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 10/2017رمق قرارات اجامتع املكتب 

 2017 مارس 07 الثالاثءليوم 

 

 

رئيس جملس اخلليفة الأول لبرئاسة اجامتعا  2017 مارس 07 الثالاثءمكتب جملس املستشارين يـوم  عقد

  وحضور السادة : ،محمد الأنصارياملستشارين الس يد 

          

 اخلليفة الثاين للرئيس، : عبد الااله احللوطي     

 اخلليفة الثالث للرئيس، : محيد كوسكوس             

 حماسب اجمللس؛ :  العريب حملريش            

 حماسب اجمللس؛   :                 رش يد املنياري                           

 أأمني اجمللس؛       :   محمد عدال                            

 أأمني اجمللس؛ :  أأمحد تويزي                          

                         

 فامي اعتذر عن احلضور لك من السادة : 

 ؛:        اخلليفة الرابع للرئيس        عبد القادر سالمة                              

 اخلليفة اخلامس للرئيس؛   :       انئةل مية التازي                          

 حماسب اجمللس ؛       :    عبد الوهاب بلفقيه          

 أأمني اجمللس.        :             محد اخلريفأأ                            
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 القرارات الصادرة عن اجامتع املكتبأأوال: 

 العالقات اخلارجية :

  32املوهجة لرئيس جملس املستشارين من جملس أأورواب حلضور ادلورة  ملوافقة عىل ادلعوةاب  10/2017/ 01 قرار رمق 

ىل  27ملؤمتر السلطات احمللية واالإقلميية بسرتاس بورغ من   .2017مارس  30اإ
 

 الأنشطة االإشعاعية للمجلس: 

   ملصادقة عىل مهنجية تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن امللتقى الربملاين للجهات؛اب   10/2017/  02قرار رمق 

   اجمللس سينظمهالمنتدايت اجلهوية اليت ل مواضيع  القرتاحرؤساء اجلهات مبراسةل السادة    10/2017/ 03قرار رمق 

 رتتيب توارخي انعقاد هذه املنتدايت.لالتنس يق مع رئيس مجعية رؤساء اجلهات و ، برشاكة معها
 

 : شؤون اإدارية

   لتعيني يف مناصب مسؤولية مبديرايت الفرق اجلديدة بناء عىل اقرتاح رؤساهئا، ويتعلق اب  10/2017/ 04مق  قرار ر

 الأمر ابلس يدة والسادة:

 يف منصب رئييس مصلحتني مبديرية فريق العداةل والتمنية؛ محمد لكحلو محمد السلاميين -

يرية فريق الاحتاد املغريب مبديف منصب رئييس مصلحتني أأسامء الأمراين و سعيد صفصايف -

 ؛للشغل

سامعيل اليندوزي -  ؛فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب مديريةرئيسا ملصلحة  اإ

 

    حفل اس تقبال ملوظفات جملس املستشارين احتفاء ابليوم العاملي للمرأأة. تنظميب   10/2017/ 05قرار رمق 

 

 اثنيا: قضااي للمتابعة

 العالقات اخلارجية :

 24لجمهورية المينية يف أأعامل املؤمتر لرمسي ل وفد اأأسامء الرب فاها بسفري امجلهورية المينية ابلرابط اليت خي رساةل -

 ؛2017مارس  21-20املغربية يويم  ستس تضيفه اململكةلالحتاد الربملاين العريب اذلي 

ىل الأمني العام جمللس املستشارين حول     رساةل - موهجة من رئيس مجعية الأمناء العامني للربملاانت العربية اإ

 20يوم ملكة املغربية اذلي سينعقد ابمل 24ملاين العريب خالل أأعامل مؤمتر الاحتاد الرب  35اجامتع امجلعية العامة رمق 

 ؛2017مارس 

ىل جملس املستشارين  بصفته رئيس امجلعية الربملانية لالحتاد من أأجل املتوسط من الربملان الايطايلمراسةل  -  اإ

تعيني رئيس جديد للجنة الثقافة اس تعدادا للقمة الرابعة للرؤساء واجللسة العامة اليت من الربملان املغريب يطلب فاها 

 .2017ماي  13و 12ستنعقد بروما يويم 
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 : شؤون اإدارية

يف منصب مدير مديرايت الفرق الربملانية ابجمللس من دلن رئيس جملس املستشارين بناء عىل اقرتاح  التعيني -

 رئيس الفريق املعين؛

القرار التنظميي املتعلق ابلتعيني يف منصب مدير مديرايت الفرق الربملانية يف اجامتع الحق بناء عىل تعديل  -

 التعديالت املقرتحة من السادة أأعضاء املكتب.
 

 الأنشطة االإشعاعية للمجلس:  

( املدعوم من SIGMAمن طرف برانمج دمع تطوير املؤسسات العمومية وأأنظمة التدبري ) تنظمي يوم درايس -

الس يدات "تعبئة مساعدين لفائدة ، يف موضوع (OCDEالاحتاد الأورويب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية )

  .أأو شهر يونيو من الس نة اجلارية و، وذكل خالل شهر مايوالسادة املستشارين"
 

خبار:اثلثا:   لالإ

 عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية:
 

ح مبقتضاه بعدم قبول عريضة الطعن املتعلقة ابدلائرة اذلي صر  17/1027قرار اجمللس ادلس توري رمق  صدور -

 س ين )عامةل مقاطعة احلي احلس ين(؛احل احلي الانتخابية احمللية 

ىل الس يد رئيس جملس املستشارين حييطه علام  بنتيجة الانتخاب اجلزيئ  مراسةل - من الس يد رئيس احلكومة اإ

خنيفرة وادلار  –مللء مقعد شاغر مبجلس املستشارين برمس هيئة ممثيل غرف الصناعة التقليدية جلهيت بين مالل 

 سفر عن انتخاب الس يد محمد رحيان عن حزب الاحتاد الاشرتايك للقوات الشعبية.سطات، واذلي أأ  –البيضاء 
 

 العالقات اخلارجية :

يف منظمة  الأعضاءالحتاد جمالس ادلول  12حول مشاركة وفد عن جملس املستشارين يف أأشغال ادلورة  تقرير -

 ؛2017يناير 29-22أأايم  مايل،/اليت انعقدت بامبكو االإساليمالتعاون 

 بباريس؛ 2017مارس  21و 20قد يويم جدول أأعامل جلنة املساواة وعدم المتيزي اليت ستنع مرشوع -

الندوة اليت احتضهنا جملس جناح من الاكتب العام للجمعية الربملانية للبحر الأبيض املتوسط حول  شكر رساةل -

ىل  9املستشارين من   .2017 رفرباي 11اإ

 : شؤون اإدارية

ىل غاية هناية دجنرب رساين اس مترار  -  .2017مفعول العقد اخلاص ابلتأأمني عىل املرض بنفس الرشوط احلالية اإ

 خمتلفات:  -

التوصيات الصادرة عىل ضوء أأشغال ندوة " القايض االإداري بني حامية وزارة العدل واحلرايت حول  مننسخة  -

 .وحتقيق املصلحة العامة" احلقوق واحلرايت


