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رئيس بوعي برئاسة ا2كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج*عه أالسـ  2010 يوليوز 05مكتب جملس املستشارين يوم إالثنني عقد عقد عقد عقد 

  :وحضور أالعضاء السادةا:لس 

  اخلليفة الثاين للرئيس  :   محمد فضييل                

  اخلليفة الثالث للرئيس  :                حلسن بيجديكن

  اخلليفة الرابع للرئيس  :  الشـيخ ٔامحدو دابدا        

  امس للرئيساخلليفة اخل  :    عبد الرحامن ٔاشن

  حماسب ا:لس  :     عابد شكيل

  اسب ا:لسحم  :    عادل املعطي                

  حماسب ا:لس  :    عبد املاZ ٔافرYط

  ٔامني ا:لس  :  ٔامحد حا]               

  ٔامني ا:لس  :           عبد اللطيف ٔابدوح

اطلع  2010يونيو  28ليوم االثنني  34ج*ع السابق رمق وبعد ٔان وافق املكتب عىل مرشوع حمرض ` ، ، ، ، يف بداية `ج*عيف بداية `ج*عيف بداية `ج*عيف بداية `ج*ع  
عىل قرار ا:لس ا2سـتوري اnي ٔاعلن فيه عن رفض الطعن اnي تقدم به السـيد الهامشي براكش ٕاللغاء نتيجة `قرتاع اجلزيئ اnي 

رعة واnي ٔاعلن عىل ٕاثره انتخاب يف نطاق الهيئة الناخبة ٔالعضاء امجلاعات احمللية جبهة سوس ماسة د 2010ٔابريل  22ٔاجري يوم 
  .السـيد اسامعيل قيوح عضوا مبجلس املستشارين

  
مبارشة بعد جلسة أالسـئ� الشفهية  2010يوليوز  06عقد جلسة معومية يوم الثال�ء قرر املكتب ، يف جمال الترشيعيف جمال الترشيعيف جمال الترشيعيف جمال الترشيع  

وسريأس هذه اجللسة رئيس ا:لس . ريةاملتعلق بتدابري امحلاية التجا 15.09ختصص ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
  .ا2كتور محمد الشـيخ بيد هللا، والسـيد ٔامحد حا] أمني للجلسة

  
نتاج إ عىل حصي� ٔاعامل اللجن وبر مج معلها خالل أالسـبوع تدارس املكتب التصورات املمكنة لتحقيق  وخالل اطالعهوخالل اطالعهوخالل اطالعهوخالل اطالعه  

يف هذا إالطار ٔاهاب املكتب . خالل أالسـبوع املقبل ختمت ٔاشغالهاض أن ترشيعي ¦م قبل هناية هذه ا2ورة الترشيعية اليت من املفرت 
مجيع النصوص املعروضة عىل اللجن واملصادقة علهيا يف ٔاقرب االٓجال من دراسة مكو ت ا:لس من أجل تظافر اجلهود لالنهتاء  ميعجب 

سـبوع املقبل جلسة معومية لربجمة لك االٔ لس وقرر املكتب ٔان يعقد ا: . خاصة ت³  اليت طلبت احلكومة أالسـبقية يف شأهنا
  .النصوص اليت من املقرر ٔان تنهتـي اللجن من دراسـهتا واليت قد يبلغ مجموعها سـبعة نصوص ترشيعية

  
اليت سرئاسها اخلليفة الرابع  2010يوليوز  06، وافق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم الثال�ء يف حمور أالسـئ� الشفهيةيف حمور أالسـئ� الشفهيةيف حمور أالسـئ� الشفهيةيف حمور أالسـئ� الشفهية  

و½ملناسـبة فتح السادة أعضاء املكتب نقاشا حول طبيعة . للرئيس السـيد امحدو دابدا والسـيد عبد اللطيف ٔابدوح ٔ«مني للجلسة
يف . مت مراجعة شام� لهذا ا:ال حىت يؤدي وظيفته ا2سـتورية والمتثيلية احلقيقيةأالسـئ� االٓنية ذات الصبغة احمللية ٔاو إالقلميية مما حي

هذا إالطار  قش املكتب موضوع ٕاحياء جلنة البت يف أالسـئ� االٓنية واليت سـبق وأن اشـتغلت طي� دورات عديدة ٕاال ٔاهنا توقفت 
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دة ٕاحياء هذه اللجنة عىل ٔانظار ندوة الرؤساء خالل اج*عها ويف هذا إالطار قرر املكتب  بأن يعرض موضوع ٕاعا. ٔالسـباب تنظميية
  .2010يوليوز  06يوم الثال�ء 

  
، اطلع املكتب عىل رساÊ أالمني العام للجمعية الربملانية للبحر أالبيض املتوسط واليت معم فهيا يف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجيةيف جمال العالقات اخلارجية  

طايل السـيد فرانسيسكو مارY موروزو من ٔاجل ٕادماج اليوم مضامني مرشوع قانون مقدم من طرف عضو جملس الشـيوخ إالي
و½ملناسـبة ٔاكد املكتب عىل ٔامهية . املتوسطي يف الالحئة الرمسية لٔالحداث اليت حيتفى هبا من طرف املؤسسات الوطنية إاليطالية

  .توسطيالتفكري يف نوعية النشاط اnي سـيقوم به جملس املستشارين السـنة املقب� احتفاء ½ليوم امل 
  

اطلع املكتب عىل حمرض `ج*ع أالول التأسييس للجنة الربملانية املشرتكة بني املغرب و`حتاد أالوريب املنعقدة بعدها بعدها بعدها بعدها   
وعىل تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين 2ى امجلعية الربملانية للبحر أالبيض املتوسط  2010ماي  06و 05بربوكسـيل يويم 

  .2010يونيو  27و  24خلامسة للجان ا2امئة للجمعية اليت عقدت ببلغراد ما بني يف ٔاشغال ا2ورة ا
  

من  %50، قرر املكتب ختصيص تعويض هناية ا2ورة لفائدة املوظفني املمترنني عىل ٔاساس يف جمال الشؤون إالداريةيف جمال الشؤون إالداريةيف جمال الشؤون إالداريةيف جمال الشؤون إالدارية  
الل ¦نني نفس النسـبة يف انتظار تسوية التعويض املمنوح للموظفني الرمسيني مع منح رئيس مصلحة الفريق `سـتقاليل السـيد ع

  .وضعيته إالدارية ½:لس
  

    
    

  
  


