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   616المكتب اجتماع                                                                                                        المستشارينمجلس  
 

        166166166166اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        2013201320132013    نونربنونربنونربنونرب    21212121    مخليسمخليسمخليسمخليسااااليوم ليوم ليوم ليوم 

        
اج�عا برئاسة رئيس ا4لس ا3كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور  2013 نونرب 21امخليس مكتب جملس املستشارين يوم  قدقدقدقدعععع

            أالعضاء السادة: 
        اخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيساخلليفة أالول للرئيس        ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل                
        ة الثاين للرئيسة الثاين للرئيسة الثاين للرئيسة الثاين للرئيساخلليفاخلليفاخلليفاخلليف        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل                
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطي                
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل                
                حماسب،حماسب،حماسب،حماسب،        ::::                عبد املاZ أفرYطعبد املاZ أفرYطعبد املاZ أفرYطعبد املاZ أفرYط                
                        

 بداية هذا jج�ع اطلع املكتب عىل قرار ا4لس ا3سـتوري اeي رصح مبوجبه بتعذر البت يف مطابقة النظام ا3اخيل 4لسيف يف يف يف 
  املستشارين لuسـتور بسبب تقدميه يف شلك تعديالت عىل النص أالصيل.

        
        

   .2014املتعلق مبزيانية سـنة  110.13ٔاحال املكتب عىل جلنة املالية مرشوع القانون رمق  الترشيع جمال  يفيفيفيف
 

 ه هذا الفريق املتعلققرر املكتب مراس� اللجنة ا�تصة قصد برجمة مقرتح سابق ؤان تقدم ب الفريق jشرتايكمن  طلبطلبطلبطلبببببو و و و 
  مبنع التدخني وإالشهار وا3عاية للتبغ يف بعض أالماكن العمومية.

    

        بتوصل جملس النواب مبشاريع قوانني ويتعلق أالمر بـ  :  جانب آخر ٔاخذ املكتب علاممن من من من 

    14141414    اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري، املوقع بأاكدير يفاتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري، املوقع بأاكدير يفاتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري، املوقع بأاكدير يفاتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري، املوقع بأاكدير يفيوافق مبوجبه عىل  37.1337.1337.1337.13مرشوع قانون رمق  •
  .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة فيدرالية روسـيابني حكومة اململكة املغربية وحكومة فيدرالية روسـيابني حكومة اململكة املغربية وحكومة فيدرالية روسـيابني حكومة اململكة املغربية وحكومة فيدرالية روسـيا    2013201320132013فرباير فرباير فرباير فرباير 

اتفاقية املساعدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئ، املوقعة اتفاقية املساعدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئ، املوقعة اتفاقية املساعدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئ، املوقعة اتفاقية املساعدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئ، املوقعة يوافق مبوجبه عىل  56.1356.1356.1356.13مرشوع قانون رمق  •
  الشاملية.الشاملية.الشاملية.الشاملية.    بني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ٕايرلندابني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ٕايرلندابني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ٕايرلندابني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ٕايرلندا    2013201320132013أبريل أبريل أبريل أبريل     15151515بلندن يف بلندن يف بلندن يف بلندن يف 

املوقعة اتفاق لنقل أالشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقات، اتفاق لنقل أالشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقات، اتفاق لنقل أالشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقات، اتفاق لنقل أالشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقات، يوافق مبوجبه عىل  61.1361.1361.1361.13مرشوع قانون رمق  •
 بني اململكة املغربية وامجلهورية إالسالمية املوريتانية. 2013ٔابريل  24بنواكشوط 

البرصي، املعمتدة من قبل البرصي، املعمتدة من قبل البرصي، املعمتدة من قبل البرصي، املعمتدة من قبل السمعي السمعي السمعي السمعي     ءءءءااااأالدأالدأالدأالد    يوافق مبوجبه عىل معاهدة بيجني بشأن    29.1329.1329.1329.13    مرشوع قانون رمق •
يونيو  26اىل  20املنعقد ببكني من ا3ول أالعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر ا3بلومايس ا3ول أالعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر ا3بلومايس ا3ول أالعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر ا3بلومايس ا3ول أالعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر ا3بلومايس 

    ؛2012

بني  2013ٔابريل  15يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسلمي املطلوبني املوقعة بلندن يف  55.1355.1355.1355.13مرشوع قانون رمق  •
    ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وٕايرلندا الشاملية.ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وٕايرلندا الشاملية.ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وٕايرلندا الشاملية.ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وٕايرلندا الشاملية.اململكة املغربية واملاململكة املغربية واملاململكة املغربية واملاململكة املغربية وامل
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بني حكومة  2012ديسمرب  13يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون املوقع »لر»ط يف  58.1358.1358.1358.13مرشوع قانون رمق  •
 .ة للطاقة النوويةة للطاقة النوويةة للطاقة النوويةة للطاقة النوويةييييم م م م تطوير jسـتخدامات السل تطوير jسـتخدامات السل تطوير jسـتخدامات السل تطوير jسـتخدامات السل اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الفرنسـية من ٔاجل 

، املوقعة بنواكشوط االتفاقية بشأن نقل أالشخاص احملكوم علهيماالتفاقية بشأن نقل أالشخاص احملكوم علهيماالتفاقية بشأن نقل أالشخاص احملكوم علهيماالتفاقية بشأن نقل أالشخاص احملكوم علهيميوافق مبوجبه عىل  13131313....62626262مرشوع قانون رمق  •
  بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمية املوريتانية. 2013ٔابريل  24يف 

بني حكومة  2013ٔابريل  19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بواشـنطن يف  63.1363.1363.1363.13مرشوع قانون رمق  •
لتجنب jزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب لتجنب jزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب لتجنب jزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب لتجنب jزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب ململكة املغربية وحكومة مجهورية ليتوانيا ا

 .عىل ا3خلعىل ا3خلعىل ا3خلعىل ا3خل

(س  حة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراءحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراءحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراءحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراءاملعاهدة املنقاملعاهدة املنقاملعاهدة املنقاملعاهدة املنقوجبه عىل يوافق مب 64.1364.1364.1364.13مرشوع قانون رمق  •
  .2013فرباير  16ص)، املوقعة بأجنمينا يف 

  بتنظمي ¾نة وكيل أالعامل حمرر العقود ½بتة التارخي.بتنظمي ¾نة وكيل أالعامل حمرر العقود ½بتة التارخي.بتنظمي ¾نة وكيل أالعامل حمرر العقود ½بتة التارخي.بتنظمي ¾نة وكيل أالعامل حمرر العقود ½بتة التارخي.يتعلق  88.1288.1288.1288.12 مرشوع قانون رمق •

        »4لس أالعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.»4لس أالعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.»4لس أالعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.»4لس أالعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.يتعلق     105.12105.12105.12105.12مرشوع قانون رمق  •
    

صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل هذه اجللسة اليت سرئاسها  2013نونرب  26جلسة أالسـئ� الشفهية ليوم الثال½ء وخبصوص وخبصوص وخبصوص وخبصوص 
    ة اخلامس للرئيس عبد الرحامن ٔاشن والسـيد محيد كوسكوس Åٔمني للجلسة.اخلليف

        

وافق املكتب عىل تسديد مسامهة ا4لس مضن الشعبة املغربية يف موازنة الربملان العريب برمس  العالقات اخلارجية جمال  يفيفيفيف
  .2013سـنة 

  

مة الترشيعية إالفريقية أالوىل يف موضوع "املؤسسات مشاركة الوفد الربملاين املغريب يف ٔاشغال القاطلع عىل تقرير عن  كامكامكامكام
  .2013نونرب  13ٕاىل  11الترشيعية الناشـئة يف ٕافريقيا : حتدYت ورهاÎت" بأبوجا / نيجريY من 

        
  

حمور الشؤون إالدارية قدم أالمني العام للمجلس عرضا حول إالجراءات العملية لتطبيق منظام جديد عىل غرار ماهو  يفيفيفيف
يف ٕادارة جملس النواب، وهو ما يتطلب تغيري وتمتمي القرار املتعلق هبذا ا4ال واالتفاق عىل املعايري اليت جيب معمول به 

  اع�دها الختيار مرحشي لشغل مناصب املسؤولية.
  

ا يف دراسة املوضوع ؤا½ره عىل تطور بنية ٕادارة جملس املستشارين كخطوة حنو الريق هبذه إالدارة ليك تلعب دوره وبعدوبعدوبعدوبعد
مواكبة العمل الربملاين، صادق املكتب عىل قرار بتعديل وتمتمي القرار السابق الصادر عنه حول تنظمي اختصاصات ٕادارة جملس 
املستشارين. كام قرر تشكيل جلنة عنه برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس السـيد محمد فضييل وعضوية السادة احملاسـبني وأالمني 

ر متاكمل �تلف إالجراءات املزمع تطبيقها خلروج هذا املنظام ٕاىل حزي الوجود مع وضع شـبكة العام للمجلس قصد وضع تصو 
لقراءة املعايري اليت سيمت اقرتاÞا واليت جيب ٔان تتوفر 3ى املرحشني لشغل مناصب املسؤولية، وعرض أالمر من جديد عىل 

 قرارا هنائيا هبذا الشأن.ٔانظام املكتب ليتخذ 
 


