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        6666محضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقم

        2009200920092009    نونبرنونبرنونبرنونبر        16161616        االثنيناالثنيناالثنيناالثنين        يوميوميوميوملللل    

  

  

رئيس الس برئاسة ي ه األسبوع اجتماع2009 نونرب 16 االثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم 

  :وحضور األعضاء السادة الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا 

  اخلليفة األول للرئيس  :    فوزي بنعالل

   للرئيسالثايناخلليفة   :     حممد فضيلي

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :      امحدو دابدا

  رئيساخلليفة اخلامس لل  :    عبد الرمحن أشن

  حماسب  :     عادل املعطي

  حماسب  :    عبد املالك افرياط

  حماسب  :    اشكايلعابد 

  أمني  :     أمحد حاجي

  أمني  :    عبد اللطيف أبدوح 

  أمني  :    محيد كوسكوس

  

 على الساعة 2009 نونري 20يف مستهل االجتماع قرر املكتب عقد جلسة عمومية يوم اخلميس 

  . 2010دمي مشروع القانون املايل لسنة الثالثة والنصف بعد الزوال ختصص لتق

من جانب آخر قرر املكتب دعوة اللجان الدائمة من أجل تدارس واملصادقة على ما لديها من 

بعدها صادق املكتب على جدول أعمال . نصوص قصد ضمان حصيلة تشريعية مهمة خالل هذه الدورة

سريأسها اخلليفة اخلامس للرئيس السيد عبد الرمحن  اليت 2009 نونري 17جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

  .اشن والسيد أمحد حاجي كأمني للجلسة
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وباملناسبة مت اقتراح تضمني جدول أعمال ندوة الرؤساء املقبلة نقطة حول سبل تطوير أداء جلسة 

، وقد مت األسئلة وذلك باقتراح مجلة من املواضيع والقضايا اليت ميكن أن تطرح على شكل  أسئلة حمورية

  .تكليف السادة األمناء بتهييء تصور لتدبري هذه اجللسات وفق مقاربات جديدة

من جهة أخرى اطلع املكتب على تقرير مفصل عن األجواء اليت مر فيها املؤمتر الرابع الس الشيوخ 

 نونرب 13 و 12والشورى واالس املماثلة بإفريقيا والعامل العريب الذي احتضنه جملس املستشارين يومي 

 وقد سجل املكتب باعتزاز الرعاية السامية اليت أسبغها جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا على 2009

كما وقف املكتب على بعض . أشغال هذا املؤمتر الذي تظافرت فيه جهود مجيع الفاعلني بالس إلجناحه

على الغرف الكافية إليواء املشاركني االختالالت اليت شابت عملية التنظيم من قبيل صعوبة احلصول 

  .وضعف أداء الترمجة الفورية

ويف هذا اإلطار شدد املكتب على ضرورة التفكري يف تكوين جمموعة من املوظفني يف جمال الترمجة 

لتشكيل نواة لعمل الس يف اال الديبلوماسي، مع إيالء عناية خاصة باملوقع االلكتروين للمجلس عرب 

كما دعا إىل ضرورة خلق منصب حمافظ . نفتاحه ليعكس حقيقة الديناميكية اجلديدة للمجلسحتديثه وا

  .للمجلس تناط به مهمة حفظ ذاكرة الس

من جانب آخر وافق املكتب على التشكيلة اجلديدة لشعبة جملس املستشارين يف جملس الشورى 

  .املغاريب

 للمجلس عرضا ضمنه اخلطوط العريضة لربنامج يف جمال الشؤون اإلدارية قدم السيد األمني العام

 وفق منهجية جديدة تنطلق من تشخيص 2012- 2010عمل إدارة جملس املستشارين ملدة ثالث سنوات 

. موضوعي لوضعية إدارة الس مع تسطري دقيق للوسائل والتدابري للوصول إل هدف خلق إدارة منوذجية

  .ذا الربنامج وإغنائه مبالحظات السادة أعضاء املكتبوقد مت االتفاق على ضرورة مواصلة دراسة ه
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  .ويف األخري قرر املكتب صرف منحة عيد األضحى للموظفني

        


