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  )م 2015يوليوز  24( هـ 1436شوال  7امجلعة : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . شن، اخلليفة اخلامس CلرئBس�ٔ عبد الرحامن املس�شار الس>يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
قIقة بتداء من الساSة احلادية عرش واPٕاثنان وثالثون دقIقة، إ : التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  .العرشون صباVا
  :التالية النصوص ال�رشيعيةوالتصويت Sىل اPراسة : : : : Yدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعامل

متمي القانون رمق  .1 املتعلق hلنظام  38.12مقرتح قانون يتعلق بتغيري ̀و
  اXٔسايس لغرف التjارة والصناSة واخلدمات؛

متمي القانون رمق . 2 لنظام h مبثابة 4.97مقرتح قانون يتعلق بتغيري ̀و
  اXٔسايس لغرف الصيد البحري؛

متمي القانون رمق  مقرتح قانون يتعلق. 3 مبثابة النظام  27.08بتغيري ̀و
  اXٔسايس Cلغرف الفالحIة؛

متمي القانون رمق  مقرتح قانون يتعلق. 4 مبثابة النظام  18.09بتغيري ̀و
  اXٔسايس لغرف الصناSة التقليدية؛

االتفاق حول املساSدة  يوافق مبوجtه Sىل 22.15مرشوع قانون رمق . 5
، بني 2015ينا�ر  20إالدارية املتباد� يف ا~ال امجلريك، املوقع مبرا}ش يف 

  ديفوار؛ت حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكو 
يوافق مبوجtه Sىل االتفاق �ش�ٔن التعاون  23.15رمق  قانونمرشوع . 6

، بني حكومة اململكة 2015ينا�ر  20قع مبرا}ش يف يف ا~ال اXٔمين، املو 
  ديفوار؛ت املغربية وحكومة مجهورية الكو 

يوافق مبوجtه Sىل االتفاق املوقع hلرhط  12.15مرشوع قانون رمق . 7
، بني اململكة املغربية والبنك اXٔورويب ٕالSادة إالعامر 2014س�مترب  24يف 

�شطة البنك اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية والتمنية، �ش�ٔن مك�ب و�ٔ 
  hملغرب؛

" مIناما�"يوافق مبوجtه Sىل اتفاقIة  05.15مرشوع قانون رمق  .8
، �الل املؤمتر اPبلومايس املنعقد 2013ٔ�كتو�ر  �10ش�ٔن الزئبق املوقعة يف 

  ؛2013ٔ�كتو�ر  11ٕاىل  7من ) hلياhن" (�كوماموطو"
يوافق مبوجtه Sىل االتفاقIة يف مIدان  17.15مرشوع قانون رمق  .9

، بني حكومة اململكة 2015ينا�ر  �20سلمي ا~رمني املوقعة مبرا}ش يف 
  ديفوار؛ تاملغربية وحكومة مجهورية الكو 

يوافق مبوجtه Sىل اتفاقIة التعاون يف  35.15مرشوع قانون رمق  .10
مارس  17اب، املوقعة Phار البيضاء يف ا~ال اXٔمين وماكحفة إالره

إالمارات العربية دو� ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 2015
  املت¡دة؛
يوافق مبوجtه Sىل اتفاق املقر املوقع  08.15مرشوع قانون رمق  .11

بني حكومة اململكة املغربية واCلجنة اPولية  2014نومفرب  h24لرhط يف 

  ر؛Cلصليب اXٔمح
متمي قانون رمق  96.14 مرشوع قانون رمق .12 املتعلق  77.03بتغيري ̀و

  hالتصال السمعي البرصي؛
املتعلق hالتصال  77.03 �ريم ٕاىل تعديل القانون رمق مقرتح قانون .13

  .السمعي البرصي

--------------------------------------------        

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسة    ،شنشنشنشنن �ٔ ن �ٔ ن �ٔ ن �ٔ املس�شار الس>يد عبد الرحاماملس�شار الس>يد عبد الرحاماملس�شار الس>يد عبد الرحاماملس�شار الس>يد عبد الرحام

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
Sىل مجموS راسة والتصويت®C ة من خيصص ا~لس هذه اجللسة

  :مشاريع قوانني، ويه اكلتايل
متمي القانون رمق  املتعلق  38.12ٔ�وال، مقرتح قانون يتعلق بتغيري ̀و

  hلنظام اXٔسايس لغرف التjارة والصناSة واخلدمات؛
متمي القانون رمق  2مرشوع رمق  مبثابة  4.97مقرتح قانون يتعلق بتغيري ̀و

  النظام اXٔسايس لغرف الصيد البحري؛
متمي القانون رمق املرشوع ا لثالث، هو مقرتح قانون يتعلق بتغيري ̀و

  مبثابة النظام اXٔسايس Cلغرف الفالحIة؛ 27.08
متمي القانون رمق  4املرشوع رمق   18.09هو مقرتح قانون يتعلق بتغيري ̀و

  مبثابة النظام اXٔسايس لغرف الصناSة التقليدية؛
االتفاق حول  يوافق مبوجtه Sىل �22.15امسا، مرشوع قانون رمق 

ينا�ر  20املساSدة إالدارية املتباد� يف ا~ال امجلريك، املوقع مبرا}ش يف 
  ديفوار؛ت ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكو 2015

يوافق مبوجtه  23.15وهو عبارة عن اتفاقIة كذ· رمق  5املرشوع رمق 
ينا�ر  20قع مبرا}ش يف Sىل االتفاق �ش�ٔن التعاون يف ا~ال اXٔمين، املو 

  ديفوار؛ت ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكو 2015
يوافق مبوجtه Sىل  12.15املرشوع السابع، هو مرشوع قانون رمق 

، بني اململكة املغربية والبنك 2014س�مترب  24االتفاق املوقع hلرhط يف 
�شطة البنك اXٔورويب اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية، �ش�ٔن مك�ب و�ٔ 

  ٕالSادة إالعامر والتمنية hملغرب؛
يوافق مبوجtه Sىل  05.15املرشوع رمق مثانية، هو مرشوع قانون رمق 

، �الل املؤمتر 2013ٔ�كتو�ر  �10ش�ٔن الزئبق املوقعة يف " مIناما�"اتفاقIة 
  ؛2013ٔ�كتو�ر  11ٕاىل  7من ) hلياhن" (�كوماموطو"اPبلومايس املنعقد 

يوافق مبوجtه Sىل االتفاقIة يف مIدان  17.15عا، مرشوع قانون رمق �س
، بني حكومة اململكة 2015ينا�ر  �20سلمي ا~رمني املوقعة مبرا}ش يف 

  ديفوار؛ت املغربية وحكومة مجهورية الكو 
يوافق مبوجtه Sىل اتفاقIة التعاون  S35.15ارشا، مرشوع قانون رمق 
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مارس  17اب، املوقعة Phار البيضاء يف يف ا~ال اXٔمين وماكحفة إالره
  ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة إالمارات العربية املت¡دة؛2015

يوافق مبوجtه Sىل اتفاق املقر  08.15احلادية عرش، مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة املغربية واCلجنة  2014نومفرب  24املوقع hلرhط يف 

  ر؛اPولية Cلصليب اXٔمح
متمي قانون رمق  96.14 ، هو مرشوع قانون رمق12مرشوع رمق  بتغيري ̀و

  املتعلق hالتصال السمعي البرصي؛ 77.03
 77.03 ؤ��ريا طبعا، مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل القانون رمق 13رمق 

  .املتعلق hالتصال السمعي البرصي
، ٔ�ريد وقtل ٔ�ن �رشع يف دراسة ومºاقشة هذه املشاريع والتصويت Sلهيا

 "امللتقى اPويل لبناء السالم والتمنية ¾ج½عية"hمسمك ٔ�ن ٔ�رحب ب�ٔعضاء 
  ..ا�Áن حيرضون معنا هذه اجللسة، مرحtا hمسمك يف هذه 

شكرا، ٕاذن �س>هتل اجللسة Phراسة والتصويت Sىل مقرتVات القوانني 
 Äىل جملس>نا من جملس النواب، ويه ٔ�ربعة ذات صS لتIربعة اليت ٔ�حXٔا

  : ٔ�ولها ،بوزارة اPا�لية
متمي القانون رمق  38.12املرشوع اXٔول، هو مقرتح قانون يتعلق بتغيري ̀و

  املتعلق hلنظام اXٔسايس لغرف التjارة والصناSة واخلدمات؛
مبثابة النظام  Æ4.97نيا، مقرتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي القانون رمق 

  اXٔسايس لغرف الصيد البحري؛
متمي القانون رمق  Æلثا، مقرتح مبثابة النظام  27.08قانون يتعلق بتغيري ̀و

  اXٔسايس Cلغرف الفالحIة؛
متمي القانون رمق مبثابة النظام  18.09رابعا، مقرتح قانون يتعلق بتغيري ̀و

  .اXٔسايس لغرف الصناSة التقليدية
طبعا مقرر اCلجنة ٕاذا اكن �رغب  ..ٕاذا اكن هنا· من �رغب يف تقدمي

هذه املقرتVات Xٔهنا وردت Sلينا من جملس النواب Sىل شلك يف تقدمي 
مقرتVات، وٕاذا اكن تقر�ر هذه اCلجنة قد وزع، فس>ن�Ëقل ٕاىل احلكومة 

  .لنعطي لها اللكمة ٕاذا ٔ�رادت ٔ�ن تعلق Sىل هاذ املقرتVات قوانني
ٕاذا اكن اXٔمر كذ·، فس>ن�Ëقل ملناقشة هذه املقرتVات، ٕان اكن  ،ٕاذن

مºاقشة هذه املقرتVات، فهÏي يف احلقIقة لكها Cلمالمئة  هنا· من �رغب يف
  .فقط

  .الس>يد رئBس الفريق، تفضل اليس دعيدSة ،نعم تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSة
  .شكرا الس>يد الرئBس

hمس الفريق الفIدرايل، هاذ املقرتVات يه Yات hحلقIقة hقرتاح من 
ال القانون التنظميي Cلجهات، ، من Y�ٔل املالمئة مع جملس املس�شار�نطرف 

  .وال اXٔقالمي وال العامالت
ويف هاذ إالطار كËسjلو التjاوب الفوري لوزارة اPا�لية، hعتبار 

ٔ�يضا هاذ املقرتح نتاع القانون يتعلق hلتصويت العلين، وهو من Y�ٔل 
املال يف ¾نت×اhت نتاع  اس>تعاملختليق احلياة الس>ياس>ية ببالدÕ واحلد من 

  .ا~الس هاذ
وÚ ·Áمتىن ٔ�ن �كون هذا القوانني لكها املتعلقة hلغرف ٔ�ن �سامه يف 

  .ختليق احلياة الس>ياس>ية واحلد من ¾س>تعامل املفرط Cلامل
  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .فريق الفIدرايلالشكرا Cلس>يد رئBس 

ريع، ونبدٔ� ٕاذن ن�Ëقل بعد هذه املدا�Ä، ن�Ëقل Cلتصويت Sىل هذه املشا
اÁي يوافق  h22.15ملرشوع اXٔول ٔ�و hملقرتح اXٔول اÁي حيمل رمق 

املتعلق  38.12مبوجtه Sىل االتفاق، Sىل عفوا، وهو املرشوع اXٔول راه 
  .hلنظام اXٔسايس لغرف التjارة والصناSة واخلدمات

  .ؤ�عرض مواده Cلتصويت
مكرر  2املادة رمق ٔ�عرض  38.12عفوا، معذرة، قلت املقرتح اXٔول رمق 

  .إالجامع :Cلتصويت
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :17املادة رمق 
  .كذ· hٕجامع Sدد احلارض�ن :29املادة رمق 

  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :32، املادة 30املادة 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :مكرر 32املادة 
  .مكرر 47املادة 

  .دد احلارض�نhٕجامع S :ٔ�عرض مقرتح القانون �رم�ه Cلتصويت
وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي ٕاذن 

املتعلق hلنظام اXٔسايس لغرف التjارة والصناSة املتعلق hلنظام اXٔسايس لغرف التjارة والصناSة املتعلق hلنظام اXٔسايس لغرف التjارة والصناSة املتعلق hلنظام اXٔسايس لغرف التjارة والصناSة     38.1238.1238.1238.12القانون رمق القانون رمق القانون رمق القانون رمق 
  .واخلدماتواخلدماتواخلدماتواخلدمات

مبثابة النظام  4.97وهو مقرتح رمق  2ن�Ëقل Cلتصويت Sىل املرشوع رمق 
  .اXٔسايس لغرف الصيد البحري

  .ٕاجامع Sدد احلارض�ن :مكرر Cلتصويت 3ٔ�عرض املادة رمق 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن: 5املادة 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن: مكرر نفس اليشء 5املادة 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن: مكرر 14املادة 

  .hٕجامع Sدد احلارض�ن: ٔ�عرض املقرتح قانون �رم�ه Cلتصويت
تعلق بتغيري و`متمي تعلق بتغيري و`متمي تعلق بتغيري و`متمي تعلق بتغيري و`متمي وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قانون ي وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قانون ي وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قانون ي وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قانون ي ٕاذن 

  .نظام اXٔسايس لغرف الصيد البحرينظام اXٔسايس لغرف الصيد البحرينظام اXٔسايس لغرف الصيد البحرينظام اXٔسايس لغرف الصيد البحريال ال ال ال مبثابة مبثابة مبثابة مبثابة     4.974.974.974.97القانون رمق القانون رمق القانون رمق القانون رمق 
ن�Ëقل ٕاىل التصويت Sىل املقرتح الثالث، وهو مقرتح قانون يتعلق 

متمي القانون رمق    .مبثابة النظام اXٔسايس Cلغرف الفالحIة 27.08بتغيري ̀و
  .ٕاجامع Sدد احلارض�ن :Cلتصويت 10ٔ�عرض املادة رمق 

  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :مكرر 10ادة امل
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  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :17املادة 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :25املادة 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :مكرر 25املادة 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :مكرر 39املادة 

  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :ٔ�عرض مقرتح القانون �رم�ه Cلتصويت
Sىل مقرتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي Sىل مقرتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي Sىل مقرتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي Sىل مقرتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي     وافق جملس املس�شار�نوافق جملس املس�شار�نوافق جملس املس�شار�نوافق جملس املس�شار�نٕاذن 

  .مبثابة النظام اXٔسايس Cلغرف الفالحIةمبثابة النظام اXٔسايس Cلغرف الفالحIةمبثابة النظام اXٔسايس Cلغرف الفالحIةمبثابة النظام اXٔسايس Cلغرف الفالحIة    27.0827.0827.0827.08القانون رمق القانون رمق القانون رمق القانون رمق 
متمي  18.09ٔ�عرض املقرتح الرابع وا�Xٔري وهو مقرتح رمق  يتعلق بتغيري ̀و

  .القانون مبثابة نظام ٔ�سايس لغرف الصناSة التقليدية
  .�نhٕجامع Sدد احلارض  :مكرر Cلتصويت 2ٔ�عرض املادة 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن: Cلتصويت 14ٔ�عرض املادة 

  .hٕجامع Sدد احلارض�ن: 29، املادة 19املادة 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن: مكرر 36املادة 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :مكرر 38املادة 

  .ٔ�عرض مقرتح القانون �رم�ه Cلتصويت hٕجامع Sدد احلارض�ن
رتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي رتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي رتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي رتح قانون يتعلق بتغيري و`متمي وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقوافق جملس املس�شار�ن Sىل مقوافق جملس املس�شار�ن Sىل مقوافق جملس املس�شار�ن Sىل مقٕاذن 

  .نظام اXٔسايس لغرف الصناSة التقليديةنظام اXٔسايس لغرف الصناSة التقليديةنظام اXٔسايس لغرف الصناSة التقليديةنظام اXٔسايس لغرف الصناSة التقليديةال ال ال ال مبثابة مبثابة مبثابة مبثابة     18.0918.0918.0918.09القانون رمق القانون رمق القانون رمق القانون رمق 
قد ٔ�هنينا مºاقشة التصويت واPراسة Sىل املقرتVات  هكذا Úكونو

  .القوانني املتعلقة بوزارة اPا�لية
ون�Ëقل مtارشة C®راسة والتصويت Sىل مجموSة من مشاريع قوانني ويه 

، وس�ٔتلوها قصد ال�سجيل، مث ٕاذا 7عن اتفاقIات دولية، وSددها عبارة 
اكن احلكومة س��د�ل دفعة واVدة يف تعليقها Sىل مجيع هذه املشاريع، 
واملناقشة كذ· ملن رغب ٔ�ن يناقش فس>يقدم مدا�لته خبصوص مجيع هذه 

  .7االتفاقIات وSددها 
  :االتفاقIات اPولية اليت سºËاقشها ونصوت Sلهيا يه

يوافق مبوجtه Sىل االتفاق حول  22.15ال، مرشوع قانون رمق ٔ�و
ينا�ر  20املساSدة إالدارية املتباد� يف ا~ال امجلريك، املوقع مبرا}ش يف 

  ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛2015
هذه االتفاقIة Sىل  يوافق مبوجب 23.15 االتفاقIة الثانية يه حتمل رمق

، 2015ينا�ر  20ن التعاون يف ا~ال اXٔمين، املوقع مبرا}ش يف �ٔ االتفاق �ش
  بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛

يوافق مبوجtه Sىل االتفاق  12.15يه حتمل رمق  Æ3لثا، االتفاقIة رمق 
بنك بني حكومة اململكة املغربية وال  2014س�مترب  24املوقع hلرhط يف 

اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية �ش�ٔن مك�ب ؤ��شطة البنك اXٔورويب 
  ٕالSادة إالعامر والتمنية hملغرب؛

يوافق مبوجtه Sىل اتفاقIات  05.15، حتمل رمق 4االتفاقIة رمق 
�الل املؤمتر  2013ٔ�كتو�ر  �10ش�ٔن الزئبق املوقعة يف " مIناما�"

  ؛2013ٔ�كتو�ر  11ٕاىل  7الياhن من يف " �كوماموطو"اPبلومايس املنعقد 

يوافق مبوجtه  �17.15امسا، مرشوع قانون اتفاقIة دولية حتمل رمق 
، 2015ينا�ر  S20ىل االتفاقIة يف مIدان �سلمي ا~رمني املوقعة مبرا}ش يف 

  بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛
مبوجtه Sىل اتفاقIة التعاون يوافق  35.15سادسا، مرشوع قانون رمق 

مارس  17يف ا~ال اXٔمين وماكحفة إالرهاب املوقعة Phار البيضاء يف 
، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� إالمارات العربية 2015

  املت¡دة؛
يوافق مبوجtه Sىل اتفاق املقر  08.15سابعا ؤ��ريا، مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربية واCلجنة  2014 نومفرب 24املوقع hلرhط يف 
  .اPولية Cلصليب اXٔمحر

وٕاذا اعتربÕ ٔ�ن تقر�ر هذه اCلجنة قد وزع، فس�ٔعطي اللكمة مtارشة 
  .Cلحكومة لتقدم لهذه املشاريع الس>بعة دفعة واVدة

، عندمك اللكمة الس>يدة الوز�رة؟ واللكمة Cلس>يدة الوز�رة املنتدبة
  .تفضيل

الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الشؤون اخلارجIة     ،،،،ة بوعيدةة بوعيدةة بوعيدةة بوعيدةالس>يدة مtاركالس>يدة مtاركالس>يدة مtاركالس>يدة مtارك
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .شكرا الس>يد الرئBس
  السادة املس�شار�ن،

ٕاذن، æيف ما Yاء Sىل لسان الس>يد الرئBس، يل عظمي الرشف ٔ�ن 
ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر س>بعة دèل االتفاقIات، جوج م�عددة اXٔطراف، 

  .ومخسة ثنائية
ن �ٔ �ش" مIناما�"اXٔطراف اXٔوىل يه اتفاقIة االتفاقIات املتعددة 

ختليدا æëCرى  "مIناما�"الزئبق، وهتدف هذه االتفاقIة اليت مسيت hمس 
hلياhن، �س�ب التلوث hلزئبق يف  "مIناما�"امل�ٔساوية اليت تعرضت لها 

  .مºتصف القرن املايض
ٕاذن، هتدف هذه االتفاقIة ٕاىل حامية حصة إال�سان والبïBة من 

بعاÆت وإالطالقات ال�رشية املËش�ٔ Cلزئبق ومرæباته، واس>ت×دام ٔ�فضل إالن 
املامرسات البيIñة والتدابري والتكºولوجIات البديÄ الصاحلة بيIñا وتقºيا 

  .واج½عيا
hلËس>بة لالتفاق الثاين املتعدد اXٔطراف، وهو اتفاق املقر ما بني 

Xٔمحر، وقع هذا االتفاق يف حكومة اململكة املغربية واCلجنة اPولية Cلصليب ا
، وذ· رغبة من املغرب واCلجنة اPولية Cلصليب اXٔمحر يف 2014نومفرب 

ٕاجياد بعثة Cلجنة اPولية hململكة، ليك ي�س>ىن لها ¾ضطالع ب�ٔ�شطهتا 
إال�سانية، وفقا Cلمهمة إال�سانية املس>ندة لها مبوجب �روتوæول جºيف ل 

ليت تندرج فهيا اململكة، وكذ· مبوجب ، والربوتوæوالت إالضافIة ا1949
  .النظام اXٔسايس Cلحركة اPولية Cلصليب اXٔمحر

hلËس>بة لالتفاقIة الثنائية، االتفاق اXٔول هو اتفاق ما بني املغرب 
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والبنك اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية �شلك مك�ب ؤ��شطة البنك 
 املعروف hمس اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية، ما õسمى البنك

)(L’EBRD1.  
�ش�ٔن �لق ٔ�و ، 2014س�مترب  24مت التوقIع Sىل هذا إالتفاق بتارخي 

ف�ح مك�ب ٔ�و ٔ��شطة البنك اXٔوريب ٕالSادة إالعامر والتمنية، وذ· hعتبار 
البنك مؤسسة مالية دولية تطلع مبهاþا وفق مق�ضيات إالتفاق املËش�ٔ Cلبنك 

ٔ�ن املغرب عضو يف االتفاق املËش�ٔ Cلبنك،  اXٔوريب ٕالSادة التمنية، ومبا
وhلتايل خيضع Xٔحاكم هذا االتفاق اÁي هيدف ٕاىل ت�æٔيد وٕامتام اXٔنظمة 

  .اXٔساس>ية واحلصاÕت و¾م�يازات املمنوVة Cلبنك اPويل لٕالعامر والتمنية
hلËس>بة لالتفاق الثاين هو اتفاق التعاون يف جمال اXٔمين ما بني املغرب 

، وذ· اق�ناSا من 2015 وار، مت التوقIع Sليه مبرا}ش يف ينا�رديفت والكو 
ديفوار ب�ٔمهية التعاون اPويل يف جمال ماكحفة إالرهاب، ت املغرب والكو 

�ري الرشعية واXٔشاكل �ري املرشوع يف ا�درات، والهجرة  رو¾جتا
  .اXٔخرى اخلطرية Cلجرمية املنظمة

h من املرتبط ٔ�ساسا هتديدات اخلطري �وٕادرااك من الب®�ن	ة لٔh لتنايم
يف -ديفوار ت املقلق لٕالرهاب، ومبوجب هذا االتفاق، يعمل املغرب والكو 

ٔ�مين ومساSدة بعضهام Sىل تنفIذ تعاون  -ٕاطار اVرتام �رشيعات الب®�ن
البعض يف Sدة جماالت مبا فهيا ماكحفة إالرهاب، ماكحفة إالنتاج و¾جتار 

اكحفة اجلرمية املنظمة العا�رة Cل¡دود، ماكحفة �ري املرشوع يف ا�درات، م
تكºولوجIا املعلومات �ري الرشعية، ماكحفة اجلرامئ املرتبطة ب الهجرة 

  .وإالتصال، ماكحفة جرامئ رسقة الس>يارات و�ريها
ديفوار هو اتفاق حول ت هو دامئا مع مجهورية الكو  االتفاق الثالث،

املساSدة إالدارية املتباد� يف ا~ال امجلريك، هيدف هذا االتفاق ٕاىل 
ديفوار بعضهام البعض من �الل ٕاداريت ت مساSدة الطرفني املغرب والكو 

امجلارك وفق رشوط االتفاق من Y�ٔل التطبيق املالمئ Cل�رشيعات امجلرæية 
ومعاقtهتا، وكذ· لضامن ٔ�من  اعهنالفات امجلرæية، والبحث Cلوقاية من ا�

 Äة السلسIكIلوجس�CوليةااP.  
، يتعني Sىل ٕادارة امجلارك hٕعطاء املعلومات اليت االتفاقومبوجب هذا 

ل�رشيعات امجلرæية والوقاية من C ميكن ٔ�ن �سامه يف التطبيق الصحيح 
  .ا�الفات امجلرæية ما بني اPولتني

ديفوار، االتفاق الرابع هو اتفاقIة مIدان �سلمي ا~رمني ت مع الكو دامئا 
ديفوار، مت دامئا التوقIع Sليه �الل زèرة الرئBس ت ما بني املغرب والكو 

  .ٕاليفواري Cلمغربا
وتندرج هذه االتفاقIة بطبيعة احلال، يف ٕاطار رغبة الب®يني يف احلفاظ 

س>� تنظمي العالقات يف مIدان Sىل الروابط اليت جتمع بيºËا وتقو�هتا، وال
�سلمي ا~رمني hلتعهد ٔ�ن ي�tادال �سلمي اXٔش×اص املوجود�ن يف ب® ٔ�ي 

                                                 
1 European Bank for Reconstruction and Development 

مهنام املتابعني ٔ�و احملكوم Sلهيم من طرف السلطات القضائية يف اPو� 
  .اXٔخرى

ومبوجب هذا إالتفاق يتعهد الطرفان تطو�ر التعاون يف جمال �سلمي 
املبادئ اليت حتمك س>ياسة الب®�ن يف هذا ا~ال،  ا~رمني يف ٕاطار اVرتام

  .وبناء Sىل اح�ياYات لك من الطرفني
االتفاق اخلامس، هو اتفاقIة التعاون يف ا~ال اXٔمين وماكحفة إالرهاب 
ما بني اململكة املغربية ودو� إالمارات العربية، هتدف هذه االتفاقIة ٕاىل 

®�ن يف جمال ماكحفة اجلرمية ب�ٔشاكلها تعميق وتطو�ر التعاون اXٔمين بني الب
ا�تلفة، ؤ�يضا املسامهة يف تطو�ر العالقات الثنائية يف جمال حفظ اXٔمن 

  .والنظام العام وضامن حقوق إال�سان وحريته
ال اXٔمين �شمل مجيع ٔ�نواع اجلرامئ، ا~اتفاقIة التعاون يف  ،وكام تعلمون

ا يف ذ· ا�متويل واPمع، اجلرمية مبا فهيا إالرهاب واجلرامئ املتعلقة به، مب
املنظمة العا�رة Cل¡دود الوطنية، الق�ل العمد، اجلرامئ ضد احلياة، إالجتار 

�ري �ري املرشوع يف ا�درات، الهجرة �ري املرشوع يف اXٔسل¡ة، إالجتار 
زو�ر الوÆئق الرمسية، اجلرامئ  روجي العمÄ ̀و الرشعية، الزتييف ̀و

جلرامئ املرتبطة hلفساد، رسقة وهتريب الس>يارات، جرامئ ¾ق�صادية، ا
  .مرتبطة SPhارة، جرامئ ٕالكرتونية و�ريها

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .شكرا Cلس>يدة الوز�رة

  .ٕاذا اكن هنا· من م�د�ل يف ٕاطار مºاقشة هذه املشاريع
ٕاذن ٕاذا اعتربÕ ٔ�ن تقر�ر هذه اCلجنة خبصوص هذه االتفاقIات الس>بع 
قد وزع، فس>ن�Ëقل مtارشة ٕاىل التصويت Sىل هذه النصوص الس>بع، ؤ�بدٔ� 

اÁي يوافق  h22.15ملرشوع، لعرض املرشوع اXٔول وهو اÁي حيمل رمق 
حول املساSدة إالدارية املتباد� يف ا~ال امجلريك املوقع  االتفاقمبوجtه Sىل 
حكومة مجهورية ، بني حكومة اململكة املغربية و 2015ينا�ر  20مبرا}ش يف 

  .الكوت ديفوار
  .إالجامع، hٕجامع Sدد احلارض�ن :ؤ�عرض املادة الفريدة Cلتصويت

hٕجامع Sدد  :مرشوع القانون �رم�ه Cلتصويت، طبعامث ٔ�عرض 
  .احلارض�ن
يوافق يوافق يوافق يوافق     22.1522.1522.1522.15وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع القانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع القانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع القانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع القانون رمق ٕاذن 

املتباد� يف ا~ال امجلريك، املوقع املتباد� يف ا~ال امجلريك، املوقع املتباد� يف ا~ال امجلريك، املوقع املتباد� يف ا~ال امجلريك، املوقع مبوجtه Sىل االتفاق حول املساSدة إالدارية مبوجtه Sىل االتفاق حول املساSدة إالدارية مبوجtه Sىل االتفاق حول املساSدة إالدارية مبوجtه Sىل االتفاق حول املساSدة إالدارية 
، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 2015201520152015ينا�ر ينا�ر ينا�ر ينا�ر     20202020يف مرا}ش يف يف مرا}ش يف يف مرا}ش يف يف مرا}ش يف 

  .مجهورية الكوت ديفوارمجهورية الكوت ديفوارمجهورية الكوت ديفوارمجهورية الكوت ديفوار
 23.15ٔ�نتقل ٕاىل عرض املرشوع الثاين، وهو مرشوع اÁي حيمل رمق 

اÁي يوافق مبوجtه Sىل االتفاق �ش�ٔن التعاون يف ا~ال اXٔمين، املوقع 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  2015ينا�ر  20 مبرا}ش يف
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  .الكوت ديفوار
hٕجامع Sدد احلارض�ن، موافقون Sلهيا  :ٔ�عرض املادة الفريدة Cلتصويت

  .طبعا
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Cلتصويت

  .طبعا hٕجامع Sدد احلارض�ن :املوافقون
يوافق يوافق يوافق يوافق     23.1523.1523.1523.15مق مق مق مق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون روافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون روافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون روافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون ر ،ٕاذن

    20202020مبوجtه Sىل االتفاق �ش�ٔن التعاون يف ا~ال اXٔمين املوقع مبرا}ش يف مبوجtه Sىل االتفاق �ش�ٔن التعاون يف ا~ال اXٔمين املوقع مبرا}ش يف مبوجtه Sىل االتفاق �ش�ٔن التعاون يف ا~ال اXٔمين املوقع مبرا}ش يف مبوجtه Sىل االتفاق �ش�ٔن التعاون يف ا~ال اXٔمين املوقع مبرا}ش يف 
  .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفواربني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفواربني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفواربني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار    2015201520152015ينا�ر ينا�ر ينا�ر ينا�ر 

ٔ�نتقل Cلتصويت Sىل مرشوع القانون الثالث، وهو اÁي حيمل رمق 
ش>تËرب  h24ط يف اÁي يوافق مبوجtه Sىل االتفاق املوقع hلر 12.15
، بني اململكة املغربية والبنك اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية، �ش�ٔن 2014

  .مك�ب ؤ��شطة البنك اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية hملغرب
  :ٔ�عرض املادة الفريدة Cلتصويت

  .طبعا hٕجامع Sدد احلارض�ن :املوافقون
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Cلتصويت

  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :قون طبعااملواف
يوافق يوافق يوافق يوافق     12.1512.1512.1512.15وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن

، بني اململكة ، بني اململكة ، بني اململكة ، بني اململكة 2014201420142014ش>تËرب ش>تËرب ش>تËرب ش>تËرب     24242424مبوجtه Sىل االتفاق املوقع hلرhط يف مبوجtه Sىل االتفاق املوقع hلرhط يف مبوجtه Sىل االتفاق املوقع hلرhط يف مبوجtه Sىل االتفاق املوقع hلرhط يف 
املغربية والبنك اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية �ش�ٔن مك�ب ؤ��شطة البنك املغربية والبنك اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية �ش�ٔن مك�ب ؤ��شطة البنك املغربية والبنك اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية �ش�ٔن مك�ب ؤ��شطة البنك املغربية والبنك اXٔورويب ٕالSادة إالعامر والتمنية �ش�ٔن مك�ب ؤ��شطة البنك 

  .hملغربhملغربhملغربhملغرباXٔورويب ٕالSادة ٕاعامر والتمنية اXٔورويب ٕالSادة ٕاعامر والتمنية اXٔورويب ٕالSادة ٕاعامر والتمنية اXٔورويب ٕالSادة ٕاعامر والتمنية 
يوافق  05.15ٔ�عتقد وهو اÁي حيمل رمق  5ٔ�نتقل ٕاىل املرشوع رمق 

 2013ٔ�كتو�ر  �10ش�ٔن الزئبق املوقعة يف  "مIناما�"مبوجtه Sىل االتفاقIات 
ٔ�كتو�ر  11ٕاىل  �7الل املؤمتر اPبلومايس املنعقد �كوماموطو hلياhن، من 

2013.  
  : ٔ�عرض املادة الفريدة Cلتصويت

  .طبعا hٕجامع Sدد احلارض�ن :املوافقون
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Cلتصويت

  .hٕجامع Sدد احلارض�ن: املوافقون
يوافق يوافق يوافق يوافق     05.1505.1505.1505.15وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن

�ٔ �ش�ش�ش�ش    """"مIناما�مIناما�مIناما�مIناما�""""مبوجtه Sىل اتفاقIات مبوجtه Sىل اتفاقIات مبوجtه Sىل اتفاقIات مبوجtه Sىل اتفاقIات  ٔ� ٔ� ٔ�    �2013201320132013ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر     10101010ن الزئبق املوقعة يف ن الزئبق املوقعة يف ن الزئبق املوقعة يف ن الزئبق املوقعة يف 
  .�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر    11111111ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     7777وطو hلياhن، من وطو hلياhن، من وطو hلياhن، من وطو hلياhن، من �الل املؤمتر اPبلومايس املنعقد �كومام�الل املؤمتر اPبلومايس املنعقد �كومام�الل املؤمتر اPبلومايس املنعقد �كومام�الل املؤمتر اPبلومايس املنعقد �كومام

االتفاقIة املوالية يه اليت حتمل مرشوع قانون االتفاقIة املوالية يه اليت 
يوافق مبوجtه Sىل االتفاقIة يف مIدان �سلمي ا~رمني  17.15حتمل رمق 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2015ينا�ر  20املوقعة مبرا}ش يف 
  .رمجهورية الكوت ديفوا

  :ٔ�عرض املادة الفريدة Cلتصويت
  .ٕاجامع Sدد احلارض�ن :املوافقون

  .hٕجامع طبعا Sدد احلارض�ن :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Cلتصويت

يوافق يوافق يوافق يوافق     17.1517.1517.1517.15وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن
    20202020مبوجtه Sىل االتفاقIة يف مIدان �سلمي ا~رمني املوقعة يف مرا}ش يف مبوجtه Sىل االتفاقIة يف مIدان �سلمي ا~رمني املوقعة يف مرا}ش يف مبوجtه Sىل االتفاقIة يف مIدان �سلمي ا~رمني املوقعة يف مرا}ش يف مبوجtه Sىل االتفاقIة يف مIدان �سلمي ا~رمني املوقعة يف مرا}ش يف 

  .، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار2015201520152015ينا�ر ينا�ر ينا�ر ينا�ر 
 35.15االتفاقIة املوالية اليت س>نعرضها Cلتصويت يه اليت حتمل رمق 

اتفاقIة التعاون يف ا~ال اXٔمين وماكحفة إالرهاب، املوقعة يوافق مبوجtه Sىل 
غربية وحكومة ، بني حكومة اململكة امل2015مارس  Ph17ار البيضاء يف 

  .دو� إالمارات العربية املت¡دة
  :ٔ�عرض املادة الفريدة Cلتصويت

  .hٕالجامع Sدد احلارض�ن :املوافقون
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Cلتصويت

يوافق يوافق يوافق يوافق     35.1535.1535.1535.15وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن
ل اXٔمين وماكحفة إالرهاب، املوقعة Phار ل اXٔمين وماكحفة إالرهاب، املوقعة Phار ل اXٔمين وماكحفة إالرهاب، املوقعة Phار ل اXٔمين وماكحفة إالرهاب، املوقعة Phار مبوجtه Sىل اتفاقIة التعاون يف ا~امبوجtه Sىل اتفاقIة التعاون يف ا~امبوجtه Sىل اتفاقIة التعاون يف ا~امبوجtه Sىل اتفاقIة التعاون يف ا~ا

، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دو� 2015201520152015مارس مارس مارس مارس     17171717البيضاء يف البيضاء يف البيضاء يف البيضاء يف 
  .إالمارات العربية املت¡دةإالمارات العربية املت¡دةإالمارات العربية املت¡دةإالمارات العربية املت¡دة

ٔ�عرض مرشوع االتفاقIة ا�Xٔرية املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هذه اجللسة، 
لرhط ، يوافق مبوجtه Sىل اتفاق املقر املوقع 08.15hويه اليت حتمل رمق 

بني حكومة اململكة املغربية واCلجنة اPولية Cلصليب  2014نومفرب  24يف 
  .اXٔمحر

  :ٔ�عرض املادة الفريدة Cلتصويت
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :املوافقون

  .جامع Sدد احلارض�نhٕ  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Cلتصويت
ق ق ق ق يوافيوافيوافيواف    08.1508.1508.1508.15وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن

، بني حكومة ، بني حكومة ، بني حكومة ، بني حكومة 2014201420142014نومفرب نومفرب نومفرب نومفرب     24242424يف يف يف يف     مبوجtه Sىل اتفاق املقر املوقع hلرhطمبوجtه Sىل اتفاق املقر املوقع hلرhطمبوجtه Sىل اتفاق املقر املوقع hلرhطمبوجtه Sىل اتفاق املقر املوقع hلرhط
  .اململكة املغربية واCلجنة اPولية Cلصليب اXٔمحراململكة املغربية واCلجنة اPولية Cلصليب اXٔمحراململكة املغربية واCلجنة اPولية Cلصليب اXٔمحراململكة املغربية واCلجنة اPولية Cلصليب اXٔمحر

مشاريع االتفاقIات، ن�Ëقل ٕاىل ما تبقى يف ٕاذن بعد مصادق�نا Sىل هذه 
Yدول ٔ�عامل هذه اجللسة، ويف شلك مقرتح قانون ومرشوع قانون خيصان 

ة االتصال، خيصان احلكومة بطبيعة احلال يف خشص الس>يد وز�ر طبعا وزار 
  .االتصال اÁي س>يقدم رمبا لهذ�ن املرشوSني

بتغيري  96.14ٕاذن ن�Ëقل C®راسة والتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 
متمي القانون رمق    .املتعلق hالتصال السمعي البرصي 77.03̀و

  .يد الوز�رواللكمة Cلحكومة طبعا لتقدمي النص، تفضل الس> 

        ::::الناطق الرمسي hمس احلكومةالناطق الرمسي hمس احلكومةالناطق الرمسي hمس احلكومةالناطق الرمسي hمس احلكومة    ،،،،وز�ر االتصالوز�ر االتصالوز�ر االتصالوز�ر االتصال    ،،،،الس>يد مصطفى اخللفيالس>يد مصطفى اخللفيالس>يد مصطفى اخللفيالس>يد مصطفى اخللفي
  .الس>يد الرئBس

  الس>يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس>يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
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 77.03موضوع التعديل اليوم، هيم التلفزة الرمقية، تعديل القانون 
، الهدف من هذا التعديل هو ملء الفراغ القانوين 96.14مبق�ىض القانون 

املرتبط hٕجناح ¾نتقال حنو التلفزة الرمقية لبالدÕ وتعز�ز ظروف ورشوط 
  .تجهزيات البث وما يتعلق هباالسالمة املرتبطة ب 

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .شكرا Cلس>يد الوز�ر

اكن اXٔمر كذ·، ف�ٔف�ح التقر�ر كام يه العادة، ٔ�عتقد ٔ�نه وزع، وٕاذا 
  .hب املناقشة ملن �رغب يف مºاقشة هذه التعديالت حول هاذ النص

هل من راغب يف مºاقشة النص؟ ال، تفضل الس>يد رئBس الفريق، 
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSة
  .شكرا الس>يد الرئBس

ادة ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�نبه اجللسة العامة ٕاىل ٔ�ن هناك تعديل اCيل اكن يف امل
، اCيل يه يف الباب الثاين من مtادئ Sامة، االتصال السمعي البرصي 3

متارس هذه احلرية يف اVرتام æرامة إال�سان "من  اكتبدحر، هاذ الفقرة اCيل 
ٓ وحرية الغري وملكIته ٕاىل  ٔ�و املعتقد ٔ�و الثقافة ٔ�و  اCلون"الفقرة اCيل فهيا  خر�

و إالSاقة ٔ�و ٔ�ي وضع خشيص þام ¾ن½ء ¾ج½عي ٔ�و اجلهوي ٔ�و اCلغة �ٔ 
سقطت مهنا وذ· يف نطاق ٔ�حاكم اPس>تور، هذا تعديل اCيل �  ،"اكن

تصوت Sليه يف اCلجنة وراه سقط من التقر�ر، وراه اك�ن هاذ التعديل يف 
  .و�ريها نفس التعديل 8املادة 

، تصحيح 3وÁ· جيب املالمئة وSدم ٕاغفال لهاذ التعديل من املادة 
  .3املادة 

        لس>يد رئBس اجللسةلس>يد رئBس اجللسةلس>يد رئBس اجللسةلس>يد رئBس اجللسةاااا
  .خرىاXٔ واد املنفس مضمون التعديل اÁي ٔ�سقط يف مادة موجود يف 

  ..تفضل الس>يد الوز�ر ٕاذا اكن اXٔمر

        ::::الس>يد وز�ر االتصال الناطق الرمسي hمس احلكومةالس>يد وز�ر االتصال الناطق الرمسي hمس احلكومةالس>يد وز�ر االتصال الناطق الرمسي hمس احلكومةالس>يد وز�ر االتصال الناطق الرمسي hمس احلكومة
  .ال، داh اXٓن اCيل كنا بصدده، هو مرشوع القانون

ح اCيل هاذ املالحظة اCيل Æرها الس>يد املس�شار يه سلمية hملقرت 
  .غيجي اXٓن من بعد املرشوع

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .ٕاذن، مالحظتمك تتعلق مبقرتح القانون اÁي سºËاقشه بعد قليل

ٔ�ما خبصوص هذا النص، مافهيش، ما�سقط مºو والو، ما `زاد فIه 
  .والو

ٕاذن، ٕاذا اكن اXٔمر كذ·، فس�ٔعرض مواد هذا النص، ويه ٔ�عتقد 
  .ثالثة داملواد

 ٔXدد احلارض�ن :وىل، املوافقوناملادة اS ٕاجامع.  
  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :2املادة رمق 
  .hٕجامع Sدد احلارض�ناملوافقون  :3املادة رمق 

  .ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Cلتصويت
  .ٕاجامع Sدد احلارض�ن :املوافقون

بتغيري بتغيري بتغيري بتغيري     96.1496.1496.1496.14وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 
متمي القانون رمق  متمي القانون رمق ̀و متمي القانون رمق ̀و متمي القانون رمق ̀و   .املتعلق hالتصال السمعي البرصياملتعلق hالتصال السمعي البرصياملتعلق hالتصال السمعي البرصياملتعلق hالتصال السمعي البرصي    77777.037.037.037.03̀و

ن�Ëقل C®راسة والتصويت Sىل مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل القانون رمق 
  .املتعلق hالتصال السمعي البرصي 77.03

  ..واللكمة VXٔد مقديم مقرتح قانون، ٕاذا اكن �رغب يف تقدمي
  .ٕاذن، Cلحكومة لكمة يف املوضوع، تفضلو الس>يد الوز�ر

        ::::الناطق الرمسي hمس احلكومةالناطق الرمسي hمس احلكومةالناطق الرمسي hمس احلكومةالناطق الرمسي hمس احلكومة    ،،،،االتصالاالتصالاالتصالاالتصال    الس>يد وز�رالس>يد وز�رالس>يد وز�رالس>يد وز�ر
ٔ�وال، ٔ�ود hملناس>بة ٔ�ن ٔ�شكر الفريق ¾شرتايك Sىل تقدمه هبذا 
املقرتح، ؤ�يضا ٔ�شكر فرق املعارضة وفرق ا�Xٔلبية اليت جتاوبت يف ٕاطار 

  .املناقشة مع مجموع التعديالت
Pي تدقIق حمدد، hٕالضافة Cلموضوع داملقرتح، هو التعديالت، Xٔن 

  .�ن القانون، اك�ن مواد مل تعدلاك
ولهذا، Õ�ٔ ٔ�طلب من الس>يد الرئBس، ٔ�ن يعرض Cلتصويت التعديالت 
اليت اقرتحت Sىل القانون فقط، ولBس القانون �رم�ه، بل التعديالت اليت 

  .قtلت
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
طبعا، اXٔمر يتعلق hلتعديالت اليت ٔ�د�لت Sىل النص، فاملقرتح هو 

  .77.03نوانه �ريم ٕاىل تعديل املواد اCيل æيتضمهنا القانون دèل هذا، ع 
ٕاذن، قلت ٕاذا مل �كن هنا· م�د�ل ملناقشة هذه التعديالت، هنا· 

  .اليس دعيدSة
ذاك اليش اCيل قلتوه لنا خبصوص املرشوع اXٔول،  ؟لمك لكمة يف هذا

  .ينطبق Sىل هذا املقرتح
م �لكمة يف املوضوع hش Áا، وجب �سجي$ اXٓن، ٕاذا بغييت تقد

  .نضمنوه يف اجللسة دèل اليوم

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSة
  .شكرا الس>يد الرئBس

سقط مهنا  3بعد مراجعتنا Cلتقر�ر اCيل تقدم، الحظنا ٔ�نه املادة من 
  ."وذ· يف نطاق ٔ�حاكم اPس>تور: "الفقرة التالية

، 46ملادة ، وموجود يف ا8ونفس هاذ التعديل، راه موجود يف املادة 
  .46، واملادة 8مع املادة  3وÁ·، جيب مالمئة املادة 

  .هو تصحيح ومالمئة
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        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  ..هو Cلمالمئة من طبيعة احلال، وٕاذا اكن

  .. hش ؟بغيتو توضيح مازال يف هاذ اليش، وال واحض ،الس>يد الوز�ر
هو ، و 3احºا اXٓن، كنعتربو Sىل ٔ�نه ما مت ٕاسقاطه سهوا يف املادة 

اCيل موجودة  3، هو اÁي õرسي Sىل املادة 46واملادة  8مضمن يف املادة 
  .يف النص

طبعا، املقرتح لكه يتعلق بتعديالت Sىل املواد دèل القانون، اCيل كنا 
  .77.03صادقºا Sليه، 

  .ٕاذن، ٔ�عرض املادة اXٔوىل، ويه عبارة عن تعديل من طبيعة احلال
  .ٕاجامع Sدد احلارض�ن :املوافقون

  .املقرتح طبعا مش>متالت، Xٔن 85ٕاىل املادة  2ٔ�عرض املواد من املادة 
  ..ٕاىل املادة 2ٔ�عرض املواد من مادة رمق 

  الس>يد الوز�ر،

واليت يه عبارة تتضمن  85ٕاىل املادة  2ٔ�عرض املواد من املادة رمق 
هذه تعديالت Sىل  ،77.03تعديالت عن النص اXٔصيل اÁي حيمل رمق 

  .85ٕاىل مادة  2مواده من مادة 
الس>يد الوز�ر، املوافقون Sىل هذه  ،املوافقون Sىل هذه التعديالت

  .hٕجامع Sدد احلارض�ن :املوافقون .التعديالت hٕالجامع
ٔ�عرض مقرتح القانون �رم�ه، طبعا اCيل هو عبارة عن تعديالت 

  .hٕالجامع :Cلتصويت، طبعا املوافقون
نون �ريم ٕاىل تعديل نون �ريم ٕاىل تعديل نون �ريم ٕاىل تعديل نون �ريم ٕاىل تعديل وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قاوافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قاوافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قاوافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قا ،ٕاذن

  .املتعلق hالتصال السمعي البرصياملتعلق hالتصال السمعي البرصياملتعلق hالتصال السمعي البرصياملتعلق hالتصال السمعي البرصي    77.0377.0377.0377.03القانون رمق القانون رمق القانون رمق القانون رمق 
ٕاذن هكذا Úكون قد ٔ�هنينا Yدول ٔ�عامل Yلس�ºا هذه، �شكر مجيع من 

  .سامه يف ٕاجنا)ا
خخخخ�تامIة Pورتنا، شكرا Cلجميع�تامIة Pورتنا، شكرا Cلجميع�تامIة Pورتنا، شكرا Cلجميع�تامIة Pورتنا، شكرا Cلجميع     ....ورفعت اجللسة ولنا مtارشة Yلسة ٕاورفعت اجللسة ولنا مtارشة Yلسة ٕاورفعت اجللسة ولنا مtارشة Yلسة ٕاورفعت اجللسة ولنا مtارشة Yلسة ٕا


