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        7777محضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقم

        2009200920092009    نونبرنونبرنونبرنونبر        23232323        ليوم االثنينليوم االثنينليوم االثنينليوم االثنين

  
  

رئيس الس الدكتور حممد الشيخ ئاسة بره األسبوعي  اجتماع2009 نونرب 23 االثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم 

  :وحضور األعضاء السادة بيد اهللا 

  اخلليفة األول للرئيس  :    فوزي بنعالل

   للرئيسالثايناخلليفة   :      حممد فضيلي

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :   شيخ أمحدو ادبدا

  ئيساخلليفة اخلامس للر  :   عبد الرمحن أشن

  حماسب  :    اشكايلعابد 

  أمني  :    عبد اللطيف أبدوح 

  أمني  :    محيد كوسكوس

  

 بعد حصة 2009 نونرب 24وقد استهل املكتب جدول أعماله بربجمة نصني تشريعني خالل جلسة عمومية يوم الثالثاء 

  :األسئلة الشفهية، ويتعلق األمر ب 

  . املتعلق حبرية األسعار واملنافسة99.06رقم  يغيري ويتمم مبوجبه القانون 30.08مشروع قانون رقم  - 

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

 باللجان الدائمة خاصة جلنة 2010بعدها ناقش املكتب مشروع برنامج دراسة مشروع قانون املالية برسم السنة املالية 

 14 مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية لتنتهي يوم الثالثاء 2009 نونرب 24اقشة العامة ا يوم الثالثاء املالية اليت ستنطلق املن

  .نونرب بالتصويت على التعديالت وعلى اجلزء األول من مشروع القانون املايل
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 مناقشة يف جدول يف موضوع اجللسة األسبوعية لألسئلة الشفهية فتح نقاش موسع حول إمكانية إدراج سؤال آين تعقبه

أعمال هذه اجللسة خاصة بعد اقتراح فريق التجمع الوطين لألحرار لسؤال حول تقييم نتائج اتفاقيات التبادل احلر اليت أبرمها 

  .املغرب

وفيما ذهب البعض إىل اعتماد هذا النوع من األسئلة انطالقا من هذا األسبوع لربجمة السؤال املقترح من طرف التجمع 

حرار وسؤال آخر حول وضعية الرياضة باملغرب، رأى البعض أنه من السابق ألوانه برجمة السؤال الذي تعقبه الوطين لأل

مناقشة لكونه حيتاج إىل مزيد من التنسيق وضبط دقيق آللياته ومقتضياته، وأن األمر موكول لرؤساء الفرق يف إطار اللجينة 

  .ون حمور املناقشةاخلاصة لالتفاق على السؤال أو األسئلة اليت ستك

وقد خلص السادة األعضاء إىل االتفاق على ختصيص حيز زمين من حصة األسئلة الشفهية لألسبوع املقبل لطرح السؤال 

احملوري الذي تعقبه مناقشة مع احترام التوزيع النسيب للفرق مع إخبار احلكومة اليت تظل موافقتها أمرا ضروريا من أجل 

  .اعتماد هذا السؤال

 قرر املكتب إدخال بعض التعديالت على مشروع جدول 2009 نونرب 24وص جلسة األسئلة الشفهية ليوم وخبص

األعمال وذلك بتجميع  األسئلة املتعلقة مبشروع املغرب األخضر انطالقا من وحدة املوضوع وذلك إلفساح اال أمام 

  .داعياته على القطاع الفالحياحلكومة لتنوير الس والرأي العام على نتائج هذا الربنامج وت

  .وسريأس هذه اجللسة اخلليفة األول للرئيس السيد فوزي بنعالل والسيد عبد اللطيف أبدوح كأمني للجلسة

. 2010يف جمال الديبلوماسية الربملانية قرر املكتب توجيه دعوة لرئيس جملس الشيوخ املكسيكي لزيارة املغرب أوائل سنة 

ئيس جملس املستشارين على االمهية البالغة اليت حتتلها املكسيك يف أجندة الديبلوماسية املغربية خاصة وباملناسبة شدد السيد ر

مبنطقة أمريكا الالتنية، وعلى املوقف اإلجيايب الذي تتخذه املكسيك لصاحل وحدة املغرب الترابية ملفتا اإلنتباه إىل أن هناك 

ة يف هذا البلد مما يستدعي متابعة دقيقة للعالقات املغربية املكسيكية ارهاصات يومية حول حترك أعداء القضية الوطني

  .ومواصلة االتصاالت مع املسؤولني والفاعلني املكسيكيني
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كما قرر املكتب املوافقة على تشكيل جمموعة للصداقة الربملانية  املغربية مع استراليا ونيوزيالندا قصد متابعة ورعاية 

  . املغرب وهذين البلدين املؤثرين يف منطقة احمليط اهلادي العالقات الثنائية بني 

وباملناسبة جرى نقاش حول ضرورة تفعيل باقي جمموعات الصداقة من خالل إعادة تشكيلها بعد جتديد ثلث جملس 

لنظام املستشارين، وفتح باب الترشيحات أمام السادة املستشارين اجلدد وإعادة هيكلة مكاتبها واختيار رؤساءها وفق ا

  .املعمول به

من جانب آخر حبث املكتب آخر الترتيبات املتخذة من طرف الس الستقبال نائبة رئيس جملس املستشارين الياباين 

  . دجنرب املقبل13 و 9 اليت وجهت هلا الدعوة لزيارة املغرب ما بني  AKIKO Santoالسيدة

س عرضا تفصيليا حول وضعية املوارد البشرية واإلجراءات يف جمال الشؤون اإلدارية قدم السيد األمني العام للمجل

  .املتخذة يف إطار عقلنة تدبريها وذلك على ضوء الدراسة اليت قامت ا األمانة العامة انطالقا من تشخيص أويل

ات وقد أفضت هذه الدراسة إىل وجود عدم رضى مجيع املوظفني على الوضعية املادية وإمجاعهم على عدم وجود االمكان

وقد أظهرت االحصاءات أن عدد املناصب املالية هو . املتاحة للعمل اإلداري وشروطه مع انتقاد لطريقة توزيع التحفيزات

 منهم، كما بينت 18 مما يستوجب التساؤل عن مصري 258 وأن عدد املوظفني الذين ملؤوا االستمارات هو 299

  . بالفرقاإلحصاءات تباينات كبرية يف عدد املوظفني العاملني

ولتجاوز هذه الوضعية يقترح الربنامج الذي تقدم به السيد األمني العام مراعاة انتشار املوظفني وفق مقترح تعييني موظف 

 موظفني وأن 4 مستشارا يوضع رهن إشارته 12واحد عن متثيلية كل ثالثة مستشارين بالفرق أي أن الفريق الذي يضم 

  . موظفا12 يوضع رهن إشارته 40الفريق الذي يفوق عدد أعضائه 

ومن اإلجراءات املقترحة إرجاع موظفي الس املوضوعني رهن اإلشارة إىل إدارم األصلية وفرض محل البطاقات 

  .املهنية وإيقاف أجور املوظفني الذين ثبت عدم تسليمهم الستمارام
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لتواصل والتحرير فيما يقترح يف جمال التكوين املستمر  يف جمال التكوين يقترح الربنامح تكوينا يف جمال اللغات احلية وا

  . ويستمر لسنة كاملة2010تكوينا حول مبادئ التحرير والتشريع واملساطر، وينطلق هذا الربنامج مع بداية سنة 

من جانب آخر يقترح الربنامج إعادة النظر يف نظام توزيع التحفيزات بشكل عادل ومشجع، مع إيالء جانب األعمال 

  .جتماعية عناية خاصة من خالل املسامهة يف حتمل نفقات التغدية وكذا املسامهة يف إجياد وسائل النقل الضروريةاإل

بعدها فتح نقاش موسع حول اخلطوط العريضة هلذا الربنامج اإلصالحي، حيث أمجع السادة أعضاء املكتب على أمهية 

اإلعتبار إلدارة جملس املستشارين، حيث مت التأكيد على اخلصوصية اليت املقاربة اجلديدة املعتمدة وجناعتها فيما خيص إعادة 

تتميز ا هذه اإلدارة مما يستوجب تعامال خاصا مييز ما بني إدارة الس وإدارة الفرق اليت البد وأن تبقى متمتعة امش من 

  .احلرية يف تدبري مواردها البشرية

  :نه تضم يف عضويتها كال من السادةويف هذا اإلطار قرر املكتب تشكيل جلينة ع

  فوزي بنعالل - 

 حممد فضيلي - 

 عابد اشكايل - 

 موظفا الذين مل يسلموا االستمارات اليت وزعت على املوظفني وكذا النظر يف عملية إعادة انتشار 18وذلك ملعاجلة أمر 

  .املوظفني على أن تقدم نتائج عملها خالل االجتماع املقبل للمكتب

ملكتب على النقط اليت ستدرج يف إطار االجتماع التنسيقي بني جملس املستشارين وجملس النواب الذي ويف األخري وافق ا

  :وتتوزع هذه النقط على احملاور التالية.   على الساعة السادسة والنصف مساء2009 نونرب 24سيعقد يوم الثالثاء 
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  الدبلوماسية الربملانية -1

  تنظيم مصلحة التشريفات -2

 ات وأمن الربملان نظام الزيار -3

  موسم احلج -4

  تدبري املوارد البشرية -5

 : الشؤون االجتماعية للموظفني -6

   إشكالية النقل*

  إشكالية التغدية* 

  )La mutualisation des moyens( التنسيق اإلداري بني السني  -7

  إحداث منصب حمافظ مبىن الربملان -8

  مركز الدراسات الربملانية -9

 ....) النقل، اإليواء (اب الربملانيني تدابري معاجلة ظاهرة غي -10

 )أسئلة حمورية(االسئلة الشفوية  -11

 )تكامل وتناغم األنظمة(مالئمة األنظمة الداخلية للمجلسني  -12

 املوقع االلكتروين للمجلسني -13

 ).إشكالية وقوف سيارات السادة الربملانيني(مرأب السيارات  -14
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        المكتبالمكتبالمكتبالمكتباجتماع اجتماع اجتماع اجتماع المتخذة خالل المتخذة خالل المتخذة خالل المتخذة خالل قرارت قرارت قرارت قرارت الالالال                                

        2009 نونبر  نونبر  نونبر  نونبر 23وم وم وم وم يييي ل ل ل ل

  

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        القراراتالقراراتالقراراتالقرارات        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        رقمرقمرقمرقم

  
09/01  

  

  

  :التشريع 

 املتعلق 30.08 مشروع قانون رقم -

  حبرية االسعار واملنافسة

املتعلق  51.09 مشروع قانون رقم -

  مبناطق التصدير احلرة

  

  

  2009 نونرب 24 عقد جلسة عمومية يوم الثالثاء -

     مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية

  رئيس جملس املستشارين :  رئاسة اجللسة -

  

  

  

  

  

  
09/02  

  

  

  :األسئلة الشفهية 

  2009 نونرب 24جلسة يوم الثالثاء 

  

  

   املوافقة على جدول األعمال-

   جتميع األسئلة املتعلقة باملخطط األخضر-

  السيد فوزي بنعالل:  رئاسة اجللسة -

  عبد اللطيف أبدوح:  األمانة -

  

  

  

  
09/03  

  

  

  ئلة الشفهية األس

  2009جلسة يوم الثالثاء فاتح دجنرب 

  

  

 اعتماد سؤال حموري تعقبه مناقشة حول اتفاقيات -

  التبادل احلر 

احلكومة مل تتوصل بعد بنص 

موافقة احلكومة ضرورية  / السؤال 

  .لربجمة السؤال

  
  الديبلوماسية الربملانية   09/04

توجيه دعوة لرئيس جملس الشيوخ 

  .رة املغرباملكسيكي لزيا

  

التاريخ املناسب للطرف املكسيكي   املوافقة على توجيه الدعوة

  2010هو أوائل سنة 
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09/ 05  

  

  

  

  الديبلوماسية الربملانية

  جمموعات الصداقة

  

موحدة للصداقة املغربية مع  قرار بتشكيل جمموعة

  استراليا ونيوزيالندا

  

  

  شؤون إدارية  09/06

  ارد البشريةالتشخيص األويل لواقع املو

   املوافقة على االجراءات واملقترحات اليت تقدم ا   -

  :   السيد األمني العام 

   موظفا18 النظر يف وضعية -

   إعادة توزيع موظفي الفرق-

   إعادة االنتشار-

   إرجاع موظفي الس املوضوعني رهن اإلشارة -

   فرض محل البطاقات املهنية-

   التكوين املستمر-

  لنظر يف نظام توزيع التحفيزات  إعادة ا-

   دعم األعمال اإلجتماعية-

  

تكوين جلينة عن املكتب تضم كال 

  :من السادة 

   فوزي بنعالل-

   حممد فضيلي-

   عابد اشكايل-

 موظفا والنظر يف 18ملعاجلة قضية 

  .إعادة انتشار املوظفني

 إطار االجتماع املوافقة على النقط اليت ستدرج يف  التنسيق مع جملس النواب  09/07

التنسيقي بني جملس النواب وجملس املستشارين يوم 

 على الساعة السادسة 2009 نونرب 24الثالثاء 

  .والنصف مساء

  

  

     
   

   

  

        


