
  17/2019رقم  اجتماع   �

  2019ماي   20اإلثنين   ليوم

  

ا1ٔس/بوعي ,رئاسة رئ'س ا&لس اج$#ه  2019ماي  20مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني عقد
  :، وحضور ا1ٔعضاء السادةالس/ید حكمي ,ن شامش

  اخللیفة ا1ٔول Fلرئ'س؛  :    عبد الصمد قAوح �

  اخللیفة الثاين Fلرئ'س؛  :    عبد إالالهاحللوطي �

  اخللیفة الثالث Fلرئ'س؛  :      محید Qوسكوس �

  اخللیفة الرابع Fلرئ'س؛  :    عبد القادر سالمة �

 اخللیفة اخلامس Fلرئ'س؛  :    عبد امحلید الصو�ري  �

  حماسب ا&لس؛ :     العريب احملريش �

  حماسب ا&لس؛  :    عبد الوهاب بلفقAه �

  حماسب ا&لس؛  :      عز ا_�ن زQري �

  ؛bٔمني ا&لس :      bٔمحد تو�زي �

  .bٔمني ا&لس  :      ادرdس الرايض �
  

  :فj اعتذر عن حضور هذا gج$ع

  

 .bٔمني ا&لس  :      bٔمحد اخلریف �
 

 

 

  

  



  ج$ع رارات الصادرة عن gالق

  :شؤون تنظميیة �

 

إالدارة wالتصال wملهندس املعامري قصد موافاة bٔعضاء املك�ب بتلكیف  01/17/2019قرار رمق  ←

الس'�اریوهات املقرت�ة ٕال#ادة هتیئة قا#ة اجللسات، وٕا#ادة ,رجمة املوضوع مضن zدول bٔعامل gج$ع املقyل 

 .Fلمك�ب

#ىل السا#ة الثانیة والنصف زوg مكو#د  2019یونیو  03االثنني یوم  بت�دید 02/17/2019قرار رمق  ←

 F 2019یونیو  11(، ویوم الثال�ء ا1ٔول بعد عید الفطرلحصی� املر�لیة لعمل احلكومةملناقشة ا&لس( 

مyارشة بعد zلسة ا1ٔس/ئ� الشفهیة لعقد zلسة gس/$ع لرد الس/ید رئ'س احلكومة #ىل املناقشة وحتدید 

  .املناقشة يف ثالث سا#ات ونصف جللسةإالجاملیة دة امل

 

 : ال�رشیع �

zلسة �رشیعیة �Fراسة والتصویت #ىل مرشوع قانون التصفAة رمق بعقد  2019/ 03/17رمق قرار  ←

مyارشة بعد zلسة  2019ماي  28الثال�ء یوم  ��2016فAذ قانون املالیة Fلس/نة املالیة املتعلق ب  26.18

 .ا1ٔس/ئ� الشفهیة ا1ٔس/بوعیة

  :ا1ٔس/ئ� الشفهیة �

مو#د zلسات ا1ٔس/ئ� الشفهیة املنعقدة �الل شهر رمضان ٕاىل السا#ة بتقدمي  2019/ 04/17قرار رمق ←

 .وgاحلادیة عرش صبا�ا بدل السا#ة الثانیة عرشة ز 

#ىل zدول bٔعامل zلسة ا1ٔس/ئ� الشفهیة الشهریة املتعلقة wلس/یاسة wملوافقة  05/17/2019رمق  قرار ←

,رئاسة الس/ید رئ'س ا&لس، #ىل السا#ة احلادیة عرش صباح  2019ماي  21الثال�ء  العامة املربجمة یوم

 .والس/ید ٕادرdس الرايض bٔمAنا Fل لسة

دید حماور اجللسة الشهریة لشهر یونیو ٕاىل ¡ایة gج$ع املقyل، #ىل حت wٕرzاء 06/17/2019رمق  قرار ←

 : bٔساس gقرتا�ات التالیة



  الس ل gج$عي املو�د؛ •

  اسرتاتیجیة احلكومة يف جمال gس�£ر العمويم؛ •

 .وضعیة املتقا#د وماكنته يف الس/یاسات العمومAة •

  : bٔشغال اجلان �

ىل رئ'سة جلنة تقيص احلقائق حول تصفAة مفامح جرادة، مراس� إ  بتوجAه 2019/ 07/17قرار رمق ←

وٕا#ادة ٕادراج املوضوع مضن zدول bٔعامل gج$ع  )2019ماي  21(لٕالخyار ªwهتاء zbٔل ٕایداع تقر�رها 

  .املقyل

 : العالقات اخلارجAة �

دها wلقاهرة املزمع عقا_عوة Fلمشاركة يف bٔشغال الربملان العريب #ىل  wملوافقة 2019/ 08/17رمق قرار  ←

الس/ید املس�شار ن¯Aل ا1ٔندلويس، عضو : عضو الشعبة( 2019یونیو  19ٕاىل  �15الل الفرتة املمتدة من 

 ).فریق العدا± والتمنیة

مراس�من رئ'س الربملان العريب یطلب من �اللها �سدید مسامهة بعرض  2019/ 09/17رمق قرار  ←
  .#ىل جلنة الت¶س/یق بني ا&لسني 2019س/نة  ,رمس اململكة املغربیة يف مزيانیة الربملان العريب

ا_عوة املوºة من طرف سفري مجهوریة الصني الشعبیة ٕاىل wملوافقة #ىل  2019/ 10/17رمق قرار  ←

الس/ید عبد امحلید الصو�ري، اخللیفة اخلامس لرئ'س جملس املس�شار�ن Fلمشاركة يف املعرض ا_ويل لصنا#ة 

 .2019شهر ماي الصی¶Aة هنایة  Guizhou'�ظم يف مقاطعة الصی¶Aة اÂي س  Big Dataال 

إالدارة wختاذ التدابري الالزمة من zٔbل مشاركة اخللیة ا1ٔول Fلرئ'س، بتلكیف  2019/ 11/17رمق قرار  ←

  ).2019یونیو  15-  12(نیابة عن الس/ید الرئ'س، يف bٔشغال اج$ع رؤساء جمالس الش/یوخ ببارdس 

 

 خمتلفات  �

#ىل طلزبÑرة مقر جملس املس�شار�ن من طرف مجعیة نور حلقوق wملوافقة  12/16/2019قرار رمق  ←

 .ةالطفل وا1ٔم بقلعة الرساغن



مكو#د لعقد الندوة املوضو#اتیة حول  2019یولیوز  3ا1ٔربعاء یوم بت�دید    13/16/2019قرار رمق  ←

 .سطات –الفوارق ا&الیة جبهة ا_ار البیضاء 

  

  قضاF Ñلمتابعة

  

 : قات اخلارجAةالعال �

ى  حتدید • القAادات الس/یاس/یة "ØرQیبة وفد جملساملس�شار�ن Fلمشاركة يف اج$#ات م�تد

یونیو  27- 25الیاwن Ñbٔم /املزمع عقده بطوQیوWPLWomenpolitical Leaders"ال¶سائیة

ورقة حول مشاراكت الس/یدات املس�شارات يف gج$#ات السابقة : رفق�ه( .2019

ى؛ zدول مبشاراكت الس/یدات املس�شارات يف التظاهرات ا_ولیة م�ذ bٔكتو,ر  Fلمنتد

2015.(  

من وزارة الشؤون اخلارجAة والتعاون ا_ويل تطلب من �اللها انتداب ممثل عن مراس�  •
وزاري حول ٕاصالح القطاع ا1ٔمين يف ٕاطار gحتاد  -ا&لس Fلمشاركة يف gج$ع البني

 .2019یونیو  12 زارة یومإالفریقي املزمع عقده هبذه الو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


