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ا,كتور محمد  رئيس ا)لس سةبرئاا اج#ع 2011 أبريل 07 امخليسيوم  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 الشـيخ 

  لرئيساخلليفة اخلامس ل  :    عبد الرحامن أشن

  حماسب ا)لس  :      عابد اشكيل

  ا)لس حماسب  :    عبد املاU أفرTط

Vأمني ا)لس  :      أمحد حا  

  أمني ا)لس  :    عبد اللطيف أبدوح

  أمني ا)لس  :      محيد كوسكوس
    

ع iج#ع تناول اللكمة ا,كتور محمد الشـيخ بيد هللا ليذكر cألجواء والنقاشات اليت يعرفها ا)متيف بداية يف بداية يف بداية يف بداية 
مارس واyي وطأ ,خول املغرب مرحu vرخيية ومصريية، مطروح فهيا مسـتقبل جملس  09090909املغريب بعد خطاب 

املستشارين، داعيا إىل التحيل cلكثري من الوعي بأمهية هذا الظرف والعمل مبا ينبغي من اجلدية وiلزتام 
  .لتحسني صورة املؤسسة والهت� آلفاق املسـتقبل
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أعضاء املكتب بدورمه عىل أن الظرفية احلالية، وما يشهده ا)متع من حراك، جيعل  السادةأمجع وقد وقد وقد وقد 
مدعوة وبأحلاح بأن تستمثر هذه الفرتة للريق مبسـتوى  املدركة للرها�ت املطروحة علهيا،املؤسسة الترشيعية 

ر واملواكبة من طرف مجيع العمل املنوط هبا، مؤكدين عىل رضورة iلزتام cحلضو ر والرفع من قمية ئالنقاش ا,ا
اليت يهتيأ اللك للمشاركة فهيا من أجل تطوير بين وأسس ا,و¥ املغربية هتا لتكون مع اللحظة التارخيية مكو�

  .ومؤسساهتا

ال ذc Uإلطالع عىل نص القرار ذU رشع املكتب يف دراسة النقط املدرجة يف جدول أعام©، مسـهت بعدبعدبعدبعد
  .2011مارس  31وiج#عي يف دورته الثانية العادية املنعقدة يف  الصادر عن ا)لس iقتصادي

  :ويتعلق األمر بـ . ، قرر املكتب برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة خالل جلسة معوميةيف جمال الترشيعيف جمال الترشيعيف جمال الترشيعيف جمال الترشيع

يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض cألعامل  19.1019.1019.1019.10مرشوع قانون رمق  •
  .ملني cلقطاع العمويم للصحةiج#عية لفائدة العا

    .يتعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق 30.0530.0530.0530.05مرشوع قانون رمق  •
    .يتعلق ببيع السمك cمجلv 14.0814.0814.0814.08مرشوع قانون رمق  •
    .يتعلق بتدابري امحلاية التجارية 15.0915.0915.0915.09مرشوع قانون رمق  •
من  25252525الصادر يف  1.02.2961.02.2961.02.2961.02.296من الظهري الرشيف رمق  44444444مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  •

    .مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية 65.0065.0065.0065.00بتنفيذ القانون رمق ) 2002200220022002أكتوبر ( 1423142314231423رجب 
  

  :ويتعلق األمر بـ. أحال املكتب عىل اللجن ا,امئة مقرتÌ قانون توصل هبام ا)لس من جملس النواب بعدهابعدهابعدهابعدها
من جامدى  15بتارخي  1.72.184نون رمق بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قا مقرتح قانون يقيض •

 .املتعلق بنظام الضامن iج#عي كام مت تغيريه وتمتميه) 1972يوليو  27( 1392اآلخرة 
 30( 1428من ذي القعدة  19الصادر يف  06.47مقرتح قانون يمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق  •

 .املتعلق جبباTت امجلاعات احمللية) 2007نونرب 
  

اطلع عىل مذكرة حول أشغال اللجن ا,امئة تدارس الرتتيبات املتخذة لعقد أوىل جلسات األسـئv أن  وبعدوبعدوبعدوبعد
 Vالشفهية خالل هذه ا,ورة واليت سـيرتأسها اخلليفة األول للرئيس السـيد فوزي بنعالل، والسـيد أمحد حا

  .كأمني للجلسة
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كة للنساء الربملانيات يف منظمة املؤمتر حداث شـب، وافق املكتب عىل مقرتح إيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجية

للجمعية الربملانية ) اللجنة الثالثة(اإلساليم، كام وافق عىل تلبية ا,عوة املوÙة )موعة العمل اخلاصة cلبيئة 
ووافق أيضا عىل ا,عوة حلضور القسم الثاين من أشغال . 2011ماي  18حلوض البحر األبيض املتوسط، روما 

  .cسرتاسـبورغ 2011أبريل  15إىل  11انية )لس أورc من امجلعية الربمل
  

اإلطالع عىل مذكرة األمني العام )لس املستشارين حول مشاركته يف أشغال iج#ع الثاين لألمناء  وبعدوبعدوبعدوبعد
، 2011فرباير  28العامني للربملا�ت التابعة للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط اyي انعقد بباريس يوم 

املوÙة لرئيس جملس املستشارين من طرف رئيس امجلعية الوطنية الرتكية حلضور املنتدى وافق عىل ا,عوة 
  .2011ماي  08ؤمتر األمم املتحدة الرابع حول ا,ول األقل تقدما يوم مالربملاين اyي ينعقد عىل هامش 

  
ات ا,ميقراطية اليت سـتحتضنه متعج م رحب c,عوة املوÙة للمجلس للمشاركة يف امللتقى الربملاين لل  كامكامكامكام

  .2011ماي  20و  19جورجيا يويم 
  

أشغال الندوة ا,ولية حول تأنيث الفقر  يف اطلع املكتب عىل تقرير حول مشاركة وفد عن ا)لس بعدهابعدهابعدهابعدها
، وكذا عىل تقرير حول مشاركة وفد عن ا)لس يف أشغال 2011مارس  08و  07اليت انعقدت cلشـييل يويم 

  .2011مارس  04و  03ا,ورة السابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط، روما، 
  

، اطلع املكتب عىل الرسا¥ املوقعة من غالبية أعضاء الفريق الفيدرايل يف حمور شؤون السادة املستشارينيف حمور شؤون السادة املستشارينيف حمور شؤون السادة املستشارينيف حمور شؤون السادة املستشارين
وكذا عىل رسا¥ رئيس الفريق الفيدرايل ب الثقة من رئيس الفريق وتعيني رئيس جديد، واليت خيربون فهيا بسح

واليت يؤكد فهيا عدم وجود أي تغيري يف الفريق وأن أية مراسv موÙة لرئاسة ا)لس يف هذا الشأن تعد الغية 
تأمل قصد جتاوز األزمة وحل ل ل  فرتةوبعد التداول يف أمر الرسالتني قرر املكتب إعطاء الطرفني . وغري قانونية

  .هذه اإلشاكلية مبا حيفظ للفريق متاسكه
  

 مناطلع املكتب عىل رسا¥ املستشار السـيد محمد كرميني واليت أعلن فهيا عن تراجعه عن اسـتقالته  بعدهابعدهابعدهابعدها
  .الفريق iسـتقاليل

  
دارة جملس املستشارين ، أخرب السـيد الرئيس السادة أعضاء املكتب بفوز بوابة إيف جمال الشؤون اإلداريةيف جمال الشؤون اإلداريةيف جمال الشؤون اإلداريةيف جمال الشؤون اإلدارية

خالل مؤمترها  املعلومات كأحسن حمتوى عريب رمقي جبائزة السعفة اyهبية اليت منحهتا املنظمة العربية لتكنولوجيا
  .2011العام اyي احتضنته دمشق هناية شهر مارس 
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U بتنظمي وافق املكتب عىل الصيغة املعمتدة من طرف إدارة ا)لس لتخليد اليوم املتوسطي وذ بعدهابعدهابعدهابعدها
واليت سـيؤطرها بعض ) الفضاء املتوسطي والتحوالت السـياسـية، التجربة املغربية كمنوذج"ندوة يف موضوع 

  .األساتذة اóتصون وموظفو ا)لس
  
املصاحل اليت تسـتغل بعض فضاءات جملس النواب  خر تدارس املكتب الصيغ املمكنة لنقلجانب آ منمنمنمن

املستشارين وفق جدو¥ زمنية حمددة، بعد أن تكون مجيع اإلصالحات إىل امللحقة اجلديدة إلدارة جملس 
  .والهتيئات الرضورية قد أدخلت عىل هذه امللحقة

  
صادق املكتب عىل التدابري املتخذة من أجل ضامن التدبري اyايت للمركب السمعي البرصي، ومن كام كام كام كام 

  :وفق اجلدول التايل  يتلقوهنا شهرTمضهنا صيغة التعاقد مع املهندسني والتقنيني والتعويضات اليت س 
  

ا���ة ا����
	 ����ره�   ا���ة ا�����	  ����ره�  ا��� 

18500 17500  ��� و���ي 

8000 6000 	
�
� ز��

12000 10500 ����ن ���� 

8000 6000 ����ا������  

8000 5000 أ��دان ���ل 

5000 3500 
�ر!� 
�ي

ا����ص ا����
�ن

  .األخري قدم السـيد األمني العام للمجلس عرضا حول املالمح الكربى للنظام األسايس اجلديد للموظفني ويفويفويفويف
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        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        اراراراررمق القر رمق القر رمق القر رمق القر 

        النصوص الترشيعية اجلاهزةالنصوص الترشيعية اجلاهزةالنصوص الترشيعية اجلاهزةالنصوص الترشيعية اجلاهزة: : : : الترشيع الترشيع الترشيع الترشيع         2012012012011111////55555555////00001111

  

  قرار بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة يف جلسة معومية  -

  
  

        2011201120112011أبريل أبريل أبريل أبريل     12121212جلسة األسـئv الشفهية جلسة األسـئv الشفهية جلسة األسـئv الشفهية جلسة األسـئv الشفهية         2011201120112011////55555555////02020202

  

  فوزي بنعالل: رئيس اجللسة 
  أمحد حاV: أمانة اجللسة 

  

  

        ::::ات اخلارجية ات اخلارجية ات اخلارجية ات اخلارجية العالقالعالقالعالقالعالق        2011201120112011////55555555////03030303

  

قرار cملوافقة عىل إحداث شـبكة للنساء الربملانيات يف  -
  .منظمة املؤمتر اإلساليم

قرار cملشاركة يف اج#ع اللجنة الثالثة للجمعية الربملانية  -
 . 2011ماي  18روما، . حلوض البحر األبيض املتوسط

-  cملشاركة يف أشغال امجلعية الربملانية )لس أورc قرار
 .اسرتاسـبورغ 2011أبريل  15 – 11
قرار cملوافقة عىل ا,عوة املوÙة لرئاسة ا)لس حلضور  -

املنتدى الربملاين املنعقد عىل هامش مؤمتر األمم املتحدة 
 .2011ماي  8الرابع حول ا,ول األقل تقدما، تركيا 

قرار بتلبية ا,عوة حلضور امللتقى الربملاين للمجمتعات  -
 .2011ماي  20 – 19 ا,ميقراطية جورجيا،

  

  

04040404////55555555////2011201120112011        
        
        

  .قرار بتنظمي ندوة مبناسـبة اليوم املتوسطي -        ::::شؤون إدارية شؤون إدارية شؤون إدارية شؤون إدارية 
قرار بنقل املصاحل اليت تسـتغل بعض فضاءات جملس  -

 .النواب إىل ملحقة جملس املستشارين
قرار cع#د صيغة التعاقد مع املهندسني والتقنيني  -

  .والتعويضات اليت يتلقوهنا
  

  

  


