
 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

منظمة التعاون اإلسالميفي لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء لدورة الرابعة عشرة ا  

م9112مارس  11-11 المملکة المغربية -الرباط   

 

تالبرنامج المؤق  

 اسم االجتماع المكان الزمن  التاريخ

 األحد

 9102مارس 01
 بداية التسجيل وتوزيع الشارات. الرباط، المملكة المغربيةإلى وصول المندوبين 

 االثنين

 9102مارس 00

 لالتحادللجنة التنفيذية  10 االجتماع القاعة المغربية 00:00 -00:00
 الدورة الثامنة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات (00)القاعة  00:00 -00:00

 االجتماع التاسع للجنة فلسطين الدائمة القاعة المغربية 15.30 – 19:00
 االتحاد فياالجتماع الثاني لجمعية األمناء العامين للمجالس األعضاء  قاعة الندوات 16.00 – 19:00

18:00 - 17:00 
قاعة مصطفى 

 عكاشة
 للمجموعة العربية ياالجتماع التشاور

 الثالثاء

 9102مارس 09

12:00 - 09:00 
19:00 -15:00 

 االجتماع السابع للجنة المتخصصة الدائمة للشؤون السياسية والعالقات الخارجية القاعة المغربية

 االجتماع السابع للجنة المتخصصة الدائمة لحقوق اإلنسان والمرأة واألسرة (00)القاعة  09:00 - 12:00

 قاعة الندوات 15.00 – 19:00
المتخصصة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار االجتماع السابع للجنة 

 الحضارات واألديان
 االجتماع السابع للجنة المتخصصة الدائمة للشؤون االقتصادية والبيئة (00)القاعة  15:00- 19:00

19:00 -18:00 
قاعة مصطفى 

 عكاشة
 اإلفريقيةللمجموعة  ياالجتماع التشاور

 للمجموعة اآلسيوية ياالجتماع التشاور المغربيةالقاعة  18:00- 19:00
 آخر موعد لتقديم المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة المتخصصة األربع 09:00 - 12:00

 األربعاء

 9102مارس 01

13:00 - 09:00 
قاعة الجلسات 

 للجنة العامة لالتحاد 90الدورة  العامة

13:00-11:00 
مصطفى  قاعة

 عكاشة
 ياجتماع لجنة الصياغة مفتوحة العضوية برئاسة مقرر الدورة وبمشاركة مقرر

 .اللجان المتخصصة األربع بغية صياغة البيان الختامي للمؤتمر

19:30 -15:30 
قاعة الجلسات 

 العامة
 االتحاد لمؤتمر 01الدورة 

 الخميس

 9102مارس 01
13:00 - 09:00 
19:30 -15:30 

قاعة الجلسات 
 االتحاد لمؤتمر 01الدورة  العامة

 الجمعة

 9102مارس 01

 المندوبين مغادرة

 



 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

 

 

عمل برنامجمشروع   

للجنة التنفيذية لالتحاد  10االجتماع   

المملكة المغربية -الرباط   

( ـه0111رجب  1 )  م9102مارس 00  

 القاعة المغربية
 

 12:11 – 12:11: الساعة
 تالوة آيات من الذكر الحكيم. 
 السيد الحبيب المالكي ، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية معالي كلمة.  
  ،االتحاد أمين عامكلمة معالي السيد دمحم قريشي نياس. 
 مغادرة مندوبي وسائل اإلعالم قاعة االجتماع 
 

 (:مغلقة) ىجلسة العمل األول
 09:11 – 12:11: الساعة
 :انتخاب أعضاء هيئة المكتب .0

 .المجموعة األفريقيةنائب رئيس من  0.0
 .نائب رئيس من المجموعة اآلسيوية 9.0
 مقرر 1.0

 . اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل -9
 تقرير األمين العام -1
 .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االتحاد بشكل عام -1

 :اللجان المتخصصة الدائمة
 :مشروع جدول أعمال االجتماع السابع للجان التالية تحديث -1

 . اللجنة المتخصصة الدائمة للشؤون السياسية والعالقات الخارجية  1-0
 . اللجنة المتخصصة الدائمة للشؤون االقتصادية والبيئة 1-9
 .اللجنة المتخصصة الدائمة لحقوق اإلنسان والمرأة واألسرة 1-1



 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

 .اللجنة المتخصصة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان 1-1
 .مجلس النواب اللبناني حول معهد التدريب البرلماني والدراسات التشريعيةدراسة مقترح  -6
 

 :األجهزة المتفرعة
 :مشروع جداول أعمال تحديث -7

 .االجتماع التاسع للجنة فلسطين الدائمة 7-0
 .الدورة الثامنة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات 7-9
 .االتحاد يعضاء فاالجتماع الثاني لجمعية األمناء العامين للمجالس األ 7-1

 .مشروع جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة العامة لالتحاد تحديث -8
 .مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر االتحاد تحديث -2

 : الجلسة الختامية
 .ألربعين للجنة التنفيذية لالتحادوا الحادياعتماد تقرير االجتماع  -01

 
 
 
 

  



 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

 جدول أعمال مشروع

 الثامن للبرلمانيات المسلمات المؤتمر

 المملكة المغربية -الرباط 

 م9102مارس 00

 هـ0111رجب  1 

 (00)القاعة 

 
 

 
 الجلسة االفتتاحية      01:11 -01:11الساعة 

    استراحة   00:11 - 01:11الساعة 

 جلسة عمل            01:11 -00:11الساعة 

 
 : انتخاب أعضاء هيئة المكتب كما يلي- 0

 (.من المجموعة األفريقية)نائبة الرئيسة   0.0

 (.من المجموعة اآلسيوية)نائبة الرئيسة   9.0

 .المقررة  1.0

 .اعتماد جدول األعمال- 9

 .كلمة األمين العام- 1

تقرير مكتب المؤتمر السابع حول التقدم المحرز فى تنفيذ قرارات المؤتمر السابع للبرلمانيات - 1

 .المسلمات

 .ساء فى حل المشكالت والنزاعات المحلية واالقليميةقدرات الن- 1

حماية المرأة المسلمة والطفل فى مناطق االحتالل والنزاعات وبخاصة فى فلسطين والبلدان األخرى - 6

 .التي تعاني من النزاعات

 .موعد ومكان عقد المؤتمر التاسع للبرلمانيات المسلمات - 7

.ما يستجد من أعمال- 8



 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

   

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

 
 أعمالجدول  مشروع

 الدائمة االجتماع التاسع للجنة فلسطين

 المملكة المغربية -الرباط 

 م9102مارس 00

 هـ0111رجب  1 

 القاعة المغربية

 

 
 

 02:11 – 11:01الساعة 

 .لمملكة المغربيةلحبيب المالكي رئيس مجلس النواب باكلمة االفتتاح يلقيها معالي السيد ا .0

 .األعمالاعتماد جدول  .2

 .كلمة األمين العام لالتحاد .3

نائب رئيس  -ممثل المجلس الوطني الفلسطيني )الساحة الفلسطينية  فياستعراض آخر التطورات  .4

 (.اللجنة

 .دراسة الطلبات الجديدة المقدمة إلى األمانة العامة لعضوية اللجنة .5

 .المنطقة فيالقدس على الوضع السياسي  إلىتداعيات نقل السفارة األمريكية  .6

 .الوطنيةالتأكيد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني والمصالحة  .7

 . موعد ومكان االجتماع العاشر للجنة فلسطين .8

 . اعتماد تقرير اللجنة .9

 

 

 
  



 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

   

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

 جدول اعمال مشروع

 االجتماع الثاني لهيئة األمناء العامين للمجالس األعضاء فى االتحاد 

 المملكة المغربية -الرباط 

 م9102مارس 00

 هـ0111رجب  1 

 قاعة الندوات
 

 
  02:11 –06:11الساعة 

 
 .انتخاب أعضاء هيئة المكتب- 0

 .اعتماد جدول األعمال- 9

 .كلمة األمين العام لالتحاد- 1

 .ورقتي عمل حول تطوير العمل اإلداري بمجلس الشورى بسلطنة عمان يالنظر ف - 1

 .موعد ومكان االجتماع القادم لألمناء العامين- 1

 .اعتماد تقرير االجتماع  -6

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

   

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

 جدول أعمال مشروع 

 االجتماع التشاوري للمجموعة العربية

 المملكة المغربية -الرباط 

 م9102مارس 11  
 هـ0111رجب  4

 قاعة مصطفى عكاشة
 

 08:11 -07:11الساعة 

 : الرئيس

 
 .التشاور النتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد، والستضافة هذه الدورة- 0

 .9102المجموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام التشاور لترشيح أربعة أعضاء من - 9

 .مشاورات الستضافة االجتماع القادم للجنة التنفيذية لالتحاد- 1

أعضاء لكل لجنة من اللجان المتخصصة الدائمة األربع من المجموعة العربية  أربعةالتشاور لترشيح - 1

 : 9102للعام 

 .لخارجيةلجنة الشؤون السياسية والعالقات ا 0.1

 .لجنة الشؤون االقتصادية والبيئة 9.1

 .لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة 1.1

 .لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان 1.1

التشاور لترشيح عضوين إثنين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة العربية للعام - 1

9102 . 

 
المرجو من رئيس المجموعة الموقر أن يتكرم بموافاة األمانة العامة كتابة بنتيجة المشاورات  : مالحظة

 .ختام االجتماع في

  



 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

   

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

 جدول أعمال مشروع

 االجتماع السابع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعالقات الخارجية

 المملكة المغربية -الرباط 

 م9102مارس 09
 هـ0111رجب  1

 المغربية القاعة

 

 09:11 – 12:11الساعة 

 02:11 -01:11الساعة 

   

 . انتخاب مقرر اللجنة -1

 .استعراض ما تم من متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة- 9

 :سوريا ولبنان فيالقدس الشريف والقضية الفلسطينية واألراضي المحتلة - 1

 .فلسطين فيالوضع  0.1

التصدي للمخططات الصهيونية اإلسرائيلية بشأن يهودية الكيان  فيدور البرلمانات اإلسالمية  9.1
 .وتهويد القدس( إسرائيل) الصهيوني

 ".األونروا"األمريكية وقف تمويل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  اإلدارةقرار  1.1

 .ولبنان سوريا فياألراضي العربية المحتلة  1.1

 :بجميع أشكاله ومظاهره اإلرهابمكافحة - 1

عادة التأكيد على الحق الشرعي  0.1 مقاومة االحتالل  فيمكافحة اإلرهاب تحت مظلة األمم المتحدة وا 
 .والعدوان الخارجي

 .عموما منطقة بحيرة تشاد وأفريقيا فياإلرهابية  باألعمالاإلدارة المنسقة للوضع المتعلق  9.1

 (. المعروفة بــ فيتو)منظمة فتح هللا غولن اإلرهابية  1.1

لمركز منظمة التعاون اإلسالمي للتنسيق والتعاون  األساسياستكمال المشروع  فيالتقدم المحرز  1.1
 .بين أجهزة الشرطة

 .العقوبات المفروضة على أي من البلدان اإلسالمية أنواعرفض جميع - 1

 ".جاستا"من إجازة قانون التأثيرات السلبية المحتملة - 6



 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

   

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

حرية الحصول على التقنيات الحديثة وحرية  فيالحقوق الثابتة والمتساوية والمتوازنة لجميع الشعوب - 7
 .استخدامها لألغراض السلمية

جعل منطقة الشرق األوسط بكاملها منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصا األسلحة - 8
 .اءالنووية دون استثن

 .السودانجمهورية  فيالوضع - 2

 .سوريا فيالوضع اإلنساني - 01

 .الصومالجمهورية  فيالوضع - 00

 .أفغانستان فيالوضع - 09

 .مالي وتأثيره على الدول المجاورة لها فيدراسة الوضع - 01

 . ...(األخرى و اإلفريقيةتشاد والبلدان  فيخاصة ) اإلسالميةالبلدان  فيمشكلة الهجرة والالجئين والنازحين - 01

التعاون والتنسيق بين الدول والمجتمعات اإلسالمية إلظهار القيم الرفيعة لإلسالم والعمل على الحد من - 01
 .العالم اإلسالمي ومعالجة جذورها فيظاهرة التطرف والعنف المنتشرة 

 . قبرص فيالوضع - 06

 .جامو وكشمير فيالوضع - 07

 :العالم فيالمسلمة  اتاألقليالتضامن مع - 08

 . تراقيا الغربية ومسلمي دوديكانيز يفوضع األقلية المسلمة التركية   0.08

 .ميانمار فيوضع مسلمي الروهينجيا   9.08

 .جنوب الفلبين فيقضية المسلمين   1.08

 .أفريقيا الوسطى فياألقلية المسلمة   1.08

 .القرم فيوضع التتار المسلمين   1.08

 .رمينيا لمنطقة قرة باغ الجبلية األذربيجانيةأاحتالل  فيالنظر - 02
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 مشروع جدول أعمال

 اإلنسان والمرأة واألسرة  الدائمة المتخصصة لحقوقاالجتماع السابع للجنة  

 المملكة المغربية -الرباط 

 م9102مارس 12

 هـ0111رجب  5

 (00)القاعة 

 09:11 - 12:11الساعة 

 .انتخاب مقرر اللجنة- 1

 :استعراض ما تم من متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة- 2

 :حقوق اإلنسان

 .االنتهاكات الجارية لحقوق اإلنسان ضد مسلمي الروهينجيا فى ميانمار- 3

 .االنتهاكات الجارية لحقوق األنسان فى جامو وكشمير المحتلة بواسطة الهند- 4

 يالدولية واإلقليمية حول قضايا حقوق اإلنسان فيما بين دول المجالس األعضاء فالتنسيق فى المنابر - 5

 .االتحاد
 :شؤون المرأة

 يفى االتحاد، بما فى ذلك مشاركتها فالمجالس تعزيز دور المرأة فى جميع جوانب التنمية فى دول - 6

 .مواقع اتخاذ القرار

 .الحيلولة دون استغالل المرأة فى الترويج السلعي- 7

 .مؤتمرات االتحاد يالوفود المشاركة ف يمشاركة المرأة ف- 8

 :األسرة

 .العالم اإلسالمي يتعزيز مكانة الشباب ف- 9

 .العالم اإلسالمي يرعاية الطفل وحمايته ف- 10

 .تعزيز الصحة األساسية فيما بين الدول االعضاء فى االتحاد يدور البرلمانات اإلسالمية ف- 11

 .الحضانة التي تواجهها العائالت المسلمة المهاجرة فى أوروباحل مشكالت - 09

الخطوات التي اتخذها المجلس الوطني السوداني لوضع قرار استضافة المركز االسالمي الصحي  -01

 . بالسودان موضع التنفيذ
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 جدول أعمال مشروع

 االجتماع السابع للجنة الدائمة المتخصصة 

 حوار الحضارات واألديانللشؤون الثقافية والقانونية و 

 المملكة المغربية -الرباط 

 م9102مارس 09
 هـ0111رجب  1

 قاعة الندوات

 
 02:11 – 01:11الساعة 

  

  .انتخاب مقرر اللجنة .0

 .استعراض ما تم من متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة .9

 
 :الشؤون الثقافية والقانونية

 .األقصى من التهديدات اإلسرائيليةحماية المسجد  .3

 .الدول اإلسالمية فيحماية المقدسات . .4

 .البلدان غير اإلسالمية يفاإلسالمي والمؤسسات الدينية والوقفية  الثقافيمتابعة حماية الموروث  .5

  
 :حوار الحضارات واألديان

 .لمناهضة للقيم اإلسالميةالحوار بين الحضارات مع تركيز خاص على التصدي للحمالت الغربية ا .6

 . تحالف الحضارات .7
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 جدول أعمال مشروع

 االجتماع السابع للجنة الشؤون االقتصادية والبيئة 

 المملكة المغربية -الرباط 

 م9102مارس 09
 هـ0111رجب  1

 (00)القاعة 
 

 02:11 - 01:11الساعة 

   

 .انتخاب مقرر اللجنة  .1

 .متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنةاستعراض ما تم من  .9

 :الشؤون االقتصادية

 .اإلسالميمنظمة التعاون  فيزيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية فيما بين الدول األعضاء  .1

المفروضة عليها تلك مواجهة العقوبات األحادية والمتعددة األطراف المؤثرة على شعوب الدول األعضاء،  .1

 .العقوبات

 .العالم اإلسالمي فيمجال التنمية  فيتفعيل ودعم المؤسسات االقتصادية النشطة  .1

 :البيئة

 .قضايا البيئة والتنمية المستدامة .6

 .اإلفريقيبلدان الساحل  فيمكافحة التصحر والسيما  .7

 .الدول األعضاء فيمجال الحفاظ على الموارد المائية  فيالتعاون  .8

 .مكافحة العواصف الرملية والترابية .2

 .مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي فيتعزيز التعاون  .01

 .االتحاد فيالتعاون العلمي والتقني فيما بين المجالس األعضاء  .00

 .LCBCتبني مشروع السترداد حوض بحيرة تشاد  .09

 .إطار تقديم اإلغاثة فيواجهة الكوارث الطبيعية التعاون البرلماني الدولي لم .01
 



 

                                                                                         
                                        

 

 
 
 

 

   

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 

 جدول أعمال مشروع

 للمجموعة األفريقية  ي لتشاور ااالجتماع 

 المملكة المغربية -الرباط 

 م9102مارس 09
 هـ0111رجب  1

 قاعة مصطفى عكاشة

 
 18:00-19:00الساعة 

 : الرئيس

بوركينا فاسو من )االتحاد، والستضافة الدورة التشاور النتخاب رئيس الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر  -1

 (.المجموعة األفريقية

 .9102التشاور لترشيح أربعة أعضاء من المجموعة األفريقية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام - 9

  .مشاورات الستضافة االجتماع القادم للجنة التنفيذية لالتحاد- 1

اللجان المتخصصة الدائمة األربع من المجموعة أعضاء لكل لجنة من  أربعةالتشاور لترشيح - 1

 :9102األفريقية للعام 

 .لجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية 0.1 

 .لجنة الشؤون االقتصادية والبيئة 9.1 

 .لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة 1.1 

 .لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان 1.1 

 
التشاور لترشيح عضوين إثنين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة األفريقية للعام - 1

9102. 

 
المرجو من رئيس المجموعة الموقر أن يتكرم بموافاة األمانة العامة كتابة بنتيجة المشاورات  : مالحظة

 .ختام االجتماع في
 
 



 

                                                                                         
                                        

 

 
   
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

  

 جدول أعمال مشروع

 للمجموعة اآلسيوية لتشاوري ااالجتماع 

 المملكة المغربية - الرباط

 م9102مارس 09
 هـ0111رجب  1

 القاعة المغربية
 
 

 02:11-08:11: الساعة

 : الرئيس

 
 .التشاور النتخاب رئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر االتحاد، والستضافة هذه الدورة- 1

 .9102 التشاور لترشيح أربعة أعضاء من المجموعة اآلسيوية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام- 9

 .مشاورات الستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد- 1

أعضاء لكل لجنة من اللجان المتخصصة الدائمة األربع من المجموعة اآلسيوية للعام  أربعةالتشاور لترشيح - 1

9102: 

 .لجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية 1-0

 .لجنة الشؤون االقتصادية والبيئة 1-9 

 .حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة لجنة 1-1

 .لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان 1-1

 .9102التشاور لترشيح عضوين إثنين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة اآلسيوية للعام  -1

 
 فيامة كتابة بنتيجة المشاورات المرجو من رئيس المجموعة الموقر أن يتكرم بموافاة األمانة الع : مالحظة

 .ختام االجتماع
  



 

                                                                                         
                                        

 

 
   
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

  

 مشروع برنامج عمل 
للجنة العامة 90الدورة   

منظمة التعاون اإلسالمي يالتحاد مجالس الدول األعضاء ف  
المملكة المغربية -الرباط   

 ( هـ0111رجب  6)  م9102مارس 13
 مةعاجلسات الالقاعة 

 

01:11 – 12:11الساعة   
 االفتتاح -0

  آيات من الذكر الحكيمتالوة. 
 شماش، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية حكيم بنعبد ال معالي السيد  كلمة.   
  ،االتحاد أمين عامكلمة معالي السيد دمحم قريشي نياس. 

 .انتخاب نائبي الرئيس من المجموعتين األفريقية واآلسيوية وانتخاب المقرر -9
 .اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل  -1
 .تقرير األمين العام  -1
 .واألربعين وملحقاتهما والحاديدراسـة واعتماد تقريري اللجنة التنفيذية الجتماعيها األربعين   -1

 :الشؤون المالية
 :اعتماد الوثائق المالية التالية -6

 .9108تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات عام   6-0
 .9102المقترحة للسنة المالية الميزانية  6-9

:المسائل التنظيمية  
تشكيل لجنة برئاسة مقرر المؤتمر وبمشاركة مقرري اللجان المتخصصة الدائمة األربع مفتوحة  -7

 .العضوية لصياغة البيان الختامي للمؤتمر
 .تحديث مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر االتحاد -8
 .للدورة الحادية والعشرين للجنة العامة لالتحاداعتماد التقرير الختامي  -2

 



 

                                                                                         
                                        

 

 
   
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 قاعة مصطفى عكاشة  

   01.11-00.11الساعة 

 ةاألربعاجتماع لجنة الصياغة مفتوحة العضوية برئاسة مقرر الدورة وبمشاركة مقرري اللجان الدائمة المتخصصة 
 .صياغة البيان الختامي للمؤتمرل
 

  



 

                                                                                         
                                        

 

 
   
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

  
 االتحادلمؤتمر  01برنامج عمل الحفل االفتتاحي للدورة 

 (9102مارس  01األربعاء )  0111رجب،   6
 الجلسات العامةقاعة : المكان

 06:11 -01:11الساعة : الزمان
 

   01:11الساعة 

.جلوس مندوبي وسائل اإلعالم في قاعة المؤتمر  

 أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المغاربة وأعضاء البرلمان المغربي ورؤساء: 51:51الساعة  
.البعثات الدبلوماسية الموقرون يأخذون مقاعدهم في قاعة المؤتمر  

أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات الموقرون ورؤساء وأعضاء الوفود : 51:51الساعة 
 .البرلمانية يجلسون في أماكنهم في القاعة

 االفتتاح

.تالوة آيات من القرآن الكريم -5  

، رئيس مجلس الشورى اإلسالمي بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية، معالي الدكتور علي الريجاني -2

رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر االتحاد يلقى كلمته ويطلب من معالي السيد الحبيب المالكي، رئيس 

.مجلس النواب بالمملكة المغربية، أن يتولى رئاسة دورة االتحاد  

لي السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب كلمة رئيس المؤتمر الرابع عشر لالتحاد معا -5

.بالمملكة المغربية  

.، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية حكيم بن شماشعبد الكلمة معالي  السيد  -4  

.كلمة معالي السيد دمحم قريشى نياس، األمين العام لالتحاد -1  

.دقيقة 51في غضون رفع الجلسة واإلشارة إلى أن جلسة العمل األولى ستبدأ  -6  

 

  06:11الساعة 

 .صورة تذكارية للوفود المشاركة أخذ



  

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

  01مشروع برنامج عمل الدورة  
منظمة التعاون اإلسالميفي لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء   

امةعجلسات الالقاعة   
–   الرباط  المملكة المغربية   

(هـ0111رجب  7-6)م 9102مارس  01-01  
 

 :  2152مارس  55األربعاء 
56:51-51:51الساعة   

 الجلسة االفتتاحية
56:51الساعة   

  ،أخذ صورة تذكارية واستراحة 
 جلسة العمل األولى 

52:51 -56:41الساعة   

 :انتخاب أعضاء هيئة المكتب كما يلي -0
 (.من المجموعة األفريقية) نائب الرئيس  5.5.
 (.من المجموعة اآلسيوية)نائب الرئيس  2.5.
 .المقرر 5.5.

 .لمؤتمر االتحاد عشرة الرابعةاعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة  -9

 .تقرير األمين العام -1

 .(حسب الترتيب األبجدي للغة االنجليزية)كلمات أصحاب المعالي رؤساء المجالس  -1
 الخميس 54 مارس2152 :

 جلسة العمل الثانية
2.11-51.51  

للغة حسب الترتيب األبجدي )مواصلة كلمات أصحاب المعالي رؤساء المجالس ورؤساء الوفود والمراقبين  -1
  .(االنجليزية

51:51 – 51:41  

  .رفع الجلسة لالستراحة -6

51:41 – 55:11  

حسب الترتيب األبجدي للغة . )مواصلة كلمات أصحاب المعالي رؤساء المجالس ورؤساء الوفود والمراقبين -7
 .(االنجليزية

 
 51:51الساعة  :الجلسة الختامية

 .العامة لالتحاداعتماد تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة  -8
: اللجان الدائمة المتخصصة  

 

 : دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من -2
.الشؤون السياسية والعالقات الخارجية للجنة السابعاالجتماع  2-5  
.للجنة الشؤون االقتصادية والبيئة السابعاالجتماع   2-2  



  

 

 المملكة المغربية

 البرلمان

. للجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة السابعاالجتماع   2-5   
.للجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان السابعاالجتماع  2-4  
 
 

: األجهزة المتفرعة  

 : دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من -01
.االجتماع التاسع للجنة فلسطين الدائمة   51-5  
.الثامنة لمؤتمر البرلمانيات المسلماتالدورة     51-2  

 .االجتماع الثاني لجمعية األمناء العامين للمجالس األعضاء في االتحاد  51-5      
 

:الشؤون التنظيمية  

 . 2152ترشيح أعضاء اللجنة العامة لالتحاد للعام  -00

 .2152ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد للعام  -09

 :2152الدائمة المتخصصة التالية لعام ترشيح أعضاء اللجان  -01
 . لجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية 55-5

 .لجنة الشؤون االقتصادية والبيئة 01-9
 .لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة 01-1
 .لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان 01-1

 . الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة  -01
 .تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر االتحاد -01
 .تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد -06
  .للجنة التنفيذية لالتحاد الثاني واألربعينتحديد موعد ومكان انعقاد االجتماع  -07

  :ختاميةالجلسة ال

 .لمؤتمر االتحاد عشرةير الختامي للدورة الرابعة التقر  اعتماد -08
 .البيان الختامي للمؤتمرو الرباطإعالن  اعتماد -02
 .، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية حكيم بن شماشعبد الكلمة معالي  السيد   -91
مجلس حبيب المالكي، رئيس الالتحاد معالي السيد لالكلمة الختامية لرئيس المؤتمر الرابع عشر   -90

 .النواب بالمملكة المغربية
 .كلمة الشكر لمندوبي المجموعات الجغرافية الثالثة  -99
 .برقية شكر وعرفان إلى جاللة الملك دمحم السادستالوة  -91

    
  .من القرآن الكريم اتاختتام الجلسة بتالوة آي

 


