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 09/2018قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2018ٔ!�ریل  02لیوم االثنني 
  

  

  

رئ;س جملس الس:ید عبد احلكمي �ن شامش اج
3ا �رئاسة 2018!ٔ�ریل  02یـوم االثنني  مك�ب جملس املس(شار&نعقد 
    :املس(شار&ن، وحضور السادة 

            

  اخللیفة الثاين Hلرئ;س؛  :  عبد Fاله احللوطي

  حماسب اNلس؛  :    رش:ید املنیاري

  .!ٔمني اNلس  :      3دالدمحم     

  .!ٔمني اNلس  :    !ٔمحد تو&زي

  

  :فY اعتذر عن احلضور لك من السادة 

  اخللیفة ا_ٔول Hلرئ;س؛  :    عبد الصمد ق\وح

  اخللیفة الثالث Hلرئ;س؛  :    محید aوسكوس

 اخللیفة الرابع Hلرئ;س؛  :    عبد القادر سالمة

  اخللیفة اخلامس Hلرئ;س؛  :    hئg م\ة التازي

 حماسب اNلس؛  :    العريب حملريش

  حماسب اNلس؛    :    عبد الوهاب بلفق\ه    

 .!ٔمني اNلس  :     !ٔمحد اخلریف
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 القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب

  
  : شؤون �رملانیة

موضوع تطورات القضیة الوطنیة }شلك دامئ مضن wدول ٔ!عامل اج
3ات  vٕدراج  01/09/2018 رمققرار  ←
  .املك�ب ٕاىل �ني ٔ!ن تن�يل الصعوvت احملیطة به

�لیة إال3الم مب�لس املس(شار&ن مبواaبة ما �ك�به الص�افة الوطنیة وا�ولیة بتلكیف  02/09/2018 رمققرار  ←
 .ع توزع 3ىل ٔ!عضاء املك�ب}ش�ٔن موضوع القضیة الوطنیة وٕا3داد قصاصات يف املوضو 

�لیات Hلت�س:یق مع جملس النواب من ٔ!wل اختاذ م�ادرات مشرتكة �مع القضیة بوضع  03/09/2018 رمققرار  ← !
 :الوطنیة وفق املقرت�ات العملیة التالیة 

خيصص �راسة موضوع القضیة   2018!ٔ�ریل  09عقد اج
ع مشرتك ملك�يب جمليس الربملان یوم االثنني  •
 ة؛الوطنی

 عقد wلسة مشرتكة Nليس الربملان يف املوضوع؛  •

توج\ه مذaرات مشرتكة Hلم�لسني، بت�س:یق مع وزارة اخلارج\ة والتعاون ا�ويل، ٕاىل �رملاhت ا�ول دامئة  •
 العضویة �ى جملس ا_ٔمن وكذا ا�ول الغري دامئة العضویة؛

 لس أ_من؛الق\ام مبهام دبلوماس:یة �ى ا�ول ذات الت�ٔثري يف قرارات جم •

وضع خطة Hلتحرك ا�بلومايس 3ىل مس:توى احملافل الربملانیة ا�ولیة والشعب الربملانیة، مع �لكیف إالدارة  •
gلقاءات ذات الصH3ات وا
 .3vٕداد wدو§ زم¦یة لالج

�ل vلت�س:یق  04/09/2018 رمققرار  ← مع رؤساء اجلهات اجلنوبیة الثالث من ٔ!wل تنظمي لقاء مشرتك حول م�
 .منوذج التمنوي vٔ_قالمي اجلنوبیةا 

  

  :ال(رشیع 

wلسة معوم\ة ختصص ³Hراسة والتصویت 3ىل النصوص ال(رشیعیة اجلاهزة بربجمة  05/09/2018 رمققرار  ←
  .ٔ!�ریل 3ىل السا3ة العارشة صبا�ا 05التالیة، واملدرwة يف wدول ٔ!عامل ا�ورة Fس:ت·¦ائیة، وذ¶ یوم امخل;س 

مبدونة الت�ارة،  املتعلق 15.95 ب�سخ وتعویض الك�اب اخلامس من القانون رمق 73.17قانون رمق  مرشوع - 
 .فY خيص مساطر صعوvت املقاو§

 مبؤسسات الر3ایة Fج
عیة؛ یتعلق 65.15قانون مرشوع  - 
 .vيق النصوص ال(رشیعیة اجلاهزة - 

 .الس:ید ٔ!محد تو&زي ٔ¿مني Hل�لسةهذه اجللسة اخللیفة الرابع Hلرئ;س الس:ید عبد القادر سالمة و  وسري!ٔس

3ىل السا3ة احلادیة عرش  2018ٔ!�ریل  04ندوة الرؤساء لالج
ع یوم أ_ربعاء  بدعوة06/09/2018رمق  قرار ←
  .صبا�ا لرتت;ب مواد اجللسة وتنظمي املناقشة
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  :اHل�ان النیابیة لتقيص احلقائق 

ٔ!عضاء اHلجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول ٔ!�داث جرادة لالج
ع یوم أ_ربعاء بدعوة  07/09/2018 رمققرار  ←
  .3ىل السا3ة العارشة والنصف صبا�ا ٕالنتÃاب رئ;س Hلجنة ؤ!عضاء مك�هبا 2018ٔ!�ریل  04

 

  :العالقات اخلارج\ة والتعاون والرشاكة 

3ىل مقرتح وزارة أ_رسة والتضامن واملساواة بتعیني ٔ!ربعة ٔ!عضاء من جملس vملوافقة  08/09/2018 رمققرار  ←
Hلمشاركة يف زÇرة معل ٕالیطالیا يف ٕاطار تنف\ذ مرشوع ) مع ٕاعامل م�دٔ! املناصفة(املس(شار&ن vٕالضافة ٕاىل ٕاطار ٕاداري 

 ".ةتعز&ز مشاركة املرٔ!ة يف الربملان واNالس املنتخب: حنو حكومات داجمة وم¦ف��ة "

Hلجمعیة الربملانیة Nلس  2018 3ىل wدول ٔ!عامل املر�g الثانیة  م¦دورةvملوافقة  09/09/2018 رمققرار  ←
 . 2018 ٔ!�ریل 27و  23 ما بني}سرتاس:بورغ   ٔ!وروvاليت س:تعقد

الرابعة عرش 3ىل wدول ٔ!عامل القمة اخلامسة لرؤساء الربملاhت واجللسة العامة vملوافقة  10/09/2018 رمققرار  ←
 . 2018!ٔ�ریل  29 و 28یويم  Hلجمعیة الربملانیة لالحتاد من ٔ!wل املتوسط اليت س:تعقد vلقاهرة

3ىل ا�عوة املوÐة ٕاىل اNلس من املعهد ا�ويل Hلعدا§ وس:یادة القانون vملوافقة  11/09/2018 رمققرار  ←
اليت س:تعقد "  يف جمال العدا§ اجلنائیة يف حماربة إالرهابدور الربملانیني واجلهات الفاH "g3لمشاركة يف ندوة بعنوان 

 . 2018ماي  03و  02یويم  بربوaس:یل

3ىل مرشوع �رhمج معل مجمو3ة التعاون والصداقة بني جملس املس(شار&ن vملوافقة  12/09/2018 رمققرار  ←
 . 2018ٔ!�ریل 21 ٕاىل 17 وجملس الش:یوخ الفرÓيس �الل الفرتة املمتدةمن

مائدة مس:تد&رة مشرتكة ما بني وزارة ا�ا�لیة والوزارة امللكفة vلهجرة واNلس  ب(¦ظمي 13/09/2018 مقرقرار  ←
وذ¶ �الل أ_س:بوع أ_�ريمن " اHلجوء والهجرة "  الوطين حلقوق إالÓسان واملنظامت ا�ولیة ذات الصg فميوضوع

س:ید ٔ!محد تو&زي 3ىل ٔ!نظار Fحتاد الربملاين هبدف بلورة مرشوع قرار یعرضه عضو املك�ب ال  2018!ٔ�ریل  شهر
 .ا�ويل بصف�ه مقررا Hلجنة الرابعة لالحتاد امللكفة vلهجرة

دعوة لرئ;سة مجمو3ة الصداقة الرتaیة املغربیة من ٔ!wل زÇرة املغرب �الل شهر بتوج\ه  14/09/2018 رمققرار  ←
 .ٔ!�ریل اجلاري

 
  

 :خمتلفات 

أ_مني العام Hلم�لس 3vٕداد مرشوع مراسg مشرتكة ما بني جمليس الربملان بتلكیف  16/09/2018 رمققرار  ←
 .توwه ٕاىل الس:ید وايل الرvط }ش�ٔن ت�ٔمني الطریق املؤدیة 3ىل مد�يل اNلسني
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  قضاÇ لٕالطالع

  

  :ال(رشیع
  :بتوصل جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة  ٕاخ�ار -

  ؛الواك§ الوطنیة Hلتجهزيات العامة�vٕداث  48.17مرشوع قانون رمق  •

Óvٕشاء املك�ب املغريب Hلملك\ة الصناعیة القايض  13.99بتغیري و�متمي القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق  •
 والت�اریة؛

 �vٕداث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة ومواaبهتا؛یتعلق  88.17مرشوع قانون رمق  •

 مبدونة الت�ارة؛املتعلق  15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17مرشوع قانون رمق  •

مبثابة النظام أ_سايس  27.08من القانون رمق  27حسب فریق العدا§ والتمنیة ملقرتح قانون یقيض ب�سخ املادة  •
 .Hلغرف الفالح\ة

  

  :اHل�ان الن;�ابیة لتقيص احلقائق 
�ل االتفاق\ة Fج
عیة املوقعة بتارخي  !ٔ�داث جرادةحول  ٔ!عضاء يف اHلجنة النیابیة لتقيص احلقائق انتداب - فربا&ر  17وم�

  :والربhمج Fق�صادي املصاحب لها 1998
 عن فریق أ_صا§ واملعارصة؛احلو املربوحوالس:ید  مصطفى اخللف\ويالس:ید  -
 .عن الفریق Fشرتايك عبد امحلید فاحتيالس:ید  -
  .عن الفریق ا�س:توري ا�ميقراطي Fج
عي ادرèس الرايضالس:ید  -
  .عن فریق Fحتاد العام ملقاوالت املغرب عبد الكرمي êديالس:ید  -

  

  :العالقات اخلارج\ة 
وفد عن اخللیفة اخلامس لرئ;س جملس املس(شار&ن يف الزÇرة اليت قام هبا  hئg م\ة التازيحول مشاركة الس:یدة  تقر&ر - 

  .2018مارس  09ٕاىل  05من  الش:بكة الربملانیة Hلبنك ا�ويل وصندوق النقد ا�ويل Hلف\تنام

عن مشاركة الوفد الربملاين املغريب يف ٔ!شغال ا�ورة الثام¦ة Hلمنتدى العاملي Hلامء، وتقر&ر عن زÇرة معل وفد مجمو3ة  تقر&ر - 

 .)2018مارس  23 – 18�رازیلیا، (س(شار&ن التعاون والصداقة املغربیة الربازیلیة مب�لس امل 

ٕاىل 24من اليت انعقدت جبنیف لالحتاد الربملاين ا�ويل  138القرارات الصادرة عن امجلعیة  تتعلق بت(�ع تنف\ذ !ٔمهمذaرة خمترصة  - 

 . 2018مارس  28
  
  
  
  


