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            46     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممم

        2010         نونبر نونبر نونبر نونبر    29    االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 
  

    

شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا ب اج#ع2010 نونرب 29 ث�ننييوم  مك ئريس  برئاسة وعيسـه األ

سادةا0لس  يد هللا وحضور األعضاء ا يخ  تور محمد ا لا> ب شـ  : لك

نعالل    يفة األول :   بفوزي   ئ للريسخللا

ييل    ثاين للريس :   فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل

يجديكن    بسن  ثالث للريس :  حل يفة ا ئا ل  خلل

يخ امحدو  يفة الرابع للريس :  دبداالشـا ئا  خلل

 اسب ا0لسحم :    شكيلاعابد 

 حماسب ا0لس :   عادل املعطي

يف أبدوحعبد    ا0لسأمني :  للطا

 أمني ا0لس :    كوسكوسمحيد

تب رمق بعدبعدبعدبعد يوم �نني 45ملك املصادقة عىل حمرض اج#ع ا ث  تب برجمة 2010 نونرب 22ل ملك قرر ا

ثالdء  ية يوم ا سة معو لشاريع القوانني اجلاهزة يف  جل با2010 نونرب 30مم ئm م  سـرشة بعد حصة األ

ية رشوع قانون رمق . لشفها تعلق األمر  مبو بحرية 52.09ي ياء ا ية األ ية  تعلق بإحداث الواكw الو ل  من ن حي لت ط

ية( d رشوع قانون رمق ) نقراءة سمك �مجل14.08mمو يع ا تعلق  ل   .ببي
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رشيع مقرتح قانون جديد تقدم به أعضاء الفبعدهابعدهابعدهابعدها نة العدل وا تب عىل  ت أحال ا لجل ريق ملك

نواب .  من مدونة األرسة21 و�20شرتايك يريم إىل تعديل املادتني  توصل جملس ا لكام أخذ علام  ب

ية املوقعة �لر�ط يف 23.10مبرشوع قانون رمق  بدأ عىل تصديق �تفا يث ا به من  ق يوافق مبو ح  11ملج

نب �زدواج الرضييب و2010ماي  هورية مقدويا  تج بني اململكة املغرية و ن لب منع الهترب الرضييب يف مج

 .ميدان الرضائب عىل ا>خل

متزي رشوع يف حمور اللجنيف حمور اللجنيف حمور اللجنيف حمور اللجن بوع وا�ي  هذا األ بوعي للجن  تب عىل الرب�مج األ ب، اطلع ا سـ يسـ ل ملك

ية ية للعديد من القطاعات احلكو يات الفر شاريع قوانني املزيا مالعديد من اللجن يف دراسة  ع ن  .م

تب من جانب آخرمن جانب آخرمن جانب آخرمن جانب آخر ثالdء عىل جدول أعامملك، صادق ا يوم ا ية  ئm ا سة األ لل  ل ه سـ  نونرب 30لشفجل

يد كوسكوس كأمني 2010 يد  يجديكن وا سن  يد  ثالث للريس ا يفة ا ها ا مح اليت سريأ سـ ب حل سـ ل لخلل ل ئ س

سة  .لللج

يد الوزير امللكوقدوقدوقدوقد بة رساw ا نا تب � سـ تدارس ا سـ لمل ف �لعالقات مع الربملان لرئاسة ا0لس ملك

ية أو ا ئm ا هحول بعض األ سب رأي الوزير يف لشفسـ ية املو®ة إىل أكرث من قطاع مما حيدث  حتا ب لك

هة امللكفة به ية الرد وا جلارباك يف  معل ييل أمر تدارس هذه الرساw . ت يد محمد  تب  فضوقد فوض ا للسـ ملك

 .لوإعداد دراسة حوها قصد معاجلة املوضوع 

تب نص الرساw املو®ة لرئاسة ا0لس من ريس فريقكامكامكامكام ئ تدارس ا  األصاw واملعارصة حول ملك

يد الوزير األول يف هذا  سات، وقرر مراسm ا تكررة 0موعة من الوزراء عن حضور ا يا�ت ا سـا جلل مل للغ

شأن  .لا
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ية يفيفيفيف يةحمور العالقات اخلار يةحمور العالقات اخلار يةحمور العالقات اخلار تلف األطراف اججججحمور العالقات اخلار شارة مع  يع � تب تو ن، قرر ا خم ت ملعسـ س ية حول ملك

بة  نا شرتك  نظمي يوم درايس  سفي من اجلزائر من أجل  ية املغاربة حضا« الطرد ا سـطلب  مب م ت تع لمجع

يوم العاملي حلقوق اإلسان حتت شعار 65ا�كرى  ن  سفي من "لل لتعاسرتجاع حقوق املغاربة حضا« الطرد ا

نة  يع.. 1975سـاجلزائر  ية ا سؤو ية  مجلية و ل م ن  ".طقض

تونيس ملك، وافق امن جانب آخرمن جانب آخرمن جانب آخرمن جانب آخر شارين ا لتب عىل ا>عوة املو®ة للمجلس من جملس ا ملست

شاركة يف ندوة حول موضوع  يت .. باملرأة العرية يف الربملان"للمو�حتاد الربملاين ا>ويل  يل و تثبا لمتث

نوع �ج#عي ناير 26، 25، 24 وذÈ أ«م "لمقاربة ا تونس العامصة2011ي   .ب 

رشوع قرار  اطالعه عىل مراسm جديدة منوبعدوبعدوبعدوبعد م األمانة العامة لالحتاد الربملاين ا>ويل حول 

تب  ية و�حتاد الربملاين ا>ويل، قدم عضو ا تحدة والربملا�ت الو ئة األمم ا تعاون بني  ملكتعلق � ن مل ي ل طي ه

بحر  ية  ية الربملا شارين >ى ا شاركة وفد جملس ا يف أبدوح عرضني حول  بد ا يد  للا ن مجلع ت م للط ع ملسسـ ل

ت يض ا ملاأل يض ب بحر األ نطقة ا يا و�تاكر يف  نولو تدى الربملاين للعلوم وا بوسط يف أشغال ا ل ب من ج لتك مل

باريس يويم  يكو  يو نظم مبقر ا توسط ا با سـ ل مل بة جملس 2010 نونرب 10 و 9نمل شاركة  شع وكذا حول  م

تÑرات  ية و� تجارة اخلار نة ا ية يف أشغال �ج#ع األول  شارين >ى نفس ا سا ج ل للج مجلع ا�ي ملست

ته �بويل يويم   .2010 نونرب 13 و 12حتضنا

تفادة جملس ويف األخريويف األخريويف األخريويف األخري تب علام مبوافقة وزارة العدل عىل طلب رئاسة ا0لس قصد ا سـ، أخذ ا ملك

ية لوزارة العدل ية األعامل �ج# تابع  نادي ا شارين من خدمات ا عا مجلع ل ل  .ملست
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  46القرارات المتخذة في اجتماع المكتب رقم 

   2010 نونبر  29ثنين ليوم اال

  

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

01010101////46464646////2010201020102010    
    
    

رشيع  رشيع ا رشيع ا رشيع ا     للللتتتتا

 

 

 

 

 

ثالdء - ية يوم ا سة معو ل قرار بعقد   . نونرب 30مجل
تصويت عىل   52.09مرشوع القانون رمق للÔراسة وا

بحرية  ياء ا ية األ ية  تعلق بإحداث الواكw الو لا من ن حمل لت ط
ية( d رشوع قانون رمق وكذا). نقراءة يع 14.08م  تعلق  بب  ي

mسمك �مجل   .لا

 

ية    2010201020102010////46464646////02020202 ئm ا يةاأل ئm ا يةاأل ئm ا يةاأل ئm ا هاأل هسـ هسـ هسـ ثالdء للللشفشفشفشفسـ سة يوم ا ل  سة  2010 نونرب30جل  جللاملوافقة عىل جدول أعامل ا

سة - يجديكن: جلل رئاسة ا بسن   حل

سة -  محيد كوسكوس: جلل أمانة ا

 

03030303////46464646////2010201020102010    
    
    
    

    
    

ية يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار يةالعالقات اخلار   :ججججالعالقات اخلار

تونيس و�حتاد  ا>عوة املو®ة - شارين ا لللمجلس من جملس ا ملست

شاركة يف ندوة حول موضوع  باملرأة العرية يف "للمالربملاين ا>ويل 

نوع �ج#عي.. الربملان يت مقاربة ا يل و لا ث بث ت  ".لمت

 

شاركة-  مل قرار �
 

 

 

 

 

  

 

 


