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        8888محضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقممحضر اجتماع المكتب رقم

        2009200920092009    نونبرنونبرنونبرنونبر    30303030        ليوم االثنينليوم االثنينليوم االثنينليوم االثنين

  

رئيس الس الدكتور سة برئاه األسبوعي  اجتماع2009 نونرب 30 االثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم 

  :وحضور األعضاء السادة حممد الشيخ بيد اهللا 

  اخلليفة األول للرئيس  :    فوزي بنعالل

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

 اخلليفة الرابع للرئيس  :    شيخ أمحدو ادبدا

  اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرمحن أشن

  حماسب  :     عادل املعطي

  حماسب  :    اشكايلعابد 

  أمني  :    محيد كوسكوس

  أمني  :     أمحد حاجي

  

جدول  كأول نقطة يف ة السابقات اإلجتماعحماضريف مستهل هذا االجتماع قرر املكتب بأن يتم اعتماد 

  .األعمال للمصادقة عليها قبل االنتقال إىل باقي النقط األخرى

 اليت سريأسها 2009 الثالثاء فاتح دجنرب بعدها صادق املكتب على جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية ليوم

  .اخلليفة الثالث للرئيس السيد حلسن بيجديكن والسيد محيد كوسكوس كأمني للجلسة
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 وخالل دراسة املكتب لرسالة الفريق الدستوري اليت ضمنها طلبه بإعادة النظر يف حتديد حصة األسئلة 

فمن جانب اعترب . ه مسؤولية حتديد حصة كل فريق من األسئلةومراجعة مبدأ النسبية، أثري نقاش موسع حول من ل

البعض أنه من املفيد أن يتم عرض األمر على رؤساء الفرق للحسم يف هذا األمر، ذهب البعض اآلخر إىل أن املكتب 

  .هو املسؤول األول على جدول أعمال جلسات األسئلة الشفهية وأن رأي رؤساء الفرق يبقى لالستئناس فقط

 نقاش مسهب حول هذه اإلشكالية قرر املكتب إعاد إحياء عمل اللجينة اخلاصة باألسئلة الشفهية واليت وبعد

كما يعهد إليها . سيعهد إليها أمر النظر يف مدى توفر األسئلة على عنصر اآلنية، وترتيبها وعرضها على أنظار املكتب

  . هذا الشأن للمكتبمجيع القضايا املرتبطة ذا املوضوع قصد تقدمي إقتراحات يف

ويف هذا اإلطار أسند املكتب رئاسة هذه اللجينة إىل اخلليفة اخلامس للرئيس السيد عبد الرمحن أشن وعضوية 

  .السادة رؤساء أو ممثلي الفرق

وباملناسبة جدد املكتب التأكيد على أن أمر اإلحاطة علما هو حمكوم مبقتضيات النظام الداخلي وأن مشروع 

  . م الداخلي ميكن أن يدمج مقتضيات جديدة لتطوير آداء هذه اإلحاطةتعديل النظا

يف جمال الديبلوماسية الربملانية، حبث املكتب موضوع حتيني عضوية الفرق بالشعب الربملانية وجمموعات الصداقة 

 قرر املكتب ويف هذا اإلطار. خاصة بعد التغيريات اليت وقعت على مستوى تركيبة الس وذلك وفق مبدأ النسبية

تكليف اخلليفة األول للرئيس السيد فوزي بنعالل واألمني العام للمجلس السيد عبد الوحيد خوجة وعضو الديوان 

السيد الذهيب بإعداد دراسة شاملة للموضوع واقتراح توزيع جديد وعرضه على أنظار املكتب يف اجتماعاته الالحقة 

كتب أن رسالة الفريق الدستوري القاضية بطلب تعويض عضو عنه يف االحتاد وباملناسبة أكد امل. الختاذ القرار النهائي

  .الربملاين الدويل ميكن أن تدرج ضمن هذا التوزيع اجلديد الذي سيأخذ بعني االعتبار حجم الفرق وعدد أعضائها
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فوض املكتب لرئاسة الس أمر تكليف أحد أعضاء املكتب لتمثيل الس يف االجتماع الذي ستعقده بعدها 

  .2009 دجنرب 10جمموعة العمل حول متويل اجلمعية الربملانية األورومتوسطية بربوكسيل يوم 

 ، قرر 2009 شتنرب 30وخالل اطالعه على حمضر اجتماع مكتب جملس الشورى املغاريب املنعقد بتونس يوم 

املكتب بأن تتم معاجلة مجيع التقارير واحملاضر املشاة وفق مقاربة علمية تتوخى استخراج األهم منها ملناقشته على 

مستوى املكتب مع إحالة مضمون هذه احملاضر وما تضمنتها من توصيات أو أفكار أو إجراءات على الدوائر 

  .احلكومية املسؤولة وذلك لكل غاية مفيدة

يا وراء تدبري جيد ملهام الديبلوماسية الربملانية فتح نقاش موسع حول إمكانية توسيع مبدأ التنسيق مع وسع

حيث . مصاحل وزارة اخلارجية والتعاون قصد ييء بعض املهمات الديبلوماسية اليت تقوم ا وفود جملس املستشارين

بادل املعلومات واملعطيات اليت ستكون موضوع امللف مت التأكيد على ضرورة الربط املعلومايت بني الطرفني قصد ت

  .الذي ستزود به وفود الس يف مهماا باخلارج

كما تدارس املكتب موضوع جواز السفر املمنوح للسادة الربملانيني حيث مت التأكيد من طرف السيد الرئيس 

 من جوازات سفر كفيلة بتمكينهم من أن هذا امللف سيكون موضوع تشاور موسع من أجل متكني السادة الربملانيني

  .أداء مهامهم يف أحسن الظروف

يف جمال الشؤون اإلدارية، قرر املكتب تأجيل دراسة تقرير اللجنة املكلفة بإعداد مقترح حول إعادة توزيع 

  .املكاتب واملوارد البشرية املخصصة للفرق  وذلك إىل اجتماع الحق للمكتب

 حتويالت يف بعض أسطر ميزانية الس وذلك ملواجهة بعض املصاريف الطارئة بعدها وافق املكتب على إجراء

  ).شراء السيارات ( 

بعدها كلف املكتب األمني العام للمجلس بإعداد دراسة شاملة حول قطاعي تأمني وتقاعد السادة املستشارين 

  . أو إبرام عقد جديدوفق شروط تفضيلية والدخول يف مفاوضات مع شركات التأمني قصد مراجعة العقد 
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كما ناقش املكتب موضوع تنظيم عملية دخول مبىن الس وذلك بعد اعتماد شارات املوظفني وختصيص 

كما حبث إمكانية اعتماد شارات أخرى خاصة باملسؤولني املرافقني للسادة أعضاء . أخرى للزوار والصحفيني

ص مدخل جديد خاص باملوظفني والزوار مع تعزيز األمن يف ويف هذا اإلطار تدارس املكتب إمكانية ختصي. احلكومة

  . حميط مبىن الس

من جانب آخر حبث املكتب إمكانية استغالل جزء من املبىن القدمي للخزينة العامة للمملكة والذي سبق وأن 

وقد أكد السيد . كان موضوع مراسلة من السيد الوزير األول واليت أكد فيها وضع هذا املبىن حتت تصرف الربملان

الرئيس باملناسبة أن هذا املوضوع سيكون حمور دراسة معمقة مع رئيس جملس النواب للنظر يف إمكانية االستغالل 

 .املشترك للمبىن املذكور

  

        


