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برئاسة رئيس ا:لس ا9كتور محمد الشـيخ بيد  مبدينة مراكش اج�عا 2013أبريل  02ثال ء مكتب جملس املستشارين يوم ال  عقدعقدعقدعقد
  :هللا وحضور األعضاء السادة 

        اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،        ::::                ي بنعاللي بنعاللي بنعاللي بنعاللفوزفوزفوزفوز                
        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عبد املا[ أفر\طعبد املا[ أفر\طعبد املا[ أفر\طعبد املا[ أفر\ط                
        ـــنـــنـــنـــنأمـيأمـيأمـيأمـي        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                

لعقد الندوة الربملانية اليت ينظمها الربملان  بداية هذا oج�ع ، تدارس املكتب خمتلف اإلجراءات والتدابري اليت اختذها ا:لسيف يف يف يف 
التحوالت التحوالت التحوالت التحوالت "املغريب برشاكة مع امجلعية الربملانية ملنظمة حلف الشامل األطليس وبدمع من الكونفدرالية السويرسية حول موضوع 

وذ[ مبدينة مراكش ما  "األمنية يف شامل إفريقيا وتأثريها عىل السمل والتعاون يف املنطقتني األورومتوسطية واألطلسـيةاألمنية يف شامل إفريقيا وتأثريها عىل السمل والتعاون يف املنطقتني األورومتوسطية واألطلسـيةاألمنية يف شامل إفريقيا وتأثريها عىل السمل والتعاون يف املنطقتني األورومتوسطية واألطلسـيةاألمنية يف شامل إفريقيا وتأثريها عىل السمل والتعاون يف املنطقتني األورومتوسطية واألطلسـيةالسـياسـية و السـياسـية و السـياسـية و السـياسـية و 
ن من أجل وقد أكد السـيد الرئيس وكذا السادة أعضاء املكتب �جلهود اليت بذلهتا إدارة جملس املستشاري 2013أبريل  5و  3بني 

اإلعداد اجليد لهذا اللقاء ا9ويل ا�ي يعرف مشاركة دولية واسعة وحضورا برملانيا مكثفا خاصة وأنه األول من نوعه ا�ي يعقد 
  .خارج الفضاء األوريب

  

والنازحني  جانب آخر حبث املكتب خمتلف الرتتيبات اليت اختذها الربملان املغريب من أجل عقد اج�ع جلنة الهجرة والالجئنيمن من من من 
وقد . 2013أبريل  5و  4التابعة للجمعية الربملانية :لس أورو� اليت ينظمها الربملان املغريب برشاكة مع امجلعية املذكورة �لر�ط يويم 

من توقف املكتب عند oسـتعدادات املتخذة السـتقبال خفامة الرئيس الفرنيس السـيد فرانسوا هوالند ا�ي يعزتم توجيه خطاب 
  .2013أبريل  04ربملان املغريب يوم ال
 

للمؤمتر oحتاد الربملاين العريب ا�ي  19جمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل تلبية ا9عوة للمشاركة يف أشغال املؤمتر  يفيفيفيف
وييت ورئيس و�ملناسـبة قرر املكتب توجيه دعوتني للك من رئيس الربملان الك. 2013أبريل  10و  9سـيعقد يف الكويت يويم 

  .الربملان اإلمارايت قصد ز\رة املغرب
        

و  15ا�ي سـيعقد بنواكشوط يويم  5+5وافق عىل تلبية دعوة للمشاركة يف أشغال oج�ع األورومتوسطي لربملا´ت دول كام كام كام كام 
  .2013أبريل  16

        

 .عىل الساعة احلادية عرشة صباحا أبريل 12اخلتام حدد املكتب موعد افتتاح ا9ورة الترشيعية الربيعية يوم امجلعة ويف ويف ويف ويف 
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