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 01/2018قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2018ینا�ر  08لیوم االثنني 
  

  

  

اج
;ا0رئاسة رئ7س جملس املس%شار�ن الس4ید عبد احلكمي 0ن شامش،  2018ینا�ر 08االثنني مك�مب)لساملس%شاری#"وم  عقد
  : وحضور اAٔعضاء السادة 

  
   

صمد ق    اخللیفة اAٔول Iلرئ7س؛  :    "وحعبد ال
  اخللیفةالثانیللرئ7س؛  :   عبدPالهاحللوطي

  اخللیفة الثالث Iلرئ7س؛  :    محید Tوسكوس
  اخللیفة الرابع Iلرئ7س؛  :    عبد القادر سالمة

  اخللیفة اخلامس Iلرئ7س؛  :    ^ئ[ م"ة التازي
 حماس4با_لس؛  :     رش4یداملنیاري
  bٔمني ا_لس؛  :    bٔمحد اخلریف

  .bٔمني ا_لس  :    تو�زي bٔمحد
  .bٔمني ا_لس  :      دمحم ;دال

  
  
  

 :فiاعتذرعناحلضور لك من السادة 
  حماسب ا_لس؛  :    عبد الوهاب بلفق"ه

  حماسب ا_لس؛  :    العريب احملريش
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صادرة عن اج
ع املك�ب   القرارات ال
  

  
  :;القة ا_لس مع املؤسسات اqس4توریة 

اج
ع موسع مابني bٔعضاء جلنةاqاvلیة وامجلا;ات الرتابیة والب#"ات اAٔساس4یة وجلنة بعقد  01/01/2018رمق  قرار ←
صادیة وجلنة التعلمي والشؤون الثقاف"ة وPج
عیة  الفال{ة والقطا;ات إالنتاج"ة وجلنة املالیة والتخطیط والتمنیة Pق�

صادي وPج
عي والب7يئ حول اqراسة اليت قام هبا هذا ا_لس حول  لالس4
ع ٕاىل عرض رئ7س ا_لس Pق�
صف" ;ىل السا;ة الرابعة بعد  2018ینا�ر  10وذ� یوم اAٔربعاء " الرbٔسامل �ري املادي ;امل خللق الرثوة وتوزیعها املن

  .الزوال

  

  :ال%رشیع 

س4ئ[ الشفهیة م�ارشة بعد �لسة اAٔ  2018 ینا�ر 09 بربجمة �لسة معوم"ة یوم الثال�ء 02/01/2018 رمققرار   ←
صویت ;ىل   صص �Iراسة والت   :خت

صول ;ىل املعلومات یتعلق 31.13قانون رمق  مرشوع •  .�حلق يف احل
مع دعوة  ندوة  الرؤساء  لالج
ع  يف نفس الیوم لرتت7ب هذه اجللسة اليت سريbٔسها اخللیفة الرابع Iلرئ7س الس4ید عبد 

  .القادر سالمة والس4ید bٔمحد خلریف ٔ�مني Iل)لسة

;ىل  2018 ینا�ر 09 ٕاىل عقد اج
ع مع السادة رؤساء اIل)ان اqامئة یوم الثال�ء�qعوة 03/01/2018رمق  قرار ←
صادقة ;لهيا ق�ل هنایة اqورة صد امل صوص ال%رشیعیة احملا£ ;لهيا ق   .السا;ة الثانیة زوP وذ� ل%رسیع وثرية دراسة الن

 
 : اIل)ان النیابیة لتقيص احلقائق

  .;ىل طلبات جتهزي فضاءات معل اIلجنتني النیابی%ني لتقيص احلقائق�ملوافقة  04/01/2018 رمققرار   ←
  
  

  :اAٔس4ئ[ الشفهیة 

اليت  2018 ینا�ر 09 ;ىل �دول bٔعامل �لسة اAٔس4ئ[ الشفهیة لیوم الثال�ء�ملوافقة  05/01/2018 رمققرار  ←
  .مة والس4ید دمحم ;دال ٔ�مني Iل)لسةسريbٔسها اخللیفة الرابع Iلرئ7س الس4ید عبد القادر سال
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  :اجللسة الشهریة املتعلقة �لس4یاسة العامة 

  .;ىل احملاور املقرت{ة Iل)لسة الشهریة املق�[�ملوافقة  06/01/2018 رمققرار   ←
 احلاكمة الرتابیة وانعاكساهتا ;ىل التمنیة احمللیة، -
 القدرة الرشائیة Iلمواطنني،س4یاسة احلكومة يف تدبري صندوق املقاصة وانعاكساته ;ىل  -

;ىل عقد اجللسات الشهریة vالل یوم الثال�ء الثاين من لك شهر وذ� ابتداء من �ملوافقة  07/01/2018 رمققرار  ←
 .اqورة ال%رشیعیة املق�[

 

  :العالقات اخلارج"ة والتعاون والرشاكة 

اخلارج"ة والتعاون اqويل والسادة bٔعضاء  اج
ع مغلق حيرضه الس4ید وز�ر الشؤونبعقد  08/01/2018 رمققرار  ←
صداقة املعنیة qراسة موضوع انضامم اململكة املغربیة  مك�يب جمليس وbٔعضاء جلنيت اخلارج"ة �_لسني ورؤساء مجمو;ات ال

صادي والس4یايس صادي لغرب ٕافریق"ا يف بعده اجلیواق�  .Iلتجمع Pق�

رة الس4ید رئ7س جملس املس%شار�ن والوفد املرافق I Àلمنسا Iلمشاركة ;ىل 0ر^مج ز¾�ملوافقة  09/01/2018 رمققرار  ←
 .2018فربا�ر  27ٕاىل  22 يف bٔشغال اqورة الش4تویة السابعة عرشة مجلعیة الربملانیة ملنظمة اAٔمن والتعاون يف bٔورو� من

عیة الربملانیة ملنظمة ;ىل مرشوع 0ر^مج ز¾رة bٔعضاء شعبة اqامنارك �مجل �ملوافقة  10/01/2018 رمققرار  ←
 .2018 ینا�ر 19 ٕاىل 15 اAٔمÅوالتعاون بÄٔور� لبالد^ من

اخللیفة اخلامس Iلرئ7س الس4یدة ^ئ[ م"ة التاز�كسفرية لش4بكة ال#ساء الربملانیات يف بتعیني  11/01/2018 رمققرار  ←
 .املنتدى العاملي Iل#ساء الس4یاس4یات الرائدات

لندوة املس%شار�ن الربملانیني املنظمة من  16 {د bٔطر ا_لس Iلمشاركة يف ال#سÇةbٔ �نتداب  12/01/2018 رمققرار  ←
 .مبدرید 2018یونیو  15و 04ق�ل الربملان إالس4باين مابني

 .مساهامت جملس املس%شار�ن يف مزيانیة Pحتاد الربملاين اqويلب%سویة  13/01/2018 رمققرار  ←
 

 :شؤون تنظميیة 

;ىل تعیني م�Ïدث �مس املك�ب، لك حسب التفویض املمنوح À،لكام تعلق اAٔمر وافقة �مل 14/01/2018 رمققرار  ←
  .برضورة ٕابالغ  الرbٔي العام بقرار bٔو Óشاط هيم جمال اش4تغال ا_لس
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  :شؤون ٕاداریة 

ري املوارد الÕرشیة ;ىل اجلدو£ الزمÅیة احملینة لتنف"ذ اسرتاتیجیة ا_لس املتعلقة بتدب�ملوافقة  15/01/2018 رمققرار   ←
  :واملتضمنة Iلعنارص التالیة

 2018ینا�ر  17ینا�ر ٕاىل  8من : التكو�ن والتكو�ن املس4متر    

  عرض الرب^مج اAٔويل Iلتكو�ن والتكو�ن املس4متر ;ىل املوظفني �

 عرض 0ر^مج التكو�ن bٔمام السادة رؤساء الفرق وا_مو;ات وPس4
ع ملقرت{اهتم �

صداقة واملؤطرینالبیداغوج"نيعقد اج
ع موسع مع ا �  .لسادة رؤساء الفرق وا_مو;ات ورؤساء مجمو;ات ال

 .عرض اخلالصات العامة ;ىل bٔنظار املك�ب �

 .انطالق {لقات التكو�ن �

 

  2018ینا�ر  15ینا�ر ٕاىل  8من : مÄٔسسة اAٔعامل Pج
عیة

 .عرض مسودة مقرتح القانون ;ىل ممثيل املوظفني �

 .املك�ب عرض مقرتح القانون ;ىل �

صد تب#"ه وتوق"عه �  .يف {ا£ اع
د املك�ب Iلمسودة، یعقد اج
ع مع السادة رؤساء الفرق وا_مو;ات والسادة رؤساء اIلجن ق

صة من طرف املك�ب �  . حيال مقرتح القانون ;ىل اIلجنة اÝت

 
  2018مارس  12ینا�ر ٕاىل  15من : ضبط احلضور    

  .اص بتجهزي ملحقة ا_لس مبعدات وbٔنظمة ضبط احلضور ;ىل السادة احملاس4بنيٕا{ا£ و�ئق طلب العروض املف�وح واخل �

 .تقدمي السادة احملاس4بني qفرت التحمالت vالل اج
ع املك�ب �

 .يف {ا£ املوافقة ;ىل دفرت التحمالت، یعهد ٕاىل إالدارة Óرشه طبق الرشوط القانونیة �

 .�لسة ف�ح اAٔظرفة املتعلقة بطلب العروض �

صفة فعلیةالرشوع يف �  . اس4تÇدام bٔنظمة ضبط احلضور ب

 

 2018ینا�ر  15ینا�ر ٕاىل  8من : املنÏة

 .انطالق اqراسة التق"ميیة Iلعنارص املكونة IلمنÏة �

 :عرض عنارص التق"مي ;ىل bٔنظار املك�ب مع اقرتاح مهنجیة م�نیة ;ىل عنارص �دیدة متزي بني در�ات املسؤولیة �

• � ن العامني،ش4بكة vاصة �ملد�ر�ن واملس%شار

صاحل، •  ش4بكة vاصة 0رؤساء اAٔقسام وامل

 ش4بكة vاصة �Aٔطر العلیا، •

 ش4بكة vاصة �Aٔطر املتوسطة، •

 .ش4بكة vاصة بÄٔعوان التنف"ذ •
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;ىل السا;ة احلادیة عرشة صبا{ا بني  2018ینا�ر  09;ىل عقد اج
ع یوم الثال�ء �qعوة  16/01/2018 رمققرار  ←
ب التنف"ذي Iلنقابة املس4تق[ ملوظفي جملس املس%شار�ن وذ� Iلتداول يف مجمو;ة من رئ7س جملس املس%شار�ن واملك�

املواضیع اليت هتم تدبري قطاع املوارد الÕرشیة من ق�ل التكو�ن والتكو�ن املس4متر والتقا;د التمكیيل ومÄٔسسة اAٔعامل 
 .اج
;ه املق�ل Pج
عیة وضبط احلضور وعرض vالصات هذا Pج
ع ;ىل bٔنظار املك�ب vالل

دفرت التحمالت اخلاص بتجهزي ملحقة ا_لس بنظام ضبط احلضور ;ىل اج
ع بعرض  17/01/2018 رمققرار  ←
 .املك�ب املق�ل بعد ٕا{الته ;ىل bٔنظار جملس احملاس4بة

 .البت يف موضوع مÏÅة اqورة ٕاىل اج
ع الحق Iلمك�بٕ�ر�اء  18/01/2018 رمققرار  ←
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  قضا¾ لٕالطالع
  

  
  :;القة ا_لس مع املؤسسات اqس4توریة 

صادي وPج
عي والب7يئ حول مرشوع القانون رمق  املتعلق �_لس Pس%شاري Iلش4باب  89.15رbٔي ا_لس Pق�
 .والعمل امجلعوي

  
 : ال%رشیع

صوص مقرتح قانون یقيض ٕ�ضافة مادة �دیدة يف املدونة العامة Iل اس4تدراك -   .رضائبخب
صوص ال%رشیعیة التالیة  ٕاخ�ار -    :بتوصل جملس النواب �لن

ب%Åظمي املتعلق  20.99ٕ�;ادة تنظمي املركز السè7توغرايف املغريب وبتغیري القانون رمق  70.17مرشوع قانون رمق  •
صنا;ة    ال

  السè7توغراف"ة ؛ •

صطفى تقدم به النائبان  عقوبة إال;داممقرتح قانون یتعلق ٕ�لغاء  •   .الش4ناوي ومعر بالفرجيم
  .مشاریع ومقرت{ات القوانني ق"د اqرس - 
  Iلم)لس؛ النظام اqاvيلعن  bٔشغاالIلجینة امللكفة مبراجعة تقر�ر -
من طرف فرق ا�Aٔلبیة بطلب التعجیل املو�ه ٕاىل لك من رئ7س جلنة العدل وال%رشیع وحقوق إالÓسان ورئ7س جلنة  ٕاخ�ار  - 

وPج
عیة يف شÄٔن مرشوع القانون املتعلق مبÏاربة العنف ضد ال#ساء ومرشوع القانون مبثابة مدونة  التعلمي والشؤون الثقاف"ة
صحیة اAٔساس4یة لفائدة املÄٔجور�ن وbٔحصاب املعاشات يف القطاع العام   .التغطیة ال

  

 :اIل)ان اqامئة 
  .0ر^مج اج
;ات اIل)ان - 
ٕالÓسان بتغیري مو;د املهمة إالس4تطالعیة Iلسجن احمليل �یت ملول واíي ٕاخ�ار من رئ7س جلنة العدل وال%رشیع وحقوق ا  - 

  . 2018ینا�ر  24ٕاىل  22تقرر vالل املفرتة املمتدة من 
  

  :جلنة حفص املزيانیة 
  . 2018ینا�ر  10ٕاخ�ار مبو;د اج
ع اIلجنة املؤق�ة لفحص رصف مزيانیة ا_لس وذ� یوم اAٔربعاء  -
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  :الرشاكة والتعاون العالقات اخلارج"ة و 
 26 ٕاىل bٔ 22عامل املر{[ اAٔوىل من اqورة العادیة Iلجمعیة الربملانیة _لس bٔورو� اليت س%Åعقد ïسرتاس4بورغ من�دول  - 

 .2018 ینا�ر
ینا�ر  20وم املنظم من ق�ل امجلعیة الربملانیة Iلبحر اAٔبیض املتوسط �جلزاòر العامصة ی 5+�5نعقاد Pج
ع الربملاين  ٕاخ�ار - 

2018.  
صداقة املغربیة الربازیلیة اليت  مذTرة -  تفامه بني جملس الش4یوخ الربازیيل وجملس املس%شار�ن وخطة العمل اخلاصة مبجمو;ة ال

 .2017 دجÅرب 07متت صیاغهتا vالل Pج
ع املنعقد یوم 
صادي إالفریقي العريب حولتÄٔطريیةورقةمرشوع  -   .املنتدى الربملاين Pق�
صادقة بالد^ ;ىل الربوتوTول امللحق لالتفاق"ة إالطار  مذTرة -  صادرة عن 0رملان معوم ٕافریق"ا خيرب من vاللها توصö بو�ئق م

صادیة إالفریق"ة، وكذا جتدید طلبه مبوافاته بÄٔسامء اAٔعضاء امخلسة املعنیني يف هذه املؤسسة  .املؤسسة Iلمجمو;ة Pق�
عن تقر�ر  - 

س%شارینف"Äٔشغااللقمةالس4نویةIل#ساءالس4یاس4یاúلرائداتعربالعاملالتیانعقدتبالعامصةإالùسلندیةر�ك"اف"كف"الفرتة ما مشاركةوفدعمن)لسامل 
 .2017 نونرب30 و 28 بني

 14-11حول املهمة اليت قام هبا وفد اIلجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة اAٔوروبیة Iلربملان اAٔورويب ïسرتاس4بورغ bٔ¾م  تقر�ر - 
  .2018 دجÅرب

لرؤساء الربملا^ت الوطنیة  I 40لجنة التنف"ذیة واملؤمتر 71 حول مشاركة وفد جملس املس%شار�ن يف bٔشغال اqورة تقر�ر - 
 .لالحتاد الربملاين إالفریقي

�ن جبنیف منتقر�ر   - qٔن ٕادارة اÄشï دةÏمم املتýٔن يف املؤمتر احلادي عرش ل� ٕاىل 13 عن مشاركة ممثلني عن جملس املس%شار
 ؛ 2017نونرب 15

صني  تقر�ر -  حول الز¾رة اليت قام هبا الس4ید حكمي 0ن شامش، رئ7س جملس املس%شار�ن، والوفد املرافق À، مجلهوریة ال
 ؛)ملف حصفي حول الز¾رة: املرفقات( 2017دجÅرب  22اىل  18الشعبیة vالل الفرتة املمتدة من 

  
 :شؤون تنظميیة 

  .2018ینا�ر  03الت#س4یق بني جمليس الربملان اليت اجمتعت یوم اAٔربعاء  اج
ع bٔشغال جلنةحمرض  - 
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  قضا¾ Iلمتابعة 
  
  
  
  

  :اÓAٔشطة إالشعاعیة 
  

  ).ا�Aلیات/ املسؤولیات/ اAٔولو¾ت / املر�كزات (لتق"مي الس4یاسة العموم"ة املندجمة الوطنیة والرتابیة  املنتدى الربملاين- 

 2018القانون املايل لس4نة :  رصد وت%�ع bٔهداف التمنیة املس4تدامةتد�رة حول دور الربملان يف bٔرضیة املائدة املس4  مرشوع -

  .2018ینا�ر  10منوذ�ا واملنظمة من طرف مركز اqراسات والبحوث يف الشؤون الربملانیة ومؤسسة وس4مت#سرت یوم اAٔربعاء 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


