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وحضور  السـيد فوزي بنعالل اخلليفة األول لرئيس ا1لساج�عا برئاسة  2013 يونيو 03مكتب جملس املستشارين يوم "ثنني  عقدعقدعقدعقد
          : األعضاء السادة

        خلليفة الثاين للرئيس،خلليفة الثاين للرئيس،خلليفة الثاين للرئيس،خلليفة الثاين للرئيس،اااا        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                
        اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛اخلليفة الرابع للرئيس؛        ::::                امحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبداامحدو ادبدا                
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن                
        ب؛ب؛ب؛ب؛ــــحماسحماسحماسحماس        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                
                حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛حماسـب؛        ::::                عابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيلعابد شاكيل                
                ....حماسـبحماسـبحماسـبحماسـب        ::::                عبد املا^ أفر[طعبد املا^ أفر[طعبد املا^ أفر[طعبد املا^ أفر[ط                

  "ج�ع السـيد عبد اللطيف أبدوح، اعتذر عن حضور هذا ف`ف`ف`ف`
  

، أحال املكتب عىل اللجن اnتصة مرشوعي قانون توصل هبام ا1لس من جملس ة عىل حمرض اج�ع املكتب السابقاملوافق بعدبعدبعدبعد
 :ويتعلق األمر بـ . النواب

 2010سبمترب  z28ط يف املوقع zلر "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  •
  .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية بلغار[

بني حكومة اململكة  2012سبمترب  7يوافق مبوجبه عىل "تفاقية املوقعة بياوندي يف  129.12129.12129.12129.12مرشوع قانون رمق  •
    ؛؛؛؛دان الرضائب عىل ا�خلدان الرضائب عىل ا�خلدان الرضائب عىل ا�خلدان الرضائب عىل ا�خللتجنب "زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميلتجنب "زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميلتجنب "زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميلتجنب "زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف مياملغربية وحكومة مجهورية الاكمريون 

    

        ::::بتوصل جملس النواب zلنصوص الترشيعية التالية بتوصل جملس النواب zلنصوص الترشيعية التالية بتوصل جملس النواب zلنصوص الترشيعية التالية بتوصل جملس النواب zلنصوص الترشيعية التالية     بعدها أخذ املكتب علامبعدها أخذ املكتب علامبعدها أخذ املكتب علامبعدها أخذ املكتب علام
ويغري ويمتم الظهري  zلوقاية من الصيد غري القانوين وغري املرصح به وغري املنظم وحماربتهzلوقاية من الصيد غري القانوين وغري املرصح به وغري املنظم وحماربتهzلوقاية من الصيد غري القانوين وغري املرصح به وغري املنظم وحماربتهzلوقاية من الصيد غري القانوين وغري املرصح به وغري املنظم وحماربتهيتعلق  15.1215.1215.1215.12مرشوع قانون  •

    بتنظمي الصيد البحري؛بتنظمي الصيد البحري؛بتنظمي الصيد البحري؛بتنظمي الصيد البحري؛    متعلق) 1973نوبر  23( 1393من شوال  27الصادر يف  1.73.255الرشيف مبثابة قانون
 ؛مبدونة احلقوق العينيةمبدونة احلقوق العينيةمبدونة احلقوق العينيةمبدونة احلقوق العينية    املتعلق 39.08من القانون رمق   174يقيض بتمتمي املادة  22.1322.1322.1322.13مرشوع قانون رمق   •
وعىل وعىل وعىل وعىل     2001200120012001نونرب نونرب نونرب نونرب     23232323اتفاقية اجلرامئ املعلوماتية، املوقعة ببودابست يف اتفاقية اجلرامئ املعلوماتية، املوقعة ببودابست يف اتفاقية اجلرامئ املعلوماتية، املوقعة ببودابست يف اتفاقية اجلرامئ املعلوماتية، املوقعة ببودابست يف     يوافقه مبوجبه عىل 136.12136.12136.12136.12مرشوع قانون  •

 ....2003200320032003يناير يناير يناير يناير     28282828اإلضايف لهذه "تفاقية موقعة بسرتاسـبورغ يف اإلضايف لهذه "تفاقية موقعة بسرتاسـبورغ يف اإلضايف لهذه "تفاقية موقعة بسرتاسـبورغ يف اإلضايف لهذه "تفاقية موقعة بسرتاسـبورغ يف     الربوتوكولالربوتوكولالربوتوكولالربوتوكول
"تفاقية األوربية بشأن ممارسة حقوق األطفال، املوقعة بسرتاسـبورغ يف "تفاقية األوربية بشأن ممارسة حقوق األطفال، املوقعة بسرتاسـبورغ يف "تفاقية األوربية بشأن ممارسة حقوق األطفال، املوقعة بسرتاسـبورغ يف "تفاقية األوربية بشأن ممارسة حقوق األطفال، املوقعة بسرتاسـبورغ يف     مبوجبه عىل    يوافق 146.12146.12146.12146.12مرشوع قانون  •

    ....يناير يناير يناير يناير     25252525
، املوقعة ، املوقعة ، املوقعة ، املوقعة ))))جملس أورzجملس أورzجملس أورzجملس أورz(((("تفاقية بشأن العالقات الشخصية للطفل "تفاقية بشأن العالقات الشخصية للطفل "تفاقية بشأن العالقات الشخصية للطفل "تفاقية بشأن العالقات الشخصية للطفل يوافق مبوجبه عىل  147.12147.12147.12147.12مرشوع قانون  •

    ؛؛؛؛2003200320032003ماي ماي ماي ماي     15151515بسرتاسـبورغ يف بسرتاسـبورغ يف بسرتاسـبورغ يف بسرتاسـبورغ يف 
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اتفاقية جملس أورz حول حامية األطفال من "سـتغالل اجلنيس، املوقعة اتفاقية جملس أورz حول حامية األطفال من "سـتغالل اجلنيس، املوقعة اتفاقية جملس أورz حول حامية األطفال من "سـتغالل اجلنيس، املوقعة اتفاقية جملس أورz حول حامية األطفال من "سـتغالل اجلنيس، املوقعة     يوافق مبوجبه عىل 148.12148.12148.12148.12مرشوع قانون  •
    ؛؛؛؛2007200720072007أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     25252525بالنزاروت يف بالنزاروت يف بالنزاروت يف بالنزاروت يف 

مبسطرة األمر zألداء من القسم الرابع من قانون املسطرة مبسطرة األمر zألداء من القسم الرابع من قانون املسطرة مبسطرة األمر zألداء من القسم الرابع من قانون املسطرة مبسطرة األمر zألداء من القسم الرابع من قانون املسطرة الثالث املتعلق ينسخ ويعوض الباب  1.131.131.131.13مرشوع قانون رمق  •
 بإحداث حمامك جتارية؛بإحداث حمامك جتارية؛بإحداث حمامك جتارية؛بإحداث حمامك جتارية؛القايض     53.9553.9553.9553.95من القانون رمق  22واملادة  املدنيةاملدنيةاملدنيةاملدنية

 مبدونة الشغل؛مبدونة الشغل؛مبدونة الشغل؛مبدونة الشغل؛املتعلق  65.9965.9965.9965.99مقرتح قانون يقيض بتعديل وتمتمي بعض مواد القانون رمق  •
الفالحية أو القاب¹ للفالحة من م¸ ا�و· اخلاص إىل مسـتغلهيا بصفة الفالحية أو القاب¹ للفالحة من م¸ ا�و· اخلاص إىل مسـتغلهيا بصفة الفالحية أو القاب¹ للفالحة من م¸ ا�و· اخلاص إىل مسـتغلهيا بصفة الفالحية أو القاب¹ للفالحة من م¸ ا�و· اخلاص إىل مسـتغلهيا بصفة بتفويت القطع األرضية بتفويت القطع األرضية بتفويت القطع األرضية بتفويت القطع األرضية مقرتح قانون يتعلق  •

 .منتظمة
 

اليت سريأسها اخلليفة  2013يونيو  04يوم الثال¼ء ل جلسة األسـئ¹ صادق املكتب عىل جدول أعامل  األسـئ¹ الشفهية جمال يفيفيفيف
  .جلسةاخلامس للرئيس السـيد عبد الرحامن أشن والسـيد عبد اللطيف أبدوح كأمني لل

 

عىل طلب جلنة التعلمي والشؤون الثقافية و"ج�عية بتوفري ا�مع املادي لفائدة اللجينة اليت مت إحدا¾ا حمور اللجن وافق املكتب  يفيفيفيف
  .فة بإعداد تقرير حول معل مراكز تصفية ا�ممؤخرا وامللك

   

 "مانويل اكفريو غومز"و  Manuel Alba "انويل ألبام"ز[رة السـيدان ، اطلع املكتب عىل برÆمج العالقات اخلارجية جمال يفيفيفيف
Manuel Cavero Gomez   Æلربملان "سـباين لبالدz يونيو  08و  07يويم الاكتبان العامان 1لس النواب و1لس الشـيوخ

وفد مجموعة اليت يعزتم ز[رة كام رحب املكتب zل. املقبلوذ^ يف إطار التحضري الج�ع  املنتدى الربملاين املغريب "سـباين اجلاري 
  .2013يونيو  24إىل  21لبالدÆ من  القيام هبا "شرتاكيني وا�ميقراطيني zلربملان األوريب

جلس تأسيس مجموعة الصداقة الربملانية ا�ومينياكنية املغربية مبإطالعه عىل مذكرة من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون حول  وبعدوبعدوبعدوبعد
عرب املكتب عن ارتياحه لهذه املبادرة وترحيبه هبا مؤكدا عىل رضورة التفكري يف إحدى الصيغ من أجل  ومنياكنالشـيوخ مجلهورية ا�

  .تعزيز العالقات مع برملان هذا البè خاصة بعد املوقف الشجاع اçي اختذه مؤخرا خبصوص قضية وحدة املغرب الرتابية
واملنظمة من طرف امجلعية الربملانية ملنظمة  Rose-Rothملنظمة  84لندوة عوة حلضور أشغال ااألخري وافق املكتب عىل ا� ويفويفويفويف

  .2013نونرب  15و  13بتعاون مع الربملان الكرغيسـتاين وذ^ مابني  حلف شامل األطليس
  
  
        


