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رئيس جملس املستشارين  اج�عه األسـبوعي برئاسة 2012201220122012  دجنرب 31313131 "ثننيمكتب جمـلس املستشارين يوم عقد عقد عقد عقد 

                            : دةوحضور األعضاء الساالسـيد محمد الشـيخ بيد هللا 

        اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،اخلليفة األول للرئيس،        ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل        

        اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن        

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل        

        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عبد املاW أفرUطعبد املاW أفرUطعبد املاW أفرUطعبد املاW أفرUط        

                                                        Xأمحد حاXأمحد حاXأمحد حاXأمنيأمنيأمنيأمني        ::::                أمحد حا        

  .ج�ععن حضور هذا " عبد الرحامن أشنيد السـ  اعتذر ف]ف]ف]ف]
    

بتجريد بتجريد بتجريد بتجريد املتعلق  911/2012قرار اhلس اgسـتوري رمق     السابق، اطلع املكتب عىلاملوافقة عىل احملرض "ج�ع  بعدبعدبعدبعد
وما يرتتب عنه من آoر قانونية حول وضعية ثلث أعضاء جملس  السـيد أمحد حاX من عضوية جملس املستشارينالسـيد أمحد حاX من عضوية جملس املستشارينالسـيد أمحد حاX من عضوية جملس املستشارينالسـيد أمحد حاX من عضوية جملس املستشارين

  .املستشارين
واyي أحيل عىل اhلس من  نياتنياتنياتنياتvلتعاو vلتعاو vلتعاو vلتعاو يتعلق  112.12112.12112.12112.12مرشوع قانون جديد رمق جمال الترشيع، اطلع املكتب عىل ويف ويف ويف ويف 

  .رئيس احلكومة
  :إحا{ مشاريع قوانني وافق علهيا جملس النواب ويتعلق األمر بـ     اطلع كذW عىلكام كام كام كام 

 لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفنلضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفنلضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفنلضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفنيوافق مبوجبه عىل "تفاقية اgولية  12.1212.1212.1212.12مرشوع قانون رمق  •
 .2004رباير ف 13، املوقعة بلندن يف 2004لعام 

، اتفاق إنشاء األاكدميية اgولية ملاكحفة الفساد بصفهتا منظمة دوليةاتفاق إنشاء األاكدميية اgولية ملاكحفة الفساد بصفهتا منظمة دوليةاتفاق إنشاء األاكدميية اgولية ملاكحفة الفساد بصفهتا منظمة دوليةاتفاق إنشاء األاكدميية اgولية ملاكحفة الفساد بصفهتا منظمة دوليةيوافق مبوجبه عىل  25.1225.1225.1225.12مرشوع قانون رمق  •
 .2010سبمترب  2املوقع بفيينا يف 

املوقعة  ملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهابملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهابملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهابملاكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهابيوافق مبوجبه عىل "تفاقية العربية  26.1226.1226.1226.12مرشوع قانون رمق  •
    ....2010201020102010ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب  21ة يف vلقاهر 

 2011أبريل  20يف  "تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع مبونروفيا"تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع مبونروفيا"تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع مبونروفيا"تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع مبونروفيايوافق مبوجبه عىل  30.1230.1230.1230.12مرشوع قانون رمق  •
Uبني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبري. 

أبريل  28بلندن يف  املوقعة، ، ، ، 1989198919891989لإلنقاذ "تفاقية اgولية لعام لإلنقاذ "تفاقية اgولية لعام لإلنقاذ "تفاقية اgولية لعام لإلنقاذ "تفاقية اgولية لعام     يوافق مبوجبه عىل    50.1250.1250.1250.12    رمق    قانون    مرشوع •
1989.    
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اتفاقية التعاون العريب يف اسـتخدام الطاقة اyرية يف األغراض اتفاقية التعاون العريب يف اسـتخدام الطاقة اyرية يف األغراض اتفاقية التعاون العريب يف اسـتخدام الطاقة اyرية يف األغراض اتفاقية التعاون العريب يف اسـتخدام الطاقة اyرية يف األغراض يوافق مبوجبه عىل  53.1253.1253.1253.12مرشوع قانون رمق  •
مارس  26واملعد{ يف  1964سبمترب  11، املنشـئة للهيئة العربية للطاقة اyرية املوقعة vإلسكندرية يف السلميةالسلميةالسلميةالسلمية
1982. 

التفاقية منع التلوث البحري النامج عن قلب التفاقية منع التلوث البحري النامج عن قلب التفاقية منع التلوث البحري النامج عن قلب التفاقية منع التلوث البحري النامج عن قلب  1996وافق مبوجبه عىل بروتوكول عام ي 54.1254.1254.1254.12مرشوع قانون رمق  •
 .، وعىل ثالث مالحق به1972، لعام النفاUت واملواد األخرىالنفاUت واملواد األخرىالنفاUت واملواد األخرىالنفاUت واملواد األخرى

 2012فرباير  v29لرvط يف "تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع "تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع "تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع "تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع يوافق مبوجبه عىل  55.1255.1255.1255.12مرشوع قانون رمق  •
 .ة وحكومة غامبيا وعىل امللحق بهبني حكومة اململكة املغربي

التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول "ختياري  59.1259.1259.1259.12مرشوع قانون رمق  •
 .2011ديسمرب  19، املوقع بنيويورك يف البالغاتالبالغاتالبالغاتالبالغات

 2012مارس  19أنقرة يف يوافق مبوجبه عىل "تفاق والربوتوكول التطبيقي املوقعني ب 63.1263.1263.1263.12مرشوع قانون رمق  •
 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تركيا بشأن النقل الطريق اgويل للمسافرين والبضائع

يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املادتني املدنية والتجارية املوقعة بباكو يف  69.1269.1269.1269.12مرشوع قانون رمق  •
 .ية ومجهورية أذربيجانية ومجهورية أذربيجانية ومجهورية أذربيجانية ومجهورية أذربيجانبني اململكة املغرب بني اململكة املغرب بني اململكة املغرب بني اململكة املغرب  2011مارس  14

مارس  14املوقعة بباكو يف  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  •
  .بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان 2011

بني اململكة  2011مارس  14املوقعة بباكو يف  اتفاقية تسلمي اhرمنياتفاقية تسلمي اhرمنياتفاقية تسلمي اhرمنياتفاقية تسلمي اhرمنييوافق مبوجبه عىل  71717171.12121212مرشوع قانون رمق  •
 .املغربية ومجهورية أذربيجان

للتعاون العريب يف جمال تنظمي وتيسري معليات للتعاون العريب يف جمال تنظمي وتيسري معليات للتعاون العريب يف جمال تنظمي وتيسري معليات للتعاون العريب يف جمال تنظمي وتيسري معليات يوافق مبوجبه عىل "تفاقية املعد{  73.1273.1273.1273.12مرشوع قانون رمق  •
 .2009سبمترب  9، املوقعة vلقاهرة يف اإلغاثةاإلغاثةاإلغاثةاإلغاثة

يف إطار  تفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحيةتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحيةتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحيةتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية""""يوافق مبوجبه عىل  74.1274.1274.1274.12مرشوع قانون رمق  •
 .2010ديسمرب  21تنفيذ األحاكم اجلزائية املوقعة vلقاهرة يف 

، املوقعة vلقاهرة يف "تفاقية العربية ملاكحفة جرامئ تقنية املعلومات"تفاقية العربية ملاكحفة جرامئ تقنية املعلومات"تفاقية العربية ملاكحفة جرامئ تقنية املعلومات"تفاقية العربية ملاكحفة جرامئ تقنية املعلوماتيوافق مبوجبه عىل     75.1275.1275.1275.12مرشوع قانون رمق  •
 .2010ديسمرب  21

، املوقعة "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  76.1276.1276.1276.12ون رمق مرشوع قان •
 .2010ديسمرب  v21لقاهرة يف 

    ....vملراكز "ستشفائيةvملراكز "ستشفائيةvملراكز "ستشفائيةvملراكز "ستشفائيةاملتعلق  37.80يمتم مبوجبه القانون رمق  83.1283.1283.1283.12قانون رمق     مرشوع •
  :برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية  -  3.33.33.33.3

املوقع ببون  ،،،،""""إيريناإيريناإيريناإيرينا""""النظام األسايس للواك{ اgولية للطاقة املتجددة النظام األسايس للواك{ اgولية للطاقة املتجددة النظام األسايس للواك{ اgولية للطاقة املتجددة النظام األسايس للواك{ اgولية للطاقة املتجددة يوافق مبوجبه عىل  06.1206.1206.1206.12مرشوع قانون رمق  •
 .2009يناير  26يف 

 2011ماي  25يوافق مبوجبه عىل "تفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع vلرvط يف  31.1231.1231.1231.12مرشوع قانون رمق  •
 ....ة امجلهورية اإلسالمية املوريتانيةة امجلهورية اإلسالمية املوريتانيةة امجلهورية اإلسالمية املوريتانيةة امجلهورية اإلسالمية املوريتانيةاململكة املغربية وحكوماململكة املغربية وحكوماململكة املغربية وحكوماململكة املغربية وحكوم حكومةحكومةحكومةحكومةبني 
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يوليو  8املوقع بفيينا يف  تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية،تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية،تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية،تعديل اتفاقية امحلاية املادية للمواد النووية،يوافق مبوجبه عىل     33.1233.1233.1233.12مرشوع قانون رمق  •
2005. 

حكومة اململكة حكومة اململكة حكومة اململكة حكومة اململكة بني  2011يونيو  23يوافق مبوجبه عىل "تفاق املوقع vلرvط يق  34.1234.1234.1234.12ن رمق مرشوع قانو •
        ....واhلس الفيدرايل السويرسي بشأن النقل اجلوي املنتظمواhلس الفيدرايل السويرسي بشأن النقل اجلوي املنتظمواhلس الفيدرايل السويرسي بشأن النقل اجلوي املنتظمواhلس الفيدرايل السويرسي بشأن النقل اجلوي املنتظم    املغربيةاملغربيةاملغربيةاملغربية

بنظام التبغ بنظام التبغ بنظام التبغ بنظام التبغ املتعلق  46.0246.0246.0246.02يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  138.12138.12138.12138.12إخبار بتوصل جملس النواب مبرشوع قانون رمق     -  3.43.43.43.4
        ....اخلام والتبغ املصنعاخلام والتبغ املصنعاخلام والتبغ املصنعاخلام والتبغ املصنع

        اللجن اللجن اللجن اللجن     ))))4444
        ....أشغال اللجنأشغال اللجنأشغال اللجنأشغال اللجنبرÉمج ومذكرة   ----    4.14.14.14.1
        . . . . اج�ع جلنة التعلمي والشؤون الثقافيةاج�ع جلنة التعلمي والشؤون الثقافيةاج�ع جلنة التعلمي والشؤون الثقافيةاج�ع جلنة التعلمي والشؤون الثقافيةخبصوص ما عرفه ....الثقافية و"ج�عيةالثقافية و"ج�عيةالثقافية و"ج�عيةالثقافية و"ج�عيةاصة vألمن رسا{ من املفوضية اخل    ----    4.24.24.24.2

        العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية)  )  )  )  5555
لفائدة مجموعة من أعضاء الربملان  تنظمي منظمة حلف الشامل األطليس الناتو لزUرة ملقر منظمهتا بربوكسـيلتنظمي منظمة حلف الشامل األطليس الناتو لزUرة ملقر منظمهتا بربوكسـيلتنظمي منظمة حلف الشامل األطليس الناتو لزUرة ملقر منظمهتا بربوكسـيلتنظمي منظمة حلف الشامل األطليس الناتو لزUرة ملقر منظمهتا بربوكسـيل - 5.15.15.15.1

hv يوم املغريب خاصة أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية W2013مارس  07لس وذ.  
رفقة وفد إداري من بزUرة معل hلس العموم الربيطاين بزUرة معل hلس العموم الربيطاين بزUرة معل hلس العموم الربيطاين بزUرة معل hلس العموم الربيطاين دعوة موÐة لألمني العام hلس املستشارين للقيام  - 5.25.25.25.2

  .2013يناير  31و 28اhلس مابني 
نفيذية لالحتاد اليت نفيذية لالحتاد اليت نفيذية لالحتاد اليت نفيذية لالحتاد اليت للجنة الت للجنة الت للجنة الت للجنة الت     11111111بتقدمي موعد اgورة بتقدمي موعد اgورة بتقدمي موعد اgورة بتقدمي موعد اgورة إخبار من طرف األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب  -  5.35.35.35.3

  ....عيد املوg النبوي الرشيفعيد املوg النبوي الرشيفعيد املوg النبوي الرشيفعيد املوg النبوي الرشيفمع  2013يناير  24بيوم واحد نظرا لزتامن موعد انعقاد هذه اgورة يوم  سـتعقد vلرvطسـتعقد vلرvطسـتعقد vلرvطسـتعقد vلرvط
حفاوة "سـتقبال اليت خصصت Ö خالل زUرته مؤخرا حفاوة "سـتقبال اليت خصصت Ö خالل زUرته مؤخرا حفاوة "سـتقبال اليت خصصت Ö خالل زUرته مؤخرا حفاوة "سـتقبال اليت خصصت Ö خالل زUرته مؤخرا رسا{ شكر من رئيس امجلعية الربملانية hلس أورv عىل  - 5.45.45.45.4

        ....للمغربللمغربللمغربللمغرب
اج�ع جلنة الطاقة والبيئة واملياه التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد اج�ع جلنة الطاقة والبيئة واملياه التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد اج�ع جلنة الطاقة والبيئة واملياه التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد اج�ع جلنة الطاقة والبيئة واملياه التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد شاركة وفد جملس املستشارين يف تقرير عن م  -     5.55.55.55.5

  .2012دجنرب  11و  10بربلني يف  من أجل املتوسطمن أجل املتوسطمن أجل املتوسطمن أجل املتوسط
املؤمتر اgويل املؤمتر اgويل املؤمتر اgويل املؤمتر اgويل تقرير حول مشاركة وفد جملس املستشارين مضن وفد امجلعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط يف  - 5.65.65.65.6
  .2012نونرب  30و  28املنعقد يف تونس بني  التشغيل املنتج لفائدة الشـبابالتشغيل املنتج لفائدة الشـبابالتشغيل املنتج لفائدة الشـبابالتشغيل املنتج لفائدة الشـباب    حولحولحولحول
  .2012دجنرب  7و  6، نيويورك يويم جلسة "سـ�ع الربملانية السـنوية vألمم املتحدةجلسة "سـ�ع الربملانية السـنوية vألمم املتحدةجلسة "سـ�ع الربملانية السـنوية vألمم املتحدةجلسة "سـ�ع الربملانية السـنوية vألمم املتحدةتقرير حول  -  5555.7.7.7.7

        
  


