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اج�عه األسـبوعي برئاسة ا1كتور الشـيخ محمد بيد هللا  2012201220122012يونيو  11 11 11 11 مكتب جمـلس املستشارين يوم "ثننيعقد عقد عقد عقد 

        :وحضور األعضاء السادة 

    اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،        : : : :                 فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل •

    اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن •

    اخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامس        : : : :         عبد الرحامن اشنعبد الرحامن اشنعبد الرحامن اشنعبد الرحامن اشن         •

    حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::        عابد شاكيــــــــــــل     عابد شاكيــــــــــــل     عابد شاكيــــــــــــل     عابد شاكيــــــــــــل              •

    حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :         عبد املاZ أفرXطعبد املاZ أفرXطعبد املاZ أفرXطعبد املاZ أفرXط         •

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي •

    ــــــــــــنيــــــــــــنيــــــــــــنيــــــــــــنيأمـــــــأمـــــــأمـــــــأمـــــــ        ::::                                    أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\     •

بداية هذا "ج�ع اخرب السـيد الرئيس السادة أعضاء املكتب بفحوى "تصاالت اليت قام هبا مع السـيد رئيس احلكومة  يفيفيفيف
حول موضوع جلسة مساءلته واليت عرض عليه فهيا مقرتح مكتب اuلس الرايم اىل توزيع احلصص الزمنية اخلاصة هبذه 

  .يد �رخي جديد لهذه اجللسةاجللسة عىل أساس ان يمت حتد
  

وافق املكتب عىل إحا� التقرير اخلاص بعمل اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول مكتب التسويق والتصدير عىل  بعدهابعدهابعدهابعدها
  .وهو القرار اليت حتفظ يف شأنه اخلليفة األول للرئيس السـيد فوزي بنعالل  مع احلكومة، �تفاق اجللسة العامة

  
واليت سريأسها اخلليفة  2012يونيو  12تب عىل جدول أعامل جلسة األسـئ� الشفهية ليوم الثال�ء ذZ صادق املك  إثرإثرإثرإثر

  .األول للرئيس السـيد فوزي بنعالل والسـيد أمحد حا\ كأمني للجلسة 
  
صص مبارشة بعد حصة "سـئ� الشفهية خت 2012 يونيو 12جمال الترشيع قرر املكتب عقد جلسة معومية يوم الثال�ء  يفيفيفيف

  :ل�راسة والتصويت عىل 
  ....�لتجميع الفال��لتجميع الفال��لتجميع الفال��لتجميع الفال�يتعلق  04.1204.1204.1204.12مرشوع قانون رمق  •
  ....�لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري�لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري�لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري�لهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحرييتعلق  03.1203.1203.1203.12مرشوع قانون رمق  •
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يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة للهنوض �ألعامل "ج�عية  60.1260.1260.1260.12أحال املكتب عىل اللجنة ا تصة مرشوع قانون رمق  كامكامكامكام

  .قطاع الفالحة، وا»ي أحيل مؤخرا عىل اuلس من رئيس احلكومة –ائدة العاملني بوزارة الفالحة والصيد البحري لف

  

قرر إحا� املكتب عىل اللجنة ا تصة مقرتح قانون تنظميي يقيض بإحداث هيئة للمناصفة وماكحفة أشاكل المتيزي واليت  كامكامكامكام

  .تقدمت به املستشارة السـيدة خدجية الزويم

  

  :ذZ أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب بنصوص ترشيعية جديدة ويه إثر إثر إثر إثر 

    ....بإجناز ونرش اسـتطالعات الرأي اخلاص �السـتفتاءات و"نتخا�ت يف املغرببإجناز ونرش اسـتطالعات الرأي اخلاص �السـتفتاءات و"نتخا�ت يف املغرببإجناز ونرش اسـتطالعات الرأي اخلاص �السـتفتاءات و"نتخا�ت يف املغرببإجناز ونرش اسـتطالعات الرأي اخلاص �السـتفتاءات و"نتخا�ت يف املغربمقرتح قانون يتعلق  •
 ....اإلشهار الاكذباإلشهار الاكذباإلشهار الاكذباإلشهار الاكذبمقرتح قانون حول  •
 ....إحداث اجلامعة احملمدية للتكنولوجياإحداث اجلامعة احملمدية للتكنولوجياإحداث اجلامعة احملمدية للتكنولوجياإحداث اجلامعة احملمدية للتكنولوجيامقرتح قانون يريم إىل  •
    ....ا1فاع املدين وترقب ومتابعة الكوارث الطبيعية والتكنولوجيةا1فاع املدين وترقب ومتابعة الكوارث الطبيعية والتكنولوجيةا1فاع املدين وترقب ومتابعة الكوارث الطبيعية والتكنولوجيةا1فاع املدين وترقب ومتابعة الكوارث الطبيعية والتكنولوجيةنون حول مقرتح قا •
  ....بإحداث الواك� الوطنية لتدبري أرايض ا1و�بإحداث الواك� الوطنية لتدبري أرايض ا1و�بإحداث الواك� الوطنية لتدبري أرايض ا1و�بإحداث الواك� الوطنية لتدبري أرايض ا1و�مقرتح قانون  •

        

خالل جمال العالقات اخلارجية قدم السـيد الرئيس والسـيد عبد املاZ أفرXط ملخصا عن حفوى اللقاءات اليت أجرXها  يفيفيفيف

الزXرة اليت قام هبا وفد جملس املستشارين إىل الربازيل مؤخرا واليت انصبت عىل دراسة سـبل تعزيز العالقات املغربية 

الربازيلية وتكريس احلضور املغريب يف هذا الب� كام كشف السـيد الرئيس أن لقاءاته مع املسؤولني الربازيليني سواء عىل 

قد مكنت من توضيح الرؤX 1ى هؤالء املسؤولني خبصوص وحدة املغرب الرتابية مؤكدا  املسـتوى احلكويم أو الربملاين 

عىل رضورة تعزيز آليات التواصل مع الربازيل واع�د مقار�ت جديدة لتعزيز العالقات بني الب�ين واليت يضعها املسؤولون 

  .الربازيليون مضن اه�ماهتم الرئيسـية

  

رئيس جملس املستشارين لزXرة للسـيد  جملس الشـيوخ اإلسـباين من رئيس موÎة دعوةة عىل تلبيوافق املكتب  بعدهابعدهابعدهابعدها

موÎة للسـيد رئيس جملس املستشارين من اuلس ا1سـتوري البلجييك حلضور أشغال ندوة ، وعىل دعوة أخرى إسـبانيا

ووافق عىل . بربوكسـيل 2012يونيو  19إىل  18من  ANVERSمشرتكة مع معهد ا1راسات املغربية واملتوسطية جلامعة 

سفارة اململكة املغربية �لشـييل بتوجيه دعوة إىل رئيس جلنة العالقات اخلارجية �لغرفة العليا للربملان الشـييل وذZ مقرتح 

عوة حلضور أشغال "ج�ع اخلاص من جانب آخر رحب �1 .عقب التغيريات اليت حدثت عىل تركيبة هذا الربملان

يونيو  22إىل  20جانريو من   هامش املؤمتر األمم املتحدة حول التمنية املسـتدامة ا»ي سـتحتضنه ري ودي�لربملانيني عىل

من "حتاد الربملاين ا1ويل كام وافق عىل دعوة . ، وقرر يف هذا الشأن بأن ميثل اuلس يف هذا اللقاء عضوين عنه2012

�ململكة املتحدة يويم  Wroxton Collegeء الربملانيني اليت سـتعقد يف حلضور أشغال املناظرة العارشة للربملانيني وللخربا

  . 2012يوليوز  29و  28
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امجلعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط للمسامهة يف اuموعة املالية حول التجارة اخلارجية  قرر املشاركة يف أشغالكام كام كام كام 
  . يونيو 29و"ستòرات مبنطقة املتوسط اليت سـتعقد بلشـبونة يوم 

  
ملخص عن التوصيات الصادرة عن رئيس جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني واليت قدمت ذZ اطلع املكتب عىل  إثرإثرإثرإثر

  .لالحتاد الربملاين ا1ويل  اuلس املديري 126ل�ورة 
  

. ار هذا اuلسللتعريف بأدو  2012يونيو  28األخري، قرر املكتب تنظمي يوم درايس بتعاون مع جملس املنافسة يوم  ويفويفويفويف
وسيشارك يف أشغال هذا اليوم ا1رايس، �إلضافة إىل السادة املستشارين، أعضاء من احلكومة ورؤساء العديد من 

  .الهيئات املهنية وا تصة واملهمتة �uالني "قتصادي و"ج�عي
  

رة السـيدة غامري لتوضيح منعها من جمال السادة املستشارين، تدارس املكتب حفوى الطلب اليت تقدمت به املستشا يفيفيفيف

متثيل "حتاد املغريب للشغل مبجلس املستشارين بعد أن معد هذا األخري إىل جتميد عضويهتا من مجيع هيالك "حتاد 

وقد قرر املكتب بأن تمت استشارة اuلس ا1سـتوري يف هذه الناز� قصد اختاذ . والتحدث �مسه داخل املؤسسة الربملانية

 .الهنايئ املوقف


