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كرارات احامتع املكذب رمق 0203/02
ميوم االزنني  01ماي 2017
غلد مكذب جموس املسدشارين يػوم االزنني  01ماي  2017احامتػو ا ألس بوغي برئاسة اخلويفة ا ألول نورئيس امس يد
غبد امصمد كيوح وحضور ا ألغضاء امسادة :
غبد الااله احلووظي

 :اخلويفة امثاين نورئيس؛

محيد هوسكوس

 :اخلويفة امثامر نورئيس؛

غبد املادر سالمة

 :اخلويفة امرابع نورئيس؛

انئةل مية امخازي

 :اخلويفة اخلامس نورئيس

امؼريب احملريش

 :حماسب اجملوس

رش يد املنياري

 :حماسب اجملوس؛

محمد ػدال

 :أأمني اجملوس

أأمحد ثويزي

 :امني اجملوس

فامي اغخذر غن احلضور لك من امسادة :
غبد اموىاب بوفليو
أأمحد اخلريف

:
:

حماسب اجملوس ؛

أأمني اجملوس.
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املرارات امصادرة غن احامتع املكذب
امدرشيع:
 كرار رمق  0203/02/20بؤحاةل مرشوع كاهون املامية رمق  02/37ػىل جلنة املامية كصد دراس خو.
ا ألس ئةل امشفيية:
 كرار رمق  0203/02/20بملوافلة ػىل خدول أأغامل خوسة ا ألس ئةل امشفيية ميوم امثالاثء  02ماي 0203
اميت سري أأسيا اخلويفة امثامر نورئيس امس يد محيد هوسكوس وامس يد أأمحد ثويزي أكمني نوجوسة.
 كرار رمق  0203/02/27بملوافلة ػىل برجمة زالزة مواغيد نوجوسات امشيرية اخملصصة ألحوبة امس يد
رئيس احلكومة ػىل ا ألس ئةل املخؼولة بمس ياسات امؼامة وذكل حسب امربانمج امخايل :
 اجلوسة ا ألوىل  :ا ألس بوع ا ألول من شير يوهيو؛ اجلوسة امثاهية  :ا ألس بوع ا ألول من شير يوميوز؛ اجلوسة امثامثة  :ا ألس بوع ا ألول من شير غشت.اجلوسة امس نوية ملناكشة وثليمي امس ياسات امؼمومية:
 كرار رمق  0203/02/20بهمتسم مبحور املرفق امؼمويم مكوضوع نوجوسة امس نوية ملناكشة وثليمي
امس ياسات املؼمومية.
امؼالكات اخلارحية:
 كرار رمق  0203/02/21بملوافلة ػىل ادلغوة املوهجة نوس يد رئيس جموس املسدشارين من رئيس جموس
امش يوخ مبدغشلر نوليام بزايرة رمسية ميذا امبدل سيمت حتديد موػدىا الحلا.
 كرار رمق  0203/02/22بملوافلة ػىل زايرة ا ألمني امؼام مرابعة جمامس امش يوخ امشورى واجملامس املامزةل
يف اؤفريليا وامؼامل امؼريب نومغرب من أأخل االثفاق وامخوكيع املشرتك ػىل امربوثوهول اخلاص بدنظمي ادلورة امللبةل
ميذه امرابعة من ظرف جموس املسدشارين يويم  02و  00ش خنرب . 0203
 كرار رمق  0203/02/23بهخداب لك من اخلويفة امثامر نورئيس امس يد محيد هوسكوس و أأمني اجملوس
امس يد أأمحد ثويزي همتثيل اجملوس يف منخدى مش بوهة املنظم من كبل مرنز شامل حنوب بمؼامصة امربثغامية يويم
 20و  20يوهيو.0203
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شؤون اؤدارية :
 كرار رمق  0203/02/24بخلكيف امسادة احملاس بني ببحر ودراسة مجموع ظوبات امخجيزي املكذيب امواردة
من امفرق امربملاهية وانوجن ادلامئة واملصاحل االؤدارية حلرص الحئة امللذنيات يف أأفق اؤظالق ظوب غروض خالل
ا ألسابيع امللبةل.
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كضااي نومخابؼة
اجلوسات امشيرية ملساءةل امس يد رئيس احلكومة:
 ظوب فريق ا ألصاةل واملؼارصة بخغيري مهنجية اؤػداد اجلوسات امشيرية ملساءةل امس يد رئيس احلكومة ،مباميكّن لك فريق من برجمة امسؤال اذلي يلرتحو؛

امؼالكات اخلارحية:
-

-

ظوب امفريق ادلس خوري ادلميلراظي الاحامتغي الؤحداث مجموػة امخؼاون وامصداكة املغربية امكوبية ؛
ظوب مجموػة امكوهفدرامية ادلميلراظية نوشغل بؤحداث مجموػة امصداكة املغربية امفيوندية ؛
مراسةل من امس يد  ،Jeremy Lefroyرئيس امش بكة امربملاهية بمبنم ادلويل وصندوق امنلد ادلويل،
بشأأن اهؼلاد امنسخة امثاهية من فرع امرشق ا ألوسط وشامل اؤفريليا نوش بكة ،بمربط يويم  05و02
يوميوز 0203؛
ملرتح الاحتاد امربملاين امؼريب مؼلد هدوة برملاهية مشرتنة غربية افركية اوربية حول حتدايت امؼوملة
و أأثرىا ػىل امثلافات اموظنية .

شؤون اؤدارية :
 -دراسة ثلنية حول اجلدوى امخلنية و الاكذصادية الس خؼامل امعاكة امشمس ية ببناية جموس املسدشارين؛

شؤون ثنظميية:
 امربملان الامكرتوين :


ثعبيق" دائريت " (مالحظات امس يدة وامسادة أأغضاء املكذب)؛
امخعبيق "مذهرة جموس املسدشارين" (امنسخة امخجريبية).

ا ألوشعة االؤشؼاغية نومجوس :
 -مرشوع اموركة املهنجية امخنفيذية ملخابؼة مسار امبناء امدشاريك نومنوذج املغريب نوؼداةل الاحامتغية .
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كضااي م ؤالظالع
امدرشيع:
 اجلدوةل امزمنية دلراسة مرشوع كاهون املامية رمق  37.02نوس نة املامية 0203؛ حسب امفريق الاشرتايك مللرتح كاهون يريم اؤىل ثؼديل امظيري امرشيف رمق  0-20-000امصادر يف 00حامدى الآخرة  70( 0007أأغسعس  )0220املايض بؤحداث امييئة امؼويا مالثصال امسمؼي – امبرصي ،نام
مت ثغيريه وحمتميو ،وجشبثو ببايق ملرتحات املواهني امللدمة بمسو ( 5ملرتحات)؛

اجلوسة امشيرية اخلاصة مبساءةل امس يد رئيس احلكومية :
 املواضيع امللرتحة من دلن امفريق الاشرتايك جلوسات املساءةل امشيرية ( 2مواضيع)؛ اكرتاح امفريق ادلس خوري ادلميلراظي الاحامتغي ملوضوع خديد جلوسات املساءةل امشيرية؛ املواضيع امللرتحة من دلن مجموػة امكوهفدرامية ادلميلراظية نوشغل نوجوسة امشيرية ؛ حتديد موضوع وحمور اجلوسة امشيرية اخملصصة ألحوبة امس يد رئيس احلكومة ػىل ا ألس ئةل املخؼولةبمس ياسة امؼامة.

امؼالكات اخلارحية:
 موف حول مجموػات امخؼاون وامصداكة (احملخوى )0( :حمرض الاحامتع امخنس يلي مع رؤساء مجموػاتامخؼاون وامصداكة اذلين شلكوا أأو فؼووا ماكحهبم ميوم امثالاثء  25ماي 0203؛ ( )0حمرض الاحامتع
امخنس يلي بني مجموػة امصداكة املغربية الايفوارية مبجوس املسدشارين ومدير امشؤون الافريلية بوزارة
امشؤون اخلارحية وامخؼاون ادلويل؛ ( )7الحئة ماكثب مجموػات امخؼاون وامصداكة ؛ ( )0برانمج احامتػات
اجملموػات ميوم امثالاثء  02ماي  )0203؛
 اهخداب امفريق الاس خلاليل نووحدة وامخؼادمية بهخداب نوس يدة فاظمة احلبويس همتثيهل يف مجموػة امصداكةاملغربية امؼامهية ؛
 واثئق ادلورة امربيؼية نوجمؼية امربملاهية ملنظمة حوف شامل ا ألظويس املزمع غلدىا بخبيوييس ،حورحيا،خالل امفرتة املمخدة من  02اؤىل  05ماي 0203؛
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 حرحيب وزارة امشؤون اخلارحية وامخؼاون ادلويل ،مبلرتح جموس املسدشارين خوق أآمية نوخنس يقاملشرتك مع اموزارة؛
 ثلرير غن مشارنة املسدشار امس يد أأمحد امخويزي ،أأمني اجملوس ،يف أأشغال ادلورة  70ملؤمترامسوعات احملوية واجليوية امخابع جملوس أأوروب املنؼلد بسرتاس بورغ مابني  04و  72مارس 2017؛
 ثلرير حول مشارنة امس يدة املسدشارة انئةل مية امخازي ،اخلويفة اخلامس مرئيس جموس املسدشارين،يف أأشغال املؤمتر امربملاين امؼام اذلي اهؼلد بواش نعن يويم  03و 04أأبريل.
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