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        13131313رقم رقم رقم رقم     مجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارينمجلس المستشارينمكتب مكتب مكتب مكتب محضر اجتماع محضر اجتماع محضر اجتماع محضر اجتماع 

        2010201020102010 يناير  يناير  يناير  يناير 04040404ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين 

  

األسبوعي برئاسة رئيس الس الدكتور  اجتماعه 2010 يناير 04 جملس املستشارين يوم االثنني عقد مكتب

  :حممد الشيخ بيد اهللا وحضور السادة 

  اخلليفة األول للرئيس  :    فوزي بنعالل - 

 اخلليفة الثاين للرئيس  :     حممد فضيلي - 

 اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن - 

 اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرمحان أوشن - 

 حماسب  :      عابد شكيل - 

 حماسب  :    فرياطعبد املالك أ - 

 أمني  :      أمحد حاجي - 

 أمني  :    عبد اللطيف أبدوح - 

يف بداية هذا االجتماع سجل السيد رئيس الس السيد الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا بارتياح مضامني 

 والذي فتح جاللته من خالله 2010 يناير 03اخلطاب امللكي الذي ألقاه امللك حممد السادس نصره اهللا يوم األحد 

رش اجلهوية املوسعة معربا عن األمل يف أن يثمر هذا الورش عن ديناميكية جديدة متكن البالد من آليات دميقراطية و

  .كفيلة بتقدم اململكة وازدهارها

 جدد التأكيد على ضرورة 2009 دجنرب 28بعد أن صادق املكتب على حمضر اجتماعه السابق ليوم االثنني 

تركيبة جمموعات الصداقة ومتثيلية الفرق داخل املنظمات واهليئات الربملانية الدولية إعادة صياغة اجلدول املتعلق ب

  .والذي سبق وأن تقدم به يف االجتماع السابق اخلليفة األول للرئيس السيد فوزي بنعالل
  

   :اجتماعات اللجان

دراسة جلنة العدل بعدها اطلع املكتب على برنامج عمل اللجان الدائمة لألسبوع اجلاري والذي يتميز ب

  .والتشريع ملشروع مدونة السري ومشروع قانون يقضي بتحويل بريد املغرب إىل شركة مسامهة

 مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية 2010 يناير 05إثر ذلك قرر املكتب عقد جلسة عمومية يوم الثالثاء 

  .ختصص للدراسة والتصويت على مشروعي القانوين سالفي الذكر
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   :التشريع

  :يف جمال التشريع أحال املكتب على اللجن الدائمة قصد الدراسة مشاريع القوانني التالية 

  . يتعلق بالكواشف املستعملة ألغراض التشخيص يف املخترب11.08مشروع قانون رقم  - 

 . املتعلق مبناطق التصدير احلرة19.94 يقضي بتغيري القانون رقم 51.09مشروع قانون رقم  - 

كما مت تعديله املتعلق باملكتب الوطين  25.79 يقضي بتغيري القانون رقم 35.09قم مشروع قانون ر - 

  .للمطارات

 اليت سريأسها 2010 يناير 05بعد ذلك صادق املكتب على جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

  .لسةاخلليفة الثاين للرئيس السيد حممد فضيلي والسيد عبد اللطيف أبدوح كأمني للج

وباملناسبة عرب بعض أعضاء املكتب عن رغبة فرقهم يف إدراج بعض األسئلة اليت تتمحور حول الفالحة خالل 

  .آخر جلسة لألسئلة الشفهية يف هذه الدورة
  

   :العالقات اخلارجية

حالت يف جمال العالقات اخلارجية اطلع املكتب على مذكرة رئيس االحتاد الربملاين العريب حول الظروف اليت 

  . لالحتاد الربملاين الدويل121 والدورة 120دون إدراج اموعة العربية لطلبها كبند طارئ يف جدويل أعمال الدورة 

من جانب آخر، وافق املكتب على قرار اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط بالرفع من قيمة االخنراط يف 

  .ة مع جملس النواب أورو سيدفع مناصف16.700املنظمة والذي يبلغ 

كما قرر انتداب عضو املكتب السيد عبد املالك أفرياط لتمثيل الس يف أشغال اللجنة املكلفة بدراسة 

  .2010 يناير 10موضوع الربيد اإللكتروين املنبثقة عن احتاد الربملان العريب واليت ستحتضنها املنامة يوم 

تشكيلة وفد جملس املستشارين الذي سيشارك يف أشغال كما فوض املكتب لرئاسة الس مهمة النظر يف 

 يناير 29 و25املرحلة األوىل من الدورة العادية للجمعية الربملانية لس أوربا اليت ستعقد باستراسبورغ مـابني 

2010. 

  

   :احتضان الس لندوة وطنية حول وسائل اإلعالم

طوط العريضة للمبادرة املشتركة لبعض الفرق الربملانية يف جمال آخر عرض رئيس الس على أنظار الس اخل

ألحزاب االستقالل واالحتاد االشتراكي واألصالة واملعاصرة وبدعم من حزب التقدم واالشتراكية واحلركة الشعبية 

والتجمع الوطين لألحرار  من أجل تنظيم حوار وطين موسع حول دور ومستقبل وسائل اإلعالم يف اتمع املغريب 

وهي الندوة اليت سينسق أعماهلا . واليت ستتبلور عرب احتضان جملس املستشارين لندوة وطنية حول الصحافة املكتوبة

  .اخلبري األستاذ مجال الدين الناجي
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وبعد نقاش معمق حول أهداف ومرامي هذه املبادرة وبعد اإلطالع على األرضية األولية هلذا احلوار 

ملكتب على احتضان هذه الندوة على أساس فتح نقاش موسع مع كل الفرقاء والفاعلني ومكوناته ومرتكزاته وافق ا

  .يف هذا اال قصد حتديد الشروط العملية لتنظيم هاته الندوة

  

   :شؤون إدارية

يف جمال الشؤون اإلدارية قدم األمني العام للمجلس عرضا عن مشروع املنظام اجلديد إلدارة جملس 

 من الدراسة اليت سبق وأن قام ا بعض اخلرباء املغاربة بناء على طلب من املكتب السابق املستشارين انطالقا

للمجلس وهو مشروع يقوم على مبادئ كربى لتحديد املسؤوليات وتوصيف املهام مع األخذ بعني االعتبار 

مؤكدا أن هذا املنظام مؤشرات النجاعة وضبط املسارات املهنية للموظف بغية االرتقاء وعصرنة األداء اإلداري 

والذي جيب أن يطبق بشكل تدرجيي وأن توفر له كافة الشروط املوضوعية للنجاح، سيكون حمط تشاور وتنسيق 

وقد فتح نقاش موسع أثار خالله . بني خمتلف مكونات الس من أجل إغنائه بالعديد من األفكار واملقترحات

هذا املشروع الطموح مربزين الطابع االستعجايل لترتيل هذا املنظام السادة أعضاء املكتب مجلة من املالحظات حول 

على أرض الواقع من أجل الشروع يف بناء إدارة برملانية قوية مبواردها البشرية وآلياا العملية، مؤكدين على أمهية 

ع املكتب إىل الشروع يف فتح ورش تعديل القانون األساسي ملوظفي الس ليكتمل عقد اإلصالحات اليت يتطل

  . حتقيقها يف هذا اال

كما كانت مناسبة وقف خالهلا السادة أعضاء املكتب على بعض اإلشكاالت والصعوبات اليت الزالت حتد 

من ارتقاء األداء اإلداري بسبب ضعف اإلمكانات املرصودة وغياب نسق واضح لتدرج املوظفني يف املهام 

  .واملسؤوليات

يف هذا اإلطار وسعيا وراء مواكبة هذا املشروع وتفعيله قرر املكتب توظيف بعض خرجيي املعاهد التطبيقية 

يف جمال التدبري اإلداري قصد سد الفراغ الذي تعاين منه إدارة الس يف هذا اال مع الشروع يف تطبيق مبدإ إعادة 

  .  انتشار املوظفني

عايري اليت مت اعتمادها من أجل توزيع تعويضات اية الدورة، حيث أكد  ومبوازاة ذلك فتح نقاش حول امل

السيد الرئيس أنه حرص شخصيا على صرف هذه التعويضات وفق معايري تتوخى حتفيز املوظفني املنضبطني 

على أن واتهدين والذين أبانوا على قدرة كبرية يف تدبري املهام اإلدارية بكل إخالص وتفان مؤكدا من جهة أخرى 

املكتب سيقوم بتحديد معايري دقيقة لصرف هذه التعويضات مستقبال وأن األمني العام للمجلس وحتت إشراف 

  .املكتب سيقوم بدراسة كل احلاالت املثارة واليت اعترب أصحاا أم مل جيازوا بالشكل املوضوعي
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  حتديد اختصاصات أعضاء املكتب
  

جة يف جدول أعماله وتتعلق بتحديد اختصاصات أعضاء املكتب بعد ذلك تدارس املكتب آخر نقطة مدر

حيث قدم رئيس الس السيد حممد الشيخ بيد اهللا عرضا حول مفهوم االختصاصات كما هي منصوص عليها يف 

النظام الداخلي للمجلس، مربزا أنه يسعى إىل حتقيق نوع من التدبري اجلماعي للمكتب من دون استفراد أو هيمنة 

عني االعتبار الدور الكبري الذي جيب أن يطلع به عضو املكتب يف حتديد استراتيجيات وبرامج العمل بالنسبة آخذا ب

للمجلس وعلى اعتبار أن دوره ال جيب أن يظل مقتصرا على التدبري اليومي والروتيين لعمل الس الذي هو 

بقة يف جمال حتديد االختصاصات والنتائج اليت وبعد أن استعرض جتارب املكاتب السا. موكول بطبيعته إىل اإلدارة

أفرزا هذه التجارب عرض مجلة من ااالت واملهام اليت ميكن أن يتكفل ا السادة أعضاء املكتب من قبيل 

التشريع واملراقبة والعالقات اخلارجية وشؤون السادة املستشارين والتنسيق مع املؤسسات الدستورية وغريها من 

  .يت ميكن أن تضيف قيمة جديدة للعمل الربملاين الصرفااالت ال

وقد فتح نقاش موسع حول هذا املوضوع حيث أكد السادة أعضاء املكتب على أمهية ااالت اليت اقترح 

السيد الرئيس واليت تشكل حمور العمل الربملاين احلقيقي مربزين استعدادهم ملباشرة كل املهام واالختصاصات اليت 

ومل يفت التذكري بأمهية التنصيص على هذه االختصاصات وحدودها يف .  الس إسنادها للمكتبترى رئاسة

  .النظام الداخلي للمجلس مع اإلسراع يف وضع نظام مايل لتدبري كما هو منصوص عليه يف القانون الداخلي

  . تصور موحدوقد قرر املكتب دراسة هذا املوضوع خالل االجتماعات املقبلة للمكتب قصد اخلروج ب
  

  قضايا خمتلفة
  

يف هذا اإلطار اختذ . بعد ذلك تناول املكتب بالدراسة بعض القضايا املختلفة واليت م السري العادي للمجلس

  :املكتب مجلة من القرارات التالية 

إعادة دراسة دفتر التحمالت اخلاص بالشركة اليت أوكل إليها الس مبهمة النظافة مع إدخال بعض  - 

  .ديالت عليه لتشمل احلراسةالتع

 .توفري جمموع وسائل العمل املكتبية بالنسبة للفرق واملصاحل اإلدارية - 

 .ضبط احلصص اجلزافية للهاتف املمنوحة للفرق واملصاحل اإلدارية - 

 .إعادة النظر يف مدخل الس - 

 .بناء ويئة جناح خاص بأعضاء احلكومة - 

  .بناء ويئة قاعة للصحافة - 
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         مجلس المستشارين مجلس المستشارين مجلس المستشارين مجلس المستشارينقرارات مكتبقرارات مكتبقرارات مكتبقرارات مكتب

        13 في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم  في اجتماعه رقم 

        المالحظاتالمالحظاتالمالحظاتالمالحظات مضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذ        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار

10/13/01  

  

  اجللسات العمومية

 
جلسة يوم الثالثاء بعد حصة األسئلة  -

  : الشفهية للدراسة والتصويت على 

 مشروع مدونة السري -

مشروع قانون يقضي بتحويل بريد  -

  .املغرب إىل شركة مسامهة

 

10/13/02  

إحالة مشاريع القوانني على اللجان 

  الدائمة

 يتعلق 11.08مشروع قانون رقم  -

بالكواشف املستعملة ألغراض التشخيص 

  .يف املخترب

 يقضي 51.09مشروع قانون رقم  -

 املتعلق مبناطق 19.94بتغيري القانون رقم 

 .التصدير احلرة

 يقضي 35.09مشروع قانون رقم  -

ما مت تعديله  ك25.79بتغيري القانون رقم 

  .املتعلق باملكتب الوطين للمطارات

  

10/13/03  

 05جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

  2010يناير 

  :املصادقة على جدول األعمال  -

 حممد فضيلي:الرئاسة -

 عبد اللطيف أبدوح: األمني  - 

  

  

  

10/13/04  

  

  

10/13/05  

  

  

  

   :العالقات اخلارجية

زانية  مسامهة جملس املستشارين يف مي-

  اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط

 أشغال اللجنة املكلفة بدراسة موضوع -

  2010 يناير 10املنامة . الربملان اإللكتروين

 املوافقة على الرفع من مسامهة الس -

 أورو تدفع مناصفة مع جملس 16.700

  .النواب

  

 قرار بانتداب عضو املكتب السيد عبد -

  .مثيل الساملالك أفرياط لت

  

10/13/06  

 أشغال اجلمعية الربملانية لس أوروبا -

   يناير29-25استراسبورغ 

 قرار بتفويض رئاسة الس أمر تشكيل -

  وفد الس
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10/13/07  
 احتضان جملس املستشارين لندوة وطنية -

  .حول الصحافة املكتوبة

     املوافقة على االحتضان-

10/13/08  

  

وافقة املبدئية على تبين مشروع املنظام  امل-   املنظام-

  .مع فتح نقاش موسع حوله

  

10/13/09  

  

توظيف بعض خرجيي املعاهد التطبيقية يف -   املوارد البشرية-

  جمال التدبري اإلداري

  

10/13/10  

  

إعادة حتديد معايري منح تعويضات اية -  

  الدورة

  

  

11/13/10 
  

اسة دفتر التحمالت اخلاص إعادة در-

  .بالشركة املكلفة بالنظافة

  

12/13/10  
  

    . توفري مجيع وسائل العمل املكتبية-

13/13/10  
  

 ضبط احلصص اجلزافية للهاتف املمنوحة -

  .للفرق واملصاحل اإلدراية

  

  

14/13/10  
  

    .إعادة النظر يف مدخل بناية الس-

15/13/10  
  

    .راء بناء جناح خاص بالوز-

16/13/10  
  

  : خمتلفات -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    . يئة قاعة للصحافة-

  

 
  

        


