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 13/2018اج
ع املك�ب رمق  �
  2018 ماي07لیوم االثنني 

  

الس9ید اج
8ا 7رئاسة اخللیفة ا2ٔول .لرئ+س  2018ماي  07یـوم االثنني عقد مك�ب جملس املس!شار�ن 

 :، وحضور السادةعبد الصمد ق;وح

  +س؛اخللیفة الثاين .لرئ   :    عبد Jاله احللوطي �

  اخللیفة الثالث .لرئ+س؛  :      محید Oوسكوس �

 اخللیفة الرابع .لرئ+س؛:             عبد القادر سالمة �

  اخللیفة اخلامس .لرئ+س؛  :      XئW م;ة التازي �

  حماسب ا[لس؛  :      العريب احملريش �

  حماسب ا[لس؛   :   عبد الوهاب بلفق;ه �

  حماسب ا[لس؛:               رش9ید املنیاري �

 .  cٔمني ا[لس  :       یفcٔمحد اخلر  �

  : فh اعتذر عن حضور هذا Jج
ع لك من
  

  cٔمني ا[لس؛  :      cٔمحد تو�زي �

  .cٔمني ا[لس   :     دمحم 8دال �
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  القرارات الصادرة عن Jج
ع 

  

  :ال!رشیع �
  

یتعلق مبؤسسة الوس9یط 8ىل جلنة العدل  t16/14اsمرشوع قانون رمق pٕ  01/13/2018 رمققرار   ←
 .رشیعوال! 

املتعلق 8pٕادة تنظمي املركز الس+�يئ املغريب  tpٕ17/70اs مرشوع قانون رمق  02/13/2018 رمققرار   ←
املتعلق ب!�ظمي الصنا8ة الس+�توغراف;ة   8ىل جلنة التعلمي والشؤون  99/20القانون رمق وبتغیري 

 .Jج
عیة

صد حبث cٔفضل الصیغ من �cٔل �رسیع وترية ندوة الرؤساء لالنعقاد قبدعوة  03/13/2018 رمققرار   ←
 .ا�راسة والتصویت 8ىل مشاریع ومقرتtات القوانني املود8ة 8ىل ا.ل�ان ا�امئة

 

  :مراق�ة العمل احلكويم �

 2018ماي  08الثال�ء 8ىل �دول cٔعامل �لسة ا2ٔس9ئW الشفهیة لیوم  ملوافقةp 04/13/2018رمققرار   ←
 .رئ+س الس9ید محید Oوسكوس والس9ید cٔمحد خلریف ٔ�مني .ل�لسةاليت سريcٔسها اخللیفة الثالث .ل

خمتلف مكوXت ا[لس ٕال8ادة النظر يف طریقة 7رجمة �لسات ا2ٔس9ئW بدعوة  05/13/2018رمققرار  ←
sكرث �اذبیة وفا8لیة الشفهیة 8رب تغیري منط املساءcٔ £جلع. 

 

 :اجللسة الس9نویة ملناقشة وتق;مي الس9یاسات العموم;ة

جلینة عن املك�ب تضم يف عضو�هتا لك من الس9ید عبد الصمد ق;وح ب!شك;ل  06/13/2018رمققرار   ←
والس9ید عبد إالالهاحللوطي والس9ید عبد القادر سالمة من �cٔل عقد اج
ع مع رئ+س ا.لجنة املوضو8اتیة 

  .قصد البحث عن احللول املالمئة ªتلف املعیقات اليت حتد من معل ا.لجنة
  

  :رج;ةالعالقات اخلا �
 

8ىل ا�عوة املو¬ة .لس9ید رئ+س جملس املس!شار�ن من رئ+س جملس  pملوافقة 07/13/2018 رمققرار   ←
 .الش9یوخ الباOس9تاين لزرة بالده
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8ىل ا�عوة املو¬ة .لس9ید رئ+س جملس املس!شار�ن من رئ+س جملس pملوافقة  08/13/2018رمققرار   ←
sالكویتا2ٔمة الكویيت .لق;ام 7زرة رمسیة �و .  

 

 826ىل ا�عوة املو¬ة .لم�لس .لمشاركة يف cٔشغال امجلعیة اجلهویة pملوافقة  09/13/2018رمققرار   ←
ماي  18و 17یويم .لشعبة إالفریق;ة التابعة .لجمعیة الربملانیة الفر³كوفونیة اليت س9تعقد pلرcٔس ا2ٔخرض 

2018. 

لك من رئ+س الش9یوخ املكس9یيك ورئ+س جلنة  8ىل توج;ه دعوة ٕاىلpملوافقة  10/13/2018رمققرار   ←
 .زرة معل .لمملكة املغربیةون اخلارج;ة بنفس ا[لس .لق;ام 7الشؤ 

8ىل اس9تق�ال وفد احلزب الشعيب ا2ٔورويب pلربملان ا2ٔورويب یوم إالثنني pملوافقة 11/13/2018رمققرار   ←
 .2018ماي  07

يف Jج
ع الس9نوي السادس مجلعیة ا2ٔم�اء العامني  8ىل املشاركةpملوافقة  12/13/2018رمققرار   ←
 .pلقاهرة 2018یولیو  12و 11یويم  .لربملاXت العربیة

  

 :شؤون تنظميیة �

8ىل توزیع حصص تºٔشريات cٔداء م�اسك احلج 8ىل السادة  pملوافقة 13/12/2018رمق قرار   ←
 .ةاملقاربة اليت مت اع
دها الس9نة املاضی نفس cٔعضاء ا[لس وفق

 

 :ا2ٔ¾شطة Jشعاعیة �

 10یوم الندوة املوضو8اتیة اليت اكن س+�ظمها ا[لس مبدینة ا�ا¿W  تºٔج;لب 14/12/2018رمققرار   ←
Æل اÅمنوذج التمنوي لÂٔقالمي اجلنوبیة"حول  2018ماي  º2ٔس9باب لوجس!;ك;ة"م. 
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 : خمتلفات �

لس يف الندوة املوضو8اتیة اليت س!�ظمها الس9ید cٔمحد تو�زي 7متثیل ا[بتلكیف  18/13/2018رمققرار  ←
حول cٔدوار القطا8ات الرمسیة واملؤسسات الوطنیة  2018ماي  11یوم املنظمة املغربیة حلقوق إال¾سان 

 .يف ٕاعامل حقوق إال¾سان
  

  قضا .لمتابعة

  

  

  :العالقات اخلارج;ة �
 

 .وtدة املغرب الرتابیةقضیة تطورات �

واتیة املغربیة pلربملان الكروايت بºٔن یقوم cٔعضاء من الربملان رئ+س مجمو8ة الصداقة الكر  مقرتح �
 .زرة Oرواتیاواتیة 7املغريب ميثلون مجمو8ة الصداقة املغربیة الكر 

الناطق الرمسي pمس الربملان الزم�ابوي دمع ملف Îرش9یح مواطنه 7رئاسة 7رملان معوم  طلب �
من �cٔل طلب ا�مع ملرحش بالده لنفس ٕافریق;ا وكذا سعي وفد 7رملاين مرصي لزرة املغرب 

 .املنصب

 .التفامه املوقعة بني الربملان املغريب و7رملان cٔمر�اك الالتیÓ;ة والكرایيب مذOرة �

.لمشاركة يف املنتدت الربملانیة 2ٔمر�اك  الس9ید عبد القادر سالمةاخللیفة الرابع .لرئ+س تعیني  �
;Óلتناوب م ةالالتیp Öمني ا[لس والوسطى والاكریيب وذcٔ ٔمحد خلریفعc الس9ید. 

  

  :خمتلفات �
  

ا�رايس املقررتنظميه Øرشاكة ما بني جملس املس!شار�ن وامجلعیة املغربیة لرؤساء جمالس امجلا8ات  الیوم �
 .14/113حول القانون التنظميي 
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  مواضیع لالطالع

 
  

  :العالقات اخلارج;ة �
  


8ات اجللسة الرابعة .لربملان العريبالرتت+�ات املتÚذة الح�ضان جملس املس!شار�ن الج �. 

 09و 05ملمتس رئ+س جملس الش9یوخ الربازیيل تºٔج;ل الزرة اليت اكن یعزتم الق;ام هبا ببالدX ما بني  �
 .2018وذÖ ٕاىل Þایة یولیوز  2018ماي 

تقر�ر حول مشاركة الس9یدßن املس!شارßن ر�اء الكساب وفاطمة الزهراء الیحیاوي يف ورشة معل  �
Æلیات م�ابعة ومراق�ة تطبیق ال!رشیعات املتعلقة pلعنف القامئ 8ىل نوع اجلÓس pملنطقة  c ة حول;áتدری

 .العربیة

ما تقر�ر حول زرة معل وفد مجمو8ة التعاون والصداقة املغربیة الفر¾س9یة مب�لس املس!شار�ن لفر¾سا  �
 .7ٔc2018ریل  21و 17بني 
 

  : شؤون تنظميیة �
 

� Wس9ت مراسJ ءه .لمعارضة بناء 8ىل قرار ا[لس الفریق
قاليل .لوtدة والتعادلیة واليت حيدد فهيا ان
 .الوطين حلزب Jس9تقالل

لفائدة السادة  اليت نظمها ا[لس Øرشاكة مع اجلامعة ا�ولیة .لرpط حول tلقة التكو�ن اجلدیدة تقر�ر �
یة هبیºٔة ا2ٔمم املتçدة الس9ید دمحم اليت cٔطرها املندوب ا�امئ السابق .لمملكة املغرب ،و املس!شار�ن

 .لول+شيك
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


