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اج�عه األسـبوعي برئاسة رئيس ا5لس ا4كتور محمد الشـيخ بيد هللا  2012201220122012 أكتوبر 15 !ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

        : وحضور األعضاء السادة
                

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

        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        : : : :                 ] أفرZط] أفرZط] أفرZط] أفرZطااااعبد املعبد املعبد املعبد امل        

        أمـــــــــيـــــــــــــنأمـــــــــيـــــــــــــنأمـــــــــيـــــــــــــنأمـــــــــيـــــــــــــن        ::::                        أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\أمحد حا\        

ــ         ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس         ــ أمــ ــ أمــ ــ أمــ         ــــيــــــــــــنــــيــــــــــــنــــيــــــــــــنــــيــــــــــــنـ ـ ـ ـ أمــ

أشاد السادة أعضاء املكتب مبضامني اخلطاب املليك مبناسـبة ا4خول  األول بعد افتتاح ا4ورة الترشيعية بداية هذا !ج�عيف يف يف يف 
ه املؤسسة الترشيعية وما ينتظر مهنا من أدوار جديدة وفق الربملاين اجلديد واkي جدد فيه جاللته عىل ا4ور احملوري اkي تلعب

ويف هذا اإلطار عرب السادة أعضاء املكتب عن عزم وإرادة خمتلف مكو}ت جملس . مقاربة تعمتد التنسـيق والتجانس بني ا5لسني
كتب عن اعزتازمه �حلصي� اإلجيابية كام عرب السادة أعضاء امل . املستشارين عىل !خنراط اجلدي والفعال لبلورة التو�ات امللكية

اليت جسلها ا5لس خالل السـنوات الثالث املاضية واليت قدم خطوطها العريضة السـيد رئيس ا5لس ا4كتور محمد الشـيخ بيد هللا 
ملستشارين، الل حفل افتتاح ا4ورة الترشيعية، عرب أربع إصدارات، مه األول احلصي� العامة لعمل جملس اإىل صاحب اجلال� خ

والثاين خصص لبناية ا5لس، وآخر حول رواق ا5لس ف� تضمن الرابع حصي� أشغال الندوة اليت نظمها جملس املستشارين حول 
  . اجلهوية املوسعة

  

لعرض  عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا 2012 أكتوبر 18امخليس  هبذا املوضوع قرر املكتب عقد ندوة حصفية يوموارتباطا وارتباطا وارتباطا وارتباطا 
 �حصي� ا5لس خالل ثالث سـنوات املاضية سواء يف شقها الترشيعي أو الرقايب أو ما خيص العالقات ا4يبلوماسـية وكذا احلصي

  .!ج�عية إلدارة جملس املستشارين
        

علام بتوصل جملس   دراسة النقط املدرجة يف جدول أعام¥ واليت تصدرها حمور الترشيع، حيث أخذ املكتبانتقل املكتب إىلبعدها بعدها بعدها بعدها 
  . من قانون املسطرة املدنية 515يغري ويمتم مبوجبه الفصل  100.12النواب مبرشوع قانون رمق 

  

ليفة األول للرئيس اليت سريأسها اخل  2012أكتوبر  16موضوع األسـئ� صادق املكتب عىل جدول أعامل جلسة يوم الثالªء يف يف يف يف 
        .للجلسةالسـيد فوزي بنعالل والسـيد أمحد حا\ كأمني 
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اطلع املكتب عىل نص الرسا� اليت توصلت هبا رئاسة ا5لس من 4ن السـيد رئيس احلكومة واليت يطلب فهيا تأجيل موعد بعدها بعدها بعدها بعدها 
  .ملساء� رئيس احلكومةاجللسة الشهرية 

  

عض النقط املدرجة يف اإلطالع عىل مذكرة حول أشغال اللجن خالل الفرتة الفاص� مابني ا4ورتني، انتقل املكتب 4راسة ب وبعدوبعدوبعدوبعد
  .حمور العالقات اخلارجية

يف هذا اإلطار وبعد أن اطلع عىل طلب رئيس ا5لس الوطين الفلسطيين بعقد اج�ع طارئ لالحتاد الربملاين العريب 4راسة ما 
صهيوين،  اقرتح تتعرض ¥ املقدسات اإلسالمية واملسـيحية يف مدينة القدس الرشيف من اعتداءات من قبل سلطات !حتالل ال 

  .بأن يمت هذا !ج�ع عىل هامش ا4ورة املقب� لالحتاد الربملاين ا4ويل بكندااملكتب 
  

امحلاية القانونية من "حتت عنوان وافق املكتب عىل ا4عوة املو�ة إليه حلضور املؤمتر العريب الثاين عن القوانني املتخصصة  بعدهابعدهابعدهابعدها
للجمعية  58كام وافق عىل املشاركة يف أشغال ا4ورة السـنوية . 2012نونرب  30إىل  28من  اkي سـيعقد يف ديب" األخطاء الطبية

  .2012نونرب  12و  09مابني " جبمهورية التشـيك"الربملانية ملنظمة حلف الشامل األطليس اليت سـتعقد برباغ 
        

للجنة التنفيذية الحتاد جمالس ا4ول األعضاء  28!ج�ع  اطلع عىل تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف أشغالكام كام كام كام 
  .2012شـتنرب  30و  29يف منظمة التعاون اإلساليم بإصفهان بإيران يويم 

  

  . األخري وافق املكتب عىل منحة العيد اليت عادة ما ختصص ملوظفي إدارة ا5لس هبذه املناسـبة ويفويفويفويف


