قرارات اجامتع
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ليوم االثنني  05يونيو 2017

قرارات اجامتع املكتب رمق 5102/52
ليوم االثنني  05يونيو 2017
عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  05يونيو  2017اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة اخلليفة الثاين
للرئيس الس يد عبد الااله احللوطي  ،وحضور ا ألعضاء السادة :
محيد كوسكوس

:

اخلليفة الثالث للرئيس؛

عبد القادر سالمة

:

اخلليفة الرابع للرئيس؛

رش يد املنياري

:

حماسب اجمللس؛

محمد عدال

:

أأمني اجمللس؛

أأمحد تويزي

:

أأمني اجمللس.

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع لك من السادة :
عبد الصمد قيوح

:

اخلليفة ا ألول للرئيس؛

انئةل مية التازي

:

اخلليفة اخلامس للرئيس؛

العريب احملريش

:

حماسب اجمللس؛

عبد الوهاب بلفقيه

:

حماسب اجمللس ؛

أأمحد اخلريف

:

أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب
الترشيع:
 قرار رمق  5102/52/10بإحاةل مرشوع قانون رمق  27/01بتغيري القانون رمق  005/05املتعلق
بلتعاونيات عىل اللجنة اخملتصة قصد دراس ته
ا ألس ئةل الشفهية :
 قرار رمق  5102/52/15بملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة الاس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  01يونيو
 5102اليت سري أأسها اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد الااله احللوطي ،والس يد محمد عدال أكمني للجلسة.
العالقات اخلارجية والرشاكة والتعاون:
 قرار رمق  5102/52/11بملوافقة عىل مقرتح مدير جلنة ادلفاع وا ألمن للجمعية الربملانية ملنظمة حلف الشامل
ا ألطليس تنظمي زايرة للمغرب لفائدة  71برملانيا من امجلعية خالل الفرتة املرتاوحة من أأواخر شهر أأكتوبر وأأوائل شهر
نونرب  5102وذكل قصد التباحث يف مواضيع ا ألمن يف شامل اإفريقيا وأأزمة الالجئني وا ألزمة الليبية والتعاون مع دول
املغرب العريب.
 قرار رمق  5102/52/17بملوافقة املبدئية عىل ادلعوة املوهجة للس يد رئيس جملس املستشارين من أأجل
حضور ادلورة  07للتحالف ادلويل للربملانيني من أأجل الجيئ كوراي الشاملية اليت س تعقد أأشغالها بغوامتياال من
 01اإىل  51يوليوز  ،5102وإاس ناد النظر للس يد الرئيس يف املوضوع.
 قرار رمق  5102/52/12بملوافقة املبدئية عىل زايرة الس يد رئيس جملس املستشارين اإىل الش ييل يف
الفرتة ما بني  11و 10يوليوز  ،5102وإاس ناد النظر للس يد الرئيس يف حتديد اترخي الزايرة.
 قرار رمق  5102/52/11بملوافقة عىل توجيه دعوة من خالل المتثيليات النقابية املتواجدة مبجلس
املستشارين ،اإىل أأعضاء منظمة البديل ادلميقراطي النقايب ل ألمريكيتني ،مع تلكيف عضو املكتب الس يد
رش يد املنياري مبتابعة املوضوع والتنس يق ما بني املكوانت النقابية بجمللس الإجناح هذه الزايرة.
 قرار رمق  5102/52/12بملوافقة املبدئية عىل طلب سفري املكس يك بلربط لقاء الس يد رئيس جملس
املستشارين من أأجل الرتوجي ملرحش بالده ملنصب رئيس الاحتاد الربملاين ادلويل ،وإاس ناد النظر للس يد الرئيس
يف حتديد موعد الزايرة.
 قرار رمق  5102/52/11بملوافقة املبدئية عىل الاس تجابة لرغبة وفد عن برملان بوتسواان زايرة اململكة
املغربية ،وتلكيف االإدارة بإعداد بطاقة تقنية تعرض لاللزتامات اليت س ترتتب عىل اجمللس يف املوضوع.
 قرار رمق  5102/52/10بملوافقة عىل تلبية دعوة الاحتاد الربملاين ادلويل للمشاركة يف أأشغال "املائدة
املس تديرة الثانية حول املاء :من ا ألقوال اإىل ا ألعامل" املزمع عقدها جبنيف يويم  12و 11يوليوز .5102
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 قرار رمق  5102/52/01بملوافقة عىل تلبية دعوة الاحتاد الربملاين ادلويل للمشاركة يف أأشغال
"الاجامتع ا ألول متعدد ا ألطراف حول الهجرات" و"ادلورة املوضوعاتية حول مسامهة املهاجرين يف التمنية
املس تدامة يف مجيع أأبعادها ،مبا فهيا التحويالت املالية وقابلية الاربح" املزمع عقدها بنيويورك أأايم 51-57
يوليوز .5102

 قرار رمق  5102/52/00بملوافقة عىل تشكيل فريق معل إاداري يعهد اإليه بتجميع املعلومات العامة
حول الربملان املغريب مبجلس يه قصد تضميهنا يف قاعدة املعطيات التابعة لالحتاد الربملاين ادلويل.
 قرار رمق  5102/52/05بملوافقة عىل اس تقبال وفد ميثل مجموعة الصداقة االإيطالية املغربية بلربملان
االإيطايل يوم امجلعة  01يونيو  5102عىل الساعة احلادية عرش صباحا.
 قرار رمق  5102/52/01بملوافقة عىل ادلعوة املوهجة اإىل الس يد ا ألمني العام للمجلس للمشاركة يف
برانمج ادلراسات اخملصص ل ألمناء العامني للربملاانت الفرنكوفونية واملنظم من قبل الربملان الكندي من
 51اإىل  52أأكتوبر .5102
ا ألنشطة االإشعاعية للمجلس :
 قرار رمق  5102/52/07بإس ناد النظر للس يد رئيس اجمللس يف موضوع اس تقبال جلنة عن املكتب
التنفيذي للرابطة املغربية للمواطنة وحقوق االإنسان.

شؤون تنظميية :
 قرار رمق  5102/52/02بتلكيف االإدارة بإعداد قوامئ وبياانت التنقل عرب اخلطوط امللكية املغربية ،حتضريا
لالتفاق مع الرشكة عىل تسعرية خمفضة لفائدة السادة أأعضاء اجمللس.
 قرار رمق  5102/52/01بإرجاء النظر يف طلبات بعض السادة املستشارين تغيري وس يةل التنقل اإىل حني
تقيمي املنظومة املعمول هبا خالل اجامتع مقبل.
 قرار رمق  5102/52/02بإرجاء النظر يف طلب رؤساء اللجن ادلامئة تفعيل مضامني امللحق رمق  7من
مقتضيات القانون رمق  11.01القايض بتحديد النظام ا ألسايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املستشارين،
املتعلقة بلتعويض عن همام رئيس مكتب ،وإادراج هذه النقطة مضن معلية مراجعة تنظمي واختصاصات اإدارة
اجمللس.
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قضااي ل إالطالع

الترشيع :
 حسب احلكومة ملرشوع مرسوم بقانون القايض بتغيري القانون رمق  22/11املتعلق بالتصال السمعيالبرصي املودع دلى جملس النواب يف  17أأكتوبر . 5101
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قضااي للمتابعة

العالقات اخلارجية والرشاكة والتعاون:
 مقرتح جملس الش يوخ الفرنيس لقيادة مرشوع التو أأمة ما بني الاحتاد ا ألوروريب وجملس املستشاريناملغريب من خالل أأربعة حماور رئيس ية فقط.
ا ألنشطة االإشعاعية:
 املواضيع اليت حتظى ب ألولوية مضن اهامتمات جملس هجة الرشق واليت قد تكون حماور للملتقى الربملاينللجهات.
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