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  04/2019رقم  اجتماع   �

  2019يناير 28االثنين    ليوم

  

رئ1س ا0لس  /رئاسةه أ+س)بوعي اج$# 2019ینا�ر  28مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني  عقد
  :، وحضور أ+عضاء السادةحكمي ب6شامشالس)ید 

  

  اخللیفة أ+ول Gلرئ1س؛  :      عبد الصمد قBوح �

 اخللیفة الثاين Gلرئ1س؛  :    عبد Nاله احللوطي �

  اخللیفة الثالث Gلرئ1س؛  :      محید Rوسكوس �

 اخللیفة الرابع Gلرئ1س؛  :      عبد القادر سالمة �

  اخللیفة اخلامس Gلرئ1س؛  :    عبد امحلید الصو�ري �

� Yريعز اRحماسب ا0لس؛  :      �ن ز  

 ؛^ٔمني ا0لس  :      ^ٔمحد اخلریف �

  ^ٔمني ا0لس؛ :      ^ٔمحد تو�زي �

  .^ٔمني ا0لس  :      دمحم #دال �

  

  :فg اعتذر عن حضور هذا Nج$ع لك من السادة

  ؛حماسب ا0لس :     العريب احملريش �

 .حماسب ا0لس  :      عبد الوهاب بلفقBه �
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N ج$ع القرارات الصادرة عن  
  

 

 :اGلrان واYامئة واملؤق�ة �
  

مراس{ تذكريیة Gلس)ید رئ1س احلكومة zشyٔن احلصول #ىل wسvة من  بتوجBه 01/04/2019قرار رمق ←
املشلكة من  ، لفائدة جلنة تقيص احلقائق"االتفاقBة Nج$عیة جلرادة والرب�مج Nق�صادي املصاحب لها"

  .Yن ا0لس حول امللف

�ل االتفاقBة Nج$عیة "#ىل طلب جلنة تقيص احلقائق حول  �ملوافقة 02/04/2019قرار رمق  ← yم
̂ٔ�ل ٕایداع تقر�رها، ملدة " والرب�مج Nق�صادي املصاحب لها جلرادة  .یوما ٕاضافBة 30متدید 

#ىل طلب رئ1س جلنة اYا�لیة وامجلا#ات الرتابیة والبB6ات  �ملوافقة 03/04/2019قرار رمق   ←
الرابطة بني مرا�ش وورززات، وتوفري الرشوط  B9ام مبهمة اس)تطالعیة Gلطریق الوطنیة رمق أ+ساس)یة الق 

 .الرضوریة ٕالجنا�ا

ینا�ر #ىل السا#ة  29ندوة الرؤساء ٕاىل اج$ع �اص یوم الثال�ء  بدعوة 04/04/2019قرار رمق  ←
rلمG ا�يلYل /رجمة مقرتح النظام ا� ŷٔ�ل تدارس م  .لسالثانیة عرشة زوN، من 

 

  :أ+س)ئ{ الشفهیة �

̂ٔعامل �لسة أ+س)ئ{ الشفهیة لیوم الثال�ء �ملوافقة #ىل  05/04/2019قرار رمق  ← ینا�ر  �29دول 
̂ٔمانة اجللسة2019 ̂ٔمحد خلریف يف   .، /رئاسة الس)ید عبد القادر سالمة والس)ید 

  

  : تقBمي الس)یاسات العمومBة �

  

ضو#اتیة امللكفة �لتحضري اجللسة الس)نویة ملناقشة ٕ�§ا¦ تقر�ر ا0مو#ة املو  06/04/2019قرار رمق  ←
 .وتقBمي الس)یاسات العمومBة حول املرفق العمويم ٕاىل الفرق وا0مو#ة �0لس

مو#د عقد اجللسة الس)نویة ملناقشة وتقBمي الس)یاسات العمومBة  بت»دید 06/04/2019قرار رمق  ←
 .لسا#ة الثالثة بعد الزوال#ىل ا 2019فربا�ر  11حول املرفق العمويم یوم إالثنني 
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مو#د اج$ع ندوة الرؤساء لتنظمي املناقشة �جللسة الس)نویة ملناقشة  بت»دید 06/04/2019قرار رمق  ←
وتقBمي الس)یاسات العمومBة حول املرفق العمويم، واجللسة الشهریة املتعلقة �لس)یاسة العامة یوم الثال�ء 

  .زوN#ىل السا#ة الثانیة عرشة  2019فربا�ر  05

 :العالقات اخلارجBة �

#ىل مقرتح رئ1س مجمو#ة الصداقة الربملانیة املغربیة أ+وروبیة بتوجBه  �ملوافقة 07/04/2019قرار رمق  ←
دعوة 0مو#ة الصداقة الربملانیة بني Nحتاد أ+ورويب واملغرب GلقBام /ز±رة لٔ°قالمي اجلنوبیة ق¯ل املصادقة 

 .2019فربا�ر  13طرف الربملان أ+ورويب یوم  #ىل اتفاقBة الصید البحري من

#ىل اس)تق¯ال رئ1س امجلعیة الوطنیة مجلهوریة غیB6ا Rو�Rري من Yن  �ملوافقة 08/04/2019قرار رمق  ←
#ىل السا#ة  2019ینا�ر  29الس)ید عبد إالµ احللوطي �لیفة رئ1س جملس املس�شار�ن یوم الثال�ء 

 .العارشة صبا§ا

�ملوافقة #ىل مرشوع /ر�مج ز±رة وفد عن مجمو#ة الصداقة والتعاون املغربیة الروس)یة  09/04/2019رمق قرار  ←
 .Gلجمعیة الفBدرالیة الروس)یة

̂ٔصدقاء املغرببyٔرو� 10/04/2019رمق قرار  ← ز±رة املنطقة العاز¦ ٕاىل وزارة اYا�لیة ووزارة اخلارجBة  بنقل رغبة 
̂ٔ�ل اختاذ إالجراءات املناس)بة  .من 

 ...#ىل املشاركة يف �ملوافقة 11/04/2019رمق قرار  ←

 .الس)ید عبد القادر سالمة Gلمشاركة نیابة عن الرئ1س يف �امعة اYول العربیة �نتداب 12/04/2019قرار رمق  ←

  

  :م«تد±ت /رملانیة �

 

-هة بين ماللوضو#اتیة املق¯{ مضن فعالیات امللتقى الربملاين Gلجهات، جب عقد الندوة املب 12/04/2019قرار رمق  ←
 .2019خ«یفرة مطلع شهر مارس 

̂ٔ�ل Gلمصادقة #ىل و�ئق املنتدى الربملاين ب  12/04/2019قرار رمق  ← ت»دید Nج$ع املق¯ل Gلمك�ب Åٓخر 
 .Gلعدا¦ Nج$عیة

  

  :^wٔشطة ٕاشعاعیة �

 

̂ٔ�ل تنظمي غرفة التrارة  ملوافقة� 13/04/2019رمق  ← والصنا#ة #ىل طلب رشاكة مع جملس املس�شار�ن من 
، من �الل 2019فربا�ر  28و 27یويم اخلدمات جلهة الر�ط سال الق«یطرة Gلملتقى أ+ول حول Nس�Æر يف ٕافریقBا 

 .اح�ضان امللتقى
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  : خمتلفات �
  

م«ظمة املر̂ٔة Nس)تقاللیة قصد احلصول #ىل و�ئق ومعطیات رئ1سة #ىل طلب  ملوافقة� 14/04/2019رمق  ←
�لیات الختص حضور قضا± املر   .2018رقابة الربملانیة �الل س)نة ̂ٔة املغربیة مضن ^

تضمني مرشوع النظام اYا�يل الرامBة اىل م«ظمة املر̂ٔة Nس)تقاللیة ٕ�§ا¦ مذRرةرئ1سة  15/04/2019قرار رمق  ←
 .نة تعىن �ملناصفة وÊاكفؤ الفرص، ٕاىل الفرق وا0مو#ة �0لسGلمrلس جل 

 :#ىل طلبات ز±رة مقر جملس املس�شار�ن لفائدة ة�ملوافق 15/04/2019قرار رمق  ←

 .2019فربا�ر  12فربا�ر ویوم  05مبرا�ش، یوم  �VICTOR HIGOنویة  •

 .ش)ب1¯ة حزب التجمع الوطين لٔ°حرار جلهة طنrة تطوان احلس)مية •
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


