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 12/2018اج
ع املك�ب رمق  �
�ریل  23لیوم االثنني ٔ�0182  

  

اج
2ا �رئاسة رئ.س جملس  2018ٔ��ریل 23عقد مك�ب جملس املس%شار"ن یـوم االثنني 

  :املس%شار"ن الس6ید عبد احلكمي �ن شامش، وحضور الس6یدة والسادة

 اخللیفة اIٔول Gلرئ.س؛  :    عبد الصمد قBوح �

 اخللیفة الثاين Gلرئ.س؛  :    عبد Oاله احللوطي �

  Gلرئ.س؛اخللیفة الثالث   :      محید Sوسكوس �

  اخللیفة اخلامس Gلرئ.س؛  :      ZئY مBة التازي �

  حماسب ا_لس؛  :      العريب احملريش �

  ؛�ٔمني ا_لس  :      �ٔمحد تو"زي �

  .�ٔمني ا_لس  :       �ٔمحد اخلریف �

 :         فf اعتذر عن احلضور السادة  

  اخللیفة الرابع Gلرئ.س؛   :      عبد القادر سالمة �

  ا_لس؛حماسب   :        رش6ید املنیاري �

  حماسب ا_لس؛:    عبد الوهاب بلفقBه �

  .ٔ�مني ا_لس:       دمحم 2دال �
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  ج
ع القرارات الصادرة عن O: �ٔوال

  

  :ال%رشیع �

بعد اجللسة اwصصة  ة، مvارش 2018ٔ��ریل  24بعقد sلسة 2امة یوم الثالrء  01/12/2018 رمققرار  ←

یقيض ٕ��داث مؤسسة  84.13رشوع قانون رمق لٔ~س6ئY الشفهیة، من ٔ�sل ا}راسة والتصویت 2ىل م 

  . اIٔعامل Oج
عیة لٔ~شغال العمومBة

2ىل السا2ة العارشة والنصف  2018ٔ��ریل  24بعقد ندوة الرؤساء یوم الثالrء  02/12/2018 رمققرار  ←

 .صبا�ا

�يل _لس ٕ��ا� نتاجئ ٔ�عامل اGلجنة الفرعیة امللكفة مبراجعة النظام ا}ا 03/12/2018 رمققرار  ←

من  276املس%شار"ن 2ىل جلنة العدل وال%رشیع وحقوق إال�سان طبقا ملق�ضیات الفقرة ا�Iٔرية من املادة 

ل%رسیع وترية ا}راسة والبت يف مقرت�ات اGلجنة الفرعیة �لرتكزي قدر  اودعوهت Gلم�لس،النظام ا}ا�يل 

 .إالماكن 2ىل املواد اليت بقBت حمل �الف

 

 :حلكويممراقvة العمل ا �

�ملوافقة 2ىل اقرتاح اخللیفة الثاين Gلرئ.س بت£دید موضوعي اجللسة الشهریة  04/12/2018 رمققرار  ←

  :املقYv ملساء� الس6ید رئ.س احلكومة اكIٓيت

 اªمنوذج التمنوي لٔ~قالمي اجلنوبیة؛ �

  .الس6یاسة العامة املرتبطة حبامیة املس6هت» �

2ىل  2018ماي  15هریة ملساء� رئ.س احلكومة یوم الثالrء بعقد اجللسة الش    05/12/2018 رمققرار  ←

 .2018ماي  08السا2ة الثانیة والنصف زوO عوض یوم 

�ریل  24�ملوافقة 2ىل sدول ٔ�عامل sلسة اIٔس6ئY الشفهیة لیوم    06/12/2018 رمققرار  ←�ٔ2018 

 . خلریف ٔ�مBنا لها�رئاسة اخللیفة الثاين Gلرئ.س الس6ید عبد إالالهاحللوطي والس6ید ٔ�محد 
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  :العالقات اخلارجBة �

�ملوافقة 2ىل ا}عوة املو²ة Gلس6ید رئ.س جملس املس%شار"ن حلضور املنتدى  07/12/2018 رمققرار  ←

 .2018ماي  26اىل  24من -روس6یا-Oق�صادي لسان برتس6بورغ

  

  :شؤون تنظميیة �

سقي ا_مو2ات حول موضوع بتوجBه مراسY ٕاىل السادة رؤساء الفرق وم·  08/12/2018 رمققرار  ←

 . بدون 2ذر، و�رجمة النقطة يف sدول ٔ�عامل ندوة الرؤساء س¸ٔعضاء ا_لتغیبات

�ملوافقة املبدئیة 2ىل رصف تعویض �اص لفائدة املوظفني اº"ن یوضعون رهن  09/12/2018 رمققرار  ←

 .تعویضات اخلاصةٕاشارة اGل�ان النیابیة لتقيص احلقائق، يف انتظار بلورة تصور شامل ملنح ال 

��ا� مرشوع قرار Åش¸ٔن ضوابط مÃح تعویضاختاصة لبعض موظفي ا_لس  10/12/2018 رمققرار  ←ٕ

اº"ن یقومون ب¸ٔعامل Æري اعتیادیة، 2ىل الس6یدة والسادة ٔ�عضاء املك�ب قصد ابداء الرٔ�ي، وٕا2ادة عرضه 

 .د الÇرشیةمن sدید بعد �ٔ�ذ رٔ�ي الس6ید اخللیفة الثالث Gلرئ.س امللكف �ملوار 

 

 :ا�Iٔشطة التعبویة وOشعاعیة �

Éل اªمنوذج التمنوي لٔ~قالمي اجلنوبیة" بعقد الندوة املوضو2اتیة حول 11/12/2018رمققرار  ← مبدینة " م¸

 .2018ماي  10ا}ا�Y یوم 
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  Gلمتابعة: rنیا

  :العالقات اخلارجBة �

 تطورات قضیة و�دة املغرب الرتابیة، �

الهجرات، الالجËني والناز�ني التابعة Gلجمعیة الربملانیة _لس ٔ�ورو� اليت sدول ٔ�عامل اج
ع جلنة  �

  .Åسرتاس6بورغ 2018ٔ��ریل  25س%Ãعقد يف 

مراسY من وزارة الشؤون اخلارجBة والتعاون ا}ويل Åش¸ٔن طلب مرص دمع مرحشها لرئاسة �رملان  �

  .2018ماي  09معوم ٕافریقBا املزمع ٕاجراء OنتÑا�ت اخلاصة هبا يف 
 

 :مراقvة العمل احلكويم �

  .بنك حمني Gلمواضیع املقرت�ة من }ن الفرق وا_مو2ات جللسات اIٔس6ئY الشهریة �
 

  :شؤون ٕاداریة �

 :عرض حول تطبیقات معلوماتیة sدیدة �

  .E-Loisتطبیق التدبري Oلكرتوين Gلنصوص ال%رشیعیة ←

 .CC-AgendaمذSرة جملس املس%شار"ن ←
 

  :خمتلفات �

احلسن الثاين �}ار البیضاء ٕال�رام اتفاقBة مع ا_لس من اsل متكني هذه املعلمة مقرتح ٕادارة مس�د  �

�س6مترار دورها وâاâا YBمن موارد كف. 
  

  لالطالع: rلثا

 17حصیY حضور الس6یدات والسادة املس%شار"ن �الل sلسة اIٔس6ئY الشفهیة املنعقدة یوم الثالrء  �

  ؛2018ٔ��ریل 

 : ب �لنصني التالینيٕاخvار بتوصل جملس النوا �

  ؛2016املتعلق ب%ÃفBذ قانون املالیة Gلس6نة املالیة  26.18مرشوع قانون التصفBة رمق  ←



12 

 

مبثابة النظام اIٔسايس Gلغرف  27.08من القانون رمق  27مقرتح قانون یقيض ب·سخ املادة  ←

 .الفالحBة

  .وضعیة دراسة مشاریع ومقرت�ات القوانني قBد ا}رس �_لس �

 .غال اGل�ان ا}امئة�رZمج ٔ�ش �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


