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رئيس جملس املستشارين السـيد محمد الشـيخ  اج�عه األسـبوعي برئاسة 2012201220122012 نونرب   05050505 !ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

                        :  ادةوحضور األعضاء السبيد هللا 
        للرئيس،للرئيس،للرئيس،للرئيس،األول األول األول األول اخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         ::::                فوزي بنعالل فوزي بنعالل فوزي بنعالل فوزي بنعالل         

        اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس        ::::                                                    محمد فضيل محمد فضيل محمد فضيل محمد فضيل         

        حماسب حماسب حماسب حماسب             ::::                        عابد اشكيلعابد اشكيلعابد اشكيلعابد اشكيل        

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

املتعلقة iلسـياسة العامة مسـهتل هذا !ج�ع حبث املكتب الرتتيبات املتعلقة بعقد اجللسة الشهرية ا\صصة لألجوبة رئيس احلكومة     يفيفيفيف

 jملغرب ابعة بعد الزوال واملمتحورة حول إعىل الساعة الر  2012نونرب  07يوم األربعاء ذi شاكالت النقل.  
    

    :جمال الترشيع أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب مبجموعة من مشاريع القوانني ويه يفيفيفيف

  .2010ديسمرب  21املوقعة iلقاهرة يف ية العربية ملاكحفة جرامئ تقنية املعلومات، ية العربية ملاكحفة جرامئ تقنية املعلومات، ية العربية ملاكحفة جرامئ تقنية املعلومات، ية العربية ملاكحفة جرامئ تقنية املعلومات، !تفاق !تفاق !تفاق !تفاق يوافق مبوجبه عىل     75.1275.1275.1275.12    رمققانون  مرشوع •

 2011مارس  14املوقعة بباكو يف  اتفاقية التعاون القضايئ يف املادتني املدنية والتجاريةاتفاقية التعاون القضايئ يف املادتني املدنية والتجاريةاتفاقية التعاون القضايئ يف املادتني املدنية والتجاريةاتفاقية التعاون القضايئ يف املادتني املدنية والتجاريةيوافق مبوجبه عىل  69.1269.1269.1269.12مرشوع قانون رمق  •
 ؛بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان

يف إطار تنفيذ األحاكم يف إطار تنفيذ األحاكم يف إطار تنفيذ األحاكم يف إطار تنفيذ األحاكم  !تفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية!تفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية!تفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية!تفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحيةيوافق مبوجبه عىل  74.1274.1274.1274.12 مرشوع قانون رمق •
 ؛2010ديسمرب  21، املوقعة iلقاهرة يف اجلزائيةاجلزائيةاجلزائيةاجلزائية

غربية ومجهورية بني اململكة امل 2011مارس  14املوقعة بباكو يف  اتفاقية تسلمي ا�رمنياتفاقية تسلمي ا�رمنياتفاقية تسلمي ا�رمنياتفاقية تسلمي ا�رمنييوافق مبوجبه عىل  71.1271.1271.1271.12مرشوع قانون رمق  •
 ؛أذربيجان

، املوقع التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغاتالتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغاتالتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغاتالتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغاتيوافق مبوجبه عىل الربوتوكول !ختياري  59.1259.1259.1259.12مرشوع قانون رمق  •
 ؛2011ديسمرب  19بنيويورك يف 

بني اململكة  2011مارس  14وقعة بباكو يف امل اتفاقية التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئاتفاقية التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئاتفاقية التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئاتفاقية التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئيوافق مبوجبه عىل  70.1270.1270.1270.12مرشوع قانون رمق  •
 ؛املغربية ومجهورية أذربيجان

 21، املوقعة iلقاهرة يف !تفاقية العربية ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية!تفاقية العربية ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية!تفاقية العربية ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية!تفاقية العربية ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنيةيوافق مبوجبه عىل  76.1276.1276.1276.12مرشوع قانون رمق  •
    ؛2010ديسمرب 

اتفاقية التعاون العريب يف اسـتخدام الطاقة ا¤رية يف األغراض السلمية، املنشـئة للهيئة اتفاقية التعاون العريب يف اسـتخدام الطاقة ا¤رية يف األغراض السلمية، املنشـئة للهيئة اتفاقية التعاون العريب يف اسـتخدام الطاقة ا¤رية يف األغراض السلمية، املنشـئة للهيئة اتفاقية التعاون العريب يف اسـتخدام الطاقة ا¤رية يف األغراض السلمية، املنشـئة للهيئة يوافق مبوجبه عىل  53.1253.1253.1253.12مرشوع قانون رمق  •
    ؛1982مارس  26واملعد¨ يف  1964سبمترب  11املوقعة iإلسكندرية يف  العربية للطاقة ا¤ريةالعربية للطاقة ا¤ريةالعربية للطاقة ا¤ريةالعربية للطاقة ا¤رية

، 1974لعام  مة األرواح يف البحارمة األرواح يف البحارمة األرواح يف البحارمة األرواح يف البحارiالتفاقية اªولية لسالiالتفاقية اªولية لسالiالتفاقية اªولية لسالiالتفاقية اªولية لسالاملتعلق  1988يوافق مبوجبه عىل بروتوكول عام  51.1251.1251.1251.12مرشوع قانون رمق  •
    ؛1988نومفرب  11املوقع بلندن يف 

بني حكومة  2010سبمترب  28املوقع iلرiط يف  !تفاق اإلطار للتعاون !قتصادي!تفاق اإلطار للتعاون !قتصادي!تفاق اإلطار للتعاون !قتصادي!تفاق اإلطار للتعاون !قتصادييوافق مبوجبه عىل  77.1277.1277.1277.12مرشوع قانون رمق  •
    .اململكة املغربية وحكومة مجهورية بلغار¯
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ªراسة مقرتح  ض أطر جملس املستشارين وا¤ي خصصتركييب حول ماراج داخل اج�ع بعجانب أخر اطلع املكتب عىل تقرير من من من من 
  .تعديل النظام اªاخيل �لس املستشارين

  

غنائه iلتعديالت املقرتح ا¤ي أعدته جلنة العدل وإقرر املكتب ختصيص اجلزء الكبري من اج�ع املكتب املقبل ªراسة هذا  وقدوقدوقدوقد
  .جنةالرضورية قصد إرجاعه لل 

    

رئيس جلنة الصداقة بني !حتاد  GILLES PARGNEAUXجمال العالقات اخلارجية اطلع املكتب عىل بر¹مج ز¯رة السـيد ويف ويف ويف ويف 
  .نونرب 12إىل  8األوريب واملغرب لبالد¹ خالل الفرتة املمتدة من 

    

" التدبري املندمج للموارد املائيةالتدبري املندمج للموارد املائيةالتدبري املندمج للموارد املائيةالتدبري املندمج للموارد املائية"ملانيني حول جانب آخر وافق املكتب عىل  دعوة حلضور أشغال !ج�ع اجلهوي التشاوري للرب  منمنمنمن
  .دجنرب بأثينا 17بدول جنوب البحر األبيض املتوسط يف 

 

وزارة !قتصاد واملالية وبر¹مج األمم املتحدة للمرأة حول مزيانية النوع يه كة يف املؤمتر اªويل ا¤ي دعت إل وافق عىل املشار كام كام كام كام 
  . مبراكش 2012نونرب  10إىل  09!ج�عي من 

  

دعوة من رئيس ا�لس اªسـتوري لرئيس جملس املستشارين ورؤساء الفرق ورئيس جلنة العدل والترشيع �iلس  وافق عىل تلبية كامكامكامكام
جملس املستشارين ملأدبة عشاء عىل رشف املشاركني  واملوافقة كذj عىل تنظميحلضور ندوة علمية حول اختصاص احملمكة اªسـتورية، 

 . 2012نونرب  30دوة وذj يوم امجلعة يف هذه الن
 
  


