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اج�عه األسـبوعي برئاسة ا7كتور الشـيخ محمد بيد هللا وحضور األعضاء  2012201220122012يونيو     25252525 مكتب جمـلس املستشارين يوم "ثننيعقد عقد عقد عقد 
        :السادة 

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

    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 •

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

    حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عبد املا] أفرZطعبد املا] أفرZطعبد املا] أفرZطعبد املا] أفرZط         •

    حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوح •

    ــــــــــــنيــــــــــــنيــــــــــــنيــــــــــــنيأمـــــــأمـــــــأمـــــــأمـــــــ        ::::                                    محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس •
        

أشغال الندوة اليت أطلع السـيد الرئيس السادة أعضاء املكتب عىل نتاجئ الزZرة اليت قام هبا إىل بروكسـيل للمشاركة بداية هذا "ج�ع  يفيفيفيف
لسـياسـية واحلقوقية نظمهتا احملمكة ا7سـتورية البلجيكية حول اجلهوية يف بلجياك واملغرب واليت عرفت حضورا ممتزيا للعديد من الفعاليات ا

  .البلجيكية واملغربية
        

أطلع السـيد الرئيس أعضاء املكتب عىل حفوى "تصاالت اليت قام هبا خالل زZرته األخرية للربازيل واليت مكنت من فتح حوار  كامكامكامكام
ا�ين التقى معهم قد عربوا عن  رصحي بني الطرفني حول مسـتقبل العالقات املغربية الربازيلية مؤكدا عىل أن خمتلف املسؤولني الربازيليني

سؤولني تقديرمه ل�ور ا�ي تلعبه اململكة املغربية يف اجتاه تعزيز الروابط بني أمرياك الالتينية والعامل العريب، إذ يعد املغرب يف نظر امل 
كام أوحض أن . يل وإفريقيا والعامل العريبالربازيليني مبثابة اجلرس ا�ي تتفاعل عربه العديد من املبادرات السـياسـية و"قتصادية بني الرباز 

  .املسؤولني الربازيليني واعون بأمهية إجياد حل سـيايس متفاوض خبصوص قضية الصحراء املغربية
  

رشع املكتب يف دراسة النقط املدرجة يف جدول أعام» واليت يتصدرها موضوع األسـئ¨ الشفهية، حيث وافق عىل جدول أعامل  بعدهابعدهابعدهابعدها
اليت سريأسها اخلليفة الثالث للرئيس السـيد حلسن بيجديكن والسـيد عبد اللطيف أبدوح كأمني  2012يونيو  26ء جلسة يوم الثال

  .للجلسة
  

  :حول  الفريق "شرتايك تقدم به أعضاءمقرتح قانون  جمال الترشيع أحال املكتب عىل جلنة التعلمي يفيفيفيف

    ....لتبغ يف بعض األماكن العموميةلتبغ يف بعض األماكن العموميةلتبغ يف بعض األماكن العموميةلتبغ يف بعض األماكن العموميةمبنع التدخني واإلشهار وا7عاية ل مبنع التدخني واإلشهار وا7عاية ل مبنع التدخني واإلشهار وا7عاية ل مبنع التدخني واإلشهار وا7عاية ل مقرتح قانون يتعلق  •



  

 3

  :¶لنصوص الترشيعية التالية جملس النواب  أخذ املكتب علام بتوصلبعدها بعدها بعدها بعدها 

    02.1202.1202.1202.12    القانون التنظميي رمق    مرشوع    من املادة الثانية واملقطع األخري من املادة الثالثة من IIصيغة اجلديدة ألحاكم البند ال  •
        ....من ا7سـتورمن ا7سـتورمن ا7سـتورمن ا7سـتور    92929292و و و و     49494949¶لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحاكم الفصلني ¶لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحاكم الفصلني ¶لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحاكم الفصلني ¶لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحاكم الفصلني     املتعلق

بني حكومة بني حكومة بني حكومة بني حكومة     2011201120112011ماي ماي ماي ماي     25252525بشأن اخلدمات اجلوية املوقع ¶لر¶ط يف بشأن اخلدمات اجلوية املوقع ¶لر¶ط يف بشأن اخلدمات اجلوية املوقع ¶لر¶ط يف بشأن اخلدمات اجلوية املوقع ¶لر¶ط يف     يوافق مبوجبه عىل "تفاق 31.12مرشوع قانون رمق  •
    ....اململكة املغربية وحكومة امجلهورية اإلسالمية املوريتانيةاململكة املغربية وحكومة امجلهورية اإلسالمية املوريتانيةاململكة املغربية وحكومة امجلهورية اإلسالمية املوريتانيةاململكة املغربية وحكومة امجلهورية اإلسالمية املوريتانية

بني حكومة اململكة املغربية     2011يونيو  23يوافق مبوجبه عىل "تفاق املوقع ¶لر¶ط يف  34.12مرشوع قانون رمق  •
    ....بشأن النقل اجلوي املنتظمبشأن النقل اجلوي املنتظمبشأن النقل اجلوي املنتظمبشأن النقل اجلوي املنتظم    واÁلس الفيدرايل السويرسي

  .2005يوليو  8املوقع بفيينا يف تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية     يوافق مبوجبه عىل 33.12مرشوع قانون رمق  •
        

حتديد موعد لعقد اج�ع  الشؤون "ج�عيةالتعلمي و جلنة  ، فوض لرئيسبرÅمج ومذكرة اج�عات اللجن    اطالع املكتب عىلد د د د وبعوبعوبعوبع
        .أشهر األوىل من والية احلكومة 6خالل لتقدمي حصي¨ معل وزارته  للجنة بطلب من وزير الصحة

        

        .ا7امئالعريب الربملان  شعبة جملس املستشارين يف تسمية أعضاءجمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل  ويفويفويفويف
            

األمناء العامني للربملاÅت العربية عية تلبية ا7عوة املوÍة لألمني العام للمجلس للمشاركة يف "ج�ع السـنوي مجل  املكتب عىل    وافقكام كام كام كام 
كام اطلع عىل التوصية  ".بني الربملان واملواطنبني الربملان واملواطنبني الربملان واملواطنبني الربملان واملواطنتعزيز العالقة تعزيز العالقة تعزيز العالقة تعزيز العالقة "شـتنرب ¶ألردن وا�ي اختري » موضوع  20و  19يويم وا�ي سـيعقد 

    موجز تقرير عن    وكذا عىل    . اليت صادقت علهيا هيئة األمم املتحدة خبصوص التعاون مابني منظمة األمم املتحدة و"حتاد الربملاين ا7ويل
شاركة وفد عن جملس املستشارين يف أشغال تقرير حول م وعىل  اج�ع جلنة الشؤون املالية و"قتصادية يف "حتاد الربملاين العريب،

تقرير من وزارة وكذ] عىل  .2012مايو  17 – 15اج�ع جلنة الشؤون املالية و"قتصادية يف "حتاد الربملاين العريب ¶خلرطوم يف 
        .20+ الطاقة واملعادن حول التمنية املسـتدامة ¶ملغرب من ريو إىل ريو 

        

تنظمي يوم درايس من طرف جملس املستشارين وبتعاون مع خمتلف الرتتيبات اليت اختذت من أجل جانب آخر وقف املكتب عىل  منمنمنمن
كام قرر  .2012يونيو  27وذ] يوم " ضامن املنافسة، رشط تأهيل مناخ املال واألعامل وحامية املسـهتÛ"جملس املنافسة حول 

ا حمقرت  .2012يوليوز  11ية املعطيات ذات الطابع الشخيص وذ] يوم مع اللجنة الوطنية ملراقبة حام بتعاون درايسم يو تنظمي املكتب 
  .بتعاون مع الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة الرشوةتنظمي يوم درايس حول  يف نفس السـياق

 


