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

        2009200920092009  أكتوبر   أكتوبر   أكتوبر   أكتوبر 26262626        االثنيناالثنيناالثنيناالثنينيوم يوم يوم يوم لللل    
  

رئاسة السيد رئيس  به األسبوعي اجتماع2009 أكتوبر 26 االثننيعقد مكتب جملس املستشارين يوم 

  :الس الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا وحضور األعضاء السادة 

   للرئيسألولاخلليفة ا  :    فوزي بنعالل

   للرئيسالثايناخلليفة   :     حممد فضيلي

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن جبديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :      بداادأمحدو 

  للرئيساخلليفة اخلامس   :    عبد الرمحن أشن

  حماسب  :    عبد املالك افرياط

  حماسب  :    الشكايلعابد 

  أمني  :    عبد اللطيف أبدوح

  أمني  :     أمحد حاجي

استهل املكتب جدول أعماله مبتابعة دراسة خمتلف جوانب تنظيم أشغال املؤمتر الرابع لرابطة جمالس 

لذي سيحتضنه جملس املستشارين يومي الشورى والشيوخ واالس املماثلة هلا يف إفريقيا والعامل العريب وا

 ومن خالل االتصاالت األوىل تبني أن عددا من االس قد أكدت حضورها يف 2009 نونرب 13 و 12
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ومن أجل إحكام تنظيم جيد . انتظار أن تشرع االس املتبقية يف تأكيد هذا احلضور خالل األيام املقبلة

عة خمتلف التحضريات املادية واملعنوية واليت تتكون من اخلليفة األول هلذا املؤمتر شكل املكتب جلينة عنه ملتاب

للرئيس السيد فوزي بنعالل وأمني الس السيد أمحد حاجي والكاتب العام للمجلس السيد بوبكر 

  .التطواين

 وافق املكتب على جدول أعمال هذه 2009 أكتوبر 27خبصوص جلسة األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 

. اجللسة اليت سريأسها اخلليفة الثاين للرئيس السيد حممد فضيلي والسيد أمحد حاجي كأمني للجلسة

وباملناسبة صادق الس على مشروع توزيع حصص األسئلة الشفهية بني الفرق الربملانية والذي جاء على 

  :الشكل التايل 

  أسئلة 05  :   ة  فريق األصالة واملعاصر-     

  04  :     الفريق االستقاليل-     

  03  :      الفريق احلركي-     

  03  :   فريق التجمع الوطين لألحرار-     

  02  :     الفريق االشتراكي-     

  01  :     الفريق الدستوري-     

  01  :     الفريق الفيدرايل-     

  01  :   فريق التحالف االشتراكي-     

   سؤاال20  :    جمموع األسئلة       




	ر����  1 ا��	ع ا����                                                                                                       ���� ا�
   

 

 4 

 عنها لعضوية الس األعلى للتعليم تدارس مستشارر املكتب مراسلة الفرق قصد تعيني وبعد أن قر

تشكيلة وفد جملس املستشارين ضمن الوفد الرمسي للحجاج املغاربة هلذه السنة على أن يتم حتديد الالئحة 

  .وابتنسيق مع جملس النال مع الفرق و الضروريةستشاراتالالنهائية هلذا الوفد بعد القيام با

ويف األخري قرر املكتب إدراج جمموعة من النقط تباعا يف جدول أعمال اجتماعات املكتب املقبلة 

كموضوع النظام الداخلي بالس والنظام املايل والقناة الربملانية وشؤون السادة املستشارين واهليكلة 

  .اإلدارية للمجلس

        


