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رئيس جملس املستشارين السـيد محمد الشـيخ  اج�عه األسـبوعي برئاسة 2012201220122012 نونرب   11119999 �ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

                        :  السادة وحضور األعضاءبيد هللا 
        للرئيس،للرئيس،للرئيس،للرئيس،األول األول األول األول اخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         ::::                فوزي بنعالل فوزي بنعالل فوزي بنعالل فوزي بنعالل         

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

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                        عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي        

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                        عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل        

                                                            Sأمحد حا    Sأمحد حا    Sأمحد حا    Sأمـنيأمـنيأمـنيأمـني        ::::                أمحد حا        

        أمنيأمنيأمنيأمني        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس        

        أمنيأمنيأمنيأمني        : : : :                 عبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوح        
                

        

جملس املستشارين الشديدة للعدوان اإلرسائييل الغامش عىل قطاع غزة يف حتدي  إدانةملكتب عن هذا �ج�ع عرب ا يف بدايةيف بدايةيف بدايةيف بداية        
واحض tتلف القوانني واألعراف اnولية واإلنسانية مطالبا اqمتع اnويل برضورة التحرك العاجل لوقف هذا العدوان، وقد اسـتحرض 

إىل غزة مسامهة من اململكة املغربية  ةتشفى طيب متحرك ومساعدات طبية وغذائياملكتب yعزتاز املبادرة امللكية السامية بإرسال مس 
يف رفع املعا�ة عن الشعب الفلسطيين ، يف هذا السـياق تدارس املكتب إماكنية عقد جلسة خاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيين 

    .عقدها بصفة مشرتكة  إماكنيةوربط �تصال مع جملس النواب قصد حبث 
  

طار التنسـيق مع جملس النواب قرر املكتب مراس� رئاسة جملس النواب قصد عقد اج�ع مشرتك بني املكتبني nراسة مج� إإإإ    ويفويفويفويف  
جلينة عنه لتحديد املواضيع اليت ميكن إدرا�ا يف هذا �ج�ع من قبل  رمن املواضيع ذات �ه�م املشرتك وعني يف هذا اإلطا

يط مبىن الربملان وحبث إشاكلية تدبري ركن السـيارات ا�ي يطرح عدة صعوyت مادية خاصة خالل أ�م موضوع السري واجلوالن يف حم 
  .اجللسات العامة

  

جانب آخر قرر املكتب مراس� السـيد رئيس احلكومة خبصوص الربجمة الهنائية للقوانني التنظميية اليت سـتحال عىل الربملان من  منمنمنمن        
  .الل السـنة املقب�اجل دراسـهتا واملصادقة علهيا خ
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  : ذ± أحال املكتب عىل اللجن اtتصة مجموعة من املشاريع القوانني اجلديدة اليت توصل هبا من جملس النواب وهذه املشاريع يه  بعدبعدبعدبعد
  

    ....yلسلفات الصغريةyلسلفات الصغريةyلسلفات الصغريةyلسلفات الصغرية    املتعلق 18.97بتغيري وتمتمي القانون رمق     يقيض 41.1241.1241.1241.12مرشوع قانون رمق  •
بدعوة امجلهور إىل �كتتاب وyملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية الهيئات اليت بدعوة امجلهور إىل �كتتاب وyملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية الهيئات اليت بدعوة امجلهور إىل �كتتاب وyملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية الهيئات اليت بدعوة امجلهور إىل �كتتاب وyملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية الهيئات اليت يتعلق     44.1244.1244.1244.12مرشوع قانون رمق  •

    ....تدعو امجلهور إىل �كتتاب يف أسهمها أو سـنداهتاتدعو امجلهور إىل �كتتاب يف أسهمها أو سـنداهتاتدعو امجلهور إىل �كتتاب يف أسهمها أو سـنداهتاتدعو امجلهور إىل �كتتاب يف أسهمها أو سـنداهتا
            ....2005200520052005يوليو يوليو يوليو يوليو     8888تعدل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية املوقع بفيينا يف تعدل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية املوقع بفيينا يف تعدل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية املوقع بفيينا يف تعدل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية املوقع بفيينا يف     يوافق مبوجبه عىل    33.1233.1233.1233.12    مرشوع قانون رمق •
 26املوقع ببون يف ) ) ) ) أيريناأيريناأيريناأيرينا((((النظام األسايس للواكÄ اnولية للطاقة املتجددة النظام األسايس للواكÄ اnولية للطاقة املتجددة النظام األسايس للواكÄ اnولية للطاقة املتجددة النظام األسايس للواكÄ اnولية للطاقة املتجددة     يوافق مبوجبه عىل    06.1206.1206.1206.12    قانون رمق مرشوع •

 .2009يناير 
 ....بإقراض السـنداتبإقراض السـنداتبإقراض السـنداتبإقراض السـنداتيتعلق  45.1245.1245.1245.12مرشوع قانون رمق  •
 

السـيد محمد علمي  yنتخاب تهرئاسـ بتجديد بتجديد بتجديد بتجديد     واليت خيرب فهيا رئاسة اqلسواليت خيرب فهيا رئاسة اqلسواليت خيرب فهيا رئاسة اqلسواليت خيرب فهيا رئاسة اqلس    الفريق �شرتايكالفريق �شرتايكالفريق �شرتايكالفريق �شرتايك    من    مراس�    ذ± اطلع املكتب عىلاثر اثر اثر اثر 
  .كرئيس للفريق

        

اليت سريأسها  2012نونرب  20يوم الثالÍء صادق املكتب عىل جدول أعامل جلسة األسـئ� الشفهية ل  أشغال اللجنحول  مذكرة  �طالع عىل وبعدوبعدوبعدوبعد
   .اخلليفة األول للرئيس السـيد فوزي بنعالل والسـيد محيد كوسكوس أمني للجلسة

  

وا�ي سينعقد " " " " حول إفريقياحول إفريقياحول إفريقياحول إفريقيا    CRANS MONTANACRANS MONTANACRANS MONTANACRANS MONTANA منتدىمنتدىمنتدىمنتدى"للمشاركة يف دعوة  وافق املكتب عل تلبية    القات اخلارجيةجمال العيف يف يف يف 
العدوان اإلرسائييل العدوان اإلرسائييل العدوان اإلرسائييل العدوان اإلرسائييل     دعوة لعقد جلسة طارئة ملؤمتر �حتاد الربملاين العريب  حولكام وافق  .بربوكسـيل، بلجياك 2013مارس  9و  6مابني 

 .عىل قطاع غزةعىل قطاع غزةعىل قطاع غزةعىل قطاع غزة
        

 .2012 دجنرب 7و 6املتحدة بنيويورك يويم  األممعىل تلبية دعوة حلضور أشغال جلسة �سـ�ع الربملانية nى     املكتب    وافقكام كام كام كام 
  

لألمم املتحدة  أورyالتابعة للجنة الربملانية qلس  ا أعضاء اللجنة السـياسـيةبر�مج ز�رة العمل اليت سـيقوم هب اطلع عىل مرشوع كامكامكامكام
  .2012دجنرب  7و  6بنيويورك يويم 

  

   ....تدين فيه العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزةتدين فيه العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزةتدين فيه العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزةتدين فيه العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة    بيان صادر عن األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب    آخر اطلع املكتب عىل    جانبمن من من من 
كتوبر أ 26و  21يف الفرتة مابني  الربملاين اnويلالربملاين اnويلالربملاين اnويلالربملاين اnويل العامة لالحتادالعامة لالحتادالعامة لالحتادالعامة لالحتاد للجمعيةللجمعيةللجمعيةللجمعية 127127127127 اnورةاnورةاnورةاnورة أشغالأشغالأشغالأشغالتقرير عن مشاركة وفد جملس املستشارين يف وعىل وعىل وعىل وعىل 
  .بكبيك، كندا 2012

 

  مبالطا  اجللسة العامة السابعة للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسطاجللسة العامة السابعة للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسطاجللسة العامة السابعة للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسطاجللسة العامة السابعة للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط    مشاركة وفد جملس املستشارين يفتقرير عن     املكتب أيضا عىل    اطلعكام كام كام كام 
        .2012أكتوبر  13 - 12بني 

  


