
 
 

 
 

 

 

 

 

 قرارات اجتماع 

 39/2020مكتب مجلس املستشارين رقم 

 2020 دجنبر  14اإلثنين ليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 39/2020 رقم قرارات اجتماع املكتب

 2020 دجنبر  14 اإلثنينليوم 

 

رئيس برئاسة ا عن بعد، اجتماع 2020 دجنبر  14 اإلثنينعقد مكتب مجلس املستشارين يوم 

 السادة:األعضاء  ومشاركة بن شماش، الحكيم عبدالسيد املجلس 

 الخليفة األول للرئيس؛ :    عبد الصمد قيوح  -

 للرئيس؛  الثانيالخليفة  :   ه الحلوطي لاإل عبد -

 ؛الخليفة الثالث للرئيس :    حميد كوسكوس  -

 الخليفة الرابع للرئيس؛  :    عبد القادر سالمة -

 للرئيس؛ الخليفة الخامس  :   عبد الحميد الصويري   -

 ؛محاسب املجلس :    املحرش ي  العربي -

 . أمين املجلس :    تويزي أحمد  -

 

 السادة:هذا االجتماع،  املشاركة فياعتذر عن فيما 

 ؛املجلس محاسب :   الوهاب بلفقيه عبد -

 ؛املجلس محاسب :    عز الدين زكري  -

 ؛ أمين املجلس :    الخريف أحمد  -

 أمين املجلس.  :    إدريس الراض ي  -

 

 

 



 
 

 

 القرارات الصادرة عن اجتماع املكتب 

 

 العالقة مع املؤسسات الدستورية 

    املجلس االقتصادي واالجتماعي    الرأي الصادر عن  بتعميم  39/2020/ 01قرار رقم

"من أجل سياسة لالبتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي   عنوان  تحتوالبيئي  

 جديد"، على الفرق واملجموعة البرملانية. 

 التشريع 

    رقم أمينابانتداب    02/39/2020قرار  تويزي  أحمد  التي  ،  العامة  للجلسة  السيد 

املجلس   الثالثاء  يعقدها  بعد    2020دجنبر    15يوم  السيد    مساءلة  جلسةمباشرة 

للدراسة    الخليفة الرابع للرئيس السيد عبد القادر سالمة،برئاسة    ،الحكومةرئيس  

 النصوص التشريعية الجاهزة.  على والتصويت

    2020دجنبر    15يوم الثالثاء  إلى عقد ندوة الرؤساء  بالدعوة    03/39/2020قرار رقم  

املخصصة   العامة  الجلسة  أشغال  لترتيب  صباحا،  العاشرة  الساعة  للدراسة  على 

الجلسات   عقد  منهجية  وملناقشة  الجاهزة،  التشريعية  النصوص  على  والتصويت 

 الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة. 

 األسئلة الشفهية

    رقم أمينا  أحمد  السيد  بانتداب  04/39/2020قرار  التي    تويزي  العامة  للجلسة 

في   ،2020  دجنبر  15يوم الثالثاء    ، الحكومةالسيد رئيس    ساءلةمل  يخصصها املجلس

 "الحماية االجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامةموضوعي "

استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة  و"

 كورونا". 

 



 
 

 الدائمة  اللجان

    افقة    05/39/2020قرار رقم لجنتي الخارجية والداخلية تنظيم زيارة على طلب  باملو

من   املمتدة  الفترة  في  الكركرات  الحدودي  املعبر  إلى  ألعضائهما    19إلى    17مشتركة 

 . 2020دجنبر 

 الخارجية  العالقات

   رقم افقة  06/39/2020قرار  التعاون   على  باملو مجال  في  تفاهم  مذكرة  مشروع 

باململكة املغربية ومجلس الشورى باململكة العربية  البرملاني بين مجلس املستشارين  

 السعودية. 

    افقة    07/39/2020قرار رقم الورشة املزمع   في أشغال  عن بعد  على املشاركة باملو

يوم  تنظيمها شمال   ،2020دجنبر    15،  حلف  ملنظمة  البرملانية  الجمعية  قبل  من 

األمني  للقطاع  الحكامة  مركز  بمشاركة  "الرقابة     :موضوع  في (DCAF)، األطلس ي 

 . البرملانية للعمليات االستخباراتية العسكرية: التجارب املستخلصة" 

    رقم افقة    08/39/2020قرار  أشغال  باملو في  بعد  املشاركة عن  املزمع    الندوةعلى 

قبل2020دجنبر    15  يومتنظيمها،   من  والزراعة   ،  لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة 

وبرملان املستدامة  للتنمية  الدولي  املعهد  من  كل  مع  بشراكة  عموم    )الفاو( 

إفريقيا إفريقيا غرب  لدول  االقتصادية  شرق   واملجموعة  دول   في   إفريقيا،وبرملان 

"دور البرملانيين في تعزيز االستثمارات املسؤولة في الزراعة من أجل االنتقال  موضوع:

   .نحو نظم غذائية أكثر استدامة في إفريقيا"

 أنشطة إشعاعية

    افقة    09/39/2020قرار رقم مائدة مستديرة عن بعد،  في أشغال    املشاركة   علىباملو

من تنظيم املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وهيئة األمم املتحدة للمساواة بين 

جل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد  أ الجنسين، تحت عنوان "جميعا من  

األربعاء   أولوية وطنية"، يوم  الثالثة    2020دجنبر    16الفتيات والنساء  الساعة  على 

 بعد الزوال.

 



 
 

 

 شؤون إدارية 

   الثنائية متساوية األعضاء اللجان تقرير على باملصادقة 10/39/2020قرار رقم . 

    رقم التكميلي  بتأجيل    11/39/2020قرار  التقاعد  نظام  تعزيز  اقتراح  في  النظر 

 ملوظفات وموظفي املجلس إلى حين استكمال كافة العناصر ذات الصلة. 

    طلب تسوية وضعية بعض موظفي املجلس  النظر في  بتأجيل    12/39/2020قرار رقم

 استكمال كافة العناصر ذات الصلة. إلى حين 

    تقرير لجنة اإلشراف على اختبارات التعيين    على  باملصادقة 13/39/2020قرار رقم

 وفق ما يلي: في مناصب املسؤولية، 

 تعيين السيدة غزالن دروس، محافظة املجلس؛  -
 سعاد الحمامي، رئيسة لقسم اإلعالم؛ تعيين السيدة  -
 شؤون املوظفين؛تعيين السيد محمد زكيدة، رئيسا لقسم  -
 التجهيزات والخدمات. تعيين السيد نبيل تابت، رئيسا لقسم  -

    الجمعة  يوم  املنعقد  املحاسبة  مجلس تقريرعلى    باملصادقة  14/39/2020قرار رقم 

 يلي: ، كما2020 دجنبر 11

، وتكليف  فواتير الفنادق قبل إحالتها على مسطرة األداءاعتماد توقيع السادة املستشارين على   -

 األمانة العامة للمجلس بتوجيه مذكرة في املوضوع إلى الفرق واملجموعة البرملانية؛ 

باستثناء    املتأخراتتأدية   - الدبلوماسية،  باألنشطة  بمؤتمر سابق  املرتبطة  املرتبطة  التحاد  تلك 

 ؛كان قد استضافه مجلس النوابانات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي برمل

الصادر في   20-915تدبير مبلغ االعتماد اإلضافي الذي تم تخصيصه للمجلس طبقا للمرسوم رقم   -

( من أجل أداء جميع املتأخرات املستحقة لفائدة  2020دجنبر  08)املوافق ل    1442ربيع الثاني    22

 متعهدي املجلس والوفاء بجميع التزاماته. 

   صندوق   إدارةمع    األمانة العامة للمجلس بالتنسيق  بتكليف  15/39/2020قرار رقم 

أجل    والتدبير  اإليداع من  باملراجعة   املكلفة  اللجنة  اجتماع  ترتيبلالحتياط، 

 . 2019عاشات أعضاء املجلس برسم سنة  منظام حسابات   واملصادقة على



 
 

 

 

 

 قضايا للمتابعة 

 ؛ وضعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين املعروضة على املجلس •

 ؛ تقييم الشراكة مع وكالة املغرب العربي لألنباء  •

 ؛ التشريعية لجمهورية الفيتنام املؤسسة معمواصلة تقوية العالقات الثنائية  •

 ؛ البرملانية التوقيع على مذكرة تفاهم مع املعهد الباكستاني للخدمات  •

 وضعية معاشات السيدات والسادة أعضاء املجلس؛  •

 مباراة التوظيف؛  •

 .منظام إدارة املجلس •

 

 

 

 

 


