كرارات اجامتع
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ميوم االزيني  01يوهيو 2017

كرارات اجامتع املكذب رمق 6102/62
ميوم االزيني  01يوهيو 2017
غلد مكذب جملس املسدشارين يػوم االزيني  01يوهيو  2017اجامتػَ ا ألس بوغي برئاسة رئيس جملس
املسدشارين امس يد غبد احلكمي بًشامش  ،وحضور ا ألغضاء امسادة :
غبد االإالٍ احللوظي

:

اخلليفة امثاين نلرئيس؛

محيد هوسكوس

:

اخلليفة امثامر نلرئيس؛

غبد املادر سالمة

:

اخلليفة امرابع نلرئيس؛

رش يد امليياري

:

حماسب اجمللس؛

امؼريب احملريش

:

حماسب اجمللس؛

أأمحد ثويزي

:

أأمني اجمللس.

فامي اغخذر غن حضور ُذا الاجامتع لك من امسادة :
غبد امصمد كيوح

:

اخلليفة ا ألول نلرئيس؛

انئةل مية امخازي

:

اخلليفة اخلامس نلرئيس؛

غبد اموُاب بلفليَ

:

حماسب اجمللس ؛

أأمحد اخلريف

:

أأمني اجمللس.

محمد ػدال

:

أأمني اجمللس؛
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املرارات امصادرة غن اجامتع املكذب
ػالكة اجمللس مع املؤسسات ادلس خورية:
 كرار رمق  6102/62/10ابملوافلة ػىل غلد جلسة معومية مشرتنة مع جملس اميواب مالس امتع اإىل غرض
امرئيس ا ألول نلمجلس ا ألػىل نلحساابت وذكل يوم امثالاثء  10يوميوز  ،6102ابخداء من امساػة احلادية غرشة
صباحا.
امدرشيع :
 كرار رمق  6102/62/16ابإحاةل مرشوع كاهون رمق  20.02حتدث مبوجبَ واكةل امخمنية امرمقية ػىل جلية
املامية كصد دراس خَ.
ا ألس ئةل امشفِية :
 كرار رمق  6102/62/10ابملوافلة ػىل جدول أأغامل جلسة ا ألس ئةل امشفِية ميوم امثالاثء  61يوهيو 6102
اميت سري أأسِا اخلليفة امثامر نلرئيس امس يد غبد اذليد هوسكوس ،وامس يد أأمحد ثويزي أكمني نلجلسة.
اجللسة امشِرية ملساءةل امس يد رئيس احلكومة :
 كرار رمق  6102/62/10بخحديد موػد اجللسة امشِرية ملساءةل امس يد رئيس احلكومة يوم ا ألربؼاء 10
يوميوز  6102مع اغامتد حمورين ازيني وُام :
 اإصالح االإدارة ومذعلبات احلاكمة اجليدة، امس ياسة احلكومية يف جمال امخمنية امصياغية وحتسني مٌاخ ا ألغامل. كرار رمق  6102/62/10ابدلغوة اإىل غلد اجامتع موسع مع امسادة رؤساء امفرق ومًسلي اجملموػات يوم
ا ألربؼاء  06يوميوز  6102ػىل امساػة امؼارشة صباحا بلاػة اميدوات مخليمي جتربة ظريلة ثدبري اجللسات امشِرية
ملساءةل امس يد رئيس احلكومة اميت غلدُا اجمللس مٌذ اغامتدُا اإىل يومٌا ُذا.
اجللسة امس يوية اخملصصة ملياكشة وثليمي امس ياسات امؼمومية :
 كرار رمق  6102/62/12ابإحاةل ظلب اجملموػة املوضوػاثية ػىل اموزارء املرشفني ػىل كعاػات ادلاخلية
وامرتبية وامصحة من أأجل ثلدمي غروض أأماهما.
امؼالكات اخلارجية وامرشانة وامخؼاون:
 كرار رمق  6102/62/12ابملوافلة ػىل مشارنة جملس املسدشارين يف املرحةل امثامثة من ادلورة امؼادية
نلجمؼية امربملاهية جمللس أأورواب اميت سدٌؼلد بسرتاس بورغ مابني  62و  01يوهيو .6102
 كرار رمق  6102/62/18ابملوافلة ػىل املشارنة يف أأشغال ادلورة  62نلجمؼية امربملاهية مليظمة ا ألمن وامخؼاون
بأأوراب اميت سدٌؼلد مبيًسم أأايم  1 – 0يوميوز .6102
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 كرار رمق  6102/62/11ابملوافلة ػىل حضور أأشغال ادلورة  00نلجمؼية امربملاهية نلفرىكوفوهية املزمع غلدُا
ابنلكسمبورغ مابني  12و  00يوميوز .6102
 كرار رمق  6102/62/01بخحديد موػد زايرة امس يد رئيس جملس املسدشارين اإىل مجِورية امش ييل وذكل
خالل ا ألس بوع امثامر من شِر يوميوز .6102
 كرار رمق  6102/62/00ابملوافلة ػىل حتمل هفلات زايرة وفد غن ادلؼية اموظيية دلِورية امبوجسواان اإىل
اململكة املغربية مابني  60و  68يوميوز .6102
 كرار رمق  6102/62/06ابملوافلة ػىل امزايرة ادلراس ية اميت سدٌظمِا مؤسسة وس متًسرت مفائدة وفد برملان
اجليبويت خالل ا ألس بوع ا ألول أأو امثاين من شِر يوميوز.
 كرار رمق  6102/62/00ابملوافلة ػىل مشارنة امشؼبة املغربية نلجمؼية امربملاهية نلبحر ا ألبيض املخوسط يف
امزايرة اميت ثؼزتم امليام هبا مليعلة امرشق ا ألوسط من  00اإىل  61يوميوز .6102

شؤون ثيظميية :
 كرار رمق  6102/62/00بخضمني جدول أأغامل اجامتع املكذب امللبل هلعة ثخؼلق بخليمي مجموع اخلدمات امللدمة
نلسادة املسدشارين من ثيلل ػرب امعائرة وإايواء يف امفٌادق وبعائق احملروكات ومشارنة أأغضاء امفرق واجملموػات
يف املِام ادليبلوماس ية ،وجتِزي املاكثب وثوفري وسائل امؼمل.
 كرار رمق  6102/62/00ابدلغوة اإىل غلد اجامتع موسع مع امسادة رؤساء امفرق ومًسلي اجملموػات من أأجل
ثليمي مجموع اخلدمات امللدمة نلسادة املسدشارين.
 كرار رمق  6102/62/02ابملوافلة ػىل ظلب رئيس جلية امخؼلمي بعبع  011وسخة من حصيةل معل انلجية
خالل امس ية امدرشيؼية  6102-6100مع حلكيف مصلحة امعباػة وامخوزيع ابجمللس بدٌفيذ ُذٍ املِمة.
 كرار رمق  6102/62/02بخلكيف االإدارة بخلدمي غرض لك زالزة أأشِر حول سري رصف الاغامتدات املرثبعة
مبيظومة املالءمة يف امخيلل واالإيواء.

شؤون اإدارية :
 كرار رمق  6102/62/08ابملوافلة ػىل اإظالق ظلب غروض مفذوح من أأجل اإػادة جتديد هظام امصوت بلاػة
اجللسات وإاػادة هتيئة وجتِزي املرهب امسمؼي امبرصي نلمجلس ،وغرض ثلارير اخلربة املخوفرة يف املوضوع ػىل
الاجامتع امللبل نلمكذب.
 كرار رمق  6102/62/01بخضمني جدول أأغامل املكذب امللبل ميلعة بشأأن ثيفيذ املرار املرثبط بخوزيع
فضاءات امؼمل املخوفرة ابمللحلة.
 كرار رمق  6102/62/61ابملوافلة ػىل اإػادة جتِزي فضاء املعؼم اخلاص مبوظفي اجمللس وماكثب مجؼية ا ألغامل
الاجامتغية.
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كضااي م إالظالع
امؼالكات اخلارجية :
 دغوة موهجة نلس يد رئيس جملس املسدشارين حلضور املؤمتر امس يوي مرؤساء برملاانت ادلول االإفريلية اذليس يؼلد يويم  01و  00غشت  6102جبيوب اإفريليا.
 ملمتس وزارة امشؤون اخلارجية وامخؼاون من أأجل كيام امربملان املغريب ابخلعوات امرضورية دلى امربملاهينيا ألوروبيني حلهثم ػىل ثبين مواكف بياءة حيال موضوع االثفاق امزراغي بني املغرب والاحتاد ا ألوريب اذلي س يؼرض
ػىل أأهظار امربملان ا ألوريب هناية شِر يوميوز.

شؤون ثيظميية :
 -اغخذار املسدشار مكٌيف غن حضور أأشغال اجمللس مابني  00و  61يوهيو  6102ألس باب حصية.
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