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كرارات احامتع املكتب رمق 7144/41
ميوم االجنني  41أبرًل 2017
ؾلد مكتب جملس املستضارين ًـوم االجنني  41أبرًل  2017احامتؿا برئاسة رئيس جملس املستضارين امس يد
ؾبد احلكمي بن صٌلش ،وحضور امسادة :
ؾبد الااله احللوظي

:

اخلليفة امثاين نلرئيس؛

محيد كوسكوس

:

اخلليفة امثامث نلرئيس؛

ؾبد املادر سالمة

اخلليفة امرابؽ نلرئيس؛

:
:

انئةل مية امتازي

اخلليفة اخلامس نلرئيس؛

ؾبد اموىاب بلفليو

:

حماسب اجمللس ؛

رص يد املنياري

:

حماسب اجمللس؛

امـريب حملريش

:

حماسب اجمللس؛

َلد ؿدال

:

أمني اجمللس؛

أمحد تويزي

:

أمني اجمللس.

فامي اؾتذر ؾن احلضور امس يد:
أمحد اخلرًف

:

أمني اجمللس.
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أوال :املرارات امصادرة ؾن احامتع املكتب
 كرار رمق  7144/41/14مبراسةل احملمكة ادلس تورًة معلب امترصحي بضغور ملـد امس يد َلدالهصاري ابجمللس ،بـد تـيينو من ظرف صاحب اجلالةل ؾضوا ابحملمكة ادلس تورًة ،ظبلا لحمام املاهون
امتنؼميي جمللس املستضارين واملاهون امتنؼميي نلمحمكة ادلس تورًة؛
 كرار رمق  7144/41/17ابفتتا دورة أبرًل ً 7144وم ادلـة  41أبرًل  7144ؿىل امساؿةاحلادًة ؾرشة صباحا ،يف خلسة ؿامة ًرتأسيا امس يد رئيس جملس املستضارين امس يد ؾبد احلكمي بن
صٌلش ،ومبساؿدة أمني اجمللس امس يد َلد ؿدّ ال؛
 كرار رمق  7144/41/10بتحدًد ًوم ادلـة  41أبرًل  7144بـد افتتا دورة أبرًل مكوؿدنلجلسة امـامة اخملصصة الهتخاب اخلليفة الول مرئيس جملس املستضارين ،بناء ؿىل مراسةل رئيس امفرًق
الاس تلاليل نلوحدة وامتـادمية اميت ًنتدب مبوحهبا امفرًق امس يد ؾبد امصمد كيو مضغل ىذه املسؤومية؛
 كرار رمق  7144/41/11ابدلؾوة الحامتع هدوة امرؤساء ًوم امخليس  40أبرًل  ،7144دلراسةسينارًوىات مناكضة امربانمج احلكويم أمام جملس املستضارين؛
 كرار رمق  7144/41/12ابدلؾوة مـلد خلسات منتؼمة نلجنة امتنس يق بني اجمللسني ،بـد الاظالعؿىل تلرير احامتؾي انلجنتني املنبثلتني ؾن جلنة امتنس يق بني جمليس امربملان حول ملفي تلاؿد أؾضاء
امربملان ومراكبة امـمل احلكويم؛
 كرار رمق  7144/41/13ابجناز دراسة تلنية حول مـاصات امربملاهيني ابمتنس يق مؽ امصندوق اموظيننلتلاؿد وامتأمني؛
 كرار رمق  7144/41/14بـلد هدوات خاصة مرة يف امضير ؿىل الكل حول املواضيؽ اميت حيددىااملكتب ،ؿىل اثر امنجا اذلي حللتو امندوة امربملاهية اميت هؼميا اجمللس حول "احلضور ادلبلومايس
نلمغرب يف املارة االفرًلية" ًوم الربـاء  12أبرًل 7144؛
 كرار رمق  7144/41/15ابؿداد تصور معًل حول امتدبري امناحؽ نلموارد املامية اخملصصة ندلبلوماس يةامربملاهية وامتـامل امضفاف مؽ واكالت السفار؛
 كرار رمق  7144/41/16ابؿداد حرد مفصل نلميام ادلبلوماس ية اميت صارك فهيا أؾضاء اجمللسواملوػفني املرافلني هلم.
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اثهيا :مواضيؽ تدرج مضن خدول أؾٌلل املكتب ميوم امخليس  40أبرًل 7144
 .4امـالكات اخلارحية :
 -4.4مضاركة جملس املستضارين يف املؤمتر امتأسييس ملنؼمة  Alternativo Democraticoببوكوظا،
يف امفرتة املمتدة من  44اىل  74أبرًل .7144
 -4.7مرشوع زايرة رئيس جملس امض يوخ الايرمندي اىل املغرب؛
 -4.0دؾوة من امربملان الوكراين حلضور املؤمتر ادلويل امثاين حول امربملاانت املفتوحة (كييفً ،ويم - 46
 71ماي )7144؛
 -4.1مراسةل من رئيس فرًق الصاةل واملـارصة بضأن حتيني رئاسة ٍلوؿات امصداكة وامتـاون؛
 -4.2مراسةل من فرًق الاحتاد امـام مللاوالت املغرب من أخل ىيلكة وتفـيل ٍلوؿة امصداكة امربملاهية
املغربية االًفوارًة مبجلس املستضارين؛
 -4.3مراسةل من فرًق امتجمؽ اموظين ملحرار خبصوص ؾضوًة امفرًق يف ٍلوؿة امصداكة امربملاهية
املغربية االًفوارًة مبجلس املستضارين؛
 -4.4مراسةل من ٍلوؿة امـمل امتلديم خبصوص ؾضوًة امفرًق يف ٍلوؿة امصداكة امربملاهية املغربية
االًفوارًة مبجلس املستضارين؛
 -4.5تلرير حول زايرة وفد ؾن ادلـية امربملاهية نلبحر البيض املتوسط جملموؿة احلوار  272دلول غرب
املتوسط نلمغرب ،نلفرتة املمتدة من  16اىل  44فرباير  7144وامندوة املنؼمة ابملناس بة حول موضوع:
"حماربة االرىاب وامتعرف امـنيف يف امبحر البيض املتوسط :أي تـاون بني امضفتني؟ (املغرب
منوذخا)"؛
 -4.6تلرير حول مضاركة وفد ؾن جملس املستضارين يف أصغال الاحامتع امربملاين ادلويل املنؼم ؿىل
ىامش ادلورة  34نلجنة املرأة ابلمم املتحدة اذلي اهـلد بنيوًورك/اموالايت املتحدة الامريكية ًوم 44
مارس 7144؛
 -4.41تلرير حول زايرة امـمل اميت كام هبا امس يد ؾبد احلكمي بنضٌلش ،رئيس جملس املستضارين ،ؿىل
رأس وفد ؾن اجمللس ،دليورًة فلندا خالل امفرتة املمتدة من  15اىل  41مارس 7144؛
 -4.44ملف حول ( ParlAmericaوركة تلنية حول املنؼمة ،امعلب املوخو مرئيسة املنؼمة من أخل
اهضٌلم امربملان املغريب كـضو مالحغ فهيا ،امربوتوكول اخلاص ابلؾضاء املالحؼني).
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 .7صؤون تنؼميية :
-7.4
-7.7
-7.0
-7.1

امتدبري الاسرتاتيجي؛
اسرتاتيجية تدبري املوارد يف ضوء مالحؼات امس يدات وامسادة رؤساء امفرق واجملموؿات؛
توزًؽ امفضاء؛
امتدبري املندمج نلربملان الامكرتوين :
 حتدًث امبوابة الامكرتوهية نلمجلس؛
 تعبيق امكرتوين خدًد حيمل امس "مذكرة امربملان".

 -7.2تـدًل املرار امتنؼميي ملكتب جملس املستضارين حول تـيني مدراء امفرق امربملاهية ،بناء ؿىل
اكرتاحات امسادة أؾضاء املكتب؛
 - 7.3مراسةل من رئيس اجملموؿة املوضوؿاتية امللكفة بتحضري اجللسة امس نوًة ملناكضة وتليمي امس ياسات
امـمومية حول املرفق امـمويم حييط من خالميا املكتب أن اجملموؿة املوضوؿاتية س تـلد احامتؿا ميا ًوم
ادلـة  41أبرًل  7144ؿىل امساؿة امثاهية زوالا ملناكضة مهنجية وبرانمج امـمل.
 .0أوضعة اصـاؾية :
 - 0.4مرشوع وركة حول تنؼمي جملس املستضارين مندوة دومية يف موضوع "امس ياسات امـمومية ملغاربة
امـامل :أي دور جمللس املستضارين ،اجليات وادلاؿات امرتابية؟" وذكل برشاكة مؽ جملس اجلامية املغربية
ابخلارج وهجة ظنجة ،تعوان ،احلس مية وبدمع من املنؼمة امـاملية نليجرة (امـرائش-ظنجة /خالل صير ًوهيو
 7144؛)
 -0.7تنؼمي امنسخة امثاهية من أؾٌلل امندوة ادلومية "مغاربة امـامل واجليوًة املوسـة " برشاكة مؽ جملس
اجلامية املغربية ابخلارج واملنؼمة امـاملية نليجرة يف موضوع "مغاربة امـامل واجليوًة املوسـة-اجلية كفاؿل
نلحفاظ ؿىل احللوق الاحامتؾية وصياهة اميوًة امثلافية" (ملر جملس املستضارينً 75-74 ،وهيو )7144؛
 -0.0ظلب املركز ادلويل نلوساظة وامتحكمي ؾلد رشاكة مؽ جملس املستضارين يف تنؼمي ملتلى حول
"امبنوك امتضاركية :امرىاانت وامتحدايت وتسوًة املنازؿات يف املـامالت املامية االسالمية" ،بتارخي 46
أبرًل  7144مؽ احتضان ملره مفـامياتو.
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