
  

  21/2019رقم  اجتماع   �

  2019يونيو   17اإلثنين  ليوم

  

عبد الس+ید اج0/ه أ-س+بوعي )رئاسة  2019یونیو 17مك�ب جملس املس�شار�ن یـوم االثنني عقد
  :ضور أ-عضاء السادةرئ<س ا=لس وحاخللیفة أ-ول ل الصمد ق4وح

  

  اخللیفة الثالث Hلرئ<س؛  :    محید Eوسكوس �

 اخللیفة اخلامس Hلرئ<س؛  :    عبد امحلید الصو�ري  �

  .حماسب ا=لس  :     العريب احملريش �
  

  

  :فX اعتذر عن حضور هذا Tج0ع السادة

  

  ؛اخللیفة الثاين Hلرئ<س  :    عبد إالالهاحللوطي �

 ؛ابع Hلرئ<ساخللیفة الر   :    عبد القادر سالمة �

  ؛حماسب ا=لس  :    عبدالوهاببلفق4ه �

  ؛حماسب ا=لس  :    عز ا�bن زEري �

 eٔمني ا=لس؛  :      eٔمحد اخلریف �

 eٔمني ا=لس؛  :      eٔمحد تو�زي �

  .eٔمني ا=لس  :    ٕادرhس الرايض �
 
  
  

 
 



T ج0ع القرارات الصادرة عن  

  

  : احلصیl املرkلیة لعمل احلكومة �

إالدارة بتtدید الحئة eٔسامء أ-عضاء ا�qن یعتذرون  بتلكیف2019/ 01/21رمققرار  ←
 .حضور eٔشغال ا=لسvس+مترار عن 

  

  :ال�رشیع �

القانونني التنظميني الوارد�ن /ىل ا=لس من جملس  يمرشوعkvٕاz 02/21/2019رمققرار  ←
 :ویتعلق أ-مر بـ /ىل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف4ةوTج0عیة، النواب

بتtدید مراkل تفعیل الطابع الرمسي یتعلق  26.16ي رمق قانون تنظمي مرشوع •
 ؛يف جمال التعلمي ويف جماالت احلیاة العامة ذات أ-ولویة لٔ�مازیغیة وEیف4ات ٕادما�ا

  .v=لس الوطين Hلغات والثقافة املغربیةیتعلق  04.16قانون تنظميي رمق  مرشوع  •
 

  :أ-س+ئl الشفهیة �

 2019یونیو 18الثال�ء  ىل �دول eٔعامل �لسة أ-س+ئl لیوم/vملوافقة 03/21/2019رمققرار ←
ادرhس ، والس+ید عبد امحلید الصو�ري)رئاسة اخللیفة اخلامس Hلرئ<س الس+ید /ىل السا/ة الثالثة بعد الزوال

  .eٔم4نا Hل�لسةالرايض

  : العالقات اخلارج4ة �

اليت ن eٔمر�اك الوسطى لربملا دورة شهریونیواملشاركة ف4/ىل vملوافقة  2019/ 04/21رمققرار  ←
 .بغواتXال 2019 یونیو 29 ٕاىل 24االثنني  س��عقد من یوم

اbس+توري اbميقراطي  ئ<سة الفریقٕال� رساz جوابیة بتوج4ه  05/21/2019 رمققرار  ←
الق4ادات الس+یاس+یة م�تدى  اqي س<شارك يفوفد ا=لس  حول قرار املك�ب �ش�ٔن�شك4لTج0عي 

 .2019 یونیو 27و 26و eٔ 25¤مبطوEیو  دهاملزمع عقال¢سائیة 

فریق  رئ<سة عنالواردة ح��اج رساT zرساz جوابیة /ىل توج4ه ب  06/21/2019 رمققرار  ←
الق4ادات الس+یاس+یة ال¢سائیة  تدىم� املشاركة يف  منٕاقصاء مس�شارات الفریق  حولTحتاد املغريب Hلشغل 

 .، Hلتذكري بقرار املك�ب يف هذا الش�ٔن2019 یونیو 27و 26و eٔ 25¤مبطوEیو املزمع عقده 



 

سريج4و  املو�ة من طرف السفرياbعوة /ىل تلبیة  vملوافقة 07/21/2019 رمققرار  ←
امجلعیة الربملانیة Hلبحر أ-ب»یض املتوســـط  Hلس+یدرئ<س جملس املس�شار�ن والوفد املغريب bىبیازي

 .مبیالنو vٕیطالیا 2019 یولیوز 5و 4 اqي س+یعقد eٔ¤ميف اج0ع جلنهتا اbامئة الثانیة ةHلمشارك

رئ<س مجعیة جمالس الش+یوخ أ-وروبیة  bعوةرساz رمسیة بتوج4ه  08/21/2019 رمققرار  ←
 .vٕفریق4ا والعامل العريبوالشورى وا=الس املامثl جمالس الش+یوخ  لرابطةTج0ع املق³لمن �eٔل املشاركة يف 

  

  :�نن السادة املس�شار وشؤ  �

واqي  "قاموس القضیة الوطنیة"حتدید ¸رخي لعرض موضوعبعرض  09/21/2019 رمققرار  ←
 .eٔجنزته اجلامعة اbولیة Hلرvط حلساب جملس املس�شار�ن /ىل eٔنظار ندوة الرؤساء

  

  :eٔ½شطة ٕاشعاعیة �

 الندوة املوضو/اتیة اجلهویة)ر¿مج  eٔرضیةومرشوعvملوافقة /ىل  12/21/2019 رمققرار  ←
الفوارق ا=الیة "حول  2019یولیوز  3یوم أ-ربعاء  سطات- اbار البیضاءمع تنظميها �رشاكة مع �ة املز 

  ."وحتدي التضامن بني اجلهات

 
 

 
  قضا¤ Hلمتابعة

 

مضن " الوضعیة Tق�صادیة وTج0عیة جلهة الرشق"�ة الرشق ٕادراج موضوع  اقرتاح �
جلهات وانتداهبا ملد�رة الشؤون الرئاسة وا=لس الندوات املوضو/اتیة Hلم�لس املربجمة مع ا

  .Hلت¢س+یق حول املوضوع
   


