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  242اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارینمجلس  
 
  

 
  

ب رمق رات قرا ع املك     242اج
  2015 یونیو  22 االثننيلیوم 

  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس كتور محمد  2015 یونیو 22 االثننيمك لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
ٔعضاء السادة    : الشیخ بید هللا وحضور ا

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

  

 س احلكومة حول  2015/242/01رمق  قرار لسید رئ ة  د عقد اجللسة الشهریة املو دید مو بت
ٔر  دة زو يف موضوع  2015یولیوز  08بعاء السیاسة العامة یوم ا ة الوا ت "ابتداء من السا د الت

ىل التمنیة املستدامة ة وانعاكساهتا  لزتامات احلكوم ة و  .البی
 

 دید 2015/242/02رمق  قرار د مك 2015یولیوز  13یوم االثنني  بت لس الوطين مل و ناقشة تقرر ا
ة ا سان ابتداء من السا  .بعد الزواللثانیة حلقوق إال

  شارن ملوافقة  2015/242/03 رمققرار ضان جملس املس ح ة من امجلعیات املدنیة  ىل طلب مجمو
ٔربعاء " القانون اجلنايئ"لندوة حول مسودة  ة الرابعة بعد  2015یولیوز  08وذ یوم ا ابتداء من السا

 .الزوال

  دید  2015/242/04 رمققرار د  2015یونیو  29یوم االثنني بت ة الثانیة زو مكو ابتداء من السا
ضان فعالیات  ة لعرض حول استعدادات املغرب الح لب رة املنتدبة امللكفة   .COP22لتقدمي السیدة الوز

  
رشیع   ال
 ء  ربجمةب 2015/242/05 رمق قرار ة یوم الثال لسة معوم الل  یونیو  23مشاریع القوانني اجلاهزة 

ارشة  2015 ٔسئ الشفهیة م  : بعد حصة ا

 هنوض هبایتعلق  97.13قانون ٕاطار رمق  مرشوع اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش  .حبامیة حقوق ا

 لیتعلق  81.12قانون رمق  مرشوع  .لسا
لهيا تصة  لجن ا ا ما ٕاذا صادقت ا ٔخرى يف  ٔن تنضاف لهذه النصوص، نصوص    .وميكن 

.  

  ا  2015/242/06رمق  قرار ىل ٕ تصة قصد دراسهتا لجنامشاریع القوانني التالیة   .ا
  متمي القانون التنظميي رمق  32.15مرشوع قانون تنظميي رمق لس املتعلق  28.11یقيض بتغیري و مب

شارن   .املس

  متمي وتغیري القانون التنظميي رمق  33.15مرشوع قانون تنظميي رمق ٔحزاب املتعلق  29.11یقيض ب
 .السیاسیة

  متمي القانون التنظميي رمق  34.15مرشوع قانون تنظميي رمق اب املتعلق  59.11یقيض بتغیري و نت
ات الرتابیة   .ٔعضاء جمالس امجلا
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ٔسئ   :ا
  ء ملوافقة  2015/242/07 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   یونیو 23ىل 

س السید  الرابعٔسها اخللیفة اليت سري  2015 ٔوشن لرئ اريوالسید عبد الرحامن  داب الز ٔمني  محمد 
لسة  .ل
  دید  2015/242/08 رمققرار ة حول بت مي السیاسات العموم صصة لتق د عقد اجللسة السنویة ا مو

طلبات التمنیة اجلهویة"موضوع  ء " احلاكمة الرتابیة وم ٔسئ  2015یولیوز  14یوم الثال ارشة بعد حصة ا م
 . الشفهیة

  
ة    :العالقات اخلارج

  ويل حلضور املناظرة اخلاصة ىل تلبیة  ملوافقة 2015/242/09 رمققرار حتاد الربملاين ا دعوة من 
ٔن الربملاين اليت ستعقد يف  لربملانیني رباء الش ٔوسفورد یويم  Worxton Collegeو امعة  اب   25يف ر

 .2015وز یولی 26و 
 ٔشغال امجلعیة ىل تلبیة  ملوافقة 2015/242/10رمق  قرار ٔمني العام حلضور  ة ٕاىل السید ا دعوة مو

ت الفركوفونیة وذ ابتداء من  لربملا اب العامني  لك   .سورسا/ببورن 2015یولیوز  08العامة 
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  قضا لٕالطالع
  

  

  
ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  

ورة انعقا - س  51د ا يئ یوم امخل عي والب ج صادي و ق لس  لم ابتداء  2015یونیو  25العادیة 
لس ا مبقر ا ة احلادیة عرشة صبا  .من السا

صادیة  - حلصی اجلهویة السوسیو اق راسة املتعلقة  لتخطیط لعرض نتاجئ ا ة  استعداد املندوبیة السام
شارن  .ىل جملس املس

ولیة حول رسا ش - لندوة ا شارن  ىل استضافة جملس املس سان  لس الوطين حلقوق إال كر من ا
ت إالصالح: مدونة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائیة "  ". رها
  

رشیع   ال
رشیعیة التالیة  - لنصوص ال ار بتوصل جملس النواب   :ٕاخ

  

  ناء سفن الصییتعلق  59.14مرشوع قانون رمق رمميهاق ارشة بناهئا و  .د وم
  متمي القانون رمق ةمبثابة  27.08مقرتح قانون یقيض بتغیري و لغرف الفالح ٔسايس   .النظام ا
  متمي القانون رمق ٔسايس لغرف الصید البحريیتعلق  4.97مقرتح قانون یقيض بتغیري و  .لنظام ا

  متمي القانون رمق ة ق یتعل 38.12مقرتح قانون یقيض بتغیري و ارة والصنا ٔسايس لغرف الت لنظام ا
 .واخلدمات

  متمي القانون رمق ة التقلیدیةمبثابة  18.09مقرتح قانون یقيض بتغیري و ٔسايس لغرف الصنا  .النظام ا
 
 
  

ة   العالقات اخلارج
ري - لس الشیوخ ب دید  س  اب رئ نت ار   .ٕاخ
نعق - ور  ع اخلامس  ج ٔشغال  لربملان العريب املنعقد تقرر حول  ٔول  رشیعي ا اد الثالث من الفصل ال

الل الفرتة املمتدة من    .2015یونیو  14ٕاىل  10لقاهرة 
  


