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 04/2020قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2020رینا�27لیوم االثنني 

  

الس4ید عبد اج
8ه ا6ٔس4بوعي 1رئاسة رئ-س ا,لس  2020ینا�ر27مك�ب جملس املس&شار�ن یـوم إالثنني  عقد
  :، وحضور ا6ٔعضاء السادةاحلكمي 1ن شامش

 

 اخللیفة ا6ٔول Kلرئ-س؛  :        عبد الصمد قGوح
 اخللیفة الثالث Kلرئ-س؛  :        محید Pوسكوس

 خلامس Kلرئ-س؛اخللیفة ا  :      عبد امحلید الصو�ري
 ا,لس؛  حماسب  :        العريب احملريش
  ا,لس؛  حماسب  :        عز ا\�ن زPري

  _ٔمني ا,لس؛  :        _ٔمحد تو�زي
  ._ٔمني ا,لس  :        _ٔمحد اخلریف

 
  

 
  
 

 bع السادةف
  :اعتذر عن حضور هذا dج
  

  اخللیفة الثاين Kلرئ-س؛  :       عبد إالالهاحللوطي
 لیفة الرابع Kلرئ-س؛اخل   :        عبد القادر سالمة
 حماسب ا,لس؛  :        عبد الوهاب بلفقGه

 ._ٔمني ا,لس  :        ٕادرoس الرايض
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  القرارات الصادرة عن اج
ع املك�ب
 
  

  
 :العالقات مع املؤسسات ا\س4توریة

Kلمuلس ا86ٔىل Kلحساrت واس4ناد املبدئیة 8ىل احملاور ا6ٔولیة ملناقشة تقر�ر الس4ید الرئ-س ا6ٔول  rملوافقة01/04/2020رمققرار  ←
  .النظر لرئاسة ا,لس، ٕالضافة مواضیع _ٔخرى بعد dس4
ع لعرض الس4ید الرئ-س ا6ٔول

الس4ید ادرoس الرايض ٔ_مGنا Kلuلسة املشرتكة ا{صصة لالس4
ع ٕاىل عرض الس4ید الرئ-س ا6ٔول rنتداب  02/04/2020قرار رمق  ←
 .2018حملامك املالیة 1رمس س4نة Kلمuلس ا86ٔىل Kلحساrت �ش�ٔن _ٔعامل ا

مكو8د لعقد �لسة م�اقشة عرض الس4ید 8ىل السا8ة الثالثة بعد  الزوال  2020فربا�ر  10بت�دید یوم االثنني  03/04/2020رمققرار  - 5.1
 .الرئ-س ا6ٔول ا,لس ا86ٔىل Kلحساrت حول ٔ_عامل احملامك املالیة

لس لعضو وا�د rحملمكة ا\س4توریة يف ٕاطار جتدید الثلث ا6ٔول 6ٔعضاهئا عن مسطرة انت�اب ا, rٕال8الن04/04/2020رمققرار  ←
 مع تضمني ٕامس املرحش املعين بتuدید العضویة يف إال8الن ا�ي س4یصدر عن رئاسة ا,لس يف املوضوع، 8ىل _ٔن تعقد 2020ینا�ر29یوم 

 .8ىل السا8ة الثانیة بعد الزوال 2020فربا�ر�11لسة dنت�اب یوم 

رافعة ٔ_ساس4یة من ٔ_�ل حتقGق التمنیة  :العقار يف املغرب"ا,لس dق�صادي وdج
عي والب-يئ حول  ر_ٔيبتوزیع  05/04/2020مق قرار ر ←
 .، 8ىل الفرق وا,مو8ة r,لس"املس4تدامة وإالدماج dج
عي

 
  :ال&رشیع

 :ىل اKلuان ا{تصة، ویتعلق ا6ٔمر rلنصوص التالیةالنصوص الواردة 8ىل ا,لس من جملس النواب �rٕ 8ا¤ 06/04/2020رمققرار  ←
 

املعینة ) 1973مارس  2( 1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211بتغیري وªمتمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  37.17مرشوع قانون رمق  �
  مبوج¯ه �دود املیاه إالقلميیة؛

مGل حبري عرض  200امل±ش�ٔة مبوج¯ه م�طقة اق�صادیة °الصة 8ىل مسافة  1.81بتغیري وªمتمي القانون رمق  38.17مرشوع قانون رمق  �
 الشواطئ املغربیة؛

 املتعلق مبدونة احملامك املالیة؛ 62.99بتغیري وªمتمي القانون رمق  39.19مرشوع قانون رمق  �

 یتعلق rلتقGمي البG´يئ؛ 49.17مرشوع قانون رمق  �

 ¶ام الطب الرشعي؛یتعلق ب&�ظمي ممارسة  77.17مرشوع قانون رمق  �

من ربیع ا6ٔول  14بتارخي  1.11.03الصادر ب&�فGذه الظهري الرشیف رمق  31.08من القانون رمق  202مق�ـرح قانون �ريم ٕاىل تغیري وªمتمي املادة  �
 .القايض بت�دید تدابري محلایة املس4هت¹) 2011فربا�ر  18( 1432

بعد 2020فربا�ر04مقرتح النظام ا\ا°يل Kلمuلس مضن �لسة 8امة ¼رشیعیة یوم  ا\راسة والتصویت 8ىل بربجمة 07/04/2020رمققرار  ←
 .�لسة dس4ئ¿ الشفهیة

 

  
  :ا6ٔس4ئ¿ الشفهیة 

الثالثة بعد 8ىل السا8ة  2020 ینا�ر 28ا6ٔس4ئ¿ الشفهیة لیوم الثالÁء  �لسة8ىل �دول ٔ_عامل rملوافقة  08/04/2020رمققرار  ←
 ._ٔمGنا Kلuلسةٕادرoس الرايض، والس4یدمحید Pوسكوسلث Kلرئ-س الس4ید ، 1رئاسة اخللیفة الثاالزوال
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 :العالقات اخلارجGة 

Kلجمعیة العامة لالحتاد الربملاين ا\ويل وdج
8ات املوازیة  8142ىل املشاركة يف ٔ_شغال ا\ورة rملوافقة  09/04/2020رمق قرار ←
 .2020_1ٔریل  20ٕاىل  16اليت س4تحتضهنا ج�یف من 

دور الربملاÇت ": وعقد ندوة موازیة حول Kلربملان إالفریقي املعنی&ني rلتuارة والنقلاج
ع اKلجنتني ا\امئتني rح�ضان 10/04/2020رمققرار ←
س مار  07فربا�ر ٕاىل  27، وذÎ °الل الفرتة املمتدة من " ZLECAFإالفریقGة يف مواPبة تفعیل اتفاقGة م�طقة التuارة احلرة القاریة إالفریقGة 

2020. 

اح�ضان جملس املس&شار�ن 6ٔشغال ا\ورة السادسة Kلجمعیة العامة لش4بكة الربملانیني ا6ٔفارقة لتقGمي 8ىل rملوافقة 11/04/2020رمق قرار ←
 .2020یولیوزالتمنیة، وذÎ °الل شهر 

 75ط يف امحل¿ العاملیة لت�لید ا�Pرى 8ىل ا\عوة املوÒة من طرف dحتاد الربملاين ا\ويل لالخنراrملوافقة  12/04/2020رمق قرار ←
 .ملنظمة ا6ٔمم املت�دة

8ىل طلب رئ-س 1رملان _ٔمر�اك الالتی±Gة والكرای-ب لعقد اج
ع مبقر الربملان املغريب لتدارس rملوافقة  13/04/2020رمق قرار ←
 .2020فربا�ر ای-ب °الل شهر اخلطوات العملیة لهیلكة املنتدى الربملاين لبÖان ٕافریقGا و_ٔمر�اك الالتی±Gة والكر 

 .املؤمتر ا\ويل Kلربملانیني من _ٔ�ل القدس8ىل املشاركة فrGملوافقة  14/04/2020رمق قرار ←
 

 
 :_Ùٔشطة ٕاشعاعیة 

ٔ_رضیة ومرشوع 1رÇمج املنتدى الربملاين اخلامس Kلعدا¤ dج
عیة، 8ىل ٔ_ن یعاد ٕادراج 8ىل rملوافقة  14/04/2020رمق قرار ←
  .ن �داول ٔ_عامل dج
8ات املق¯¿ Kلمك�باملوضوع مض

 
  

 :خمتلفات 

Kلتعلمي  NEWTONاملرPب املدريس  من طرفجملس املس&شار�ن زÜرة مقر 8ىل طلب rملوافقة 17/04/2020قرار رمق ←
 .rلق�یطرة اخلصويص

رئ-س dحتاد ا\ويل Kلش4باب م�ظمة الش4ب-¯ة dس4تقاللیة اس4تق¯ال وفد عهنا رفقة طلب 8ىل rملوافقة  18/04/2020رمققرار  ←
  .2020فربا�ر  07 ا\ميقراطي یوم امجلعة
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  قضاK Üلمتابعة
 
  

  

  :8القات °ارجGة

ملؤمتر احتاد جمالس ا\ول ا6ٔعضاء يف م�ظمة التعاون إالساليم  17جملس النواب التوÙيس دمع ªرش4یح توÙس الح�ضان ا\ورة  طلب -
 .2022°الل س4نة 

لشؤون اخلارجGة والتعاون إالفریقي واملغاربة املقميني rخلارج تفGد 1رغبة رئ-س مجمو8ة الصداقة املغربیة الرتPیة rلربملان وزارة ا مراس¿ -
الرتيك يف دعوة لك من رئ-س مجمو8ة الصداقة املغربیة الرتPیة مبuلس النواب ورئ-س مجمو8ة الصداقة املغربیة الرتPیة مبuلس 

 .2020ٔ_ش�اص ٕاضافGني °الل ا6ٔس4بوع ا6ٔول من شهر یونیو  4ة معل ٕاىل ªرPیا 8ىل رٔ_س وفد یتكون من املس&شار�ن KلقGام 1زÜر 
 .من ا6ٔمني العام مجلعیة ا6ٔم�اء العامني KلربملاÇت العربیة خبصوص عنوان موضوع املؤمتر املق¯ل Kلجمعیةمراس¿  -

  :خمتلفات

: 2011املسار احلقويق يف املغرب م�ذ دس4تور " حول موضوعة ندوة وطنی املك�ب املغريب حلقوق إالÙسان ب&�ظميطلب  -
 .بقا8ة الندوات r,لس وdس4تفادة من حفل شاي 8ىل رشف املشاركني"ا6ٔس4ئ¿ وdنتظارات

املوÒة Kلس4ید رئ-س جملس املس&شار�ن Kلحضور واملشاركة يف ٔ_شغال اKلقاء ا\رايس املنظم من طرف فریق العدا¤ عوة ا\ -
بقا8ة  2020فربا�ر 05 وذÎ یوم ا6ٔربعاء "8امان ونصف من املالیة ال&شارPیة rملغرب" مبuلس املس&شار�ن يف موضوع والتمنیة 

 .الندوات r,لس

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


