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 2009ورة أ� #" د

ر&% 
��ع!  ا'

  �345ــــ�ت  ا���ة ا��6!��  ا��345#ن  ا��01ء  1�د ا�)0#ر  /�ر�. ا-(���ع  ا��#,#ع 

1.   �  :ا/@����ت 7ا��را?� وا��<#�= 1�> ���ر�; ا�:#ا��� /9

يوافق بموجبه من حيث المبدأ على  03.08شروع قانون رقم م - 1

ولية لمكافحة المنشطات في مصادقة المملكة المغربية على االتفاقية الد

مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة 

 2005أكتوبر  19الموقعة بباريس في " اليونسكو"للتربية والعلوم والثقافة 

  .وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

يوافق بموجبه من حيث المبدأ على  10.08رقم مشروع قانون   - 2

ملحق باالتفاقية الدولية  2003انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول 

بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 

1992. 

يوافق بموجبه من حيث المبدأ على  04.09رقم  مشروع قانون  - 3

بين حكومة  2008يونيو  8تصديق االتفاقية الموقعة بالرباط في 

المملكة المغربية وحكومة أندونيسيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع 

 . التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

يوافق بموجبه من حيث المبدأ على  05.09مشروع قانون رقم    - 4

تصديق المملكة المغربية على ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي الموقع 

  . )2008مارس  14(        1429ربيع األول  7بدكار في 

يوافق بموجبه من حيث المبدأ على  49.08مشروع قانون رقم  - 5

بين المملكة  2008يوليو  24تصديق االتفاقية الموقعة بريغا في 

المغربية وجمهورية التفيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي 

  . في ميدان الضرائب على الدخل

  

  دقيقة 40 --- --- ---  2009(�� ؛#� 16

  

تمت المصادقة على 

  االتفاقيات باإلجماع
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  2009 أ*!�� دورة 
  

��ع!��ع  ر&% ا'!��ع  ,�+�ع ا'!  ,1�2ــــ�ت  ا��	ة ا�/,���  .�ر#- ا'

ا��!���� ��ى درا?� ���وع ا���6ا��� ا�@���1 ��#زارة   1

  .ا�#ز�� ا�ول ا����@� �Cدارة ا��%�ع ا�#ط! 

 ا��<#�= ��E(��ع  د��:� 20و  ?��1  2009د(!��  02

�+ 10?��1ت و 4  2009د(!��  03  �#زارة �ـــ� ا�@��1ـــ�وع ا���6ا��ـــــــدرا?� ��  2�� ا��<#�= و%+ ا�!���� ا������  د

  ا����!�#ن  ا����ر,#ن  ا��#ا%:#ن      .ا��Fون ا�*�ر(�� وا����ون  

 03 - أ4� 12        

 

  :ا��را?� وا��<#�= 1�> ���ر�; ا�:#ا��� ا������   3

1.  ��   ���33.09وع ���#ن ر

يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق االتفاقية      

بين المملكة المغربية  2008نوفمبر  24لموقعة بهانوي في 

زدواج الضريبي ومنع وجمهورية فيتنام االشتراكية لتجنب اال

  .التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  
2.  �� ���35.00وع ���#ن ر

يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية تأسيس     

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص الموقعة بجدة في 

 .1999نوفمبر  03

  

25 ���!� 2010  55 �:�� ا��<#�= ��E(��ع  د
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3.  �� ���03.09وع ���#ن ر

ث المبدأ على انضمام المملكة يوافق بموجبه من حي    

المغربية إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية 

  .2004ديسمبر  19الموقعة بدمشق في 
4.  �� ���38.99وع ���#ن ر

يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق االتفاقية     

األوروأسيوية -بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة اإلفريقية

  . 1996أغسطس  15قعة بالهاي في المو 
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  2010دورة أ� #"  

  

��ع!��ع  ر&% ا'!��ع  ,�+�ع ا'!  ,1�2ــــ�ت  ا��	ة ا�/,���  .�ر#- ا'

ا���6رة ا-?���15H ��#ا�; ا�:#ات ا����)� ا������   1
� ا��!#���������� �Hا���ا�.  

19  Iأ��م 4  2010أ���  

) ��19  Iإ�>  2010أ���
22  I2010أ���(  

 

2  
  

  

  

  

�  ���#ا%+ ��#(�L�4 �� M  ���01.10وع ���#ن ر
ا����أ 1�> /<��+ ا/@���� ا��:� ا��#��� ������ط %  

��� 4�#�� ا������ ا�������  �2008!���  30
 ��:��%Eة ا�#��ت ا��)��� ا���)�وا�)(CGLUA).   

�  ��ا%+ ��#(�L�4 �� M �# ���02.10وع ���#ن ر
 24ا����أ 1�> /<��+ ا/@�ق ا��:� ا��#�; �������ة %  

 ��#�O2009أ  ��/Fا������� وا�� ��#�� ا�����4 ���
ا�#زاري 4#ل ا����ون %  ���ل ا��Pوات ا��)��� ��� 
ا��ول اE%��:�� ا��H�� 1�> ا��)�R ا�ط��  

 ).O#��9%�ت(

 (��ع��Eا��<#�=   د��:� 40  �2010#��#ز   06

 



6 

 

 ��#�O2010دورة أ  

  

��ع!��ع  ر&% ا'!��ع  ,�+�ع ا'!  ,1�2ــــ�ت  ا��	ة ا�/,���  .�ر#- ا'

درا?� ���وع ا���6ا��� ا�@���1 ��#زارة ا��!���� ��ى   1

  .ا�#ز�� ا�ول ا����@� �Cدارة ا��%�ع ا�#ط! 

 ا��<#�= ��E(��ع  ?���1ن  2010د(!��  01

�#زارة  �ـــ� ا�@��1ـــدرا?� ���وع ا���6ا�� �  2

  .ا��Fون ا�*�ر(�� وا����ون

 ا��<#�= و%+ ا�!���� ا������  ?��1ت  6  2010د(!��  10

  ا����!�#ن  ا����ر,#ن  ا��#ا%:#ن        

        
 - أ4� 04 10

  :ا��را?� وا��<#�= 1�> ���ر�; ا�:#ا��� ا������  �  3

•  ��   ���14.10وع ���#ن ر
�> ا��<�د�� 1�> �#ا%+ ��#(�L�4 �� M ا����أ 1 

 ���1� ا�:��#�   إ���ءا/@����  :��%Eا I�9ا���
 ���12��� ا������� %  ا��#��� �� ط�ف ا

 �����?2008.  

  

  

  

•  �� ���30.10وع ���#ن ر
�#ا%+ ��#(�L�4 �� M ا����أ 1�> ا���0م  

�!T اE%��:  ا������ ا������� إ�> ا/@���� إ���ء ا�
ا��#��� ) ��Tأ%� �����( ���<��� وا-?���اد

 .��1993ي  ��U�08�(�ن %  

 ا��<#�= ��E(��ع  د��:� 40  2010د(!��  07



7 

 

•  �� ���31.10وع ���#ن ر
�#ا%+ ��#(�L�4 �� M ا����أ 1�> /<��+  

���  �2010#��#  22ا��#��� ������ط %  /@���� ا-
ا������ ا������� وإ���!�ا ���!W ا-زدواج 
ا����0  و�!; ا���9ب ا����0  %  ���ان 

W�  .ا��0ا

  

 

  



8 

 

 I2011دورة أ���  

  

��ع!��ع  ر&% ا'!��ع  ,�+�ع ا'!  ,1�2ــــ�ت  ا��	ة ا�/,���  .�ر#- ا'

 ./�ارس آ�Y �����ات ���0 ا�#4�ة ا��ـــ�ا��� �  1

��� ا��H#رات ا�)�\�� %  ا����� ا����   ��!�
 .و-?��� %  �!H:� [��ل إ%��:��

 

  ::#ا��� ا������ ا��را?� وا��<#�= 1�> ���ر�; ا� �

•  ��   ���23.10وع ���#ن ر

�#ا%+ ��#(�L�4 �� M ا����أ 1�> /<��+  
���  ��2010ي  ������11ط %   /@���� ا��#��� ا-

 W!���  و����ا������� و(�9#ر��  �: ��ا����
ا-زدواج ا����0  و�!; ا���9ب ا����0  %  

IY�1�> ا� W�  .���ان ا��0ا
  

  

•  ��   ���54.10وع ���#ن ر

�#ا%+ ��#(�L�4 �� M ا����أ 1�> /<��+  
��و/#O#ل  �HY ا�����@� ا��@�0��� ا�*�ص 
�!�3م ا�%0���ت ا����ر�� %��� ��� ا��ول 

  �5?Eا ��/Fس"ا��01ء %  �!��3 ا������� "

و��و/#O#ل �#ا1� ا��!�U ا�*�\� �!�3م 
ا�%0���ت ا����ر�� %��� ��� ا��ول ا��01ء %  

��/F1����9  �!��3 ا�� =��اE?�5  ا��_�� و
 24ا������ ا������� 5Yل ا��:�د ا��ورة 

أ�O#��  24إ�>  ��20�H?C�  T���#!�#ل  �� 
2008. 

•  �� ���06.11وع ���#ن ر

 !� M�)#�� +%+ ا�!�3م  _�#ا��أ 1�> /<�ا��� L�4
ا�?�?  ����6O ا����  ��#���� �� أ�HYر 

�; ا�6-زل وا��#ارث ا������H ا��Yى ا�#�
  .��2004رس  ���04:�ھ�ة %  

  

    د��:� 50و?��1ت  3  ��2011ي  03

  

  

  

 ا��<#�= ��E(��ع
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  2011 أ�O#��دورة 

  

��ع!��ع  ر&% ا'!��ع  ,�+�ع ا'!  ,1�2ــــ�ت  ا��	ة ا�/,���  .�ر#- ا'

/�ارس �#,#ع  دY#ل ا����ب إ�> ����  �  
  ا����ون ا�*��� 

    ?��1ت 3  

19   3�!342011  

  

  

  

5  ���ز#  ا����9 ��8,  ت �� ا���ا+�7 6 , ا24و

 

درا?� ����b ا���6رات ا��  ��م ��9         ا����  �  
 �� I�� ون ا�*�ر(�� وا����ونFوز�� ا��

���#�cوإ ��  ا��6ا

  

    

/�ارس 01#�� ا����ب ����� ا��� ودورھ�  �  
  %  Y��� ا�:���0 ا�#ط!�� وا������
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  2012 أ���Iدورة 

  

��عر&% ا'!��ع  !��ع  ,�+�ع ا'!  ,1�2ــــ�ت  ا��	ة ا�/,���  .�ر#- ا'

  
1  

 

ط�W 1:� ا(���ع ا���!� �<� /�ارس �#,#ع  �
%�d ا�)�ود ا������� ا��6ا���� و����b �@�و,�ت 

 .�!�9?= ا���Yة

  

  

  :ا�ط�ب �	دم �ن طرف 

  ��2012رس  16ا-?�:�5  ���ر�. ا�@��+ 

  

  
 ��!c-9ا  I2012أ���  

  
  �ت ?�1 3

�+ 10و ��  د

 

درا?� ���وع ا���6ا��� ا�@���1 ��#زارة ا��!����   2
 .��ى ا�#ز�� ا�ول ا����@� �Cدارة ا��%�ع ا�#ط! 

 ��E(��ع  ?����1  2012أ���I  18ا�ر���ء 

�#زارة  �ـــ� ا�@��1ـــ�وع ا���6ا��ـــــــدرا?� ��  3

  .ا��Fون ا�*�ر(�� وا����ون

  �1ت ?� 3  2012أ���I  20 ا�����

  �:�د� 40و 
  :/�= ا��#ا%:� M��1 و%+ ا�!���� ا������ 

  6: ا��#ا%:#ن 

 2: ا����ر,#ن 

 1: ا����!�#ن 

 

  :ا��را?� وا��<#�= 1�>   4

•  �� 20.10 :���وع ���#ن ر
•  �� 2.182 :���وع ���#ن ر

  

  ��E(��ع  ?��1 وا4�ة   �2012#��#ز  05ا�*��� 
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  :ا��را?� وا��<#�= 1�>   5

� ���وع ���#ن ر •�: 12.01 
  

  ��E(��ع  د��:� �e  2012  55= 02 ا�*���

  :ا��را?� وا��<#�= 1�>   6

� ���وع ���#ن  •�    47.12ر

����وع ���#ن  •�    07.12 ر

� ���وع ���#ن  •�     21.12ر

  

  ��E(��ع  د��:� �e  2012  45= 03 ا�����
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  2012 أ�O#��دورة 
 

 ��  �345ــــ�ت  ا���ة ا��6!��  ا��345#ن  ا��01ء  1�د ا�)0#ر  /�ر�. ا-(���ع  ا��#,#ع   .ت.ا��

دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس   1

  .الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني

  

  األربعاء

  2012دجنبر  12 
  ساعتين 3 10 13

  دقائق 10و 
التصويت وفق النتيجة 

  :التالية 

  16: الموافقون 

 ال أحد: المعارضون 

 1: الممتنعون 

 

2   I.  دراسة مشـــروع الميزانيـــة الفرعيـــة لوزارة الشؤون

 .الخارجية والتعاون

  

  

  

  

  

 

  

II.  الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:  

يوافق بموجبه على االتفاق الموقع  34.12مشروع قانون رقم  .1

بين حكومة المملكة المغربية  2011يونيو  23بالرباط في 

 .جلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظموالم

يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  31.12مشروع قانون رقم  .2

  الثالثاء

  2012دجنبر  18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ت ساعا 5 13 11 24

  دقيقة 50و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دقائق 10

  

  

التصويت وفق النتيجة 

  :التالية 

  14: الموافقون 

 3: المعارضون 

 ال أحد: الممتنعون 

  

  

  

  

  

  

تقديم المذكرات 

التوضيحية الخاصة 

  باالتفاقيات

التصويت باإلجماع (
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بين حكومة  2011ماي  25الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 

 .المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

ل اتفاقية يوافق بموجبه على تعدي 33.12مشروع قانون رقم  .3

يوليو  08الحماية المادية للمواد النووية، الموقع بفيينا في 

2005 . 

يوافق بموجبه على النظام األساسي  06.12مشروع قانون رقم  .4

 26الموقع ببون في )) إيرينا((للوكالة الدولية لطاقة المتجددة 

  .2009يناير 

  )بدون مناقشة    

  

  

 

  :الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية   3

يوافق بموجبه على بروتوكول  عام  54.12ن رقم مشروع قانو .1

التفاقية التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد  1996

 .، وعلى ثالث مالحق به1972األخرى، لعام 

يوافق بموجبه على البروتوكول  59.12مشروع قانون رقم  .2

االختياري التفاقية  حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات، 

 .2011ديسمبر  19وقع بنيويورك في الم

االتفاقية الدولية يوافق بموجبه على  50.12مشروع قانون رقم  .3

 .1989أبريل  28في ، الموقعة بلندن 1989لإلنقاذ لعام 

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون  69.12مشروع قانون رقم  .4

مارس  14القضائي في المادتين المدنية والتجارية بباكو في 

 .ين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجانب 2011
 

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون  70.12مشروع قانون رقم  .5

مارس  14القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بباكو في 

 .بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان 2011

يوافق بموجبه على االتفاقية العربية  26.12مشروع قانون رقم  .6

  الخميس

  2013فبراير 07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  دقيقة 30 5 3 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تقديم المذكرات 

التوضيحية الخاصة 

  باالتفاقيات

التصويت (

  )باإلجماع
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 21غسل األموال وتمويل اإلرهاب، الموقعة بالقاهرة في  لمكافحة

 .2010ديسمبر 

االتفاقية المعدلة يوافق بموجبه على  73.12مشروع قانون رقم  .7

للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات اإلغاثة،الموقعة 

 .2009سبتمبر  09في بالقاهرة 

يوافق بموجبه على االتفاق  63.12مشروع قانون رقم  .8

بين  2012مارس  19والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 

حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل 

 .الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع

االتفاقية الدولية يوافق بموجبه على  12.12مشروع قانون رقم  .9

، 2004لضبط وٕادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 

 .2004فبراير  13في الموقعة بلندن 

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون  53.12مشروع قانون رقم  .10

العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية، المنشئة 

سبتمبر  11للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة باإلسكندرية في 

 .1982مارس  26والمعدلة في  1964

يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  30.12قم مشروع قانون ر  .11

بين  2011أبريل  20الخدمات الجوية الموقع بمونروفيا في 

 .حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا

يوافق بموجبه على االتفاقية العربية  75.12مشروع قانون رقم  .12

 ديسمبر 21لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة بالقاهرة في 

2010. 

 

يوافق بموجبه على االتفاقية العربية  76.12مشروع قانون رقم  .13

ديسمبر  21لمكافحة الجريمة المنظمة، الموقعة بالقاهرة في 
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2010. 

يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء  25.12مشروع قانون رقم  .14

األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع 

 .2010ر سبتمب 02بفيينا في 

يوافق بموجبه على االتفاقية العربية  74.12مشروع قانون رقم  .15

لنقل نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية في إطار تنفيذ األحكام 

 .2010ديسمبر  21الجزائية، الموقعة بالقاهرة في 

يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم  71.12مشروع قانون رقم  .16

بين المملكة  2011ارس م 14المجرمين الموقعة بباكو في 

 .المغربية وجمهورية أذربيجان

يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  55.12مشروع قانون رقم  .17

بين حكومة   2012فبراير  29الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 

 .المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا وعلى الملحق به

يقة جنيف يوافق بموجبه على وث 10.12مشروع قانون رقم  .18

التفاق الهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، 

 .1999يوليو  02الموقعة بجنيف في 

يوافق بموجبه على معاهدة سنغافورة  48.12مشروع قانون رقم  .19

 .2006مارس  27بشأن قانون العالمات، الموقعة بسنغافورة في 

استراسبورغ  يوافق بموجبه على اتفاق  11.12مشروع قانون رقم  .20

 24الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات االختراع، المؤرخ في 

 .1971مارس 

يوافق بموجبه على بروتوكول عام  51.12مشروع قانون رقم  .21

المتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام  1988

  .1988نوفمبر  11، الموقع بلندن في  1974
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  2013 أ���Iدورة 

  
 ��  �345ــــ�ت  ا���ة ا��6!��  ا��345#ن  ا��01ء  1�د ا�)0#ر  /�ر�. ا-(���ع  ا��#,#ع   .ت.ا��

ر(�� ����� ا������ر�� و���� ا(���ع ����ك ���!�  ا�*�   .1
  .ا�!#اب ���ارس /H#رات ���0 ا�#4�ة ا���ا���

  الجمعة

  2013أبريل  19

  ساعتين    12 17 29

  دقيقة 20و 

  تم التنسيق بين مكتبي 

المجلسين لعقد هذا 

  االجتماع

اقتراح عقد جلسة عامة -

مشتركة بين المجلسين 

وٕاعداد بيان مشترك في 

  الموضوع

  :وا��<#�= 1�> ���ر�; ا�:#ا��� ا������ا��را?�  -أ    .2

� ���وع  .1��#ا%+ ��#(�M 1�> ا���و/#O#ل  124.12���#ن ر

 ���!�ھ�0 ا���_�W و��eه �� ,�وب ا������� �ا-���Yري -/@�

               أو ا�������5 أو ���9!�، ا������ �!�#�#رك %  أو ا��:#�� ا�:�?�� 

� ا���)�ة �� 2002د�����  18�i� ط�ف ا������ ا�����.  

2.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ��و/#O#ل (#��  ���29.12وع ���#ن ر

?�و ��و�# ��Uن ا/@�ق ا�!�3م ا����i� I%0���ت ا����ر�� %��� ��� 

 15%  ) ا���از�I(ا��#�; �@#ز دو إe#ا?#  ،ا����ان ا�!����

  .2010د�����

3.  ��> ��و/#O#ل ��e#�� �#ا%+ ��#(�M 1� ���13.12وع ���#ن ر

 j>!ا���دل وا�� ���Uن ا�)<#ل 1�> ا��#ارد ا���!�� وا��:�?

 ���!�%; ا�!�[�k �1 ا?�*�ا��9 ا���)+ ��/@���� ا��!#ع ا���#�#( 

  .2010أ�O#��  29ا��#�; �!�e#�� �������ن %  

  األربعاء

  2013ماي  15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 ساعات 3   6 5 11

 دقيقة 25و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تقديم المذكرات 

التوضيحية الخاصة 

  باالتفاقيات

  )التصويت باإلجماع(
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4.  ���  ���16.12وع ���#ن ر� �187#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@���� ر

ا������ة  �2006����5 وا�<)� ا��U��  ����!9ن اEط�ر ا���و�� 

  % j�!��15  #��#�2006  ورة ا�*���� وا�������5ل ا�Y)95 (

  .���F/�� ا���م ��!��3 ا���I ا��و���

5.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا/@�ق �#�Oر�#  ���49.12وع ���#ن ر

ا��#�;  ، وا��!�j�!>��� m ا��و�  ���?#م وا�!��ذج ا�<!���1

 1979?�����  28وا����ل ���ر�.  1968أ�O#��8  ��#�Oر�# %  

M� +(�وا��. 

6.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا/@�ق %��!� ا��!�m  ���32.12وع ���#ن ر

ا��#�; �@��!� %   ،���<!�j ا��و�  ���!�\� ا��<#���� �����5ت

12  #��#�1973  ��#�Oأ d/�% .ل ���ر��1985وا���.  

�?�� ا������� %  /�ارس �#,#ع /@��I دور ا����#� –ب    
��:��%Eفريق التجمع الوطني   مقدم من طرف ;�ط( .ا�:�رة ا

  .)2013مارس  05 بتاريخلألحرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :ا��را?� وا��<#�= 1�> ���ر�; ا�:#ا��� ا������   .3

1.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا�!�3م ا�?�?   ���17.12وع ���#ن ر
?�����  �k�9��16 ا����� ��_��Yة ا������، ا��#�; ���:�ھ�ة %  

2010. 

2.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@�ق ��Uن  ���140.12وع ���#ن ر
����%��� وا���0�; ��1 ا��Hق و1�> ا�!:I ا��و�  �

ا���و/#O#ل ا����H:  �5/@�ق ا��_O#ر، ا��#���� ������ط %  
03  ��#�O#��  2012أ�ا������� و4 ��#�� ا�����4 ���

�����?Eا ��ا����. 

3.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا/@�ق ا���ا�O  ���141.12وع ���#ن ر
%�:Pوا����#ي ا-?��ا/���� %  ���ل ا��!��� وا����ون ا�  

أ�O#�� ��� ا������ ا�������  3وا����, ، ا��#�; ������ط %  
�����?Eا ��وا����.  

  االثنين

  2013يوليوز  08 
  ساعة     10 5 15

  وعشرة دقائق

تقديم المذكرات 

التوضيحية الخاصة 

  باالتفاقيات

  )التصويت باإلجماع(
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4.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@�ق ���  ���52.12وع ���#ن ر
4�#�� ا������ ا������� و(�9#ر�� ا����و ��Uن ����4 
 ��e ق�H� ��#:!أو ا�� ��وإر(�ع ا�������ت ا�P:�%�� ا����و

#��#�2011  #�5�; ����� %  ���و�1، ا�. 

5.  ��1�> -/@����  ���129.12وع ���#ن ر M�)#�� +%ا#�
��� 4�#�� ا������  2012?�����  7ا��#��� ���و��ي %  

ا������� و4�#�� (�9#ر�� ا�����ون ���!W ا-زدواج 
 <�1 W�ا����0  و�!; ا���9ب ا����0  %  ���ان ا��0ا

IY�ا�. 

6.  ��ا%+ ��#(M 1�> ا-/@�ق اEط�ر �# ���77.12وع ���#ن ر
���  2010?�����  �28����ون ا-��<�دي ا��#�; ������ط %  

 .4�#�� ا������ ا������� و4�#�� (�9#ر�� ����ر��

7.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@����  ���137.12وع ���#ن ر
  % #eدو�eا#� ������ 4�#�� ا������  ��2012ي  18ا��#

%�!�O#�� �#ر�ا-زدواج ا����0  ا������� و4 W!��� #?�
IY�1�> ا� W� .و�!; ا���9ب ا����0  %  ���ان ا��0ا

8.  ���  ���144.12وع ���#ن ر��#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@���� ر
) ��ا(��(��Uن اE(�زات ا��!#�� ا���%#�1 ا�(�  132

1970  % j�!�� ة��1970#��#  24، ا�����  ��/Fا�� I�� ��
  .�� %  دور/M ا��ا��� وا�*����ا���م ��!��3 ا���I ا��و�
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 2013 أ�O#��دورة 
 ��  �345ــــ�ت  ا���ة ا��6!��  ا��345#ن  ا��01ء  1�د ا�)0#ر  /�ر�. ا-(���ع  ا��#,#ع   .ت.ا��

2.    ���درا?� ���وع ا���6ا��� ا�@���1 ��#زارة ا��!���� ��ى ر
  .ا�)�#�� ا����@� �Cدارة ا��%�ع ا�#ط! 

  الجمعة

  2013ديسمبر  06

  ساعتين    4 7 11

  دقيقة 35و 

  

درا?� ���وع ا���6ا��� ا�@���1 �#زارة ا��Fون ا�*�ر(��    .3
  .وا����ون

  الجمعة

  2013ديسمبر  13

 ساعات 5   10 13 23

  دقائق 10و 

  

  

  

 

4.    � 11               ا��را?� وا��<#�= 1�> ���ر�; ا�:#ا��� /9

 ���  :ا/@�

يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع  126.13مشروع قانون رقم  .1

بين المملكة المغربية واالتحاد  2013نوفمبر  18ببروكسيل في 

 .األوروبي  بخصوص اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري

يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في  37.13قانون رقم مشروع  .2

بين حكومة  2013فبراير  14مجال الصيد البحري، الموقع بأكادير في 

  .المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا

يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ  49.13مشروع قانون رقم  .3

، الموقعة بباريس في )BIPM(بموجبها المكتب الدولي لألوزان والمقاييس 

  .1921أكتوبر  6والمعدلة في  1875ماي  20

يوافق بموجبه على االتفاق بشأن النقل  57.13مشروع قانون رقم  .4

مارس  16الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع ، الموقع بدكار في 

  .بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال 2013

جبه على اتفاق التعاون الموقع يوافق بمو  58.13مشروع قانون رقم  .5

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة  2012ديسمبر  13بالرباط في 

  الثالثاء

  2014 فبراير 11

 ساعة واحدة   6 7 13

  دقيقة 15و  
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  .الجمهورية الفرنسية من أجل تطوير االستخدامات السلمية للطاقة النووية

يوافق بموجبه على االتفاق لنقل  61.13مشروع قانون رقم  .6

 24واكشوط في األشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بن

  .بين المملكة المغربية والجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2013أبريل 

يوافق بموجبه على االتفاقية الموقعة  63.13مشروع قانون رقم  .7

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة  2013أبريل  19بواشنطن في 

ي جمهورية ليتوانيا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي ف

  .ميدان الضرائب على الدخل

بشأن  97يوافق بموجبه على االتفاقية رقم 87.13مشروع قانون رقم  .8

، المعتمدة من قبل المؤتمر العام 1949)مراجعة(العمال المهاجرين 

 08لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثالثين المنعقدة بجنيف في 

 .1949يونيو 

بموجبه على اتفاقية تسليم  يوافق 55.13مشروع قانون رقم  .9

بين المملكة المغربية  2013أبريل  15المطلوبين الموقعة بلندن في 

  .والمملكة  المتحدة لبريطانيا العظمى وٕايرلندا الشمالية

يوافق بموجبه على االتفاقية األوروبية  146.13مشروع قانون رقم  .10

  .1996ير ينا 25بشأن ممارسة حقوق األطفال، الموقعة بستراسبورغ في 

يوافق بموجبه على االتفاقية اإلقليمية  21.13مشروع قانون رقم  .11

 18حول قواعد المنشأ التفضيلية األورومتوسطية، الموقعة ببروكسيل في 

  .2012أبريل 
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  2014 أ���Iدورة 
  �345ــــ�ت  ا���ة ا��6!��  ا��345#ن  ا��01ء  1�د ا�)0#ر  /�ر�. ا-(���ع  ا��#,#ع 

�  :ا/@����ت 7ا��را?� وا��<#�= 1�> ���ر�; ا�:#ا��� /9

1. ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@�ق ا��#�;  ���129.13وع ���#ن ر
��� 4�#�� ا������ ا������� وا�����  2013?�����  6 ������ط % 

ا�@��را�  ا��#���ي ��Uن ا����ون ا��:!  وا����  وا����1�ات 
������Eا. 

2.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا���و/#O#ل  ���132.13وع ���#ن ر

5�  %�,Eا�ورو��� 4#ل ����4 ا�[*�ص ا�_ا/��� /��ه ا ����@/
ا������� ا��H���� ���nت ذات ا���H; ا��*< ،ا�����+ ����Hت 

�#%���  8  ا���ا��� وا����دل ا��و�  ������Hت، ا��#�; ����ا?�#رغ % 

2001.  

3.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@�ق ����#�;  ���75.13وع ���#ن ر

��� 4�#�� ا������ ا������� و4�#��  2013%��ا��  ������22ط %  
 .ا�#-��ت ا���)�ة ا������� 4#ل ��3م ا���ارس ا������� ������ب

4.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا/@�ق ا��:� ا��#�;  ���119.13وع ���#ن ر

��� 4�#�� ا������ ا������� و�!��3  2013أ�O#��  ������2ط %  
 ) .ا�!��#(و���� ا�!��/�ت ����ق ا�د�> 

5.  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@�ق ��Uن  ���116.13وع ���#ن ر

��� 4�#��  ��2013رس  19ا�*���ت ا��#��، ا��#�; ���U�(�ن %  
  .ا������ ا������� و4�#�� (�9#ر�� ا��#ت د�@#ار 

6.��� ���وع ��#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@���� ��Uن �:I  �62.13#ن ر
���  2013أ���I  24ا�[*�ص ا��)�#م 1��9�، ا��#��� �!#ا�O#ط %  

  . 4�#�� ا������ ا������� و4�#�� ا���9#ر�� اE?���5 ا��#ر������
7. ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@�ق ا��#�;  ���01.14وع ���#ن ر

��� 4�#�� ا������ ا������� و4�#��  ��2013رس  ��U�19�(�ن %  
 M)رات 1�> و��P�?-ن /���; و����4 اU�� #ت د�@#ار�9#ر�� ا��)

  .ا����دل 

 الثالثاء

  2014 يوليوز 08 

تمت المصادقة على   دقيقة 50    3 13 16

  يات باإلجماعاالتفاق

��آ�Y  �ا(���ع ����ك ��� ��!�  ا�*�ر(�� ����� ا������ر�� و ���� ا�!#اب ��!�
  /��%�9 ا�و,�ع %  ا���اق و �����  �����ات ���0 ا�#4�ة ا�#ط!�� وا��H#رات ا�*��Hة ا��

  الخميس

  2014يوليوز  10 

  ساعتين      ---  ---  --- 

  دقيقة 45و  

  �O���� ���) �:1 اح������ ا
������ /*<q ��:��0 ا�

��!�H��@رات ا��اھ!�ا�#Hوا��  

�تمت المصادقة على   دقيقة 55    ---  6 6  االثنين  :ا/@����   12 ا��را?� وا��<#�= 1�> ���ر�; ا�:#ا��� /9
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1-  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا/@���� ا����ون   ���11.14وع ���#ن ر
  Oط %  ا���������� ��� 29(��1434 ذي ا�)��  23ا��#

��#�Oا������ ) 2013أ ��#�� ا�����ا������� و4 ��#�� ا�����4 ���
  .ا���#د��

2-  ��ل �#ا%+ ��#(��O_� <�1 Mة /@�ھ� %  ���  ���10.14وع ���#ن ر
�� ذي  23، ا��#��� ������ط %  (ا�#ظ�@� ا���#���(ا�*��� ا������ 

��� 4�#�� ا������ ا������� و4��O2013 ( ��##��أ 29(1434ا�)�� 
 .ا������ ا������ ا���#د��

3-  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@�ق ا��#�; �����اد   ���02.14وع ���#ن ر
��� ا������ ا������� و(�9#ر�� \���� ��Uن  #��#�2013  %6  

 M)رات 1�> و��P�?-ا����دل/���; و����4 ا. 

4-  ���  4#ل �#ا%+ ��#(  ���14.14وع ���#ن ر�!P1�> ا-/@�ق ا� M�
 5ا����1�ة ا�����د�� اEدار�� %  ا����ل ا����O ،ا��#�; ������ط %  

��� 4�#�� ا������ ا������� و4�#�� ا���9#ر��  2013?����� 
  .���ا����#

5-  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@�ق ا��#�; ������ط   ���17.14وع ���#ن ر
��� 4�#�� ا������ ا������� و4�#�� ا���9#ر��  2013?�����  %5  

 .ا����#��� ��Uن ا���ء /U[��ات ا��Y#ل ��#ازات ا��@� ا���د��

6-  ���#ا%+ ��#(��/ <�1 M��I ا-/@���� ���   ���08.14وع ���#ن ر
ا������ ا������� و(�9#ر�� ا�9!� ��@�دي ا-زدواج ا����0  و�!; 

 8ا���9ب ا�����  %  ���ان ا��0ا�W 1�> ا��IY، ا��#�; �!�#د�9  %  

 �H�e2013أ. 

7-  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا/@���� ���� أورو��   ���54.13وع ���#ن ر
��Uن I�e ا��#ال و/���� و6�4 و�<�درة ا��#ال ا���)<�� �� 

  .2005 ���# 16ا������ و��Uن /�#�I اEرھ�ب،ا��#��� �@�ر?#%�� %  

8-  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@���� ا��#4�ة   ���118.13وع ���#ن ر
 22ا��#��� ������ض %  " ا������"-?���Pر رؤوس ا��#ال ا������ 

 ���!�2013. 

9-  ���   ���46.13وع ���#ن ر��#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@���� ا�ورو��� ر
ا�����:� �)���� ا�[*�ص ا�_ا/��� /��ه ا������� ا��H���� ���nت  108

 . �1981!���  28ذات ا���H; ا��*< ،ا��#��� ����ا?�#رغ %  

10-  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا/@���� ا����ون   ���124.13وع ���#ن ر
���  2013?�����  18ا�:�0�  %  ا���دة ا������،ا��#��� ���از���� %  

 .����از�Iا������ ا������� وا���9#ر�� ا�@��را��� 

11-  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@���� ا��#���   ���99.13وع ���#ن ر
��� ا������ ا������� و(�9#ر�� \����  �2013#��#  ��6���اد %  

IY�1�> ا� W� .���!W ا-زدواج ا����0  %  ���ان ا��0ا

12-  ���#ا%+ ��#(�M 1�> ا-/@�ق ا��#�; �����اد   ���123.13وع ���#ن ر

  االتفاقيات باإلجماع  2014 يوليوز 21 
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��� 4�#�� ا������ ا������� و4�#�� (�9#ر��  #��#�2013  %6  
\���� ��Uن إ���ء ��!� �����O �����ون ا����ري وا-��<�دي 

 .وا����  وا��:! 
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��#�O2014 دورة أ   

 ��  �345ــــ�ت  ا���ة ا���e  ��!�6 ا��01ء  ا��01ء  1�د ا�)0#ر  /�ر�. ا-(���ع  ا��#,#ع   .ت.ا��

�ا���و��ن�   .1 ������ء �ا����� ������و�� �ا����� �ا���ا�� ����وع درا�

��  .وأ�$�ء�#"!�ا� ��

 )'��ن

  2014د#�,+��1

  ت����� 3  2  11  13

  دقيقة 35و
  

2.    )ر>;�ء�  . درا�����وع�ا���ا���ا�������:زارة�7و�6ف�وا��4ون���2�3

  2014د#�,+��03

 ��� �ن�2  4  13  17

  
  

3.   ��ا@?<:� A"Bر� ���ى D� ا��� ���:زارة �ا����� �ا���ا�� ����وع درا�

�EFG:�ع�ا�H��دارة�اID���Jا�.  

�A"�K@د#�,+��04ا

2014  
  و����ت��3  2  8  10

15�  د��6
  

  

�ا�����ن�   .4 ��N��Dر� ��Jا�� ���:زارة �ا����� �ا���ا�� ����وع درا�

  .�K@�Dرج�و4Qون�ا��OPة�

�A"�K@د#�,+��04ا

2014  
�واT�ة  2  7  9��� 

  د��6�55و
  

د#�,+��08 ن)'��  .درا�����وع�ا���ا���ا�������:زارة�ا��4ون�ا@�Kر#��وا� ;�ون�  .5

2014  

  �ت�و����5  25  15  40

25   د��6
  

6.  �UVWا��:ا��ن��XYر����Z[��\�  :ا^����6ت8ا��را��وا� [:

�6�ا�:6;���Dا`!�21.14ر��6��U6:ن  ���وع.   1   ��^(�Z[��ab#:�D�cHا:d  

��ef27��+,��gن�2013دh�i��j6��دو��:>Tو����Nا���ا���<�:>Tن��D  

�����H�Ek�  �D�c�; d�$�ا�n�o^Z[��nB)زدواج�ا�$���Ekو����Xا��Vmب�ا�$�

�pq��ا.  

2 .�U6���23.14وع���6:ن�ر��Xr�$b�ا�p���U�s�^�d:ا�Z[��ab#:�D�cHا^���6

�ا�;��� �ا��ول ��Dن d+,�ا� ���٬,+�ا��jق ef� ��w����Dة �Q:ال��19ا�; ��ة x�

1433 )5��+,� z�2012(  

  3  .�U6���34.14وع���6:ن�ر��:`���bD��6�ا�:6;��^(�Z[��ab#:�D�cHا:d

f� e20���dا+,H2014�e|��� ��و�#�{:ر ���Nا�� �ا���< �)زدواج�� �Dن n�o �

�pq��ا�Z[��nBان�ا�$�ا����ef�Ek�  .ا�$���Ekو���Xا��Vmب�ا�$�

  د��6�19���d��d2015 17 13 4 45)'��ن�
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4   .� U6ر� ���6:ن �ا@O:ي�����35.14وع p���ا� �ا^���6 Z[�� ab#:�D� cHا:d

� ef� ��D����ط ��11ا�:6; �و�T<:����2014رس ���Nا�� �ا���< �:>T� ��Dن

�j6�  .دو�

  5 .�U6���42.14وع���6:ن�ر��e��� #(ا�$��ن��  d:ا�Z[��ab#:�D�cHا^���6

�ef�p��`و+,D��و����<�H2014���J�O�D,+ا18���dا�:6;���Nا��  .�Dن�ا���<

  6 .�U6���43.14وع���6:ن�ر��ef�:`���bD�X6:ق�ا���^(�Z[��ab#:�D�cHا:d

20���dا+,H2014�Nا�� �ا���< �و��Dن ����X�O��� �h�iن e|��� ��#�{:ر �:>T

�)�����رات�و d��T.  

 7  .�U6���68.14وع���6:ن�ر��p��`و+,D�X6:ق�ا���^(�Z[��ab#:�D�cHا:d

�p��Dأ��^�H�ef2014ص��:]�Dأورو�����A�oو�����Nا���ا���<�:>Tن��D

�  .�< �A�o��nأور����N��Dب�وو�;� �aا����:��

 8  .U6ر� ���6:ن �h�iن��84.14 ���وع �ا�:6; �6��^(� Z[�� ab#:�D� cHا:d

� ef� ��D����ط �ا�:6; �ا�;�<�ي ��2ا� ;�ون �ا���<����2006ي �:>T� �Dن

�دو��)��رات�ا�;����ا� ��ة��:>Tو�����Nا�. 
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  :ا^����6ت 8 ن��UVWا��را��وا� [:�\��]����Zر�XYا��:ا��  .7

1. �U6���16.14وع���6:ن�ر��ef�xj�Qا:D�X6:ق�ا���^(�Z[��ab#:�D�cHا:d

21�� +,�H:�2013ة����ا� � �ا�:��dت �:>Tو� ���Nا�� �ا���< �:>T� �Dن

�h�iن�ا�����ة�ا� �bد���Dن�ادار���ا@��Oرك��D��و� �ن�>���7 . 

2. � U6ر� ���6:ن ��;����24.14وع Z[�� ab#:�D� cHا:d�+��" �� ���ا`! �w�ة

ا����ذ�ا|�Zا�[���ت�ا���:رة����B�ة��K�7ص�ا�<�:�Hن�أو��;���eا�b[��أو�

��ا�;��� �sا��� pb6� x�� �ا�bj:��ت،ا�; ��ة ��6اءة ef� �أ�qى �ا���6ت ذوي

� x�� ���Dا`! �ا��;�� E����:�D��ا��� �ا�4̂ �2qل ��ا��<� �>����17�� Z|28اا�

�:��:d2013. 

3. � U6ر� ���6:ن ����ان�����37.14وع ef� �ا� ;�ون �ا^��ق Z[�� ab#:�D� cHا:d

� ef� p�Hو+,��D� X6:ا�� ��ا� �oر T27ا��� �ا���<����2014رس �:>T� �Dن

��:D�N�ا���ا@�O{:ر�:>Tو��������������������Nا�.  

4. � U6ر� ���6:ن �ا@K���ت�����48.14وع �h�iن � �)^��ق Z[�� ab#:�D� cHا:d

� ef� :`���bD� X6:ا�،�:O@20ا�,H� �dو��2014+ا� ���Nا�� �ا���< �:>T� �Dن

e|�����#�{:ر�:>T.  

5. U6ي�����52.14وع���6:ن�ر�`��:>D��6�ا�:6;��^(�Z[��ab#:�D�cHا:d

� ef3زدواج����2014رس�(� n�o �� ������ ��و#�{:ر ���Nا�� �ا���< �Dن

pq��ا�Z[��nBان�ا�$�ا����ef�Ek�  ا�$���Ekو���Xا��Vmب�ا�$�

6. � ���6:ن ����وع U6ون��56.14ر�; ��� ��G3ر �)^��ق Z[�� ab#:D� cHا:d

� ef� �D<:��`�ي X6:ا�� �و�ا� �oري، e���]�3ا�� �ا���<����2014رس �:>T� �Dن

���������#�{:ر�:>Tو�����Nا�.  

7. U6ر� ���6:ن ��2^��ق�����55.14وع ef��(� �ا�,+و^<:ل Z[�� ab#:�D� cHا:d

� ef� ��DhD�#�ن X6:19ا��� ����2013رس �:>T� ��Dن�:>Tو� ���Nا�� ا���<

�a#و� Z[�� �)�����رات d��T� �و X�O��� �h�iن �د�d:ار �ا�<:ت �#�{:ر

�efن��#��DhD�X6:دل،ا��b �25ا���dا+,H2014 .  

8. � U6ر� ���6:ن ����ان�����58.14وع ef� �ا� ;�ون �ا^��ق Z[�� ab#:�D� cHا:d

� ef� �D<:��`�ي X6:ا�� ��ا� �oر T23ا��� ����2014رس �ا@?<:� �و�ا��D��Nن �

��������#�{:ر�:>T .  

  )'��ن

  02 �dا+,H 2015 

تمت المصادقة على  دقيقة 45 1 9 10

 االتفاقيات باإلجماع

8. � �ا�,+��ن E���o�D� �ا@�Kر#� E��O��� ����+ك �ا�:T�ة� ا# ��ع �$6�     ����ت4  8  6  14  ا@A"�K� �ارس



28 

 

�Dا��:اب.  (ا��+ا�A�o��xدرة���b�D(  05���dا+,H2015  35و�  د��6

 

.9  

 

�UVWا��:ا��ن��XYر����Z[��\�  :ا^����6ت 6 ا��را��وا� [:

 1.   �U6���45.14وع���6:ن�ر�b#:�D�cHا:dل�oا��efا� ;�ون�� �Z[��aا^���6

  7EF� �efط������D��������Dن���2014رس��11ا�:6;���Nا���ا���<�:>T 

 �j6��دو��:>Tو. 

 2. �� U6ر� ���6:ن ���oل����49.14وع ef� �ا� ;�ون �ا^���6 Z[�� ab#:�D� cHا:d

�ef�p��`و+,D��و3ر�wب،�ا�:6;�sا������O@ا��Dن��H��2014,+ا�18�d��ر�

��J�O�D�>�����:>Tو����Nا���ا���<�:>T. 

 3.��U6���40.14وع���6:ن�ر��efط������D�X6:ق�ا���^(�Z[��ab#:�D�cHا:d21�

� �ا���2013ي E7را��� �و���< ���Nا�� �ا���< ���sم��Dن �h�iن $����

��VW6:ا  

 4. �U6ون���7ـ������65.14وع���6:ن�ر�; ���Uw��^ة��`���Z[��ab#:�D�cHا:d

�ef�!`ا��D��Dن�) ��2014رس��12( 1435#��دى�7و|10��Zوا� ����cا�:6;

�xوزار���ا���b�ا��و���<���Nا��>����D���qا�. 

 5. � U6ر� ���6:ن �ا� ;�ون�����83.14وع ����ان ef� �)^��ق Z[�� ab#:�D� cHا:d

� ef� �D �ور���� X6:ا�� �ا�H2006�N,+ا10���dا�;�<�ي �ا���< �:>T� ��Dن���

���jd3���ا@�O{:ر�:>Tو. 

 6.��U6���41.14وع���6:ن�ر��efط������D�X6:ق�ا���^(�Z[��ab#:�D�cHا:d16�

�+,� z�2013���jd+,�ة���ا� ��ا���<�:>Tو����Nا���ا���<�:>Tن��D���

 .ا�;���sوإ�d���ا�ا�������h�iن���sم�6:ا���VWوا����Uا� �bدل

  

  ا��2'�ء

 10���dا+,H2015 

تمت المصادقة على   ����واT�ة  8  20  28

  االتفاقيات باإلجماع
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  2015أ���I دورة 

 ��ا��
  .ت.

  �345ــــ�ت  ا���ة ا���e  ��!�6 ا��01ء  ا��01ء  1�د ا�)0#ر  /�ر�. ا-(���ع  ا��#,#ع 

.1  ��Dة�ا��+ا�T:�ا�  ����ت d2015  27  18  9  3:��:��09ا��2'�ء�    .^�ارس�^j:رات��$6

  
بمبادرة من رئيس 

اللجنة وبطلب من 

الفريق االستقاللي 

  للوحدة و التعادلية 

2.  �UVWا��:ا��ن��XYر����Z[��\�  ا^����6ت8ا��را��وا� [:

1.�U6ة�^�����22.14وع���6:ن�ر�`���Z[��ab#:�D�cHا:dت���o��efون��; ���Uw�

� �ا�;�:�� �ا����(ا�: �� ��K@ا (��^�H� ef� ��D����ط �ا�:6; �3دارة، ¡d�� ̂و

� ��¢1435 )5�� +,��g2013د (�>���� �:>Tو� ���Nا�� �ا���< �:>T� �Dن

x���b�ا. 

2.�U6ر� ���6:ن ����K�7�pص�����53.14وع �T:ل �6��^(� Z[�� ab#:�D� cHا:d

��pا��<:م���£UV،�ا�: �Dأ��^�H�efط������D�;62014�����Nا���ا���<�:>Tن��D

���jd3���ا@�O{:ر�:>Tو.  

3.� U6ر� ���6:ن �ا� �ا�D+�ا�����60.14��Eوع �h�iن �)^��ق Z[�� ab#:�D� cHا:d

�aورد�� U�s�^� �ودون �إ2Dغ �دون ���+�ا����:¥� �ا�[�� X��� �ا����ء �دو� �w�� ^

 4�� pb6� x�� �ا�; �� ،a���� �وا�¦را��وا��$�ء d��§�� �ا� ��ة U�7� �s�����^

�xو�����Dة��وا��2'�ن�ا��;��  .�H:�2009,+�23إ|2q18��Zل�دور^�aا���د�

4.�U6ا� ;�ون�����66.14وع���6:ن�ر��6��^��ef��3ق���^(�Z[��ab#:�D�cHا:d

fو����D��و�����Uا����oن�ا�:6;�B�$��م�ا�JT7����� ��e12ا��$���rا� �bدل�̂و

��dا+,H1971���^�H� ef� ��D����ط X6:ا�� ،���jd3� ��وا@�O{:ر ���Nا�� �ا���< �Dن

�p��D2014أ.  

ى تمت المصادقة عل  د��6�d2015  21  9  12  50:��:��30ا��2'�ء�

  االتفاقيات باإلجماع
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5.� U6ر� ���6:ن ����76.14��efوع �r�$��ا� �ا� ;�ون �ا^���6 Z[�� ab#:�D� cHا:d

�efط������D�،�ا�:6;���H2014,+ا19���dا��دة�ا�����وا� �oر���Nا���Dن�ا���<

�وا���:b�وا¨��}.  

6.� U6ر� ���6:ن ����93.14��efوع �:رك:��D� �ا�:6; �6��^(� Z[�� ab#:�D� cHا:d

25�� +,� z�2013زدواج��(� n�o �� �إ� :��� ��و#�{:ر ���Nا�� �ا���< �Dن

pq��ا�Z[��nBان�ا�$�ا����ef�Ek�  .ا�$���Ekو���Xا��Vmب�ا�$�

7.�� U6ر� ���6:ن �ا�:��94.14�X6وع �)^��ق Z[�� ab#:�D� cHا:d�� ef� ��D21����ط

� ����2014���J�O�bي �ا���¥�� �B�j�ا� �:>Tو� ���Nا�� �ا���< �:>T� �Dن

�وا�:¥�( �ا��ر���) �Dو`���H-p�را�� �������4ت �ا����:�� �ا�:�;� T:ل

�ا���cbj^�Eا�,+����ªا� ;���������را���وا�:¥��>�O�b�ب-ا�N��D�p��`و�D.  

8.�U6���107.14وع���6:ن�ر�#:�D�cHا:dدل��b ن�)��+اف�ا�h�iق���^(�Z[��ab

�ا�:��D�X6ا`!��ef) ا����6(q�D»�ا����دة�dوا��;:د����Nدى��11ا���#�x�

� Z|13( 71435و�� �ا���<�)  ��2014رس �:>Tو� ���Nا�� �ا���< �:>T� �Dن

�dا��;:د� .ا�;���
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3  �UVWا��:ا��ن��XYر����Z[��\�  ا^����6ت3ا��را��وا� [:

1. � U6ر� ���6:ن �����37.15وع Z[�� ab#:�D� cHا:dا� :ل :̀ �ا��?�c¬ا�,̂+ ef��

��efط������D��6�ا� ;�ون�ا��$��ef��rا���ان�ا@���r��Oا�:6;��^�D18�p��Dأ

�ا@�2008 �:>Tو�� ���Nا�� �ا���< �:>T� �ا���¥���Dن �ا�:�O٬�X6{:ر

����������efط������D  6���dا+,H2015. 

2. � U6ر� ���6:ن �)q ��ري� ���125.12وع :ل �ا�,+و^̀: Z[�� ab#:�D� cHا:d

�a���� cHا�:ا� �ا��أة ��� �ا� ���� �أ�JQل X��#� Z[�� �ا��$�ء �6��^�

�efرك�:�:��D6����: `ف�ا�1999أ�G�xة���ا� �U�§����ا�;���;�O@. 

3. ��6� ���وع U6ر� �)q ��ري���126.12:ن :ل �ا�,+و^̀: Z[�� ab#:�D� cHا:d

�X6:ا�� ،�وا������ �d�ا�� ��D@?�:ق �ا@�Kص e|و�ا�� �};��D� c?ا��

�efرك�:�:��D16��+,��g1966د.  

تمت المصادقة على   ����واT�ة  d 2015  12  8  4:��:ز  14ا��2'�ء��

  االتفاقيات باإلجماع

  ا^����6ت7:ا��ن��UVWا��را��وا� [:�\��]����Zر�XYا��  4

1. � U6ر� ���6:ن �h�iن�����05.15وع �^������� �ا^���6 Z[�� ab#:�D� cHا:d

�ef����ا���E����:�Dا��;����2013أ` :����10ا�¦cbB،�ا�:6; 2qل�ا�4̂

�:G:���:>D)ن�D���ا (�x�7��Z|2013أ` :����11إ.  

2. � U6ر� ���6:ن �ا�:���08.15��X6وع �ا��� �ا^��ق Z[�� ab#:�D� cHا:d

����D� ef� ���24ط +,�H:�2014���O��وا� ���Nا�� �ا���< �:>T� �Dن

��T7�n��]���  .ا��و��

3. � U6ر� ���6:ن ��D����ط�����12.15وع X6:ا�� �)^��ق Z[�� ab#:�D� cHا:d

�ef24��+,� z�20147ورو>��¬��دة����3ر���¨�b�وا����Nا���Dن�ا���<

�¬� �7ورو>� ¨�b�ا� j�¥وأ� n >�� �h�iن ����3ر�وا� ����وا� ��� �دة

 .�N��Dب

4. � U6ر� ���6:ن ����ان�����17.15وع ef� �6��^(� Z[�� ab#:�D� cHا:d

�ef�!`ا��D�20�����Uا����oن�ا�:6;���d��d2015���ا���<�:>Tن��D

�ا�<:ت�د�d:ار��ا@�O{:ر�:>Tو����Nا�. 

5. �U6ة�����22.15وع���6:ن�ر�ل�ا����:Tق���^(�Z[��ab#:�D�cHا:d

 3�ef�!`ا��D�X6:ا��،���O@ل�ا�oا��ef��ا� �bد���20���d��d2015دار

تمت المصادقة على   د��6�d 2015  6  4  2  50:��:ز  21ا��2'�ء��

  االتفاقيات باإلجماع
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�ا�<:ت�د�d:ار��#�{:ر�:>Tو����Nا���ا���<�:>Tن��D. 

6. � U6ر� ���6:ن �ا� ;�ون�����23.15وع �h�iن �)^��ق Z[�� ab#:�D� cHا:d

�ef�!`ا��D�X6:ا��،EF�7ل��oا��ef20���d��d2015���ا���<�:>Tن��D

���Nارا�:�dا�<:ت�د���#�{:ر�:>Tو�.  

7. � U6ر� ���6:ن ����35.15��efوع �ا� ;�ون �ا^���6 Z[�� ab#:�D� cHا:d

� ef� ��D��ار�ا��b$�ء �ا�:6; �3ر�wب، �H�Jو�� EF�7� ��رس��17ا��oل

2015���ا�;��� ���3رات �دو� �:>Tو� ���Nا�� �ا���< �:>T� �Dن

    .ا� ��ة
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- ����V£���cHد�ا��[:ص�ا�:ا�وع���6:ن 129 : 2009 أ` :��������. 

  

  )11ا���د�(  :�:ا��;{���د�ا�:ا���Xا�;���ا� �ار��و�-

 .���ا����ة�ا���ا�����ارس�آ��������ات��� �

 .ا��*�رات�ا56"�12��34ا��"��0ا���/.�و�,+�)"��#*$��()"ل�ا&�%$�"�#"�!�� �

 .��ارس���?�ع�د��ل�ا=>�ب���3:�ا���"ون�ا17�386 �

� �"�@��Aو�ا��BاCD6ا�E��FGو�ا���"ون�����Hون�ا86"رI!ا�����وز%��ا��"KLم�"��NOرات�ا�"%Cا��PB"�Q��+درا. 

 .ا���@��دورV"�������12ا�$�"U"�ا��T#���و ��E�S�:3و���ارس�R��%��ا=>�ب�=� �

� W+"KXو?"ت��"Y��PB"�Qو���%�BاCD6ا�56ود�ا=>�@���ا�Z�&ع��?�ارس����. 

 .)ا�H)"ع���!��ك(��ارس��*�رات������ا����ة�ا���ا��� �

 .��ارس���?�ع���F��Yدور�ا���3��"+���ا=>�@����12ا�$"رة�\&�%$�� �

ا�H)"ع�(��ات������ا����ة�ا���ا����و�ا��*�رات�ا�a*86ة�ا�S�"_&��`�NOو?"ع��12ا���اق�و���[�"�#"�!��آ������ �

��ك!�(. 

 .)ا�H)"ع��!��ك(  ��راس������ا����ة�ا���ا��� �

 .��ارس��*�رات������ا����ة�ا���ا��� �

-   :و��:ا��;{�����د�ا�¦��رات�ا���ا��
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ز%"رة�( 2015أ��%22��Fا2010���U"l�mnأ��%���g319��Fا=�ا�*���"f�"���0ا#D6��E����@ا�$�ات�ا=���5eا=ا+�*���Rd=�ا��c ز%"رة-

�Qة�����ا��  . )وا

 

- p�;�ع�)# ����ت�و�����ت�ا:�o�: 

 .ا�H)"ع�R"(�H\: 42"ت��)�ع� �

 .د����R"+30��$و��97 :ا��)R"+�F"ت� �

 

-���]?@�ا��Q4ات�ا�;���O��ا:  

� �"Kt3Rدق�"u=ص�ا�u#ة�ا���Yل�ا�d�2009/2010 

  .�!�وع��"Q�ن 14

� "Kt3Rدق�"u=ص�ا�u#ة��ا���Y2011/2015 ا�  

  .�!�وع��"Q�ن�117

  .مشروع قانون  131:ا=�)�ع� �
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  2015- 2009 ةنجللا ءاضعأ ةداسلا
 

 

 

 

 

 

 

  الفـــريق  االســـم  المهمــة
  ا�@��+ ا-[��اO   �1� ا�#ھ�ب  ��@:�M  ر=�> ا�����

  ا��?�#ريا-/)�د %��+   ا������ر �)�� ���M  الخليفة األول

  ا�@��+ ا�)�O   ا������ر �)@M3 �!���رك  الخليفة الثاني

  ا�@��+ ا-?�:�5  ��#4�ة وا����د���  ا������ر أ�4� إ��اھ�� ا����   يفة الثالثالخل

  ا�@��+ ا-[��اO   ا������ر ���4  أ�)6ون  الخليفة الرابع

  ---  ---  الخامس الخليفة

  %��+ ا�\��� وا����\�ة  ا������ر (��ل �#���9  األمين
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  + ا-?�:�5  ��#4�ة وا����د���ا�@��  ا������ر ا����  ?���  مساعد األمين

  ا��?�#ري ا-/)�د %��+   ا������ر ?��5 ا�)@�3   المقرر

  ا�@��+ ا-?�:�5  ��#4�ة وا����د���  ا������ر �O%  ا���اط  مساعد المقرر

  

 

� ا8<��� وا���9< ة# �  

 

  المستشار الدكتور محمد الشيخ بيد اهللا

 بطاحمحمد ال السيدالمستشار 

 المستشار يونس العراقي

 السيد حما أهل بابا المستشار

 المستشار الميلود ناصر

  المستشار عبد الرحمان لبدك

  المستشار سيداتي الشكاف

  المستشار السيد الشيخ احمدو ادبدا
 

  ا�@ #� ا'4!?2�� ����	ة وا�!�9د���
 

  المستشار بلعيد بنشمسي

  شار أحمد لخريفالمست

  المستشار صالح داداه

  المستشار محمد بلحسان
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  إسماعيل قيوحالمستشار 
 

�* 
  ا�@ #� ا�
 

 المستشار عبد اهللا أبو زيد

 المستشار سيدي صلوح الجماني

 المستشار سيدي محمد سالم الجماني

  المستشار لحسن بلبصري

 ةعبد الكبير برقيالمستشار 

 

  ا�@ #� ا�!��7 ا��ط�� ��A ار
 

  عبد الحميد احسيسنالمستشار 

  ودالمستشار عبد العزيز بوهد

  محمد شفيق بنكيرانالمستشار 

  المستشار عبد الرزاق بنكيران

  المستشار احماد ابرجي

  المستشار مصطفى الشهواني

  المستشار محمد البكوري

  مزالالمستشار محمد أ
 

� ا'.
�د ا�	4!�ري# �  
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  المستشار محمد اقبيب
 

  ا�@ #� ا'�! ا*�
 

  المستشار دحمان الدرهم
 

� ا�!
��C ا'�! ا*�# �  
 

    المستشار محمد الزعيم

    صالح أقميزةالمستشار محمد 
 

  ا�@ #� ا�@�	را�� ����	ة وا�	#�? اط��
 

 المستشار حسن القاسمي

 

�
.Dا"�E�� �� ��  د ا�
 

  المستشار عبد السالم منصور
 

��F��!���F ا�
 *� ا�	#�? اط�� ا'�,  
 

  المستشار محمود عرشان
  

  


