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  عاج قرارات
ب جملس شارن مك املس  

  2015 یولیوز 13 االثننيلیوم  245 رمق
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

  245اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارینمجلس  
 
  

  
ب رمق رات قرا ع املك     245اج

  2015 یولیوز 13 االثننيلیوم 
  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس كتور محمد  2015 یولیوز 13 االثننيمك لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
ٔعضاء السادة    : الشیخ بید هللا وحضور ا

    
س؛  :    محمد فضیيل       لرئ     اخللیفة الثاين 
س،اخل   :  شیخ امحدو ادبدا       لرئ       لیفة الرابع 
ٔشن       س  :  عبد الرحامن  لرئ   اخللیفة اخلامس 
   حماسب  :    ابد شاكیل      
ٔبدوح       لطیف  ــــــن  :  عبد ا     ٔم
  

             : رونذاملعت
س،  :    فوزي بنعالل        لرئ ٔول        اخللیفة ا
كن       د س،  :    حلسن بی لرئ         اخللیفة الثالث 
  بحماس  :    ادل املعطي      
ط          حماسب  :   عبد املا افر
وسكوسمح        ــــــن  :    ید    ٔم
اري       داب الز ــــــن  :  محمد   ٔم
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ع ج  القرارات الصادرة عن 

 
  

  
رشیع    :ال
 ارشة بعد حصة بربجمة 2015/245/01رمق  قرار ة م لسة معوم رشیعیة اجلاهزة التالیة يف   النصوص ال

ء ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  : 2015 یولیوز 14 ا

 اسبنيیتعلق  127.12قانون رمق  مرشوع لم داث املنظمة املهنیة  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي   ب
ن نیة - املعمتد  - يف ٕاطار قراءة 

  ة مزيانیة السنة املالیة یتعلق  114.14قانون رمق مرشوع  .2012بتصف
ن ا ٔن تنضاف ٕاىل هذ ل وميكن  لهيا دا ا ما متت املصادقة  ات يف  ة من مشاریع االتفاق لنصني مجمو

تصة لجنة ا   .ا
 

  

ٔسئ   :ا
  ء ملوافقة  2015/245/02 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   زیو یول  14ىل 

س السید الثاين اليت سرئسها اخللیفة 2015 ٔبدوحعبد  والسید محمد فضیيل لرئ لطیف  لسة ا ل  .ٔمني 
 

  

ة    :العالقات اخلارج

 ال 2015/245/03رمق  قرار لوردات الربیطاين  ستق سة جملس ا لمملكة املغربیةرئ رة  ز   اليت ستقوم 
رب  28ابتداء من یوم  شارن 2015شت س جملس املس  .بدعوة من رئ

  د موظفي شاركةمب  2015/245/04 رمققرار لس ممن یت  ٔ ىل دبلوم يف ا ون إالجنلزيیة واحلاصلني  ق
لهند ملدة شهر ة  كوی لمشاركة يف دورة   .القانون 

  ت  تلبیةب  2015/245/05 رمققرار لربملا شارن القانونیني  لمس ة الثالثة  دعوة حلضور الندوة إالفریق
اسا  ا من / مبوم  .2015ٔكتور  30ٕاىل  27ی

  رملاين شیيلرغبة  تلبیةب  2015/245/06 رمققرار ء  وفد  شارن یوم الثال س جملس املس لقاء السید رئ
ا 2015یولیوز  28 ة العارشة صبا   .ىل السا
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  :شؤون ٕاداریة 

 اد لتنظمي ندوة ىل  ملوافقة 2015/245/06رمق  قرار ل احلق يف حمامكة  ٔ دا من  طلب مجعیة 
فاع عن استقالل السلطة القضائیة خبصوص  سیج املدين  رة ال لس حول مذ مرشوعي لقانونني "رافعیة 

لقضاة ٔسايس  لسلطة القضائیة والنظام ا ىل  ٔ لس ا ٔربعاء " التنظميیني املتعلقني   .2015یولیوز  15یوم ا
 ٔشغال الندوة العاملیة  تلبیةب  2015/245/07رمق  قرار رشیة حلضور  لتمنیة ال دعوة من املرصد الوطين 

ة"حول  مي السیاسات العموم ٔسسة تق ط 2015ٔكتور  6و  5یويم " م  .لر
 ذ  2015/245/08رمق  قرار ف ة و ب ة الطاق ا ددة والن القايض مقرتح الواك الوطنیة لتمنیة الطاقات املت

لطاقة الشمسیة ٓلیات  شارن معدات و  . مبنح جملس املس
 ىل السادة  توزیعب  2015/245/09رمق  قرار لس مؤخرا  ة اليت توصل هبا ا ٓلیات ومعدات الهبة الصی

لجن   .ٔعضاء الفرق ورؤساء الفرق ورؤساء ا
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  قضا لٕالطالع
  
  

  
رشیع   ال

دیدة من جملس النو  - ا مشاریع قوانني  شارن ٕا ىل جملس املس  :اب 
ة مزيانیة السنة املالیة یتعلق  114.14مرشوع قانون رمق  .1    .2012بتصف
ة 125.12مرشوع قانون رمق  .2 یاري التفاق خ ىل الربوتوول  ه  ىل مجیع یوافق مبوج  القضاء 

متیزي ضد املرٔة ویورك يف  ٔشاكل ا لیه ب ٔمم من طرف امجلعیة ال 1999ٔكتور  6املوافق  عامة ل
دة  .املت

ويل  126.12مرشوع قانون رمق  .3 لعهد ا یاري امللحق  خ ىل الربوتوول  ه  یوافق مبوج
ویورك يف حلقوق املدینة والسیاسیةاخلاص  سمرب  16، املوقع ب  .1966د

ظمي  127.12مرشوع قانون رمق  .4 داث املنظمة املهنیة یتعلق ب ٕ نة حماسب معمتد و
اسبني ن لم  .املعمتد

ة التعاون  37.15مرشوع قانون رمق  .5 تفاق ىل الربوتوول إالضايف امللحق  ه  یوافق مبوج
ط يف  املیدان اجلنايئالقضايئ يف  لر ریل  18املوقعة  بني حكومة اململكة املغربیة  2008ٔ

ط يف  لر ر  6وحكومة امجلهوریة الفرسیة، املوقع   .2015فربا
متمي القانون رمق  83.13 مرشوع قانون رمق .6  .التصال السمعي البرصياملتعلق  77.03یقيض ب

  

  
ة    :العالقات اخلارج

ورة  -  د انعقاد ا ل مو ٔج ار بت عقد ببريوت  17ٕاخ ذیة لالحتاد الربملاين العريب اليت اكنت س لجنة التنف
 .2015یولیوز   25یوم 

دید برتیا -  رملان  س  اب رئ نت ار    .ٕاخ
ار -  رٔسها السید  ٕاخ لجمعیة الوطنیة لبناما واليت  دید  ب  اب مك املنمتي  RUBAN DE LEONنت

ميقراطي   .لحزب الشیوعي ا
  

  

  


