
  19/2019رقم  اجتماع   �

  2019ماي   03اإلثنين  ليوم

  

  

اج12ه أ/س-بوعي *رئاسة رئ%س ا$لس  2019یونیو03مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني عقد
  :دة، وحضور أ/عضاء الساالس-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؛  :    عبد القادر سالمة �

  .حماسب ا$لس  :      عز ا�Zن زRري �

  ؛_ٔمني ا$لس :      _ٔمحد تو�زي �

  .س_ٔمني ا$ل  :      ٕادرaس الرايض �
  

  

  :فf اعتذر عن حضور هذا cج2ع السادة

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

  حماسب ا$لس؛ :     العريب احملريش �

  حماسب ا$لس؛  :    عبد الوهاب بلفقBه �

 ._ٔمني ا$لس  :      _ٔمحد اخلریف �
  
  
 
 
 



  

c ج2ع القرارات الصادرة عن  

  

  : احلصیr املرqلیة لعمل احلكومة �
  

الس-یدٕادرaس الرايض ٔ_مBنا جللسة مvاقشة ا$لس uنتداب  2019/ 01/19رمق قرار  ←
 .1ىل السا1ة الثانیة والنصف زوc 2019یونیو  03االثنني  Gلحصیr املرqلیة لعمل احلكومة یومه

یوم ٕاىل {ایة رئ%س احلكومةالس-ید |لسة cس-2ع ٕاىل رد  بتzٔجBل 2019/ 02/19رمق قرار  ←
 .بعد |لسة أ/س-ئr 2019یونیو  25

  

 : ال�رشیع �

م�ارشة بعد  2019یونیو  04الثال�ء یوم |لسة �رشیعیةبعقد  2019/ 03/19رمق قرار  ←
|لسة أ/س-ئr *رئاسة اخللیفة الرابع Gلرئ%س الس-ید عبد القادر سالمة والس-ید ٔ_محد تو�زي ٔ_مBنا 

 :وذ� �Gراسة والتصویت 1ىلGل�لسة

 ق مبزاو� �ن الرتویض وٕا1ادة التzٔهیل الوظیفي؛یتعل 45.13مرشوع قانون رمق  �

 .مقرتح النظام اZا�يل $لس املس�شار�ن �

1ىل السا1ة العارشة  2019یونیو  04الثال�ء یومندوة الرؤساء بعقد 2019/ 04/19رمق قرار  ←
 .والنصف لتنظمي املناقشة uجللسة ال�رشیعیة

  

  :أ/س-ئr الشفهیة �

یونیو 04الثال�ء  1ىل |دول ٔ_عامل |لسة أ/س-ئr لیومةuملوافق 05/19/2019رمق  قرار ←
*رئاسة اخللیفة الثاين Gلرئ%س الس-ید عبد إالالهاحللوطي، والس-ید 1ىل السا1ة احلادیة عرش صباqا 2019

 .ٔ_محد تو�زي ٔ_مBنا Gل�لسة

اليت اكن  حتدید مو1د |دید لعقد |لسة املساء� الشهریةuٕر|اء  06/19/2019قرار رمق  ←
  .ٕاىل {ایة cج2ع املق�ل 2019یونیو  11الثال�ءقدها یوم ع مقررا



  : العالقات اخلارجBة �

يف _ٔشغال cج2ع حول العالقة بني حراكت 1ىل املشاركة uملوافقة 2019/ 07/19رمق قرار  ←
 19من �الل الفرتة املمتدة  {از¦نت%بالشعوب وأ/من املنظم uمجلعیة الوطنیة الكربى لرتRیا *لك من ٔ_نقرة و 

 .2019یونیو  21ٕاىل 

1ىل املشاركة يف ٔ_شغال اGلقاء رفBع املس-توى Gلربملانیني uملوافقة  2019/ 08/19رمق قرار  ←
شzٔن حامیة cس�¬رات واملوارد من ٔ_|ل الص»ة املنظم من ق�ل جملس الش-یوخ الكونغويل و*رملان معوم 

 .2019یولیوز  12و 11ٕافریقBا، وذ� uلعامصة *رازافBل یويم 

1ىل مراسr رئ%س جلنة اخلارجBة واحلدود واZفاع الوطين uملوافقة 2019/ 09/19رمق قرار  ←
 17یوم واملناطق املغربیة احملتr حول اعتذاره عن املشاركة يف الندوة اليت س-یعقدها الربملان العريب uلقاهرة 

اوي بصفهتا عضوة بلجنة اخلارجBة يف واقرتاqه مشاركة الس-یدة املس�شارة فاطمة الزهراء الیحی 2019یونیو 
 .هذه التظاهرة

Gلجمعیة اجلهویة ٕالفریقBا التابعة  27يف _ٔشغال اZورة  uملشاركة 2019/ 10/19رمق قرار  ←
 .2019 یونیو 12و G11لجمعیة الربملانیة Gلفروµكوفونیة املزمع عقدها مبقر جملس النواب uلرuط یويم 

اسr ٕاىل الس-ید رئ%س جلنة التعلمي والشؤون الثقافBة مر بتوجBه  2019/ 11/19رمق قرار  ←
رمس وتنفBذ "فzBٔشغال امللتقى إالقلميي حول  وcج2عیة من ٔ_|ل انتداب ٔ_qد ٔ_عضاء اGلجنة Gلمشاركة
یولیوز  17و 16املزمع عقده uلقاهرة یويم " س-یاسات العلوم وcبتاكرمن ٔ_|ل حتقBق التمنیة املس-تدامة

2019.  

  : املس�شار�نشؤون السادة  �

مراسr ٕاىل رؤساء الفرق لالس-تفسار معن �رغب من بتوجBه  2019/ 12/19رمق قرار  ←
 .cس-تفادةمن بطاقة القطارأ/عضاء يف 

 

 

  



 

  قضا¦ Gلمتابعة

  :ال�رشیع �
مراسr من الس-ید الوز�ر امللكف uلعالقات مع الربملان شzٔن اس-تعداد احلكومة Zراسة مخس مقرتqات  -

  :دة، ويهقوانني |دی
o ملمتلاكتu تقدم به فریق أ/صا� واملعارصة"مقرتح قانون حول الترصحي ،.  
o ج2عيc لحوارG داث ا$لس الوطينquٕ تقدم به فریق أ/صا� واملعارصة. مقرتح قانون.  
o  متمي املادةÉالصادر يف  1.99.208من الظهري الرشیف رمق  17مقرتح قانون یقيض بتغیري و

املتعلق  16.98ب�vفBذ القانون رمق ) 1999ٔ_غسطس  25( 1420وىل جامدى ا/ٔ من  13
تقدم به فریق التجمع الوطين  .uلتربع uٔ/عضاء وأ/Ïس�ة الÎرشیة ؤ_�ذها وزراعهتا

 .لÐٔحرار
o  مجلا1اتu ج2عیة لفائدة العاملنيc عامل/ٔu لهنوضG داث مؤسسةquٕ مقرتح قانون یقيض

 .ا� والتمنیةتقدم به فریق العد. الرتابیة
o  متمي القانون رمقÉذه الظهري  37.99مقرتح قانون بتغیري وBفvحلا� املدنیة الصادر ب�u املتعلق

تقدم به فریق ).  2002ٔ_كتو*ر  03( 1423من رجب  25بتارخي  1.02.239الرشیف رمق 
 .العدا� والتمنیة

  

 :العالقة مع املؤسسات اZس-توریة �
  

افة املؤسسة Gلمؤمتر الثاين املشرتك بني مجعیة من وس-یط اململكة uس-تض ٕاخ�ار �
والوسطاء الفرµكوفونیة وامجلعیة الربملانیة الفرµكوفونیة حول حقوق الطفل  أ/م�ودaسامن

  .2019ٔ_كتو*ر  24و 23یويم 

  :خمتلفات  �

مجعیة 1دا� تنظمي مائدة مس-تد�رة رشاكة مع ا$لس حول التنفBذ الفعال ٕالطار طلب  �
  .ة التعبري وÉكو�ن امجلعیات وحریة التظاهر السلميقانوين یضمن حری

مvظمة بدائل Gلطفو� والش-باب اح�ضان ودمع ٔ_شغال ندوة دولیة مبقر جملس  طلب �
  ".ا$متع املدين وحتد¦ت 1امل الیوم"حول  2019یونیو  12املس�شار�ن یوم أ/ربعاء 



ضد الÝساء uملغرب، النتاجئ أ/ولیة Gلبحث الوطين الثاين حول ان�شار العنف  صدور �
  .اáي ٔ_جنزته وزارة أ/رسة والتضامن واملساواة والتمنیة cج2عیة

  :ز¦رة مقر جملس املس�شار�نطلب �

 .لكیة 1لوم الرتبیة uلرuط •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


