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الس1ید رئ9س ا8لس  ربئاسةها3ٔس1بوعیاج�ع 2019ٔ!�ریل22االثنني  مك�ب جملس املس*شار'ن یـوم عقد
  :، وحضور ا3ٔعضاء السادة شامش�ن حكمي 

  

  اخللیفة ا3ٔول Kلرئ9س؛  :      عبد الصمد قGوح
  اخللیفة الثاين Kلرئ9س؛  :      وطيعبد إالالهاحلل

س   اخللیفة الثالث Kلرئ9س؛  :      محید Wوسكو
  اخللیفة الرابع Kلرئ9س؛  :    عبد القادر سالمة 

 اخللیفة اخلامس Kلرئ9س؛  :    عبد امحلید الصو'ري 
 ؛حماسب ا8لس :     العريب احملريش

 حماسب ا8لس؛  :      عز اe'ن زWري 
  لس؛حماسب ا8  :      عبد الوهاب بلفقGه

  .!ٔمني ا8لس :      !ٔمحد تو'زي
  

  

  : pج�ع لك من السادة فm اعتذر عن حضور هذا

 !ٔمني ا8لس؛  :      !ٔمحد اخلریف
 

 

  

  

    



  

  القرارات الصادرة عن اج�ع املك�ب
 

  :sالقة ا8لس مع املؤسسات اeس1توریة 

ج�ع ا�صص لالس�1ع لتقدمي التقر'ر جلنة العدل وال*رشیع وحقوق إالyسان يف vٕpرشاك  01/13/2019رمققرار  ←
ى " املوضوsايت حول من eن الس1ید الرئ9س ا3ٔول Kلم�لس " 2030 - �2015اهزیة املغرب لتنفGذ !ٔهداف التمنیة املس1تدامة مد
 .اs3ٔىل Kلحساvت

  

  : ال*رشیع
م�ارشة  2019 ٔ!�ریل 23 یوم النصوص ال*رشیعیة اجلاهزة�لسة sامة �Kراسة والتصویت sلىبربجمة 02/13/2019 رمققرار  ←

ویتعلق . ، والس1ید ٔ!محد تو'زي !ٔمGنا Kل�لسةعبد القادر سالمةبعد �لسة ا3ٔس1ئ� الشفهیة �رئاسة اخللیفة الرابع Kلرئ9س الس1ید 
 :ا3ٔمر vلنصصوالتالیة 

 ؛�رشاكت املسامهة املتعلق 17.95 بتغیري و�متمي القانون رمق 20.19 قانون رمقمرشوع  •

�رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س1یطة  املتعلق 5.96 بتغیري و�متمي القانون رمق 21.19رمق  قانونمرشوع  •
 .ورشكة التوصیة 3vٔسهم والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة

9ب sىل الساsة احلادیة عرشة صبا§ا، لرتت  2019ٔ!�ریل  23ٕاىل عقد ندوة الرؤساء یوم evعوة  03/13/2019 رمققرار  ←
  .املناقشة vجللسة العامة ال*رشیعیة

  

  :ا3ٔس1ئ� الشفهیة 

�رئاسة  ،2019 !ٔ�ریل 23الثال©ء sىل �دول ٔ!عامل �لسة ا3ٔس1ئ� الشفهیة لیوم  vملوافقة04/13/2019رمققرار  ←
 .ٔ!مGنا Kل�لسة !ٔمحد تو'زيوالس1ید  عبد الصمد قGوحKلرئ9س الس1ید  ا3ٔولاخللیفة 

  

 شفهیة ٔ!س1بوعیة جتمعها و§دة املعنیة، لكام تعلق ا3ٔمر بªٔس1ئ�وا8موsات مراس� ٕاىل الفرق  بتوجGه05/13/2019رمققرار  ←
 .مع اعتبار sدم التوصل vجلواب مبثابة موافقة مضنیة sىل ذ املوضوع،

 ساsة انطالق �لسات ا3ٔس1ئ� الشفهیة ا3ٔس1بوعیة والشهریة ±الل شهر رمضان املباركبت°دید  06/13/2019 رمققرار  ←
pة الثانیة عرشة زوsىل الساs. 

 

  :!ٔشغال اKل�ان 

إالدارة بتµس1یق مع جملس احملاس1بة svٕداد تقر'ر مفصل حول ٕاsداد رصف مزيانیة ا8لس بتلكیف  07/13/2019 رمققرار  ←
س  2018لس1نة  ، قصد ، یعرض sىل ٔ!نظار املك�ب ±الل pج�ع املق�ل2019و±الل الفرتة املمتدة من ینا'ر ٕاىل ·ایة مار

 .   2018انتداب من ینوب عن املك�ب لتقدمي توضی°ات لفائدة اKلجنة املؤق�ة امللكفة بفحص رصف مزيانیة ا8لس �رمس س1نة 

مرة لك شهر لتقدمي تقر'ر حول ظروف رصف مضن �دول ٔ!عامل اج�ع املك�ب نقطة vٕدراج 08/13/2019رمققرار ←
 ).من لك شهراالثنني ا3ٔول (املزيانیة ٔ!مام ٔ!عضاء املك�ب 



Áل االتفاقGة املتعلقة بتصفGة مفامح جرادة  موsد ٕایداع تقر'ربت°دید  09/13/2019 رمققرار  ← ªيفجلنة تقيص احلقائق حول م 
 .2019ماي  21ٔ!قصاه یوم  ٔ!�ل

  :تقGمي الس1یاسات العمومGة 

�ع ا8موsة امللكفة مبناقشة sىل طلب الفریق pس1تقاليل Kلو§دة التعادلیة تªٔجGل اجvملوافقة  10/13/2019رمققرار  ←
sىل الساsة الثانیة عرشة  2019ٔ!�ریل  24ا3ٔربعاء  یومٕاىل  2019ٔ!�ریل  23وتقGمي pسرتاتیجیة الوطنیة Kلامء لیوم الثال©ء 

pزو.  
  

  :العالقات اخلارجGة 

، ٕاجراء حماد©ت مع هنغاریةرئ9س امجلعیة الوطنیة ال ، sLaszlo Köverىل طلب الس1یدvملوافقة    11/13/2019 رمققرار  ←
 .sىل الساsة احلادیة عرش صبا§ا 2019ٔ!�ریل  29رئ9س جملس املس*شار'ن، وذ یوم االثنني  ،عبد احلكمي بµشامشالس1ید

ى قاsات جملس العقوبة إالsدامش1بكة الربملانیات والربملانیني ضد طلب sىل vملوافقة  12/13/2019رمققرار  ← س1تعامل ٕا§د
!ٔي دور Kلربملانیات والربملانیني vملنطقة املغاربیة يف ٕالغاء عقوبة ":�ل عقد مائدة مس1تد'رة مغاربیة حول موضوع املس*شار'ن من !ٔ 

 .ابتداء من الساsة التاسعة صبا§ا 2019ٔ!�ریل  24، وذ یوم ا3ٔربعاء "إالsدام؟

مجموsة خبصوص ØشكGل ، الالتفيالربملان ، رئ9سة InaraMurnieceالس1یدةطلب sىل vملوافقة  13/13/2019 رمققرار  ←
س  14صداقة مع الربملان املغريب بتارخي   .2019مار

Kلجمعیة الربملانیة  18ٔ!�ریل مكوsد لتقدمي عرض حول هتÜيء اeورة اخلریفGة  29 یوم االثننيبت°دید  14/13/2019 رمققرار  ←
vملنظمة ا3ٔمن والتعاون يف ٔ!ورو. 

مجموsة صداقة  ب*شكGلاخللیفة اخلامس Kلرئ9س عبد امحلید الصو'ري الس1ید  طلبsىل vملوافقة  15/13/2019رمققرار  ←
 .Øش1یكGة –وتعاون مغربیة 

س طلرب sىل  vملوافقة16/13/2019رمق  قرار ← ى العاملي الساد ئ9س جلنة املالیة �شªٔن مشاركة مقرر اKلجنة يف املنتد
 ".تدبري اe'ن العمويم" حول  ببارáس 2019 ٔ!�ریل24و  23والتمنیة یويم  يوالعرش'ن ملنظمة التعاون pق�صاد

ى vململكة رئ9س  الس1یداملوâة من eن عوةاseىل تلبیة  vملوافقة17/13/2019رمق  قرار ← العربیة جملس الشور
س وفد من  لقGام �زäرة رمسیةK Kلس1ید رئ9س جملس املس*شار'ن  واملوâةالسعودیة  .ا8لسKلمملكة sىل رٔ!

  
  :خمتلفات 

 :طلبات زäرة مقر جملس املس*شار'ن، لفائدة sىل vملوافقة  20/13/2019 رمققرار  ←

  .طن�ةب !ٔلفا Kلتعلمي اخلصويص مؤسسة •

  .الثانویة العلمیة صومعة حسان vلرvط •

  .مجعیة عطاء Kلتمنیة pج�عیة vلرvط •

  .vملغرب ةطلبة ا3ٔاكدميیة اeبلوماس1یة إالیطالی •

 


