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        115 ا����ع ا	����                                                                                                           ��� ا	�����ر��
        

        115115115115حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق حمرض  اج�ع املكتب رمق 
        2012201220122012    فاحت أكتوبرفاحت أكتوبرفاحت أكتوبرفاحت أكتوبر    !ثنني!ثنني!ثنني!ثننيليوم ليوم ليوم ليوم 

        

        

        

اج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس ا6لس ا5كتور محمد الشـيخ بيد هللا  2012201220122012 فاحت أكتوبر !ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

        : سادةوحضور األعضاء ال 
                

        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل        

        ،،،،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 املاX أفرWطعبد املاX أفرWطعبد املاX أفرWطعبد املاX أفرWط        

صاحب  سـيفتتححيث اجلديد  5خول الربملاينجراءات والتدابري التنظميية املتعلقة aبداية هذا !ج�ع تدارس املكتب خمتلف اإليف يف يف يف 
  .أشغال ا5ورة األوىل من السـنة الترشيعية الثانية 2012أكتوبر  12يوم امجلعة  اجلالm املl محمد السادس

        

أخذ املكتب     يف هذا اإلطار. ور الترشيعذX رشع املكتب يف دراسة خمتلف النقط املدرجة مضن جدول أعامw واليت تصدرها حمبعد بعد بعد بعد 
 :التالية  aلنصوص الترشيعيةبتوصل جملس النواب علام  

    .aلربيد واملواصالتaلربيد واملواصالتaلربيد واملواصالتaلربيد واملواصالتاملتعلق  24.96بتغيري القانون رمق  93.12مرشوع قانون رمق  •
    .aملسـتلزمات الطبيةaملسـتلزمات الطبيةaملسـتلزمات الطبيةaملسـتلزمات الطبيةيتعلق  84.12مرشوع قانون رمق  •
التلوث البحري النامج عن قلب النفاWت التلوث البحري النامج عن قلب النفاWت التلوث البحري النامج عن قلب النفاWت التلوث البحري النامج عن قلب النفاWت التفاقية من  1996وكول عام يوافق مبوجبه عىل بروت 54.12مرشوع قانون رمق  •

    .، وعىل ثالث مالحق به1972، لعام واملواد األخرىواملواد األخرىواملواد األخرىواملواد األخرى
بني  2012مارس  19يوافق مبوجبه عىل !تفاق والربوتوكول التطبيقي املوقعني بأنقره يف  63.12مرشوع قانون رمق  •

    ....ا بشأن النقل الطريق ا5ويل للمسافرين والبضائعا بشأن النقل الطريق ا5ويل للمسافرين والبضائعا بشأن النقل الطريق ا5ويل للمسافرين والبضائعا بشأن النقل الطريق ا5ويل للمسافرين والبضائعحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تركيحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تركيحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تركيحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تركي
    ....بإحداث هيئة قضاW ا5وmبإحداث هيئة قضاW ا5وmبإحداث هيئة قضاW ا5وmبإحداث هيئة قضاW ا5وm    مقرتح قانون يقيض •

        

مبنع التدخني واإلشهار مبنع التدخني واإلشهار مبنع التدخني واإلشهار مبنع التدخني واإلشهار     مقرتح قانون يتعلق    طلب رئيسة الفريق !شرتايك بربجمةجانب آخر أحال املكتب عىل اللجنة ا¥تصة  منمنمنمن
        ....وا5عاية للتبغ يف األماكن العموميةوا5عاية للتبغ يف األماكن العموميةوا5عاية للتبغ يف األماكن العموميةوا5عاية للتبغ يف األماكن العمومية

        

طلب رئيس الفريق ا5سـتوري بتخصيص اجللسة املقبª جللسات مساءm رئيس احلكومة حملور     تدارس املكتبسـئª األجمال  يفيفيفيف
وقد اقرتح املكتب بأن يمت !حتفاظ هبذا املوضوع إىل     ".ة يف القطاع الفال² يف أفق حتقيق األمن الغذايئة يف القطاع الفال² يف أفق حتقيق األمن الغذايئة يف القطاع الفال² يف أفق حتقيق األمن الغذايئة يف القطاع الفال² يف أفق حتقيق األمن الغذايئييييكوم كوم كوم كوم السـياسة احلالسـياسة احلالسـياسة احلالسـياسة احل"

  . احلكومة حول السـياسات العامة  إحدى اجللسات املقبª ا¥صصة ملساءm رئيس
        

وذX  من ا5سـتور 100جانب آخر تدارس املكتب طلب رئيس فريق !حتاد ا5سـتوري من أجل التطبيق السلمي للفصل من من من من 
 .بإحاm هذه املسأm عىل ا6لس ا5سـتوري لتقدمي تفسري لهذا الفصل حسام للك نقاش وسعيا إىل تزنيل فاعل ل¹سـتور اجلديد
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أشغال ا5ورة أشغال ا5ورة أشغال ا5ورة أشغال ا5ورة رئيس جلنة اخلارجية واحلدود لإلطالع حلضور ل وافق املكتب عىل تلبية ا5عوة املو¾ة    ال العالقات اخلارجيةجميف يف يف يف 
املنظمة من طرف  2012أكتوبر  20و  17جبنيف بسويرسا خالل الفرتة املمتدة بني  للقمة ا5ولية حول اجلرمية عرب الوطنيةللقمة ا5ولية حول اجلرمية عرب الوطنيةللقمة ا5ولية حول اجلرمية عرب الوطنيةللقمة ا5ولية حول اجلرمية عرب الوطنية    14141414

CRANS MONTANA FORUM. 35353535واملؤمتر واملؤمتر واملؤمتر واملؤمتر     61616161ا5ورة ا5ورة ا5ورة ا5ورة دعوة من !حتاد الربملاين اإلفريقي حلضور ام وافق عىل تلبية ك    
  .2012نونرب  30إىل  26يف كيجايل برواندا من  لرؤساء الربملاÑت اإلفريقية أعضاء !حتاد الربملاين اإلفريقيلرؤساء الربملاÑت اإلفريقية أعضاء !حتاد الربملاين اإلفريقيلرؤساء الربملاÑت اإلفريقية أعضاء !حتاد الربملاين اإلفريقيلرؤساء الربملاÑت اإلفريقية أعضاء !حتاد الربملاين اإلفريقي

        
، أحد بنود جدول أعامل ا5ورة ، أحد بنود جدول أعامل ا5ورة ، أحد بنود جدول أعامل ا5ورة ، أحد بنود جدول أعامل ا5ورة 2013201320132013نة للعام املايل نة للعام املايل نة للعام املايل نة للعام املايل املواز املواز املواز املواز مراسª من !حتاد الربملاين اإلفريقي حول مرشوع     اإلطالع عىلوبعد وبعد وبعد وبعد 

  :ات التالية عو وافق عىل تلبية ا5 .2012نومفرب  27و  26واليت ستنعقد يف كيجايل يويم  للجنة التنفيذيةللجنة التنفيذيةللجنة التنفيذيةللجنة التنفيذية) ) ) ) 61616161((((
ة وغري قابª ة وغري قابª ة وغري قابª ة وغري قابª حقوق اإلنسان كحقوق كونيحقوق اإلنسان كحقوق كونيحقوق اإلنسان كحقوق كونيحقوق اإلنسان كحقوق كوني""""    من رئيس ا6ـلس الوطين حلقوق اإلنسان للمـشاركة يف ندوة دوليـة حــــول دعوةدعوةدعوةدعوة

  . . . . مبقر أاكدميية اململكة املغربية aلرaط 2012أكتوبر  3و  2يويم يويم يويم يويم " " " " للتجزيءللتجزيءللتجزيءللتجزيء
التدبري املندمج للموارد املائية يف ب¹ان جنوب التدبري املندمج للموارد املائية يف ب¹ان جنوب التدبري املندمج للموارد املائية يف ب¹ان جنوب التدبري املندمج للموارد املائية يف ب¹ان جنوب """"    من !حتاد األوريب حلضور !ج�ع اجلهوي !ستشاري للربملانيني حول دعوةدعوةدعوةدعوة

  .بأثينا 2012دجنرب  17وذX يف " " " " املتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسط
 16و  15جبنيف يف للندوة الربملانية حول املنظمة العاملية للتجارة للندوة الربملانية حول املنظمة العاملية للتجارة للندوة الربملانية حول املنظمة العاملية للتجارة للندوة الربملانية حول املنظمة العاملية للتجارة     2012201220122012ا5ورة السـنوية لـ ا5ورة السـنوية لـ ا5ورة السـنوية لـ ا5ورة السـنوية لـ     اد الربملاين ا5ويل حلضورمن !حت دعوةدعوةدعوةدعوة
  .2012نونرب 
 29املنعقدة بطهران من  للجنة التنفيذية الحتاد جمالس ا5ول األعضاء يف منظمة التعاون اإلساليمللجنة التنفيذية الحتاد جمالس ا5ول األعضاء يف منظمة التعاون اإلساليمللجنة التنفيذية الحتاد جمالس ا5ول األعضاء يف منظمة التعاون اإلساليمللجنة التنفيذية الحتاد جمالس ا5ول األعضاء يف منظمة التعاون اإلساليم    28282828    ا5ورةا5ورةا5ورةا5ورة    أشغالأشغالأشغالأشغالحلضور  دعوةدعوةدعوةدعوة
  .2012 شـتنرب 30اىل 

 2012أكتوبر  13بتارخي   جائزة امجلعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط جائزة امجلعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط جائزة امجلعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط جائزة امجلعية الربملانية للبحر األبيض املتوسطتسملتسملتسملتسملل ل ل ل رمسية مو¾ة للسـيد رئيس جملس املستشارين  دعوةدعوةدعوةدعوة
   .واليت منحت لعضو اللجنة الثالثة للمرحوم ثيثىن العلوي عىل اجلهود اليت قام هبا داخل هذه اللجنة مبالطا

  

 15اىل  07من  6لس الشـيوخ الفرنيس6لس الشـيوخ الفرنيس6لس الشـيوخ الفرنيس6لس الشـيوخ الفرنيس    اليت سـيقوم هبا وفد عن جملس املستشاريناليت سـيقوم هبا وفد عن جملس املستشاريناليت سـيقوم هبا وفد عن جملس املستشاريناليت سـيقوم هبا وفد عن جملس املستشارين    عملعملعملعملالالالالWرة Wرة Wرة Wرة مرشوع زمرشوع زمرشوع زمرشوع زتداول املكتب يف  بعدهابعدهابعدهابعدها
  .2012أكتوبر 

        

 هص البيان الصحايف الصادر عنوكذا عىل ن .رئيس الربملان العريب بشأن األوضاع يف سورW من رساmاطلع املكتب عىل     أنوبعد وبعد وبعد وبعد 
التابعة للجمعية الربملانية 6لس " " " " الهجرة والالجئني والنازحنيالهجرة والالجئني والنازحنيالهجرة والالجئني والنازحنيالهجرة والالجئني والنازحني"ط ل¹ورة العامة للجنة ح احتضان الرaأعطى موافقته املبدئية عىل مقرت 

  .2013مايو  28و  27أبريل، أو  5و  4مارس، أو  26و  25أوروa يويم 
  

األوضاع يف األوضاع يف األوضاع يف األوضاع يف حول  2012يوليوز  5رساm من رئيس الربملان األورويب، تتعلق aلقرار الصادر عن الربملان األوريب بتارخي اطلع عىل كام كام كام كام 
  ....األرايض الفلسطينية احملتª وخاصة يف القدس الرشقيةاألرايض الفلسطينية احملتª وخاصة يف القدس الرشقيةاألرايض الفلسطينية احملتª وخاصة يف القدس الرشقيةاألرايض الفلسطينية احملتª وخاصة يف القدس الرشقية

  

أشغال املناظرة األوربية لرؤساء الربملاÑت أشغال املناظرة األوربية لرؤساء الربملاÑت أشغال املناظرة األوربية لرؤساء الربملاÑت أشغال املناظرة األوربية لرؤساء الربملاÑت     يفذX أطلع السـيد الرئيس السادة أعضاء املكتب عىل حفوى مشاركته  بعدبعدبعدبعد
من  بسرتاسـبورغاليت عقدت كذX  اÑتاÑتاÑتاÑتنتاجئ الندوة األوربية لرؤساء الربملنتاجئ الندوة األوربية لرؤساء الربملنتاجئ الندوة األوربية لرؤساء الربملنتاجئ الندوة األوربية لرؤساء الربملوكذا عىل  ....2012201220122012شـتنرب شـتنرب شـتنرب شـتنرب     21212121    ––––    20202020بسرتاسـبورغ أWم بسرتاسـبورغ أWم بسرتاسـبورغ أWم بسرتاسـبورغ أWم 

  .2012شـتنرب   21إىل  20
        

  2012حول التظاهرتني ا5وليتني اللتان نظمهام جملس املستشارين خالل شهر شـتنرب  ينموجز  نيعرضاألخري اطلع املكتب عىل ويف ويف ويف ويف 
ا÷ي عقد بنابويل من فاحت إىل رضي رضي رضي رضي ا5ورة السادسة للمنتدى احلا5ورة السادسة للمنتدى احلا5ورة السادسة للمنتدى احلا5ورة السادسة للمنتدى احل    يف    حول مشاركة الوفد املغريب املمثل للمجلس    تقريروكذا عىل 

  2012شـتنرب  07
        

        


