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 04/2018قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2018ینا�ر  29لیوم االثنني 
  

  

  

اج
=ا2رئاسة رئ9س جملس املس'شار�ن الس6ید عبد احلكمي 2ن شامش،  2018ینا�ر29االثننيمك�مب*لساملس'شاری%$وم  عقد
  : سادة وحضور اAٔعضاء ال 

  
   

  اخللیفة الرابع Iلرئ9س؛  :    عبد القادر سالمة
  حماسب اRلس؛  :    العريب احملريش

  .Xٔمني اRلس  :    Xٔمحد تو�زي
  

  
 :ف[اعتذرعناحلضور لك من السادة 

  
 اخللیفة اAٔول Iلرئ9س؛  :    عبد الصمد ق$وح

  اخللیفةالثانیللرئ9س؛  :   عبدfالهاحللوطي
  الث Iلرئ9س؛اخللیفة الث  :    محید jوسكوس
  اخللیفة اخلامس Iلرئ9س؛  :    nئm م$ة التازي

 حماس6باRلس؛  :     رش6یداملنیاري
  ؛حماسب اRلس  :    عبد الوهاب بلفق$ه

  Xٔمني اRلس؛  :    Xٔمحد اخلریف
  .Xٔمني اRلس  :      دمحم =دال
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  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب
  

  :ال'رشیع 

بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  17/84رمق مرشوع قانون uwٕاt  01/04/2018 رمققرار   ←
املتعلق wلضامن fج
عي =ىل جلنة التعلمي  )1972یولیو  27( 1392من جامدى اAٔخرى  15بتارخي  1/72/184

  .والشؤون الثقاف$ة وfج
عیة

م�ارشة بعد حصة اAٔس6ئm الشفهیة  2018ینا�ر  30الثال�ء  یوم�لسة معوم$ة  بعقد  02/04/2018 رمققرار  ←
 : �Iراسة والتصویت =ىل 

مبراجعة املتعلق  2016یونیو  4یوافق مبوج�ه =ىل الربوتوjول املوقع wلرwط يف  47.16قانون رمق  مرشوع -

 14املوقعة wلرwط يف ، إالتفاق$ة العامة Iلضامن fج
عي بني اململكة املغربیة ومملكة اAٔرايض املنخفضة

و=ىل امللحق املوقع  2002یونیو  24و 1996س�مترب  30، كام متت مراجعهتا وتوق$عها يف 1972فربا�ر 

¤ش£ٔن jیف$ة تطبیق  1972نومفرب  3بتارخي  مبراجعة التوافق إالدارياملتعلق  2016یونیو  w4لرwط يف 

غربیة ومملكة اAٔرايض املنخفضة، كام متت مراجعته االتفاق$ة العامة Iلضامن إالج
عي بني اململكة امل

 .2002یونیو  24و 2000یونیو  22و 1996س�مترب  w30لتوافقات إالداریة املوقعة wلرwط يف 

 .wيق النصوص ال'رشیعیة اجلاهزة -

 :اAٔس6ئm الشفهیة 

اليت  2018ینا�ر  �30ء =ىل �دول Xٔعامل �لسة اAٔس6ئm الشفهیة لیوم الثالwملوافقة  03/04/2018 رمققرار  ←
  .̈ٔمني Iل*لسة دمحم =دالوالس6ید  الس6ید عبد القادر سالمةسريXٔسها اخللیفة الرابع Iلرئ9س 

 

  :العالقات اخلارج$ة والتعاون والرشاكة 

من اAٔمني العام رئ9س جملس املس'شار�ن  =ىل اªعوة املو©ة Iلس6یدwملوافقة  04/04/2018 رمققرار  ←
 f36ج
ع العادي  حلضورئ9سات ورؤساء السلطة ال'رشیعیة Aٔمر�اك الوسطى وحوض الكرایيبر  التنف$ذي مللتقى
بعامصة الهاندوراس مبناس6بة ´سلمي الرئاسة مابني جملس النواب مجلهوریة بیلزي  2018فربا�ر  23ا±°س6یعقد یوم 

 .وجملس النواب جبمهوریة الهوندوراس

رئ9سة  طرفرئ9س جملس املس'شار�ن من  عوة املو©ة Iلس6ید=ىل اw ªملوافقة 05/04/2018 رمققرار  ←
 .2018 مارس15و  13 يف الفرتة املمتدة مابني2ز¹رة رمسیة لسو°رسا  Iلق$امجملس الوال¹ت السو°رسي 
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=ىل مشاركةاخللیفة اAٔول Iلرئ9س الس6ید عبد الصمد ق$وح يف fج
ع ا±ي wملوافقة  06/04/2018 رمققرار  ←
  . 2018فربا�ر  06یوم ة الصداقة الفر¿س6یة املغربیة مب*لس الش6یوخ الفر¿يس س6تعقده مجمو=

 
  
  

fقرتاuات الواردة مضن التقر�ر اخلاص مبشاركة الوفد الربملاين املغريب يف القمة بت�ين  07/04/2018 رمققرار  ←
وحبث ٕاماكنیة . الس6نغال -اكربد 2018ینا�ر  19و  18یويم إالفریق$ة اAٔوىل حول اAٔمن والسمل والتمنیة اليت عقدت 

ٕاuداث فرع wملغرب Iلجمعیة الربملانیة اªولیة Iلسمل واح�ضان اململكة املغربیة Iلمؤمتر الثاين Iلفدرالیة اªولیة Iلسمل بت%س6یق 
ة مع جملس النواب، و�لكیف مد�ریة العالقات اخلارج$ة wٕ=داد ملف م�اكمل حول متثیلیات الربملاnت الوطنیة يف امجلعی

 .الربملانیة اªولیة Iلسمل

=ىل اس6تق�ال رئ9سة جملس الش6یوخ مبملكة اIلوسوطو وٕاقامة حفل عشاء =ىل wملوافقة  08/04/2018 رمققرار  ←
 .رشفها

 

  :شؤون تنظميیة 

ویتعلق اAٔمر ب . بعض النقط املدر�ة يف �دول اAٔعامل ٕاىل fج
ع املق�ل Iلمك�ببت£ٔج$ل  09/04/2018 رمققرار  ←
:  

حول مرشوع اÕهنوض wلتواصل داÒل جملس املس'شار�ن ا±ي لكف wٕ=داده حماسب اRلس الس6ید رش6ید  عرض •
 املنیاري؛

 مرشوع القرار املعدل لقرار املنÖة اخلاصة؛ •

مالحظات اخللیفة اAٔول Iلرئ9س حول مرشوع Xٔرضیة املنتدى الربملاين الثالث Iلعداf tج
عیة املزمع تنظميه یويم  •
 . 2018فربا�ر  20و  19

 
 

  :خمتلفات 

لطلب إالئتالف الوطنیة من �Xٔل اIلغة العربیة wملغرب Iلحصول =ىل  بعدم  fس6ت*ابة   16/04/2018 رمققرار  ←
    . 2018مارس  10و  09ويم دمع من جملس املس'شار�ن لتنظمي مؤمتره اخلامس Iلغة العربیة ي
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  قضا¹ لٕالطالع

  
  

  2018ینا�ر  23جللس6تني املنعقدتني Òالل یوم الثال�ء حصیm حضور Xٔعضاء اRلس Òالل ا
 

 : ال'رشیع
  ؛2018ینا�ر  31یوم اAٔربعاء wج
ع جلنة النظام اªاÒيل Iلم*لس  تذكري   - 
 .دراسة مشاریع ومقرتuات القوانني املعروضة =ىل اRلس وضعیة -

 

 :اIل*ان اªامئة 
  .2رnمج اج
=ات اIل*ان - 

  

  :اAٔس6ئm الشفهیة 
 

 2018دورة Xٔكتو2ر حصیm حضور واعتذار الس6یدات والسادة Xٔعضاء احلكومة جللسات اAٔس6ئm الشفهیة املنعقدة Òالل  -
. 

  

  :العالقات اخلارج$ة 
رئ9س مجمو=ة الصداقة اAٔوربیة املغربیة wلربملان اAٔورويب  Gilles Pargneuxالنائب اAٔورويب  ز¹رة2رnمج  - 

  . من رئ9س جملس املس'شار�نبدعوة  2018 ینا�ر30و  29 ة یويمومسا=ده Iلمملكة املغربی
 من �Xٕٔالuداثwلت%س6یق  ملكفةجلنة الشؤون اخلارج$ة  Iلس6یدة رئ9سةالكونغر°س wلبريو  رئ9ستعیني  -  

  .مêتدى 2رملاين ٕافریقي التê9و Xٔمر�يك
الربملان  معاªميقراطیة  �لمن Xٔ امللكف بتق$مي الرشاكة  املقررBogdan Klichجملس XٔورI wلس6یدانتداب  - 

  .2018فربا�ر  09 ٕاىل 05 وذò منحول املغرب  يف Xٔفق ٕا=داد تقر�رهاملغريب لز¹رة اململكة املغربیة 
  .2018 2رمس س6نةfحتاد الربملاين إالفریقي يف مزيانیة الربملان املغريب  مبسامهةتذكري  - 
 .توج$ه رساt هتنئة ع مقرتحم�دید Iلكونغر°س الغوات[يل  wنت÷اب رئ9سٕاخ�ار  - 
اAٔمن والسمل والتمنیة wلعامصة  حولالقمة إالفریق$ة اAٔول  تقر�ر عن مشاركة الوفد الربملاين املغريب يفموجز  - 

  .2018 ینا�ر19و  18 یويم) داكر(السê9غالیة 
  

  :شؤون ٕاداریة 
  

  .اRلسXٔ=داد وúام سائقي  توقعي عنتقر�ر  - 
  .التدبري املندمج لنفقات اRلس يف ش£ٔناخلازن العام  ±ي عقد مععن fج
ع اتقر�ر  - 

  
  


