قرارات اجامتع
مكتب جملس املستشارين رمق 2017/05
ليوم االثنني  03يناير 7302

1

قرارات اجامتع املكتب رمق 30/2017
ليوم االثنني  03يناير 7302
عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  03يناير  7302اجامتعا برئاسة رئيس جملس املستشارين الس يد
عبد احلك م بن شامش وحضور السادة :
محمد ا ألنصاري
عبد الااله احللوطي
محيد كوسكوس
عبد القادر سالمة
انئةل مية التازي
العريب حملريش
عبد الوهاب بلفقيه
رش يد املنياري
واعتذر عن احلضور لك من السادة :
محمد عدال
أأمحد اخلريف
أأمحد تويزي

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس،
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛

:
:
:
:
:
:
:
:

أأمني اجمللس؛
أأمني اجمللس؛
أأمني اجمللس.

:
:
:
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أأوال :القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب
شؤون تنظميية:
 قرار رمق  7302/30/30بعقد اجامتعات املكتب أأس بوعيا صباح لك اثنني ابتداء من الساعة احلادية عرشة صباحا؛
 قرار رمق  7302/30/37بعقد اجامتع اس تثنايئ للمكتب يوم الثالاثء  32فرباير  7302عىل الساعة احلادية عرشة
صباحا؛
 قرار رمق  7302/30/30ابدلعوة لعقد لقاء مع الس يدات والسادة رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات واللجان ادلامئة ،يوم
الثالاثء  32فرباير  7302عىل الساعة الثانية زوالا ،ملناقشة املواضيع التالية:
 هيلكة جلان الصداقة مع برملاانت ادلول االإفريقية؛ عرض ومناقشة اإسرتاتيجية تدبري املوارد البرشية للمجلس؛ قرار رمق  7302/30/30ببعث نسخة الكرتونية للسادة أأعضاء املكتب ،من مرشوع االإسرتاتيجية اليت تقدم هبا الس يد
اخلليفة الثالث للرئيس حول تدبري املوارد البرشية والواثئق اخللفية املرتبطة هبا ،قصد اإبداء الر أأي واعامتدها كخطة للمكتب؛
 قرار رمق  7302/30/30ابملوافقة عىل اجلدو ة الزمنية لعرض اخلطوط العريضة ملرشوع اإسرتاتيجية تدبري املوارد
البرشية ،وتدبري تزنيلها اكلتايل:
 الس يدات والسادة رؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات واللجان ادلامئة  :يوم الثالاثء  32فرباير 7302؛ ممثيل املوظفني :يوم ا ألربعاء  8فرباير 7302؛ تدبري الفضاء وإاعادة انتشار املوظفني  :يف ا ألس بوع الثالث من شهر فرباير 7302؛ الضبط الآيل حلضور موظفي اجمللس  :ابتداء من ا ألس بوع الرابع من شهر فرباير .7302 قرار رمق  7302/30/30إابرااء البت يف النقطتني املتعلقتني بتوصيف همام املستشارين العامني ابإدارة اجمللس
والهيلكة االإدارية للمجلس ،اإىل حني الاعامتد الهنايئ الإسرتاتيجية تدبري املوارد البرشية؛
 قرار رمق  7302/30/32إابعادة صياغة مرشوع القرار املتعلق بتنظ م ادلخول اإىل مقر جملس املستشارين بناء عىل
مالحظات السادة أأعضاء املكتب ،وفسح اجملال إالبداهم املزيد من املالحظات خبصوصه اإىل غاية مساء يوم الثالاثء 00
يناير  ،7302يف أأفق اعامتد صيغته الهنائية منتصف يوم ا ألربعاء فاحت فرباير .7302
 قرار رمق  7302/30/38إابضافة مادة ملرشوع قرار املكتب حول تنظ م ادلخول اإىل مقر جملس املستشارين تتعلق
ابلضبط الآيل حلضور موظفات وموظفي اجمللس ابلبصمة الرمقية؛
 قرار رمق  7302/30/30إابعداد دليل اإرشادي لزوار اجمللس يف ضوء التجارب الربملانية املقارنة ،وعرضه عىل اجامتع
املكتب املقبل؛
 قرار رمق  7302/30/03إابعادة النظر يف قرار املكتب املتعلق بتعيني مدراء الفرق الربملانية يف الاجامتع املقبل
للمكتب ،عىل أأساس املالحظات الكتابية للس يدة والسادة أأعضاء املكتب؛
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 قرار رمق  7302/30/00بتتبع التوصيات والالزتامات املنبثقة عن ا ألايم ادلراس ية والندوات اليت ينظمها اجمللس من
خالل منوذج خاص س يطبق بعد اعامتده عىل مجيع امللتقيات املقبةل؛
 قرار رمق  7302/30/07بعرض اخلالصات والواثئق الهنائية للمنتدى الربملاين للعدا ة الاجامتعية املنعقد بتارخي 73
فرباير  7300عىل الاجامتع املقبل للمكتب.
العالقات اخلارجية :
 قرار رمق  7302/30/00بعقد ندوة برملانية خاصة حول "احلضور ادلبلومايس للمغرب يف القارة االإفريقية"؛
 قرار رمق  7302/30/00مبراسةل جملس النواب بشأأن خطة العمل الربملانية املنبثقة عن الندوة ادلولية املنظمة من
طرف جملس املستشارين حول التغريات املناخية بتارخي  70يناير 7302؛
 قرار رمق  7302/30/00إابرااء مناقشة اإسرتاتيجية العمل ادلبلومايس جمللس املستشارين عىل املس توى االإفريقي،
اليت تقدم هبا الس يد اخلليفة ا ألول لرئيس جملس املستشارين ،اإىل حني توصل مجيع السادة أأعضاء املكتب بصيغهتا
الالكرتونية.
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اثنيا :قضااي للمتابعة
العالقات اخلارجية :
 قامئة بأأسامء أأعضاء فريق التجمع الوطين ل ألحرار مبجموعات الصداقة والتعاون اخلاصة ابدلول االإفريقية ،يف انتظارالتوصل بلواحئ ابيق الفرق واجملموعات ابجمللس.
شؤون تنظميية :
 عرض القضااي املشرتكة بني اجمللسني عىل جلنة التنس يق الربملانية ،ويف مقدمهتا توزيع ا ألدوار يف اجملال ادلبلومايسوحتديد اترخي انهتاء دورة أأكتوبر 7300؛
 -توزيع املهام بني الس يدة والسادة أأعضاء مكتب اجمللس.
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