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اجتماع المكتب رقم 203

مجلس المستشارين

كرارات اجامتع املكتب رمق 203
ميوم االجنني  29ص تنرب 4102
غلد مكتب جملس املستضارين يوم االجنني  29ص تنرب  4102اجامتػا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور دمحم امض يخ بيد هللا وحضور
ا ألغضاء امسادة:
اخلليفة امثاين نلرئيس،
:
دمحم فضيًل
اخلليفة امرابع نلرئيس،
:
ص يخ امحدو ادبدا
اخلليفة اخلامس نلرئيس،
:
غبد امرحٌلن أأصن
حماســـــــب؛
:
ػابد اصاكيل
أأمــــني.
:
ػداب امزغاري

املتغيبون

:
فوزي بنؼالل
حلسن بيجديكن
غبد املاكل أأفرايط
ػادل املؼطي
غبد انلطيف أأبدوح
محيد كوسكوس

:
:
:
:
:
:

اخلليفة الأول نلرئيس؛
اخلليفة امثامث نلرئيس؛
حماســـــــب؛
حماســـــــب؛
أأمـــني.
أأمـــني.

2

17/10/2014

15:56:33

املرارات امعادرة غن الاجامتع
امترشيع :
 كرار بربجمة هط جرشيؼي جاىز يف أأول جلسة معومية يؼلدىا اجمللس بؼد افتتاح ادلورة : مرشوع كاهون رمق  01..04يتؼلق مبؤسسات االئامتن وامييئات املؼتربة يف حمكيا.
ػالكة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية:
 كرار ابملوافلة ػىل ثؼيني ا ألمني امؼام نلمجلس مؼلد اجامتع مع ا ألمني امؼام نلييئة امللكفة بتللي ومراكبة وثتبعثرصحيات أأغضاء جملس املستضارين ابجمللس ا ألػىل نلحساابت ملناكضة االإجراءات املزمع اختاذىا من أأجل حتيني كاػدة
املؼطيات اخلاظة ابمسادة املستضارين.
امؼالكات اخلارجية :
 كرار ابملوافلة ػىل زايرة رئيس جملس امض يوخ اماكزادس تاين نلمغرب يف أوادر صير هوهرب ميذه امس نة. كرار ابملوافلة ػىل زايرة رئيس انلجنة اموطنية نلمؤمتر الاستضاري امس يايس نلضؼب امعيين مبالدان من  1.اإىل 10هوهرب .4102
صؤون اإدارية :
 كرار ابملوافلة ػىل رصف منحة ادلورة. كرار ابملوافلة ػىل جسوية اموضؼية املامية جمللس املستضارين اجتاه رابطة جمامس امضورى وامض يوخ واجملامس املٌلجةل مياابإفريليا وامؼامل امؼريب مع حتديد امسلف املايل امواجب ثأأديتو لك س نة.
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كضااي م إالطالع
امترشيع :
 -0اإدبار بتوظل جملس امنواب مبلرتيح كاهون وىٌل :
 ملرتح كاهون بتؼديل املواد  24 ،4. ،4من املاهون امتنظميي رمق  42.00املتؼلق مبجلس امنواب (ثلدم بو
أأغضاء فريق امؼداةل وامتمنية).
 ملرتح كاهون يليض ابإحداث وثنظمي مؤسسة ا ألغٌلل الاجامتغية مفائدة موظفات وموظفي امربملان( .ثلدمت بو
امنائبة فاطمة امضؼيف من امفريق احلريك).
انلجن :
 اإدبار من رئيس امفريق الاصرتايك ابهتداب املستضار دمحم اميبطي كؼضو بلجنة امتؼلمي وامضؤون امثلافية والاجامتغيةبدل غضويتو بلجنة اخلارجية واحلدود وادلفاع اموطين واملناطق احملتةل.
 -..2اإدبار من رئيس امفريق الاصرتايك بسحب غضوية املستضار غبد امواحد بلفليو من جلنة ادلاذلية وادلاػات
امرتابية وامبنيات ا ألساس ية وذكل غلب اهتخابو رئيسا نلجنة اخلارجية.
امؼالكات اخلارجية
 االإطالع ػىل جدول أأغٌلل الاجامتع امتنس يلي نلضؼب امؼربية املضاركة يف أأصغال الاحتاد امربملاين ادلويل جبنيف يوم 04أأكتوبر .4102
 االإطالع ػىل ثلرير حول مرشوع مزياهية الاحتاد ا ألورويب  4100واملضية اموطنية. االإطالع ػىل ثلرير حول انللاء امتضاوري متحضري مضاركة امربملان املغريب يف املنتدى امؼاملي امثاين حللوق االإوسان اذليس يؼلد مبراكش من  42اإىل  .1هوهرب .4102
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