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  :محمد الشـيخ بيد هللا وحضور أالعضاء السادةيس ا,لس ا+كتور ة رئ اج'عا برئاس 2010201020102010فرباير  26262626مكتب جملس املستشارين يوم امجلعة  عقدعقدعقدعقد

  

 اخلليفة أالول للرئيس  :      فوزي بنعالل   -                                    

 اخلليفة الثالث للرئيس  :                سن بيجديكنحل  -                                    

 اخلليفة الرابع للرئيس:                              الشـيخ ٔامحدو دبدا           -                                  

 اخلليفة اخلامس للرئيس  :                عبد الرحامن ٔاشن  -                                  

 حماسب  :                عبد املاT ٔافرSط  -                                  

 حماسب  :                   عابد شكيل -                                    

 ٔامني  :                 عبد اللطيف ٔابدوح -                                  

 ٔامني  :                محيد كوسكوس  -                                

 

  .فة الثاين للرئيس والسـيد عادل املعطي حماسب ا,لس والسـيد ٔامحد حاc ٔامني ا,لساعتذر عن حضور aج'ع  السـيد محمد فضييل اخللي ف^ف^ف^ف^

  .تدارس املكتب مجr من النقط املتضمنة يف جدول ٔاعامm 2010201020102010فرباير  25252525بعد املوافقة عىل حمرض aج'ع السابق ليوم امخليس 

  

تب عىل ضوء املقرتح اxي تقدم به السـيد رئيس ا,لس واxي ٔابرز من خالm اخلطوط العريضة للمهام تدارس املكتب موضوع توزيع املهام بني السادة ٔاعضاء املك بداية بداية بداية بداية 

اح هذا النوع من التسـيري يبقى رهينا اجلديدة املنوطة بأعضاء املكتب اليت جيب ٔان تتبلور عرب تسـيري جامعي، بعيدا عن لك اسـتقاللية ٔاو انفراد يف اختاذ القرار، ؤاكد ٔان جن

مساطر لك اختصاص من  امجليع عىل حصول اتفاق جامعي داخل املكتب حول ٔاي قرار �ام اكنت نوعيته، كام ٔابرز ٔان التوزيع اجلديد يسـتدعي التفكري يف ٕاعداد دليل حبرص

  . aختصاصات املعهودة للك عضو من ٔاعضاء املكتب

  :وبعد نقاش مسـتفيض لهذا املقرتح مت االتفاق عىل التوزيع التايل

  .اخلليفة أالول للرئيس السـيد محمد فوزي بنعالل يساعده أالمني السـيد عبد اللطيف ٔابدوح: القات اخلارجيةالع -

 .اخلليفة اخلامس للرئيس السـيد عبد الرمحن ٔاشن: الترشيع واملراقبة -

 .كوساخلليفة الثالث للرئيس السـيد حلسن بيجديكن يساعده أالمني السـيد   محيد كس: شؤون السادة املستشارين  -

 .اخلليفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل: ا+راسات والتوثيق واخلزانة  -

 .اخلليفة الرابع للرئيس السـيد الشـيخ ٔامحدو دبدا يساعده السـيد   أالمني ٔامحد حاc: التنسـيق مع املؤسسات ا+سـتورية -

  

  .     دارية للمجلس حتت ٕارشاف السادة احملاسـبني ف^ سيتوىل أالمني العام للمجلس السهر عىل تدبري الشؤون املالية واالٕ       

سرتجاع بعض املاكتب من ذT وافق املكتب عىل مقرتح السـيد حلسن بيجديكن اخلليفة الثالث للرئيس امللكف ٕ©عادة توزيع ا,ال بني الفرق الربملانية والقايض © بعدبعدبعدبعد       

  .ن جديد عىل فرق ٔاخرى، عىل ٔان يمت تزنيل هذا املقرتح بشلك تدرجييبعض املكو®ت اليت مل يعد لها فريق وٕاعادة توزيعها م

كيل مجموعات الصداقة جمال العالقات اخلارجية، وافق املكتب عىل معل اللجنة اخلاصة امللكفة ٕ©عادة توزيع العضوية داخل املنظامت والهيئات ا+ولية وكذا تش  ويفويفويفويف      

  :ذا التوزيع عىل الشلك التايلوحتديد الفرق املنتسـبة ٕالهيا، وقد جاء ه

  
  
  

        توزيع املهام بني ٔاعضاء املكتب توزيع املهام بني ٔاعضاء املكتب توزيع املهام بني ٔاعضاء املكتب توزيع املهام بني ٔاعضاء املكتب 
        والفرق الربملانية خالل الفرتة الترشيعيةوالفرق الربملانية خالل الفرتة الترشيعيةوالفرق الربملانية خالل الفرتة الترشيعيةوالفرق الربملانية خالل الفرتة الترشيعية

2009200920092009 - - - -2012201220122012        
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        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        الفرق الربملانيةالفرق الربملانيةالفرق الربملانيةالفرق الربملانية        املكتباملكتباملكتباملكتب        املنظامت الربملانية املنظامت الربملانية املنظامت الربملانية املنظامت الربملانية 
        

        aحتاد الربملاين ا+ويلaحتاد الربملاين ا+ويلaحتاد الربملاين ا+ويلaحتاد الربملاين ا+ويل
        
        فريق التجمع فريق التجمع فريق التجمع فريق التجمع     - - - - 
 - - - -    ºفريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصا        

        

        
        الفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليل    - - - - 

 - - - -    ºاالٔصاºاالٔصاºاالٔصاºاالٔصا        

        
الفريق aشرتايك ممثل يف اج'ع النساء الفريق aشرتايك ممثل يف اج'ع النساء الفريق aشرتايك ممثل يف اج'ع النساء الفريق aشرتايك ممثل يف اج'ع النساء 

        الربملانياتالربملانياتالربملانياتالربملانيات

احتاد جمالس ا+ول االٔعضاء يف منظمة املؤمتر احتاد جمالس ا+ول االٔعضاء يف منظمة املؤمتر احتاد جمالس ا+ول االٔعضاء يف منظمة املؤمتر احتاد جمالس ا+ول االٔعضاء يف منظمة املؤمتر 
        إالساليمإالساليمإالساليمإالساليم

        الفريق aسـتقاليل الفريق aسـتقاليل الفريق aسـتقاليل الفريق aسـتقاليل     - - - -         الفريق ا+سـتوريالفريق ا+سـتوريالفريق ا+سـتوريالفريق ا+سـتوري    - - - -                     
        فريق االٔحرارفريق االٔحرارفريق االٔحرارفريق االٔحرار    - - - -                 
        الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك    - - - -                 

        

                        فريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصاa         - - - -    ºحتاد الربملاين العريبaحتاد الربملاين العريبaحتاد الربملاين العريبaحتاد الربملاين العريب
        الفريق aشرتايكالفريق aشرتايكالفريق aشرتايكالفريق aشرتايك    - - - -         امجلعية الربملانية االٔورومتوسطيةامجلعية الربملانية االٔورومتوسطيةامجلعية الربملانية االٔورومتوسطيةامجلعية الربملانية االٔورومتوسطية

الفريق الفيدرايل للوحدة الفريق الفيدرايل للوحدة الفريق الفيدرايل للوحدة الفريق الفيدرايل للوحدة     - - - - 
    وا+ميقراطيةوا+ميقراطيةوا+ميقراطيةوا+ميقراطية

        فريق التجمع الوطين الٔالحرارفريق التجمع الوطين الٔالحرارفريق التجمع الوطين الٔالحرارفريق التجمع الوطين الٔالحرار    - - - - 
        الفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليل    - - - - 
        الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك    - - - - 
 - - - -    ºفريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصا        
        الفريق aشرتايكالفريق aشرتايكالفريق aشرتايكالفريق aشرتايك    - - - - 

مجموعة aحتاد املغريب للشغل مقرتح لمتثيل مجموعة aحتاد املغريب للشغل مقرتح لمتثيل مجموعة aحتاد املغريب للشغل مقرتح لمتثيل مجموعة aحتاد املغريب للشغل مقرتح لمتثيل 
        رٔاةرٔاةرٔاةرٔاةا,لس يف جلنة شؤون املا,لس يف جلنة شؤون املا,لس يف جلنة شؤون املا,لس يف جلنة شؤون امل

        فريق التجمع الوطين الٔالحرارفريق التجمع الوطين الٔالحرارفريق التجمع الوطين الٔالحرارفريق التجمع الوطين الٔالحرار    - - - -         الفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليل    - - - -         امجلعية الربملانية للبحر االٔبيض املتوسطامجلعية الربملانية للبحر االٔبيض املتوسطامجلعية الربملانية للبحر االٔبيض املتوسطامجلعية الربملانية للبحر االٔبيض املتوسط
 - - - -    ºفريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصا        
        الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك    - - - - 

        

رابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا,الس رابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا,الس رابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا,الس رابطة جمالس الشـيوخ والشورى وا,الس 
        املامثr يف ٕافريقيا والعامل العريباملامثr يف ٕافريقيا والعامل العريباملامثr يف ٕافريقيا والعامل العريباملامثr يف ٕافريقيا والعامل العريب

        الفريق aشرتايكالفريق aشرتايكالفريق aشرتايكالفريق aشرتايك    - - - -         الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك    - - - - 
    الفريق ا+سـتوريالفريق ا+سـتوريالفريق ا+سـتوريالفريق ا+سـتوري    - - - - 
فريق الفيدرايل للوحدة فريق الفيدرايل للوحدة فريق الفيدرايل للوحدة فريق الفيدرايل للوحدة الالالال    - - - - 

        وا+ميقراطية وا+ميقراطية وا+ميقراطية وا+ميقراطية 
        فريق التحالف aشرتايك فريق التحالف aشرتايك فريق التحالف aشرتايك فريق التحالف aشرتايك     - - - - 

        

        
        الربملان العريب aنتقايلالربملان العريب aنتقايلالربملان العريب aنتقايلالربملان العريب aنتقايل

        
        الفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليلالفريق aسـتقاليل    - - - - 

        
 - - - -    ºفريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصاºفريق االٔصا        

        

        
        عضوية دامئةعضوية دامئةعضوية دامئةعضوية دامئة

لك الفرق ممثr املطلوب متثيل امرٔاة يف اللجنة لك الفرق ممثr املطلوب متثيل امرٔاة يف اللجنة لك الفرق ممثr املطلوب متثيل امرٔاة يف اللجنة لك الفرق ممثr املطلوب متثيل امرٔاة يف اللجنة                 فريق التحالف aشرتايكفريق التحالف aشرتايكفريق التحالف aشرتايكفريق التحالف aشرتايك    - - - -         جملس الشورى املغاريبجملس الشورى املغاريبجملس الشورى املغاريبجملس الشورى املغاريب
        لعدد املطلوبلعدد املطلوبلعدد املطلوبلعدد املطلوباËتصة دون إالخالل ©اËتصة دون إالخالل ©اËتصة دون إالخالل ©اËتصة دون إالخالل ©

        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        

        مجموعات الصداقةمجموعات الصداقةمجموعات الصداقةمجموعات الصداقة
        2012201220122012- - - - 2009200920092009الفرتة الترشيعية الفرتة الترشيعية الفرتة الترشيعية الفرتة الترشيعية 
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        االٔصاºاالٔصاºاالٔصاºاالٔصاº. . . . فففف

        
        aسـتقاليلaسـتقاليلaسـتقاليلaسـتقاليل. . . . فففف

        
        احلركةاحلركةاحلركةاحلركة. . . . فففف

        
        االٔحراراالٔحراراالٔحراراالٔحرار. . . . فففف

        
        إالشرتايكإالشرتايكإالشرتايكإالشرتايك. . . . فففف

        
        ا+سـتوريا+سـتوريا+سـتوريا+سـتوري. . . . فففف

        
        التحالفالتحالفالتحالفالتحالف. . . . فففف

        
        الفدرايلالفدرايلالفدرايلالفدرايل. . . . فففف

        
        فرنسافرنسافرنسافرنسا

        
        اسـبانيااسـبانيااسـبانيااسـبانيا

        
        ٕايطاليإايطاليإايطاليإايطاليا

        
        بلجياكبلجياكبلجياكبلجياك

        
        رومانيارومانيارومانيارومانيا

        
        ٔاملانيأاملانيأاملانيأاملانيا

        
        بولونيابولونيابولونيابولونيا

        
        سلوفينياسلوفينياسلوفينياسلوفينيا

        المنساالمنساالمنساالمنسا
        

        الكويتالكويتالكويتالكويت        مرص مرص مرص مرص         سورSسورSسورSسورS        تونستونستونستونس        االٔردناالٔردناالٔردناالٔردن        هولنداهولنداهولنداهولندا        ااااسويرس سويرس سويرس سويرس 

        بريطانيابريطانيابريطانيابريطانيا
        

        اليا©ناليا©ناليا©ناليا©ن        مالزيSمالزيSمالزيSمالزيS        الغابونالغابونالغابونالغابون        الطوغوالطوغوالطوغوالطوغو        السـنغالالسـنغالالسـنغالالسـنغال        المينالمينالمينالمين        موريتانياموريتانياموريتانياموريتانيا

        روسـياروسـياروسـياروسـيا
        

                        التايالندالتايالندالتايالندالتايالند        البريوالبريوالبريوالبريو        الشـييلالشـييلالشـييلالشـييل        الكونغوالكونغوالكونغوالكونغو        اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر

        إالماراتإالماراتإالماراتإالمارات
        

                                فزنويالفزنويالفزنويالفزنويال        االٔرجنتنياالٔرجنتنياالٔرجنتنياالٔرجنتني        الفلبنيالفلبنيالفلبنيالفلبني        سلطنة عامنسلطنة عامنسلطنة عامنسلطنة عامن

        البحرينالبحرينالبحرينالبحرين
        

                                        كنداكنداكنداكندا        تركياتركياتركياتركيا        املكسـيكاملكسـيكاملكسـيكاملكسـيك

        الهندالهندالهندالهند
        

                                        ©كسـتان©كسـتان©كسـتان©كسـتان        كولومبياكولومبياكولومبياكولومبيا        الربازيلالربازيلالربازيلالربازيل

        فلسطنيفلسطنيفلسطنيفلسطني
        

                                                        ®ميبيا®ميبيا®ميبيا®ميبيا

        جنوب ٕافريقياجنوب ٕافريقياجنوب ٕافريقياجنوب ٕافريقيا
        

                                                        ٕايرلندإايرلندإايرلندإايرلندا

        الصنيالصنيالصنيالصني
        

                                                        ٔاوكرانيأاوكرانيأاوكرانيأاوكرانيا

        الربتغالالربتغالالربتغالالربتغال
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        املالحظاتاملالحظاتاملالحظاتاملالحظات    مضمون القرار املتخذمضمون القرار املتخذمضمون القرار املتخذمضمون القرار املتخذ        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

010010010010////19191919////01010101        

  :االتفاق عىل قرار التوزيع التايل        السادة  ٔاعضاء املكتبالسادة  ٔاعضاء املكتبالسادة  ٔاعضاء املكتبالسادة  ٔاعضاء املكتبتوزيع املهام بني توزيع املهام بني توزيع املهام بني توزيع املهام بني 

اخلليفة أالول للرئيس السـيد محمد : العالقات اخلارجية -
فوزي بنعالل يساعده أالمني السـيد                  عبد 

  .اللطيف ٔابدوح

اخلليفة اخلامس للرئيس السـيد عبد : الترشيع واملراقبة -
 .الرمحن ٔاشن

اخلليفة الثالث للرئيس : ن شؤون السادة املستشاري -
السـيد حلسن بيجديكن يساعده أالمني السـيد         محيد 

 .كسكوس

اخلليفة الثاين للرئيس : ا+راسات والتوثيق واخلزانة  -
 .السـيد محمد فضييل

اخلليفة الرابع : التنسـيق مع املؤسسات ا+سـتورية -
للرئيس السـيد الشـيخ ٔامحدو دبدا يساعده السـيد  أالمني 

 .حاcٔامحد 
ف^ سيتوىل السادة احملاسـبون حسب مقتضيات النظام       

ا+اخيل ومبعية أالمني العام للمجلس �مة إالرشاف عىل 
  .الشؤون إالدارية واملالية للمجلس

 

010010010010////19191919////02020202        

  التوزيع ا,ايل للفرق
  

املصادقة عىل مقرتح اخلليفة الثالث للرئيس امللكف ٕ©عادة -
رق الربملانية والقايض ©سرتجاع بعض توزيع ا,ال بني الف

املاكتب من بعض املكو®ت اليت مل يعد لها فريق ٕالعادة 
  .توزيعها من جديد عىل فرق ٔاخرى

  

010010010010////19191919////03030303        
        
        
  
  

        ::::العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية
تشكيل مجموعات الصداقة وحتديد قوامئ  -

  املنتسـبني ٕالهيا 
  

ة ٕ©عادة قرار مبوافقة املكتب عىل معل اللجنة اخلاصة امللكف-
توزيع العضوية داخل املنظامت والهيئات ا+ولية وكذا تشكيل 

  .مجموعات الصداقة وحتديد قوامئ املنتسـبني ٕالهيا

  

 


