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اج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس ا2لس ا1كتور محمد الشـيخ بيد  2012201220122012 غشت    06060606 !ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

        : هللا وحضور األعضاء السادة
                

        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                فضييلفضييلفضييلفضييل    محمدمحمدمحمدمحمد        

        ،،،،اخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامس        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن        

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::        عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل             

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي        

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عبد املاY أفرXطعبد املاY أفرXطعبد املاY أفرXطعبد املاY أفرXط        
        

صادق املكتب عىل جدول أعامل جلسة  2012يوليوز  31ق ليوم الثال]ء املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب الساببعد بعد بعد بعد 
حيث مت اع�د سؤال واحد عن لك فريق مع !حتفاظ بإحاطة ا2لس علام قصد  2012غشت  07ليوم الثال]ء األسـئd الشفهية 

  :يتعلق األمر بـ إفساح ا2ال أمام ا2لس لعقد جلسة ]نية ختصص لxراسة والتصويت عىل بعض النصوص الترشيعية اجلاهزة و 
    ....يتعلق بتنظمي �نة املرشد السـيا�يتعلق بتنظمي �نة املرشد السـيا�يتعلق بتنظمي �نة املرشد السـيا�يتعلق بتنظمي �نة املرشد السـيا�    05.12مرشوع قانون رمق  •
بني بني بني بني     2011201120112011سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     26262626اخلدمات اجلوية املوقع �لر�ط يف اخلدمات اجلوية املوقع �لر�ط يف اخلدمات اجلوية املوقع �لر�ط يف اخلدمات اجلوية املوقع �لر�ط يف يوافق مبوجبه عىل اتفاق بشأن  07.12مرشوع قانون رمق  •

    .وعىل ملحق الطرق املرفق بهبيساو بيساو بيساو بيساو     ––––حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غينيا 
بشأن منظامت العامل الريفيني ودورها يف التمنية بشأن منظامت العامل الريفيني ودورها يف التمنية بشأن منظامت العامل الريفيني ودورها يف التمنية بشأن منظامت العامل الريفيني ودورها يف التمنية     141    يوافق مبوجبه عىل !تفاقية رمق 21.12وع قانون رمق مرش  •

للمؤمتر العام ملنظمة العمل ) 60(خالل ا1ورة السـتني  1975يونيو  4املعمتدة جبنيف يف  1975يف !قتصادية و!ج�عية !قتصادية و!ج�عية !قتصادية و!ج�عية !قتصادية و!ج�عية 
 .ا1ولية

 15( 1433من ربيع اآلخر  22الصادر يف  2.12.88دقة عىل املرسوم بقانون رمق يقيض �ملصا 27.12مرشوع قانون رمق  •
 ....مبجلس املستشارينمبجلس املستشارينمبجلس املستشارينمبجلس املستشاريناملتعلق  28.11من القانون التنظميي رمق  98بتطبيق املادة ) 2012مارس 

 7( 1433من ربيع اآلخر  14الصادر يف  2.12.72يقيض �ملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  35.12مرشوع قانون رمق  •
    ....بمتديد وقف استيفاء رمس !سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلببمتديد وقف استيفاء رمس !سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلببمتديد وقف استيفاء رمس !سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلببمتديد وقف استيفاء رمس !سـترياد املفروض عىل القمح اللني والقمح الصلباملتعلق ) 2012مارس 

 15( 1433من ربيع اآلخر  22الصادر يف  2.12.125يقيض �ملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  36.12مرشوع قانون رمق  •
 ....بوقف استيفاء رمس !سـترياد املفروض عىل الشعريبوقف استيفاء رمس !سـترياد املفروض عىل الشعريبوقف استيفاء رمس !سـترياد املفروض عىل الشعريبوقف استيفاء رمس !سـترياد املفروض عىل الشعرياملتعلق ) 2012مارس 

املعايري ا1نيا للضامن !ج�عي املعمتدة جبنيف يف املعايري ا1نيا للضامن !ج�عي املعمتدة جبنيف يف املعايري ا1نيا للضامن !ج�عي املعمتدة جبنيف يف املعايري ا1نيا للضامن !ج�عي املعمتدة جبنيف يف بشأن  102يوافق مبوجبه عىل !تفاقية رمق  47.12مرشوع قانون رمق  •
    ....للمؤمتر العام ملنظمة العمل ا1وليةللمؤمتر العام ملنظمة العمل ا1وليةللمؤمتر العام ملنظمة العمل ا1وليةللمؤمتر العام ملنظمة العمل ا1ولية) ) ) ) 35353535((((خالل ا1ورة اخلامسة والثالثني خالل ا1ورة اخلامسة والثالثني خالل ا1ورة اخلامسة والثالثني خالل ا1ورة اخلامسة والثالثني     1952195219521952يونيو يونيو يونيو يونيو     28282828

    ....�لضام»ت األساسـية املمنوحة للعسكريني �لقوات املسلحة امللكية�لضام»ت األساسـية املمنوحة للعسكريني �لقوات املسلحة امللكية�لضام»ت األساسـية املمنوحة للعسكريني �لقوات املسلحة امللكية�لضام»ت األساسـية املمنوحة للعسكريني �لقوات املسلحة امللكيةيتعلق  01.12رمق  مرشوع قانون •
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تدخالت الفرق الربملانية خالل جلسة مساء± السـيد رئيس احلكومة  ذY صادق املكتب عىل التوزيع الهنايئ حلصصبعد بعد بعد بعد 
  :موزعة عىل الشلك التايل  وسـتكون هذه احلصص الزمنية. 2012غشت  08اليت سـيعقدها ا2لس يوم األربعاء 

    الفريق أو ا2موعةالفريق أو ا2موعةالفريق أو ا2موعةالفريق أو ا2موعة    التوقيت �1قائقالتوقيت �1قائقالتوقيت �1قائقالتوقيت �1قائق        

 فريق األصا± واملعارصة  25

 الفريق !سـتقاليل للوحدة والتعادلية  22

     الفريق احلريك 17

17 
     فريق التجمع الوطين لألحرار

     الفريق !شرتايك 13

 الفريق ا1سـتوري  11

 فريق التحالف !شرتايك  10

 الفريق الفدرايل للوحدة وا1ميقراطية  9

     مجموعة !حتاد املغريب للشغل 5

     مجموعة !حتاد الوطين للشغل 5

5 
     مجموعة احلركة ا1ميقراطية !ج�عية

  
        ....دقيقةدقيقةدقيقةدقيقة    75757575فÂ سـمتنح للسـيد رئيس احلكومة فÂ سـمتنح للسـيد رئيس احلكومة فÂ سـمتنح للسـيد رئيس احلكومة فÂ سـمتنح للسـيد رئيس احلكومة 

        

وة اليت تنظمها امجلعية الربملانية ملنظمة حلف شامل دعوة للمشاركة يف الندجمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل تلبية  يف
  .2012أكتوبر  10و  8األطليس مبدينة اكطان، إيطاليا مابني 

  

اÉي سينظم من قبل !حتاد " املؤمتر العاملي للربملان اإللكرتوين"جملس املستشارين يف أشغال  من أطرمشاركة وافق عىل  كامكامكامكام
  .2012سبمترب  15و  13يف الفرتة ما بني  إيطاليا،/ بروما الربملاين ا1ويل 

 

للمشاركة يف !ج�ع السـنوي الثاين مجلعية األمناء العامني للربملا»ت العربية  مماثd موËة لألمني العام للمجلس دعوة وعىلوعىلوعىلوعىل
  .�ألردن 2012شـتنرب  20وذY يف 

  

للجمعية الربملانية ملنظمة األمن  21 أشغال ا1ورة تقرير عن مشاركة وفد جملس املستشارين يف األخري اطلع املكتب عىلويف ويف ويف ويف 
  ).2012يوليوز  09و  04مو»كو مابني (والتعاون بأور� 

    
        


