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رئيس برئاسة ا2كتور محمد الشـيخ بيد هللا  بوعيه أالسـ اج&ع 2010 شـتنرب 22 أالربعاءيوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 

  :وحضور أالعضاء السادةا8لس 

  اخلليفة أالول للرئيس  :    فوزي بنعالل

  اخلليفة الثاين للرئيس  :   د فضييل                محم

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

  اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرحامن ٔاشن

  اسب ا8لسحم  :     عابد شكيل

  حماسب ا8لس  :    عبد املاV ٔافرUط

               Wٔامني ا8لس  :  ٔامحد حا  

  ٔامني ا8لس  :    محيد كوسكوس

  
اسـهتل املكتب اج&عه بتدارس موضوع التحضري لfخول الربملاين اجلديد وذV عىل ضوء العرض التوجهيـي للسـيد وقد وقد وقد وقد 

املؤسسة وحتقيق إالشعاع الالزم لها مع مبا حيسن من مردودية  لعمل وتوفري وسائqناجه ارئيس اnي شدد عىل رضورة تطوير م ال
  .هتا املامرسة واحلرص عىل متاسك املكتب لبلورة بر�مج معq عىل أرض الواقع~سـتفادة من بعض أالخطاء اليت ٔافرز

  
ت ا8لس، تطرق ٕاىل موضوع ن ٔاشار ٕاىل خمتلف املبادرات اليت اختذت من أجل حتسني ظروف اشـتغال مكو�أ  وبعدوبعدوبعدوبعد

ٔاشار ٕاىل أن هذا املوعد  حيث ٔاكتوبر اخلاص �تفاقية ٔاطر وموظفي ا8لس 09اليوم ا2رايس اnي سينظمه جملس املستشارين يوم 
سـيكون حمطة �مة �لنسـبة للمؤسسة خللق ديناميكية جديدة وسط املوظفني والعمل معهم سوU من ٔاجل جتاوز خمتلف معيقات 

لحضور الوازن والفعال لسـيد الرئيس بلك مكو�ت ا8لس لوقد ٔاهاب ا. للعمل اجلاد واملسؤولرح   و~نطالق حنو آفاق العمل
  .ٕالجناح هذه التجربة اليت يعول علهيا ا8لس كثريا قصد الريق مبوارده البرشية
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&ع، قدم السـيد أالمني العام عرضا مفصال هذا ~ج الرئيس فكرة دقيقة عن هذه املواضيع اليت اسـهتل هبا السـيد ؤالخذؤالخذؤالخذؤالخذ

خمتلف الظروف اجليدة لعمل السادة املستشارين وتطوير  توفري جلالٔ عن ا2خول الربملاين و~سـتعدادات اليت تقوم هبا ٕادارة ا8لس 
 .آليات العمل واملواكبة

  
واnي  2011ن برمس السـنة املالية قدم السـيد أالمني العام نظرة موجزة عن مرشوع مزيانية جملس املستشاريوهكذا وهكذا وهكذا وهكذا 

  :حددت ٔاهدافه يف ثالثة حماور رئيسـية ويه 
  2012 – 2009متابعة تنفيذ خمطط العمل اnي أقره املكتب سـنوات  •
 تأهيل املؤسسة •
 .حتسني ظروف العمل �لنسـبة للمستشارين واملوظفني •
 

وحتليل املزيانية مع ٕاحداث  مقروئيةري يسزنتية عرب ت ٕاىل هذه أالهداف فٕان املرشوع سعى ٕاىل ٕاصالح الكراسة املوا وللوصولوللوصولوللوصولوللوصول
ملشاريع واملبادرات املسطرة يف الرب�مج العام لٕالصالح اnي مت ٕاقراره من طرف وا ترابط بني هذه الكراسة واملنظام إالداري اجلديد

  :ويه ) إالدارة العامة(ل مادة واحدة دوتتوزع هذه الكراسة عىل ثالثة مواد ب. املكتب
 دارة العامةاالٕ  •
  الترشيع وا2راسات والتكوين •
 االتصال •
 
ٕاىل  2011ٕاحداث ٔاسطر وفقرات جديدة من قبل دمع الفرق الربملانية خاصة ؤان املبتغى هو الوصول برمس السـنة املالية  معمعمعمع

  .نب املستشارين ٔاو املوظفنيتعلق أالمر جباسواء  2009امج املعلن عهنا سـنة ، وذV ملسايرة الرب %23ارتفاع عام يف املزيانية يقدر بـ 
  :من إالجراءات وتمتثل يف ولتنفيذ هذه املزيانية وفق أالوجه املسطرة لها مت اختاذ مج  

  ٔاجرٔاة املنظام إالداري ووضع دليل للمهام •
 ٕاعادة مركزة وتأطري الهيالك إالدارية •
 .وضع برامج للتنفيذ يف االٓجال املطلوبة •
• Æصصة للفرق الربملانيةٕاعداد حماسـبة خاصة �الع&دات ا. 
        

 13.524عدل مبدرمه ٔاي  3.651.0000رة اخلاصة �لفرق تبلغ ٔان ~ع&دات املسج  برمس الفق من املرشوع وسيتخرجوسيتخرجوسيتخرجوسيتخرج
 ).درمه �لنسـبة 8لس النواب 4000(درمه للك مستشار موزعة حسب المتثيل النسـيب للفرق 

  
لفرق يف مسطرة جديدة تقوم عىل اع&د مبدأ وحدة املزيانية يف الوقت اnي ٔاوجه رصف هذه الفقرة من املزيانية عىل ا للللثثثثوتمت وتمت وتمت وتمت 

  .ٔان يضع بر�جما شهرU لرصف ~ع&دات اÆصصة لفريقه مع ٕاخضاع الرصف لرقابة احملاسـبني ما ميكن لرئيس فريق
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خول الربملاين، حيث قدم السـيد أن صادق املكتب عىل هذا التوجه اجلديد ملرشوع املزيانية انتقل 2راسة موضوع ا2 وبعدوبعدوبعدوبعد
أالمني العام عرضا آخر مضنه خمتلف إالجراءات املتخذة سواء عىل مسـتوى البناية أو عىل مسـتوى وسائل العمل املوفرة للفرق 

 حيث أكد ٔانه متت هتيئة قاعة اجللسات مع ٕاحداث تغيريات عىل مسـتوى منصة الرئاسة ومعاجلة. واللجن أو عىل مسـتوى املزيانية
كام . ترسب ٔاشعة الشمس وصيانة املساحات اخلرضاء وأالغراس وٕاعداد دراسة تقنية لتجهزي املطعم واملكتبة وٕاحداث ماكتب جديدة

ٔاوحض ٔانه مت تعمم جمانية املاكملات الهاتفية بني اكفة مكو�ت ا8لس مع متكني لك مستشار من هاتف نقال مفتوح للتواصل مع لك 
  .وجتهزي الفرق واللجن بثالجات وبآالت حتضري القهوةاعتني ونصف كحصة جزافية ٕاضافية للتواصل خطوط ا8لس جما� مع س

 
عىل مسـتوى املزيانية فٕان املرشوع معد ٕاىل ختصيص اع&دات للفرق الربملانية ترصف وفق حماسـبة خاصة كام ٔاهنا تتالءم  أماأماأماأما

 الشـبكة مميوالنظام أالسايس ودمع أالعامل ~ج&عية والتقاعد والتأمني وتعمع الواقع اجلديد ٕالدارة ا8لس بعد تبين املنظام اجلديد 
  .وافق املكتب عىل خمتلف هذه إالجراءات اليت مت اختاذها وقد .املعلوماتية ا2خلية

  
س واnي موضوع آخر قدم السـيد أالمني العام عرضا مضنه اخلطوط العريضة لليوم ا2رايس اخلاص بأطر وموظفي ا8ل يفيفيفيف
نظام اجلديد، مرشوع املنظام أالسايس، اخلدمات ~ج&عية، أالعامل ~ج&عية، وا2ورات حماور ٔاساسـية ويه ال  5سيتدارس 

  .التكوينية مربزا ٔان الهدف من هذا امللتقى هو جعل املوظف نقطة ارتاكز Æطط إالصالح
  

وهكذا اطلع عىل مرشوع بر�مج العمل املقدم من . دول أعامåذV واصل املكتب دراسـته Æتلف النقط املدرجة يف ج بعدبعدبعدبعد
احتاد جمالس ا2ول أالعضاء يف طرف جملس ٔاور� حول االٓفاق اجلديدة للتعاون بني هذا ا8لس واململكة املغربية، كام اطلع عىل مذكرة 

من جانب آخر وافق . اص للجن املتخصصة ا2امئة8لس ~حتاد و~ج&ع اخل 13منظمة املؤمتر إالساليم حول مرشوع ٔاعامل ا2ورة 
، وسـميثل 2010ٔاكتوبر  23ٕاىل  20املكتب عىل تلبية ا2عوة للمشاركة يف املؤمتر ا2ويل حول أالرشـيف اnي سـيعقد بداكر من 

  .ا8لس يف هذا امللتقى اخلليفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل
  

توصيات الصادرة عن ا8لس أالوريب حول التعاون بني أور� ودول املغرب ٔان اطلع عىل نص التقرير ومرشوع ال  وبعدوبعدوبعدوبعد
ور� العريب يف جمال ال&سك ~ج&عي، وافق عىل ا2عوة للمشاركة يف أشغال اجلزء الرابع من ا2ورة العادية للجمعية الربملانية 8لس أ 

نونرب  2و  1عىل املشاركة يف املؤمتر ا2ويل حول إالرهاب يويم ، كام وافق 2010ٔاكتوبر  8 – 4اليت سـيتنعقد بسرتاسـبورغ ما بني 
كام وافق عىل . واملنظامن من قبل جملس الشعب السوري 2010 نونرب 7و  6ويف املنتدى إالساليم العاملي للربملانيات يويم  2010

�ت الوطنية يف منع أالزمات وإالنعاش يف املنطقة حول دور الربملا 2010نونرب  3املشاركة يف الندوة إالقلميية اليت ستنعقد بعامن يوم 
  .العربية

  
كذV عىل املشاركة يف اج&ع اللجنة السـياسـية وأالمن وحقوق إالنسان وجلنة حتسني نوعية احلياة التابعتني للجمعية  ووافقووافقووافقووافق

ضور اج&ع جلنة السـيدات شـتنرب وعىل دعوة أخرى حل 30الربملانية و~حتاد من ٔاجل املتوسط اليت ستنعقد بربوكسـيل يوم 
  .2010شـتنرب  28و  27يف ٕافريقيا والعامل العريب واnي سـيحتضنه جملس الوالUت �لسودان يويم الربملانيات 
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وكذا  2010غشت  31صعيد آخر اطلع املكتب عىل النتاجئ الرمسية لالنتخا�ت اجلزئية جلهة طنجة تطوان وا8راة يوم  عىلعىلعىلعىل

  .قدمة ضد الفائزين يف هذه ~نتخا�تعىل بعض الطعون امل
  

توقف املكتب من جديد عند ظاهرة الغياب وتأثريها عىل صورة ومعل املؤسسة الترشيعية، حيث �قش خمتلف  بعدهابعدهابعدهابعدها
وقد اتفق املكتب عىل ٔان يمت اع&د نرش عدد احلضور حسب . املقار�ت املمكنة من ٔاجل معاجلة الظاهرة بلك املوضوعية املطلوبة

 ترض بصورة اجلدي يف حماربة هذه الظاهرة اليت فرق يف بداية وهناية لك جلسة معومية وذV لتحسيس امجليع بأمهية ~خنراطال
  .املؤسسة الترشيعية

  
جانب آخر أخرب السـيد الرئيس السادة ٔاعضاء املكتب �ملوعد اجلديد لليوم ا2رايس املنظم من طرف ا8لس حول  منمنمنمن

  .2010دجنرب  10~ج&عية يوم احلقوق ~قتصادية و
  

 .2010ٔاكتوبر  07أالخري اتفق املكتب عىل عقد ~ج&ع املوايل للمكتب يوم  ويفويفويفويف
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        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

    .قرار �ملوافقة عىل اخلطوط العريضة لهذا املرشوع  2011وع مزيانية مرش     2010201020102010////38383838////01010101

قرار �ملوافقة عىل تعممي الهاتف النقال عىل لك املستشارين  -  وسائل العمل        2010201020102010////38383838////02020202

  .مع منحهم ساعتني ونصف كحصة جزافية ٕاضافية للتواصل

  .قرار بتجهزي الفرق واللجن �لثالجات وآالت حتضري القهوة -

  

- 20قرار �ملشاركة يف املؤمتر ا2ويل حول أالرشـيف بداكر  -  العالقات اخلارجية        2010201020102010////38383838////03030303

ٔاكتوبر، وانتداب السـيد محمد فضييل لمتثيل ا8لس يف  23

 .هذا اللقاء

قرار �ملشاركة يف اجلزء الرابع من ا2ورة العادية للجمعية  -

 .ٔاكتوبر 8- 4سرتاسـبورغ  -الربملانية 8لس ٔاور�

نونرب  2و �1ملشاركة يف املؤمتر ا2ويل حول إالرهاب قرار  -

 .دمشق 2010

 - 6قرار �ملشاركة يف املنتدى إالساليم العاملي للربملانيات  -

 .نونرب بدمشق 7

قرار �ملشاركة يف الندوة إالقلميية حول دور الربملا�ت يف  -

 .عامن – 2010نونرب  3منع أالزمات 

ة السـياسـية وجلنة حتسني قرار �ملشاركة يف اج&ع اللجن -

امجلعية الربملانية و~حتاد من ٔاجل املتوسط  –نوعية احلياة 

 .2010شـتنرب  30 –بروكسـيل 

قرار �ملشاركة يف اج&ع جلنة السـيدات الربملانيات يف  -

  . 2010شـتنرب  28  27ٕافريقيا والعامل العريب اخلرطوم 

  

ٔاعداد احلضور حسب الفرق يف بداية وهناية لك قرار بنرش   شؤون السادة املستشارين        2010201020102010////38383838////04040404

  .جلسة معومية

  

  

  


