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  40/2019قرارات اج
ع املك�ب رمق 

  2019دج�رب  23لیوم االثنني 

  

رئ@س  ،عبد احلكمي >ن شامشاج
8ه ا6ٔس0بوعیربئاسة الس0ید  2019دج�رب 23مك�ب جملس املس+شار(ن یـوماالثنني عقد
 :، وحضور ا6ٔعضاء السادةس+شار(نامل  جملس

  اخللیفة الثاين Lلرئ@س؛  :      عبد إالالهاحللوطي
 اخللیفة الثالث Lلرئ@س؛  :        محیدRوسكوس

  اخللیفة اخلامس Lلرئ@س؛  :      عبد امحلیدالصو(ري
  حماس0با\لس؛  :        العربیاحملريش

  س0با\لس؛احم  :        عز ا_(ن زRري
  .bٔمcنا\لس  :        bٔمحدتو(زي

  
  
eع السادة ف
  :اعتذر عن حضور هذا gج

 Lلرئ@س؛ ا6ٔولاخللیفة   :        قcوحالصمد عبد 
  اخللیفة الرابع Lلرئ@س؛  :        القادر سالمةعبد 

 س0با\لس؛احم  :        عبد الوهاببلفقcه
 bٔمcنا\لس؛  :        bٔمحداخلریف

  .bٔمني ا\لس  :        ٕادرqس الرايض
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 ك�بالقرارات الصادرة عن اج
ع امل 

 
  

  :8القة ا\لس مع املؤسسات ا_س0توریة 

اzي رصحت مبوجvه  2019دج�رب  18بتارخي  19/100رمق  احملمكة ا_س0توریةقرار بتالوة   01/40/2019رمق  قرار  ←
جلهة ، املنتخب يف نطاق الهیئة الناخvة ملمثيل ا\الس امجلاعیة وجمالس العامالت وا6ٔقالمي الصبحي اجلیاليلبتجرید الس0ید 

الرشق، من عضویته مب�لس املس+شار(ن، و�شغور املقعد اzي اكن qشغ�، مع ٕاجراء انت�ا�ت جزئیة لشغل املقعد الشاغر 
�لسة ا6ٔس0ئ� الشفهیة  يف مس0هتل، مب�لس املس+شار(نمن القانون التنظميي املتعلق  92من املادة  5تطبیقا 6ٔحاكم البند 

  .2019دج�رب  24لیوم الثال�ء 

Lلم�لس ا86ٔىل Lلحسا�ت قصد ٕادراج �متني تقميیتني مضن >ر�جمه  طلببتوجcه  02/40/2019رمق   رقرا ←
 : يف موضوعيالس0نوي، 

 س0یاسات العمومcة يف جمال ¤شغیل الش0باب؛ال  •

 .لتعلمي يف العامل القرويا •
 

  :ال+رشیع 

علق �\لس ا86ٔىل Lلرتبیة والتكو(ن املت 105.12 مقرتح قانون ب+متمي القانون رمق ٕ�§ا¦ 03/40/2019 رمققرار  ←
بعد ٕا§الته ، جلنة التعلمي والشؤون الثقافcة وgج
عیة 8ىل ،احملال من طرف فریق العدا¦ والتمنیة،والبحث العلمي

 .8ىل احلكومة والفرق وا\مو8ات �\لس، وفق bٔحاكم النظام ا_ايل ذات الص�

_ى  املتا§ةتعبئة إالماك�ت "�دول bٔعامل gج
ع املقvل Lلتداول يف  نقطة مضنٕ�دراج   04/40/2019 رمققرار  ←
 ."ا\لسbٔشغال املؤسسات ا_س0توریة _مع 

  
 :ا6ٔس0ئ� الشفهیة 

8ىل السا8ة  2019دج�رب  24ا6ٔس0ئ� الشفهیة لیوم الثال�ء  �لسة8لى�دو6ٔعامل�ملوافقة   05/39/2019رمق قرار  ←
 .bٔمcنا Lل�لسة تو(زيbٔمحد ، والس0یدعبد إالالهاحللوطيالس0ید  Lلرئ@س الثايناخللیفة بعد الزوال، >رئاسة الثالثة 

 
 :العالقات اخلارجcة 

 دج�رب 24 یوم الثال�ء6ٔندون@س0یاالشعبیةgس+شاریة  رئ@س امجلعیةاس0تقvال8ىل �ملوافقة   06/40/2019رمق  قرار ←
2019. 

رئ@س جلنة ا6ٔمن والتعاون بµٔورو� التابعة Lلجمعیة الربملانیة ´ة من املو ا_عوة  8ىل�ملوافقة   07/40/2019رمق قرار  ←
قcادة املس0تقvل من bٔ�ل إالدماج الس0یايس يف م�طقة "ملنظمة ا6ٔمن والتعاون بµٔورو� Lلمشاركة يف الندوة حول موضوع 

  .2020فربا(ر  04و03 الوال«ت املتºدة ا6ٔمر(كcة، یويم/اليت س+�عقد بواش0نطن "م�ظمة ا6ٔمن والتعاون بµٔورو�
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املزمع  Lلفرو½كوفونیةالتابعة Lلجمعیة الربملانیة  bٔشغال ال¼ساء الربملانیات8ىل املشاركة يف �ملوافقة   08/40/2019رمق قرار  ←
  . 2020مارس  31و 30الفر¿س0یة یويم  بولینزي«/بباب@تعقدها 

ار(ن يف مزيانیة امجلعیة الربملانیة Lلبحر ا6ٔبیض �ملوافقة 8ىل ¤سدید مسامهة جملس املس+ش  09/40/2019رمق قرار  ←
 .2020املتوسط >رمس س0نة 

  
 :خمتلفات

تنظمي ندوة 8لمیة �رشاكة مع مركز ا_راسات والبحوث  تµٔجcل">ر�مج دمع" 8لىطلب�ملوافقة   13/40/2019قرار رمق  ←
 .2020ینا(ر  23و22الربملانیة \لس املس+شار(ن ٕاىل یويم 

 :8ىل طلبات ز«رة مقر ا\لس، لفائدة�ملوافقة  14/40/2019قرار رمق   ←
 ؛�لر�ط temps 4املدارس اخلصوصیة   مجمو8ة -
 .bٔيب احلسن املریينٕا8دادیة  -

 

  

  قضا« Lلمتابعة

 

 :ال+رشیع

 .وضعیة دراسة مشاریع  ومقرت§ات القوانني  احملا¦  8ىل  ا\لس  - 
  

 :العالقات اخلارجcة
غشت  29ش0یح  املغرب لعضویة مؤمتر الربملانیني ا_ويل اzي bٔسس یوم Ôر Rس0تاين  رئ@س جملس الش0یوخ  الباطلب  - 

 .ٕ�سالم bٔ�د
 

 :شؤون تنظميیة
 .ة القا8ةوٕا8ادة هتیئ قا8ة اجللساتتنظمي اجللوس دال   - 

 
  
  

  

  

  

  


