قرارات اجامتع
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ليوم االثنني  11ش تنرب 2017

قرارات اجامتع املكتب رمق 2017/33
ليوم االثنني  11ش تنرب 2017

عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  11ش تنرب  2017اجامتعا برئاسة اخلليفة ا ألول للرئيس
الس يد عبد الصمد قيوح ،وحضور ا ألعضاء السادة :
عبد الااله احللوطي
عبد القادر سالمة
انئةل مية التازي
رش يد املنياري
العريب حملريش
محمد عدال

:
:
:
:
:
:

اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس.

فامي اعتذر عن احلضور لك من السادة:

محيد كوسكوس
عبد الوهاب بلفقيه
امحد خلريف
أأمحد تويزي

:
:
:
:

اخلليفة الثالث للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس؛
أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب
 قرار رمق  2017/33/1ابدلعوة اىل عقد اجامتع موسع مع السادة رؤساء الفرق واجملموعات الربملانية ورئيس جلنة
الشؤون اخلارجية يوم الثالاثء  19غشت  2017قصد اطالعهم عىل أخر الرتتيبات املتعلقة ابحتضان جملس املستشارين
للمؤمتر احلادي عرش لرابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل ابفريقيا والعامل العريب يويم  20و  21واذلي تفضل
صاحب اجلالةل ابضفاء رعايته السامية عليه ،وكذا متكيهنم من خمتلف الواثئق واملعطيات قصد ضامن احلضور القوي
والوازن للمجلس يف هذا املؤمتر.
 قرار رمق  2017/33/2ابملوافقة عىل اعداد وطبع حصيةل أأشغال جملس املستشارين يف أأربع جمدلات.
 قرار رمق  2017/33/3بتلكيف االدارة ابلقيام ببعض همام الصيانة أكشغال التبليط والبستنة اس تعدادا لدلخول
الربملاين اجلديد.
الترشيع :
 قرار رمق  2017/33/4ابحاةل مرشوع قانون رمق  86.15املتعلق بتحديد رشوط واجراءات ادلفع بعدم دس تورية
قانون واذلي توصل به اجمللس من جملس النواب عىل اللجنة اخملتصة قصد دراس ته.
العالقات اخلارجية والتعاون :
 قرار رمق  2017/33/5بتلكيف شعبة جملس املستشارين وا ألمني العام للمجلس للمشاركة يف أأشغال ادلورة
 137لالحتاد الربملاين ادلويل اليت س تعقد بسان بيرتس بورغ مابني  14و  18أأكتوبر .2017
 قرار رمق  2017/33/6ابملوافقة عىل املشاركة يف ادلورة  23ملؤمتر أأطراف اتفاقية ا ألمم املتحدة بشأأن تغري املناخ
اليت س تعقد مبدينة بون ا ألملانية من  16اىل  17نونرب .2017
قرار رمق  2017/33/7بتلكيف اخلليفة اخلامس للرئيس الس يدة انئةل مية التازي برت أأس وفد جملس املستشارين
املشارك يف ملتقى النساء الس ياس يات الرائدات اذلي س يعقد بريكيافيك ابيسالندا من  28اىل  30فرباير .2017
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شؤون ادارية
 قرار رمق  2017/33/8بتلكيف االدارة بزتويد السادة احملاس بني بنسخة من عقدة أأشغال النظافة اليت تربط
اجمللس مع رشكة  FAST FREEوكذا جرد جملموع املبالغ املالية احملوةل لهذه الرشكة.
 قرار رمق  2017/33/9بتلكيف حماسب اجمللس الس يد رش يد املنياري و أأمني اجمللس الس يد محمد عدال بهتيئي
دفرت التحمالت لطلب العروض املفتوح اخلاص بأأشغال النظافة والبستنة؛
 قرار رمق  2017/33/10بتلكيف اللجينة املرشفة عىل تتبع ومتابعة أأشغال جتديد معدات املركب السمعي البرصي
بهتيئي دفرت التحمالت لطلب العروض املفتوح اخلاص ابختيار مكتب ادلراسات اذلي س يعهد اليه أأمر هتيئي
دفرت التحمالت املتعلق بتجديد العتاد السمعي البرصي .
 قرار رمق  2017/33/11بتلكيف الس يد محمد عدال ابالتصال مبصاحل وزارة املالية قصد االرساع يف تنفيذ
االجراءات االدارية املتعلقة ابلتعيني يف مناصب املسؤولية مبجلس املستشارين .
 قرار رمق  2017/33/12بتنظمي ندوة يف موضوع "حتدايت ورهاانت ادلميقراطية ابملغرب يوم  28ش تنرب .2017
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قضااي الاطالع
الترشيع :
 اخبار بتوصل جملس النواب مبقرتح قانون يقيض بتغيري املادة  125من القانون رمق  88.13املتعلق ابلصحافةالنرش.

العالقات اخلارجية
-

ملمتس منتدى رؤساء برملاانت أأمرياك الوسطى وكذا طلب لك من رئيس جملس النواب وجملس الش يوخ
املكس ييك بدمع مرحشة املكس يك ملنصب رئيس الاحتاد الربملاين ادلويل.
تشكيل مجموعة الصداقة الربملانية ا ألسرتالية املغربية ابلربملان ا ألسرتايل يوم  15غشت  2017واليت تضم 24
عضوا من جمليس هذا الربملان .
تعيني عضو جملس الش يوخ الفرنيس الس يد ابساكل أألزيار ممثال خاصا للشؤون املتوسطية ابمجلعية الربملانية
ملنظمة ا ألمن والتعاون بأأوراب.
رؤية الربملان العريب يف شأأن رفض الربط مابني العنف واالرهاب ابدلين االساليم واستناكر االجراءات المتزيية
ضد املسلمني.
مذكرة توضيحية موهجة من رئيس امجلعية الوطنية الكربى لرتكيا حول حماوةل الانقالب اليت عرفهتا تركيا مؤخرا.
برانمج دورة ش تنرب  2017لربملان أأمرياك الوسطى ( )PARLACENمن  25اىل  29ش تنرب .2017
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