
 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )م 2014 ٔ��ريل 11( ه 1435 جامدى ا"ٓخرة 11

        666693939393رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014ٔ��ريل  11( هـ 1435 ا"ٓخرةجامدى من  11امجلعة : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئLس اKلساخلليفة أ"ول ل، السGيد محمد فوزي بنعاللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
بعد  اWقOقة السابعةمثان وثالثون دقOقة، ابتداء من الساQة الرابعة و  :التوقOتالتوقOتالتوقOتالتوقOت
  .الزوال

  :والتصويت Qىل النصوص ال�رشيعية التالية اWراسة ::::Zدول أ"عاملZدول أ"عاملZدول أ"عاملZدول أ"عامل

يوافق مبوجgه Qىل النظام أ"سايس لالحتاد  98.13مرشوع قانون رمق  -
العريب pلمحميات الطبيعية، املوافق Qليه من طرف جملس Zامعة اWول 

حمال Qىل ( 2012مارس  10العربية Qىل املسGتوى الوزاري sلقاهرة يف 
K؛)لس من جملس النوابا 

يوافق مبوجgه Qىل االتفاقOة yشxٔن العالقات   147.12ع قانون رمقمرشو -
ماي  15، املوقعة yسرتاسGبورغ يف )جملس ٔ�وروs(الشخصية pلطفل 

  ؛)لس من جملس النواباKحمال Qىل ( 2003

يوافق مبوجgه Qىل اتفاقOة جملس ٔ�وروs حول   148.12مرشوع قانون رمق -
ء اجل�يس، املوقعة بال�زاروت يف حامية أ"طفال من �سGتغالل و�عتدا

 ؛)لس من جملس النواباKحمال Qىل ( 2007ٔ�كتو�ر  25

يوافق مبوجgه Qىل املعاهدة املنق�ة ٕال�شاء   64.13مرشوع قانون رمق -
حمال ( 2013فربا�ر  16جتمع دول السا�ل والصحراء، املوقعة بxٔجنمينا يف 

 ؛)لس من جملس النواباQKىل 

يوافق مبوجgه Qىل معاهدة بي�ني yشxٔن أ"داء   29.13مرشوع قانون رمق -
السمعي البرصي، املعمتدة من قgل اWول أ"عضاء يف املنظمة العاملية 

 26ٕاىل  p20لملكOة الفكرية �الل املؤمتر اWبلومايس املنعقد ببكني من 
 ؛)لس من جملس النواباKحمال Qىل ( 2012يونيو 

gه Qىل اتفاقOة اجلرامئ املعلوماتية يوافق مبوج  136.12مرشوع قانون رمق  -
وQىل الربتو�ول إالضايف لهذه  2001نونرب  23املوقعة ببودابLست يف 

لس من اKحمال Qىل (، 2003ينا�ر  28االتفاقOة املوقع yسرتاسGبورغ يف 
 ؛)جملس النواب

يوافق مبوجgه Qىل اتفاقOة املساQدة القانونية   56.13مرشوع قانون رمق -
بني اململكة  2013ٔ��ريل  15امليدان اجلنايئ، املوقعة بلندن يف  املتباد� يف

حمال Qىل ( املغربية واململكة املت�دة لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية
K؛)لس من جملس النوابا 

يتعلق Ksلس أ"Qىل pلرتبية والتكو�ن  105.12كذ¡ مرشوع قانون رمق 
   .)جملس النوابلس من اKحمال Qىل ( والبحث العلمي

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

    ::::رئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسةرئLس اجللسة، ، ، ، املس�شار السGيد محمد فوزي بنعاللاملس�شار السGيد محمد فوزي بنعاللاملس�شار السGيد محمد فوزي بنعاللاملس�شار السGيد محمد فوزي بنعالل
  .نف¤تح اجللسة ال�رشيعية لهذه اWورة

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

القوانني  خيصص اKلس هذه اجللسة p¦راسة والتصويت Qىل مشاريع
  :التالية

يوافق مبوجgه Qىل النظام أ"سايس لالحتاد  98.13مرشوع قانون رمق  -
العريب pلمحميات الطبيعية، املوافق Qليه من طرف جملس Zامعة اWول 

، واحملال Qىل 2012مارس  10العربية Qىل املسGتوى الوزاري sلقاهرة يف 
 جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوجgه Qىل االتفاقOة yشxٔن العالقات   147.12مرشوع قانون رمق -
ماي  15، املوقعة yسرتاسGبورغ يف )جملس ٔ�وروs(الشخصية pلطفل 

  ، واحملال Qىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛2003

يوافق مبوجgه Qىل اتفاقOة جملس   148.12كذ¡ مرشوع قانون رمق -
عتداء اجل�يس، املوقعة ٔ�وروs حول حامية أ"طفال من �سGتغالل و�

، واحملال Qىل جملس املس�شار�ن من 2007ٔ�كتو�ر  25بال�زاروت يف 
 جملس النواب؛

يوافق مبوجgه Qىل املعاهدة املنق�ة ٕال�شاء   64.13مرشوع قانون رمق -
، واحملال 2013فربا�ر  �16ل والصحراء، املوقعة بxٔجنمينا يف جتمع دول السا

 Qىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوجgه Qىل معاهدة بي�ني yشxٔن   29.13كذ¡ مرشوع قانون رمق -
ي، املعمتدة من قgل اWول أ"عضاء يف املنظمة العاملية أ"داء السمعي البرص 

 26ٕاىل  p20لملكOة الفكرية �الل املؤمتر اWبلومايس املنعقد ببكني من 
 ، واحملال Qىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛2012يونيو 

يوافق مبوجgه Qىل اتفاقOة اجلرامئ  136.12كذ¡ مرشوع قانون رمق  -
وQىل الربتو�ول إالضايف  2001نونرب  23ة ببودابLست يف املعلوماتية املوقع

، واحملال Qىل جملسGنا 2003ينا�ر  28لهذه االتفاقOة املوقع yسرتاسGبورغ يف 
 من جملس النواب؛

Qىل اتفاقOة املساQدة القانونية يوافق مبوجgه   56.13مرشوع قانون رمق -
بني اململكة  2013ٔ��ريل  15املتباد� يف امليدان اجلنايئ، املوقعة بلندن يف 

املغربية واململكة املت�دة لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية، واحملال Qىل 
 جملسGنا من جملس النواب؛

ة والتكو�ن يتعلق Ksلس أ"Qىل pلرتبي 105.12كذ¡ مرشوع قانون رمق  -
 .والبحث العلمي، واحملال Qىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب

ٕاذن، �سGهتل هذه اجللسة Wsراسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 
يوافق مبوجgه Qىل النظام أ"سايس لالحتاد العريب pلمحميات  98.13
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وى الطبيعية، املوافق Qليه من طرف جملس Zامعة اWول العربية Qىل املسGت
  .2012مارس  10الوزاري sلقاهرة يف 

لو مسحمت، قgل ٔ�ن نتابع ٔ�عطي اللكمة لٔ»مني ٕالطالع اKلس Qىل ما 
 .Zد من مراسالت، تفضل السGيد أ"مني

        ::::املس�شار السGيد عبد اpلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلساملس�شار السGيد عبد اpلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلساملس�شار السGيد عبد اpلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلساملس�شار السGيد عبد اpلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اKلس
  .شكرا السGيد الرئLس

  :توصلت رئاسة اKلس بقرار�ن pلم�لس اWسGتوري

يرصح فOه اKلس اWسGتوري yشغور املقعد  935/14 أ"ول حيمل رمق -
ا«ي اكن ¹شغ¸ السGيد Qيل سامل الشاكف مب�لس املس�شار�ن دون 
تعويضه، مع ما يتطلبه أ"مر من انت¾اب رئLس Zديد pلجنة اWامئة املعنية، 

 بعد تعيني Zال� املÀ لرئLسها السابق Qامال Qىل عام� احملمدية ز¿تة؛

، يرصح فOه اKلس اWسGتوري yشغور املقعد�ن 936/14رمق Áنيا، حيمل  -
ا�Ãpن اكن ¹شغلهام املرحومان ٔ�ولعيد الرداد ؤ�محد جوهري مب�لس 

 .املس�شار�ن دون تعويضهام
  .شكرا السGيد الرئLس

        ::::السGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسة
  . شكرا السGيد أ"مني

ٕاذن، �سGهتل هذه اجللسة Wsراسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 
يوافق مبوجgه Qىل النظام أ"سايس لالحتاد العريب pلمحميات  98.13

الطبيعية، املوافق Qليه من طرف جملس Zامعة اWول العربية Qىل املسGتوى 
  .2012مارس  10الوزاري sلقاهرة يف 

  .اللكمة pلحكومة، تفضيل السGيدة الوز�رة ،ٕاذن

شؤون اخلارجOة شؤون اخلارجOة شؤون اخلارجOة شؤون اخلارجOة السGيدة مgاركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر ال السGيدة مgاركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر ال السGيدة مgاركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر ال السGيدة مgاركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر ال 
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .شكرا السGيد الرئLس
  إالخوة املس�شار�ن،

ٔ�قرتح، ميكن ٕاىل امسحتو يل، السGيد الرئLس، نعمل قراءة pلمشاريع 
  .السGبع اpيل عند¿ من طرف وزارة اخلارجOة وجلنة اخلارجOة

  :السGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسة
  .تفضل

  ::::عاونعاونعاونعاونالسGيدة الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الشؤون اخلارجOة والتالسGيدة الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الشؤون اخلارجOة والتالسGيدة الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الشؤون اخلارجOة والتالسGيدة الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر الشؤون اخلارجOة والت
ٕاذن، كام ذ�رمت، السGيد الرئLس، هناك سGبع اتفاقOات دولية، مهنا 
اتفاقOات م¤عددة أ"طراف، لكها حقOقة اتفاقOات م¤عددة أ"طراف من Êري 
وا�دة اpيل يه ثنائية، ثالثة مهنا Íشمل جماالت رئLسGية، مهنا حقوق 

لية، الطفل، التك¤الت اجلهوية، حقوق امللكOة الفكرية، والت�ارة اWو 
  .ووا�دة ثنائية أ"طراف مع اململكة املت�دة لربيطانيا

 -كام قلت  - sل�سGبة لالتفاقOات املتعددة أ"طراف، هناك اتفاقOة 
  .م¤علقة حبقوق الطفل

تxٔ�يدا اللزتام املغرب الثابت بتعهداته اWولية، وال سÐG مهنا تÀ املتعلقة 
دوليا، اخنرطت بالد¿ Qىل حبقوق إال�سان وفقا pلمعايري املتعارف Qلهيا 

الصعيد اخلارØ يف املنظومة اWولية حلقوق إال�سان yشGىت جماالهتا ويف 
خمتلف جتلياهتا، ودشGنا Qىل الصعيد اWا�يل جOال �ٓخر من احلقوق 

  .واحلرÚت، ميكن �صطالح Qىل Íسميته sجليل الثالث
غرب مÛذ ويف هذا الصدد، ويف ٕاطار الوضع املتقدم ا«ي حيظى به امل

مع �حتاد أ"وريب، اقرتح جملس ٔ�ورs انضامم املغرب بصفة  2008ٔ�كتو�ر 
تدرجيية ٕاىل Qدد من اتفاقOات اKلس املف¤و�ة النضامم اWول Êري أ"عضاء، 

  :من مضهنا االتفاقOات التالية

مت اعÞد . اتفاقOة حول العالقات الشخصية املتعلقة sٔ"طفال: ٔ�وال -
، واليت ٔ�وجgت ا�رتام 2003ماي  15سرتاسGبورغ بتارخي  هذه االتفاقOة يف

مصاحل الطفل وضامن حقوقه احملددة وفقا ملق¤ضياهتا و�م¤ناع عن ا�هتاàها 
 .واختاذ التدابري الرضورية «¡ Qىل مسGتوى ال�رشيع اWا�يل

ومتنح هذه االتفاقOة لٔ»طفال احملرومني من واWهيم حق االتصال 
م sٔ"بو�ن ٔ�و بxٔ�دهام، كام حتدد املبادئ العامة اليت sسGمترار وyشلك مÛتظ

ي�gغي تطبيقها يف �ا� ٕا�رام اتفاقات يف هذا اKال والضام¿ت املناسGبة 
 pلمامرسة السلمية pلزÚرة والعودة الرسيعة لٔ»طفال؛

االتفاقOة الثانية يف نفس اKال يه اتفاقOة جملس ٔ�ورs حول حامية  -
مت ٕاقرار هذه االتفاقOة يف . و�عتداء اجل�يسأ"طفال من �سGتغالل 

، وتعترب هذه االتفاقOة يه الوثيقة 2007ٔ�كتو�ر  25ال�زرويت بتارخي 
الوحOدة اWولية أ"وىل اليت تصدت مجليع ٔ�شاكل العنف اجل�يس املامرس 
Qىل أ"طفال، مبا يف ذ¡ اسGتغالل أ"طفال يف البغاء واملواد إالsحOة 

  .وÊريها
ذه االتفاقOة ٕاىل حماربة لك ما من شxٔنه ٔ�ن ¹شلك ٕاهانة وهتدف ه

لكرامة الطفل إال�سانية وا�هتااك خطريا حلقوقه، وتعاجل ٔ�يضا وyشلك ٔ�سايس 
 Úدة أ"طفال الض�اQة من التدابري الوقائية وامحلائية، وذ¡ ملساQمجمو
ؤ�رسمه، كام تتضمن �رامج وتدابري pلتد�ل ضد مرïكيب اجلرامئ اجل�سGية 

  .د أ"طفالض
sل�سGبة pلقطاع الثاين لالتفاقOات املتعددة أ"طراف، هناك التك¤الت 

يف ٕاطار احلرص Qىل التواZد املمثر والفعال يف التك¤الت إالقلميية . اجلهوية
اليت تعمل هبا مملك¤نا، فقد مقنا sملسامهة يف ٕاQادة هيلكة هذه التك¤الت، 

، ويتعلق أ"مر هنا �لك من ويف بعض أ"حOان تنويع جماالت اشGتغالها
، )ص.س(املعاهدة املنق�ة لتجمع دول السا�ل والصحراء، ٔ�و ما ¹سمى بـ 

  .والنظام أ"سايس لالحتاد العريب pلمحميات الطبيعية
sل�سGبة pلمعاهدة املنق�ة ٕال�شاء جتمع دول السا�ل والصحراء؛ حرصا 
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ل والصحراء، Qىل احلفاظ Qىل السمل و�سGتقرار وأ"من يف فضاء السا�
وعزما Qىل جتسGيد ٕارادة التاكمل �ق¤صادي والسGيايس و�جÞعي 

 2013فربا�ر  16والثقايف، مت بxٔجنمينا ب�شاد يف دورة اسGتÛüائية بتارخي 
اعÞد املعاهدة املنق�ة ٕال�شاء جتمع دول السا�ل والصحراء، ويه اليوم فهيا 

  . دو� 28
جتمع دول السا�ل والصحراء  وهتدف هذه املعاهدة ٕاىل ٕاQادة ٕا�شاء

وٕاQادة ÍشكOلها، حبيث تضم دول مÛطقة السا�ل والصحراء وكذا اWول 
  .املتامخة لها

وتنص املعاهدة Qىل ٔ�ن ٔ�هداف التجمع ïرïكز sٔ"ساس Qىل أ"من 
إالقلميي والتمنية املسGتدامة، ٕاضافة ٕاىل تعز�ز احلوار السGيايس وماكحفة 

ماكحفة التصحر واجلفاف يف املنطقة، كام تضع اجلرمية العا�رة pل�دود وكذا 
املعاهدة املنق�ة املبادئ أ"ساسGية pلتجمع واليت ترتكز Qىل املساواة والرتابط 

وكذا Qىل Qدم والتضامن والتعاون بني اWول وتعز�ز نظام احلمك اWميقراطي 
ïرٔ�سها اليوم دو�  )1la CEN-SAD. (اعتداء اWول Qىل بعضها البعض

، ٕان شاء هللا، سوف �رٔ�سها املغربÍشاد، ويفgنة املقGالس .  
و النظام أ"سايس لالحتاد العريب هsل�سGبة pلتك¤ل اجلهوي الثاين 

يف ٕاطار تعز�ز العمل العريب املشرتك يف اكفة اKاالت، . pلمحميات الطبيعية
�اصة الب�Lة والتمنية املسGتدامة، وتوحOد اجلهود واخلربات لالسGتفادة من 

درات إالقلميية واWولية يف جمال ٕا�داث احملميات الطبيعية، وافق جملس املبا
Qىل ٕا�شاء نظام ٔ�سايس لالحتاد  Z2010امعة اWول العربية يف شGت�رب 

  . العريب pلمحميات الطبيعية
وهيدف هذا النظام ٕاىل تطو�ر مÛظور ٕاقلميي عريب م¤اكمل pلمحميات 

مزي لٕالقلمي وسامته البي�Oة الطبيعية، �رïكز Qىل الرتاث التقليدي امل
  .و�جÞعية و�ق¤صادية من Z�ٔل حتقOق ïمنية مسGتدامة

ومن �ام النظام املذ�ور كذ¡ Íشجيع اWراسات والبحوث العلمية 
و�ق¤صادية و�جÞعية وال�رشيعية املتعلقة بعمل احملميات الطبيعية 

  .والتعاون مع املؤسسات العلمية ومراكز البحث
الثالث لالتفاقOات املتعددة أ"طراف هو االتفاقOة املرتبطة sمللكOة  اKال

الفكرية وsلت�ارة اWولية هبدف اسGتقطاب �س��ر وتطو�ر مسامهة بالد¿ 
ووعيا sرتباط هذا اجلانب حبامية امللكOة الفكرية، . يف الت�ارة اWولية

معاهدة بي�ني : اsرشت بالد¿ املصادقة Qىل مجموQة من االتفاقOات مهن
yشxٔن أ"داء السمعي والبرصي، واعمتدت يف هذه احلا� اWول أ"عضاء يف 

هذه املعاهدة، ووقعت  2012يونيو  24املنظمة العاملية pلملكOة الفكرية يف 
، وهتدف ٕاىل ïمنية حقوق فÛاين أ"داء 2012يونيو  Q26لهيا بالد¿ بتارخي 

ٔ�كرب قدر ممكن من الفعالية و�Íساق وصيا�هتا حمليا ودوليا بطريقة ïكفل 
  . يف ٔ�داهئم السمعي والبرصي

                                                 
1 La Communauté des États sahélo-sahariens 

وحتدد هذه املعاهدة ف�ة املسGتفOد�ن من امحلاية ورشوطها وحقوقهم 
املعنوية واملالية وحق ال�سق وحق التZٔxري وحق ٕا��ة أ"داء املث�ت وحق 

  . إالذاQة والنقل pلجمهور، ونقل احلقوق
ة امحلاية املمنو�ة لفÛاين أ"داء Íرسي وتنص هذه املعاهدة Qىل ٔ�ن مد

  .سGنة Qىل أ"قل 50حىت هناية مدة 
املعاهدة أ"خرى فÐ يتعلق sمللكOة الفكرية يه االتفاقOة املتعلقة sجلرامئ 
املعلوماتية والربوتو�ول إالضايف لهذه االتفاقOة، ٔ��رمت يف بوداyست بتارخي 

لها إالضايف يف سرتاسGبورغ ، ومت التوقOع Qىل �روتو�و 2001نومفرب  23
  . 2003نومفرب  28بتارخي 

وهتدف ٕاىل مواص اجلهود من Z�ٔل وضع سGياسة جÛائية مشرتكة، 
ن طريق اعÞد ال�رشيعات ع ïروم حامية اKمتع من اجلرامئ املعلوماتية

  .املناسGبة وتعز�ز التعاون اWويل
جلنائية املرïكgة وتعد هذه االتفاقOة ٔ�ول معاهدة دولية تتعلق sجلرامئ ا

Qرب أ"نرتنLت والشGباكت املعلوماتية أ"خرى، واليت ïركز بصفة �اصة Qىل 
اجلرامئ امللحقة حبقوق املؤلف الناجتة عن �ح¤يال املعلومايت واسGتغالل 

  .ملواد إالsحOة Qرب أ"نرتنLتأ"طفال يف ا
اون sل�سGبة "ٓخر اتفاقOة، يه اتفاقOة ثنائية أ"طراف يف جمال التع

القضايئ، ويه اتفاقOة املساQدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئ بني 
اململكة املغربية واململكة املت�دة لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية املوقعة 

  .2013يف لندن يف ٔ��ريل 
هذه االتفاقOة تنطلق من الرغبة يف ٕاقرار تعاون ٔ�كرث فعالية بني لك من 

ربية واململكة الربيطانية يف ٕاطار التحرÚت واملتابعات اجلنائية اململكة املغ
تلقي الشهادات : وماكحفة اجلرمية، وتنص Qىل جماالت املساQدة من قgيل

والترصحيات من قgل أ"ش¾اص، تبادل املعلومات والوÁئق وتنفOذ 
ٕاجراءات التف¤Lش واحلجز، كام Íشمل جمال املساQدة كذ¡، àشف 

مصادرة م¤حصالت اجلرامئ ومÛع تداولها ٔ�و جتميد أ"صول وجتميد وجحز و 
 .املش�gه يف Qالقهتا sجلناية

وحتدد ٔ�يضا االتفاقOة ٔ�سGباب رفض املساQدة، ويه املنصوص Qلهيا 
Qامة يف sيق االتفاقOات املامث، اكحلا� اليت ïكون فهيا اجلرمية م¤ابعة يف 

Qدة ٔ�ن متس sلسGيادة والنظام اWو� املطلوب مهنا ٔ�و من شxٔن تقدمي املسا
. العام ٔ�و حبياة ٔ�ي خشص، كام Íشري كذ¡ ٕالماكنية تxٔجOل تقدمي املساQدة

Qىل اWو� املطلوب مهنا ٕابالغ ذ¡ ) الرفض ٔ�و التxٔجOل(ويف $ احلالتني 
  .فورا p¦و� الطالبة لتقدمي املساQدة

يعات اWا�لية كام تؤكد االتفاقOة Qىل تنفOذ الطلبات مبا يتوافق وال�رش 
املعمول هبا يف لك دو�، وذ¡ من احلفاظ Qىل رسية طلبات املساQدة 

  . وحمتواها والوÁئق املعززة لها
Íسمح االتفاقOة pلطرف  ،ول�سهيل معلية تنفOذ طلبات املساQدة

sسGتعامل تقÛية االتصال Qرب الفOديو، وذ¡ وفق مسطرة �اصة وشلك 
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  .معني وحبضور السلطة ا&تصة
ويف ٕاطار السGياسة اجلنائية اWولية املت¾ذة يف ا"ٓونة أ"�رية، ختول 
االتفاقOة ٕارZاع أ"موال وأ"صول العمومOة احملجوزة ٔ�و اليت متت مصادرهتا، 
واليت مت اخ¤السها بعد اسGت¾الص مجيع مصاريف التنفOذ، كام تعطي 

ما رٔ�ت ٔ�ن من  االتفاقOة إالماكنية pلطرفني pلتبادل التلقايئ pلمعلومات ٕاذا
  .شxٔهنا ٔ�ن ÍساQد يف مساطر Zارية ٔ�و حترك م¤ابعة

  .وشكرا

        ::::السGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسة
  . شكرا pلسGيدة الوز�رة احملرتمة

ٕاذن اللكمة ملقرر جلنة اخلارجOة واحلدود واملناطق احملت واWفاع 
  . ٕاذن وزع، ٔ�ظن.. الوطين

  . ٕاذن، ٔ�ف¤ح sب املناقشة عن أ"Êلبية، ٕاذن ما اكي�ش
  عن فرق املعارضة، ما اكي�ش ٔ�ي فريق �ٓخر؟

  ٕاذن ننطلق pلتصويت Qىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا هذا املرشوع؛
  :ٔ�عرض املادة الفريدة pلتصويت

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع القانون �رم¤ه pلتصويت

افق يو  98.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق 
مبوجgه Qىل النظام أ"سايس لالحتاد العريب pلمحميات الطبيعية، املوافق 
Qليه من طرف جملس Zامعة اWول العربية Qىل املسGتوى الوزاري sلقاهرة 

  .2012مارس  10يف 
يوافق  147.12ٕاذن، ن�¤قل p¦راسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 

ية pلطفل Kلس ٔ�ورs، املوقعة مبوجgه Qىل االتفاقOة yشxٔن العالقات الشخص 
  :2003ماي  y15سرتاسGبورغ يف 

ٕاذن، احلكومة قالت لكمهتا، ٕاذن التقر�ر وزع، فرق أ"Êلبية ما اكي�ش، 
  .فرق املعارضة كذ¡

  ٕاذن، ن�¤قل pلتصويت Qىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع؛
  :ٔ�عرض املادة الفريدة pلتصويت

  .إالجامع: املوافقون
  :ن ٔ�عرض مرشوع القانون �رم¤ه pلتصويتٕاذ

  .إالجامع: املوافقون
يوافق  147.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق 
) جملس ٔ�ورs(مبوجgه Qىل االتفاقOة yشxٔن العالقات الشخصية pلطفل 

   .2003ماي  15املوقعة yسرتاسGبورغ يف 
يوافق  148.12ن�¤قل p¦راسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 

مبوجgه Qىل اتفاقOة جملس ٔ�ورs حول حامية أ"طفال من �سGتغالل 
  .2007ٔ�كتو�ر  25و�عتداء اجل�يس، املوقعة بال�زروت يف 

احلكومة قالت لكمهتا، ٕاذن التقر�ر وزع، أ"Êلبية ما اكي�ش، املعارضة 
  .ما اكي�ش

  ا املرشوع؛ ٕاذن، ن�¤قل pلتصويت Qىل املادة الفريدة اليت يتكون مهن
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة pلتصويت

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم¤ه pلتصويت
يوافق  148.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق 

مبوجgه Qىل اتفاقOة جملس ٔ�ورs حول حامية أ"طفال من �سGتغالل 
  .2007و�ر ٔ�كت 25و�عتداء اجل�يس املوقعة بال�زروت يف 

يوافق  64.13ٕاذن، ن�¤قل p¦راسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 
مبوجgه Qىل املعاهدة املنق�ة ٕال�شاء جتمع دول السا�ل والصحراء املوقعة 

  . 2013فربا�ر  16بxٔجنمينا يف 
  . ٕاذن احلكومة قالت لكمهتا، التقر�ر وزع

  ؟املعارضة ؟أ"Êلبية :ٕاذن sب املناقشة
 p ىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع؛ ٕاذن، ن�¤قلQ لتصويت

  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة pلتصويت
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم¤ه pلتصويت

يوافق  64.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق 
ة مبوجgه Qىل املعاهدة املنق�ة ٕال�شاء جتمع دول السا�ل والصحراء املوقع

  .2013فربا�ر  16بxٔجنمينا يف 
يوافق  29.13ٕاذن، ن�¤قل p¦راسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 

مبوجgه Qىل معاهدة بي�ني yشxٔن أ"داء السمعي البرصي، املعمتدة من قgل 
اWول أ"عضاء يف املنظمة العاملية pلملكOة الفكرية �الل املؤمتر اWبلومايس 

  .2012يونيو  26ٕاىل  20املنعقد ببكني من 
  . ٕاذن، احلكومة قالت لكمهتا، التقر�ر وزع

  ؟املعارضة ؟ٔ�ف¤ح sب املناقشة، ٕاذن أ"Êلبية
  ن�¤قل pلتصويت Qىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع؛ 

  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة pلتصويت
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم¤ه pلتصويت

يوافق  �29.13شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس 
مبوجgه Qىل معاهدة بي�ني yشxٔن أ"داء السمعي البرصي، املعمتدة من قgل 
اWول أ"عضاء يف املنظمة العاملية pلملكOة الفكرية �الل املؤمتر اWبلومايس 

  .2012يونيو  26ٕاىل  20املنعقد ببكني من 
يوافق  136.12ن رمق ن�¤قل p¦راسة والتصويت Qىل مرشوع قانو

نومفرب  23مبوجgه Qىل اتفاقOة اجلرامئ املعلوماتية، املوقعة ببوداyست يف 
 28وQىل الربوتو�ول إالضايف لهذه االتفاقOة، املوقع yسرتاسGبورغ يف  2001
  .2003ينا�ر 

  . ٕاذن احلكومة قالت لكمهتا، التقر�ر وزع
  ؟ضةفرق املعار  ؟ٕاذن فرق أ"Êلبية :ٔ�ف¤ح sب املناقشة
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  ن�¤قل pلتصويت Qىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع؛ 
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة pلتصويت

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم¤ه pلتصويت
يوافق  136.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق 

نومفرب  y23ست يف مبوجgه Qىل اتفاقOة اجلرامئ املعلوماتية، املوقعة ببودا
 28وQىل الربوتو�ول إالضايف لهذه االتفاقOة، املوقع yسرتاسGبورغ يف  2001
  .2003ينا�ر 

يوافق  56.13ن�¤قل p¦راسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 
مبوجgه Qىل اتفاقOة املساQدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئ، املوقعة 

اململكة املغربية واململكة املت�دة لربيطانيا بني  2013ٔ��ريل  15بلندن يف 
  .العظمى وٕا�رلندا الشاملية

  . ٕاذن احلكومة قالت لكمهتا، التقر�ر وزع
  .ٔ�ف¤ح sب املناقشة، أ"Êلبية، املعارضة

 ٕاذن ن�¤قل pلتصويت Qىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع؛
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة pلتصويت

  .إالجامع: وع القانون �رم¤ه pلتصويتٔ�عرض مرش 
يوافق  56.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق 

مبوجgه Qىل اتفاقOة املساQدة القانونية املتباد� يف امليدان اجلنايئ املوقعة 
بني اململكة املغربية واململكة املت�دة لربيطانيا  2013ٔ��ريل  15بلندن يف 

  .لشامليةالعظمى وٕا�رلندا ا
يتعلق  105.12ٕاذن، ن�¤قل p¦راسة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 

  . Ksلس أ"Qىل pلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي
  .اللكمة pلحكومة، تفضل السGيد الوز�ر

        ::::، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امله، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امله، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن امله، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينينينين�ن عبد �ن عبد �ن عبد �ن عبد هللاهللاهللاهللا    تارتارتارتارن ان ان ان ا&&&&    السGيد رشGيد �السGيد رشGيد �السGيد رشGيد �السGيد رشGيد �
  .yسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئLس احملرتم،السGيد 
  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 171يف ٕاطار تفعيل ٔ�حاكم الفصل  105.12يندرج مرشوع القانون 
من اWسGتور ا«ي ينص Qىل ٔ�نه حيدد لقوانني التxٔليف وصالحOات وتنظمي 

 161وقواQد السري املؤسسات والهيئات املنصوص Qلهيا يف الفصول من 
  . Lهنا اKلس أ"Qىل pلرتبية والتكو�ن والبحث العلميمÛه، ومن ب  170ٕاىل 

وخيول هذا املرشوع pلم�لس ا«ي ¹سGتحرض التجربة احلالية pلم�لس 
أ"Qىل pلتعلمي صالحOات واخ¤صاصات واسعة وحمددة، سGمتكÛه من القOام 

  . مبهامه، حOث مت توسGيع مصادر إال�ا� وطلب ٕابداء الرٔ�ي من اKلس
التقOميية pلم�لس، مت توسGيط مكسب وجود الهيئة ولتعز�ز الوظيفة 

الوطنية لتقOمي مÛظومة الرتبية والتكو�ن والبحث العلمي دا�ل اKلس، 
sعتبارها هيئة مو�ول لها القOام بتقÐOت مشولية وقطاعية ٔ�و موضوQاتية 

  .pلسGياسات والربامج العمومOة يف جمال التعلمي والتكو�ن والبحث العلمي
ملرشوع من �الل توسGيع ا/متثيلية دا�ل اKلس ٕاىل جع¸ كام �روم ا

فضاء pلنقاش اWميقراطي وتبادل الرٔ�ي حول قضاÚ الرتبية والتكو�ن والبحث 
فضال عن ذ¡، �متتع اKلس . العلمي، ïرسGي¾ا ملبادئ اWميقراطية ال�شار�ية

  . مةsالسGتقالل إالداري واملايل، sعتباره ٕا�دى الهيئات امللكفة sحلاك
  .وشكرا لمك

        ::::السGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر احملرتم

  . ٕاذن sل�سGبة لتقر�ر اpلجنة، ٔ�ظن وزع
ٕاذن ٔ�ف¤ح sب املناقشة، عن فرق أ"Êلبية، ٕاذن عن فرق املعارضة، 

Ú ّلبيةالÊ"ٔه ا.  

        ::::املس�شار السGيد الباكي بورZلاملس�شار السGيد الباكي بورZلاملس�شار السGيد الباكي بورZلاملس�شار السGيد الباكي بورZل
  السGيد الرئLس احملرتم،

  رتمون،السGيدات والسادة الوزراء احمل
¹رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة sمس فرق أ"Êلبية مب�لسGنا املوقر ٔ"عرض 

القايض �sٕداث اKلس أ"Qىل  105.12و3ة نظر¿ يف مرشوع القانون 
  .pلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي

ويف البداية، نود ٔ�ن ننوه بعمل جلنة التعلمي والشؤون الثقافOة و�اكفة 
اQل إالجيايب pلحكومة يف خشص السGيد وز�ر الرتبية ٔ�عضاهئا، كام ٔ�شGيد sلتف

الوطنية والتكو�ن املهين، والسGيد الوز�ر املنتدب Wى وز�ر الرتبية الوطنية 
والتكو�ن املهين، والسGيدة الوز�رة املنتدبة Wى وز�ر التعلمي العايل والبحث 

  .العلمي وïكو�ن أ"طر
ملرشوع Zاء يف ٕاطار ويف هذا الصدد، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا ا

Qىل ٕا�داث جملس  168ا«ي نص يف فص¸  2011تزنيل ٔ�حاكم دسGتور 
Q�ٔىل pلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي، كام ٔ�ن اخلطاب املليك السايم 
مبناسGبة ا«�رى السGتني لثورة املÀ والشعب دQا ٕاىل تفعيل مق¤ضيات 

تعلقة به، اWسGتور خبصوص هذا اKلس وٕاقرار النصوص ال�رشيعية امل 
فضال عن احلاZة املل�ة ملعاجلة ٕاشاكليات واخ¤الالت مÛظومة التعلمي 

  .والعمل Qىل ٕاQادة تxٔهيلها
  السGيد الرئLس احملرتم،

يعترب هذا املرشوع ٕاطارا تنظمييا "ٓلية ٔ�ساسGية ملعاجلة مشالك املنظومة 
علميي التعلميية والرتبوية كقضية وطنية ïك�يس ٔ�مهية sلغة، نظرا pلوضع الت 

ا«ي نعLشه والوضعية املزرية لهذا القطاع احليوي و�سرتاتيجي، اليت 
�رست اح¤الل املغرب مرتبة م¤¾لفة حسب التقر�ر أ"�ري لرب¿مج أ"مم 

  . املت�دة إالمنايئ
«¡، اكن من الرضوري التفعيل أ"م;ل وأ"رسع pلم�لس أ"Qىل 

إالصالح، sعتباره هيئة  pلرتبية والتكو�ن من Z�ٔل �خنراط يف سGياسGية
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اس�شارية �مة ٕالبداء الرٔ�ي يف لك قضية من القضاÚ املتعلقة sملنظومة 
الوطنية pلرتبية والتكو�ن احملا� ٕاليه من طرف Zال� املÀ ٔ�و احلكومة ٔ�و 
الربملان ٕالبداء رٔ�يه ومقرت�اته وإالدالء بو3ات نظره يف القضاÚ واملشاريع 

احملا� Qليه، كام ¹سهر Qىل ٕاQداد دراسات ؤ�حباث واملقرت�ات والربامج 
مببادرة مÛه ٔ�و بناء Qىل طلب من احلكومة ٔ�و ٔ�ي سلطة من السلطات 

  .احلكومOة املعنية
  السGيد الرئLس احملرتم،

ٔ�مهية مضامني هذا املرشوع املؤسس pلم�لس أ"Qىل pلرتبية والتكو�ن 
Wمكن يف اخ¤صاصات هذه املؤسسة اï يف والبحث العلمي سGتورية املمتث

قوهتا �قرتاحOة يف خمتلف اKاالت املرتبطة sلتعلمي والرتبية والتكو�ن 
والبحث العلمي، ٕاىل Zانب تنوع ïر�ي�هتا املب�Oة Qىل اWميقراطية ال�شار�ية 
من �الل مض ا/متثيلية احلكومOة والربملانية والثقافOة وذوي �خ¤صاص 

ممثيل �sٓء ؤ�ولياء التالمOذ، والطلبة وكذا التالمOذ واملهنيني واKمتع املدين و 
ٔ<عضاء مشاركني، وممثلني عن امجلاQات الرتابية، وممثيل املقاوالت والقطاع 
اخلاص يف جمال التعلمي والتكو�ن، ويه ïر�يبة وطنية وجممتعية تؤلف بني 

  .اخلربة والتخصص وا/متثيلية
امه ٔ�و ïر�ي�¤ه يف �ونه وïزداد ٔ�مهية هذا اKلس، سواء من �الل �

فضاء حوارÚ سGميكن من Íرشيع خمتلف �خ¤الالت اليت تعيق مÛظومة 
  .الرتبية والتكو�ن والعمل Qىل صياÊة البدائل

ويف هذا إالطار، نود من هذا املنرب ٔ�ن ندعو احلكومة لرتمجة الزتاماهتا 
الية يف يف جمال Íشجيع ودمع البحث العلمي من �الل تزنيلها يف أ"رقام امل

املزيانية العامة، Qرب الرفع من اعÞدات هذا القطاع احلساس والهام sعتبارها 
  . رافعة pلتمنية ال�رشية و�ق¤صادية امل�شودة

كام �س�ل تطلعنا ٕاىل ٕاقدام احلكومة Qىل عقد ندوة وطنية ٔ�و ندوات 
تكو�ن 3وية لبلورة ٔ�رضية م¤وافق Qلهيا لتطو�ر امليثاق الوطين pلرتبية وال 

gاملق  .ومالمسGته مع تعديالت ورها¿ت املر�
  السGيد الرئLس احملرتم،

ٕاذ نعيد تنوهينا sلعمل امجلاعي ا«ي مزي ٔ�شغال جلنة التعلمي والشؤون 
�جÞعية والثقافOة وsلتعديالت املد� Qىل املرشوع، واليت شلكت قمية 

Êلبية، تفاQلنا إالجيايب مضافة ملضامني املرشوع، فٕاننا نؤكد، sمس فرق ا"ٔ 
  . مع هذا املرشوع الهام

  .وشكرا

        ::::السGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسة
  . شكرا pلسGيد املس�شار احملرتم

  .ا"ٓن فرق املعارضة، هناك تد�ل، تفضل السGيد املس�شار

        ::::املس�شار السGيد عبد امحليد فاحتياملس�شار السGيد عبد امحليد فاحتياملس�شار السGيد عبد امحليد فاحتياملس�شار السGيد عبد امحليد فاحتي
  السGيد الرئLس،

  السGيدان الوز�ران،
  السGيد�ن والسادة املس�شار�ن،

sمس فرق املعارضة ٔ�ن ٔ�تد�ل pلمسامهة يف النقاش العام حول ¹سعدين 
املتعلق Ksلس أ"Qىل pلرتبية والتكو�ن  105.12مرشوع القانون رمق 

والبحث العلمي، هاذ املرشوع ا«ي حظي بنقاش واسع دا�ل اpلجنة، 
وا«ي متت �ال@ ٕاÁرة أ"سGئ الكربى حول مÛظوم¤نا الرتبوية و�ٓفاقها 

ؤ�ية ٔ�دوار ميكن ٔ�ن يلعهبا اKلس يف هذا إالطار، ولو يف �دود ما  املقلقة،
 Úة والقضاOياسات العمومGلرٔ�ي حول السp ه الصفة �س�شارية ٕابداء�Oت�

  .ذات الطابع الوطين اليت هتم مOاد�ن الرتبية والتكو�ن والبحث العلمي
ت ٕان املرشوع ا«ي بني ٔ�يدينا، وا«ي ¹س�Ûد ٕاىل التجربة اليت اكن

ومازالت مع اKلس أ"Qىل pلتعلمي، يف حماو� pلت�اوز إالجيايب لثغرات 
 املر� السابقة ٔ�و يف ٕاطار �لق إالضافات املمكÛة اليت ٔ�فرزهتا املر�
ملداواة أ"عطاب الك;رية اليت تعرفها مÛظومة الرتبية والتكو�ن، فٕانه يxٔيت 

، يف مقاربة 2011رsٔ"ساس كرتمجة لٕالماكن اWسGتوري ا«ي ف¤�ه دسGتو 
  .مغا�رة ملفهوم احلاكمة ومؤسساهتا

من اWسGتور، وا«ي يندرج يف الباب  168ٕاننا بصدد تفعيل الفصل 
حتت عنوان احلاكمة اجليدة، وذ¡ مسGت�د دسGتوري �روم وضع  12

مقاربة Zديدة لتدبري Qدد من اKاالت أ"ساسGية يف حOاة املواطن واWو�، 
  .بويوQىل رٔ�سها نظامÛا الرت 

«ا¡، فامحلو� اWميقراطية، àخيط ¿ظم &تلف مضامني الوثيقة 
اWسGتورية، جيب ٔ�ن ïكون �ارضة يف خمي املرشع من Z�ٔل ٕانتاج نصوص 
قانونية قادرة Qىل صياÊة أ"جوبة الرضورية Qىل أ"سGئ الوطنية 

ر يف واملؤسساتية اWولية احملرZة لنا مجيعا �وطن ؤ<مة حول فشلنا املتكر 
  .بناء املدرسة العمومOة ذات اجلدوى واجلاذبية

  السGيد الرئLس،
  السGيدات والسادة،

، مبناسGبة �ح¤فال 2013و 2012لقد وضع اخلطاsن امللكOان لس�يت 
بذ�رى ثورة املÀ والشعب، و�لك الرمزية اليت حتملها هذه ا«�رى، قضية 

حتتاج ٕاىل ا«اكء امجلاعي  الرتبية والتكو�ن يف مقدمة إالشاكالت الوطنية اليت
للك املغاربة من Z�ٔل بناء نظام ïربوي مÛتج ملدرسة معومOة ذات Zدوى 
وZاذبية، م�شGبعة بقمينا الوطنية ومÛف¤�ة Qىل القمي الكونية املؤسسة 

  . pلمشرتك إال�ساين
«ا، يعرتينا نوع من القلق بعد مرور ما يقارب السGن�ني Qىل اخلطاب 

ٔ�ن نلمس تفاQال حكومOا يف ف¤ح هذا الورش الكgري، أ"ول جلاللته، دون 
ٕاذ ال ميكن ٕاصالح املنظومة مبنطق الفاكهة ٔ�و مبنطق القطائع املتكررة مع 

  .جتدد املسؤولية احلكومOة Qىل القطاع
ٕان احلاZة قامئة اليوم ٕاىل تقOمي جامعي pلسGياسة التعلميية املتبعة مÛذ 

احللول املمكÛة وٕاقرار عقود pلوقوف Qىل ٔ�مه �خ¤الالت وطرح 
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، وذ¡ يف ٕاطار �عتبار وإالميان امجلاعي gلعقود املقp ٕاسرتاتيجية واحضة
بxٔن أ"ولوية الوطنية بعد قضية الو�دة الرتابية يه املسxٔ� التعلميية واملدرسة 

ذات الص، ويف مقدمهتا العمومOة، من �الل ٕارشاك لك مكو¿ت اKمتع 
�ساء ورZال التعلمي. 

ن هذا املنطلق، �متىن ٔ�ن �كون اKلس أ"Qىل pلرتبية والتكو�ن م
والبحث العلمي أ"داة املؤسساتية املف¤و�ة pلحوار احلر والنقاش 
اWميقراطي، وا«ي سÛLطلق هذا الورش يف ٕاطار �سGتحضار الاكمل 
pلخسارات الكربى اليت تتكgدها بالد¿ يف هاذ اKال، ويف ٕاطار إالميان 

، 2011بxٔن أ"فق اWميقراطي والكوين اجلديد ا«ي ف¤�ه دسGتور  املشرتك
ويف ٕاطار القدرة Qىل اعتبار الرتبية والتكو�ن هو اKال ا«ي جيب ٔ�ن 

  .�كون ٔ�قل خصومة بني لك مكو¿ت اKمتع
«¡، وبعد النقاش دا�ل اpلجنة، وا«ي مكÛنا من تقدمي ٕاضافات 

  .ت sٕالجياب Qىل هاذ املرشوعنوعية من �الل التعديالت، فٕاننا نصو 
  .شكرا

        ::::السGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسةالسGيد رئLس اجللسة
 . شكرا

ٕاذن هل هناك تد�ل sل�سGبة pلنقاsت؟ هذا sمس املعارضة، مايش 
  .النقاsت لكهم يف املعارضة

  :ٕاذن، ن�¤قل pلتصويت Qىل مواد املرشوع
  املادة أ"وىل؛

  .إالجامع:املوافقون
  .إالجامع: 35ٕاىل  2ن�¤قل pلتصويت Qىل املادة من  ،ٕاذن

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم¤ه pلتصويت
يتعلق  105.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع قانون رمق 

  .Ksلس أ"Qىل pلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي
  .شكرا Qىل حضورمك

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


