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  03/2019رقم  اجتماع   �

  2019يناير 21االثنين    ليوم

  

رئ0س ا/لس  .رئاسةه أ*س'بوعي اج#" 2019ینا�ر  21مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني  عقد
  :، وحضور أ*عضاء السادةالس'ید حكمي ب3شامش

  

  اخللیفة أ*ول Fلرئ0س؛  :  عبد الصمد قAوح �

 اخللیفة الثاين Fلرئ0س؛  :    عبد Mاله احللوطي �

سمحید Pوس �   اخللیفة الثالث Fلرئ0س؛  :      كو

 اخللیفة الرابع Fلرئ0س؛  :    عبد القادر سالمة �

  اخللیفة اخلامس Fلرئ0س؛  :    عبد امحلید الصو�ري �

  ؛حماسب ا/لس :     العريب احملريش �

  حماسب ا/لس؛  :      عز ا^�ن زPري �

  aٔمني ا/لس؛  :      دمحم "دال �

 .aٔمني ا/لس :      aٔمحد تو�زي �
  

  :ور هذا Mج#ع لك من السادةفf اعتذر عن حض

 حماسب ا/لس؛  :  عبد الوهاب بلفقAه �

 .aٔمني ا/لس  :      aٔمحد اخلریف �
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  القرارات الصادرة عن Mج#ع 

  
  

  :العالقات مع املؤسسات ا^س'توریة �
  

 لقانون رمقتوصل هذه احملمكةuن yٔ الس'ید رئ0س احملمكة ا^س'توریة wش ٕابالغsuٕاr 01/03/2019قرار رمق ←
 املتعلق uلتنظمي القضايئ، "ىل الفرق وا/مو"ة الربملانیة من �aٔل ٕابداء مالحظات كتابیة حول aٔحاكمه 38.15

 .عند Mق�ضاء

  

 الت3س'یق مع جملس النواب �

"ىل ٕاsداث جلنة ت3س'یق بني مؤسسايت لتدبري العرائض، وٕادراج املوضوع  uملوافقة 03/2019/ 02 قرار رمق ←
 .الت3س'یق بني ا/لسني مضن �دول aٔعامل جلنة

 

  :ال�رشیع �
  

 اخللیفة.رئاسة  الشفهیةبعد �لسة أ*س'ئ�  2019ینا�ر  �22لسة "امةیوم  بربجمة 03/2019/ 03 قرار رمق ←
الرابع Fلرئ0س الس'ید عبد القادر سالمة والس'ید دمحم "دال aٔمAنا Fل�لسة، �Fراسة والتصویت "ىل النصوص 

 :اجلاهزة

  یتعلق uملسا"دة الطبیة "ىل إالجناب؛ 47.14مرشوع قانون رمق  �

یقيض suٕداث مؤسسة أ*عامل Mج#عیة لٔ شغال العمومAة يف ٕاطار قراءة  84.13مرشوع قانون رمق  �
  ¢نیة؛

املتعلق uلعالمات املمزية Fلم3شyٔ واجلودة  25.06یقيض بتغیري و¤متمي القانون رمق  51.14مرشوع قانون رمق  �
 �ات الفالحAة والبحریة؛Fلمواد الغذائیة واملنتو 

 .مبؤسسة الوس'یط یتعلق 14.16 مرشوعقان̈ورمق �
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"ىل السا"ة احلادیة عرش صباsا  2019ینا�ر  22ندوة الرؤساء لالج#ع یوم  بدعوة 04/03/2019قرار رمق ←
 .لتنظمي املناقشة uجللسة ال�رشیعیة

 :اFل�ان ا^امئة واملؤق�ة �

±ل االتفاقAة Mج#عیة جلرادة والرب°مج " تقيص احلقائق حولرئ0سة جلنة  راس�مب 05/03/2019قرار رمق ← yم
 .من �aٔل إالخ¶ار u¨هتاء ا*ٓ�ال القانونیة وا^عوة اىل موافاة الرئاسة بتقر�ر اFلجنة" Mق�صادي املصاحب لها

  :أ*س'ئ� الشفهیة �

، 2019ینا�ر  22¢ء "ىل �دول aٔعامل �لسة أ*س'ئ� الشفهیة لیوم الثال uملوافقة 06/03/2019قرار رمق ←
س والس'ید دمحم "دال aٔمAنا Fل�لسة  ..رئاسة اخللیفة الثالث Fلرئ0س الس'ید محید Pوسكو

فربا�ر  12حماور اجللسة الشهریة املتعلقة uلس'یاسة العامة املربجمة بتارخي  بت¸دید 07/03/2019قرار رمق ←
2019 Mیيل"ىل السا"ة الثالثة زو fف ،: 
 وaٔ¾رها "ىل قطاع الت�ارة؛ الرضی¼Aةو  التدابري امجلرPیة .1
 ..ر°مج احلد من الفوارق ا/الیة وMج#عیة .2

  

  :تقAمي الس'یاسات العمومAة �

مو"د Mج#ع أ*ول Fلمجمو"ة املوضو"اتیة امللكفة مبناقشة وتقAمي  بت¸دید 08/03/2019قرار رمق ←
 .احلادیة عرش صباsاسا"ة "ىل ال  2019ینا�ر  29یوم الثال¢ء الوطنیة Fلامء،  إالسرتاتیجیة

 :العالقات اخلارجAة �

ینا�ر  23یوم أ*ربعاء "ىل اس'تق¶ال أ*مني العام لوزارة اخلارجAة الربیطانیة  uملوافقة   09/03/2019قرار رمق ←
2019 Mىل السا"ة الثانیة عرش زو". 

ي حلضور املؤمتر التاسع اخللیفة اخلامس Fلرئ0س الس'ید عبد امحلید الصو�ر  uنتداب 03/2019/ 10قرار رمق ←
س  15و  11مابني Fلجمعیة إالفریقAة FلتقAمي اÂي س'یعقد wرشاكة مع احلكومة إالفواریة  .uبید�ان2019مار

uملوافقة "ىل ٕاجراء لقاء مع رئ0سة امجلعیة الوطنیة الفAتنامAة Æالل زÅرهتا الرمسیة  03/2019/ 11قرار رمق ←
 .a2019ٔ.ریل 06و F03لمملكة املغربیة اليت س�مت ما بني 

"لÉقرتح وزارة الشؤون اخلارجAة والتعاون بyٔن یتحمل جملس املس�شار�ن  uملوافقة 12/03/2019 قرار رمق ←

مصاریف زÅرة رئ0س جلنة العالقات اخلارجAة مب�لس الش'یوخ الكولوميب لبالد° والوفد املرافق Ë و"ددمه aٔربعة، 
 .2019فربا�ر  02ینا�ر و 26بني واليت س�مت ما 
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"لىا^عوةاملوÎة من وزارة الشؤون اخلارجAة والتعاون Fلسادة املس�شار�ن  uملوافقة 13/03/2019 قرار رمق ←
ا�Âن س'بق وaٔن شارPوا يف ٕاsدى ا^ورات التعریفAة ملنظمة sلف شامل أ*طليس وذÐ حلضور ندوة مبقر وزارة 

 .ململكة املغربیة ومÔظمة sلف شامل أ*طليسحول التعاون بني ا 2019ینا�ر  22یوم الثال¢ء اخلارجAة 

"ىل مشاركة املس�شار الس'ید ن¼Aل أ*ندليس عضو الربملان العريب يف اجللسة  ملوافقةu 14/03/2019قرار رمق ←
ینا�ر  28یوم اليت س�Ôعقد uلقاهرة ) جلنة املیثاق(Mف�تاحAة �Fورة اخلامسة عرش Fلجنة حقوق إالÕسان العربیة 

2019.  

 25و 20بني "ىل اس'تق¶االلوفدأ*مر�يك اÂي س'یقوم .زÅرة ٕاىل املغرب ما  uملوافقة 15/03/2019 رمق قرار ←
 .2019ینا�ر 

  

 امللتقى الربملاين Fلجهات �

aٔعضاء املك�ب uلت3س'یق مع جمالس اجلهات من �aٔل حتدید مواضیع  بتلكیف 16/03/2019قرار رمق ←
 .تنفAذا لتوصیات امللتقى الربملاين Fلجهات ومواعیدانعقاد الندوات املوضاعتیة اجلهویة

 

  : خمتلفات �

 

 :، لفائدةنجملس املس�شار�"ىل طلب زÅرة مقر  uملوافقة 2019 /20/03قرار رمق ←

 .البرئ اجلدید –الثانویة التyٔهیلیة عق¶ة .ن °فع العمومAة  •
  

  

  

  

  

  

  

  


