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        88     المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقم المكتب رقمععععاجتمااجتمااجتمااجتما    حضر حضر حضر حضر مممم

        2012         ينايرينايرينايريناير     30        ثنينثنينثنينثنيناالاالاالاالليوم ليوم ليوم ليوم 
    

شارين يوم �ـمكتب جمعقد عقد عقد عقد  بوعيه  اج#ع2012201220122012 يناير 30303030ثنني ملستلس ا تور محم برئاسة سـاأل كريس ا1لس ا0 يخ ـئ لشـد ا

سادة بيد هللا          :لوحضور األعضاء ا
            

نعالل     نعاللفوزي  نعاللفوزي  نعاللفوزي  يفة األول للريس،    ::::        ببببفوزي  يفة األول للريس،ا يفة األول للريس،ا يفة األول للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

ييل     ييلمحمد  ييلمحمد  ييلمحمد  ثاين للريس،    ::::        فضفضفضفضمحمد  يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ثاين للريس،ا يفة ا ئئئئا ل لخلل لخلل لخلل     خلل

يفة اخلامس للريس،    ::::    ععععبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشنبد الرحامن أشن     يفة اخلامس للريس،ا يفة اخلامس للريس،ا يفة اخلامس للريس،ا ئئئئا     خللخللخللخلل

سن  سن                            سن                            سن                            ب                           بحل بحل بحل ثالثخللخللخللخلليفة يفة يفة يفة اااا    : : : :     جديكن        جديكن        جديكن        جديكن        ييييحل ثالثا ثالثا ثالثا     ئئئئ للريس، للريس، للريس، للريس،للللا

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::        عابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيلعابد اشاكيل    

    حماسبحماسبحماسبحماسب    ::::    عادل املعطي     عادل املعطي     عادل املعطي     عادل املعطي         

    أمنيأمنيأمنيأمني    ::::    محمحمحمحيد كوسكوس     يد كوسكوس     يد كوسكوس     يد كوسكوس             
يات احلوار الوطين حول خصصت بداية هذا �وقد وقد وقد وقد  تاجئ وتو صج#ع لإلطالع عىل  متعن متعاإلعالم وا متعاإلعالم وا متعاإلعالم وا     يناير من     اqي انطلق يف1111اإلعالم وا

        ....2010201020102010    سـنة
    

سق العام     ويفويفويفويف تعرض ا نهذا اإلطار، ا متعللحوار الوطين حول ملسـ متعاإلعالم وا متعاإلعالم وا متعاإلعالم وا ناv،1111اإلعالم وا يد جامل ا0ين ا ل ا ظروف  لسـ

تاجئ اليت  هذا احلوار ومراحz وا تضان الربملان  نومالسات ا لب ل رشات �متخضت ح الفرقاء  خمتلف  معج#عاتععهنا 

ية اإلعالم شلك ترييب و يض اqي يلخص  تاب األ يني واليت توجت بإصدار ا يني وا يا ضعا ك ب ب ن سـ لكسـ ه بالد� ويقرتح ملل ب 

هامة اليت بإماكهنا ال يات ا تو لس� من ا ص ل شلك مزتن وفاعل و هبذا القطاعهنوض سل     .بإصالحه 
 

ياق أبرز يفيفيفيفوووو يدلسـهذا ا هذا اإلصالح بدءا لسـ ا ية  ناv املرتكزات األسا ل ا سـ بط بإصالحل نظومة القانوية املؤطرة و ض ا ن مل

مت ية ا وإع1العالقة بني اإلعالم وا ملصالح الو ياسة هنية واملادية وضع بين عىل سـسن  ت�رملل�مع ا  .س�
 

ية اليت تعاملت هبا اوقدوقدوقدوقد ناv �إلجيا يد ا ب أشاد ا ل ية احلوار جنة �لللسـ تور مع مقرتحات  تعديل ا0 نسقشارية امللكفة  مس سـ ب ت

ية  ية اإلعالم مككون أسايس يف  متع مما يزيك بروز وعي جديد بأ معلالوطين لإلعالم وا مه تهحتدي1 متع ودمقر طث ا 1. 
 

ناv �لعمل اجلاد اqيوقدوقدوقدوقد يد ا ل نوه ا بت بهلسـ ية والفرق الربملك وا يا سـ األحزاب ا تلف الفاعلني هذا العمللسـ ية و خما شاكرا  ،ن

شارين من أجل  ها الطامق اإلداري 1لس ا هود اليت بذ ملستا ل  . هذا الورش الوطينإجناحجل
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شا منمنمنمن يد ريس جملس ا به أشاد ا تجا سـ ملسن ئ يد هللا �خلالصات اليت ل يخ  تور محمد ا برين ا0 شـ   احلوار الوطينإلهياوصل تلك
متع من منوها يع يف هذا العمل واخنراط لك مكو�ت ا ية العامة للحوار من أجل إرشاك ا 1 �لطريقة اليت سلكهتا ا مجل ملنسق

ية سات  تورية ومؤ سات د ية ومؤ يا نحكومة وبرملان وأحزاب  س سـ س سـ  .«سـ
    

نقط املدرجة يف جدول أعام¼    عقبعقبعقبعقب تلف ا ته  تب أشغا¼ بدرا لذا¾ واصل ا خم سـ  . ملك
    

سابق صادق وبعد املصادقة عىل حمرض � هكذا،هكذا،هكذا،هكذا،وووو تب لج#ع ا ية ملكا ئ� ا سة األ لعىل جدول أعامل  ه سـ ثالÂء لشفجل  31313131ليوم ا
ها 2012201220122012يناير  بد اس اليت سريأ يد  ييل وا يد محمد  ثاين للريس ا يفة ا عا سـ فض سـ ل لخلل ل سةئ ليف أبدوح كأمني للج بة و ،للط نا سـ� مل

تب  ثالÂء يف أمر رملكقرر ا يوم ا ية  ئ� ا سة األ لئاسة  ل ه سـ يد أ اليت سري2012201220122012 فرباير 07070707لشفجل ثالث للريس ا يفة ا سـها ا ل لخلل ئ س
سة يد كوسكوس كأمني للج يد  يجديكن  وا لسن  مح سـ ب   .لحل

 

تب ع    بعدهابعدهابعدهابعدها يد الوزير امللكف �لعالملكاطلع ا ية لسـىل مراس� ا ئ� ا يني األ متع املدين حول رضورة  هقة مع الربملان وا سـ لشفحت 1

يني مقرتحات  ية وكذا  تا حتوا ب تب مراس� رؤساء الفرق القواننيلك بة اجلديدة للحكومة وقد قرر ا ملك مبا يراعي الرت  رؤساءوكي
نظر يف اللجن  ئ� واملقرتحاتنإماكيةلقصد ا يني هذه األ سـ   .حت

 

سم يف  جمال العالقات اخلايفيفيفيف تب ا ية أجل ا حلر ملك شارين لالج تضان جملس ا ملستمقرتح ا بل 1موعةح  العمل اخلاصة ملقج#ع ا
توسطي تحدي الطايق يف الفضاء األورو توسط حول موضوع ا يض ا بحر األ ية  ية الربملا تابعة  م�لطاقة ا ل مل ب لل ن للجمع  .ل

 

تب عىلبعدهابعدهابعدهابعدها يايس و�ملك وافق ا تحول ا سـ حضور ندوة حول ا رشق واقتصادلل خللي يف العامل العريب وا يا مابني مل سـيليج مبار
ية ، 2012201220122012 أبريل 13131313و    11111111 نة الربملا يريأنطويو �نزيري ريس الوفد األوريب  نائب الربملاين اإليطايل  نكام رحب بزÑرة ا للج ن ب ئل

ية للمغرب من  شرتكة املغرية األور با ب  .2012201220122012 فرباير 18181818 إىل 16161616مل
 

سرت للربملان املغريب رحب �لزÑرة اليت يعزتم كامكامكامكام نظمة و يام هبا بعض أعضاء  يسمنا م بة  2012201220122012 فرباير 10101010////09090909يويم  لق نا سـو� مل
ها يف  تاجئ اليت أمكن للربملان املغريب  سة وا يمي معل هذه املؤ شلك هذه الزÑرة فرصة  تب عن أمz يف أن  يقعرب ا تق حتقملك ن س لت ل

رشاكة اليت جتمعه  معظل ا تب¾ خالل اللقاءات اليت مي ذ،هال سة مع أعضاء ا ملككن أن جتمع أعضاء املؤ تب ،س ملك كام أطلع ا
ية 0ى اإلحتاد الربملاين ا0ويل  بة الربيطا نعىل بر�مج زÑرة وفد عن ا   .2012201220122012 فرباير 17171717  و12121212غرب ما بني للملشع


