
 

  20/2019رقم  اجتماع   �

  2019يونيو   10اإلثنين  ليوم

  

اج01ه أ.س,بوعي (رئاسة رئ$س ا#لس  2019نیویو  10مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني عقد
  :، وحضور أ.عضاء السادةالس,ید حكمي (ن شامش

  اخللیفة الثاين Eلرئ$س؛  :      عبد إالالهاحللوطي �

  اخللیفة الثالث Eلرئ$س؛  :      محید Kوسكوس �

  اخللیفة الرابع Eلرئ$س؛  :      عبد القادر سالمة �

  $س؛اخللیفة اخلامس Eلرئ   :    عبد امحلید الصو�ري  �

  حماسب ا#لس؛  :      عبد الوهاب بلفقTه •

  .Yٔمني ا#لس :      Yٔمحد تو�زي •
  

  

  :ف_ اعتذر عن حضور هذا \ج1ع السادة

  

 اخللیفة أ.ول Eلرئ$س؛  :      عبد الصمد قTوح �

 حماسب ا#لس؛ :     العريب احملريش �

  ؛حماسب ا#لس  :      عز ا�jن زKري �

 Yٔمني ا#لس؛  :      Yٔمحد اخلریف �

  .Yٔمني ا#لس  :      يضٕادرlس الرا �
 
  
  

 



  

  ج1ع القرارات الصادرة عن \

  

  : احلصیq املرpلیة لعمل احلكومة �
  

س,1ع لرد الس,ید رئ$س احلكومة 0ىل مuاقشة tلسة \بعقد 2019/ 01/20رمق قرار  ←
 .یونیو 0ىل السا0ة احلادیة عرش صباpا 26یوم أ.ربعاء حلصیq املرpلیة لعمل احلكومة ا

 

  

  :شفهیةأ.س,ئq ال  �

یونیو  11الثال{ء  0ىل tدول Yٔعامل tلسة أ.س,ئq لیوم|ملوافقة 02/20/2019رمق  قرار ←
(رئاسة اخللیفة الثالث Eلرئ$س الس,ید محید Kوسكوس، والس,ید Yٔمحد 0ىل السا0ة الثالثة بعد الزوال 2019

  .تو�زي YٔمTنا Eل~لسة

  : العالقات اخلارجTة �

وفد جملساملس�شار�ن Eلمشاركة يف اج01ات مuتدى �رKیبة �دید تب  2019/ 03/20 رمققرار  ←
- 25الیا|ن �Yٔم /املزمع عقده بطوKیوWPL Womenpolitical  Leaders"القTادات الس,یاس,یة ال�سائیة"

 : كام یيل  2019یونیو  27
o التازي qلمقاوالتالس,یدة �ئE ؛، عضو فریق \حتاد العام 
o  الفریق \س,تقاليل؛عضو عن 
o  صا¤ واملعارصة؛فریق ا.ٔ عضو عن 
o  فریق العدا¤ والتمنیةعضو عن. 

  
  

 



ة ٕاىل الس,ید رئ$س جملس املس�شار�ن املاjعوة0ىل |ملوافقة  2019/ 04/20رمق قرار  ← ̈و
رئ$س جملس الش,یوخ مجلهوریة الكونغو حلضور مؤمتر القمة Eلربملانیني  Pierre NGOLOمن طرف الس,ید 

tYٔ عقد حول ت´ٔمني \س�³رات واملوارد منu$ي سµیولیوز  12و  11یويم ل الص�ة وحماربة الس,یدا ا
 .بربازافTل 2019

ة ٕاىل الس,ید رئ$س جملس املس�شار�ن من امل|ملوافقة 0ىل اjعوة 05/20/2019قرار رمق  ← ̈و
رئ$سة الربملان البنغايل EلقTام (ز�رة   SHIRIN SHARMIN CHAUDHURYطرف الس,یدة 

 . بالدlش يف املس,تقÁل القرینغEلب 

  : شؤون تنظميیة �

وسائل بجلنة العدل وال�رشیع وحقوق إالÅسان �زوید|ملوافقة 0ىل  2019/ 06/20رمق قرار  ←
  .املطلوبةعمل ال

  :خمتلفات �

0ىل طلب مuظمة بدائل Eلطفو¤ والش,باب اح�ضان |ملوافقة  2019/ 11/20رمق قرار  ←
ا#متع املدين وحتد�ت 0امل "حول  2019یو یون  Yٔ12شغال ندوة دولیة مبقر جملس املس�شار�ن یوم أ.ربعاء 

 ).Eلرئ$س 0ىل هذا القرارمع Ïسجیل حتفظ الس,ید اخللیفة الثالث (" الیوم

  :لفائدة ز�رة مقر جملس املس�شار�نطلب 0لى |ملوافقة 2019/ 12/20رمق قرار  ←

 .لكیة 0لوم الرتبیة |لر|ط •

لوزارة الشؤون اخلارجTة والتعاون  التابعةا.ٔاكدميیة املغربیة ÕEراسات اjیبلوماس,یة  •
 ).تقدمي عرض حول معل جلنة اخلارجTة( اjويل

  
  
  
  
  
  
  
  
  


