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باج     ات املك

  

ع - 1 رب 28االثننيلیوم  11/2015رمق  اج   2015دج
  

شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس رب 28مك رئاسة  2015 دج ٔسبوعي  ه ا لس السید اج س ا رئ
شامش، ٔعامل النقط التالیة حكمي ب دول ا   :وقد تضمن 

  
ىل حمرض )1 ع املوافقة  ب السابق اج  .املك

 

ب )2 ع قرارات املك  .ت
 

ستوریة )3 لس مع املؤسسات ا  : القة ا
ٔرقامصدور   - 3.1 ستوري ذات ا لس ا ، 15/980، 15/979، 15/977،15/978، 15/976 قرارات ا

ٔحاكم الفصل 15/982، 15/981 دم جترید بعض السادة  61 تطبیقا  ٔو  ستور واليت رصح مبوجهبا ٕاما بتجرید  من ا
  .صفهتم الربملانیة ٔعضاء جملس النواب من

  

رشیع )4   : ال
ٔمام اجللسة العامة  -  4.1 راسة والتصویت  اهز  رشیعي   :رجمة نص 

  متمي القانون رمق  58.15قانون رمق مرشوع ددة  املتعلق 13.09 یقيض بتغیري و لطاقات املت
ٕالجامع(   تصة  لجنة ا لیه ا ع ).وافقت    .مع دعوة ندوة الرؤساء لالج

شارن  -  4.2 ىل جملس املس دیدة من جملس النواب  ا مشاریع قوانني    :ٕا

  سالمة السدود یتعلق 30.15 قانون رمقمرشوع. 

  ني املهنیني یتعلق 89.13 رمق قانونمرشوع اف لص ٔسايس   .لنظام ا

  متمي القانون رمق  یتعلق 71.15 قانون رمقمرشوع ٔاكدميیة اجلهویة  القايض 07.00بتغیري و داث ا ٕ
 .لرتبیة والتكون

  افة یقيض 90.13 قانون رمقمرشوع لص لس الوطين  داث ا ٕ.  
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ار  - 4.3 رشیعیة لن بتوصل جملس النوابٕاخ   :التالیةصوص ال

  ادة 51.15 قانون رمقمرشوع ٕ  ".املرسح الوطين محمد اخلامس"تنظمي  یقيض 

  دة الطبیة قانون یتعلقمقرتح داث الواك الوطنیة لتدبري نظام املسا تقدم به بعض نواب الفریق ( .ٕ
 )احلريك

  ارة  لقاملتع 38.12 من القانون رمق 30 قانون یقيض بتغیري املادةمقرتح ٔسايس لغرف الت لنظام ا

ة واخلدمات ٔعضاء فریق العدا والتمنیة( .والصنا  ).تقدم به بعض 

  ذ القانون رمق 1.02.296 من الظهري الرشیف رمق 127قانون یقيض بتعدیل املادة مقرتح ف  65.00 ب
ٔساسیة مبثابة ٔعضاء الفریق احلريك( .مدونة التغطیة الصحیة ا  ).تقدم به بعض 

  ة  مبثابة 18.09 من القانون رمق 14قانون یقيض بتغیري املادة مقرتح ٔسايس لغرف الصنا النظام ا
ٔعضاء فریق العدا والتمنیة( .التقلیدیة  ).تقدم به بعض 

  ة املتعلق 27.08 من القانون رمق 27قانون یقيض بتغیري املادة مقرتح لغرف الفالح ٔسايس   .النظام ا

ٔعضا(   ).ء فریق العدا والتمنیةتقدم به بعض 

ٔسئ الشفهیة ) 5   :ا
ء  - 5.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال رب  29لسة ا  2015دج

 ٔعامل؛   دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة.  
د وموضوع  حتدید - 5.2 س احلكومة اجللسة الشهریةمو   .ملساء رئ
ة من طرف فرق - 5.3 ٔصا واملعارصة  املواضیع املقرت ميقراطي وا ستوري ا حتاد العام ملقاوالت املغرب وا

س  ٔجوبة السید رئ صصة  ٔعامل اجللسة الشهریة ا دول  لشغل لتضمیهنا يف  ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا عي ومجمو ج
لسیاسات العامة ٔسئ املتعلقة  ىل ا  .احلكومة 

  
  

ان  )6 ل امئةا   :ا
امئة - 6.1 ان ا ل مج معل ا   .ر

  
  

ةالعالقات ) 7   :اخلارج
ٔوروبیة  - 7.1   .اقرتاح رئاسة جلنة الصداقة املشرتكة املغربیة ا
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شارن من طرف السید  رسا الشكرنص  - 7.2 س جملس املس ٔول لرئ ة ٕاىل اخللیفة ا  MA BIAOاملو

شاري السیايس س لمؤمتر  لجنة الوطنیة  س ا ل ئب رئ ٔ س مجعیة الشعب الصیين من  ئب رئ لشعب الصیين و  

لمملكة املغربیة رته    .السمل وزع السالح عقب ز
ٔورويب  رغبة - 7.3 لربملان ا ميقراطیني  یني وا ة لالشرتا س الرابطة التقدم س جملس  بلقاءئب رئ السید رئ

شارن مابني ر 9و  8 املس   .2016فربا

ويل اليت انعقدت جبنیف مابني  133ورة ٔشغال ا نتاجئ -7.4 ٔكتور  21و  17لجمعیة العامة لالحتاد الربملاين ا

2015.  

شارن يف  املسامهة  - 7.5 لس املس ويل واحملددة يف  مزيانیةاملالیة    .ٔلف فرنك سورسي 19حتاد الربملاين ا
ٔ مراس - 7.6 دة والتعادلیة من  لو ستقاليل  امئةل الفریق  ٕاىل  رفع حصص الفریق يف الشعب الوطنیة ا

ح الفریق احلق يف  اصب مع م تصةسعة م حتادات وامجلعیات الربملانیة ا یار العضویة يف    .اخ

ليس الربملان لسرتاسبورغ يف  تقرر - 7.7 رة اليت قام هبا الاكتبني العامني  رب  17حول الز   .2015دج
  

 : شؤون تنظميیة) 8
ام  - 8.1 ب حسب توصیف  ةٔعضاء املك صاصات املوز   .خ
يل من 35 املادةتفعیل  - 8.2 ا   .النظام ا

  

شارن ) 9  شؤون السادة املس
شارة - 9.1 شارن ملیكة فال استقا املس   .من جملس املس

  

  : شؤون ٕاداریة  )10
ورة - 10.1 ة ا    .م
لیة - 10.2 ا ة ا   .الرتق

 

 :  خمتلفات ) 11
ار  - 11.1 ظمي ٕاخ عي ب ج ميقراطي و ستوري ا حتاد العام ملقاوالت املغرب وا ٔصا واملعارصة و فرق ا

لشغل لیوم درايس ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا لشغل ومجمو حتاد املغريب  شرتايك وفریق  سؤال " يف موضوع والفریق 

ظومة العدا رب 28 ذ یوم االثننيو " التوافق إالجيايب يف ٕاصالح م ة الندوات ىل 2015 دج ا بقا ة التاسعة صبا   .السا

لطلب  - 11.2 ٔ عیة من  ج لتمنیة  ٔرسة  لس يف ٕاطار فریق  عنتعیني ممثل  وزارة التضامن واملرٔة وا ا
ذ مرشوع ة " تنف ف الس املنت : حنو حكومات داجمة وم مع " خبة وبلورة السیاساتتعزز مشاركة املرٔة يف الربملان وا

لمشاركة يف ري  ء تعیني خ ع املربمج یوم الثال رب 29 ج  .الوزارة مبقر 2015 دج
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ب رمق  - 2 ع املك ٔربعاء  لیوم10/2015اج رب 23ا   2015دج
  

شارن یوم  عقد ب جملس املس ٔربعاءمك رب 23 ا رئاسة  2015 دج ٔسبوعي  ه ا لس السید اج س ا رئ
ن شامش   :وحضور السادة  عبد احلكمي 

    
ٔنصاري       س،  :    محمد ا لرئ ٔول    اخللیفة ا

س  :    عبد إال 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  :    دالمحمد       

  ٔمني؛  :    ٔمحد اخلریف      

  .ٔمني  :    ٔمحد التوزي      
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ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج

  
  

رشیع    :ال

  راسة مرشوع القانون املايل لسنة بتعممي  01/10/2015 رمققرار لحصی المكیة  التقرر املتضمن 
رب وضعه بفضاء التواصل  2016 شارن  اي و سیدي (ٔمام جملس املس الم واملهمتني ) ا قصد متكني وسائل إال

لیه عني من إالطالع  لس واملت لم لكرتوين  ملوقع    .ورشه 
  

لمتابعة   مواضیع 
  

ٔسئ الشفهیة     :ا
د وموضوع  حتدید -  س احلكومة اجللسة الشهریةمو   .ملساء رئ

  
  

 :  شؤون تنظميیة
مي إالجراءات  -  لتق ٔ ذة من  شارن  املت   .مرشوع القانون املايل الل دراسةٕایواء وتنقل السادة املس
ام  -  ب حسب توصیف  ةٔعضاء املك صاصات املوز   .خ
يل من 35 املادةتفعیل  -  ا   .النظام ا
  

شارن   شؤون السادة املس
شارة -  شارن ملیكة فال استقا املس   .من جملس املس
 

  :  شؤون ٕاداریة
ورة  -  ة ا    .م
لیة -  ا ة ا  .الرتق
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ب رمق  - 3 ع املك رب 21لیوم إالثنني  2015 /09اج   2015دج

  
  

شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس رب 21مك رئاسة  2015 دج ٔسبوعي  ه ا لس السید عبد اج س ا رئ
ن شامش   :وحضور السادة  احلكمي 

          
ٔنصاري       س،  :    محمد ا لرئ ٔول    اخللیفة ا
سا  :    عبد إال احللوطي       لرئ   ؛خللیفة الثاين 

وسكوس       س  :    محید  لرئ       ؛اخللیفة الثالث 

ة التازي       س  :    ئ م لرئ   ؛اخللیفة اخلامسة 

  ؛حماسب  :    العريب حملريش      

    ؛حماسب  :    رشید املنیاري      

دال         ؛ٔمني  :    محمد 

  ٔمني،  :    ٔمحد اخلریف      

  .ٔمني  :    ٔمحد التوزي      

      
ع عن حاعتذر ف  ج سمن  ضور هذا  لس اخللیفة الرابع لرئ حماسب و  عبد القادر سالمةالسید  ا

لس  ه عبد الوهابالسید ا   .بلفق
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ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج

  
ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

   ار  01/09/2015 رمققرار خ لرتبیة والتكون ٕ ىل  ٔ لس ا شارة السیدة بتعینيا   من املس
رشي عن فریق العدا والتمنی شار السید عبد الكرمي لهوا دة والتعادلیة واملس لو ستقاليل  ة دجية الزويم عن الفریق 

لس   .لعضویة هذا ا
  

ٔسئ الشفهیة    :ا

  ءملصادقة  02/09/2015 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  رب 22 ىل   2015 دج
س السید واليت سرئسها اخللیفة  لرئ لسةٔمحد اخلریف والسید  عبد إالاله احللوطيالثاين  ل  .ٔمني 

 

ة    :العالقات اخلارج

  لجنة ملوافقة  03/09/2015 رمققرار ٔشغال ا حتاد الربملاين العريب و ٔشغال  ىل املشاركة يف 
یه یويم  ذیة  ر  12و  11التنف  .ببريوت 2016ینا

  داء ملوافقة  04/09/2015 رمققرار ٔ مي ا بلومايسىل تنظمي یوم درايس لتق  .لربملان املغريب ا
  

  :خمتلفات 

  لمشاركني يف  ملوافقة 05/09/2015رمق  قرار لسامح  لتطوع واملواطنة  ىل طلب املركز املغريب 
لعمل الت ذي لالحتاد العريب  ب التنف ع املك ء اج شارن یوم الثال رة جملس املس ز ر  05طوعي    .2016ینا

  العقضا لٕالط
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا   :القة ا

ار  -  ورةٕاخ يئ  57 نعقاد ا عي والب ج صادي و ق لس  لم سالعادیة  رب 17 یوم امخل   .2015 دج
يئ  صادران عنمرشوع تقرر ومرشوع رٔي   -  عي والب ج صادي و ق لس  ٕادماج "  موضوع حولا

ة ة يف السیاسات العموم   ".التغريات املناخ
ه  فریقطلب  -  ٔصا واملعارصة بتوج شارةا سان  طلب اس لس الوطين حلقوق إال  قانون مرشوع خبصوصلم

دید  64.14 رمق تنظميي اتبت رشیع ومرشوع قانون تنظميي رمقت امللمتسا يف تقدميممارسة احلق  رشوط ویف  يف جمال ال
دید  44.14 اتبت ة ٕاىلالعرائض  تقدمي يفممارسة احلق  رشوط ویف  .السلطات العموم
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رشیع    :ال

متمي القانون رمقمقرتح القانون بدراسة جملس النواب طلب  -  ة حلا املدنیة  املتعلق 37.99 القايض ب ٔسبق و

لس النواب ٔ  مب شارنلكونه  ل مقرتح القانون املامثل املودع من طرف جملس املس ى مصاحله ق   .ودع 
ار  -    .ملاء یتعلق 36.15 قانون رمق مبرشوعبتوصل جملس النواب ٕاخ

  

ة    :العالقات اخلارج

ة والتعاون حولمالحظات وتوصیات  -  ٔوروبیة  عناحلمك الصادر  وزارة الشؤون اخلارج حممكة العدل ا

ٔوريب املوقع بنيالفال  تفاقاالخبصوص  حتاد ا   .اململكة املغربیة و

عي  الفریقطلب  -  ج ميقراطي  ستوري ا ٔوروبیة بعقدا ة ملناقشة تطورات قرار احملمكة ا   .لسة معوم
ة العمل التقديم  فریقطلب  -  ٔحرار ومجمو ع طارئ مشرتك  بعقدالتجمع الوطين ل ة  لجنيتاج اخلارج

ةواحل ات إالنتاج ة والقطا فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت والفال   .دود وا

رة اليت قام هبا وفدالشیوخ الروماين  عن جملسنص البالغ الصادر  -   8 مابني لمملكة املغربیة عنه مبناسبة الز

رب 11 و   .2015 دج
ئق  -  ورة لالحتاد الربملاين ا 38 اليت مت ٕاقرارها يف املؤمترالو ذیة  67ٕالفریقي وا ن عقدا يف لجنة التنف ساو ا ب

ساو( ا ب رب 6 و 2 مابني) غی   .2015 دج
 

 :  شؤون تنظميیة
ميقراطیة  -  ة الكونفدرالیة ا بة  توفري فضاء لالشتغال برضورة لشغلطلب مجمو ٔطر ملوا شاري وكذا  معل مس

ة مو   .ا
حالسید رشید املنیاري  احملاسبمراس  -  ٔن معلیة م اه ٕاىل  ن بطاقات اسهتالك الوقود  واليت یثري فهيا 

صاص ل يف اخ لس ید لم   .السادة احملاسبني والتدبري املايل 
عحول  تقرر -  لس  ج ٔمني ا ي عقده  ٔمحد توزيا لتواصلمع  السید  ة العمل امللكفة  متع مع  مجمو ا

   .املدين
  :خمتلفات 

ستوري الفریقتنظمي  - عي  ا ج ميقراطي  مثني الرصید " حول موضوعدرايس  لیوما السیاسة العقاریة 
ر لفائدةالعقاري  ء" س رب 22 وذ یوم الثال ة ابتداء 2015 دج ا  من السا ةالعارشة صبا  .لسالندوات  بقا
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امئة ان ا ل ال ا   ٔشغ
  

ةجلنة  ات إالنتاج ة والقطا    الفال
  

ا یوم  لجنة اج ٔربعاء عقدت ا رب  23ا ىل 2015دج ال   یقيض بتغیري 58.15مرشوع قانون رمق  صادقت 
متمي القانون رمق  ددة 13.09و لطاقات املت   .املتعلق 

املراد تغیريه، واستغالل  13.09ولتذكري فٕان هذا املرشوع یندرج يف ٕاطار معاجلة النواقص اليت شابت القانون رمق 
، وو ددة املتوفرة ببالد ددةماكمن الطاقات املت رامج وطنیة لتطور استغالل الطاقات املت   .ضع 

ل ذ فٕان املرشوع یتو ما یيل ٔ   :و

 ٔمني إالمدادات وتوفري الطاقة؛   ت

 التحمك يف الطلب؛  

 ة؛ ىل الب   احملافظة 

 ٔسعار معقو   .                                                      تعممي الولوج ٕاىل الطاقة ب
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ات مج اج امئة ر ان ا ل   ا
  

  
عیة ج ة و   .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

  
o  ٔربعاء رب  30ا  2015دج

  ة اىل السا  العارشة صبا
  

  ٔحاكم القانون رمق  45.15مرشوع قانون رمق دراسة متمي  ظمي التعلمي العايل املتعلق  01.00بتغیري و ب

ذه الظهري الرشیف رمق  ف والظهري ) 2000ماي  19( 1421من صفر  15بتارخي  1.00.199الصادر ب

داث ) 1975ٔكتور  16( 1395شوال  10الصادر يف  1.75.398الرشیف مبثابة قانون رمق  ٕ املتعلق 
اصة  ٔحاكم  لیه جملس النواب يف (اجلامعات وسن    ).2015نرب نو  10كام وافق 

  ة   الثانیة عرش زوىل السا
  افة 90.13دراسة مرشوع قانون رمق لص لس الوطين  داث ا ٕ   .یقيض 

  ني املهنیني یتعلق 89.13دراسة مرشوع قانون قانون رمق لصحف ٔسايس   .لنظام ا
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ة   العالقات اخلارج

ال سفري مجهوریة فرسا   استق
  

س جملس  ل رئ ط، السیداستق لر ن شامش، سفري مجهوریة فرسا املعمتد  شارن، السید حكمي   Jeanاملس
François GIRAULT  ء رب  22، یوم الثال لس 2015دج  .مبقر ا

ٓفاق  القات الرشاكة املمتزية اليت جتمع اململكة املغربیة ومجهوریة فرسا، وا لقاء، تناول اجلانبان  الل هذا ا و
لیة  یة املستق م ٔ صادیة وا ة وإالق االت السیاسیة والثقاف لعالقة الثنائیة يف مجیع ا دة  لهيا .. الوا حلفاظ  اليت الزتما 

رتام املتبادل اليت حتمك هذه العالقة التارخيیة  هتا وتطورها يف لك الظروف يف ٕاطار روح الصداقة والثقة وقمي  وحام
  .وإالسرتاتیجیة

س جم اح مؤمترونوه السید رئ شارن بن ي Cop21لس املس ة ا ضنته العامصة  حول التغريات املناخ اح
ه العامل، كام حتدث عن استعدادات اململكة  ة اليت توا ت البی د رس، مربزا يف هذا إالطار خطورة الت الفرسیة 

ور املنتظر  Cop22املغربیة لتنظمي  ش، وا لمسامهة يف يف غضون السنة القادمة مبدینة مرا شارن   ٕاجناحمن جملس املس
  .هذه التظاهرة العاملیة

شهدها اململكة املغربیة حتت  اح والتقدم اليت  نف ة إالصالح و ینام ه  دد السید السفري، دمع ب وبدوره، 
ور اجلیوـ اسرتاتیجي ا ٔشاد  ادة الرشیدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، كام  ىل الق ي تلعبه اململكة 

ٔوربیة ة وا جرس بني القارتني إالفریق   .املستوى إالقلميي 
ٔمهیة املنتدى    ن، مربزان  رملاين الب القات التعاون والصداقة املمتزية اليت جتمع بني  ومثن اجلانبان مستوى 

ة الصداقة الربملانیة املغربیة  ویة مجمو لعالقات الربملاين الفريس ـ املغريب، وح دیدة  الفرسیة، ودورهام يف ٕاعطاء دفعة 
ن والشعبني الصدیقني    . الثنائیة بني الب

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین   
 

     
  

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

13

  
  

ال سفري مجهوریة    ٔملانیا إالحتادیةاستق
  

ط،  لر ٔملانیا إالحتادیة املعمتد  ن شامش، سفري مجهوریة  شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق
ء Volkmas WENZELالسید رب  22، یوم الثال لس 2015دج  .مبقر ا

القات الرشاكة إالسرتاتیجیة اليت جتمع اململكة املغربیة ومجهوریة  ٔشاد اجلانبان مبتانة ومعق  لقاء،  الل هذا ا و
ة الغذائیة، والتمنیة املستدام ددة، الصنا اصة جماالت، الطاقات املت االت، و   .ةٔملانیا إالحتادیة يف خمتلف ا

ا لعالقات  شلك منوذ ملانیة  ٔ القات الرشاكة والصداقة املغربیة ا ٔن  شارن،  س جملس املس واعترب السید رئ
وب ـ شامل واليت تعززت بـ ط"ج الن الر   ".ٕا

دمة  ن يف تعزز وحتصني هذه العالقات املمتزية،  رملانيي الب ٔمهیة دور  س، يف هذا إالطار،  رز السید الرئ ٔ و
ن والشعبني الصدیقنيلمص لب   .احل املشرتكة 

ي یقوده صاحب اجلال امل محمد السادس  ميقراطي املغريب ا منوذج التمنوي ا س، عن ا وحتدث السید الرئ
ن إالقلميي واجلهوي ىل الصعید سم بتفرده    .نرصه، وامل

ستوریة اجلد  ٔدوار والهندسة ا لس، ٕاىل ا س ا شارن اليت متزيت بتقویة كام تطرق السید رئ لس املس یدة 
الیة صادیة والنقابیة وا   .متثیلیة خمتلف التعبريات السیاسیة وإالق

 ٔ ٔملاين،  ٔكد السفري ا ته،  سبة لبالده، خصوصا يف ومن  ل شلك رشاك ٕاسرتاتیجیا ممتزيا  ن اململكة املغربیة 
ن ٔمهیة البعد الربملاين يف تعزز وتوطید العالقات اجلیدة بني الب ددة، مربزا  ویة اكلطاقات املت   .جماالت ح
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ال  ين وفداستق لربملان الك لنقل واملواصالت  امئة  لجنة ا   عن ا
  
لربملان ا لنقل واملواصالت  امئة  لجنة ا ن شامش، وفدا عن ا شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ ستق

رئاسة السید  ين  رب  21وم إالثنني یـ ،Abu Mohamed Abu CHIABAالك لس 2015دج  .مبقر ا
ٔمهیة اخلاصة ال    شارن،  س جملس املس ر السید رئ لقاء، ذ يت توهيا اململكة املغربیة، حتت يف مسهتل هذا ا

القات الصداقة والتعاون اليت جتمعها مع دول القارة  ادة الرشیدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، لتعزز  الق
اكمل ٕاقلمي ة، وذ يف ٕاطار  القاهتا ورشااكهتا املتنو لمملكة يف  لعمق إالفریقي  قي  ة، وٕاعطاء مضمون حق ي إالفریق

وب وي ورشاكة ج یة -ح وب فعا وتضام   .ج
االت، كام تناول   ات العمیقة اليت شهدهتا اململكة املغربیة يف خمتلف ا ٔمهیة إالصال س،  رز السید الرئ ٔ و

القات   شارن يف تعزز وتوطید  شارن، معربا عن ٕارادة جملس املس لس املس ستوریة اجلدیدة  ٔدوار ا الهندسة وا
ت املشرتكةالت د ة الت نیة يف موا ين مبا خيدم ویقوي املصاحل املشرتكة املغربیة ـ الك   .عاون والصداقة مع جملس الشیوخ الك

ا   فریق ٕ ٔمن وإالستقرار  ىل ا ود اململكة يف جمال احلفاظ  س، ٕاىل  ة التطرف   وتطرق السید الرئ يف موا
ري الرشعیة، وتعزز  رش ورسیخ قمي إالسالم املعتدلوإالرهاب والهجرة  رب  سامح  اح وال   .نف

ٔمهیة مقرتح  ىل  ید  ٔ شارن الت س جملس املس دد السید رئ لمملكة املغربیة،  دة الرتابیة  وخبصوص قضیة الو
عل حول الصحراء املغربیة، داعیا مجه د حلل الزناع إالقلميي املف خیار وح ي تقدم به املغرب  ايت ا ا ٕاىل احلمك ا ی وریة 

ٔراضهيا ىل اكفة  دة اململكة املغربیة    .تفهم قضیة سیادة وو
ململكة املغربیة،  ا  ی انة العالقات اليت جتمع مجهوریة  ىل معق وم ين،  س الوفد الربملاين الك ٔكد رئ ته،  ومن 

را الل تبادل الز ن من  رملانيي الب ارب، ويف هذا داعیا ٕاىل تعزز وتقویة العالقات بني  ستفادة من اخلربات والت ت و
ا ی رة رمسیة ٕاىل مجهوریة  ز ام  لق شارن  س جملس املس لسید رئ ين دعوة  س الوفد الربملاين الك   .إالطار محل رئ

ا واململكة املغربیة، تدفعهام لشق طریق ی ىل وجود قوامس مشرتكة بني مجهوریة  ين،   وشدد الوفد الربملاين الك
ت املشرتكة د   .مشرتك لرفع الت

ٔمن والسمل   اب ا ين، جبهود اململكة املغربیة يف جمال حماربة إالرهاب واست س الوفد الربملاين الك ٔشاد رئ كام 
ا   .ىل مستوى شامل وغرب ٕافریق

ٔمهیة االٕ  شه اململكة املغربیة، وعن  ي تع صادي ا لتقدم إالق ين، عن ٕاجعابه  رب الوفد الك ستفادة من التجربة و
عي ٔمن، واملواصالت، والسكن إالج   .املغربیة يف جماالت خمتلفة مهنا خصوصا ا
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شطة الفرق ات الربملانیة ٔ مو   وا

  

ظومة العدالـق إالجيابـؤال التوافـس:" موضوعحول  تنظمي یوم درايس   "ةي يف ٕاصالح م
  

شارن يف دراسة مع رشوع موازاة  لس املس سان مب رشیع وحقوق إال مرشوع قانون تنظميي رمق جلنة العدل وال

لسلطة القضائیة ومرشوع قانون تنظميي رمق  100.13 ىل  ٔ لس ا لق 106.13یتعلق  ٔسايس  لنظام ا  ،ضاةیتعلق 
ٔصانظمت  لمقاوال فرق ا ميوقراطي واملعارصة، إالحتاد العام  ستوري ا ملغرب، إالشرتايك، ا عي، إالحتاد ت  إالج

لشغل لشغل املغرب  ميوقراطیة  ة الكونفدرالیة ا ٔمس إالثنني یوما دراسیا ومجمو رب  28، یوم  : حول موضوع، 2015دج

ظومة العدالابـق إالیـؤال التوافـس" ني وممثل ،"ةـي يف ٕاصالح م ني عن املؤسسات وذ مبشاركة مسؤولني حكوم

ة املعنیة الوطنیة نیة وحقوق   .ورؤساء مجعیات 

لقاء فقد مج ا ٔشغا ووفقا لرب ني توزعت  لستني اثن   :ىل 

ٔوىل ٔستاذ عبد العزز بنعزوز: اجللسة ا   رئاسة ا

 ات الربملانیة املنظمة مو ٔستاذ محمد العلمي: لكمة الفرق وا   ا

  د ٔستاذ مصطفى الرم ر ا -ا توز   لعدل واحلر

  ٔستاذ احملجوب الهیبة سان -ا   املندوب الوزاري حلقوق إال

  شة النارصي ا ٔستاذة  ساء القاضیات -ا ل سة امجلعیة املغربیة    رئ

  ٔستاذ عبد احلق العیايس لقضاة -ا ة  س الودادیة احلس   رئ

  وف لطیف الش ٔستاذ عبد ا ملغرب - ا دي القضاة  س    رئ
ٔمال العمري: ةاجللسة الثانی ٔستاذة    رئاسة ا

 ٔستاذ عبد الرحمي اجلامعي لسجون -ا س املرصد املغريب    رئ

  ٔستاذة ٔ  ا ملغرب -قدمي حسن  ٓت احملامني  س مجعیة هی   رئ

 ٔستاذة مجی سیوري اد: ا ل حمامكة  ٔ دا من    مجعیة 

  ٔستاذ بوكر الرو سان - ا س املنظمة املغربیة حلقوق إال   رئ

  ٔ ا الطرابليس ا سان -ستاذ  س العصبة املغربیة حلقوق إال   ئب رئ

  ن ايم ا ٔستاذ عبد العيل  سان -ا تدى الكرامة حلقوق إال س م   رئ

 ت ر العدل واحلر لسید وز لیة    لكمة تفا

 ٔستاذ حفظي ة: ا ام   .لكمة خ


