قرارات اجامت ع
مكتب جملس املستشارين
رمق  5902 /90ليوم اال ثنني  50دجنرب 5902
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__

مجلس المستشارين

اجتماع المكتب رقم 5902/90

قرا رات اج امتع املكتب رمق 5902 / 90
ليوم االثنني  50دجنرب 5902
عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  50دجنرب  5902اجامتعه الأس بوعي برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد احلكمي
بن شامش وحضور السادة :
محمد ا لأ نصاري

:

اخلليفة ا لأ ول لل رئيس،

عبد ا إالهل احللوطي

:

ا خلليفة الثاين لل رئيس ؛

محيد كوسكوس

:

اخلليفة الثالث لل رئيس ؛

انئةل مية التازي

:

اخلليفة اخلامسة لل رئيس ؛

العريب حملريش

:

حماسب ؛

رش يد املنياري

:

حماسب ؛

محمد عدال

:

أأ مني ؛

أأ محد اخل ريف

:

أأ مني،

أأ محد التويزي

:

أأ مني .

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع الك من اخلليفة الرابع لرئيس اجمللس الس يد عبد القادر سالمة وحماسب اجمللس
الس يد عبد الوهاب بلفقيه.
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القرارات الصادرة عن اجامتع املكتب
عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية :
 ق رار رمق  5902 /90 /90بإ خبار اجمللس الأعىل للرتبية والتكوين بتعيني الك من املستشارة الس يدة خدجية الزويم
عن الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية واملستشار الس يد عبد الكرمي لهوايرشي عن فريق العداةل والتمنية لعضوية هذا
اجمللس.
ا لأ س ئةل الشفهية :
 قرار رمق  5902 /90/95بملصادقة عىل جدول أعامل جلسة الأس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  55دجنرب  5902واليت
سريأسها اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد ا الإاله احللوطي والس يد أ محد اخلريف كأمني للجلسة.
العالقات اخلارجية :
 ق رار رمق  5902 /90 /90بملوافقة عىل املشاركة يف أأشغال الاحتاد الربملاين العريب وأأشغال اللجنة التنفيذية دليه
يويم  00و  05يناير  5 900ببريوت.
 ق رار رمق  5902 /90 /90بملوافقة عىل تنظمي يوم درايس لتقيمي الأداء ادليبلومايس للربملان املغريب.
خمتلفات :
 ق رار رمق  5902 /90 /92بملوافقة عىل طلب املركز املغريب للتطوع واملواطنة بلسامح للمشاركني يف اجامتع
املكتب التنفيذي لالحتاد العريب للعمل التطوعي بزايرة جملس املستشارين يوم الثالاثء  92يناير .5900
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قضااي ل إالطـــالع
عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية :
 اإخبار بنعقاد ادلورة  25العادية للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ يوم امخليس  05دجنرب . 5902 مرشوع تقرير ومرشوع رأأي صادران عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول موضوع "اإدماج التغريات املناخية يفالس ياسات العمومية".
 طلب فريق الأصاةل واملعارصة بتوجيه طلب استشارة للمجلس الوطين حلقوق ا الإنسان خبصوص مرشوع قانون تنظميي رمق 00.00بتحديد رشوط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال الترشيع ومرشوع قانون تنظميي رمق  00.00بتحديد
رشوط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض اإىل السلطات العمومية.
الترشيع :
 طلب جملس النواب بدراسة مقرتح القانون القايض بتمتمي القانون رمق  05.00املتعلق بحلاةل املدنية وبلأس بقية مبجلس النوابلكونه أ ودع دلى مصاحله قبل مقرتح القانون املامثل املودع من طرف جملس املستشارين.
 اإخبار بتوصل جملس النواب مبرشوع قانون رمق  00.02يتعلق بملاء.العالقات اخلارجية :
 مالحظات وتوصيات وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون حول احلمك الصادر عن حممكة العدل ا لأ وروبية خبصوص اال تفاقالفاليح املوقع بني اململكة املغربية والاحتاد ا لأ وريب.
 طلب الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي بعقد جلسة معومية ملناقشة تطورات قرار احملمكة ا لأ وروبية. طلب فريق التجمع الوطين للأحرار ومجموعة العمل التقديم بعقد اجامتع طارئ مشرتك للجنيت اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطينواملناطق املغربية احملتةل والفالحة والقطاعات ا الإنتاجية.
 نص البالغ الصادر عن جملس الش يوخ الروماين مبناس بة الزايرة اليت قام هبا وفد عنه للمملكة املغربية مابني  8و  00دجنرب. 5902
 الواثئق اليت مت اإقرارها يف املؤمتر  08لالحتاد الربملاين االإفريقي وادلورة  05للجنة التنفيذية اذلين عقدا يف بيساو (غينيا بيساو)مابني  5و  0دجنرب . 5902
شؤون تنظميية :
 طلب مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل برضورة توفري فضاء لالش تغال وكذا أطر ملواكبة معل مستشاري اجملموعة. مراسةل احملاسب الس يد رش يد املنياري واليت يثري فهيا الانتباه اإىل أن معلية منح بطاقات اس هتالك الوقود يدخل يف اختصاصالسادة احملاس بني والتدبري املايل للمجلس.
 تقرير حول الاجامتع اذلي عقده أمني اجمللس الس يد أ محد تويزي مع مجموعة العمل امللكفة بلتواصل مع ا جملمتع املدين.خمتلفات :
 تنظمي الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي ليوم درايس حول موضوع "الس ياسة العقا رية تمثني الرصيد العقاري لفائدةالاستامثر" وذكل يوم الثالاثء  55دجنرب  5902ابتداء من الساعة العارشة صباحا بقاعة الندوات بجمللس .
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