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ليوم االثنيي

غلد مىتب جملس املستضارين يوم الاجنني  20ماي  0222احامتػو األس بوغي برئاسة رئيس اجمللس ازلنتور َلد
اًض يخ بيد هللا وحضور األغضاء اًسادة:
َلد فضيًل
حلسن بيجديىن
امحدو ادبدا
غبد اًرحٌلن أصن
ػادل املؼطي
ػابد اصىيي
غبد املاكل أفرايط
محيد هوسىوس

اخلليفة اًثاين ٌلرئيس
:
اخلليفة اًثاًث ٌلرئيس
:
اخلليفة اًرابع ٌلرئيس
:
اخلليفة اخلامس ٌلرئيس
حماسب
:
حماسب
:
حماسب
أمني
:

:
:

يف بداية ىذا الاحامتع تال اًسادة أغضاء املىتب اًفاحتة ترحٌل ػىل أرواح حضااي تفجري مدينة مراوش.
وبؼد املوافلة ػىل مرشوع حمرض احامتع املىتب رمق ً ، 85يوم الاجنني  05أبريي  0222ومضاريع اًلرارات املرتبطة بو ،كرر
املىتب برجمة ٍلوػة من اًنعوص اًترشيؼية اجلاىزة ذالل خلسة معومية يوم ارليس  25ماي  ،0222ويتؼلق األمر بـ :
 .2مرشوع كاهون رمق  20.22يتؼلق بتنظمي مراحؼة اس تثنائية ٌلواحئ الاهتخابية اًؼامة.
 .0مرشوع كاهون رمق  29.22يليض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن اًثاين ٌلهنوض ابألغٌلل الاحامتغية ًفائدة اًؼاملني
ابًلطاع اًؼمويم ٌلعحة.
 .3مرشوع كاهون رمق  32.25يتؼلق بنلي اًبضائع اخلطرة ػرب اًطرق.
 .4مرشوع كاهون رمق  24.28يتؼلق ببيع اًسمم ابدلةل.
 .5مرشوع كاهون رمق  25.29يتؼلق بتدابري اذلاية اًتجارية.
 .6ملرتح كاهون يريم إىل تؼديي املادة  44من اًظيري اًرشيف رمق  2.20.096اًعادر يف  05من رحب ( 2403أنتوبر
 )0220بتنفيذ اًلاهون رمق  65.22مبثابة مدوهة اًتغطية اًعحية األساس ية.
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بؼد ذكل اطلع املىتب ػىل مضاريع كواهني حماةل ػىل جملس اًنواب ويتؼلق األمر ابًنعوص اًتاًية :
 .2مرشوع كاهون رمق  30.22يمتم مبوحبو اًلاهون رمق  25.95املتؼلق مبدوهة اًتجارة.
 .0مرشوع كاهون رمق  34.22يغري ويمتم اًظيري اًرشيف مبثابة كاهون رمق  2.74.388بتارخي  04من حٌلدى اآلدرة 2394
( 25يوًيو  )2974املتؼلق ابًتنظمي اًلضايئ ٌلمملىة.
 .3مرشوع كاهون رمق  35.22بتغيري وتمتمي كاهون املسطرة املدهية.
 .4مرشوع كاهون رمق  40.22يتؼلق بتنظمي كضاء اًلرب وحتديد ادتعاظاتو.
 .5مرشوع كاهون رمق  36.22بتغيري وتمتمي اًلاهون رمق  00.22املتؼلق ابملسطرة اجلنائية.
وبؼد اإلطالع ػىل مذهرة حول أصغال اٌلجن وبرانمج معليا ذالل األس بوع ،اطلع املىتب ػىل هط رساةل الاحتجاج اًواردة من
اًس يد وزير اًتجيزي واًنلي حول األحواء اًيت مرت فهيا خلسة األس ئةل اًضفيية ًيوم اًثالاثء  29أبريي  0222واًواردة بتارخي
 08أبريي  0222واملوهجة إىل رئيس جملس املستضارين.
يف ىذا اإلطار أىاب اًس يد اًرئيس جبميع مىوانت اجمللس اًؼمي ػىل احلفاظ ومسؼة املؤسسة اًربملاهية من ذالل اًتحمك يف
جمرايت اجللسات اًؼمومية املنلوةل مبارشة ،وإغطاء ظورة مثاًية غن ازلور اذلي تلوم بو املؤسسة ذاظة يف ىذه اًظرفية
ازلكيلة اًيت متر مهنا اًبالد.
وخبعوص خلسة األس ئةل اًضفيية ًيوم اًثالاثء  23ماي  0222وافق املىتب ػىل خدول أغٌلل ىذه اجللسة اًيت س يرتأسيا
اخلليفة اًرابع ٌلرئيس اًس يد امحدو ادبدا واًس يد محيد هوسىوس نأمني ٌلجلسة.
يف جمال اًؼالكات اخلارحية ،اطلع املىتب ػىل اًبيان اًعادر غن جملس اًضورى اًبحريين اذلي يدين اًتدذالت اإليراهية يف
صؤون مملىة اًبحرين.
نٌل اطلع ػىل مراسةل بؼثة اململىة املغربية ابالحتاد األوريب بربوهس يي حول احامتع ٍلوػة احلزب اًضؼيب ابًربملان األوريب يف
إطار أايم دراس ية ما بني  4و  6ماي  0222بباًريمو ،واذلي س يتناول ابزلرس مواضيع هتم اًرشانة األورومتوسطية واًعيد
واألمن واًتؼاون اًلضايئ وحماربة اخملدرات ونذا اًلضااي املرتبطة ابألوضاع اًس ياس ية احلاًية ابًؼامل اًؼريب.
من خاهب آدر وافق ػىل دغوة ٌلمضارنة يف املنتدى اًربملاين اًرابع حول "جممتع املؼلوميات" واملنظم من طرف ىيئة األمم
املتحدة والاحتاد اًربملاين ازلويل والاحتاد ازلويل ٌلمواظالت مابني  28و  02ماي  0222جبنيف.
نٌل اطلع املىتب ػىل حفوى اٌللاء ازلرايس حول "حلوق اًطفي" املنؼلد يوم األربؼاء  07أبريي  0222يف إطار اتفاق اًرشانة
بني جملس املستضارين واملرظد اًوطين حللوق اًطفي وبرانمج األمم املتحدة ٌلطفوةل.
يف حمور صؤون اًسادة املستضارين ،وافق املىتب ػىل امللمتس امللدم من املستضارين اًسادة َلد اًرسدي ،أمحد بنطلحة
وغبد اًىبري بومنر طاًبني فهيا اغامتد اترخي اًلرار اًعادر ابجلريدة اًرمسية واذلي أظبحوا مبوحبو أغضاء مبجلس املستضارين
نأساس ًتحديد اًتؼويضات اًربملاهية بدال من كرار ممثي وزير ازلاذلية.
يف حمور اًضؤون اإلدارية وافق املىتب ػىل ملرتحات اٌلجن املتساوية األغضاء يف صأن اًرتكيات يف ازلرخة واًرتبة اخلاظة
مبوظفي إدارة جملس املستضارين مما توفرت فهيم اًرشوط اًلاهوهية.
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القزاراث الوتخذة في اجتواع الوكتب رقن 58
ليوم االثنيي  20هاي 0222

رمق اًلرار
0222/58/22

0222/58/20
0222/58/23

0222/58/24

0222/58/25

مضمون اًلرار

املوضوع

 برجمة اًنعوص اًتاًية يف خلسة معومية يوم ارليس  25ماياًترشيع :
: 0222
 .2مرشوع كاهون رمق  20.22يتؼلق بتنظمي مراحؼة
اس تثنائية ٌلواحئ الاهتخابية اًؼامة.
 .0مرشوع كاهون رمق  29.22يليض بإحداث وتنظمي
مؤسسة احلسن اًثاين ٌلهنوض ابألغٌلل الاحامتغية ًفائدة
اًؼاملني ابًلطاع اًؼمويم ٌلعحة.
 .3مرشوع كاهون رمق  32.25يتؼلق بنلي اًبضائع اخلطرة
ػرب اًطرق.
 .4مرشوع كاهون رمق  24.28يتؼلق ببيع اًسمم ابدلةل.
 .5مرشوع كاهون رمق  25.29يتؼلق بتدابري اذلاية اًتجارية.
 .6ملرتح كاهون يريم إىل تؼديي املادة  44من اًظيري
اًرشيف رمق  2.20.096اًعادر يف  05من رحب 2403
(أنتوبر  )0220بتنفيذ اًلاهون رمق  65.22مبثابة مدوهة
اًتغطية اًعحية األساس ية.
خلسة األس ئةل ا ًضفيية ًيوم اًثالاثء  23ماي  -املعادكة ػىل خدول األغٌلل
* رئاسة اجللسة  :امحدو ادبدا
0222
* أماهة اجللسة  :محيد هوسىوس
 وافق ػىل دغوة ٌلمضارنة يف املنتدى اًربملاين اًرابع حولاًؼالكات اخلارحية :
"جممتع املؼلوميات" واملنظم من طرف ىيئة األمم املتحدة
والاحتاد اًربملاين ازلويل والاحتاد ازلويل ٌلمواظالت مابني
 28و  02ماي  0222جبنيف.
 وافق املىتب ػىل امللمتس امللدم من املستضارين اًسادةصؤون اًسادة املستضارين :
َلد اًرسدي ،أمحد بنطلحة وغبد اًىبري بومنر طاًبني فهيا
اغامتد اترخي اًلرار اًعادر ابجلريدة اًرمسية واذلي أظبحوا
مبوحبو أغضاء مبجلس املستضارين نأساس ًتحديد اًتؼويضات
اًربملاهية بدال من كرار ممثي وزير ازلاذلية.
 وافق املىتب ػىل ملرتحات اٌلجن املتساوية األغضاء يفصؤون إدارية :
صأن اًرتكيات يف ازلرخة واًرتبة اخلاظة مبوظفي إدارة جملس
املستضارين ممن توفرت فهيم اًرشوط اًلاهوهية.
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