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  244اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارینمجلس  
 
  

  
ب رمق رات قرا ع املك     244اج

  2015 یولیوز 06 االثننيلیوم 
  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس كتور محمد  2015 یولیوز 06 االثننيمك لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
ٔعضاء السادة    : الشیخ بید هللا وحضور ا

    
س،  :    فوزي بنعالل       لرئ ٔول          اخللیفة ا
ٔشن       سا  :  عبد الرحامن  لرئ   خللیفة اخلامس 
   حماسب  :    ابد شاكیل      
اري       داب الز ــــــن  :  محمد    ٔم
  

             : رونذاملعت
س؛  :    محمد فضیيل       لرئ        اخللیفة الثاين 
كن       د س،  :    حلسن بی لرئ     اخللیفة الثالث 
س،  :  شیخ امحدو ادبدا       لرئ       اخللیفة الرابع 
  بحماس  :    ادل املعطي      
ط          حماسب  :   عبد املا افر
وسكوسمح        ــــــن  :    ید    ٔم
ٔبدوح       لطیف  ــــــن  :  عبد ا     ٔم
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ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

 دید 2015/244/01رمق  قرار رشیعیة بت ورة ال تام ا د اخ ىل  2015یولیوز  24يف یوم امجلعة  مو
ة احلادیة  االسا  .عرشة صبا

  دید  2015/244/02 رمققرار د عقد اجللسة بت لس مو س ا صصة ملناقشة عرض السید رئ ا
ٔربعاء  سان يف یوم ا ة الثانیة زو 2015یولیوز  22الوطين حلقوق إال  .ىل السا

  دید  2015/244/03قرار رمق مي بت ة وتق د عقد اجللسة السنویة ملناقشة السیاسات العموم ها یوم مو
س  ة  2015یولیوز  23امخل  .....ىل السا

 
  

رشیع    :ال

 رشیعیة اجلاهزة  2015/244/04رمق  قرار ء التالیة بربجمة النصوص ال ة یوم الثال لسة معوم  07يف 
ئ الشفهیة 2015یولیوز  ٔس ارشة بعد حصة ا  : م
ة  22.14مرشوع قانون رمق  .1 لتعاون يف جماالت الوظیفة العموم رة تفامه  ىل مذ ه  یوافق مبوج

ط يف فاحت صفر ) اخلدمة املدنیة( لر سمرب  5( 1435وحتدیث إالدارة، املوقعة  بني ) 2013د
 . حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحرن

ة حول نقل 53.14مرشوع قانون رمق  .2 ىل االتفاق ه  لهيم یوافق مبوج اص احملكوم  ٔش ، املوقعة ا
ریل  ٔ ط يف فاحت   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیة 2014لر

ذها دو املیناء ملنع  60.14مرشوع قانون رمق  .3 ٔن التدابري اليت تت ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج
ه ري القانوين دون ٕابالغ ودون تنظمي ورد ظمة   الصید  ل مؤمتر م لیه، املعمتد من ق والقضاء 

روما من الل دورته السادسة والثالثني املنعقدة  ة  ذیة والزرا ٔ دة ل ٔمم املت  23ٕاىل  18 ا
 .2009 نومفرب

ة التعاون القضايئ املتبادل  66.14 رمقمرشوع قانون  .4 ىل االتفاق إالضايف التفاق ه  یوافق مبوج
روما يف  رمني املوقعة  ٔحاكم القضائیة وسلمي ا ذ ا ر  12وتنف بني اململكة املغربیة  1971فربا

ریل  ٔ ط يف فاحت  لر   .2014وامجلهوریة إالیطالیة، املوقع 
اریة،  76.14مرشوع قانون رمق  .5 ة التعاون القضايئ يف املادة املدنیة والت ىل اتفاق ه  یوافق مبوج

ط يف  لر ر  19املوقعة   .بني اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك 2014فربا
ویورك يف  93.14مرشوع قانون رمق  .6 ة املوقعة ب ىل االتفاق ه  مترب  25یوافق مبوج بني  2013س

دان  هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم اململكة املغربیة ومجهوریة ٕاستونیا لتجنب 
ل ىل ا  . الرضائب 

ط يف  94.14مرشوع قانون رمق  .7 لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني  2014ماي  21یوافق مبوج
درالیة والوين (حكومة اململكة املغربیة وحكومة الطائفة الفرسیة لبلجیاك  سیل –ف حول ) رو
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درالیة والوين  مج التعلميي لف ة اليت تطبق الرب لمؤسسات املدرسیة البلجیك  –الوضعیة القانونیة 
ملغرب سیل   .رو

ٔن  107.14مرشوع قانون رمق  .8 ش ىل االتفاق  ه  ادة یوافق مبوج رخص الق رتاف املتبادل 
ش يف املغربیة ) السوق( ٔوىل  11والسعودیة املوقع مبرا ) 2014مارس  13( 1435من جامدى ا

 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة العربیة السعودیة
  .لغرف املهنیةیتعلق  24.15مرشوع قانون رمق  .9

ىل املرسوم بقانون رمق 43.15مرشوع قانون رمق   .10 ملصادقة   16الصادر يف  2.15.260 یقيض 
ٓخرة جام ریل  6( 1436دى ا متمي القانون رمق ) 2015ٔ تاملتعلق  9.97بتغیري و ا نت  .مبدونة 

 .التعاضدمبثابة مدونة  109.12مرشوع قانون رمق   .11
ٔمني  یتعلق 116.12 مرشوع قانون رمق  .12 اريبنظام الت لطلبة إالج ٔسايس عن املرض اخلاص     .ا

  
ٔسئ   :ا

  ء وافقة مل 2015/244/05 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   زیو یول  07ىل 
س السید اخلامس اليت سرئسها اخللیفة 2015 ٔوشن لرئ وسكوس والسید عبد الرحامن  ٔمني  محید 
لسة  .ل
  ف شامل اململكة" وضوعم بضم 2015/244/06 رمققرار ة الك املقدم " تصور احلكومة ٕالشاكلیة زرا

ٔصا واملعارصة من طرف ب  فریق ا ٔنظار املك ىل  لسائ الشهریة وعرضه  ٕاىل بنك املعطیات املتعلق 
 .لربجمته الحقا

  
ة    :العالقات اخلارج

  ت اليت ىل تلبیة دعوة  ملوافقة 2015/244/07 رمققرار ٔشغال املؤمتر الرابع لرؤساء الربملا حلضور 
ویورك  دة ب ٔمم املت عقد مبقر ا رب  02غشت ٕاىل  31من س   .2015شت

  الىل ملوافقة  2015/244/08 رمققرار ة  استق لشؤون اخلارج ٔورويب  ة لالحتاد ا املمث السام
یة  ٔم ء  من طرفوالسیاسیة وا شارن یوم الثال س جملس املس ة  2015یولیوز  21السید رئ ىل السا
ا   .احلادیة عرشة صبا

  ىل  ملوافقة 2015/244/09رمق  قرار ورة املبدئیة  ٔشغال ا ري لالحتاد  197حضور  لس املد لم
ورة  ويل وا ات املوازیة لالحتاد جبنیف من  133الربملاين ا ج   .2015 ٔكتور 21ٕاىل  18و

 نیة  ملوافقة 2015/244/10رمق  قرار ة الصداقة الربملانیة الیا س مجمو لسید رئ ه دعوة  ىل مقرتح توج
الل سنة  رة لبالد  ز ام  لق   . 2016املغربیة 
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  قضا لٕالطالع
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
ٔن مطابقة القوانني التنظميیة املتعلقة  -  ش ستوري  لس ا ات قرارات ا ٔقالمي وامجلا لعامالت وا جلهات و

  .ستور
  

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

متمي القانون رمق  96.14مرشوع قانون رمق  .1  .التصال السمعي البرصياملتعلق  77.03بتغیري و
ىل الربوتوول إالضايف امللحق  37.15مرشوع قانون رمق  .2 ه  ة التعاون القضايئیوافق مبوج  تفاق

ط يف  يف املیدان اجلنايئ لر ریل  18املوقعة  ة اململكة املغربیة وحكومة بني حكوم 2008ٔ
ط يف  لر ر  6امجلهوریة الفرسیة، املوقع   .2015فربا

دان  17.15مرشوع قانون رمق  .3 ة يف م ىل االتفاق ه  رمنيیوافق مبوج ش  سلمي ا املوقعة مبرا
ر  20يف   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الكوت دیفوار 2015ینا

ة  35.15 مرشوع قانون رمق .4 ىل اتفاق ه  ٔمين وماكحفة إالرهابیوافق مبوج ال ا ، التعاون يف ا
ار البیضاء يف  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو إالمارات  2015مارس  17املوقعة 

دة  .العربیة املت
 .لعمل املغريب مقرتح قانون یتعلق .5
لصیدالنیمقرتح قانون یتعلق  .6  .ات والصیادلهیئة الوطنیة 
ٔن  .7 ش ٔطفالمقرتح قانون  ىل ا سیة  عتداءات اجل يس و ستغالل اجل ة   .حظر ومعاق
ريم ٕاىل  .8 احسب مقرتح قانون  ولوج لتك داث اجلامعة احملمدیة    .ٕا

  

ة    :العالقات اخلارج
عضو مالحظ دامئ  -  ة انضامم اململكة املغربیة  ىل اتفاق ٔمراك الوسطى  رملان    .یهمصادقة 
ويل لفائدة الربملانیني الشباب یوم  -  حتاد الربملاين ا لقاء الربملاين املنظم من طرف  ماي  28و  27حمرض ا

زدهار"بطویو حول موضوع  ٔمن و ميقراطیة وا   ".ا
  

  : رملانیةشؤون 
ل  - ٔ ل  شارن مبمتلاكهتم، دا ٔعضاء جملس املس رخي ا 90التذكري بوجوب ترصحي  هتاء انتداهبم، یوما من 

ٔحاكم املادة  متمي القانون التنظميي رمق  51.07مكررة مرتني من القانون التنظميي رمق  54وفقا   32.97یقيض ب
شارن لس املس  .املتعلق مب

  :شؤون ٕادرایة 
ع ال  - سیقج ٔنظمة املعلوماتیة يت ٔهیل ا   .املشرتك بني جمليس الربملان واحلكومة يف جمال ت


