كرارات اجامتع
مكتب جملس املستشارٍن رمق 23/2017
مَوم االجنني  27مارس 2017
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كرارات اجامتع املكتب 3128/12
مَوم االجنني  27مارس 2017

علد مكتب جملس املستشارٍن ًـوم االجنني  27مارس  2017اجامتعا برئاسة رئُس جملس املستشارٍن
امس َد عبد احلك م بن شامش ،وحضور امسادة :
اخللَفة ا ألول نلرئُس؛
:
محمد ا ألهصاري
اخللَفة امثاين نلرئُس؛
عبد الااله احللوظي :
 :اخللَفة امثامث نلرئُس؛
محَد هوسكوس
 :اخللَفة امرابع نلرئُس؛
عبد املادر سالمة
 :حماسب اجمللس؛
امعريب حملريش
عبد اموىاب بلفلِو  :حماسب اجمللس؛
 :حماسب اجمللس؛
رش َد املنَاري
 :أأمني اجمللس؛
محمد عدال
 :أأمني اجمللس؛
أأمحد اخلرًف
فامي اعتذر عن احلضور لك من امسادة :
انئةل مِة امتازي
أأمحد توٍزي

:
:

2

اخللَفة اخلامس نلرئُس؛
أأمني اجمللس.

أأوال :املرارات امصادرة عن اجامتع املكتب
امعالكات اخلارجِة :
 كرار رمق  3128/23/12بتلكَف االؤدارة بؤعداد تلرٍر ترهَيب حول الاس تلباالت امرمسَة اميت
خصصيا رئُس اجمللس معدد من اموفود وامشخصَات خالل ا ألس بوع املنرصم؛
 كرار رمق  3128/23/13بعلد امندوة امربملاهَة اخلاصة حول "احلضور ادلبلومايس نلمغرب يف املارة
االؤفرًلِة" ًوم ا ألربعاء  16أأبرًل 3128؛
 كرار رمق  3128/23/14بتلكَف امس َد اخللَفة ا ألول نلرئُس بؤعداد تصور حول امصَغة املثىل
معضوًة اجمللس بمفرع ا ؤالكلميي ملنعلة امرشق ا ألوسط وشامل اؤفرًلِا نلش بكة امربملاهَة عن امبنم ادلوي
وصندوق امنلد ادلوي وؤاماكهَة حتوًليا اؤىل شعبة دامئة بمتنس َق مع جملس امنواب؛
 كرار رمق  3128/23/15ؤبرااء امب يف امعلبات املتعللة بملشارنة يف ا ألوشعة املنممة من دلن
امبنم ادلوي اؤىل حني اختاذ كرار املكتب خبصوص صَغة امعضوًة يف امش بكة امربملاهَة املنبثلة عنو؛
 كرار رمق  3128/23/16بدلعوة اؤىل اجامتع جلنة امتنس َق بني جمليس امربملان ملناكشة املواضَع ذات
الاىامتم املشرتك؛
 كرار رمق  3128/23/06بتلبَة ادلعوة املوهة نلس َد رئُس جملس املستشارٍن من امس َد رئُس
املؤمتر الاستشاري امس َايس نلشعب امصَين مزايرة امصني يف امفرتة املمتدة من  35اؤىل  39أأبرًل
3128؛
 كرار رمق  3128/23/07بس تلبال رئُس جملس امش َو امرواهدي خالل شير ماي 3128؛
 كرار رمق  3128/23/08بأأداء مسامهة جملس املستشارٍن يف احتاد جمامس ادلول ا ألعضاء يف منممة
امتعاون االؤساليم برمس مزياهَة 3128؛
 كرار رمق  3128/23/09بتوجِو هتنئة بمس جملس املستشارٍن نلرئُس اجلدًد جمللس امش َو
امربازًيل؛
 كرار رمق  3128/23/10بتلبَة دعوة اجمللس اموظين حللوق االؤوسان حلضور امندوة ادلومَة حول
موضوع "املالحمة احملاًدة واملس تلةل مالهتخابت" ًويم  39و  3:مارس .3128
 شؤون تنمميَة: كرار رمق  3128/23/11مبراجعة املرار امتنمميي ملكتب جملس املستشارٍن حول تعَني مدراء امفرق
امربملاهَة ،يف ضوء مالحمات امسادة أأعضاء املكتب ،وعرض امصَغة املعدةل نللرار عىل املصادكة يف
الاجامتع امللبل.
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اثهَا :كضااي نلمتابعة:
 امعالكات اخلارجِة : كامئة بأأسامء أأعضاء امفرًق احلريك مبجموعات امصداكة وامتعاون. شؤون تنمميَة : تلرٍر عن اجامتع امس َد اخللَفة امثامث نلرئُس مع مدٍري اؤدارة اجمللس واملستشارٍن امعامني حولتدبري امفضاء؛
 تعوًض فرًق امتجمع اموظين م ألحرار نلمستشار امس َد محمد املندويس بملستشار امس َد محمد عبو يفمنصب امللرر نلجنة امفالحة واملعاعات االؤهتاجِة.

اثمثا :كضااي م ؤالخبار:
 امعالكات مع املؤسسات ادلس تورًة : صدور س بعة كرارات عن اجمللس ادلس توري برفض امعلبات امرامِة اؤىل اؤمغاء هتاجئ اكرتاع أأعضاءمبلجلس امنواب املعلن عن اهتخاهبم بتارخي  7أأنتوبر  3127برمس ادلوائر الاهتخابَة احمللَة الآتَة بعده،
وبشغور ملعد امنائب املرحوم عبد انلعَف مريداس:
رمق املرار

ادلائرة احمللَة

2139/28
213:/28
2141/28

أأسا – امزاك
وادي اذلىب
ظنلجة ـ أأصَةل

2142/28

كلعة امرساغنة

2143/28
2145/28

ظاظا

2144/28

بزو -واوٍزغ
أأزًالل

سعات

ا ألعضاء املنتخبون مبلجلس امنواب برمس ادلائرة

امس َدٍن رش َد امتامم وحامدي واٌيس
امس َد محمد ا ألمني دًدي وامس َدة عزوىا امعراك
امسادة محمد جنَب بومَف ومسري عبد املوىل ومحمد خيي وفؤاد امعامري
ومحمد امزموري
امسادة عبد امرح م وامعرو ،وعبد امرزاق امورزازي وبلعَد اعلوالل
و أأمحد امتويم
امس َدٍن مصعفى تضوماه واحلسني بوزحاي
بؤكل م امسادة بدر امتوايم واملصعفى امرداد ومومود براكًو
رصح مبوجبو بشغور امللعد اذلي اكن ٌشغهل املرحوم عبد انلعَف
ّ
مريداس مبلجلس امنواب ،مع دعوة املرحش اذلي ٍرد امسو مبارشة يف
الحئة امرتش َح املعنَة بعد أآخر منتخب يف امالحئة مشغل امللعد
امشاغر.
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– صدور امتلرٍر امس نوي نلملجلس الاكتصادي والاجامتعي وامبُيئ برمس س نة  3126؛
– صدور أآراء اجمللس الاكتصادي والاجامتعي وامبُيئ حول :
 وضع دًنامِة احلَاة ادلعوًة؛ تمنَة امعامل املروي  :امتحدايت والآفاق؛ املسؤومَة اجملعمتعَة نلمنمامت  :أآمَات الاهتلال وحو بُةة مس تدامة.– اؤخبار بهعلاد ادلورة امثاهَة وامس بعني امعادًة نلملجلس الاكتصادي والاجامتعي وامبُيئ.
 امعالكات اخلارجِة : تلرٍر حول مشارنة وفد عن جملس املستشارٍن يف أأشغال انلجنة امتنفِذًة مالحتاد امربملاين امعريب اميتاهعلدت ببريوت ًويم  21و 22فرباٍر 3128؛
 تلرٍر حول مشارنة امس َدة املستشارة انئةل مِّة امتازي ،اخللَفة اخلامس مرئُس جملس املستشارٍن يفأأشغال امندوة حول موضوع" :مواهة امتحدايت املعارصة املشرتنة :امتعل م وامثلافة يف كلب تمنَة
امعالكات امفروس َة املغربَة" اميت اهعلدت ببارٌس ًوم  25فرباٍر 3128؛
 تلرٍر حول مشارنة وفد عن جملس امربملان املغريب يف أأشغال ادلورة  22نلجمعَة امربملاهَة نلبحرا ألبَض املتوسط اميت اهعلدت ببورتو  -امربتغال ًويم  34و  35فرباٍر 3128؛
 مذهرة تتعلق بمواثئق اخلتامِة ندلورة  23ملؤمتر احتاد جمامس ادلول ا ألعضاء يف منممة امتعاوناالؤساليم.
 -مجموعة امصداكة وامتعاون املغربَة  -ا ؤالًفوارًة ؛

5

