
  

    

  المملكة المغربية

  البرلمان

 مجلس المستشارين

 

 

 

 

ععععاجتمااجتمااجتمااجتما        حضر حضر حضر حضر مممم      

المستشارينالمستشارينالمستشارينالمستشارين         مكتب مجلس  مكتب مجلس  مكتب مجلس  مكتب مجلس      

        2010        بربربربردجندجندجندجن    20    االثنيناالثنيناالثنيناالثنين ليوم  ليوم  ليوم  ليوم 49رقم رقم رقم رقم 

 

 

 

 

 

 

  
  



� ا
	����ر����                                                                                                      ���	
  49 ا��	�ع ا
 

 2 

            49     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتماحضر اجتمامممم    

        2010        بربربربردجندجندجندجن        20    االثنيناالثنيناالثنيناالثنينليوم ليوم ليوم ليوم 
  

    

شارينعقد عقد عقد عقد  ملستتب جملس ا نرب 20 ث�ننييوم  مك  ئ ريس ا/لس برئاسةبوعيسـه األ اج$ع2010 جد

سادة يد هللا وحضور األعضاء ا يخ  تور محمد ا لا; ب شـ  :لك

نعالل    يفة األول للريس :   بفوزي  ئا  خلل

ييل ثاين للريس :   فضمحمد  يفة ا ئا ل  خلل

يجديكن بسن  ثالث للريس :  حل يفة ا ئا ل  خلل

يفة الرابع للريس :   امحدو دابدا ئا  خلل

يفة اخل :  عبد الرحامن أشن  ئامس للريسخللا

يل  حماسب ا/لس :   شكعابد 

 حماسب ا/لس :  عبد املاZ أفرYط

 أمني ا/لس :   أمحد حا]

يف أبدوحعبد    ا/لسأمني :  للطا

 أمني ا/لس :   محيد كوسكوس

    
تب رمق بعد بعد بعد بعد  يوم �نني 48ملكاملصادقة عىل حمرض اج$ع ا ث  نرب 13ل ع ، اطلبه ت والقرارات املربطة2010ج د

ية للوالة والعامل و ها وزير ا;ا تب عىل ا;ورية اليت و سادة أعضاء ا يد الريس ا خلا ل sسـ ملك ئ ث فهيا عىل اليت حيل
شارية يف  هم إلجياد حلول  شاور  هوي وا توى احمليل أو ا بني سواء عىل ا تعاون مع ا كرضورة تعزيز ا ت ت سـ تخ معل لجل مل ملن

تصادية ية و� قأبعادها �ج$ سخة مهنا، عىل رضورة ينصت ا;ور    وقد .ع بنة، اليت توصلت رئاسة ا/لس 
ياهتم سؤو توجهبا  ية اليت  تعامل �لر بني وا بارية  ية � لاحلفاظ عىل الو م سـ مس ل تخ ت تضع ن  .للمع
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توري بعدهابعدهابعدهابعدها تب عىل قرار ا/لس ا; تورياطلع ا تب عىل قرار ا/لس ا; تورياطلع ا تب عىل قرار ا/لس ا; تورياطلع ا تب عىل قرار ا/لس ا; سـسـسـسـاطلع ا شغور مقعد ملكملكملكملك ترصحي  ب القايض � شارين ا�ي مبل ملستجلس ا
شغ� املرحوم األمني ا;را نجة ياكن  هة  ية  ئة امجلاعات ا طق عن  حملل جلي تب تالوة هذا .  تطوان–ه ملكوقد قرر ا

سة  ب جللالقرار يف ا ية ا ملقالعمو  .م
 

بوعي للجان وبعدوبعدوبعدوبعد بوعي للجاناإلطالع عىل الرب£مج األ بوعي للجاناإلطالع عىل الرب£مج األ بوعي للجاناإلطالع عىل الرب£مج األ يد سـسـسـسـاإلطالع عىل الرب£مج األ تب يف شأن مقرتح ا ها، تداول ا لسـ ومذكرة حول أشغا ملك ل
بة العديد من  تجابة وزارته لر نه ا ية وا�ي  غوزير ا;ا سـ مض ية خل نة ا;ا سادة أعضاء  خلا جل شارين مبل ملستجلس ا

شأن احمليل يع ختص ا شة موا نا تلف املديرYت واملصاحل املركزية للوزارة  نة و ية بني ا للعقد لقاءات توا ض ق مل خم للج  .صل
 

رشيع رشيعيف حمور ا رشيعيف حمور ا رشيعيف حمور ا ية للللتتتتيف حمور ا رش نصوص ا تب برجمة ا يع قرر ا ت لل ثال¯ء اجلاهزة ملك ية يوم ا سة معو ليف  نرب 21مجل ج د
بارش2010 يةم  ئ  ا هة بعد حصة األ تعلق األمر بـ . لشفسـ  :يو

oo  رشيف الصادر يف 07.1007.10انون رمق انون رمق ــمرشوع قمرشوع ق هري ا به ا ل يغري ومتم مبو لظ ج رشيف الصادر يف ي هري ا به ا ل يغري ومتم مبو لظ ج بان 1212ي بان شع من    13401340شع من 
ياه الربية) ) 19221922 ابريل  ابريل 1111(( يد يف ا ملشأن ا لص ياه الربيةب يد يف ا ملشأن ا لص   ..ب
oo  رشيف رمق 50.0550.05   رمق رمقمرشوع قانونمرشوع قانون هري ا متمي ا يري و ل  لظتغ ت رشيف رمق ب هري ا متمي ا يري و ل  لظتغ ت بان 44 الصادر يف  الصادر يف 1.58.0081.58.008ب بان شع  شع 

ية) ) 19581958 فرباير  فرباير 2424 ( (13771377 يفة العمو نظام األسايس العام للو مثابة ا ظ ل يةمب يفة العمو نظام األسايس العام للو مثابة ا ظ ل   ..مب

oo   شاء 14.1014.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق ية إ بدأ عىل املصادقة عىل اتفا يث ا به من  ن يوافق مبو قمل ح شاء ج ية إ بدأ عىل املصادقة عىل اتفا يث ا به من  ن يوافق مبو قمل ح ج
يل  يل لتسها مترب 1212باإلفريقي لÇمع القانوين املوقعة من طرف اململكة املغرية يف باإلفريقي لÇمع القانوين املوقعة من طرف اململكة املغرية يف 00لتسها مترب سب    ..20082008سب 

oo   بدأ عىل انضامم اململكة املغري يو يو30.1030.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق يث ا به من  بافق مبو مل ح بدأ عىل انضامم اململكة املغريج يث ا به من  بافق مبو مل ح ية ةةج ية ق إىل اتفا ق إىل اتفا

ترياد  تصدير و� نك اإلفريقي  شاء ا سـإ لل ب ترياد لن تصدير و� نك اإلفريقي  شاء ا سـإ لل ب بانك((لن بانكيكسمافر يدجان يف ) ) يكسمافر يدجان يف باملوقعة بأ   ..19931993 ماي  ماي 88باملوقعة بأ
oo   ية املوقعة �لر�ط 31.1031.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق بدأ عىل تصديق �تفا يث ا به من  ق يوافق مبو ح ية املوقعة �لر�ط ملج بدأ عىل تصديق �تفا يث ا به من  ق يوافق مبو ح ملج

نع الهترب الرضييب يف  بني بني20102010ن يويو ن يويو 2222يف يف  نب �زدواج الرضييب و م اململكة املغرية وإيرندا  تج ل نع الهترب الرضييب يف لب نب �زدواج الرضييب و م اململكة املغرية وإيرندا  تج ل لب

  ..ميدان الرضائب عىل ا;خلميدان الرضائب عىل ا;خل
 

يد أمحد حا] كأمني وسريأسوسريأسوسريأسوسريأس يد هللا وا يخ  تور محمد ا شارين ا; سة ريس جملس ا سـ هذه ا ب شـ ك ت لجلل ل ملس ئ
سة  .لللج

رشيع، بعدبعدبعدبعد نة العدل وا تب عىل  ت ذZ أحال ا لجل متمي مجموعة 13.1013.10مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق ملك يري و تعلق  ت  تغ متمي مجموعة بي يري و تعلق  ت  تغ بي

رشيف رمق  هري ا يه � نايئ املصادق  لالقانون ا عل رشيف رمق لظجل هري ا يه � نايئ املصادق  لالقانون ا عل تارخي 1.59.4131.59.413لظجل تارخي ب   نومفرب  نومفرب 2626((13821382 من جامدى اآلخرة  من جامدى اآلخرة 2828ب 
رشيف رمق 22.0122.01والقانون رمق والقانون رمق ) ) 19621962 هري ا يذه ا ية الصـــــادر  نـا سطرة ا تعلق � ل ا ئ ملـ لظـــمل نـف رشيف رمق بتجل هري ا يذه ا ية الصـــــادر  نـا سطرة ا تعلق � ل ا ئ ملـ لظـــمل نـف   1.02.251.02.2555بتجل
توبر 33 ( (14231423 من رجب  من رجب 2525بتارخي بتارخي  توبر ك أ يذه 43.0543.05والقانون رمق والقانون رمق ) ) 20022002ك أ سل األموال الصادر  تعلق مباكحفة  بتنف ا غ يذه مل سل األموال الصادر  تعلق مباكحفة  بتنف ا غ مل

رشيف رمق  هري ا لا رشيف رمق لظ هري ا لا تارخي 1.07.971.07.97لظ تارخي ب    ).).20072007 أبريل  أبريل 1717 ( (14281428ب من ريع األول ب من ريع األول 2828ب 
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ية  يفيفيفيفيفيفيفيف ئ  ا يةجمال األ ئ  ا يةجمال األ ئ  ا يةجمال األ ئ  ا هجمال األ هسـ هسـ هسـ يةللللشفشفشفشفسـ ئ  ا يةجمال األ ئ  ا يةجمال األ ئ  ا يةجمال األ ئ  ا هجمال األ هسـ هسـ هسـ ثللللشفشفشفشفسـ يوم ا ية  ئ  ا سة األ تب عىل جدول أعامل  ل، صادق ا ل ه سـ لشفجل ثملك يوم ا ية  ئ  ا سة األ تب عىل جدول أعامل  ل، صادق ا ل ه سـ لشفجل نرب 2121ال¯ء ال¯ء ملك نرب ج د ج د
يف أبدوح 20102010 بد ا يد  بد الرحامن أشن وا يد  يفة اخلامس للريس ا سة ا للط، وسريأس هذه ا ع سـ ع سـ خلل لجلل ل يف أبدوح ئ بد ا يد  بد الرحامن أشن وا يد  يفة اخلامس للريس ا سة ا للط، وسريأس هذه ا ع سـ ع سـ خلل لجلل ل ئ

سة سةلكأمني للج   ..لكأمني للج
  
ية  يفيفيفيفيفيفيفيف يةحمور العالقات اخلار يةحمور العالقات اخلار يةحمور العالقات اخلار يةججججحمور العالقات اخلار يةحمور العالقات اخلار يةحمور العالقات اخلار يةحمور العالقات اخلار يدة ججججحمور العالقات اخلار باركة بو يدة ا تب عىل تقريرين عن زYرة العمل اليت قامت هبا ا ع، اطلع ا مسـ يدة لملك باركة بو يدة ا تب عىل تقريرين عن زYرة العمل اليت قامت هبا ا ع، اطلع ا مسـ لملك

ي نة الربملا شاركة  سة ا نالر للج مل يئي نة الربملا شاركة  سة ا نالر للج مل ية للربملان األوريبئي شرتكة املغرية األور بة ا ب ية للربملان األوريبمل شرتكة املغرية األور بة ا ب يل من مل  2010 نونرب 19 إىل 17كسـ بربو
بورغ من  سرتا همة الوفد الربملاين املغريب ;ى الربملان األوريب  سـو ب  . 2010 نونرب 26 إىل 21مب

    
يات الصادرة    اطلع عىلكام كام كام كام  تو تابعة ا صرساà من األمني العام لالحتاد الربملاين ا;ويل حول  ل  عن ا/لس م

يني تعلقة �لربملا ناملديري لالحتاد خبصوص بعض حاالت املس حبقوق اإلسان ا مل  . ن
 

تب عىل حفوى �تصاالت اليت أجراها  آخر هذا �ج$ع ويفويفويفويف سادة أعضاء ا يد الريس ا ملكأطلع ا لئ لسـ
ية اليت قام هبا مؤخرا عىل رأس وفد ه سعودية خالل الزYرة الر مس�ململكة العرية ا ل ام من ا/لس بدعوة كرمية من ب

سعودي شورى ا لجملس ا بال ا�ي خص به . ل توى � يعة و يد الريس عن �عزتاز والفخر  تقوقد عرب ا سـئ سـ ب مسـ بط ل
رشيفني ا�ي محل ريس جملس  هم خادم احلرمني ا سعوديني وعىل رأ سؤولني ا ئالوفد املغريب من ;ن ا لس ل مل

يه ص شارين رساà مودة وتقدير إىل أ خا سادس نرصه هللاملست  .لاحب اجلالà املç محمد ا
    
سعودي وا;ور كامكامكامكام شورى ا نة بني ا/لس وجملس ا تعاون ا تعراض أوجه ا ها ا بة مت خال نا ل اكنت  ل ل سـ ملمكسـ ل م

ية يف الريق هبذه العالقات إىل  بÇين من أدوار طال ية بني ا ئعا�ي ميكن أن تضطلع به مجموعة الصداقة الربملا ل ن
بÇينمسـتوYت أفضل مبا شرتكة  لل خيدم املصاحل ا  . مل
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  49القرارات المتخذة في اجتماع المكتب رقم 

   2010  دجنبر 20ليوم االثنين 

  

  

    مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات    مضمون القرارمضمون القرارمضمون القرارمضمون القرار    املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع    رمق القراررمق القراررمق القراررمق القرار

01010101////49494949////2010201020102010    
    
    

رشيع رشيعا رشيعا رشيعا      : : : :للللتتتتا

ية اجلاهزة رش نصوص ا يعبرجمة ا  لتل

 
ثال¯ء  ية يوم ا سة معو لقرار بعقد  نرب 21مجل  2010ج د

  

 

ثال¯ء     2010201020102010////49494949////02020202 يوم ا ية  ئ  ا ثال¯ء األ يوم ا ية  ئ  ا ثال¯ء األ يوم ا ية  ئ  ا ثال¯ء األ يوم ا ية  ئ  ا لاأل ل ه لسـ ل ه لسـ ل ه لسـ ل ه نرب 21212121للللشفشفشفشفسـ نرب  د نرب  د نرب  د  املصادقة عىل جدول األعامل  2010201020102010جججج د

سة  بد الرحامن أشن: جللرئاسة ا يد  يفة اخلامس ا عا سـ  لخلل

سة  يف أبدوح: جللأمانة ا للطبد ا  ع

 

  

  


