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اجتماعات وقرارات المكتب...

والمؤقتة....
▪ اجتماع رقم 2022-2021/07
ليوم اإلثنين  22نونبر 2021
-بالغ-

عقد مك تب مجلس المستشارين يوم اإلثنين  22نونبر  2021اجتماعا برائسة رئيس المجلس
أ
أ
السيد النعم ميارة ،خصص للتداول في جدول اعمال المجلس برسم السبوع الجاري.
أ
في مستهل هذا الجتماع ،توقف السيد رئيس المجلس والسادة اعضاء المك تب عند مخرجات
أ
أ
أ
اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان ،المنعقدة يوم الربعاء المنصرم ،حيث تم التاكيد على اهمية
لجنة التنسيق كالية لتقريب وجهات النظر وضمان التوازن والنسجام بين المجلسين باعتبارهما مكونين
مكملين لبعضهما البعض.
أ
وفي هذا اإلطار ،اخذ مك تب المجلس علما باتفاق لجنة التنسيق على عقلنة وترشيد الجلسات
أ
الشهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة في مواضيع متنوعة ،تاخذ بالعتبار خصوصية كل مجلس ،ويتم
أ
أ
أ
أ
التنسيق بشانها في إطار جدولة استباقية ،مع التاكيد على ان هذه الجلسات يجب ان تنصب على قضايا
أ
السياسة العامة حسب ما تقضي به احكام الدستور.
أ
أ
أ
وقد اخذ مك تب المجلس علما ،كذلك ،بتاكيد لجنة التنسيق على اهمية التنسيق القبلي بين
أ
المجلسين بشان المهام الدبلوماسية بما يضمن توحيد الجهود ومراكمة المزيد من المك تسبات ،مع
ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف مكونات المجلسين ،على قاعدتي الك فاءة والتخصص.
أ
أ
كما اخذ مك تب المجلس علما باتفاق لجنة التنسيق على اتخاذ ما يلزم من تدابير من اجل
أ
إحداث مؤسسة العمال الجتماعية لموظفي البرلمان.
أ
على صعيد اخر ،توقف مك تب المجلس عند سير اشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة
أ
أ أ
 ،2022حيث تم التاكيد على ان الشغال تسير وفق برمجة زمنية تحترم الجال القانونية المخولة
لمجلس المستشارين.
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أ
أ
أ
وعلى مستوى السئلة الشفهية ،وافق مك تب المجلس على جدول اعمال جلسة السئلة الشفهية
ليوم الثالثاء  23نونبر  2021على الساعة الثالثة بعد الزوال ،والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري
أ
مبدا التمثيل النسبي للفرق
الموجه لوزارة التجهيز والماء ،حول قضايا الماء ،وفق توزيع زمني يراعي
أ
أ
والمجموعات ،على ان يتم التنسيق مع الحكومة لوضع برنامج شهري لالسئلة المحورية على امتداد شهر
دجنبر المقبل.
كما اتخذ مك تب المجلس قرارا بعقد جلسة شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول "السياسة
العامة المتعلقة بتنافسية القتصاد الوطني وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية"،
وذلك خالل النصف الثاني من شهر دجنبر .2021
أ
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية ،اخذ مك تب المجلس علما باستكمال تشكيل الشعب
أ
الوطنية لدى التحادات البرلمانية الجهوية واإلقليمية والدولية ،واتخذ قرارا بالمشاركة في اشغال الجمعية
أ
أ
البرلمانية لالتحاد من اجل المتوسط ببروكسيل يومي  03و 04دجنبر  2021واشغال اتحاد مجالس الدول
أ
العضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بإسطنبول يومي  09و 10دجنبر .2021

مجلس المستشارين
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▪ اجتماع رقم 2021-2022/06
ليوم اإلثنين  15نونبر2021

عقد مك تب مجلس المستشارين يوم اإلثنين  15نونبر  2021اجتماعا برائسة رئيس المجلس
أ
السيد النعم ميارة ،ومشاركة العضاء السادة:
أ
الخليفة الول للرئيس؛
:
▪ محمد حنين
أ
الخليفة الثاني للرئيس؛
:
▪ احمد اخشيشن
▪ فؤاد القادري
الخليفة الثالث للرئيس؛
:
الخليفة الرابع للرئيس؛
:
▪ المهدي عثمون
▪ عبد السالم بلقشور
الخليفة الخامس للرئيس؛
:
محاسب المجلس؛
:
▪ محمد سالم بنمسعود
محاسب المجلس؛
:
▪ عبد ا إل له حفظي
أ
امين المجلس؛
:
▪ مصطفى مشارك
أ
امين المجلس؛
:
▪ جواد الهاللي
أ
امينة المجلس.
:
▪ صفية بلفقيه
فيما اعتذر عن المشاركة في هذا الجتماع ،السيد:
▪ ميلود معصيد

:

محاسب المجلس.

أ
وقد حضر هذا الجتماع السيد عبد الوحيد خوجة ،المين العام للمجلس.
مجلس المستشارين
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القرارات الصادرة عن الجتماع
❖الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية
 قرار رقم  2022-2021/06/01بالموافقة المبدئية على الجدولة الزمنية للدراسة
أ
أ
والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة  ،2022على اساس إفراد  7ايام للجنة المالية
والتخطيط والتنمية القتصادية لمناقشة المشروع ،وتخصيص  11يوما الموالية لمجموع اللجان
أ
أ
الدائمة من اجل تدارس الميزانيات الفرعية ،على ان تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون
أ أ
أ
المالية في جزايه الول والثاني امام الجلسات العامة يومي الجمعة  3والسبت  4من شهر دجنبر
أ
المقبل ،وذلك في افق عرض الموضوع على اجتماع لحق لندوة الرؤساء.
 قرار رقم  2022-2021/06/02بتوزيع مشاريع الميزانيات الفرعية على اللجان
الدائمة في ضوء مخرجات اللقاء التنسيقي مع السادة رؤساء اللجان الدائمة يوم الثالثاء  09نونبر
.2021
أ
❖السئلة الشفهية
أ
أ
 قرار رقم  2022-2021/06/03بالموافقة على جدول اعمال جلسة السئلة
الشفهية ليوم الثالثاء  16نونبر  2021على الساعة الثالثة بعد الزوال ،والتي ستخصص لمناقشة
السؤال المحوري الموجه لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول "استراتيجية تفعيل دور
الشباب" ،وذلك برائسة الخليفة الخامس للرئيس السيد عبد السالم بلقشور ،والسيد مصطفى
أ
مشارك في امانة الجلسة.
 قرار رقم  2022-2021/06/04باعتماد مقاربة أالسئلة المحورية (سؤال محوري
أ
لكل جلسة) طيلة الدورة الجارية ،مع مراعاة مبدا التمثيلية النسبية في توزيع الحصص الزمنية.
❖تقييم السياسات العمومية
 قرار رقم  2022-2021/06/05إباسناد تجميع وتبويب المحاور المقترحة من
طرف الفرق والمجموعات للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية لنفس اللجينة المنبثقة
أ
عن المك تب التي عهد إليها باستشراف نمط جديد لعقد جلسات السئلة.

مجلس المستشارين
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❖العالقات الخارجية
 قرار رقم  2022-2021/06/06بمراسلة
أ
الفرق والمجموعات البرلمانية بشان تشكيل الشعب الوطنية ومجموعات الصداقة ،مع تكليف
أ
السيد المين العام للمجلس بالتواصل مع الفرق والمجموعات البرلمانية قصد إحالة لئحة
السيدات والسادة المستشارين المنتدبين ،للعضوية في الشعب والمجموعات ،بناء على جدولي
التمثيلية النسبية ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية.

قضايا للمتابعة
• النصوص المتبقية قيد الدرس من المجلس المنتهية وليته (مشاريع
القوانين ،ومقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب)؛
أ
أ
• وجوب تصريح اعضاء المجلس بممتلكاتهم داخل اجل  90يوما من تاريخ
أ
افتتاح الولية التشريعية الحالية ،طبقا لحكام القانون التنظيمي رقم  51.07يقضي بتتميم
القانون التنظيمي رقم  32.97المتعلق بمجلس المستشارين.
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أشغال اجتماعات اللجان الدائمة....

والمؤقتة....
لجنة المالية والتخطيك والتنمية االقتصادية.
أ
انهت اللجنة دراسة مشروع قانون المالية رقم  76.21للسنة
المالية  ،2022وذلك على امتداد خمس جلسات ،ابتداء من اإلثنين  15نونبر  2021إلى غاية الجمعة
الماضي ،شملت المناقشة العامة ومناقشة المواد والستماع لجواب الحكومة.
أ
وإثر ذلك تم فتح اجل تقديم الفرق والمجموعات البرلمانية لتعديالتها حول المشروع والذي
أ
ينتهي يوم اإلثنين المقبل مع تمام الساعة الثانية عشرة زوال ،على ان يتم البت في هذه التعديالت
أ
والتصويت على الجزء الول من المشروع في الجتماع المقرر انعقاده يوم الثالثاء الموالي بعد نهاية الجلسة
أ
العامة الخاصة بالسئلة الشفهية.
أ
من جهة اخرى ستشرع اللجنة في النكباب على مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة في
اختصاصها بدءا من يومه الثالثاء بدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة القتصاد والمالية.
لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

أ
شرعت اللجنة يوم امس الثنين  22نونبر  2021في دراسة ومناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية
المرتبطة بمشروع القانون المالي للسنة المالية  2022والمندرجة في اختصاصها ،حيث تدارست في
أ
اجتماعين منفصلين مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة ومشروع
الميزانية الفرعية لوزارة اإلدماج القتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والك فاءات.
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.

عقدت اللجنة اجتماعا يوم الجمعة  19نونبر  2021تم خالله تقديم مشروع الميزانية الفرعية
لوزارة الداخلية.
أ
أ
ومن المنتظر ان تنهي اللجنة دراستها لهذا المشروع في الجتماع المقرر انعقاده يوم غد الربعاء
على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمناقشة العامة والستماع لجواب السيد وزير الداخلية.
لجنة القطاعات اإلنتاجية.

أ
عقدت اللجنة اجتماعين اثنين امس اإلثنين  22نونبر  2021تم خاللهما تقديم مشروع الميزانية
الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،مشروع الميزانية الفرعية لوزارة
السياحة والصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني لسنة .2022
مجلس المستشارين
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة....

والمؤقتة....
لجنة المالية والتخطيك والتنمية االقتصادية.

• الثالثاء  23نونبر : 2021
على الساعة السادسة والنصف مساء :دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة القتصاد والمالية.
أ
• الربعاء  24نونبر2021
الساعة العاشرة والنصف صباحا :دراسة مشروعي الميزانيتين الفرعيتين للبالط الملكي ورائسة
الحكومة؛
الساعة الثالثة بعد الزوال :دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس القتصادي والجتماعي
والبيئي.
• الخميس  25نونبر2021
الساعة الثالثة بعد الزوال :دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلف بالستثمار واللتقائية وتقييم السياسات العمومية.
• الجمعة  26نونبر 2021
الساعة الثالثة بعد الزوال :دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط.
• الثنين  29نونبر 2021
على الساعة الثانية عشرة زوال :اخر أاجل إليداع التعديالت بمصلحة اللجنة.
• الثالثاء  30نونبر :2021
أ
أ
بعد جلسة السئلة الشفوية :البت في التعديالت والتصويت على الجزء الول من مشروع
القانون المالي لسنة .2022
• الخميس  02دجنبر :2021
على الساعة العاشرة صباحا :دراسة مشروعي الميزانيتين الفرعيتين لمجلس النواب ومجلس
المستشارين.

مجلس المستشارين
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لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

▪ الثالثاء  23نونبر  2021مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة :دراسة
مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالعالقات مع البرلمان.
أ
▪ الربعاء  24نونبر :2021
على الساعة العاشرة صباحا :دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج؛
أ
على الساعة الثالثة بعد الزوال :تقديم مشاريع الميزانيات الفرعية لوزارة العدل ،المجلس العلى
للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
▪ الخميس  25نونبر 2021
 على الساعة العاشرة صباحا :دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية؛
على الساعة الثالثة بعد الزوال :دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس
الحكومة المكلفة بالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة.

أ
▪ الثنين  29نونبر  2021على الساعة الثالثة بعد الزوال :دراسة مشروع الميزانية الفرعية لالمانة العامة
للحكومة.
▪ الثالثاء  30نونبر  2021بعد الجلسة العامة :مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزارة العدل،
أ
المجلس العلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

مجلس المستشارين
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لجنة التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.

▪ الثنين  22نونبر 2021
 على الساعة لتاسعة والنصف صباحا :تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية
أ
والتعليم الولي والرياضة؛
 على الساعة الحادية عشرة صباحا :تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة اإلدماج
القتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والك فاءات.
▪ الثالثاء  23نونبر 2021
 على الساعة العاشرة صباحا :تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية
الجتماعية؛
 على الساعة مباشرة بعد انتهاء أاشغال الجلسة العامة :مواصلة المناقشة العامة لمشروع الميزانية
الفرعية لوزارة الصحة والحماية الجتماعية.
أ
▪ الربعاء  24نونبر 2021
 على الساعة العاشرة صباحا :تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التضامن واإلدماج
أ
الجتماعي والسرة؛
 على الساعة الثالثة بعد الزوال :تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة
والتواصل.
▪ الخميس  25نونبر 2021
 على الساعة الرابعة مساء :تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي والبتكار.
▪ الجمعة  26نونبر 2021
 على الساعة العاشرة صباحا :المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية
أ
والتعليم الولي والرياضة؛

مجلس المستشارين
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لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.

▪ الثالثاء  23نونبر  2021بعد الجلسة العامة:
 تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك.
أ
▪ الربعاء  24نونبر 2021
 العاشرة صباحا :تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء؛
 الثالثة بعد الزوال :المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية وجواب السيد الوزير.
▪
▪
▪
▪

الخميس  25نونبر  2021على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال:
 مواصلة المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء وجواب السيد الوزير.
الجمعة  26نونبر  2021على الساعة الناسعة والنصف صباحا:
 مواصلة المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك وجواب السيد الوزير.
الثالثاء 30نونبر 2021بعد الجلسة العامة:
 تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني واإلسكان وسياسة المدينة.
أ
الربعاء فاتح دجنبر 2021على الساعة الثالثة بعد الزوال:
 مواصلة المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني واإلسكان
وسياسة المدينة وجواب السيدة الوزيرة.

لجنة القطاعات اإلنتاجية.

▪ الثالثاء  23نونبر  2021بعد الجلسة العامة:
 تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة لسنة .2022
أ
▪ الربعاء  24نونبر 2021
 العاشرة صباحا :مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والقتصاد
الجتماعي والتضامني لسنة .2022
▪ الخميس  25نونبر  2021على الساعة الثالثة بعد الزوال:
 تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النتقال الطاقي والتنمية المستدامة لسنة .2022

مجلس المستشارين
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لجنة الخارجية والدف اع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج.

▪ الثالثاء  23نونبر  2021بعد الجلسة العامة:
 دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني
لسنة.2022
أ
▪ الربعاء  24نونبر 2021
أ
 العاشرة والنصف صباحا :دراسة مشروع الميزانية الفرعية بوزارة الوقاف والشؤون السالمية لسنة
.2022
▪ الخميس  25نونبر  2021على الساعة الرابعة بعد الزوال:
 تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين أواعضاء جيش التحرير لسنة
.2022

مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

▪

تصريح صحفي حول المشاركة في أشغال الجمعية 143لالتحادالبرلماني الدولي
مدريد 30-25 ،نونبر 2021

في إطار ترسيخ التموقع
والحضور في المحافل البرلمانية
الدولية ،سيشارك وفد عن البرلمان
أ
المغربي ،نتراسه إلى جانب السيد
راشيد الطالبي العلمي ،رئيس
أ
مجلس النواب ،في اشغال
الجمعية  143لالتحاد البرلماني
الدولي خالل الفترة الممتدة من 26
إلى  30نونبر .2021
وتتميز هذه الدورة ،التي سيستضيفها البرلمان اإلسباني ،بمشاركة رؤساء البرلمانات الوطنية ووفود
أ
أ
الدول العضاء في التحاد إلى جانب التحادات والمنظمات البرلمانية الجهوية واإلقليمية كاعضاء مراقبين
دائمين.
وستتناول هذه الدورة في جلستها العامة موضوع "التغلب على النقسامات وتعزيز التماسك لمواجهة
أ
التحديات الحالية للديمقراطية" .كما سيناقش ويصادق اعضاء التحاد البرلماني الدولي على مشاريع
قرارات تتعلق بمواضيع :
أ
 الستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتصالت كمحفز لقطاع التعليم ،خاصة اثناء مرحلة
الوباء
أ
أ
أ
 تاثير التغييرات المناخية على الموارد الطبيعية :كيف يمكن للبرلمانات ان تضمن ان تكون
المياه متوفرة ومتاحة للجميع؟
أ
 إعادة التفكير وإعادة تحديد إجراءات بلورة عمليات السالم من اجل تعزيز سلم دائم
 حملة التلقيح العالمية إلنهاء جائحة كوفيد :19الدروس والتجارب
كما سيتم ،خالل هذه الدورة ،اعتماد استراتيجية جديدة لالتحاد البرلماني الدولي للفترة -2022
أ
أ
 2026والتي ستركز على اولويات العمل بشان تغير المناخ ،والديمقراطية وحقوق اإلنسان والمساواة
أ
بين الجنسين ،والسالم والمن ،والتنمية المستدامة.
مجلس المستشارين
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وسنعقد بهذه المناسبة ،لقاءات عمل تهم تعزيز التعاون الثنائي
مع برلمانات الدول المشاركة بهدف الدفاع عن المصالح العليا للمملكة
أ
أ
المغربية ،والترافع بشان القضايا العادلة لبالدنا ،وعلى راسها القضية الوطنية ،وإبراز تطور المسار
التنموي الديمقراطي بالمملكة على مختلف الواجهات السياسية والقتصادية والجتماعية ،وكذا توحيد
أ
وتنسيق المواقف بشان المواضيع الراهنة والقضايا ذات الهتمام المشترك ،فضال عن ،وبصفتي رئيسا
لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ،تباحث سبل تنزيل برامج
العمل والمبادرات المشتركة القائمة مع التحادات البرلمانية اإلقليمية ،لسيما على المستوى اإلفريقي
أ
والمريكولتيني.

مجلس المستشارين
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▪

رئيس مجلس المستشارين رفقة أعضاء المكتب في زيارة
لضريح محمد الخامس إحياء لذكرى وف اة المغفور له جاللة
الملك الحسن الثاني.

قام رئيس مجلس المستشارين السيد النعم
أ
ميارة ،رفقة اعضاء المك تب ،يوم اإلثنين  15نونبر
 2021بزيارة لضريح محمد الخامس إحياء لذكرى وفاة
المغفور له جاللة الملك الحسن الثاني طيب هللا ثراه.
وبهذه المناسبة ،وفي جو من الخشوع ،ترحم
أ
رئيس مجلس المستشارين واعضاء المك تب على قبر
أ
جاللة الملك الحسن الثاني اسكنه هللا فسيح جناته.

مجلس المستشارين
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▪

توشيح مجموعة من موظف ات وموظفي مجلس المستشارين بأوسمة ملكية.

أاشرف رئيس مجلس المستشارين السيد النعم
ميارة ،على توشيح مجموعة من موظفات وموظفي المجلس
أ
باوسمة ملكية وتوزيع الشواهد التقديرية عليهم ،وذلك يوم
اإلثنين  15نونبر  2021بمقر مجلس المستشارين.
الحفل حضره أاعضاء مك تب المجلس ،ورؤساء
الفرق ورؤساء اللجن ،وبلغ عدد الذين شملهم التوشيح الملكي
ثمانية موظفين ،ثالثة منهم بوسام الستحقاق الوطني من
الدرجة الممتازة ،أواربعة بوسام الستحقاق الوطني من الدرجة
أ
الولى ،وموظف واحد بوسام الستحقاق الوطني من الدرجة
أ
الثانية .وياتي هذا التوشيح الملكي تقديرا وعرفانا بالجهود
الجبارة التي بذلها هؤلء الموظفين والموظفات بمجلس المستشارين كل من موقعه ،خدمة للمؤسسة التشريعية
وللوطن وللمصلحة العامة.
أ
وخالل هذا الحفل هنا السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين ،موظفات وموظفي المجلس
أ
أ
الموشحين بالوسمة الملكية ،مؤكدا على أان هذا التوشيح المولوي يترجم الهمية الخاصة التي يوليها جاللة الملك
محمد السادس نصره هللا ،للمؤسسة البرلمانية ،كما يمثل تقديرا لجهودهم التي بذلوها بحس وطني وضمير مهني
أ
في خدمة الوطن ،أواضاف أان هذه الوسمة الملكية تمثل أايضا مبعث فخر واعتراف بالجهود المبذولة طيلة سنوات
بكل تفان والتزام مهني ونكران للذات

مجلس المستشارين
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
قسم الإعالم؛
مصلحة التواصل واليقظة الإعالمية.

الهاتف(+212) 53728134:
الفاكس(+212)537728134:
البيد الإلكرتوينBulletin.internecc@gmail.com:
العنوان الإلكرتوينwww.chambredesconseillers.ma:
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