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باج     ات املك

  

ع - 1 ر  4االثننيلیوم  12/2016رمق  اج   2016ینا
  

شارن یوم االثنني  عقد ب جملس املس ر  4مك رئاسة  2016 ینا ٔسبوعي  ه ا لس السید حكمي اج س ا رئ
شامش، ٔعامل النقط التالیة 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

شاریني  - 3.1 س لس الوطين حلقوق إالسان صدور الرٔیني  ٔن  لم  املتعلق 78.14 رمق قانونالمرشوع ش
 ، ٔرسة والطفو شاري ل س متیزي املتعلق 79.14 ومرشوع قانون رمقلس  ٔشاكل ا   .هبیئة املناصفة وماكحفة لك 

ريم ٕاىل تغیري الظهري املنظم الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي  رٔيطلب  - 3.2 خبصوص مقرتح قانون 
لامدة   .ظهري احملدث لهامن ال  3 لهیئة، طبقا 

  

رشیع )4  : ال
اهزن  - 4.1   :رجمة مرشوعي قانونني 

 ٔحاكم القانون رمق  45.15قانون رمق  مرشوع متمي  ظمي املتعلق 01.00بتغیري و الصادر التعلمي العايل  ب
ذه الظهري الرشیف رمق  ف والظهري الرشیف مبثابة قانون رمق ) 2000ماي  19(  1421من صفر  15بتارخي  1.00.199ب

داث اجلامعات  املتعلق )1975ٔكتور  16(  1395شوال  10الصادر يف  1.75.398 ٔحاكمٕ صادقت (.اصة وسن 
ٔربعاء  ٕالجامع یوم ا عیة  ج ة و رب  30لیه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف  ).2015دج

  متمي القانون رمق  یتعلق 71.15  قانون رمقمرشوع ٔاكدميیات  القايض 07.00بتغیري و داث ا ٕ
لرتبیة والتكون ٔربعاء (. اجلهویة  ٕالجامع یوم ا عیة  ج ة و لیه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف رب  30صادقت   ).2015دج

 
ا - 4.2 لس  مشاریع ٕا ىل ا   : لس النوابجممن  قوانني 

  ني املهنیني یتعلق 89.13قانون رمق  رشوعم لصحف ٔسايس   ؛لنظام ا

 افة یقيض 90.13قانون رمق  مرشوع لص لس الوطين  داث ا   ؛ٕ

  ة املتعلقة 30.14 قانون رمقمرشوع ىل االتفاق ه  دة إالداریة املتباد يف املیدان  یوافق مبوج ملسا
سرتاسبورغ يف الرضیيب،  ر  25املوقعة  لهيا اململكة املغربیة  2010بربوتوول  ، كام مت تعدیلها1988ینا واليت وقعت 
  ؛2013ماي  21ببارس يف 

 ط يف  57.14قانون رمق  مرشوع لر لتعاون املوقع  ىل االتفاق إالطار  ه  ریل  17یوافق مبوج ٔ
  ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ب 2014
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 ط يف  92.14قانون رمق  مرشوع لر ىل االتفاق املوقع  ه  حكومة  بني 2014ماي  12یوافق مبوج
دة املتباد يف املیدان امجلريك ان حول التعاون واملسا ٔذربی   ؛ اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 

 ىل 102.14قانون رمق  مرشوع ه  االت الطوارئ،  یوافق مبوج املوقع اتفاق التعاون يف جمال تدبري 
ط يف  ان 2014یونیو  13لر ٔذربی   ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 

 ىل 03.15قانون رمق  مرشوع ه  ٔن اخلدمات اجلویة یوافق مبوج ش نا يف االتفاق  ام  19، املوقع بند
مترب  شاد 2014س   ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 

 ىل 19.15قانون رمق  مرشوع ه  ط يف یوافق مبوج لر  3 اتفاق التعاون الثقايف والفين املوقع 
ر   ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو الكویت 2015فربا

  ؛سالمة السدود یتعلق 30.15 قانون رمقمرشوع  

 ه 31.15قانون رمق  مرشوع ة، یوافق مبوج ش يف ىل اتفاق التعاون يف جمال الص  20املوقع مبرا
ر    ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكوت دیفوار 2015ینا

 ة 40.15قانون رمق  مرشوع ىل اتفاق ه  التعاون إالداري املتبادل يف املسائل امجلریة،  یوافق مبوج
ار البیضاء يف  دة بني 2015مارس  17املوقعة    ؛حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو إالمارات العربیة املت

 ىل 42.15قانون رمق  مرشوع ه  د القانون اخلاص  یوافق مبوج ويل لتوح ة املعهد ا ) یونیدروا(اتفاق
بلومايس  ل املؤمتر ا ة،املعمتدة من ق ري مرشو ٔو املصدرة بطرق  ة املرسوقة  ٔن املمتلاكت الثقاف روما من املنعقش ٕاىل  7د 

  ؛1995یونیو  24

 ىل 53.15قانون رمق  مرشوع ه  ساو يف  یوافق مبوج ة املوقعة بب بني اململكة  2015ماي  28االتفاق
هترب ال ع ا زدواج الرضیيب وم ساو لتجنب  ا ب ىل املغربیة ومجهوریة غی دان الرضائب  ل؛رضیيب يف م   ا

 متمي القانون رمق  71.15قانون رمق  مرشوع لرتبیة  07.00بتغیري و ٔاكدميیات اجلهویة  داث ا ٕ القايض 
 ؛والتكون

ات القوانني التالیة  - 4.3 لس مبقرت ب ا   :توصل مك

  لس یقيض بتغیري املادةمقرتح ر 24 من ظهري 10 قانون من فریق العدا و التمنیة   1958 فربا
ٔن ٔسايسالنظام  ش ة ا لوظیفة العموم  .العام 

  داثمقرتح ريم ٕاىل ٕا ة قانون  لسیا شرتايك( .غرف   )مقدم من طرف الفریق 

 داث  مقرتح ريم ٕاىل ٕا ةقانون  لسیا لس الوطين  شرتايك( .ا  )مقدم من طرف الفریق 

 متمي القانون رمق  مقرتح ريم ٕاىل تغیري و ٔسايس املتعلق  31.96قانون  ٔسفارلنظام ا  .لواكالت ا
شرتايك(  )مقدم من طرف الفریق 
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 متمي القانون رمق  قرتحم ريم ٕاىل تغیري و ریل  12( 1396ربیع الثاين  12املؤرخ يف  1.74.16قانون  ٔ
ةاملتعلق ) 1976 لسیا ب الوطين املغريب  شرتايك( .ملك   )مقدم من طرف الفریق 

ة مزيانیة السنة املالیة  یتعلق 100.15 رمق قانون رشوعمب جملس النواب  ار بتوصلٕاخ   - 4.4   .2013بتصف
  

ٔسئ الشفهیة ) 5   :ا
ء  - 5.1 ٔسئ الشفهیة لیوم الثال ر  05لسة ا  2016ینا

 ٔعامل؛  دول ا

 رئاسة اجللسة ؛  

 ٔمانة اجللسة. 
س احلكومة حول السیاسة العامة - 5.2 ٔجوبة رئ   .اجللسة الشهریة لتقدمي 

  
  

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

  
ة) 7   : العالقات اخلارج

حتاد الربملاين إالفریقي  - 7.1 ٔفارقة  حلضور املؤمتر الربملايندعوة من  إالفریقي حول موضوع مسامهة املهاجرن ا
ان  منیة ب ٔصل يف  عقد یويم  ا ي س ر  16و  15واملقصد وا بويت  2016فربا   .يف ج
  
شارنشؤون ) 8  :  السادة املس

االسادة الربملانیني و اشات عنظام م حول یوم درايساقرتاح  - 8.1 اریوهات ٕاصال   .س
ش - 8.2 ميقراطیة ال فاع عن ا ة العمل الوطنیة  ني من مجمو رتني توضیحیتني مقدم حول مرشوع  ریةامذ

حلق يف تقدمي امللمتسات  حلقو القانون التنظميي املتعلق    .يف تقدمي العرائض القانون التنظميي املتعلق 
  
 :  خمتلفات) 9

ار   - 9.1 ظمي ٕاخ ٔصا واملعارصة لیوم درايس ب ضة" يف موضوعفریق ا ءوذ یوم " الشغب والر  12 الثال
ر ة الندوات ىل 2016ینا ا بقا ة التاسعة صبا   .السا

سانطلب املنظمة املغربیة حلقوق  - 9.2 شارن حول موضوع  إال لس املس يس مب تنظمي لقاء تواصيل وحتس
ويل" رشیع الوطين والقانون ا لجوء بني ال ر  20وذ یوم " احلق يف ا  .2016ینا

  
  
  



  النشرة الداخلیة                                                                                                       مجلس المستشارین   
 

     
  

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

5

ع رمق  - 2    11/2015اج
رب 28 إالثنني   2015دج

شارن یوم  عقد ب جملس املس رب 28 االثننيمك 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 
س؛  :    عبد القادر سالمة       لرئ       اخللیفة الرابع 
  ؛حماسب  :    العريب حملريش      
    ؛حماسب  :    رشید املنیاري      
دال         ؛ٔمني  :    محمد 
  ٔمني؛  :    ٔمحد اخلریف      
  .ٔمني  :    ٔمحد التوزي      

لس اعتذر عن حضف  ة التازي وحماسب ا ئ م س  السیدة  لرئ ع لك من اخللیفة اخلامسة  ج ور هذا 

ه   .السید عبد الوهاب بلفق

ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج
رشیع    :ال

  ء بربجمة  01/11/2015 رمققرار ة یوم الثال لسة معوم الل  اهز  رشیعي  رب  29نص  دج
ارشة بعد حصة 2015 ٔمر ب  م ٔسئ الشفهیة، ویتعلق ا متمي القانون رمق    58.15مرشوع قانون رمق ا  13.09یقيض بتغیري و

ددةاملتعلق  علطاقات املت دة  ،  مع دعوة ندوة الرؤساء لالج ة الوا ىل السا   .زوال نفس الیوم 

 ا 02/11/2015رمق  قرار رشیعیة اليت توصل هبا ا ٕ ة من النصوص ال لس من جملس مجمو
امئة  لجن ا ىل ا   : النواب 

  ؛سالمة السدود یتعلق 30.15 قانون رمقمرشوع 

  ني املهنیني یتعلق 89.13 قانون رمقمرشوع اف لص ٔسايس   ؛لنظام ا

  متمي القانون رمق  یتعلق 71.15 قانون رمقمرشوع ٔاكدميیة اجلهویة  القايض 07.00بتغیري و داث ا ٕ
 ؛نلرتبیة والتكو 

  افة یقيض 90.13 قانون رمقمرشوع لص لس الوطين  داث ا ٕ.  
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 ٔ   :سئ الشفهیةا

  ءملصادقة  03/11/2015قرار رمق ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  رب 29 ىل   دج
لسة 2015 ل ٔمني  دال  وسكوس والسید محمد  س السید محید  لرئ  .اليت سرئسها اخللیفة الثالث 

  دید  04/11/2015 رمققرار ٔربعاء بت ر  06یوم ا صصة  2016ینا د لعقد اجللسة الشهریة ا مكو
یار ثالثة حماور  لسیاسة العامة مع اخ ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  ىل الفرق ٔجوبة رئ   .النیابیةمستق تعرض 

 :وهذه احملاور يه 

 ة ة الطاق ا  ؛الن

 عي ج  ؛احلوار 

 ٔورويبا حتاد ا القات التبادل مع  ة وواقع  ة بني املعطیات املناخ  .لسیاسة الفالح
  

ة    :العالقات اخلارج

  ميقراطیني ملوافقة  05/11/2015 رمققرار یني وا ة لالشرتا س الرابطة التقدم ئب رئ ال  ىل استق
شارن مابني  س جملس املس ٔورويب من طرف رئ ر  09و  08لربملان ا  .2016فربا

  

  :شؤون تنظميیة 

  د ىلملوافقة  06/11/2015 رمققرار ام  وثیقة اع   :السادةتوصیف 
 

 ٔنصاري ىل محمد ا ٕالرشاف  ٔول امللكف  ة اخللیفة ا بلوماسیة الربملانیة والعالقات اخلارج  ؛  ا

  ىل الرقابة و ٕالرشاف  ةمي ال تق عبد إال احللوطي اخللیفة الثاين امللكف    ؛سیاسات العموم

 ىل ٕالرشاف  وسكوس اخللیفة الثالث امللكف      ؛املرافق إالداریة وشؤون املوظفني محید 

 ىل   عبد القادر سالمة ٕالرشاف  ستوریةاخللیفة الرابع امللكف  رشیع والعالقات مع املؤسسات ا  ال

 ىل ٕالرشاف  لس امللكف  ٔمني ا شارنشؤون السیدات  ٔمحد اخلریف   ؛والسادة املس

 ىل ٕالرشاف  لس امللكف  ٔمني ا لس مبحیطه اخلار ٔمحد توزي       ؛القة ا

 ىل ٕالرشاف  لس امللكف  ٔمني ا دال  دمة املؤسسة محمد     ؛تدبري العتاد وتوظیفه يف 

 ه ورشید املنیاري   .احملاسبةجملس  ٔعضاء العريب احملريش، عبد الوهاب بلفق
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   داث  07/11/2015 رمققرار دید اخلطوات الكف بتفعیل املادة ٕ ب لت من  35جلینة عن املك
ل الربملان ٔمازیغیة دا لغة ا د ا ع يل املتعلقة  ا ابة  النظام ا ك ذ بعض إالجراءات العملیة  امس مع الرشوع يف تنف

شارن" ناغ "جملس املس رات املراسالت إالداریة  حبروف تیف ابة يف مجیع تصد د نفس الك جبانب احلرف العريب واع
ٔمازیغیة ورشها يف  لس  ٔشغال ا رجامت ملخصة  ٔوىل، وهتی  لس يف مر  لم شورات وكذا يف الهویة البرصیة  وال

نیة لس يف مر  لم لیة  ا رشة ا  .ال

شارن    :شؤون السادة املس

  شارة السیدة  بتالوة 08/11/2015رمق  قرار ستقا اليت قدمهتا املس من  ملیكة فالنص 
ة  لسة معوم ٔول  الل  شارن  لام هبا، جملس املس ب  ذ املك ٔن ا ا نص معبعد  ىل وملف ٕا ستقا  لس  هذه  ا

ستوري  .لبت فهيا ا
  

  :شؤون ٕاداریة 

 لجن ىل  ملوافقة 09/11/2015رمق  قرار لهيا من طرف ا ٔعوان واملوظفني املصادقة  ريق ا نتاجئ 
ٔعضاء ساویة ا  .امل

 ورةىل رصف  ملوافقة 10/11/2015رمق  قرار ة ا  .وفق املعایري والضوابط القانونیة م

  ة من بضبط  11/11/2015 رمققرار رب مجمو لموظفني وذ  سبة  ل وتنظمي احلضور والغیاب 
ٔو  ر لیةإالجراءات ا ل هنایة شهر فربا  : وذ ق

 د معلیة ضبط دخول وسجیل املوظفنيا ٓلیة ع  ؛بطریقة 

  ن تظمهت الحئة املوظفني ا  ؛ال حيرضون ملقر معلهم شلك م

 ،ث تغیهبم املسمتر ن ت  تفعیل مسطرة الغیاب يف حق بعض املوظفني ا

  تفاق مع مي عطاء املوظفني  ادة النظر يف شبكة تق  .رؤساء الفرقٕا
  

لمتابعة   مواضیع 
  

ة ال   :عالقات اخلارج

ٔوروبیة -   .اقرتاح رئاسة جلنة الصداقة املشرتكة املغربیة ا
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  قضا لٕالطالع
  

ستوریة  لس مع املؤسسات ا  :القة ا
ٔرقام -  ستوري ذات ا لس ا ، 15/981، 15/980، 15/979، 15/977،15/978، 15/976 قرارات ا

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

  

رشیع    :ال
رشیعیة  توصل جملس النواب -    :التالیة لنصوص ال

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

  دة الطبیة ن یتعلققانومقرتح داث الواك الوطنیة لتدبري نظام املسا تقدم به بعض نواب الفریق . (ٕ
 ؛)احلريك

  ارة  املتعلق 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 127نون یقيض بتعدیل املادة قامقرتح 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
ٔعضاء فریق العدا والتمنیة(   ).تقدم به بعض 

  

ة    :العالقات اخلارج
س جملس ا رسا الشكرنص  -  ٔول لرئ ة ٕاىل اخللیفة ا شارن من طرف السید املو ئب  MA BIAOملس

لجنة س ا ل السمل  ؛رئ ٔ س مجعیة الشعب الصیين من  ئب رئ لشعب الصیين و شاري السیايس  س لمؤمتر  الوطنیة 
لمملكة املغربیة رته    ؛وزع السالح عقب ز

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

  ؛2015
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شارن يف  املسامهة  -  لس املس ويل واحملددة يف  مزيانیةاملالیة    ؛ٔلف فرنك سورسي 19حتاد الربملاين ا

ل  مراس -  ٔ دة والتعادلیة من  لو ستقاليل  امئةالفریق  سعة  رفع حصص الفریق يف الشعب الوطنیة ا ٕاىل 

ح الف اصب مع م تصةریق احلق يف م حتادات وامجلعیات الربملانیة ا یار العضویة يف    ؛اخ

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

  :خمتلفات
ار  - ظمي ٕاخ ميب ستوري ا حتاد العام ملقاوالت املغرب وا ٔصا واملعارصة و عي فرق ا ج قراطي و

لشغل لیوم درايس ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا لشغل ومجمو حتاد املغريب  شرتايك وفریق  سؤال " يف موضوع والفریق 
ظومة العدا رب 28 وذ یوم االثنني" التوافق إالجيايب يف ٕاصالح م ة الندوات ىل 2015 دج ا بقا ة التاسعة صبا   .السا
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ة   اجللسات العموم
  

  
  

اهز ىل مرشوع قانون  راسة والتصویت  ة    لسة معوم
  
  

ء  شارن یوم الثال رب  29عقد جملس املس رئاسة  2015دج ة  شار لسة معوم وس السیداملس كوس محید 

ىل مرشوع قانون  الثالثاخللیفة  ٕالجامع  اللها  لس صادق  س ا متمي القانون رمق  58.15رمق لرئ  13.09یقيض بتغیري و

ددة لطاقات املت   .املتعلق 
املراد تغیريه، واستغالل  13.09ولتذكري فٕان هذا املرشوع یندرج يف ٕاطار معاجلة النواقص اليت شابت القانون رمق 

ددةماكمن ا رامج وطنیة لتطور استغالل الطاقات املت ، ووضع  ددة املتوفرة ببالد   .لطاقات املت

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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امئة ان ا ل ال ا   ٔشغ
  

عیة ج ة و   .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
  

ٔربعاء  ا یوم ا لجنة اج رب  30عقدت ا ىل  2015دج ٕالجامع  ال  ٔولمرشوعصادقت  رمق  ي قانونني، ا

ٔحاكم  45.15 متمي  ذه الظهري الرشیف رمق  01.00القانون رمق بتغیري و ف ظمي التعلمي العايل الصادر ب  1.00.199املتعلق ب

 1395شوال  10الصادر يف  1.75.398والظهري الرشیف مبثابة قانون رمق ) 2000ماي  19( 1421من صفر  15بتارخي 

اصة ) 1975ٔكتور  16( ٔحاكم  داث اجلامعات وسن  ٕ ، )2015نونرب  10ه جملس النواب يف لی كام وافق(املتعلق 

متمي القانون رمق  71.15 والثاين رمق لرتبیة والتكون 07.00یتعلق بتغیري و ٔاكدميیات اجلهویة  داث ا ٕ  .القايض 
ع يف دراسة   لجنة يف ذات إالج لس الوطين  90.13مرشوع قانون رمق ف رشعت ا داث ا ٕ یقيض 

افة لجنة دراسة  یتعلق 89.13رمق  ٓخرن مرشوع قانو، و لص ٔن تواصل ا ني املهنیني، ومن املقرر  لصحف ٔسايس  لنظام ا

ا ة العارشة صبا ٔربعاء ابتداء من السا د ا ني یوم   .املرشو
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ات مج اج امئة ر ان ا ل   ا
  

  

 عیةجلن ج ة و   .ة التعلمي والشؤون الثقاف
  

  ٔربعاء ر 6ا ا ىل 2016 ینا ة العارشة صبا ة عاكشه (السا   ):قا
o القانونني التالیني رشوعيم واص دراسة م: 

  افة 90-13مرشوع قانون رمق لص لس الوطين  داث ا ٕ  . یقيض 

  ني امل  89-13مرشوع قانون رمق لصحف ٔسايس  لنظام ا   . هنینيیتعلق 
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ة   العالقات اخلارج

ال سفري مجهوریة    ستاناستق
  

ط، لر ستان املعمتد  ن شامش، سفري مجهوریة  شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ ر  استق السید ند
ء شودهري رب  29، یوم الثال لس 2015دج  .مبقر ا

الق     لقاء، مثن اجلانبان خمتلف  الل هذا ا اجلیدة اليت جتمع بني اململكة املغربیة   ات التعاون والصداقة و
ل حها الفرص واملؤهالت اليت یتوفر  دة اليت ت ٓفاق الوا ستان، وا االت ومجهوریة  ان يف خمتلف ا ٔصعدةهيا الب   .وا

متزي بتعدد و   شارن واليت  لس املس ستوریة اجلدیدة  س الهندسة ا رز السید الرئ ٔ تنوع متثیلیة خمتلف و
متع السیاسیة و  الیة،تعبريات ا صادیة والنقابیة وا لس يف تعزز ودمع الرشاكة  إالق ٔن یلعبه ا ي ميكن  ور ا وا

ستانیة صادیة املغربیة ـ البا   .إالق
وب الصحر   ا ج بوابة ٕالفریق لمملكة املغربیة  ٔمهیة املوقع اجلغرايف  س عند  ٔمهیة اليت وتوقف السید الرئ اء، وا

ٔمن وإالستقرار وحماربة  ىل مستوى اجلهود املبذو لتوطید ا ٔو  صادي  ىل املستوى إالق تلهيا اململكة بعمقها إالفریقي ٕان 
  .إالرهاب والتطرف

دة الرتابیة والسیادة    ىل موقفها الثابت واملدمع لقضیة الو ستان  س، شكره مجلهوریة  دد السید الرئ و
ويلالوطن  دا خماطر إالنفصال يف ظل تنايم إالرهاب ا ي یعي ج لمملكة املغربیة، ويه الب ا   .یة 

صاد حنو   عتبارها جرسا اق ستان  ٔمهیة املوقع اجلیو اسرتاتیجي مجلهوریة  ستاين  رز السفري البا ٔ ته،  من 
  .مجهوریة الصني الشعبیة

ىل موقف بال   ستاين،  ٔكد السفري البا ه و لمملكة املغربیة، معتربا ٕا دة الرتابیة  ده املساند واملدمع لقضیة الو
ه دال ف اسام وال    .موقفا 

  


