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برئاسة ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا رئيس  سـبوعيه االٔ اج'ع 2010 أكتوبر 18 االثننييوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 

  : ا?لس وحضور أالعضاء السادة

  اخلليفة أالول  :    فوزي بنعالل      

  اخلليفة الثاين  :    محمد فضييل      

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :    الشـيخ امحدو دبدا

  لرئيساخلليفة اخلامس ل  :    عبد الرحامن ٔاشن

  حماسب  :    عادل املعطي

  حماسب ا?لس  :     شكيلاعابد 

 حماسب ا?لس  :    عبد املا] ٔافرZط

  ٔامني ا?لس  :  ٔامحد حا\               

  ٔامني ا?لس  :    عبد اللطيف ٔابدوح

  ٔامني ا?لس  :    محيد كوسكوس

من املقرتحات  مجmتدارس املكتب  ،2010ٔاكتوبر  07املصادقة عىل مرشوع حمرض املكتب السابق ليوم امخليس  بعدبعدبعدبعد
افتتاح جملس املستشارين وجملس النواب، وذ] لتفعيل مضامني خطاب صاحب اجلالu مبناسـبة  ان رئيسااليت rقشها السـيد

اسـتخالص العديد  من وقد ٔاكد السـيد الرئيس ٔان اج'عه مع السـيد رئيس جملس النواب قد مكن .ا7ورة الترشيعية احلالية
اتفاق مبديئ عىل  التوصل ٕاىل اكر واملبادرات الكفيm بتحقيق نوع من �نسجام والتاكمل بني الغرفتني، مشريا ٕاال انه متمن أالف

عقد اج'ع شهري بني  الرئيسني ملتابعة املوضوع مع تشكيل جلينات خاصة لالنكباب عىل حبث وتدارس خمتلف اجلوانب اليت 
قات اخلارجية وشؤون السادة املستشارين واملوظفني وتالءم النظامني ا7اخليني، ؤاوحض ٔانه هتم جوانب الترشيع والرقابة والعال

  .سـيقوم بعرض مجيع املقرتحات بعد ضبطها وحرصها عىل ٔانظار املكتب يف اج'عاته الالحقة
  

لمى ذ] تدارس املكتب موضوع طلب الفريق �شرتايك بعقد جلسة خاصة للتضامن مع ا�تطف مصطفى س بعدبعدبعدبعد
وقد خلص املكتب بعد نقاش مسـتفيض لهذا الطلب ٕاىل اقرتاح عقد اج'ع خاص للجنة اخلارجية ¡?لس  .و7 سـيدي مولود

  . خلارجية والتعاون ووزير ا7اخليةلتدارس هذا املوضوع حبضور وزير ا
  

أالسـبقية ملناقشة بعض  اطلع املكتب عىل رساu السـيد الوزير أالول اليت مضهنا طلب احلكومة يف جمال الترشيعيف جمال الترشيعيف جمال الترشيعيف جمال الترشيع
  : مشاريع القوانني ويتعلق أالمر بـ 
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  بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية؛ 13-01مرشوع قانون رمق  �

املتعلق مباكحفة غسل أالموال،     بعدها قرر املكتب عقد جلسة معومية يوم الثال´ء  43-05مرشوع قانون رمق  �
 06.10مبارشة بعد حصة أالسـئm الشفهية ختصص لºراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق  2010ٔاكتوبر  19

 .يتعلق ٕ¡حداث الواكu الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشر أالراكن 
 

، ٔاطلع املكتب عىل تقرير حول ٔاشغال اليوم ا7رايس املنظم من 7ن جلنة العدل والترشيع حول يف حمور أشغال اللجنيف حمور أشغال اللجنيف حمور أشغال اللجنيف حمور أشغال اللجن
قانون املتعلق بمتمي مجموعة القانون اجلنايئ الرايم ٕاىل ماكحفة العنف ¡ملالعب الرZضية وكذا عىل حصيm ٔاشغال ال مرشوع

، كام ٔاطلع املكتب كذ] عىل حصيm ٔاشغال 2010، وبرrمج معلها خالل دورة ٔاكتوبر  2009هذه اللجنة منذ دورة ٔاكتوبر 
  .اللجن خالل املدة أالخرية 

  
اليت  2010ٔاكتوبر  19، وافق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم الثال´ء الشفهيةالشفهيةالشفهيةالشفهية    أالسـئmأالسـئmأالسـئmأالسـئm    وخبصوص جلسةوخبصوص جلسةوخبصوص جلسةوخبصوص جلسة

اللطيف ٔابدوح Éٔمني للجلسة، و¡ملناسـبة اطلع املكتب عىل  السـيد محمد فضييل والسـيد عبد لرئيسلسرئاسها اخلليفة الثاين 
ٓ يس فريق التحالف �شرتايك حول ممضمون رساu رئ  ية املتبقاة من دورة ابريل املاضية واليت قرر الفريق ٕاما ل أالسـئm الشفه ا

  .حسهبا ٔاو حتويلها ٕاىل ٔاسـئm كتابية ٔاو إالبقاء عىل بعضها 
  

  : وافق املكتب عىل تلبية ا7عوة للمشاركة يف بعض امللتقيات ا7ولية ويتعلق أالمر بـ  ،،،،يف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجية

تصادية واملالية والشؤون �ج'عية التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من ٔاجل اج'ع جلنة الشؤون �ق  -
  ؛القاهرة 2010ٔاكتوبر  24-22املتوسط 

رشاكة ما بني امجليعة ب املنتدى الربملاين حول العلوم والتكنولوجيا و�بتاكر يف املنطقة املتوسطية واملنظم  -
 ¡ريس ؛ 2010نونرب  10-9و الربملانية للبحر أالبيض املتوسط واليونسـيك

 rبويل؛ 2010نونرب  13- 12حول التجارة اخلارجية و�ست×رات ¡ملنطقة املتوسطية يويم  اللقاء أالويل -

 2010دجنرب  6ريات املناخية ـول التغيــدويل حـىل هامش املؤمتر الـرملاين اÙي يعقد عــامع البـ�جت -
 املكسـيك ؛ -اكنوكون

نونرب  29ات إالفريقية ٔاعضاء �حتاد الربملاين إالفريقي ـلرؤساء الربملان 33ؤمتر ــجنة التنفيذية وامللل  57ا7ورة  -
 ماالبو غينيا �سـتوائية ؛   – 2010دجنرب  3

 .اليا¡ن –rكوZ  2010اكتوبر  26 -  25منتدى الربملانيني والتنوع البيولو\  -
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 .املدرجة يف جدول أالعامل خالل �ج'ع املقبل للمكتب بعض النقط ةقرر املكتب مواصm دراس وقدوقدوقدوقد
  

اطلع املكتب عىل رسائل بعض السادة املستشارين اÙين ٔاعلنوا عن اسـتقالهتم  يف جمال شؤون السادة املستشارينيف جمال شؤون السادة املستشارينيف جمال شؤون السادة املستشارينيف جمال شؤون السادة املستشارين
توري، من فرقهم وانضامãم ٔالخرى، ويتعلق أالمر ¡سـتقاu املستشار السـيد عبد الواحد الشاعر من فريق التجمع ا7سـ 

قرر   و¡ملناسـبة. واسـتقاu املستشار حام ٔاهل ¡¡ من الفريق �سـتقاليل واسـتقاu املستشار املهدي عمثون من الفريق احلريك
بأن تتىل هذه �سـتقاالت يف ٔاول جلسة معومية عىل ٔان يمت إالعالن عن الفرق اليت انضموا ٕالهيا بعد صدور اسـتقالهتم يف 

  .اجلريدة الرمسية
  

، قدم السـيد أالمني العام للمجلس عرضا مضنه خمتلف إالجراءات اليت مت اختاذها من ٔاجل ال الشؤون إالداريةال الشؤون إالداريةال الشؤون إالداريةال الشؤون إالداريةيف جميف جميف جميف جم
ل مع الفرق عقد جلسات معيف الرشوع مبعية السادة احملاسـبني  توفري وسائل ومعدات العمل للفرق الربملانية، موحضا ٔانه سيمت

  .ل ممت هذه السـنة بقصد حتديد حاجياهتا ق 
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ع ا��
�� ر�� ���� ا� 40ا�#�ارات ا���! ة 

  2010أآ�%��   18 ا)'&�� ��%م 

        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

  ٔاكتوبر 19املوافقة عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم الثال´ء  -  أالسـئm الشفهية    2010201020102010////40404040////01010101

  محمد فضييل: رئاسة اجللسة  -

  عبد اللطيف ٔابدوح:  ٔامانة اجللسة -

  

02020202////40404040////2010201020102010        
        
        

        ::::العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية 

  

  :قرار ¡ملشاركة يف امللتقيات ا7ولية التالية  -

اج'ع جلنة الشؤون �قتصادية واملالية والشؤون  -
�ج'عية التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من ٔاجل 

  ؛القاهرة 2010ٔاكتوبر  24-22املتوسط 

حول العلوم والتكنولوجيا و�بتاكر  املنتدى الربملاين -
رشاكة ما بني امجليعة ب يف املنطقة املتوسطية واملنظم 

نونرب  10-9الربملانية للبحر أالبيض املتوسط واليونسـيكو 
 ¡ريس ؛ 2010

حول التجارة اخلارجية و�ست×رات  اللقاء أالويل -
 rبويل؛ 2010نونرب  13-12¡ملنطقة املتوسطية يويم 

ىل هامش املؤمتر ـرملاين اÙي يعقد عــامع البـ�جت -
 2010دجنرب  6ريات املناخية ـول التغيــدويل حـال

 املكسـيك ؛ - اكنوكون

لرؤساء  33ؤمتر ــللجنة التنفيذية وامل 57ا7ورة  -
 29ات إالفريقية ٔاعضاء �حتاد الربملاين إالفريقي ـالربملان
 سـتوائية ؛  ماالبو غينيا � – 2010دجنرب  3نونرب 

اكتوبر  26 - 25منتدى الربملانيني والتنوع البيولو\  -
2010  Zكوr– اليا¡ن. 

  

  

 

  


