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باج                    ات املك

  

ع   823رمق  اج
   2015 ماي 25لیوم االثنني 
  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس س رئاسة  2015 ماي 25عقد مك رئ

كتور محمد الشیخ بید هللا لس ا ع النقط التالیة.  ا ٔعامل هذا إالج دول    : وقد تضمن 
ب، )1 ع املك ىل قرارات اج   املوافقة 
ٔسئ  )2 ىل ا س احلكومة  ٔجوبة السید رئ صصة  لسة الشهریة ا ل دید  رخي  حتدید 

لسیاسة العامة  .املتعلقة 
شارن  )3 ىل جملس املس لوقایة من الرشوة  س الهیئة املركزیة  دراسة حما من السید رئ

ظومة احلاكمة الرتابیة واليت سب شارن بطلب ٕاجنازهاحول م ب جملس املس ٔن تقدم مك  .ق و
لس یوم  )4 ة اليت سیعقدها ا جللسة العموم ملناقشة عرض  2015ماي  27تذكري 

ت لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا   .السید الرئ
ات  )5 لیة وامجلا ا صادیة وا ق ع مشرتك بني جلنيت املالیة والتخطیط والتمنیة  اج

ا ت حول الرتابیة والب لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع لعرض السید الرئ ٔساسیة لالس ت ا
ة الندوات 2015ماي  25املالیة احمللیة وذ یوم االثنني  ة الثالثة بعد الزوال بقا   .ىل السا

ستوریة  )6 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
ٔول رمق  -6.1 ستوري ا لس ا ي رصح  15/962مق والثاين ر 15/961صدور قراري ا وا

بتغیري  12.14لقانون املالیة والقانون التنظميي رمق  130.13مبوجهبام مبطابقة لك من القانون التنظميي رمق 

متمي القانون التنظميي رمق  ستور 02.12و لتعیني يف املناصب العلیا    .املتعلق 

ٔول رمق  -6.2 ستوري، ا لس ا ي رصح  15/960 والثاين 15/959صدور قراري ا وا

شارن بدون تعویضهام لس املس ن مب شغور مقعد شار بوشعیب الهاليل، ومقعد . (مبوجهبام  مقعد املس

ٔشنلكي شار احلسني    ).املس

ت احمللیة -6.3 ت حول اجلبا لحسا ىل  ٔ لس ا لم ايت    .التقرر املوضو
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لس -6.4 لم ورة امخلسني العادیة   نعقاد ا ار  يئ یوم  ٕاخ عي والب ج صادي و ق

س  ة الثالثة بعد الزوال 2015ماي  28امخل   .ابتداء من السا
  

لجن  )7  :ا

لجن -7.1 ات ا مج اج   ر
رس -7.2 د ا رشیعیة ق   النصوص ال
  
ٔسئ الشفهیة )8   ا

ء  -8.2 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 ماي 26لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

  لسة ؛رئاسة اجل  

 ٔمانة اجللسة.  
  

ة  )9   :العالقات اخلارج

رة  -9.1 ٔردنیة يف ز ة وتقيص احلقائق النیابیة ا ٔعضاء جلنة الزناهة والشفاف س و رغبة رئ

رة يف مابعد  رخي هذه الز ٔن حيدد  ىل  شارن،    .جملس املس

ٔاكدميیة  -9.2 ة من طرف  س لسید ر   verein fur bildungsberatungدعوة مو ئ

ورة  شارن حلضور ا ٔملانیا یوم  13جملس املس ي سیعقد ب لغات والثقافات وا ان ا  30العاملیة ملهر

  .2015ماي 

ورة  -9.3 ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي واملؤمتر  66دعوة حلضور ا ملنظمة  14لجنة التنف

ٔبی 2015یونیو  13ٕاىل  10حتاد الربملاين إالفریقي وذ من  انب   .د

شارن املوقع  -9.4 روتوول التعاون الربملاين بني جملس الشیوخ الفريس وجملس املس نص 
ریل  16ببارس یوم  ٔ2015.  
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ٔمراك الوسطى  -9.5 ت  رملا اكفؤ الفرص التابعة ملنتدى رؤساء  مج معل جلنة املناصفة و ر

لس النواب مابني  ي سیعقد مب يب ا   .2015ماي  29و  25والاكرای

سته  -9.6 متي رئ ي ت لسالفادور وا رشیعیة  لجمعیة ال دید  ب  اب مك نت ار  ٕاخ
ساري احلامك   .لحزب ال

رشیعیة اليت  سفارة املغربمراس من  -9.7 ت ال ا نت ٔولیا لنتاجئ  بلندن تتضمن حتلیال 

ریطانیا مؤخرا   .شهدهتا 

ئق الصادرة عن اجللسة اخلامس -9.8 ٔول الو رشیعي ا نعقاد الثالث من الفصل ال ور  ة 

ریل  24لربملان العريب اليت عقدت یوم  بويت 2015ٔ   .جبمهوریة ج

ورة  -9.9 ٔشغال ا ي عقد هبانوي  132نتاجئ  ويل ا تنام"لالحتاد الربملاين ا  28من " لف

ریل ٔ   .2015مارس  ٕاىل فاحت 

حتاد الربمل -9.10 دید من  رب العاملٕاصدار  ساء يف السیاسة  ارطة ال ويل حول    .اين ا

ورة  -9.11 ة الحتاد املغرب العريب اليت عقدت یوم  33حمرض ا  07لس وزراء اخلارج

  .2015ماي 
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ع رمق    237اج
ءلیوم    2015 ماي 19 الثال

  

  
  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس ء مك رئاسة  2015 ماي 19الثال ا  لس اج س ا رئ
كتور محمد الشیخ بید هللا   .ا

  
  
  

ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

  
  

  

ٔسئ   :ا

 صصة  ملوافقة 2015/237/01رمق  قرار د اجللسة الشهریة ا ل مو ٔج ىل ت
ٔربعاء  لسیاسات العامة اليت اكنت مقررة یوم ا ٔسئ املتعلقة  س احلكومة حول ا ٔجوبة السید رئ

س  ماي 20 ٔنه مع السید رئ مت االتفاق يف ش د الحق س ا ٕاىل مو ة احلادیة عرشة صبا ىل السا
 .احلكومة
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ع رمق      236اج
  2015ماي  18لیوم االثنني 

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

كتور محمد الشیخ بید هللا    .ا
        

عالقرارات ال ج   صادرة عن 
رشیع    :ال

   ىل جلنة ملوافقة  2015/235/01 رمققرار ا مرشوعي قانونني تنظميیني  ىل ٕا
ٔساسیة ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  .ا

  ٔقالمي 112.14مرشوع قانون تنظميي رمق لعامالت وا  .یتعلق 

  ات 113.14مرشوع قانون تنظميي رمق مجلا  .یتعلق 
  

 ي یقيض  ملوافقة 2015/235/02رمق  رارق ا مقرتح القانون ا ادة ٕا ىل ٕا
متمي القانون رمق  ي مت  24.92بتغیري و ٔعضاء جملس النواب وا داث نظام املعاشات لفائدة  ٕ املتعلق 

شارن مبوجب القانون رمق  ٔعضاء جملس املس ىل  ٔحاكمه  ىض القانون 53.99تطبیق   كام مت تغیريه مبق
ىل جلنة 35.04رمق  سان،  رشیع وحقوق إال ىل  العدل وال الته يف السابق  ٔن متت ٕا ٔن سبق و بعد 

صادیة ق  .جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 
  

ٔسئ   :ا

 ٔسئ الشفهیة لیوم  ملوافقة 2015/235/03رمق  قرار لسة ا ٔعامل  دول  ىل 
ء  داب ، اليت سرئسها اخللی2015ماي  19الثال س السید الشیخ امحدو ادبدا والسید  لرئ فة الرابع 

لسة ل ٔمني  اري   .الز
 ء  بدعوة 2015/235/04رمق  قرار سیقي یوم الثال ع ت رؤساء الفرق لعقد اج

صصة ملساء  2015ماي  19 ل اجللسة الشهریة ا ٔج ٔن ت شاور يف ش ل دة زو  ة الوا ىل السا
س احلكومة امل ٔربعاء السید رئ  .2015ماي  20قررة عقدها یوم ا
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ة    :العالقات اخلارج

  ال ىل ملوافقة 2015/234/05 رمققرار س جملس النواب  استق ئبة رئ السیدة 
س جملس  ة الصداقة الربملانیة البولونیة املغربیة من طرف السید رئ س مجمو ئبة رئ البولوين و

ٔربعاء  شارن یوم ا رة  2015ماي  20املس ا وذ يف ٕاطار الز ة العارشة والنصف صبا ىل السا
 .2015ماي  23و  19اليت ستقوم هبا لبالد مابني 

  ٔمم  بتلبیة 2015/235/06 رمققرار ب ا امعة العربیة ومك ل ٔمانة العامة  دعوة ا
لقة نقاشیة حول  رش حلضور  ل جتار  دة ملاكحفة  ت العربی"املت ة تطبیق دور الربملا ة يف مراق

ول العربیة وذ یوم  رش  ل جتار   .ببريوت 2015ماي  29قوانني ماكحفة 

 ال 2015/235/07رمق  قرار لهجرة من طرف  ستق ولیة  لمنظمة ا ر العام  املد
شارن یوم  س جملس املس وذ يف ٕاطار التحضري لعقد رشاكة دامئة بني  2015یونیو  02السید رئ

 .ملنظمة والربملان املغريبهذه ا

 اكفؤ الفرص التابعة  ملشاركة 2015/235/08رمق  قرار ع جلنة املناصفة و يف اج
ب مبقر جملس النواب املغريب یوم االثنني  ٔمراك الوسطى والكرای ت  رملا ماي  25ملنتدى رؤساء 

2015.  
  

  قضا لالطالع
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
شارن  رسا -  س جملس املس لسید رئ سان  لس الوطين حلقوق إال ر من ا شكر وتقد

شارات املوسعة حول  س ع و س لسات  اض"ىل مسامهته يف ٕاجناح    ".الرسي ٕاشاكلیة إال

  
  

رشیع    :ال
ٔن القوانني التنظميیة املتعلقة  - ش ت  ا نت سیج امجلعوي لرصد  رافعیة رفعها ال رة  مذ

 .الس اجلهویة وإالقلميیة واحمللیة
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لجن    :ا
رس - د ا رشیعیة ق   .النصوص ال

  

ة    :العالقات اخلارج
ة لصاحب  -  ایة السام ولیة اليت نظمها الربملان املغريب حتت الر ورقة حول نتاجئ الندوة ا

لتدمريحامیة املوروث الثقايف العاملي امل "اجلال امل محمد السادس نرصه هللا حول  و  14یويم " هدد 
  .2015ماي  15

لربملان املغريب يف  - ٔصا واملعارصة  لمیة دولیة من طرف فریقي ا ظمي ندوة  ار ب ٕاخ
ملغرب ٔیة"موضوع  اطر  ة التاسعة  2015ماي  27یوم " اسرتاتیجیة وطنیة لتدبري ا ابتداء من السا

شارن ا مبقر جملس املس   .صبا
  

  :شؤون ٕاداریة 
اصب رؤساء املصاحل  يف  - ات لشغل م دد الرتشی نتقاء حول  س جلنة  ٔويل لرئ تقرر 

شارن   "..ٕاطار الهیلكة إالداریة ٕالدارة جملس املس
 
  
  

  

   



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین
 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 0537728134: الفاكس   /         0537218371: الھاتف   مصلحة اإلعالم/ قسم اإلعالم والدراسات 

9

  

لجن ٔشغال امئة ا  ا

 لیة جلنة ا ات ا ات الرتابیة وامجلا ٔساسیة والب   ا

دت لجنة عق ا ا  القانونني مرشوعي دراسة ال واصلت 2015 ماي 25 إالثنني ٔمس یوم اج
  :التالیني التنظميیني

ٔقالمي لعامالت یتعلق 112.14 رمق تنظميي قانون مرشوع    .وا

ات یتعلق 113.14 رمق تنظميي قانون مرشوع    .مجلا
لجنة واكنت ٔسبوع الل ٔهنت قد ا  یتعلق 111.14 رمق التنظميي القانون ملرشوع دراسهتا املايض ا

ددت ت،جلها ٔربعاء د یوم و ة ىل ،2015 ماي 27 ا ، عرشة الثانیة السا ل ٓخر زو  التعدیالت لوضع ٔ
س یوم رمهتا املشاریع ويف فهيا البت یمت ٔن ىل الثالث، القوانني مشاریع ىل ع يف 2015 ماي 28 امخل  إالج

ي ة ىل الغرض لهذا ستعقده ا   .مساء اخلامسة السا
 صادیة والتمنیة والتخطیط ةاملالی جلنة لیة جلنة/ ق ا ات ا ات الرتابیة وامجلا ٔساسیة والب    ا

لجنتان عقدت ا ا ع خصص 2015 ماي 25 إالثنني ٔمس یوم مشرتاك اج  السید لعرض  لالس
س ٔول الرئ لس ا ىل لم ٔ ت ا ايت التقرر حول لحسا   ".حمللیةا املالیة"ب واملتعلق عنه الصادر املوضو

  

 ة والشؤون التعلمي جلنة عیة الثقاف ج   و

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ايت  2015ماي  20عقدت ا ال دراسة موضوع وضعیة رشكيت ق بعت 
ع يف  الم العمويم، كام رشعت يف ذات إالج ٓفاق ٕاصالح إال ٔوىل والثانیة والعاملني فهيم و القطب العمويم ا

ريم ٕاىل تعدیل القانون رمق  التصال 77.03دراسة مقرتح قانون    .السمعي البرصي املتعلق 
ء  ٓخر یوم الثال ا  لجنة قد عقدت اج ال دراسة مرشوع قانون  2015ماي  19واكنت ا واصلت 

هنوض هبا 97.13ٕاطار رمق  اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش   .یتعلق حبامیة حقوق ا
ٔمهیته والتنویه  ىل  ت  لتجربة اليت ويف هذا إالطار جرت املناقشة العامة ملرشوع القانون واليت انص

ال اقة من  اص يف وضعیة ٕا ٔش ىل حقوق ا لحفاظ  هنجها املغرب  كام متت إالشارة ٕاىل بعض الثغرات . س
قدم هبا  جيابیة مع التعدیالت اليت س ٕ والنقائص اليت حيتوهيا هذا املرشوع إالطار مما یتطلب من احلكومة التعامل 

عيالفرق النیابیة، هذا وساءل السادة املس  ج صادي و ق لس  رٔي ا ذ  ٔ لس   شارون عن مدى ا وا
ة هذا القانون الل صیا سان    .الوطين حلقوق إال

ء   ٔنف یومه الثال ست ٔن  ىل  ٔول  اقشة مواد الباب ا ع بعد م ج ة  2015مایو  26وقد توقف  ىل السا
ا   .العارشة صبا
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مج ات ر لجن اج امئة ا  ا

 لیة جلنة ا ات ا ات الرتابیة وامجلا ٔساسیة والب   ا

 س م امسة الساعة ع 2015 ماي 28 ا اشھ قاعة( مساء ا  ):ع
  

 التالیة التنظميیة القوانني مشاریع ىل واملصادقة التعدیالت يف البت:  

 جلهات؛ یتعلق 111.14 رمق تنظميي قانون مرشوع  

 ٔقالمي؛ لعامالت یتعلق 112.14 رمق تنظميي قانون مرشوع   وا

 ات یتعلق 113.14 رمق تنظميي قانون مرشوع   .مجلا

 ة والشؤون التعلمي جلنة عیة الثقاف ج   و

 اشة قاعة(صباحا العاشرة الساعة ع  2015 ماي 26 الثالثاء   ):ع

 ابعة اقشة م اص حقوق حبامیة یتعلق 97.13 رمق ٕاطار قانون مرشوع مواد م ٔش    وضعیة يف ا

اقة        هنوض ٕا   .هبا وا

 صادیة ق  جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 

 اشة(  2015ماي26الثالثاء ع ة)قاعة الشفو سئلة جلسة عد   :مباشرة

   متمي القانون رمق  78.12دراسة مرشوع قانون رمق املتعلق رشاكت  17.95یقيض بتغیري و

  .املسامهة
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ة العالقات   اخلارج

 

  ع ٔشغال حيتضن شارناملس  جملس ٔبیض لبحر الربملانیة امجلعیة اج                 :    موضوع حول املتوسط ا

ٓيس إالرهاب، التطرف،  " ت هذه لرفع سیاسات ٔي: املتوسط حوض يف الرسیة الهجرة وم د ددة؟ الت   "املت

شارن جملس حيتضن ء یومه املس ع ٔشغال 2015 ماي 26 الثال ٔبیض لبحر الربملانیة یةامجلع  اج  ا

ٓيس إالرهاب، التطرف،:" موضوع حول املتوسط  هذه لرفع سیاسات ٔي:املتوسط حوض يف الرسیة الهجرة وم

ت د ددة؟ الت   "املت

لقاء هذا ویندرج بة ٕاطار يف ا ت الراهنة لقضا الربملانیة املوا د ة والت طقة مستوى ىل املطرو  م

ٔبیض البحر ىل املتوسط، ا   .الرسیة والهجرة إالرهاب ظاهرة رٔسها و

ع هذا روم كام سیق تعزز إالج شاور الت ٔن الربملاين وال م ذات املواضیع خمتلف ش  املشرتك، إاله

د وكذا ة اجلهود توح ان بني والرشاكة التعاون القات تقویة ٕاىل الرام قا املتوسط، ب  املستدامة لتمنیة حتق

ٔمن   .املشرتك والرفاه قراروإالست وا

ت وفود ٕاىل ٕالضافة التظاهرة، هذه يف وشارك ول رملا ٔعضاء ا  لبحر الربملانیة امجلعیة يف ا

ٔبیض ولیة إالقلميیة املنظامت وممثلو دولیون رباء املتوسط، ا   .وا
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  ال س ئبة استق   ببولونیا السفىل الغرفة رئ

ل  كتور استق س هللا، بید الشیخ محمد ا شارن، جملس رئ  ELZBIETA  السیدة املس
RADZISZEWSKA س ئبة ٔربعاء یوم لها، املرافق والوفد ببولونیا) السفىل الغرفة(Diète La جملس رئ  ا

  .2015 ماي 20

الل    لقاء، هذا و  املغربیة اململكة جتمع اليت املمتزية التارخيیة العالقات مستوى اجلانبان تناول ا

ن رملانيي ودور بولونیا، مهوریةجب  شمل العالقات هذه وتوطید تعزز يف الب االت خمتلف ل  خصوصا ا

اریة ة الت ة، والسیاح ن املشرتكة لمصاحل دمة وذ والثقاف   .الصدیقني والشعبني لب

رز  ٔ س السید و لس رئ ة ا ینام شها اليت السیاسیة ا ات بفضل املغربیة اململكة تع  إالصال
ادة حتت بالد رشهتا اليت العمیقة ت واليت هللا، نرصه السادس محمد امل اجلال لصاحب احلكمية الق  مك

فرد منوي دميقراطي منوذج بناء من اململكة د شدیدة ظروف يف م   .وإالفریقي العريب الصعید ىل التعق

س السید وتطرق    ور ٕاىل الرئ دة املغربیة لمملكة اسرتاتیجي اجلیو ا ا حنو كقا وب ٕافریق  ج
دة العريب، والعامل الصحراء ا، ٔور بني وصل ص دورها ىل ز ت عند توقف كام وٕافریق د یة الت ٔم  ا

وسطیة ملنطقة ٔورم ل من املبذو واجلهود ا اب جمال يف اململكة ق ٔمن است ولیني، والسمل ا ر ا ٔ اه و  ان
ٔبیض البحر ممر من الرشعیني ري املهاجرن سالمة ٕاىل حماوریه  الرشيق املمرن مع مقارنة الغريب املتوسط ا

لجوء الهجرة سیاسة بفضل وذ واملتوسط، سیق املغرب هنجها اليت وا  اململكة مع املیدان هذا يف والت

  .إالسبانیة

ي ٕالستقرار البولونیة املسؤو نوهت هتا، ومن  شه ا  رملانيي ودعت املغربیة، ملكةامل تع

ن فال ٕاىل  الب رى إالح   .1791 سنة ٕاىل رخيها یعود واليت البولونیة ـ املغربیة العالقات من سنة 225 بذ

لقاء، هذا الل اجلانبان، وتناول    م ذات قضا دة ا    .املشرتك إاله
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 س لس رئ ات جيري ا اح س مع م ستوری احملمكة رئ   البحرن ململكة ةا

  

كتور  ٔجرى س هللا، بید الشیخ محمد ا شارن، جملس رئ ت املس  ن لیفة الشیخ معايل مع حماد

س لیفة، ٓل هللا عبد ن راشد ستوریة احملمكة رئ  مبقر 2015 ماي 18 إالثنني یوم البحرن، ململكة ا

لس   .ا

ٔشاد قة، البحرن مبملكة  املغربیة اململكة  معجت اليت املمتزية العالقات مبستوى اجلانبان و  وذ الشق

ٔخویة العالقة بفضل ة ا  امل اجلال بصاحب هللا نرصه السادس محمد امل اجلال صاحب ربط اليت املت

  .لیفة ٓل ىس ن محد

ور اجلانبان واستعرض ي التاكميل ا ستوریة احملامك تلعبه ا  يف رشیعیة،ال  املؤسسات انب ٕاىل ا

ٔ  تفعیل د سبات حتصینا القوانني دستوریة م ميقراطیة لمك  وضام واملؤسسات القانون دو ٔسس وتعززا ا

  .واملواطنني املواطنات حلقوق
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م   دراسیة وندوات ٔ

 

 شارن جملس ٔسسة حول الوطين املنتدى ٔشغال حيتضن املس مي م ة السیاسات تق   العموم

ٔعامل تاخلربا تبادل هبدف هنوض ٔفق يف املنجزة وا ٓ  ا  امجلعیة مع ورشاكة اجلیدة، احلاكمة لیاتب
مي املغربیة ضن ،لتق شارن جملس اح تدى  2015 ماي 22 امجلعة یوم املس ٔسسة"حول وطنیا م مي م   تق

ة السیاسات ٓفاق الواقع: العموم  واملنتخبني ساتاملؤسس  وممثيل الربملانیني السادة من م دد مبشاركة ،" وا
متع وممثيل احمللیني رباء املدين ا ٔساتذة و   .امعیني و

ٔيت ا املنتدى هذا تنظمي وی ه مع زام مي املغربیة امجلعیة توج رة لتق  ٕاىل تدعو الربملانیة، لمؤسسة مذ
ضیات رمجة ستوریة املق مي، املتعلقة ا ٔساسیة القوانني مشاریع ىمستو  ىل لتق / والعامالت جلهات، قةاملتعل ا

ٔقالمي ات ا   .وامجلا
ين سیاق يف املنتدى هذا یندرج كام مي جمال يف شتغل اليت املؤسسات من العدید ت  املستوى ىل التق

ويل، مي، املغربیة امجلعیة مضهنا ومن ا ٔمم قرار لتق دة ا منیة املتعلق املت مي، الوطنیة القدرات ب ي لتق  دقتاص وا
لجنة لیه ٔمم العامة لجمعیة الثنائیة ا دة، ل مي دولیة سنة 2015"  معلنة املت  املنتدى هذا انعقاد شلك كام ،"لتق

ت من لعدد تتوجيا مي، اجلهویة املنتد متع مجعیات من دد طرف من تنظميها مت اليت لتق  دة صعید ىل املدين ا
ٔیضا اململكة، من ات بة يف لمسامهة و ٔسسة موا مي م   .إالفریقي الصعید ىل التق

لني الربملانیني السادة بني املشرتك لتفكري فضاء لق ٕاىل املنتدى هذا وهيدف ني والفا  احلكوم
دد وامجلعویني ٓت وكذا اخلرباء، من و ولیة الهی تصة، ا ٓلیات حول ا  لوظیفة والتنظميیة املؤسساتیة واملرجعیات ا

مي ال وذ املغرب، يف التق ضیات مع تفا ستوریة املق   .حملاسبة املسؤولیة ربط اليت اجلدیدة ا
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شطة الفرق  ٔ 

   
   

ٓفاق: الغرف املهنیة "   " الواقع وا
دة والتعادلیة لو   حمور لقاء درايس من تنظمي الفریق إالستقاليل 

  
   

ٔمس إالثنني  دة والتعادلیة یوم  لو  لقاء دراسیا حول موضوع  2015ماي  25نظم الفریق إالستقاليل 
ٓفاق:  الغرف املهنیة"  ملغرب" الواقع وا   .مبشاركة ممثلني عن الوزارات املعنیة وبعض املسؤولني عن الغرف املهنیة 

س الفریق، ولكمة  ٔنصاري رئ بیة من طرف السید محمد ا رح لقاء ٕالقاء لكمة  تاح هذا ا وقد تضمن اف
ٔمني لسید محید شباط ا   .العام حلزب إالستقالل توجهيیة 

الت  ىل املدا لقاء فقد توزعت  ٔشغال ا يق    :التالیةٔما 
  

 لمي ام/ مدا السید سعید  ر ندس  س ارة و ة والت صاد الرمقي؛ ممثل وزارة الصنا ق   و

  ریة الشؤون إالداریة والقانونیة / مدا السید محمد العمراين س قسم مبد   ة والصید البحري؛بوزارة الفال رئ

  ب بنطالب ملغرب؛  /مدا السید احلب ة  امعة غرف الفال س    رئ

  راكين ة واخلدمات؛  /مدا السید حسن  ارة والصنا امعة غرف الت س    ئب رئ

  ملغرب؛/ مدا السید محمد السماليل امعة غرف الصید البحري  ر    مد

 ملغرب؛م  /مدا السید عبد احلكمي الهاليل ة التقلیدیة  امعة غرف الصنا ر    د

 ملغرب سابقا  /مدا السید احلاج محمد قداري ة التقلیدیة  امعة غرف الصنا س    .رئ
 

 

 

 


