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 05/2018اجتماعرقم   �

 2018فبراير  05ليوم االثنين
  

  

  

2رئاسة رئ.س جملس املس
شار�ن الس(ید عبد اج%$ا2018فربا�ر  05 �وم االثننيمك�مب�لساملس
شاری� عقد
  :السادةاحلكمي 2ن شامش، وحضور ا6ٔعضاء 

  

 اخللیفة ا6ٔول Gلرئ.س؛  :    عبد الصمد ق�وح •

  اخللیفة الثالث Gلرئ.س؛  :    محید Lوسكوس •

 اخللیفة الرابع Gلرئ.س؛  :    عبد القادر سالمة •

  اخللیفة اخلامس Gلرئ.س؛  :    WئV م�ة التازي •

 حماس(باXلس؛  :    رش(یداملنیاري •

  حماسب اXلس؛  :    العريب احملريش •

  `ٔمني اXلس؛  :    `ٔمحد اخلریف •

  . اXلس`ٔمني  :    `ٔمحد تو�زي •
  

 :السادةفfاعتذرعناحلضور لك من 
  

  .اخللیفةالثانیللرئ.س؛ لوجوده مبهمة يف اخلارج  :  عبدjالهاحللوطي •

  حماسب اXلس؛  :    عبد الوهاب بلفق�ه •

  .`ٔمني اXلس  :      دمحم $دال •
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j ج%ع القرارات الصادرة عن  

  :شؤون تنظميیة •

م�ارشة  2018فربا�ر  13یوم الثال�ء �تام ا�ورة ال
رشیعیة مو$د اخ  بت|دید 01/05/2018 رمققرار  ←
  .بعد حصة ا6ٔس(ئV الشفهیة واجللسة ا�صصة �Gراسة والتصویت $ىل مشاریع القوانني اجلاهزة

 

  : ال
رشیع •

املتعلق بت|دید  10/41بتغیري القانون رمق  17/83مرشوع قانون رمق بربجمة 02/05/2018 رمققرار   ←
 2018 فربا�ر 06 ٕالس(تفادة من صندوق التاكفل العائيل يف �لسة معوم�ة یوم الثال�ءرشوط ومساطر ا

م�ارشة بعد حصة ا6ٔس(ئV الشفهیة، مع دعوة ندوة الرؤساء لٕالج%ع يف نفس الیوم $ىل السا$ة العارشة 
  .والنصف صبا�ا

یق ا6ٔصا� واملعارصة تقدم به فر الترصحي �ملمتلاكت مقرتح قانون حول  ٕ��ا�03/05/2018 رمققرار  ←
 .$ىل جلنة املالیة

 

 :اGل�ان النیابیة لتقيص احلقائق  •

̀ٔعضاء اGلجنة النیابیة لتقيص احلقائق حولبت|دید  04/05/2018 رمققرار  ←  13 يفمفامح جرادة  $دد 
̀ٔ�ل التوصل ٕ�فادة رئ.س احلكومة 2كون الوقائع املطلوب التقيص ¨ش§ٔهنا ¥ري موضو  عضوا ع وذª بعد انرصام 

  .م�ابعات قضائیة
 

 :`ٔشغال اGل�ان ا�امئة •

$ىل طلب الفریق احلريك ل
شك�ل جلنة فرعیة عن جلنة ا�الیة  �ملوافقة 05/05/2018 رمققرار  ←
  .الرابطة بني مرا²ش و ورزازات G9لق�اممبهمة اس(تطالعیة ٕاىل الطریق الوطنیة رمق 

 

 :ا6ٔس(ئV الشفهیة •

̀ٔعامل �لسة ا6ٔس(ئV الشفهیة لیوم الثال�ء$ىل  �ملوافقة 06/05/2018 رمققرار  ←  2018فربا�ر  06 �دول 
 .`ٔمحد خلریف ´ٔمني Gل�لسة والس(یدمحید Lوسكوس  اليت س̀رئسها اخللیفة الثالث Gلرئ.س الس(ید
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  :العالقات اخلارج�ة والتعاون والرشاكة •


شار�ن من رئ.س اXلس $ىل ا�عوة املو¶ة Gلس(ید رئ.س جملس املس �ملوافقة  07/05/2018 رمققرار  ←
 .2018 فربا�ر 28و G26لق�ام 2زºرة رمسیة لبالده مابني الوطين مجلهوریة سلوف�نیا 

̀ٔور� �ملغرب �ملوافقة  08/05/2018 رمققرار  ← رئ.س جملس  الس(یدGلقاء $ىل طلب رئ.س مك�ب جملس 
 .املس
شار�ن

اGلجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة ا6ٔوربیة ٕاىل  $ىل املهمة اليت س(تقوم هبا�ملوافقة  09/05/2018 رمققرار  ←
لتق�مي معل اXمو$ات املوضو$اتیة وهت½ التقر�ر  2018 فربا�ر 09و 05 الربملان ا6ٔورويب ¨سرتاس(بورغ مابني

 .الس(نوي Gلجنة

̀ٔعامالج%ع جلنة الت�س(یق مع جملس النواب موضوع بتضمني  10/05/2018 رمققرار  ← `ٔعضاء �دول 
 .الربملانیة املغربیة مب�لس الشورى املغاريبالشعبة 

مÀتدى 2رملان $ىل مشاركة وفد عن جملس املس
شار�ن يف `ٔشغال �ملوافقة  11/05/2018 رمققرار  ←
خماطر وحتدºت حریة حركة ا6ٔشÅاص " اÂي س.�دارس موضوع  اXمو$ة jق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا

اÂي س(یعقد بداكر �لس(نغال  "�ول غرب ٕافریق�ا ومشلك الهجرة والبضائع يف فضاء اXمو$ة jق�صادیة 
 .اجلاري فربا�ر15و  12مابني

  

  :التواصل •

  .قصد تقدمي حصیV اXلسندوة حصف�ة بعد اخ�تام ا�ورة ال
رشیعیة احلالیة بعقد 16/05/2018 رمققرار  ←

̀ٔ$ده $ىل مرشوع اÎهنوض �لتواصل دال جملس ا�ملصادقة 17/05/2018 رمققرار  ← ملس
شار�ن اÂي 
 :مع اختاذ إالجراءات املواLبة التالیة وتÏين خمتلف املقرت�ات اليت تضمهنا حماسب اXلس الس(ید رش(ید املنیاري

ٕا�داث لیة Gلت�س(یق حتت ٕارشاف حماسب اXلس الس(ید رش(ید املنیاري وعضویة ممثل عن دیوان  •
مدراء الفرق الربملانیة قصد الت�س(یق Gلهنوض  الس(ید الرئ.س والسادة مدراء مد�رºت اXلس والسادة

 .مب�ال التواصل املؤسسايت

×لكیف امللكف بقسم إال$الم ٕ�دارة جملس املس
شار�ن بت
�ع تنف�ذ مضمون إالتفاق�ة اليت وقعها جملس  •
 .املس
شار�ن مع واك� املغرب العريب لØٔنباء
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 :خمتلفات •

ر الندوة اليت س
Àظمها وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إالÙسان $ىل حضو �ملوافقة  18/05/2018 رمققرار  ←
دورالربملان يف `ٔعامل خطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة "$ىل هامش املعرض ا�ويل Gلك�اب حول 

  .��ار البیضاء 2018فربا�ر  13یوم الثال�ء " وحقوق إالÙسان

 

 

  قضاº لٕالطالع
  

  :امةحضور `ٔعضاء اXلس Gل�لسات الع �
  :2018ینا�ر  30یوم الثال�ء  ̀ٔعضاء اXلس Gل�لس(تني العام�ني املنعقدتني اللحضور  - 
  .بدون $ذر) ة(م�غیب 22، و)ة(معتذر 31، و)ة(�ارض 66: �لسة ا6ٔس(ئV ا6ٔس(بوعیة  - 
  .بدون $ذر) ة(م�غیب 36، و)ة(معتذر 36، و)ة(�ارض 47: اجللسة ال
رشیعیة  - 
  .ضاء احلكومة جللسات ا6ٔس(ئV الشفهیة ا6ٔس(بوعیةحصیV حضور واعتذار `ٔع - 

 

  :ال
رشیع �

  .وضعیة دراسة مشاریع ومقرت�ات القوانني املعروضة `ٔمام اXلس •
  

  : ٕاخ�ار بتوصل جملس النواب مبقرت�ات القوانني التالیة •

 تعلقامل  11/29القانون التنظميي رمق  من 35و 31و 5مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري و×متمي املواد  •
̀ٔعضاء عن الفریق jس(تقاليل Gلو�دة والتعادلیة�6ٔحزاب الس(یاس(یة كام مت تغیريه ومتميه   .واÂي تقدم به 

ٕا�داث صندوق إالیداع والتدبري كام مت  ¨ش§ٔن 1.59.074مقرتح قانون بتغیري و×متمي الظهري الرشیف رمق  •
  .�دة والتعادلیةواÂي تقدم به `ٔعضاء عن الفریق jس(تقاليل Gلو تغیريه و×متميه 

̀ٔعضاء عن الفریق ٕ��داث واك� التمنیة القرویة واملناطق احلدودیة  یتعلقمقرتح قانون  • واÂي تقدم به 
  .jس(تقاليل Gلو�دة والتعادلیة

̀ٔعضاء عن الهیئة املس(تقV لتدبري نظام املسا$دة الطبیة "مقرتح قانون یقيض ٕ��داث  • واÂي تقدم به 
  .ة والتعادلیةالفریق jس(تقاليل Gلو�د
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واÂي تقدم به مبثابة مدونة التغطیة الصحیة ا6ٔساس(یة  65.00مقرتح قانون یقيض بتغیري و×متمي القانون رمق  •
  .̀ٔعضاء عن الفریق jس(تقاليل Gلو�دة والتعادلیة

به واÂي تقدم ¨ش§ٔن التف�.ش العام Gلاملیة  1.59.262مقرتح قانون یقيض بتغیري و×متمي الظهري الرشیف رمق  •
  .̀ٔعضاء عن الفریق jس(تقاليل Gلو�دة والتعادلیة

املتعلق ب
Àظمي وçس(یري  065.13من القانون التنظميي رمق  32مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري املادة  •
̀ٔعضاء عن الفریق jس(تقاليل Gلو�دة والتعادلیة`ٔشغال احلكومة والوضع القانون 6ٔعضاهئا    .واÂي تقدم به 

یتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا تطبیقا  02.12ميي یقيض ب
متمي القانون التنظميي رمق مقرتح قانون تنظ  •
̀ٔعضاء عن الفریق jس(تقاليل ا�س(تور كام مت تغیريه و×متميه  من 92و 6ٔ49حاكم الفصلني  واÂي تقدم به 
  .Gلو�دة والتعادلیة

  
  

  .بطاقة تقÀیة حول جلان تقيص احلقائق احملدثة من �ن اXلس �

  :العالقاéخلارج�ة �
  
$ىل السا$ة التاسعة  2018فربا�ر  �08نعقاد اج%ع مغلق مع الس(ید وز�ر الشؤون اخلارج�ة یوم امخل.س ٕاخ�ار   - 

.والنصف صبا�ا مبقر جملس النواب  

  .معل مجمو$ة الصداقة والتعاون بني جملس املس
شار�ن وجملس الش(یوخ الربازیيل2رWمج   - 
  

  : لكفة بفحص رصف مزيانیة اXلساGلجنة املؤق�ة امل �
 06الثال�ء ¥ایة یوم  ٕاىل 2018ینا�ر  31ا6ٔربعاء بت§ٔج�ل اج%ع اGلجنة اÂي اكن مقررا عقده یوم  ٕاخ�ار - 

  .2018فربا�ر 
  

  : شؤون السادة املس
شار�ن  �
̀ٔعضاء مجمو$ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة Gلشغل حماور -    .jس(تفادة مهنا التكو�ن املس(متر اليت �رغب السادة 

  

  :تنظميیةشؤون  �
فریقي العدا� والتمنیة والتجمع الوطين لØٔحرار حول الت§ٔخر يف التوصل بقرارات اج%$ات  مالحظات -

  .مك�ب اXلس
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  :شؤون ٕاداریة �
حول البوابة إاللكرتونیة Gلم�لس والتطبیقات ذات الصV �مع احملتوى وكذا مرشوع 2رWمج التكو�ن عرض  - 

  .ل ا6ٔنظمة املعلوماتیةيف جما
  

 :املنتدى الربملاين الثالث Gلعدا� jج%عیة  �
مجمو$ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة Gلشغل Gلمس
شارة الس(ید òرº احلرش لعضویة جلنة الق�ادة امللكفة انتداب  - 

  .�لتحضري Gلمنتدى
  

  :خمتلفات �
لضامن احلقوق واحلرºت لØٔقلیات املس(یحیة ×رافعیة من الفدرالیة الوطنیة Gلجمعیات ا6ٔمازیغیة مذLرة - 

 .املغربیة
من اGلجنة الوطنیة ملراق�ة حامیة املعطیات ذات الطابع الشخيص لتعیني ممثل عن جملس دعوة  - 

̀ٔشغال املؤمتر ا�ويل املغريب محلایة احلیاة   املس
شار�ن حلضور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


