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        333393939393حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2014 فربا�ر 12( 1435 ربيع ا#ٓخر 12 أ#ربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس اخلليفة الثاين ل ،الس=يد محمد فضييل املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واNد ؤ�ربعون دقGقة، ابتداءا من الساLة الثانية واJقGقة الثالثة  :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  .بعد الزوال
  :تاليةاJراسة والتصويت Lىل النصوص ال�رشيعية ال  ::::Sدول أ#عاملSدول أ#عاملSدول أ#عاملSدول أ#عامل

يوافق مبوج`ه Lىل الربوتو[ول املوقع  126.13مرشوع قانون رمق  -
بني اململكة املغربية وjحتاد أ#ورويب  2013نومفرب  18بربو[س=يل يف 

واحملدد ٕالماكنيات الصيد واملقابل املايل املنصوص Lلهيام يف اتفاق 
 ورويبالرشاكة يف جمال الصيد البحري بني اململكة املغربية وjحتاد ا#ٔ 

 ؛)حمال Lىل اDلس من جملس النواب(
يوافق مبوج`ه Lىل اتفاق التعاون يف جمال  37.13مرشوع قانون رمق  -

بني حكومة اململكة  2013نومفرب  14الصيد البحري، املوقع ب|ٔاكد�ر يف 
 ؛)حمال Lىل اDلس من جملس النواب( املغربية وحكومة فGدرالية روس=يا

افق مبوج`ه Lىل االتفاق ~ش|ٔن النقل اJويل يو  57.13مرشوع قانون رمق  -
بني  2013مارس  16اكر يف اLرب الطرق �لمسافر�ن والبضائع، املوقع بد

حمال Lىل اDلس من جملس ( اململكة املغربية ومجهورية الس=نغال
 ؛)النواب

يوافق مبوج`ه Lىل اتفاق التعاون املوقع �لر�ط  58.13مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية  2012د�سمرب  13يف 

حمال ( الفر�س=ية من S�ٔل تطو�ر jس=ت�دامات السلمية �لطاقة النووية
 ؛)Lىل اDلس من جملس النواب

يوافق مبوج`ه Lىل اتفاقGة املرت امل�شئ مبوجهبا  49.13رمق مرشوع قانون  -
 20ار�س يف بب ، املوقعة)BIPM1(واملقايCس املك�ب اJويل لٔ�وزان 

حمال Lىل اDلس من جملس ( 1921ٔ�كتو�ر  6واملعد� يف  1875ماي 
 ؛)النواب

يوافق مبوج`ه Lىل االتفاق لنقل أ#ش�اص  61.13مرشوع قانون رمق  -
 2013ٔ��ريل  24والبضائع والعبور Lرب الطرقات، املوقع بنوا�شوط يف 

حمال Lىل اDلس ( بني اململكة املغربية وامجلهورية إالسالمGة املوريتانية
 ؛)من جملس النواب

يوافق مبوج`ه Lىل االتفاقGة املوقعة بواش=نطن  63.13مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية   2013ٔ��ريل 19يف 

ليتوانيا لتجنب jزدواج الرضييب وم�ع ا�هترب الرضييب يف مGدان 
 ؛)ن جملس النوابحمال Lىل اDلس م( الرضائب Lىل اJ ل

~ش|ٔن  97يوافق مبوج`ه Lىل االتفاقGة رمق  87.13مرشوع قانون رمق  -
                                                 

1 Bureau International des Poids et Mesures 

، املعمتدة من ق`ل املؤمتر العام ملنظمة 1949) مراجعة(العامل املهاجر�ن 
يونيو  8العمل اJولية يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة جبنيف يف 

 ؛1949
 اتفاقGة ªسلمي املطلوبني يوافق مبوج`ه Lىل 55.13مرشوع قانون رمق  -

بني اململكة املغربية واململكة املت»دة  2013ٔ��ريل   15املوقعة بلندن يف
حمال Lىل اDلس من جملس ( لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية

 ؛)النواب
يوافق مبوج`ه Lىل االتفاقGة أ#وربية ~ش|ٔن  146.12رمق مرشوع قانون  -

حمال ( 1996ينا�ر  25~سرتاس=بورغ يف  ممارسة حقوق أ#طفال، املوقعة
 ؛)Lىل اDلس من جملس النواب

يوافق مبوج`ه Lىل االتفاقGة إالقلميية حول  21.13مرشوع قانون رمق  -
ٔ��ريل  18قواLد امل�ش|ٔ التفضيلية أ#وروم�وسطية، املوقعة بربو[س=يل يف 

 ؛)حمال Lىل اDلس من جملس النواب( 2012
قيض �ملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق ي 104.13مرشوع قانون رمق  -

حبل ) 2013س³مترب  11( 1434ذي القعدة  4الصادر يف  2.13.650
حمال Lىل اDلس من جملس ( واك� الرشاكة من S�ٔل التمنية وتصفGهتا

  .)النواب

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

    ::::املس�شار الس=يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فضييل، رئCس اجللسةاملس�شار الس=يد محمد فضييل، رئCس اجللسة
  . الرمحن الرحمي~سم هللا

  .~سم هللا، L�ٔلن عن اف�تاح اجللسة
  ،نيحرضات السادة الوزراء احملرتم

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
خيصص اDلس هذه اجللسة �ºراسة والتصويت Lىل مشاريع القوانني 

  :التالية

يوافق مبوج`ه Lىل الربوتو[ول املوقع  126.13ٔ�وال، مرشوع قانون رمق  -
بني اململكة املغربية وjحتاد أ#ورويب  2013نومفرب  18ربو[س=يل يف ب

واحملدد ٕالماكنيات الصيد واملقابل املايل املنصوص Lلهيام يف اتفاق الرشاكة 
يف جمال الصيد البحري بني اململكة املغربية وjحتاد أ#ورويب، واحملال Lىل 

  .جملس املس�شار�ن من جملس النواب
  .فضلوإاذن، تفضلوا، ت

        ::::املس�شار الس=يد ادر�س الرايضاملس�شار الس=يد ادر�س الرايضاملس�شار الس=يد ادر�س الرايضاملس�شار الس=يد ادر�س الرايض
�ش .. �ش تعلنوا Lىل إالخوان �ش يد لوا �ش ما تبقايش هاذ

  .�كون احلضور، ٔ#ن إالخوان اكينني، الس=يد الرئCس

        ::::الس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسة
  ...واش ممكن
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        ::::املس�شار الس=يد ادر�س الرايضاملس�شار الس=يد ادر�س الرايضاملس�شار الس=يد ادر�س الرايضاملس�شار الس=يد ادر�س الرايض
�ا لكنا هللا خيليمك، الس=يد الرئCس، حىت �لمؤسسة ا�يل ميكن لنا اح 

  .حنافظو Lلهيا

        ::::الس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسة

يوافق مبوج`ه Lىل اتفاق  37.13املرشوع الثاين، مرشوع قانون رمق  -
بني  2013نومفرب  14التعاون يف جمال الصيد البحري، املوقع ب|ٔاكد�ر يف 

حكومة اململكة املغربية وحكومة فGدرالية روس=يا، واحملال Lىل جملس 
 ب؛املس�شار�ن من جملس النوا

يوافق مبوج`ه Lىل االتفاق  57.13املرشوع الثالث، مرشوع قانون رمق  -
 16اكر يف ا~ش|ٔن النقل اJويل Lرب الطرق �لمسافر�ن والبضائع، املوقع بد

بني اململكة املغربية ومجهورية الس=نغال، واحملال Lىل جملس  2013مارس 
 املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج`ه Lىل اتفاق  58.13مق املرشوع الرابع، مرشوع قانون ر -
بني حكومة اململكة املغربية  2012د�سمرب  13التعاون املوقع �لر�ط يف 

وحكومة امجلهورية الفر�س=ية من S�ٔل تطو�ر jس=ت�دامات السلمية �لطاقة 
 النووية، واحملال Lىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

Lىل اتفاقGة املرت امل�شئ  يوافق مبوج`ه 49.13املرشوع اخلامس رمق  -
، املوقعة ببار�س يف )BIPM(مبوجهبا املك�ب اJويل لٔ�وزان واملقايCس 

، واحملال Lىل جملس 1921ٔ�كتو�ر  6واملعد� يف  1875ماي  20
 املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج`ه Lىل االتفاق  61.13املرشوع السادس، مرشوع قانون رمق  -
 24ائع والعبور Lرب الطرقات، املوقع بنوا�شوط يف لنقل أ#ش�اص والبض

بني اململكة املغربية وامجلهورية إالسالمGة املوريتانية، واحملال  2013ٔ��ريل 
 Lىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج`ه Lىل االتفاقGة املوقعة  63.13سابعا، مرشوع قانون رمق  -
اململكة املغربية وحكومة بني حكومة   2013ٔ��ريل 19بواش=نطن يف 

مجهورية ليتوانيا لتجنب jزدواج الرضييب وم�ع ا�هترب الرضييب يف مGدان 
 الرضائب Lىل اJ ل، واحملال Lىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج`ه Lىل االتفاقGة  87.13املرشوع الثامن، مرشوع قانون رمق  -
، املعمتدة من ق`ل املؤمتر 1949) ةمراجع(~ش|ٔن العامل املهاجر�ن  97رمق 

 8العام ملنظمة العمل اJولية يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة جبنيف يف 
 ؛1949يونيو 

يوافق مبوج`ه Lىل اتفاقGة  55.13املرشوع التاسع، مرشوع قانون رمق  -
بني اململكة املغربية  2013ٔ��ريل   ª15سلمي املطلوبني املوقعة بلندن يف

كة املت»دة لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية، واحملال Lىل جملس واململ
 املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج`ه Lىل االتفاقGة أ#وربية ~ش|ٔن  146.12املرشوع العارش رمق  -
، احملال 1996ينا�ر  25ممارسة حقوق أ#طفال، املوقعة ~سرتاس=بورغ يف 

 ب؛Lىل جملس املس�شار�ن من جملس النوا

يوافق مبوج`ه Lىل  21.13املرشوع احلادي عرش، مرشوع قانون رمق  -
االتفاقGة إالقلميية حول قواLد امل�ش|ٔ التفضيلية أ#وروم�وسطية، املوقعة 

، واحملال Lىل جملس املس�شار�ن من جملس 2012ٔ��ريل  18بربو[س=يل يف 
 النواب؛

ادقة Lىل يقيض �ملص 104.13املرشوع الثاين عرش، مرشوع قانون رمق  -
 11( 1434ذي القعدة  4الصادر يف  2.13.650املرسوم بقانون رمق 

حبل واك� الرشاكة من S�ٔل التمنية وتصفGهتا، واحملال Lىل ) 2013س³مترب 
  .جملس املس�شار�ن من جملس النواب

ٕاذن �س=هتل هذه اجللسة �Jراسة والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق 
نومفرب  18تو[ول املوقع بربو[س=يل يف يوافق مبوج`ه Lىل الربو 126.13

بني اململكة املغربية وjحتاد أ#ورويب واحملدد ٕالماكنيات الصيد  2013
واملقابل املايل املنصوص Lلهيام يف اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد البحري بني 

  .اململكة املغربية وjحتاد أ#ورويب
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الشؤون اخلارجGة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الشؤون اخلارجGة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الشؤون اخلارجGة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الشؤون اخلارجGة     الس=يدة م`اركةالس=يدة م`اركةالس=يدة م`اركةالس=يدة م`اركة
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .شكرا الس=يد الرئCس
ٕاذا مسحمت، ميكن ٔ�ن ٔ�قوم بعرض مجليع هاذ االتفاقGات ا�يل ذ[رتوها، 

  .ميكن نعرضها لكها يف مرة

        ::::الس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسة
  .تفضيل، تفضيل

        ::::اوناوناوناونالس=يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعالس=يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعالس=يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعالس=يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الشؤون اخلارجGة والتع
  .شكرا الس=يد الرئCس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
يل عظمي الرشف ب|ٔن ٔ�قدم ٔ�ماممك هذا العرض يف ٔ�فق التصويت Lىل 

لن�³دئ �التفاقGات الثنائية . م�عددة أ#طراف 5مهنا ثنائية و 6اتفاقGة،  11
    .اليت L�ٔلن عهنا الس=يد الرئCس

ل الصيد البحري بني حكومة االتفاقGة أ#وىل، يه اتفاقGة تعاون يف جما
يضع هذا االتفاق م`ادئ . اململكة املغربية وحكومة الفGدرالية الروس=ية

التعاون فÙ خيص احملافظة Lىل الرثوات السمكGة يف املنطقة jق�صادية 
اخلالصة �لمغرب واس=تغاللها، وحيدد الرشوط اخلاصة �لصيد يف املياه 

  . أ#طلس=ية من طرف البواخر الروس=ية
وينص االتفاق Lىل التعاون من S�ٔل �رجمة وتنظمي رNالت البحث 
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العلمي الرضورية �لحفاظ Lىل الرثوات السمكGة واس=تغاللها العقالين، وكذا 
يف اDاالت املرتبطة بتق�يات وÞك�ولوجGات الصيد وبتك�ولوجGات معاجلة 

 .السمك وب�منية Þربية أ#حGاء املائية
الطرف املغريب لسفن الصيد الروس=ية يف ومبوجب هذا االتفاق، مينح 

م�طقة الصيد أ#طلس=ية �لمغرب ٕاماكنيات لصيد أ#نواع السطحية 
  .الصغرية، وذá طبقا لرشوط حمددة ومبقابل مايل

هناك ٔ�يضا اتفاقGتان ثنائ�Cان لنقل أ#ش�اص والبضائع والعبور Lرب 
 Cة، ومجهورية السä ة الطرقات ما بني اململكة املغربية، منä غال من�

  . ٔ�خرى، ؤ�يضا ما بني اململكة املغربية وامجلهورية إالسالمGة املوريتانية
هيدف هذان االتفاقان ٕاىل ªسهيل نقل أ#ش�اص والبضائع Lىل 
الطرقات وفق رشوط حمددة، تتعلق بقواLد دخول ومكوث وعبور 
العر�ت، كام ٔ�ن هذ�ن االتفاقني ميزيان بني القواLد املتعلقة بنقل 
أ#ش�اص، سواء اكن ~شلك م�تظم ٔ�و éري م�تظم، وتè املتعلقة 
�لبضائع، مع إالشارة ٕاىل وجوب انضباط الناقلني �لرشوط املنصوص Lلهيا 
يف ال�رشيعات الوطنية، مع اس=تفادهتم من نظام الق`ول املؤقت، اëي يعفهيم 

è من ٔ�داء الرضائب والرسوم املطبقة Lىل السري واجلوالن، �س=ت�íاء ت
  .اخلاصة �لطرق الس=يارة ٔ�و م�ش|ٓت طرقGة ٔ�خرى

االتفاق الرابع هو اتفاق �لتعاون بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 
. امجلهورية الفر�س=ية من S�ٔل تطو�ر jس=ت�دامات السلمية �لطاقة النووية

رغبة يف العمل Lىل توس=يع وتعز�ز التعاون مبا خيدم مصل»ة î الب�ºن يف 
ت�دام الطاقة النووية ٔ#غراض سلمية، مت ٕا�رام هذه االتفاقGة، جمال اس= 

واليت يعزتم من  اللها الطرفان تطو�ر التعاون يف جمال jس=ت�دام السلمي 
�لطاقة النووية وéري التفòريية، وذá وفقا �لمبادئ اليت حتمك الس=ياسات 

ت اJولية النووية للك من الطرفني وفقا ٔ#حاكم هذا االتفاق وكذا االتفاقا
ذات الصó وjلزتامات Lىل اتفاقات Lدم jن�شار اليت تعد ٔ�يضا فهيا 

  . طرف
و�شمل هذا االتفاق القGام ب|ٔ�شطة التنقGب وjس=تكشاف وكذا 
اس=تغالل اليورانيوم واس=تخراج اليورانيوم من الفوسفاط، وتوليد الطاقة 

ارد ال³رشية يف جمال وحتلية املياه عن طريق املفاLالت النووية، وتدريب املو 
jس=ت�دامات السلمية �لطاقة النووية، وتطو�ر تطبيقات الطاقة النووية 

  .يف جماالت الزراLة وLمل أ#حGاء وLلوم أ#رض والطب والصناLة
االتفاقGة اخلامسة يه اتفاقGة جتنب jزدواج الرضييب وم�ع ا�هتريب 

ملكة املغربية الرضييب يف مGدان الرضائب Lىل اJ ل بني حكومة امل
  . وحكومة مجهورية ليتوانيا

هتدف هذه االتفاقGة ٕاىل تفادي jزدواج الرضييب، مما سCسامه يف 
ورفعا ٔ#ي متيزي، . تعز�ز العالقات jق�صادية والتòارية بني اململكة وليتوانيا

فٕان هذه االتفاقGة تنص Lىل Lدم خضوع مواطين ٕاNدى اJولتني 
املتعاقدة أ#خرى ٔ#ي رضيبة ٔ�و الزتامات تتعلق هبا املتعاقدتني يف اJو� 

ختتلف ٔ�و Þكون ٔ�كرث من تè اليت خيضع لها ٔ�و ممكن ٔ�ن خيضع لها مواطنو 
  .تè اJو� أ#خرى

وªشمل هذه االتفاقGة مجيع الرضائب املفروضة Lىل اJ ل إالجاميل ٔ�و 
ن نقل ملكGة Lىل عنارص من اJ ل مبا فهيا الرضائب Lىل أ#ر�ح الناجتة ع

أ#موال املنقو� وéري املنقو� والرضائب Lىل املبالغ إالجاملية لٔ�جور 
والرواتب املؤداة من ق`ل املقاوالت وكذا الرضائب Lىل زþدة قمية الرٔ�سامل 
ؤ�ي رضيبة مماثó ٔ�و مشاهبة يف جوهرها، ªس=ت»دث بعد �رخي توقGع 

  .حملهااالتفاقGة وتضاف ٕاىل الرضائب احلالية ٔ�و حتل 
االتفاقGة السادسة يه اتفاقGة ªسلمي املطلوبني بني اململكة املغربية 

هتدف هذه االتفاقGة ٕاىل ٕارساء التعاون . واململكة املت»دة الربيطانية العظمى
يف مGدان ªسلمي أ#ش�اص املطلوبني املوجود�ن يف بº ٔ�ي مهنا املتابعني 

وªشمل هذه االتفاقGة . من طرف السلطات القضائية يف اJو� أ#خرى
جرامئ وNاالت موج`ة �ل�سلمي ؤ�خرى �رفض فهيا ال�سلمي ٔ�و مساطر 
jعتقال املؤقت، كام ٔ�نه يف Nا� ªسلمي خشص من S�ٔل جرمية معاقب 
Lلهيا �ٕالLدام مبق�ىض قوانني اJو� الطالبة، واكنت قوانني اJو� املطلوب 

جلرمية، ميكن لها رفض Jهيا ال تنص Lىل هذه العقوبة من S�ٔل هذه ا
 .ال�سلمي ما مل تقدم اJو� الطالبة تعهدات اكفGة

�ل�س=بة لالتفاقGات م�عددة أ#طراف:  
االتفاقGة أ#وىل يه الربوتو[ول مابني اململكة املغربية وjحتاد أ#ورويب 

فكام تعلمون، السادة املس�شارون الكرام، حيدد . يف جمال الصيد البحري
اجلديد س=بل ورشوط بعث العالقات بني الطرفني يف جمال  هذا الربوتو[ول

الصيد البحري مبا خيدم املصاحل الوطنية ويدمع العالقات الس=ياس=ية مع 
jحتاد ودو	 أ#عضاء، ومبا يتالءم وحرص اململكة Lىل اس=تدامة مواردها 
البحرية والسمكGة، كام حيمك �شاط سفن الصيد البحري دا ل املياه املمتدة 

اكمل الواäة أ#طلس=ية �لمملكة، وخيضع معلها ٕاىل القوانني املغربية،  Lىل
ويوجب عقو�ت يف حقها يف Nال Lدم jم�ثال لاللزتامات املرتتبة عن 
الربوتو[ول وملق�ضيات ال�رشيعات الوطنية، وحيدد الربوتو[ول قميته املالية 

  :ايلمليون ٔ�ورو �يلكة اكلت 40إالجاملية الس=نوية املقدرة يف 
مليون ٔ�ورو مكقابل مايل يدفعه jحتاد أ#ورويب، ويغطي  30 -

التعويض عن الولوج ٕاىل املوارد السمكGة املغربية من äة، واJمع املقدم 
من äة ) Halieutis(�لس=ياسة القطاعية يف املغرب يف ٕاطار اسرتاجتية 

  ٔ�خرى؛
 ٔ�ر�ب ماليني ٔ�ورو متثل املبلغ املقدر �لرسوم املفروضة Lىل 10 -

السفن أ#وروبية مبوجب ÞراخGص الصيد اليت تصدرها السلطات املغربية، 
  .وفقا �لضوابط اليت حيددها ملحق الربوتو[ول ومرفقاته

وتعود صالحGة تدبري املقابل املايل �لربوتو[ول م`دئيا ٕاىل السلطات 
ل املغربية ~شلك مطلق، éري ٔ�نه فÙ يتعلق �Jمع القطاعي، ينص الربوتو[و 

يؤدى �لمغرب Lىل ) L)Halieutisىل ٔ�ن ا�متويل أ#ورويب ٕالسرتاجتية 
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ٔ�قساط تربمج يف س=ياق مشاريع يتوافق Lلهيا الطرفان، وترصف Lىل ضوء 
  .التقدم املسòل يف تنفGذها وحسب jح�ياSات اليت مت رصدها يف الربجمة

يف هذا الس=ياق، يقدم املغرب تقار�ر مرNلية عن التقدم احملرز يف 
املشاريع اجلاري تنفGذها يف ٕاطار اJمع القطاعي، كام يقدم تقر�را عن تنفGذ 
املشاريع اليت وصلت ٕاىل هنا�هتا، ويبني ٔ��رها jج�عي وjق�صادي 
املتوقع، وكذا توزيعها اجلغرايف، وق`ل هناية الربوتو[ول يقدم املغرب تقر�را 

  .هنائيا شامال عن رصف اJمع القطاعي
لثانية املتعددة أ#طراف يه اتفاقGة املرت امل�ش|ٔ مبوجهبا املك�ب االتفاقGة ا

دو�  17مت التوقGع Lىل هذه االتفاقGة من Sانب . اJويل لٔ�وزان واملقايCس
مشاركة من S�ٔل حتديث النظام املرتي وت³ين معايري قGاس Sديدة 
�لكGلوغرام واملرت، ؤ��ش�ت مبوجب هذه االتفاقGة م�ظمة Lلمية دامئة 

. "املك�ب اJويل لٔ�وزان واملقايCس"لٔ�وزان واملقايCس، تعرف �مس 
ويعمل هذا املك�ب حتت ٕارشاف املؤمتر اJويل لٔ�وزان واملقايCس املكون 
من ممثيل اJول أ#عضاء يف اتفاقGة املرت، جيمتع لك س=نوات �لتباحث واختاذ 

اJولية  إالجراءات الرضورية والقرارات املتعلقة بتعريفات الوNدات
  .و�لتوجهيات أ#ساس=ية لهذا املك�ب

ومن �ام املك�ب توحGد القGاسات وا�سòا�ا اJويل وحGازة املعايري 
اJولية واحملافظة Lلهيا والتحقق من املعايري الوطنية �ºول أ#عضاء اليت 
تطلب ذá، ٕاضافة ٕاىل حتديد املعايري أ#ساس=ية وسالمل القGاس، املقاد�ر 

  .   أ#ساس=ية، وضامن ت�س=يق تق�يات القGاس املتعلقة �ملعايري الفزيþئية
~ش|ٔن العامل  97االتفاقGة الثالثة املتعددة أ#طراف يه االتفاقGة رمق 

املنعقدة يف ج�يف  32اعمتد مؤمتر العمل اJويل يف دورته  .املهاجر�ن
وقد د لت هذه االتفاقGة Nزي ~ش|ٔن العامل املهاجر�ن،  97االتفاقGة رمق 
  . 1952التنفGذ م�ذ 

 ºن هياجرون من ب�ëىل مجيع العامل املهاجر�ن اL ةGتطبق هذه االتفاق
ٕاىل �ٓخر بغية شغل وظيفة �س=ت�íاء الب»ارة وعامل احلدود وف!ات حمدودة 
ٔ�خرى من العامل ا�ëن ميارسون �ن حرة اكلف�انني ا�ëن د لوا البالد ملدة 

  .قصرية
ومن بني ٔ�مه احلقوق والضام#ت املنصوص Lلهيا يف هذه االتفاقGة لفائدة 

املساواة يف املعامó بني العامل املهاجر�ن املوجود�ن بصفة : العامل املهاجر�ن
قانونية والعامل الوطنيني، مع السامح �لعامل املهاجر�ن بتحويل جزء من 

الوطين ٕالخراج مدخراهتم، مع اNرتام السقف اëي �سمح به ال�رشيع 
óوٕاد ال العم .  

وتتضمن هذه االتفاقGات ثالثة مالحق، يتعلق امللحقان أ#ول والثاين 
�ٔ#حاكم اخلاصة �لهجرة امجلاعية ومعلية ªشغيل العامل املهاجر�ن، يف Nني 
يتعلق امللحق الثالث �س=ترياد أ#م�عة الشخصية وأ#دوات واملعدات 

  .اخلاصة هبذه الف!ة من العامل
االتفاقGة الرابعة املتعددة أ#طراف يه االتفاقGة أ#وربية ~ش|ٔن ممارسة 

حقوق أ#طفال، ويه االتفاقGة اليت مت اع�دها �سرتاس=بورغ يف س=نة 
، واليت ٔ�وج`ت اNرتام مصاحل الطفل وضامن حقوقه احملددة وفقا 1996

L áëىل ملق�ضياهتا، وjم�ناع عن ا$هتا�ها، واختاذ التدابري الرضورية 
  . مس=توى ال�رشيع اJا يل

واعتربت االتفاقGة ٔ�ن احلقوق اليت تضمنهتا لصاحل أ#طفال يه جزء من 
حقوق إال�سان اJولية الواردة يف إالLالن العاملي حلقوق إال�سان والعهد 

دنية والس=ياس=ية واالتفاقGات اJولية ذات الصó، وب|ٔن اJويل �لحقوق امل
قهم اكلتعبري عن �ٓراهئم، سواء ب|ٔنفسهم ٔ�و بواسطة لٔ�طفال حق ممارسة حقو 
  .ٔ�ش�اص وهيئات ٔ�خرى

االتفاقGة أ# رية املتعددة أ#طراف يه االتفاقGة إالقلميية ~ش|ٔن قواLد 
امل�ش|ٔ التفضيلية أ#ورو املتوسطية، وÞريم هذه االتفاقGة ٕاىل اس�`دال 

L ي يعمتدëي اكن معموال به، واëىل �روتو[والت النظام أ#ورو م�وسطي ا
ثنائية بني الرشاكء بوثيقة قانونية يف شلك اتفاقGة ٕاقلميية حول قواLد امل�ش|ٔ 

  .التفضيلية
وتندرج هذه االتفاقGة يف ٕاطار الرغبة يف ªسهيل املبادالت التòارية بني 
اJول أ#طراف وحتقGق jندماج إالقلميي، و�لتايل املسامهة يف اس=تقرار 

  .املنطقة
إالحتاد أ#وريب، دول امجلعية أ#وروبية �لتبادل : اف يهاJول أ#طر 

وتBarcelone ( è(احلر، مملكة اJامنارك واJول املشاركة يف مسلسل 
املشاركة يف مسلسل jس=تقرار وتقارب jحتاد أ#وريب، كام هو مشار 

  .ٕاليه يف اJيباSة
لسلع وهتدف هذه االتفاقGة ٕاىل حتديد املق�ضيات املتعلقة مبصدر ا

املتباد� يف ٕاطار اتفاقGة التبادل احلر من äة وٕاىل حتديد طرق التعاون 
  .إالداري بني أ#طراف املتعاقدة من äة ٔ�خرى

  .وشكرا، والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسة
  . شكرا á، الس=يدة الوز�رة

واحلدود واملناطق  ٕاذا مسحمت، ٔ�عطي اللكمة �لس=يد مقرر جلنة اخلارجGة
ون��قل م`ارشة ٕاىل ف�ح �ب . احملتó، ٕاذن نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع

  .املناقشة
ٕاذن، . االتفاقGة أ#وىل املتعلقة �ملصادقة Lىل الربوتو[ول املتعلق �لصيد

  . نف�ح املناقشة يف مجيع االتفاقGات إالثين عرش
  .اللكمة �لمعارضة، تفضلوا

        ::::كمي ب�شامشكمي ب�شامشكمي ب�شامشكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلاملس�شار الس=يد عبد احلاملس�شار الس=يد عبد احلاملس�شار الس=يد عبد احل
  .شكرا الس=يد الرئCس

  الس=يدة الوز�رة، 
  الس=يد الوز�ر،
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  ٕاخواين السادة املس�شار�ن،
ٔ�ريد يف لكمة مق�ضبة، �مس فرق املعارضة، ٔ�ن ٔ�شري خبصوص هاذ 
االثين عرش اتفاقGة املعروضة Lىل اDلس �لمناقشة والتصويت، ٔ�ن ٔ�شري، 

ٔ�و املتعددة أ#طراف، اليت  ٔ�وال، ٕاىل ٔ�ن هاذ االتفاقGات، سواء الثنائية
ترب�ا بالد#، يه مؤرش قوي Lىل اªساع وLىل تعز�ز دينامGة اخنراط بالد# 
يف ش=بكة العالقات اJولية الواسعة واملعقدة، وهذا مؤرش يف واقع أ#مر، 

Lىل ٔ�ن هناك  -من م�ظور# املتواضع  -من مجó مؤرشات ٔ�خرى، تؤكد 
Gة Sديدة تبصمها وزارة اخلارجGة يف نفسا Sديدا وLىل ٔ�ن هناك دينام 

خشص الس=يدة الوز�رة احملرتمة ويف خشص الس=يد وز�ر اخلارجGة والتعاون، 
وهذا يشء �رشف�ا مجيعا، وال ميكن ٕاال ٔ�ن $مثنه، حىت ال يقال ب|ٔن املعارضة 

  . تت»دث فقط عن اجلوانب السلبية
لوز�رة، هذا يشء ٕاجيايب Sدا، نود هبذه املناس=بة ٔ�ن جندد �لس=يدة ا

ومن  اللها �لس=يد وز�ر اخلارجGة، التحية Lىل هذا اDهود، ا�يل كنحسو 
به ٔ�نه يتضاعف يوما بعد يوم، و$رجو ٔ�ن يتوسع ؤ�ن يتعمق حىت نقمي 

  .اJليل Lىل ٔ�ن هناك توäا Sديدا Lىل مس=توى ٔ�داء دبلوماس=ي��ا الوطنية
رتمة ب|ٔننا ن��ظر، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�$هتز هذه الفرصة ليك ٔ�ذ[ر الس=يدة الوز�رة احمل

مايش بفارغ الصرب، ولكن نتطلع ٕاىل ٔ�ن ªسعف الظروف الس=يدة الوز�رة 
احملرتمة ٔ�و الس=يد الوز�ر احملرتم يك يعرض Lىل ٔ�نظار جملس املس�شار�ن 
وLىل ٔ�نظار ا�لجنة ا4تصة مرشوع إالسرتاتيجية اجلديدة، ٔ#نه يف ٕاطار 

�اقشة املزيانية الفرعية لوزارة م�اقش��ا معمك، الس=يدة الوز�رة، مبناس=بة م 
اخلارجGة والتعاون، ٔ� ربمتو# ب|ٔ$مك م�ك`ون Lىل صياéة مرشوع �ر#مج معل 
Sديد ٔ�و ٕاسرتاتيجية Sديدة، ووLدمت ب|ٔن تطلعو# مكòلس ولكجنة Lىل 
خطوطها العريضة هبدف ٔ�ن �سهم يف ٕاغناهئا، ٕاذا اكن ممك�ا ٔ�ن تفوا هبذا 

  .الوLد
ذá ٔ�ن ٔ�ثري jن�`اه، طاملا ٔ�ننا كنتلكمو عن ٔ�ريد هبذه املناس=بة ك

االتفاقGات الثنائية واالتفاقGات اJولية، امحلد 5، ا�يل كتد ل فهيا بالد#، 
اتفاقGة، يه جزء من جمهود م�اكمل، $ريد ٔ�ن نثري jن�`اه ٕاىل  12وهذي 

  . يشء نعتربه يف فرق املعارضة ٔ�سايس وجوهري
  الس=يدة الوز�رة، 

 L شCلت|ٔ[يد ما  اف�ب|ٔنه اكينة حتدþت  -وحنن م�|ٔكدون من ذá  -ليمك 
تتفامق، اكينة يف أ#فق، ويه مرتبصة �ملصاحل العليا لبº#، وLىل رٔ�سها 

اليوم، ٕاىل Þلكمنا éري Lىل ٔ�ورو�، هناك قوى س=ياس=ية . قضي��ا أ#وىل
صاLدة Sديدة، من املؤكد ٔ�نه غيكون عندها موقع القرار éدا، اك�ن 

ا�ت وش=يكة يف Lدد من املؤسسات أ#وروبية ا�يل غيكون عند انت�
  .املغرب مشلك معها

اليوم لك املعطيات ولك املؤرشات تؤكد ب|ٔن هناك صعود ميكن �كون 
، وهاذ اخلرض اح�ا عند# معهم مشلك، كتعرفوا )les Verts(قوي �لخرض 

بلوماس=ية بغينا من اJااملواقف دþهلم من املغرب ومن املصاحل الوطنية، 

دþلنا، يف ت�س=يق �م مع اJبلوماس=ية الربملانية، �س=تعدو من ا#ٓن وهن;، 
، ٔ�ج�دة 2104ؤ�# كنظن ب|ٔنه خصنا هن; واNد أ#ج�دة س=نوية دþل 

س=نوية اس�`اقGة، تنقول وت�سطر Lلهيا اس�`اقGة، ٔ�ج�دة ªس�رشف هاذ 
  . الت»دþت ا�يل Sاية éدا

5، بفضل اDهود دþل وزارة  [س�³ا معارك دبلوماس=ية، وامحلد
اخلارجGة، ولكن ٔ�ساسا بفضل اDهود دþل Sال� املè، ورحبنا بعض 
املعارك، لكن احلرب �قGة مس=مترة، وحنن ندق #قوس اخلطر، تنقول ب|ٔنه 
اكينة معركة وش=يكة س=تقع Lىل مس=توى مؤسسات صناLة القرار يف 

 les(عند# مشلك مع هاذ ٔ�ورو�، ؤ�نت Lارفة، الس=يدة الوز�رة، ب|ٔنه 
Verts( ، دNخصنا من ا#ٓن ند�رو وا)le programme(،  دNوا

أ#ج�دة س=نوية، ~رشاكة ما بني اJبلوماس=ية الرمسية واJبلوماس=ية الربملانية 
�ش �س=تعدو من ا#ٓن، مايش حىت يطلعوا ذوك الناس، و�شدوا املواقع 

صنا �س=تعدو ومنش=يو من ا#ٓن خ  .دþل القرار، Lاد نبداو جنريو ورامه
áë، ٔ�دعوك، الس=يدة الوز�رة، . نتصلو هبم، ونف�حو معهم ق�وات االتصال

  .ؤ�# ٔ�عرف ٔ�نك ٕاذا وLدت وفGت، �ش=تغلو Lىل هاذ أ#ج�دة الس=نوية
ٔ�ريد، النقطة الرابعة، �ش ما نطولش Lليمك، الس=يدة الوز�رة، اح�ا، 

لسة �ٕالجياب Lىل فرق املعارضة، صوتنا يف ا�لجنة وس=نصوت يف هذه اجل 
هذه االتفاقGات، ٔ#ننا مق�نعني �ٔ#مهية دþلها و�لقمية دþلها �ل�س=بة لبالد# 
يف لك هاذ االتفاقGات ا�يل Þلكمت Lلهيا، لكها بال ما �رسدها واNدة 

   .واNدة، هذي �مة
وهذا ٔ�ظن ب|ٔنه دليل �ٓخر ٕاضايف Lىل ٔ�ن فرق املعارضة Dلس 

طول اخلط، مايش معارضة مGاكنيكGة ضد لك  املس�شار�ن ال تعارض Lىل
ما كتجي به احلكومة Lىل عكس ما يقال، éلط، وٕاىل احبثت يش اشوية، 

من مشاريع القوانني ا�يل كتجي هبا  %85ٕاىل  é80ادي تلقاي ب|ٔن 
احلكومة، ومن االتفاقGات ميل كتجي عند#، كندرسوها، كنفهمو ب|ٔنه 

د، كنصوتو معها، كنقدمو تعديالت، كنفرتضو ب|ٔنه فهيا مصل»ة دþل البال
بعض املرات كرتفضها احلكومة، بعض املرات كتق`لها، مايش مشلك، ولكن 

هذا  .ام�ني ك�شلك عند# ق�اLة ب|ٔنه فهيا مصل»ة ٔ�[يدة لبº#، كنصوتو معها
ا�يل [يقول  - وانت Lارفة  - �ش نقول á ب|ٔنه راه اح�ا ا�يل [يقول Lلينا 

  .ننا نعرقل، هذا مايش معقولLلينا ب|ٔننا �شوش وب|ٔ 
مرشوع قانون مت  45ٔ�ريد، ٔ� ريا، ٔ�ن ٔ�لفت jن�`اه ٕاىل ٔ�نه من ٔ�صل 

التصويت Lليه Lىل مس=توى جملس النواب، مل حيل Lىل جملس املس�شار�ن 
   .مرشوع قانون 21سوى 
مرشوع  25ح�ا $متناو ٔ�ن إالنتاج ال�رشيعي يزتاد، ولكن ها يه ا

، وهذا مايش 21س النواب، ما حتال Lلينا éري قانون، تصوت Lليه يف جمل
معقول، ونظن ب|ٔن احلكومة خصها تتحمل مسؤوليهتا يف حث الفرق 
الربملانية املعارضة ا�يل عندها é�ٔلبية �ش متكن جملس املس�شار�ن من ٔ�ن 

  .يقدم ٕاسهامه املطلوب يف ضامن املزيد من إالنتاج ال�رشيعي
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  .اهمكوفق�ا هللا مجيعا، وشكرا Lىل ان�`

        ::::الس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك

  اللكمة لé�ٔلبية، هل هناك من م�د ل Lىل مس=توى فرق أ#éلبية؟
  .ٕاذن، ميكن اعتبار ٔ�ن املناقشة ا$هتت، ومنر ٕاىل معلية التصويت

التصويت Lىل املادة الفريدة ا�يل يتكون مهنا املرشوع، ٔ�عرض االتفاقGة 
  ؛أ#وىل

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: �رم�ه املرشوع

 126.13ٕاذن، صادق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق 
بني  2013نومفرب  18يوافق مبوج`ه Lىل الربوتو[ول املوقع بربو[س=يل يف 

اململكة املغربية وjحتاد أ#ورويب واحملدد ٕالماكنيات الصيد واملقابل املايل 
البحري بني اململكة  املنصوص Lلهيام يف اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد

  .املغربية وjحتاد أ#ورويب
ٔ�عرض ٔ�يضا Lىل التصويت املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع 
الثاين، املرشوع املتعلق �تفاق التعاون يف جمال الصيد البحري املوقع 

  ب|ٔاكد�ر بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الفGدرالية الروس=ية؛
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: ٕاذن، ٔ�عرض املرشوع �رم�ه Lىل التصويت
ٔ�عرض االتفاق الثالث، يتعلق أ#مر �التفاق ~ش|ٔن النقل اJويل Lرب 

 اململكة املغربية ومجهورية الس�Cغال؛ الطرق والبضائع املوقع بدااكر بني
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: املرشوع �رم�ه
املرشوع الرابع يتعلق �تفاقGة بني املرشوع الرابع، ٔ�عرضه �لتصويت، 

حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الفر�س=ية من S�ٔل تطو�ر 
jس=ت�دامات السلمية �لطاقة النووية، واحملال Lىل جملس املس�شار�ن من 

  جملس النواب؛
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: املرشوع �رم�ه
ماي  20واملرت، املوقعة ببار�س يف  االتفاقGة اخلامسة املتعلقة �ملقايCس

  ، واحملال Lىل جملس النواب من جملس املس�شار�ن؛1875
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: املرشوع �رم�ه
املرشوع السادس ٔ�يضا يتعلق بنقل أ#ش�اص والبضائع والعبور Lىل 
الطرقات، املوقع بنوا�شوط بني اململكة املغربية وامجلهورية إالسالمGة 

  ملوريتانية، واحملال Lىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛ا
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: املرشوع �رم�ه
املرشوع السابع يتعلق �التفاقGة املوقعة بواش=نطن بني حكومة اململكة 

  املغربية ومجهورية ليتوانيا لتجنب jزدواج الرضييب؛
  .إالجامع: املوافقون

  .امعإالج: املرشوع �رم�ه
املرشوع الثامن يتعلق �التفاقGة ~ش|ٔن العامل املهاجر�ن، واëي �راجع 

املعمتد من ق`ل املؤمتر العام ملنظمة العمل اJويل يف دورته  1949اتفاقGة 
  ؛ 1949نومفرب  8الثانية والثالثني املنعقد جبنيف 

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: املرشوع �رم�ه

�تفاقGة ªسلمي املطلوبني املوقعة بلندن بني املرشوع التاسع يتعلق 
  اململكة املغربية واململكة املت»دة؛

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: املرشوع �رم�ه

االتفاقGة العارشة يوافق مبوجهبا Lىل االتفاقGة أ#وربية ملامرسة حقوق 
ن ، واحملال Lىل اDلس م1996ينا�ر  25أ#طفال املوقعة �سرتاس=بورغ يف 

  جملس النواب؛
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: املرشوع �رم�ه
االتفاقGة احلادية عرش املتعلقة �التفاقGة إالقلميية حول قواLد امل�ش|ٔ 

، واحملال 2012ٔ��ريل  18التفضيلية أ#ورو م�وسطية املوقعة بربو[س=يل يف 
  Lلينا من جملس النواب؛

  .إالجامع: املوافقون
  .جامعاالٕ : املرشوع �رم�ه

االتفاقGة الثانية عرش وأ# رية يف هذه اجللسة، تتعلق �ملصادقة Lىل 
ش=ت�رب  11( 1434ذي القعدة  4الصادر يف  2.13.650املرسوم رمق 

حبل واك� الرشاكة من S�ٔل التمنية وتصفGهتا، واحملال Lلينا من ) 2013
  جملس النواب؛

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: املرشوع �رم�ه

، صادق جملس املس�شار�ن Lىل مجموع االتفاقGات املعروضة Lليه ٕاذن
�ٕالجامع .  

اتفاقGة  11... وق`ل رفع اجللسة، ٔ� ربمك ب|ٔننا Lىل موLد مع Sلسة خ�امGة
اتفاقGة ومرسوم واNد ا�يل [يحمل  11واملصادقة Lىل املرسوم، ذ[رهتا، اك�ن 

  . 12رمق 
ة خ�امGة م`ارشة بعد ٕاذن، س=نكون، ٕان شاء هللا، Lىل موLد مع Sلس

 .اجللسة اخلتامGة Dلس املس�شار�ن
  راه صادق�ا Lليه، ابغيتو نف�حو النقاش حو	؟... واش ابغيتو
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، وذ[رهتم بــ 12هللا خيليمك، من الناحGة دþل الصياéة، راه اعرضهتم بــ 
، ولكن ٕاذا ابغيتو #قشوه بوNدو اح�ا راه س=بق لنا صادق�ا Lليه 12

يتو انعادو #قشوه مايش مشلك، الس=يادة �لمòلس، ٕاىل �ٕالجامع، ابغ 
  . ابغيتو نعاودو نقدمو

  .تفضل أ#س=تاذ اليس عبد الرحامن

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن
ما متش التقدمي دþلو من طرف احلكومة، و�لتايل خصو يتقدم �ش 

  . نصادقو Lليه

        ::::الس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسة
، مرشوع قانون 12دمي املرشوع رمق ٕاذن، نعطيو اللكمة �لحكومة لتق

الصادر  2.13.650يقيض �ملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق  104.13رمق 
حبل واك� الرشاكة من S�ٔل ) 2013ش=ت�رب  11( 1434ذي القعدة  4يف 

  .التمنية وتصفGهتا، واحملال Lلينا من جملس النواب
 .وز�ر املزيانية، تفضلوا. اللكمة �لس=يد وز�ر املالية

الس=يد ادر�س أ#زالس=يد ادر�س أ#زالس=يد ادر�س أ#زالس=يد ادر�س أ#زيميميميم إالدر� إالدر� إالدر� إالدر�يسيسيسيس، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر jق�صاد ، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر jق�صاد ، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر jق�صاد ، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر jق�صاد 
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية
  . ~سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئCس
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

اëي يقيض �ملصادقة Lىل  104.13يتعلق أ#مر مبرشوع قانون رمق 
اJورات، واملتعلق حبل واك� الرشاكة  مرسوم بقانون اختذته احلكومة بني

  .من S�ٔل التمنية
هو ٕامتام املسطرة القانونية  -كام تعلمون  -الهدف من مرشوع القانون 

من اJس=تور، حبيث ٔ�ن احلكومة اختذت  81املنصوص Lلهيا يف الفصل 
Gالòاق يقيض حبل هذه الوكـــــة ٔ#نه هناك اتفـــــلظروف اس=تعF ا� يف ينا�ر 

من  81مر اكن بني اJورات، فاعمتدت احلكومة الفصل ، ومبا ٔ�ن ا#ٔ 2014
اJس=تور، واختذت مرسوما بقانون يقيض حبل هذه الواك�، وواصلت 
ٕاجراءات Nل الواك� وٕاجراءات نقل أ#صول واخلصوم دþل املشاريع 

  . �لمؤسسات وإالدارات املعنية، واليوم نعرض Lىل جملسمك املوقر كام تق�يض
�تفاق مع  81املرسوم مت وفق املسطرة دþل الفصل بطبيعة احلال هذا 

ا�لòان ا4تصة �لربملان، ٕاذن مت عرضه Lىل ا�لòان ا4تصة �لربملان، 
Gان، و�ٓنذاك اختذت احلكومة إالجراءات لتزنيòليه هذه ا�لL وصادقت .  

اليوم ن|ٔيت مبرشوع قانون من S�ٔل عرضه �لمصادقة Lىل جملسمك املوقر 
  . صادقة Lليه مبòلس النواببعد ٔ�ن متت امل

ؤ�ود، يف ا�هناية، ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�عضاء ا�لجنة ا4تصة املوقرة Lىل تفاLلها 
إالجيايب بصفة Lامة، مايش éري يف هاذ املرشوع فقط، بصفة Lامة يف لك 
املشاريع اليت ت|ٔيت هبا احلكومة يف قطاع jق�صاد واملالية، وبصفة  اصة 

  .S�ٔل ٕامتام املسطرة ق`ل ٔ�ن تغلق هذه اJورةالتòاوب إالجيايب والرسيع من 
  .وشكرا لمك، الس=يد الرئCس والسادة املس�شارون احملرتمون

        ::::الس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسةالس=يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك، الس=يد الوز�ر

  . مقرر ا�لجنة، 	 اللكمة
  . ٕاذن، نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع

  : ومنر م`ارشة ٕاىل معلية التصويت
يقيض �ملصادقة Lىل املرسوم  104.13رمق  ٔ�عرض مرشوع القانون

) 2013س³مترب  11( 1434ذي القعدة  4الصادر يف  2.13.650بقانون رمق 
 حبل واك� الرشاكة من S�ٔل التمنية وتصفGهتا؛

  .إالجامع:املوافقون
  .إالجامع: املرشوع �رم�ه

 .ٕاذن، صادق جملس املس�شار�ن Lىل هاذ املرشوع �ٕالجامع
  . ىل اجللسة اخلتامGةؤ�عتقد ٔ�ننا س=منر م`ارشة إ 


