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اج�عه األسـبوعي برئاسة ا7كتور الشـيخ محمد بيد هللا وحضور األعضاء  2012201220122012يونيو     18181818 مكتب جمـلس املستشارين يوم "ثننيعقد عقد عقد عقد 
        :السادة 

    للرئيس،للرئيس،للرئيس،للرئيس،    الثاينالثاينالثاينالثايناخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         : : : :                 محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل •

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

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

    حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عبد املاV أفرTطعبد املاV أفرTطعبد املاV أفرTطعبد املاV أفرTط         •

•     Wأمحد حاWأمحد حاWأمحد حاWأمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــنيأمـــــــــــــــــــني        ::::                                    أمحد حا    
        

القاضيان  856و  855لسابق، كام اطلع عىل قرارات ا`لس ا7سـتوري رمق وافق املكتب عىل حمرض "ج�ع ابداية هذا "ج�ع  يفيفيفيف
القايض بتنايف  858ببطالن بعض نتاجئ "نتخاuت الترشيعية األخرية السـتخداoم لرموز دينية يف منشوراهتم "نتخابية، والقرار رمق 

  .العضوية مبجلس النواب
 

واليت سريأسها اخلليفة الثاين للرئيس  2012يونيو  19سـئ� الشفهية ليوم الثال�ء ذV صادق املكتب عىل جدول أعامل جلسة األ بعدبعدبعدبعد
  .السـيد محمد فضييل والسـيد أمحد حاW كأمني للجلسة

  

  :جمال الترشيع، أحيط السادة أعضاء املكتب علام uلنصوص الترشيعية احملا� عىل جملس النواب ويتعلق األمر بـ  ويفويفويفويف

 ....بإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحيةبإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحيةبإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحيةبإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحيةيقيض  58.12مرشوع قانون رمق  •

تبادل رسائل تبادل رسائل تبادل رسائل تبادل رسائل عىل شلك  2010ديسمرب  13يوافق مبوجبه عىل "تفاق املوقع بربوكسـيل يف  28.12مرشوع قانون رمق  •
ة ة ة ة مربم بني اململكة املغربية و"حتاد األوريب خبصوص اإلجراءات املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفـالحيمربم بني اململكة املغربية و"حتاد األوريب خبصوص اإلجراءات املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفـالحيمربم بني اململكة املغربية و"حتاد األوريب خبصوص اإلجراءات املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفـالحيمربم بني اململكة املغربية و"حتاد األوريب خبصوص اإلجراءات املشرتكة لتحرير السوق يف جمال املنتجات الفـالحي

وملحقاهتا وملحقاهتا وملحقاهتا وملحقاهتا     3333و و و و     2222و و و و     1111واملنـتجات الفالحية املصنعة واألسامك ومنتجات الصيد البحري وخبصوص تعويض الربوتوكوالت رمق واملنـتجات الفالحية املصنعة واألسامك ومنتجات الصيد البحري وخبصوص تعويض الربوتوكوالت رمق واملنـتجات الفالحية املصنعة واألسامك ومنتجات الصيد البحري وخبصوص تعويض الربوتوكوالت رمق واملنـتجات الفالحية املصنعة واألسامك ومنتجات الصيد البحري وخبصوص تعويض الربوتوكوالت رمق 
ة من ¨ة وا`موعات ة من ¨ة وا`موعات ة من ¨ة وا`موعات ة من ¨ة وا`موعات املتوسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربياملتوسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربياملتوسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربياملتوسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربي    ––––وكذV حول التغيريات املدخ� عىل "تفاق األورويب وكذV حول التغيريات املدخ� عىل "تفاق األورويب وكذV حول التغيريات املدخ� عىل "تفاق األورويب وكذV حول التغيريات املدخ� عىل "تفاق األورويب 

 ....األوروبية وا7ول األعضاء هبا من ¨ة أخرىاألوروبية وا7ول األعضاء هبا من ¨ة أخرىاألوروبية وا7ول األعضاء هبا من ¨ة أخرىاألوروبية وا7ول األعضاء هبا من ¨ة أخرى

، املوقع بفيينا اتفاق إنشاء األاكدميية ا7ولية ملاكحفة الفساد بصفهتا منظمة دوليةاتفاق إنشاء األاكدميية ا7ولية ملاكحفة الفساد بصفهتا منظمة دوليةاتفاق إنشاء األاكدميية ا7ولية ملاكحفة الفساد بصفهتا منظمة دوليةاتفاق إنشاء األاكدميية ا7ولية ملاكحفة الفساد بصفهتا منظمة دوليةيوافق مبوجبه عىل  25.12مرشوع قانون رمق  •
 .2010سبمترب  2يف 

، املوقعة uلقاهرة يف ملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهابملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهابملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهابملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهابيوافق مبوجبه عىل "تفاقية العربية  26.12مرشوع قانون رمق  •
 .2010ديسمرب  21

 2006، اإلطار الرتوجيي للسالمة والصحة املهنيتنياإلطار الرتوجيي للسالمة والصحة املهنيتنياإلطار الرتوجيي للسالمة والصحة املهنيتنياإلطار الرتوجيي للسالمة والصحة املهنيتنيبشأن  187يوافق مبوجبه عىل "تفاقية رمق  16.12مرشوع قانون رمق  •
 .لعام ملنظمة العمل ا7وليةللمؤمتر ا) 95(خالل ا7ورة اخلامسة والتسعني  2006يونيو  15املعمتدة جبنيف يف 

 ".بداية"مقرتح قانون بإحداث نظام املقاو� ا¿اتية  •
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  :أخذ املكتب علام مبشاريع القوانني احملا� عىل جملس املستشارين ويتعلق األمر بـ  كامكامكامكام

 ....uملدرسة احلسنية لألشغال العموميةuملدرسة احلسنية لألشغال العموميةuملدرسة احلسنية لألشغال العموميةuملدرسة احلسنية لألشغال العموميةاملتعلق  17.86بتغيري القانون رمق  40.12مرشوع قانون رمق  •

 ....بتدبري النفاTت والتخلص مهنابتدبري النفاTت والتخلص مهنابتدبري النفاTت والتخلص مهنابتدبري النفاTت والتخلص مهنااملتعلق  28.00يغري مبوجبه القانون رمق  23.12قانون رمق  مرشوع •
  

 قاليل بتفعيل جلنة العرشيناإلطالع عىل برÈمج ومذكرة اج�عات اللجان، قرر املكتب تأجيل البت يف طلب رئيس الفريق "سـت وبعدوبعدوبعدوبعد

  .إىل اج�ع املكتب املقبل
  

: جية، وافق املكتب عىل تلبية ا7عوة املو¨ة إليه من "حتاد الربملاين ا7ويل حلضور ندوة حول موضوع جمال العالقات اخلار  ويفويفويفويف

  ....2012201220122012نونرب نونرب نونرب نونرب     16161616و و و و     15151515املزمع عقدها جبنيف يف الفرتة مابني  """"الربملانيني اÌتصني uلتجارة العامليةالربملانيني اÌتصني uلتجارة العامليةالربملانيني اÌتصني uلتجارة العامليةالربملانيني اÌتصني uلتجارة العاملية""""
  

، 2012مايو  30و  29يذية وا¿ي عقد بأديس أuu يف للجنة التنف  60ورة اطلع عىل حمارض اج�عات "حتاد الربملاين اإلفريقي يف ا7 كامكامكامكام

يونيو  3و  2وعىل تقرير حول مشاركة وفد من الربملان املغريب يف أشغال احتاد جمال ا7ول األعضاء يف منظمة التعاون اإلساليم يويم 

2012. 


