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 227اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارینمجلس  
 
  

 
  

ب رمق ت قرارا ع املك      227اج
  2015 مارس 02 االثننيلیوم 

  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس كتور محمد  2015 مارس 02 االثننيمك لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
ٔعضاء السادة    : الشیخ بید هللا وحضور ا

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

رشیع    :ال
  الل دورة  2015/227/01 رمققرار ة  لسة معوم ٔول  رشیعیة اجلاهزة التالیة يف  بربجمة النصوص ال

ریل املق ٔ 
  ط يف  45.14 قانون رمقمرشوع لر ٔمين املوقعة  ال ا ة التعاون يف ا ىل اتفاق ه   11یوافق مبوج

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو قطر 2014مارس 

 ة التعاون يف جمال حماربة اجلرمية املنظمة وإالرهاب،  49.14 مرشوع قانون رمق ىل اتفاق ه  یوافق مبوج
سیل يف  ر  18املوقعة بربو   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة بلجیاك  2014فربا

 ط يف  40.14 مرشوع قانون رمق لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني اململكة  2013ماي  21یوافق مبوج
ٔن نظام قواهتام  ش ٔرايض املنخفضة    .املغربیة ومملكة ا

 ش يف  65.14 مرشوع قانون رمق سیق املوقعة مبرا ـي والت ٔم لتعاون ا رة تفامه  ىل مذ ه  یوافق مبوج
ٔوىل  10 ململكة املغربیة ومملكة البحرن) 2014مارس  12( 1435جامدى ا لیة  ا   .بني وزاريت ا

 نا يف  83.14 مرشوع قانون رمق دان التعاون العسكري املوقع بتاورم ىل االتفاق يف م ه   10یوافق مبوج
ر    .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیة 2006فربا

 ط يف  41.14 مرشوع قانون رمق لر ىل االتفاق املوقع  ه  مترب  16یوافق مبوج بني حكومة  2013س
ٔن  ش رلندا الشاملیة  دة لربیطانیا العظمى وٕا مع اململكة املغربیة وحكومة اململكة املت نظام قواهتام وا

  .املتبادل

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

 
  

ٔسئ  الشفهیة    :ا
  دید 2015/227/02قرار رمق ٔسئ  بت ىل ا س احلكومة  ٔجوبة السید رئ صصة  یوم عقد اجللسة ا

لسیاسة العامة يف  ریل  14املتعلقة  ا مع إ  2015ٔ ة احلادیة عرشة صبا  :دراج احملاور الثالث التالیة ىل السا
ات التبادل احلر  - ٓفاق،: اتفاق   احلصی وا
  وضعیة ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلیة، -
ٔول ومايه  - لحكومة يف القطاع الفال ومايه تدابريها لتطور هذا القطاع ا ة  ٔي سیاسة معوم

سرتاتیجیات جلعل هذا القطا ٔهداف و ق ا ة والعامل القرويٕاجراءاهتا بتحق  .ع رافعة لتمنیة الفال
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ة    :العالقات اخلارج
  ة  ملوافقة 2015/227/03 رمققرار ة لعضون من جلنة الفال ارة والصنا ر الت ة من وز عوة املو ىل ا

ٔملان مبیوخن یويم  مثرن ا لمشاركة يف ندوة لفائدة املس لس  ة  ات إالنتاج قصد  2015مارس  13و  12والقطا
ملغرب ة الصناعیة  لملك لنظام اجلدید  ة يف التعینيالتعریف  س دٕا ال ٔن یمت ٕاعامل م ىل    ؛، 

  لجوء ىل  ملوافقة 2015/227/04 رمق قرار مع ا ٔورويب  ب ا ظمي ورشة ) EASO(مقرتح املك ب
ضیات القانون : "دراسیة لفائدة بعض الربملانیني املغاربة حول موضوع لجوء ومناذج مق ويل يف جمال ا ساين ا إال

ٔوربیة ارب ا ط یويم"من الت لر ریل  9و  8 ، وذ   ؛2015ٔ

  ب 2015/227/05رمق  قرار لمملكة املغربیة  لرتح لجمعیة العامة لروسیا  لس الفدرايل  سة ا رة رئ ز
ها لها السید  2015ماي  27و  26وذ یويم  عوة اليت و شارن؛تلبیة  س جملس املس   رئ

  س جملس  ملوافقة 2015/227/06رمق  قرار ة الرنوجيي من طرف رئ ر اخلارج ال وز ىل استق
شارن یوم  ا؛ 2015مارس  16املس ة العارشة صبا  ىل السا

   خلارج ملس ملوافقة  2015/227/07 رمققرار ملغاربة املقميني  شارن ىل تلبیة دعوة من الوزارة امللكفة 
لمشاركة يف  ٔملانیا"اثنني  ة يف  2015ریل ٔ  26ٕاىل  20، وذ من "ٔسبوع املغرب ب س دٕا ال ٔن یمت ٕاعامل م ىل 

 ؛التعیني

  ة" ىل حضور ندوة ملوافقة  2015/227/08 رمققرار ٔطلسیة حول السیا اليت تنظمها وزارة " املبادرة ا
ة لصاحب اجلال ایة السام ة حتت الر ط من السیا لر  13ٕاىل  11 امل محمد السادس نرصه هللا، وذ 

 ؛2015مارس 

   ٔبیض  بدعوة 2015/227/09 رمققرار لبحر ا لجمعیة الربملانیة  سان التابعة  جلنة احلضارات وحقوق إال
ع ويل والربملان املغريب لعقد اج حتاد الربملاين ا ل حول  ملغرب املتوسط و حامیة الرتاث "شهر ماي املق

لتدمري  ساين املهدد  دات ذات ال" العاملي إال اىل ضوء املست ٔوسط وشامل ٕافریق لرشق ا     ؛ص 
  
  
  

رملانیة    :شؤون 
   لقرارات الفر لبدء  2015/227/10 رمققرار طاع من تعویضات بعض ديف التطبیق الفعيل  الق یة املتعلقة 

شارن املتغیبني  .السادة املس

   ضیاتهملوافقة  2015/227/11 رمققرار لیل املساطر إالداریة والرشوع يف تفعیل مق هنائیة   .ىل الصیغة ا

   ملمتلاكت اخلاص الفرق الربملانیة قصد ٕاشعارمه مبراس  2015/227/12 رمققرار برضورة جتدید الترصحي 
ٔكتور  ل فاحت  شارن ق   .2015لسادة املس

   ٔربعاء بعقد  2015/227/13 رمققرار شارن یوم ا ب جملس املس ع ملك ة  2015مارس  04اج ىل السا
ة صصة ملناقشة السیاسات العموم دید موضوع اجللسة ا  .الثانیة عرشة زو لت
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  :شؤون ٕاداریة 
  رام اىل  ملوافقة 2015/227/13رمق  قرار دٕا ٕا ول م شارن واجلامعة ا ة بني جملس املس ط يف تفاق لر یة 

لس" التكون والتكون املسمتر"موضوع  ٔطر وموظفي ا  .لفائدة 

  رامىل  ملوافقة 2015/227/14رمق  قرار دٕا ٕا شارن ولكیة العلوم القانونیة  م ة بني جملس املس اتفاق
ار البیضاء بغرض  عیة بعني السبع  ج صادیة و ق ٔطر وموظفي و كون  ادة  لسكون وٕا  .ا
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  قضا لالطالع
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
ستوري رمق  - لس ا داث  15/953صدور قرار ا ه بعدم اندراج مقرتح القانون الرايم ٕاىل ٕا ي قىض مبوج ا

ات الرتابیة واملؤسسات العامة يف جمال القانون ة وامجلا ٕالدارات العموم رة املوظفني  اك   .هیئة 
  

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

  ؛جلهاتیتعلق  111.14مرشوع قانون تنظميي رمق  

  ٔقالميیتعلق  112.14مرشوع قانون تنظميي رمق   ؛لعامالت وا
  اتیتعلق  113.14مرشوع قانون تنظميي رمق   ؛مجلا
 - متمي الفصل ريم ٕاىل تغیري و ة من  3مقرتح قانون  لیه ظهري  القانون اجلنايئمجمو ٔن املصادقة  ش الصادر 

  ؛1962نونرب  26املوافق لـ  1382جامدى الثانیة  28بتارخي  1.59.413رمق 
  ة  22.14مرشوع قانون رمق لتعاون يف جماالت الوظیفة العموم رة تفامه  ىل مذ ه  اخلدمة (یوافق مبوج

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

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

روما من  الل دورته السادسة والثالثني املنعقدة  ة  ذیة والزرا ٔ   ؛2009نومفرب  23ٕاىل  18ل

  ة  76.14مرشوع قانون رمق ىل اتفاق ه  اریة، املوقعة  التعاون القضايئیوافق مبوج يف املادة املدنیة والت
ط يف  ر  19لر   بوسنة والهرسك؛بني اململكة املغربیة وال  2014فربا

  ط يف  94.14مرشوع قانون رمق لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني حكومة  2014ماي  21یوافق مبوج
سیل(اململكة املغربیة وحكومة الطائفة الفرسیة لبلجیاك  رو درالیة والوين ــ  الوضعیة القانونیة حول ) ف

ة مج التعلمي لمؤسسات املدرسیة البلجیك ملغرب؛اليت تطبق الرب سیل  رو درالیة والوين ــ    ي لف
  ٔن  107.14مرشوع قانون رمق ش ىل االتفاق  ه  ادةیوافق مبوج رخص الق ) السوق( رتاف املتبادل 

ش يف  ٔوىل  11املغربیة والسعودیة املوقع مبرا بني حكومة اململكة ) 2014مارس13( 1435من جامدى ا
  سعودیة؛املغربیة وحكومة اململكة العربیة ال 

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

  ة  66.14مرشوع قانون رمق ىل االتفاق إالضايف التفاق ه  ذ   املتبادلالتعاون القضايئیوافق مبوج وتنف
رمني ٔحاكم القضائیة وسلمي ا روما يف  ا ر  12املوقعة  بني اململكة املغربیة وامجلهوریة  1971فربا

ریل  ٔ ط يف فاحت  لر   ؛2014إالیطالیة، املوقع 
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  ویورك يف  93.14مرشوع قانون رمق ة املوقعة ب ىل االتفاق ه  مترب  25یوافق مبوج  بني اململكة 2013س
هترب الرضیيباملغربیة ومجهوریة ٕاستونیا  ع ا زدواج الرضیيب وم ىل  لتجنب  دان الرضائب  يف م

ل   .ا
  

ة    :العالقات اخلارج
ة  - تاح ف لورشة  ٔبیض املتوسط  لبحر ا ظمي امجلعیة الربملانیة  ة والتعاون ب ار من وزارة الشؤون اخلارج ٕاخ

شهد حتوالت سیاسیة، مع دور الربملانیني لوضع نظام ف ول اليت  عال ضد إالرهاب يف ٕاطار دو القانون يف ا
ریل  16و  15وذ بفالیطا یوم   ؛2015ٔ

ي انعقد بتوس من  - لساكن  والتمنیة ا تدى الربملانیني العرب  ع الربملاين لتفعیل م ج ة من تقرر  س
  ؛2014غشت  21ٕاىل  19

ٔشغال ورشة معل  تقرر حول مشاركة السید عبد - شرتايك، يف  الف  ٔومعو، عضو فریق الت لطیف  ا
انب اليت انعقدت  مبالطا ٔ ة ظاهرة املقاتلني إالرهابیني ا ر  19ٕاىل  17من  راسة السبل الفعا ملوا فربا

  ؛ 2015
ٔشغال اجللسة الرابعة لالنعقاد العادي ال  - شارن يف  سنوي الثالث تقرر حول مشاركة وفد عن جملس املس

م  2015- 2014 ٔ لقاهرة  لربملان العريب اليت انعقدت  ٔول  رشیع ا ر  18- 13من الفصل ال   .2015فربا
ٔمن وحقوق  - ع جلنة الشؤون السیاسیة وا ٔشغال اج شارن يف  تقرر حول مشاركة وفد عن جملس املس

ل املتوسط  ٔ لجمعیة الربملانیة لالحتاد من  سان التابعة  ر  30اليت انعقدت بربشلونة یوم إال   ؛ 2015ینا
شارن يف حول مشاركة ٔويل تقرر  - ع حول موضوعٔشغال وفد عن جملس املس ٔمن": ج ماكحفة و  ا

روما یويم  "إالرهاب یطايل  ي انعقد مبقر جملس الشیوخ  ر  27و 26ا   .2015فربا
  

  لمتابعةقضا 
ٔسئ الشفهیة    :ا

ل یوم حتدید موضوع اجل  - ب املق ع املك الل اج ميها  ة وتق صصة ملناقشة السیاسات العموم لسة السنویة ا
ٔربعاء  ة الثانیة عرشة زو 2015مارس  04ا   .ىل السا


