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 عاجامت كرارات

 2017/23مكتب جملس املستشاٍرن رمق 
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 12/3128كرارات اجامتع املكتب 

 2017 مارس 27 االجننيمَوم 

 

 

رئُس جملس املستشاٍرن برئاسة  ااجامتع 2017 مارس 27االجنني وم ـمكتب جملس املستشاٍرن ً علد

 وحضور امسادة : ،شامش ك م بنبد احلامس َد ع 

      

 اخللَفة الأول نلرئُس؛   :       محمد الأهصاري     

 اخللَفة امثاين نلرئُس؛      :   عبد الااله احللوظي           

 اخللَفة امثامث نلرئُس؛     :    محَد هوسكوس              

 ؛اخللَفة امرابع نلرئُس:        ملادر سالمة    عبد ا                         

 حماسب اجمللس؛ :   امعريب حملريش    

 ؛حماسب اجمللس    :        عبد اموىاب بلفلِو                         

 :      حماسب اجمللس؛           رش َد املنَاري                        

 :      أأمني اجمللس؛           محمد عدال          

ف                          أأمني اجمللس؛  :          أأمحد اخلًر

 

   من امسادة :  لكعن احلضور فامي اعتذر 

 اخللَفة اخلامس نلرئُس؛ انئةل مِة امتازي        :                                

زي                                   أأمني اجمللس.  :  أأمحد تٍو
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 رارات امصادرة عن اجامتع املكتبأأوال: امل

  : امعالكات اخلارجِة

   عداد تلٍرر ترهَيب حول الاس تلباالت امرمسَة اميت  12/23/3128كرار رمق بتلكَف االؤدارة بؤ

  ؛خصصيا رئُس اجمللس معدد من اموفود وامشخصَات خالل الأس بوع املنرصم

   ل "احلضور ادلبلومايس نلمغرب يف املارة بعلد امندوة امربملاهَة اخلاصة حو  13/23/3128كرار رمق

فًرلِة" ًوم الأربعاء  ل  16االؤ  ؛ 3128أأبًر

   عداد تصور حول امصَغة املثىل  14/23/3128كرار رمق بتلكَف امس َد اخللَفة الأول نلرئُس بؤ

لِا نلش بكة امربملاهَة عن امبنم ادل فًر ة اجمللس بمفرع االؤكلميي ملنعلة امرشق الأوسط وشامل اؤ وي معضًو

ىل شعبة دامئة بمتنس َق مع جملس امنواب؛ ليا اؤ ماكهَة حتًو  وصندوق امنلد ادلوي واؤ

  شارنة يف الأوشعة املنممة من دلنمل رااء امب  يف امعلبات املتعللة ببؤ  15/23/3128رمق  كرار 

ة يف امش بكة امربملاهَة املنبث امبنم ادلوي ىل حني اختاذ كرار املكتب خبصوص صَغة امعضًو  لة عنو؛اؤ

   ىل اجامتع جلنة امتنس َق بني جمليس امربملان ملناكشة املواضَع  16/23/3128كرار رمق ذات بدلعوة اؤ

 الاىامتم املشرتك؛

  رئُس  من امس َداملستشاٍرن جملس نلس َد رئُس  وهةبتلبَة ادلعوة امل 06/23/3128كرار رمق

ىل 35 امفرتة املمتدة من يفامصني  مزايرةاملؤمتر الاستشاري امس َايس نلشعب امصَين  ل 39 اؤ  أأبًر

 ؛3128

  ؛3128س تلبال رئُس جملس امش َو  امرواهدي خالل شير ماي ب  07/23/3128كرار رمق 

   لأعضاء يف منممة ابأأداء مسامهة جملس املستشاٍرن يف احتاد جمامس ادلول  08/23/3128كرار رمق

 ؛3128امتعاون االؤساليم برمس مزياهَة 

  بتوجِو هتنئة بمس جملس املستشاٍرن نلرئُس اجلدًد جمللس امش َو   09/23/3128كرار رمق

يل  ؛امرباًز

   بتلبَة دعوة اجمللس اموظين حللوق االؤوسان حلضور امندوة ادلومَة حول  10/23/3128كرار رمق

 .3128مارس  :3و  39موضوع "املالحمة احملاًدة واملس تلةل مالهتخابت" ًويم 

 شؤون تنمميَة: -

  تعَني مدراء امفرق  حولجملس املستشاٍرن كتب امتنمميي مل  لرارامراجعة مب 11/23/3128 كرار رمق

، يف ضوء مالحمات امسادة أأعضاء املكتب، وعرض امصَغة املعدةل نللرار عىل املصادكة يف امربملاهَة

 الاجامتع امللبل.
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 اثهَا: كضااي نلمتابعة:

 امعالكات اخلارجِة :  -

ق امكامئة بأأسامء أأعضاء  -  .امتعاونمبجموعات امصداكة و  احلريكفًر

 شؤون تنمميَة : -

دارة اجمللس واملستشاٍرن امعامني حول  تلٍرر - عن اجامتع امس َد اخللَفة امثامث نلرئُس مع مدٍري اؤ

 ؛تدبري امفضاء

ض - ق امتجمع اموظين ملأحرار تعًو يف  محمد عبوبملستشار امس َد  املندويس محمدنلمستشار امس َد  فًر

هتاجِة. منصب  امللرر نلجنة امفالحة واملعاعات االؤ

خبارا: كضااي مثاث  :مالؤ

 امعالكات مع املؤسسات ادلس تورًة : -

مغاء  ةامرامِ اتعلبام رفض س بعة كرارات عن اجمللس ادلس توري ب صدور - ىل اؤ أأعضاء  اكرتاع هتاجئاؤ

الآتَة بعده، لَة احمل  تخابَةه الاائر و برمس ادل 3127 أأنتوبر 7 املعلن عن اهتخاهبم بتارخيلجلس امنواب مب

 وبشغور ملعد امنائب املرحوم عبد انلعَف مريداس:
 

 الأعضاء املنتخبون مبلجلس امنواب برمس ادلائرة ادلائرة احمللَة رمق املرار

 وحامدي واٌيسامس َدٍن رش َد امتامم  امزاك –أأسا  28/2139

 امعراك امحمد الأمني دًدي وامس َدة عزوى  امس َد وادي اذلىب :28/213

امسادة محمد جنَب بومَف ومسري عبد املوىل ومحمد خيي وفؤاد امعامري  ظنلجة ـ أأصَةل 28/2141

 ومحمد امزموري

عبد امرح م وامعرو، وعبد امرزاق امورزازي وبلعَد اعلوالل   امسادة كلعة امرساغنة 28/2142

 وأأمحد امتويم

 حايواحلسني بوز  امس َدٍن مصعفى تضوماه  ظاظا 28/2143

28/2145 

 

كل م  واوٍزغ  -بزو بؤ

الل  أأًز
 امسادة بدر امتوايم واملصعفى امرداد ومومود براكًو

رّصح مبوجبو بشغور امللعد اذلي اكن ٌشغهل املرحوم عبد انلعَف  سعات 28/2144

مع دعوة املرحش اذلي ٍرد امسو مبارشة يف مريداس مبلجلس امنواب، 

آخر منت خب يف امالحئة مشغل امللعد الحئة امرتش َح املعنَة بعد أ

 .امشاغر
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 ؛ 3126امتلٍرر امس نوي نلملجلس الاكتصادي والاجامتعي وامبُيئ برمس س نة صدور  – 

آراء اجمللس الاكتصادي والاجامتعي وامبُيئ حول   صدور –  : أ

ة؛ -  وضع دًنامِة احلَاة ادلعًو

 تمنَة امعامل املروي : امتحدايت والآفاق؛ -

آمَات الاهتلال وحو بُةة مس تدامة.املسؤومَة اجمل  -  عمتعَة نلمنمامت : أ

خبار  –  بهعلاد ادلورة امثاهَة وامس بعني امعادًة نلملجلس الاكتصادي والاجامتعي وامبُيئ.اؤ

 

 امعالكات اخلارجِة : -               

اين امعريب اميت تلٍرر حول مشارنة وفد عن جملس املستشاٍرن يف أأشغال انلجنة امتنفِذًة مالحتاد امربمل -

 ؛3128فرباٍر  22و 21اهعلدت ببريوت ًويم 

تلٍرر حول مشارنة امس َدة املستشارة انئةل مِّة امتازي، اخللَفة اخلامس مرئُس جملس املستشاٍرن يف  -

أأشغال امندوة حول موضوع: "مواهة امتحدايت املعارصة املشرتنة: امتعل م وامثلافة يف كلب تمنَة 

 ؛3128فرباٍر  25ة املغربَة" اميت اهعلدت بباٌرس ًوم امعالكات امفروس َ

نلجمعَة امربملاهَة نلبحر  22ادلورة  أأشغالتلٍرر حول مشارنة وفد عن جملس امربملان املغريب يف  -

 ؛3128فرباٍر  35و  34امربتغال ًويم  -املتوسط اميت اهعلدت ببورتو  الأبَض

ملؤمتر احتاد جمامس ادلول الأعضاء يف منممة امتعاون  23مذهرة تتعلق بمواثئق اخلتامِة ندلورة  - 

 االؤساليم.

ةاالؤ  -غربَة املتعاون ام صداكة و اممجموعة  -  ؛ ًفواًر

 


