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  )2009يونيو  23( 1430جامدى اآلخرة  29الثال8ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .اخلليفة األول لرئيس اCلس ،املستشار السـيد محمد فضييل ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .ابتداء من الساعة السادسة مساء ،ثالثون دقيقة ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  :اZراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

اcي هيدف إىل إرساء القواعد األساسـية  28.07وع القانون رمق مرش  - - - - 
    ؛؛؛؛للسالمة الصحية للمواد الغذائية املوiة للتغذية البرشية واحليوانية

يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف بتارخي  16.07مرشوع القانون رمق  - - - - 
مبثابة قانون  1919مارس  31موافق  1337جامدى اآلخرة  28

    ؛؛؛؛ةالتجارة البحري
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  05.09مرشوع قانون رمق  - - - - 

 7اململكة املغربية عىل ميثاق منظمة املؤمتر اإلساليم املوقع بدااكر يف 
    ؛؛؛؛2008مارس  14موافق  1429ربيع األول 

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  04.09مرشوع قانون رمق  - - - - 
بني حكومة اململكة  2008يونيو  �8تفاقية املوقعة �لر�ط يف 

املغربية وحكومة أندونيسـيا لتجنب �زدواج الرضييب ومنع الهترب 
    ؛؛؛؛اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل اZخل

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ إىل انضامم  10.08مرشوع قانون رمق  - - - - 
امللحق �التفاقية اZولية بشأن  2003اململكة املغربية إىل بروتوكول 

  ؛1992اء صندوق دويل للتعويض عن أرضار التلوث الزييت لعام إنش
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل مصادقة  03.08مرشوع قانون رمق  - - - - 

اململكة املغربية عىل �تفاقية اZولية ملاكحفة املنشطات يف جمال 
الر©ضة املعمتدة من طرف املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة والعلوم 

، وعىل 2005أكتوبر  19واملوقعة بباريس يف ” UNESCO“والثقافة 
  املدونة العاملية ملاكحفة املنشطات؛

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  49.08مرشوع قانون رمق  - 
بني اململكة املغربية  2008يونيو  �24تفاقية املوقعة بريغا يف 

اجلبايئ يف ومجهورية التفيا لتجنب �زدواج الرضييب ومنع الهترب 
 .ميدان الرضائب عىل اZخل

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

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    ،،،،املستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييلاملستشار السـيد محمد فضييل
  . Zينا سـبعة مشاريع قوانني. ننتقل إىل اجللسة الثانية اµصصة للترشيع

يتعلق �لسالمة الصحية للمنتجات  28.07سنبدأ �ملرشوع األول رمق 
  .اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل السـيد الوزير. ةالغذائي

        

        ::::السـيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
اcي  28.07يطيب يل أن أقدم Cلسمك املوقر مرشوع القانون رمق 

مة الصحية للمواد الغذائية املوiة هيدف إىل إرساء القواعد األساسـية للسال
للتغذية البرشية واحليوانية، وخاصة عرب حتديد رشوط حتضري وإنتاج 
وتسويق املواد الغذائية لتكون حصية وسلمية،  8نيا حتديد القواعد الرضورية 

  .إلخبار املسـهتÄ، وخاصة من خالل عنونة املواد
سالمة الصحية فهذا املرشوع يشلك أداة معل املكتب الوطين لل 

للمنتجات الغذائية اcي سـبق Cلسمك املوقر أن صادق عىل القانون رمق 
احملدث Ë خالل اZورة الربملانية السابقة، ذÉ أن هذا املرشوع  25.08

تضع األسس القانونية األفقية دون  ،يقرتح إطارا قانونيا يعمتد مقاربة مشولية
  .اجلاري هبا العمل املساس �لترشيعات والتنظÎت القطاعية

ومن املبادئ األساسـية اليت ترتكز علهيا هذا املرشوع حتميل  
املسؤولية µتلف املتدخلني من خالل إرساء نظام للمراقبة اcاتية وكذا 

  .التدابري الوقائية الالزمة
فكام تعلمون تمت مراقبة املنتجات الغذائية حاليا يف مرحÓ عرضها 

زام املنتجني �لتوفر عىل هذا النظام سـيجعل للمسـهتلكني يف حني أن إل
املراقبة تغطي مجيع مراحل سالسل اإلنتاج الغذائية بدءا من املواد األولية 

  .اليت تدخل مضن تركيهبا وانهتاءا مبرحÓ عرضها �ألسواق
ال يفونيت يف األخري أن أتوجه خبالص الشكر للجنة الفالحة والشؤون 

 ما أبدوه من تفهم وجتاوب مع مضمون هذا �قتصادية رئيسا وأعضاء عىل
املرشوع، ويبقى أميل كبريا يف أن حيظى برضامك حىت نضع سو© األسس 
الكفيÓ لضامن سالمة وجودة املنتوجات الغذائية والرفع من تنافسيهتا يف 

  .السوق الوطنية واألسواق اZولية والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لكمة اآلن ملقرر اللجنةشكرا السـيد الوزير، ال

  .نعترب أن التقرير وزع وننتقل إىل املناقشة
  .أفتح �ب املناقشة واللكمة للسـيد محمد طاحلا عن فرق األغلبية

عفوا أç عندي مسجل األسـتاذ طاحلا غتدخلو �مس فرق األغلبية؟ 
  .تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزياملستشار السـيد امليك احلريزي
  رحميبسم هللا الرمحن ال

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
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يرشفين أن أتدخل �مس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق �لسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 28.07

سالمة الصحية وحتديد لقد جاء هذا القانون لوضع املبادئ العامة لل 
الرشوط املناسـبة إلعداد املنتجات الغذائية وكذا املواد املعدة لتغذية 
احليواçت وإنتاiا وتسويقها لضامن سالمهتا، إضافة إىل أن هذا املرشوع 

  .هيدف إىل ملء الفراغ الترشيعي احلاصل يف هذا اCال
  السـيد الرئيس احملرتم،

امني هذا املرشوع املهم اcي جاء يف وقته إننا يف فرق األغلبية نمثن مض
حيث أكد السـيد الوزير خالل مناقشـته لهذا النص يف اللجنة أن أسـباب 
نزوË توحض آليات تسويق املنتجات الغذائية وكذا املواد املعدة لتغذية 
احليواçت حيث أن أنواع التغذية �تت يف الوضع احلايل تشلك خطرا عىل 

  .اçت عىل السواءحصة املواطنني واحليو 
 Äوقد اعمتد هذ القانون عىل إرساء القواعد اإللزامية إلعالم املسـهت
خصوصا املتعلقة �ملنتجات الغذائية واملواد املعدة لتغذية احليواçت وحتديد 

  .الو8ئق املرافقة لها
إن �عتبارات اليت اعمتدها القانون لصيانة املواد الغذائية جعلتنا نصوت 

داخل اللجنة دون أدىن حتفظ نظرا للطابع املهم �إلجياب 
و�سـتعجايل لهذا النص واعتبارا للقواعد اإللزامية اليت جاء هبا النص 

  :واليت تعمتد �ألساس عىل
  إعالم املسـهتÄ هبذه املنتجات وفق املعلومات املرفقة �ملنتوج؛ -
حتديد رشوط عرض املنتجات واليت تعمتد يه األخرى عىل منع  -

  سويق املنتجات الغذائية اليت قد تشلك خطرا عىل حصة املسـهتÄ؛ت 
إجبارية توفر املؤسسات امللكفة بإنتاج وصيانة املنتجات الغذائية واملواد  -

  املعدة لتغذية احليواçت عىل �عöد الصحي؛
رضورة وضع برçمج للمراقبة اcاتية من طرف املؤسسات امللكفة  -

  ئية؛بإنتاج املنتجات الغذا
  وضع جسل خاص برتبية املاشـية من أجل حتديد مك املعلومات الصحية؛ -
إلزامية حتديد املعلومات الاكفية للمنتوج حىت يتسـىن للجميع معرفته  -

  .وحتديده
  السـيد الرئيس،

إن هذا املرشوع اcي حنن بصدد مناقشـته جاء يف إطار الرتسانة 
حيث أنه يسامه يف مأسسة  القانونية اليت جاء هبا خمطط املغرب األخرض

اإلطار املراقبايت للمنتجات الغذائية ذات الطابع الفالþ يف سبيل خلق 
تنافسـية حممكة ومعقلنة ختلق دينامية لتطوير القطاع، مواكبة للسـياسة 
�قتصادية اليت تعمتدها احلكومة والرامية إىل تقوية اإلماكنيات التقنية 

  .صلبواملسطرية يف سبيل بناء اقتصاد 
  السـيد الرئيس،

إن نص هذا املرشوع حمتاج إىل آلية أخرى تمتثل �ألساس يف اعöد 

نصوص تنظميية تعمل عىل التطبيق األمثل واألنسب لهذا القانون مع إقرار 
ملنافسة رشيفة بضوابط قانونية واحضة ليك ال يؤدي تطبيق هذا القانون إىل 

ن جلوء املضاربني إىل التجارة غري نتاجئ عكسـية السـÎ وأن املامرسة أ�نت ع
  .املرشوعة هبدف تقييد املنافسة وعرقلهتا

  السـيد الرئيس،
إننا ننوه هبذا املرشوع ونصوت عليه �إلجياب كام نؤكد عىل احلكومة 
التحسيس به Zى اكفة مكوçت اCمتع املغريب ليمت تعمميه والتعريف به عىل 

هنا عىل اخلصوص حبمك أن جناح أي مسـتوى اكفة مناطق اململكة والنائية م
قانون �ام اكنت جناعته وفعاليته رهني بتفاعل اإلدارة واملواطن واكفة 

  .الفعاليات
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  �مس فرق املعارضة؟... شكرا، هل هناك من متدخل؟ تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .�مس الفيدرالية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  بسم هللا الرمحن الرحمي،

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
حنن يف الفريق الفيدرايل للوحدة واZميقراطية، تتبعنا للمناقشة وسامهنا 

يف جلنة الفالحة والشؤون  28.07رشوع، مرشوع فهيا أثناء عرض هذا امل 
�قتصادية واعتربç أن هذا املرشوع Ë أمهية كبرية �عتبار أنه مأل واحد 
الفراغ اليل اكن فراغ كبري، اليل اكن واحد التداخل د©ل عدد د©ل املصاحل 
 ليل كتقوم �ملراقبة يف هذا اCال، يتعلق األمر �مجلاعات احمللية، يتعلق

األمر بطبيعة احلال �ملصاحل د©ل وزارة الصحة ولكن اآلن كنعتربو أن هذا 
املرشوع أحدث تقدما كبريا يف جمال اليل هو هام، فالسالمة الصحية من 
iة هذا الفراغ ليل من iة وفر امحلاية عند اإلنتاج، هذا يسء أسايس 

ة اكنت كتجي يف ألنه كام أشار السـيد الوزير أç هاد املسأ� د©ل املراقب
مرحÓ متأخرة إىل أن يمت عرض هداك املنتوج يف السوق، و�لتايل اكن 
ينبغي بطبيعة احلال هاد املراقبة ليل خصها تبدا يف مراحل قبل أثناء اإلنتاج 

  .ألنه قد يكون بعض اخللل أثناء معلية اإلنتاج
كذÉ ميكن يكون وجود خلل أثناء معلية التصنيع ألن اكين معلية  

اإلنتاج يف احلقول مث هناك معلية يف املؤسسات د©ل الصناعات الغذائية 
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ليل من طبيعة احلال كذÉ خاص يكون فهيا املتابعة يكون فهيا املراقبة، مث 
هناك معلية أيضا عند �سـترياد ويه أساسـية كذÉ ألنه ميكن جتي 

©ل منتجات ليل ميكن كتجي من األسواق، وكنعرفوا اآلن واحد العدد د
اµاطر ليل كتجي من وحاد العدد د©ل املنتجات اليل كتجي من خارج 

كنعتربو أن هاد القانون اخذا بعني �عتبار لك هاد ... هادي لكها. البالد
  .املعطيات وÉc اعتربç أنه مأل الفراغ

، اكن فراغ، ”املكتب الوطين للسالمة الصحية“كذÉ أحدث آلية 
  .ة د©ل املراقبة د©ل املتابعة يف هذا اCالمااكنش موجود واحد اآللي

إذن كنعتربو القانون وفر امحلاية للمسـهتÄ ومن هنا كيفام قلنا احنا 
سامهنا يف املناقشة وصوتنا �إلجياب لصاحل املرشوع سواء أثناء عرضه يف 
اللجنة وكذÉ سـنصوت عليه اآلن وهذا هو موقفنا وكنعتربو أنه بطبيعة 

  .�ماحلال هذا معل 
وكام أشار الزميل قبيل أنه واحد العدد د©ل اCاالت مع األسف اكن 
هناك واحد الفراغ كبري، اآلن كنسجلو مبوضوعية البد نقولوها، السـيد 
الوزير، واحد العدد د©ل اCاالت ليل اكن فهيا فراغ كبري واآلن كيوقع 

املصاحل، وإن اكن نتداركها إال أنه هذا اCال هذا كيتطلب التاكمل د©ل لك 
قلت مابقاش فراغ ولكن كيبقى البد من تاكمل لك هذه املصاحل .. حددت 

  .اليت أرشت إلهيا سابقا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للمستشار احملرتم

ننتقل حرضات السـيدات والسادة إىل معلية التصويت عىل مواد 
  .املرشوع

  :املادة األوىل
  اإلجامع؛ : =املوافقون

  :املادة الثانية
  اإلجامع؛=  :املوافقون

  :املادة الثالثة
  اإلجامع؛=  :املوافقون

  :املادة الرابعة
  اإلجامع؛=  :املوافقون

  :املادة اخلامسة
  اإلجامع؛=  :املوافقون

  :املادة السادسة
  إجامع؛=  :املوافقون

  :املادة السابعة
  إجامع؛=  :املوافقون

، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10،  9، 8املادة 
  اإلجامع؛: = 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20

  :أعرض املرشوع برمته للتصويت
  .اإلجامع: = املوافقون

يتعلق  28.07إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
  .�لسالمة الصحية للمنتجات الغذائية �إلجامع

يغري ويمتم  16.07عىل مرشوع القانون رمق  ننتقل إىل اZراسة والتصويت
مارس  31موافق  1337جامدى اآلخرة  28مبوجبه الظهري الرشيف بتارخي 

  .مبثابة قانون التجارة البحرية 1919
  .اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع فلتتفضل مشكورا

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
املغري واملمتم للظهري  16.07يسعدين أن قدم مرشوع قانون رمق 

  .الرشيف مبثابة مدونة التجارة البحرية
فهذا املرشوع هيدف إىل مالمئة الترشيع الوطين مع مقتضيات �تفاقية 

حة البحرية مع أخذ تطور اZولية يف جمال تكوين رجال البحر وسالمة املال
األسطول �ملغرب بعني �عتبار، لهذه الغاية يلزم املرشوع البحارة �لتوفر 
عىل حد أدىن من املعرفة األساسـية والتأهيل ميكهنم من فهم وتطبيق قواعد 
السالمة وإنقاذ األرواح البرشية �لبحر واحملافظة عىل البيئة البحرية، كام 

ة تعممي إلزامية الفحص الطيب عىل مجيع البحارة ينص املرشوع عىل رضور 
  .كيفام اكن جحم أو نوعية السفينة اليت يعملون عىل متهنا

اكنت تلمك، السـيد الرئيس احملرتم، السـيدات والسادة املستشارون 
احملرتمون، اخلطوط العريضة لهذا املرشوع، راجيا أن يلقى جتاو� من قبلمك 

داخل جلنة الفالحة والشؤون �قتصادية عىل غرار ما اكن عليه األمر 
  .واليت أغتمن هذه املناسـبة ألقدم لها خالص الشكر رئيسا وأعضاء

  .والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير

  :نعترب أن التقرير قد وزع وأفتح �ب املناقشة.. اللكمة ملقرر اللجنة
  هل هناك من متدخل؟

  .رق األغلبية، أعتقداZكتور اخلضوري �مس ف

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الرئيس
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  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون،

  السـيدة الوزيرة،
يسعدين أن أتدخل �مس فرق األغلبية يف مناقشة مرشوع قانون رمق 

جامدى اآلخرة  28بتعديل وتمتمي الظهري الرشيف الصادر بتارخي  16.07
مبثابة مدونة التجارة البحرية، وقد جاء هذا  1919مارس  31موافق  1337

النص لكبنة إضافية للترشيع الوطين، وخاصة اCال البحري، خصوصا أنه 
  .جاء ليضمن ويضبط جمال وصنف املالحة املامرسة

كام جاء هذا النص يف سـياق اإلصالح اcي مشل هذا القطاع 
الوطين والتقنيات  أما التطور اcي أصبح يشهده األسطول. خصوصا

  . والوسائل املسـتعمÓ للمحافظة عىل البيئة وإنقاذ األرواح البرشية يف البحر
وأخذا بعني �عتبار لرضورة سالمة األشخاص عىل منت السفن 

حامية الوسط البحري، فإن أهداف هذا املرشوع تقتيض وسالمة املالحة و 
متكني اإلدارة بوسائل التحيني املسـمتر للترشيع الوطين مع املقتضيات اZولية 
يف جمال التكوين واملتابعة الطبية للبحارة كام هو منصوص عليه يف اتفاقيات 

ب طرفا املنظامت البحرية اZولية، منظمة العمل اZولية، واليت يعترب املغر 
  .فيه

كام أن املصادقة عىل �تفاقية املتعلقة �لشغل يف قطاع الصيد البحري 
حتت رعاية املنظمة اZولية للشغل واليت جاءت ممكÓ  2007يف يونيو 

املتعلقة �ملعايري اZنيا الواجب مراعاهتا يف املالحة  147لالتفاقية رمق 
  .الرشوطالتجارية تؤكد رضورة امللحة لهذه املتطلبات و 

و�إلضافة إىل ما سـبق، جاء هذا النص ليك يبسط مساطر حتيني 
  .الحئة الشهادات واإلجازات الالزمة ملامرسة �ام القيادة عىل منت السفن

ويف نظرç فإن غياب هذه الرشوط قد يعرض رشحية كبرية من البحارة 
ألخطار احلوادث البحرية املميتة، ولكن وللك هذه األسـباب فإننا 

  .صوت �إلجياب عىل هذا املرشوعسـن
  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للمستشار احملرتم

  ..فاحتي.هل هناك من متدخل؟ تفضل أسـتاذ

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدين الوزيرين،

ة هذا بدورç يف الفريق الفيدرايل نريد أن نسهم بعجا� يف مناقش
ليل هو مبثابة تمتمي وتعديل للظهري الرشيف الصادر  16.07املرشوع قانون 

سـنة ليل جاء يف ظروف  90مارس ليل فعمرو  31بتارخي  1919سـنة 

وأعتقد أن ما طرح علينا اليوم هو جزء من لك يقتيض رمبا . مغايرة
مراجعات أخرى، Éc نقترص عىل ما جاء ونقول بأنه أربعة أشـياء جاءت 

  :يف هذا املرشوع ونعتقد أهنا إجيابية
املسأ� األوىل وهو حرص �ام القيادة و�ام ضابط عىل منت السفن عىل  -

البحارة احلاصلني عىل اإلجازات أو الشهادات املسلمة عىل أساسه، مسأ� 
  أساسـية؛

ربط اإلجازات والشهادات ألداء هذه املهام بنوع السفينة وصنف املالحة  -
مواصفات السفينة من حيث احلجم الطين، من حيث قوة اZفع املامرسة و 

  وليل غادي حيددها نص تنظميي؛
املسأ� الثالثة ليل جاء هبا املرشوع ويه القدرة البدنية للبحارة عىل  -

ممارسة املهنة اليت إلزاميا أصبح البد من رأي الطبيب واليل حرصو 
  العام أو طبيب حملف؛ املرشوع وهذا إجيايب جدا عىل الطبيب من القطاع

املسأ� الرابعة ليل جاء هبا املرشوع يه أن يكون للبحار املعين هبذه  -
األشـياء حدا أدىن من التعلمي األسايس وليل أيضا غادي جيي نص تنظميي 
حيدد لنا هاد املسـتوى التعلميي، وليل املقصود منه �ألساس وهو قواعد 

  .البرشية عند حدوث حوادث حبرية السالمة البحرية وكيفية إنقاذ األرواح
أعتقد أن املرشوع �م يف حد ذاته ولكن �ألساس نقول أن هذا 
القانون برمته، هذا الظهري الرشيف رمبا حيتاج يف جوانب أخرى إىل 

  .تعديالت نمتىن من الوزارة املعنية أن تسري يف هذا التوجه
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا

  .نهتت املناقشة، منر إىل معلية التصويت عىل مواد هذا املرشوعإذن ا
  :املادة األوىل

  .اإلجامع: = املوافقون
  :املادة الثانية

  .اإلجامع: = املوافقون
  :أعرض املرشوع قانون برمته للتصويت

  .اإلجامع: = املوافقون

يغري  16.07إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 
 31موافق ل  1337من جامدى اآلخرة  28وجبه الظهري الرشيف ل ويمتم مب
  .مبثابة مدونة التجارة البحرية 1919مارس 

يوافق مبوجبه من حيث  05.09ننتقل مبارشة إىل مرشوع قانون رمق 
املبدأ عىل تصديق اململكة املغربية عىل ميثاق منظمة املؤمتر اإلساليم املوقع 

  .2008مارس  14موافق  1429ربيع األول  7بدااكر يف 
اللكمة للحكومة لتقدمي مرشوع القانون فلتتفضل السـيدة الوزيرة 

  .مشكورة
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اكتبة اZواكتبة اZواكتبة اZواكتبة اZو���� Zى وزير الشؤون اخلارجية  Zى وزير الشؤون اخلارجية  Zى وزير الشؤون اخلارجية  Zى وزير الشؤون اخلارجية     ،،،،السـيدة لطيفة أخر�شالسـيدة لطيفة أخر�شالسـيدة لطيفة أخر�شالسـيدة لطيفة أخر�ش
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الرئيس، 

  السادة املستشارون األفاضل،
  السـيدان الوزيران،

للقمة  11ظمة املؤمتر اإلساليم يف اZورة مت اعöد املعدل ملن
اإلسالمية، هذه القمة اإلسالمية اليت شهدت حضورا فاعال لصاحب 
اجلال� نرصه هللا، وهذا امليثاق املعدل يعوض ميثاق منظمة املؤمتر 

من ميثاق األمم املتحدة بتارخي فاحت  102اإلساليم اcي جسل طبقا للامدة 
  .مادة 39مليثاق من ديباجة ومن ، يتكون هذا ا1974فرباير 
وتسـتعرض اZيباجة اZوافع اليت حفزت اZول األعضاء يف املنظمة  

املذكورة عىل التعاون فÎ بيهنا من أجل حتقيقها وخاصة احلفاظ عىل القمي 
اإلسالمية والعمل عىل تعزيز دور اإلسالم وتقوية أوارص الوحدة والتضامن 

السـيادة مجليع اZول األعضاء واملسامهة يف بني الشعوب املسلمة واحرتام 
السمل واألمن اZوليني وتعزيز حقوق اإلنسان واحلر©ت، مث تعزيز التعاون 
بني اZول لتحقيق التمنية �جöعية وصون وتعزيز حقوق املرأة ومشاركهتا 
يف مجيع مناþ احلياة العامة مع احرتام حق تقرير املصري وعدم التدخل يف 

  .اZاخلية ل0ولالشؤون 
ويسطر امليثاق أهداف ومبادئ منظمة املؤمتر اإلساليم، حيث تتعهد 
اZول األعضاء يف املنظمة بأن تستشري وتسـتنري �لتعالمي والقمي اإلسالمية 
وتترصف طبقا Cموعة من املبادئ، اكاللزتام مبيثاق منظمة األمم املتحدة 

وحل الزناعات �لطرق السلمية  واملساواة بني اZول يف احلقوق والواجبات
واحرتام السـيادة الوطنية ل0ول وصون السمل واألمن اZوليني وتعزيز احلمك 

  .الرشـيد واZميقراطية وحقوق اإلنسان
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكر É السـيدة الوزيرة

  .نعترب أن التقرير قد وزرع.. اللكمة للمقرر
  .ن هناك مناقشة فسـمنر مبارشة للتصويت عىل املرشوعإذا مل تك: املناقشة

  .اإلجامع: = املوافقون
  :إذن أعرض املرشوع برمته للتصويت

  .اإلجامع: = املوافقون
يوافق  05.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 

مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق اململكة املغربية عىل ميثاق منظمة 
مارس  14موافق  1429ربيع األول  7إلساليم املوقع بدااكر يف املؤمتر ا
2008.  

 04.09إذن ننتقل مبارشة ل0راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
 8يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق �تفاقية املوقعة �لر�ط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة أندونيسـيا لتجنب  2008يونيو 
  .دواج الرضييب ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل اZخل�ز 

  .اللكمة للحكومة

        ::::السـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZو���� Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارون األفاضل،
يونيو وتطبق �تفاقية عىل األشخاص  8مت توقيع هذه �تفاقية يف 

ة أو بلكتا اZولتني املتعاقدتني وذÉ فÎ خيص املقميني بدو� متعاقد
الرضائب عىل اZخل املفروضة حلساب دو� متعاقدة أو فروعها 
السـياسـية، بغض النظر عن الطريقة اليت تفرض هبا، ومتثل هذه الرضائب 
مجيع الرضائب املفروضة عىل اZخل اإلجاميل أو عىل عنارص من اZخل مبا 

ح الناجتة عن نقل ملكية األموال املنقو� أو غري فهيا الرضائب عىل األر�
  .املنقو�

ورفعا ألي متيزي فإن �تفاقية تنص عىل أن ال خيضع مواطنو دو� 
متعاقدة يف اZو� املتعاقدة األخرى ألية رضيبة أو الزتامات تتعلق هبا 
ختتلف أو تكون أكرث عبئا من تÄ اليت ختضع لها أو ميكن أن خيضع لها 

و تÄ اZو� األخرى اcين يوجدون يف نفس الوضعية خصوصا مواطن
  .�لنظر إىل اإلقامة

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا É السـيدة الوزيرة

  وزع...املقرر
ليست هناك مناقشة، أمر للتصويت عىل املادة :  افتح �ب املناقشة

  :الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع
  .اإلجامع: = املوافقون 

  :ض مرشوع القانون برمته للتصويتأعر 
  .اإلجامع: = املوافقون

يوافق  04.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 
يونيو  8مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق �تفاقية املوقعة �لر�ط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اندونيسـيا لتجنب �زدواج  2008
  .الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل اZخل الرضييب ومنع

 10.08ننتقل إىل املرشوع املوايل ويتعلق األمر مبرشوع قانون رمق 
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ إىل انضامم اململكة املغربية إىل بروتوكول 

امللحق �التفاقية اZولية بشأن إنشاء صندوق دويل للتعويض عن  2003
  .1992 لعام أرضار التلوث الزييت
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  .اللكمة للحكومة 

        ::::السـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZو���� Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارون األفاضل،
هيدف هذا الربتوكول إىل إنشاء صندوق تمكييل يكفل تعويض حضا© 
األرضار النامجة عن التلوث الزييت تعويضا اكمال عن الفقدان أو الرضر، كام 
يسعى أيضا إىل التخفيف من وطأة الصعو�ت اليت يواiها الضحا© يف 
احلاالت اليت قد يكون فهيا املبلغ اµصص للتعويض مبوجب اتفاقية 

غري اكيف لسداد قمية  1992أو اتفاقية الصندوق لعام  1992املسؤولية لعام 
  .األرضار الناجتة عن التلوث الزييت

 çقد صادقت عىل اتفاقية الصندوق لعام وجتدر اإلشارة إىل أن بالد
وأن القطاعات احلكومية املعنية أعربت عن رغبهتا  2000يف غشت  1992

يف انضامم بالدç إىل الربتوكول لكون مقتضيات هذا األخري تطبق عىل 
أرضار التلوث الواقعة يف إقلمي دو� متعاقدة مبا يف ذÉ حبرها اإلقلميي ويف 

الصة Zو� متعاقدة وذÉ طبعا وفقا للقانون اZويل، املنطقة �قتصادية اخل
وهذا من شأنه أن يعزز املنظومة القانونية اخلاصة �ملسؤولية و�لتعويض 

çي قد يصيب املناطق البحرية التابعة لبالدcعن أرضار التلوث الزييت ا.  
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا
  .التقرير وزع...املقرر

  .إذن ليست هناك مناقشة: شةأفتح �ب املناق 
  :منر للتصويت عىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع

  .اإلجامع: = املوافقون
  .اإلجامع: = إذن أعرض املرشوع برمته للتصويت

يوافق مبوجبه  10.08وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 
امللحق  2003روتوكول من حيث املبدأ عىل انضامم اململكة املغربية إىل ب

�التفاقية اZولية بشأن إنشاء صندوق دويل للتعويض عن أرضار التلوث 
  .1992الزييت لعام 

يوافق مبوجبه من  03.08ننتقل إىل املرشوع املوايل ويتعلق األمر ب 
حيث املبدأ عىل مصادقة اململكة املغربية عىل �تفاقية اZولية ملاكحفة 

ضة املعمتدة من طرف املؤمتر العام ملنظمة األمم املنشطات يف جمال الر©
أكتوبر  19واملوقعة بباريس يف ” UNESCO“املتحدة والعلوم والثقافة 

  .، وعىل املدونة العاملية ملاكحفة املنشطات2005
  .اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع

        ::::السـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZو���� Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون Zى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارون الكرام،
الهدف من هذه �تفاقية هو تعزيز منع وماكحفة تعاطي املنشطات يف 
جمال الر©ضة هبدف القضاء عليه، ولتحقيق هذا الغرض تتعهد اZول 
األعضاء، أوال �عöد تدابري مالمئة عىل املسـتوى الوطين واZويل تöىش مع 

 العاملية ملاكحفة املنشطات يف املؤمتر مبادئ املدونة اليت اعمتدهتا الواك�
العاملي ملاكحفة املنشطات يف جمال الر©ضة اcي التأم بكوبهناكن يف مارس 

، من بني ما ترمو إليه هذه �تفاقية هو أيضا تشجيع مجيع أشاكل 2003
  .التعاون اZويل الرامية إىل حامية الالعبني وأيضا حامية أخالقيات الر©ضة

ف هذه �تفاقية إىل تشجيع التعاون اZويل بني اZول وأخريا هتد
األطراف واملنظامت البارزة يف جمال ماكحفة املنشطات يف جمال الر©ضة 

  .وأخص �cكر الواك� العاملية ملاكحفة املنشطات
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا
  .نعترب أن التقرير قد وزع.. املقرر

  . ال أحد: أفتح �ب املناقشة
  : منر للتصويت عىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع

  .اإلجامع: = املوافقون
  : أعرض املرشوع برمته للتصويت

  .اإلجامع: = املوافقون
يوافق  03.08إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 

Zولية مبوجبه من حيث املبدأ عىل مصادقة اململكة املغربية عىل �تفاقية ا
ملاكحفة املنشطات يف جمال الر©ضة املعمتدة من طرف املؤمتر العام ملنظمة 

 19املوقعة بباريس يف ” اليونسكو“األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
  .، وعىل املدونة العاملية ملاكحفة املنشطات2005أكتوبر 

 49.08 ننتقل مبارشة إىل املرشوع املوايل، ويتعلق األمر مبرشوع رمق
 24يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق �تفاقية املوقعة بريغا يف 

بني اململكة املغربية ومجهورية التفيا لتجنب �زدواج الرضييب  2008يونيو 
  .ومنع الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل اZخل

  .اللكمة للحكومة

        ::::لتعاونلتعاونلتعاونلتعاونالسـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZوالسـيدة اكتبة اZو���� Zى وزير الشؤون اخلارجية وا Zى وزير الشؤون اخلارجية وا Zى وزير الشؤون اخلارجية وا Zى وزير الشؤون اخلارجية وا
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارون،
  السـيد الوزير،

هتدف هذه �تفاقية لتجنب �زدواج الرضييب وملنع الهترب الرضييب 
 La(يف ميدان الرضائب عىل اZخل بني اململكة املغربية ومجهورية التفيا 

Lettonie( خلZوطبعا ويه تشمل مجيع الرضائب عىل املفروضة عىل ا ،
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أو عىل عنارص من هذا اZخل مبا فهيا الرضائب الناجتة عن  اإلجاميل
 Éاألر�ح املرتتبة عن نقل ملكية األموال املنقو� أو غري املنقو�، وكذ
الرضائب عىل ز©دة قمية رأس املال، كام تطبق عىل أي رضيبة مماثÓ أو 
 مشاهبة يف جوهرها قد تسـتحدث بعد Bرخي التوقيع عىل �تفاقية، وتضاف

  .إىل الرضائب احلالية أو حتل حملها
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا

  .التقرير قد وزع... اللكمة للمقرر

  :ننتقل إىل التصويت عىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع.. املناقشة
  .اإلجامع: = املوافقون

  .اإلجامع: = أعرض املرشوع برمته للتصويت
يوافق  49.08ن عىل مرشوع القانون رمق إذن وافق جملس املستشاري

يوليو  24مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق �تفاقية املوقعة بريغا يف 
بني اململكة املغربية ومجهورية التفيا لتجنب �زدواج الرضييب ومنع  2008

  .الهترب اجلبايئ يف ميدان الرضائب عىل اZخل
جمة يف اجللسة الثانية أشكر هبذا سـنكون قد أهنينا مجيع املشاريع املرب 

  .امجليع
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


