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باج     ات املك

  

ع - 1   06/2015رمق  اج
  2015نونرب  30یوم االثنني ل 

  
شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس لس  2015نونرب  30مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج

ن شامش ٔعامل النقط التالیة ،السید حكمي  دول ا   :وقد تضمن 
  

ىل حمرض )1 ع  املوافقة  ب السابق  اج  ؛املك
  

ب )2 ع قرارات املك  .ت
 

ار )3 لشؤون العامة واحلاكمة عن  ٕاخ س احلكومة امللكف  ى رئ ر املنتدب  ابة السید محمد الوفا الوز ب
الل فرتة غیابه من  متع املدين  لعالقات مع الربملان  وا ر امللكف  رب  05 ٕاىلنونرب  27الوز  .2015دج

 

سیق بني جمليس  )4 ع جلنة الت  .الربملاناج
 

رشیع )5   : ال
ا -  5.1 ة ٕا ات القوانني  من مجمو شارن وهتممقرت   :  تقدم هبا بعض السادة املس

  متمي القانون التنظميي رمق ريم اىل تغیري و ٔعضاء الفریق احلريك   11/59مقرتح قانون تنظميي تقدم به 
اب  نت ات الرتابیة؛ ٔعضاءیتعلق   جمالس امجلا

 داث مقرتح قانون یقيض ٔعضا ٕ ضیة تقدم به   ء الفریق احلريك ؛حمامك ر

  لظهري الرشیف الصادر يف  07/14من القانون رمق  19مقرتح قانون بتعدیل املادة  09املغري واملمتم 
ي تقدم به  1913غشت  12املوافق لـ  1331رمضان  ظ العقاري وا لتحف  الفریق احلريك؛ ٔعضاءاملتعلق 

  1432من رجب  25الصادر يف  1.02.239من الظهري الرشیف رمق  16مقرتح قانون بتعدیل املادة  )
ذ القانون رمق ) 2002ٔكتور  3املوافق لـ  ف حلا املدنیة 37.99ب   ؛املتعلق 

  ريم حلق يف  1958نونرب  15تعدیل القانون الصادر بتارخي  ٕاىلمقرتح قانون  ساملتعلق  ٔس امجلعیات  ت
شرتايك؛  ٔعضاء من الفریق   تقدم به 

  لتبغ يف ایة  ني وإالشهار وا نمقرتح قانون یتعلق مبنع التد ٔما ٔعضاء  ا ة تقدم به   من الفریقالعموم
 .شرتايك
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  ريم متميه مبوجب القانون رمق  08/39من القانون رمق  02تعدیل املادة  ٕاىلمقرتح قانون   13/22كام مت 
ٔعضاء من الفری ة تقدم  شرتايك؛املتعلق مبدونة احلقوق العی  ق 

 

  ريم نات  99/17من القانون رمق  306واملادة  301تعدیل املادة  ٕاىلمقرتح قانون  ٔم یتعلق مبدونة الت
شرتايك؛ ٔعضاء من الفریق   تقدم به 

  ريم اىل تعدیل الظهري الرشیف ٓخرةجامدى  22الصادر يف  01- 02- 212مقرتح قانون   1423 ا
ٔعضاء من الفریق  داثٕ القايض  2002غشت  31املوافق لـ  الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي تقدم به 
 شرتايك؛

رب الفریق احلريك ع - 5.2 ات القوانني اليت  ٔعضاء الفریق  حتینيمتسكه هبا، مع  نالحئة مقرت عات السادة  توق
  لهيا؛

ار بتوصل جملس النواب مبرشوع قانون رمق  - 5.3 ورشاكت البورصة یتعلق ببورصة القمي  14- 19ٕاخ
ر املايل ؛ س ن يف    واملرشد

ب  - 5.4 راسة مرشوع القانون املايل رت صصة    .اجللسات العامة ا

ٔسئلسة  )6 لسیاسة العامة  ا ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  ٔجوبة  رئ صصة  یوم الشهریة ا
ء ربفاحت   الثال   2015دج

ٔعامل؛ •  دول ا
  اجللسة؛رئاسة  •
  .ٔمانة اجللسة •
 
ان  )7 ل امئةا   :ا

مج -  7.1 ل ر امئةامعل ا   .ن ا

امئة  راسة ٔولیة حصی - 7.2 ان ا ل ٔمام ا   .مرشوع القانون املايل 

ة  )8   :العالقات اخلارج
ارإ  -  8.1 لس الشیوخ البولوين خ سا  سالف اكرزیفسيك رئ   ؛بتعیني السید ستا

شارن جملس متثیلیة -  8.2 ٔمراك الوسطى يف املس   .رملان 
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سان -  8.3 ل املشاركة يف طلب املندوبیة  الوزاریة امللكفة حبقوق إال ٔ لس من  ٔطر ا د   ورشة بتعیني ا
م  ٔ وري الشامل وذ  الستعراض ا ة اخلاصة  ٔدوات البیداغوج داد ا ة لتكون املكونني حول موضوع ٕا تدری

رب  10و 09و 08 ط ؛ 2015دج لر دق دیوان   بف

   :تنظميیةشؤون  )9
  

؛ -  9.1 لسنة املق شارن    مرشوع مزيانیة جملس املس
سیري املرافق إالداریة و املالیة  - 9.2 ٔنظمة اخلاصة ب داث جملس احملاسبة ونظامه :  ا مرشوع قرار ٕا

يل؛ ا  ا
ب - 9.3 ٔعضاء املك ىل السادة  صاصات  خ  ؛  توزیع 
لمعدات املتوفرة مرشوع - 9.4 لس؛  قرار ٕاجراء جرد    ى ا
لس  - 9.5 شارن؛الردود حول مرشوع ٕاسرتاتیجیة معل    املس

ات الفریق احلريك؛ •   مالحظات ومقرت

شرتايك؛ •   مالحظات الفریق 

عي؛ • ج ميقراطي  ستوري ا   مالحظات الفریق ا

شارن؛مالحظات النقابة املستق ملوظفي جملس  •   املس
  

شارن  )10   شؤون السادة املس
شارون  - 10.1 ت اليت یصادفها السادة املس ستقاليل واليت یثري فهيا الصعو س الفریق  مراس السید رئ

اصة معلیات جحز  ع مرشوع القانون املايل  اقشة وت ادق؛الل م   الف
ار بتغیب  -10.2 اله احللوطيٕاخ شار عبد  رب  4نونرب و  30ما بني  املس    ؛2015دج
ار - 10.3 ریة حلرش ٕاخ شارة  لس من  ٔشغالعن  بتغیب املس ایة  30ا لكیف  05نوبرن اىل  رب مع  دج

ع ندوة الرؤساء شار السید عبد احلق حسان لینوب عهنا يف اج   .املس
لغیابتفعیل  -10.4 يل املتعلقة  ا   ؛مواد النظام ا
ني من  -10.5 ٔسبو شارنحصی    .بدء معلیة ایواء وتنقل السادة املس

  

 :  خمتلفات  )11
لمشاركة يف - 11.1 مي  لتق مي،  دعوة من امجلعیة املغربیة  لتق ٔسبوع املغريب  ة الثالثة ل س ل تا  ف احلفل 

س  رب  10وذ یوم امخل ش 2015دج  .مبرا
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ب رمق  - 2 ع املك   05/2015اج
  2015نونرب  23لیوم 

  

شارن یوم  عقد ب جملس املس ٔسبوعي  2015نونرب  23 االثننيمك ه ا لس السید اج س ا رئاسة رئ
شامش وحضور السادة    :عبد احلكمي ب

          
ٔنصاري       س،  :    محمد ا لرئ ٔول    اخللیفة ا
س،  :  عبد إالاله احللوطي       لرئ     اخللیفة الثاين 
وسكوس       س،  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 
س،  :    عبد القادر سالمة       لرئ   اخللیفة الرابع 
ة التازي       س  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامسة 
  حماسب  :    العريب حملريش      
      حماسب  :    رشید املنیاري      
ه         حماسب  :    عبد الوهاب بلفق
  ٔمني  :    ٔمحد اخلریف      
  ٔمني  :    ٔمحد توزي      

  
  

ع ف ج مة اعتذر عن حضور هذا  دال لوجوده يف  ٔرض الوطن رمسیة احملاسب السید محمد     .ارج 
  
  
  

ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج
رشیع    :ال

  دیقيض  53.13مرشوع قانون رمق  بربجمة 2015/05/01 رمقار قر لهنوض ٕ اث وتنظمي مؤسسة 
ت ة لفائدة موظفي قطاع املیاه والغا عیة والثقاف ج ء  ٔعامل  ة یوم الثال لسة معوم  2015نونرب  24الل 

ٔسئ الشفهیة ارشة بعد حصة ا ا . م رشیعیة يف  ة من النصوص ال ٔن تدرج مضن هذه اجللسة مجمو كام ميكن 
لج لهيا من طرف ا تصةاملصادقة   .ن ا

  ا  2015/05/02 رمققرار ة العمل التقديم یتعلق ٕ شارو مجمو دید تقدم به مس مقرتح قانون 
لمناطق القرویة واجلبلیة لس الوطين  داث ا تصة ٕ لجنة ا  .ىل ا
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ٔسئ الشفهیة    :ا

  ٔسئ الشفهیة لیوم ال ملوافقة  2015/05/03 رمقار قر لسة ا ٔعامل  دول  ء ىل  نونرب   24ثال
لسة 2015 ل ٔمني  ٔمحد توزي  وسكوس والسید  س السید محید  لرئ  .اليت سرئسها اخللیفة الرابع 

  فاظ  2015/05/04قرار رمق دة الح لو ستقاليل  ة من طرف الفریق  مبجموع املواضیع املقرت
ٔجو  صصة  جللسة الشهریة ا لسیاسة والتعادلیة والفریق احلريك واخلاصة  ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  بة رئ

ا يف اجللسات املق  .العامة قصد اقرتاح ٕادرا
  

ة    :العالقات اخلارج

 لس يف  نتداب 2015/05/05رمق  قرار متثیل ا ٔمحد توزي  ٔمحد اخلریف والسید  لك من السید 
راسات االٕ الندوة اليت س  ملغرب حول سرتاتیجیة ظمها املعهد املليك  شیك  شطها سفرية مجهوریة ال واليت ست

س  ٔوسط وذ یوم امخل ا والرشق ا ة بدول املغرب العريب وٕافریق شیك ة ال ت السیاسة اخلارج نونرب  26ٔولو
2015 . 

  س ملوافقة  2015/05/06 رمققرار لس ورئ س ا يس من طرف رئ ٔندون رملاين  ال وفد  ىل استق
الل الفرتة املمتدة مابني جلنة املالیة  رب  04ونونرب  29وذ    .2015دج

  ه  2015/05/07 رمققرار سة اجلدیدة بتوج يس الرئ ٓمال عبد هللا الق دعوة رمسیة ٕاىل السیدة 
رة  حتادي إالمارايت لز لس الوطين    .یةاملغرب اململكة لم

  

  :شؤون تنظميیة 

 ٔمني العا بتلكیف 2015/05/08رمق  قرار دى الٕ  م حتت ٕارشاف السادة احملاسبنيا رام اتفاق مع ٕا
ٔداء يف الطرق  ة من الوقود وحق ا شارن من حصص جزاف متكني السادة املس رشاكت توزیع الوقود الوطنیة 

 .السیارة

  ٔمني العام حتت ٕارشاف السادة احملاسبني بتلكیف 2015/05/09 رمققرار ة مع رشكة الٕ  ا رام اتفاق
لیةاخلطوط املل  ا ىل خمتلف اخلطوط ا ٔمثان تفضیلیة  شارن من  ة املغربیة الستفادة السادة املس  .ك
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  قضا لٕالطالع

  
س   مراس -  خلارج رئ هتجامت بعض النواب  جملس اجلالیة املغربیة  یعرب فهيا عن رفضه واستغرابه 

   .الربملانیني

ار -  متميقانون تنظميي یق قرتحمببتوصل جملس النواب  ٕاخ لتعیني يف  یتعلق 02.12 رمق القانون التنظميي  يض ب
ٔحاكم الفصلني املناصب العلیا ستور من  92  و  49 تطبیقا  ستقاليل ،ا    .تقدم به بعض نواب الفریق 

ار -   داث واك التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة  بتوصل جملس النواب مبقرتح قانون یتعلق ٕاخ تقدم به  ٕ
  ببعض نوا

ار - ز بتعیني السید ٕاخ اكف الفا صل  ٔردين  ف ٔعیان ا لس ا دید  س    .رئ

ار  - اب السید ٕاخ ادة انت ٔردين ونةاطر الاطف  ٕ لس النواب ا سا    .رئ

ار  - كتورة ٕاخ اب ا يس نت حتادي إالمارايت ٔمل عبد هللا الق لس الوطين  لم دیدة  سة    .رئ

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین   
 

  
  

 0537728134: الفاكس/  0537218371: الھاتف  والیقظة اإلعالمیة مصلحة التواصل/ قسم اإلعالم 

8

  
  
  

ة   اجللسات العموم
  
  

  السة ىل مشاریع قوانني  راسة والتصویت  ة   هزةمعوم
  

ء  شارن یوم الثال لسة  2015نونرب  24عقد جملس املس ٔسئ الشفویة،  لسة ا رئاسة بعد  ة  معوم
شار  لس السیداملس س ا وسكوس اخللیفة الثالث لرئ اللها  محید  مرشوع قانون رمق ىل ٕالجامع صادق 

ر  77.15 ك واستريادها وتصد یاس من مادة البالس ٔ اع ها وسویقها واستعاملهایقيض مبنع صنع ا ، ف مت ٕار
ة لفائدة موظفي قطاع  35.13قانون رمق مرشوع  عیة والثقاف ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة  ٕ یقيض 

ت ٔعامل اجللسة ،املیاه والغا دول  ٔیضا مضن  ي اكن مربجما  تصة ، ا لجنة ا بطلب من احلكومة يف خشص ٕاىل ا
ر  لعالالسید الوز متع املدين، وذ امللكف  ٔحاكم املادة قات مع الربملان وا يل  193طبقا  ا من النظام ا

لس   .لم
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امئة ان ا ل   ٔشغال ا

  
  صادیة  جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة إالق

 

لسنة امل اقشة مواد مرشوع قانون املالیة  لجنة یوم امجلعة املايض م ح ابتداء من یوم  ،2016الیة ٔهنت ا وف
ات النیابیة لتعدیالهتا حول املرشوع واليت من  مو ل تقدمي الفرق وا ٔ ٔربعاء  د ا ایة یوم  ٔمس إالثنني ٕاىل 

س  ع املقرر عقده یوم امخل الل إالج ٔن یمت البت فهيا  رب 03املنتظر  ا  2015دج ة العارشة صبا ي و ىل السا ا
شهد كذ التص ٔول من املرشوعس ىل مواد اجلزء ا   .ویت 

ث تدارست  صاصاهتا، ح ة يف اخ لجنة يف دراسة مشاریع املزيانیات الفرعیة املندر وموازاة مع ذ رشعت ا
لبالط املليك،  لتخطیط، ومشاریع املزيانیات الفرعیة  ة  لمندوبیة السام ٔمس إالثنني مرشوع املزيانیة الفرعیة 

س احلكومة، وا لشؤون العامة واحلاكمةورئ س احلكومة امللكفة  ى رئ    .لوزارة املنتدبة 
 

  سانجلنة رشیع وحقوق إال  العدل وال
 

ٔسبوع املايض الل ا لجنة   :مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تدارسهتا ا

 لوزارة امل متع املدينلعالقة  لكفة مرشوع املزيانیة الفرعیة    .مع الربملان و ا

  لمندوبیة العامة ٕالدارة السجونمرشو ادة إالدماج ع املزيانیة الفرعیة    .وٕا

 ت   . مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل واحلر

  لمندوبیة الوزاریةمرشوع املزي سان انیة الفرعیة    .حلقوق إال

 امك املالیة لم   .مرشوع املزيانیة الفرعیة 
  

  عیةجلنة ة وإالج  التعلمي والشؤون الثقاف
 

ٔسبوع املايض الل ا لجنة   :مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تدارسهتا ا

 ٔطر والبحث العلمي مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة التعلمي العايل كون ا  .و

 التكون املهينالرتبیة الوطنیة و  مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة. 

 مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الثقافة. 

  شغیل مرشوع ا عیةملزيانیة الفرعیة لوزارة ال ج  .والشؤون 
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  فاع الوطين واملناطق املغربیة احملتجلنة ة واحلدود وا  اخلارج
 

ٔسبوع املايض الل ا لجنة   :مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تدارسهتا ا

 ة؛مرشوع املزيانیة الفرعیة ل ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا

 س احلكومةمرشوع املزيا ى رئ لوزارة املنتدبة  فاع الوطين؛ نیة الفرعیة  دارة ا ٕ   امللكفة 

  ة لقدماء املقاومني لمندوبیة السام  ش التحرر؛ؤعضاء مرشوع املزيانیة الفرعیة 

 ة والتعاون   .مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الشؤون اخلارج
 

 ة ات إالنتاج ة والقطا  جلنة الفال
 

ٔسبوع املايضمشاریع امل الل ا لجنة   :زيانیات الفرعیة اليت تدارسهتا ا

 ةمرشوع م   .زيانیة قطاع الب

 رمس سنة   مرشوع مزيانیة   .2016قطاعي الطاقة واملعادن واملاء 

 ة والصید البحري   .2016رمس سنة  مرشوع مزيانیة قطاعي الفال

 ت وحمارب لمیاه والغا ة  رمس سنة  ةمرشوع مزيانیة املندوبیة السام   2016التصحر 

  ارة ة والت رمرشوع مزيانیة قطاعي الصنا س صا و ق قطاع املقاوالت الرمقي و  دو
ري املنظم   .الصغرى وٕادماج القطاع 

   
ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج ٓخر عقدت ا ال  2015نونرب  25ويف موضوع   58.15تقدمي مرشوع قانون مت 

متمي الق لطاقات 13.09انون رمق یقيض بتغیري و ددة املتعلق    . املت
املراد تغیريه،  13.09ولتذكري فٕان هذا املرشوع یندرج يف ٕاطار معاجلة النواقص اليت شابت القانون رمق 

ددة رامج وطنیة لتطور استغالل الطاقات املت ، ووضع  ددة املتوفرة ببالد   .واستغالل ماكمن الطاقات املت
ل ذ فٕان امل  ٔ   :رشوع یتو ما یيلو

 ٔمني إالمدادات وتوفري الطاقة؛   ت

 التحمك يف الطلب؛  

 ة؛ ىل الب   احملافظة 

 ٔسعار معقو                                                         .تعممي الولوج ٕاىل الطاقة ب



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین   
 

  
  

 0537728134: الفاكس/  0537218371: الھاتف  والیقظة اإلعالمیة مصلحة التواصل/ قسم اإلعالم 

11

  

  ٔساسیةجلنة ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  ا
 

ٔسبوع املايضمشاریع املزيانیات الفر  الل ا لجنة   :عیة اليت تدارسهتا ا

 مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة السكىن وسیاسة املدینة؛  

 داد الرتاب الوطين؛مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزا  رة التعمري وٕا

 لیة مرشوع املزيانیة الفرعیة ا   .لوزارة ا
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ل ات ا مج اج امئة نار   ا
  

  

  صادیةجل ق    نة املالیة والتخطیط والتمنیة 
 ٔربعاء رب  2 ا   : 2015دج

 ا ة العارشة صباح لجنة حول  :ىل السا ب ا ل ٕالیداع التعدیالت مبك ٔ ٓخر 
  .2016املالیة لسنة مرشوع قانون 

 ا ة العارشة صباح صادي  :ىل السا لس إالق لم دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
عي والب   .يئ وإالج

 ة الثالثة بعد الزوال صاد واملالیة  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة: ىل السا  .لوزارة إالق
 س رب  03 امخل   : 2015دج

 ا ابتداء ة العارشة صباح ٔول  :السا ىل مواد اجلزء ا البت يف التعدیالت والتصویت 
 .2016من مرشوع القانون املايل لسنة 

  رب  04 امجلعة   : 2015دج

 ا ىل ة العارشة صباح لس النواب ومرشوع  :السا دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
شارن  لس املس  .املزيانیة الفرعیة 

 عیة ج ة و  :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
  

  ء رب1الثال  :   2015دج

 ا ة التاسعة والنصف صبا   دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة  :ىل السا
ضةاب الشب   .والر

  ٔربعاء رب  2ا  : 2015دج

  ة التاسعة والنصف اىل السا ة :صبا  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الص

  س رب  3امخل  : 2015دج

 ة الثالثة بعد الزوال         الفرعیة لوزارة التضامندراسة مرشوع املزيانیة  :ىل السا
عیة املرٔةو  ج ٔرسة والتمنیة   .وا
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  ة نتاج ات  ة والقطا   .جلنة الفال
  ٔربعاء رب  2ا   : 2015دج

  ة ة  :الرابعة بعد الزوال ىل السا ارة اخلارج   .دراسة مرشوع مزيانیة قطاع الت
 رب  7 إالثنني  : 2015دج

 ة العارشة ا والنصف ىل السا ة التقلیدیة مرشوع مزيانیة ق ةدراس :صبا طاع الصنا
صاد ق عي والتضامين  و  .ج

 ة ةمرشوع مزيانیة  ةدراس :الرابعة بعد الزوال ىل السا  .السیا
  

 - سان رشیع وحقوق   :جلنة العدل وال
  

 رب  2ٔربعاء ا  :2015دج
ة الرابعة بعد الزوال مانة العامة :  ىل السا ٔ دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة ل

  .لحكومة
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ةالعالقات    اخلارج

ال  عي الربتغايلاستق ج صادي و ق لس  س ا   رئ
شارن، السید  س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي  س  Luis Filipe Pereira استق رئ

س  عي الربتغايل، یوم امخل ج صادي و ق لس  لس 2015نونرب  26ا  .مبقر ا
لقاء،  الل هذا ا شارن،  و س جملس املس عي ٔشاد السید رئ ج صادي و ق لس  بتجربة ا

عیة وكرس السمل  ج ات والتورات  ىل مستوى الوساطة يف معاجلة الزنا الربتغايل، مربزا يف هذا إالطار دوره 
عي وبناء دو القانون واملؤسسات   .ج

ج صادي و ق لس  ي یقوم به ا ور الهام ا لس،  س ا يئ املغريب، ونوه السید رئ عي والب
شارن احملرتمني لسیدات والسادة املس سبة  ل ٓراؤه وتقارره وتوصیاته مرجعا  ٔصبحت    .واليت 

ادرات مضن خمطط مع إالسرتاتیجي  دة م ٔطلق  شارن  ٔن جملس املس س،  ٔكد السید الرئ - 2016(و
لجهو )2018 ٔساسیة  شارن ٕاىل رافعة  ضان النقاش حول انتظارات هبدف حتویل جملس املس یة املتقدمة وفضاء الح

عي . الرٔي العام ج صادي و ق لس  شارن وا لس، ٕان جملس املس س ا ويف هذا إالطار، قال السید رئ
ٔعطاها دستور  ٔدوار اجلدیدة اليت  يئ، هلام دورا هاما يف ٕاجناح ورش اجلهویة املتقدمة اعتبارا ل لس  2011والب

شارنامل    .س
ٔمهیة التعاون مع جملس  ىل  عي الربتغايل،  ج صادي و ق لس  س ا ٔكد السید رئ ته،  ومن 

ىل مستوى تبادل  شارن  ارب املس   .اخلربات وإالستفادة من الت
عي ببالده، وصالح  ج صادي و ق لس  لم اته وقدم املسؤول الربتغايل، حملة حول التجربة التارخيیة 

صاصاته   .وهیلكته وجماالت اخ
عي الربتغايل بنظريه  ج صادي و ق لس  ىل العالقة اجلیدة اليت جتمع ا وشدد املسؤول الربتغايل، 

ململكة املغربیة شارن يف ٕاجناح ورش اجلهویة  رز ى دور جملس املس ٔ   .املغريب، كام 
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ر الع ات مع وز اح لس جيري م س ا ميوقراطیةرئ   .القات مع الربملان جبمهوریة الكونغو ا
  

شارن، السید  س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي   Tryphon Kin-Kieyاستق
Mulumba  ر العالقات مع ٔربعاء  وز ميقراطیة، یوم ا لس 2015نونرب  25الربملان جبمهوریة الكونغو ا  .مبقر ا

ر السی لقاء، ذ ة التارخيیة لصاحب يف مسهتل هذا ا رة امللك ٔمهیة الز شارن، ب س جملس املس د رئ
ميقراطیة سنة  حهتا يف 2006اجلال امل محمد السادس نرصه هللا ٕاىل مجهوریة الكونغو ا دة اليت ف ٓفاق الوا ، وا

ن والشعبني والصدیقني   .مسار العالقات الثنائیة بني الب
 ٔ لس، الت س ا دد السید رئ صادي ٕاىل مستوى و ىل رضورة إالرتقاء بعالقات التعاون إالق ید 

ل اململكة املغربیة يف تنویع  ن، مربزا يف هذا إالطار إالسرتاتیجیة املتبعة من ق العالقات السیاسیة املمتزية بني الب
القات املغرب مع دو  لعمق إالفریقي يف  قي  ة، وذ الشـرااكت ٕاقلميیا ودولیا، مع ٕاعطاء مضمون حق ل القارة إالفریق

وب وب ج القات ج راء وتقویة  ته ٕا ٔولو ه اسرتاتیجي یضع مضن    .يف ٕاطار تو
ٔدوار اجلدیدة  ميقراطي التمنوي املغريب املتفرد، كام تناول ا منوذج ا ٔمهیة ا س  واستعرض السید الرئ

شارن يف ٕاطار دستور  ٔمهیة البعد الرب 2011لس املس ىل  القات التعاون ، مؤكدا  ملاين يف تعزز وتوطید 
ن والشعبني الصدیقني   .والصداقة بني الب

ميقراطیة خبصوص قضیة الصحراء املغربیة، كام  لس، مبوقف مجهوریة الكونغو ا س ا ٔشاد السید رئ و
ميقر  دة وسیادة مجهوریة الكونغو ا ٔن و ش لمملكة املغربیة  ىل املوقف الثابت  ید  ٔ   .اطیة الصدیقةدد الت

ٔمهیة العالقات  ىل  ميقراطیة،  ر العالقات مع الربملان جبمهوریة الكونغو ا ٔكد السید وز ته،  ومن 
انب املغرب  ٔن بالده اكنت دامئا وستظل، تقف ٕاىل  را  ميقراطیة واململكة املغربیة، مذ التارخيیة القامئة بني الكونغو ا

ها الكربى   .يف قضا
ٔعرب املسؤول  صادیة بني اململكة املغربیة و رتقاء مبستوى العالقات إالق الكونغويل، عن رغبة بالده يف 
ميقراطیة   .ومجهوریة الكونغو ا

ٔمن  ميقراطي املغريب، وبوضوح رؤیته إالسرتاتیجیة يف جمال ا منوذج ا ونوه املسؤول الكونغويل، 
  .وإالستقرار

ر العالقات مع الرب  رز السید الوز ٔ ٔمهیة التجربة الربملانیة املغربیة، و ميقراطیة،  ملان جبمهوریة الكونغو ا
ملعاجلة املعلوماتیة ودورها يف  اصة يف ما یتعلق  اح وإالستفادة من هذه التجربة،  د رغبة بالده يف إالنف تعزز  م

ل بني الربملان واحلكومة   .التفا
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ال ر  وت دازواستق ٔلب  س  روفا ة  س    )Paca(  ر الفرسیةرئ

  
س  روفا ة  س  شال فوزیل، رئ شارن، السید م س جملس املس ن شامش، رئ ل السید حكمي  استق

وت دازور الفرسیة ٔربعاء )Paca(  ٔلب  ٔبیض املتوسط، یوم ا لبحر ا س امجلعیة الربملانیة  ئب رئ نونرب  25، و
لس 2015  .مبقر ا

دد  لقاء،  ر إالعتداءات إالرهابیة يف بدایة هذا ا شارن مع فرسا ٕا س، تضامن جملس املس السید الرئ
ويل،  ٔدان تنايم إالرهاب ا ة هذه احملنة، كام  ىل موا ٔن الشعب الفريس قادر  رس، معتربا  اشهتا العامصة  اليت 

ٔول حن ه يف املقام ا ٔن تتو ٔحرار العامل، وستوجب  ه معركة هتم مجیع  ابع معتربا ٕا ف م ٔسبابه وجتف و معاجلة 
  .ذوره العمیقة

و  ة ا ٔمهیة إالسرتاتیجیة لورش اجلهویة املتقدمة، لكوهنا تعید رمس ب س عند ا وتوقف السید الرئ
ات اململكة هنا وبني  ستوریة اجلدیدة،  . وسق العالقة ب شارن انطالقا من هندسته ا رز دور جملس املس ٔ كام 

ٔس شارن يف ٕاطار . ورش اجلهویة املتقدمة ٕالجناحاسیة رافعة  ا جملس املس ٓلیة اليت اقرت ر يف هذا السیاق،  وذ
ٓلیة )2018-2016(خمططه إالسرتاتیجي  شارن  ،  شاور املسمتر واملنتظم مع رؤساء اجلهات، جلعل جملس املس ل

ات الرتابیة اضنا الشغاالت امجلا لجهات و   .صو 
وت دازور الفرسیةومن   ٔلب  روفاس  ة  س  ٔكد السید رئ ة  )Paca(  ته،  ینام ٔمهیة ا ىل 

ميقراطیة احمللیة والالمتركز ىل مستوى ا اصة    .اليت تعرفها اململكة املغربیة 
  .وتوقف املسؤول الفريس، عند خصوصیة وممزيات التجربة الفرسیة يف جمال اجلهویة

ٔبیض املتوسط،اليت جتمعهام قمي وروابط وركز املسؤول الفريس ٔمهیة التعاون بني ضفيت البحر ا ىل   ،
لیة اجلدیدة ت املستق د ة الت وسطیة مشرتكة، ملوا ة م ة( ثقاف صادیة والب یة وإالق ٔم ىل استعداد اجلهة ..)ا ، و

ة مع اجل ت ٔوراش ورامج معل ملموسة يف ٕاطار رشااكت م   .انب املغريباليت یرتٔسها ٕالطالق 
  
 
  


