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 رئيس ا/لس برئاسة سـبوعيه األاج%ع 2011 أبريل 25 �ثننييوم  مكتب جملس املستشارينعقد عقد عقد عقد 
  :ا?كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور األعضاء السادة

  اخلليفة األول للرئيس  :      فوزي بنعالل      
  اخلليفة الثاين للرئيس  :      محمد فضييل      

  اخلليفة الثالث للرئيس  :      حلسن بيجديكن
  حماسب  :      عادل املعطي

  حماسب  :    عبد املاT أفرSط
  أمني  :    دوحعبد اللطيف أب

WفWفWفWيل بدا، والسـيد عابد شك ادلسـيد امحدو اعتذر عن حضور هذا �ج%ع لك من السـيد عبد الرحامن أشن وا ف
bوالسـيد أمحد حا.  

        

ومشاريع القرارات املرتبطة  2012012012011111أبريل  18181818 �ثنني ، ليوم  56ملكتب رمق ااملوافقة عىل مرشوع حمرض اج%ع  بعدبعدبعدبعدف ف ف ف 
، مبارشة 2011ماي  03اجلاهزة خالل جلسة يوم الثالrء وعة من النصوص الترشيعية مجم برجمة املكتب قرربه، 

  :بـ  بعد حصة األسـئ} الشفهية ويتعلق األمر
يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض �ألعامل �ج%عية  19.10مرشوع قانون رمق  .1

  .لفائدة العاملني �لقطاع العمويم للصحة
  .  يتعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق 30.05رمق  مرشوع قانون .2
  .يتعلق ببيع السمك �مجل} 14.08مرشوع قانون رمق  .3
  .يتعلق بتدابري امحلاية التجارية 15.09مرشوع قانون رمق  .4
من رجب  25الصادر يف  1.02.296من الظهري الرشيف رمق  44مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  .5

  .مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية 65.00بتنفيذ القانون رمق ) 2002أكتوبر ( 1423
حما¢ من السـيد الوزير األول ويتعلق  جديدة مشاريع قواننيذT أحال املكتب عىل اللجن ا?امئة بعد بعد بعد بعد 

        : �ألمر �لنصوص التالية
وبإحداث الواك¢ امللكفة يتعلق �ألمن والسالمة يف ا/الني النووي واإلشعاعي  33.1033.1033.1033.10مرشوع قانون رمق  .1

  .مبراقبهتام
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يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية  10.54مرشوع قانون رمق  .2
وبروتوكول " بريتاس"اخلاصة بنظام األفضليات التجارية فW بني ا?ول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلساليم

فW بني ا?ول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلساليم، ال¯ين ضليات التجارية ضليات التجارية ضليات التجارية ضليات التجارية األف األف األف األف قواعد املنشأ اخلاصة بنظام 
 ؛2008أكتوبر  24إىل  20للكومسـيك �سطنبول من  24وقعت علهيام اململكة املغربية خالل انعقاد ا?ورة 

 . هبيئة األطباء الوطنيةهبيئة األطباء الوطنيةهبيئة األطباء الوطنيةهبيئة األطباء الوطنيةيتعلق  01.11مرشوع قانون رمق  .3
للمركز العريب للمركز العريب للمركز العريب للمركز العريب حيث املبدأ عىل تصديق النظام األسايس  يوافق مبوجبه من 06.11مرشوع قانون رمق  .4

 .2004مارس  4األخرى املوقع �لقاهرة يف  من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعيةمن أخطار الزالزل والكوارث الطبيعيةمن أخطار الزالزل والكوارث الطبيعيةمن أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية للوقايةللوقايةللوقايةللوقاية
 يف شأنمن جديد  املكتب وبر«مج معلها خالل األسـبوع، تدارس مذكرة حول أشغال اللجن    اإلطالع عىل وبعدوبعدوبعدوبعد

مكتب التسويق والتصدير بعد اسـتكامل مجيع املساطر اليت خلصت إىل أن جلنة البحث والتقيص يف موضوع 
يف هذا اإلطار  .متابعات قضائية يف هذا الشأن ةا/لس بإماكنه تشكيل هذه اللجنة بعد أن ثبت أن ليس هناك أي

 عضوا يمت اختيارمه من طرف الفرق حسب المتثيل النسـيب عىل 15حدد املكتب عدد أعضاء هذه اللجنة يف 
أساس أن تمت مراس} رؤساء الفرق لتحديد أسامء من تنتدهبم لهذه املهمة عىل أن يكون أول اج%ع لهذه اللجنة يوم 

  .بعد اجللسة العمومية النتخاب هيالكها والرشوع يف معلها 2011ماي  03الثالrء 
        

وافق املكتب عىل جدول أعامل هذه اجللسة اليت  2011أبريل  26هية ليوم الثالrء جلسة األسـئ} الشف  وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
  .سـيرتأسها اخلليفة الثالث السـيد حلسن بيجديكن والسـيد عبد اللطيف أبدوح كأمني للجلسة

    

دعوة موÒة من امجلعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط  جمال العالقات اخلارجية، وافق املكتب عىل تلبية يفيفيفيف
مبدينة   2011يونيو  20و 19التابعة  للجمعية املقرر انعقاده يويم " العمل اخلاصةمجموعات "للمشاركة يف اج%ع 

        .ديربوفنيك بكرواتيا
  

اÔي الثالثة والعرشون /لس إدارة بر«مج األمم املتحدة للمسـتوطنات البرشية،  تقرير حول ا?ورةاطلع عىل كام كام كام كام     
  .2011أبريل  15إىل  11كينيا من  -نريويبانعقد ب 

 
وفد عن الربملان املغريب يف أشغال املرح} الثانية من ا?ورة العادية  تقرير حول مشاركةطلع كذT عىل اكام كام كام كام 

  .2011 ابريلابريلابريلابريل    15151515إىل إىل إىل إىل     11111111بسرتاسـبورغ يف الفرتة من  تللجمعية الربملانية /لس أور� اليت انعقد
  

ر محمد الهبطي من الفريق اسـتقا¢ السـيد املستشا اطلع املكتب عىل حمور شؤون السادة املستشارين،يف يف يف يف 
 .، وقرر بأن تتىل هذه �سـتقا¢ يف أول جلسة معوميةالفيدرايل للوحدة وا?ميقراطية
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        مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات        مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار        املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع        رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

        ::::الترشيع الترشيع الترشيع الترشيع         2011201120112011////57575757////01010101

        

  

 03تالية يف جلسة معومية يوم الثالrء برجمة النصوص ال  -
  : 2011ماي 

وتنظمي  يقيض بإحداث 19.10مرشوع قانون رمق  .6
مؤسسة احلسن الثاين للهنوض �ألعامل �ج%عية لفائدة 

  .العاملني �لقطاع العمويم للصحة
يتعلق بنقل البضائع اخلطرة  30.05مرشوع قانون رمق  .7

  .  عرب الطرق
  .يتعلق ببيع السمك �مجل} 14.08مرشوع قانون رمق  .8
يتعلق بتدابري امحلاية  15.09مرشوع قانون رمق  .9

  .التجارية
10.

من الظهري  44قرتح قانون يريم إىل تعديل املادة 
من رجب  25الصادر يف  1.02.296الرشيف رمق 

مبثابة  65.00بتنفيذ القانون رمق ) 2002أكتوبر ( 1423
  .مدونة التغطية الصحية األساسـية

  

        ::::اللجن اللجن اللجن اللجن         2011201120112011////55557777////02020202

جلنة البحث والتقيص يف موضوع مكتب جلنة البحث والتقيص يف موضوع مكتب جلنة البحث والتقيص يف موضوع مكتب جلنة البحث والتقيص يف موضوع مكتب     - - - - 

        ....التسويق والتصديرالتسويق والتصديرالتسويق والتصديرالتسويق والتصدير

  

  
عضوا  15قرار بتحديد عدد أعضاء هذه اللجنة يف  -

عىل أن يكون أول . تنتدهبم الفرق حسب المتثيلية النسبية
  .2011ماي  03اج%ع لهذه اللجنة يوم الثالrء 

  

ماي ماي ماي ماي     r03030303ء rء rء rء جلسة األسـئ} الشفهية ليوم الثالجلسة األسـئ} الشفهية ليوم الثالجلسة األسـئ} الشفهية ليوم الثالجلسة األسـئ} الشفهية ليوم الثال        2011201120112011////57575757////03030303

2011201120112011        

  املصادقة عىل جدول األعامل -
  حلسن بيجديكن: رئاسة اجللسة *     
  عبد اللطيف أبدوح: أمانة اجللسة *     

  
  

قرار بتلبية ا?عوة املوÒة للمشاركة يف اج%ع مجموعات  -        ::::العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية العالقات اخلارجية         2011201120112011////57575757////04040404
يض العمل اخلاصة التابعة للجمعية الربملانية للبحر األب 

 2011يونيو  20و  19املتوسط املقرر انعقاده يويم 
  .بكرواتيا

  

قرار بتالوة نص اسـتقا¢ املستشار محمد الهبطي من  -        ::::شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين شؤون السادة املستشارين         2011201120112011////57575757////05050505
الفريق الفيدرايل للوحدة وا?ميقراطية يف أول جلسة معومية 

  .مقب}

  

  

  


