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        محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب محضر اجتماع المكتب 

        2009200920092009 دجنبر دجنبر دجنبر دجنبر7777 ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين9999رقمرقمرقمرقم

   

يس الس الدكتور حممد الشيخ رئبرئاسة ه األسبوعي  اجتماع2009 دجنرب 07 االثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم 

  :وحضور األعضاء السادة بيد اهللا 

  اخلليفة األول للرئيس  :    فوزي بنعالل

  اخلليفة الثاين للرئيس  :     حممد فضيلي

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

 اخلليفة الرابع للرئيس  :    شيخ أمحدو ادبدا

  حماسب  :    اشكايلعابد 

  اسبحم  :    عبد املالك أفرياط

  أمني  :    محيد كوسكوس

  أمني  :     أمحد حاجي
  

مستهل هذا االجتماع أطلع السيد الرئيس أعضاء املكتب على نتائج زيارته األخرية إىل مدريد واللقاءات يف 

اليت أجراها مع العديد من املسؤولني على املستوى احلزيب والربملاين واليت متحورت حول العالقات الثنائية بصفة 

ر التطورات اليت تعرفها قضية املدعوة أميناتو حيدر اليت أساءت بتصرفاا املشينة بشعور الشعب املغريب عامة وآخ

وقد أبلغ السيد الرئيس أعضاء املكتب بفحوى الرسالة اليت أراد تبليغها للمسؤولني . املتشبث بوحدته الترابية

املغربية وأن السلطات املغربية قد تصرفت وفق ما اإلسبان وهي أن املعنية باألمر قد ختلت طواعية عن جنسيتها 

تقتضيه القوانني الداخلية ومقتضيات املعاهدات الدولية وبالتايل فإن أي حل هلذا املشكل لن يكون إال عرب من 

يشجعها ويؤطرها، مضيفا أن اململكة املغربية لن ترضخ للضغوطات كيفما كان نوعها وأن على إسبانيا أن تتفهم 

وأكد السيد الرئيس أنه ملس لدى العديد من الشخصيات اإلسبانية تفهما واضحا . عب املغريب وتقدرهشعور الش

ملوقف املغرب وتعبريا صادقا عن كون هذا املشكل املفتعل ال جيب أن يؤثر على طبيعة العالقات املتميزة بني 

رأي العام اإلسباين الذي بدأ يستشعر البلدين، مربزا أنه ملس بعد رجوعه إىل املغرب بعض التحول يف أوساط ال




	ر����   9ا����ا��	ع                                                                                                        ���� ا�
 

 3 

خيوط هذه املؤامرة املدبرة من طرف املصاحل االستخباراتية اجلزائرية، كما سجل حصول نوع من التغيري يف 

املقاربة الرمسية للديبلوماسية اإلسبانية حينما استدعت املسوؤلني عن البوليساريو يف حماولة منها إلجياد حل هلذه 

السيد الرئيس على ضرورة التعبئة املطلقة والتتبع اليومي هلذا املشكل الستباق األحداث وقد شدد . القضية

  .واالستعداد لكل تطور قد يستغله أعداء وحدتنا الترابية

وقد أمجع السادة أعضاء املكتب على التنويه ذه املبادرة اليت قام ا السيد الرئيس مؤكدين على ضرورة 

قضية من خالل إثارا عرب سؤال آين موجه للحكومة، أو عرب إحاطة الس علما بقضية مواكبة الربملان هلذه ال

طارئة، مشددين على أمهية التنسيق مع الديبلوماسية الرمسية املغربية للتفكري يف أساليب نضالية متكن من االنتقال 

مريكا الالتينية وغريها من املناطق إىل أسلوب اهلجوم واملبادرة ليس على مستوى إسبانيا فحسب بل بأوربا ودول أ

  .اليت تستوجب حضورا مغربيا فاعال

بعد ذلك انتقل املكتب لدراسة خمتلف النقط املدرجة يف جدول أعماله وذلك باملوافقة يف البداية على حمضر 

لس االجتماع السابق، ليقرر بعد ذلك تفويض اخلليفة األول للرئيس أمر تقدمي مشروع امليزانية الفرعية 

  .املستشارين أمام جلنة املالية بالس

  :ويتعلق األمر بـ . يف جمال التشريع قرر املكتب إحالة مشاريع القوانني اجلديدة على اللجن الدائمة

 يوافق مبوجبه من حيث ملبدأ على انضمام اململكة املغربية إىل اتفاقية حترير النقل اجلوي 03.09مشروع قانون رقم  •

 .2004 دجنرب 19عربية املوقعة بدمشق يف بني الدول ال

 يقضي باملوافقة من حيث املبدأ على تصديق االتفاقية بشأن احلفاظ على طيور املاء 38.99مشروع قانون رقم  •

 .1996 غشت 15املهاجرة اإلفريقية األوروأسيوية املوقعة بالهاي يف 

 2008 نونرب 24ق االتفاقية املوقعة انوي يف  يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصدي33.09مشروع قانون رقم  •

بني اململكة املغربية ومجهورية الفيتنام االشتراكية لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب اجلبائي يف ميدان الضرائب على 

 .الدخل
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لتنمية يوافق مبوجبه من حيث املبدأ على تصديق اتفاقية تأسيس املؤسسة اإلسالمية  35.00مشروع قانون رقم  •

 .1999 نونرب 3القطاع اخلاص املوقعة جبدة يف 

  .يتعلق حبماية أنواع النباتات واحليوانات  املتوحشة ومراقبة االجتار فيها 29.05مشروع قانون رقم  •

 .املتعلق باملاء 10.95يتمم مبوجبه القانون رقم  42.09مشروع قانون رقم  •

 .القاضي بإصالح القرض الشعيب للمغرب 12.96نون رقم يقضي بتغيري وتتميم القا 44.08مشروع قانون رقم  •

  .يتعلق باملكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب 40.09مشروع قانون رقم  •

  . يتعلق بتدابري احلماية التجارية15.09مشروع قانون رقم  •

 . يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية52.09مشروع قانون رقم  •

بعدها اطلع املكتب على رسالة السيد الوزير األول واليت ضمنها طلب احلكومة بتضمني جدول أعمال الس باألسبقية 

  : ملشاريع القوانني التالية 

 : يتعلق بالس االقتصادي واالجتماعي60.09مشروع قانون تنظيمي رقم  •

 Moroccan Agency  »" لة املغربية للطاقة الشمسيةالوكا"  حتدث مبوجبه الشركة املسماة 57.09مشروع قانون رقم  •

For Solar Energy » 

  . يتعلق بالطاقات املتجددة13.09مشروع قانون رقم  •

 . يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية16.09مشروع قانون رقم  •

 .ف يقضي بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاح01.09مشروع قانون رقم  •

  :بعد ذلك اطلع املكتب على الئحة مشاريع القوانني احملالة على جملس النواب ويتعلق األمر بـ 

  .2007 يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية 31.09مشروع قانون رقم  •

  . يتعلق حبظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيمائية وتدمريها36.09مشروع قانون رقم  •

  "الوكالة املغربية للطاقة الشمسية"  حتدث مبوجبه الشركة املسماة 57.09ن رقم مشروع قانو •

  . يتعلق باملنظومة الصحية وعرض العالجات34.09مشروع قانون رقم  •

 . يتعلق بالتربية البدنية والرياضية30.09مشروع قانون رقم  •
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 امليزانيات القطاعية، جرى نقاش موسع حول تعدد وخالل مناقشته لتقدم الدراسة بالنسبة ملشروع القانون املايل وملشاريع

  .طلبات تأجيل اجتماعات اللجن وتأثري ذلك على سري تقدم الدراسة ا بالنسبة ملا هو حمال عليها من نصوص

وقد مت االتفاق على ضرورة عرض هذا األمر على السادة أعضاء ندوة الرؤساء يف اجتماعها املقبل من أجل حتسيسهم 

 .يكون طلب التأجيل مربرا ومنطقيابضرورة أن 

 املتعلق 52.05وبعد اطالعه على التقرير املنجز من طرف رئيس جلنة املالية حول أسباب توقيف مناقشة مشروع قانون رقم 

مبدونة السري على الطرق، قرر املكتب مراسلة رئيس اللجنة من أجل حثه على إعادة برجمة هذا النص ودعوة اللجنة لالجتماع قصد 

  .مواصلة دراسته وذلك على ضوء املستجدات اليت عرفها هذا امللف

 اليت 2009 دجنرب 08هية ليوم الثالثاء خبصوص حمور األسئلة الشفهية، صادق املكتب على جدول أعمال جلسة األسئلة الشف

  .سيترأسها اخلليفة الثاين للرئيس والسيد أمحد حاجي كأمني للجلسة

يف جمال الديبلوماسية الربملانية قرر املكتب انتداب السيد عبد احلميد السعدواي رئيس الفريق احلركي لتمثيل الس يف 

  . بربوكسيل2009 دجنرب 10جلمعية الربملانية األورومتوسطية يوم االجتماع الذي ستعقده جمموعة العمل حول متويل ا

 دجنرب 28 و 24كما قرر بأن ميثل الس يف اجتماعات الدورة الثانية املستأنفة للربملان العريب االنتقايل بالقاهرة ما بني 

س السيد فوزي بنعالل، وعضو فريق األصالة  بالقاهرة العضوين الرمسيني يف شعبة جملس املستشارين ومها اخلليفة األول للرئي2009

  .واملعاصرة السيد عبد الرمحان لبداك

كما قرر انتداب السيد حاجي أمني الس والسيد عبد ايد املهاشي رئيس جلنة الداخلية لتمثيل الس يف الدورة السادسة 

  . بأوغاندا2010 يناير 31 و 24اليت ستعقد ما بني ملؤمتر احتاد جمالس دول منظمة املؤمتر اإلسالمي واالجتماعات املصاحبة 

 نائبة رئيس جملس AKIKO SANTOبعد ذلك اطلع املكتب على برنامج الزيارة اليت من املقرر أن تقوم ا السيدة 

  .املستشارين الياباين ابتداء من هذا األسبوع

شغال اللجنة اليت أوكل إليها املكتب أمر دراسة بعض يف جمال الشؤون اإلداربة قدم السيد اخلليفة األول للرئيس عرضا حول أ

وقد تضمن العرض مقترحات . املشاكل املرتبطة مبجال تدبري املوارد البشرية بناء على التقرير املقدم من طرف األمانة العامة للمجلس

املكتب مع إعطاء األمني العام وتوصيات تتلخص يف ضرورة تنفيذ مبدأ  إعادة االنتشار وفق التوزيع الذي سبق وأن صادق عليه 
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صالحيات سلك مجيع املساطر اإلدارية قصد التزام مجيع املوظفني باحلضور مع حتيني اإلجراءات اإلدارية املتعلقة ببعض احلاالت اليت 

  .يوجد أصحاا يف حالة إحلاق

ما يف اجتاه عقلنة تدبري وحتفيز الكل يف هذا اإلطار فتح نقاش  موسع جدد خالله السادة أعضاء املكتب على ضرورة املضي قد

كما . على االنصهار يف املسعى اجلديد الذي أرادته رئاسة الس يف احتضان مجيع الكفاءات وتشجيعها ودفعها إىل مزيد من العطاء

  .شددت خمتلف التدخالت على ضرورة دعم الفرق يف هذا اال وترك احلرية هلا يف طريقة اشتغال موظفيها

ر املكتب بأن تتوىل األمانة العامة للمجلس وضع شبكة إدارية لتقييم عمل املوظفني يف آخر السنة مع الشروع يف وقد قر

  .حلقات التكوين والتكوين املستمر مع بداية السنة املقبلة

لى هذا بعدها قدم السد فوزي بنعالل عرضا آخر حول عملية إعادة توزيع املكاتب املخصصة للفرق، وقد صادق املكتب ع

  :املقترح الذي حدد النسبية التالية 

   مكاتب07  :        فريق األصالة واملعاصرة 

   مكاتب06  :    الفريق االستقاليل 

   مكاتب05  :            الفريق احلركي 

  )37بعد األخذ بعني االعتبار عدد أعضاء الفريق وهم  (05  :  فريق التجمع الوطين لألحرار 

  04  :   فريق التحاد االشتراكي 

  02  :    فريق االحتاد الدستوري 

  02  :           الفريق الفيدرايل 

  02  :      فريق التحالف االشتراكي 

  01  :            االحتاد املغريب للشغل 
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وبعد أن أرجأ دراسة مقترح تنظيم اجللوس بقاعة اجللسات العامة، قرر املكتب اعتماد شارة خاصة بالنسبة للسادة 

  .املستشارين

ويف األخري قدم األمني العام للمجلس عرضا ضمنه دراسة واقعية حول واقع التأمني والتقاعد بالنسبة للمستشارين وموظفي 

الس واإلكراهات التقنية واملالية اليت بدأت تؤثر على طبيعة العقود املربمة مع الشركة املؤمنة، مقترحا العديد من اإلجراءات اليت 

  .وقد قرر املكتب ختصيص إحدى اجتماعاته املقبلة لدراسة املوضوع بشكل واف واختاذ القرار املناسب. توجبإمكاا تطوير املن
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        9 رقم  رقم  رقم  رقم  المكتب المكتب المكتب المكتبتماعتماعتماعتماع اج اج اج اج        القرارت المتخذة        القرارت المتخذة        القرارت المتخذة        القرارت المتخذة

        2009 دجنبر  دجنبر  دجنبر  دجنبر 07     االثنين االثنين االثنين االثنينيوميوميوميوملللل

  

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        القراراتالقراراتالقراراتالقرارات        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        الرقمالرقمالرقمالرقم

  
09/18  

  

  

ية الفرعية لس تقدمي مشروع امليزان

  املستشارين

  

  

 تفويض اخلليفة األول للرئيس  تقدمي مشروع -

   2009 دجنرب 08امليزانية أمام جلنة املالية يوم 

  

  

  

  

  

  
09/19  

  

  

  : مشاريع القوانني 

  03.09  مشروع قانون رقم -

  38.99 مشروع قانون رقم -

  38.99 مشروع قانون رقم -

  33.09 مشروع قانون رقم - 

  35.00وع قانون رقم  مشر-

  29.05 مشروع قانون رقم -

  42.09 مشروع قانون رقم -

  44.08 مشروع قانون رقم -

  40.09 مشروع قانون رقم -

  15.09 مشروع قانون رقم -

  52.09 مشروع قانون رقم -

  

  

  إحالة املشاريع على اللجان املختصة

  

  

  

  
09/20  

  

   طلبات تأجيل اجتماعات اللجن-

  

مر على أعضاء ندوة الرؤساء من  قرار بعرض األ-

أجل حتسيسهم بضرورة أن يكون طلب التأجيل مربرا 

 .ومنطقيا
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09/21   

  

أسباب توقف مناقشة مشروع رقم 

  املتعلق مبدونة السري 52.05

  

 قرار مبراسلة رئيس جلنة املالية من أجل حثه على -

  .إعادة برجمة النص ودعوة اللجنة إىل االنعقاد

  

  

   

09/ 22  

  

  

   املوافقة على جدول األعمال-  االسئلة الشفهية

  حممد فضيلي:  الرئاسة -

  حممد حاجي:  األمانة -

  

   

09/ 23  

  

  

  

اجتماع جموعة العمل حول متويل اجلمعية 

  2009 دجنرب 10االورومتوسطية يوم 

  .بربوكسيل

  

 قرار بانتداب رئيس الفريق احلركي لتمثيل الس يف -

  .هذا االجتماع

  

   

09/ 24  

  

  

 –الدورة املستأنفة للربملان العريب االنتقايل 

  2009 دجنرب 28 – 24 –القاهرة 

  

 انتداب العضويني الرمسيني يف الربملان العريب السيد -

فوزي بنعالل والسيد عبد الرمحن لبدك لتمثيل الس 

  .يف هذا االجتماع

  

   

09/ 25  

  

  

  

الدورة السادسة ملؤمتر احتاد جمالس دول 

 – 24 - أوغندا–ة املؤمتر االسالمي منظم

  2010 يناير 31

  

 انتداب امحد حاجي والسيد عبد ايد املهاشي -

العضوين الرمسني يف املؤمتر لتمثيل الس يف هذه 

  .الدورة

  

   

09/ 26  

  

  

 قرار بوضع شبكة لتقييم عمل املوظفني يف آخر -  تدبري املوارد البشرية  -

  .السنة

عام اختاذ التدابري الالزمة يف شأن  تفويض األمني ال-

  .املوظفني املتغيبني

  2010 الشروع يف حلقات التكوين ابتداء من يناير -

  

  

09/ 27  

  

  

  

   توزيع املكاتب-

  

 قرار بإعادة توزيع املكاتب وفق املقترح الذي -

  .تقدمت به اللجنة اخلاصة

  

  

09/28  
  

   التأمني والتقاعد-

املكتب املقبلة  قرار بتخصيص أحد اجتماعات -

لدراسة املوضوع على ضوء  نتائح الدراسة اليت قامت 

  .ا األمانة العامة

  

        

        


