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        417ع المكتباجتما                                                                                                        المستشارينمجلس  

  
        

        444417171717اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201    ينايرينايرينايريناير    27272727االثنني االثنني االثنني االثنني ليوم ليوم ليوم ليوم 

        
 السـيد محمد فوزي بنعاللرئيس ا5لس اخلليفة أالول لاج�عا برئاسة  2014201420142014 يناير 27272727االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقدعقدعقدعقد

 وحضور أالعضاء السادة: 
            
        اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،اخلليفة الثاين للرئيس،        ::::                محمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييلمحمد فضييل      
        اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                يجديكنيجديكنيجديكنيجديكنحلسن ب حلسن ب حلسن ب حلسن ب             
        اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،        ::::                شـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبدا                        
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن                        
        حماسبحماسبحماسبحماسب        ::::                عابد شكيلعابد شكيلعابد شكيلعابد شكيل                        
    أمني أمني أمني أمني         ::::        عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح            

        

 Zف Zف Zف Zاعتذر عن حضور هذا _ج�ع السـيد عبد املا^ ٔافر[ط.ف        
        

تداول املكتب يف شأن ما ٔاثري مؤخرا خالل اجللسات العمومية بعد قرار احلكومة  ق�ع املكتب الساباملوافقة عىل حمرض اجبعد بعد بعد بعد 
وقف بث إالحاطات علام ورفض خمتلف مكوtت ا5لس لهذا القرار. ويف هذا إالطار قرر املكتب، وبطلب من السادة رؤساء 

حق جملس املستشارين يف احلزي الزمين ا�صص للمؤسسة الربملانية  الفرق توجيه مراس| ٕاىل الهيئة العليا للسمعي البرصي لضامن
  دون ٕاعطاء احلق ٔالي اكن للترصف يف هذا احلزي.

        

يناير  29قرر املكتب تأجيل اجللسة الشهرية ا�صصة ملساء� السـيد رئيس احلكومة اليت اكن من املقرر عقدها يوم أالربعاء بعدها بعدها بعدها بعدها 
  املقبل.املقبل ٕاىل غاية أالسـبوع  2014

        

يناير وذ^ ل�راسة  28جمال الترشيع قرر املكتب برجمة جلسة معومية مبارشة بعد حصة أالسـئ| الشفهية ليوم الثال�ء  يفيفيفيف
  والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية :

  .ٕ�حداث هيئة مراقبة التأمينات و_حتياط _ج�عيٕ�حداث هيئة مراقبة التأمينات و_حتياط _ج�عيٕ�حداث هيئة مراقبة التأمينات و_حتياط _ج�عيٕ�حداث هيئة مراقبة التأمينات و_حتياط _ج�عييقيض  64.1264.1264.1264.12مرشوع قانون رمق  •

    ٕ�حداث وتنظمي "مؤسسة أالعامل _ج�عية لفائدة موظفي وزارة _قتصاد واملالية".ٕ�حداث وتنظمي "مؤسسة أالعامل _ج�عية لفائدة موظفي وزارة _قتصاد واملالية".ٕ�حداث وتنظمي "مؤسسة أالعامل _ج�عية لفائدة موظفي وزارة _قتصاد واملالية".ٕ�حداث وتنظمي "مؤسسة أالعامل _ج�عية لفائدة موظفي وزارة _قتصاد واملالية".يقيض  82.1282.1282.1282.12ن رمق مرشوع قانو •

 النظام ا اخيل 5لس املستشارين.النظام ا اخيل 5لس املستشارين.النظام ا اخيل 5لس املستشارين.النظام ا اخيل 5لس املستشارين.مرشوع  •

 .�ملدرسة الوطنية العليا للمعادن �لر�ط�ملدرسة الوطنية العليا للمعادن �لر�ط�ملدرسة الوطنية العليا للمعادن �لر�ط�ملدرسة الوطنية العليا للمعادن �لر�طيتعلق  89.1289.1289.1289.12مرشوع قانون رمق  •
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ريع القوانني اليت توصل هبا ا5لس مؤخرا من جملس النواب، ويتعلق أالمر ٕاثر ذ^ ٔاحال املكتب عىل اللجن ا�تصة مجموعة من مشا
  بـ :

بني  2013فرباير  14يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري، املوقع بأاكدير يف  37.1337.1337.1337.13مرشوع قانون رمق  •
 حكومة اململكة املغربية وحكومة فيدرالية روسـيا.

)، BIPMمبوجهبا املكتب ا ويل لٔالوزان واملقاييس (اتفاقية املرت املنشئ اتفاقية املرت املنشئ اتفاقية املرت املنشئ اتفاقية املرت املنشئ افق مبوجبه عىل يو  49.1349.1349.1349.13مرشوع قانون رمق  •
  .1921ٔاكتوبر  6واملعد� يف  1875ماي  20املوقعة بباريس يف 

، املوقع بداكر يف بشأن النقل ا ويل عرب الطرق للمسافرين والبضائعبشأن النقل ا ويل عرب الطرق للمسافرين والبضائعبشأن النقل ا ويل عرب الطرق للمسافرين والبضائعبشأن النقل ا ويل عرب الطرق للمسافرين والبضائعيوافق مبوجبه عىل االتفاق  57.1357.1357.1357.13مرشوع قانون رمق  •
 بني اململكة املغربية ومجهورية السـنغال. 2013ارس م 16

بني حكومة اململكة  2012ديسمرب  13يوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون املوقع �لر�ط يف  58.1358.1358.1358.13مرشوع قانون رمق  •
 تطوير _سـتخدامات السلمية للطاقة النووية.تطوير _سـتخدامات السلمية للطاقة النووية.تطوير _سـتخدامات السلمية للطاقة النووية.تطوير _سـتخدامات السلمية للطاقة النووية.املغربية وحكومة امجلهورية الفرنسـية من ٔاجل 

، املوقع بنواكشوط يف االتفاق لنقل أالشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقاتاالتفاق لنقل أالشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقاتاالتفاق لنقل أالشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقاتاالتفاق لنقل أالشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقاتيوافق مبوجبه عىل  61.161.161.161.13333مرشوع قانون رمق  •
 بني اململكة املغربية وامجلهورية إالسالمية املوريتانية. 2013ٔابريل  24

ة املغربية بني حكومة اململك 2013ٔابريل  19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بواشـنطن يف  63.1363.1363.1363.13مرشوع قانون رمق  •
 .لتجنب _زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا خللتجنب _زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا خللتجنب _زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا خللتجنب _زدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا خلوحكومة مجهورية ليتوانيا 

 ميثاق وطين للبيئة والتمنية املسـتدامة.ميثاق وطين للبيئة والتمنية املسـتدامة.ميثاق وطين للبيئة والتمنية املسـتدامة.ميثاق وطين للبيئة والتمنية املسـتدامة.مبثابة  99.1299.1299.1299.12ٕاطار رمق  –مرشوع قانون  •
        

        ٕاثر ذ^ أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب بنصوص ترشيعية جديدة ويه :ٕاثر ذ^ أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب بنصوص ترشيعية جديدة ويه :ٕاثر ذ^ أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب بنصوص ترشيعية جديدة ويه :ٕاثر ذ^ أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب بنصوص ترشيعية جديدة ويه :

حبامية أالشخاص اÎاتيني جتاه املعاجلة حبامية أالشخاص اÎاتيني جتاه املعاجلة حبامية أالشخاص اÎاتيني جتاه املعاجلة حبامية أالشخاص اÎاتيني جتاه املعاجلة املتعلقة  108يوافق مبوجبه عىل االتفاقية أالوروبية رمق  46.1346.1346.1346.13انون رمق مرشوع ق •
 .1981يناير  28، املوقعة بسرتاسـبورغ يف االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيصاالٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيصاالٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيصاالٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص

جتميد وجحز ومصادرة أالموال جتميد وجحز ومصادرة أالموال جتميد وجحز ومصادرة أالموال جتميد وجحز ومصادرة أالموال غسل أالموال و غسل أالموال و غسل أالموال و غسل أالموال و يوافق مبوجبه عىل اتفاقية جملس ٔاورو� بشأن  54.1354.1354.1354.13مرشوع قانون رمق  •
  .2005ماي  16، املوقعة بفارسوفيا يف املتحص| من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاباملتحص| من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاباملتحص| من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاباملتحص| من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاب

بني اململكة املغربية ومجهورية  2013يونيو  6يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ببلغراد يف  99.1399.1399.1399.13مرشوع قانون رمق  •
 .لتجنب _زدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا خللتجنب _زدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا خللتجنب _زدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا خللتجنب _زدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا خلرصبيا 

 ....2011201120112011بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية بتصفية مزيانية السـنة املالية يتعلق  125.13125.13125.13125.13مرشوع قانون رمق  •

 .بتجرمي التكفريبتجرمي التكفريبتجرمي التكفريبتجرمي التكفريمقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ فZ يتعلق  •

مبدونة التجارة مبدونة التجارة مبدونة التجارة مبدونة التجارة املتعلق  95.1595.1595.1595.15من القانون رمق  546ة مقرتح قانون يريم ٕاىل تغيري وتمتمي عنوان الكتاب اخلامس واملاد •
 ).1996غشت  01املوافق لـ ( 1417ربيع أالول  15بتارخي  1.96.83الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

        

لرئيس اليت سرئاسها اخلليفة الرابع ل 2014يناير  28جمال أالسـئ| الشفهية صادق املكتب عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم الثال�ء يف يف يف يف 
السـيد شـيخ امحدو ادبدا والسـيد عبد اللطيف ٔابدوح ßٔمني للجلسة. وقد قرر املكتب بأن يقترص جدول أالعامل هذا عىل سؤال 

  واحد للك فريق ٕالفساح ا5ال ٔامام ا5لس لالنهتاء من مناقشة والتصويت عىل بعض مشاريع القوانني.
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مرشوع ز[رة وفد عن  راس| من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون اليت مضنهتاجمال العالقات اخلارجية، اطلع املكتب عىل ميف يف يف يف 

        .2014يناير  20ٕاىل  18مجموعة _شرتاكيني وا ميقراطيني �لربملان أالوريب ٕاىل خمZت تندوف من 
        

خالل الثالث ٔاشهر أالوىل من رحب املكتب �لز[رة اليت يعزتم القيام هبا ٔاحد ٔاعضاء جملس الشـيوخ �لباراغواي ٕاىل املغرب كام كام كام كام 
  هذه السـنة.

        

جانب آخر ٔاخذ املكتب علام مببادرة الربملان ا ومينياكين تأسيس مجموعة الصداقة الربملانية بني املغرب ومجهورية ا ومنياكن. وقد من من من من 
عن تأسيسها بصفة رمسية.   جدد املكتب دعوته ٔالعضاء هذه ا5موعة مبجلس املستشارين قصد _ج�ع النتخاب هيالكها وإالعالن

  كام اطلع عىل قامئة ٔاعضاء مجموعة الصداقة العامنية املغربية مبجلس ا و� بسلطنة عامن اليت مت ٕانشاءها مؤخرا.
  

اطلع املكتب عىل مذكرة من احتاد جمالس ا ول أالعضاء يف منظمة التعاون إالساليم حول القرارات والتوصيات الصادرة عن بعدها بعدها بعدها بعدها 
. وعىل مسودة اتفاقية 2014فرباير  16الثاين للربملانيات املسلامت واليت ستناقش يف ا ورة الثالثة اÎي سينعقد يف طهران يف  املؤمتر

  تعاون مشرتك بني جملس املستشارين ومعهد جنيف حلقوق إالنسان بسويرسا.
        

كة يف ا ورة التاسعة ملؤمتر احتاد جمالس ا ول وافق املكتب عىل تلبية دعوة من جملس الشورى إالساليم إاليراين للمشار كام كام كام كام 
 2014فرباير  19و  18أالعضاء يف منظمة التعاون إالساليم اليت سـتعقد بطهران يويم 

        

جدد الرتحيب بتلبية دعوة من رئيس ا5لس الوطين التأسييس �مجلهورية التونسـية حلضور احتفالية املصادقة عىل مرشوع كام كام كام كام 
  2014يناير  27س يومه االثنني ا سـتور اجلديد بتون

        

أالخري اطلع املكتب عىل تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف ٔاشغال جلنة حقوق املرٔاة التابعة للجمعية الربملانية ويف ويف ويف ويف 
  بربشلونة. 2013نونرب  29لالحتاد من ٔاجل املتوسط، بتارخي 

        

امللكفة �لعالقات مع الربملان وا5متع املدين التعاون يف تنظمي ورشة للتشاور جمال  الشؤون إالدراية تدارس املكتب طلب الوزارة يف يف يف يف 
        والتفاعل مع جملس املستشارين من ٔاجل ٕاعداد ورقة تأطريية حول العالقات بني مجعيات ا5متع املدين والربملان.

        

اليت تعزتم اختاذها عىل ٕاثر ما تعرض õ وزير  دراسـته لتقرير من املفوضية اخلاصة لٔالمن �لربملان حول إالجراءات أالمنيةوبعد وبعد وبعد وبعد 
، قرر املكتب بأن يمت الرشوع وبتنسـيق مع جملس النواب يف ٕاعداد خطة لتنظمي ولوج الصحة العمومية داخل ٔاروقة جملس النواب

  باط.املؤسسة الربملانية من طرف الزائرين وضبط معلية ا خول ٕالهيا وفق ما تقتضيه رشوط السالمة وأالمن و_نض 
  

يف اقتطاع املسامهة مصاحل ٕادارة جملس املستشارين رشوع أالخري قرر املكتب بأن يمت ٕاشعار مجيع السادة املستشارين ب ويف ويف ويف ويف 
  .وذ^ بشلك ٕارادي يف انتظار تعديل املقتضيات القانونية املنظمة لهذا ا5ال _ج�عية للتضامن عىل أالر�ح وا خول

 


