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 230اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارینمجلس  
 
  

 
  

ب رمق ات قرار  ع املك     230اج
ریل  06االثنني لیوم  ٔ2015  

  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس ریل 06االثنني مك كتور محمد  2015 ٔ 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      
ط         حماسب  :   عبد املا افر
اري       داب الز ــــــن  :  محمد    ٔم
                         
     : رونذاملعت
س؛  :    محمد فضیيل       لرئ     اخللیفة الثاين 
س،اخللیفة الرابع   :  شیخ امحدو ادبدا         لرئ
  حماسب  :    ادل املعطي      
وسكوسمح       ــــــن  :    ید    ٔم
ٔبدوح       لطیف  ــــــن  :  عبد ا     ٔم
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ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
 دید  2015/230/01رمق  قرار ٔربعاء بت ریل  22یوم ا ة العارشة ص  2015ٔ ا كتارخي ىل السا با

لفصل  ٔمام الربملان طبقا  لس  ٔعامل هذا ا ت لعرض عن  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا  147لتقدمي الرئ
ستور   .من ا

  
  

رشیع    :ال

  ا مرشوع مرسوم بقانون رمق  2015/230/02 رمققرار متمي القانون رمق  2.15.260ٕ بتغیري و
ت واليت 9.97 ا نت ات  املتعلق مبدونة  ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا لیه جلنة ا ٔن صادقت  سبق و

ٕالجامع شارن  لس املس ٔساسیة مب  .ا
  

ٔسئ    :ا
  س احلكومةاجللسة الشهریة املتعلقة  .مبساء السید رئ
  س احلكومة  2015/230/03 رمققرار ٔسئ التالیة مضن اجللسة الشهریة ملساء السید رئ د ا  :ع
 ٔولاحمل ات التبادل احلر :  ور ا ٓفاق: اتفاق  .احلصی وا
 وضعیة ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلیة:  احملور الثاين. 
 ومايه تدابري احلكومة لتطور هذا :  احملور الثالث ، لحكومة يف القطاع الفال ة  ٔي سیاسة معوم

سرتاتیجی ٔهداف و ق ا ة القطاع، ومايه ٕاجراءاهتا لتحق ات جلعل هذا القطاع رافعة لتمنیة الفال
 .والعامل القروي

  
  

ة    :العالقات اخلارج

  لملوافقة  2015/230/04 رمققرار رته  ٔن تمت ز لباراغواي ب س جملس الشیوخ  مملكة ىل مقرتح رئ
ریل  23ٕاىل   19من املغربیة   ؛2015ٔ
 ة حلضور دعوة من اىل تلبیة  ملوافقة 2015/230/05رمق  قرار ارة اخلارج لت لوزارة املنتدبة امللكفة 

رى  ارة وذ ختلیدا  لت ٔفارقة امللكفني  ارة من  20ملتقى الوزراء ا لت شاء املنظمة العاملیة   10ٕاىل  08ٕال
ش؛ ریل مبرا ٔ 

 لجوء حلضور الورشة ا بتلبیة 2015/230/06رمق  قرار مع ا ٔورويب  ب ا ة من املك راسیة دعوة مو
لجوء یويم  ط؛ 09و  08حول ا لر ریل  ٔ 

 ل  لبدء 2015/230/07رمق  قرار ٔ لس الشورى يف املشاورات من  جتدید قامئة الشعبة املغربیة مب
 .الحتاد املغرب العريب
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 ال  ملوافقة 2015/230/08رمق  قرار عضوة جملس الشیوخ  Morin-Desaillyالسیدة ىل استق
سة جلن الل الفرتة املمتدة من  به من طرفة الثقافة والتعلمي الفريس ورئ شارن  س جملس املس السید رئ

ریل  21ٕاىل  20 ٔ2015.  
 ال وفد عن إالحتاد ىل  ملوافقة 2015/230/09رمق  قرار ستق ٔمانة العامة حلزب إالستقالل  طلب ا

لس یوم  ل امجلهوریة مبوریتانیا من طرف رئاسة ا ٔ ریل  8من   ؛2015ٔ
 لبحر  ملوافقة 2015/230/10رمق  قرار ىل تنظمي لقاء مشرتك بني الربملان املغريب وامجلعیة الربملانیة 

ساين یويم  سكو حول حامیة الرتاث الثقايف إال س سكو وإال ظمة الیون ٔبیض املتوسط وبتعاون مع م و  14ا
 .2015ماي  15

  
  

  : ٕاداریةشؤون 

 ٓت السمعیة  فقةملوا 2015/230/11رمق  قرار ش اص بصیانة امل دید  ىل ٕاطالق طلب عروض 
شارن  لس املس ادة النظر يف اللكفة البرصیة مب ٓلیات مع ٕا دال ا دمة الید العام واس شمل  ٔن  ىل 

ة  .املالیة املرتق
  

  قضا لالطالع
  
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
لح  - ىل  ٔ لس ا لم رمس سنة التقرر السنوي  ت    .2013سا
  

لجن   : ا
ات  - شارن مع جلنة الب لس املس ة مب ات إالنتاج ة والقطا تنظمي یوم درايس مشرتك مابني جلنة الفال

لمؤمتر  ضان بالد  ٔفق اح ة يف  لس النواب قصد عرض تطورات ملف التغريات املناخ ٔساسیة مب  22ا
ة سنة  ٔطراف حول التغريات املناخ   .2016ل

  

ة   :العالقات اخلارج
اب السید  - نت ار  لشیيل عن احلزب  Patricio Wlaker Prietoٕاخ لس الشیوخ  دیدا  سا  رئ

لس؛ ة بنفس ا ٔعضاء جلنة الشؤون اخلارج ٔسامء  ميقراطي مع قامئة ب   ا
تا - د انعقاد الورشة إالف ل مو ٔج ة والتعاون خترب فهيا بت ة حول تقویة مراس من وزارة الشؤون اخلارج ح

ان اليت تعرف حتوالت دميقراطیة   لب ٓلیات ضد إالرهاب يف ٕاطار دو القانون  دور الربملانیني يف وضع 
ایة   بفالیطا؛ 2015ماي  6و  5وذ ٕاىل 

ملغرب مابني  - عقد  ع هیئة الربملان العريب اليت اكنت س د اج ل مو ٔج ار من الربملان العريب بت  8و  5ٕاخ
ری   ؛2015ل ٔ
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تدى  - ٔشغال م شارن يف  ضنته CRANS MONTANA تقرر عن مشاركة وفد جملس املس ي اح ا
ا مابني    ؛2015مارس  14و  12مدینة ا

ست  - عقد ببوداب ٔطليس اليت س لف شامل  لجمعیة الربملانیة ملنظمة  ورة الربیعیة  ئق ا هنغار يف / و
  ؛2015ماي  18و  15الفرتة ما بني 

ورة ت - ٔشغال ا شارن يف  دة املعنیة بوضع املرٔة  59قرر حول مشاركة وفد جمس املس ٔمم املت لجنة ا
دة  –بنویورك  ت املت   ؛2015مارس  20 - 9الوال

لجمعیة الربملانیة  - صادیة التابعة  ق ٔشغال جلنة الشؤون  تقرر حول مشاركة وفد عن الربملان املغريب يف 
ل امل  ٔ   .توسطلالحتاد من 

ورة  - شارن يف ا ويل اليت عقدت  132تقرر موجز حول مشاركة وفد جملس املس لالحتاد الربملاين ا
تنام  .لف

ٔقمي بتوس - ي  عي العاملي ا ج شارن يف املنتدى    .تقرر موجز حول مشاركة وفد جملس املس
  

رملانیة    :شؤون 
د التباد - ع الف إالشرتايك  رشیعیة طلب فریق الت سخ الكرتونیة مجلیع النصوص ال ل إاللكرتوين وتوفري 

لهيا ومعاجلهتا سهیل معلیة إالطالع    .قصد 
لس من  - ٔشغال ا ة عن حضور  ٔمحد بنطل شار  ایة  31اعتذار املس ٔسباب  30مارس ٕاىل  ماي 

  .حصیة
  

  :شؤون ٕاداریة 
ترب  - شقق LPEEا ٔن ال لس وشهد  ان ا شققات یؤكد سالمة ب اصها يه  ه اف ات اليت طلب م

اه السطح رسب م جتة عن   .سطحیة 
  


