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 03/2020قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2020ینا�ر 20لیوم االثنني 

  

الس3ید عبد اج
7ه ا5ٔس3بوعي 0رئاسة رئ,س ا+لس  2020ینا�ر 20مك�ب جملس املس%شار�ن یـوم إالثنني  عقد
  :، وحضور ا5ٔعضاء السادةاحلكمي 0ن شامش

 خللیفة الثاين Hلرئ,س؛ا  :       عبد إالالهاحللوطي
  اخللیفة الثالث Hلرئ,س؛  :        محید Nوسكوس

 اخللیفة الرابع Hلرئ,س؛  :        عبد القادر سالمة
 اخللیفة اخلامس Hلرئ,س؛  :      عبد امحلید الصو�ري

 ا+لس؛  حماسب  :        العريب احملريش
  ا+لس؛  حماسب  :        عز ا[�ن زNري

  .`ٔمني ا+لس  :        `ٔمحد تو�زي
  

 
  
 

bع السادة ف
  :اعتذر عن حضور هذا dج
  

  اخللیفة ا5ٔول Hلرئ,س؛  :        عبد الصمد قhوح
 حماسب ا+لس؛  :        عبد الوهاب بلفقhه

 `ٔمني ا+لس؛  :        `ٔمحد اخلریف
 .`ٔمني ا+لس  :        ٕادرnس الرايض
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  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب
  

  :شؤون تنظميیة

̀ٔشغال اجللسات العامة بتفعیل  01/03/2020 رمققرار  ← مق�ضیات النظام ا[ا}يل Hلتعاطي مع التغیبات yري املربرة 5ٔعضاء ا+لس عن 
Hل%شاور �ش�ٔن �االت العذر املق�و�، وتوجhه  2020ینا�ر  21واHل�ان ا[امئة، بعد عرض املوضوع 7ىل ندوة الرؤساء }الل اج
عها لیوم 

  .رق وم�سقي ا+مو7ات ورؤساء اHل�ان ا[امئةمراس� يف املوضوع ٕاىل رؤساء الف
 

 :العالقات مع املؤسسات ا[س3توریة

7ىل السا7ة السادسة مساء من `ٔ�ل  2020ینا�ر  �28لسة مشرتكة مع جملس النواب یوم الثال�ء بعقد  02/03/2020رمققرار  ←
  .2018الس3نوي Hلم�لس 0رمس س3نة dس3
ع ٕاىل عرض الس3ید الرئ,س ا5ٔول Hلم�لس ا75ٔىل Hلحسا�ت حول التقر�ر 

�لسة 7امة ملناقشة عرض الس3ید الرئ,س ا5ٔول Hلم�لس ا75ٔىل Hلحسا�ت حول التقر�ر الس3نوي Hلم�لس بعقد   03/03/2020 رمققرار  ←
�سب لعقد Hل%شاور حول التارخي ا5ٔ  2020ینا�ر  21ق�ل اخ�تام ا[ورة اجلاریة، وعرض املوضوع 7ىل ندوة الرؤساء یوم  02018رمس س3نة 

 )7ىل السا7ة الثالثة بعد الزوال 2020فربا�ر  10مت االتفاق 7ىل مس3توى ندوة الرؤساء 7ىل عقد اجللسة العامة ملناقشة العرض یوم إالثنني . (اجللسة

، 2020 ینا�ر 27ثنني 7ىل اجلدو� الزم یة النت�اب ا+لسلعضو وا�د �حملمكة ا[س3توریة ابتداء من یوم االٕ �ملوافقة  04/03/2020 رمققرار  ←
̀ٔن یمت عقد �لسة dنت�اب یوم  ̀ٔساس  مت االتفاق 7ىل مس3توى ندوة الرؤساء 7ىل عقد �لسة dنت�اب یوم الثال�ء . (2020ینا�ر  711ىل 

 )7ىل السا7ة الثالثة بعد الزوال 2020فربا�ر 11
 

  :ال%رشیع

بعقود الرشاكة بني القطا7ني العام واخلاص 7ىل جلنة املالیة والتخطیط املتعلق  46.18مرشوع قانون رمق ٕ��ا�  05/03/2020 رمققرار  ←
 .یتعلق بتس3یط املساطر وإالجراءات إالداریة 7ىل جلنة العدل وال%رشیع وحقوق إال�سان 55.19والتمنیة dق�صادیة، ومرشوع قانون رمق 

  

  :ا5ٔس3ئ� الشفهیة 

̀ٔمحد تو�زي ٔ̀ �نتداب   06/03/2020رمق قرار  ←  .2020 ینا�ر 21مhنا جللسة ا5ٔس3ئ� الشهریة لیوم الثال�ء الس3ید 

̀ٔعضاء احلكومة 5ٔشغال �لسات ا5ٔس3ئ� الشفهیة 7ىل ندوة الرؤساء یوم بعرض  07/03/2020رمققرار  ←  .2020ینا�ر  21حصی� حضور 
 

 :العالقات اخلارجhة 

الج
ع اHلجنتني ا[امئتني Hلربملان إالفریقي  لربملان املغريباح�ضاندفرت التحمالت املرتبط � النظر يفبت�ٔجhل  08/03/2020رمق قرار ←
دور الربملا±ت إالفریقhة يف مواNبة تفعیل اتفاقhة م طقة الت�ارة احلرة القاریة إالفریقhة ": املعنی%ني �لت�ارة والنقل وعقد ندوة موازیة حول

ZLECAF " 2020 مارس 07فربا�ر ٕاىل  27، وذ¸ }الل الفرتة املمتدة من. 

̀ٔعامل dج
ع املق�ل 7�ٕادة  09/03/2020 رمققرار  ← ٕادراج موضوع التدابري اHلوجس%hكhة املرتبطة �ملهام ا[بلوماس3یة مضن �دول 
 .Hلمك�ب

dحتاد العام ملقاوالت املغرب مضن شعبة اHلجنة الربملانیة املشرتكة 7ىل انتداب عضو من فریق �ملوافقة  10/03/2020رمق قرار  ←
  .وروبیة املغربیة، وتوجhه مراس� يف املوضوع ٕاىل رئ,س الفریق من `ٔ�ل انتداب عضو عن فریقها5ٔ 
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  :شؤون تنظميیة

}ل يف dخ�صاصات بني }لفاء الرئ,س ٕاىل yایة إالدارة حول ا5ٔسطر موضوع التدالنظر يف تقر�ر ابت�ٔجhل  11/03/2020رمققرار  ←
  .dج
ع املق�ل Hلمك�ب

̀ٔعامل ندوة الرؤساء لیوم ٕ�دراج  12/03/2020رمققرار  ←  21املراس� الواردة عن رؤساء الفرق �ش�ٔن مهنجیة التعامل مضن �دول 
 .2020ینا�ر 

 
 

 :خمتلفات 

̀ٔطفال �ملوافقة  15/03/2020رمققرار  ← 7ىل طلب مجعیة ا5ٔعامل dج
عیة ملوظفي وزارة ا[و� امللكفة حبقوق إال�سان 0متكني 
 .ن زÅرة ا+لس وحضور �لسة ا5ٔس3ئ� الشفهیةموظفي الوزارة م

 .2020فربا�ر  20طلب مجمو7ة مدارس راميان ب
رة لزÅرة مقر ا+لس یوم 7ىل �ملوافقة  16/03/2020رمققرار  ←
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 قضاH Åلمتابعة
 :7القة ا+لس مع املؤسسات ا[س3توریة 

 .2018ده لتقدمي عرض ÊرNیيب ملضمون التقر�ر الس3نوي Hلمؤسسة 0رمس س3نة مراس� الس3ید وس3یط اململكة �ش�ٔن اس3تعدا -
̀ٔو ٕابداء الر̀ٔي - ̀ٔ�ل بذل املسا7دة   :حتدید احملاور املقرتح عرضها 7ىل ا+الس ا[س3توریة من 

  :طلب ر̀ٔي ا+لس حول :ا+لس الوطين حلقوق إال�سان

  .ة �لتغريات املناخhةمدى مالءمة القوانني الوطنیة مع املواثیق ا[ولیة املتعلق •

 .یتعلق ب% ظمي ممارسة Îام الطب الرشعي، عند ٕا�الته 7ىل ا+لس 77.17مرشوع قانون رمق  •
  :طلب ر̀ٔي املؤسسة بعد ٕا�ا� مرشوعي القانونني 7ىل ا+لس :مؤسسة الوس3یط

  مبثابة مhثاق املرافق العمومhة 54.19مرشوع القانون رمق  •

  بتس3یط املساطر وإالجراءات إالداریةیتعلق  55.19مرشوع قانون رمق  •
  :طلب مسا7دة ا+لس يف ا+االت التالیة :ا+لس dق�صادي وdج
عي والب,يئ

  ؛"الطبقة املتوسطة"املنتدى الربملاين Hلعدا� dج
عیة، حول موضوع  •

  .املنتدى الربملاين Hلجهات •

مقرتح قانون یتعلق ٕ��داث الق اة الربملانیة، الوارد 7ىل ا+لس من  خبصوصطلب ر̀ٔي الهیئة  :الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي
  .2019یولیوز  26جملس النواب بتارخي 

یقيض بتغیري وÊمتمي مجمو7ة القانون اجلنايئ بعد  10.16مرشوع قانون رمق     طلب ر̀ٔي ا+لس حول :ا+لس ا75ٔىل Hلسلطة القضائیة
  .ٕا�الته 7ىل ا+لس

 :ال%رشیع

  .عیة دراسة مشاریع ومقرت�ات القوانني احملا� 7ىل ا+لسوض  -

  :العالقات اخلارجhة

̀ٔسس یوم  - ̀ٔ�د 29طلب رئ,س جملس الش3یوخ الباNس3تاين Êرش3یح املغرب لعضویة مؤمتر الربملانیني ا[ويل ا×ي    .غشت ٕ�سالم 

 :شؤون تنظميیة

  .تنظمي اجللوس دا}ل قا7ة اجللسات وٕا7ادة هتیئة القا7ة -

 
  :ٕاشعاعیة ̀ٔ�شطة
 2020فربا�ر  06طلب املس%شارة الس3ید ثوریة حلرش بصفهتا رئ,سة مجعیة م تدى مساهامت ب% ظمي مائدة مس3تد�رة یوم امخل,س  -

 ".̀ٔي منوذج Êمنوي حيمي حقوق املر̀ٔة ویضمن املساواة" مبقر ا+لس حول موضوع 
  

 

  

  

  

  

  

  


