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باج                    ات املك

ع                                                     241رمق  اج
   2015 یونیو  15لیوم االثنني        

  
  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس لس رئاسة  2015 یونیو 15عقد مك س ا رئ

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

  
 

ب، )1 ع املك ىل قرارات اج   املوافقة 
 

لس یوم االثنني  )2 ة اليت سیعقدها ا جللسة العموم ة الثالثة  2015یونیو  15تذكري  ىل السا
ت لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا  .والنصف بعد الزوال ملناقشة عرض السید الرئ

 

ٔسئ الش  )3 لسات ا الل شهر رمضان املباركحتدید مواعید   .فهیة 
 

الل شهر رمضان املبارك )4 ب  ات املك  .حتدید مواعید اج
 

ستوریة  )5 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
ستوري  عنصدور قرارن  - 5.1 لس ا ضاهاما ي رصح مبق شغ السیدشغور املقعد  وا ي اكن   ا

شارنادرس مرون  لس املس ه عضوا حب مب ر تعی ال امل ٕا شغ املرحومكومة  ي اكن  بومجعة  واملقعد ا
رالغدال    .وفاته دون تعویضهام ىل ٕا

يئ  - 5.2 عي والب ج صادي و ق لس  ٔنرٔي ا ملؤسسات  املتعلق 80.14 رمقمرشوع قانون  ش

ٔخرى ة ؤشاكل إالیواء السیا ا   .السیاح

ع - 5.3 ج صادي و ق لس  يئ رٔي ا ا اليت  حولي والب شارن يف إال توصل هبا من جملس املس

داد وبلورة " موضوع ر يف ٕا ٔفق اجلهویة املتقدمة، ودور املراكز اجلهویة لالس ر العمويم يف  ايل لالس التوزیع ا

ىل صعید اجل  ٔعامل  اخ ا ر وحتسني م س ىل الصعید اجلهوي وتعزز  ططات التمنویة    ".هةا
الم السمعي البرصي  - 5.4 ة يف وسائل إال الت الشخصیات العموم اریة"بیان مدا رشات إالخ " ال

  .2014الل الفصل الرابع من سنة 
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رشیع  )6  :ال
رشیعیة اجلاهزة  - 6.1   :رجمة النصوص ال

متمي القانون رمق 77.14 قانون رمقمرشوع  -1 صالح القرض ا القايض 12.96 یقيض بتغیري و لشعيب ٕ
 .لمغرب

متمي القانون رمق 78.12قانون رمق مرشوع  -2   .مهةرشاكت املسا املتعلق 17.95 یقيض بتغیري و
متــمي الفصـل الثـاين مـن الظهـري الرشــیف رمق 54.14 رمق قـانونمرشـوع  -3 ــر و  1.63.226 یقيضـ بتغی

ٔول  14 يف صادرال داث) 1963 ٔغسطس 5( 1383من ربیع ا ء  ٕ لكهر ب الوطين   من القانون 5 واملادةاملك
لرشب املتعلق 40.09 رمق ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين   . ملك

لجن -4 د التصویت ببعض ا د من مشاریع نصوص ق  .ما است

شار  - 6.2 ىل جملس املس دیدة  ا مشاریع قوانني  ٔمر بـ ٕا   :ن من جملس النواب ویتعلق ا

  ىل  22.14 قانون رمقمرشوع ه  رةیوافق مبوج ة تفامه مذ اخلدمة (لتعاون يف جماالت الوظیفة العموم
ط يف فاحت صفروحتدیث إالدارة ) املدنیة لر حكومة اململكة املغربیة  بني)  2013 دمسرب 5( 1435 املوقعة 

  وحكومة مملكة البحرن؛

 ة حول 53.14 قانون رمق مرشوع ىل االتفاق ه  لهيم،  یوافق مبوج اص احملكوم  ٔش املوقعة نقل ا
ریل  ٔ ط يف فاحت  یطالیة؛ 2014لر   بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة 

  ىل االتفاق 60.14 قانون رمقمرشوع ه  ٔن یوافق مبوج ذها دو املیناء ملنع  ش الصید التدابري اليت تت
لیه،  ه والقضاء  لري القانوين دون ٕابالغ ودون تنظمي ورد ذیة  املعمتد من ق ٔ دة ل ٔمم املت ظمة ا مؤمتر م

ة    ؛2009 نومفرب 23 ٕاىل 18 منروما الل دورته السادسة والثالثني املنعقدة والزرا

  ة 66.14 قانون رمقمرشوع ىل االتفاق إالضايف التفاق ه  ذ التع یوافق مبوج اون القضايئ املتبادل وتنف
رمني  ٔحاكم القضائیة وسلمي ا ر 12 يف روما املوقعةا یطالیة،  بني 1971 فربا املوقع اململكة املغربیة وامجلهوریة 

ریل  ٔ ط يف فاحت    ؛ 2014لر

  ة 76.14 قانون رمقمرشوع ىل اتفاق ه  اریة، التعاون القضايئ يف املادة املدنیة وال  یوافق مبوج املوقعة ت
ط ر 19 يف لر   اململكة املغربیة والبوسنة والهرسك؛ بني 2014 فربا

  ىل 93.14 قانون رمقمرشوع ه  ة املوقعة  یوافق مبوج ویورك يفاالتفاق مترب 25 ب  بني 2013 س
دان ا هترب الرضیيب يف م ع ا زدواج الرضیيب وم ل؛اململكة املغربیة ومجهوریة استونیا لتنجب  ىل ا   لرضائب 

  ط يف 94.14 قانون رمقمرشوع لر ىل االتفاق املوقع  ه  حكومة بني  2014ماي  21 یوافق مبوج
درالیة والوين(اململكة املغربیة وحكومة الطائفة الفرسیة لبلجیاك  سیل- ف لمؤسسات  حول) رو الوضعیة القانونیة 

ة  مج التعلمياملدرسیة البلجیك درالیة والويناليت تطبق الرب ملغرب-ي لف سیل   ؛رو
  

  

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1708
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  ٔن 107.14 قانون رمقمرشوع ش ىل االتفاق  ه  ادة  رخصرتاف املتبادل  یوافق مبوج الق
ش يفاملغربیة والسعودیة ) السوق( ٔوىل 11 املوقع مبرا حكومة اململكة  بني) 2014 مارس 13( 1435 من جامدى ا

  .لسعودیةاملغربیة وحكومة اململكة العربیة ا
لنصوص  - 6.3 ار بتوصل جملس النواب    :التالیةٕاخ

  ىل املعلومات ؛ یتعلق 31.13 قانون رمقمرشوع   حلق يف احلصول 

  ؛ یتعلق قانونمقرتح لصیدالنیات والصیاد   لهیئة الوطنیة 
  

لجن )7  : ا

لجن - 7.1 ات ا مج اج   ر
رس - 7.2 د ا رشیعیة ق   النصوص ال

ٔسئ ا )8   لشفهیةا
  

ء  - 8.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 یونیو 16لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة. 
  

ةالعالقا )9   : ت اخلارج

ررغبة  - 9.1 ة الطوغو يف  السید وز شارن  لقاء السیدارج س جملس املس لمغرب رئ رته  الل ز

  .2015 یونیو 18 ٕاىل 16 من

ٔمراك الوسطى  یدالس رغبة  - 9.2 رملان  س  شارن یوم االثنني رئ س جملس املس  یونیو 15يف لقاء رئ

2015.  

ٔمستهمراس  - 9.3 ل معاجلة ما  ٔ ميقراطیة من  دة وا لو درايل  لفریق يف  الفریق الف لغیاب التام 

یبلوماسیة شطة واملهام ا ٔ   .ا
سطلب  - 9.4 لس الوطين الفلسطیين  رئ ل  منا ت الربملانیة ٔ لالتحرك وخماطبة املنتد ٔ وقف  من 

ت إالرسائیيل س ىل  مرشوع قرار صادر عن الك ي ینص  ن القوانني إالرسائیلیة اليت تقر يف : "وا رس

ىل املستوطنني واملستوطنات يف الضفة الغربیة شلك تلقايئ  ت  س   ".الك
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ةدعوة  - 9.5 شار  السید ٕاىل مو س جملس املس س منن رئ ام  رئ لق یف  رة رمسیةرملان املا  ز

یف   .و املا

ة  Catherine MORIN-DESAILLY شكر من السیدةرسا  - 9.6 سة جلنة الشؤون الثقاف رئ

لس الشیوخ الفريس  الم مب ال ىل والتعلمي وإال ستق ي خص بهحفاوة  رية الوفد الفريس  ا ٔ رته ا الل ز
ریل 20 لمغرب یوم ٔ 2015.  

ود - 9.7 س جملس الشیوخ الاكم ار بوفاة رئ   .ٕاخ
  

 :شؤون ٕادرایة  )10
 

لسني واحلكومةوسائل تنامغ  - 10.1 لسني وبني ا ٔنظمة املعلوماتیة بني ا   .ا

شارن لندوة حول  طلب - 10.2 ضان جملس املس ٔمن الح ميقراطیة وا ل "املركز املغريب  ٔدوار الفا

یةالسیايس يف بل ٔم ة الثالثة بعد الزوالوذ " ورة السیاسات ا ٔربعاء فاحت یولیوز ابتداء من السا   .یوم ا
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ع رمق    240اج
ءلیوم    2015 یونیو 08 الثال

  
شارن یوم  عقد ب جملس املس كتور محمد  2015 یونیو 08االثنني مك لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
   .الشیخ بید هللا

  

عالقرارات ا ج   لصادرة عن 
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
  

 ىل طلب  2015/240/01رمق  قرار ة ملوافقة  سان بتخصیص مجمو لس الوطين حلقوق إال ا
رشیع اجلنايئ یويم  شارن لتنظمي ندوة دولیة حول ال لس املس ات مب  .2015یونیو  16و  15من القا

 

رشیع   ال

 ي 77.14رمق  مرشوع القانون ربجمةب 2015/240/02 رمق قرار متمي القانون رمق  ا یقيض بتغیري و
لمغرب 12.96 صالح القرض الشعيب  ٕ ل القايض  ٔسبوع املق   .الل ا

  ا  2015/240/03 رمققرار اري  116.12مرشوع قانون رمق ٕ ٔمني إالج دید نظام الت بت
ي توصل به لطلبة ا ٔسايس عن املرض اخلاص  تصة قصد  ا لجنة ا ىل ا ن احلكومة  لس مؤخرا من  ا

 .دراسته
  
  

ٔسئ   :ا

  ء ملوافقة  2015/240/03 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   09ىل 
س السید  الثايناليت سرئسها اخللیفة  2015 یونیو وسكوسوالسید  محمد فضیيللرئ لسة محید  ل  .ٔمني 

  

  

ة    :العالقات اخلارج
  

  ويل ىل  ملوافقة 2015/240/04 رمققرار لمعهد ا ني اجلهویني  ج د  ٔ ضان  مبالطا من اح
ل العدا ودو القانون  .2015الل هنایة شهر یولیوز  ٔ

 لمنظمة ىل ا ملوافقة 2015/240/05رمق  قرار لمنتدى العمويم  ورة الربملانیة  ملشاركة يف ا
ي سیعقد یوم ا ارة وا لت رب  30لعاملیة   .جبنیف 2015شت
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 ال  املبدئیة ملوافقة 2015/240/06رمق  قرار سبانیا ىل استق ٕ ٔصدقاء املغرب  دي  وفد عن 
شارن من طرف س جملس املس  .السید رئ

  رة املنتملوافقة  2015/240/07 رمققرار ب مع الوز ىل مستوى املك ع  دبة ىل عقد اج
ة یوم االثنني  لب ضان اململكة املغربیة  2015یونیو  15امللكفة  سیق الح دة زو يف ٕاطار الت ة الوا ىل السا

ة  لتغريات املناخ دة  ٔمم املت ة ا ٔطراف اتفاق   . 2016سنة " COP 22"لفعالیات مؤمتر 
  

  قضا لٕالطالع
  

رشیع   ال
رش  - لنصوص ال ار بتوصل جملس النواب   :التالیةیعیة ٕاخ

  ط يف  08.15مرشوع قانون رمق لر ىل اتفاق املقر املوقع  ه  بني  2014نونرب  24یوافق مبوج
ٔمحر لصلیب ا ولیة  لجنة ا  .حكومة اململكة املغربیة وا

  ش  23.15مرشوع قانون رمق ٔمين، املوقع مبرا ال ا ٔن التعاون يف ا ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج
ر ین 20يف   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار 2015ا

  ط يف  12.15مرشوع قانون رمق لر ىل االتفاق املوقع  ه  مترب  24یوافق مبوج بني  2014س
ادة إالعامر وال  ٔورويب ٕال شطة البنك ا ٔ ب و ٔن مك ش ادة إالعامر والتمنیة  ٔورويب ٕال تمنیة اململكة املغربیة والبنك ا

 .ملغرب

  ٔن الزئبق، املوقعة يف  05.15مرشوع قانون رمق ش ناما  ة م ىل اتفاق ه  ٔكتور  10یوافق مبوج

بلومايسالل املؤمتر  2013 كوماموطو  ا ن(املنعقد   .2013ٔكتور  11ٕاىل  7من ) الیا

  ت املدرسیة 02.13مرشوع قانون رمق ا م زجر الغش يف   .یتعلق 
 ٔ   :سئ ا

ٔربعاء واضیع اجللسة التذكري مب - ة احلادیة عرش  2015یونیو  10الشهریة املربجمة یوم ا ا،  ةىل السا صبا
لسیاسة العامة، حول ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  ٔجوبة رئ صصة لتقدمي   :ا

 ات التبادل احلر ٓفاق؛: اتفاق   احلصی وا

 طق اجلبلیة؛وضعیة ساكنة العامل القروي واملنا  

  وما يه تدابري احلكومة لتطور هذا القطاع، وما ، لحكومة يف القطاع الفال ة  ٔي سیاسة معوم
ة والعامل القروي سرتاتیجیات جلعل هذا القطاع رافعة لتمنیة الفال ٔهداف و ق ا  .يه ٕاجراءاهتا لتحق
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ة   العالقات اخلارج
سان العربیة لب - رة جلنة حقوق إال ل ز ٔج   .2015یونیو  12ٕاىل  08الد ٕاىل الفرتة املمتدة من ت
ل  - ٔج انت ٔبید ي اكن مقررا عقده يف  د املؤمتر الربملاين إالفریقي العريب الرابع عرش ا   . مو

لجمعیة الربملانیة لالحتاد  - ورة احلادیة عرش  ٔشغال ا شارن يف  تقرر حول مشاركة وفد عن جملس املس

ل املتوسط لشب ٔ   .2015ماي  12و  11ونة من 

وب "تقرر املنتدى املتوسطي  - د  ة املنعقد مبرسیلیا یويم " 21م یونیو  05و  04حول التغريات املناخ

2015.  
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ة   اجللسات العموم
  

  

ٔعامل  ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ة ملناقشة عرض السید الرئ لسة معوم

رمس سنة  لس    2013ا

كتو  شارن، ر محمد الشیخ ب رٔس ا س جملس املس ٔمس إالثنني ید هللا، رئ لسة  2015یونیو  15یوم 

ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ي تقدم به السید ادرس جطو الرئ ة خصصت ملناقشة العرض ا حول معوم
ىل  ٔ لس ا ٔشغال ا رمس سنة الصة  ت  لحسا ة  وی الس ال ضیات الفصل  تطبیقا 2013وا من  148ملق

ستور   .ا

ٔلقاه  اعترب يف مسهتل عرضه قد جطو السیدواكن  ي  ة املشرتكةا  بني جمليس الربملان يف اجللسة العموم

لام بعمل ٔن  ماي املايض 6املنعقدة یوم  ذ  ٔ رشیعیة من ا ٔساسیة متكن السلطة ال شلك حمطة  لحظة  ھذه ا
ىل الق دھا  سا ت، ما  لحسا ىل  ٔ لس ا مي وممارسة الرقابة ٕازاء ا ستوري املمتثل يف املساء والتق ام بدورھا ا

ستور ماكنة  ٔوالھا ا ة والزناھة يف تدبري املال العام وتفعیال ملبادئ احلاكمة اجلیدة اليت  د الشفاف احلكومة، ٕاعامال لقوا

  .ممتزية
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امئة لجن ا   ٔشغال ا

 ة جلنة فاع واحلدود اخلارج   .احملت املغربیة ملناطقوا الوطين وا
  

ء  ا یوم الثال لجنة اج دة الرتابیة  2015یونیو  09عقدت ا خصص لتدارس تطورات قضیة الو

ة والتعاون اليت قدمت يف مسهتل هذا  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  اركة بوعیدة الوز حبضور السیدة ام
ال تطورا ع عرضا شامال استحرضت من  الل سنة إالج دة الرتابیة  وما رافقها من  2014ت قضیة الو

ر  ادة النظر يف طبیعة الزناع إالقلميي وانتفاء مسؤولیة اجلزا ف املسلسل التفاويض، ٕاك زالقات خطرية، جعلت بتوق ٕا

ٓلیة مستق ملر  ساكنة الصحراء وكذا اقرتاح  سان والرثوات الطبیعیة وربطها  ة وحماو طرح ورقة حقوق إال اق

سان   .حقوق إال
ة جلال  بلوماسیة املغربیة واملاكملة الهاتف ٔن املوقف احلازم  رة  ٔكدت السیدة الوز ويف هذا السیاق 

ٔمور ٕاىل نصاهبا مبا یضمن الزناهة و احلیاد  ادة ا ٔممي سامهتا يف ضبط مسار القضیة وٕا ٔمني العام ا امل مع ا

سهیل معلیة املفاوضات هودات زاكها القرار اجلدید  والتعاون  ل ٔن هذه ا ٔوحضت  ي  2218و يف هذا السیاق  ا
لیه يف ٕاطار املبادرة  ارج احلل السیايس املتفاوض و املتفق  ل  ٔي  دم فرض  اعتربته مبثابة مكسب جتىل يف 

ا الفا ويل و ة يف املنتظم ا دیة و ذات مصداق ادرة  عتبارها م ايت  لحمك ا ٔعضاء املغربیة  ولیني الس ا لني ا

ٔمن لس ا امئني مب   .ا
حتاد إالفریقي  ل  دة الرتابیة وخطورهتا الس دا اورات خصوم الو ٔیضا ٕالسرتاتیجیة وم كام تطرقت 

ٔوريب، ويف هذا إالطار  سان جبنیف والربملان ا حتاد إالفریقي وجملس حقوق إال ٔمن يف  وكذا جملس السالم وا
یف اجلهود حكومة دعت ٕاىل  ك لیة و ا لتصدي  ٬هیئات٬ٔحزا  ٬رملا٬رضورة تعزز اجلهبة ا ظامت مدنیة  وم

دة الرتابیة   .خلصوم الو

لوزارة مع  جيايب  ملعطیات القمية الواردة يف العرض والتعاطي  شارون  الل املناقشة نوه السادة املس و

ٔمج رشیعیة، كام  لمؤسسة ال ور الرقايب  دة الرتابیة ا ال امل يف تطورات قضیة الو ىل ماكنة ودور  عوا 

ات ميكن  قرتا ساؤالت و ٔفاكر وال ٔن ذ مل مينع من طرح بعض ا ري  بلوماسیة الرمسیة،  ٔدوار اجلدیدة  وا
  :  ٕاجاملها يف ما یيل
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 جيابیة لها يف نعاكسات  ة و ة العالقات املغربیة إالفریق دة  دینام فاع عن مرشوعیة قضیة الو ا
حتاد إالفریقي ل    .الرتابیة دا

  متعات لفضح خصوم ل ا سانیة والوضع الراهن دا دات إال ملسا استغالل ورقة إالحصاء والتالعب 
دة الرتابیة    الو

  ىل الوضع اخلار لیا ملا لها من انعاكس  ة و تقوهتا دا   .تعزز املقاربة احلقوق

 هنم من حقوق املواطنة الاكم عتنا ن ومتك لعائد   .ء 

 ة ٔمراك الالتی ة و ىل صعید القارة إالفریق ايق الس  ة ذات نفس اس د دبلوماسیة جهوم   .اع

 ويل ىل الصعید ا منوذج التمنوي لبالد  سویق ا يل ل ا ميقراطي ا ر املناخ ا   .اس

 ح نقاش حول سیاسة املقع ٔو جتمع موازي ٕاماكنیة ف یان  لق  الحتاد إالفریقي والتفكري يف    .د الشاغر 

 قالمي اجلنوبیة ٔ ايت    .وضع سقف زمين حمدد لتزنیل احلمك ا

 تعزز العالقات الثنائیة الس مع اجلارة موریتانیا.  

 رملان لني  شاور مع خمتلف الفا سیق وال ت -هیئات-ٔحزاب-الت فاع عن  جممتع مدين–مجعیات –نقا
دة الرتابیة   . قضیة   الو

  

 ة ات إالنتاج ة والقطا   جلنة الفال
  

ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج ٕالجامعصادقت  2015یونیو  15عقدت ا ىل مرشوع قانون  ال 
ملنامج،  33.13 رمق ٔهنت دراسته یتعلق  ٔن    .وذ بعد 

ء  ٓخر یوم الثال ا  ل ذ اج لجنة قد عقدت ق ال دراسة  2015یونیو  09واكنت ا واصلت 

متمي الفصل الثاين من الظهري الرشیف   54.14 مرشوع قانون رمق ـر و من  14الصادر يف  1.63.226رمق یقيض بتغی

ٔول  ء واملادة ) 1963ٔغسطس  5( 1383ربیع ا لكهر ب الوطين  داث املك املتعلق  40.09من القانون رمق  5ٕ
ملنامج ر املتعلق  لرشب، وكذا مرشوع القانون السالف ا ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين    .ملك

  

  

  

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1697
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1708
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 عیةجلنة التعلمي والشؤون الثقاف ج  ة و
  

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج  97.13خصص ملتابعة دراسة مرشوع قانون ٕاطار رمق  2015یونیو  10عقدت ا
هنوض هبا اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش   .یتعلق حبامیة حقوق ا

ٔن املرشوع من  ش هيا بتدارس التعدیالت املقدمة  یة عهد ٕا ل جلینة تق شك ىل  لجنة  وقد اتفقت ا

س طرف ف ا یوم امخل لجینة اج ميوقراطیة، ولهذا الغرض عقدت هذه ا دة وا لو درايل  رق املعارضة والفریق الف

  .یونیو اجلاري 11

ء  لجنة جمددا یومه الثال ٔن تلتمئ ا لبت يف هذه  16ومن املقرر  ة الثانیة عرشة زو  ىل السا یونیو 

ه رم ىل املرشوع    .التعدیالت والتصویت 
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مج ات ر لجن اج امئة ا   ا

  

 ة والشؤون التعلمي جلنة عیة الثقاف ج   و

 زو عشرة الثانية الساعة ع  2015 يونيو 16 الثالثاء:  

 اص حقوق حبامیة یتعلق 97.13 رمق ٕاطار قانون مرشوع ىل والتصویت التعدیالت يف البت ٔش  ا
اقة وضعیة يف هنوض ٕا   .هبا وا

  

 ة جلنة ات الفال ة والقطا   إالنتاج

ية سئلة جلسة عد مباشرة  2015 يونيو 16 الثالثاء   :الشف

 اقشة رتام مدى موضوع م ة الرشوط ا   الرتابیة التمنیة رامج يف البی

 ل یتعلق 81.12 رمق قانون مرشوع دراسة   .لسا
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ة العالقات  اخلارج

  

س لس رئ ل ا س ستق لس رئ صادي ا ع إالق يئ يوإالج   الفريس والب
 

شارن، السید س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا  Jean-Paul DELEVOYEاستق

يئ الفريس، یوم امجلعة   عي والب صادي وإالج لس إالق س ا   .2015یونیو  12رئ

صادي وإالج لس إالق لم شاري  ور إالس ٔمهیة ا لقاء، تناول اجلانبان  الل هذا ا يئ يف و عي والب

يئ عي والب صادي وإالج لربملان يف القضا ذات الطابع إالق ه    .الق

ي حقق إالستقرار  ميقراطي املغريب املتفرد ا منوذج ا شارن ا س جملس املس واستعرض السید رئ
تقلبات وتورات  والتمنیة ببالد وذ بفضل حمكة وتبرص صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا رمغ

ا واملرشق العريب ٔثريات الوضع يف شامل ٕافریق دات احملیط إالقلميي وت   .وتعق
دة قضا  لقاء،  الل هذا ا م املشرتك خصوصا مهنا  وتداول اجلانبان،  راهنة ٕاقلميیة ودولیة ذات إاله

ىل ٕاجناح  ٔمهیة العمل  ة، و ش   Cop22 و  2015ببارس سنة  Cop21امللفات البی سبة 2016مبرا ل سنة 

لمملكة املغربیة يف هذا املیدان ٔوريب الزتام الواحض  ل العامل، ويف هذا إالطار حىي املسؤول ا   .ملستق
  

ال ني استق لحقوق ولیة  لجنة ا    وفد عن ا
  

ني لحقوق ولیة  لجنة ا شارن، وفدا عن ا س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا  استق

  .2015یونیو  12، یوم امجلعة   Juez Philippe Texierرئاسة السید 

اها  ر ات املهیلكة اليت تعرفها اململكة املغربیة واليت  س إالصال لقاء، استعرض السید الرئ الل هذا ا و
سبات الهامة ال رص وحمكة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، مربزا يف هذا إالطار املك اء هبا ب يت 

املیا ضام حلقوق املواطنات واملواطنني يف   2011دستور  ة مهنا اليت تالمئ املعایري املعمول هبا  ىل احلقوق مركزا 

ن   .مجیع املیاد
ه اململكة املغربیة،  ي عرف ميقراطي ا ملسار ا ني  لحقوق ولیة  لجنة ا س وفد ا ٔشاد رئ ته،  ومن 

ٔن الهدف من هذه ع  معتربا  رة یندرج يف ٕاطار ت لسلطة القضائیة  الز ىل  ٔ لس ا النصوص القانونیة املتعلقة 

 ، ولیة ذات الص لقضاة ومرشوع القانون اجلنايئ ودور الربملان يف جتویدها ومالءمهتا مع املعایري ا ٔسايس  والنظام ا

سبات اليت حققها املغرب يف هذا املیدا ٕاجعابهمعر عن  ٔمن وإالستقرار ومبشاركة مجیع ملك سوده ا ن يف جو 

لني   .الفا
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ول العربیة سان العربیة التابعة جلامعة ا س جلنة حقوق إال ال رئ   استق
  

س  يل الیايم، رئ ن  كتور هادي  شارن، ا س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا استق

سان العربیة التابعة جلامعة س  جلنة حقوق إال ول العربیة، یوم امخل   .2015یونیو  11ا

س  لقاء، تناول السید الرئ الل هذا ا لهيا صاحب اجلال امل محمد  و سهر  ات املهیلكة اليت  إالصال
سبات الهامة اليت حتققت خصوصا يف ٕاطاره دستور  ي نقل اململكة ٕاىل مصاف  2011السادس نرصه هللا واملك ا

ميقراطیة ا ول ا   .ملتقدمةا
ململكة املغربیة، مربزا يف هذا  ة  ه التجربة احلقوق ي عرف س عند التطور الهام ا وتوقف السید الرئ

ٔممیة  ٓلیات ا ىل ا ا  ا الل انف ارته بالد من  ي اخ ه إالرادي ا امئة"السیاق التو " املستق واحملایدة وا

ىل ما مت اجن لوقوف  ل إالجيايب معها  ور والتفا رز ا ٔ سان وحتصینه وضامن تطبیقه، كام  ازه يف جمال حقوق إال

لمجمتع املدين يف بناء وحتصني دو املؤسسات   .املتنايم 
ول  سان العربیة التابعة جلامعة ا س جلنة حقوق إال يل الیايم، رئ ن  كتور هادي  ته، نوه ا ومن 

ة املغربیة، معتربا إ  لتجربة احلقوق ه العربیة،  د م ستف ٔن  ا وهادئا حيتذى به ميكن  در یا، م ا ذ ا منوذ ها منوذ
ٔخرى ول العربیة ا   .يق ا

ول  واستعرض املسؤول احلقويق العريب حملة عن  سان العربیة التابعة جلامعة ا معل جلنة حقوق إال

سان يف العامل العريب ورش الوعي هبا،  س سبعة تقارر ذات العربیة، ودورها يف تعزز حقوق إال وقدم السید الرئ

  .الص
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س لس رئ ات جيري ا اح ٔسرتالیة ـ املغربیة مع م ة الصداقة الربملانیة ا سة مجمو  رئ
  

ل كتور استق س هللا، بید الشیخ محمد ا شارن، جملس رئ سة املس ة رئ  الربملانیة الصداقة مجمو
ٔسرتالیة كتورة املغربیة ـ ا مبقر  2015یونیو  8والوفد املرافق لها،یوم إالثنني   Sharman STONE Dr  ا

لس   .ا

ٔسرتالیا، ودور  لقاء، تناول اجلانبان مستوى العالقات اجلیدة اليت جتمع اململكة املغربیة ب الل هذا ا و

ىل املستوى اصة  االت و القات التعاون والصداقة يف خمتلف ا ن يف تعزز  صادي وانتعاش  رملانيي الب إالق

رية ٔ رات يف السنوات ا   .تبادل الز
ل والصحراء  شطة الشباكت إالرهابیة مبنطقة السا ٔ ري الشـرعیة، و وتطرق اجلانبان ٕاىل ٕاشاكلیة الهجرة 

ٔمن وإالستقرار ىل ا ٔوسط وانعاكساهتا    .والرشق ا

ىل مجمل التح ٔسرتايل  س الوفد الربملاين ا ٔطلع السید الرئ والت العمیقة اليت عرفهتا اململكة املغربیة و
ت  لمملكة واليت مك بفضل حمكة وتبرص صاحب اجلال امل محمد السادس نصــره هللا ومشاركة اكفة القوى احلیة 
ر  و ٔمن وإالستقرار رمغ وجود حمیط ٕاقلميي ودويل م سوده ا عیة يف جو  صادیة وإالج منیهتا إالق ابعة  البالد من م

  .مضطربو 

دي  ور الر لجوء، وا لمملكة يف جمال الهجرة وا ٔمهیة السیاسة اجلدیدة  س عند  كام توقف السید الرئ
ولیني ٔمن ا الل السمل وا ل ٕا ٔ ي تلعبه اململكة من    .ا

من  ن يف  رملانيي الب م املشرتك، ودور  ددا من القضا ذات إاله لقاء،  الل هذا ا یة وتناول اجلانبان، 

ىل إالستفادة من الوضع اجلیو  ٔسرتالیني  مثرن ا ارب وشجیع املس رات والت ة وتبادل الز العالقات البی

ا واملرشق العريب ٔور وٕافریق القاهتا املمتزية مع  لمملكة املغربیة و   .اسرتاتیجي 
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شطة الفرق ٔ  

  ینظم لقاء دراسیا حول موضوع الفریق البرلماني اإلستقاللي بمجلسي النواب والمستشارین
  "البطالة وسیاسة التشغیل بالمغرب"  

شارنــنظم الفریق الربملاين إالستقالل    ليس النواب واملس ة إالستقاللیة  ي مب ظمة الشب ٔمس إالثنني رشاكة مع م  15یوم 
لس 2015یونیو  ملغرب" ع حول موضو  لقاء دراسیا  مبقر ا شغیل   ات الوزاریة   "البطا وسیاسة ال مبشاركة مسؤولني عن القطا

شغیل والبطا ني يف قضا ال ح   .املعنیة ومسؤولني حزبیني و
عقد و    ٕالس لقاء  ة لهذا ا تاح   :ٕاىل لكامت لك من متزيت اجللسة إالف

  لس املس س الفریق إالستقاليل مب ٔنصاري، رئ   شارن؛السید محمد ا

 ن مضیان لس النواب؛ ،السید نورا س الفریق إالستقاليل مب   رئ

 ة إالستقاللیة لشب   .السید معر العبايس، الاكتب العام 
لستني   ىل  لقاء فقد توزعت  سیة    :ٔما احملاور الرئ

  
ٔوىل شغیل: اجللسة ا ت: ٕاشاكلیة البطا وال ات مقار   .وتو

 امعي و السید ادرس الكراوي ٔستاذ  يئ و عي والب صادي وإالج لس إالق لم ٔمني العام  شغیل ا حث يف قضا ال
شغیل ": والبطا دیدة: ٕاشاكلیة ال ة ٕاىل مقاربة    "احلا

 شغیل والبطا حث يف قضا ال مس حزب إالستقالل و ادل بنحمزة الناطق الرمسي  "                 :السید 
شغیل   "إالشاكلیات املعارصة ملوضوع البطا وال

 شغیل والتكون املهين ر سابق يف ال ٔغامين وز شغیل :" السید جامل  مالحظات حول السیاسة الوطنیة يف جمال ال
ر املنتج لفرص العمل الالئق شجیع إالس ات الرتابیة يف    "ودور امجلا

ة يف جمال ا: اجللسة الثانیة شغیلالسیاسة احلكوم   ."ٔیة حصی: ل

 صادیني إالستقاللیني ر سابق ممثل رابطة إالق وري وز شغیل:" السید فؤاد ا بني  مقارنة: حصی سیاسة ال
صادیني إالستقاللیني ات رابطة إالق   "احلكومات الثالث واقرتا

 ن شغیل والكفاءات السید نورا لواك الوطنیة ٕالنعاش ال د  ر العام املسا لیل املد ٔي دور ملؤسسات الوساطة :" بن
شغیل   "يف جمال ال

 عیة شغیل والشؤون إالج شغیل واحلد من البطا": ممثل وزارة ال شجیع ال ة ل ة حكوم  "ٔیة اسرتاتی

 ملن شغیل  س قسم البحوث حول ال لتخطیطالسید جامل كنوين رئ ة  شغیل يف املغرب" :دوبیة السام : البطا وال
الالت ٔرقام وا   ."ا
  


