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اجتماع المكتب رقم222

مجلس المستشارين

كرارات اجامتع املىتب رمق 020
ًيوم االجنني  00ص تنرب 0202
غلد مىتب جمَس املستضارين ًوم االجنني  00ص تنرب  0202اجامتػا برئاسة رئيس اجملَس ادلنتور دمحم اًض يخ بيد هللا وحضور
ا ألغضاء اًسادة:
اخلَيفة الأول ٌَرئيس،
:
فوزي بنؼالل
اخلَيفة اًثاًث ٌَرئيس،
:
حلسن بيجديىن
اخلَيفة اخلامس ٌَرئيس،
:
غبد اًرحٌلن أأصن
حماســـــــب؛
:
ػابد اصاكًي
حماســـــــب ؛
:
غبد املاكل أأفرايط
أأمــــني.
:
ػداب اًزغاري
أأمـــني.
:
محيد هوسىوس

املتغيبون

:
دمحم فضيًل
ص يخ امحدو ادبدا
ػادل املؼطي
غبد اٌَطيف أأبدوح

:
:
:
:

اخلَيفة اًثاين ٌَرئيس؛
اخلَيفة اًرابع ٌَرئيس؛
حماسب؛
أأمـــني.
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اًلرارات اًعادرة غن الاجامتع
اًترشًع :
 .0برجمة اًنعوص اجلاىزة يف أأول جَسة معومية ًؼلدىا اجملَس بؼد افتتاح ادلورة اًترشًؼية وًتؼَق ا ألمر بـ :
 مرشوع كانون رمق ً 64.00تؼَق بؼلود اًرشانة بني اًلطاػني اًؼام واخلاص.
 مرشوع كانون تنظميي رمق ً 012.01لانون املاًية.
 .0احاةل مرشوع كانون رمق ً 42.00ليض بحداث وتنظمي مؤسسة ٌَهنوض بلأغٌلل الاجامتغية ًفائدة اًؼامَني بوزارة اًفالحة
واًعيد اًبحري – كطاع اًفالحة ػىل جلنة اًفالحة كعد دراس تو.

ػالكة اجملَس مع املؤسسات ادلس تورًة:
 -0تالوة كرار اجملَس ادلس توري رمق  722/02اذلي رصح مبوجبو بؼدم ادتعاظو ٌَنظر يف اًطؼن امللدم من كبي رئيس اًفرًق
اًفيدرايل ٌَوحدة وادلميلراطية املتؼَق بؼدم دس تورًة املرسوم بلانون رمق  0-02-374وذكل يف بداًة أأول جَسة معومية ًؼلدىا
اجملَس بؼد افتتاح ادلورة اًترشًؼية.
 -0اطالع اجملَس ػىل ر أأي اجملَس الاكتعادي والاجامتغي واًبييئ حول مرشوع اًلانون رمق ً 021.00تؼَق مبؤسسات االئامتن
واًييئات املؼتربة يف حمكيا وذكل تبؼا ًطَب جمَس املستضارين؛
 -1طَب رأأي اجملَس الاكتعادي والاجامتغي واًبييئ بضأأن :
 مرشوع كانون رمق ً 60.00تؼَق بًساحي؛
 مرشوع كانون رمق ً 05.01تؼَق بس تغالل امللاًع؛

ا ألس ئةل اًضفيية :
 اكرتاح موضوع اجلَسة اخملععة ًلأس ئةل املوهجة ٌَس يد رئيس احلىومة املتؼَلة بًس ياسة اًؼامة  :اصاكالت الاستامثر
ورىاانت احملافظة ػىل تنافس ية امللاوالت وحٌلًة اًلدرة الاس لهالهية ٌَوواطنني.

صؤون برملانية :
 -كرار بظدار احلعيةل اًؼامة لأصغال اجملَس برمس اًس نة اًربملانية 0202 – 0201؛

صؤون ادارًة :
 -0املوافلة ػىل ترمجة اًنظام ادلاذًل جملَس املستضارين ٌَغات اًفرنس ية والاجنَزيًة والاس بانية،
 -0املوافلة ػىل اظالح منعة اًرئاسة بًلاػة اًىربى،
 -1املوافلة ػىل تنظمي ورصة معي ًفائدة أأغضاء مرنز اًبحوث وادلراسات اًربملانية ،اًربط يف  0و  0أأنتوبر ،0202
 -2املوافلة ػىل اجراء دراسة تلنية كعد هتيئة وبناء فضاءات جدًدة بجملَس غند املدذي اخلَفي ٌَبناًة.
 -3املوافلة ػىل رصف منحة غيد الأحضى.
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كضااي ًالطالع
اًترشًع :
 -0ادبار بتوظي جمَس اًنواب بـوجووػة من اًنعوص اًترشًؼية اًتاًية :
 مرشوع كانون رمق ً 002.01تؼَق بنظام امللاول اذلايت.
 مرشوع كانون رمق ً 011.00تؼَق بًؼالمات املوزية ملنتوجات اًعناػة اًتلَيدًة؛
 ملرتح كانون ًتؼَق بًييئة اًوطنية ًالرشاف ػىل الانتخابت ومراكبلها تلدم بؼغ نواب اًفرًق الاس تلاليل واًفرًق
الاصرتايك.
 -0ادبار من جمَس اًنواب بسحب ملرتيح كانون ،وىٌل :
 ملرتح كانون ًليض بتؼدًي وتمتمي اًظيري اًرشًف رمق  0.34.052مبثابة كانون اًلضاء اًؼسىري؛
 ملرتح كانون ًليض بًغاء غلوبة االػدام واستبداًيا بًسجن املؤبد مع احلرمان من احلق يف طَب اًؼفو.

ػالكة اجملَس مع املؤسسات ادلس تورًة :
 -ظدور اًتلرير اًس نوي ٌَوجَس الاكتعادي والاجامتغي واًبييئ برمس س نة 0201؛

اٌَجن :
 االطالع ػىل مراسةل رئيس اًفرًق ادلس توري اًيت ًطَب فهيا من رئاسة اجملَس اًؼوي ػىل تضىيي جلنة تلنية ًؼيد اٍهيااًتوافق حول ظيغة جدًدة ًنط املرشوع املتؼَق مبؤسسات االئامتن واًييئات املؼتربة يف حمكيا مبا ًضون مالءمتو مع توظيات
اجملَس الاكتعادي والاجامتغي واًبييئ .وكد اغترب املىتب أأن ادتعاص تىوين جلينة تلنية ًؼود اىل اٌَجنة اخملتعة.

اًؼالكات اخلارجية
 انتخاب رئيس جدًد جملَس اًض يوخ املىس ييك؛ تأأجيي جدًد ًزايرة رئيسة جلنة اًؼالكات اخلارجية مبجَس اًض يوخ املىس ييك ٌَوغرب؛ تأأجيي زايرة رئيس جمَس اًضورى اًلطري اىل املغرب؛ اغتذار جمَس اًضورى اًلطري غن تىوين جلنة ٌَعداكة مع جمَس املستضارين نظرا ًرغبة أأغَبية أأغضاء جمَس اًضورى يفالانضٌلم ًيذه اٌَجنة.
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مواضيع ٌَوتابؼة
اًؼالكات اخلارجية :
 -0اًتحضري جملووػة من اٌَلاءات واًتظاىرات اًربملانية اًيت س يحتضهنا اًربملان املغريب مبجَس يو كبي هناًة اًس نة وًتؼَق الأمر بـ :
 اٌَلاء اًتضاوري حول مسامهة اًربملان املغريب يف املنتدى اًؼاملي حللوق االنسان ًوم  02ص تنرب .0202
 اًندوة ادلوًية حول موضوع "تفؼيي الاًزتامات ادلوًية يف جمال حلوق االنسان ػىل املس توى اًوطين  :مسامهة اًربملاانت
يف أأصغال جمَس حلوق االنسان" اًتابع ملنظوة ا ألمم املتحدة  12 – 07ص تنرب .0202
 ادلورة ٌَ 43جنة اًتنفيذًة واملؤمتر ً 15الحتاد اًربملاين االفرًلي من  07أأنتوبر اىل  20نونرب .0202
 املنتدى اًربملاين املغريب االس باين اًثاًث ًويم  01و  02نونرب .0202
 املنتدى اًؼاملي حول حلوق االنسان مراوش – من  05اىل  12نونرب .0202
 ادلور اًثامنة ٌَجوؼية الاستضارًة ٌَربملانيني من أأجي احملمكة اجلنائية ادلوًية وحمك اًلانون  2و  3دجنرب .0202
 ادلورة ً 010الحتاد اًربملاين ادلويل – جنيف من  00اىل  04أأنتوبر .0202
 -0كبول غضوًة اًربملان املغريب بعفة مالحظ يف منتدى رؤساء املؤسسات اًترشًؼية ألمرياك اًوسطى واًاكراًيب؛

صؤون برملانية :
 -0اًتدابري املتخذة من أأجي تفؼيي امللتضيات ادلس تورًة املتؼَلة بنتخاب أأغضاء احملمكة ادلس تورًة.
 -0اًتنس يق مع جمَس اًنواب كعد اًتحضري الفتتاح ادلورة اًترشًؼية.

صؤون ادارًة:
 -0مرشوع اًربانمج اًس نوي ملرنز ادلراسات وا ألحباث اًربملانية؛
 -0مرشوع دمع اًبنم اًؼاملي ٌَربملان املغريب يف جمال مراكبة املزيانية واملسامهة املواطنة.
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