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  232اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارینمجلس  
 
  

 
  

ب رمق رات قرا ع املك     232اج
ریل  20االثنني لیوم  ٔ2015  

  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس ریل 20االثنني مك كتور محمد  2015 ٔ لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
ٔعضاء السادة    : الشیخ بید هللا وحضور ا

    
ٔ   :    فوزي بنعالل       س؛اخللیفة ا لرئ   ول 
س؛اخللیفة ال   :    محمد فضیيل       لرئ     ثاين 
كن       د س،  :    حلسن بی لرئ   اخللیفة الثالث 
ٔشن       س،  :  عبد الرحامن  لرئ   اخللیفة اخلامس 
ٔبدوح       لطیف  ــــــن  :  عبد ا       ٔم
اري       داب الز ــــــن  :  محمد    ٔم
                         
     : رونذاملعت
            
س،  :  شیخ امحدو ادبدا       لرئ   اخللیفة الرابع 
     حماسب  :    ابد شاكیل      
ط         حماسب  :   عبد املا افر
  حماسب  :    ادل املعطي      
وسكوسمح       ــــــن  :    ید    ٔم
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ع ج   القرارات الصادرة عن 
  
 
  

رشیع    :ال
  امئة  2015/232/01 رمققرار لجن ا ىل ا رشیعیة التالیة  ا النصوص ال ٕ: 

 لس  لقانون املالیة 130.13رمق  مرشوع قانون تنظميي ىل القرار الصادر عن ا ر القانونیة  ٓ ب ا رت بعد 
ستوري سمرب 23 بتارخي 950.14 رمق ا  )حمال من جملس النواب( ؛2014 د

  متمي القانون التنظميي رمق  12.14مرشوع قانون تنظميي رمق لتعیني يف املناصب  املتعلق 02.12بتغیري و
ٔحاكم الفصلني تطبیالعلیا  ذه الظهري الرشیف رمق  92و 49قا  ف ستور الصادر ب  27بتارخي  1.12.20من ا

 )حمال من جملس النواب( ؛)2012 یولیو 17( 1433من شعبان 
  متمي القانون رمق  77.14مرشوع قانون رمق لمغرب؛ٕ  القايض 12.96یقيض بتغیري و  صالح القرض الشعيب 
 )حمال من جملس النواب(
  متمي الظهري الرشیف رمق ر  24(  1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008مقرتح قانون یقيض ب ) 1958فربا

ة مبثابة لوظیفة العموم ٔسايس العام   )حمال من جملس النواب( .النظام ا
 
  رشیعیة اجلاهزة جمةبرب  2015/232/02قرار رمق ءیوم  التالیة النصوص ال ریل  21 الثال ىل  2015ٔ
االس ة العارشة صبا ىل السا ا، مع دعوة ندوة الرؤساء لالنعقاد يف نفس الیوم  ة احلادیة عرشة صبا  .ا

ة  86.14 مرشوع قانون رمق .1 ٔحاكم مجمو متمي بعض   القانون اجلنايئ وقانون املسطرةیقيض بتغیري و
  مباكحفة إالرهاب؛ املتعلقةاجلنائیة 

لزناهة والوقایة من الرشوة وحمارهتالهیئة  املتعلق 113.12 مرشوع قانون رمق .2   .الوطنیة 
ٔن  038.13 مرشوع قانون رمق .3 داث املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارة  ش   .ٕا
داث یتعلق 127.12 مرشوع قانون رمق .4 ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املنظمة املهنیة  ب

ن اسبني املعمتد  .لم
 .ستغالل املقالع یتعلق   27.13مرشوع قانون رمق .5
ىل  45.14  مرشوع قانون رمق .6 ه  ٔمين  یوافق مبوج ال ا ة التعاون يف ا ط يفاتفاق لر  املوقعة 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو قطر 2014 مارس 11
ة التعاون يف جمالیوافق مبو   49.14  مرشوع قانون رمق .7 ىل اتفاق ه  حماربة اجلرمية املنظمة  ج

سیل يفوإالرهاب،  ر 18 املوقعة بربو   .كة املغربیة وحكومة مملكة بلجیاكبني حكومة اململ 2014 فربا
ط يف  40.14  مرشوع قانون رمق .8 لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني  2013 ماي 21 یوافق مبوج

ٔن نظام قواهتام  ش ٔرايض املنخفضة    .اململكة املغربیة ومملكة ا
ىل   65.14  مرشوع قانون رمق .9 ه  ل یوافق مبوج رة تفامه  سیق مذ ـي والت ٔم املوقعة تعاون ا

ش يف  ٔوىل  10مبرا ململكة املغربیة ومملكة بني ) 2014مارس  12( 1435جامدى ا لیة  ا وزاريت ا
  .البحرن
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ىل اال  83.14  مرشوع قانون رمق .10 ه  نا  تفاق يفیوافق مبوج دان التعاون العسكري املوقع بتاورم م
ر 10يف    .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیة 2006 فربا
ىل االتفاق املوقع  41.14  مرشوع قانون رمق .11 ه  ط يف یوافق مبوج مترب 16 لر بني  2013 س

رلندا الشاملیة  دة لربیطانیا العظمى وٕا ٔنحكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة املت نظام قواهتام  ش
مع املتبادل  .وا

  
ٔن كام  ب ب ی االفصص خيقرر املك لبیة  15ملناقشة هذه املشاریع الیتعدى  ازم ٔ قة ل قة  15ودق دق

درايلدق 10ولمعارضة  لفریق الف س  ائق  لرئ ٔول  رشیعي، وسرئس هذه اجللسة اخللیفة ا عن لك نص 
لسة ل ٔمني  اري  داب الز   .السید فوزي بنعالل والسید 

  

ٔسئ    :ا
 ء  ملوافقة 2015/232/03رمق  قرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  ریل  21ىل  ٔ

س السید  الثاين ، اليت سرئسها اخللیفة2015 ٔبدوحوالسید  محمد فضیيللرئ لطیف  لسة عبد ا ل   .ٔمني 
  

ة    :العالقات اخلارج

  ب 2015/232/04 رمققرار ال وفد من مب لرتح ستق خلارج  ملغاربة املقمين  قرتح الوزارة امللكفة 
شارن یوم  ری 30الشباب املغريب املقمي ببلجیاك من طرف رئاسة جملس املس  .2015ل ٔ

 ب مب 2015/232/05رمق  قرار ال وفد عن احملمكة لرتح ستق ستوري  لس ا س ا قرتح رئ
شارن یوم االثنني  ستوریة ململكة البحرن من طرف رئاسة جملس املس  .2015ماي  15ا

 ب 2015/232/06رمق  قرار س مجهوریةمب لرتح ئب رئ ال  ستق ة والتعاون   قرتح وزارة اخلارج
ریل  24الباراغواي یوم امجلعة  ة الرابعة و 2015ٔ قة 15ىل السا  .دق

  
  

  رملانیة  شؤون

  س جملس ىل تلبیة  ملوافقة 2015/232/07 رمققرار لسید رئ لتخطیط  دعوة من املندوب السايم 
ٔساسیة جلودة احلیاة حسب تصورات املواطنني لمشاركة يف ندوة تقدمي احملددات ا شارن   وذ یوم املس

ٔربعاء  ریل  22ا ة الثالثة بعد الزوال؛ 2015ا   ىل السا
  

  : ٕاداریة شؤون

 لس حولملوافقة  2015/232/08رمق  قرار ظمه ا ي س رايس ا مج الیوم ا ر دلیل " ىل 
يل ا اص ا ف س" املساطر و ریل 23 یوم امخل ة الندوات 2015 ٔ  .بقا
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  قضا لالطالع
  
  
  

ستوریة  القة لس مع املؤسسات ا   :ا
صادي  - ق لس  لم يل  ا لنظام ا ه مبطابقة الصیغة املعد  ي رصح مبوج ستوري ا لس ا قرار ا

ستور يئ  عي والب ج   .و
  

ة    :العالقات اخلارج
ولیة حول  - ىل  املشاركة يف الندوة ا سكو  س ر العام لال ثقايف العاملي حامیة املوروث ال "موافقة املد

لتدمري   " .املهدد 
ر  - ىل ٕا لس الوطين الفلسطیين  س ا شیك ورئ س جملس الشیوخ جبمهوریة ال تا تعزیة من رئ رق

  .ادثة السري اليت وقعت بطانطان 
ل املؤمتر  - ٔج ٔن یعقد ببريوت یويم  لالحتاد الربملاين 22ت ي اكن مقررا  ریل  30و  29العريب ا   .2015ا

  
  : رملانیةشؤون 

لس؛ - ٔشغال ا شارن عن حضور  ة من السادة املس   اعتذار مجمو


