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        771اع المكتباجتم                                                                                                        المستشارينمجلس  

  
        

        777717171717اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201    فربايرفربايرفربايرفرباير    03030303االثنني االثنني االثنني االثنني ليوم ليوم ليوم ليوم 

        
        

وحضور  رئيس ا:لس ا9كتور محمد الشـيخ بيد هللاج�عا برئاسة  2014201420142014 فرباير 11111111االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقدعقدعقدعقد
  أالعضاء السادة: 

     

        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                        فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل      
        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،        ::::                        حلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكنحلسن بيجديكن                        
        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 املا[ أفر\طعبد املا[ أفر\طعبد املا[ أفر\طعبد املا[ أفر\ط            

        

د ٔامحد اجلوهري اhي وافته املنية بداية هذا dج�ع قرٔا السادة ٔاعضاء املكتب الفاحتة ترحام عىل روح الفقيد املستشار السـي يفيفيفيف
  مؤخرا ٕاثر حادثة سري مؤملة.

  

خصص املكتب اج�عه لتنظمي ماتبقى t من جلسات ٕاىل غاية هناية ا9ورة حىت يتسـىن t املصادقة عىل ٔاكرب عدد ممكن من  وقدوقدوقدوقد
تالية مبارشة بعد حصة أالسـئ� لشفهية ليوم النصوص الترشيعية احملا� عليه. وهكذا قرر املكتب برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة ال 

  : 2014فرباير  11الثال�ء 

ينسخ ويعوض الباب الثالث املتعلق مبسطرة أالمر �ٔالداء من القسم الرابع من قانون  1.131.131.131.13رمق  مرشوع قانون •
  القايض ٕ�حداث حمامك جتارية . 53.95من القانون رمق  22املسطرة املدنية واملادة 

�ٕالقامات �ٕالقامات �ٕالقامات �ٕالقامات القايض بسن ٕاجراءات خاصة تتعلق  01.07يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  80.1380.1380.1380.13مق مرشوع قانون ر •
    النظام أالسايس للمؤسسات السـياحية.النظام أالسايس للمؤسسات السـياحية.النظام أالسايس للمؤسسات السـياحية.النظام أالسايس للمؤسسات السـياحية.مبثابة  61.00وبتغيري وتمتمي القانون رمق  العقارية لٕالنعاش السـيا£العقارية لٕالنعاش السـيا£العقارية لٕالنعاش السـيا£العقارية لٕالنعاش السـيا£

 1434ذي القعدة  6لصادر يف ا 2.13.657يقيض �ملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  105.13105.13105.13105.13مرشوع قانون رمق  •
ٕ�لغاء الز\دات والغرامات واhعائر وصوائر التحصيل ٕ�لغاء الز\دات والغرامات واhعائر وصوائر التحصيل ٕ�لغاء الز\دات والغرامات واhعائر وصوائر التحصيل ٕ�لغاء الز\دات والغرامات واhعائر وصوائر التحصيل املتعلق  120.12) بنسخ وتعويض القانون رمق 2013سبمترب  13(

    املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت وأال±وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت وأالقالمي اجلهات.املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت وأال±وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت وأالقالمي اجلهات.املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت وأال±وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت وأالقالمي اجلهات.املتعلقة �لرسوم واحلقوق واملساهامت وأال±وى املسـتحقة لفائدة امجلاعات والعامالت وأالقالمي اجلهات.

    ميثاق وطين للبيئة والتمنية املسـتدامة. ميثاق وطين للبيئة والتمنية املسـتدامة. ميثاق وطين للبيئة والتمنية املسـتدامة. ميثاق وطين للبيئة والتمنية املسـتدامة. مبثابة     12121212....99999999ٕاطار رمق  –مرشوع قانون  •
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برمج مجموعة من النصوص الترشيعية اليت سـتصادق علهيا اللجن اºتصة هذا اليوم وذ[ خالل جلسة معومية زوال يوم ف¸ ف¸ ف¸ ف¸ 
نومفرب  18بربوكسـيل يف يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول املوقع  126.13126.13126.13126.13واليت يتصدرها مرشوع قانون رمق  2014فرباير  12أالربعاء 
بني اململكة املغربية وdحتاد أالورويب واحملدد ٕالماكنية الصيد واملقابل املايل املنصوص علهيام يف اتفاق الرشاكة يف جمال  2013

  dحتاد أالورويب، وكذا :الصيد البحري بني اململكة املغربية و

(س.ص)، املوقعة  جتمع دول الساحل والصحراءجتمع دول الساحل والصحراءجتمع دول الساحل والصحراءجتمع دول الساحل والصحراءيوافق مبوجبه عىل املعاهدة املنقحة ٕالنشاء  64.1364.1364.1364.13مرشوع قانون رمق  •
 .2013فرباير  16بأجنمينا يف 

(جملس ٔاورو�)، املوقعة  العالقات الشخصية للطفلالعالقات الشخصية للطفلالعالقات الشخصية للطفلالعالقات الشخصية للطفليوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن  147.12147.12147.12147.12مرشوع قانون رمق  •
 .2003ماي  15بسرتاسـبورغ يف 

حامية أالطفال من dسـتغالل وdعتداء حامية أالطفال من dسـتغالل وdعتداء حامية أالطفال من dسـتغالل وdعتداء حامية أالطفال من dسـتغالل وdعتداء يوافق مبوجبه عىل اتفاقية جملس ٔاورو� حول  141414148.128.128.128.12مرشوع قانون رمق  •
  .2007ٔاكتوبر  25، املوقعة بالنزاروت يف اجلنيساجلنيساجلنيساجلنيس

، املوافق عليه من النظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةيوافق مبوجبه عىل  98.1398.1398.1398.13مرشوع قانون رمق  •
 .2012مارس  10ربية عىل املسـتوى الوزاري �لقاهرة يف طرف جملس جامعة ا9ول الع

، املوقعة بلندن يف املساعدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئاملساعدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئاملساعدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئاملساعدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئيوافق مبوجبه عىل اتفاقية  56.1356.1356.1356.13مرشوع قانون رمق  •
 بني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وٕايرلندا الشاملية. 2013ٔابريل  15

وعىل  2001نومفرب  23، املوقعة ببودابست يف اجلرامئ املعلوماتيةاجلرامئ املعلوماتيةاجلرامئ املعلوماتيةاجلرامئ املعلوماتيةيوافق مبوجبه عىل اتفاقية  136.12136.12136.12136.12ع قانون رمق مرشو •
 .2003يناير  28الربوتوكول إالضايف لهذه االتفاقية، املوقع بسرتاسـبورغ يف 

ملعمتدة من قبل ا9ول ، اأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصيبشأن  بيجنيبيجنيبيجنيبيجنييوافق مبوجبه عىل معاهدة  29.1329.1329.1329.13مرشوع قانون رمق  •

 .2012يونيو  26ٕاىل  20أالعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر ا9يبلومايس املنعقد ببكني من 

بني اململكة  2013ٔابريل  15املوقعة بلندن يف  تسلمي املطلوبنيتسلمي املطلوبنيتسلمي املطلوبنيتسلمي املطلوبنييوافق مبوجبه عىل اتفاقية  55.1355.1355.1355.13مرشوع قانون رمق  •
 تحدة لربيطانيا العظمى وٕايرلندا الشاملية.املغربية واململكة امل 

، املوقعة بسرتاسـبورغ ممارسة حقوق أالطفالممارسة حقوق أالطفالممارسة حقوق أالطفالممارسة حقوق أالطفاليوافق مبوجبه عىل االتفاقية أالوروبية بشأن  146.12146.12146.12146.12مرشوع قانون رمق  •
 .1996يناير  25يف 

، املوقعة متوسطيةمتوسطيةمتوسطيةمتوسطيةقواعد املنشأ التفضيلية أالورو قواعد املنشأ التفضيلية أالورو قواعد املنشأ التفضيلية أالورو قواعد املنشأ التفضيلية أالورو يوافق مبوجبه عىل االتفاقية إالقلميية حول  21.1321.1321.1321.13مرشوع قانون رمق  •
 .2012ٔابريل  18بربوكسـيل يف 

 11( 1434ذي القعدة  4الصادر يف  2.13.650يقيض �ملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  104.13104.13104.13104.13مرشوع قانون رمق  •
 .حبل واك� الرشاكة من أجل التمنية وتصفيهتاحبل واك� الرشاكة من أجل التمنية وتصفيهتاحبل واك� الرشاكة من أجل التمنية وتصفيهتاحبل واك� الرشاكة من أجل التمنية وتصفيهتا) 2013سبمترب 

        

نصوص قرر املكتب dقتصار عىل سؤال واحد للك فريق خالل اجللسة ا:ال ٔامام ا:لس للمصادقة عىل ٔاكرب عدد من ال  وٕالفساحوٕالفساحوٕالفساحوٕالفساح
  اليت سـيعقدها ا:لس هذا اليوم واليت ستتأخر عن موعدها بساعة ونصف لزتامن انعقادها مع انعقاد جملس للوزراء.

  

ة تلفزية حيث سـيعهد ٕاىل جلينة من أالخري ٔاخرب السـيد الرئيس السادة ٔاعضاء املكتب بآخر املعطيات املتعلقة ٕ�نشاء قناة برملاني ويفويفويفويف
 ا:لس تتكون من عضوين من ديوان السـيد الرئيس مبتابعة هذا امللف ومبارشة اخلطوات التنظميية املتعلقة به.

        

 


