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  قرارات اجتماع المكتب رقم 49/2016
 لیوم الثالثاء 27 دجنبر 2016

 
 

برئاسة اجتماعا 2016 دجنبر 27 الثالثاء یـــــوم المستشارین مجلس مكتب            عقد
 رئیس مجلس المستشارین السید عبد الحكیم بن شماش وحضور السادة :

 
 الخلیفة األول للرئیس،:محمد األنصاري 
 الخلیفة الثاني للرئیس،:عبد االاله الحلوطي 

 الخلیفة الثالث للرئیس،:حمید كوسكوس
                               عبد القادر سالمة         :        الخلیفة الرابع

 للرئیس
 الخلیفة الخامس:                              نائلة میة التازي

 للرئیس،
 محاسب المجلس؛:رشید المنیاري

 محاسب المجلس؛:العربي لمحرشي
 أمین المجلس.:                             أحمد تویزي

 
  فیما اعتذر عن الحضور كل من السادة :

 محاسب المجلس ؛:عبد الوهاب بلفقیه
 أمین المجلس. : أحمد الخریف
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 أمین المجلس.:                               محمد عدال
 
 

 القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب
 
 

 عالقات المجلس مع المؤسسات الدستوریة :
الوسیط- لمؤسسة السنوي التقریر بتوزیع 01/49/2016 رقم         قرار

أفق في بالمجلس، والمجموعات الفرق على ،2015 سنة          برسم
طبقا النواب، مجلس مع بالتنسیق لمناقشته عامة جلسة عقد           تحدید

 ألحكام الفصل 160 من الدستور.
 

 الجلسة السنویة لمناقشة وتقییم السیاسات العمومیة  :
العمومیة- السیاسات " موضوع باختیار 02/49/2016 رقم        قرار

السنویة الجلسة أعمال لجدول كمحور العمومي " المرفق مجال          في
 لمناقشة وتقییم السیاسات العمومیة.

المجموعة- أعضاء عدد بتحدید 03/49/2016 رقم        قرار
وتقییم لمناقشة السنویة للجلسة بالتحضیر المكلفة        الموضوعاتیة
والمجموعات الفرق دعوة مع عضوا، 13 في العمومیة          السیاسات

 النتداب ممثلیها في المجموعة الموضوعاتیة طبقا لمبدأ التمثیل النسبي.

 
اللجان النیابیة لتقصي الحقائق  :   

 قرار  رقم 04/49/2016 بتوجیه  مراسلة جوابیة إلى اللجنة-
 النیابیة لتقصي الحقائق  حول  الصندوق المغربي للتقاعد  یخبر فیها

 المكتب بتعذر االستجابة في الوقت الراهن لطلبها الرامي إلى تمدید  أجل
 إیداع تقریرها.

 
 العالقات الخارجیة :
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 قرار  رقم 05/49/2016 بمنح  السیدة والسادة أعضاء المكتب أجل-
 أسبوع  لإلدالء باقتراحاتهم  حول :

 برنامج  التعاون مع مؤسسة  وستمنستر  للدیمقراطیة .-
  برنامج  دعم المجلس من طرف البنك الدولي.-

من- كال تضم المكتب عن لجینة ب  تكلیف 06/49/2016 رقم           قرار
دعم برنامج على لإلشراف التویزي أحمد والسید التازي میة نائلة            السیدة
استفادة كیفیات حول تصور وإعداد الدولي، البنك طرف من           المجلس

 أعضاء المجلس وأطره من برامج ومحاور التكوین التي یوفرها.
 
التضامن- وزارة دعوة على بالموافقة 07/49/2016 رقم         قرار

في المجلس مشاركة إلى الرامیة االجتماعیة والتنمیة واألسرة          والمرأة
من اجتماعاتها ستعقد التي المتحدة باألمم المرأة وضع للجنة 61            الدورة
القانونیة ب  المعطیات الوزارة هذه و إمداد ،2017 مارس 24 إلى 13          
عالم في  اقتصادیا المرأة تمكین موضوع حول المجلس علیها یتوفر            التي

 العمل اآلخذ في التغیر .
البرلماني- االتحاد دعوة على بالموافقة 08/49/2016 رقم         قرار

التي "2017 لـ البرلمانیة اإلستماع "جلسة في للمشاركة          الدولي
إلى 13 من وذلك المتحدة األمم منظمة مع بشراكة اإلتحاد            سینظمها

بنیویورك .  16 فبرایر 2017 
اللوجستیكیة- الترتیبات على بالموافقة 09/49/2016 رقم        قرار

الیاباني المستشارین مجلس رئیس السید الستقبال        الضروریة
ینایر 13 إلى 11 من الممتدة الفترة في لبالدنا له المرافق             والوفد

.2017 
بصفته- األنصاري محمد السید بتكلیف  10/49/2016 رقم         قرار

حول تصور بإعداد الخارجیة بالعالقات المكلف الرئیس         خلیفة
 التحرك الدبلوماسي للمجلس في افریقیا.

 
 شؤون تنظیمیة :
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محمد- والسید المجلس محاسبي بتكلیف  11/49/2016 رقم         قرار
السیدات لفائدة المرض عن التأمین عقدة ملف بدراسة          األنصاري
في المناسب للموقف المكتب بلورة أفق في المستشارین،          والسادة

 الموضوع.
بالمجلس- والمجموعات الفرق بمراسلة 12/49/2016 رقم        قرار

من االستفادة في الراغبین أعضائها بالئحة المكتب موافاة          قصد
الجمع یتیح ال الذي الموضوع في المكتب لقرار طبقا القطار            بطاقة

  بین االستفادة من خدمة القطار وبطاقة البنزین للتنقل عبر الطریق.
حول- عرض لخریف أحمد السید بتقدیم 13/49/2016 رقم          قرار

 مالءمة شروط العمل مع مجلس النواب في اجتماع الحق للمكتب.
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 قضایا للمتابعة خالل االجتماعات المقبلة للمكتب:
 

 األنشطة اإلشعاعیة للمجلس :
للعام- المستدامة التنمیة أهداف " حول البرلمانیة الندوة          تنظیم

 2030 : أیة أدوار للبرلمان "، بتاریخ 19 ینایر 2017؛
"مالءمة- حول الدولیة الندوة لعقد كموعد 2017 ینایر  26           تحدید

اتفاق مستلزمات مع المناخیة التغیرات مجال في الوطني          التشریع
 باریس ".

البرلماني- المنتدى  من الثانیة النسخة لتنظیم التحضیریة         اإلجراءات
 للعدالة االجتماعیة في 20 فبرایر 2017.

المجلس،- ینظمها التي األنشطة عن تقنیة بطائق بإعداد اإلدارة           تكلیف
ونوعیته للحضور المتوقع والعدد األعمال جدول مشاریع         تتضمن

 وكلفته المالیة.
التقاریر- أو الختامیة التوصیات بقراءة المكتب أعضاء أحد           تكفل

 التركیبیة لألیام الدراسیة والندوات التي ینظمها المجلس.
 

 شؤون إداریة :
 تتبع  أشغال  تهیئة مقر مجلس المستشارین.-
المسؤولیة- مناصب في موظفین وتعیین المستشارین، مجلس         منظام

  بإدارة بعض الفرق البرلمانیة.
 

 
 
  

6 
 



 قضایا لإلطالع :
 

 العالقات الخارجیة :
اللقاء-  أشغال في المستشارین مجلس عن وفد مشاركة حول           تقریر

في المماثلة والمجالس الشیوخ مجالس لرابطة السابع         التشاوري
26 یومي أبابا/إثیوبیا، بادیس المنعقد (أسیكا) العربي والعالم          إفریقیا

 و 27 نونبر 2016.
برئاسة- المستشارین، مجلس عن وفد بها قام التي المهمة حول            تقریر

البرلمانیة الصداقة مجموعة رئیس اهللا، بید الشیخ محمد          الدكتور
خالل بستراسبورغ /فرنسا ، األوروبي للبرلمان األوروبیة،       المغربیة

 الفترة الممتدة من 12 إلى 15 دجنبر 2016.
القمة- " أشغال في المستشارین مجلس عن وفد مشاركة حول           تقریر

لصیاغة متحدون شعار: تحت البرلمانات لرئیسات        العالمیة
یومي المتحدة، العربیة بأبوظبي/اإلمارات انعقدت التي        المستقبل"

 12 و13 دجنبر 2016.
المؤتمر-  في الكساب رجاء المستشارة السیدة مشاركة حول          تقریر

ضد العنف لمناهضة  العربیة الدول من البرلمانیات إلئتالف          اإلقلیمي
بالقاهرة  – فاتح دجنبر 2016.  المرأة  

االجتماع- أشغال  في المستشارین مجلس عن وفد مشاركة حول           تقریر
في فعال تعاون أجل من العالمیة للشراكة المستوى رفیع           الثاني
فاتح إلى نونبر 28 من بنیروبي/كینیا، انعقدت التي التنمیة           خدمة

 دجنبر 2016.
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