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         181اجتماع المكتب                                                                                                     نالمستشاريمجلس  
    

        
        181181181181اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 

        4444201201201201مارس مارس مارس مارس     10101010االثنني االثنني االثنني االثنني 
        

        

اج�عا برئاسة رئيس ا8لس ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور أالعضاء مارس  10االثنني  مكتب جملس املستشارين يوم عقدعقدعقدعقد
     السادة: 

        ؛؛؛؛اخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيس        ::::                اللاللاللاللــــفوزي بنعفوزي بنعفوزي بنعفوزي بنع      
        ؛؛؛؛اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس        ::::                يليليليلــــــــــــــــــــد فضيد فضيد فضيد فضيــــمحممحممحممحم                        
        اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛        : : : :                 حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                        
        اخلليفة اخلـــــامـــــــس؛اخلليفة اخلـــــامـــــــس؛اخلليفة اخلـــــامـــــــس؛اخلليفة اخلـــــامـــــــس؛        : : : :         عبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشن                        
        ؛؛؛؛    ببببــــــــــــــــــــــــــــــــحماسحماسحماسحماس        ::::        للللــــــــــــــــــــــــــــد شكيد شكيد شكيد شكيــــــــــــــــــــعابعابعابعاب                        
        ؛؛؛؛    حماســــــــبحماســــــــبحماســــــــبحماســــــــب        ::::        ر_طر_طر_طر_طــــعبد املا[ أفعبد املا[ أفعبد املا[ أفعبد املا[ أف            
        أمــــــــــيــــن .أمــــــــــيــــن .أمــــــــــيــــن .أمــــــــــيــــن .        ::::        محيـد كوسكــــوسمحيـد كوسكــــوسمحيـد كوسكــــوسمحيـد كوسكــــوس                        

        

ٕاشاكلية مواظبة بعض السادة املستشارين عىل احلضور يف أعامل اللجن تداول املكتب يف  السابق املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتببعد بعد بعد بعد 
. يف تبني تغيب عدد من املستشارين بصفة مسـمترةتبني تغيب عدد من املستشارين بصفة مسـمترةتبني تغيب عدد من املستشارين بصفة مسـمترةتبني تغيب عدد من املستشارين بصفة مسـمترةاملقدمة من طرف املصاحل اsتصة واليت واجللسات العامة، وذ[ بناء عىل إالحصائيات 

 ملوافاة املكتب بالحئة املتغيبني بشلك مسـمتر، كام قرر مراس{ السادة رؤساء الفرق املكتب مراس{ السادة رؤساء اللجناملكتب مراس{ السادة رؤساء اللجناملكتب مراس{ السادة رؤساء اللجناملكتب مراس{ السادة رؤساء اللجنقرر قرر قرر قرر هذا إالطار 
  املساطر املتضمنة يف النظام ا7اخيل.  ٕاىليف شأن مجموعة من الربملانيني ا�ين يتغيبون �سـمترار قصد تنبهيهم وحهثم عىل احلضور قبل اللجوء 

  

بشغور املقعد ا�ي اكن يشغ� املستشار السـيد بشغور املقعد ا�ي اكن يشغ� املستشار السـيد بشغور املقعد ا�ي اكن يشغ� املستشار السـيد بشغور املقعد ا�ي اكن يشغ� املستشار السـيد املتعلق �لترصحي  14/935 نسخة من قرار ا8لس ا7سـتوري رمقاطلع املكتب عىل بعدها بعدها بعدها بعدها 
ا�ي عني مؤخرا عامال عىل عام¥ احملمدية. وقد قرر املكتب بأن تمت تالوة نص هذا القرار يق ٔاول جلسة معومية يعقدها  عيل سامل الشاكفعيل سامل الشاكفعيل سامل الشاكفعيل سامل الشاكف

السـيد املستشار عىل رأس جلنة اخلارجية اليت اكن يشغل منصب رئيس لها وذ[ عرب اجراء انتخاب لهذا  ل عىل تعويضا8لس مع العم
   الغرض سـتحدد ٕاجراءات تنظميه الحقا.

    
        

  املقب{:التالية واليت قرر بأن تمت برجمهتا يف بداية ا7ورة الترشيعية اهـــــزة اجلترشيعية ال نـــصوص ال  اطلع املكتب عىلالترشيع الترشيع الترشيع الترشيع يف جمال يف جمال يف جمال يف جمال 
 27( 1379من ربيع االٓخر  24الصادر يف  1.59.301يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  85.1285.1285.1285.12مرشوع قانون رمق  ....1111

  ؛تأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمنيتأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمنيتأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمنيتأسيس صندوق وطين للتقاعد والتأمني) يف  1959 ٔاكتوبر
 ؛؛؛؛"القطب املايل ل¿ارالبيضاء""القطب املايل ل¿ارالبيضاء""القطب املايل ل¿ارالبيضاء""القطب املايل ل¿ارالبيضاء"    بصفة    املتعلق 44.10يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  68.1268.1268.1268.12مرشوع قانون  ....2222
، املوافق عليه من طرف النظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعية    عىل    يوافق مبوجبه 98.1398.1398.1398.13مرشوع قانون رمق  ....3333

 ؛2012مارس  10جملس جامعة ا7ول العربية عىل املسـتوى الوزاري �لقاهرة يف 
)، املوقعة العالقات الشخصية للطفل (جملس أور�العالقات الشخصية للطفل (جملس أور�العالقات الشخصية للطفل (جملس أور�العالقات الشخصية للطفل (جملس أور�    بشأن    االتفاقية    عىليوافق مبوجيه  147.12147.12147.12147.12مرشوع قانون  ....4444

 ؛2003ماي  15بسرتاسـبورغ 
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جملس أورو� حول حامية أالطفال من Ëسـتغالل وËعتداء جملس أورو� حول حامية أالطفال من Ëسـتغالل وËعتداء جملس أورو� حول حامية أالطفال من Ëسـتغالل وËعتداء جملس أورو� حول حامية أالطفال من Ëسـتغالل وËعتداء     اتفاقيةيوافق مبوجبه عىل     148.12148.12148.12148.12مرشوع قانون رمق  ....5555

 ؛2007ٔاكتوبر  25يف  ، املوقعة بالنزاروتاجلنيساجلنيساجلنيساجلنيس
املوقعة املعاهدة املنقحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراء(س.ص)، املعاهدة املنقحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراء(س.ص)، املعاهدة املنقحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراء(س.ص)، املعاهدة املنقحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراء(س.ص)،     عىليوافق مبوجبه  64.1364.1364.1364.13مرشوع قانون رمق  ....6666

 ؛2013فرباير  16بأجنمينا يف 
يف ، املعمتدة من قبل ا7ول أالعضاء أالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصي    بشأن    بيجنيبيجنيبيجنيبيجنيمعاهدة معاهدة معاهدة معاهدة يوافق مبوجبه عىل  29.1329.1329.1329.13مرشوع قانون  ....7777

 ؛2012يونيو  26ٕاىل  20املنظمة  العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر ا7بلومايس املنعقد ببكني من 
وعىل  2001نومفرب  23املوقعة ببودابست يف اجلرامئ املعلوماتية، اجلرامئ املعلوماتية، اجلرامئ املعلوماتية، اجلرامئ املعلوماتية،     مبوجبه عىل اتفاقيةيوافق  136.12136.12136.12136.12مرشوع قانون رمق  ....8888

 ؛2003يناير  28بسرتاسـبورغ يف الربوتوكول إالضايف لهذه االتفاقية، املوقع 
 15املوقعة بلندن يف املساعدة القانونية املتباد¥ يف امليدان اجلنايئ، املساعدة القانونية املتباد¥ يف امليدان اجلنايئ، املساعدة القانونية املتباد¥ يف امليدان اجلنايئ، املساعدة القانونية املتباد¥ يف امليدان اجلنايئ،     اتفاقيةيوافق مبوجبه عىل  56.1356.1356.1356.13مرشوع قانون رمق  ....9999

 بني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشاملية؛ 2013ابريل 
 (كام وفق عليه جملس النواب). بدمج بعض اجلامعاتبدمج بعض اجلامعاتبدمج بعض اجلامعاتبدمج بعض اجلامعات    تتعلقة مقرتح قانون بسن ٔاحاكم خاص  ....10101010

  
    

 05.12يقيض بتغيري القانون رمق  133.13قانون رمق  ويتعلق أالمر مبرشوع  بتوصل جملس النواب بنص ترشيعيعلام كام اخذ املكتب كام اخذ املكتب كام اخذ املكتب كام اخذ املكتب 
Þنة املرشد السـياß املتعلق بتنظميÞنة املرشد السـياß املتعلق بتنظميÞنة املرشد السـياß املتعلق بتنظميÞنة املرشد السـياß املتعلق بتنظمي.    

  

. وهكذا اطلع املكتب يف جدول أعامل املتعلقة �لعالقات اخلارجيةيف جدول أعامل املتعلقة �لعالقات اخلارجيةيف جدول أعامل املتعلقة �لعالقات اخلارجيةيف جدول أعامل املتعلقة �لعالقات اخلارجيةيف دراسة النقط املدرجة  رشع اللجنËطالع عىل برàمج معل  وبعدوبعدوبعدوبعد
        ....املقبل خالل شهر ٔابريلكزاخسـتان كزاخسـتان كزاخسـتان كزاخسـتان عىل برàمج ز_رة العمل اليت سـيقوم هبا السـيد رئيس جملس املستشارين مجهورية  

    ....يف أواخر شهر يونيواجلنوبية اجلنوبية اجلنوبية اجلنوبية     كور_ كور_ كور_ كور_     واىل واىل واىل واىل 
        

ا�ي سـيعقد يف اج�ع النساء إالفريقيات اج�ع النساء إالفريقيات اج�ع النساء إالفريقيات اج�ع النساء إالفريقيات     حلضورCrans Montana من منظمة موåة دعوة     من جانب آخر وافق املكتب عىل تلبية من جانب آخر وافق املكتب عىل تلبية من جانب آخر وافق املكتب عىل تلبية من جانب آخر وافق املكتب عىل تلبية 
        ....2014201420142014مارس مارس مارس مارس     22222222    و    21212121    بروكسـيل يويم

        

للجمعية الربملانية ملنظمة أالمن والتعاون للجمعية الربملانية ملنظمة أالمن والتعاون للجمعية الربملانية ملنظمة أالمن والتعاون للجمعية الربملانية ملنظمة أالمن والتعاون     13131313أشغال ا7ورة الشـتوية أشغال ا7ورة الشـتوية أشغال ا7ورة الشـتوية أشغال ا7ورة الشـتوية     مشاركة وفد جملس املستشارين يف حولتقرير ويف أالخري اطلع عىل ويف أالخري اطلع عىل ويف أالخري اطلع عىل ويف أالخري اطلع عىل 
  .2014فرباير  14و  13يف     بفيينابفيينابفيينابفيينا    اليت عقدت اليت عقدت اليت عقدت اليت عقدت     بأور�بأور�بأور�بأور�

                                                                                                                                                                                                    

  .سـيارات ا8لسٕاضافية من أجل جتديد حظرية  طلب اع�داتقرر املكتب مراس{ املصاحل احلكومية قصد     داريةداريةداريةداريةاالٕ االٕ االٕ االٕ شؤون شؤون شؤون شؤون يف جمال ال يف جمال ال يف جمال ال يف جمال ال 
  

من أجل خلق نقاش وطين  اليت يعزتم ا8لس تنظميه برشاكة مع ا8لس أالعىل للحسا�تاليت يعزتم ا8لس تنظميه برشاكة مع ا8لس أالعىل للحسا�تاليت يعزتم ا8لس تنظميه برشاكة مع ا8لس أالعىل للحسا�تاليت يعزتم ا8لس تنظميه برشاكة مع ا8لس أالعىل للحسا�ت اللقاءات التواصليةاللقاءات التواصليةاللقاءات التواصليةاللقاءات التواصليةبرàمج كام اطلع املكتب عىل كام اطلع املكتب عىل كام اطلع املكتب عىل كام اطلع املكتب عىل 
        موسع حول العديد من القضا_ اليت تسـتأثر �ه�م الرٔاي العام الوطين وذ[ من قبل :  

o ؛؛؛؛مشرتك مع ا8لس أالعىل للحسا�تمشرتك مع ا8لس أالعىل للحسا�تمشرتك مع ا8لس أالعىل للحسا�تمشرتك مع ا8لس أالعىل للحسا�ت    لقاءلقاءلقاءلقاء    
o  ؛؛؛؛2014201420142014أبريل أبريل أبريل أبريل     30303030    وذ[ يوموذ[ يوموذ[ يوموذ[ يومالتقاعد التقاعد التقاعد التقاعد أنظمة أنظمة أنظمة أنظمة    
o ؛؛؛؛2014201420142014ماي ماي ماي ماي     7777يوم يوم يوم يوم     اجلبا_ت احملليةاجلبا_ت احملليةاجلبا_ت احملليةاجلبا_ت احمللية    
o ؛؛؛؛2014201420142014ماي ماي ماي ماي     28282828    يوميوميوميوم    التدبري املفوضالتدبري املفوضالتدبري املفوضالتدبري املفوض    
o  2014201420142014يونيو يونيو يونيو يونيو     4444حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص يوم حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص يوم حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص يوم حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص يوم....    

        
 

من طرف اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص  ٕاليهرحب املكتب �7عوة اليت وåت  قرر املكتبمن جانب آخر من جانب آخر من جانب آخر من جانب آخر 
مبركز الندوات التابع ملؤسسة محمد مبركز الندوات التابع ملؤسسة محمد مبركز الندوات التابع ملؤسسة محمد مبركز الندوات التابع ملؤسسة محمد     2014201420142014مارس مارس مارس مارس     20202020ندوة حول حامية املعطيات الشخصية برشاكة مع جملس أورو� يوم امخليس ندوة حول حامية املعطيات الشخصية برشاكة مع جملس أورو� يوم امخليس ندوة حول حامية املعطيات الشخصية برشاكة مع جملس أورو� يوم امخليس ندوة حول حامية املعطيات الشخصية برشاكة مع جملس أورو� يوم امخليس حلضور حلضور حلضور حلضور 

 .السادس �لر�طالسادس �لر�طالسادس �لر�طالسادس �لر�ط

 


