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        محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب 

        2009200920092009 دجنبر دجنبر دجنبر دجنبر28282828 ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين12121212رقمرقمرقمرقم
  

ة رئيس الس الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا  اجتماعه األسبوعي برئاس2009 دجنرب 28عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني 

  :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  :      ابد اشكايلع

  حماسب  :      عبد املالك أفرياط

  أمني  :      محيد كوسكوس

  أمني  :      أمحد حاجي

 أمني  :     عبد اللطيف أبدوح

بعد املصادقة على حمضر اجتماع املكتب السابق، حبث املكتب خمتلف التصورات املمكنة لنهاية الدورة التشريعية احلالية وذلك على 

 أو 15تلف النصوص التشريعية احملالة على اللجن، حيث أكد املكتب على ضرورة استثمار الفترة املمتدة إىل غاية ضوء تقدم وثرية دراسة خم

  . من أجل املصادقة على أكرب عدد ممكن من املشاريع لضمان حصيلة تشريعية مهمة2010 من يناير 20

 مباشرة بعد حصة األسئلة ختصص للدراسة والتصويت على 2009 دجنرب 29ويف هذا اإلطار قرر عقد جلسة عمومية يوم الثالثاء    

 بعد حصة 2010 يناير 05كما قرر عقد جلسة عمومية يوم الثالثاء . مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالس االقتصادي واالجتماعي

  .هزةاألسئلة الشفهية ختصص للدراسة والتصويت على مشروع مدونة السري وعلى مشاريع القوانني اجلا
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من جانب آخر قرر املكتب مكاتبة رئيس جلنة العدل والتشريع من أجل استرجاع مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس قصد 

  .إدخال بعض التعديالت عليه وعرضها من جديد على اللجنة وفق املسطرة املعمول ا

ر مستجدات قضية وحدة املغرب الترابية وذلك على بعد ذلك حبث املكتب إمكانية عقد جلسة عمومية قبل اية الدورة لبحث آخ

وبعد نقاش مستفيض قرر املكتب بأن تعقد جلنتا اخلارجية والداخلية . ضوء طلبات فرق األصالة واملعاصرة واحلركة والتجمع الوطين لألحرار

تب قراره النهائي يف شأن عقد هذه اجتماعا مشتركا يف مرحلة أوىل، وعلى ضوء جمريات النقاش والتوجهات داخل اللجنة سيتخذ املك

  .اجللسة وحتديد طبيعتها

 29وبعد أن اطلع املكتب على برنامج عمل اللجن خالل األسبوع وافق على جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

  .لسة اليت سريأسها اخلليفة األول للرئيس السيد فوزي بنعالل والسيد أمحد حاجي كأمني للج2010دجنرب 

يف جمال العالقات اخلارجية، استمع املكتب إىل تقرير اخلليفة األول للرئيس السيد فوزي بنعالل حول حتيني تشكيلة جمموعات األخوة 

 وقد انطلق التقرير عن رصد للواقع احلايل. والصداقة ومتثيلية ممثلي الفرق يف اهليآت واملنظمات الربملانية الدولية وذلك حسب قاعدة النسبية

ليخلص إىل اقتراح إعادة توزيع رئاسة جمموعات الصداقة وفق ترتيب جديد يأخذ بعني االعتبار التغريات اليت حدثت على تركيبة الفرق بعد 

 .جتديد ثلث أعضاء جملس املستشارين

  :وقد جاء هذا التوزيع على الشكل التايل 

 عدد اموعات الفريق

 12 فريق األصالة واملعاصرة

 10 الستقاليلالفريق ا

 07 الفريق احلركي

 07 فريق التجمع الوطين لألحرار

 03 الفريق االشتراكي

 03 فريق االحتاد الدستوري

 01 فريق التحالف االشتراكي

 01 الفريق الفيدرايل
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 وإغناءه مبا يتالءم وحجم وقد كانت مناسبة للسادة أعضاء املكتب إلجراء تقييم لعمل الديبلوماسية الربملانية للمجلس وآفاق تطويره

  .املسؤولية املنوطة بالس يف جمال الديبلوماسية املوزاية

وبغية تفعيل عمل هذه اموعات وإعادة النظر يف متثيلية الفرق ا أو داخل املنظمات واهليآت الربملانية الدولية، اختذ املكتب مجلة من 

  .التاليةالقرارات يف هذا اال ميكن إمجاهلا يف النقط 

الميكن متييز أعضاء املكتب عن باقي أعضاء الس يف ما خيص متثييليتهم يف بعض املنظمات الدولية أو يف بعض املهام  -

باستثناء املهمات اليت يتم إقرارها يف املكتب واليت يتوىل خالهلا أعضاء املكتب رئاسة وفود الس اليت ستقوم بزيارات أو 

  .مهمات باخلارج

  .رورة صياغة تقارير عن املهمات اليت قامت ا وفود السقرار بض -

 .قرار بضرورة مرافقة املوظفني لوفود الس -

قرار بالتنسيق مع جملس النواب فيما خيص رئاسة الوفود وتوحيد الرؤى حول حتديد مبالغ تعويضات السفر عن املهمات  -

 .باخلارج

 .أعضاء كل فريق بعد التحينيقرار بإعادة صياغة اجلدول أعاله بناء على عدد  -

عرب اخلليفة الثالث للرئيس عن حتفظه فيما خيص متسك املكتب بنفس أعداد الفرق كما أعلن عنها يف بداية الوالية مؤكدا على : ملحوظة (

 ).ضرورة االعتماد على أرقام نتائج االنتخابات مع األخذ بعني االعتبار التركيبة احلالية للفرق

نة للعمل جبانب اخلليفة األول للرئيس السيد فوزي بنعالل تتكون من السادة حممد فضيلي، حلسن قرار بتكوين جلي -

  .بيجديكن، عبد الرمحان أشن، عبد املالك أفرياط الستكمال العمل الذي قام به السيد فوزي بنعالل

بنقدور واملستشار علي سامل شكاف العضويني يف جمال العالقات اخلارجية أرجأ املكتب قراره يف شأن تعيني كل من املستشار املعطي 

 يناير 28الرمسيني يف جلنة القضايا السياسية واألمن وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية الربملانية األورومتوسطية حلضور اجتماع اللجنة يوم 

  . بربوكسيل إىل حني معرفة خالصات اللجينة املنبثقة عن املكتب2010

  .بعدها وافق املكتب على تلبية الدعوات املوجهة لرئاسة الس من االس النيابية للبحرين وسلطنة عمان وقربص

  .كما وافق على اقتراح توجيه دعوة لرئيس جملس الدولة العماين لزيارة املغرب
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 الفرق بناء على األعداد اليت أصبحت من جانب آخر تدارس املكتب مراسلة رئيس فريق التجمع الوطين لألحرار حول إعادة ترتيب

وقد فوض املكتب للخليفة الثاين للرئيس السيد حممد فضيلي أمر االتصال برئيس فريق التجمع الوطين لألحرار إلجياد صيغة . تتوفر عليها

  .مالءمة ترضي مجيع األطراف

كتب بأن تضم اللجينات املنبثقة عنه لدراسة تلك وسعيا وراء إشراك كل فعاليات املكتب وضمان حضورها يف مجيع امللفات، قرر امل

  .امللفات أو حل بعض اإلشكاالت من نائب للرئيس وحماسب وأمني

بعد ذلك قدم األمني العام للمجلس عرضا حول خالصة الدراسة اليت قام ا مع شركة التأمني املتعاقد معها من أجل تطوير خمتلف 

 املوظفني سواء تعلق األمر بالتأمني عن املرض أو الوفاة أو التقاعد، مقترحا مجلة من اإلجراءات اخلدمات املقدمة للسادة املستشارين أو

  .العملية اليت بإمكاا ضمان خدمة تأمني مبواصفات إجيابية مع أقل تكلفة مادية

ؤمنة قصد حتسني وتطوير بنود وقد قرر املكتب املوافقة املبدئية على هذه اإلجراءات على أن يتم الدخول من جديد مع الشركة امل

  .العقد

بعدها شكل املكتب جلينة عنه تضم كال من السادة حلسن بيجديكن، عابد شكيل، عبد املالك أفرياط، عبد اللطيف أبدوح للقيام 

  .مبساعي لدى الفرق حلل إشكالية املكاتب بني فريقي األصالة واملعاصرة والتجمع الوطين لألحرار

على الشروع يف اإلجراءات اإلدارية والتقنية املتعلقة بتمكني السادة املستشارين من جوازات السفر البيوميترية بعد ذلك وافق املكتب 

  .الرمسية

ويف األخري قرر املكتب مراسلة رؤساء اللجان الدائمة قصد حثهم على ضرورة تطبيق مقتضيات النظام الداخلي خاصة ما يتعلق منه 

  .بالغياب وسرية أعمال اللجان
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 القرارات المتخذة خالل اجتماع المكتبالقرارات المتخذة خالل اجتماع المكتبالقرارات المتخذة خالل اجتماع المكتبالقرارات المتخذة خالل اجتماع المكتب

        2009 دجنبر دجنبر دجنبر دجنبر28 ليوم ليوم ليوم ليوم12رقمرقمرقمرقم

        المتخذةالمتخذةالمتخذةالمتخذةالقرارالقرارالقرارالقرار الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع الرقمالرقمالرقمالرقم
  

  

09/40  

  

09/41  

09/42 

   : التشريع

 مشروع القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي -

  واالجتماعي

   مشروع مدونة السري-

   مقترح تعديل النظام الداخلي-

 

  

   .2009 دجنرب 29مومية يوم الثالثاء  قرار بعقد جلسة ع-

  

   .2009 يناير 5 قرار بعقد جلسة عمومية يوم الثالثاء -

 قرار مبراسلة رئيس جلنة العدل باسترجاع املقترح قصد ادخال تعديالت -

  .إضافية عليه

 
09/43  

 
  .مستجدات القضية قرار بدعوة جلنيت الداخلية واخلارجية لالجتماع لبحث -  قضية وحدة املغرب الترابية-

 
  األسئلة الشفهية   09/44

 2009 دجنرب 29جلسة يوم الثالثاء 

    املوافقة على جدول األعمال 

  فوزي بنعالل:  الرئاسة -

  أمحد حاجي:  األمانة -

 
  

09/45  

09/46 

  :العالقات اخلارجية

   حتيني تركيبة جمموعات الصداقة -

  متثيلية الفرق يف املنظمات-

  

  . ة اجلدول الذي عرضه اخلليفة األول للرئيس إعادة صياغ-

حممد فضيلي، حلسن :  قرار بتكوين جلينة عن املكتب تتكون من السادة-

  .بيجديكن، عبد الرمحن أشن، عبد املالك افرياط الستكمال هذا العمل

 
  

09/47  

  

09/48  

09/49  

   :العالقات اخلارجية 

باقي اعضاء الفرق يف ما خيص  قرار بعدم التمييز بني أعضاء املكتب و-

  متثيليتهم داخل املنظمات

   قرار بضرورة اعداد تقارير عن املهمات -

  . قرار بضرورة مرافقة املوظفني لوفود الس باخلارج-
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 قرار بالتنسيق مع جملس النواب يف ما خيص رئاسة الوفود وحتديد مبالغ - 09/50

 .تعويضات السفر

ة باجلمعية أشغال جلنة الشؤون السياسي 09/51

 األورمتوسطية

 . قرار بإرجاء تعيني ممثلي الس يف االجتماع-

 . قرار باملوافقة على تلبية هذه الدعوات- دعوات لزيارة عمان والبحرين وقربص 09/52
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توجيه دعوة لرئيس جملس الدولة العماين لزيارة  09/53

 .املغرب

  قرار باملوافقة على توجيه الدعوة-

  
  

09/54 

  :ون الفرق شؤ

طلب رئيس فريق التجمع الوطين لألحرار إلعادة 

 ترتيب الفرق

  

 تفويض السيد حممد فضيلي أمر االتصال برئيس فريق التجمع الوطين -

 .لألحرار إلجياد صيغة متوافق عليها

 قرار بأن تتشكل اللجينات املنبثقة عن املكتب من نائب للرئيس وحماسب - :تدبري املكتب  09/55

 .وأمني

 املوافقة املبدئية على جتديد العقد وفق اإلجراءات اليت اقترحها األمني العام - :التأمني والتقاعد  09/56

 .للمجلس

  : تشكيل جلينة عن املكتب تضم السادة - :تدبري اال  09/57

   حلسن بيجديكن، عابد شكايل، عبد املالك أفرياط، عبد اللطيف أبدوح 

 .ريقي األصالة واملعاصرة والتجمع حلل إشكالية املكاتبللقيام مبساعي لدى ف

 املوافقة على الشروع يف اإلجراءات اإلدارية لتمكني السادة املستشارين من - جواز السفر البيوميتري 09/58

 .هذا اجلواز

  .خلي قرار مبراسلة رؤساء اللجن قصد تطبيق مقتضيات النظام الدا- :الغياب وسرية أعمال اللجان  09/59

 
 

 

        

   


