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هشزوع هحضز اجتواع الوكتب رقن
يوليوس

ليوم االثنيي

غلد مكذب جموس املسدشارين ًوم الازنني ً 40وميوز  1422اجامتػو األس بوغي برئاسة رئيس اجملوس ادلنخور
محمد امش يخ بيد هللا وحضور األغضاء امسادة :
اخلويفة امثاين نورئيس
:
محمد فضييل
اخلويفة اخلامس نورئيس
:
غبد امرحامن أشن
حماسب
:
ػابد اشاكًل
أمني
:
أمحد حايج
أمني
:
غبد انوعيف أبدوح
يف بداًة ىذا الاجامتع وكف املكذب معوال ػىل هخاجئ وثداغيات اس خفذاء امفاحت من ًوميوز  1422واذلي هرس
امبؼد اإلصاليح نومموكة وثوهجيا حنو بناء أسس دميلراظية جدًدة ثؤىل امبالد خلوض غامر امخمنية وامخحدًر.
ويف ىذا اإلظار ػرب امسادة أغضاء املكذب غن الاػزتاز هبذا امخحول امؼميق اذلي ثؼرفو بالدان ػىل ضوء
امخغريات واإلصــالحات ادلس خورًة امـــذي س يلربنا مــن امــــدول ادلميلراظية األوربيــة .وكــــد شــدد امس يد رئيس
اجملوـــــس غــىل أن املؼرنة احلليلية يه اميت س يلبل ػوهيا امشؼب املغريب بلك مكوانثو من أجل ضبط آميات ثزنًل
ىذا ادلس خور وأجرأة فصوهل مبا ًلذيض ذكل من رزاهة وبؼد هظر ووظنية صادكة ،ممتنيا بأن جش خغل مجيع مكوانت
اجملوس ذالل ما ثبلى من والًة اجملوس اهعالكا من روح ادلس خور اجلدًد وامؼمل ػىل حتسني صورة اجملوس وحتدًر
آميات اش خغاهل ميكون يف مس خوى ما دصو بو ادلس خور من ماكهة ممتزية.
ومل ًفت امسادة أغضاء املكذب امخذنري ابدلور امعالئؼي اذلي مؼبو جل أغضاء جموس املسدشارين ذالل محةل
ثفسري مضامني ادلس خور حير اخنرظوا بخولائية ووظنية صادكة يف معوية امخؼبئة من أجل إجناح ىذا امورش امكبري،
مؤندين ػىل أن مسؤومية أغضاء اجملوس فرضت جتاوز اخلوض يف امؼدًد من اجلزئيات املخؼولة ابملؤسسة ،ىدفيم يف
ذكل املصوحة امؼويا نووظن وامسؼي مخكوين صورة جدًدة جملوس املسدشارين .
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بؼدىا اهخلل املكذب دلراسة امنلط املدرجة يف جدول أغامهل فبؼد املصادكة ػىل مرشوع حمرض اجامتع املكذب
امسابق ومشارًع املواهني املرثبعة بو ،كرر غلد جوسة معومية ًوم امثالاثء ً 45وميوز  1422مبارشة بؼد حصة األس ئةل
امشفوًة ندلراسة وامخصوًت ػىل مشارًع املواهني امخامية :
 مرشوع كاهون رمق ً 90.43ليض بإحداث امواكةل اموظنية حملاربة األمية.
 مرشوع كاهون رمق ً 93.43ليض بإحداث وثنظمي املؤسسة احملمدًة مألغامل الاجامتغية ملضاة وموظفي
امؼدل.
 مرشوع كاهون رمق ً 90.24خؼوق ابمييئات بني املينية نوفالحة وامصيد امبحري.
 مرشوع كاهون رمق ً 93.24خؼوق ابمخجميع امفاليح.
 ملرتح كاهون ًليض بخؼدًل امفصول  092-39-93-90-93-91من كاهون املسعرة املدهية.
بؼد ذكل أذذ املكذب ػوام بخوصل مكذب جموس امنواب مبلرتيح كاهون وىام:
 ملرتح كاهون بخؼدًل املادثني  3و  10من املاهون رمق  30.44املخؼوق ابمليثاق ادلاغي.
 ملرتح كاهون مذؼوق بخؼدًل ملذضيات املادة  0من املاهون رمق  3.33املخؼوق مبدوهة الاهخخاابت.
وبؼد الاظالع ػىل برانمج معل انوجن ومذهرة حول أشغاميا ذالل األس بوع ،اظوع نذكل ػىل مراسةل من جلنة
امؼدل وامدرشًع وحلوق اإلوسان واميت خترب فهيا بسحب ملرتح املاهون املخؼوق ابمنظام األسايس مغرف امصناػة
امخلويدًة نام وكع ثغيريه وحمتميو .
يف جمال األس ئةل ،صادق املكذب ػىل جدول أغامل جوسة األس ئةل امشفيية ميوم امثالاثء ً 45وميوز  1422اميت
س يرتأسيا اخلويفة امثاين نورئيس امس يد محمد فضييل وامس يد غبد انوعيف أبدوح نأمني نوجوسة.
ػىل مس خوى امؼالكات اخلارجية ،وافق املكذب مبدئيا ػىل املشارنة يف هدوة دومية نومساػدين واملسدشارين
املاهوهيني امربملاهيني ذالل امنصف األول من .1421
نام وافق مبدئيا ػىل املشارنة يف ادلورة امس نوًة امؼرشين نوجمؼية امربملاهية ملنظمة األمن وامخؼاون األوريب اميت
س خحخضهنا بوغراد من  3إىل ً 24وميوز .1422
ووافق نذكل ػىل املشارنة يف اجامتع انوجنة امربملاهية املشرتنة املغربية األوربية يف ً 29وميوز  1422بدل شير
هوهرب.
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ووافق ػىل ثوبية ادلغوة املوهجة إىل رئاسة اجملوس من رئيس احلكومة امشؼبية إلكومي بننكس يا امصيين حلضور
مؤمتر امصني وامؼامل امؼريب مالسدامثر وامخجارة يف امفرتة ما بني  12و  15ش خنرب .1422
ويف األذري اظوع املكذب ػىل رساةل اههتنئة اميت بؼهثا امس يد وزير امشؤون اخلارجية وامخؼاون نوربملان املغريب
مبناس بة حصوهل ػىل صفة رشًم من أجل ادلميلراظية دلى ادلؼية امربملاهية جملوس أوراب.
وكد دمت املكذب اجامتػو بخدارس موضوع دمت ادلورة امدرشًؼية ،وذكل ػىل ضوء امؼدًد من املؼعيات وكد مت
الاثفاق مبدئيا ػىل أن يكون موػد ادذخام ادلورة ًوم ً 20وميوز .1422
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القزاراث الوتخذة في اجتواع الوكتب رقن 33
ليوم االثنيي  40يوليوس 1422

رمق املرار

مضمون املرار

املوضوع

1422/33/42

امدرشًع :

 كرار بؼلد جوسة معومية ًوم امثالاثء ً 45وميوز 142ندلراسة وامخصوًت ػىل :

1422/33/41

األس ئةل امشفيية ميوم امثالاثء ً 45وميوز : 1422

 املوافلة ػىل جدول األغامل رئاسة اجلوسة  :محمد فضييل -أماهة اجلوسة  :غبد انوعيف أبدوح

1422/33/49

امؼالكات اخلارجية :

 كرار ابملوافلة ػىل املشارنة يف :* ادلورة امس نوًة  14نوجمؼية امربملاهية ملنظمة األمن وامخؼاون
بوغراد ً 24-3وميوز.
* املشارنة يف الاجامتع امثامر نوجمؼية امربملاهية املشرتنة بني
املغرب والاحتاد األوريب ً 29وميوز؛
* املوافلة ػىل ثوبية دغوة رئيس احلكومة احملوية امصينية
بننكيس يا نومشارنة يف مؤمتر امصني وامؼامل امؼريب مالسدامثر
وامخجارة  15-12ش خنرب.
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