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ا/كتور محمد  رئيس ا*لس برئاسةا اج$ع 2011 فرباير 23 األربعاءيوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 

  :الشـيخ بيد هللا وحضور األعضاء السادة

  اخلليفة األول للرئيس  :      فوزي بنعالل      

  اخلليفة الثاين للرئيس  :      محمد فضييل

  اخلليفة الثالث للرئيس  :      حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :      بداادامحدو 

  ليفة اخلامس للرئيساخل   :    عبد الرحامن أشن

  حماسب ا*لس  :       عادل املعطي

  ا*لس حماسب  :    عبد املاU أفرTط

  حماسب ا*لس  :      عابد اشكيل

Xأمني ا*لس  :      أمحد حا  

  أمني ا*لس  :    عبد اللطيف أبدوح

    
_ج$ع اخلليفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل مبالحظات حول مرشوع حمرض  تقدمبداية _ج$ع يف يف يف يف 

اكن خاصة حول النقطة املتعلقة بشؤون املوظفني حيث أوحض أنه  2011يناير  17السابق للمكتب ليوم _ثنني 
تلكيف املكتب � بربط _تصال مع نقابة املوظفني اليت اكنت تهتيأ لتنظمي وقفة من الالزم تضمني هذا احملرض 
قرر املكتب  وقد .هذه الوقفةاوضات أسفرت عن تعليق وأنه دخل معهم يف مف ،احتجاجية حول تريق املوظفني

  .بأن يتضمن مرشوع احملرض املشار إليه أعاله هذه النقطة
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ويتعلق . ذU أحال املكتب عىل اللجن ا�تصة بعض النصوص الترشيعية احملا� من جملس النواب بعدبعدبعدبعد
  :األمر بـ 

 )يف إطار قراءة �نية( .طرقيتعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب ال 30.05مرشوع قانون رمق  •
املتعلق ¢ملراقبة املالية ل و� عن املنشآت  69.00بتغيري وتمتمي القانون رمق  21.10مرشوع قانون رمق  •

 .العامة وهيئات أخرى
 1.93.211يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق  43.09مرشوع قانون رمق  •

 .املتعلق ببورصة القمي) 1993سبمترب  21( 1414الصادر يف ربيع اآلخر 
يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض ¢ألعامل _ج$عية  19.10مرشوع قانون رمق  •

 )يف إطار قراءة �نية. (لفائدة العاملني ¢لقطاع العمويم للصحة
 ) نيةيف إطار قراءة �. (يتعلق ببيع السمك ¢مجل± 14.08مرشوع قانون رمق  •
 )يف إطار قراءة �نية. (يتعلق بتدابري امحلاية التجارية 15.09مرشوع قانون رمق  •
من رجب  25الصادر يف  1.02.296من الظهري الرشيف رمق  44مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  •

  .مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية 65.00بتنفيذ القانون رمق ) 2002أكتوبر ( 1423
  

علام ¢لطلب اºي و¹ه فريق التجمع ا/سـتوري املوحد لعقد اج$ع للجنة ا/اخلية أخذ املكتب  اااابعدهبعدهبعدهبعده
املسار ا/ميقراطي مبا حيصن  ص± ¢مجلاعات احمللية، وموضوع تعزيزلتدارس نقطتني؛ القضاT الراهنة ذات ال

  .املغرب ومؤسساته ويكرس � اسـتقراره
  

لوزير األول واليت أكد فهيا أنه ال يرى ما حيول دون إجراء حبث وتقيص اإلطالع عىل رسا� السـيد ا وبعدوبعدوبعدوبعد
يف موضوع مكتب التسويق والتصدير، قرر املكتب الرشوع يف اإلجراءات القانونية لتشكيل جلنة للبحث 

  .والتقيص وفق املقتضيات القانونية
  
*لس من قبل رئيس جملس جمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل ا/عوة املو¹ة لرئاسة ا يفيفيفيف

الشـيوخ الغابوين حلضور املؤمتر اخلامس و_ج$ع السادس *لس رابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا*الس 
  .2011فرباير  26و  25املامث± لها بإفريقيا والعامل العريب، املنعقد ¢لعامصة الغابونية يويم 

  
م للمجلس حلضور اج$ع الكتاب العامني لربملاËت البحر وافق عىل ا/عوة املو¹ة للسـيد األمني العا كامكامكامكام

  .فرباير بباريس لبحث آليات التعاون بني هذه الربملاËت 28األبيض املتوسط يوم 
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أبريل  29إىل  27اإلطالع عىل مرشوع زTرة الاكتب العام للغرفة العليا للربملان األوريب للمغرب من  وبعدوبعدوبعدوبعد
عية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون بأور¢ كة يف أشغال ا/ورة الشـتوية للجم مشار ، وافق عىل ا/عوة لل 2011

  .2011فرباير  25و  24اليت تعقد بفيينا يويم 
  
اطلع عىل ورقة تقدميية حول ملتقى موظفي الربملاËت الفرنكوفونية ¢ملتوسط املزمع عقده يف يونيو  كامكامكامكام

  .مبجلس املستشارين 2011
  

املشاركة يف أشغال الندوة اليت سـتعقدها امجلعية الربملانية حللف الشامل األطليس املكتب عىل  ووافقووافقووافقووافق
_ضطرا¢ت السـياسـية وحا� عدم اليقني _قتصادي "حول موضوع  2011بأثينا يويم فاحت و�ين مارس 

  ".واألمن يف حويض البحر األبيض املتوسط
  
اجللسة الثالثة ل ورة العادية الثانية للربملان  وافق عىل دعوة أخرى للمشاركة يف أشغال اج$عات كامكامكامكام

املقرر عقدها  2011وا/ورة العادية للعام  2011العريب املتخصصة ملناقشة مرشوع مزيانية الربملان العريب 
  .2011مارس  26إىل  22بدمشق يف الفرتة املمتدة من 

  
مارس أكد  21ض املتوسط، يوم حوض البحر األبي تاليوم املتوسطي اليت حتتفل به برملاË وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص

  .حتفاء هبذا اليومإاملكتب عىل رضورة التفكري يف صيغة تشاركية مع جملس النواب إلقامة 
  

  :اطلع املكتب عىل املذكرات والتقارير التالية  بعدهابعدهابعدهابعدها
  .مذكرة حول أشغال اللجنة الربملانية املشرتكة املغربية األوربية -
لجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين ا/ويل واليت انعقدت جبنيف ل  259تقرير موجز حول أعامل ا/ورة  -

 .2011فرباير  19إىل  17من 
فرباير  16إىل  13تقرير حول الزTرة الرمسية اليت قام هبا ا/كتور محمد الشـيخ بيد هللا للبريو من  -

2011. 
ن السـياسـية تقرير حول مشاركة األعضاء ا/امئني مبجلس املستشارين يف اج$ع جلنة الشؤو -

املتوسط، الربملان األوريب، واألمن وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أجل 
 .2011يناير  27بروكسـيل 

تقرير حول مشاركة األعضاء ا/امئني يف أشغال جلنة حتسني مسـتوى العيش والتبادالت بني  -
 .2011يناير  31ا*متعات املدنية والثقافة لشـبونة 
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رير حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف أشغال املرح± األوىل من ا/ورة العادية للجمعية تق -
 .2011يناير  28ىل  24الربملانية *لس أور¢ اليت انعقدت بسرتاسـبورغ من 

 .للربملان األوريب بسرتاسـبورغ 2011تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف دورة يناير  -
        
اليت خيرب فهيا ا*لس  األول جمال شؤون السادة املستشارين، اطلع املكتب عىل رسا� السـيد الوزير يفيفيفيف

¢سـتدعاء السـيد عبد امحليد حلسيسن عن حزب التجمع الوطين لألحرار مللء املقعد الشاغر مبجلس 
يل امجلاعات احمللية جلهة طنجة املستشارين اºي اكن يشغë املرحوم عبد امحليد ا/راق برمس الهيئة الناخبة ملمث

  .تطوان وذU تطبيقا ملسطرة التعويض
  
اإلعالن عن املكتب وقد قرر . املستشار محمد كرمين من الفريق _سـتقاليل اسـتقا� عىل اطلع كامكامكامكام

  .الرسالتني يف أول جلسة معومية خالل ا/ورة املقب±
  

ان$ءاهتم السـياسـية، طلب السـيد محمد  النقطة املتعلقة بلواحئ السادة املستشارين حسب وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
فضييل إرجاء دراسة النقطة إىل حني اج$ع الحق حبضور السـيد رئيس جملس املستشارين مادام أن هذا األمر 

أكتوبر (سم فيه حيð قرر املكتب يف اج$ع سابق اع$د اللواحئ كام وضعت يف بداية الوالية الترشيعية مت احل قد 
2009.(  

  
قدم السـيد األمني العام للمجلس عرضا حول نتاجئ _تصاالت اليت جيرهيا مع جملس النواب من  ذU بعدبعدبعدبعد

  .أجل التنسـيق حول العديد من املواضيع واخلطوات اليت مت قطعها يف هذا _جتاه
  

جانب آخر، قرر املكتب ختصيص إحدى _ج$عات املقب± للمكتب لتدارس مجيع النقط املرتبطة  منمنمنمن
  .لسادة املستشارينبشؤون ا
  
حمور الشؤون اإلدارية، وافق املكتب عىل خطة نقل املصاحل اإلدارية للمجلس إىل امللحقة اجلديدة  يفيفيفيف

  .للمجلس اليت مت اكرتاءها مؤخرا بعد هتيئهتا وإصالحاها
  
اليت فوض لها  ENCOMجدد املكتب التأكيد عىل قراره السابق بفسخ العقدة اليت تربطه مع رشكة  كامكامكامكام
تدبري املركب السمعي البرصي، واع$د مبدأ _سـتغالل اºايت لهذا املركب عرب إبرام عقود معل فردية ا*لس 

افقة إدارة ا*لس يف ملر  ATLAS CONSULTمع بعض التقنيني واملهندسني مع تلكيف مكتب ا/راسات 
  .هذا التدبري
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 9مديرTت و  3ملستشارين اºي يتضمن ذU وافق املكتب عىل املنظام اجلديد إلدارة جملس ا بعدبعدبعدبعد
مصلحة، موصيا برضورة تزنيë وفق مبدأ الشفافية عرب تشكيل جلنة عنه جبانب األمني العام  24أقسام و

  .للمجلس لوضع املعايري الخيتار املرحشني لهذه املناصب
  

$د مقاربة جديدة يف وافق املكتب عىل ترقية املوظفني من اسـتوفوا الرشوط القانونية Uº مع اع بعدهابعدهابعدهابعدها
  .بعضهم اآلخرحل بعض اإلشاكالت اليت تطر�ا ترقية 

  
األخري، اطلع املكتب عىل قرار املدير العام إلدارة األمن الوطين القايض بإحداث مفوضية خاصة  ويفويفويفويف

  .2011فرباير  14بأمن الربملان ابتداء من 
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        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

01010101////53535353////2012012012011111        
        
    

        حمرض _ج$ع السابق حمرض _ج$ع السابق حمرض _ج$ع السابق حمرض _ج$ع السابق 

  

بتضمني املرشوع موضوع تلكيف السـيد محمد فضييل قرار 
بربط _تصال مع نقابة املوظفني اليت اكنت تهتيأ لتنظمي 

  .وقفة احتجاجية حول ترقية املوظفني

  

        ::::الترشيع الترشيع الترشيع الترشيع         2012012012011111////53535353////02020202

  

قرار بإحا� مجموعة من النصوص الترشيعية احملا� من 
  :جملس النواب عىل اللجن ا�تصة ويتعلق األمر بـ 

يتعلق بنقل البضائع  30.05مرشوع قانون رمق  •
 )يف إطار قراءة �نية( .اخلطرة عرب الطرق

بتغيري وتمتمي القانون رمق  21.10مرشوع قانون رمق  •
املتعلق ¢ملراقبة املالية ل و� عن املنشآت  69.00

 .العامة وهيئات أخرى

يقيض بتغيري وتمتمي الظهري  43.09مرشوع قانون رمق  •
الصادر يف  1.93.211الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق 

املتعلق ببورصة ) 1993سبمترب  21( 1414ربيع اآلخر 
 .القمي

مي يقيض بإحداث وتنظ 19.10مرشوع قانون رمق  •
مؤسسة احلسن الثاين للهنوض ¢ألعامل _ج$عية 

يف إطار . (لفائدة العاملني ¢لقطاع العمويم للصحة
 )قراءة �نية

يتعلق ببيع السمك  14.08مرشوع قانون رمق  •
 ) يف إطار قراءة �نية. (¢مجل±

يتعلق بتدابري امحلاية  15.09مرشوع قانون رمق  •
 )يف إطار قراءة �نية. (التجارية

من الظهري  44مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  •
من رجب  25الصادر يف  1.02.296الرشيف رمق 

 65.00بتنفيذ القانون رمق ) 2002أكتوبر ( 1423
  .مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية
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        ::::جلنة البحث والتقيص جلنة البحث والتقيص جلنة البحث والتقيص جلنة البحث والتقيص         2011201120112011////53535353////03030303

  

يف اإلجراءات القانونية لتشكيل جلنة قرار ¢لرشوع  -
  .حث والتقيص يف موضوع مكتب التسويق والتصديرالب
  
  

  

        ::::العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية         2011201120112011////53535353////04040404

  

  :قرار ¢ملوافقة عىل املشاركة يف التظاهرات التالية  -
املؤمتر اخلامس و_ج$ع السادس *الس رابطة جمالس *  

الشـيوخ والشورى وا*الس املامث± لها بإفريقيا والعامل 
  .2011فرباير  26 –25 الغابون،. العريب

اج$ع الكتاب العامني لربملاËت البحر األبيض *  
  .فرباير، ¢ريس 28املتوسط، 

أشغال ا/ورة الشـتوية للجمعية الربملانية ملنظمة األمن *  
  .2011فرباير  25 – 24والتعاون بأور¢، فيينا 

، نـدوة اجلـمعية الربملانية حللف الشامل األطليس، أثينا*  
  .2011مارس  2- 1
. اجللسة الثالثة ل ورة العادية الثانية للربملان العريب*  

  .مارس 26-22دمشق 

  

        ::::شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين         2011201120112011////53535353////05050505

        

قرار بتخصيص إحدى اج$عات املكتب القادمة لتدارس  -
  .هذا املوضوع

  

06060606////53535353////2011201120112011        
        

07070707////53535353////2011201120112011        
        
        
        
        
        
        
        
        

08080808////53535353////2011201120112011        
        
        

09090909////53535353////2011201120112011        

قرار ¢ملوافقة عىل خطة نقل املصاحل اإلدارية للمجلس  -        ::::إدارية إدارية إدارية إدارية شؤون شؤون شؤون شؤون 
  .إىل امللحقة اجلديدة

واع$د مبدأ  ENCOMقرار بفسخ العقدة مع رشكة  -
_سـتغالل اºايت للمركب السمعي البرصي عرب إبرام عقود 
معل مع بعض التقنيني واملهندسني مع تلكيف مكتب 

ة إدارة ا*لس يف هذا ملرافق Atlas Consultا/راسات 
  .التدبري

املوافقة عىل املنظام اجلديد وتزنيë وفق مبدأ الشفافية  -
عرب تشكيل جلينة عن املكتب واألمني العام لوضع املعايري 

  .الختبار املرحشني
ترقية املوظفني ممن اسـتفوا الرشوط القانونية مع اع$د  -

ا ترقية مقاربة جديدة يف حل بعض اإلشاكالت اليت تطر�
  .بعضهم اآلخر

  

  


