املـملكة املـغربيـة
المانـة العـامة للحكومـة
ادليـوان

بيان عن أشغال اجمللس الوزاري املنعقد ابدلار البيضاء
حتت رئاسة صاحب اجلالةل املكل محمــد الســادس نصــره هللا وأيـده
بتـــارخي  62من رجب  61( 6342ماي )6161
*
 -Iمتت املصادقة من قبل اجمللس عىل مشاريع النصوص القانونية واالتفاقيات ادلولية التالية :
 مشاريع قوانني تنظميية :
 )6مرشوع قانون تنظميي رمق  46-61يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  62-66املتعلق مبجلس املستشارين.
 )2مرشوع قانون تنظميي رمق  44-61يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  62-66املتعلق ابلحزاب الس ياس ية.
 )3مرشوع قانون تنظميي رمق  43-61يقيض بتغيري وتمتمي القانون التنظميي رمق  12-66املتعلق ابنتخاب أعضاء جمالس
امجلاعات الرتابية.
 مشاريع مراس مي تتعلق ابجملال العسكري:
 )6مرشوع مرسوم رمق  6-14-851يتعلق مبركز التدريب للمصاحل الاجامتعية للقوات املسلحة امللكية.
 )6مرشوع مرسوم رمق  6-61-416يتعلق ابلتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريني.
 اتفاقيات دولية:
اتفاقيات متعددة الطراف ()6
 )6اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،املوقعة يف  61أكتوبر  6164خالل املؤمتر ادلبلومايس املنعقد بكوماموطو (الياابن)
من  7اىل  66أكتوبر .6164
 مرشوع قانون رمق  11-61يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املذكورة أعاله. )6االتفاقية املتعلقة ابملساعدة االدارية املتبادةل يف امليدان الرضييب ،موقعة بسرتاس بورغ يف  61يناير  ،6222كام مت
تعديلها بربوتوكول  6161واليت وقعت علهيا اململكة املغربية بباريس يف  66ماي .6164
 مرشوع قانون رمق  41-63يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املذكورة أعاله.اتفاقيات ثنائية الطراف ()61
 )3اتفاق بني نظام التاكمل لمرياك الوسطى واململكة املغربية املتعلق بقبول اململكة املغربية بصفهتا عضوا مراقبا غري
اقلميي لنظام التاكمل لمرياك الوسطى.
 )4اتفاق بشأن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية التشاد ،موقع بندجامينا يف  62سبمترب
.6163
 -مرشوع قانون رمق  14-61يوافق مبوجبه عىل االتفاق املذكور أعاله.

 )5اتفاق بشأن مكتب وأنشطة البنك الورويب العادة االعامر والتمنية ابملغرب ،بني اململكة املغربية والبنك الورويب
العادة االعامر والتمنية ،موقع ابلرابط يف  63سبمترب .6163
 مرشوع قانون رمق  66-61يوافق مبوجبه عىل االتفاق املذكور أعاله. )6اتفاق املقر بني حكومة اململكة املغربية واللجنة ادلولية للصليب المحر ،موقع ابلرابط يف  63نومفرب .6163
 مرشوع قانون رمق  12-61يوافق مبوجبه عىل االتفاق املذكور أعاله. )7اتفاق اطاري للتعاون يف ميدان الطاقات املتجددة والنجاعة (الكفاءة) الطاقية بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة دوةل الكويت.
 )8اتفاقية يف ميدان تسلمي اجملرمني بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار ،موقعة مبراكش يف
 61يناير .6161
 مرشوع قانون رمق  67-61يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املذكورة أعاله. )9اتفاق بشأن التعاون يف اجملال المين بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار ،موقع مبراكش
يف  61يناير .6161
 مرشوع قانون رمق  64-61يوافق مبوجبه عىل االتفاق املذكور أعاله. )10اتفاق حول املساعدة االدارية املتبادةل يف اجملال امجلريك بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
مجهورية الكوت ديفوار ،موقع مبراكش يف  61يناير .6161
 مرشوع قانون رمق  66-61يوافق مبوجبه عىل االتفاق املذكور أعاله. )11اتفاقية التعاون يف اجملال المين وماكحفة االرهاب بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دوةل االمارات العربية
املتحدة ،موقعة ابدلار البيضاء يف  67مارس .6161
 مرشوع قانون رمق  41-61يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املذكورة أعاله. )12بروتوكول اضايف ملحق ابتفاقية التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ املوقعة ابلرابط يف  62أبريل  6112بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الفرنس ية ،موقع ابلرابط يف  2فرباير .6161
 مرشوع قانون رمق  47-61يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االضايف املذكور أعاله. -IIتعيني:
تطبيقا لحاكم الفصل  32من ادلس تور ،وابقرتاح من رئيس احلكومة ومببادرة من وزير ادلاخلية ،مت تعيني الس يد
عبد اللطيف امحلويش يف منصب مدير عام للمن الوطين ،ابالضافة اىل اس متراره يف مزاوةل همامه مكدير عام الدارة
مراقبة الرتاب الوطين.

