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 عاجتما قرارات
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 2017/40رقم اجتماع المكتب قرارات 

 5402يناير  52 الأربعاءم يو ل 

 

 

ن الس يد عبد رئيس مجلس المستشاريبرئاسة  ااجتماع 5402يناير  52 الأربعاء ومـمكتب مجلس المستشارين ي عقد

 وحضور السادة :شماش  حكيم بنال 

      

 الخليفة الأول للرئيس، :  محمد الأنصاري     

 عبد القادر سالمة            :        الخليفة الرابع للرئيس           

 الخليفة الخامس للرئيس، :  لة مية التازيانئ                              

 المجلس؛ حاسبم :  العربيي لمحرشي   

 المجلس؛ محاسب         :          رش يد المنياري                             

 أأمين المجلس. :   أأحمد الخريف                             

 المجلس. أأمين :  تويزيأأحمد                              

    

 

 :  السادة من كلعن الحضور فيما اعتذر 

 :    الخليفة الثاني للرئيس، عبد االاله الحلوطي                         

 :     الخليفة الثالث للرئيس، حميد كوسكوس       

 ؛محاسب المجلس        :عبد الوهاب بلفقيه           

 أأمين المجلس.       :         محمد عدال         
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 أأوال: القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب

 

 : قشة وتقييم الس ياسات العموميةنام 

بتحضير المكلفة  ابلمجموعة الموضوعاتيةالأعضاء المنتدبين من الفرق والمجموعات للعضوية  تعيين -   

 السادة: وهم، المرفق العموميفي مجال  الجلسة الس نوية لمناقشة وتقييم الس ياسات العمومية

o  س تقاللي للوحدة والتعادلية؛عن الفريق اال حسن سليغوةوالس يد  رحال مكاويالس يد  

o  فريق الأصالة والمعاصرة؛ عناحمد التويزي والس يد  عبد العزيز بنعزوزالس يد 

o   فريق العدالة والتنمية؛عن  علي العسريالس يد  

o  الفريق الحركي؛ عن أأحمد شدالس يد 

o   فريق التجمع الوطني للأحرار؛ عن لحسن أأدعيالس يد  

o  االتحاد العام لمقاوالت المغرب؛ فريق  عن عبد الكريم مهديالس يد 

o   الفريق االشتراكي؛  عن عبد الحميد فاتحيالس يد 

o  عن فريق االتحاد المغربيي للشغل؛  محمد حيتومالس يد 

o   عن الفريق الدس توري الديمقراطي االجتماعي؛ محمد عدالالس يد 

o   عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ المبارك الصادي الس يد 

o  عن مجموعة العمل التقدمي. عبد اللطيف أأعمو الس يد 

 

  : العالقات الخارجية

لمجلس أأورواب  لجنة الهجرة والالجئين والأشخاص المهجرين للجمعية البرلمانية أأشغال قرار ابلمشاركة في -

بناء على طلب مجلس تغيير عنوان اللقاء ، مع 5402يناير  52 – 52 أأايمبـستراس بورغ  المنعقدة

لى ا س بانيا"ين، الذي أأصبح المستشار  التطورات " بدل "التطورات الأخيرة لموجات الهجرة من المغرب ا 

س بانيا بسبتة  ؛"الأخيرة على الحدود بين المغرب وا 

عقد اجتماع خاص مع الس يدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعات حول هيكلة لجان الصداقة مع  -

 البرلماانت الصديقة؛

 العمل الدبلوماسي للمجلس؛ قييملت تنظيم لقاء دراسي  -
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 وضع برانمج عمل للتحرك الدبلوماسي للمجلس بناء على أأولوايت محّددة ابلتنس يق مع مجلس النواب؛ -

رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في  الحو المربوحالس يد  قرار ابلموافقة على مشاركة -

 20المزمع عقدها بأأسوان/مصر من  ت المرتبطة ابلتطرف واال رهابالتحدايحول  المؤتمر اال قليمي للبرلمانيين

لى   . 5402فبراير  45يناير ا 

 00التي ستنعقد ببيروت يوم  للجنة التنفيذية التحاد البرلماني العربيي 50قرار المشاركة في أأشغال الدورة  -

 .5402فبراير 

 

 شؤون تنظيمية : -

التأأمين عن المرض لفائدة الس يدات والسادة المستشارين، على لجنة التنس يق بين عرض ملف عقدة  -

 مجلسي البرلمان.

 ؛برمجة لقاء قريب لتقييم الخدمات المقدمة لتحسين ظروف اش تغال الس يدات والسادة أأعضاء المجلس -

عداد اال دارةتكليف  - لى مقر المجلس بعد تجهيز المدخل ب اب  لة المراقبة أ  مشروع قرار لتنظيم الدخول ا 

 .االلكترونية

 

 :قضااي للمتابعةاثنيا: 

 العالقات الخارجية :  -

الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين المكلف ابلدبلوماس ية البرلمانية  محمد الأنصاري تقديم الس يد  -

ى الدبلوماسي لمجلس المستشارين عل لمشروع ا ستراتيجية العملوالعالقات الخارجية، للخطوط العريضة 

في أأفق مناقش تها في اجتماع  ،المس توى اال فريقي، وتوزيعها على الس يدة والسادة أأعضاء المكتب لالطالع

 الحق للمكتب؛

لغرب المتوسط ابلجمعية البرلمانية للبحر  2+2 مجموعة الحوار وفد دول الس تقبالالترتيبات المتخذة  -

لى  08 نالممتدة م للمملكة المغربية خالل الفترةالأبيض المتوسط  تتخللها ندوة التي ، 5402فبراير  00 ا 

محاربة اال رهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط: مجاالت التعاون بين الضفتين : "حول موضوع

 بمقر مجلس المستشارين. 2017 فبراير 09 يوم الخميس"، المغرب نموذجا -
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 .الروس ية –المغربية البرلمانية  قةالصدافريق التجمع الوطني للأحرار بتفعيل مجموعة  طلب -

 

 الأنشطة اال شعاعية للمجلس : -

يوليوز  28-27) مغاربة العالم والجهوية الموسعةلتقديم مخرجات الندوة الدولية حول موضوع  لقاء -

 ؛5402يناير  25يوم الأربعاء   مجلس الجالية المغربية ابلخارج( بشراكة مع 2016

" شريع الوطني في مجال التغيرات المناخية مع مس تلزمات اتفاق ابريسمالءمة الت الندوة الدولية حول " -

حفل والبيئة؛ تتخللها  التغيرات المناخيةللبحث في  وس تمنستر ومؤسسة غرانت هامبدعم من مؤسسة 

 .للديمقراطية وس تمنستراتفاقية تعاون مع مؤسسة على توقيع ال 

 . 2017فبراير 20في  تماعيةالمنتدى البرلماني للعدالة االج النسخة الثانية من  -

 

 :قضااي لال طالعاثلثا: 

 العالقات مع المؤسسات الدس تورية: 

 مجلس النواب ابلمنازعات االنتخابية لأعضاءالمتعلقة قرارات المجلس الدس توري ب أأخذ المجلس علما -

ثر 1023و 1022و 1021و 1020تحت عدد الصادرة  ، 2016 أأكتوبر  7 االقتراع الذي أأجري بتاريخ على ا 

 التي صرح بموجبها بما يلي:و 

o لغاء انتخاب الس يد  قبول طلب عدم عضوين  نزهة الوفي والس يدة عبد العزيز عماريا 

 بمجلس النواب ابلدائرة االنتخابية المحلية "عين الس بع ـ الحي المحمدي"؛

o لغاء نتيجة االقتراع ابلدائرة االنتخابية المحلية "فاس الجنوبية"، و  عدم قبول طلب الذي ا 

ثره انتخاب السادة ورش يد الفايق وعالل  الأزمي اال دريسي ومحمد الحارثي ا دريس  أأعلن على ا 

 بمجلس النواب؛أأعضاء  العمروي

o لغاء نتيجة االقتراع عدم قبول طلب   مرس السلطان"، -ابلدائرة االنتخابية المحلية "الفداء  ا 

ثره انتخاب السادة   بن جلون ومحمد التويمي ي رميدجواد عراقي والفاطموالذي أأعلن على ا 

 ؛ بمجلس النوابأأعضاء 

o  بطال انتخاب الس يد ثر عضوا بمجلس النواب على رضوان مهدباب  االقتراع الذي أأجري  ا 
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 بخصوصابلدائرة االنتخابية المحلية "الجديدة"، والأمر بتنظيم انتخاابت جزئية في هذه الدائرة 

  .المقعد الشاغر

 

 


