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            41    المكتب رقمالمكتب رقمالمكتب رقمالمكتب رقم    ععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممم  

        2010        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر    25    االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 
  

برئاسة ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا رئيس  أالسـبوعي هاج'ع 2010 أكتوبر 25 االثننييوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 

  : ا?لس وحضور أالعضاء السادة

  للرئيس اخلليفة أالول  :    فوزي بنعالل      

  اخلليفة الثاين  :    محمد فضييل      

  اخلليفة الثالث للرئيس  :    حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :    الشـيخ امحدو دبدا

  ة اخلامس للرئيساخلليف  :    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

قدم رئيس ا?لس ا7كتور  2010ٔاكتوبر  18ني ليوم االثن 40أن صادق املكتب عىل حمرض اج'ع املكتب رمق  بعدبعدبعدبعد
محمد الشـيخ بيد هللا عرضا حول خالصة اتصاالته ولقاءاته مع السـيد رئيس جملس النواب حول آليات التنسـيق ما بني 
 ا?لسني يف خمتلف ا?االت لتحقيق املزيد من yنسجام والتاكمل ما بني الغرفتني وذ] لبلورة مضامني اخلطاب املليك

وقد ٔاوحض السـيد الرئيس ٔان . السايم ا�ي توجه به جال� امل� ٕاىل السادة الربملانيني مبناسـبة افتتاح السـنة الترشيعية
لتنسـيق واليت تقوم �ٔالساس عىل ا?لسني بصدد وضع آخر اللمسات عىل الهيالك والقنوات اليت سيبارش هبا ا?لسان معلية ا

لسني وما بني مسؤويل إالدارتني قصد yنكباب عىل دراسة خمتلف جوانب العمل املشرتك سسة اللقاءات ما بني رئييس ا? مأ 
ؤاشار السـيد الرئيس ٔانه اتفق مع . مع خلق مكتب للعالقات اخلارجية ملكف بتحيني امللفات والتنسـيق ما بني وفود ا?لسني

  .والرقابة والقضاy Zج'عية السـيد رئيس جملس النواب عىل خلق جلينات مشرتكة تفي بقضاZ الترشيع
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رب فهيا جملس املستشارين ٕ�حا� احلكومة السـيد رئيس جملس النواب واليت خي املكتب عىل مراس  اطلعبعد ذ] بعد ذ] بعد ذ] بعد ذ] 
بعدها اطلع املكتب عىل بر¦مج معل اللجن خالل أالسـبوع وعىل مذكرة . عىل جملس النواب 2011ملرشوع القانون املايل 

جانب آخر وافق املكتب عىل طلب السـيدة وزيرة الصحة بدعوة السـيد رئيس جلنة التعلمي وممثل عن لك  من. حول ٔاشغالها
كام . 2010ٔاكتوبر  30املتعلق مبزاو� ¬نة الطب واليت سـتعقد يوم  94.10فريق للمشاركة يف ورشة ٕاعدادية ملراجعة القانون 

وyج'عية حول تنظمي يوم درايس عن دور اللجن الربملانية يف بلورة اطلع عىل مراس  رئيس جلنة التعلمي والشؤون الثقافية 
  .2010نونرب  22مضامني اخلطاب املليك السايم مبناسـبة افتتاح ا7ورة اخلريفية وذ] يوم 

  
تدارس املكتب ٕاماكنية تأجيل موعد انطالق هذه  2010ٔاكتوبر  26ليوم الثال³ء  وخبصوص جلسة أالسـئ  الشفهيةوخبصوص جلسة أالسـئ  الشفهيةوخبصوص جلسة أالسـئ  الشفهيةوخبصوص جلسة أالسـئ  الشفهية

وقد اسـتقر رٔاي املكتب بأن . نظرا لتواجد السادة ٔاعضاء احلكومة مبدينة ورزازات حلضور بعض أالنشطة امللكية الهامةاجللسة 
وقد صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل هذه اجللسة اليت . ٔاشغال هذه اجللسة عىل الساعة الثالثة والنصف بعد الزوالتنطلق 

̧ٔمني للجلسةسرئاسها اخلليفة الثالث للرئيس السـيد حلسن    .بيجديكن والسـيد عبد امحليد كوسكوس 
  

ض هبا ،  قدم اخلليفة أالول للرئيس عرضا حول واقع وآفاق ا7يبلوماسـية الربملانية اليت يهنيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجية
يق العديد من يف هذا ا?ال واليت متكن فهيا من حتق مزيت معل ا?لس خالل هذه السـنة اليت ا?لس مربزا ٔامه احملطات 

اخلطوط العريضة  قدمكام . املكتسـبات والرها¦ت سواء عىل املسـتوى الثنايئ ٔاو عىل صعيد املنظامت والهيآت ا7ولية
لالسرتاتيجية املقب  واليت ترتكز عىل تعزيز العالقات الثنائية وٕاطالق بر¦مج وفق مهنج مدروس للتحرك يف خمتلف اجلهات 

م به احلكومة من مبادرات ديبلوماسـية ويف نية وذ] يف انسجام Åم مع ما تقو ف �لقضاZ الوط وعىل مجيع أالصعدة للتعري
  .تنسـيق Åم مع جملس النواب

  
اكنت مناسـبة عرض فهيا السـيد فوزي بنعالل جردا مفصال عن مساهامت ا?لس يف املهام يف اخلارج سواء  وقدوقدوقدوقد

  .الربملانية تعلق أالمر �لسادة ٔاعضاء املكتب ٔاو ممثيل الفرق
  

ذ] فتح نقاش موسع سامه فيه السادة ٔاعضاء املكتب ا�ين تقدموا جبم  من املالحظات وyقرتاحات اليت  بعدبعدبعدبعد
تصب يف اجتاه ضبط وحتديد آليات yشـتغال سواء من الناحية املادية ٔاو البرشية حىت تؤدي ا7يبلوماسـية الربملانية وظيفهتا 

  .عىل الشلك االٔمكل
  

وهكذا اعترب ٔان ما قدمه السـيد . ذ] انتقل املكتب 7راسة �يق النقط املدرجة يف حمور العالقات اخلارجية بعدبعدبعدبعد
فوزي بنعالل من معلومات وما وفره من معطيات مدققة يعد اسـتجابة للطلب الوارد من فريق التجمع ا7سـتوري املوحد 

كام ٔاطلع . 2010ات والتظاهرات ا7ولية ابتداء من فاحت ٔاكتوبر للحصول عىل جرد مفصل مجليع مشاراكت ا?لس يف yج'ع
عىل مقرتح السـيد رئيس جملس املستشارين املكتب عىل مراس  رئيس جملس الشورى السعودي واليت يوافق من خاللها 

  .2010ٔاكتوبر ٕاىل فاحت نونرب  29بتحديد موعد زZرته للمملكة العربية السعودية خالل الفرتة املمتدة من 
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 20اطلع عىل رسا� أالمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب حول املوعد اجلديد الج'ع اخلرباء وذ] يوم االثنني  كامكامكامكام
  .2010دجنرب  21واج'ع اللجنة التنفيذية يوم  2010دجنرب 

  
 لالطالع وتصحيح مالءمة عرب املكتب عن اسـتعداد ا?لس لتلبية طلب أالمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب كامكامكامكام

  .املعلومات الواردة حول اململكة املغربية يف موقع yحتاد
  

الربملاين ا7ويل واملنشور للمجلس احلامك يف yحتاد  187وا7ورة  123عىل إالعالن عن نرش ٔاعامل امجلعية  واطلعواطلعواطلعواطلع
  .عىل موقع yحتاد

  
  :من yج'ع السابق ويتعلق أالمر بـ ذ] اطلع املكتب عىل بعض النقط اليت مت تأجيلها  بعدبعدبعدبعد

ا7ميقراطية وحقوق إالنسان ٕاىل مسؤولني مبنظمة هيومن رايتس ووتش حول  رسا� موÞة من املكتب إالداري للوسـيط من أجل -
  اختطاف السـيد مصطفى سلمى و7 سـيدي مولود ؛

ا املنتدى إالساليم العاملي للربملانيات املسلامت ا�ين اكن مقررا ٕاخبار بتأجيل موعد انعقاد املؤمتر ا7ويل 7راسة ظاهرة إالرهاب وكذ - - - - 
  ؛ 2010نونرب  7و  1عقدهام بدمشق ما بني 

  .2010نونرب  04ٕاىل  2إالعالن عن تأجيل امللتقى العريب حول تكنولوجيا املعلومات ا�ي اكن مقررا عقده ببريوت من     - - - - 
 – 08غال ا7ورة الشـتوية للجمعية الربملانية التابعة ملنظمة أالمن والتعاون بأورو� تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف ٔاش -

  �لريمو ٕايطاليا ؛  2010ٔاكتوبر  11
توسط يف اج'عي جلنة ـ ل امل ـٔاج اد منـربملانية لالحتـعية الـ دامئني ?لس املستشارين �مجل ـضاء الـــاركة أالعـمش ولــح رــقريـت -

ان الربمل( بروكسـيل، بني ا?متعات املدنية والثقافة حتسني مسـتوى العيش واملبادالت ون السـياسـية وأالمن وحقوق إالنسان وجلنةالشؤ 
  ؛  2010شـتنرب  30، )ورويباالٔ 
ربملانية ?لس أور� تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين يف أشغال املرح  الرابعة من ا7ورة الرابعة من ا7ورة العادية للجمعية ال -

  .2010أكتوبر  08 – 04

  
، ¦قش املكتب موضوع طلبات بعض الفرق ملنح بعض ٔاعضاء فريقها تأشريات شؤون السادة املستشارينشؤون السادة املستشارينشؤون السادة املستشارينشؤون السادة املستشارين    يف جماليف جماليف جماليف جمال

ويف هذا إالطار ٔاكد السـيد الرئيس ٔانه ما زال بصدد ٕاجراء اتصاالت ومشاورات مع السفارة . جمام  ٔالداء مناسك احلج
  .عد ٔان تعذر ٕاجياد حل لهذه الطلبات يف الوقت الراهنالسعودية ب
  

¦قش املكتب قضية النقل �لطائرة وا�ي اكن موضوع مفاوضات موسعة مع ٕادارة اخلطوط امللكية  من جانب آخرمن جانب آخرمن جانب آخرمن جانب آخر
املغربية حيث ٔاكد السـيد الرئيس ٔانه بصدد البحث عن مقرتحات جديدة بعد ٔان سـبق ؤان رفض اقرتاحني قدمهتام الرشكة 

 .لعدم اسـتجابهتام لتطلعات ورغبات السادة املستشارين قل السادة املستشارين داخل املغربلن
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  41القرارات المتخذة في اجتماع المكتب رقم 

   2010أكتوبر   25 االثنين ليوم 

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

  ٔاكتوبر 26ة يوم الثال³ء املوافقة عىل جدول ٔاعامل جلس -  أالسـئ  الشفهية    2010201020102010////41414141////01010101

  حلسن بيجديكن: رئاسة اجللسة  -

  محيد كوسكوس: ٔامانة اجللسة  -

  

  

  


