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باج                   ات املك

  

ع   236رمق  اج
   2015 ماي 18لیوم االثنني 
  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس لس رئاسة  2015 ماي 18عقد مك س ا رئ

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

 

 
ب،ا )1 ع املك ىل قرارات اج  ملوافقة 

  

 

ستوریة  )2 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
ٔصا واملعارصةطلب  - 2.1 ٔلقاه  فریق ا ي  صصة ملناقشة العرض ا ل اجللسة ا ٔج س  السیدبت الرئ

ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  لس  حولا و  مع لزتامهنا 2013 سنة رمسٔعامل ا  یعزتم اليتلیة الندوة العلمیة ا

لربملان  ٔصا واملعارصة  اطر حول تنظميهافریقا ا   .تدبري ا
  

 

رشیع  )3  :ال
ٔمر بـ  - 3.1 ا مشاریع قوانني تنظميیة من جملس النواب ویتعلق ا   :ٕا

  ٔقالمي یتعلق 112.14 رمقتنظميي مرشوع قانون  .لعامالت وا

  ات یتعلق 113.14 رمق تنظمييمرشوع قانون  .مجلا
ٔن القوانني التنظميیة  - 3.2 ش ت  ا نت سیج امجلعوي لرصد  رافعیة رفعها ال رة  الس  املتعلقةمذ

  .اجلهویة وإالقلميیة واحمللیة
  
  

لجن )4  : ا

لجن - 4.1 ات ا مج اج   ر
رس - 4.2 د ا رشیعیة ق   النصوص ال
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ٔسئ الشفهیة )5   ا
  

س احلكومة اليت اكن طلب فرق امل  - 5.1 صصة ملساء السید رئ ل اجللسة الشهریة ا ٔج عارضة بت
ٔربعاء    .2015ماي  20مقررا عقدها یوم ا

ء  - 5.2 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 ماي 19لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
  

ةالعالقا )6   : ت اخلارج

ولیة نتاجئ الندوة  حولورقة  - 6.1 ة لصاحب اجلال ا ایة السام اليت نظمها الربملان املغريب حتت الر
لتدمريالثقايف  املوروثحامیة " نرصه هللا حول امل محمد السادس  .2015 ماي 15 و 14 یويم" العاملي املهدد 

ة الصداقة الربملا السیدةرغبة  - 6.2 س مجمو ئبة رئ س جملس النواب البولوين و نیة البولونیة ئبة رئ
شارن  السیدلقاء  يفاملغربیة  س جملس املس ٔربعاء یومرئ ا  2015 ماي 20 ا ة العارشة والنصف صبا ىل السا

رة اليت   .2015 ماي 23 و 19ستقوم هبا لبالد مابني  وذ يف ٕاطار الز
دةدعوة  - 6.3 ٔمم املت ب ا امعة العربیة ومك ل ٔمانة العامة  رش ملاكحفة  من ا ل لقة  حلضورجتار 

ت العربیة " حولنقاشیة  ةدور الربملا ول العربیة  تطبیق قوانني يف مراق رش  ل جتار   29 وذ یومماكحفة 
  .ببريوت 2015 ماي

ر العامرغبة  - 6.4 شارن  املد س جملس املس لهجرة يف لقاء السید رئ ولیة   یونیو 02 یوملمنظمة ا
  .لعقد رشاكة دامئة بني هذه املنظمة والربملان املغريبٕاطار التحضري وذ يف  2015

ظمي  - 6.5 ار ب لمیة دولیة من طرف فریقيٕاخ لربملان املغريب  ندوة  ٔصا واملعارصة  ٔیة " يف موضوعا
ملغرب اطر  ا مبقر  2015 ماي 27 یوم" اسرتاتیجیة وطنیة لتدبري ا ة التاسعة صبا جملس ابتداء من السا

شارن   .املس
ار  - 6.6 عٕاخ ج اكفؤ الفرص  من جملس النواب  ت  التابعةجلنة املناصفة و رملا ملنتدى رؤساء 

ب   .ٔمراك الوسطى والكرای
  

  :داریة شؤون إ   )7
نتقاء  - 7.1 س جلنة  ٔويل لرئ اصب رؤساء املصاحل   حولتقرر  ات لشغل م  يف ٕاطاردد الرتشی
شارن الهیلكة إالداریة   .ٕالدارة جملس املس
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ع رمق    235اج
  2015 ماي 11لیوم االثنني 

  

  
شارن یوم  عقد ب جملس املس رئاسة  2015 ماي 11االثنني مك ا  ٔول اج اخللیفة ا

لس السید فوزي بنعالل س ا   .  لرئ
        

لس  شطة ا ٔ   :التذكري ب
ظمها الربملان امل - ولیة اليت س ة لصاحب اجلال املالندوة ا ایة السام  غريب حتت الر

ٔبیض املتوسط حول موضوع  لبحر ا ٔیده ورشاكة مع امجلعیة الربملانیة  حامیة "محمد السادس نرصه هللا و
لتدمري  .2015ماي  15و  14یويم  "املوروث الثقايف العاملي املهدد 

رة  ال - حتاد اليت ستقوم هبا  رمسیةالز سة جملس  حتادیة رئ حتادیة لروسیا  لجمعیة 
 .2015ماي  15ٕاىل  13لمغرب من  والوفد املرافق لها

    
ع ج   القرارات الصادرة عن 

  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

  ٔول  ىلملوافقة  2015/235/01 رمققرار س ا اقشة عرض السید الرئ رخي م
ٔمام جملس ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔربعاء  لم شارن وذ یوم ا ٔن یمت  2015ماي  27املس ىل 

شاور مع احلكومة وجملس النواب ل اقشة هذا التقرر   .حتدید طریقة م
  

رشیع    :ال

 ا مرشوع قانون تنظميي رمق  2015/235/02رمق  قرار جلهات  111.14ٕ یتعلق 
ات الرت  لیة وامجلا ا ىل جلنة ا ٔساسیةواحملال من جملس النواب  ات ا  .ابیة والب
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ٔسئ   :ا

 ٔسئ الشفهیة لیوم  ملوافقة 2015/235/03رمق  قرار لسة ا ٔعامل  دول  ىل 
ء  لطیف 2015ماي  12الثال س السید محمد فضیيل والسید عبد ا لرئ ، اليت سرئسها اخللیفة الثاين 

لسة ل ٔمني   .ٔبدوح 
  
  

ة    :العالقات اخلارج

  ال ىل ملوافقة 2015/234/04 رمققرار ٔول ووزرة الشؤون  استق ر ا ئبة الوز
شارن یوم االثنني  س جملس املس ٔوربیة الكرواتیة عقد لقاء مع السید رئ ة وا  2015یونیو  15اخلارج

ا ة العارشة والنصف صبا  .ىل السا

  ال وفد من الطلبة الص ملوافقة  2015/235/05 رمققرار ني إالسبان ىل استق اف
ٔربعاء  ا 2015یونیو  03وذ یوم ا ة العارشة والنصف صبا  .ىل السا

 لقاء  ملشاركة  2015/235/06رمق  قرار عقد  MEDCOP21يف ا ي س ا
  .2015یونیو  5و  4مبارسیلیا یويم 

  
  

  قضا لالطالع
  
  
  
  

رشیع    :ال
ن  - دید رشیعیني  ار بتوصل جملس النواب بنصني    :ٕاخ

  متمي القانون رمق  106.14وع قانون رمق مرش نة الهندسة  016.89بتغیري و املتعلق مبزاو 
ٔة املهندسني املعامریني الوطنیة داث هی  .املعامریة وٕا

  ني املغاربة اف ات والص اف لص عیة  ج ٔعامل  داث مؤسسة ا ٕ مقرتح قانون یقيض 
دة ( لو ستقاليل   ).والتعادلیةتقدم به بعض نواب الفریق 
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لجن    :ا
لجن - مج معل ا   .ر
رس - د ا رشیعیة ق   .النصوص ال

  
  
  

ة    :العالقات اخلارج
ٔوسط وشامل  - یة مبنطقة الرشق ا ٔم ت ا د ٔورويب حول الت مرشوع تقرر الربملان ا

ستقرار السیايس ٓفاق  ا و   .ٕافریق
شارن يف - ة  تقرر حول مشاركة ٕادارة جملس املس لشبكة إالفریق ذیة  لجنة التنف ٔشغال ا

ل ت لیربوف ریل  29ٕاىل  27الغابون من  -ملوظفي الربملا ٔ2015.  
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لجن ٔشغال امئة ا  ا

  

لیة جلنة ا ات ا ات الرتابیة وامجلا ٔساسیة والب   .ا

لجنة عقدت ا ا  تنظميي انونق مرشوع دراسة ال واصلت 2015 ماي 18 إالثنني ٔمس یوم اج

  .جلهات یتعلق 111.14 رمق

لجنة واكنت ستور املرشوعهذا  دراسة يف رشعت قد ا ضیات ا ي یندرج يف ٕاطار تفعیل مق ، ا

اصة الفصل  ه،  140و ع يفم ي إالج ء یوم عقدته ا   .اجلاري ماي 12 الثال
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مج ات ر لجن اج  ا

  

ات الرتابیة  لیة وامجلا ا ٔساسیةجلنة ا ات ا  .والب
  

عاء   )8القاعة(  2015ماي20ر

زو عشرة الثانية الساعة   .ع

 جلهات 111.14مواص دراسة مرشوع قانون تنظميي رمق   .یتعلق 

عیة ج ة و  .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
  

اشة(  2015ماي19الثالثاء ع   )قاعة
صباحا عشرة ادية ا الساعة   :ع

ا هنوض هبا 97.13بعة دراسة مرشوع قانون ٕاطار رمق م اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش   .یتعلق حبامیة حقوق ا

  
عاء اشة(  2015ماي20ر ع  )قاعة

  

ومة ا س رئ للسيد رة الش للمساءلة املخصصة لسة ا عد   :مباشرة

ٔوىل والثانی ايت القطب العمويم ا ابعة دراسة موضوع وضعیة رشكيت ق ٓفاق ٕاصالح م ة والعاملني فهيم و

ميقراطیة دة وا لو درايل  الم العمويم، وذ بطلب من الفریق الف   .إال

 ريم ٕاىل تعدیل القانون رمق التصال السمعي البرصي 77.03الرشوع يف دراسة مقرتح قانون    .املتعلق 
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ة نتاج ات  ة والقطا  .جلنة الفال
  

الحقأج(  2015ماي19الثالثاء موعد إ   )ل

الزوال عد عة الرا الساعة الحق(ع موعد إ   )أجل

  مواص دراسة:  

 متمي الفصل الثاين من الظهري الرشیف رمق   54.14 مرشوع قانون رمق ـر و الصادر يف  1.63.226یقيض بتغی

ٔول من رب  14 ء واملادة ) 1963ٔغسطس  5( 1383یع ا لكهر ب الوطين  داث املك  40.09من القانون رمق  5ٕ

ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  ملك   .لرشباملتعلق 

 - ملنامجیتعلق  33.13 مرشوع قانون رمق.  

  
صادیة و جلنة ق ٔساسیة  جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة  ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  ا

  
ن الندوات(  2015ماي25ثن   )قاعة

الزوال عد الثالثة الساعة   .ع

ايت ت حول التقرر املوضو لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع  لعرض السید الرئ ع مشرتك لالس  اج

  ".املالیة احمللیة"الصادر عنه واملتعلق ب

  

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1708
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1697
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ة العالقات  اخلارج

  

  "لتدمري املهدد العاملي الثقايف املوروث حامیة"  موضوع حول دولیة ندوة

ایة حتت ة الر  مع رشاكة املغريب الربملان نظم هللا، نرصه السادس محمد امل اجلال لصاحب السام
ٔ  لبحر الربملانیة امجلعیة  املهدد العاملي الثقايف املوروث حامیة:" موضوع حول دولیة ندوة املتوسط بیضا

  .الربملان مبقر 2015 ماي 15 و 14 یويم وذ ،"لتدمري

ٔيت امئ احلرص من انطالقا الندوة هذه وت  ىل احلفاظ ىل هللا نرصه السادس محمد امل جلال ا

ساين الرتاث ل ٕاطار يف درجتن كام العاملي، واحلضاري إال ٔمم وتوصیات قرارات مع املغريب الربملان تفا دة، ا  املت
ويل الربملاين وإالحتاد ٔمن جملس قرار الس ا  التدمري ٔعامل ضد املشرتك التحرك خبصوص 2199/2015 رمق ا

هنب ي وا ساين الثقايف الرتاث  یتعرض ا اطق من العدید يف إال طقة يف اصة العامل، م ٔوسط لرشقا م  ا
عمدا تدمريا شهدت اليت ا وهنبا م ٓر ممهن ة واملمتلاكت العریقة التارخيیة لم سة الثقاف ل النف يف  معظمها واملس

ظمة قوامئ ساين العاملي الثقايف ملوروث املتعلقة" الیوسكو"م   .إال

دة الندوة، هذه ٔشغال حرض وقد ت ممثيل ىل ز ول رملا نیة ا ٔعضاء والعرشن ال  امجلعیة يف ا

ٔبیض لبحر الربملانیة ظمة ممثيل املتوسط، ا ٔمم م دة ا  املنظمة وممثيل" الیوسكو"  والثقافة والعلوم لرتبیة املت

ة سكو" والثقافة والعلوم لرتبیة إالسالم س ٔوربیة الربملانیة إالحتادات وممثيل" إال ة والعربیة ا  وإالفریق

ة   .وإالسالم

لته اللو  تاح يف مدا ا الندوة هذه ٔشغال اف س د شارن جملس رئ كتور املس  بید الشیخ محمد ا

ت، حتفزي ٕاىل هللا ان يف وخصوصا الربملا  الثقايف املوروث تدمري جترم رشیعات سن ىل املتوسطیة، الب

ات تفامق ظل يف لتدمري املهدد العاملي، طقة يف س ال وإالرهاب، احلرب مسا ٔوسط الرشق م  وشامل ا

ا  .ٕافریق
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ذر س هللا، بید السید و ٔبیض لبحر الربملانیة لجمعیة احلايل الرئ  تدمري خماطر من املتوسط، ا

ة واملمتلاكت املعامل زاید الثقاف ة، العملیات متویل فهيا، املرشوع ري جتار معلیات و را املسل  هذا يف مذ

ٔن الصدد ایة حتت املتوسطیة، الربملانیة امجلعیة مع رشاكة املغريب الربملان ینظمها اليت ةالندو  راهنیة ب ة الر  السام
ع السادس، محمد امل اجلال لصاحب ٔوضاع من ت شها اليت ا ان من دد تع اصة العامل، ب  الرشق يف و

ٔوسط ا، وشامل ا ات من ٕافریق رها عن فضال تفرز، وحروب زا رشیة خسا ا تدمريا واملادیة، ال  لرصید ممهن

سانیة والثقايف احلضاري   .لٕال

ا یف ٕاىل هللا بید ود ولیة اجلهود ك ان يف املتواصل الزنیف هذا لوقف ا ل ب  والعراق سور م

ا ت وحتفزي ومايل، ولی ة املمتلاكت تدمري جترم رشیعات سن ىل الربملا ولیة املواثیق مع ومالءمهتا الثقاف  ،ا
ٔرصدة مثني رضورة ىل ٔیضا مشددا ة ا غي عنارص واحلضاریة الثقاف هيا ی  التمنیة تقومي معایري مضن تب

 .املستدامة
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ورة لرؤساء الثانیة القمة ٔشغال يف مشاركته یتوج املغرب  الربملانیة لجمعیة العامة وا

ل من لالحتاد وریة الرئاسة بتويل املتوسط ٔ   لالحتاد انیةالربمل لجمعیة ا

ورة لرؤساء الثانیة القمة ٔشغال يف مشاركته املغرب توج ل من لٕالحتاد الربملانیة لجمعیة العامة وا ٔ 
ضنهتا اليت املتوسط س فهيا وشارك 2015 ماي 12و 11  یويم لشبونة اح شارن النواب جمليس ارئ  واملس

ن كتور العلمي الطاليب راشید السید وریة الرئاسة بتويل هللا، یدب  الشیخ محمد وا  لالحتاد الربملانیة لجمعیة  ا

ل من ، سنة ستغرق لفرتة املتوسط، ٔ   .لربتغال  لفا اكم

وریة لرئاسة عهد وقد  ل من لالحتاد الربملانیة لجمعیة ا  ٔشغال ٔعقاب يف   لمغرب، املتوسط ٔ

ورة لجوء   الهجرة،" موضوع حول انعقدت اليت امجلعیة، لهذه العامة ا سان وحقوق ا ٔورو ملنطقة إال  ا

وسطیة متون رملانیون فهيا شارك اليت ،"م ا 40 من ٔزید ٕاىل  ی ل من الحتاد عضوا ب   .املتوسط ٔ

لقاء هذا يف مشاركته ىل تعلیقه ويف كتور ٔكد ا  املغرب لواك ترصحي يف هللا، بید الشیخ محمد ا
نباء، العريب ٔ ل ٔن ل راز فرصة شلك قاءا ل من املبذو اجلهود ٕال  ضفيت دول وحلث الهجرة جمال يف املغرب ق

ٔبیض البحر ل من البناء والتعاون التضامن ىل?? املتوسط ا اة ىل احلفاظ ٔ اص ٔولئك لك ح ٔش  ا

ٔخرى الضفة اىل الوصول يف الراغبني ٔمر لكف ام املتوسط من ا   .ا

ٔضاف ت القمة ٔن  هللا، بید السید و متیزي من ٔیضا مك ٔبیض البحر يف ممرات ثالث بني ا  ا

ٔوسط واملمران ،)وٕاسبانیا املغرب بني( الغريب املمر ويه املتوسط، ت ٔنه مربزا والرشيق، ا  الغريب املمر ٔن ث

د هو ٔوربیة الواك ٔجنزهتا دراسة حبسب الرسیة الهجرة حماوالت من احملمي الوح كس" ا   ".فرون

س السید عتربوا ٔمر هذا ٔن الرئ  ٕاىل والرايم وٕاسبانیا املغرب بني املمتزي التعاون ٕاىل ٔساس یعود ا

ٔرواح ىل واحلفاظ الهجرة تدفقات من احلد رشیة، ا  امل اجلال لصاحب الرشیدة السیاسة بفضل وكذا ال

د الل من املهاجرن حقوق ىل احلفاظ روم اليت السادس محمد عددة مقاربة اع بعاد م ٔ  سیاسة ذ يف مبا ا

ني اخلاصة الهجرة د الب وهو املغرب، اعمتدها اليت واملهاجرن لالج وب من الوح ٔبیض البحر ج  املتوسط ا

ي   .السیاسة هذه ٕاىل در ا

سة من بدعوة عقدت اليت القمة، هذه متزيت وقد سة الربتغايل الربملان رئ  الربملانیة ةلجمعی احلالیة والرئ

ل من لالحتاد فزي، ٔسوسیاو دا مار املتوسط ٔ ت رؤساء مبشاركة اس  من حتاد يف ٔعضاء دو 44 رملا

ل   .املتوسط ٔ
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رة سة السیدة ز لس رئ درايل ا درالیة لجمعیة الف   املغربیة اململكة ٕاىل روسیا لفدرالیة الف

كتور من بدعوة س هللا، بید الشیخ محمد ا شارن، جملس رئ  السیدة معايل قامت املس
Valentina MATVIENKO سة لس رئ درايل ا درالیة لجمعیة الف رة روسیا، لفدرالیة الف  رمسیة معل ز

  .2015 ماي 15 ٕاىل 13 من املمتدة الفرتة الل هام، وفد رٔس ىل املغربیة، اململكة ٕاىل

رة هذه وهتدف ح ٕاىل الز شارن جملس بني لتعاون  دیدة ٓفاق ف لس املغريب املس درايل وا  الف

درالیة لجمعیة درالیة، روسیا الف ل الف رة هذه وتد ن بني القامئة التارخيیة العالقات ٕاطار يف كذ الز  الب

  .الصدیقني والشعبني

مج تضمن وقد رة ر سة معايل ز لس رئ درايل ا درالیة لجمعیة الف  ٕاجراء  ، روسیا  یةلفدرال  الف

ات اح   .املغربیة ململكة والربملان احلكومة يف املسؤولني بار مع هامة م

رة هذه مبناسبة شارن جملس وقع الز س یوم) لربملان العلیا الغرفة( الرويس حتاد وجملس املس  امخل

رة 2015 ماي 14 رشیعیت املؤسستني بني التعاون تعمیق ٕاىل هتدف تفامه مذ ن يف نيال   .الب

ىض رة ومبق س وقعها اليت هذه، التفامه مذ شارن جملس رئ كتور املس سة هللا بید الشیخ محمد ا  ورئ

ا السیدة الرويس حتاد جملس ینكو، فالنت شاور احلوار الل من تعاوهنام تعمیق ىل الطرفان اتفق ماتف  وال

ل من ولتني، بني العالقات وحتسني تطور ٔ یفو  ا رات ك  التواصل تعزز يف ٕاسهاما الثنائیة الربملانیة الز

ني املؤسستني بني ل تعزز يف واملسامهة الربملانی ان الربملانیني بني التفا ل   .الربملانیة والفرق وا

ارب اخلربات تبادل شجیع ىل اجلانبان اتفق كام رشیع جمايل يف والت ة ال سیق واملراق  املواقف وت

م ذات ضاالق حول ولیة الربملانیة واملنظامت احملافل يف املشرتك ه   .ا

افة مع لقاء ويف ع حفل ٔعقاب يف الص رز التوق رة هذه ٔن هللا بید السید ٔ  ٕاطار يف تندرج اليت املذ

ٔيت وروسیا، املغرب بني جتمع اليت املمتازة العالقات ة ٔعقاب يف ت ینام رة ٔطلقهتا اليت ا  ٕاىل امل ال ز

ع توجت واليت ،2002 ٔكتور يف روسیا ن، بني ٕاسرتاتیجیة رشاكة اتفاق ىل لتوق رة وبعد الب س ز  الرئ

ع متزيت اليت ،2006 سنة يف اململكة ٕاىل بوتني فالدمري الرويس ات من دد ىل لتوق  .االتفاق
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ٔضاف رة ٔن و سة ز سبة یدةد فرصة شلك الرويس حتاد جملس رئ ن لربملاين ل ل من الب ٔ 

ني املؤسستني ٔن ٕاىل مشريا الثنائیة، العالقات تعزز يف املسامهة ن الربملانی  العالقات من لالستفادة مدعو

ن بني ربط اليت" املمتزية التارخيیة" ل من الب   .العالقات هذه تعزز ٔ

ٔكد ع ٔن و رة هذه ىل التوق ن رملاين بني العالقات من دید لعهد یؤرش املذ اصة الب سیق و  ت

م ذات القضا حول املواقف سیق املشرتك ه ولیة الربملانیة احملافل يف املواقف وت   .ا

سة ؤعربت ا عن الرويس حتاد جملس رئ ن جتمع اليت لصداقة ارتیا رها یتعني واليت الب  اس

ل من ة التارخيیة العالقات تعزز ٔ القات املت ن بني الصداقة و   .الب

ت ا السیدة ورح ینكو فالنت ت، لك ىل الثنايئ التعاون مبستوى ماتف  التعاون ٔن مربزة املستو

ن بني العالقات يف ام عنرصا یعد الربملاين   .ٔكرث تعززها جيب واليت الب

ا السیدة ٔشارت املغربیة الصحراء قضیة وخبصوص " والثابت الواحض" املوقف ٕاىل ینكوماتف  فالنت

ل من لبالدها   .لزناع" وسلمي سیايس ل" ٔ

   ومع: المصدر
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شطة  الفرق ٔ

  ینظمان البرلمانفریقا األصالة والمعاصرة بمجلسي 
  "من مدونة األســرة 16ـرات المـادة ـثغ" یوما دراسیا حول موضوع 

" يوما دراسيا حول موضوع 2015ماي  12نظم فريقا األصالة واملعاصرة مبجلسي النواب واملستشارين يوم الثالثاء 
  .للبحث الزراعي مهنيني ومسؤولني يف الوزارات املعنية واملعهد الوطينو مبشاركة برملانيني  "الفالح واألرض

  :وقد متيزت اجللسة اإلفتتاحية هلذا اللقاء باإلستماع إىل كلمات كل من

  ؛رئيس فريق األصالة واملعاصرة مبجلس املستشارينالسيد حكيم بنشماش  
  النواب؛ فريق األصالة واملعاصرة مبجلس ةرئيسالسيدة ميلودة حازب  
  املستشارينالدكتور حممد الشيخ بيد اهللا رئيس جملس.  

  :أما حماور اللقاء فقد توزعت على املداخالت التالية
 يد احلنكاري  مداخلة   الشؤون القروية بوزارة الداخلية مديرية مدير عامل، السيد عبد ا

  ." تعدد األنظمة العقارية عائق من معيقات تطور الفالحة بالمغرب: " يف موضوع
مكانة الفالحة التضامنية في : "يف موضوع السيد حممد الكروج مدير وكالة التنمية الفالحية مداخلة

  ."الحصيلة واإلنجازات: مخطط المغرب األخضر
 يف موضوع) كومادير(السيد أمحد أوعياش رئيس الكونفدرالية املغربية للفالحة والتنمية القروية  مداخلة :

  ."األمن الغذائي والتنمية القروية"
 السيد عبد السالم زياد مدير البحث والتخطيط املائي بالوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن  مداخلة

  ."تعبئة الموارد المائية الموجهة للفالحة ببالدنا: "يف موضوع واملاء والبيئة املكلفة باملاء
 البحري مداخلة السيد احلرش احملجوب رئيس قسم اإلعدادات بوزارة الفالحة والصيد  

  ".المشاريع المهيكلة لالقتصاد في مياه الري" يف موضوع 
السيد رشيد املرابط، رئيس القسم العلمي باملعهد الوطين للبحث الزراعي مداخلة  

  ."المحافظة على التربة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب: "يف موضوع


