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         318لمكتب اجتماع ا                                                                                                    المستشارينمجلس  
    

        333318181818اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق 
        4444201201201201    أبريلأبريلأبريلأبريل    02020202أالربعاء أالربعاء أالربعاء أالربعاء 

        

اج�عا برئاسة رئيس ا<لس ا=كتور 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      
        الثاين للرئيس،الثاين للرئيس،الثاين للرئيس،الثاين للرئيس،اخلليفة اخلليفة اخلليفة اخلليفة         ::::                يليليليلــــــــــــــــــــمحمد فضيمحمد فضيمحمد فضيمحمد فضي                        
        اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛اخلليفة اخلامــــــــس؛        : : : :         عبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشنعبد الرحامن أوشن                        
        ؛؛؛؛ني ني ني ني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمأمأمأم        ::::                عبد املا[ أفر\طعبد املا[ أفر\طعبد املا[ أفر\طعبد املا[ أفر\ط            
        أمــــــــني.أمــــــــني.أمــــــــني.أمــــــــني.        ::::        عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح                        

        
l يوم امجلعة موعد اجللسة العمومية اhصصة الفتتاح ا=ورة الترشيعية املقباملكتب  حدداملوافقة عىل حمرض اج�ع املكتب السابق، بعد بعد بعد بعد 
  ٔابريل عىل الساعة الرابعة بعد الزوال. 11
قرر املكتب عقد جلسة معومية مبارشة بعد هذه اجللسة tفتتاحية ختصص لqراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة  كامكامكامكام

  التالية :
، املوافق عليه من الطبيعيةالطبيعيةالطبيعيةالطبيعية    النظام أالسايس لالحتاد العريب للمحمياتالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحمياتالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحمياتالنظام أالسايس لالحتاد العريب للمحميات    عىل    يوافق مبوجبه 98.1398.1398.1398.13مرشوع قانون رمق  ....1111

 ؛2012مارس  10طرف جملس جامعة ا=ول العربية عىل املسـتوى الوزاري �لقاهرة يف 
)، املوقعة العالقات الشخصية للطفل (جملس أور�العالقات الشخصية للطفل (جملس أور�العالقات الشخصية للطفل (جملس أور�العالقات الشخصية للطفل (جملس أور�    بشأن    االتفاقية    عىليوافق مبوجيه  147.12147.12147.12147.12مرشوع قانون  ....2222

 ؛2003ماي  15بسرتاسـبورغ 
جملس أورو� حول حامية أالطفال من tسـتغالل وtعتداء جملس أورو� حول حامية أالطفال من tسـتغالل وtعتداء جملس أورو� حول حامية أالطفال من tسـتغالل وtعتداء جملس أورو� حول حامية أالطفال من tسـتغالل وtعتداء     اتفاقيةه عىل يوافق مبوجب    148.12148.12148.12148.12مرشوع قانون رمق  ....3333

 ؛2007ٔاكتوبر  25، املوقعة بالنزاروت يف اجلنيساجلنيساجلنيساجلنيس
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)،     عىليوافق مبوجبه  64.1364.1364.1364.13مرشوع قانون رمق  ....4444

 ؛2013فرباير  16بأجنمينا يف 
، املعمتدة من قبل ا=ول أالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصيأالداء السمعي البرصي    بشأن    بيجنيبيجنيبيجنيبيجنيمعاهدة معاهدة معاهدة معاهدة يوافق مبوجبه عىل  29292929.13.13.13.13مرشوع قانون  ....5555

 ؛2012يونيو  26ٕاىل  20أالعضاء يف املنظمة  العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر ا=بلومايس املنعقد ببكني من 
وعىل  2001نومفرب  23املوقعة ببودابست يف ية، ية، ية، ية، اجلرامئ املعلومات اجلرامئ املعلومات اجلرامئ املعلومات اجلرامئ املعلومات     مبوجبه عىل اتفاقيةيوافق  136.12136.12136.12136.12مرشوع قانون رمق  ....6666

 ؛2003يناير  28الربوتوكول إالضايف لهذه االتفاقية، املوقع بسرتاسـبورغ يف 
 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،     اتفاقيةيوافق مبوجبه عىل  56.1356.1356.1356.13مرشوع قانون رمق  ....7777

 غربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشاملية؛بني اململكة امل 2013ابريل 
    �<لس أالعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.�<لس أالعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.�<لس أالعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.�<لس أالعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.    يتعلق    105.12105.12105.12105.12    مرشوع قانون رمق ....8888

  

ٕاثر وفاة ٕاثر وفاة ٕاثر وفاة ٕاثر وفاة     بشغور مقعدين مبجلس املستشارين عىلبشغور مقعدين مبجلس املستشارين عىلبشغور مقعدين مبجلس املستشارين عىلبشغور مقعدين مبجلس املستشارين عىلا´ي رصح مبوجبه  14/936ا<لس ا=سـتوري رمق ذ[ اطلع املكتب عىل قرار  بعدبعدبعدبعد
 وقرر تالوة هذا القرار يف أول جلسة معومية يعقدها ا<لس.وقرر تالوة هذا القرار يف أول جلسة معومية يعقدها ا<لس.وقرر تالوة هذا القرار يف أول جلسة معومية يعقدها ا<لس.وقرر تالوة هذا القرار يف أول جلسة معومية يعقدها ا<لس.    هيام دون تعويضهامهيام دون تعويضهامهيام دون تعويضهامهيام دون تعويضهامشاغلشاغلشاغلشاغل
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    بتوصل جملس النواب مبقرتحات املشاريع التالية :بتوصل جملس النواب مبقرتحات املشاريع التالية :بتوصل جملس النواب مبقرتحات املشاريع التالية :بتوصل جملس النواب مبقرتحات املشاريع التالية :    وقد أخذ املكتب علاموقد أخذ املكتب علاموقد أخذ املكتب علاموقد أخذ املكتب علام
ٕالزامية ٕالزامية ٕالزامية ٕالزامية ) بشأن 1963نومفرب  13( 1383من جامدى االٓخرة  25الصادر يف  1.63.071مقرتح قانون يمتم الظهري الرشيف رمق  - - - - 

         أالسايس. أالسايس. أالسايس. أالسايس.التعلميالتعلميالتعلميالتعلمي
 6( 1378من صفر  21الصادر يف  1.58.250من الظهري الرشيف رمق  10مقرتح قانون يقيض بتغيري وتعديل الفصل  - - - - 

    قانون اجلنسـية املغربية.قانون اجلنسـية املغربية.قانون اجلنسـية املغربية.قانون اجلنسـية املغربية.) بسن 1958سبمترب 
بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي بتنظمي العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي املتعلق  67.12من القانون رمق  66و  65مقرتح قانون يقيض بتعديل املادتني  -

نونرب  19( 1435حمرم  15يف  1.13.111الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  للمحالت املعدة للسكىن أو لالسـتعامل املهينللمحالت املعدة للسكىن أو لالسـتعامل املهينللمحالت املعدة للسكىن أو لالسـتعامل املهينللمحالت املعدة للسكىن أو لالسـتعامل املهين
2013.( 

 ٕ�حداث الواك® الوطنية للسالمة الطرقية.ٕ�حداث الواك® الوطنية للسالمة الطرقية.ٕ�حداث الواك® الوطنية للسالمة الطرقية.ٕ�حداث الواك® الوطنية للسالمة الطرقية.مقرتح قانون يتعلق  -
 Çوف Çوف Çوف Çتداول املكتب يف شأن اخلطوات اليت ميكن أن يتخذها ا<لس من ٔاجل   <لس املستشارينالنظام ا=اخيلخيص مرشوع تعديل وف

املصادقة عىل هذا النظام خالل هذه ا=ورة مشريا ٕاىل رضورة إالبقاء عىل مقتضيات املادة املتعلقة �ٕالحاطة علام كام يه متضمنة يف 
 .النظام ا=اخيل احلايل

 

مكوعد لعقد اجللسة الشهرية ملساء® السـيد رئيس  2014ٔابريل  30حدد املكتب Òرخي  اللجان ا=امئة؛ إالطالع عىل جدول ٔاعامل وبعدوبعدوبعدوبعد
  .سـياسة احلكومة يف جمال الهجرة"سـياسة احلكومة يف جمال الهجرة"سـياسة احلكومة يف جمال الهجرة"سـياسة احلكومة يف جمال الهجرة"""""احلكومة حول السـياسات العامة وا´ي اختذ لها مكوضوع : 

  

املرٔاة املغربية يف برامج وسـياسات احلكومة مكوضوع  قرر �ملناسـبة tحتفاظ مبقرتح فريق أالصا® واملعارصة ملوضوع قضا\ وانتظارات كامكامكامكام
  جللسة أالسـئl الشهرية مضن بنك أالسـئl اليت يتوفر علهيا ا<لس يف ٔافق تضمني ٕاحدى اجللسات املقبl لهذا املوضوع.

  

السـيد رئيس ا<لس حول نتاجئ جمال العالقات اخلارجية، اسـهتل املكتب دراسـته للنقط املتعلقة يف هذا ا<ال �لعرض ا´ي تقدم به  يفيفيفيف
ز\رته أالخرية ٕاىل قطر وتفاصيل لقاءاته ومشاوراته مع املسؤولني القطريني واليت توجت �سـتقباß من طرف ٔامري قطر، وقد ٔابرز 

خدمة آفاق جديدة السـيد الرئيس هبذه املناسـبة مدى احلرص الكبري لاكفة املسؤولني القطريني ٕاىل الريق �لعالقات املغربية القطرية ٕاىل 
  ملصاحل الشعبني الشقيقني. 

  

دعوة موçة للسـيد رئيس جملس املستشارين من املنتدى املغريب البلجييك للتعاون والتمنية والتضامن وذ[ وافق املكتب عىل  بعدهابعدهابعدهابعدها
متع املدين وٕاصالح منظومة ٔابريل حول "ا<  13و  12لٕالرشاف عىل افتتاح ٔاشغال ا=ورة الثالثة عرشة لندوة دولية بتارودانت يويم 

  الرتبية والتكوين".
  

برêمج العمل املشرتك بني جملس املستشارين ومنظمة عيل تف ل     جانب آخر اطلع املكتب عىل تفاصيل اخلطوات وإالجراءات العمليةمن من من من 
  .2015و 2014سنيت  برمس(اليونيسـيف) 

خبري عن برêمج دمع حتسني املؤسسات         JoãoViJoãoViJoãoViJoãoViegas d’ABREUegas d’ABREUegas d’ABREUegas d’ABREU        السـيد هبا    اطلع املكتب عىل حمتوى املهمة اليت يقوم كامكامكامكام
لتدعمي وتأهيل أالنظمة املعلوماتية ٕ�دارة جملس املستشارين واسترشاف احلاجيات يف هذا   )SIGMAالعمومية، ونظم التدبري (

 01خالل ز\رته اليت امتدت منكام اطلع املكتب عىل حمتوى اللقاءات اليت مجعت هذا اخلبري مع املسؤولني إالداريني �<لس   ا<ال،
  .2014ٔابريل  03اىل 
اليت ستنعقد بلواندا جبمهورية للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين إالفريقي  64دعوة حلضور ا=ورة جانب آخر وافق املكتب عىل تلبية  منمنمنمن

  .2014ماي  29و  28يويم  ٔانغوال
ٔابريل  07يوم  بلغارية املغربية يف ٕاجراء لقاء مع السـيد رئيس جملس املستشارينمجموعة الصداقة الربملانية ال وفد عن     وافق عىل طلبكام كام كام كام 

2014.  

جنوب وا=ور  -التعاون جنوبتقرير حول مشاركة جملس املستشارين مبنتدى "كروس مونتاê"حول     أالخري اطلع املكتب عىلويف ويف ويف ويف 
  .2014مارس  22ٕاىل  19بلجياك من  –املزتايد ٕالفريقيا بربوكسـيل 

  
        

 


