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                28     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععمحضر اجتمامحضر اجتمامحضر اجتمامحضر اجتما

 2010     ماي ماي ماي ماي17ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين 

 

تورعقدعقدعقدعقد بوعي برئاسة ريس ا�لس ا� شارين اج�عه األ تب جملس ا ك  سـ ئت سادةملسمك يد هللا وحضور األعضاء ا يخ  ل محمد ا ب  :لشـ

نعالل ئيفة األول للريس ا  :              بمحمد فوزي   خلل
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 :               لشـا ئا  خلل
يفة اخلامس للريس :               عبد الرحامن أشن ئا  خلل
 اسب ا�لسحم :               عبد املM أفرLط

 حماسب ا�لس :   عادل املعطي
يل  حماسب ا�لس  :   شكعابد 
Rأمني ا�لس :   أمحد حا 

يف أبدوح  للطبد ا  أمني ا�لس :  ع
 أمني ا�لس :   محيد كوسكوس

 
تب بعدبعدبعدبعد نني ملك املصادقة عىل حمرض اج�ع ا ثيوم ^ تقدم 2010201020102010 ماي 10101010ل ترصحي احلكويم اdي  ية  تب عىل الربجمة الز ي، وافق ا سملك لل من

ثالmء به  تداء من يوم ا شارين ا لالوزير األول أمام جملس ا ب تايل 2010201020102010 ماي 18181818ملست  :ل وذs وفق الربrمج ا

ثالmء  • ثالmء يوم ا ثالmء يوم ا ثالmء يوم ا ساء2010201020102010 ماي  ماي  ماي  ماي 18181818لللليوم ا نصف  سادسة وا ساعة ا ساء عىل ا نصف  سادسة وا ساعة ا ساء عىل ا نصف  سادسة وا ساعة ا ساء عىل ا نصف  سادسة وا ساعة ا م عىل ا ل ل مل ل ل مل ل ل مل ل ل   :ل

o ترصحي يةلتقدمي ا ئw ا سة األ بارشة بعد  يد الوزير األول  ه احلكويم من طرف ا سـ جل لشفسـ م  .ل

ثة بعد الزوال 21212121يوم امجلعة يوم امجلعة يوم امجلعة يوم امجلعة  • ثا ساعة ا ثة بعد الزوال  ماي اجلاري عىل ا ثا ساعة ا ثة بعد الزوال  ماي اجلاري عىل ا ثا ساعة ا ثة بعد الزوال  ماي اجلاري عىل ا ثا ساعة ا ل ماي اجلاري عىل ا ل لل ل لل ل لل ل     ::::ل

o ترصحي احلكويم شة ا نا لتدخالت الفرق  ق  .مل

نني  • نني يوم ^ نني يوم ^ نني يوم ^ نصف بعد الزوال 2010201020102010 ماي  ماي  ماي  ماي 24242424ثثثثيوم ^ ثة وا ثا ساعة ا نصف بعد الزوال  عىل ا ثة وا ثا ساعة ا نصف بعد الزوال  عىل ا ثة وا ثا ساعة ا نصف بعد الزوال  عىل ا ثة وا ثا ساعة ا ل عىل ا ل ل لل ل ل لل ل ل لل ل ل     ::::ل

o يد الوزير األول لسـيب ا  .تعق

 

بةو�و�و�و�     بةنا بةنا بةنا سـنا سـمل سـمل سـمل نني مل تب ندوة الرؤساء لالج�ع يوم ^ ث دعا ا سات 2010201020102010 ماي 17171717ملك نظمي   sتب وذ تام أشغال ا بارشة بعد ا جل  ت لت ملك خم

ترصحي احلكويم  .لا

نني يف يف يف يف  ية يوم ^ سة معو تب عقد  رشيع، قرر ا ثجمال ا جل مت ملك يد الوزير األول من الرد عىل 2010201020102010 ماي 20202020ل بارشة بعد انهتاء ا لسـ  م

رشوع قانون رمق تدخالت  تصويت عىل  مالفرق، ختصص ل�راسة وا بحرية 52.0952.0952.0952.09ل ياء ا ية األ ية  تعلق بإحداث الواك� الو ل  من ن حي لت كام صادقت (ط

تصادية شؤون ^ نة الفالحة وا قيه  ل جل  ).عل

ند موفقووقد وقد وقد وقد  تب جمددا  ع ا رسباتملك يضوع ا بق وأن r للصحافةلت قش اليت  بوع الفارطسـ ي وذs من خ،سـها خالل األ د كالل تأ

تب سادة أعضاء ا ملكالعديد من ا يد الريس أن  تقدمي  نفهيمل ته أكد ا تب، ومن  سوب إلهيم خبصوص مداوالت ا ئأي ترصحي حصفي  سـملك ² لن م
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بح  ييصا�لس أ يقات يف الصحافة الو تابعات وا برية من ا ساحة  تل  بح  يث أ بري من طرف اإلعالم والرأي العام  نتأثر �ه�م  تعل مل ك م حي ص ك طسـ ل ة ح

باد� بني أعضائه ثقة ا سم � تب جيب أن  توأن معل ا ل ملت ي يات  وعدم تأثرها مبا ملك ها عىل  ند يف  معطرشه الصحافة خاصة إذا اكنت ال  س معلن ت ت ت

ته  سؤو تب و يية وأوحض أن قوة ا م لحق ملك تاكتمكن يفيق تعامل مع هذه الصعو�ت و^ ح ا يق مال ها وامليض قدما يف  تطبك  تب  مع ملكسطره ا

يدلنفسه  سة، وبعد أن قدم ا تطوير أداء املؤ  wي سـمن برامج وخطط معل  س لب تعامل مع الصحافة، ئ الريس بكف ية يف ا تجارب ا لعض ا شخص لل

ية ية واملوضو شفا بدأ ا تدعى األمر ذs وفق  ية لكام ا متر يف إبالغ الرأي العام عرب بالغات  تب  عأوحض أن ا ل فسـ م حصف  .سيسـملك

تبيف يف يف يف  بوع وكذا عىل مذكرة حول تطور أشغال اللجن ا�امئة، عىل  ملكحمور أشغال اللجن اطلع ا سـبرrمج معل اللجن ا�امئة خالل األ

يق املادة  سان  رشيع وحقوق اإل نة العدل وا يد ريس  تب طلب ا ياق تدارس ا بويف نفس ا ن ت جل سـ تطسـ ل لل ئ نظام ا�اخيل للمجلس 211211211211ملك ل من ا

نة سادةاسw  وقرر مرللجخبصوص مقرتحات القوانني العالقة �ى ا سني مقرتلا هاحت رؤساء الفرق قصد    خاصة بعديلحات القوانني أو حسهبا أو تعد

بة ا�لس يريات اليت طرأت عىل تر يا كتغ  .ل

ية ويف ويف ويف ويف  ئw ا سة األ همعرض تدارسه جلدول أعامل  سـ يفة األول للرلشفجل نعالل ا يد محمد فوزي  ها ا ئاليت سريأ خللس ب يد لسـ يد  محيس وا لسـ

ها نا  لكوسكوس أ تب عىل مو، مي سري رتقملكافق ا تعلقة ملدونة ا ئw ا بة لأل بدأ الضم � لح إدراج سؤال حموري حول الفالحة مع إعامل  مل سـ لنسـ م

نقل هزي وا يد وزير ا لاملو²ة  لتجسـ  . لل

يفة األول للريس حمورحمورحمورحمور يفيفيفيف تب للخ ية فوض ا ئ العالقات اخلار ملك ية لج يغة الهنا ئ Ýمة ^تصال مع رؤساء الفرق قصد وضع ا كيبة لرتلص

نظامت ا�ويةمتمجموعات الصداقة و لية الفرق يف ا مل يص ويف، ثيل تب  ختص هذا اإلطار قرر ا شة ملك نا تب   wب قاج�ع اكمل من ^ج�عات ا مل للمك ملق

ية أن تلعب ا�ور امل ية الربملا بلوما سـىن �ال ا� ية  ية و^سرتا به ا تلف جوا ية من  نموضوع العالقات اخلار سـ ي ت يج مي ن ليخم ت لتنظ راد مهنا اكمال ج

ساحة ا�وية ية وتعزيز احلضور املغريب عىل ا لل�فاع عن القضاL الو ل  .طن

بانكوك حول وانطالقاوانطالقاوانطالقاوانطالقا يقي للمجموعة العرية داخل ^حتاد الربملاين ا�ويل اdي انعقد مؤخرا  ب من القرار الصادر عن ^ج�ع ا ب لتنسـ

ت يس ^حتاد الربملاين ا�ويل، تدارس ا ملكإعادة تأ ية إىل تطوير معل ^حتاد الربملاين ا�ويل س شأن والرا مب مجمل املقرتحات املقدمة يف هذا ا ل

ية  شؤون اخلار يد وزير ا نظامت ا�وية األخرى وقرر إحا� هذه املقرتحات عىل ا نظمة ذات حقوق والزتامات عىل غرار ا  çجوجع لم سـ ل لمل

تعاون من أجل إبداء الرأي  .لوا

تب عإثرإثرإثرإثر نظمة املؤمتر ملك ذs اطلع ا يذية الحتاد جمالس ا�ول األعضاء يف  نة ا ثاين  نايئ ا مىل تقرير حول ^ج�ع ^ نف لتث للج ل سـت

يل : "اإلساليم حول موضوع  سالم العاملي: ئحتذير إلرسا نات جديدة يف القدس مرض � لتو ط بول " مسـ نعقد � نا  .2010201020102010 ماي 10101010سطمل

نة برملاويفويفويفويف تب خلق  ن هذا اإلطار قرر ا جلي يب ملك ساين مع وضع شلك وطرق وأسا سني تعىن �لقانون ا�ويل اإل تلطة بني ا لية  ن �ل خم

 .معلها

ساين كامكامكامكام             ثاين لالحتاد الربملاين العريب حول القانون ا�ويل اإل ميي ا شاركة الربملان املغريب يف أشغال ^ج�ع اإل ن اطلع عىل تقرير حول  ل قلم

نعقد �لقاهرة ما بني  ية الربملان �لس أورو� اليت انعقدت ،و 2222010010010010 ماي 6666 و 4444ملا ية ل�ورة العادية  ثا للجمعتقرير حول أشغال املرحw ا ن ل

بورغ سـسرتا يل ^طالع عىل .  2010 أبريل 30 إىل 26ن فرسا من -ب ية املغرية �ى جفò مت تأ بة الربملا شاركة ا تقرير حول  بموجز ا ن شع م لل
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ت يض ا بحر األ ية  ية الربملا ملا ب لل ن ية مجلع ها مركز العالقات ا�وية واإلسرتا ندوة اليت  ية وا ثا تني ا�امئتني األوىل وا يجوسط يف أشغال ا ل ل ن ل تن نظمللج

IRISIRISIRISIRIS يس فرسا من ن اليت انعقدت   .2010 أبريل 30 إىل 28بن

ئة والفالحبعدبعدبعدبعد نة ا شاركة يف اج�ع  شارين  ية ا�عوة املو²ة �لس ا تب عىل  ي ذs وافق ا بملك جل للم ت لب تابعة ملستل ية ا لة والقضاL الرتا ب

ية �لس أورو� واملقرر عقده يوم  نية الربملا ثالث 2010201020102010 ماي 28282828للجمع يفة ا يجديكن ا سن  يد  شاركة ا تب  تدب ا باريس، وقد ا ل  خلل ب حل سـ للم ن لب ملك

رشيفاتائللريس مرفوق ية وا سم العالقات اخلار يد ريس  ت � ق لسـ ج ئ  .ل

تقا� امنمنمنمن ملس ²ة أخرى مت ^طالع عىل ا بة دعا سـ نا ية، و� با يد حيىي حيىي من رئاسة مجموعة الصداقة املغرية اإل سـشار ا مل ن سـ ب سـ لت

ب�ين تعاون الربملاين بني ا شلك إحدى دعامئ ا ية اليت  با يني مجموعة الصداقة املغرية اإل تب إىل رضورة  لا ل ت ن سـ ب حت  .ملك

شؤون اإلدارية أيفيفيفيف رشوع نظام ل جمال ا تب عىل دراسة مقارنة ملقرتحات الفرق حول  سادة أعضاء ا مطلع األمني العام للمجلس ا ملكل

 .إدارة ا�لس

تب هذه املقرتحات، قرر وبعدوبعدوبعدوبعد         بت املوضوع خالل إدارجملك أن تدارس ا بل قصد ا ل^ج�ع ا نظام ملق هذا ا شلك اجلديد  يا يف ا مل هنا ل لئ

با تلف املقرتحات اليت جاءت هبا الفرق الربملاعتبعد أن يمت األخذ بعني ^ تب عىل ملخصخمر  ملكية، بعدها اطلع ا بة ن سـ ملداوالت جملس احملا

سادة  تلف آراء ا نقاش حول هذا املقرتح من أجل األخذ  يق ا نظام املايل للمجلس وقرر  تعلق � ها األخري وعىل املقرتح ا لخالل اج� مبخ ل تعم ل مل ع

تب قصد عرضه جمدد رشوع يف اع�د تدبملكأعضاء ا يه وا لا للمصادقة  ساطر اليت حددهاعل  .ملري إداري وفق ا

توري عىل أساس إطار  ومن ومن ومن ومن توراه  يف القانون ا� هادة املاسرت أو ا� يف أطر جديد من حاميل  تب تو ية قرر ا m سـ ²ة ك ظ شن ملك

ساعدة الفرق وتأطريها مبا يلزم من الكفاءات الفكرية اليت ميكهنا ا تطوير أداء معل الفرقملللك فريق   .ب�فع 
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        28282828القرارات المتخذة خالل اجتماع مكتب المجلس رقم القرارات المتخذة خالل اجتماع مكتب المجلس رقم القرارات المتخذة خالل اجتماع مكتب المجلس رقم القرارات المتخذة خالل اجتماع مكتب المجلس رقم 

        2010201020102010ماي ماي ماي ماي 17171717ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين ليوم االثنين 

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        الموضـــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــوع        رقم القراررقم القراررقم القراررقم القرار

تب رمق     **** 01/28/010 تب رمق رشوع حمرض اج�ع ا تب رمق رشوع حمرض اج�ع ا تب رمق رشوع حمرض اج�ع ا ملكملكملكملكرشوع حمرض اج�ع ا نني 27272727مممم يوم ^ نني  ،  يوم ^ نني  ،  يوم ^ نني  ،  يوم ^ ث ،  ثل ثل ثل      املوافقة    ....2010201020102010مايمايمايماي10101010ل

نني ) ) ) ) 1111   02/28/010 بارشة 2010201020102010 ماي 17171717ثدعوة  ندوة الرؤساء لالج�ع  يوم ^ م 
بوعي تب األ سـبعد اج�ع ا  .ملك

 املوافقة

 

 

رشيع)2222 03/28/010 رشيع ا رشيع ا رشيع ا     ::::للللتتتت ا
رشوع قانون رمق  تصويت عىل  ما�راسة وا تعلق 52.09مرشوع قانون ل ي 

بحرية  ياء ا ية ترية األ ية  لبإحداث الواك� الو ب من حن لت نة كام (ط يه  جلصادقت  عل
تصادية شؤون ^ قالفالحة وا     ).ل

 

نني - ية يوم ^ سة معو ثعقد   2010 ماي 20مجل

يد الوزير األول من الرد عىل  لسـبارشة بعد انهتاء ا م

 .تدخالت الفرق

    

تب ا�لس) ) ) ) 3333 04/28/010 تب ا�لساج�عات  تب ا�لساج�عات  تب ا�لساج�عات      مكمكمكمكاج�عات 
    ....اإلعالماإلعالماإلعالماإلعالم****    

ية لكام - تواصل مع الرأي العام عرب بالغات  حصف ا ل

تدعى األمر يةسـا ية واملوضو شفا بدأ ا ع ذs وفق  فل  م

    

يق -2222.4 05/28/010 سان  رشيع وحقوق اإل نة العدل وا يد ريس  ب طلب ا ن ت جل تطسـ لل ئ
نظام ا�اخيل للمجلس خبصوص مقرتحات القوانني العالقة 211املادة  ل من ا

نة  .للج�ى ا

سني - سادة رؤساء الفرق قصد  حت قرار مبراسw ا ل

ها خاصة بعدمقرتحات القوانني أو حسهبا أ  يلو تعد

بة ا�لس يريات اليت طرأت عىل تر يا كتغ  ل

    

ية) ) ) ) 5555 06/28/010 ئw ا يةسة األ ئw ا يةسة األ ئw ا يةسة األ ئw ا هسة األ سـ هجل سـ هجل سـ هجل سـ ثالmء : : : : للللشفشفشفشفجل ثالmء يوم ا ثالmء يوم ا ثالmء يوم ا ليوم ا لل لل لل     ::::2010201020102010 ماي  ماي  ماي  ماي 18181818ل
    

ية املوافقة عىل  - ئw ا سة األ هجدول أعامل  سـ لشفجل

يفة  نعالل ا يد محمد فوزي  ها ا خللاليت سريأ ب لسـ س

ها نا  يد كوسكوس أ يد  لاألول للريس وا يئ مح مسـ  .ل

تب عىل مقرتح إدراج سؤال حموري كام - ملكوافق ا

 wئ بة لأل بدأ الضم � سـحول الفالحة مع إعامل  لنسـ م

هزي  يد وزير ا سري املو²ة  تعلقة ملدونة ا لتجا سـ ل للمل

نقل  .لوا

    

يــــةةةة)  )  )  )  6 07/28/010 يالعالقات اخلار يالعالقات اخلار يالعالقات اخلار     ::::ججججالعالقات اخلار
نظامت ا�وية -1.6 ية الفرق يف ا يات تطوير العمل الربملاين و ل آ مل يل متثل
    .وعات الصداقةومجم

 

نعالل  اب راقر- يد محمد فوزي  خلتفويض  ب ليفة للسـ

ئاألول للريس Ýمة ^تصال مع رؤساء الفرق قصد 

بة مجموعات الصداقة  ية لرت يغة الهنا يوضع ا ئ كلص

نظامت ا�وية،ومتو لية الفرق يف ا مل ختصيص اج�ع ثيل

شة  نا تب   wب قاكمل من ^ج�عات ا مل للمك ملق

يةموضوع العالقات   .ج اخلار

 

شارين مذكرة -2.6 08/28/010 يس ^حتاد ملستمقرتحات جملس ا سحول إعادة تأ
 .الربملاين ا�ويل

يد وزير اقر- لسـر إحا� هذه املقرتحات عىل ا

تعاون من أجل إبداء الرأي ية وا شؤون اخلار لا  .جل

 

 

يذية-3.6 09/28/010 نة ا ثاين  نايئ ا نف تقرير حول ^ج�ع ^ لتث للج ل  الحتاد جمالس سـت
نظمة املؤمتر اإلساليم حول موضوع يل : ما�ول األعضاء يف  : ئحتذير إلرسا
سالم العاملي  ترض � نات جديدة يف القدس  لتو سـ ط بول         " مسـ نعقد � نا سطمل

 ".2010 ماي 10

سني تعىن  - تلطة بني ا ية  نة برملا �لقرار خبلق  خم ن جلي

ساين مع وضع شلك  وطرق ن�لقانون ا�ويل اإل

ها يب  معلوأسا  .ل
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ئة والفالحة للمجلس دعوة مو²ة -7.6 10/28/010 نة ا شاركة يف اج�ع  بي  جل لللم
ية �لس  ية الربملا تابعة  ية ا نوالقضاL الرتا للجمع ل  28 واملقرر عقده يوم أورو�ب

باريس2010ماي   .ب 

تد- نية ا�عوة وا يجديكن اتلب سن  يد  بب ا حل لسـ

ثالث للريس مر يفة ا ئا ل سم خلل يد ريس  قفوقا � ئسـ ل

رشيفات ية وا لتالعالقات اخلار  .ج

 

ية -9.6 11/28/010 با يد حيىي حيىي ريس مجموعة الصداقة اإل شار ا تقا� ا ن ا سـ سـ ت ئسـ ل ملس
تداء من يوم  ية املذكورة وذs ا به كريس  بمن  للجمع ئنص  .                                                             2010 ماي 11م

يد عىل رضورة - تأ تقا� وا ك^طالع عىل ^ ل سـ

شلك  ية اليت  با تيني مجموعة الصداقة املغرية اإل ن سـ ب حت

تعاون الربمل ب�ينلإحدى دعامئ ا  .لاين بني ا

 

    ::::شؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إداريةشؤون إدارية) ) ) ) 9999 12/28/010
شارين     ----2.9 ملستنظام إدارة جملس ا  .دراسة مقارنة ملقرتحات الفرق: م
يفات-3.9  .ظ تو

    

بت - بل قصد ا لإدارج املوضوع خالل ^ج�ع ا ملق

نظام بعد أن يمت  هذا ا شلك اجلديد  يا يف ا ملهنا ل لئ

تلف املقرتحات اليت بار  خماألخذ بعني ^  جاءت عت

ية  .نهبا الفرق الربملا

ية قر - m يف أطر جديدب رانمن ²ة  من ةظتو

توراه  يف القانون  هادة املاسرت أو ا� كحاميل  ش

توري عىل أساس إطار للك فريق   .سـا�

    

نظام املايل -3.9 13/28/010 لرشوع ا نقاش حول هذا املقرتح من أجل بر اقر- .م ليق ا تعم
سادة أعض تلف آراء ا لاألخذ  تب قصد مبخ ملكاء ا

رشوع يف اع�د  يه وا لعرضه جمددا للمصادقة  عل
ساطر اليت حددها  .ملتدبري إداري وفق ا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 


