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رئيس ة ا4كتور محمد الشـيخ بيد هللا برئاس ااج%ع 2010 غشت 23يوم إالثنني  مساء مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 

  :وحضور أالعضاء السادةا7لس 

  اخلليفة أالول للرئيس  :    فوزي بنعالل

  اخلليفة الثاين للرئيس  :   د فضييل                محم

  اخلليفة اخلامس للرئيس  :    عبد الرحامن ٔاشن

  حماسب ا7لس  :     عابد شكيل

  ب ا7لساسحم  :    عادل املعطي                

  حماسب ا7لس  :    عبد املاX ٔافرWط

  ٔامني ا7لس  :    عبد اللطيف ٔابدوح

  ٔامني ا7لس  :  ٔامحد حا]               

  
، تدارس املكتب مجf من النقط املدرجة يف حمور 2010يوليوز  12املوافقة عىل حمرض `ج%ع السابق ليوم االثنني بعد بعد بعد بعد 

للقيام بزWرة للمكسـيك وذX عقب الزWرة اليت قام هبا ) 2(كيل وفد عن ا7لس يضم مستشارين العالقات اخلارجية، وهكذا قرر تش 
رامزياس ٔاكونيا رئيس املكتب املديري 7لس النواب املكسـييك وكذا الرسا� اليت و~ها ٕاىل السـيد رئيس للمغرب السـيد فرانسيسكو 

  .ات النيابية بني الب�ين عرب تبادل الزWرات بني وفود الب�ينجملس املستشارين واليت مضهنا الرغبة يف تعزيز العالق
  
جانب آخر وافق املكتب عىل املشاركة يف ا4ورة إالفريقية حول موضوع الرشاكة من ٔاجل التمنية وأالمن واليت  منمنمنمن

وقد حدد املكتب وفد . 2010شـتنرب  16و  14ينظمها الربملان البلجييك وامجلعية أالوروبية لٔالمن وا4فاع بربوكسـيل ما بني 
  .ا7لس  يف ثالثة مستشارين

  
من الرغبة يف `خنراط اجلدي والفاعل مضن اجلهود ا4ولية لتحقيق ٔاهداف أاللفية للتمنية تدارس املكتب  وانطالقاوانطالقاوانطالقاوانطالقا

ٔاهداف أاللفية دور الربملان يف حتقيق " مرشوع تنظمي يوم درايس مبناسـبة `حتفال �ليوم العاملي ل�ميقراطية حول موضوع 
وذX قبل انعقاد `ج%ع الربملاين ا¤ي سينظمه `حتاد الربملاين ا4ويل وا¤ي يعقد عىل هامش اج%ع مقة رؤساء " للتمنية

ا4ول واحلكومات �ٔالمم املتحدة حول موضوع تقدمي ا4مع الربملاين للسـياسات واªططات املتعلقة بأهداف أاللفية وذX مبقر 
  .2010شـتنرب  21و  19تحدة بنيويورك ما بني أالمم امل 

مبارشة بعد عطf عيد الفطر ٔاي ) 2010شـتنرب  15(املكتب ٔان التارخي املقرتح لتنظمي هذا اليوم ا4رايس  الحظ وقدوقدوقدوقد
اد يف ليس مناسـبا، وقرر بأن يؤجل تنظمي اللقاء ٕاىل ·رخي الحق، و�ملناسـبة قرر املكتب كذX بأن تشارك السـيدة زبيدة بوعي

  .لقاء نيويورك أالخري
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 6و  4لالحتاد الربملاين ا4ويل جبنيف ما بني  123جانب آخر وافق املكتب عىل املشاركة يف ٔاشغال ا4ورة  منمنمنمن
لكف املكتب نفس الوفد وقد . وسرئاس وفد ا7لس يف هذه ا4ورة رئيس ا7لس ا4كتور محمد الشـيخ بيد هللا. 2010ٔاكتوبر 

ضور الندوة الثامنة اªصصة التفاقية القضاء عىل لك ٔاشاكل املزي ضد النساء اليت سـتحتضهنا جنيف 4ورة حلاملشارك يف هذه ا
  .ٔاكتوبر 07يوم 

  
الربملاÄت وأالقليات "وافق املكتب عىل تلبية ا4عوة املو~ة للمجلس للمشاركة يف ٔاشغال املؤمتر الربملاين حول  كامكامكامكام

ا¤ي ينظمه `حتاد الربملاين ا4ويل والربملان املكسـييك مبدينة " لية يف احلياة السـياسـيةاملشاركة الفع : والشعوب أالصلية 
ويشارك يف هذا امللتقى ا4ويل لك من اخلليفة الثاين للرئيس السـيد . 2010نونرب  03ٔاكتوبر و  31مابني  –توكسـتال كوتزييز 

  .سمحمد فضييل ورئيس فريق أالصا� واملعارصة السـيد حكمي بنشام
  
عني املكتب املستشار السـيد عبد اللطيف ٔاومعو لمتثيل ا7لس يف امللتقى العريب لتكنولوجيا املعلومات  كامكامكامكام

نونرب  4و  2واالتصاالت ا¤ي سينظمه الربملان اللبناين و`حتاد ا4ويل لالتصاالت ومجعية ٕامناء املعلوماتية القانونية ما بني 
  .ببريوت 2010

  
شـتنرب  20رشوع زWرة العمل اليت سـيقوم هبا رئيس جملس الشـيوخ أالسرتايل للمغرب ابتداء من اطالعه عىل م  وبعدوبعدوبعدوبعد

، تداول يف شأن البيان الصادر عن ا7لس الوطين الفلسطيين مبناسـبة ذكرى ٕاحراق ا7لس أالقىص، وعىل رسا� 2010
يفية املغاربية للشـباب املغاريب اليت ٔاقميت بطرابلس املناشدة املو~ة للسـيد رئيس ا7لس من طرف املشاركني يف اجلامعة الص 

  .حول الوحدة املغاربية 2010يوليوز  26ٕاىل  20من 
  
جانب آخر، اطلع املكتب عىل نتاجئ `نتخا�ت اجلزئية اليت ٔاجريت مؤخرا واليت أسفرت عن ٕاعادة انتخاب  منمنمنمن

. يئة ممثيل غرف الصناعة التقليدية جبهة مراكش ·نسـيفت احلوزالسـيد جحوب الصخي من فريق أالصا� واملعارصة عن ه 
ي اجلياليل عن `حتاد د نصريي عن حزب `سـتقالل والصبحوالسادة مصطفى سالمة عن التجمع الوطين لٔالحرار ومحم

  .`شرتايك للقوات الشعبية عن هيئة ٔاعضاء جمالس امجلاعات احمللية للجهة الرشقية
  
املكتب يف شأن إالشاكالت اليت ٔاصبحت تطرßا طلبات السادة املستشارين للحصول عىل جانب ٔاخر تداول  منمنمنمن

العرض ا¤ي تقدم به السـيد رئيس ا7لس وا¤ي ٔاخرب فيه السادة ٔاعضاء املكتب بفحوى  ءتأشريات العمرة وذX عىل ضو 
تجاجات السادة املستشارين من تصاعد اح االتصاالت اليت سـبق ؤان ٔاجراها مع السـيد سفري اململكة العربية السعودية بعد 

وقد وقف املكتب مطوال عىل حيثيات وجزئيات هذا املوضوع وا¤ي . منح هذه التأشريات تلكؤ مصاحل السفارة السعودية يف
وهكذا ٔاكد املكتب عىل رضورة البحث عن . تتداخل فيه عدة معطيات وجب التعامل معها بلك املوضوعية واجلدية املطلوبة

واحرتام حصول عىل هذه التأشريات يف احرتام ·م للضوابط اليت تضعها السفارة للسادة املستشارين للالصيغ اليت تتيح ٔافضل 
ة املؤسسة الترشيعية والوضع `عتباري للسادة املستشارين، وقد قرر املكتب مواصf االتصاالت مع السـيد السفري كذX لهيب

  .قةالسعودي قصد تسوية بعض امللفات العال
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جمال الشؤون إالدارية، قدم السـيد الرئيس عرضا حول اخلطوط العريضة ملرشوع املزيانية الفرعية 7لس  يفيفيفيف
جوهرية وذX لتسهيل مقروئيهتا وحتليلها  ٕاصالحاتواليت تضم ورقة تقدميها  2011 – 2010املستشارين برمس السـنة املالية 

تجانس بني بنية هذه املزيانية وأالوراش ال نطالقا من أالهداف املسطرة لها وضامن مع ٕاعادة النظر يف بنية `ع%دات اªصصة ا
فٕان نسـبة الزWدة املقرتحة  ولٕالشارة .اليت فتحها ا7لس مؤخرا واليت سـيتبلور ٔاغلهبا عام قريب مكرشوع منظام ٕادارة ا7لس

  . %23ملرشوع املزيانية تصل ٕاىل 
  

مبواصf دراسة املوضوع وتقدمي مرشوع متاكمل لهذه املزيانية يف `ج%ع املقبل لكف املكتب السادة احملاسـبني  وقدوقدوقدوقد
  .للمكتب

  
اتفاقية أالطر اليت سينظمها ا7لس لفائدة سـيد وحيد خوجة عرضا حول أالخري قدم أالمني العام للمجلس ال  ويفويفويفويف

وسـيكون هذا اللقاء ا¤ي سينظم . ر ا7لسهبدف حبث خمتلف اجلوانب املهنية و`ج%عية ٔالط 2010ٔاكتوبر  14ٔاطره يوم 
الر�ط مناسـبة لتقيمي معل ٕادارة ا7لس خالل الشهور أالخرية ومدى  –يف مركز الندوات التابع لوزارة التجهزي حبي الرWض 

اللقاء وقد شدد املكتب عىل ٔامهية ٔان يعكس هذا . اخنراطها مضن تو~ات وخطة العمل اليت ٔاقرها املكتب يف بداية واليته
مؤكدا عىل ٔامهية الهتô اجليد ó وتوفري لك الظروف املادية واملعنوي عمل املؤسسة الٓراء والتو~ات الكفيf �لريق بخمتلف ا

 .قصد ٕاجناحه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع ا��
�� ر�� ���� ا� 37ا�#�ارات ا���! ة 
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        ::::العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية 

  .العالقات املغربية املكسـيكية -  
  

  

قرار بتشكيل وفد من مستشارين للقيام بزWرة معل  -
  .للمكسـيك

  

 16-14بروكسـيل  –الندوة أالورومتوسطية حول التمنية وأالمن  -

  . 2010شـتنرب 

    مستشارين 03قرار �ملشاركة بوفد يضمن  -

`ج%ع الثاين لالحتاد الربملاين ا4ويل حول ٔاهداف أاللفية،  -

  .2010شـتنرب  21 – 19نيويورك 

نونرب  3أكتوبر  31املؤمتر الربملاين حول أالقليات، املكسـيك  -

2010.  

 4 و 2امللتقى العريب القانوين حول تكنولوجيا املعلومات بريوت  -

  .2010نونرب 

الندوة الثامنة حول االتفاقية اخلاصة �لقضاء عىل لك ٔاشاكل املزي  -

  .أكتوبر جنيف 07ضد النساء 

  

  .قرار بتلكيف املستشارة زبيدة بوعياد لمتثيل ا7لس -

  

قرار بتلكيف لك من السـيد محمد فضييل وحكمي  -
  .بنشامس لمتثيل ا7لس يف هذا اللقاء

وتلكيف املستشار السـيد عبد اللطيف قرار �ملشاركة  -
  .ٔاومعو لمتثيل ا7لس يف هذا امللتقى

  

قرار �ملشاركة بنفس الوفد ا¤ي سيشارك يف ا4ورة  -
  .لالحتاد الربملاين ا4ويل 123

  

  


