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 23/3127كرازاث اجامتغ املىذب زمق 

 3127يناير  15االزنني ًيوم 

 

اجامتؿو الأس بوؾي برئاسة زئيس اجملَس اًس يد ؾبد  3127يناير  15 االزننيؾلد مىذب جمَس املسدضازين يوم 

   احلىمي بن صٌلص وحضوز اًساذت :

 ؛اخلَيفة الأول ٌَرئيس :  الأهعازيَلد 

 اخلَيفة اًثاين ٌَرئيس؛ : ؾبد االإهل احلَوظي

  اخلَيفة اًثاًر ٌَرئيس؛ :  محيد هوسىوش

   ؛اخلَيفة اخلامسة ٌَرئيس :  انئةل مية اًخاسي

 حماسب؛ :  اًـريب حملريش

  حماسب؛ :  زص يد املنيازي

 ؛حماسب : ؾبد اًوىاة بَفليو

 بأمني؛ :  َلد ؿدال

 بأمني؛ :  بأمحد اخلريف

 .بأمني :  بأمحد اًخويزي

 

 .اجملَس ًرئيس اخلَيفة اًرابؽؾبد اًلاذز سالمة،  اًس يد ،اؾخذز ؾن حضوز ىذا الاجامتغفامي 
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 ؿالكة اجملَس مؽ املؤسساث ادلس خوزية 

 ظالغ 12/23/3127زمق  كراز اًساذت زؤساء اًفرق وزؤساء اٌَجن ؿىل اًربأيني الاسدضازيني اًعاذزين ؾن  بإ

 بجملَس الاسدضازي ًلأرست واًعفوةلاملخـَق  89.25اجملَس اًوظين حللوق االإوسان بضأأن مرشوغ اًلاهون زمق 

 هبيئة املناظفة وماكحفة لك بأصاكل اٍمتيزي.املخـَق  25.:8ومرشوغ اًلاهون زمق 

 ىل  بعَب 13/23/3127زمق  كراز زبأي اًييئة اًـَيا ًالثعال اًسمـي اًبرصي خبعوض ملرتخ اًلاهون اذلي يريم اإ

 من اًؼيري احملدج ًيا. 4ثغيري اًؼيري املنؼم ٌَييئة ظبلا ٌٌَلذت 

 

 اًدرشيؽ 

  مبارشت  3127يناير  16بربجمة هعني جرشيـيني جاىزين ذالل جَسة معومية يوم اًثالاثء  14/23/3127 زمقكراز

 بـد حعة الأس ئةل اًضفيية وىٌل :

اًعاذز اًخـَمي اًـايل  بدنؼمي املخـَق 12.11بخغيري وحمتمي بأحاكم اًلاهون زمق  56.26كاهون زمق  مرشوغ -

( واًؼيري اًرشيف 3111ماي  :2)  2532من ظفر  26بخازخي  ::2.11.2بدنفيذه اًؼيري اًرشيف زمق 

حداج اجلامـاث  املخـَق (2:86بأنخوبر  27)  24:6صوال  21اًعاذز يف  2.86.4:9مبثابة كاهون زمق  بإ

 41)ظاذكت ؿَيو جلنة اًخـَمي واًضؤون اًثلافية والاجامتؾية بالإجٌلغ يوم الأزبـاء .ذاظة وبسن بأحاكم

 (.3126ذجنرب 

حداج الأاكذميياث اجليوية  18.11بخغيري وحمتمي اًلاهون زمق  يخـَق 82.26  كاهون زمقغ مرشو - اًلايض بإ

ذجنرب  41)ظاذكت ؿَيو جلنة اًخـَمي واًضؤون اًثلافية والاجامتؾية بالإجٌلغ يوم الأزبـاء ٌَرتبية واًخىوين. 

3126.) 

 حاةل 15/23/3127زمق  كراز ٍلوؿة من اًنعوض اًدرشيـية اًيت ثوظي هبا اجملَس من جمَس اًنواة ؿىل اٌَجن  بإ

 ادلامئة : 

 ؛بًنؼام الأسايس ٌَعحفيني املينيني يخـَق 24.:9كاهون زمق  رشوغم  -

حداج اجملَس اًوظين ٌَعحافة يليض 1.24:كاهون زمق  مرشوغ -  ؛بإ

بملساؿدت االإذازية املخباذةل يف امليدان  املخـَلةيوافق مبوجبو ؿىل االثفاكية  41.25 كاهون زمقمرشوغ  -

واًيت وكـت ؿَهيا  3121، نٌل مت ثـديَيا بربوثوهول 2:99يناير  36املوكـة بسرتاس بوزػ يف اًرضييب، 

 ؛3124ماي  32املمَىة املغربية ببازيس يف 

 3125بأبريي  28يوافق مبوجبو ؿىل االثفاق االإظاز ٌَخـاون املوكؽ بًربظ يف  68.25كاهون زمق  مرشوغ -

 ؛بني حىومة املمَىة املغربية وحىومة مجيوزية بامن
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حىومة املمَىة  بني 3125ماي  23يوافق مبوجبو ؿىل االثفاق املوكؽ بًربظ يف  3.25:كاهون زمق  مرشوغ -

 ؛ املغربية وحىومة مجيوزية بأرزبيجان حول اًخـاون واملساؿدت املخباذةل يف امليدان ادلريك

املوكؽ بًربظ اثفاق اًخـاون يف جمال ثدبري حاالث اًعوازئ،  يوافق مبوجبو ؿىل 213.25كاهون زمق  مرشوغ -

 وزية بأرزبيجانبني حىومة املمَىة املغربية وحىومة مجي 3125يوهيو  24يف 

سبمترب  :2، املوكؽ بندجامينا يف االثفاق بضأأن اخلدماث اجلوية يوافق مبوجبو ؿىل 14.26كاهون زمق  مرشوغ -

 ؛بني حىومة املمَىة املغربية وحىومة مجيوزية جضاذ 3125

 3126فرباير 4 اثفاق اًخـاون اًثلايف واًفين املوكؽ بًربظ يف يوافق مبوجبو ؿىل 26.:2كاهون زمق  مرشوغ -

 ؛بني حىومة املمَىة املغربية وحىومة ذوةل اًىويت

 ؛بسالمة اًسدوذ يخـَق 41.26 كاهون زمقمرشوغ  -

 3126يناير  31املوكؽ مبراوش يف ؿىل اثفاق اًخـاون يف جمال اًعحة، يوافق مبوجبو 42.26كاهون زمق  مرشوغ -

 ؛بني حىومة املمَىة املغربية وحىومة مجيوزية اًىوث ذيفواز

املوكـة اًخـاون االإذازي املخباذل يف املسائي ادلرهية،  يوافق مبوجبو ؿىل اثفاكية 51.26كاهون زمق  مرشوغ -

 ؛حىومة املمَىة املغربية وحىومة ذوةل االإمازاث اًـربية املخحدت بني 3126مازش  28بدلاز اًبيضاء يف 

اثفاكية املـيد ادلويل ًخوحيد اًلاهون اخلاض )يوهيدزوا( بضأأن  يوافق مبوجبو ؿىل 53.26كاهون زمق  مرشوغ -

املنـلد بروما املمخَاكث اًثلافية املرسوكة بأو املعدزت بعرق غري مرشوؿة،املـمتدت من كبي املؤمتر ادلبَومايس 

ىل  8من   ؛6::2يوهيو  35اإ

بني املمَىة املغربية  3126ماي  39االثفاكية املوكـة ببيساو يف  يوافق مبوجبو ؿىل 64.26كاهون زمق  مرشوغ -

 ادلذي؛ومجيوزية غينيا بيساو ًخجنب الاسذواح اًرضييب ومنؽ اٍهترة اًرضييب يف ميدان اًرضائب ؿىل 

حداج الأاكذميياث اجليوية ٌَرتبية  18.11بخغيري وحمتمي اًلاهون زمق  82.26كاهون زمق  مرشوغ - اًلايض بإ

 ؛ينواًخىو 

 

  حاةل  16/23/3127 زمقكراز ٍلوؿة من ملرتحاث اًلواهني ؿىل احلىومة واًفرق كبي ؾرضيا ؿىل اٌَجن كعد بإ

حاٍهتا ؿىل اٌَجان ادلامئة بـد اهرصام املدت اًلاهوهية احملدذ يف  بداء اًربأي كبي اإ  يوما ويخـَق الأمر بؼ : 51اإ

اًنؼام الأسايس اًـام ٌَوػيفة  بضأأن 2:69 فرباير 35 من ػيري 21 كاهون يليض بخغيري املاذتملرتخ    -

 )ملدم من فريق اًـداةل و اًخمنية(.اًـمومية. 

حداجملرتخ    - ىل اإ  )ملدم من ظرف اًفريق الاصرتايك( .غرف ٌَس ياحة كاهون يريم اإ

حداج  ملرتخ   - ىل اإ  )ملدم من ظرف اًفريق الاصرتايك( اجملَس اًوظين ٌَس ياحة.كاهون يريم اإ

ىل ثغيري وحمتمي اًلاهون زمق  ملرتخ - )ملدم من  بًنؼام الأسايس ًواكالث الأسفاز.املخـَق  7:.42كاهون يريم اإ

 ظرف اًفريق الاصرتايك(
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ىل ثغيري وحمتمي اًلاهون زمق  لرتخم   - بأبريي  23) 24:7زبيؽ اًثاين  23املؤزد يف  2.85.27كاهون يريم اإ

 )ملدم من ظرف اًفريق الاصرتايك(. بملىذب اًوظين املغريب ٌَس ياحة.( املخـَق 2:87
 

 الأس ئةل اًضفيية 

  اًيت  3127يناير  16 ؿىل جدول بأؾٌلل جَسة الأس ئةل اًضفيية ًيوم اًثالاثءبملعاذكة  17/23/3126 زمقكراز

 سالمة واًس يد بأمحد ثويزي كأمني ٌَجَسة. سريبأسيا اخلَيفة اًرابؽ ٌَرئيس اًس يد ؾبد اًلاذز

  مكوؿد ًـلد اجلَسة اًضيرية اخملععة لأجوبة زئيس  3127يناير  23يوم اًثالاثء بخحديد  18/23/3126 زمقكراز

مؽ ادذياز زالزة حماوز مس خلةل حتال  3127يناير  17احلىومة ؿىل الأس ئةل املخـَلة بًس ياسة اًـامة بدل يوم الأزبـاء 

 يد زئيس احلىومة ويه : ؿىل اًس  

 ؛COP22اًس ياسة اًعاكية يف ؿالكاهتا مؽ مؤمتر الأظراف يف االثفاكية االإظاز حول اًخغرياث املنادية  -

 ؛احلواز الاجامتؾي -

 اًس ياسة اًفالحية بني املـعياث املنادية وواكؽ ؿالكاث اًخباذل مؽ الاحتاذ الأوزويب. -

 

 اًـالكاث اخلازجية 

  حلضوز املؤمتر اًربملاينؿىل ثَبية ادلؾوت املوهجة من الاحتاذ اًربملاين االإفريلي بملوافلة  19/23/3126 زمقكراز 

 فرباير 27 و 26 يف حمنية بدلان الأظي وامللعد واذلي سينـلد يويمموضوغ مسامهة املياجرين الأفازكة  حولاالإفريلي 

 جيبويت. يف 3127

  ضاز اًس يد َلد اًض يخ بيد هللا اًرئيس اًسابق جملَس املسدضازين زئيسا املسد بخـيني  23/3127/:1 زمقكراز

 ٌَجنة اًعداكة املضرتنة املغربية الأوزوبية.

 

 اًساذت املسدضازين صؤون 

   املسدضازيناًساذت  هؼام مـاصاثحول  3127 يناير 25 يوم ذزايس يوم امخليسبدنؼمي  21/23/3127 زمقكراز 

ظالهحا، حيرضه اًساذت اًربملاهيون وبـغ اخلرباء وروي الادذعاض.    وسينازيوىاث اإ

 

  خمخَفاث

 ؿىل ظَب املنؼمة املغربية حللوق االإوسان بدنؼمي ًلاء ثواظًل وحتسييس مبجَسبملوافلة   22/23/3126زمق  كراز 

يناير  :2وركل يوم اًثالاثء "احلق يف اٌَجوء بني اًدرشيؽ اًوظين واًلاهون ادلويل"  املسدضازين حول موضوغ

3127. 
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ظالغ  كضااي ًالإ

 

 اًدرشيؽ :

دباز بخوظي جمَس اًنواة  -  .3124بخعفية مزياهية اًس نة املاًية  يخـَق 211.26 زمق كاهون مبرشوغاإ

 

 : اًساذت املسدضازيناًس يداث و  صؤون

مرشوغ اًلاهون  :حول ن من ٍلوؿة اًـمي اًوظنية ٌدلفاغ ؾن ادلميلراظية اًدضازهيــــةان ملدمذاثوضيحيخ نمذهرات -

 اًلاهون اًخنؼميي املخـَق بحلق يف ثلدمي اًـرائغ. مرشوغو  ،اًخنؼميي املخـَق بحلق يف ثلدمي املَمتساث
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 ًلاء ثواظًل ًرئيس جمَس املسدضازين مؽ اًنلابة املس خلةل ملوػفي اجملَس 

 
، ًلاء ثواظَيا مؽ بأؾضاء املىذب 3127يناير  9حىمي بن صٌلص، يوم ادلـة ؾلد زئيس جمَس املسدضازين، اًس يد 

اًخنفيذي ٌَنلابة املس خلةل ملوػفي جمَس 

 املسدضازين.
وكد اس خـرط زئيس اجملَس، ذالل ىذا   

اٌَلاء، الأذواز اجلديدت جملَس املسدضازين يف 

يف ؿالكذو مؽ ادلاؿاث  ، 3122ػي ذس خوز 

اجلياث، ويف ؿالكذو مؽ  اًرتابية وبعفة ذاظة 

احمليط اخلازيج ٌَمؤسسة، ونذا اهخؼازاثو 

 املس خلبَية.
نٌل بأبرس زئيس اجملَس، ادلوز اًيام اذلي  

ثَـبو االإذازت اًربملاهية، يف ثعوير الأذاء 

سرتاثيجية ال ثأأذذ « اًربملاين، مذهرا بأن لك اإ

بـني االإؾخباز اًـنرص اًبرشي واحلفاع ؿىل 

اندساة مدازك جديدت من ذالل برانمج ظموخ ٌَخىوين واًخىوين املس متر، يه جمرذ بأفاكز جامدت  حلوكو مؽ متىينو من

، مربسا يف هفس اًس ياق، ادلوز املرنزي ًنلابة املوػفني نفاؿي ورشيم اسرتاثيجي يف ثزنيي اًوػائف  »ؿىل اًوزق

 اجلديدت جملَس املسدضازين.
: اًنؼام الأسايس ٌَموػفاث مَفاثذازت واًنلابة، الإؿداذ بأوزاق معي حول ومت االإثفاق ؿىل جضىيي جلنة مضرتنة بني االإ  

واملوػفني، واًـمي االإجامتؾي، واًخىوين، وركل من بأجي ؾرضيا يف اًيوم ادلزايس اذلي يـزتم جمَس املسدضازين ثنؼميو 

 مؽ موػفاث وموػفي اجملَس يف اًنعف الأول من صير مازش اًلاذم.
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جَسة معومية ختعط ًخلدمي الأجوبة ؿىل الأس ئةل املخـَلة بًس ياسة اًـامة من كبي زئيس  .2

 احلىومة

بـد جَسة الأس ئةل  ،3127يناير  23اًثالاثء من ادلس خوز، يـلد جمَس املسدضازين يوم  211ظبلا مللذضياث اًفعي 

"الأجوبة ؿىل الأس ئةل املخـَلة بًس ياسة اًـامة من كبي زئيس اًضفيية الأس بوؾية، جَسة معومية ختعط ًخلدمي 

 حول موضوؾي: احلىومة"

ثفاكية االإظاز حول اًخغرياث املنادية " ؼ   ". Cop22 اًس ياسة اًعاكية يف ؿالكهتا مؽ مؤمتر الأظراف يف االإ

 ؾي.ؼ احلواز الاجامت

 

 جَسة معومية ٌدلزاسة واًخعويت ؿىل مضازيؽ كواهني جاىزت .3

جَسة معومية برئاسة املسدضاز اًس يد ؾبد اًلاذز سالمة اخلَيفة  3126يناير  16اًثالاثء ؾلد جمَس املسدضازين يوم 

املخـَق بدنؼمي  12.11بخغيري وحمتمي بأحاكم اًلاهون زمق  56.26اًرابؽ ًرئيس اجملَس ظاذق ذالًيا ؿىل مرشوغ كاهون زمق 

( واًؼيري 3111ماي  :2) 2532من ظفر  26بخازخي  ::2.11.2اًخـَمي اًـايل اًعاذز بدنفيذه اًؼيري اًرشيف زمق 

حداج اجلامـاث وبسن 2:86بأنخوبر  27) 24:6صوال  21اًعاذز يف  2.86.4:9اًرشيف مبثابة كاهون زمق  ( املخـَق بإ

ظوات ذون مـازضة مؽ جسجيي  43(، وركل بأأغَبية 3126هوهرب  21ًنواة يف بأحاكم ذاظة )نٌل وافق ؿَيو جمَس ا

 امذناغ بأزبـة مسدضازين ؾن اًخعويت؛

 18.11يخـَق بخغيري وحمتمي اًلاهون زمق  82.26 وذالل هفس اجلَسة ظاذق اجملَس بالإجٌلغ ؿىل مرشوغ كاهون زمق

حداج الأاك  ذميياث اجليوية ٌَرتبية واًخىويناًلايض بإ
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 بأصغال اٌَجان ادلامئة

 جلنة اًخـَمي واًضؤون اًثلافية والاجامتؾية .2

 :رشوؾي اًلاهوهني اًخاًينيم ذزاسة بأهنت ذالهل  3127 يناير17ؾلدث اٌَجنة اجامتؿا يوم الأزبـاء 

  حداج اجملَس اًوظين ٌَعحافةيل 1:-24مرشوغ كاهون زمق  ؛يض بإ

  يخـَق بًنؼام الأسايس ٌَعحفيني املينيني.  :9-24مرشوغ كاهون زمق 

 

يداؾيا دلى  مىذب اٌَجنة ذاذي بأجي وكد ثلرز بأن يمت ثلدمي اًخـديالث من ظرف اًفرق اًربملاهية حول املرشوؿني مـا واإ

يناير اجلازي، وركل ؿىل بأساش اًبت يف ىذه اًخـديالث واًخعويت ؿىل املرشوؿني يف االإجامتغ  25ينهتيي يوم امخليس 

 ابخداء من اًساؿة اًـارشت ظباحا. 3127يناير  :2امللرز اهـلاذه يوم اًثالاثء 

 برامج اٌَجان ادلامئة

 والاجامتؾيةجلنة اًخـَمي واًضؤون اًثلافية  .2

  3127يناير  25امخليس  

ب در بأجي ًخلدمي اًخـديالث حول مرشوؾي اًلاهوهني املخـَلني بًنؼام الأسايس ٌَعحفيني املينيني،  -

حداج اجملَس اًوظين ٌَعحافة.  واإ

 

  ؿىل اًساؿة اًـارشت ظباحا 3127يناير  :2اًثالاثء 

 اًخاًيني:  مرشوؾي اًلاهوهني اًبت يف اًخـديالث واًخعويت ؿىل -

حداج اجملَس اًوظين ٌَعحافة. )نٌل وافق ؿَيو جمَس اًنواة يف  1:-24مرشوغ كاهون زمق  - يليض بإ

 (.3126ذجنرب  34

يخـَق بًنؼام الأسايس ٌَعحفيني املينيني. )نٌل وافق ؿَيو جمَس اًنواة  :9-24مرشوغ كاهون زمق  -

 (.3126ذجنرب  34يف 
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 جلنة اًـدل واًدرشيؽ وحلوق االإوسان .3

  مبارشت بـد جَسة الأس ئةل اًضفيية 3127يناير  23اًثالاثء 

بضأأن بيؽ اًـلازاث يف ظوز  51.11بخغيري وحمتمي اًلاهون زمق  218.23ذزاسة مرشوغ كاهون زمق  -

( مبثابة كاهون 2:24بأغسعس 23) 2442زمضان  :االإجناس املمتم مبوجبو اًؼيري اًرشيف اًعاذز يف 

 االإًزتاماث واًـلوذ ) كراءت اثهية(.

 

 جلنة اخلازجية واحلدوذ وادلفاغ اًوظين واملناظق املغربية احملخةل .4

  ؿىل اًساؿة اًـارشت ظباحا 3127يناير  24الازبـاء 

 ادلزاسة واًخعويت ؿىل اًنعوض اًخاًية: 

بضان ػروف اًـمي يف اًفناذق  283مبوجبو ؿىل االثفاكية زمقيوافق  67.26مرشوغ كاهون زمق  -

ية يف ذوزثو اًثامنة  2::٬٬2واملنضأ ث املٌلزةل واملعامع املـمتدت من كبي املؤمتر اًـام ملنؼمة اًـمي ادلًو

 .2::2يوهيو  36واًس بـني جبنيف يف 

االإذازية املخباذةل يف امليدان  يوافق مبوجبو ؿىل االثفاكية املخـَلة بملساؿدت 41.25مرشوغ كاهون زمق  -

واًيت وكـت ؿَهيا  3121، نٌل مت ثـديَيا بربوثوهول 2:99يناير  36اًرضييب، املوكـة بسرتاس بوزػ يف 

 .3124ماي  32املمَىة املغربية ببازيس يف 

بأبريي  28يوافق مبوجبو ؿىل االثفاق االإظاز ٌَخـاون املوكؽ بًربظ يف  68.25مرشوغ كاهون زمق  -

 .بني حىومة املمَىة املغربية وحىومة مجيوزية بامن 3125

بني حىومة  3125ماي  23يوافق مبوجبو ؿىل االثفاق املوكؽ بًربظ يف  3.25:مرشوغ كاهون زمق  -

 . املمَىة املغربية وحىومة مجيوزية بأرزبيجان حول اًخـاون واملساؿدت املخباذةل يف امليدان ادلريك

يوافق مبوجبو ؿىل اثفاق اًخـاون يف جمال ثدبري حاالث اًعوازئ، املوكؽ  213.25مرشوغ كاهون زمق  -

 .بني حىومة املمَىة املغربية وحىومة مجيوزية بأرزبيجان 3125يوهيو  24بًربظ يف 

 :2 ماث اجلوية، املوكؽ بندجامينا يفيوافق مبوجبو ؿىل االثفاق بضأأن اخلد 14.26مرشوغ كاهون زمق  -

 املمَىة املغربية وحىومة مجيوزية جضاذ. بني حىومة 3125سبمترب 

 4يوافق مبوجبو ؿىل اثفاق اًخـاون اًثلايف واًفين املوكؽ بًربظ يف  26.:2مرشوغ كاهون زمق  -

 .بني حىومة املمَىة املغربية وحىومة ذوةل اًىويت 3126فرباير

 31املوكؽ مبراوش يف  يوافق مبوجبو ؿىل اثفاق اًخـاون يف جمال اًعحة، 42.26مرشوغ كاهون زمق  -

 .بني حىومة املمَىة املغربية وحىومة مجيوزية اًىوث ذيفواز 3126يناير 
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، يوافق مبوجبو ؿىل اثفاكية اًخـاون االإذازي املخباذل يف املسائي ادلرهية 51.26مرشوغ كاهون زمق  -

بني حىومة املمَىة املغربية وحىومة ذوةل االإمازاث اًـربية  3126مازش  28بدلاز اًبيضاء يف  ةاملوكـ

 .املخحدت

يوافق مبوجبو ؿىل اثفاكية املـيد ادلويل ًخوحيد اًلاهون اخلاض )يوهيدزوا(  53.26مرشوغ كاهون زمق  -

املـمتدت من كبي املؤمتر ادلبَومايس  بضأأن املمخَاكث اًثلافية املرسوكة بأو املعدزت بعرق غري مرشوؿة،

ىل  8املنـلد بروما من   . 6::2يوهيو  35اإ

بني املمَىة  3126ماي  39يوافق مبوجبو ؿىل االثفاكية املوكـة ببيساو يف  64.26مرشوغ كاهون زمق  -

املغربية ومجيوزية غينيا بيساو ًخجنب الاسذواح اًرضييب ومنؽ اٍهترة اًرضييب يف ميدان اًرضائب 

 . ىل ادلذيؿ
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 املىذب اًخنفيذي ًالحتاذ اًـريب ٌَـمي اًخعوؾي يزوز جمَس املسدضازين

ؾبد اًوحيد ، الأمني اًـام جملَس املسدضازيناس خلبي 

دوجة، بأؾضاء املىذب اًخنفيذي ًالحتاذ اًـريب ٌَـمي 

 .3127يناير  7، يوم اًخعوؾي

وذالل ىذا اٌَلاء، كدم الأمني اًـام ٌَمجَس، ؾرضا حول 

اًيندسة ادلس خوزية اجلديدت جملَس املسدضازين واًيت حمتزي 

بخـدذ وثنوغ متثيَية خمخَف ثـبرياث اجملمتؽ، وادلوز اذلي 

ميىن بأن يَـبو اجملَس يف ثـزيز وثعوير اًـمي اًخعوؾي 

ية وؾربية. كامة رشااكث مؽ منؼٌلث ذًو  واإ

، اس خضافت اجامتؿاث املىذب اًخنفيذي ًالحتاذ اًـريب ٌَـمي اًخعوؾي، بداية يناير اجلازي املمَىة املغربية ويذهر بأن

بنان، فضال ؾن املمَىة ًيبيا مبضازنة ذول اًبحرين وثووس و  .املغربية ومرص والأزذن ًو

مىذب  رباهخ حير، 3126 ذالل صير ص خنربويـد ىذا الاجامتغ، الأول بـد اهـلاذ ادلـية اًـمومية يف اًبحرين، 

 هيابة واملمَىة املغربية ؿىل مسؤوًية ؿىل اًرئاسة،اًبحرين  حاسث فيو ،:312 – 3126َفرتت ًٌالحتاذ  ثنفيذي جديد

 .اًرئيس

 

، زئيس جلنة اًضؤون اخلازجية واًلواث املسَحة Pierre Raffarin-Jean سايزت معي اًس يد

 مبجَس اًض يود اًفرويس ًبالذان

، زئيس جلنة اًضؤون اخلازجية واًلواث املسَحة مبجَس اًض يود اًفرويس، Jean-Pierre Raffarin يلوم اًس يد

ىل  32زئيس اًوسزاء اًسابق ٌَجميوزية اًفروس ية، بزايزت معي ًبالذان ذالل اًفرتت من  ، س يجري 3127يناير  34اإ

ملسؤوًني احلىوميني ذالًيا سَسةل من اٌَلاءاث مؽ لك من زئيس جمَس املسدضازين وزئيس جمَس اًنواة، وبـغ ا

 .وزؤساء املؤسساث اًوظنية

ظاز ثلوية ؿالكاث اًعداكة واًخـاون اًلامئة بني جمَس املسدضازين املغريب وجمَس اًض يود  ،وثندزح ىذه اًزايزت يف اإ

 .اًفرويس. نٌل جضلك مناس بة ٌَخباحر حول خمخَف املواضيؽ واًلضااي راث الاىامتم املضرتك

بوفد  ،مرفوكا ذالل ىذه اًزايزت ،ن اخلازجية واًلواث املسَحة مبجَس اًض يود اًفرويسزئيس جلنة اًضؤووس يىون 

زئيس ٍلوؿة اًعداكة بني جمَس اًض يود اًفرويس وجمَس املسدضازين  ،Christian Cambo من اًس يد يضم الك

 .، ؾضويت جمَس اًض يود اًفرويسCatherine Dumas ، واًس يدتBariza Khiari واًس يدت  املغريب

الصازت، س يلوم اًس يد ًلاء ٌَممَىة املغربية،مبناس بة سايزثو  Raffarin ًو ؾرط بأمام املنخدى بأوزوميد  بإ

 .يناير اجلازي 32اذلي سينـلد مبدينة ادلاز اًبيضاء يوم Forum    euromed capital اكبيذال

486العدد  -النشرة الداخليت    مجلس املستشارين 

العالقاث الخارجيتالديبلوماسيت البرملانيت و   
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والاجامتغ اًربملاين املنؼم ؿىل ىامش  ،ًالحتاذ اًربملاين الافريلي :4املغريب حيخضن املؤمتر اًربملان 

 COP22 مؤمتر الادم املخحدت بضأأن اًخغرياث املنادية

  

بًـامصة بيساو،  3126ًالحتاذ اًربملاين االإفريلي، اًيت اهـلدث يف ذجنرب  ٌَجنة اًخنفيذية 78اثفق املضازهون يف ادلوزت 

 .3127هوهرب املغرة ٌَمؤمتر امللبي ًالحتاذ، وركل مبراوش ذالل صير  ؿىل احذضان

اًربملاهيني الأفازكة   س ميىن ،االإفريلي بملغرة ملؤمتر الاحتاذ اًربملاين :4 ؼؿىل بأن ادذياز ؾلد ادلوزت اً ،املضازهون وبأند

ؿداذ ملرتحاث مَموسة ثأأذذ بـني الاؾخباز الاوضغاالث ؼ اًبيئية ٌَلازت الافريلية من بأجي زفـيا ملؤمتر الأدم املخحدت اً من اإ

 .3127هرب بضأأن اًخغرياث املنادية امللرز ؾلده نذكل يف املغرة ذالل صير هو  33

، اجامتؿا برملاهيا حول اًخغرياث املنادية، وركل برشانة مؽ الاحتاذ اًربملاين cop22 ؼ وس يـلد اًربملان املغريب مبناس بة اً

  .ادلويل

486العدد  -النشرة الداخليت مجلس املستشارين  
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 كراز  اًنؼامان ادلاذَيان جملَيس اًربملان:يوما ذزاس يا حول موضوغ  "  اًربملان يـلد من اإ

ياث اًخنؼمي   ً ىلب  "حتليق اًنجاؿة اًربملاهية اإ

ظاز االإؿداذ  جلنة اًخنس يق اًربملاهيةثبـا ملداوالث   ًوزص مراجـة اًنؼامني ادلاذَيني جملَيس اًنواة واملسدضازينويف اإ

ابخداء من  3127يناير  24 الأزبـاء اًربملان ًلاء ذزاس يا مضرتاك، يوم امبراؿات اًخناسق واًخاكمي بيهنٌل، س يـلد جمَس

 .بًبناية اجلديدت مبجَس اًنواة 22ظباحا بًلاؿة زمق  اًساؿة اًخاسـة واًنعف

ىل ثوس يؽ ذائرت املضازنة واًدضاوز رضه ؿدذ من اًفـاًياث اًربملاهية خحوهيدف ىذا اًيوم ادلزايس، اذلي س   واحلىومية، اإ

حول ٍلوؿة من املواضيؽ راث اًـالكة بًـمي اًربملاين، اهعالكا من اًرتانٌلث اًيت بأفرسهتا املٌلزسة، وركل يف بأفق 

 اخلروح بخوظياث معَية ميىن بَوزهتا يف صلك ثـديالث ؿىل اًنؼامني ادلاذَيني اجلازي هبٌل اًـمي.

غال اًيوم ادلزايس بني جَسة افذخاحية، ومخس وزصاث فرؾية سدناكش حماوز حمدذت، ؿىل بأن جيمتؽ وسدذوسغ بأص

ىل اًخلرير اًـام املخضمن خلالظاث وثوظياث  هعاث اإ ظاز جَسة دذامية ؿامة، ثضم مجيؽ املضازنني ًالإ املضازهون يف اإ

 اًيوم ادلزايس.

  اًربملاهني وسينازيوىاث االإظالخ"جمَس املسدضازين ينؼم يوما ذزاس يا حول"هؼام مـاصاث 

 
امخليس وركل يوم  "هؼام مـاصاث اًربملاهني وسينازيوىاث االإظالخ"،يوما ذزاس يا حول  مىذب جمَس املسدضازينينؼم 

 .مبجَس املسدضازين اًندواثبلاؿة  اًـارشت ظباحاابخداء من اًساؿة  3127يناير  25

ظاز اهفذاحو ؿىل ذينامياث ويندزح ىذا اٌَلاء،  ىل املسامهة يف ثأأظري ومأأسسة اًنلاص  وثفاؿالث اجملمتؽ يف اإ سـيا منو اإ

 .اًـمويم اًخـدذي حول اًلضااي الاجامتؾية

اًيوم ادلزايس مناس بة ٌَنلاص املؤسسايت املسؤول واًرظني حول   ويأأمي مىذب جمَس املسدضازين، بأن جيـي من ىذا 

واملاًية واًخلنية والانخوازية املخـَلة بملـاصاث وركل بغية اس خىضاف مساكل وسينازيوىاث لك اًلضااي اًلاهوهية 

 االإظالخ.

 

 ينؼٌلن يوما ذزاس يا حول "اًضغب واًرايضة" فريلا الأظـاةل واملـارصت مبجَيس اًربملان 

يوم   ، وركل"واًرايضةاًضغب  "، يوما ذزاس يا حول موضوغــاةل واملـارصت مبجَيس اًربملانفريلا الأظ ينؼم

 .مبجَس املسدضازين اًندواثبلاؿة  (09.00) اًخاسـة ظباحاابخداء من اًساؿة  3127يناير  12 اًثالاثء

 

 
486العدد  -النشرة الداخليت  مجلس املستشارين 

 أجندة  
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 االإرشاف

 

 
 الأماهة اًـامة جملَس املسدضازين *
 مديرية اًـالكاث اخلازجية واًخواظي *
 االإؿالمكسم  *
 معَحة اًخواظي واًيلؼة االإؿالمية *

 

 

 

 زئيس اًخحرير 

 حفيغ اًلامسي ؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (212+)648329482اًياثف : 

 (212+)648839245 اًفاهس:

 Bulletin.internecc@gmail.com: اًربيد االإًىرتوين

 www.Parlement.ma االإًىرتوين: اًـنوان


