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 10/2018قرارات اج
ع املك�ب رمق 

�ریل    12امخل�س لیوم�ٔ2018  
  
  
  
  
  
  
  
  

رئ�س جملس الس7ید عبد احلكمي �ن شامش اج
0ا �رئاسة 2018�ٔ�ریل12یـوم امخل�س  مك�ب جملس املس'شار$نعقد 
    :املس'شار$ن، وحضور السادة 

            

  اخللیفة الثاين Eلرئ�س؛  :  اله احللوطيعبد ?

 اخللیفة اخلامس Eلرئ�س؛  :    OئN مMة التازي

  حماسب اTلس؛  :    العريب حملريش

  �ٔمني اTلس؛  :     �ٔمحد اخلریف

  .�ٔمني اTلس  :    �ٔمحد تو$زي

  

  :ف^ اعتذر عن احلضور لك من السادة 

  اخللیفة اdٔول Eلرئ�س؛  :    عبد الصمد قMوح

 اخللیفة الثالث Eلرئ�س؛  :    سمحید eوسكو 

  اخللیفة الرابع Eلرئ�س؛  :    عبد القادر سالمة

  حماسب اTلس؛  :    رش7ید املنیاري

  حماسب اTلس؛    :    عبد الوهاب بلفقMه    

  .�ٔمني اTلس  :      دمحم 0دال    
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  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب

  
  :شؤون تنظميیة 

0ىل السا0ة  2018�ٔ�ریل  13یوم امجلعة اجللسة ?ف�تاحMة uورة ٔ��ریل مو0د بتtدید  01/10/2018 رمققرار  ←
 .، واليت سري�ٔسها الس7ید رئ�س جملس املس'شار$ن،  والس7ید ٔ�محد خلریف ٔ}مني Eلzلسةاخلامسة بعد الزوال

  .تقرر ب�ٔن تف�تح هذه اجللسة �ل�ش7ید الوطين كام
�ي تقرر �الل اج
ع ندوة الرؤساء، وا�ي یضم السادة مو0د اEلقاء الت�س7یقي ابتtدید  02/10/2018 رمققرار 

ٔ�عضاء املك�ب والسادة رؤساء الفرق وم�سقي اTمو0ات والسادة رؤساء اEلzان اuامئة وذ� بعد اجللسة ?ف�تاحMة 
�ریل  13یوم امجلعة �ٔ2018. 

  

  : اEلzان النیابیة لتقيص احلقائق

رئ�س ومك�ب اEلجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول ٔ��داث جرادة انت�اب بتtدید مو0د  03/10/2018 رمققرار  ←
 .م�ارشة بعد اجللسة ?ف�تاحMة 2018�ٔ�ریل  13یوم امجلعة وذ� 

  

 : العالقات اخلارجMة والتعاون والرشاكة

ين اج
ع ت�س7یقي ما بني وفدي جمليس الربملان املشاراكن يف ٔ�شغال املنتدى الربملابعقد  04/10/2018 رمققرار  ←
 .بعد ¢لسة اف�تاح اuورة ال'رشیعیة  2018�ٔ�ریل  20و  19یويم  املغريب ?س7باين ا�ي س7تحتضنه مدرید

رسا¦ اعتذار عن مشاركة ممثل اTلس الس7ید ٔ�محد خلریف العضو املالحظ بتوجMه  05/10/2018 رمققرار  ←
 .اuامئ يف �رملان ٔ�مر$اك الوسطى يف ٔ�شغال دورة ٔ��ریل لهذا الربملان

0ىل اuعوة املوةEلمzلس Eلمشاركةيف الندوة اuولیة اليت س�¬ظمها املعهد �ملوافقة  06/10/2018 رمققرار  ←
العالقة بني الربملانیني واجلهات الفاN0 يف جمال العدا¦ ?ج
عیة وماكحفة "اuويل Eلعدا¦ وس7یادة القانون حول 

 .بربوeس7یل 2018ماي  03و  02یويم وذ�  "إالرهاب

 22و  21یويم مقرتح عقد اuورة الثالثة Eلمنتدى الربملاين املغريب الف́ريس بعرض  07/10/2018 رمققرار  ←
 .0ىل السادة ٔ�عضاء املك�ب من ٔ�¢ل تلقي اقرتا�اهتم يف املوضوع یونیواملق�ل

  قضا¸ لٕالطالع

  

  :ال'رشیع
  

  .دراسة مشاریع ومقرت�ات القوانني احملا¦ 0ىل اTلسوضعیة    -
  

  

  : اEلzان اuامئة
  

  .�ٔشغال اEلzان�رOمج    -
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  : العالقات اخلارجMة
  

  .اج
0ات جلان جملس ٔ�ورو� اليت س7تعقد شهر ٔ��ریل اجلاري ¼سرتاس7بورغ �رOمج    - 

  .ز¸رة الوفد الربملاين الرتيك Eلمملكة املغربیة�رOمج    - 

�ریل  13یوم امجلعة  ر$ن واملربجمةاج
0ات مجمو0ات الصداقة والتعاون مبzلس املس'شامواعید     - ٔ�2018 .  

Eلجنة ٔ�وضاع املرٔ�ة التابعة  62حول مشاركة وفد جملس املس'شار$ن يف ?ج
ع املنظم 0ىل هامش اuورة تقر$ر    - 

س  16و  13ما بني  لÃٔمم املتtدة ا�ي نظم ب�Mویورك   . 2018مار
  

  : خمتلفات
  

 .شغال التحضريیة Eلملتقى الربملاين الثالث Eلجهاتالتنظميیة واجلدو¦ الزم¬یة لÃٔ  التدابري -

 .املايل املفصل مجلعیة اdٔعامل ?ج
عیة ملوظفات وموظفي جملس املس'شار$ن التقر$ر -

  

  

  

  قضا¸ Eلمتابعة 

  

  

  

  :العالقات اخلارجMة 

  

 .ٕایفاد وفد عن جملس املس'شار$ن لÃٔوروغواي EلقMام �ز¸رة معل لهذا البÆ مقرتح -

حتاد الربملاين اuويل ملشاركة اكتب الشعبة املغربیة uى ?حتاد يف ندوة حول نظم اش7تغال ?حتاد من ? دعوة -

ىل  19اuويل من  الربملاين  .جبنیف 2018یونیو  22ٕا

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  


