
  

 32اجتماع رقم  

  2019أكتوبر    28ليوم االثنين  

  

 احلكميعبد �رئاسة الس(ید  ج.-ه أ+س(بوعيا2019ٔ#كتو�ر  28االثننيمك�ب جملس املس�شار
ن یـوم عقد
 :اAلس، وحضور أ+عضاء السادة رئ:س،�ن شامش
  

  ؛Kلرئ:س أ+ولاخللیفة   :  الصمدقDوحعبد  �

  اخللیفة الثاين Kلرئ:س  :  عبد إالالهاحللوطي �

 اخللیفة الثالث Kلرئ:س؛  :    محید Sوسكوس �

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

 ؛حماسب اAلس  :     العريب احملريش �

  ؛حماسب اAلس  :    عز ا^
ن زSري �

  #ٔمني اAلس؛  :    #ٔمحد تو
زي �

  .#ٔمني اAلس  :    #ٔمحد اخلریف �
  

 cج.ع السادةفf اعتذر عن حضور هذا:  

 ؛اخللیفة الرابع Kلرئ:س  :  عبد القادر سالمة �

  ؛حماسب اAلس  :  بلفقDهعبدالوهاب  �

  .#ٔمني اAلس  :    ٕادرlس الرايض �
  
  
  
 
 
  
 



  

f ج.ع القرارات الصادرة عن  
  
  

  :أ+س(ئo الشفهیة �

ٔ#كتو�ر  29-ىل wدول ٔ#عامل wلسة أ+س(ئo الشفهیة لیوم الثالuء  tملوافقة32/2019/ 01رمققرار  ←
 .فD|ٔمانة اجللسة محد تو
زي#ٔ والس(ید  عبد إالy احللوطي�رئاسة اخللیفة الثاين Kلرئ:س الس(ید  2019

  

  :العالقات اخلارجDة �

يف مجمو-ة الصداقة الربملانیة عن الفریق fشرتايك -ىل انتداب ممثل  tملوافقة 02/32/2019 رمققرار  ←
 .املغربیة السعودیة

وفد عرايق رئ:س جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة fق�صادیة �ش|ٔن اس(تق�المبراسo 03/32/2019رمق قرار ←
 .2019ٔ#كتو�ر 29یوم الثالuء ميثل مؤسسات حكومDة، 

  :شؤون تنظميیة �

رشاف الس(ید اخللیفة اخلامس Kلرئ:س الس(ید عبد امحلید إالدارة حتت إ تلكیف ب 04/32/2019رمق قرار ←
عضاء اAلس من �دمة القطار فائق الرس-ة، موضوع اس(تفادة الس(یدات والسادة #ٔ  الصو
ري، مبتابعة

 .مع املك�ب الوطين Kلسكك احلدیدیةبت�س(یق 

تصور لتوزیع املهام خبصوص تدا�ل fخ�صاصات والتفویضات بني tٕ-داد 05/32/2019رمق قرار  ←
  .السادة �لفاء الرئ:س

  

 :خمتلفات �

-ىل طلب رئ:سة مجعیة م§تدى مساهامت ب�§ظمي مائدة مس(تد
رة مبقر ملوافقة t 06/32/2019رمققرار  ←
 .2019 نونرب 28 الئق بدون عنف یوم امخل:ساAلس حتت شعار معل 

  
  
  
  
  



  

  لالطالع واملتابعة
 :العالقات مع املؤسسات ا^س(توریة �

ا^ورة الثالثة بعد املائة العادیة Kلملس fق�صادي وfج.عي والب:يئ یوم امخل:س  tنعقادٕاخ�ار  •
 . 2019ٔ#كتو�ر  31

 
 :ال�رشیع �

، مع السادة بعد الزوال-ىل السا-ة الثانیة  2019ٔ#كتو�ر  f28ج.ع الت�س(یقي املربمج یوم االثنني  •
رؤساء اKلان ا^امئة، Kلتداول حول تقدم دراسة مشاریع ومقرت±ات القوانني احملا° -ىل جملس 

  .املس�شار
ن

 : ٕاخ�ار بتوصل جملس النواب tلنصوص التالیة •

  ؛µtمتویل التعاوينیتعلق  15.18قانون رمق  مرشوع �

 .القانون اجلنايئمن مجمو-ة  1ب�سخ وتغیري و¶متمي الفرع  قانون مقرتح �
  

 :أ+س(ئo الشفهیة �

 .  أ+صا° واملعارصة فریقملواضیع املقرت±ة Kللسة الشهریة املتعلقة tلس(یاسة العامة من ^ن ا •

العدا°  فریقاملواضیع إالضافDة املقرت±ة Kللسة الشهریة املتعلقة tلس(یاسة العامة من ^ن   •
 .                                                                                             والتمنیة

 

 :العالقات اخلارجDة �

" م§الغذايئ+ٔ الربملا½تورها½¼: "دوةا^ولیةحوملوضوع-دادیة لتنظمي النالرتت:�ات االٕ  •
وتوزیع املهام بني ، الفاو،�رشاكة مع م§ظمة 2019ٔ#كتو�روفاحتنونرب31الت:س�§عقدمبقراAلس(یويم

 .عضاء مك�ب اAلس الس(تق�ال رؤساء الوفود املشاركة يف املؤمترالسادة #ٔ 

دعوة من رئ:س جلنة الصداقة الفرÁس(یة املغربیة مبلس الش(یوخ الفرÁيس وسفري اململكة املغربیة  •
رئ:س مجمو-ة التعاون والصداقة مبلس املس�شار
ن  عبد الصمد قDوحببارlس Kلمس�شار الس(ید 

 .#ٔس(بوع الطبخ املغريبمبناس(بة 



واملغاربة املقميني tخلارج خبصوص انتÃاب  إالفریقيمراسo من وزارة الشؤون اخلارجDة والتعاون  •
 .رئ:س wدید Aلس الش(یوخ الرواندي

 :العالقات اخلارجDة �

لتغیري وجتدید اكفة التجهزيات السمعیة البرصیة ٕا-داد دفرت التحمالت ٕالطالق طلب عروض  •
اخلاصة بقا-ة اجللسات العامة، مع اس(تد-اء الرشاكت اليت س��دي اه.Ðا هبذه الصفقة لتقدمي 

 .عروض ٔ#مام ٔ#عضاء املك�ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


