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        المجلسالمجلسالمجلسالمجلسمكتب مكتب مكتب مكتب محضر اجتماع محضر اجتماع محضر اجتماع محضر اجتماع 

        2009200920092009دجنبردجنبردجنبردجنبر21212121 ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين 11111111رقمرقمرقمرقم

                               

رئيس الس الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا برئاسة ه األسبوعي جتماع ا2009 دجنرب 21 االثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم 

  :وحضور األعضاء السادة 

  اخلليفة األول للرئيس  :      فوزي بنعالل

  اخلليفة الثاين للرئيس  :      حممد فضيلي

 اخلليفة الثالث للرئيس  :      حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :      شيخ أمحدو ادبدا

  اخلليفة اخلامس  :      عبد الرمحان أشن

  حماسب  :      اشكايلعابد 

  حماسب  :      عبد املالك أفرياط

  أمني  :      محيد كوسكوس

 أمني  :      أمحد حاجي

استهل هذا االجتماع مبناقشة آخر التطورات اليت يعرفها ملف وحدة املغرب الترابية وذلك على ضوء تداعيات األزمة اليت سببتها 

 وأن ختلت طواعية على جواز سفرها املغريب، حيث أشار رئيس الس أن جزءا هاما من الرأي العام اإلسباين املدعوة أميناتو حيدر اليت سبق

الزال يعادي املغرب من خالل دعمه لالنفصاليني، وأن األمر يستوجب تعبئة دائمة خاصة وأن هذه األزمة األخرية ماهي إال مقدمة ملصاعب 

إلسباين أوضح السيد الرئيس أنه من املستحسن عدم الرد على هذه املواقف لكي اليعطى مزيدا من وتعليقا على موقف الربملان ا. أخرى

الفرص ألعداء املغرب إلطالة عمر هذه األزمة، وأنه إذا كان من الضروري عقد جلسة خاصة للمجلس لدراسة مستجدات قضية وحدة 

  .مل على عدم تضخيم هذه القضية املفتعلةاملغرب الترابية فإن الظرف ليس مواتيا، بل جيب التريت والع

وعلى إثر ذلك قرر املكتب االحتفاظ بطلبات بعض الفرق لعقد جلسات عمومية أو اجتماعات مشتركة للجنيت الداخلية واخلارجية 

  .لبحث تطورات ملف الصحراء املغربية




	 ا����   11ا����ع ا�����                                                                                                       ����ر�
 

 3 

باملوافقة على مشروع جدول أعمال جلسة األسئلة عقب ذلك شرع املكتب يف دراسة النقط املدرجة يف جدول أعماله واليت استهلها 

 اليت سريأسها اخلليفة اخلامس للرئيس السيد عبد الرمحان أشن والسيد عبد احلميد كوسكوس كأمني 2009 دجنرب 22الشفهية ليوم الثالثاء 

  .للجلسة

 من صفة برملاين عضو مبجلس املستشارين وبعد اطالعه على قرار الس الدستوري القاضي بتجريد املستشار السيد عبد اهللا مكاوي

بعد صدور حكم إدانته من حمكمة االستئناف، ناقش موضوع وضعية الفرق بناء على إعالن بعض املستشارين عن استقالتهم من فرقهم 

عض اآلخر إىل ففيما ذهب البعض إىل اعتبار مبادرة هؤالء املستشارين جتسيدا حلقهم الدستوري ذهب الب. وانضمامهم إىل فرق أخرى

ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الترحال وحماربتها صونا للعمل السياسي وحفاظا على استقرار الفرق، معتربين أن الترحال وإن كان واقعا 

ة تفرضه العديد من االعتبارات السياسية والشخصية فإنه الجيب أن يؤثر على وضعية الفرق، إذ جيب على املكتب االستمرار يف اعتماد الئح

  .الفرق كما أعلن عنها يف بداية الوالية التشريعية وأن كل تغيري فيها الجيب أن ميس بترتيبها

  :وتتعلق هذه الرسائل بالسادة املستشارين . بعدها وافق على تالوة نص رسائل االستقاالت واالنضمامات خالل اجللسة العمومية

  .املستشار السيد أمحد احلنصايل الذي استقال من الفريق احلركي وانضم إىل فريق األصالة واملعاصرة -

 .املستشار السيد عبد الكرمي اهلمص الذي استقال من الفريق احلركي وانضم إىل فريق األصالة واملعاصرة -

 .األصالة واملعاصرةاملستشار السيد جواد وهيب الذي استقال من الفريق احلركي وانضم إىل فريق  -

 مستشارا كما أخرب بذلك رئيس فريق األصالة واملعاصرة رئيس 69وذه االنضمامات يكون عدد فريق األصالة واملعاصرة هو 

  .الس عرب رسالة اطلع عليها املكتب خالل هذا االجتماع

األغلبية واليت تعلن فيها عن تعيني املستشار بعدها اطلع املكتب كذلك على نص الرسالة اليت توصلت ا رئاسة الس من فرق 

  .السيد املعطي بنقدور كمنسق لألغلبية
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يف جمال الديبلوماسية الربملانية ناقش املكتب موضوع حتيني تركيبة جمموعات الصداقة وإعادة توزيع التمثيليات داخل املنظمات 

وقد فوض .  ضوء الدراسة اليت قام اخلليفة األول للرئيس السيد فوزي بنعاللواهليآت الدولية بني أعضاء املكتب والفرق الربملانية وذلك على

املكتب هلذا األخري توزيع هذه الدراسة على أعضاء املكتب قصد اإلطالع عليها ومناقشتها بعد ذلك خالل االجتماع املقبل للمكتب الختاذ 

  .القرار النهائي

لس عرضا حول اعتزام الس توظيف مهندسني وتقنيني للتكفل مبجاالت الصيانة يف جمال الشؤون اإلدارية قدم األمني العام للمج

موع مرافق الس، كما اقترح بأن يتم فتح اال أمام موظفي الس لشغل بعض املسؤوليات الشاغرة عرب فتح باب الترشيح أمامهم وفق 

  .وقد وافق املكتب على هذين اإلجراءين. شروط معينة

كتب بأن يتم توزيع العتاد املعلومايت الذي اقتناه الس مؤخرا على الفرق واملصاحل اإلدارية وفق احلاجيات احلقيقية لكل كما قرر امل

  .مصلحة وعمال مببدأ النسبية

  .كما قرر املكتب مراسلة الفرق الربملانية قصد تعيني ممثلني عنها لتشكيل جلنة العشرين
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         المكتب المكتب المكتب المكتبالقرارات المتخذة خالل اجتماعالقرارات المتخذة خالل اجتماعالقرارات المتخذة خالل اجتماعالقرارات المتخذة خالل اجتماع

        2009 دجنبر دجنبر دجنبر دجنبر21 ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين 11 رقم رقم رقم رقم

        

  القرار المتخذ  الموضوع        رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار

09/33  
طلبات لعقد جلسات عمومية لتدارس ملف وحدة 

  .املغرب الترابية

   قرار باالحتفاظ ذه الطلبات-

09/34  

   املوافقة على جدول األعمال -  2009 دجنرب 22جلسة األسئلة الشفهية ليوم 

  عبد الرمحان أشن:ة      الرئاس

  محيد كوسكوس:      األمني 

09/35  

  رسائل االستقاالت واالنضمامات

  أمحد احلنصايل -

 عبد الكرمي اهلمص -

  جواد وهيب -

 اإلعالن عن هذه الرسائل يف أول اجللسة -

  العمومية املقبلة 

   قرار بعدم املساس بترتيب الفرق -

09/36  
  :شؤون إدارية 

   توظيف مهندسني وتقنيني- 

   املوافقة على التوظيف-

   فتح باب الترشيح أمام موظفي الس-   اإلعالن عن الترشح لبعض املسؤوليات-  09/37

  . توزيع العتاد وفق مبدأ النسبية-   العتاد املعلومايت-  09/38

  . مراسلة الفرق قصد تعيني ممثليها يف اللجنة-   جلنة العشرين-  09/39

  

  

  


