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    محضر اجتماع المكتبمحضر اجتماع المكتبمحضر اجتماع المكتبمحضر اجتماع المكتب

    2010201020102010     ماي ماي ماي ماي10 ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين  ليوم االثنين     27رقمرقمرقمرقم

    

بوعي برئاسة  شارين اج�عه األ تب جملس ا سـعقد  ملست نعالل امك يد محمد فوزي  خلا ب ئيفة األول للريسلسـ سادةل  :ل وحضور األعضاء ا

ييل                  -                           ثاين للريس       :    فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل

يجديكن              -                           بسن  ثالث للريس       :   حل يفة ا ئا ل  خلل

يخ أمحدو دبدا             -          يفة الرابع للريس :      لشـ ا ئا  خلل

يفة اخلامس للريس       : عبد الرحامن أشن              -                           ئا  خلل

 حماسب اMلس      :L أفرKط                اعبد امل-                          

 حماسب اMلس      :عادل املعطي                     -                          

يل                    -                            حماسب اMلس       : شكعابد 

                           -              Rلس        :      أمحد حاMأمني ا 

يف أبدوح            -          بد ا للط   أمني اMلس:       ع

 أمني اMلس         : محيد كوسكوس               -                           

 

شار صاحب اجلال` ، إثر  بداية ]ج�ع يفيفيفيف يه  بد العزيز مزKن  يد  يد ا تمتت تالوة الفاحتة ترحام عىل روح ا ع مسسـ بلفق للفق
ساب تب يف اج�عه ا ية من مداوالت ا رشته بعض الصحف الو بق وأن  لذL جرى نقاش حول ما  ن ملكسـ ط نتق، واليتن تطفات تضم  مق 

تب ال  تب أن اج�عات ا سادة أعضاء ا يث أكد ا ملكمن تدخالت أعضائه خبصوص موضوع اإلحاطة وردود الفعل اليت تلهتا،  ملك لح
ية بني أعضائه داعني  األحوال حمل مزايداتميكن أن تكون بأي حال من يا سا�ت  ية  بة  نا سـ أو  سـ ح تصفسـ  رضورة احرتام إىللم

تبالقواعد والضو نظمة لعمل ا ملكابط ا تب وقد شدد ،مل سادة أعضاء ا ملك بعض ا رشته الصحافة ملعرفة ىلعل يق ف�  تح  ن  رضورة  حتق ف
تقراره تب وا سمعة ا بات اليت ترض  رس سؤول عن هذه ا سـا ب ي ملكمل بعض اآلخر برضورة طالب  ف�،لت ناطق اإلرساعل ا بدأ ا بين  ل  م بت

يه  يح لك ما يروج  تب قصد تو فالرمسي  تخذه من قراراتضللمك ثل هذه املامرساتقطع الطريق عىل ليمن أفاكر وما   .م 
تب  سادة أعضاء ا ملكمن جانب آخر جدد ا نظمة Mال اإلحاطة متسكهم �لقرارل ية ا مل القايض برضورة احرتام الضوابط القانو ن

سات العامة وهدوهئ با عىل جمرKت ا نعكس  نازل أو تراجع  بارا لكون لك  جللعلام ا سل س ت يت تضمن جدول ع تب بأن  يا، وقد قرر ا ملك
بل نقطة حول ما رسب من مداوالت   . الصحافةإىلملقأعامل اج�عه ا

نني  يوم ] سابق  تب عىل حمرض ]ج�ع ا ثبعد ذL وافق ا ل ل يط حول 2010 ماي 03ملك  إلقاء رشوطبسـ مع إضافة تعديل 
Lنحو اإلحاطة وذ تايلل عىل ا به ئكون ريس الفريق  (:لا به أو ¯ به أو ¯ به أو ¯  ويف هذا اإلطار قرر ))))ئئئئكون ريس الفريق هو املؤهلكون ريس الفريق هو املؤهلكون ريس الفريق هو املؤهلكون ريس الفريق هو املؤهل((((بدل  )هام املؤهالنهام املؤهالنهام املؤهالنهام املؤهالنئئئئأو ¯

يني نواب لرؤساهئا تب مراس³ الفرق قصد  تعا  .ملك
بل  سات من  نع ولوج قاعة ا سات العامة وفرض ]حرتام والوقار الواجب، تقرر  سن سري ا قومن أجل ضامن  جللم جلل ح

سة عن ا يني بعد إعالن ريس ا تاملصورين ا فجلل ئ  .تا¶الصحف
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نني  شارين يوم ] ترصحي احلكويم أمام جملس ا تب عىل موضوع تقدمي ا ث إثر ذL وافق ا ت ملسل  مع دعوة 2010 ماي 24ملك
ثال«ء  ساء2010 ماي 11لندوة الرؤساء لالنعقاد يوم ا سادسة  ساعة ا م عىل ا ل  .ل

رشوع جدول و ته عىل  م بعد موا ثال«ء فق يوم ا ية  ئ³ ا سة األ لأعامل  ل ه سـ يخ 2010 ماي 11لشفجل يد ا ها ا شـ اليت سريأ لسـ ل س
يفة الرابع للريس ئأمحدو دبدا ا ناخلل يف أبدوح أ بد ا يد  ي وا للط ع مسـ سةل يفة اخلامل للج بد الرمحن أشن ا يد  تفويض  خلل، مت ا ع سـ س للل

ية إضافة نظر يف إماك نللريس ا ل يضا¯ت وآ«رهائ يني حول موضوع ا لف سؤالني آ يةن ئ³ األ صل إىل الحئة األ  .سـ
بوع ، خبصو ها املرتقب خالل األ تب عىل مذكرة حول تطور األشغال وكذا  بر¯مج  سـوص أشغال اللجن اÂامئة اطلع ا معل ملك

ساعدة من اMلس األعىل إىلإضافة  هوية حول طلب ا ية ا يط وا هزيات وا ية وا نة املا مل الطلب الوارد من ريس  من تخط ل جلجل تج لتئ ل ل
بار  خسا�ت ، ويف هذا اإلطار تقرر إ ياغة الطلبللح نة املذكورة برضورة إعادة  صرئاسة ا  . للج

يد الوزير األول  يد ريس اMلس ا يخص به ا بال اÊي  ية متت املوافقة عىل ] سـويف حمور العالقات اخلار سـ لسـ ئل تق سـج
ثال«ء  يا وذL يوم ا لهورية مقدو ن يب بزKرة ال11مجل سة بعد الزوال،كام مت الرت ساعة اخلا ح ماي اجلاري عىل ا م يين ل لفلسطوفد الربملاين ا

يين رشيعي ا ية يف اMلس ا تح الربملا ت³  يد عزام األمحد ريس  سطبرئاسة ا ن ك لفلسـ ل تل ف تدة ما بني  ئ  ماي 27 و 23ملمخالل الفرتة ا
يدة ،2010 تفادة من Rose Francine ROGOMBEلسـوزKرة  ا يوخ الغابوين للربملان املغريب قصد ] سة جملس ا سـ ر شـ لي ئ

منوذج امل  .لالمركزيةغريب لا
توسط املزمع عقدها  يض ا بحر األ ية  ية الربملا ية  ثا نة اÂامئة ا رشوع جدول أعامل اج�ع ا ملوبعد ]طالع عىل  ب لل ن للجمع ن ل للج م

شورى واMالس ، ماي اجلاري28 و 27 بلشـبونة يويم يوخ وا تب عىل Ñرخي وماكن نعقاد املؤمتر اخلامس لرابطة جمالس ا لوافق ا لشـ ملك
يل عامصة املام بري يا والعامل العريب املزمع عقده  فث³ يف إفر نرب 03 و 02الغابون يويم بليق  .2010ج د

تب خلق  يري، قرر ا بني يف هذا ا سادة احملا تدبري اإلداري واملايل للمجلس، وتكرسا لÕور احملوري  ملكيف جمال ا سـ سـ لل ي لتل
ت بة اÊي  يجملس احملا ي³سـ تصورات والربامج ا يه ×مة وضع ا هد إ بني واألمني العام للمجلس،  سادة احملا لكفكون من ا لتع ل سـ يقل  بتحق 

نطلقات  ته عرب القواعد وا يذ مزيا يات  ملتدبري عقالين ملوارد اMلس وآ ن يل ية والقتنف تمئ سـبتاحملا ية، ومت ]تفاق عىل أن  يلانو جملس ن
ترصيف لك  بة لك يوم ثال«ء  لاحملا ية لعرامللفاسـ تو ضت وإعداد املذكرات ا يح يةضل تب الختاذ القرارات الهنا ئها عىل أنظار ا  .ملك

تبهذا  بل  ية إىل ]ج�ع ا تا نقط ا يل ا للمكوقد تقرر تأ ملق لج ل  :ل
يات تطوير العمل اÂبلومايس الربملاين و- ية ومجموعات الصداقةمتل آ نظامت اÂو ية يف ا لية الفرق الربملا مل ن  .ثيل
نة- رشينجل  سطرية : لع ا ية وا ملاجلوانب القانو هان نظمة  لا  . مل
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  72 في اجتماع مكتب مجلس المستشارين رقم  المتخذةقرارات ال

  2010 ماي 10المنعقد بتاريخ 

  

        مالحظـــــــــــاتمالحظـــــــــــاتمالحظـــــــــــاتمالحظـــــــــــات        مضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذمضمون القرار المتخذ        الموضــــــوعالموضــــــوعالموضــــــوعالموضــــــوع        رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار
01010101////22227777////010010010010    

    

نني للمكللمكللمكللمك    26262626ممممرشوع حمرض ]ج�ع رمق رشوع حمرض ]ج�ع رمق رشوع حمرض ]ج�ع رمق رشوع حمرض ]ج�ع رمق *  *  *  *   يوم ] نني تب،  يوم ] نني تب،  يوم ] نني تب،  يوم ] ثتب،  ثل ثل ثل    املوافقة-    ....2010201020102010مايمايمايماي3333ل

 

    

00002222////22227777////010010010010    
 

نني ) 1   شارين يوم ] ترصحي احلكويم أمام جملس ا ثتقدمي ا ت  24242424ملسل

                                .2010ماي

   املوافقة-

00003333////22227777////010010010010    
 

ثال«ء ) 2 ساعة 2010201020102010 ماي 11111111لدعوة  ندوة الرؤساء لالج�ع  يوم ا ل عىل ا

سادسة   .مساءلا

   املوافقة-

    ::::أشغال اللجنأشغال اللجنأشغال اللجنأشغال اللجن) ) ) ) 2222

بوع- 1.21.21.21.2     .سـ بر¯مج معل اللجن اÂامئة خالل األ

 

  ]طالع-

        

00004444////22227777////010010010010    
  ]طالع- . مذكرة حول تطور أشغال اللجن اÂامئة-2.22.22.22.2    

 

    

00005555////22227777////010010010010    
    

هوية     ----3.23.23.23.2 ية ا يط وا هزيات وا ية وا نة املا جلالطلب الوارد من ريس  تج منئ تخط ل لتجل ل ل

سا�ت األعىلملساعدة من اMلس حول طلب ا تور 97الفصل(للح  Âسـ من ا

نظام اÂاخيل للمجلس324واملادة  ).ل من ا

نة برضورة إعادة  - بار رئاسة ا للجإ خ

 .صياغة الطلب

    

    

    

00006666////22227777////010010010010    
    

ية) ) ) ) 4444 ئ³ ا يةسة األ ئ³ ا يةسة األ ئ³ ا يةسة األ ئ³ ا هسة األ سـ هجل سـ هجل سـ هجل سـ ثال«ء     للللشفشفشفشفجل ثال«ء يوم ا ثال«ء يوم ا ثال«ء يوم ا ليوم ا لل لل لل سة اليت - ::::2010201020102010 ماي  ماي  ماي  ماي 11111111ل جلل املوافقة عىل جدول أعامل ا

يد ها ا لسـسريأ يفة س يخ أمحدو دبدا ا خلل ا لشـ

يس وا يف أبدوح ئالرابع للر بد ا للطيد  ع لسـ

ها نا  لأ  .مي

    

00007777////22227777////010010010010    
    

شة حول موضوع-2.42.42.42.4 نا يه  ق طلب مجموعة من الفرق برجمة سؤال  إجراءات إجراءات إجراءات إجراءات " " " " متل

يضا¯ت يضا¯تاحلكومة ملواæة آ«ر ا يضا¯تاحلكومة ملواæة آ«ر ا يضا¯تاحلكومة ملواæة آ«ر ا يع " لفلفلفلفاحلكومة ملواæة آ«ر ا يد الوزير األول وحبضور  مجموجه  للسـ

تدخ سة يوم ملالوزراء امللكفون �لقطاعات ا جل³ يف هذا اMال وذL خالل 

ثال«ء   .2010 ماي 11لا

 

 

يفة - بد الرمحن أشن ا يد  تفويض  خلل ا ع سـ للل

ية إضافة سؤالني  ناخلامس للريس إماك ئ

يني  يةإىلنآ ئ³ األ صل الحئة األ  سـ

    

00008888////22227777////010010010010    
    

توري املوحد حول برجمة سؤال -3333.4 Âتجمع ا يس فريق ا سـ طلب وارد من ر ل ئ

شة نا قبه  م تعلق مبوضوع   تعق بات واإلجراءات اليت "ي  بات واإلجراءات اليت مآل الرت بات واإلجراءات اليت مآل الرت بات واإلجراءات اليت مآل الرت يق سسسستتتتسـسـسـسـبقبقبقبقتتتتييييمآل الرت يق   يق   يق   تطتطتطتطبببب 

سري سريمدونة ا سريمدونة ا سريمدونة ا  ".للللمدونة ا

      ]طالع-

 

00009999////22227777////010010010010    
 

يـة    ))))5 يـةالعالقات اخلار يـةالعالقات اخلار يـةالعالقات اخلار     ::::ججججالعالقات اخلار

يد ر    ----1.51.51.51.5 بال ا لسـا يد الوزير األول سـتق ليس اMلس  يلجمهورية مللسـئ  انقدو

Lثال«ء وذ سة بعد الزوال   ماي اجلاري عل11ل يوم ا ساعة اخلا م ا     .ل

 

  املوافقة -
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10101010////22227777////010010010010    
    

ية ومجموعات الصداقة    ----2.52.52.52.5 نظامت اÂو لية الفرق يف ا مل  :متثيل

 متثيلية الفريق ]شرتايك -      أ-

تقاليل- ب- ية الفريق ] سـ   متثيل

يل تدارس املوضوع إىل اج�ع - ج  تأ

بل تب ا ملقا  ملك

 

 

    

11111111////22227777////010010010010    
    

يين برئاسة     ––––    3.53.53.53.5 سطرشوع زKرة وفد برملاين  يد عزام األمحد ريس فلم ئا لسـ

يين للمغرب وذL خالل الفرتة  رشيعي ا ية يف اMلس ا تح الربملا سطت³  ت ن لفلك ل ف

تدة ما بني   .2010 ماي 27 و 23ملما

يب -      ح الرت

    

    

11112222////22226666////010010010010    
    

يدة         ----4.54.54.54.5 بة ا سـالطلب الوارد عىل رئاسة اMلس حول ر  Roseلغ

Francine ROGOMBEسة يوخ الغابوين  ئي ر يام لشـجملس ا لقيف ا

منوذج املغريب لالمركزية تفادة من ا لبزKرة للربملان املغريب قصد ] حتديد Ñرخي (سـ

 ).الزKرة

      املوافقة-

11113333////22226666////010010010010    
    

يا والعامل العريب -5.5 شورى يف إفر يوخ وا يق املؤمتر اخلامس لرابطة جمالس ا ل لشـ

تدة ما بني يل عامصة الغابون يف الفرتة ا يرب ملماملزمع عقده  نرب 3 و 2 فبل  ..2010ج د

    

      املوافقة-

14141414////22227777////010010010010    
    

ية -6.5 ية الربملا ية  ثا نة اÂامئة ا رشوع جدول أعامل اج�ع ا بار  ن إ للجمع ن ل للج مب خ

بونة  توسط املزمع عقدها  يض ا شـبحر األ مل ب  ماي 28 و 27 الربتغال يويم -بللل

    اجلاري

  ]طالع واملوافقة-

 

    

    

11115555////22226666////010010010010    
    

رشين) 6 لعنة ا  : جل

ياتالط يل  توري املوحد حول  Âتجمع ا تضلب الوارد من ريس فريق ا تفع سـ مقل  ئ

رشين41 املادة  نة ا نظام اÂاخيل للمجلس اخلاص بعقد  لع من ا جل  .ل

 

يل تدارس املوضوع إىل اج�ع - ج تأ

بل تب ا ملقا  ملك

    

11116666////22227777////010010010010    
    

يارات) ) ) ) 7777 ياراتحظرية ا ياراتحظرية ا ياراتحظرية ا     ::::للللسـسـسـسـحظرية ا

 

 

-------------------------------------- 

    

    

11117777////22227777////000010101010    
    

    ::::شؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إدارية))))8888

نظمي لقاءاهتا-1.81.81.81.8 بة واقرتاح  نة احملا تتكوين  سـ     .جل

 

نة مع وضع - للج املوافقة عىل فكرة تكوين ا

باح يوم  يا  بد نظمي لقاءاهتا،  صبر¯مج  ئ مت ل

 .لك ثال«ء

 

    

  
  

 

 

  


