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عه األسـبوعي برئاسة رئيس ا4لس ا3كتور محمد الشـيخ اج� 2012201220122012 يوليوز    31313131 الثال+ءمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

        : بيد هللا وحضور األعضاء السادة
                

        ،،،،اخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالثاخلليفة الثالث        ::::                كنكنكنكنييييحلسن جبيدحلسن جبيدحلسن جبيدحلسن جبيد                

        اخلليفة الرابع،اخلليفة الرابع،اخلليفة الرابع،اخلليفة الرابع،        ::::                امحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبدا        

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

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        ::::        عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل     عابد شكيــــــــــــل             

        حماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــبحماســــــــــــــب        : : : :                 عبد املاY أفرWطعبد املاY أفرWطعبد املاY أفرWطعبد املاY أفرWط        

        أميـــــــــــــــــــنأميـــــــــــــــــــنأميـــــــــــــــــــنأميـــــــــــــــــــن        ::::                عبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوحعبد اللطيف أبدوح        

        أميــــــــــــــــــنأميــــــــــــــــــنأميــــــــــــــــــنأميــــــــــــــــــن        ::::                أمحد حا^أمحد حا^أمحد حا^أمحد حا^        
        

، صادق املكتب عىل جدول أعامل جلسة األسـئd الشفهية ليوم الثال+ء املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابقبعد بعد بعد بعد 
  .للرئيس السـيد حلسن بيجديكن والسـيد أمحد حا^ كأمني للجلسة اليت سريأسها اخلليفة الثالث 2012يوليوز  31

  

واليت مل يتلق  لسة الثانية اuصصة جلواب السـيد رئيس احلكومة عىل األسـئd املتعلقة sلسـياسة العامةاجل  وخبصوصوخبصوصوخبصوصوخبصوص
داخيل حيدد بشأهنا ا4لس أي رد من طرف السـيد رئيس احلكومة أكد السـيد الرئيس أن هذه اجللسة ويف غياب نظام 

اجلوانب املرتبطة بتنظمي هذه اجللسة يظل التوافق مع احلكومة أساسـيا لعقدها يف ظروف جيدة مذكرا يف هذا الوقت ملا سـبق 
مكوعد لعقد اجللسة الثانية مع حتديد حمور واحد  2012غشت  08أن اتفق عليه املكتب السابق حي� حدد �رخي يوم األربعاء 

  .د لرئيس احلكومة 15متنح مبوجبه ساعة لألغلبية وساعة للمعارضة وساعة و  وعىل أساس توزيع زمين
  

 :جمال الترشيع أحال املكتب عىل اللجن ا3امئة املشاريع التالية  يفيفيفيف
املعايري ا3نيا للضامن  ج�عي املعمتدة جبنيف املعايري ا3نيا للضامن  ج�عي املعمتدة جبنيف املعايري ا3نيا للضامن  ج�عي املعمتدة جبنيف املعايري ا3نيا للضامن  ج�عي املعمتدة جبنيف بشأن  102يوافق مبوجبه عىل  تفاقية رمق  47.12مرشوع قانون رمق  •
    ....للمؤمتر العام ملنظمة العمل ا3وليةللمؤمتر العام ملنظمة العمل ا3وليةللمؤمتر العام ملنظمة العمل ا3وليةللمؤمتر العام ملنظمة العمل ا3ولية) ) ) ) 35353535((((خالل ا3ورة اخلامسة والثالثني خالل ا3ورة اخلامسة والثالثني خالل ا3ورة اخلامسة والثالثني خالل ا3ورة اخلامسة والثالثني     1952195219521952و و و و يونييونييونييوني    28282828يف يف يف يف 

منظامت العامل الريفيني ودورها يف التمنية منظامت العامل الريفيني ودورها يف التمنية منظامت العامل الريفيني ودورها يف التمنية منظامت العامل الريفيني ودورها يف التمنية بشأن  141يوافق مبوجبه عىل  تفاقية رمق  21.12مرشوع قانون رمق  •
للمؤمتر العام ملنظمة العمل للمؤمتر العام ملنظمة العمل للمؤمتر العام ملنظمة العمل للمؤمتر العام ملنظمة العمل ) ) ) ) 60606060((((ني ني ني ني خالل ا3ورة السـتخالل ا3ورة السـتخالل ا3ورة السـتخالل ا3ورة السـت    1975197519751975يونيو يونيو يونيو يونيو     4444املعمتدة جبنيف يف املعمتدة جبنيف يف املعمتدة جبنيف يف املعمتدة جبنيف يف     1975197519751975 قتصادية و ج�عية  قتصادية و ج�عية  قتصادية و ج�عية  قتصادية و ج�عية 

    ....ا3وليةا3وليةا3وليةا3ولية
    

 ....sلضام¬ت األساسـية املمنوحة للعسكريني sلقوات املسلحة امللكيةsلضام¬ت األساسـية املمنوحة للعسكريني sلقوات املسلحة امللكيةsلضام¬ت األساسـية املمنوحة للعسكريني sلقوات املسلحة امللكيةsلضام¬ت األساسـية املمنوحة للعسكريني sلقوات املسلحة امللكيةيتعلق  01.12مرشوع قانون رمق  •
        ....2009200920092009بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية يتعلق  37.12مرشوع قانون رمق  •

        ::::بعدها أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب بعدها أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب بعدها أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب بعدها أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب 
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 ....sلسوق اآلجd لألدوات املاليةsلسوق اآلجd لألدوات املاليةsلسوق اآلجd لألدوات املاليةsلسوق اآلجd لألدوات املاليةيتعلق  42.11 مرشوع قانون رمق •
 sلهيئة املغربية لسوق الرساميلsلهيئة املغربية لسوق الرساميلsلهيئة املغربية لسوق الرساميلsلهيئة املغربية لسوق الرساميليتعلق  43.12مرشوع قانون رمق  •
،  تفاقية املعد³ للتعاون العريب يف جمال تنظمي وتيسري معليات اإلغاثة تفاقية املعد³ للتعاون العريب يف جمال تنظمي وتيسري معليات اإلغاثة تفاقية املعد³ للتعاون العريب يف جمال تنظمي وتيسري معليات اإلغاثة تفاقية املعد³ للتعاون العريب يف جمال تنظمي وتيسري معليات اإلغاثةيوافق مبوجبه عىل  73.12مرشوع قانون رمق  •

 .2009سبمترب  9املوقعة sلقاهرة يف 
بروتوكول ¬غوW بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل بروتوكول ¬غوW بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل بروتوكول ¬غوW بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل بروتوكول ¬غوW بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل يوافق مبوجبه عىل  13.12نون رمق مرشوع قا •

  .2010أكتوبر  29، املوقع بناغوs Wلياsن يف واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدا¹ا امللحق sتفاقية التنوع البيولو^واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدا¹ا امللحق sتفاقية التنوع البيولو^واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدا¹ا امللحق sتفاقية التنوع البيولو^واملنصف للمنافع الناشـئة عن اسـتخدا¹ا امللحق sتفاقية التنوع البيولو^
جو³ ساو sولو بشأن اتفاق النظام الشامل لألفضليات جو³ ساو sولو بشأن اتفاق النظام الشامل لألفضليات جو³ ساو sولو بشأن اتفاق النظام الشامل لألفضليات جو³ ساو sولو بشأن اتفاق النظام الشامل لألفضليات     بروتوكولبروتوكولبروتوكولبروتوكوليوافق مبوجبه عىل  29.12مرشوع قانون رمق  •

 .2010ديسمرب  15يف ) الربازيل(، املوقع بفوز دو إغواسو التجارية ف¼ بني الب«ان الناميةالتجارية ف¼ بني الب«ان الناميةالتجارية ف¼ بني الب«ان الناميةالتجارية ف¼ بني الب«ان النامية
، املوقع اتفاق فيينا املنشئ للتصنيف ا3ويل للعنارص التصويرية للعالماتاتفاق فيينا املنشئ للتصنيف ا3ويل للعنارص التصويرية للعالماتاتفاق فيينا املنشئ للتصنيف ا3ويل للعنارص التصويرية للعالماتاتفاق فيينا املنشئ للتصنيف ا3ويل للعنارص التصويرية للعالماتيوافق مبوجبه عىل  32.12مرشوع قانون رمق  •

 .1985واملعدل بتارخي فاحت أكتوبر  1973يونيو  12بفيينا يف 
 27، املوقعة بسـنغافورة يف معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتمعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتمعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتمعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتيوافق مبوجبه عىل  48.12مرشوع قانون رمق  •

 .2006مارس 
، املوقع يةيةيةيةاتفاق لواكرنو واملنشئ للتصنيف ا3ويل للرسوم وال�ذج الصناع اتفاق لواكرنو واملنشئ للتصنيف ا3ويل للرسوم وال�ذج الصناع اتفاق لواكرنو واملنشئ للتصنيف ا3ويل للرسوم وال�ذج الصناع اتفاق لواكرنو واملنشئ للتصنيف ا3ويل للرسوم وال�ذج الصناع يوافق مبوجبه عىل  49.12مرشوع قانون رمق  •

 .، وامللحق به1979سبمترب  28واملعدل بتارخي  1968أكتوبر  8بلواكرنو يف 
 ....sملراكز  ستشفائيةsملراكز  ستشفائيةsملراكز  ستشفائيةsملراكز  ستشفائية    املتعلق 37.80يمتم مبوجبه عىل القانون رمق  83.12مرشوع قانون رمق  •
بشأن حامية وإرجاع بشأن حامية وإرجاع بشأن حامية وإرجاع بشأن حامية وإرجاع حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو يوافق مبوجبه عىل  تفاق بني  52.12مرشوع قانون رمق  •

 .2011يوليو  5، املوقع بل¼ يف املمتلاكت الثقافية املرسوقة أو املنقو³ بطرق غري مرشوعةاملمتلاكت الثقافية املرسوقة أو املنقو³ بطرق غري مرشوعةاملمتلاكت الثقافية املرسوقة أو املنقو³ بطرق غري مرشوعةاملمتلاكت الثقافية املرسوقة أو املنقو³ بطرق غري مرشوعة
سبمترب  16املوقع sلقاهرة يف  النظام األسايس للهيئة العليا لËخرية العربيةالنظام األسايس للهيئة العليا لËخرية العربيةالنظام األسايس للهيئة العليا لËخرية العربيةالنظام األسايس للهيئة العليا لËخرية العربيةيوافق مبوجبه عىل  17.12مرشوع قانون رمق  •

2010. 
لعام لعام لعام لعام   تفاقية ا3ولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفن تفاقية ا3ولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفن تفاقية ا3ولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفن تفاقية ا3ولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفنبه عىل يوافق مبوج  12.12مرشوع قانون رمق  •

 .2004فرباير  13، املوقعة بلندن يف 2004200420042004
بني  2012فرباير  29املوقع sلرsط يف   تفاق بشأن اخلدمات اجلوية تفاق بشأن اخلدمات اجلوية تفاق بشأن اخلدمات اجلوية تفاق بشأن اخلدمات اجلويةيوافق مبوجبه عىل  55.12مرشوع قانون رمق  •

 . امبيا وعىل امللحق بهحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غ
  ....لضامن حق احلصول عىل املعلوماتلضامن حق احلصول عىل املعلوماتلضامن حق احلصول عىل املعلوماتلضامن حق احلصول عىل املعلوماتمقرتح قانون يريم  •
        

        
    

غشت مكوعد لعقد جلسة معومية ملناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقيص  13ذY حدد املكتب �رخي يوم  ثنني بعد بعد بعد بعد 
 .الربملانية قبل هذه اجللسةاحلقائق حول مكتب التسويق والتصدير مع رضورة توزيع هذا التقرير عىل الفرق 

        

 15 حتفال sليوم العاملي ل«ميقراطية يوم جمال العالقات اخلارجية وافق املكتب عىل تنظمي نشاط برملاين يف إطار يف يف يف يف 
  .2012شـتنرب 

        

لس اللوردات مراسd لسفرية اململكة املغربية بلندن حول النقاش ا3ائر يف بريطانيا حول إصالح جمذY اطلع املكتب عىل إثر إثر إثر إثر 

كام حبث املكتب مجمل الرتتيبات املتخذة لعقد املنتدى الربملاين املغريب . وتداعيات هذا النقاش حول متاسك األغلبية احلكومية

 .شـتنرب برشاكة مع جملس النواب 05اإلسـباين ابتداء من يوم 


