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باج       ات املك
ع                                            02/2015رمق  اج

  2015نونرب  09لیوم االثنني 
  

شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس ه  2015 نونرب 09مك ٔسبوعي اج س ا رئاسة رئ
لس  دول ا حكمي السیدا  :ٔعامل النقط التالیةن شامش وقد تضمن 

  
ىل حمرض  )1 ع املوافقة  ب السابق،اج   املك
ستوریة  )2 لس مع املؤسسات ا  : القة ا

سان صدور  - 2.1 لس الوطين حلقوق إال ٔنتوصیات ا  تعلقامل  100.13 رمقمرشوع القانون التنظميي  ش
لسلطة القضائیة ومرشوع القانون التنظميي  ىل  ٔ لقضاة املتعلق 106.13 رمقلس ا ٔسايس   .لنظام ا

رشیع  )3  :ال
ا  - 3.1 ىل جملس ٕا ن رئاسة احلكومة  دید من  شارنمرشوع قانون   :املس

  ة رمق  56.15 قانون رمقمرشوع ىل االتفاق ه  ٔن  172یوافق مبوج ادق واملطامعظروف العش  مل يف الف
ٓت املامث ش ة والسبعني 1991، وامل ولیة يف دورته الثام ل املؤمتر العام ملنظمة العمل ا ، املعمتدة من ق

   .1991یونیو  25جبنیف يف 
 :مشاریع قوانني حما من جملس النواب  - 3.2

 لسلطة القضائیة؛ یتعلق 100.13قانون تنظميي رمق  مرشوع ىل  ٔ  لس ا

  لقضاة یتعلق 106.13قانون تنظميي رمق  رشوعم ٔسايس   ؛لنظام ا

  متمي القانون رمق 58.15 قانون رمقمرشوع ددة املتعلق 13.09 یقيض بتغیري و   .لطاقات املت
ة مشاریع القوانني - 3.3 رس املتبق د ا لس من ق   : السابق ا

  ٔساسیة مبثابة 65.00 من القانون رمق 44 بتغیري املادة 143.12 قانون رمقمرشوع  مدونة التغطیة الصحیة ا
نیة(  ؛ )قراءة 

 ة التقلیدیة لعالمات املمزية یتعلق  133.12قانون رمق  مرشوع ات الصنا ل من جملس النواب(ملنتو  ).ٔح

 داث 35.13قانون رمق  مرشوع ٕ ة لفائدة موظفي  یقيض  عیة والثقاف ج ٔعامل  لهنوض  وتنظمي مؤسسة 
ت قطاع س احلكومة( املیاه والغا ل من رئ  ؛ )ٔح
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 متمي القانون رمق  107.12قانون رمق  مرشوع ٔن 44.00بتغیري و جناز  ش هبیع العقارات يف طور   املمتم مبوج
لزتامات والعقود  مبثابة) 1913ٔغسطس  12( 1331 رمضان 9 الظهري الرشیف الصادر يف قراءة (قانون 

 ؛)نیة
ار  - 3.4   :بتوصل جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة ٕاخ

  ني املهنیني یتعلق 89.13 قانون رمقمرشوع لصحف ٔسايس   .لنظام ا

  افة یقيض 90.13 قانون رمقمرشوع لص لس الوطين  داث ا ٕ. 

  ىل یوافق 57.15 قانون رمقمرشوع ه  اء ال  مبوج ٔح ربیة ا . بحریةاتفاق التعاون يف جمال الصید البحري و
 .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة السنغال 2015ماي  25املوقع بداكر يف 

  ىل یوافق 53.15 قانون رمقمرشوع ه  ساو يف  مبوج ة املوقعة بب بني اململكة املغربیة  2015ماي  28االتفاق
زدوا ساو لتجنب  ا ب لومجهوریة غی ىل ا دان الرضائب  هترب الرضیيب يف م ع ا  .ج الرضیيب وم

  رها وسویقها  یقيض 77.15 قانون رمقمرشوع ك واستريادها وتصد یاس من مادة البالس ٔ مبنع صنع ا
 .واستعاملها

 
ٔسئ الشفهیة )4   ا

ء  - 4.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال  2015 نونرب 10لسة ا

 ٔعامل؛   دول ا

 جللسة ؛رئاسة ا  

 ٔمانة اجللسة. 
ة  طلب - 4.2 سق مجمو ٔسئ الشفهیة بني الفرق  العمل التقديمم ادة النظر يف توزیع حصص ا ٕ

ٔسبوعیة لسة  د يف لك  ات مبا ميكن مجموعته من سؤال وا مو  .وا

ٔسئ املتعلقة  اجللسة الشهریة - 4.3 ىل ا س احلكومة  ٔجوبة رئ ه الرسائل  مت( لسیاسة العامةلتقدمي  توج

لمناقشة يف هذه اجللسة ات القرتاح مواضیع  مو   ).مجلیع الفرق وا

  

امئة  )5 ان ا ل   :ا
ابعة  - 5.1 امئة م ان ا ل ل ا هبا شك   .وماك
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ةالعالقا )6   : ت اخلارج

ٔعضاءمقرتح تعیني  - 6.1 د  ٔول املغريب  ٔ لمشاركة يف املنتدى ا شارن  ل إالسباين حو  –جملس املس

ي سیعقد یويم  ندماج ا   .نونرب مبدرید 20و  19الهجرة و
ة والتعاون  - 6.2 ٔعضاءمقرتح وزارة الشؤون اخلارج جراء سلس من االتصاالت بني  الربملان املغريب  ٕ

ادة طرح  مع ملوقف اململكة املغربیة تفاد ٕال ٔوربیني حلشد مزید من ا  بعض من طرف مقرتحوالنواب ا

 ٔ ٔخرض النواب ا سار ا د وال سار املو ٔحزاب ال ي هيدف ٕاىلوربیني املنمتني  دة املغرب  وا املس بو
  .الرتابیة

ال  - 6.3 شارن  السیداستق س جملس املس ل العاج  عن لوفدرئ ء یومامجلعیة الوطنیة لسا  نونرب 10 الثال
ا 2015 ة العارشة صبا   .ىل السا

ار  - 6.4 ة وإاخ ٔوربیني  لتعاونمن وزارة اخلارج قدام بعض النواب ا مج  ىل رشٕ فة ر شطهتم املك ٔ

نفصالیة ة  ٔطرو امعة ل   .وا

  

 :خمتلفات  )7
سیق مع جملس النواب، - 7.1 شارن يف جلنة الت   متثیلیة جملس املس

اقشة مرشوع القانون املايل - 7.2 اریو م   .توزیع مقرتح س
امئة - 7.3 لجن ا   .استكامل هیلكة ا
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ب رمق  ع املك   01/2015اج
  2015 نونرب 02 االثننيلیوم 

  
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس اب جملس  2015 نونرب 02االثنني مك ع  بعد انت ٔول اج
لس ، وذ 2011دید يف ٕاطار دستور  س ا شامشرئاسة رئ   :وحضور السادة  عبد احلكمي ب

          
ٔنصاري       ٔولفة اخللی  :    محمد ا س، ا   لرئ
س الثايناخللیفة   :  عبد إالاله احللوطي         ،لرئ
وسكوس       س،  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 
س،  :    عبد القادر سالمة       لرئ   اخللیفة الرابع 
ة التازي       س  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامسة 
  حماسب  :    العريب احملريش      
ه         حماسب  :    عبد الوهاب بلفق
  حماسب  :    شید املنیارير       
دال         ٔمني  :    محمد 
  ٔمني  :    ٔمحد التوزي      
    

مة وطنیة ف ٔمحد اخلریف لوجوده يف  لس السید  ٔمني ا ع  ج   .اعتذر عن حضور هذا 
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ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج
رشیع    :ال

  ا  2015/01/01 رمققرار ة من مشاریع القوانني اليت ٕ لس من جملس النواب مجمو توصل هبا ا
تصة لجن ا ٔمر بـ . ىل ا  :ویتعلق ا

  متمي القانون رمق  58.15مرشوع قانون رمق ددةاملتعلق  13.09یقيض بتغیري و  .لطاقات املت

  لسلطة القضائیةیتعلق  100.13مرشوع قانون تنظميي رمق ىل  ٔ  .لس ا

  لقضاةق یتعل 106.13مرشوع قانون تنظميي رمق ٔسايس    .لنظام ا

  ات السادة رؤساء الفرقمبراس  2015/01/02 رمققرار مو قصد اختاذ قرار هنايئ ف خيص  وا
ات القوان ٔو ني، مقرت دید  هيا من  رب تب اوزة سواء  ٔصبحت م ٔو االيت  هنا  يل عهنا هنائیاحتی مع حتدید  لت

جلواب ني قصد موافاة الرئاسة  ٔسبو ل  ٔ. 
ٔسئ الشفهیة    :ا

   لس یوم  ملوافقة 2015/01/03 رمققرار ٔسئ الشفهیة اليت سیعقدها ا لسة ل ٔول  دول  ىل 
ء  اریة": واليت تتضمن سؤ حمور حول موضوع  2015نونرب  03الثال " اخلدمة الصحیة الوطنیة إالج

شارن السید عبد احلك س جملس املس ٔمني وسرئس هذه اجللسة رئ دال  شامش، والسید محمد  مي ب
لسة   .ل

ب دعوة السادة رؤساء الفرق كام ات  قرر املك مو ع وا سیقي حول هذه اجللسة وذ الج ء ت یوم الثال

ا 2015نونرب  03 ة احلادیة عرشة صبا   .ىل السا

 دید 2015/01/04رمق  قرار ات حس بت مو ٔسئ الشفهیة بني الفرق وا ب اجلدول حصص ا
  :التايل

  
  
  

  احلصة  الفریق
دة والتعادلیة لو ستقاليل    04  الفریق 

ٔصا و    04  املعارصة فریق ا
  03  التمنیة فریق العدا و 

  02  الفریق احلريك
حرار  ٔ   01  فریق التجمع الوطين ل

حتاد العام ملقاوالت املغرب   01  فریق 
شرتايك   01  الفریق 

حتاد املغريب   01  لشغل فریق 
ميقراطي ستوري ا عي الفریق ا   01  ج
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ٔساس  ٔسبوع ختصیصىل  د لك  ي وا لتناوب سؤال شفه ة  و ب للك من مجمو حسب الرتت

ستقاليل حرار والفریق  ٔ   .العمل التقديم وفریق التجمع الوطين ل
  
  : تنظميیةؤون ش

 ات الربملانیة حسب التقسمي  ملوافقة 2015/01/05رمق  قرار مو لوس الفرق وا ن  ٔما ىل 
ة مع  لقا ري  ا لوس السادة رؤساء الفرقا ن  ٔما  .حتدید 

  ة اجللسات مبا لرشوع  06/01/2015 رمققرار ادة هتیئة قا ل ٕا ٔ یة من  راسات التق یتالءم يف ا
یة والرتیبة ا اریوهات التق داد الس راسات ٕال دى ماكتب ا رب التعاقد مع ٕا لس وذ  لم جلدیدة 

هتیئة ادة ا ذ خمطط ٕا هنايئ والرشوع يف تنف  .والتصاممي الرضوریة الختاذ القرار ا

  امئة وعضویة الفرق هبا ملوافقة 2015/01/07 رمققرار لجن ا ریبة ا ، مع مراس السادة ىل 
ضیات املادة املعد من رؤساء  امئة حسب مق لجن ا ىل ا شارن  الفرق وموافاة الرئاسة بلواحئ توزیع املس

د ٔسبوع وا يل وذ يف غضون  ا  . النظام ا
امئة لجن ا ىل ا بحسب  ومتثل توزیع الفرق    : التايل الرتت

  

الدائمة ان بال واملجموعات للفرق س ال   التمثيل
 
 
 
 
 

 
 

ات مو   احلصة  ا
لشغل ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا   01  مجمو
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  ع األعضاء على اللجان توزی

  عدد 
  أعضاء الفریق

  
  أو المجموعة الفریق

  لجان دائمة 3مستشارین في  05
  لجان 3مستشارین في  04و

  الفریق االستقاللي  27/6

  فریق األصالة والمعاصرة  24/6  دائمة مستشارین في كل لجنة 04

في أربعة لجان  مستشارین 03
  تین دائمتینفي لجنومستشارین اثنین 

  فریق العدالة والتنمیة  16/6

لجان دائمة  5مستشارین اثنین في 
 ومستشار واحد في لجنة دائمة واحدة

  الحركي  11/6

  لجان دائمة  3مستشارین اثنین في 
 لجان دائمة 3ومستشار واحد في  

  التجمع الوطني لألحرار  09/6

  لجان دائمة 4مستشار واحد في 
  ومستشارین اثنین في لجنتین 

  ق االتحاد العام لمقاوالت المغربفری  08/6

  الفریق االشتراكي  06/6  مستشار واحد في كل لجنة دائمة

  فریق االتحاد المغربي للشغل   06/6  مستشار واحد في كل لجنة دائمة

  الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي   06/6  مستشار واحد في كل لجنة دائمة

 وعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغلمجم  04  لجان دائمة 4مستشار واحد في 

  مجموعة العمل التقدمي   03  لجان دائمة 3مستشار واحد في 
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  ادة  2015/01/08 رمققرار رشیة ٕ ات، بناء  ىل الفرقتوزیع املاكتب واملوارد ال مو وا

ٔحاكم املادة  يل، 51ىل  ا راعي جحم الفرق و  من النظام ا ي  لشلك ا مبا یتالءم واملهام املنوطة هبا و
ٔعضاهئا دد  ب . و ة ولهذا الغرض شلك املك ئ م س السیدة  لرئ شلك من النائبة اخلامسة  جلینة عنه ت

ام مبهمة جرد شامل ملاكتب الفرق واحملاسب السید رشید املنیا التازي لق ٔمحد التوزي  ٔمني السید  ري وا
ىل و  ، اليت مل تعد موجودة ازهتا قصد متكني الفرق العمل  ات ح مو اجلدیدة من استغاللها يف مر وا

لجینة ٔن تقدم هذه ا ىل  نئوىل  ٔسبو ل  ٔ ل  ادة ا ، دا اكمال ٕال ب يف تصورا م لمك لتوزیع وتقدميه 
ع  .حق قصد اختاذ القرار املناسبال اج

ا وبغایة مو ب اختذت من املاكتب الرضوریة، متكني الفرق وا ال ل ضقرارا فو  املك ٕالدارة من 
ذه  ٔمر  الف تنف حتاد العام ملقاوالت املغرب من املاكتب اليت اكنت يف حوزة فریق الت متكني فریق 

ددها ثالثة ددها ثالثة ٕاىل فریق وامل. شرتايك سابقا و درايل سابقا و اكتب اليت اكنت يف حوزة الفریق الف

لشغل . العدا والتمنیة حتاد الوطين  ة  شمل هذه العملیة املاكتب املستغ سابقا من طرف مجمو كام 

لشغل حتاد املغريب    .ملغرب وسلميها لفریق 
حتاد ا ٔما ة  ستغ مجمو ي اكنت  ب ا لشغلاملك ة العمل  ،ملغريب  مو فقد تقرر تفویته 

  .التقديم
د للك  كام ب وا ىل مك ٔحرار  شرتايك وفریق التجمع الوطين ل حتاد  تنازل لك من فریق 

لشغلمهنام ووضعهام رهن ٕاشارة  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا  .مجمو
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  :لمتابعةمواضیع 

  

ل  لس دا ٔعضاء ا رشیعیة  90ل ٔ ترصحي  تاح الوالیة ال شاطاهتم یوما من اف احلالیة مبجموع 
ٔحاكم املادة املهنیة ابیة وممتلاكهتم، طبقا  نت م  ا ٔوىل من القانون و  ا

متمي یقيض 51.07  رمق التنظميي شارن 32.97 التنظميي رمق القانون ب لس املس   .املتعلق مب

  
رشیع    :ال

امئة - لجن ا ى ا ة    .وضعیة مشاریع القوانني املود
  

ة    :العالقات اخلارج

ٔبیض  - ة اخلاصة بدول حوض البحر ا لمجمو ٔشغال الندوة املشرتكة  املتوسط دعوة حلضور 
لجمعیة  ٔطلسیة التابعتني  ول ا صادیة مابني ا ق لعالقات  لجنة الفرعیة امللكفة  ٔوسط وا والرشق ا

ٔطليس لف شامل    .2015نونرب  28ٕاىل  26ٕایطالیا من / فلورسا. الربملانیة ملنظمة 
دة حو  - ٔمم املت ع الربملاين املنعقد مبناسبة مؤمتر ا ج ٔشغال  ةدعوة حلضور    . ل التغريات املناخ
رب  6و  5رس یويم  -   .2015دج
ورة  - ٔشغال ا ذیة لالحتاد الربملاين إالفریقي واملؤمتر  67دعوة حلضور  لرؤساء  38لجنة التنف

ساو  ت التابعة لالحتاد بب ساو من / الربملا ا ب رب  06ٕاىل  02بغی   .2015دج
ٔشغال مؤمتر حول موضوع  - سانیة والسیاسة الشام يف جمال تدبري املعاجل: "دعوة حلضور  ة إال

ٔورو ني ب لجمعیة " ٔزمة الهجرات والالج اص املهجرن التابعة  ٔش ني وا ظمها جلنة الهجرة والالج اليت س
ٔورو لس    . الربملانیة 

رب  16رس یوم  -   .2015دج
ول - ورة احلادیة عرش ملؤمتر احتاد جمالس ا ٔشغال ا ظمة التعاون  دعوة حلضور  ٔعضاء يف م ا

  .إالساليم
ر  25ٕاىل  20بغداد من  -   .2016ینا
لشعب الصیين  - شاري السیايس  س لمؤمتر  لجنة الوطنیة  س ا ئب رئ طلب السید ما بیاو 

شارن یوم  س جملس املس ورة 2015نونرب  11لقاء مع السید رئ ٔشغال ا ، وذ مبناسبة مشاركته يف 
 ٔ ة ملنتدى  ةالثام  .مادیوس بطن
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سرت  Anthony Smith CMG رسا من السیدة - ذیة ملؤسسة وسمت رة التنف املد

شارن لرشاكة بني املؤسسة وجملس املس ل  مج املق   .ميقراطیة حول الرب
ارست حول رغبة وفد عن جملس الشیوخ  ةصاحب اجلال املعمتد ةسفري  ةرسا من السید - ببو

ام الروماين، یضم لك من رئ  ٔورويب، الق نضامم رومانیا لالحتاد ا لجنة املعنیة  س ا ة ورئ س جلنة اخلارج
رة معل لبالد  رب  11ٕاىل  08من ز  .2015دج

مج العمل الثاليث املغرب  - ر ادة الثنائیة حول  ٔشغال جلنة الق ٔعامل  ٔورويب  -دول   -حتاد ا
لفرتة  ٔورو  ع  2017 - 2015جملس  ط یوم اليت س لر ة والتعاون  نونرب  30قد بوزارة الشؤون اخلارج

لس ( 2015 شارن والاكتب العام  لس املس ٔمني العام  لقاء لك من ا ٔن حيرض هذا ا جرت العادة 
  .)النواب

ين الق  - ة والتعاون حول رغبة وفد عن جملس الشیوخ الك ام رسا من وزارة الشؤون اخلارج
رة معل لبالد الل الفرتة من ز رب  10ٕاىل  05    .2015دج

ة الصداقة الربملانیة  - ٔعضاء مجمو ل الحئة  شك ة والتعاون حول  رسا من وزارة الشؤون اخلارج
  .لسلفادور مع الربملان املغريب

ة والتعاون حول تنظمي مؤمتر حول  - لربملان ال رسا من وزارة الشؤون اخلارج قضیة الوطنیة 
 ٔ   .2015نونرب  10 و 9سیل یويم ورويب بربوا

-  ٕ اص  ة والتعاون حول تنظمي لقاء  صالح القانون اجلنايئ رسا من وزارة الشؤون اخلارج
ى دول احتاد املغرب العريب  2015نونرب  12ملغرب یوم  ٔورويب  سیل، وذ يف ٕاطار بعثة الربملان ا بربو

. 
ة والتعاون حول التعد - ىل التقرر السنوي مراس من وزارة اخلارج حول  2014یالت املقدمة 

اقشة هذا التقرر یوم  الل م سان وذ  ٔورويب  2015نونرب  16حقوق إال  .مبقر الربملان ا
ولیة - الحتادات الربملانیة إالقلميیة والقاریة وا شارن  یة حول عضویة جملس املس  .بطاقات تق
لشعب الربملا - رة تتعلق  ات الصداقةموافاة الفرق مبذ   .نیة ومجمو
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  قضا لٕالطالع

  
ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

ستوري رمق  - لس ا ه مبطابقة املادتني  15/974صدور قرار ا ي رصح مبوج  53و  46ا
ستور شارن  لس املس يل  ا  .املعدلتني يف النظام ا

  
ة    :العالقات اخلارج

رملان امل - ة انضامم  ٔمراك الوسطى نص اتفاق رملان  ى  عضو مالحظ دامئ  یه  ملكة املغربیة بغرف
ٔكتور  الل شهر   .2015املوقع 

ورة  - ٔشغال ا ذیة لالحتاد الربملاين العريب واملؤمتر  17التقرر الصادر عن   22لجنة التنف
ن جبنیف یوم  ايئ املنعقد   .2015ٔكتور  17ست

ة - اب السید رسا من وزارة الشؤون اخلارج س   Ato Yalew Abate والتعاون حول انت رئ
  .لس الفدرالیة االثیويب

رشیعي  - نعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل ال ور  ٔوىل  البیان الصادر عن اجللسة ا
ي انعقد یوم  لربملان العريب ا ٔول    .بتوس العامصة 2015ٔكتور  08ا

ن محمد اجل - ٔمحد  ت رسا من السید  ا نت اجئ  شید فهيا ب س الربملان العريب،  روان، رئ
  .امجلاعیة واجلهویة يف املغرب
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س شطة السید الرئ ٔ  

 
ط لر ٔوريب  س بعثة إالحتاد ا ال رئ  استق

شارن، السید س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي  رت جوي استق  السفري رو
Rupert JOY ،  س ط، یوم امخل لر ٔوريب  س بعثة إالحتاد ا لس 2015نونرب  5رئ   .مبقر ا

شارن مستوى التعاون القامئ بني الربملان  س جملس املس لقاء، مثن السید رئ يف بدایة هذا ا
ٔورويب  حتاد ا القات الرشاكة إالسرتاتیجیة املمتزية بني اململكة املغربیة و ٔوريب يف ٕاطار  املغريب والربملان ا

الل  ميقراطیة"، وصفة "الوضع املتقدم"من  ل ا ٔ ى امجلعیة  اليت" رشیك من  متتع هبا الربملان املغريب 
ٔور لس    .الربملانیة 

شارن بعد دستور  لس املس س عند الهندسة اجلدیدة  ، مربزا يف 2011وتوقف السید الرئ
ٔطلقها جملس  ات اليت  ینام االت، وا لس يف خمتلف ا ي حققه ا ٔمهیة الرتامك إالجيايب ا هذا إالطار 

قوصة يف معلیة البنا ري م ستوریة اجلدیدة، اكم  ٔدواره ا ام ب لق شارن  ميقراطي، ويف املس ء املؤسيس ا
ستور ل ا االت احملددة  من ق   .تنامغ واكمل مع جملس النواب يف خمتلف ا

ملناصفة  رشیعي، خصوصا مشاریع القوانني املتعلقة  ٔمهیة الورش ال ىل  س  ٔكد السید الرئ و
مازیغیة ٔ متیزي، وتفعیل الطابع الرمسي ل ٔشاكل ا ٔمهی..وحماربة  رز  ٔ لس ، كام  سبة  ل ة ورش اجلهویة املتقدمة 

ميقراطیة احمللیة ق التمنیة املستدامة وتعزز مسلسل ا ٔساسیة لتحق عتبارها رافعة  شارن    .املس
ٔداء الربملان املغريب بعد  لتطور امللموس  ط، ٕاجعابه  لر ٔوريب  ٔبدى سفري إالحتاد ا ته،  ومن 

شا2011دستور  اصة جملس املس ه، و ری   .رن اعتبارا خلصوصیته وتنوع 
رشیعي  ٔمهیة الورش ال ٔورويب،  ٔمازیغیة(وتناول املسؤول ا ، مؤكدا يف هذا ..)املناصفة، وا

ة اليت اخنرطت فهيا اململكة املغربیة وخصوصا رهان  ات إالصالح ینام ٔورويب لهذه ا إالطار دمع إالحتاد ا
ٔم   اجلهویة املتقدمة، سامهمعربا عن  ٔن  ق التمنیة املستدامة وتقویة التنوع الثقايف   يف  ٔوراش يف حتق هذه ا

عي ج سك  لغوي وتعزز ال   .وا
شارن والربملان  ٓفاق التعاون بني جملس املس لقاء، تعمیق  الل هذا ا كام تناول اجلانبان، 

رامج مشرتكة، هتم العمل  الل بلورة  ٔورويب، وذ من    .الربملاينا
  

س شارن جملس رئ ل املس ظمة عن وفدا ستق  الثقافات جرس م
  

ٔ استق شارن، ستاذ حكمي ل ا س جملس املس ظمة جرس الثقافات،  اوفدن شامش، رئ عن م
ة  2015  نونرب 4یوم إالربعاء وذ  لسعاكشة مبقر  مصطفىبقا  .ا

  


