قرارات اجامتع
مكتب جملس املستشارين رمق 7102/17
ليوم االثنني  24أبريل 2017

قرارات اجامتع املكتب رمق 7102/02
ليوم االثنني  24أبريل 2017
عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  72أبريل  2017اجامتعا برئاسة الس يد عبد احلكمي بن شامش
رئيس جملس املستشارين ،وحضور السادة :
عبد الصمد قيوح

اخلليفة الول للرئيس؛

:

عبد الااله احللوطي :

اخلليفة الثاين للرئيس؛

:

اخلليفة الثالث للرئيس؛

محيد كوسكوس
انئةل مية التازي

اخلليفة اخلامس للرئيس؛

:

رش يد املنياري

:
:

عبد الوهاب بلفقيه

حماسب اجمللس ؛
:

العريب حملريش
أمحد تويزي

حماسب اجمللس؛

:

حماسب اجمللس؛

أمني اجمللس؛

فامي اعتذر عن احلضور لك من السادة :
عبد القادر سالمة

:

دمحم عدال
أمحد اخلريف

اخلليفة الرابع للرئيس؛
:

:

أمني اجمللس؛
أمني اجمللس.
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أوال :القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب
 قرار رمق  7102/02/10مبناقشة الربانمج احلكويم أمام جملس املستشارين حسب الربانمج
التايل:
 يوم الثالاثء  72أبريل  7102عىل الساعة الثانية زوالا  :تدخالت الفرق واجملموعاتابجمللس؛
 يوم الربعاء  72أبريل  7102عىل الساعة الرابعة زوالا :رد الس يد رئيس احلكومة. قرار رمق  7102/02/17بعقد أول جلسة للس ئةل الشفهية الس بوعية بعد تنصيب احلكومة؛
 قرار رمق  7102/02/10بعقد اجامتع مكتب اجمللس يوم امجلعة  72أبريل  7102الإقرار جدول
أعامل جلسة الس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  7ماي 7102؛
 قرار رمق  7102/02/12بطلب اقرتاحات رؤساء الفرق واجملموعات الربملانية حول طريقة
تبويب كراسة الاعامتدات املرصودة للفرق واجملموعات ،يف ضوء تنفيذ مزيانية اجمللس برمس الس نة
املاضية؛
 قرار رمق  7102/02/12بطلب لقاء مع الس يد رئيس احلكومة ملناقشة موضوع مالءمة
ظروف اش تغال أعضاء جمليس الربملان؛
 قرار رمق  7102/02/12بتلكيف االإدارة ابإعداد تقرير مفصل حول وضعية مزيانية اجمللس
حتت إارشاف السادة احملاس بني؛
 قرار رمق  7102/02/12بعقد اجامتع ملكتب اجمللس يوم الربعاء  72أبريل  7102ملناقشة
وضعية مزيانية اجمللس يف ضوء املشاريع املفتوحة من طرف مكتب اجمللس ،ال س امي املتعلقة مهنا
مبالءمة ظروف العمل مع جملس النواب ،ومتويل فعاليات املنتدى الربملاين للعداةل الاجامتعية
واملنتدى الربملاين للجهات ،ومرشوع الربملان الالكرتوين؛
3

 قرار رمق  7102/02/12بتلكيف االإدارة ابإعداد تقرير حول متثيلية جمليس الربملان يف مجيع
الاحتادات الربملانية ا إالقلميية واجلهوية وادلولية ،ونس بة مسامهة جملس املستشارين يف مزيانية لك
مهنا؛
 قرار رمق  7102/02/10ابس تقبال مقرر جلنة القضااي الس ياس ية وادلميقراطية التابعة للجمعية
الربملانية جمللس أورواب مبناس بة زايرته لبالدان خالل الفرتة املمتدة من  12اإىل  02يوليوز 7102؛
 قرار رمق  7102/02/01ابملوافقة عىل مقرتح رابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل
يف اإفريقيا والعامل العريب عقد املؤمتر املقبل يف الفرتة املمتدة من  71اإىل  72ش تنرب 7102؛
 قرار رمق  7102/02/00ابعامتد اإسرتاتيجية تدبري املوارد البرشية للمجلس بناء عىل مالحظات
واقرتاحات رؤساء الفرق واجملموعات وممثيل املوظفني ،وتوزيعها عىل خمتلف مكوانت اجمللس
ونرشها ابملوقع الالكرتوين للمجلس وبنرشته ادلاخلية.

اثنيا :قضااي للمتابعة
 زايرة معل لوفد المانة العامة جمللس العيان الردين لبالدان من  77اإىل  72أبريل 7102؛
 التنس يق مع جملس النواب يف جمال املراقبة الربملانية؛
 التصممي الويل للتطبيق الالكرتوين "دائريت"؛
 التدبري املندمج للربملان الالكرتوين.

اثلثا :ل إالخبار:
 اإخبار من رئيس جملس النواب ابس تكامل تكوين هيالك هذا اجمللس؛
 تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف أشغال ادلورة  002لالحتاد الربملاين
ادلويل اليت انعقدت بداك ببنغالديش يف الفرتة املمتدة من  01مارس اإىل  02أبريل 7102؛
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 تقرير حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف أشغال الندوة رمق  02لروز روث
واجملموعة اخلاصة للبحر البيض املتوسط والرشق الوسط التابعة للجمعية الربملانية ملنظمة حلف
الشامل الطليس اليت انعقدت برساييفو/بمهورية البوس نة والهرسك يف الفرتة املمتدة من 01
مارس اإىل  02أبريل .7102

رابعا :قضااي مؤجةل الجامتع مكتب اجمللس ليوم الثالاثء  7ماي :7102
 توزيع املوارد البرشية عىل اإدارة الفرق واجملموعات الربملانية؛
 طلب رئيس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية اإحلاق الس يدة نعمية الرابع لتعزيز الطامق
االإداري للفريق؛
 املوافقة عىل اخملطط التنفيذي الإسرتاتيجية تدبري املوارد البرشية ابجمللس؛
 تقرير عن مشاراكت أعضاء وموظفي جملس املستشارين يف الوفود الرمسية خارج أرض الوطن
منذ بداية الوالية الترشيعية .7170 -7102
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