلني عهنا لالخنراط واملشاركة يف هذا الرب�مج وذV وفق المتثيل النسـيب للفرق

  
أن اطلع املكتب عىل مبادرة جلنة والعدل والترشيع وحقوق إالنسان اليت قامت بعملية شامÇ لٔالرشفة إاللكرتونية  وبعدوبعدوبعدوبعد

من ملكتب توجيه رسا· هتنئة لرئيس اللجنة عىل هذا العمل اجلبار اÔي مكن من ترقمي ٔازيد جبميع وÉئقها وتقاريرها، قرر ا
éيبا جبميع اللجن  ،صفحة سـتقوم ٕادارة ا0لس من توفريها عىل بوابة ا0لس وyٕماكن امجليع إالطالع علهيا ٔاو حتميلها 9200

  .ضلالقيام بنفس العمل حىت يمتكن ا0لس من حفظ ذاكرته بشلك ٔاف
  

ذV ٔاعطى املكتب وافقته عىل إالطالق الرمسي ملوقع جملس املستشارين عىل شـبكة أالنرتنيت بعد القيام  عقبعقبعقبعقب
  .yٕالجراءات إالدارية والتقنية قصد تغيري عنوانه

  
اليت ٔاصبحت جاهزة واليت سـمتكن ) أالنرتانيت(قدم السـيد أالمني العام معطيات حول الشـبكة ا9اخلية للمجلس  كامكامكامكام

V عرب خضوع ظفي ولك مكو�ت ا0لس من تبادل املعلومات ٕالكرتونيا، مربزا رضورة اخنراط امجليع يف هذا املرشوع وذمو 
  .عىل اسـتخدام هذه الشـبكة اليت yٕماكهنا تيسـيري التبادل والتواصل امجليع 9ورات تكوينية

  
  .درمه Ô977.000ي يبلغ وافق املكتب عىل الغالف املايل ملنحة العيد ملوظفي ا0لس وا بعدهابعدهابعدهابعدها

  
  .بعض مسـتلزمات العملت اليت قامت بتجهزي مقر ا0لس ب وافق عىل تسوية نفقة بشلك حيب مع ٕاحدى الرشاك كامكامكامكام
  

قرر املكتب مراسÇ السادة رؤساء الفرق قصد ٕاخبارمه بأسامء السادة املستشارين اÔين تغيبوا عن حضور  ويف أالخريويف أالخريويف أالخريويف أالخري
 .ة الترشيعية احلاليةاجللسات العمومية طيÇ ا9ور
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  43القرارات المتخذة في اجتماع المكتب رقم 

   2010نونبر   08ليوم االثنين 

  

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

        الترشيع الترشيع الترشيع الترشيع     2010201020102010////43434343////01010101

  

  

  

  

  

نونرب عىل  10قرار بعقد جلسة معومية يوم االٔربعاء  -
  :الساعة احلادية عرشة صباحا للمصادقة عىل 

يتعلق yملكتب الوطين  40.09وع قانون رمق مرش  -
  .للكهرyء واملاء الصاحل للرشب

يقيض بتحديد تدابري  31.08مرشوع قانون رمق  -
 .محلاية املسـهت~

يتعلق حبامية ٔانواع  29.05مرشوع قانون رمق  -
 .النبا�ت واحليوا�ت املتوحشة ومراقبة ^جتار فهيا

نظمي يقيض yٕحداث وت  19.10مرشوع قانون رمق  -
مؤسسة احلسن الثاين للهنوض yالٔعامل ^ج#عية 

 .لفائدة العاملني yلقطاع العمويم للصحة
  

  

  املوافقة عىل جدول ٔاعامل اجللسة   نونرب 09جلسة يوم الثالÉء  االٔسـئÇ الشفهيةاالٔسـئÇ الشفهيةاالٔسـئÇ الشفهيةاالٔسـئÇ الشفهية        2010201020102010////42424242////02020202

  عبد الرحامن ٔاشن: رئاسة اجللسة  -

  محيد كوسكوس: ٔامانة اجللسة  -

  

  : عالقات اخلارجيةعالقات اخلارجيةعالقات اخلارجيةعالقات اخلارجيةالالالال        2010201020102010////42424242////03030303

التعاون بني الربملان املغريب وبر�مج دمع اتفاقية الرشاكة بني املغرب 

  .و^حتاد أالوريب

  املوافقة عىل دمع هذا الرب�مج

قرار مبراسÇ رؤساء الفرق قصد تعيني ممثلني عهنم للرشاكة 

  .يف هذا الرب�مج

  

  : شؤون ٕاداريةشؤون ٕاداريةشؤون ٕاداريةشؤون ٕادارية        2010201020102010////42424242////04040404

  موقع ا0لس -

  د االٔحضىمنحة عي -

  

        الغيابالغيابالغيابالغياب

  

  املوافقة عىل إالطالق الرمسي للموقع بعد تغيري عنوانه -
املوافقة عىل الغالف املايل لهذه املنحة اÔي يبلغ  -

  .درمه 977.000
قرار مبراسÇ رؤساء الفرق قصد ٕاخبارمه بأسامء السادة  -

  .املستشارين اÔين تغيبوا عن احلضور طيÇ ا9ورة
  

  

  


