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  32/2018رقم  اجتماع   •

  2018دجنبر   24االثنين    ليوم

  

اخللیفة أ-ول  2رئاسةه أ-س*بوعي اج'&2018دج رب  24مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني  عقد
  :السادة، وحضور أ-عضاء لرئ?س ا<لس الس*ید عبد الصمد ق9وح

  

 اخللیفة الثاين Kلرئ?س؛  :    عبد Iاله احللوطي �

  اخللیفة اخلامس Kلرئ?س؛  :    عبد امحلید الصو�ري �

  ؛حماسب ا<لس :     العريب احملريش �

 ؛حماسب ا<لس  :      عز ا�Wن زUري �

  .]ٔمني ا<لس:    ]ٔمحد تو�زي �

  

  :فb اعتذر عن حضور هذا Iج'ع لك من السادة

 اخللیفة الرابع Kلرئ?س؛  :    عبد القادر سالمة �

  اخللیفة الثالث Kلرئ?س؛  :      محید Uوسكوس �

 حماسب ا<لس؛  :    عبد الوهاب بلفق9ه �

 ]ٔمني ا<لس؛  :      ]ٔمحد اخلریف �

  .]ٔمني ا<لس  :      دمحم &دال �
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  القرارات الصادرة عن Iج'ع 

  

  :العالقة مع املؤسسات اWس*توریة �

الهجرة وسوق :"Iق�صادي وIج'عي والب?يئ حول موضوع رٔ]ي ا<لسrtٕاq 01/32/2018رمققرار  ←
 .&ىل الفرق وا<مو&ة الربملانیة "الشغل

  

  :ال�رشیع �

t<لس Iس�شاري یتعلق  89.15مقرتح قانون یقيض بتغیري القانون رمق  rtٕاq 02/32/2018رمققرار ←
 .عیة&ىل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف9ة وIج' امجلعويKلش*بابوالعمل 

رؤساء اKل�ان ٕاىل اج'ع من ٔ]�ل الوقوف &ىل وثرية 2رجمة النصوص ال�رشیعیة،  بدعوة03/32/2018رمققرار ←
مضن �دول ٔ]عامل ندوة الرؤساء يف  نيوٕادراج املوضو&ووضعیة دراسة مقرتح تعدیل النظام اWا�يل Kلم�لس، 

 .اج'عها املق�ل

 80.18جملس املس�شار�ن ملرشوع قانون املالیة رمق  تقر�ر شامل حول دراسة ب�رش 04/32/2018رمققرار ←
 .tملوقع إاللكرتوين Kلم�لس K2019لس*نة املالیة 

  

  :أ-س*ئ� الشفهیة �

، 2018دج رب  25لیوم الثال�ء  الشفهیةلسة أ-س*ئ�&ىل �دول ٔ]عامل �  tملوافقة 05/32/2018رمققرار  ←
 .ٔ]م9نا Kل�لسة ]ٔمحد تو�زيوالس*ید ، عبد الصمد ق9وح2رئاسة اخللیفة أ-ول Kلرئ?س، الس*ید 

مضن �دول ٔ]عامل اجللسة الشهریة املزمع عقدها یوم الثال�ء  احملور الثاين بتخصیص06/32/2018رمققرار  ←
، &ىل ]ٔن "جلهویة املتقدمة وٕاشاكالت ٕادماج الش*باب و£مثني قدرات القطاع الفال ا"ملوضوع  2018ینا�ر  15

 ".سات العموم9ة ملوا©ة الفقر والهشاشة خصوصا يف العامل القرويالس*یا"أ-ول ملوضوع احملور  خيصص
 

  :تق9مي الس*یاسات العموم9ة �

لتق9مي الس*یاسات  الس*نویة املق�� مكوضو&لل�لسة"Iسرتاتیجیة الوطنیة Kلامء"tخ�یار07/32/2018رمققرار  ←
 .العموم9ة
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  :اKل�ان اWامئة واملؤق�ة �

نتدبني من Wن الفرق وا<مو&ة بلجنة مراق�ة رصف مزيانیة ا<لس أ-عضاء امل بدعوة 08/32/2018رمققرار  ←
 .ٕاىل اج'ع من ٔ]�ل ¯شك9ل هیالك اKلجنة

ٕاrداث ²ش±ٔن مسطرة و&ة الكونفدرالیة اWميقراطیة Kلشغل مراس� جوابیة<م بتوج9ه 09/32/2018رمققرار  ←
 .جلنة فرعیة Kلق9ام مبهمة اس*تطالعیة

  

 :شؤون تنظميیة �

لسات مضن �دول ٔ]عامل ندوة اجل موضوع تغیب بعض ٔ]عضاء ا<لس عن  tٕدراج10/32/2018رمققرار  ←
 .الرؤساء يف اج'عها املق�ل

 

 :العالقات اخلارج9ة �

 I5+5ج'ع الربملاين ملنتدى احلوار  يفجملس املس�شار�ن مشاركة &ىل tملوافقة 11/32/2018رمققرار ←
 2019 ینا�ر 17 انیة Kلبحر أ-بیض املتوسط والربملان املالطي یوملغرب املتوسط املنظم من ق�ل امجلعیة الربمل

 ). شعبة وطنیة دامئة(

 عةالتابإال¿سان وحقوق  وأ-منمشاركةيف اج'ع جلنة الشؤون الس*یاس*یة &ىل ملوافقة 12/32/2018tرمققرار ←
 2019 ینا�ر 16رتاس*بورغ یوم ²س أ-ورويبة الربملانیة لالحتاد من ٔ]�ل املتوسط املزمع عقدهاtلربملان یKلجمع 

 ).شعبة وطنیة دامئة(

Kلجمعیة  2019املر�r أ-وىل من دورة  يفجملس املس�شار�ن مشاركة &ىل tملوافقة  13/32/2018رمققرار  ←
 tم  املزمع عقدها ²سرتاس*بورغالربملانیة <لس ٔ]وروÂ[ٔ21 -25 شعبة وطنیة دامئة( 2019 ینا�ر.( 

وزارة الشؤون اخلارج9ة والتعاون اWويل  الواردة عنراس� &ىل مضمون امل فقةtملوا 14/32/2018رمققرار ←
: 2رملان معوم ٕافریق9ا –املغرب :"تقرتح من �اللها تنظمي ٔ]Âم دراس*یة حول 2رملان معوم ٕافریق9ا حتت عنوانواليت 

qدة وفعاrمن ٔ]�ل 2019مارس  12و 11یويم " تعز�ز التعاون املمثر ٕالفریق9ا مو Êتعز�ز قدرات ٔ]عضاء ، وذ
 .الوفد الربملاين املغريب Wى 2رملان معوم ٕافریق9ا ومتÎ ٔ]سالیب ووسائل العمل ÍKفاع عن مصاحل اململكة املغربیة
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 : خمتلفات �

 :&ىل طلبات زÂرة مقر ا<لس، لفائدةtملوافقة 17/32/2018رمققرار ←

 .2018دج رب  25: مجعیة ٔ]ولیاء تالم9ذ إالمام الشافعي �

 .2018دج رب  25: ب'رة 2س ٔ]ش*بال أ-طلس مدار  �

 .2018دج رب  25: مجمو&ة مدارس السوسن اخلاصة tلرtط �

 .2018دج رب  26: �نویة يم زÂدة الت±ٔهیلیة �

 .2018دج رب  26أ-ربعاء : مجعیة ٔ]Õات و]tٓء ؤ]ولیاء التالم9ذ ٕا&دادیة اخلوارزيم �

 .مجمو&ة مدارس ٕادراك �

  .'رةمجمو&ة مدارس زهور العمر ب �
 

 
  

  Kلمتابعة
  
  
  

  : العالقات اخلارج9ة
  

وزارة الشؤون اخلارج9ة والتعاون اWويل ²ش±ٔن موافقة رئ?س 2رملان ٔ]مر�اك الالتی�9ة &ىل  مراس� �
اWعوة Kلمشاركة يف ]ٔشغال الندوة اWولیة حول جتار املصاحلات الوطنیة اليت س? ظمها جملس 

وا<الس املامث� يف ٕافریق9ا والعامل العريب ²رشاكة  املس�شار�ن ورابطة جمالس الش*یوخ والشورى
  2019 ینا�ر 18و 17یويم مع ا<لس الوطين حلقوق إال¿سان 

 

رئ?س مجمو&ة الصداقة والتعاون املغربیة الروس*یة، الس*ید دمحم ٔ]دعي، یقرتح من �اللها  مراس� �
نتظار التوصل بربÝمج يف ا(2019ینا�ر  17- 214رÝمج معل وÛرخي KلزÂرة ٕاىل روس*یا ٔ]Âم 

 ).العمل
 

 

 


