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 03/2018ع املك�ب رمق قرارات اج�

  2018ینا�ر  22لیوم االثنني 
  

  

  

اج�>ا1رئاسة رئ8س جملس املس&شار�ن الس5ید عبد احلكمي 1ن شامش،  2018ینا�ر22االثننيمك�مب(لساملس&شاری$#وم  عقد
  : وحضور اBٔعضاء السادة 

  
   

  اخللیفة اBٔول Jلرئ8س؛  :    عبد الصمد ق#وح
  یللرئ8س؛اخللیفةالثان   :   عبدQالهاحللوطي

  اخللیفة الثالث Jلرئ8س؛  :    محید Uوسكوس
  اخللیفة الرابع Jلرئ8س؛  :    عبد القادر سالمة

  اخللیفة اخلامس Jلرئ8س؛  :    _ئ^ م#ة التازي
 حماس5با`لس؛  :     رش5یداملنیاري
  .dٔمني ا`لس  :    dٔمحد تو�زي

  
  
  

 :فhاعتذرعناحلضور لك من السادة 
  

 س؛حماسب ا`ل  :    العريب احملريش
  ؛حماسب ا`لس  :    عبد الوهاب بلفق#ه

  dٔمني ا`لس؛  :    dٔمحد اخلریف
  dٔمني ا`لس؛  :      دمحم >دال
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  القرارات الصادرة عن اج�ع املك�ب
  

  :ال&رشیع 

 ٕاىل عقد اج�>ني مع السادة رؤساء اJل(ان اsامئة، اBٔول يف بدایة اsورة والثاينstعوة  01/03/2018 رمققرار   ←
  .ق�ل هنا�هتا Jلوقوف >ىل وضعیة تقدم دراسة النصوص ال&رشیعیة احملا~ >ىل اJلجن

مقرت�ات حتالف ربیع الكرامة من �dٔل �رشیعات حتمي ال$ساء من ا�متیزي والعنف، �tٕا~  02/03/2018 رمققرار  ←
املتعلق  13.03رشوع القانون رمق >ىل الفرق وا`مو>ات الربملانیة Jلنظر يف ٕاماكنیة ا�Bٔذ هبا ٕالد�ال تعدیالت >ىل م 

 .مب�اربة العنف ضد ال$ساء

 

  :اJل(ان النیابیة لتقيص احلقائق 

�ل  " طلب مجمو>ة من السادة املس&شار�ن ب&شك#ل جلنة لتقيص احلقائق حول�tٕا~  03/03/2018 رمققرار  ← م�
صاحب لها، املرتبطني tٕ¥الق رشكة مفامح والرب_مج Qق�صادي امل 1998فربا�ر  17االتفاق#ة امجلاعیة املوقعة بتارخي 

املغرب جبرادة وتصف#ة ممتلاكهتا، و>القة ذ© بتدهور اBٔوضاع Qق�صادیة وQج�عیة اليت dٔدت ٕاىل اندالع 
  .>ىل الس5ید رئ8س احلكومة" اح�(ا�ات اج�عیة tملدینة يف اBٓونة ا�Bٔرية

تقيص احلقائق حول µرخ#ص احلكومة tس5ترياد النفا²ت  >ىل طلب رئ8س جلنةtملوافقة  04/03/2018 رمققرار  ←
 .tس&شارة رئ8س ا`لس Qق�صادي وQج�عي والب8يئ حول بعض القضا² اليت هتم موضوع اJلجنة

 

  :اجللسة الشهریة املتعلقة tلس5یاسة العامة 

اسة العامة اليت س5یعقدها ا`لس >ىل �دول dٔعامل اجللسة الشهریة املتعلقة tلس5یtملوافقة  05/03/2018 رمققرار  ←
  .اليت سريdٔسها الس5ید رئ8س جملس املس&شار�ن والس5ید dٔمحد تو�زي ٔ«مني Jل(لسة 2018ینا�ر  23یوم الثالºء 

  

  :العالقات اخلارج#ة والتعاون والرشاكة 

طرو�ة Qنفصالیة موضوع مواÁة سعي اجلزاÀر ٕال¿شاء شعبة 1رملانیة دولیة sمع اtٕ ٔBدراج  06/03/2018 رمققرار  ←
 .>ىل جلنة الت$س5یق مع جملس النواب

الس5ید رئ8س جلنة الفال�ة والقطا>ات إالنتاج#ة قصد تعیني �dٔد dٔعضاء اJلجنة مبراس^  07/03/2018 رمققرار  ←
العاملي  Jلمشاركة مضن وفد جملس املس&شار�ن يف املهمة الربملانیة اليت س5یقوم هبا ٕاىل الربزایل Jلمشاركة يف dٔشغال املنتدى

وذ© جبانب لك من اخللیفة اBٔول Jلرئ8س الس5ید عبد الصمد ق#وح وdٔعضاء عن مجمو>ة  2018مارس  23و J18لامء مابني
الصداقة الربملانیة املغربیة الربازیلیة؛ وحث مجمو>ة الصداقة الربملانیة املغربیة الربازیلیة >ىل ٕا>داد 1ر_مج معل بغرض عرضه 

 .>ىل املك�ب
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مد�ر العالقات اخلارج#ة مب(لس املس&شار�ن ببحث الصیغ املالمئة sمع µرش5یح بتلكیف  08/03/2018 رمققرار  ←
 .2018 املغربیة الس5یدة لطیفة 1ن زµ²ن جلاÀزة نوبل Jلسالم لس5نة

 ینا�ر واليت یؤطرها 24مو>د الندوة اليت اكن مقررا dٔن یعقدها ا`لس یوم اBٔربعاء بتغیري  09/03/2018 رمققرار  ←
 . 2018 ینا�ر 29 اخلبري اsويل دمحم الشكراوي حول القضا² إالفریق#ة ٕاىل یوم االثنني

اخللیفة اخلامس Jلرئ8س الس5یدة _ئ^ م#ة التازي �متثیل ا`لسضمن الش5بكة الربملانیة tنتداب  10/03/2018 رمققرار  ←
 .2018مارس  8ٕاىل  5من Jلبنك اsويل وصندوق النقد اsويل Jلق#ام 1ز²رة م#دانیة Jلف#تنام 

>ىل مشاركة جملس املس&شار�ن يف dٔشغال الربملان العريب املزمع عقدها tلقاهرة tملوافقة  11/03/2018 رمققرار  ←
 .2018فربا�ر  13و 11مابني

  

 :شؤون تنظميیة 

ء السادة dٔعضاء یوم امجلعة >ىل السا>ة الثانیة عرشة زوQ ٔ«�ل dٔقىص من �dٔل ٕابدابت�دید  12/03/2018 رمققرار  ←
  .املك�ب مالحظاهتم >ىل مرشوع حمرض اج�ع املك�ب السابق

مراس^ فریق اBٔصا~ واملعارصة املتعلقة بغیاب السادة الوزراء عن اجللسات العامة �tٕا~  13/03/2018 رمققرار  ←
هذه النقطة مضن �دول >ىل الس5ید رئ8س احلكومة قصد حتفزي اكفة dٔعضاءاحلكومة >ىل حضور dٔشغال ا`لس مع ٕادراج 

dٔعامل ندوة الرؤساء املق�^ وكذا تضمني �دول dٔعامل املك�ب، مرة لك شهر، املعطیات إالحصائیة املرتبطة حبضور السادة 
 . الوزراء

موضوع التعویضات املمنو�ة Jلسادة املس&شار�ن عن املهام اsیبلوماس5یة مضن اج�ع tٕدراج  14/03/2018 رمققرار  ←
 .س5یخصص ملناقشة الوثیقة املرتبطة stیبلوماس5یة الربملانیةاملك�ب اÕي 

 .النقط املتعلقة مبحور التواصل ٕاىل Qج�ع املق�ل Jلمك�ببت�ٔج#ل  15/03/2018 رمققرار  ←

 
 

  :اBٔ¿شطة إالشعاعیة Jلم(لس 

قصد ٕاطالعهم  ٕاىل عقد اج�ع موسع مع السادة رؤساء الفرق وم$سقي ا`مو>اتstعوة  16/03/2018 رمققرار  ←
  .>ىل dٔوراق وdٔدبیات خمتلف اBٔ¿شطة إالشعاعیة املربجمة من طرف ا`لس

«ٓخر �dٔل من �dٔل ٕابداء املالحظات حول مرشوع  2018 ینا�ر 26 یوم امجلعةبت�دید  17/03/2018 رمققرار  ←
 .dٔرضیة امللتقى الثالث Jلعدا~ Qج�عیة

ات املتضمنة يف الورقة املتعلقة ب&Úظمي املنتدى الربملاين لتق#مي >ىل Qقرتا�tملصادقة  18/03/2018 رمققرار  ←
 .الس5یاسات العموم#ة املرتبطة tلش5باب
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  قضا² لٕالطالع
  

  
  

  2018ینا�ر  16حصی^ حضور dٔعضاء ا`لس �الل اجللس5تني املنعقدتني �الل یوم الثالºء 
 

 : ال&رشیع
  ؛2018ینا�ر  31یوم اBٔربعاء ٕاىل ¥ایة  2018ینا�ر  J17لم(لس من بت�ٔج#ل اج�ع جلنة النظام اsا�يل ٕاخ�ار  - 
 .دراسة مشاریع ومقرت�ات القوانني املعروضة >ىل ا`لس وضعیة -
 

 :اJل(ان اsامئة 
  .1ر_مج اج�>ات اJل(ان - 
  

  
  :العالقات اخلارج#ة 

ن العمل >ىل حتق#ق dٔهداف رئ8س جملس النواب املرصي >ىل رسا~ الس5ید رئ8س جملس املس&شار�ن Ýش�ٔ جواب  -
رابطة جمالس الش5یوخ والشورى وا`الس املامث^ tٕفریق#ا والعامل العريب، ومالحظات وزارة الشؤون اخلارج#ة والتعاون 

  .حول ما �اء يف هذا الرد
  Roger NKODOرئ8س ا`لس الوطين الاكمريوين بدمع µرش5یح مواطنه، الرئ8س السابق لهذا ا`لس الس5یدطلب  -

DONGنیةº ملنصب رئ8س 1رملان معوم ٕافریق#ا لوالیة. 
 . 2018فربا�ر  16و J15لجمعیة الربملانیة Jلبحر اBٔبیض املتوسط املزمع عقدها ببو�ارîست یويم  12وºئق اsورة  -
املتوسط �دول dٔعامالج�ع جلنة الشؤون الس5یاس5یة واBٔمن وحقوق إال¿سان التابعة Jلجمعیة الربملانیة لالحتاد من �dٔل  - 

 .2018فربا�ر  07اÕي سÚ8عقد Ýسرتاس5بورغ یوم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


