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 14/2018اج
ع املك�ب رمق  �
  2018 ماي14لیوم االثنني 

  

اج
0ا/رئاسة رئ*س جملس املس"شار ن  2018 ماي 14 عقد مك�ب جملس املس"شار ن یـوماالثنني
  : الس@ید عبد احلكمي /ن شامش، وحضور ا6ٔعضاء السادة

  
  اخللیفة ا6ٔول Hلرئ*س؛  :    الصمد قCوحالس@ید عبد  �

  اخللیفة الثاين Hلرئ*س؛  :    عبد Oاله احللوطي �

  اخللیفة الثالث Hلرئ*س؛  :      محید Sوسكوس �

 اخللیفة الرابع Hلرئ*س؛    :       عبد القادر سالمة �

  اخللیفة اخلامس Hلرئ*س؛  :      \ئ] مCة التازي �

  حماسب ا`لس؛   :   عبد الوهاب بلفقCه �

  حماسب ا`لس؛    :        نیاريرش@ید امل  �

  cٔمني ا`لس؛  :       cٔمحد اخلریف �

  cٔمني ا`لس؛  :        cٔمحد تو زي �

  .cٔمني ا`لس   :        دمحم 0دال �

  :فi اعتذر عن حضور هذا Oج
ع الس@ید

  حماسب ا`لس؛  :      العريب احملريش �
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O ع القرارات الصادرة عن
  ج

  :ال"رشیع �

ٕاىل عقد لقاء sاص مع السادة رؤساء اHلvان اqامئة sالل qrعوة  01/14/2018 رمققرار   ←
�ل النصوص ال"رشیعیة احملا� 0ىل اHلvان مع دعوة ندوة الرؤساء لالج
ع كذ} یوم  ا6ٔس@بوع املق�ل ملناقشة م�

ا� لبحث س@بل الرفع من وثرية اqراسة والتصویت 0ىل خمتلف النصوص ال"رشیعیة احمل 2018ماي  15الثال�ء 
 .0ىل ا`لس

  :مراق�ة العمل احلكويم �

مو0د انطالق �لسات ا6ٔس@ئ] الشفهیة ا6ٔس@بوعیة sالل شهر بت�دید  02/14/2018 رمققرار   ←
 .رمضان 0ىل السا0ة احلادیة عرشة صبا�إاىل �ایة السا0ة الوا�دة بعد الزوال

cٔنظار ندوة الرؤساء موضوع تطو ر منط املساء� ا6ٔس@بوعیة 0ىل بعرض  03/14/2018 رمققرار  ←
 . قصد اع
د منوذج �دید  متزي rلفا0لیة وال"شویق 2018ماي  15یوم الثال�ء 

0ىل �دول cٔعامل اجللسة الشهریة املتعلقة rلس@یاسة العامة اليت rملوافقة  04/14/2018 رمققرار  ←
س"شار ن والس@ید cٔمحد واليت سريcٔسها الس@ید رئ*س جملس امل  2018 ماي 15 س@یعقدها ا`لس یوم الثال�ء

 .التو زي ٔ¡مني Hلvلسة
 

 :اجللسة الس@نویة ملناقشة وتقCمي الس@یاسات العمومCة

cٔعضاء ا`مو0ة املوضو0اتیة امللكفة بتحضري اجللسة الس@نویة بدعوة  05/14/2018 رمققرار   ←
ا`مو0ة وحبث ملناقشة وتقCمي الس@یاسات العمومCة حول املرفق العمويم وذ} Hلوقوف 0ىل ظروف اش@تغال 

 .س@بل إالرساع rٕخراج sالصات cٔعاملها
  

 :العالقات اخلارجCة �

رساليت شكر لرئ*يس جمليس /رملان الربازیل 0ىل ٕا¬ر ت»ين جملس بتوجCه  06/14/2018 رمققرار  ←
ود اململك ة Hلتوصل النواب الربازیيل مللمتس یدمع م�ادرة احلمك ا´ايت ا´ي اقرت�ه املغرب ²ش�ٔن cٔقا±ميه اجلنوبیة ̄و

ٕاىل �ل س@یايس Hلزناع املف�عل يف الصحراء املغربیة، وٕا0داد /ر\مج Hلتحرك اqیبلومايس مبنطقة cٔمر اك الالثیC¹ة 
 .sالل ا6ٔشهر املق�]
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رسا� اعتذار عن حضور Oج
ع ا´ي س@تعقده امجلعیة بتوجCه  07/14/2018 رمققرار  ←
نظرا لزتامÇه مع مشاركة cٔعضاء شعبة  2018 ماي 18و 6ٔ17خرض یويم الربملانیة الفرÅكوفونیة برباÄ جبزر الرcٔس ا
 .جملس املس"شار ن يف Éام دیبلوماس@یة

 

 :شؤون تنظميیة �

مو0د الندوةاملوضو0اتیة اليت اكن س*Çظمها ا`لس مبدینة اqاs] بتغیري  08/14/2018 رمققرار   ←
�ل ا±منوذج التمنوي لÍٔقالمي اجلن"حول  2018 ماي 10 یوم  . وذ} sالل العرشة Äcٔم اليت تيل عید الفطر"وبیةم�
  

  قضاH Äلمتابعة

  

  :العالقات اخلارجCة �

  

 .مشاركة جملس املس"شار ن يف cٔشغال دورة ماي لربملان cٔمر اك الوسطى -
  

  
  قضاÄ لٕالطالع

 
حصی] حضور الس@یدات والسادة املس"شار ن sالل �لسة ا6ٔس@ئ] الشفهیة املنعقدة یوم  -

  .بدون اعتذار) ة(م�غیب 29و، )ة(معتذر 26، و)ة(�ارض 64: 2018اي م 08الثال�ء 
  

 :ال"رشیع
 : ٕاخ�ار بتوصل جملس النواب rلنصوص التالیة �

، املوقع اخلدمات اجلویةیوافق مبوج�ه 0ىل االتفاق ²ش�ٔن  07.18قانون رمق  مرشوع •
 النیجر؛ وحكومة مجهوریةبني حكومة اململكة املغربیة  2017دÖسمرب  r26لرrط يف 

املواد یوافق مبوج�ه 0ىل تعدیل /روتوSول مونرتÄل ²ش�ٔن  08.18قانون رمق  مرشوع •
 ؛cٔ2016كتو/ر  15يف  -رواندا  -، املعمتد /كCغايل املس"Çفدة لطبقة ا6ٔوزون

التعاون القضايئ يف املواد املدنیة یوافق مبوج�ه 0ىل اتفاقCة  09.18قانون رمق  مرشوع •
 بني اململكة املغربیة ومجهوریة النیجر؛ 2017دÖسمرب  26املوقعة rلرrط يف ، والتvاریة وإالداریة
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إالنتاج الس*Ûيئ والسمعي یوافق مبوج�ه 0ىل االتفاق حول  10.18قانون رمق  مرشوع •
رصي املشرتك  بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة؛ 2017دÖسمرب  5، املوقع rلرrط يف الب

 .ب"Çظمي إالیقاف الطيب Hلحمللق قانون یتع مقرتح •
 .وضعیة دراسة مشاریع ومقرت�ات القوانني احملا� 0ىل جملس املس"شار ن �

  
 :اHلvان اqامئة واملؤق�ة

 ./ر\مج اج
0ات اHلvان اqامئة واملؤق�ة �
  

  :العالقات اخلارجCة
  

� rوروcٔ ى امجلعیة الربملانیة `لس q ميقراطیة و0دم ا±متیزيqع جلنة ا
 05 ا´ي س@یعقد یوم اج
 .یونیو ببارÖس

 H27لجنة التنفCذیة واملؤمتر  23تقر ر حول مشاركة وفد عن جملس املس"شار ن يف cٔشغال اqورة  �
 .cٔ2018/ریل  05و04لالحتاد الربملاين العريب اليت انعقدت rلقاهرة یويم 

ل التقديم، يف تقر ر حول مشاركة الس@ید املس"شار عبد اHلطیف cٔومعو، م¹سق مجمو0ة العم �
دور الربملانیني ”الندوة اqولیة املنظمة من ق�ل املعهد اqويل Hلعدا� وس@یادة القانون حتت عنوان 

اليت انعقدت rلعامصة البلجیكCة “ واجلهات الفا0] يف جمال العدا� اجلنائیة يف حماربة إالرهاب
   .2018ماي 03و02/روSس@یل یويم 

رئ*سة مجمو0ة الصداقة الرتSیة  Ayse Sulakoseogluیدة موجز تقر ر حول زÄرة معل الس@  �
املغربیة rمجلعیة الوطنیة الكربى مجلهوریة òرSیا والوفد املرافق لها Hلمملكة املغربیة sالل الفرتة 

 .cٔ2018/ریل  22 ٕاىل 17املمتدة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


