كرارات اجامتع
مىذب جملس املسدضارين
رمق ً 6102/28يوم االزيني  30ماي 6102
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مجلس المستشارين

__

اجتماع المكتب رقم 6102/28

كرارات اجامتع املىذب رمق 6102/28
االزيني  30ماي 6102
غلد مىذب جملس املسدضارين يـــــوم االزيني  30ماي  6102اجامتػَ ا ألس بوغي برئاسة رئيس
اجمللس اًس يد غبد احلىمي بًضامش وحضور اًسادة :
محمد ا ألهعاري
محيد هوسىوس
انئةل مية اًخازي
اًؼريب حملريش
رص يد امليياري
أأمحد خلريف
أأمحد ثويزي

اخلليفة ا ألول ٌلرئيس،

:
:
:
:
:
:
:

اخلليفة اًثاًر ٌلرئيس،
اخلليفة اخلامس ٌلرئيس،
حماسب اجمللس،
حماسب اجمللس.
أأمني اجمللس،
أأمني اجمللس.

فامي اغخذر غن حضور الاجامتع اًسادة :
غبد الاالٍ احللوظي :
غبد اًوُاب بلفليَ :
:
محمد ػدال

اخلليفة اًثاين ٌلرئيس اخلليفة ا ألول ٌلرئيس،
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس،
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اًلرارات اًعادرة غن اجامتع املىذب
 كرار رمق  6102.61.0بؼرض اًرتص يحات اًيت ثوظي هبا اجمللس الخذيار زالزة
مرحشني ًؼضوية احملمكة ادلس خورية ػىل اجامتع املىذب يوم ا ألربؼاء فاحت يوهيو ٌ 6102لبت يف
مدى اسديفاهئا ٌلرشوط املعلوبة.
ملحوظة( :خالل مٌاكضة املوضوع اوسحب اخلليفة ا ألول ٌلرئيس اًس يد محمد ا ألهعاري من
الاجامتع الؤفساح اجملال أأمام اًسادة أأغضاء املىذب ٌلخداول يف املوضوع..
 كرار رمق  6102/61/16بؼلد اجللسة اًضِرية اخملععة ًخلدمي أأجوبة اًس يد
رئيس احلىومة ػىل ا ألس ئةل املخؼللة ابًس ياسة اًؼامة ،يوم اًثالاثء  10ماي  6102ػىل اًساػة
اًرابؼة واًيعف بؼد اًزوال وذكل ملياكضة املواضيع اًخاًية:
 حمنية املياظق اًلروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلِوية، حتدايت املبادالت بني املغرب والاحتاد ا ألورويب. كرار رمق  6102/61/1بربجمة اجللسة اخملععة ًخلرير اًرئيس ا ألول ٌلمجلس
ا ألػىل ٌلحساابت يوم اًثالاثء  10ماي  6102وذكل ملياكضة احملاور اًخاًية:
 ادلاخلية اًرتبية اًوظيية الاكذعاد الاجامتغي اًوظيفة اًؼمومية -مؤسسة اًؼمران.
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اًدرشيع:
 كرار رمق  6102/61/10بربجمة اًيعوص اًدرشيؼية اًخاًية يف جلسة معومية
يوم اًثالاثء  10ماي  6102مبارشة بؼد حعة ا ألس ئةل اًضفِية :
 مرشوع كاهون ثيظميي رمق  20.00بخحديد رشوط وهيفيات ذمارسة احلق يف ثلدميامللمتسات يف جمال اًدرشيع( .وافلت ػليَ جلية اًؼدل واًدرشيع وحلوق االؤوسان ،اب ألغلبية ،يف اجامتغِا
اًثالاثء  60مايو ..6102
 مرشوع كاهون ثيظميي رمق  00.00بخحديد رشوط وهيفيات ذمارسة احلق يف ثلدمي اًؼرائغاؤىل اًسلعات
اًؼمومية( .وافلت ػليَ جلية اًؼدل واًدرشيع وحلوق االؤوسان ،اب ألغلبية ،يف اجامتغِا اًثالاثء  60مايو
..6102
 مرشوع كاهون رمق  41.00يخؼلق ابجمللس الاسدضاري ً ألدشة واًعفوةل( .وافلت ػليَجلية اًخؼلمي واًضؤون اًثلافية والاجامتغية ،اب ألغلبية ،يف اجامتغِا الاربؼاء  62مايو ..6102

اٌلجان ادلامئة :
 كرار رمق  6102/61/12بخوجيَ ثيبيَ ٌلمسدضار غبد احلق حيسان بؼد
حادزة ثعويرٍ جلزء من اجامتػات جلية املاًية يوم ايمخيس  62ماي  6102خالل مٌاكض هتا ملضاريع
اًلواهني املرثبعة ابًخلاػد ،مع ثالوة موضوع ُذا اًخيبيَ خالل اجللسة اًؼامة.

ا ألس ئةل اًضفِية :
 كرار رمق  6102/61/12ابملعادكة ػىل جدول أأغامل جلسة ا ألس ئةل اًضفِية
ًيوم اًثالاثء  10ماي  6102اًيت س يؼلدُا اجمللس بؼد الاىهتاء من اجللسة اخملععة ًخلدمي أأجوبة
اًس يد رئيس احلىومة ػىل ا ألس ئةل املخؼللة ابًس ياسة اًؼامة ،ويه اجللسة اًيت ثلرر بأأن يلذرص
فهيا ػىل سؤال واحد غن لك فريق.
وسري أأس ُذٍ اجللسة اخلليفة اخلامس ٌلرئيس اًس يدة انئةل مية اًخازي واًس يد أأمحد
خلريف أكمني ٌلجلسة.
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اًؼالكات اخلارجية :
 كرار رمق  6102/61/14ابملوافلة ػىل مضارنة جملس املسدضارين يف خشط
اخلليفة اخلامس ٌلرئيس اًس يدة انئةل مية اًخازي يف ادلورة ٌ 02للاءات الاكذعادية اًيت ثيظمِا
دائرة الاكذعاديني وذكل خالل اًفرتة ما بني فاحت و  11يوًيوز  6102بفروسا.
 كرار رمق  6102/61/11ابهخداب لك من اخلليفة ا ألول ٌلرئيس اًس يد محمد
ا ألهعاري و أأمني اجمللس اًس يد أأمحد ثويزي ًؼلد اجامتع أأوي مع مؤمتر اًسلعات احمللية واجلِوية
اًخابع جمللس أأورواب ملياكضة وضع "اًرشيم من أأجي ادلميلراظية احمللية".
 كرار رمق  6102/61/10ابًدضعيب ػىل لك من املسدضار ػادل اًرباكت من
فريق الاظاةل واملؼارصة واملسدضار غزيز مىٌيف غن اًفريق الاس خلالي من غضوية ادلؼية
اًربملاهية ًالحتاد من أأجي املخوسط بؼد ختلفِام غن حضور أأصغال ادلورة ًِ 06ذٍ ادلؼية اًيت
غلدت أأصغاًِا بعيجة يويم  61و  60ماي  ، 6102وثؼويضِام بؼضوين جديدين من هفس
اًفريلني.
 كرار رمق  .6102/61/01ابملوافلة ػىل املضارنة يف أأصغال اجللسة اخلامسة
وا ألخرية من دور الاهؼلاد اًرابع ٌلفعي اًدرشيؼي ا ألول ٌلربملان اًؼريب اًيت ثؼلد ابًلاُرة
 كرار رمق  6102/61/00ابملوافلة ػىل برانمج معي اًزايرة اًيت س يلوم هبا
رئيس جملس اًض يوخ اًبورهدي ٌلمغرب ما بني  61ماي و  16يوهيو . 6102
 كرار رمق  6102/61/06ابملضارنة يف أأصغال اًيدوة اًيت سدٌظمِا ادلؼية
اًربملاهية جمللس أأورواب حول ادلميلراظية اًربملاهية بؼامن.
 كرار رمق  6102/61/01ابملوافلة ػىل املسامهة يف ثيظمي اًيدوة ادلوًية حول
اًخليمي يف اًفضاء اًفرىىوفوين خالل مٌخعف صِر دجٌرب  6102مبديية مراوش.
 كرار رمق  6102/61/00ابملوافلة ػىل جسوية املس خحلات املاًية جمللس
املسدضارين يف مزياهية الاحتاد اًربملاين الافريلي.
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كضااي ٌلمخابؼة
اٌلجان ادلامئة :
 مراسةل فريق ا ألظاةل واملؼارصة واًيت يثري فهيا موضوع اًغياابت املخىررة جملموػة من اًوزراء غن
حضور اجللسات اًؼامة و أأصغال اٌلجن ادلامئة.

ا ألس ئةل اًضفِية واًىذابية:
 ظلب اًفريق الاس خلالي حلر أأغضاء احلىومة ػىل احرتام الآجال اًلاهوهية ً ؤالجابة ػىل ا ألس ئةل
اًىذابية.

اًؼالكات اخلارجية :
 مرشوع اخملعط الاسرتاثيجي ٌدلبلوماس ية اًربملاهية.

صؤون اؤدارية :
 مرشوع دًيي املساظر اخلاص ابًسادة احملاس بني وثوظيف رمام أأغضاء املىذب .
 ثيظمي حىوين خاص اب ألظر اًؼليا يف جمال اًخخعيط الاسرتاثيجي واًؼمليايت
 موضوع ثوفري اًوًوجيات ً ألصخاص يف وضؼية اؤػاكة اؤىل ملر جملس املسدضارين.
 اًلٌاة اًربملاهية
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كضااي ً ؤالظالع
اٌلجن ادلامئة
 برانمج معي اٌلجن ادلامئة .

اًؼالكات اخلارجية
 ثلرير حول زايرة اًوفد اًربملاين برئاسة اًس يد غبد احلىمي بًضامش رئيس جملس املسدضارين
دلِورية أأملاهيا الاحتادية.
 ثلرير حول زايرة اًوفد اًربملاين برئاسة اًس يد غبد احلىمي بًضامش رئيس جملس املسدضارين
دلِورية اًدض يم.
 اؤخبار بخؼيني رئيس جديد جمللس اًض يوخ املاًزيي.
 اؤخبار مبعادكة برملان أأمرياك اًوسع ػىل ادلغوة اًيت وههِا اًس يد رئيس جملس املسدضارين ًؼلد
اجامتع اس خثٌايئ ًِذا اًربملان ابململىة املغربية ما بني  01و  02يوًيوز . 6102
 ثلرير غن أأصغال ادلورة ٌ 06لجمؼية اًربملاهية من أأجي املخوسط اًيت غلدت أأصغاًِا بعيجة يويم
 61و  60ماي . 6102
 ثلرير غن مضارنة وفد جملس املسدضارين يف أأصغال امليخدى اًؼاملي ٌلًساء اذلي اهؼلد
بؼامن يوم  10و  12ماي .6102
 ثلرير حول زايرة اًؼمي اًيت كام هبا الامييني اًؼامني ٌلربملان املغريب ٌلجمؼية اًوظيية اًفروس ية
كعد الاػداد ًالجامتع اًربملاين املوازي ٌدلورة  66ملؤمتر الاظراف يف اثفاكية الاظار ً ألدم املخحدة
حول اًخغريات املياخية هوب  66بباريس.
 موجز ثلرير حول اًيوم ادلرايس امليظم يف موضوع " دور اًربملاانت يف أآًيات حلوق االؤوسان:
الآًيات االثفاكية والاس خؼراض ادلوري اًضامي" مراوش 60 ،ماي .6102
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 ثلرير غن مضارنة فريق اًخجمع اًوظين ً ألحرار يف اًيوم ادلرايس حول دور اًربملاانت يف أآًيات
الاس خؼراض ادلوي اًضامي اذلي غلد مبراوش يوم  60ماي .6102
 واثئق ادلورة ٌ 21لجية اًخيفيذية ًالحتاد اًربملاين الافريلي اًيت س خؼلد ابخلرظوم يويم  16و 11
يوهيو . 6102
 برانمج اًخحرك اًربملاين حول اًخغريات املياخية وامللدم ألصغال ادلورة ً 001الحتاد اًربملاين ادلوي
اذلي غلد بلوسااك صِر مارس املايض.

خمخلفات
 اخبار ابغخذار املسدضار غزادلين زهري غن حضور أأصغال اجمللس ما بني  60ماي و 00
يوهيو  6102بسبب ثواجدٍ ابخلارج يف اؤظار رممة رمسية.
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