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باج         ات املك
ع         242رمق  اج

   2015 یونیو  22لیوم االثنني        
  

ٔسبوعي یوم االثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس لس رئاسة  2015 یونیو 22عقد مك س ا رئ

كتور محمد الشیخ بید هللا ع النق.  ا ٔعامل هذا إالج دول    :ط التالیةوقد تضمن 
  

 

ب، )1 ع املك ىل قرارات اج   املوافقة 
 

ستوریة  )2 لس مع املؤسسات ا  :القة ا
ار -2.1 ورة  ٕاخ يئالعادیة  51نعقاد ا عي والب ج صادي و ق لس  س  لم یونیو  25یوم امخل

لس 2015 ا مبقر ا ة احلادیة عرشة صبا   .ابتداء من السا

د  حتدید -2.2 اقشةمو شارن  م سانجملس املس لس الوطين حلقوق إال  13 یوم االثننييف  لتقرر ا
ة الثانیة زو  2015 یولیوز   .ابتداء من السا

لتخطیط  - 2.3 ة  راسة املتعلقةاستعداد املندوبیة السام حلصی اجلهویة السوسیو  لعرض نتاجئ ا

صادیة  شاراق   .نىل جملس املس
ولیة حول من ا رسا شكر - 2.4 لندوة ا شارن  ىل استضافة جملس املس سان  لس الوطين حلقوق إال

ت إالصالح:  اجلنائیةمدونة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة "   ".رها

ة من امجلعیات املدنیة   - 2.5 ضانطلب مجمو شارن اح  مسودة القانون اجلنايئلندوة حول  جملس املس
ٔربعاء    .2015یوز یول  08وذ یوم ا

ة وذ یوم االثنني  عرض - 2.6 لب رة املنتدبة امللكفة  ة  2015یونیو  29تقدمه السیدة الوز ىل السا
ة    .الرئاسةالثانیة زو بقا

 

رشیع  )3  :ال
رشیعیة اجلاهزة  - 3.1   :رجمة النصوص ال

  اقة وا یتعلق 97.13 قانون ٕاطار رمقمرشوع اص يف وضعیة ٕا ٔش  .هنوض هباحبامیة حقوق ا

  ل یتعلق 81.12 قانون رمقمرشوع  .لسا
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 ٔخرى   النصوص اجلاهزة ا
شارن  - 3.2 ىل جملس املس دیدة من جملس النواب  رشیعیة  ا نصوص    :ٕا

  متمي القانون التنظميي رمق 32.15 قانون تنظميي رمقمرشوع لس  املتعلق 28.11 یقيض بتغیري و مب
شارن   .املس

  متمي وتغیري القانون التنظميي رمق 33.15 ميي رمققانون تنظ مرشوع ٔحزاب  املتعلق 29.11 یقيض ب
 .السیاسیة

  متمي القانون التنظميي رمق 34.15 قانون تنظميي رمقمرشوع اب  املتعلق 59.11 یقيض بتغیري و نت
ات الرتابیة   .ٔعضاء جمالس امجلا

 

رشیعیة - 3.3 لنصوص ال ار بتوصل جملس النواب    :التالیة ٕاخ

  رمميهایتعلق  59.14رمق قانون مرشوع ارشة بناهئا و ناء سفن الصید وم  .ق

  متمي القانون رمق مقرتح ة مبثابة 27.08قانون یقيض بتغیري و لغرف الفالح ٔسايس   .النظام ا

  متمي القانون رمقمقرتح ٔسايس لغرف الصید البحري یتعلق 4.97 قانون یقيض بتغیري و  .لنظام ا

 متمي القانون رمق مقرتح ة  یتعلق 38.12 قانون یقيض بتغیري و ارة والصنا ٔسايس لغرف الت لنظام ا
 .واخلدمات

  متمي القانون رمقمقرتح ة التقلیدیة مبثابة 18.09 قانون یقيض بتغیري و ٔسايس لغرف الصنا  .النظام ا
 

لجن )4  : ا

لجن - 4.1 ات ا مج اج   ؛ر
رش  - 4.2 رسالنصوص ال د ا   .یعیة ق

  
  

ٔسئ الشفهیة )5   ا
  

ء  - 5.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 یونیو 23لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة. 
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د  - 5.2 ة حول موضوعحتدید مو مي السیاسات العموم صصة لتق لسة السنویة ا ل شارن   عقد جملس املس

طلبا"  ىل 2015 یولیوزشهر  وذ يف) 2015یونیو  17التارخي احملدد سابقا وهو (" ت التمنیة اجلهویةاحلاكمة الرتابیة وم

ة   .الثانیة زو السا
س احلكومة حول السیاسة العامة  - 5.3 لسید رئ ة  ٔسئ الشهریة املو لسة ا د عقد   یولیوز 08( حتدید مو

ة الثانیة زو ابتداء 2015   ). من السا
ٔسئضیع موا - 5.4 الل اجللسة ا رجمهتا  س احلكومة املتعلقة  الشهریة اليت ميكن  ٔجوبة السید رئ صصة  ا

  :لسیاسة العامة 

  ،صاد الوطينالتعلمي والتكون لمتطلبات اجلدیدة لالق هتام  ا  .ومدى است

  ٔفق مرشوع التقطیع اجلهوي احلايل لتمنیة يف  الیة  ٔبعاد ا ت وإال: ا  .راهاتالرها

 صادیة رو اق ت املا ىل التواز  .التمنیة املستدامة بني تعرث ٕاصالح التعلمي وهاجس احملافظة 

 صاد الوطين ق ىل  ة وانعاكساهتا  لزتامات احلكوم ة و ت البی د  .الت
ميقراطیة لتضم  - 5 .5 دة وا لو درايل  ات مواضیع الفریق الف ٔمر بـ یهنا يف اجللسات الشهریة ویتعمقرت   :لق ا

 ،عیة ج   امحلایة 

 ،عي ج   احلوار 

 رشیع الشغل   .تطبیق 
  

ةالعالقا )6   : ت اخلارج

ٔن الربملاين  مندعوة  - 6.1 رباء الش لربملانیني و ويل حلضور املناظرة اخلاصة  اليت ستعقد حتاد الربملاين ا
ٔوسفورد یويم Worxton College يف امعة  اب    .2015 یولیوز 26 و 25 يف ر

اب  - 6.2 نت ار  سٕاخ ري دید رئ   .لس الشیوخ ب

ٔمني العامدعوة  - 6.3 لسید ا ة  ت الفركوفونیة  مو لربملا اب العامني  لك ٔشغال امجلعیة العامة  حلضور 

  .سورسا/ببورن 2015 یولیوز 08 وذ ابتداء من
ور  حولتقرر  - 6.4 ع اخلامس  ج رشیعي ٔشغال  ٔولنعقاد الثالث من الفصل ال لربملان العريب  ا

  .2015 یونیو 14 ٕاىل 10 الل الفرتة املمتدة منلقاهرة  املنعقد
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ع                        241رمق  اج

   2015 یونیو  15لیوم االثنني        
 
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس كتور محمد  2015 یونیو 15االثنني مك لس ا س ا رئاسة رئ ا  اج
   .الشیخ بید هللا
      

ع ج   القرارات الصادرة عن 
  

 دید  2015/241/01رمق  قرار الل شهر مواعید انطالبت ٔسئ الشفهیة  لسات ا ق 
ء ة الثانیة بعد الزوال من لك یوم ثال ىل السا  .رمضان املبارك وذ 

  ب مبناسبة شهر رمضانبتغیري  2015/241/02 رمققرار ات املك ددها  مواعید اج واليت 
دة زو ة الوا    .يف السا

 

رشیع   ال

 ة یوم  ربجمةب 2015/241/03 رمق قرار لسة معوم الل  مشاریع القوانني اجلاهزة التالیة 
ء  ٔسئ الشفهیة  2015یونیو  16الثال ارشة بعد حصة ا  : م

  متمي القانون رمق  77.14مرشوع قانون رمق صالح القرض الشعيب القايض  12.96یقيض بتغیري و ٕ
 .لمغرب

  متمي القانون رمق  78.12مرشوع قانون رمق   .مهةرشاكت املسااملتعلق  17.95یقيض بتغیري و

 متـمي الفصـل الثـاين مـن الظهـري الرشـیف رمق یقيضـ بت  54.14 مرشوع قانون رمق ــر و  1.63.226غی
ٔول  14الصادر يف  ء واملـادة ) 1963ٔغسطس  5( 1383من ربیع ا لكهر ب الوطين  داث املك مـن القـانون  5ٕ

لرشباملتعلق  40.09رمق  ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين   .ملك
ٔخ ٔن تنضاف لهذه النصوص، نصوص  لهياوميكن  تصة  لجن ا ا ما ٕاذا صادقت ا   .رى يف 

 ـىل جل  2015/241/04رمق  قرار ا مشاریع القـوانني التالیـة  ـة قصـد املصـادقة ٕ نـة اخلارج
 :لهيا

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1708
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  ة 22.14مرشوع قانون رمق لتعاون يف جماالت الوظیفة العموم رة تفامه  ىل مذ ه  اخلدمة (یوافق مبوج
ط يف فاحت صفر وحتدیث إالدارة ) املدنیة لر بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة )  2013دمسرب  5( 1435املوقعة 

  مملكة البحرن؛

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

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

الل دورته السادسة والثالثني املنعق ة  روما من والزرا   ؛2009نومفرب  23ٕاىل  18دة 

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

ط يف ریل  لر ٔ   ؛ 2014فاحت 

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

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

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

درالیة والوين مج التعلميي لف ة اليت تطبق الرب ملغرب؛-املدرسیة البلجیك سیل    رو

  ادة  107.14مرشوع قانون رمق رخص الق رتاف املتبادل  ٔن  ش ىل االتفاق  ه  یوافق مبوج
ش يف  املغربیة والسعودیة املوقع) السوق( ٔوىل  11مبرا بني حكومة اململكة ) 2014مارس  13( 1435من جامدى ا

  .املغربیة وحكومة اململكة العربیة السعودیة
  

ٔسئ   :ا

  ء ملوافقة  2015/241/05 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   16ىل 
س السید الرابعاليت سرئسها اخللیفة  2015 یونیو ٔمني والسید  شیخ امحدو ادبدا لرئ اري  داب الز محمد 

لسة  .ل
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ة    :العالقات اخلارج

  لمغرب  ملوافقة 2015/241/06 رمققرار رته  الل ز ة الطوغو  ارج ر  ال وز ىل استق
 .2015یونیو  18ٕاىل  16من 

 ٔمراك الوسطى ملوافقة 2015/241/07رمق  قرار رملان  س  ال رئ  .ىل استق

 یف  املبدئیة ملوافقة 2015/241/08رمق  رقرا س الربملان املا ة من رئ عوة املو لتلبیة ا
یف و املا رة رمسیة  ز ام  لق شارن  س جملس املس  .ٕاىل السید رئ

  

  

  :شؤون ٕاداریة 

 ة من الربجمیات واملعدات املعلوماتیة قصد  ملوافقة 2015/241/08رمق  قرار ناء مجمو ىل اق
ٔخرىحت  ة  ة من  ة والربملان واملصاحل احلكوم ٔنظمة املعلوماتیة بني جمليس الربملان من  ق التنامغ بني ا  .ق

 ضان  ملوافقة 2015/241/09رمق  قرار ٔمن الح ميقراطیة وا ىل طلب املركز املغريب 
شارن لندوة حول  ٔم "جملس املس ل السیايس يف بلورة السیاسات ا ٔربعاء فاحت یولیوز  "یةٔدوار الفا وذ یوم ا

لمشاركني يف هذه الندوة ة فطور  ة الثالثة بعد الزوال مع توفري وج  .ابتداء من السا
 
  قضا لٕالطالع                                  

  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا
شغ السید  - ي اكن  شغور املقعد ا ضاهام  ي رصح مبق ستوري وا لس ا صدور قرارن عن ا

شغ املرحوم بومجعة اد ي اكن  ال امل واملقعد ا ه عضوا حبكومة  ر تعی شارن ٕا لس املس رس مرون مب
ر وفاته دون تعویضهام ىل ٕا   .الغدال 

ٔن مرشوع قانون رمق  - ش يئ  عي والب ج صادي و ق لس  ملؤسسات  80.14رٔي ا املتعلق 
 ٔ ٔشاكل إالیواء السیا ا ة و   .خرىالسیاح

شارن يف  - ا اليت توصل هبا من جملس املس يئ حول إال عي والب ج صادي و ق لس  رٔي ا
داد وبلورة "موضوع  ر يف ٕا ٔفق اجلهویة املتقدمة، ودور املراكز اجلهویة لالس ر العمويم يف  ايل لالس التوزیع ا

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

  .2014الفصل الرابع من سنة 
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رشیع   ال
رشیعیة  - لنصوص ال ار بتوصل جملس النواب   :التالیةٕاخ

  ىل املعلومات حلق يف یتعلق 31.13مرشوع قانون رمق   ؛ احلصول 

  لصیدالنیات والصیادمقرتح قانون یتعلق   ؛لهیئة الوطنیة 
  

ة   العالقات اخلارج
ل وقف  - ٔ ت الربملانیة من  ل التحرك وخماطبة املنتد ٔ لس الوطين الفلسطیين من  س ا طلب رئ

ىلمرشوع قرار صادر عن ال  ي ینص  ت إالرسائیيل وا س ن القوانني: "ك ت رس س  إالرسائیلیة اليت تقر يف الك
ىل املستوطنني واملستوطنات يف الضفة الغربیة  ".شلك تلقايئ 

ة والتعلمي  Catherine MORIN-DESAILLYرسا شكر من السیدة  - سة جلنة الشؤون الثقاف رئ
الل  ي خص به الوفد الفريس  ال ا ستق ىل حفاوة  لس الشیوخ الفريس  الم مب لمغرب وإال رية  ٔ رته ا ز

ریل  20یوم  ٔ2015. 
ار ب - ودٕاخ س جملس الشیوخ الاكم   .وفاة رئ
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ة   اجللسات العموم

 
  

اهزة ىل مشاریع قوانني  راسة والتصویت  ة    لسة معوم
  
ء   شارن یوم الثال رئاسة السید  2015یونیو  16عقد جملس املس ة  ٔدبدالسة معوم ٔمحدو   شیخ 

اللها  لس صادق  س ا   :ىل مشاریع القوانني التالیةٕالجامع اخللیفة الرابع لرئ

  متمي القانون رمق 77.14 قانون رمقمرشوع صالح القرض الشعيب  القايض 12.96 یقيض بتغیري و ٕ
 .لمغرب

  متمي القانون رمق 78.12قانون رمق مرشوع   .مهةرشاكت املسا املتعلق 17.95 یقيض بتغیري و

  متمي الفصل الثاين من الظهري الرشیف رمق 54.14 رمق قانونمرشوع ـر و  1.63.226 یقيض بتغی
ٔول  14 يف الصادر داث) 1963 ٔغسطس 5( 1383من ربیع ا ء  ٕ لكهر ب الوطين   من القانون 5 واملادةاملك

ء واملاء الصاحل  املتعلق 40.09 مقر لكهر ب الوطين   .لرشبملك

 ملنامجیتعلق   33.13 قانون رمق مرشوع. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1708
http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1697
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ل امئةأشغال ا  ن ا
 

 

 ٔس ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  اسیةجلنة ا

ٔمس  إالثنني  ا یوم  لجنة اج راسة مشاریع القوانني التنظميیة التالیة 2015یونیو  22عقدت ا   :خصص 

  متمي القانون التنظمي 32.15مرشوع قانون تنظميي رمق لس  28.11رمق  يیقيض بتغیري و املتعلق مب
شارن   .املس

  متمي القانون التن  33.15مرشوع قانون تنظميي رمق ٔحزاب  29.11ظميي رمق یقيض ب املتعلق 
  .السیاسیة

  متمي القانون التنظميي رمق 34.14مرشوع قانون تنظميي رمق اب  59.11 یقيض بتغیري و نت املتعلق 
ات الرتابیةٔعضاء   .جمالس امجلا

 

 صادیة ق  جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 

ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج ال دراسة 2015یونیو  22عقدت ا مرشوع قانون رمق  واصلت 
  .مبثابة مدونة التعاضد 109.12

ٔن ر  متحور حول ما یيل یذ لهيا هذا املرشوع  ضیات اجلدیدة اليت ینص   : املق

ٔخطار؛ • ٔمني بعض ا ت يف جمال ت  حتدید دور التعاضد

ة تدبريها؛ • ت ویف داث التعاضد ٕ  حتدید الرشوط املتعلقة 

ىل شؤوهنا ؛ٕارساء قو  • زة الساهرة  ٔ ٔدوار واملسؤولیات بني خمتلف ا ىل حتدید ا دیدة تعمتد  د حاكمة   ا

لها؛ • ت وتوضیح جمال تد ىل التعاضد و  ة ا  تعزز مراق
ت؛ • ٔهداف التعاضد ق  یة واملالیة املالمئة لتحق ت التق د والضام  حتدید القوا
ت التعاضد • اریة ٕاخضاع حسا ارٕاج اص سنوي    .ت الف
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 ة والشؤون التعلمي جلنة عیة الثقاف ج   و

ا یوم  لجنة اج ءعقدت ا ىل  2015 یونیو 16 الثال ٕالجامع  ال  مرشوع القانون إالطار صادقت 
هنوض 97.13رمق  اقة وا اص يف وضعیة ٕا ٔش دلته ،املتعلق حبامیة حقوق ا  .كام 

ٔن  ر  رشیعیة مبختلف جماالهتا يف ريم هذا املرشوع یذ ق املالمئة يف املنظومة ال امة ٕاىل حتق بصفة 
اص يف وضعیة  ٔش ة املتعلقة  ق إاللتقائیة يف السیاسات العموم اقة، وكذا حتق اص يف وضعیة ٕا ٔش اسهتداف ا

دة اقة، انطالقا من مرجعیة قانونیة مؤطرة ومو   .ٕا
سهتدف املرشوع تعزز التعاقد اقة لتعدد وتنویع -البني كام  اص يف وضعیة ٕا ٔش مؤسسايت لصاحل ا

اء اخلدمات لفائدهتم لني وتوسیع و   .املتد
 

 ة جلنة ات الفال ة والقطا   إالنتاج

ا یوم   لجنة اج ءعقدت ا ال 2015 یونیو 16 الثال رتام مدى" موضوع قشت  ة الرشوط ا  البی
  .الرتابیة التمنیة رامج يف

ر ذ لجنة مرشوع قانون رمقٕا ىل املرشوع  12.81 تدارست ا ىل مواده و ل وصادقت  لسا املتعلق 
ٕالجامع ودون تعدیل ه    . رم
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ا ل ات ا مج اج امئة نر   ا
 

  

 

  عیةجلنة ة وإالج  التعلمي والشؤون الثقاف
 

   ء ٔسئ الشفهیة 2015یونیو  23الثال لسة ا  :بعد 
  

o  ٔسايس عن املرض  116.12راسة مرشوع قانون رمق د اري ا ٔمني إالج یتعلق بنظام الت
لطلبة  .اخلاص 
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ات اخل ةالعالق  ارج

  

  سفیر جمھوریة بولونیا المعتمد بالرباطرئیس المجلس یستقبل 
  

ل شارن، السید  استق س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ  Witold Czeslaا
SPIRYDOWICZ  س بلوماسیة، وذ یوم امخل امه ا هتاء  ط، يف ٕاطار ا لر سفري مجهوریة بولونیا املعمتد 

لس 2015یونیو  18  .مبقر ا
س يف  ن، ونوه السید الرئ ٔشاد اجلانبان بعالقات التعاون والصداقة القامئة بني الب لقاء،  الل هذا ا و

بلو  لعمل ا ن والشعبني هذا السیاق  لسید السفري ودوره يف توطید العالقات الثنائیة بني الب مايس املمتزي 
  .الصدیقني

ٔعامل يف هذه  ال ا ن واحلضور املمتزي لر رملانيي الب رات املتباد بني  ٔمهیة الز س ب ر السید الرئ وذ
ٔعامل البولونیني  ال ا ٔفضت ٕاىل نتاجئ ملموسة بني ر رات اليت  ر، وهو ما الز ٔاكد ونظراهئم املغاربة خصوصا مبدینة 

صادیة ىل متتني العالقات إالق ة وینعكس ٕاجيا  بلوماسیة الربملانیة يف تقویة العالقات البی   .یعزز دور ا
ٔصعدة بفضل حمكة   ىل مجیع ا ي تعرفه اململكة املغربیة  رز السفري البولوين التطور الهام ا ٔ ته،  ومن 

  .احب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ونضج الطبقة السیاسة ومعوم الشعب املغريبوتبرص ص
م املشرتك  ددا من القضا ذات إاله لقاء،  الل هذا ا   .وتناول اجلانبان، 

  
  سفیر الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة المعتمد بالرباطاستقبال 

  
س  كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا شارن، السید محمد تقي مؤید، سفري امجلهوریة استق جملس املس

ٔربعاء  ، وذ یوم ا رة ود وجمام ط، يف ٕاطار ز لر رانیة املعمتد  ة إال لس 2015یونیو  17إالسالم  .مبقر ا
مجله ٔخوة والتعاون اليت جتمع اململكة املغربیة  القات ا لقاء، تناول اجلانبان مستوى  الل هذا ا وریة و

قني ن الشق لمصاحل املشرتكة بني الب دمة  ن يف تطورها  رملانيي الب رانیة، ودور  ة إال   .إالسالم
م املشرتك دد من القضا ذات إاله   .وتطرق اجلانبان ٕاىل 
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    مباحثات مع وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون بجمھوریة الطوغویجري رئیس مجلس المستشارین 
  

ات مع السید  ٔجرى اح شارن، م س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ  DUSSEYا
Robert  ة والتعاون جبمهوریة الطوغو ر الشؤون اخلارج ء  وز ، یوم الثال  .2015یونیو  16والوفد املرافق 

انة العالقات اليت جتمع   شارن بعمق وم س جملس املس ر السید رئ لقاء ذ اململكة املغربیة  يف بدایة ا
دد  ة التارخيیة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ٕاىل  رة امللك ي لعبته الز ور ا جبمهوریة الطوغو، وا

وب  ة يف ٕاعطاء دفعة قویة لعالقات التعاون ج ول إالفریق ة -من ا ول إالفریق وب وخصوصا مع ا   .ج
س خصوصیة التجرب سبات واستعرض السید الرئ ميقراطیة املغربیة، مربزا يف هذا السیاق املك ة ا

اء هبا دستور  ٔسس دو القانون واملؤسسات 2011الهامة اليت    .ىل مستوى توطید 
لمملكة  هتا، كام توقف عند السیاسة اجلدیدة  ٓلیات موا یة و ٔم ت ا د س عن الت وحتدث السید الرئ

لجوء   .يف جمال الهجرة وا
ر ٔعرب وز هنجها صاحب اجلال امل  و لسیاسة اليت  ة جبمهوریة الطوغو عن ٕاجعابه  الشؤون اخلارج

ىل مستوى  ٔو  ٔمن وإالستقرار  سوده ا ميقراطي املغريب يف جو  منوذج ا ىل مستوى بناء ا محمد السادس ٕان 
القات  ىل جودة  ید  ٔ ة الصدیقة، جمددا الت ول إالفریق ىل التعاون املمتزي مع ا ن و الصداقة اليت جتمع بني الب

ن اد دة م االت وإالستفادة من التجربة املغربیة يف    .رغبة مجهوریة الطوغو يف تقویة التعاون الثنايئ يف خمتلف ا
ت  د ة خمتلف الت وده يف موا ٔمهیة  ٔمهیة دور املغرب اجلیو اسرتاتیجي، و رز املسؤول الطوغويل  ٔ و

یة مهن ٔم ستقرار يف القارةخصوصا ا ىل تعزز السمل و ة  ان إالفریق دة الب ة ٕاىل مسا ادراته الرام   .ا، وم
  

  مجموعة من نادي أصدقاء المغرب بالمملكة اإلسبانیةرئیس المجلس یستقبل 
  

ٔصدقاء املغرب  دي  ة من  شارن، مجمو س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا استق
رئاسة السید ململكة االٕ   .2015یونیو  15، یوم إالثنني Pedro BOFILLسبانیة 

ململكة إالسبانیة ٕاكطار  ٔصدقاء املغرب  دي  داث  س مببادرة ٕا لقاء، نوه السید الرئ الل هذا ا و
ني لتقویة  جرس م ش بني الشعبني الصدیقني، و سامح والتعا لتبادل الثقايف وشجیع احلوار وكرس قمي ال

سباتالعال متنیع وحتصني املك ر املوروث املشرتك  ني واس ة بني اململك   .قات البی
ة املشرتكة،  یة والبی ٔم ت ا د ة الت ٔمهیة البعد الثقايف والتارخيي ملوا ىل  س  وركز السید الرئ

اها صاحب اجل ر ميقراطیة املغربیة اليت  ال امل محمد مستعرضا يف ذات السیاق خصوصیة ومتزي التجربة ا
 .السادس نرصه هللا

 
 
 



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین
 

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

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

15

  
لمملكة املغربیة دة الرتابیة  دة جوانب هتم قضیة الو س عرضا مفصال حول    .وقدم السید الرئ

ميقراطیة اليت تعرفها اململكة املغربیة، كام  ات ا ٕالصال س الوفد إالسباين ٕاجعابه  ٔبدى رئ ته،  ومن 
ا ٔمهیة التعاون املشرتك  ةتناول  ري الرشع ت إالرهاب والهجرة  را .. هبة حتد ٔمن واستقرار املنطقة، مذ اليت هتدد 

ن السالم"ٔن إالسالم هو  رب عن رغبة النادي" د نة، و س الف ي یرتٔسه ،ول ر املوروث  ،ا ىل اس لعمل 
ن   .الثقايف املشرتك لتقویة العالقات بني الب

  
  لشیوخ اإلیطاليمجلس ا عنوفد برلماني  استقبال

 

ٔبیض  لبحر ا س امجلعیة الربملانیة  شارن ورئ س جملس املس كتور محمد الشیخ بید هللا، رئ ل ا استق
رملانیني من جملس الشیوخ إالیطايل السید   Giovanniوالسید  Claudio MARTINIاملتوسط، وفدا یضم 

MAURO لس 2015یونیو  15، یوم إالثنني  .مبقر ا
الل هذا القات الصداقة والرشاكة اليت جتمع اململكة املغربیة جبمهوریة  و ٔشاد اجلانبان بعمق  لقاء،  ا

ور  رزا ا ٔ لمصاحل املشرتكة، كام  دمة  ٔمهیة العمل الربملاين املشرتك يف حتصني هذه العالقات  ىل  ٔكدا  ایطالیا، و
یطالیا ٕ لمغاربة املقميني  عي الهام  صادي وإالج   .إالق

اه صاحب اجلال امل محمد السادس واس  ر ي  ميقراطي ا ال ا ل إالنتق س مرا تعرض السید الرئ
د ور وشدید التعق ٔمن وإالستقرار رمغ وجود حمیط ٕاقلميي ودويل م   .نرصه هللا يف ظل ا

ٔبیض املتوسط،  یة حبوض البحر ا ٔم ت ا د ة الت س عن دور اململكة يف موا وحتدث السید الرئ
هتا  لجوء وفق مقاربة مشولیة تضمن  مربزا يف هذا إالطار السیاسة اجلدیدة اليت هنج اململكة يف جمال الهجرة وا
لیه دستور  ٔقرته إاللزتامات  2011حقوق املهاجرات واملهاجرن وفق ما نص  ٔن وما  ولیة يف هذا الش   .واملواثیق ا

ل املتوسط، د ٔ دیثه عن إالحتاد من  دیدة ويف ٕاطار  د اسرتاتیجیة  ا الوفد إالیطايل ٕاىل رضورة اع
ٔبیض املتوسط وتقوي  ىل اخلصوص شباب البحر ا شمل  ة  صادیة نوعیة وموضوعیة وثقاف ىل مقاربة اق تقوم 
ات ملموسة يف هذا اجلانب  قرتا قدم  ٔن ایطالیا س ء ٕاىل هذا احملیط خصوصا عند الشباب، مؤكدا  ٕالن الشعور 

ٔبیض املتوسط ٕاىل ان البحر ا   .مجیع ب
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 وفد عن مجلس المستشارین في زیارة عمل إلى منظمة حلف شمال األطلسي

ٔطلسـي،  لف شامل ا ظمة  لس  وفد  قامبدعوة من م ات الربملانیة مب مو ميثل خمتلف الفرق وا
سیل یويم  لمنظمة بربو رة معل ٕاىل املقر املركزي  ز شارن   .2015یونیو  19و  18املس

ٔطلسـي لفائدة  لف شامل ا شطة اليت تقوم هبا امجلعیة الربملانیة ملنظمة  ٔ رة يف ٕاطار ا وتندرج هذه الز
ٔو  ىل املستوى اجلهوي  تلف القضا الراهنة ٕان  بة الربملانیة  ت الشـركة ومهنا الربملان املغريب، وكذا املوا الربملا

ويل  .ا
ة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه واكن الربملان    ایة السام املغريب قد نظم ندوة دولیة حتت الر

ٔطلسـي حول موضوع لف شامل ا رشاكة مع امجلعیة الربملانیة ملنظمة  یة يف : "هللا،  ٔم التحوالت السیاسیة وا
ٔورو ني ا ىل السمل والتعاون يف املنطق ٔثريها  ا وت وسطیة و  -شامل ٕافریق ش سنة م ٔطلسیة، مبرا ، كام 2013ا

ٔن  ش لجنتني الفرعیتني  ٔشغال ا ضن  ميقراطیة"اح ریل " نتقال والتمنیة"و" احلاكمة ا ٔ لجمعیة، يف شهر  التابعتني 
ار البیضاء 2014 ط وا   .لك من الر

رملان اململكة املغربیة حيظى بصفة     ٔن  وسطي"وجتدر إالشارة ٕاىل  عیة الربملانیة التابعة ى امجل " رشیك م
ٔطليس لف شامل ا   .ملنظمة 


