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 229اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارینمجلس  
 
  

 
  

ب رمق ات قرار  ع املك     229اج
ٔربعاءلیوم    2015 مارس 18 ا

  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس ٔربعاءمك كتور محمد  2015 مارس 18 ا لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
ٔعضاء السادة    : الشیخ بید هللا وحضور ا

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

رشیع    :ال
  لس  بربجمة 2015/229/01رمق  قرار ة یعقدها ا لسة معوم ٔول  رشیعیة اجلاهزة يف  النصوص ال

ورة امل  ٔمر بـ  قالل ا  :ویتعلق ا
اسبني یتعلق  127.12مرشوع قانون رمق  .1 لم داث املنظمة املهنیة  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  ب

ن  .املعمتد
ٔن  038.13 مرشوع قانون رمق .2 داث املدرسة الوطنیة ال ش   .علیا لٕالدارة ٕا
ىل   45.14 مرشوع قانون رمق .3 ه  ةیوافق مبوج ٔمين يف التعاون اتفاق ال ا ط يف  ا لر املوقعة 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو قطر 2014مارس  11
ة التعاون يف جمال  49.14 ن رمقمرشوع قانو .4 ىل اتفاق ه  حماربة اجلرمية املنظمة یوافق مبوج

سیل يف وإالرهاب ر  18، املوقعة بربو بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة  2014فربا
  .بلجیاك 

ط يف  40.14  وع قانون رمقمرش  .5 لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني اململكة  2013ماي  21یوافق مبوج
ٔن  ش ٔرايض املنخفضة    .نظام قواهتام املغربیة ومملكة ا

ىل  65.14 مرشوع قانون رمق .6 ه  سیقیوافق مبوج ـي والت ٔم لتعاون ا رة تفامه  ش  مذ املوقعة مبرا
ٔوىل  10يف  ململكة املغربیة ومملكة ) 2014مارس  12( 1435جامدى ا لیة  ا بني وزاريت ا

  .البحرن
نا   83.14 مرشوع قانون رمق .7 دان التعاون العسكري املوقع بتاورم ىل االتفاق يف م ه  یوافق مبوج

ر  10يف    .حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیةبني  2006فربا
ط يف  41.14 مرشوع قانون رمق .8 لر ىل االتفاق املوقع  ه  مترب  16یوافق مبوج بني  2013س

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

  

  
ٔسئ   : ا
  اتیة امللكفة بتحضري اجللسة شكال ىل ملوافقة  2015/229/02 رمققرار ة املوضو لمجمو هنائیة   ا

ة مي السیاسات العموم صصة ملناقشة وتق ىل  2015مارس  23واليت ستجمتع یوم االثنني  السنویة ا
ا ة احلادیة عرشة صبا  :  من  هذه تضمو . السا
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ٔصا وامل ري بومنر  :    عارصة فریق ا شامس، والسید عبد الك  السید حكمي ب

ستقاليل شایب  :      الفریق  لبار ومحمد ب   السید عبد السالم ا
  السید ادرس مرون، والسید سعید التدالوي  :        الفریق احلريك

ٔحرار ید املهايش  :    فریق التجمع الوطين ل   السید عبد القادر سالمة، والسید عبد ا
شرتايك فریق لمي   :      حتاد    السید محمد 

ستوريالفریق    السید ادرس الرايض  :      ا
شرتايك الف  اري  :    فریق الت داب الز   السید محمد 

درايلالفریق  يش  :      الف   السید العريب 
ة  عیةمجمو ج ميقراطیة    السید عبد الصمد عرشان    :  احلركة ا

ل  حتاد املغريب  ة  صور  :    شغلمجمو   السید عبد السالم م
لشغل حتاد الوطين  ة         .السید محمد رماش  :    مجمو

  
  
  

ة    :العالقات اخلارج

  ة ٕاىل السید  ملوافقة 2015/229/03 رمققرار س جملس الشیوخ البولوين املو ىل تلبیة دعوة رئ
ٔول من هذه ال  الل النصف ا رة بولونیا  شارن لز س جملس املس  .سنةرئ

  ال ىل 2015/229/04 رمققرار س  استق ٔول الربتغايل من طرف السید رئ ر ا ئب الوز السید 
شارن یوم  ة الرابعة زو 2015مارس  20جملس املس  .ىل السا

  رة العمل اليت اكنت ستقوم هبا ىل التعدیل املقرتح ل ملوافقة  2015/229/05 رمققرار د ز تغیري مو
سة لمغرب درالیة من رئ لجمعیة العامة لروسیا الف درايل  لس الف  14و  13ٕاىل  2015ماي  27و  26 ا

 .2015ماي 
  ٔشغال ملوافقة  2015/229/06 رمققرار ٔورو امجلعیة الربملانیة ىل حضور  ظم مؤمترا لس  اليت س

 .الربتغال/  الغوس يف 2015مارس  31و  30یويم " احلوار بني الشامل واجلنوب حول الهجرة"حول 
  ساين العاملي"ىل عقد ندوة حول  ملوافقة 2015/229/07 رمققرار ، بتعاون "حامیة الرتاث الثقايف إال

ظمة  ٔبیض املتوسط وم ت البحر ا رملا  .UNESCOمع احتاد 
  شار احلو املربوح املعوة ىل ا ملوافقة 2015/229/08 رمققرار ة ٕاىل السید املس ٔشغال  رحلضو و

م  ٔ عقد بديب  اثة والتطور اليت س ويل لٕال  . 2015مارس  26 -  24معرض ومؤمتر ديب ا
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 ول ىل تلبیة  ملوافقة 2015/229/09رمق  قرار ت ا رملا دعوة حلضور املؤمتر العاملي الرابع لرؤساء 
دة ب  ٔمم املت عقد مبقر ا ويل اليت س حتاد الربملاين ا ٔعضاء يف  رب 02غشت ٕاىل  31ویورك من ا  شت

2015. 
 ال  ملوافقة 2015/229/10رمق  قرار ة الصداقة الفرسیة ىل استق س مجمو و رئ وم ان  رس السید 

لس الشیوخ رة معل املغربیة مب ز ي سیقوم   .2015مارس  20و  19لمغرب یويم  ا
  

  
  

  :خمتلفات 

 ٔرسة والتمنیة ىل تلبی ملوافقة 2015/229/11رمق  قرار رة التضامن واملرٔة وا ة من وز ة دعوة مو
زة  ا الن نتاجئ  عیة حلضور حفل ٕا ٔربعاء " متزي املرٔة املغربیة"ج ار البیضاء  2015مارس  25یوم ا

ط ٔفر ب السید عبد املا  لس يف هذا احلدث عضو املك ث سميثل ا   .ح
  

  : ٕاداریةشؤون 

 ن هيم ىل  ملوافقة 2015/229/12رمق  قرار دید رب ٕاطالق طليب عرضني  جتدید عقد الصیانة 
هتاء من خمتلف  عددة التخصصات والثاين صیانة املعدات السمعیة البرصیة وذ بعد  ٔول الصیانة م ا

شارات الرضوریة س  .إالجراءات املسطریة و
  

  قضا لالطالع
  

  
ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

يئ حول مرشوع قانون ٕاطار رمق  -  عي والب ج صادي و ق لس  حبامیة یتعلق  97.13رٔي ا
هنوض هبا اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش   . ا

  
رشیع    :ال

ار بتوصل جملس النواب بـ  -   :ٕاخ
  من ذي  24الصادر يف  1.11.166من الظهري الرشیف رمق  26مقرتح قانون تنظميي بتعدیل املادة

ذ القانون التنظميي رمق ) 2011ٔكتور  22( 1432القعدة  ف ٔحزاب السیاسیة 29.11ب  .املتعلق 
 و  .مقرتح قانون ٕاطار حول تدبري املاكسب الرمقیة 

  متمي القانون رمق ذه ظهري رشیف رمق  37.99مقرتح قانون یقيض ب ف حلا املدنیة الصادر ب املتعلق 
 ).2002ٔكتور  3( 1423رجب  25املؤرخ بـ  1.02.239
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ة   :العالقات اخلارج
ر  - ستضافة اجلزا ا والعامل العريب  الس املامث يف ٕافریق ار من رابطة جمالس الشیوخ والشورى وا ٕاخ

رب  بوع الثالث من شهر شت ٔس الل ا لسها  ع العارش  ج لرابطة و  .2015لمؤمتر التاسع 
ئق حول امجلعیة  - عقد هبانوي لالحتاد ا 132و ويل اليت س م / لربملاين ا ٔ تنام  فاحت  –مارس  28الف

ریل  ٔ2015. 
لربملان العريب اليت  - ٔول  رشیعي ا نعقاد الثالث من الفصل ال ور  ئق الصادرة عن اجللسة الرابعة  الو

لقاهرة یوم  ر  17انعقدت   .2015فربا
رابطة جمالس الشیوخ البیان اخلتايم ملؤمتر تعزز العالقات بني ا - ٔعضاء  ول ا لسیدات الربملانیات يف ا

لقاهرة یويم  ا والعامل العريب اليت انعقدت  فریق ٕ الس املامث  ر  9و  8والشورى وا   .2015فربا
  

رملانیة    :شؤون 
لس يف جلنة املتاب - متثیل ا لنائبة كزنة الغايل والنائبة مجی املصيل  عة اليت سیعهد تعیني جملس النواب 

لس الوطين حلقوق  رملان وا رة التفامه املوقعة بني  لزتامات املشرتكة املتضمنة يف مذ ذ  هيا مبتابعة تنف ٕا
سان  .إال

  
  :شؤون ٕاداریة 

لسیه - لربملان مب  .تقدمي البوابة إاللكرتونیة 
  


