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 عاحامت كرارات
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 6102/ 41اجتماع المكتب رقم                                    __                                      المستشارينمجلس  

 

 

 
 

   41/6143رمق احامتع املىذة كرارات 

 6143ص خنرب  14الأرتؼاء ًيوم 
 

 
رئيس جمَس املسدضارين اًس يد غحد جرئاسة  ااحامتػ 6143 ص خنرب 14الأرتؼاء  ومػػػػػمىذة جمَس املسدضارين ي غلد

 وحضور اًسادة :صٌلش  ى م جناحل

      

 س،اخلَيفة الأول ٌَرئي :  َلد الأهعاري   

 ٌَرئيس، اًثايناخلَيفة  : غحد الااله احلَوطي   

 اخلَيفة اخلامس ٌَرئيس، :  انيةل مية اًخازي   

 اجملَس؛ حماسة :  رص يد املنياري   

 أأمني اجملَس، :  َلد ػدال   

    

 

 

 :  اًسادة لك  منغن احلضور فامي اغخذر 

 اخلَيفة اًثاًر ٌَرئيس، :  محيد هوسىوس   

 اجملَس؛ حماسة :  رياًؼريب حمل   

 ؛حماسة اجملَس  :  غحد اًوىاب تَفليو   

 اجملَس. أأمني :  ثويزيأأمحد                              

 أأمني اجملَس. :   أأمحد اخلريف   
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 اًلرارات اًعادرة غن احامتع املىذةأأوال: 
 

 

 
 

 دلخول اًربملاين :الاس خؼداد ٌ .4

 َػداد حعيةل صامةل لأصغال اجمل  ، يف جماالت:6143-6142س خالل اًس نة اًدرشيؼية ا 

  ؛ثلي م اًس ياسات اًؼموميةو اًدرشيع واًركاتة 

 اًربملاهية؛ ادلتَوماس ية 

 الأوضطة اال صؼاغية. 

 

 : مزياهية اجملَس ثنفيذ .6

 ًس نوات مرشوع مزياهية اجملَس وغن  ،ثلرير مفعي غن ثنفيذ املزياهيةػداد ب  اًسادة احملاس حني  حلكيف

 .اجلاري ص خنربصير املىذة يف الأس حوع الأخري من احامتع ، وغرضيٌل ػىل 6146 -6144

 ( كرار بخنراط اجملَس يف اًنظام املؼَومايت املخؼَق تخدتري املزياهيةGID ىل (، وثوحيو رساةل يف املوضوع ا 

 خوجر امللدي.اًرشوع يف اًؼمي بًنظام اتخداء من صير أأن  اًخنس يق من أأخي اًس يد اخلازن اًؼام ٌَممَىة كعد
 

 ثلي م اًس ياسات اًؼمومية: .3

  احاور مب بجلريدة اًرمسية ٌَربملان، واملخؼَلة ،اًخلارير اًيت ثوظي هبا املىذة من اًلطاػات احلىومية ورش

هخاج اًرثوة املنؼلدة تخارخي  ، 6143غضت  12اجلَسة اًس نوية ملناكضة وثلي م اًس ياسات اًؼمومية املرثحطة ب 

 :واملخضمنة ل

 مهة وزارة اًخؼَ م اًؼايل واًححر اًؼَمي وحىوين الأطر يف ثفؼيي اًس ياسات مسا

 اًؼمومية املرثحطة بخملططات اال سرتاثيجية اًىربى.

 .واثئق حول اًطاكات املخجددة، ظادرة غن وزارة اًطاكة واملؼادن واملاء واًحيئة 

 

 

 :ًخليص احللائقاٌَجان اًنياتية  .1

  ماكهيات اجملَس، وتعفة احللائق حول اًعندوق املغريب ٌَخلاػد َجنة ثليص ٌ ثوفري وسائي اًؼمي يف حدود ا 

 .واًخجيزيات الاًىرتوهية اًيت س خوضع هبا 5خاظة الاس خؼٌلل املخؼاضد وبًخناوب ٌَلاػة 

  اهخداب جلنة ثليص احللائق حول اًعندوق املغريب ٌَخلاػد ًلك من أأمحد خمضاين، َلد ادليوري، ػًل اًطرية

 ادلين اال درييس وأأسٌلء املغراوي ٌَؼمي ثضلك رمسي يف اٌَجنة.وجناة غز 
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  اًييلكثوحيو مراسةل ٌَفرق واجملموػات ورئيس جلنة ثليص احللائق حول اًعندوق املغريب ٌَخلاػد ثضبأن 

من املوحد، املخضمن ٌَموارد اًخرشية واٌَوحسدية اًيت س خوفر دليع جلان ثليص احللائق احملدزة  اٍمنوذيج اًخنظميي

 طرف جمَس املسدضارين.

  ػداد دًيي ثوضيحي حول سري جلان ثليص احللائق وختعيط دورة حىوينية ًفائدة املو ظفني املؼنيني ٌَؼمي ا 

 ول ثلنيات حتَيي اًواثئق واًخلارير واًحياانت احملاسخية.هبذه اٌَجن ح

 اجملَس الس خاحداث وحدة  حلكيف اًس يد غحد اال هل احلَوطي هتيئي ثعور ًخؼديي اًييلك اًخنظميي ال دارة

 ادارية ملكفة تخددع أأصغال جلان ثليص احللائق.
 

 صؤون جرملاهية: .2

  حرار من املاكثة اال دارية اخملععة هل وفق اًخوزيع اذلي أأكره املىذة ػىل متىني فريق اًخجمع اًوطين ًلأ

 اًفرق واجملموػات.

 
 اًؼالكات اخلارحية : .3

 أأصغال املنخدى ادلويل ٌَربملاهيني يف جمال اًؼَوم واًخىنوًوحيا  ٌَمضارنة يف اهخداب اًس يد رص يد املنياري

 .6143ص خنرب  64و 63ميورية زازاخس خان يوي ب والاتخاكر اًيت سدنؼلد تبأس خاان، 

 6143ص خنرب  43اس خلدال رئيس اًربملان اال فريلي يوم اًثالاثء  املوافلة ػىل. 

 ػداد املَف اخلاص بحذضان املغرب ملؤمتر اًربملان امللدي ٌَمىذة )أأوراق  عاال فريلي وغرضو ػىل الاحامت ا 

 .أأغضاء اجملَس املضارنني يف املؤمتر( -اًخلكفة املاًية اًخلديرية -املؤمتر

  اًلاػة اًيت س خحخغ أأصغال  حلجزجضىيي جلنة مؤًفة من اًسادة احملاس حني واًس يدة انئةل مية اًخازي

واًرشنة املخؼيدة جهتيئة أأصغال املؤمتر وفق املؼايري اًواردة  COP22الاحامتع اًربملاين املنؼلد ػىل ىامش مؤمتر 

 ال.مبراػاة ظرف الاس خؼجو  ني اًؼام الحتاد اًربملان ادلويل،يف رساةل اًس يد الأم

  فريلي ػىل ىامش مؤمتر ػداد وركة حول غلد منخدى جرملاين ا   واخملرخات اًيت ميىن أأن ثنخثق غنو. COP22ا 

 بجملَس خبعوص اًرتثيدات اًخنظميية املخؼَلة اًفروس ية ٍلوػة اًعداكة املغرتية  اًخنس يق مع اًس يد رئيس

 بس خلدال اًس يد رئيس ٍلوػة اًعداكة اًفروس ية املغرتية واًوفد املرافق هل.

  دارةثؼذر كيام تؼمَية جحز اًفنادق لأغضاء اجملَس املضارنني يف امليام اًرمسية بخلارج ًؼدم اًخوفر  اجملَس ا 

ية. ػىل  تطاكات ائامتن دًو

 : صؤون ثنظميية .4

 أأغضاء املىذة من املَفات اًلضائية اًراجئة أأمام احملامك. اًسادة متىني 

  مناحة اًؼيد.املوافلة ػىل رصف  
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 :ٌَمىذة امللدةل اتخالل الاحامتػكضااي ٌَمخاتؼة اثهيا: 
 

 .ضافية ًفائدة جمَس املسدضارين  موافلة رئاسة احلىومة ػىل فذح اغامتدات ا 

 

وية واًخلكفة املاًية اجلزافية  .4 الاًزتامات املرتثحة ػىل ادلخول اًربملاين واًلضااي ذات الأًو

 :امللرتحة ال جنازىا

 ػداد امل جَس، اخَية واخلارحية ٌَمهتيئة اًفضاءات ادل: 6143ادي الفذخاح دورة أأنخوجر اًربانمج اًؼمَيايت ًال 

حراء أأ  ػداد كاػة اجلَسات، ا  ػادة ثنا  ظ م فضاءات غٌلل اًعياهة اخلاظة بلأهجزة اًىيربئية واًسمؼية واًحرصية، ا 

 اًؼمي مبَحلة اجملَس؛

  ػداد حعيةل  6143حتديد الأس حوع الأول من أأنخوجر هناء ا  واحد أأكىص الختاذ مجيع اًرتثيدات اٌَوحسدية وا 

 اجملَس.

 

 ؼالكات اخلارحية:اً .6

  ية ودوةل دغوة ٌَمضارنة يف أأصغال ادلورة اًخاسؼة ٌَجمؼية الاسدضارية ٌَربملاهيني حول حممكة اجلناايت ادلًو

 .6143دحنرب  41و 6اًلاهون املزمع غلدىا تدزار/اًسينغال يوي 

 

  ىل اًدس س خحخظهنا تالدان ادلتَوماس ية الأوضطةأأحندة  :6143 دحنرب 34 غاية ا 
ىل  12من  بًربط اال فريليًالحتاد اًربملاين  36ٌَجنة اًخنفيذية واملؤمتر  36 ادلورة -   .6143هوهرب  16ا 

 .6143هوهرب  43يوم  مبراوش  Cop22الاحامتع اًربملاين مبناس حة  -

 .اال فريليةثنظ م منخدى جرملاين ملسؤويل اًربملاانت  -

 :اًوفود اًيت سيس خلدَيا جمَس املسدضارين

، انئة رئيس اٌَجنة اًوطنية ٌَمؤمتر الاسدضاري اًس يايس ٌَضؼة اًعيين DU Qinglin زايرة اًس يد -

ىل  45ًحالدان من   .6143ص خنرب  61ا 

 Christianاملغرتية مبجَس اًض يوخ اًفرويس جرئاسة اًس يد  -زايرة وفد ٍلوػة اًعداكة اًربملاهية اًفروس ية -

Cambon   ىل  13من  .6143هوهرب  41ا 

ىل اخلارجٌلت وفود جمَس اهم  :ملسدضارين ا 

ص خنرب  63يوم  ،(ريىجافيم/اسَندا) جلنة اًلضااي اًس ياس ية وادلميلراطية اًخاتؼة ٌَجمؼية اًربملاهية جملَس أأوروب -

 ؛6143



6 

 

 64يوم (، حنيف/سويرسا)اًندوة اًؼمومية ٌَمنظمة اًؼاملية ٌَخجارة املنظمة من كدي الاحتاد اًربملاين ادلويل  -

 ؛6143ص خنرب 

أأنخوجر  41 - 41 ،(سرتاس حورغ/فروسا) املرحةل اًراتؼة من ادلورة اًؼادية ٌَجمؼية اًربملاهية جملَس أأوروبأأصغال  -

 ؛6143

 61 - 66(، جريض خينا/هوسوفو)طَيس الأ ل"روز روت" اًخاتؼة ٌَجمؼية اًربملاهية ملنظمة حَف صٌلل  63اًندوة  -

 ؛6143أأنخوجر 

 .6143أأنخوجر  64 - 63ا(، حنيف/سويرس )دلويل اد اًربملاين اًالحت 432ادلؼية اًؼامة  -

 

 صؤون ثنظميية: .3

 ؛مب ل اال حراءات املخخذة يف حق املوظفني املخغيحني 

 ؛رساةل اس خؼطاف من طرف اًفريق الاس خلاليل يف صبأن اًلرار املخخذ خبعوص ىضام صلور 

 ثذنري بكرتاح ثؼيني اًس يد صفيق اًودغريي هرئيس معَاحة اًخجمع اًوطين ًلأحرار. 
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طالعاثًثا:   :كضااي ًال 

 

 اًساتق؛ اًخذنري بًلرارات املخخذة خالل احامتع املىذة 

 طالع اًسادة أأغضاء املىذة ػىل سري املفاوضات اجلارية مع معاحل وزارة املاًية خبعوص مرشوع  اػداد ا 

 ؛مزياهية اجملَس ٌَس نة امللدةل
 

 ػالكة اجملَس مع املؤسسات ادلس خورية : .4

 ملؼدا مبجَس اًنواب ػىل اثر ثلدمي اس خلاٍهتم من ىذا اجملَس. 43رصحي اجملَس ادلس خوري ثضغور ث 

  ،وختط الأخذ ػٌَل تعدور كرارات اجملَس ادلس خوري خبعوص مطاتلة زالزة كواهني ثنظميية ٌدلس خور: 

o  ق مبجَس املخؼَ 64.44اًلايض تخغيري وحمت م اًلاهون اًخنظميي رمق  61اًلاهون اًخنظميي رمق

 اًنواب.

o  املخؼَق  66.44اًلايض تخغيري وحمت م اًلاهون اًخنظميي رمق  64.43اًلاهون اًخنظميي رمق

 بلأحزاب اًس ياس ية.

o  املخؼَق بًخؼيني  16.46اًلايض تخغيري وحمت م اًلاهون اًخنظميي رمق  63.43اًلاهون اًخنظميي رمق

 يف املناظة اًؼَيا.

  املخؼَق بحلق يف احلعول ػىل  34.43وسان ثضبأن مرشوع اًلاهون رمق اجملَس اًوطين حللوق اال   رأأي

 املؼَومات.

   املخؼَق تضٌلن اًخؼددية اًس ياس ية يف خدمات  33.43كرار اجملَس الأػىل ًالثعال اًسمؼي اًحرصي رمق

 .6143االثعال اًسمؼي اًحرصي خالل الاهخخابت اًدرشيؼية اًؼامة ًس نة 

 :اًدرشيع   .6

  خدار تخوظي  جمَس اًنواب تػ :ا 

  يخؼَق تدنظ م املواد املخفجرة ذات الاس خؼٌلل املدين واًضية الاظطناغية  66.43مرشوع كاهون رمق

 اًرتفهيية واملؼدات اًيت حتخوي ػىل مواد انرية تريوثلنية.

  ملرتيح كاهوهني ثنظمييني من ثلدمي ٍلوػة من أأغضاء اًفريق الاس خلاليل ٌَوحدة واًخؼادًية ًخؼديي

من اًلاهون اًخنظميي املخؼَق  56املخؼَق مبجَس اًنواب واملادة  64.44من اًلاهون اًخنظميي رمق  55ملادة ا

 مبجَس املسدضارين.

 

 اًؼالكات اخلارحية :

  رساةل ثوضيحية حول حماوةل الاهلالب اًفاصةل ترتهيا موهجة من طرف رئيس جلنة اًضؤون اخلارحية مبجَس

ىل الأ   .رئيس جلنة اخلارحية واحلدود وادلفاع اًوطين واملناطق املغرتية احملخةل مبجَس املسدضارينمة اًرتيك اًىدري ا 
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 ثر اًزايرة اًيت كام هبا اًس يد ، رئيس جمَس اًض يوخ Roberto Acevedo Quevedo رساةل صىر ػىل ا 

 .6143يوًيوز  34و 63بميورية اًحاراغواي واًوفد املرافق هل خالل اًفرتة املمخدة ما تني 

  ثر اًزايرة اًيت كام هبا اًس يد انيف اًلايض، رئيس وفد جلنة الأخوة الأردهية املغرتية مبجَس ا  رساةل صىر ػىل

ىل  64ًحالدان خالل اًفرتة املمخدة من  الأغيان بملمَىة الأردهية اًيامشية  .6143غضت  16يوًيوز ا 
 

 


