
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عاجامت كرارات 
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 402 اجتماع المكتب رقم                                                                                       المستشارينمجلس  
 

 

 

 

    402اجامتع املىتب رمق كرارات 

 2400أأنتوبر  06الأربؼاء ًيوم 
 

 

 

برئاسة رئيس اجملَس ادلنتور دمحم اًض يخ بيد هللا  ااجامتػ 4002 أأنتوبر 06الأربؼاء مىتب جمَس املستضارين ًوم  غلد

  وحضور الأغضاء اًسادة: 

  

 ؛اخلَيفة الأول ٌَرئيس :  فوزي بيؼالل   

 ؛اخلَيفة اًرابع ٌَرئيس :  ادبدا ص يخ امحدو   

    حماســـــــب؛ :  يػابد اصىي   

   

  : ؼتذرونامل 

 ؛اخلَيفة اًثاين ٌَرئيس :  دمحم فضيًل   

 ؛اخلَيفة اخلامس ٌَرئيس :  غبد اًرحٌلن أأصن   

 حماسب؛  :  غبد املاكل أأفرايط   

 .امنب : دمحم ػداب اًزغاري   

 

  : املتغيبون

 ؛اخلَيفة اًثاًث ٌَرئيس :  حلسن بيجديىن

 ؛بـــــــحماس :   ػادل املؼعي   

 ؛أأمـــني : غبد اٌَعيف أأبدوح   

 أأمـــني. :  محيد هوسىوس   
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 اًلرارات اًعادرة غن الاجامتع
 

 ػالكة اجملَس مع املؤسسات ادلس تورًة:

ئيس الأول ٌَمجَس الأػىل ٌَحساابت تلدمي اًر ً  بربجمة اجامتع مضرتك ٌَجيتني اخملتعتني مبجَيس اًربملان كرار -

ػىل  4002أأنتوبر  44ًوم "وذكل مٌظومة اًتلاػد ابملغرب: اًتضخيط وملرتحات الإظالحٌَتلرير املوضوػايت حول "

 مبلر جمَس اًيواب. اًساػة اًؼارشة ظباحا

اًتدبري ابت حول "ثلدمي ثلرير اجملَس الأػىل ٌَحساببدء املضاورات مع جمَس اًيواب كعد حتدًد موػد  كرار -

 " أأمام جلية املاًية واًتخعيط واًتمنية الاكتعادًة مبجَس املستضارين واٌَجية املٌلجةل مبجَس اًيواب.املفوض

ظالح أأهظمة  كرار - بؼرض موضوع حتدًد جَسة مٌاكضة غرض اًرئيس الأول ٌَمجَس الأػىل ٌَحساابت حول اإ

مبجَس املستضارين ونذا جَسة مٌاكضة غرض رئيس اجملَس اًوظين  اًتلاػد مع اًوزير املؼين داخي اٌَجية اخملتعة

 حللوق الإوسان ػىل هدوة اًرؤساء من أأجي اختاذ اًلرار اٍهنايئ.
 

 اًترشًع :

 بؼد حعة الأس ئةل اًضفِية : مبارشة 4002 أأنتوبر 00 اًيعوص اًترشًؼية اًتاًية ًوم اًثالاثء ربجمةب كرار -

 ؼلود اًرشانة بني اًلعاػني اًؼام واخلاص.ب ًتؼَق 64.04 رمق مرشوع كاهون 

 ًلاهون املاًية. 010.01 مرشوع كاهون ثيظميي رمق 

 امبؤسسات الئامتن واًِيئات املؼتربة يف حمكِ ًتؼَق 001.04رمق  مرشوع كاهون. 

 وسريأأس ُذٍ اجلَسة اخلَيفة الأول ٌَرئيس اًس يد فوزي بيؼالل واًس يد دمحم ػداب اًزغاري كأمني ٌَجَسة.

يف صأأن ػدم اختعاص اٌَجية  ػىل ادلفع اًلاهوين اذلي ثلدمت بَ جلية اًؼدل واًترشًع وحلوق الإوساناملوافلة  -

ىل جلية  007.04دلراسة مرشوع اًلاهون رمق  املاًية واًتخعيط واًتمنية هظرا لهتلال اختعاص هط املرشوع اإ

 .الاكتعادًة
 

 الأس ئةل اًضفِية :

س ئةل اًضفِية خالل ُذٍ ادلورة ًوم اًثالاثء املبدئية ػىلابملوافلة  كرار -  أأنتوبر 02 جدول أأغٌلل أأول جَسة ًأأ

 وسريأأس ُذٍ اجلَسة اخلَيفة الأول ٌَرئيس اًس يد فوزي بيؼالل واًس يد ػداب اًزغاري كأمني ٌَجَسة.. 4002

ة اخملععة  كرار - ملياكضة اًس ياسات مبراسةل اًفرق واجملموػات اًربملاهية كعد حتدًد موضوػات اجلَسة اًس يًو

ونذا اًرشوع يف ثعبيق امللتضيات ادلس تورًة امليظمة ًِذا اًضأأن حىت ًتس ىن ٌَمجَس غلد ُذٍ اًؼمومية وثليميِا 

ي امللبةل.  اجلَسة خالل دورة أأبًر

ة اخملععة لأجوبة اًس يد رئيس احلىومة ػىل الأس ئةل املتؼَلة ابًس ياسات اًؼامة ًوم  كرار - بؼلد اجلَسة اًضًِر

 ػىل اًساػة اًرابؼة غرصا. 4002 هوهرب 07الأربؼاء 
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 اًؼالكات اخلارجية :

اًغري معحوبني ػىل ثَبية دغوة جمَس اًض يوخ املىس ييك حلضور مؤمتر دويل حول الأظفال املِاجرين  ابملوافلة كرار -

 املىس يم. Chiapasمبدًية  4002أأنتوبر  42و 41ويف حاةل ىزاع ًويم 

 .4002أأنتوبر  40ابملوافلة ػىل اس تلبال انئب وزير اًؼالكات اخلارجية الأرجٌتيين ًوم  كرار -

ًفاد وفد غن جمَس املستضارين ًربملان ادلومييياكن. كرار -  ابملوافلة لإ

 . Foprelفد ميثي رؤساء برملاانت دول أأمرياك اًوسعى واًاكراًيب ابملوافلة ػىل اس تلبال و  كرار -
 

 صؤون برملاهية :

دراج الإػالن اذلي ًتلدم بَ أأمني اجملَس خالل افتتاح جَسة الأس ئةل اًضفِية ػىل أأهظار  ابملوافلة ػىل كرار  - اإ

 املىتب كعد املوافلة ػَيَ أأول.
 

 : صؤون اإداًرة

 حضور مٌدويب اًوزارات يف أأصغال اٌَجن اغامتدا ػىل بعائق دخول كارة وأأخرى مؤكتة. ػىل ثيظميملوافلة اب كرار  -

ػادة هتيئة اًباب اًفاظي بني اجملَسني وجتِزٍي بتلٌيات اًوًوج ػرب اًبعٌلت. كرار  -  ابإ

ػادة هتيئة املدخي اخلَفي ٌَمجَس وفتح ابب جاهيب خاص ابًزوار.   كرار  -  ابإ
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 كضااي ًالإظالع

 

 :  اًترشًع

 اإخبار من جمَس اًيواب بتوظهل مبرشوع كاهون جدًد : -

 مبراجؼة اٌَواحئ الاهتخابية اًؼامة. ًتؼَق 66.02 مرشوع كاهون رمق 

 

 الأس ئةل :

ي سؤاًني  15ػىل مراسةل من رئيس فًرق الأظاةل واملؼارصة ًعَب فهيا حسب  الإظالع - سؤالا صفِيا وحتًو

ىل أأس ئةل نتابية  .صفِيني اإ

 

 اًؼالكات اخلارجية

جدول أأغٌلل اٌَجية اًس ياس ية والأمن وحلوق الإوسان اًتابؼة ٌَجمؼية اًربملاهية ًالحتاد من أأجي ػىل  الإظالع -

 املتوسط.
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 مواضيع ٌَمتابؼة

 

 : صؤون برملاهية

ظالح أأهظمة اًتلاػد مع اًوزير املؼين مٌاكضة  - داخي غرض اًرئيس الأول ٌَمجَس الأػىل ٌَحساابت حول اإ

 اٌَجية اخملتعة مبجَس املستضارين.

 .غرض رئيس اجملَس اًوظين حللوق الإوسانمٌاكضة  -

ة حتدًد  - حداث ٍلوػات اًؼمي املوضوػاثية امللكفة بتحضري اجلَسة اًس يًو مواضيع اًس ياسات اًؼمومية واإ

 من ادلس تور. 000امليعوص ػَهيا يف اًفلرة اًثاهية من اًفعي 
 

 : اًؼالكات اخلارجية

دوة حول اًس ياسة املغربية اجلدًدة يف جمال اًِجرة واًتجربة الأوروبية : "حتدايت جدًدة ًس ياسات وممارسات ه -

 .4002أأنتوبر  42و  41الإدماج" ًويم 

لي ًويم  43ادلورة  - فًر  .4002أأنتوبر  10و  47ٌَجية اًتيفيذًة ًالحتاد اًربملاين الإ

فًرلي ًوم اجامتع جلية اًًساء اًربملاهيات اًتابؼة ًال -  .4002أأنتوبر  10حتاد اًربملاين الإ

لي )من  15املؤمتر  - ىل  10ًالحتاد اًربملاين الإفًر  (.4002هوهرب  04أأنتوبر اإ

ىل  01زايرة رئيس اٌَجية اًوظيية ٌَمؤمتر الاستضاري اًس يايس ٌَضؼب اًعيين ًبالدان من  -  .4002هوهرب  03اإ

 (4002هوهرب  02و  01)ملر اًربملان، ًويم  امليتدى اًربملاين املغريب الإس باين  اًثاًث -

ىل  45امليتدى اًؼاملي حول حلوق الإوسان )مراوش، من  -  (.4002هوهرب  10اإ

ية وحمك اًلاهون )ملر اًربملان، ًويم  - ة ٌَربملاهيني من أأجي احملمكة اجليائية ادلًو  2ادلورة اًثامٌة ٌَجمؼية الاستضاًر

 (.4002دجٌرب  3و 
 


