قرارات اجامتع
مكتب جملس املستشارين رمق 60/2017
ليوم االثنني  60فرباير 7602

قرارات اجامتع املكتب رمق 60/2017
ليوم االثنني  60فرباير 7602
عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  60فرباير  7602اجامتعا برئاسة رئيس جملس املستشارين الس يد
عبد احلكمي بن شامش ،وحضور السادة :
عبد الااله احللوطي

:

اخلليفة الثاين للرئيس،

محيد كوسكوس

:

اخلليفة الثالث للرئيس،
اخلليفة الرابع للرئيس

عبد القادر سالمة :
انئةل مية التازي

:

اخلليفة اخلامس للرئيس،

العريب حملريش

:

حماسب اجمللس؛

رش يد املنياري

:

أمحد تويزي

:

حماسب اجمللس؛
أمني اجمللس.

فامي اعتذر عن احلضور لك من السادة :
اخلليفة الول للرئيس

محمد النصاري

:

عبد الوهاب بلفقيه

:

حماسب اجمللس ؛

محمد عدال

:

أمني اجمللس؛

أمحد اخلريف

:

أمني اجمللس.
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أوال :القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب
 قرار رمق  7602/60/60ابختتام دورة أكتوبر  7600يوم امخليس  9فرباير  7602عىل الساعة الثانيةزوالا.
العالقات اخلارجية :
 قرار رمق  7602/60/67بتأجيل مناقشة اسرتاتيجية العمل ادلبلومايس جمللس املستشارين عىل املس توىاالفريقي اىل اجامتع الحق؛
 قرار رمق  7602/60/60ابملوافقة عىل ادلعوة املوةهة جمللس املستشارين من أجل املشاركة يف الندوة اليتسينظمها جملس الش يوخ الفرنيس حول موضوع" :الرفع املشرتك للتحدايت احلالية :الرتبية والثقافة يف صلب
العالقات املغربية الفرنس ية" ،بباريس يوم  01فرباير  ،7602حبضور لك من الس يدة انئةل مية التازي اخلليفة
اخلامس لرئيس جملس املستشارين والس يد عبد الصمد قيو رئيس مجموعة الصداقة الربملانية املغربية
الفرنس ية؛
 قرار رمق  7602/60/61ابملوافقة عىل ادلعوة املوةهة جمللس املستشارين للمشاركة يف الزايرة الربملانيةامليدانية املنظمة من طرف البنك ادلويل بكينيا أايم  70-76فرباير  ،7602حبضور املستشارة الس يدة أمال
ميرسة؛
 قرار رمق  7602/60/60بتنظمي ندوة برملانية خاصة حول "رهاانت و حتدايت ما بعد عودة املغرب لالحتاداالفريقي" أواخر شهر فرباير  7602ابلتعاون مع املعاهد الوطنية املتخصصة.
 قرار رمق  7602/60/60بعرض موضوع مسامهة الربملان املغريب يف مزيانية الاحتاد الربملاين الافريقي برمسس نة  7602عىل جلنة التنس يق الربملانية.
شؤون تنظميية:
 قرار رمق  7602/60/62ابعامتد مرشوع اسرتاتيجية تدبري املوارد البرشية للمجلس مع الخذ ابالعتباراقرتاحات أعضاء املكتب ،وعرضها للتشاور عىل الس يدات والسادة رؤساء الفرق واجملموعات ورؤساء
اللجان ادلامئة ابجمللس ،وممثيل املوظفني.
الانفتا عىل احمليط اخلاريج:
 قرار رمق  7602/60/60ابعامتد قرار لتنظمي ادلخول اىل مقر اجمللس. قرار رمق  7602/60/69ابملوافقة عىل ادلليل االرشادي لزوار اجمللس ،وعىل طبعه ابللغتني العربيةوالمازيغية وتعليقه يف مدخل اجمللس وقاعة اجللسات العامة؛
 قرار رمق  7602/60/06ابملوافقة عىل تبويب النرش يف املكتبة ،واجناز دراسة تقنية حول املكتبةالافرتاضية واجناز الربانمج املعلومايت"دائريت" وفتح نوافذ يف احلاسوب املوجود يف فضاء ادلاي ودل س يدي
اباب يف جمال البحوث الربملانية ،ابلتعاون مع مؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية.
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اثنيا :قضااي للمتابعة
العالقات اخلارجية :
 زايرة وفد عن امجلعية الربملانية للبحر البيض املتوسط جملموعة احلوار  0+0وتنظمي ندوة حول "حماربةاالرهاب والتطرف العنيف يف البحر البيض املتوسط :أي تعاون بني الضفتني؟ (املغرب منوذجا)" من 60
اىل  00فرباير 7602؛
 برامج الرشاكة والتعاون للمجلس مع املنظامت ادلولية.شؤون تنظميية:
 همام الس يدة والسادة أعضاء مكتب اجمللس؛ -مهنجية متابعة التوصيات الصادرة عن الاايم ادلراس ية والندوات اليت ينظمها اجمللس.

اثلثا :لالخبار:
 مس تجدات التنس يق بني رئييس جمليس النواب واملستشارين حول القضااي املشرتكة؛ أخذ املكتب علام بتوصل جملس النواب ابلنصوص القانونية التالية:بتارخي  0أكتوبر :7600
 مرشوع قانون تنظميي رمق  92.00بتحديد رشوط وكيفيات ممارسة حق االرضاب؛ مرشوع قانون رمق  00.00يتعلق بتنظمي همنة وكيل السفار؛ مرشوع قانون رمق  09.00يقيض بتمتمي املادة  1من القانون رمق  09.60املتعلق مبدونة احلقوق العينية.بتارخي  70دجنرب : 7600
 مرشوع قانون رمق  07.00يتعلق بتصفية مزيانية الس نة املالية .7601بتارخي  72يناير :7602
 مقرت قانون يقيض ابحداث هيئة قضااي ادلوةل (تقدم به الفريق الاشرتايك).العالقات اخلارجية :
 برانمج معل ادلورة الش توية للجمعية الربملانية ملنظمة المن والتعاون بأورواب اليت ستنعقد بفيينا/المنسايويم  70و 71فرباير 7602؛
 برانمج معل ادلورة  00للجمعية الربملانية للبحر الابيض املتوسط اليت ستنعقد ببورتو/الربتغال يويم 70و 71فرباير 7602؛
 تقرير حول املشاركة يف املؤمتر الربملاين للكومنولث حول س يادة القانون وحقوق االنسان ،خالل الفرتةاملمتدة بني  71و 70يناير  7602بلندن.
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