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        98 ا����ع ا	����                                                                                                       ��� ا	�����ر��
        

        98989898حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق 
        2012201220122012        مايمايمايماي    14141414        !ثنني!ثنني!ثنني!ثننيليوم ليوم ليوم ليوم 

        
حضور األعضاء و  ا=كتور الشـيخ محمد بيد هللا األسـبوعي برئاسة اج�عه 2012201220122012 مايو  14141414 مكتب جمـلس املستشارين يوم !ثننيعقد عقد عقد عقد 

        :السادة 

    ولولولولاألاألاألاألاخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         : : : :                 فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل •

        اخلليفة الـثـــــايناخلليفة الـثـــــايناخلليفة الـثـــــايناخلليفة الـثـــــاين        : : : :                 د فضييل د فضييل د فضييل د فضييل محممحممحممحم •

    اخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالث        ::::                كنكنكنكنييييددددحلسن جبيحلسن جبيحلسن جبيحلسن جبي         •

                اخلليفة الرابعاخلليفة الرابعاخلليفة الرابعاخلليفة الرابع        : : : :                 امحدو دبداامحدو دبداامحدو دبداامحدو دبدا •

    حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::        عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل              •

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي •

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عبد املا[ أفر]طعبد املا[ أفر]طعبد املا[ أفر]طعبد املا[ أفر]ط         •

        أمــــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــــنيأمــــــــــــــــــــني        ::::                                    أمحد حا^أمحد حا^أمحد حا^أمحد حا^     •

                أمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــني        ::::                عبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوح •
  

والقرارات املتعلقة به تداول املكتب يف شأن ما جرى خالل  2012مايو  07بق ليوم !ثنني املوافقة عىل حمرض !ج�ع السا بعدبعدبعدبعد
انطالقا من املالحظات اليت متت إ{رهتا خالل هذه  2012مايو  11امجلعة يوم ) اجلزء املتعلق uملداخيل(اجللسة اqصصة للتصويت عىل املزيانية 

  . اجللسة
        

وموا�ات معد السادة أعضاء املكتب عىل اإلشادة uملسـتوى الرفيع للنقاش ا�ي عرفته هذه اجللسة uلرمغ مما ختللها من تشـنجات وقد وقد وقد وقد 
  . ىل !نسجام و!حرتام الواجب مابني مكو�ت ا�لسنتيجة الضغط الزمين مؤكدين عىل أن ما وقع ال ميكن أن يؤثر ع

  
ذ[ تدارس املكتب الرتتيبات املتخذة لعقد اجللسة املشرتكة مع جملس النواب اخلاصة uمحلاية ا=ولية لفك حصار القدس اليت  بعدبعدبعدبعد

  . 2012ماي  14سـتعقد يومه !ثنني 
        

اليت سريأسها اخلليفة  2012ماي  15ول أعامل جلسة يوم الثال{ء ة صادق املكتب عىل جدجلسة األسـئ¦ الشفهي    موضوعخبصوص خبصوص خبصوص خبصوص 
  .السـيد امحدو ادبدا والسـيد أمحد حا^ كأمني للجلسة الرابع للرئيس
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من ا=سـتور وترتيب مناقشة هذه اجللسة اليت سـتعقد  100ذ[ تداول املكتب يف شأن مواضيع مساء® احلكومة طبقا للامدة  بعدبعدبعدبعد

ء من لك شهر عىل أن تتداول ندوة الرؤساء ا�متعة يومه عن كيفية تقسـمي احلصص اqصصة للمساء® سواء uلنسـبة أول أربعامبدئيا يف 
  .ألعضاء جملس املستشارين أو للحكومة

  
تطبيقا  uلتعيني يف املناصب العلياuلتعيني يف املناصب العلياuلتعيني يف املناصب العلياuلتعيني يف املناصب العليايتعلق  02.12رشوع قانون تنظميي رمق م مسـتوى الترشيع أحال املكتب عىل جلنة العدل والترشيع  عىلعىلعىلعىل

  .وا�ي أحيل من جملس النواب من ا=سـتور 92و  49ألحاكم الفصلني 
 

اإلطالع عىل بر�مج أعامل اللجن تدارس املكتب مقرتح جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان اليت هيأت أرضية حول تعديل  وبعدوبعدوبعدوبعد
عنه برئاسة رئيس ا�لس قصد إعداد التصورات واقرتاح ويف هذا اإلطار قرر املكتب تشكيل جلينة . النظام ا=اخيل �لس املستشارين

 التعديالت اليت جيب إدخالها عىل هذا النظام مبا يتالءم مع الوضع اجلديد املنصوص عليه يف ا=سـتور ومبا يؤهل ا�لس للريق uملامرسة
 تكوين جلينة عن جملس املستشارين إلغناء معل جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان حول بعدها استبعد املكتب مقرتح رئيس. الربملانية

  .الهيأة العليا للحوار الوطين حول إصالح منظومة العدا®
  
ورشة معل تدريبية وطنية للربملانيني وصائغي جمال العالقات اخلارجية، وافق املكتب عىل ا=عوة املو�ة للمجلس للمشاركة يف  يفيفيفيف

  .وهتريب املهاجرين ببالد� الترشيعات يف جمال ماكحفة !جتار uلبرش
  

بر�مج الز]رات وتبادل اخلربات من رابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا�الس املامث¦ يف إفريقيا والعامل العريب حول أن اطلع عىل مراس¦  وبعدوبعدوبعدوبعد
أشغال امجلعية الربملانية =ول البحر األبيض  حول مشاركة وفد من الربملان املغريب يفتداول يف شأن التقرير املعد  بني ا�الس األعضاء يف الرابطة

ويف هذا اإلطار وافق املكتب عىل احتضان جملس املستشارين الج�ع امجلعية الربملانية للبحر  .2012أبريل  30و 29املتوسط، أنقرة يويم 
وسـهيدف هذا اللقاء ا�ي . قبلشـتنرب امل  14األبيض املتوسط وا�ي سـيخصص ملوضوع الطاقات املتجددة وذ[ مبدينة ورزازات يوم 

سـتحرضه العديد من الفعاليات عىل املسـتوى العمويم أو عىل مسـتوى القطاع اخلاص يف حوض البحر األبيض املتوسط إىل تطوير وإنعاش 
  .اسـتعامل الطاقات املتجددة يف منطقة البحر األبيض املتوسط

  
 قابة املسـتق¦ ملوظفي جملس املستشارين خبصوص تفعيل !تفاق املوقع مع النقابةمراس¦ النجمال الشؤون اإلدارية، وبعد اإلطالع عىل  يفيفيفيف

 قرر املكتب ختصيص اج�ع قادم =راسة هذه النقط بعد أن تكون املصاحل اإلدارية قد هيأت ورقات حول التأثري املايل لتعممي نقطتني عىل
أحلقوا من إدارة جملس النواب، ودراسة تقنية أخرى حول املغادرة الطوعية uإلضافة املوظفني ا�ين مل يسـتفيدوا مهنا عىل غرار زمالءمه ا�ين 

  .إىل موضوعي التقاعد وتأمني السادة املستشارين
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