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 قرارات اجتماع المكتب رقم 15/2017
 لیوم الخمیس 13  أبریل 2017

 
اجتماعا 2017 أبریل الخمیس13 یـوم المستشارین مجلس مكتب          عقد
شماش ، بن الحكیم عبد السید المستشارین مجلس رئیس          برئاسة

 وحضور السادة :
  

  محاسب المجلس ؛ :عبد الوهاب بلفقیه
 :         محاسب المجلس؛رشید المنیاري

   أمین المجلس؛:محمد عدال
 أمین المجلس.:أحمد تویزي

 

 فیما اعتذر عن الحضور السید:
    الخلیفة الثاني للرئیس؛  :عبد االاله الحلوطي

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

 الخلیفة الخامس للرئیس؛ :نائلة میة التازي
 محاسب المجلس؛ :العربي لمحرشي

 أمین المجلس.  :أحمد الخریف
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 أوال: القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب
 

رئیس- عدال محمد : السادة بتعیین 01/15/2017 رقم قرار           
الحق وعبد المنیاري ورشید الكولومبیة - المغربیة الصداقة          مجموعة
Alternativo لمنظمة التأسیسي المؤتمر في للمشاركة        حیسان
21 إلى 17 من الممتدة الفترة في ببوكوطا، Democratico         

 أبریل 2017؛
 

في- المعنیة الشعبة أعضاء بمشاركة 02/15/2017 رقم         قرار
في األعضاء الدول برلمانات رؤساء لقمة الرابع المؤتمر          أشغال
للجمعیة 13 والدورة المتوسط أجل من لالتحاد البرلمانیة          الجمعیة
ویتعلق ، 2017 ماي و13 12 یومي بروما/إیطالیا، عقدهما           المزمع
بركات عادل ، الزومي خدیجة ، السباعي مبارك السادة من بكل             األمر

 والمهدي عبد الكریم؛
 

دولیة- لندوة المستشارین مجلس بتنظیم 03/15/2017 رقم         قرار
لمجلس دور أي العالم: لمغاربة العمومیة "السیاسات موضوع          في
مجلس مع بشراكة وذلك الترابیة؟" والجماعات الجهات         المستشارین،
من وبدعم الحسیمة تطوان، طنجة، وجهة بالخارج المغربیة          الجالیة
 المنظمة العالمیة للهجرة (العرائش- طنجة خالل شهر یونیو 2017)؛

 

الندوة- أعمال من الثانیة النسخة بتنظیم 04/15/2017 رقم           قرار
الجالیة مجلس مع بشراكة " الموسعة والجهویة العالم "مغاربة           الدولیة
"مغاربة موضوع في للهجرة العالمیة والمنظمة بالخارج         المغربیة
االجتماعیة الحقوق على للحفاظ كفاعل الموسعة-الجهة والجهویة         العالم
یونیو 28-27 المستشارین، مجلس (مقر الثقافیة" الهویة         وصیانة

 2017)؛
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للدراسات الملكي المعهد دعوة بتلبیة 05/15/2017 رقم قرار -         
المغربیة العالقات حول العلمیة الندوة أشغال لحضور         االستراتیجیة

  البریطانیة، المزمع عقدها بتاریخ 21 أبریل 2017؛
 

الدولي المركز طلب على بالموافقة 06/15/2017 رقم قرار -         
الذي للملتقى المستشارین مجلس مقر احتضان والتحكیم         للوساطة
وتسویة والتحدیات الرهانات التشاركیة: "البنوك حول        سینظمه
2017 أبریل 19 بتاریخ اإلسالمیة"، المالیة المعامالت في         المنازعات

 ؛
 

نصف مجلة إصدار على بالموافقة 07/15/2017 رقم قرار -         
 سنویة.

 

االلكترونیة البوابة تحدیث على بالموافقة 08/15/2017 رقم قرار -         
 للمجلس؛

 

جدید الكتروني تطبیق على بالموافقة 09/15/2017 رقم قرار -         
 یحمل اسم "مذكرة البرلمان".

 
 
 
 
 

 ثانیا: للمتابعة
 - مشروع  زیارة رئیس مجلس الشیوخ االیرلندي إلى المغرب؛

رئاسة تحیین بشأن والمعاصرة األصالة فریق رئیس من مراسلة -          
 مجموعات الصداقة والتعاون؛

هیكلة أجل من المغرب لمقاوالت العام االتحاد فریق من مراسلة -           
بمجلس اإلیفواریة المغربیة البرلمانیة الصداقة مجموعة        وتفعیل

  المستشارین؛
عضویة بخصوص لألحرار الوطني التجمع فریق من مراسلة -         
بمجلس اإلیفواریة المغربیة البرلمانیة الصداقة مجموعة في         الفریق

  المستشارین؛
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في الفریق عضویة بخصوص التقدمي العمل مجموعة من مراسلة -          
  مجموعة الصداقة البرلمانیة المغربیة اإلیفواریة بمجلس المستشارین؛

البرلمانیة للجمعیة العادیة الدورة من الثانیة المرحلة أعمال جدول -          
الممتدة الفترة خالل بستراسبورغ/فرنسا، عقدها المزمع أوروبا         لمجلس

 من 24 إلى 28 أبریل 2017؛
الجلسة بتحضیر المكلفة الموضوعاتیة المجموعة رئیس من مراسلة -         
یحیط العمومي المرفق حول العمومیة السیاسات وتقییم لمناقشة          السنویة
یوم لها اجتماعا ستعقد الموضوعاتیة المجموعة أن المكتب خاللها           من
منهجیة لمناقشة زواال الثانیة الساعة على 2017 أبریل 14           الجمعة

 وبرنامج العمل؛
 

 ثالثا: لإلطالع
 

2017 أبریل 14 الجمعة یوم 2017 أبریل دورة بافتتاح التذكیر -           
 على الساعة الحادیة عشرة صباحا؛

مجلس لرئیس األول الخلیفة انتخاب لجلسة االعدادیة الترتیبات -         
 المستشارین؛

المتوسط األبیض للبحر البرلمانیة الجمعیة عن وفد زیارة حول تقریر -           
من الممتدة للفترة للمغرب، المتوسط غرب لدول 5+5 الحوار           لمجموعة
موضوع: حول بالمناسبة المنظمة والندوة 2017 فبرایر 11 إلى 09          
أي المتوسط: األبیض البحر في العنیف والتطرف اإلرهاب          "محاربة

 تعاون بین الضفتین؟ (المغرب نموذجا)"؛
االجتماع أشغال في المستشارین مجلس عن وفد مشاركة حول تقریر -           
باألمم المرأة للجنة 61 الدورة هامش على المنظم الدولي           البرلماني
مارس 17 یوم االمریكیة المتحدة بنیویورك/الوالیات انعقد الذي          المتحدة

 2017؛
بنشماش، الحكیم عبد السید بها قام التي العمل زیارة حول تقریر -            
فلندا لجمهوریة المجلس، عن وفد رأس على المستشارین، مجلس           رئیس

 خالل الفترة الممتدة من 08 إلى 10 مارس 2017؛
الطلب المنظمة، حول تقنیة (ورقة ParlAmericaحول ملف -        
كعضو المغربي البرلمان انضمام أجل من المنظمة لرئیسة          الموجه
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 مالحظ فیها، البروتوكول الخاص باألعضاء المالحظین).
 
 
 

 
 رابعا: مواضیع تؤجل لالجتماعات المقبلة للمكتب

 
 

حول- الثاني الدولي المؤتمر لحضور األوكراني البرلمان من          دعوة
 البرلمانات المفتوحة (كییف، یومي 19 -20 ماي 2017)؛

-( Régie des dépenses ) النفقات شساعة لتدبیر آلیة          خلق
أرض خارج الرسمیة المهام بمناسبة المتوقعة غیر النفقات          لتغطیة

 الوطن؛
   -  التدبیر  باعتماد النتائج  ؛

  -  التدبیر  المندمج للبرلمان االلكتروني.
والسادة السیدات مالحظات ضوء في الموارد تدبیر استراتیجیة -         

 رؤساء الفرق والمجموعات؛
 -  توزیع  الفضاء؛

مدراء حول تعیین المستشارین مجلس لمكتب التنظیمي القرار تعدیل -         
 الفرق البرلمانیة، بناء على  اقتراحات السادة أعضاء المكتب.
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