
  16/2019رقم  اجتماع   �

  2019ماي   13اإلثنين  ليوم

  

  

اج01ه أ.س,بوعي (رئاسة رئ$س ا#لس  2019ماي  13مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني دعق
  :، وحضور أ.عضاء السادةالس,ید حكمي (ن شامش

  اخللیفة أ.ول Gلرئ$س؛  :    عبد الصمد قBوح �

  اخللیفة الثاين Gلرئ$س؛  :    عبد إالالهاحللوطي �

  اخللیفة الثالث Gلرئ$س؛  :      محید Rوسكوس �

  اخللیفة الرابع Gلرئ$س؛  :    در سالمةعبد القا �

 اخللیفة اخلامس Gلرئ$س؛  :    عبد امحلید الصو�ري  �

  حماسب ا#لس؛ :     العريب احملريش �

  حماسب ا#لس؛  :    عبد الوهاب بلفقBه �

  حماسب ا#لس؛  :      عز ا`�ن زRري �

 .cٔمني ا#لس  :      cٔمحد اخلریف �

  cٔمني ا#لس؛ :      cٔمحد تو�زي �

  .مني ا#لسcٔ   :      ادرgس الرايض �
  

 

 

  

  

    



  

h ج1ع القرارات الصادرة عن  

 :شؤون تنظميیة �

إالدارة 0yٕداد تصور حول ٕا0ادة هتیئة قا0ة اجللسات، وعرضه 0ىل بتلكیف 01/16/2019قرار رمق  ←

 .اج1ع املك�ب املق}ل

ة 0ىل السا0ة احلادیة عرش  2019ماي  14ندوة الرؤساء یوم الثال|ء بعقد  02/16/2019قرار رمق  ←

 .صبا�ا

رسائل ٕاىل cٔعضاء ا#لس املتغیبني بدون 0ذر عن اجللس,تني املنعقدتني  بتوجBه 03/16/2019قرار رمق  ←

 .من النظام ا`ا�يل 163، وفقا ٔ.حاكم املادة 2019ماي  7یوم الثال|ء 

الفرق وا#مو0ة حلث cٔعضاهئا 0ىل توجBه مراسالت اعتذار خشيص  مبراس� 04/06/2019قرار رمق  ←

 .رئاسة ا#لس وٕارفاقها yلو|ئق املث��ة مىت اكن ذ� ممك�ال

رسا� الفریق ا`س,توري ا`ميقراطي hج1عي yنتداب املس�شارة  بتالوة 05/16/2019قرار رمق  ←

 .2019ماي  014ا�شة cٓیتعال رئ$سة الفریق يف اجللسة العامة لیوم الثال|ء 

 

  :م�اقشة احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة �

  

موضوع حتدید £رخي ¡لسة م�اقشة احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة بعرض  2019/ 06/16قرار رمق ←

 .مب§لس املس�شار�ن 0ىل رؤساء الفرق وا#مو0ة، من cٔ¡ل اختاذ القرار أ.¥سب

الس,ید ٕادرgس الرايض يف cٔمانة اجللسة املشرتكة #ليس الربملان لتقدمي  بتعیني 07/16/2019قرار رمق  ←

 .2019ماي  13إالثنني  � املر�لیة لعمل احلكومة یوماحلصی

 

 : ال�رشیع �



م}ارشة بعد ¡لسة أ.س,ئ�  2019ماي  14¡لسة معومBة، یوم الثال|ء بربجمة  2019/ 08/16قرار رمق  ←

  : الشفهیة، G±راسة والتصویت 0ىل مشاریع القوانني اجلاهزة التالیة

  سايس لبنك املغرب؛ املتعلق yلقانون ا.ٔ  40.17قانون رمق  مرشوع •

  .�yٕداث الواك� الوطنیة Gلتجهزيات العامة 48.17قانون رمق  مرشوع •

وسريcٔس هذه اجللسة اخللیفة الرابع Gلرئ$س الس,ید عبد القادر سالمة والس,ید cٔمحد خلریف cٔمBنا 

 .Gل§لسة

  :أ.س,ئ� الشفهیة �

ماي  14الثال|ء فهیة لیوم 0ىل ¡دول cٔعامل ¡لسة أ.س,ئ� الش  yملوافقة 2019/ 09/16قرار رمق ←

 .(رئاسة اخللیفة اخلامس Gلرئ$س الس,ید عبد امحلید الصو�ري والس,ید cٔمحد خلریف cٔمBنا Gل§لسة ،2019

ص طلب تقدمي مو0د عقد ¡لسات  yل�شاور 10/16/2019قرار رمق  ← مع ندوة الرؤساء خبصو

 .أ.س,ئ� الشفهیة ٕاىل احلادیة عرش صبا�ا �الل شهر رمضان املبارك

  

 : العالقات اخلارجBة �

ى ا`ويل حول تطور الفكر الربملاين"0ىل املشاركة يف لك من yملوافقة  2019/ 11/15قرار رمق ← " املنتد

من شهر yلعامصة موسكو �الل الفرتة املمتدة من فاحت ٕاىل Ãایة الثالث " ٕافریقBا-املؤمتر الربملاين روس,یا"و

 .2019یولیوز 

0ىل املشاركة يف cٔشغال ا`ورة الربیعیة Gلجمعیة الربملانیة ملنظمة �لف قة yملواف 12/16/2019قرار رمق  ←

ماي ٕاىل Ãایة الثالث من شهر  31سلوفاRیا �الل الفرتة املمتدة من /شامل أ.طليس املزمع تنظميها بربات$سالفا

 .2019یولیوز 

تنفBذیة لالحتاد الربملاين Gلجنة ال  074ىل املشاركة يف cٔشغال ا`ورة yملوافقة  13/16/2019قرار رمق  ←

 .2019یونیو  14و 13یويم ٕافریقBا الوسطى /إالفریقي املزمع عقدها ببانغي

0ىل املشاركة يف cٔشغال جلنة القضاÉ الس,یاس,یة وا`ميقراطیة yمجلعیة yملوافقة  14/16/2019قرار رمق  ←

 .2019ماي  20یوم فر¥سا /الربملانیة #لس cٔوروy املزمع عقدها ببارgس



0ىل املشاركة يف cٔشغال اج1ع جلنة القضاÉ القانونیة وحقوق إال¥سان yملوافقة  15/16/2019قرار رمق  ←

 .2019ماي  29و 28یويم فر¥سا /yمجلعیة الربملانیة #لس cٔوروy املزمع عقدها ببارgس

 cٔشغال ندوة مشاركة رئ$س جلنة اخلارجBة مب§لس املس�شار�ن يفyملوافقة 0ىل  16/16/2019قرار رمق  ←

املزمع عقدها مبقر ¡امعة " حنو بناء اسرتاتیجیة عربیة مو�دة Gلتعامل مع دول اجلوار اجلغرايف"حتت عنوان 

 .2019یونیو  17یوم ا`ول العربیة yلقاهرة 

0ىل طلب رئ$س ا#لس الوطين الفلسطیين، دمع ا`ول العربیة yملوافقة  17/16/2019قرار رمق  ←

معوم ٕافریقBا 0رب ٕادراج بند دامئ ی��اول القضیة الفلسطیBÍة 0ىل ¡دول cٔعامل دورات هذه أ.عضاء بربملان 

 .املؤسسة

 :خمتلفات �

اخللیفة اخلامس Gلرئ$س الس,ید عبد امحلید الصو�ري Gلمشاركة يف  yنتداب 21/16/2019قرار رمق  ←

لتقدمي النتاجئ أ.ولیة G±راسة ، 2019ماي  22یوم  الندوة اليت ینظمها املعهد املليك G±راسات إالسرتاتیجیة

 .املرتبطة yلبحث العلمي وhبتاكر yلعامل العريب

  

  قضاG Éلمتابعة

 : العالقات اخلارجBة �

من رئ$س الربملان العريب Gلس,ید املس�شار ن�Bل أ.ندلويس بصف�ه رئ$سا Gلجنة الشؤون  مراس� �

ص yلندوة اليت یعزتم هذا  ال�رشیعیة والقانونیة وحقوق إال¥سان yلربملان العريب حول التصور اخلا

یونیو  17وم ، وذ� yلقاهرة ي"إال0دام يف ا`ول العربیة وضام×ت التطبیق"أ.�ري تنظميها يف موضوع 

2019.  

ى  مشاركة � القBادات الس,یاس,یة "جملس املس�شار�ن يف اج01ات م�تد
ى WPLWomenpolitical Leaders"الÍسائیة قطة مرتبطة y`عوة ن(وورقة حول املنتد

ى بطوRیو واليت متت املصادقة  2019یونیو  Éٔc25 -27م الیاyن /Gلمشاركة يف hج1ع املق}ل Gلمنتد
 ).0لهيا يف hج1ع السابق الج1ع املك�ب


