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املستشاريناملستشاريناملستشاريناملستشارين    مكتب جملسمكتب جملسمكتب جملسمكتب جملس     

        2014201420142014    ززززيو يو يو يو يول يول يول يول     14141414    االثننياالثننياالثننياالثننيليوم ليوم ليوم ليوم     199199199199    رمقرمقرمقرمق
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        199اجتماع المكتب رقم                                                                                         المستشارينمجلس  
    
        

        
            199199199199اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق اج�ع املكتب رمق قرارات قرارات قرارات قرارات 

        4444201201201201    ززززيو يو يو يو يول يول يول يول     14141414االثنني االثنني االثنني االثنني     ليومليومليومليوم
        

ا=كتور محمد الشـيخ بيد برئاسة رئيس ا3لس  ه أالسـبوعياج�ع 2014201420142014    زيو يول     14141414االثنني مكتب جملس املستشارين يوم  عقدعقدعقدعقد
     وحضور أالعضاء السادة: هللا 
        اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،اخلليفة أالول للرئيس،        ::::                فوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعاللفوزي بنعالل                    
        اخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيساخلليفة الثاين للرئيس            ::::                ضييلضييلضييلضييلمحمد ف محمد ف محمد ف محمد ف                 
        اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،اخلليفة الثالث للرئيس،        ::::                حلسن بيجديكن حلسن بيجديكن حلسن بيجديكن حلسن بيجديكن                         
        اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،اخلليفة اخلامس للرئيس،        ::::                عبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشنعبد الرحامن أشن                        
        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                عبد املا] أفرZطعبد املا] أفرZطعبد املا] أفرZطعبد املا] أفرZط            
        أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.أمـــــــني.        ::::                عذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاريعذاب الزغاري                        

        
        اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،اخلليفة الرابع للرئيس،        ::::                        شـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبداشـيخ امحدو ادبدا                ::::        املتغيبوناملتغيبوناملتغيبوناملتغيبون

        حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛حماســـــــب ؛        ::::                        املعطياملعطياملعطياملعطيعادل عادل عادل عادل                                 
        

        حماسبحماسبحماسبحماسب        : : : :                         عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل                ::::        املعتذروناملعتذروناملعتذروناملعتذرون
        أمني.أمني.أمني.أمني.        ::::                عبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوحعبد اللطيف ٔابدوح                                
        أمني.أمني.أمني.أمني.        ::::                        محيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوسمحيد كوسكوس                                

        
        الصادرة عن nج�عالصادرة عن nج�عالصادرة عن nج�عالصادرة عن nج�عقرارات قرارات قرارات قرارات الالالال

        
  .مسـهتل nج�ع وقف السادة ٔاعضاء املكتب لقراءة الفاحتة ترحام عىل ٔارواح فاجعة r بوركون q=ار البيضاء يفيفيفيف
قرر املكتب qملناسـبة بأن تقرٔا الفاحتة يف بداية جلسة الثال}ء املقبل ترحام عىل ٔارواح هذا احلادث وعىل شهداء  قدقدقدقدو و و و 

  العدوان إالرسائييل عىل غزة.
        

        ::::    الترشيعالترشيعالترشيعالترشيع
            2014201420142014    يوليوز يوليوز يوليوز يوليوز     15151515قرار بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية مبارشة بعد جلسة أالسـئ� الشفهية ليوم الثال}ء قرار بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية مبارشة بعد جلسة أالسـئ� الشفهية ليوم الثال}ء قرار بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية مبارشة بعد جلسة أالسـئ� الشفهية ليوم الثال}ء قرار بربجمة النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية مبارشة بعد جلسة أالسـئ� الشفهية ليوم الثال}ء     - - - - 

ديسمرب  30303030( 1391139113911391من ذي القعدة  12121212بتارخي  011.71011.71011.71011.71بتغيري وتمتمي القانون رمق     033.14033.14033.14033.14مرشوع قانون رمق  ....1111
        .نظام املعاشات املدنيةنظام املعاشات املدنيةنظام املعاشات املدنيةنظام املعاشات املدنية) احملدث مبوجبه 1971197119711971

    ........بتنظمي �نة املرشد السـياrبتنظمي �نة املرشد السـياrبتنظمي �نة املرشد السـياrبتنظمي �نة املرشد السـياr    املتعلق    05.1205.1205.1205.12    يقيض بتغيري القانون رمق    133.12133.12133.12133.12    مرشوع قانون رمق ....2222
    .qلواك¤ الوطنية لتقيمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلميqلواك¤ الوطنية لتقيمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلميqلواك¤ الوطنية لتقيمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلميqلواك¤ الوطنية لتقيمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلميق يتعل 80.1280.1280.1280.12مرشوع قانون رمق  ....3333
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الصادر يف     1.93.2281.93.2281.93.2281.93.228    يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق    28.1428.1428.1428.14وع قانون رمق مرشمرشمرشمرش ....4444
    مؤسسة الشـيخ زايد بن سلطان.مؤسسة الشـيخ زايد بن سلطان.مؤسسة الشـيخ زايد بن سلطان.مؤسسة الشـيخ زايد بن سلطان.    qٕنشاء) ) ) ) 1993199319931993    سبمترب    10101010((((    1414141414141414    ربيع أالول    من    22222222

مؤسسة الشـيخ خليفة بن مؤسسة الشـيخ خليفة بن مؤسسة الشـيخ خليفة بن مؤسسة الشـيخ خليفة بن     املنشأة مبوجبه    12.0712.0712.0712.07    يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق    22229.149.149.149.14    مرشوع قانون رمق ....5555
    زايد.زايد.زايد.زايد.

بني حكومة اململكة  2013201320132013سبمترب  6666يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع qلرqط يف  129.13129.13129.13129.13مرشوع قانون رمق  ....6666
    .إالنسانيةإالنسانيةإالنسانيةإالنسانيةالتعاون التقين واملايل واملساعدات التعاون التقين واملايل واملساعدات التعاون التقين واملايل واملساعدات التعاون التقين واملايل واملساعدات املغربية وا3لس الفدرايل السويرسي بشأن 

حامية أالشخاص حامية أالشخاص حامية أالشخاص حامية أالشخاص يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول إالضايف لالتفاقية أالوروبية حول  132.13132.13132.13132.13مرشوع قانون رمق  ....7777
املراقبة والتبادل ا=ويل املراقبة والتبادل ا=ويل املراقبة والتبادل ا=ويل املراقبة والتبادل ا=ويل  بسلطاتبسلطاتبسلطاتبسلطات، املتعلق ا¶اتيني جتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيصا¶اتيني جتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيصا¶اتيني جتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيصا¶اتيني جتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص

    .2001200120012001نوفمنرب  8888، املوقع بسرتاسـبورغ  يف للمعطياتللمعطياتللمعطياتللمعطيات
بني حكومة اململكة  2013201320132013فرباير  22222222يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع qلرqط يف  75.1375.1375.1375.13وع قانون رمق مرش  ....8888

    . نظام املدارس أالمريكية qملغربنظام املدارس أالمريكية qملغربنظام املدارس أالمريكية qملغربنظام املدارس أالمريكية qملغرباملغربية وحكومة الوالZت املتحدة أالمريكية حول 
بني حكومة بني حكومة بني حكومة بني حكومة  2013201320132013 ٔاكتوبر 2222يوافق مبوجبه عىل االتفاق املقر املوقع qلرqط يف  119.13119.13119.13119.13مرشوع قانون رمق  ....9999

    اململكة املغربية ومنظمة وقاية النبا¼ت للرشق أالدىن (النيبو).اململكة املغربية ومنظمة وقاية النبا¼ت للرشق أالدىن (النيبو).اململكة املغربية ومنظمة وقاية النبا¼ت للرشق أالدىن (النيبو).اململكة املغربية ومنظمة وقاية النبا¼ت للرشق أالدىن (النيبو).
حكومة اململكة حكومة اململكة حكومة اململكة حكومة اململكة بني  2013201320132013مارس  19191919يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع بأبيدجان يف  01.1401.1401.1401.14رمق  مرشوع قانون ....10101010

    ل.ل.ل.ل.تشجيع وحامية nست¾رات عىل وجه التبادتشجيع وحامية nست¾رات عىل وجه التبادتشجيع وحامية nست¾رات عىل وجه التبادتشجيع وحامية nست¾رات عىل وجه التبادبشأن املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار 
مارس  19191919، املوقع بأبيدجان يف اخلدمات اجلويةاخلدمات اجلويةاخلدمات اجلويةاخلدمات اجلويةيوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن  116.13116.13116.13116.13رمق  مرشوع قانون ....11111111

    بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار. 2013201320132013
، املوقعة نقل أالشخاص احملكومة علهيمنقل أالشخاص احملكومة علهيمنقل أالشخاص احملكومة علهيمنقل أالشخاص احملكومة علهيميوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن  62.1362.1362.1362.13مرشوع قانون رمق  ....12121212

    بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالميبة املوريتانية. 2013ٔابريل  24وط يف بنواكش
        قرار qٕحا¤ نصوص ترشيعية اجلديدة عىل اللجن اÅتصة :قرار qٕحا¤ نصوص ترشيعية اجلديدة عىل اللجن اÅتصة :قرار qٕحا¤ نصوص ترشيعية اجلديدة عىل اللجن اÅتصة :قرار qٕحا¤ نصوص ترشيعية اجلديدة عىل اللجن اÅتصة :    - - - - 

 29( 1434من ذي احلجة  23املوقعة qلرqط يف اتفاقية التعاون امجلريك اتفاقية التعاون امجلريك اتفاقية التعاون امجلريك اتفاقية التعاون امجلريك     يوافق مبوجبه عىل    11.1411.1411.1411.14    مرشوع ....1111
    ....حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية) بني 2013ٔاكتوبر 

بشأن غسل أالموال وجتميد وجحز بشأن غسل أالموال وجتميد وجحز بشأن غسل أالموال وجتميد وجحز بشأن غسل أالموال وجتميد وجحز     يوافق مبوجبه عىل اتفاقية جملس ٔاوروq    54.1354.1354.1354.13    مرشوع قانون رمق ....2222
    .2005ماي  16املوقعة بفارسوفيا يف  ومصادرة أالموال املتحص� من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاب،ومصادرة أالموال املتحص� من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاب،ومصادرة أالموال املتحص� من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاب،ومصادرة أالموال املتحص� من اجلرمية وبشأن متويل إالرهاب،

بني اململكة املغربية  2013يونيو  6يوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة ببلغراد يف     99.1399.1399.1399.13    مرشوع قانون رمق ....3333
    لتجنب nزدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا=خل.لتجنب nزدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا=خل.لتجنب nزدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا=خل.لتجنب nزدواج الرضييب يف ميدان الرضائب عىل ا=خل.    ومجهورية رصبيا

بني اململكة املغربية  2013يونيو  6يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ببلغراد يف     02.1402.1402.1402.14    مرشوع قانون رمق ....4444
    تشجيع وحامية nست¾رات عىل وجه التبادل.تشجيع وحامية nست¾رات عىل وجه التبادل.تشجيع وحامية nست¾رات عىل وجه التبادل.تشجيع وحامية nست¾رات عىل وجه التبادل.    بيا بشأنومجهورية رص 

املوقعة مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العمومية)، مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العمومية)، مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العمومية)، مذكرة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة العمومية)،     يوافق مبوجبه عىل    10.1410.1410.1410.14    مرشوع قانون رمق ....5555
    ) بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية2013ٔاكتوبر  29( 1434من ذي احلجة  q23لرqط يف 

    ....وديةالسع
االتفاقية املوحدة الست¾ر رؤوس أالموال العربية يف ا=ول االتفاقية املوحدة الست¾ر رؤوس أالموال العربية يف ا=ول االتفاقية املوحدة الست¾ر رؤوس أالموال العربية يف ا=ول االتفاقية املوحدة الست¾ر رؤوس أالموال العربية يف ا=ول     يوافق مبوجبه عىل    118.13118.13118.13118.13مرشوع قانون رمق  ....6666

    .2013يناير  22املوقعة qلرZض يف العربية "املعد¤"، العربية "املعد¤"، العربية "املعد¤"، العربية "املعد¤"، 
 18يف  املوقعة بربازيليااتفاقية التعاون القضايئ يف املادة املدنية، اتفاقية التعاون القضايئ يف املادة املدنية، اتفاقية التعاون القضايئ يف املادة املدنية، اتفاقية التعاون القضايئ يف املادة املدنية،     يوافق مبوجبه عىل 13131313....124124124124    مرشوع قانون رمق ....7777

 بني اململكة املغربية وامجلهورية الفيدرالية للربازيل. 2013سبمترب 
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بني حكومة اململكة  2013يونيو  6مبوجبه عىل االتفاق املوقع  ببلغراد يف     يوافق    123.13123.13123.13123.13    مرشوع قانون رمق ....8888
    ي والتقين.ي والتقين.ي والتقين.ي والتقين.ٕانشاء جلنة مشرتكة للتعاون التجاري وnقتصادي والعلمٕانشاء جلنة مشرتكة للتعاون التجاري وnقتصادي والعلمٕانشاء جلنة مشرتكة للتعاون التجاري وnقتصادي والعلمٕانشاء جلنة مشرتكة للتعاون التجاري وnقتصادي والعلم    املغربية وحكومة مجهورية رصبيا بشأن

    بتسنيد أالصول.بتسنيد أالصول.بتسنيد أالصول.بتسنيد أالصول.    املتعلق    33.0633.0633.0633.06    بتغيري القانون رمق    05.1405.1405.1405.14    مرشوع قانون رمق ....9999
بني حكومة اململكة  2013سبمترب  5يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع qلرqط يف     17.1417.1417.1417.14    مرشوع قانون رمق ....10101010

    ة.ة.ة.ة.ٕالغاء تأشريات ا=خول جلوازات السفر العاديٕالغاء تأشريات ا=خول جلوازات السفر العاديٕالغاء تأشريات ا=خول جلوازات السفر العاديٕالغاء تأشريات ا=خول جلوازات السفر العادي    املغربية وحكومة مجهورية الغابون بشأن
حبامية أالشخاص ا¶اتيني حبامية أالشخاص ا¶اتيني حبامية أالشخاص ا¶اتيني حبامية أالشخاص ا¶اتيني     املتعلقة    108108108108    يوافق مبوجبه عىل االتفاقية أالوروبية رمق    46.1346.1346.1346.13    مرشوع قانون رمق ....11111111

    .1981يناير  28، املوقعة بسرتاسـبورغ يف اجتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيصاجتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيصاجتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيصاجتاه املعاجلة االٓلية للمعطيات ذات الطابع الشخيص
لتفادي لتفادي لتفادي لتفادي     املغربية ومجهورية الهند يوافق مبوجبه عىل تعديل االتفاقية بني اململكة    08.1408.1408.1408.14    مرشوع قانون رمق ....12121212

    ....2013201320132013غشت غشت غشت غشت     n8888زدواج الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل ا=خل، املوقع بنيودلهـي يف nزدواج الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل ا=خل، املوقع بنيودلهـي يف nزدواج الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل ا=خل، املوقع بنيودلهـي يف nزدواج الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل ا=خل، املوقع بنيودلهـي يف 
املساعدة املتباد¤ إالدارية يف ا3ال امجلريك املساعدة املتباد¤ إالدارية يف ا3ال امجلريك املساعدة املتباد¤ إالدارية يف ا3ال امجلريك املساعدة املتباد¤ إالدارية يف ا3ال امجلريك     مبوجبه عىل االتفاق الثنايئ حوليوافق يوافق يوافق يوافق     14.1414.1414.1414.14    مرشوع قانون رمق ....13131313

    بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية.    2013201320132013    ربسبمت    5555    املوقع qلرqط يف
    لقانون املالية.لقانون املالية.لقانون املالية.لقانون املالية.    130.13130.13130.13130.13    رمقتنظميي مرشوع قانون  ....14141414
والصادر بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته بتنظمي قضاء القرب وحتديد اختصاصاته     املتعلق    42.1042.1042.1042.10    من القانون رمق    6666    مقرتح قانون بتعديل املادة ....15151515

    ....2011201120112011    ٔاغسطس    17171717    املوافق لـ    1432143214321432    رمضان    11116666    املؤرخ يف    1.11.1511.11.1511.11.1511.11.151    بتنفيذه الظهري الرشيف رمق
        

        ::::    أالسـئ� الشفهيةأالسـئ� الشفهيةأالسـئ� الشفهيةأالسـئ� الشفهية
        ....    2014201420142014يوليوز يوليوز يوليوز يوليوز     15151515املوافقة عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم الثال}ء املوافقة عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم الثال}ء املوافقة عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم الثال}ء املوافقة عىل جدول ٔاعامل جلسة يوم الثال}ء         - - - -  

o رئاسة اجللسة : عبد الرحامن أشنرئاسة اجللسة : عبد الرحامن أشنرئاسة اجللسة : عبد الرحامن أشنرئاسة اجللسة : عبد الرحامن أشن    
o أمانة اجللسة : محمد عداب الزغاريأمانة اجللسة : محمد عداب الزغاريأمانة اجللسة : محمد عداب الزغاريأمانة اجللسة : محمد عداب الزغاري    

        

        ::::    العالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجيةالعالقات اخلارجية
بعض أالنشطة املوازية املرتبطة حبقوق إالنسان وذ] عىل هامش  تفويض رئاسة ا3لس وٕادارة جملس املستشارين qقرتاح -

  .2014نونرب  30ٕاىل  27احتضان مراكش لàورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق إالنسان من 
املوافقة عىل تلبية ا=عوة اليت وâها رئيس جملس الشـيوخ qلكونغو ا=ميقراطية للسـيد رئيس جملس املستشارين لزZرة  -

  ونغو.الك
 2014شـتنرب  13ٕاىل  10املوافقة عىل تلبية ا=عوة املوâة لرئيس جلنة التعلمي للمشاركة يف امللتقى الربملاين أالورويب من  -

  .Losinjوجزيرة  zagrebيف لك من 
وذ] ملناقشة  2014يوليوز  16الطارئة لالحتاد الربملاين العريب مبدينة عامن يوم أالربعاء  21قرار qملشاركة يف ا=ورة  -

  الوضع اخلطري ا¶ي تتعرض ó فلسطني.
 18 – 17ٔاشغال املؤمتر السـنوي الثالث مجلعية أالمناء العامني للربملاôت العربية أالمني العام للمجلس قرار حبضور  -

  البحرين.
  

  : شؤون برملانيةشؤون برملانيةشؤون برملانيةشؤون برملانية
      لمتثيلهم يف ندوة الرؤساء.تعيني املستشار السـيد محمد بنطلحة من طرف مجموعة nحتاد املغريب للشغل  -

    


