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باج       ات املك

  

ع   233رمق  اج
ریل 27لیوم االثنني  ٔ 2015   

  
ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس ریل 27عقد مك لس رئاسة  2015 ٔ س ا رئ

كتور محمد الشیخ بید هللا ع النقط التالیة.  ا ٔعامل هذا إالج دول    : وقد تضمن 
 

 

ىل  )1 ة  ایته السام ىل ٕاضفاء ر ٔیده  ار مبوافقة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و ٕاخ
ظمها الربملان یويم  ولیة اليت س حامیة املوروث الثقايف العاملي "حول موضوع  2015ماي  15و  14الندوة ا

لتدمري لمشا" املهدد  ة  ة سام ه رسا ملك ٔشغالهاواليت ستعرف كذ توج   .ركني يف 
 

 

ب، )2 ع املك ىل قرارات اج  املوافقة 
 

ستوریة  )3 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
ىل تنظمي  - 3.1 ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع ٕاىل تقرر السید الرئ ليس الربملان لالس لسة مشرتكة 

ت لس لحسا شطة ا ٔ ة ماي  06 وذ یوم 2013رمس سنة  حول  ة ابتداء من السا ا بقا العارشة صبا
لس النواب   .اجللسات مب

ع مشرتك  - 3.2 ة عقد اج صادیة وجلنة التعلمي والشؤون الثقاف ق بني جلنيت املالیة والتخطیط والتمنیة 
عیة  ج ت حول املالیة احمللیة و لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع لعرض السید الرئ  25 وذ یوملالس

ة الثالثة زوىل ا 2015 ماي   .لسا
ت حول صدور  - 3.3 لحسا ىل  ٔ لس ا ت تقرر ا ذ قانون املالیة والترصحي العام مبطابقة حسا تنف

رمس سنة  لمملكة  لحساب العام    .2012احملاسبني الفردیة 
ات وتوصیات  - 3.4 سان خبصوص مشاریع القوانني التنظميیة املتعلقمقرت لس الوطين حلقوق إال  ةا

ات الرتابیة   .مجلا
  
  

رشیع  )4  :ال
رشیعیة اجلاهزة  - 4.1   :رجمة النصوص ال

ٔن   038.13 مرشوع قانون رمق .1 داث املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارةش   . ٕا

 .ستغالل املقالعیتعلق   27.13مرشوع قانون رمق

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1576
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1643
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متمي  القانون التنظميي رمق  12.14مرشوع قانون تنظميي رمق  .2 لتعیني يف املتعلق  12.02بتغیري و
ٔحاكم الفصلني  املناصب العلیا ذ 92 و 49تطبیقا  ف ستور والصادر ب  1.12.20ه الظهري الرشیف رمق من ا

 ).2011یولیوز  17( 1433من شعبان  27بتارخي 
ٓ  لقانون املالیة 130.13مرشوع قانون تنظميي رمق  .3 ب ا رت ىل القرار الصادر عن بعد  ر القانونیة 

ستوري رمق  لس ا رب  23بتارخي  950.14ا  .2014دج
ٔرسةمبثابة  70.03ن رمق من القانو 16مقرتح قانون یتعلق بتعدیل املادة  .4   .مدونة ا
ٔو احلريف كراء العقاراتمقرتح قانون یتعلق  .5 ٔو الصناعي  اري  صصة لالستعامل الت   .ٔو احملالت ا
لجن )5  : ا

لجن - 5.1 مج معل ا   .ر
امئة - 5.2 ان ا ل راسة  د ا رشیعیة ق   .النصوص ال

  
  

ٔسئ الشفهیة )6   ا
  

ٔسئ الشفهی - 6.1 ء لسة ا ریل 28ة لیوم الثال ٔ 2015 

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
رخي اجللسة الشهریة  - 6.2 س احلكومةحتدید    .ملساء السید رئ

  

ةالعالقا )7  : ت اخلارج
شارن یوم  - 7.1 ٔبیض املتوسط مبقر جملس املس لبحر ا ب امجلعیة الربملانیة  ع مك ماي  25اج

2015.  
شارن یوم  - 7.2 ٔبیض املتوسط مبقر جملس املس لبحر ا ع امجلعیة الربملانیة    .2015ماي  26اج
س جملس الشیوخ دعوة  - 7.3 شیكمن رئ ل جبمهوریة ال ٔ شارن من  س جملس املس  ٕاىل السید رئ

رة رمسیة لبالده ز ام    .الق
متمرشوع  - 7.4 رة التفامه اليت س لهيا بني جملس  مذ ع  درايل لروسیا التوق لس الف شارن وا املس

لمملكة املغربیة من لس  سة هذا ا رة اليت ستقوم هبا رئ   .2015 ماي 15 ٕاىل 13 الل الز
ولیة ٕالغناء القانون اجلنايئ واملسطرة اجلنائیة  - 7.5 ظمة العفو ا ات وتوصیات م طبقا لٕاللزتامات مقرت

سان لمملكة يف جمال حقوق إال ولیة    .ا
لدعوة  - 7.6 ٔ سان من  لمشاركة يف  من املندوبیة الوزاریة امللكفة حبقوق إال لس  تعیني ممثل عن ا

سیقي  ع الت ظم یوم ج ي س ریل  27ا لمقررة  2015ٔ ة  رة املرتق هتی الز ة الثالثة واخلاص  ىل السا
ساناخلاصة حول  لس حقوق إال  .مملكة املغربیةل احلق يف التغذیة التابعة 
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نعقاد  - 7.7 ة والتعاون  ار من وزارة الشؤون اخلارج لربملان الربازیيلٕاخ ة  ع معوم حول  لسة اس
ریل  30یوم  القضیة الوطنیة ٔمام نوا املنظمني لهذه  2015ٔ لوقوف  شارن  ورضورة ٕایفاد بعثة عن جملس املس

  .التظاهرة
ة طلب  - 7.8 ر اخلارج س جملس  Robert DUSSEYلسید ا الطوغويلوز لعقد لقاء مع السید رئ

شارن يف ٕاطار  لمغرباملس رته    .2015ماي  05و  04یويم  ز
ٔنواع  دعوة - 7.9 ٔشغال املؤمتر السنوي التاسع حول بعض  ين حلضور  مرض من جملس الشیوخ الك

ا فریق ٕ   .الرسطان 
  
  
  

  :شؤون ٕاداریة  )8
رايس حو تقرر  - 8.1 يل" لعن الیوم ا ا اص ا ف   ".دلیل املساطر و
رشاكة  - 8.2 متع املدين يف موضوع دمع تنظمي یوم درايس  ميقراطیة "مع العدید من مجعیات ا ا

ات الرتابیة ىل ضوء مشاریع القوانني التنظميیة حول امجلا شاریة  ٔربعاء" ال ریل 29 وذ یوم ا ة  2015 ٔ بقا
  .الندوات

ب و  - 8.3 زة ٕالكرتونیةدمع املك ٔ امئة ب لجن ا ات الربملانیة وا مو داة من طرف مجهوریة  الفرق وا
  .الصني الشعبیة
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ع رمق     232اج
ریل  20لیوم االثنني  ٔ2015  

  
  

شارن یوم االثنني  ب جملس املس ریل  20عقد مك كتور محمد  2015ٔ لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
   .الشیخ بید هللا
     

  

ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

رشیع    :ال

  امئة  2015/232/01 رمققرار لجن ا ىل ا رشیعیة التالیة  ا النصوص ال ٕ: 

  ىل القرار الصادر عن  لقانون املالیة 130.13مرشوع قانون تنظميي رمق ر القانونیة  ٓ ب ا رت بعد 
ستوري لس ا سمرب 23 بتارخي 950.14 رمق ا  )حمال من جملس النواب( ؛2014 د

  متمي القانون التنظميي رمق  12.14مرشوع قانون تنظميي رمق لتعیني يف  املتعلق 02.12بتغیري و
ٔحاكم الفصلني املناصب العلیا  ذه الظهري الرشیف رمق  92و 49تطبیقا  ف ستور الصادر ب بتارخي  1.12.20من ا

 )من جملس النواب حمال( ؛)2012 یولیو 17( 1433من شعبان  27

  متمي القانون رمق  77.14مرشوع قانون رمق صالح القرض الشعيب ٕ  القايض 12.96یقيض بتغیري و
 )حمال من جملس النواب( لمغرب؛

  متمي الظهري الرشیف رمق ر  24(  1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008مقرتح قانون یقيض ب فربا
لو  مبثابة) 1958 ٔسايس العام  ةالنظام ا  )حمال من جملس النواب( .ظیفة العموم

  رشیعیة اجلاهزة جمةبرب  2015/232/02قرار رمق ءیوم التالیة  النصوص ال  21 الثال
ریل  ىل  2015ٔ ا، مع دعوة ندوة الرؤساء لالنعقاد يف نفس الیوم  ة احلادیة عرشة صبا ىل السا

ا ة العارشة صبا  .السا
ة یقيض بتغی 86.14 مرشوع قانون رمق .1 ٔحاكم مجمو متمي بعض  القانون اجلنايئ وقانون ري و

  مباكحفة إالرهاب؛ املتعلقةاجلنائیة  املسطرة
لزناهة والوقایة من الرشوة وحمارهتا املتعلق 113.12 مرشوع قانون رمق .2   .لهیئة الوطنیة 
ٔن  038.13 مرشوع قانون رمق .3 داث املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارة  ش   .ٕا
داث املنظمة املهنیة  یتعلق 127.12 مرشوع قانون رمق .4 ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  ب

ن اسبني املعمتد  .لم
 

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1576
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 .ستغالل املقالع یتعلق   27.13مرشوع قانون رمق .5
ىل  45.14  مرشوع قانون رمق .6 ه  ٔمين  یوافق مبوج ال ا ة التعاون يف ا املوقعة اتفاق
ط يف   .بیة وحكومة دو قطربني حكومة اململكة املغر  2014 مارس 11 لر

ة التعاون يف جمال  49.14  مرشوع قانون رمق .7 ىل اتفاق ه  حماربة اجلرمية املنظمة  یوافق مبوج
سیل يفوإالرهاب،  ر 18 املوقعة بربو   .غربیة وحكومة مملكة بلجیاككة املبني حكومة اململ 2014 فربا
ط يف  40.14  مرشوع قانون رمق .8 لر ىل االتفاق املوقع  ه   2013 ماي 21 یوافق مبوج

ٔن نظام قواهتام  ش ٔرايض املنخفضة    .بني اململكة املغربیة ومملكة ا
ىل   65.14  ع قانون رمقمرشو .9 ه  سیق یوافق مبوج ـي والت ٔم لتعاون ا رة تفامه  مذ

ش يف  ٔوىل  10املوقعة مبرا ململكة املغربیة بني ) 2014مارس  12( 1435جامدى ا لیة  ا وزاريت ا
  .بحرنومملكة ال 

ىل االتفاق يف  83.14  مرشوع قانون رمق .10 ه  دان التعاون العسكري  یوافق مبوج م
نا يف  ر 10املوقع بتاورم   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیة 2006 فربا

ط يف  41.14  ع قانون رمقمرشو .11 لر ىل االتفاق املوقع  ه  مترب 16 یوافق مبوج  س
رلندا الشاملیة  2013 دة لربیطانیا العظمى وٕا ٔنبني حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة املت  ش

مع املتبادلنظام قو   .اهتام وا
  

ٔن كام  ب ب یا ملناقشة هذه املشاریع الیتعدى صص خيقرر املك لبیة  15الفا زم ٔ قة ل دق
لمعارضة  15و قة  درايل 10ودق لفریق الف رشیعي، وسرئس هذه اجللسة اخللیفة  دقائق  عن لك نص 

ل ٔمني  اري  داب الز س السید فوزي بنعالل والسید  لرئ ٔول    .لسةا
  

ٔسئ    :ا

 ٔسئ الشفهیة لیوم  ملوافقة 2015/232/03رمق  قرار لسة ا ٔعامل  دول  ىل 
ء  ریل  21الثال لطیف 2015ٔ س السید محمد فضیيل والسید عبد ا لرئ ، اليت سرئسها اخللیفة الثاين 

لسة ل ٔمني    .ٔبدوح 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1643
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1694
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1695
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1698
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1702
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1704
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1705
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ة    :العالقات اخلارج

  ب 2015/232/04 رمققرار خلارج  لرتح ملغاربة املقمين  مبقرتح الوزارة امللكفة 
شارن یوم  ال وفد من الشباب املغريب املقمي ببلجیاك من طرف رئاسة جملس املس ریل  30ستق ٔ

2015. 

 ال وفد  2015/232/05رمق  قرار ستق ستوري  لس ا س ا ب مبقرتح رئ لرتح
ستوریة ململكة الب شارن یوم االثنني عن احملمكة ا  .2015ماي  15حرن من طرف رئاسة جملس املس

 ب 2015/232/06رمق  قرار ئب  لرتح ال  ستق ة والتعاون  مبقرتح وزارة اخلارج
س مجهوریة الباراغواي یوم امجلعة  ریل  24رئ ة الرابعة و 2015ٔ قة 15ىل السا  .دق

 
  
  

رملانیة    شؤون 

  لتخطیط ىل تلبیة  وافقةمل 2015/232/07 رمققرار دعوة من املندوب السايم 
ٔساسیة جلودة احلیاة حسب  لمشاركة يف ندوة تقدمي احملددات ا شارن  س جملس املس لسید رئ

ٔربعاء  ریل  22تصورات املواطنني وذ یوم ا ة الثالثة بعد الزوال؛ 2015ا   ىل السا
  

  :شؤون ٕاداریة 

 لس ة ملوافق 2015/232/08رمق  قرار ظمه ا ي س رايس ا مج الیوم ا ر ىل 
يل" حول ا اص ا ف س" دلیل املساطر و ریل 23 یوم امخل ة الندوات 2015 ٔ  .بقا

  
  قضا لالطالع

  
  
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  يل ا لنظام ا ه مبطابقة الصیغة املعد  ي رصح مبوج ستوري ا لس ا قرار ا
ستور يئ  عي والب ج صادي و ق لس    .لم
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ة    :العالقات اخلارج
ولیة حول  - ىل  املشاركة يف الندوة ا سكو  س ر العام لال حامیة املوروث "موافقة املد

لتد   " .مريالثقايف العاملي املهدد 
لس الوطين  - س ا شیك ورئ س جملس الشیوخ جبمهوریة ال تا تعزیة من رئ رق

ادثة السري اليت وقعت بطانطان  ر  ىل ٕا   .الفلسطیين 
ل املؤمتر  - ٔج ٔن یعقد ببريوت یويم  لالحتاد الربملاين 22ت ي اكن مقررا   30و  29العريب ا

ریل    .2015ا
  

رملانیة    :شؤون 
ة من - لس؛ اعتذار مجمو ٔشغال ا شارن عن حضور    السادة املس
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ة  اجللسات العموم
 
 

اهزة ىل مشاریع قوانني  راسة والتصویت  ة   لسة معوم
  

ریل  ٔ ء  شارن یوم الثال ة  2015عقد جملس املس رئاسة السید محمد فوزي بنعالل  لسة معوم
ىل ٕالجامع  اللها  لس صادق  س ا ٔول لرئ  :مشاریع القوانني التالیة اخللیفة ا

ة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة  86.14مرشوع قانون رمق  ٔحاكم مجمو متمي بعض  یقيض بتغیري و
شارن من جملس النواب(اجلنائیة املتعلقة مباكحفة إالرهاب  ىل جملس املس   ؛)حمال 
لزناهة والوقایة  113.12مرشوع قانون رمق  لهیئة الوطنیة  ىل (من الرشوة وحمارهتا املتعلق  حمال 

شارن من جملس النواب   ؛)جملس املس
اسبني  127.12مرشوع قانون رمق  لم داث املنظمة املهنیة  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  یتعلق ب

ن  شارن من جملس النواب(املعمتد ىل جملس املس   ؛)حمال 
ملقالع  27.13مرشوع قانون رمق  ىل جملس ا(یتعلق  شارن من جملس النوابحمال    ؛)ملس
نا يف  83.14مرشوع قانون رمق  دان التعاون العسكري املوقع بتاورم ىل االتفاق يف م ه  یوافق مبوج

ر  10 شارن من جملس (بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة إالیطالیة  2006فربا ىل جملس املس حمال 
  ؛)النواب

ش يف یوا 65.14مرشوع قانون رمق  سیق، املوقعة مبرا ٔمين والت لتعاون ا رة تفامه  ىل مذ ه  فق مبوج
ٔوىل  10 ململكة املغربیة ومملكة البحرن ) 2014مارس  12( 1435جامدى ا لیة  ا ىل (بني وزاريت ا حمال 

شارن من جملس النواب   ؛)جملس املس
ة التعاون  49.14مرشوع قانون رمق  ىل اتفاق ه  يف جمال حماربة اجلرمية املنظمة وإالرهاب، یوافق مبوج

سیل يف  ر  18املوقعة بربو ىل جملس (بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة بلجیاك  2014فربا حمال 
شارن من جملس النواب   ؛)املس

ط يف 45.14مرشوع قانون رمق  لر ٔمين املوقعة  ال ا ة التعاون يف ا ىل اتفاق ه   11 یوافق مبوج
شارن من جملس النواب(بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو قطر  2014مارس  ىل جملس املس   ؛)حمال 

ط يف  40.14مرشوع قانون رمق  لر ىل االتفاق املوقع  ه  بني اململكة  2013ماي  21یوافق مبوج
ٔن نظام قواهتام  ش ٔرايض املنخفضة  ىل جملس ا(املغربیة ومملكة ا شارن من جملس النوابحمال    ؛)ملس

ط يف  41.14مرشوع قانون رمق . 10 لر ىل االتفاق املوقع  ه  مترب  16یوافق مبوج بني  2013س
مع املتبادل  ٔن نظام قواهتام وا ش رلندا الشاملیة  دة لربیطانیا العظمى وٕا حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة املت

شارن ( ىل جملس املس   ).من جملس النوابحمال 
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ان ل  ٔشغال ا

  
عیة ة وإالج  جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

  
ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج ریل  27عقدت ا ال يف دراسة مرشوع القانون  2015ٔ رشعت 

سمية احل 97.13إالطار رمق  هنوض هبا حبضور السیدة  اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش قاوي املتعلق حبامیة حقوق ا
ملناسبة عرضا تقدميیا ٔلقت  عیة اليت  ٔرسة والتمنیة إالج رة التضامن واملرٔة وا د    وز ه دوافع اع استعرضت ف

ته داده، ومركزاته، ومكو اقة واملرجعیات املعمتدة يف صیاغته، ومسار ٕا دید يف جمال إال   .قانون 
ق املالمئة يف امة ٕاىل حتق رشیعیة مبختلف جماالهتا يف اسهتداف  وريم هذا املرشوع بصفة  املنظومة ال

اقة،  اص يف وضعیة ٕا ٔش ة املتعلقة  ق إاللتقائیة يف السیاسات العموم اقة، وكذا حتق اص يف وضعیة ٕا ٔش ا
دة   .انطالقا من مرجعیة قانونیة مؤطرة ومو

سهتدف املرشوع تعزز التعاقد البني اص يف وضعی-كام  ٔش اقة لتعدد وتنویع مؤسسايت لصاحل ا ة ٕا
اء اخلدمات لفائدهتم لني وتوسیع و  .املتد

  
سان رشیع وحقوق إال  جلنة العدل وال

  
ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ریل  22عقدت ا ريم ٕاىل  2015ٔ ىل مقرتح قانون  ٕالجامع  ال  صادقت 

ٔرسة، ومقرتح ق 70.03من القانون رمق  16تعدیل املادة  ٔو احملالت مبثابة مدونة ا كراء العقارات  ٓخر یتعلق  انون 
ٔو احلريف ٔو الصناعي  اري  صصة لٕالستعامل الت  .ا

  
صادیة  جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة إالق

  
ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ریل  22عقدت ا ىل 2015ٔ ٕالجامع  ال  مرشوع قانون تنظميي   صادقت 

ستوري رمق لقانون املالیة بعد  130.13رمق  لس ا ىل القرار الصادر عن ا ر القانونیة  ٓ ب ا بتارخي  950.14رت
سمرب  23   .2014د

ٓ خر رمق  لجنة يف دراسة مرشوع قانون  ع رشعت ا الل ذات إالج متمي  77.14و یقيض بتغیري و
لمغرب 12.96القانون رمق  صالح القرض الشعيب  ٕ   .القايض 

ة وتعزز الطابع التعاضدي ویندرج املرشوع يف ٕاطار  مو و من من رٔسامل ا اب ا س كرس ا
لمغرب، وميكن تلخیص اخلطوط العریضة لهذا املرشوع يف النقط الثالثة التالیة لقرض الشعيب    :والتعاوين 

        ة املتباد لرٔسامل البنك املركزي الشعيب والبنوك الشعبیة اجلهویة؛   املراق
         لقرض الشعيب؛تطور   احلاكمة اجلیدة 
        ٔحاكم إالنتقالیة اليت مل تعد ساریة املفعول لغاء ا ٕ سیط القانون    .ت
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ة   العالقات اخلارج
  

  

س مجهوریة الرباغواي ئب رئ ات مع  اح شارن جيري م س جملس املس   رئ

شارن، الس  س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا رئ ل ا  Juan Eudes Afaraید استق
Maciel ،س مجهوریة الرباغواي ، یوم امجلعة   ئب رئ ریل  24والوفد املرافق  ٔ  2015.  

ه العالقات اجلیدة اليت جتمع اململكة املغربیة جبمهوریة  ٔو ستعراض اجلانبان  لقاء،  ومتزي هذا ا
ن يف تعزز هذه العالقات وتوط  رملانيي الب ن الصدیقنيالرباغواي، ودور  لب لمصاحل املشرتكة  دمة    .یدها 

عددة لتقویة  ان يف جماالت م لهيا الب ٔفضل املؤهالت اليت یتوفر  ىل رضورة استغالل  ٔكد اجلانبان  و
ٔن اململكة املغربیة تعد بوابة حنو  اریة، خصوصا و ٔمام املبادالت الت دیدة  ٓفاق  ح  هنام، وف صادیة ب الرشاكة إالق

وب الصحراءٔور و    .العامل العريب ودول ج

س دور املغرب يف حماربة إالرهاب واجلرمية املنظمة، مربزا سیاسة املغرب يف جمال  رز السید الرئ ٔ و
لجوء  اه  الهجرة وا ر ي  ميقراطي املتفرد ا منوذج التمنوي ا بعاد يف هذا املیدان، مما حصن ا ٔ عددة ا مبهنجیة م

ة، صاحب اجلال امل محم ٔمن والسمل يف املنطقة  د السادس نرصه هللا من  اب ا وسامه شلك فعال يف است
ٔبیض املتوسط من  طقة غرب البحر ا ري الرشعیني يف م وسطیة وتفادي سقوط حضا من املهاجرن  ٔورو م ا

ٔخرى   .ة 

ٕالصال ري  س مجهوریة الرباغواي ٕاجعابه الك ئب رئ ٔبدى السید  انبه،  ات اليت عرفهتا اململكة ومن 
ي تقوم به اململكة  دي ا ور الر ٔشاد  ملنطقة، كام  ا ممتزيا  االت، واليت جعلت مهنا منوذ املغربیة يف خمتلف ا

ويل ىل الصعید ا ٔمن والسمل يف املنطقة و اب ا ادة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا يف است   .بق

م املشرتكوتناول اجلانبان ددا من القضا ذات إاله لقاء،  الل هذا ا  ،.   
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ململكة إالسبانیة ستوریة  س احملمكة ا ل رئ ستق شارن   س جملس املس   رئ

شارن، السید  س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا  Francisco Pérez de losاستق
Cobos Orihuel ستور س احملمكة ا ٔعضاء احملمكة، وذ یوم ، رئ ململكة إالسبانیة، مرفوقا بعدد من  یة 
س  ریل   23امخل ٔ 2015 .  

ال،  ستق الل هذا  ربط بني اململكة املغربیة واململكة  و س مبستوى العالقات اليت  نوه السید الرئ
ىل املصاحل امل  رتام املتبادل واحلرص  ىل حسن اجلوار وإال ة  ٔمهیة إالسبانیة، املب رز  ٔ ن، كام  شرتكة بني الب

ستوریة  القة الربملان مع املؤسسات ا   .توطید 

ميقراطیة املغربیة، مربزا يف هذا السیاق، إالصالح  س خصوصیة التجربة ا واستعرض السید الرئ
ادة احلكمية لصاحب اجلال امل محمد السادس ه اململكة املغربیة بفضل الق ي عرف ستوري ا نرصه هللا،  ا

لهيا دولیا  عارف  سان كام هو م ال حقوق إال ٔج سبات الهامة مهنا دسرتة اكفة  ة من املك ي تضمن مجمو وا
ٔسس دو القانون واملؤسسات ٔة إالنصاف واملصاحلة، وتعزز     . وتوصیات هی

ار  القات التعاون وتبادل اخلربات والت ٔمهیة  رز املسؤول إالسباين  ٔ انبه،  ب اليت جتمع بني ومن 
ململكة  ستوریة  ستوري املغريب، كام استعرض جتربة احملمكة ا لس ا ململكة إالسبانیة وا ستوریة  احملمكة ا

  .إالسبانیة

ستوریة يف البت يف  ددا من القضا وخصوصا دور احملامك ا لقاء،  الل هذا ا وتناول اجلانبان، 
ستور، ٔسس دو القانون واملؤسسات مطابقة نصوص القوانني مع ا ميقراطیة وتوطید  سبات ا   .وحتصني املك
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  شؤون ٕاداریة
  

يل ا اص ا   تنظمي یوم درايس حول دلیل املساطر وإالف

س  شارن، مت یوم امخل د احلاكمة اجلیدة والتدبري الناجع ٕالدارة جملس املس ریل  23يف ٕاطار ٕارساء قوا ٔ
يل" حول تنظمي یوم درايس 2015 ا اص ا ، وذ حبضور السید محمد الشیخ بید هللا "دلیل املساطر  وإالف

شارون العامون   لس  والسیدات والسادة املس لم ٔمني العام  ة ا د خو لس والسید عبد الوح س ا رئ
ٔقسام واملصاحل إالداریة   .واملدراء ورؤساء ا

ة   تاح لقاء لكمة اف مج هذا ا ر شارن، وتقدمي دلیل املساطر وقد تضمن  س جملس املس لسید رئ
ٔمني العام، وإالسإالداریة واملالیة م ٔستاذ القانون إالداري ن طرف السید ا ٔبوالس،  ع ٕاىل مدا السید محید 

لكیة احلقو  ٔستاذة اجلامعیة  عددة التخصصات بتطوان، والسیدة فدوى الغزاوي، ا ق والعلوم إالداریة يف اللكیة م
ة   .التابعة جلامعة عبد املا السعدي بطن

ٔجوبة فریق العمل  لقاء تالها تقدمي  امة حملاور ا اقشة  ٔمام املشاركني يف ٕاطار م ال  ح ا ر ذ ف ٕا
ىل هذه املبادرة ٔرشف  ي    .ا

ٔن ٕاجناز دلیل ا ر  ر  د ٔ ملساطر إالداریة واملالیة یعرب، و ٔرضیة املعدة يف هذا الش ن، عن حسب ا
لني إالداریني ملبارشة معلیات التدبري إالداري  ٔداة معلیة رهن ٕاشارة املتد ىل وضع  شارن  حرص جملس املس

رشیعیة اجلاري هبا العمل ضیات التنظميیة وال ىل حسن تطبیق املق   .واملايل واحلرص 

  

  

  

  

  

  


