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 20/2018اجتماع رقم   �

  2018يونيو 28 ليومالخميس

  مدينة الداخلة

  

مبدینة ا*ا() اج&%ا $رئاسة رئ�س  2018 یونیو28عقد مك�ب جملس املس�شار�ن یـومامخل�س
  :وحضور أ>عضاء السادةالس5ید عبد احلكمي $ن شامش، ا-لس 

  

  اخللیفة أ>ول Eلرئ�س،  :    صمد قAوحعبد ال �

  اخللیفة الثاين Eلرئ�س؛  :    عبد Mاله احللوطي �

 اخللیفةالثالث Eلرئ�س؛  :      محید Rوسكوس �

  حماسب ا-لس :     العريب احملريش �

  حماسب ا-لس؛  :    عبد الوهاب بلفقAه �

  حماسب ا-لس؛     :        رش5ید املنیاري �

  .aٔمني ا-لس  :      aٔمحد تو�زي �

  

 dج&ع  حضور هذااعتذر عن فMالس5ید:  
  

  اخللیفة اخلامس Eلرئ�س؛  :      jئ) مAة التازي �

  aٔمني ا-لس؛  :       aٔمحد اخلریف �

  .aٔمني ا-لس  :      دمحم %دال �
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M ج&ع القرارات الصادرة عن  

  
  :شؤون تنظميیة �

  

�ن ق{ل اخ�تام yملوافقة %ىل اجلدوv الزمuیة ٔ>شغال جملس املس�شار  01/20/2018رمق  قرار ←

  .ا*ورة ال�رشیعیة احلالیة

 

  :ال�رشیع �

الس5نة املالیة املتعلق بتصفAة مزيانیة  17/53مرشوع قانون رمق بربجمة 02/20/2018رمق  قرار ←

 .م{ارشة بعد حصة أ>س5ئ) الشفهیة 2018یولیوز  03الثال�ء يف �لسة معومAة یوم  2015

 

 :أ>س5ئ) الشفهیة �

 03الثال�ء %ىل �دول aٔعامل �لسة أ>س5ئ) الشفهیة لیوم وافقة yمل 03/20/2018رمق  قرار ←

 .محد تو�زي ٔ�مني Eل�لسةaٔ اليت سريaٔسها اخللیفة الثالث Eلرئ�س الس5ید محید Rوسكوس والس5ید  2018یولیوز 

  

 :العالقات اخلارجAة �
  

 20مجلعة %ىل اس5تق{ال وز�ر (ارجAة مجهوریة ا*ومuیاكن یوم ا yملوافقة 04/20/2018رمق  قرار ←

  .2018یولیوز 

 :خمتلفات �

 04أ>ربعاء  %ىل مقرتح رئ�س احلكومة ب�uظمي لقاء درايس یومyملوافقة  05/20/2018رمق  قرار ←

 2017لس5نة حول تقر�ر الوRیل العام Eلم� حول تنفAذ الس5یاسة اجلنائیة وسري النیابة العامة  2018یولیوز 

املس�شار�ن ورئ�س جلنة العدل وال�رشیع Eلت�س5یق يف  واقرتا�ه �شكAل جلینة مuبثقة عن مك�ب جملس

 .املوضوع



41 

 

%ىل ا*عوة املو¡ة من رئ�سة اEلجنة الوطنیة Eلقانون ا*ويل yملوافقة  06/20/2018قرار رمق  ←

امخل�س  املزمع عقدها یوم "حامیة املمتلاكت الثقافAة من مuظور القانون ا*ويل"إال£ساين Eلمشاركة يف ندوة حول 

 .2018لیوز یو  12

%ىل مقرتح رئ�سة اEلجنة الوطنیة Eلقانون ا*ويل إال£ساين تنظمي yملوافقة  07/20/2018قرار رمق  ←

بتعاون مع جلنيت العدل وال�رشیع وحقوق " دور الربملانیني يف تطبیق القانون ا*ويل إال£ساين" ندوة حول 

 .2018یولیوز  11أ>ربعاء إال£سان مب�ليس الربملان یوم 

%ىل ا*عوة اليت و¡هتا وز�رة أ>رسة والتضامن واملساواة والتمنیة yملوافقة  08/20/2018ر رمق قرا ←

یويم  Mج&عیة Eلم�لس حلضور aٔشغال مؤمتر احلوار إالقلميي حول القAادة ال�سائیة واملشاركة الس5یاس5یة Eلمرaٔة

 یولیوز 13و 12ال�ساء والر�ال یويم  وا*ورة التكوی�Aة حول وضع الربملان يف (دمة 2018 یولیوز 11و 10

 .yلرyط 2018

ا*عوة اليت و¡هتا رئ�سة مuتدى الزهراء Eلمرaٔة املغربیة yملوافقة %ىل  09/20/2018قرار رمق  ←

صنا%ة القرار" حلضور ملتقى حول  2018یولیوز  19و 18یويم أ>ربعاء وامخل�س " الش5باب واملشاركة يف 

 .yلرyط

 

 

 

 

 

 

 

 

 


