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   154لمكتباجتماع ا                                                                                                        مجلس المستشارين
 
 

        444455551111اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        2013201320132013    يوليوزيوليوزيوليوزيوليوز    15151515ليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني ليوم االثنني 

 
 

وحضور رئيس ا9لس ا8كتور محمد الشـيخ بيد هللا اج�عا برئاسة  2013يوليوز  15مكتب جملس املستشارين يوم االثنني عقدعقدعقدعقد
                          أالعضاء السادة: 
        اخلليفة أالول؛اخلليفة أالول؛اخلليفة أالول؛اخلليفة أالول؛        : : : :                 محمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعاللمحمد فوزي بنعالل                
        فة الثاين للرئيس،فة الثاين للرئيس،فة الثاين للرئيس،فة الثاين للرئيس،اخللياخللياخللياخللي        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛اخلليفة الثالث للرئيس؛        ::::                حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                
        اخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامساخلليفة اخلامس        ::::                عبد الرحامن اشنعبد الرحامن اشنعبد الرحامن اشنعبد الرحامن اشن                
        حماسـب،؛حماسـب،؛حماسـب،؛حماسـب،؛        ::::                عبد املا] أفرYطعبد املا] أفرYطعبد املا] أفرYطعبد املا] أفرYط                
        حماسب؛حماسب؛حماسب؛حماسب؛        : : : :                 عابد اشكيلعابد اشكيلعابد اشكيلعابد اشكيل                
        أمني؛أمني؛أمني؛أمني؛        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                
                        

 bف bف bف bج�ع لك من السـيد عادل املعطي اعتذفg دوح.وعبد اللطيف ٔابر عن حضور هذا        

        

املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق قرر املكتب برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية خالل جلسة معومية يوم  عدعدعدعدبببب
 قبل بداية حصة أالسـئ| الشفهية ويتعلق أالمر بـ : 2013يوليوز  16 الثالxء املقبل

  

    ي والبييئ.ي والبييئ.ي والبييئ.ي والبييئ.ي والبييئ.ي والبييئ.ي والبييئ.ي والبييئ.�9لس gقتصادي وgج�ع�9لس gقتصادي وgج�ع�9لس gقتصادي وgج�ع�9لس gقتصادي وgج�ع�9لس gقتصادي وgج�ع�9لس gقتصادي وgج�ع�9لس gقتصادي وgج�ع�9لس gقتصادي وgج�ع        يتعلقيتعلق  128.12128.12مرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق  •

  1616املوقع �لقاهرة يف املوقع �لقاهرة يف النظام أالسايس للهيئة العليا ل�خرية العربية، النظام أالسايس للهيئة العليا ل�خرية العربية، النظام أالسايس للهيئة العليا ل�خرية العربية، النظام أالسايس للهيئة العليا ل�خرية العربية، النظام أالسايس للهيئة العليا ل�خرية العربية، النظام أالسايس للهيئة العليا ل�خرية العربية، النظام أالسايس للهيئة العليا ل�خرية العربية، النظام أالسايس للهيئة العليا ل�خرية العربية،         يوافق مبوجبه عىليوافق مبوجبه عىل  17.1217.12  مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق  ••
  ..20102010سبمترب سبمترب 

النقل ا8ويل للمسافرين والبضائع عرب الطرق وعىل النقل ا8ويل للمسافرين والبضائع عرب الطرق وعىل النقل ا8ويل للمسافرين والبضائع عرب الطرق وعىل النقل ا8ويل للمسافرين والبضائع عرب الطرق وعىل النقل ا8ويل للمسافرين والبضائع عرب الطرق وعىل النقل ا8ويل للمسافرين والبضائع عرب الطرق وعىل النقل ا8ويل للمسافرين والبضائع عرب الطرق وعىل النقل ا8ويل للمسافرين والبضائع عرب الطرق وعىل         يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأنيوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن  140.12140.12  مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق  ••
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة   20122012اكتوبر اكتوبر   33املوقعني �لر�ط يف املوقعني �لر�ط يف اق املذكور،اق املذكور،اق املذكور،اق املذكور،اق املذكور،اق املذكور،اق املذكور،اق املذكور،الربوتوكول التطبيقي لالتفالربوتوكول التطبيقي لالتفالربوتوكول التطبيقي لالتفالربوتوكول التطبيقي لالتفالربوتوكول التطبيقي لالتفالربوتوكول التطبيقي لالتفالربوتوكول التطبيقي لالتفالربوتوكول التطبيقي لالتف

  اململكة إالسـبانية.اململكة إالسـبانية.

اتفاق الرشاكة إالسرتاتيجية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف والرتبوي اتفاق الرشاكة إالسرتاتيجية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف والرتبوي اتفاق الرشاكة إالسرتاتيجية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف والرتبوي اتفاق الرشاكة إالسرتاتيجية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف والرتبوي اتفاق الرشاكة إالسرتاتيجية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف والرتبوي اتفاق الرشاكة إالسرتاتيجية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف والرتبوي اتفاق الرشاكة إالسرتاتيجية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف والرتبوي اتفاق الرشاكة إالسرتاتيجية يف جمال التمنية والتعاون الثقايف والرتبوي         يوافق مبوجبه عىليوافق مبوجبه عىل  141.12141.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••
  ملكة املغربية واململكة إالسـبانية.ملكة املغربية واململكة إالسـبانية.بني املبني امل  20122012أكتوبر أكتوبر   33املوقع �لر�ط يف املوقع �لر�ط يف والرYيض، والرYيض، والرYيض، والرYيض، والرYيض، والرYيض، والرYيض، والرYيض، 

االتفاق بني حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو بشأن حامية االتفاق بني حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو بشأن حامية االتفاق بني حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو بشأن حامية االتفاق بني حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو بشأن حامية االتفاق بني حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو بشأن حامية االتفاق بني حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو بشأن حامية االتفاق بني حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو بشأن حامية االتفاق بني حكومة اململكة املغربية ومجهورية البريو بشأن حامية         يوافق مبوجبه عىليوافق مبوجبه عىل  52.1252.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••
  ..20112011يوليو يوليو   55، املوقع بلb يف ، املوقع بلb يف وٕارجاع املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔاو املنقو� بطرق غري مرشوعةوٕارجاع املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔاو املنقو� بطرق غري مرشوعةوٕارجاع املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔاو املنقو� بطرق غري مرشوعةوٕارجاع املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔاو املنقو� بطرق غري مرشوعةوٕارجاع املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔاو املنقو� بطرق غري مرشوعةوٕارجاع املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔاو املنقو� بطرق غري مرشوعةوٕارجاع املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔاو املنقو� بطرق غري مرشوعةوٕارجاع املمتلاكت الثقافية املرسوقة ٔاو املنقو� بطرق غري مرشوعة

بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة         20122012201220122012201220122012سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب         77777777االتفاقية املوقعة بياوندي يف االتفاقية املوقعة بياوندي يف االتفاقية املوقعة بياوندي يف االتفاقية املوقعة بياوندي يف االتفاقية املوقعة بياوندي يف االتفاقية املوقعة بياوندي يف االتفاقية املوقعة بياوندي يف االتفاقية املوقعة بياوندي يف         يوافق مبوجبه عىليوافق مبوجبه عىل  129.12129.12  مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق  ••
املغربية وحكومة مجهورية الاكمريون لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل املغربية وحكومة مجهورية الاكمريون لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل املغربية وحكومة مجهورية الاكمريون لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل املغربية وحكومة مجهورية الاكمريون لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل املغربية وحكومة مجهورية الاكمريون لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل املغربية وحكومة مجهورية الاكمريون لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل املغربية وحكومة مجهورية الاكمريون لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل املغربية وحكومة مجهورية الاكمريون لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل 
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بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة بني حكومة اململكة         20122012201220122012201220122012ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي         1818181818181818غو يف غو يف غو يف غو يف غو يف غو يف غو يف غو يف االتفاقية املوقعة بواغادو االتفاقية املوقعة بواغادو االتفاقية املوقعة بواغادو االتفاقية املوقعة بواغادو االتفاقية املوقعة بواغادو االتفاقية املوقعة بواغادو االتفاقية املوقعة بواغادو االتفاقية املوقعة بواغادو         يوافق مبوجبه عىليوافق مبوجبه عىل    1122..113377  مرشوع قانون رمقمرشوع قانون رمق  ••
        املغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا8خل.املغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا8خل.املغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا8خل.املغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا8خل.املغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا8خل.املغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا8خل.املغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا8خل.املغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب gزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا8خل.

سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب         2828282828282828االتفاق إالطار للتعاون gقتصادي املوقع �لر�ط يف االتفاق إالطار للتعاون gقتصادي املوقع �لر�ط يف االتفاق إالطار للتعاون gقتصادي املوقع �لر�ط يف االتفاق إالطار للتعاون gقتصادي املوقع �لر�ط يف االتفاق إالطار للتعاون gقتصادي املوقع �لر�ط يف االتفاق إالطار للتعاون gقتصادي املوقع �لر�ط يف االتفاق إالطار للتعاون gقتصادي املوقع �لر�ط يف االتفاق إالطار للتعاون gقتصادي املوقع �لر�ط يف         يوافق مبوجبه عىليوافق مبوجبه عىل  77.1277.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••

        ........ة املغربية وحكومة مجهورية بلغارYة املغربية وحكومة مجهورية بلغارYة املغربية وحكومة مجهورية بلغارYة املغربية وحكومة مجهورية بلغارYة املغربية وحكومة مجهورية بلغارYة املغربية وحكومة مجهورية بلغارYة املغربية وحكومة مجهورية بلغارYة املغربية وحكومة مجهورية بلغارYبني حكومة اململكبني حكومة اململكبني حكومة اململكبني حكومة اململكبني حكومة اململكبني حكومة اململكبني حكومة اململكبني حكومة اململك        20102010201020102010201020102010

بشأن إالجازات السـنوية مدفوعة أالجر (مراجعة) بشأن إالجازات السـنوية مدفوعة أالجر (مراجعة) بشأن إالجازات السـنوية مدفوعة أالجر (مراجعة) بشأن إالجازات السـنوية مدفوعة أالجر (مراجعة) بشأن إالجازات السـنوية مدفوعة أالجر (مراجعة) بشأن إالجازات السـنوية مدفوعة أالجر (مراجعة) بشأن إالجازات السـنوية مدفوعة أالجر (مراجعة) بشأن إالجازات السـنوية مدفوعة أالجر (مراجعة)         132132132132132132132132االتفاقية رمق االتفاقية رمق االتفاقية رمق االتفاقية رمق االتفاقية رمق االتفاقية رمق االتفاقية رمق االتفاقية رمق         يوافق مبوجبه عىليوافق مبوجبه عىل  144.12144.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق   ••
                ........من قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا8ولية يف دورته الرابعة وامخلسنيمن قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا8ولية يف دورته الرابعة وامخلسنيمن قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا8ولية يف دورته الرابعة وامخلسنيمن قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا8ولية يف دورته الرابعة وامخلسنيمن قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا8ولية يف دورته الرابعة وامخلسنيمن قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا8ولية يف دورته الرابعة وامخلسنيمن قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا8ولية يف دورته الرابعة وامخلسنيمن قبل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا8ولية يف دورته الرابعة وامخلسني        19701970197019701970197019701970يونيو يونيو يونيو يونيو يونيو يونيو يونيو يونيو         2424242424242424، املعمتدة جبنيف يف ، املعمتدة جبنيف يف ، املعمتدة جبنيف يف ، املعمتدة جبنيف يف ، املعمتدة جبنيف يف ، املعمتدة جبنيف يف ، املعمتدة جبنيف يف ، املعمتدة جبنيف يف 19701970197019701970197019701970

        

 42.10من القانون رمق  6بتعديل املادة لس النواب ال املكتب عىل جلنة العدل والترشيع مقرتح قانون حمال من جمٔاح ذ]بعد بعد بعد بعد 
 1432رمضان  16املؤرخ يف  1.11.151املتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته والصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

    .2011ٔاغسطس  17املوافق لـ 
  

  

اليت سريأسها اخلليفة اخلامس و  2013يوليوز  16الثالxء  يومجلسة  صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل الشفهية أالسـئ|جمال  يفيفيفيف
  جلسة.والسـيد عبد اللطيف ابدوح ¹ٔمني للرئيس السـيد عبد الرحامن ٔاشن لل

        

        

وة اجلهوية للربملا¼ت الفرنكوفونية ٔاشغال الند    تقرير حول مشاركة الربملان املغريب يف    اطلع املكتب عىل    العالقات اخلارجيةجمال يف يف يف يف 
  .2013يونيو  15 – 13ليربوفيل / الغابون ب  ا¿ي عقد  حول موضوع "الربملا¼ت ومقاربة النوع"

  

        

طلب رئيس الفريق احلريك مبجلس النواب لكتابة الواÂة أالمامية 9لس املستشارين �للغة  اطلع املكتب عىل أالخريويف ويف ويف ويف 
  .مع العمل عىل تفعيل قرار ترسـمي اللغة أالمازيغية لكغة رمسية الشـتغال الربملان """"فيناغأالمازيغية وحبروف "تي 

 


