
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        ععععرض اج�رض اج�رض اج�رض اج�حمحمحمحم
املستشاريناملستشاريناملستشاريناملستشارين    مكتب جملسمكتب جملسمكتب جملسمكتب جملس     

        2014201420142014    مارسمارسمارسمارس    24242424    االثننياالثننياالثننياالثننيليوم ليوم ليوم ليوم     182182182182    رمقرمقرمقرمق
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        

        
        

        
        
        
        



10:27:15 15/04/2014 

 2

         182كتب اجتماع الم                                                                                                    المستشارينمجلس  
    

        182182182182اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201مارس مارس مارس مارس     24242424االثنني االثنني االثنني االثنني 

        

اج�عا برئاسة رئيس ا5لس ا4كتور محمد الشـيخ بيد هللا وحضور مارس  24االثنني  مكتب جملس املستشارين يوم عقدعقدعقدعقد
     أالعضاء السادة: 

        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                اللاللاللاللــــفوزي بنعفوزي بنعفوزي بنعفوزي بنع      
        ين للرئيس،ين للرئيس،ين للرئيس،ين للرئيس،اخلليفة الثااخلليفة الثااخلليفة الثااخلليفة الثا        ::::                يليليليلــــــــــــــــــــمحمد فضيمحمد فضيمحمد فضيمحمد فضي                        
        اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛        : : : :         عبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشن                        
        ؛؛؛؛        ببببــــــــــــــــــــــــحماسحماسحماسحماس        ::::                للللــــــــــــــــــــعابد شكيعابد شكيعابد شكيعابد شكي                        
        ؛؛؛؛ني ني ني ني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمأمأمأم        ::::                عبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]طعبد املا\ أفر]ط            
        أمــــــــني.أمــــــــني.أمــــــــني.أمــــــــني.        ::::                محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                        

        
خالل جلسة معومية يعقدها ا5لس املوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق، قرر املكتب برجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة بعد بعد بعد بعد 

 مبارشة بعد جلسة افتتاح ا4ورة الترشيعية املقبm. ويتعلق أالمر lلنصوص التالية :

 1379من ربيع االٓخر  24الصادر يف  1.59.301يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  85.1285.1285.1285.12مرشوع قانون رمق  ....1111
  ؛والتأمنيوالتأمنيوالتأمنيوالتأمني    تأسيس صندوق وطين للتقاعدتأسيس صندوق وطين للتقاعدتأسيس صندوق وطين للتقاعدتأسيس صندوق وطين للتقاعد) يف  1959أكتوبر  27(

  "القطب املايل ل�ارالبيضاء"؛"القطب املايل ل�ارالبيضاء"؛"القطب املايل ل�ارالبيضاء"؛"القطب املايل ل�ارالبيضاء"؛    بصفة    املتعلق 44.10يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  68.1268.1268.1268.12مرشوع قانون  ....2222
، املوافق عليه من النظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعيةالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات الطبيعية    عىل    يوافق مبوجبه 98.1398.1398.1398.13مرشوع قانون رمق  ....3333

 ؛2012مارس  10زاري lلقاهرة يف طرف جملس جامعة ا4ول العربية عىل املسـتوى الو 
)، املوقعة العالقات الشخصية للطفل (جملس أورlالعالقات الشخصية للطفل (جملس أورlالعالقات الشخصية للطفل (جملس أورlالعالقات الشخصية للطفل (جملس أورl    بشأن    االتفاقية    يوافق مبوجيه عىل 147.12147.12147.12147.12مرشوع قانون  ....4444

 ؛2003ماي  15بسرتاسـبورغ 
جملس أوروl حول حامية أالطفال من �سـتغالل و�عتداء جملس أوروl حول حامية أالطفال من �سـتغالل و�عتداء جملس أوروl حول حامية أالطفال من �سـتغالل و�عتداء جملس أوروl حول حامية أالطفال من �سـتغالل و�عتداء     يوافق مبوجبه عىل اتفاقية    148.12148.12148.12148.12مرشوع قانون رمق  ....5555

 ؛2007ٔاكتوبر  25، املوقعة بالنزاروت يف يسيسيسيساجلناجلناجلناجلن
املوقعة املعاهدة املنقحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراء(س.ص)، املعاهدة املنقحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراء(س.ص)، املعاهدة املنقحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراء(س.ص)، املعاهدة املنقحة ٕالنشاء جتمع دول الساحل والصحراء(س.ص)،     يوافق مبوجبه عىل 64.1364.1364.1364.13مرشوع قانون رمق  ....6666

 ؛2013فرباير  16بأجنمينا يف 
ن قبل ا4ول ، املعمتدة مأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصي    بشأنمعاهدة بيجني معاهدة بيجني معاهدة بيجني معاهدة بيجني يوافق مبوجبه عىل  29.1329.1329.1329.13مرشوع قانون  ....7777

 ؛2012يونيو  26ٕاىل  20أالعضاء يف املنظمة  العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر ا4بلومايس املنعقد ببكني من 
وعىل  2001نومفرب  23املوقعة ببودابست يف اجلرامئ املعلوماتية، اجلرامئ املعلوماتية، اجلرامئ املعلوماتية، اجلرامئ املعلوماتية،     يوافق مبوجبه عىل اتفاقية 136.12136.12136.12136.12مرشوع قانون رمق  ....8888

 ؛2003يناير  28تفاقية، املوقع بسرتاسـبورغ يف الربوتوكول إالضايف لهذه اال
 15املوقعة بلندن يف املساعدة القانونية املتباد¶ يف امليدان اجلنايئ، املساعدة القانونية املتباد¶ يف امليدان اجلنايئ، املساعدة القانونية املتباد¶ يف امليدان اجلنايئ، املساعدة القانونية املتباد¶ يف امليدان اجلنايئ،     يوافق مبوجبه عىل اتفاقية 56.1356.1356.1356.13مرشوع قانون رمق  ....9999

 بني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشاملية؛ 2013ابريل 
 (كام وفق عليه جملس النواب)؛ بدمج بعض اجلامعاتبدمج بعض اجلامعاتبدمج بعض اجلامعاتبدمج بعض اجلامعات    ن بسن ٔاحاكم خاصة تتعلقمقرتح قانو  ....10101010
مبزاو¶ ¾نة الهندسة املعامرية وٕاحداث هيئة املهندسني مبزاو¶ ¾نة الهندسة املعامرية وٕاحداث هيئة املهندسني مبزاو¶ ¾نة الهندسة املعامرية وٕاحداث هيئة املهندسني مبزاو¶ ¾نة الهندسة املعامرية وٕاحداث هيئة املهندسني املتعلق  016.89بتمتمي القانون رمق  65.1265.1265.1265.12مرشوع قانون رمق  ....11111111

    املعامريني الوطنية.املعامريني الوطنية.املعامريني الوطنية.املعامريني الوطنية.
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    ويتعلق أالمر بـ  :ويتعلق أالمر بـ  :ويتعلق أالمر بـ  :ويتعلق أالمر بـ  :يع القوانني اجلديدة يع القوانني اجلديدة يع القوانني اجلديدة يع القوانني اجلديدة جموعة من مشار جموعة من مشار جموعة من مشار جموعة من مشار بتوصل جملس النواب مببتوصل جملس النواب مببتوصل جملس النواب مببتوصل جملس النواب مببعد ذ\ أخذ املكتب علام بعد ذ\ أخذ املكتب علام بعد ذ\ أخذ املكتب علام بعد ذ\ أخذ املكتب علام 
  ؛lلربيد واملواصالتlلربيد واملواصالتlلربيد واملواصالتlلربيد واملواصالت    املتعلق    24.9624.9624.9624.96    يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق    121.12121.12121.12121.12مرشوع قانون رمق  -
    حكومة اململكة املغربية    بني    2013201320132013    سبمترب    6666    االتفاق املوقع lلرlط يفيوافق مبوجبه عىل  129.13129.13129.13129.13مرشوع قانون رمق  -

 ؛ التعاون التقين واملايل واملساعدات إالنسانيةالتعاون التقين واملايل واملساعدات إالنسانيةالتعاون التقين واملايل واملساعدات إالنسانيةالتعاون التقين واملايل واملساعدات إالنسانية    يرسي بشأنوا5لس الفيدرايل السو 
يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول إالضايف لالتفاقية �وربية حول حامية أالشخاص اÅاتيني جتاه املعاجلة     132.13132.13132.13132.13مرشوع قانون  -

 8املوقع بسرتاسـبورغ يف ، بسلطات املراقبة والتبادل ا4ويل للمعطياتبسلطات املراقبة والتبادل ا4ويل للمعطياتبسلطات املراقبة والتبادل ا4ويل للمعطياتبسلطات املراقبة والتبادل ا4ويل للمعطيات    املتعلق ،االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص
 ؛2011نومفرب 

    بني    2013201320132013    سبمترب    18181818    املوقعة بربازيليا يفيوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املادة املدنية،  124.13124.13124.13124.13مرشوع قانون  - - - - 
    اململكة املغربية وامجلهورية الفيدرالية للربازيل.اململكة املغربية وامجلهورية الفيدرالية للربازيل.اململكة املغربية وامجلهورية الفيدرالية للربازيل.اململكة املغربية وامجلهورية الفيدرالية للربازيل.

تطبيقا ٔالحاكم lلتعيني يف املناصب العليا lلتعيني يف املناصب العليا lلتعيني يف املناصب العليا lلتعيني يف املناصب العليا     املتعلق    02.1202.1202.1202.12لتنظميي رمق بتغيري وتمتمي القانون ا 12.1412.1412.1412.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -
يوليو  17( 1433من شعبان  27تارخي ب  1.12.20فيذ الظهري الرشيف رمق من ا4سـتور الصادر بتن  92و 49الفصلني 

2012.( 
 

قرر املكتب  اللجان ا4امئة املودعة 4ى هذه قوانني ملقرتحات ال عىل جردمناقشـته لوثرية اشـتغال اللجن الربملانية، وبعد اطالعه  وخاللوخاللوخاللوخالل
  ؛مراسm السادة رؤساء الفرق قصد ٕاعادة النظر يف هاته املقرتحات ٕاما lلسحب ٔاو التحيني

    

 جمال العالقات اخلارجية ٔاطلع السـيد الرئيس السادة ٔاعضاء املكتب عىل تفاصيل مشاركة وفد الربملان املغريب اÅي ترٔاسه يف ٔاشغال يفيفيفيف
 ا4ورة السـنوية الحتاد الربملاين ا4ويل اليت عقدت مؤخرا جبنيف واليت شهدت تبين امجلعية العامة ملقرتح الشعبة املغربية ٕالضافة بند

به املغرب  طارئ حول أالوضاع يف ٕافريقيا الوسطى وما ختلÒ ذ\ من مشاورات واتصاالت عكست ا4ور املتنايم اÅي ٔاصبح يطلع
توجيه دعوة ٕاىل رئيس مجموعة الصداقة الربملانية ب وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون مقرتح  4ويل. بعدها وافق املكتب عىليف هذا احملفل ا

ٔاعضاء جلنة كام رحب املكتب lلرغبة اليت عرب عهنا الرومانية وعضو جملس الشـيوخ عن مدينية براسوف للقيام بز]رة معل للمغرب؛ 
  .2014نة عامن القيام بز]رة العمل لبالدÚ يف أواخر شهر ٔابريل الصداقة مبجلس ا4و¶ بسلط 

        

رئيسة جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشـيوخ املكسـييك يف القيام بز]رة معل لبالدÚ ٔاواخر رحب كذ\ lلرغبة اليت عربت عنه كام كام كام كام 
        .2014شهر يوليو 

        

    2014ابريل  8حول إالساكن اليت سـيعقد يوم الربملانيني العامليني  دعوة حلضور ٔاشغال منتدى جانب آخر وافق املكتب عىل تلبيةمن من من من 
  ؛2014ابريل  11ٕاىل  5وذ\ عىل هامش  أشغال ا4ورة السابعة للمنتدى العاملي احلرضي من بكولومبيا،   Medelin مبدينة

        

ت التابعة للجمعية الربملانية للبحر أالبيض حول حقوق إالنسان وحوار احلضاراحلضور أشغال اللجنة ا4امئة الثالثة مماثm دعوة  وعىلوعىلوعىلوعىل
  ؛2014ابريل  25و  24تركيا يويم  –املتوسط اليت ستنعقد مبدينة انطاليا 

        

، قرر املكتب توجيه لسا5 هذا خوة الربملانية أالردنية املغربية يفجلنة االٔ     اطالع املكتب عىل قرار جملس أالعيان أالردين بتشكيل وبعدوبعدوبعدوبعد
  لز]رة املغرب. لجمعية الربملانية 5لس أورlاجلديدة ل رئيسة دعوة ٕاىل ال

        

    ؛2015قيام وفد برئاسة السـيد رئيس ا5لس بز]رة للياlن ما بني فرباير ومارس ل مقرتح سفارة الياlن وافق املكتب عىل كام كام كام كام 
        

اليت عقدت  لترشيعي أالول للربملان العريبتقرير حول ٔاشغال اجللسة الثالثة لالنعقاد الثاين من الفصل اأالخري اطلع املكتب عىل  ويفويفويفويف
  .2014مارس  08-03أ]م  lملنامة

        

كيفيات التعيني يف املناصب العليا ومناصب املسؤولية مبجلس جمال الشؤون إالدارية، قدم السـيد أالمني العام للمجلس عرض حول يف يف يف يف 
  ستشارين lجلريدة الرمسية.وذ\ عىل ٕاثر صدور قرار املكتب حول منظام ٕادارة جملس امل  املستشارين؛
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التابع 5لس املستشارين وآفاق تطوير معÒ مسـتقبال مبا  مركــــز ا4راسـات وأالحبـــــــاثقدم عرضا آخر حول حصيm معل كام كام كام كام 

زيد يسـتجيب حلاجيات العمل ورضورات �سترشاف املسـتقبيل ويف هذا إالطار أكد املكتب عىل رضورة حتسيس الفرق ٕاليالء م
�ه�م. كام أكد املكتب عىل رضورة توسـيع قاعدة املشاركة يف هذا املركز وفق رشوط انضامم جديدة تتوí النجاعة والفعالية من 

  لعمل هذا املركز. 
        

عرب املكتب عن ،م 2014هـ / 1435إالسالمية حول حصة ا5لس من مقاعد جح راسm وزارة أالوقاف والشؤون مناقشـته مل وخاللوخاللوخاللوخالل
ل تقديره للجهود اليت يقوم هبا السـيد وزير أالوقاف والشؤون إالسالمية ومدى �ه�م اÅي يوليه للمجلس يف هذا ا5ال وقد جزي

قرر املكتب مراسm السـيد الوزير لتبيان أالسـباب اليت حالت دون اسـتغالل ا5لس 5موع احلصة اليت خصصت ñ السـنة الفارطة 
  بات اجلديدة لتدبري هذا امللف بشلك عقالين.ومقرتحا العديد من الرتتي 

        

أالخري وافق املكتب عىل عقد اج�عات مشرتكة بني جلنة العدل والترشيع وجلنة التعلمي والشؤون �ج�عية 5lلس 4راسة  ويفويفويفويف
بتحديد رشوط     11119.129.129.129.12 مرشوع قانونالوطين حلقوق إالنسان وا5لس �قتصادي و�ج�عي والبييئ حول  ا5لسرٔاي  ومناقشة

مبثابة  109.12109.12109.12109.12والبييئ يف مرشوع قانون رمق ا5لس �قتصادي و �ج�عي ، وكذا رأي الشغل والتشغيل املتعلقة lلعامل املزنليني
  مدونة التعاضد.

  

    


