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ع                                          23رمق  اج
ریل 25 االثننيلیوم  ٔ 2016  

ٔسبوعي یوم  ه ا شارن اج ب جملس املس ریل 25إالثنني عقد مك لس السید  رئاسة 2016 ٔ س ا رئ

ن  ٔعام النقط التالیة ،شامشحكمي  دول    :وقد تضمن 
  

 

ب )1 ع قرارات املك  ت
  

ب )2 ع املك ل حمرض اج   املوافقة 
ستوریة )3 لس مع املؤسسات ا  :القة ا

ت احملاسبني -1.3 ذ قانون املالیة والترصحي العام مبطابقة حسا ت حول تنف لحسا ىل  ٔ لس ا تقرر ا
لحساب  ني الفردیة  لسنة املالیة العموم لملكة   ؛2013العام 

  

رشیع )4  :ال
 

اهز  - 1.4 رشیعي    :اجللسة العامة ٔمامرجمة نص 

  لیه( .یتعلق مبدونة الطريان املدين 40.13مرشوع قانون رمق لیة واجلهات  وافقت  ا جلنة ا
ات  ات الرتابیة والب ع املنعقد وامجلا ج ٕالجامع معّدال، يف  ٔساسیة،  ریل  20بتارخي ا ٔ

   ؛)2016

لس من جملس النواب- 2.4 ىل ا دیدة  ا مشاریع قوانني   :ٕا

  ٔرسة والطفو 78.14مرشوع قانون رمق شاري ل س لس   ؛یتعلق 

  متمي القانون رمق  02.16مرشوع قانون رمق ابیة العامة  57.11یقيض بتغیري و نت لواحئ  املتعلق 
اء ستف ابیة  ومعلیات  نت الل امحلالت  ة  واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العموم

ائیة ستف  ؛و

 

 
 

 
 

  

املكتبو  اجتماعات قرارات  
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  ة  05.16مرشوع قانون رمق لف ٔ ثاق حتدي ا ىل م ه  یوافق مبوج
ط يف  لر بني ) 2015نومفرب  30( 1437من صفر  18املربم 

رب  ة،  ٔمرك دة ا ت املت حكومة اململكة املغربیة وحكومة الوال
ة وملحقاته لف ٔ  .هیئة حتدي ا

  ملاء 36.15مرشوع قانون رمق  ؛یتعلق 

  ط يف  72.15مرشوع قانون رمق لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  ریل  14یوافق مبوج بني  2015ٔ
هترب حكومة اململكة املغربیة وحكومة اململكة ال زدواج الرضیيب وملنع ا عربیة السعودیة لتجنب 

ل ىل ا ٔن الرضائب   ؛الرضیيب يف ش

  روما يف  75.15مرشوع قانون رمق ىل االتفاق املوقع  ه  بني حكومة  2015ماي  8یوافق مبوج
ب قطري شاء مك ٔن ٕا ش لتمنیة الزراعیة  ويل   ؛اململكة املغربیة والصندوق ا

 ىل ملحق االتفاق بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  81.15 مرشوع قانون رمق ه  یوافق مبوج
درالیة والوين( الطائفة الفرسیة لبلجیاك سیل -ف لمؤسسات املدرسیة ) رو حول الوضعیة القانونیة 

درالیة والوين  مج التعلميي لف ة اليت تطبق الرب ملغرب، –البلجیك سیل  ط يف ف رو لر احت املوقع 
 ؛2015ٔكتور 

  ط يف  82.15مرشوع قانون رمق لر ة املوقعة  ىل االتفاق ه  بني  2015ٔكتور  5یوافق مبوج
هترب  ع ا زدواج الرضیيب وم ٔلبانیا لتجنب  حكومة اململكة املغربیة وجملس وزراء مجهوریة 

ل ىل ا دان الرضائب   ؛الرضیيب يف م

  ولیة،یوافق  92.15مرشوع قانون رمق ة ا ٔسايس حملمكة العدل إالسالم ىل النظام ا ه   مبوج
لكویت يف الفرتة ما بني  من  29و 26املعمتد من طرف مؤمتر القمة إالساليم اخلامس املنعقد 

ٔوىل  ر  29و 26( 1407جامدى ا  .)1987ینا

ار بتوصل – 3.4  : لنصوص التالیة النوابلس جم ٕاخ

  متمي  110.14مرشوع قانون رمق داث نظام لتغطیة عواقب الوقائع الاكرثیة وبتغیري و یتعلق 
نات؛ 17.99القانون  ٔم  املتعلق مبدونة الت

  متمي القانون رمق ابیة العامة ومعلیات  57.11مقرتح قانون یقيض بتغیري و نت لواحئ  یتعلق 
الل امحلالت  ة  اء ووسائل االتصال السمعي البرصي العموم ائیة؛ستف ستف ابیة و  نت

  ٔو ج  ٔو ت لت  ٔو الرشاكت اليت تعطي العال القة املؤسسات  ة  شفاف مقرتح قانون یتعلق 
ٔو البیو ٔو املستلزمات الطبیة مبهين -تتاجر يف املواد الصیدلیة  ٔو املستحرضاات التجمیلیة  ة  طب

ة ومجعیات املرىض  .الص
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ط ٕاىل السادة  - 4.4 لر نان  ٔس مراس من معیدة لكیة الطب ا
یتعلق مبزاو  25- 14رؤساء الفرق الربملانیة حول مرشوع قانون رمق 

ات الصحیة اويل املنت  .ن حمرضي وم

امئة ) 5 ان ا ل   :ا

ل - - 1.5 مج معل ا امئةار   .ن ا

ئ الشفهیة) 6 ٔس   :ا
  

ٔسبوعیة؛ - ٔعامل اجللسة ا  دول 
 رئاسة اجللسة؛ - 
 .ٔمانة اجللسة - 

 
  

ة)7 مي السیاسات العموم   :اجللسة السنویة ملناقشة وتق
شار السید -1.7 عي  حول انتداب املس ج ميقراطي  ستوري ا دالمراس الفریق ا ة  محمد  مو ميث يف ا

ة؛ اتیة املؤق   املوضو
شار السید  -2.7 شرتايك  حول انتداب املس اتیة  عبد امحلید فاحتيمراس الفریق  ة املوضو مو ميث يف ا

ة؛   املؤق
شار السید  -3.7 اتیة  عبد الصمد مرمييمراس فریق العدا والتمنیة حول انتداب املس ة املوضو مو ميث يف ا

ة؛   املؤق
شار السید مراس الفریق احلريك حول  -4.7 ريسانتداب املس اتیة  عبد الرحامن ا ة املوضو مو ميث يف ا

ة؛   املؤق
شار السید ر -5.7 لشغل حول انتداب املس حتاد املغريب  ة  شید املنیاريمراس فریق  مو ميث يف ا

ة؛ اتیة املؤق   املوضو
شار  -6.7 ٔصا واملعارصة حول انتداب املس ة  عبد السالم بلقشورالسید مراس فریق ا مو ميث يف ا

ة؛ اتیة املؤق   املوضو
شار السید  -7.7 ة العمل التقديم حول انتداب املس ةمراس مجمو اتیة  محمد دعید ة املوضو مو ميث يف ا

ة؛   املؤق
شارة السیدة  -8.7 لشغل حول انتداب املس ميقراطیة  ة الكونفدرالیة ا ة  ر حلرشمراس مجمو مو متث يف ا

ة اتیة املؤق   .املوضو
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ة) 8   : العالقات اخلارج
  

ع الربملاين - 1.8 دادي لالج لقاء إال ورة  تقرر عن ا ملؤمتر  22املوازي 
عقد یوم  دة اليت س ٔمم املت ة إالطار ل ٔطراف يف اتفاق  2016نونرب  13ا

ش    مبرا
رة اململكة املغربیة يف الفرتة املمتدة -2.8 ويل يف ز حتاد الربملاين ا یطالیة يف ٕاطار  ة الصداقة املغربیة  رغبة وفد مجمو
  ؛ 2016ماي  19اىل  15من 
ر العام  - 3.8 لمد شارن  س جملس املس ال السید رئ ستق صاد الرمقي  ق ر و س ة و ارة والصنا ر الت مقرتح وز

س  ة الفكریة یوم امخل لملك   ؛2016ماي  12لمنظمة العاملیة 
ة الصداقة والتعاون املغربیة السعودیة السید احلسن سلیغوة مبراس الفرق  - 4.8 س مجمو ات قصد طلب رئ مو وا

ة لٕالرساع يف هیلكهتا؛ مو   تعیني ممثلهيم يف هذه ا
ٔوروبیة - 5.8 ة الصداقة الربملانیة املغربیة ا متثی يف مجمو ارك السباعي  شار ام لمس   ؛انتداب الفریق احلريك 
ة الصداقة امل- 6.8 ة الصداقة والتعاون املغربیة الفرسیة، ومجمو مو هنائیة  ٔوروبیة الرتیبة ا   ؛غربیة ا
لف  - 7.8 لجمعیة الربملانیة ملنظمة  ورة الربیعیة  ئق املتعلقة  ٔطليسل شامال الو الل /املزمع عقدها بتريا ا ٔلبانیا 

  ؛2016ماي  30ٕاىل  27الفرتة املمتدة من 
ة الصداقة والتعاون املغربیة الرومانیة؛ -8.8 ة العمل التقديم يف مجمو   متثیلیة مجمو
ٔاكدميی-9.8 ني اجلامعیني من  رة وفد من الباح ة والتعاون حول ز یطالیا من  ةمراس من وزارة الشؤون اخلارج مريانو 

  ؛2016ماي  8اىل  3
ة والتعاون حول مسامهة بال -10.8   .د يف مزيانیة الربملان العريبمراس من وزارة الشؤون اخلارج

  : شؤون ٕاداریة) 9

ي مجع السیدتقرر عن  - 1.9 لقاء ا شارن ا ب النقابة املستق ملوظفي جملس املس شارن مع مك س جملس املس   رئ

دى رشاكت توزیع الوقود؛  - 2.9   التعاقد مع ٕا

لزتامات يف ٕاطار املزيانیة   - 3.9 دات و الع ت املتعلقة  شارن مع البیا ت إالداریة ملزيانیة جملس املس مطابقة احلسا
ة لسنة  رمس قانون التصف و    ؛2015العامة 

ٔداء املوظفني؛-4.9 مي    دراسة حول تق
ریة الفریق -5.9 عي حول ٕاحلاق السیدة مجی التدالوي مبد ج ميقراطي  ستوري ا   . مراس من الفریق ا
  : خمتلفات )10

  
ة حول دورة  -1.10 وري "كوی ستعراض ا ت يف  ط؛ 2016ماي  21و 20یويم " الشاملدور الربملا   لر

ستوریة حلضور ندوة بعنوان  -2.10 راسات السیاسیة وا جتاهات الكربى لالجهتاد "دعوة من املركز املغريب 
ٔساسیة ت ا ات احلقوق واحلر از ستوري يف م بقرص املؤمترات  2016ماي  14و 13ملغرب یويم " القضايئ ا

  .بفاس
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ع    22رمق اج

ریل  18 االثننيلیوم  ٔ2016  

  

شارن ی عقد ب جملس املس ریل  18االثنني  ومـــــمك ع 2016ٔ ٔسبوعي اج شارن رئاسة  ا س جملس املس رئ

ن   :وحضور السادة شامش  السید حكمي 

      

ٔنصاري       ٔول   :    محمد ا س،اخللیفة ا   لرئ

وسكوس       س،  :    محید  لرئ         اخللیفة الثالث 

ة التازي       س؛  :    ی م لرئ   اخللیفة اخلامس 

ه       لس   :    عبد الوهاب بلفق   ؛حماسب ا

لس حماسب  :    رشید املنیاري         .ا

دال       لس،  :    محمد    ٔمني ا

لس ٔمني  :    توزئمحد          .ا

        

 :  السادة من لكعن احلضور ف اعتذر 

اله احللوطي                               س،  :  عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

س؛  :    سالمة عبد القادر       لرئ  اخللیفة الرابع 

لس؛ حماسب   :                  العريب حملريش                                ا

لس   :     ٔمحد اخلریف                                  .ٔمني ا
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ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج
 

  

رشیع     :ال

  ء  01/22/2016قرار رمق ة یوم الثال لسة معوم رشیعیني التالیني يف  ریل  19بربجمة النصیني ال ارشة  2016ٔ م
ة الثانیة عرشة زو  ىل السا ع يف نفس الیوم  ٔسئ الشفهیة مع دعوة ندوة الرؤساء لالج  :بعد حصة ا

  متریض 43.13مرشوع قانون رمق ن ا  ؛یتعلق مبزاو 

  ا 44.13مرشوع قانون رمق نة الق   ؛یتعلق مبزاو 

  ا  02/22/2016قرار رمق داث الهیئة الوطنیة  48.15مرشوع قانون رمق ٕ ء وٕا یتعلق بضبط قطاع الكهر
راسة تصة قصد ا لجنة ا ىل ا لس من جملس النواب  ي توصل به ا ء وا  ؛لضبط الكهر

  ا  03/22/2016قرار رمق شاري بعض به تقدم دید قانون مقرتحٕ ٔصا فریق مس  بتغیري یقيض واملعارصة ا
متمي ٔسايس النظام مبثابة القانون و ة لغرف ا تصة قصد دراسته؛ الصنا لجنة ا ىل ا  التقلیدیة 

  
ان ل   :ا

  ىل مقرتح  04/22/2016قرار رمق ٔصا واملعارصة ملوافقة  س فریق ا شارة السیدة جناة مكري رئ نتداب املس
لجنة تعویضا  س ا صب اخللیفة الثاين لرئ عیة يف م ج ة و ب جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ل مك متثیل الفریق دا

یف شار السید محمد مك  .لمس
  

ٔسئ الشفهیة    :ا

  ىل  05/22/2016قرار رمق ٔعامل ملوافقة  ء دول  ٔسئ الشفهیة لیوم الثال ریل  19لسة ا ، اليت 2016ٔ
لسة؛ ل ٔمني  ٔمحد توزي  وسكوس ، والسید  س السید محید  لرئ   سرئسها اخللیفة الثالث 

  ىل  06/22/2016قرار رمق س احلكومة  لسید رئ ة  ٔجوبة املو صصة ل د اجللسة ا بعرض موضوع حتدید مو
لسیاسات العامة وكذا موضوع  ٔسئ املتعلقة  ة ا مو ٔعضاء ا دد  اتیة امللكفة بتحضري اجللسة املوضو  حتدید 

ة مي السیاسات العموم نتاج الرثوة"حول موضوع  السنویة ملناقشة وتق ٕ ة املرتبطة  ىل ندوة " السیاسات العموم
ء  متعة یوم الثال ریل  19الرؤساء ا ٔ2016. 
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ة    :العالقات اخلارج

  ىل   07/22/2016قرار رمق حتاد الربملاين إالفریقي ملوافقة  دعوة 
ورة  ٔشغال ا حتاد یويم  68حلضور  ذیة لهذا  خلرطوم؛ 3و  2لجنة التنف  یونیو 

  ىل  08/22/2016قرار رمق مجملوافقة  رة ر ٔمانة من وفد ز ويل الربملاين لالحتاد العامة ا  ٕاطار يف لمغرب ا
ریل 23- 20من    Cop22 ل التحضري  ؛ 2016 ٔ

  ويل قصد إالرشاف  بتعیني 09/22/2016قرار رمق حتاد الربملاين ا سیق مع  لت لس  ٔمني ا ٔمحد توزي  السید 
ىل هامش فعالیات  لیوم الربملاين املقام  ضان الربملان املغريب  ح ي ستحضنهنا   cop22ىل التحضريات املتعلقة  ا

ل ش شهر نونرب املق   .مرا
  

  :داریةإ شؤون 

  ب لوضع  10/22/2016قرار رمق ات املقدمة من طرف املهندس املعامري امللكف من طرف املك بتطبیق املقرت
دید  ل لت ه املق ب يف اج ٔنظار املك ىل  ة  اریوهات املمك لس وعرض الس تصاممي هندسیة لتوسعة مقر ا

  .اخلیار التقين املناسب لهذه التوسعة
  

  

لمتابعة   قضا 
  
  

  :شؤون ٕاداریة
  

 ل البت ٔج ا النقابة املستق يف مرشوع  ت ات اليت ستقد قرتا ني توفر  كون املوظفني ٕاىل  ة  اتفاق
لس؛   ملوظفي ا
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  قضا لالضطالع

  
  

ستوریةال لس مع املؤسسات ا  :قة ا

  

  ستوري رمق لس ا اب ٕالغاءرفض طلب   993 /16صدور قرار ا شة ایتعال والسید عبد  انت ا السیدة 
شارن  الرحمي اطمعي لس املس  ؛مب

  سان حول لس الوطين حلقوق إال دید رشوط رٔي ا ىل التوايل، بت مرشوعي القانونني التنظميیني، املتعلقني 
دید رشوط  رشیع، وبت ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال ات ممارسة احلق يف تقدمي ویف ویف

ة؛  العرائض اىل السلطات العموم

  يئ عي والب ج صادي و ق لس  ت ٕادماج "حول موضوع رٔي ا طلبات اجلهویة املتقدمة وحتد م
 ؛"السیاسات القطاعیة

  لوقایة ايب وحماربة الفس"من الرشوة حول صدور دراسة الهیئة املركزیة  نت صاد  ق ني   ؛"ادتق

رشیع   :ال

 رشیعیة التالی النوابلس جم توصل  : ةلنصوص ال

  
o  ارة  69.15مرشوع قانون رمق ظمة الت شاء م ش ٕال ة مرا ىل الربوتوول املعدل التفاق ه  یوافق مبوج

  ؛2014نومفرب  27املعمتد جبنیف يف , العاملیة 

o  ٔسايس  84.15مرشوع قانون رمق ىل النظام ا ه  ٔعضاء یوافق مبوج ول ا منیة املرٔة يف ا ملنظمة 
الیا(مبنظمة املؤمتر إالساليم  ظمة التعاون إالساليم  ملنظمة ) م ة  ي اعمتده جملس وزراء اخلارج ا

ه  ورة يف دورته السابعة والثالثني بدوشن ستان(املذ ك   ؛2010ماي  20اىل  18من ) طاج

o  اربة العنف 103.13مرشوع قانون رمق ساء؛ یتعلق مب  ضد ال

o ات احمللیة؛ دید تنظميي قانون مقرتح مجلا ٔعضاء فریق العدا والتمنیة یتعلق   تقدم به 
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ة   :العالقات اخلارج

  اف ة والتعاون حول است مراس من وزارة الشؤون اخلارج
ٔورويب حتاد ا ٔوروبی جملس   ةضد قرار حممكة العدل ا

ٔورويب حتاد ا لغاء االتفاق الفال بني املغرب و  ٕ   ؛القايض 
  حتاد العام ملقاوالت املغرب حول ئ التازي لعضویة مراس فریق  شارة  انتداب السیدة املس

  ؛جلنة الصداقة املغربیة الفرسیة

  ميقراطي ستوري ا عي يفمتثیلیة الفریق ا ات الصداقة  ج امئة ورئاسة مجمو الشعب الوطنیة ا
  ؛والتعاون

  ة الصداقة مراس فریق العدا والتمنیة حول عضو يف مجمو ل الشیخي  شار ن تعیني السید املس
ٔوروبی   ؛ةا

  ات الصداقة والتعاون بفریق العدا  تعینيمراس فریق العدا والتمنیة حول   والتمنیة؛رؤساء مجمو

 دة ستقاليل الفریق متثیلیة ة يف والتعادلیة لو   ؛الرومانیة املغربیة والتعاون الصداقة مجمو

 دة ستقاليل الفریق متثیلیة ة يف والتعادلیة لو   الفرسیة؛ املغربیة والتعاون الصداقة مجمو

 ٔصا فریق ٔعضاء حمني دول ات لرئاسة واملعارصة ا  الشعب يف ومتثیلیهتم والتعاون الصداقة مجمو
ولیة الوطنیة امئة وا   ؛ا

 ات الربملانیة يف لك من  دول مو جلنة الصداقة والتعاون املغربیة الفرسیة وجلنة متثیلیة الفرق وا
ٔوروبیة   .الصداقة والتعاون املغربیة ا
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  ات مع اح لس جيري م س ا ٔردنیة الهامشیةرئ ململكة ا س الوزراء   .رئ
  

 

شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق

ٔردنیة الهامشیة، السید  ململكة ا س الوزراء  ن شامش، رئ
سور، یوم امجلعة  ریل  22عبد هللا ال لس 2016ٔ  .مبقر ا

ٔشاد اجلانبان مبتانة ومعق    لقاء،  الل هذا ا و

قني، واملسمتدة من العالقة  ن الشق الروابط اليت جتمع الب
ن، صاحب اجلال امل  اهيل الب ٔخویة املمتزية بني  ا

محمد السادس نرصه هللا وصاحب اجلال امل عبد هللا 

ن احلسني حفظه هللا   .الثاين 
ة مستوى وجسل اجلانبان ب    ینام ام  قوة ارتیا

ن لتعزز وتطور  زخر هبا الب ر لك املؤهالت اليت  ا ٕاىل اس ن، كام د القات الرشاكة إالسرتاتیجیة بني الب

صادیة ق   .الرشاكة 

هتدیدات إالرهابیة    ها املنطقة خصوصا ا ت اليت توا د   .وتوقف اجلانبان عند اجلیل اجلدید من الت

لس،     س ا ٔول لرئ ال اخللیفة ا ستق ٔنصاري، وسفري اململكة املغربیة املعمتد  حرض  السید محمد ا

يل حسن الاكید ط، السید  لر ٔردنیة الهامشیة املعمتد    .ٔردن، السید حسن عبد اخلالق، وسفري اململكة ا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الرئاسة شطة   أ

الداخلية شرة ن  493 العدد-ال شار املس  مجلس



12 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ٔشغال شارك يف  لس  س ا امجلعیة الربملانیة بني الربملان املغريب و الندوة املشرتكة رئ
ٔطليس لف شامل ا ٔربعاء  املنعقدة ملنظمة  س  20یويم ا ریل اجلاري 21وامخل ٔ. 

شارن السید حكمي  س جملس املس شارك رئ
ٔشغال ة ن شامش يف  تاح لندوة املشرتكة   اجللسة إالف

لف شامل بني الربملان املغريب و  امجلعیة الربملانیة ملنظمة 

ٔطليس  22و 20ما بني ، اليت انعقدت مبقر الربملان ا

ریل اجلاري، مبدا هامة  ٔن هذه الندوة ٔ ٔكد فهيا 

ٔن القضا  ش مترن التفكري امجلاعي  ام  لق اسبة  م

 ٔ ت وا د لت یةسئ املرتبطة  ٔم یوسیاسیة واجل  ا
ة و  ظومة املشرتكة بني بالد وحمیطها إالقلميي من  م

ٔن جملس  نیة، معتربا  ة  ٔطليس من  لف شامل ا

مترن  ٔمهیة لهذا ا شارن یويل اكمل ا وراملس لف شامل  لنظر  ي تلعبه امجلعیة الربملانیة ملنظمة  ٔسايس ا ا
ني يف داد املرش ٔطليس يف ٕا ٔساسیة ذات  ا لقضا ا ة املتعلقة  لمشاركة يف النقاشات العموم لف  ل ان املنمتیة  الب

ٔعضاء يف احللف يف جمال  ول ا ت ا رملا ه قدرات  ي تقوي ف ٔمين واجلیوسیايس، يف نفس الوقت ا الطابع ا

ة    . املراق

ت نفسها املتعلقة ب    ٔولو لس  یتقامس القمي وا ٔن ا ٔضاف  ع و داد و ت ت يف مسار ٕا دمع موقع الربملا

فاع ة و سیاسات ا مي السیاسة اخلارج  . و تق

س  ٔن " ويف هذا الصدد قال السید الرئ ٔود  ٔهنا يف هذه الندوة، فٕاين  ش داول  لنظر ٕاىل احملاور اليت س

شخیص الوارد يف الفقرات  ٔننا نتقامس معمك نفس ال ثی 9، و 8، 7ٔشري ٕاىل  لجمعیة الربملانیة  420رمق  ات القرار من ح

ٔطليس املعمتدة بتارخي  ىل مقاربة  . 2015ٔكتور  12حللف شامل ا ا الوطنیة املعمتدة  لنظر لتجرب نعون،  حن مق ف

ة يف ماكحفة إالرهاب  اق لوقایة من   اس غي دمعها بربامج  ٔنه ی ة و  ري اكف ٔن تدابري حفظ النظام  اكيل الزنوع الراد ب

radicalisation  اكيل زع الطابع الراد   . déradicalisationو 

ٔكرث من  ذ  لتجربة املغربیة يف ماكحفة إالرهاب م ٔويل  مي  ال من الثقة، بعد تق ٔن نؤكد الیوم، بقدر  وميكن 

كرس الطابع یين، و  ادة هیلكة احلقل ا هود املتظافر لسیاسات ٕا ٔن ا   لقمي إالسالم السمح،  املركزي عقد من الزمن ب
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ایةو  دد من الالحقة واملراجعات إالرادیة و  مساعي الر التدرجيیة اليت قام هبا 

ال  لن  ٔ ي  احملكومني سابقا يف قضا إالرهاب ، ٕاضافة ٕاىل املسلسل ا

ة،   امل محمد السادس  ی اجه الرتبیة ا   يه لكها  مؤخرا عن اطالقه ملراجعة م

ز منوذج مغريب  ٔن تعترب راك جزء من اسرتاتیجیة مشولیة  ا قراءهتا  اص يف جمال مساعي ميكن يف 

لف شامل  ٔطليس و مع حمیطنا إالقلميي سیاسات الوقایة من إالرهاب، و هو منوذج ميكن تقامسه مع رشاكئنا يف    ." ا

ٔیضا ٕاىل الرؤیة املشرتكة بني اجلانبني خبصوص  س  ٔشار السید الرئ شخیص املتعلق برضورة التعاون "و ال
لول وطنیة   ل التمنیة، و ٕابداع  ٔ ويل من  ىل مستوى ا ميقراطیة احمللیة  عیة وتقویة ا ج صادیة و  ق لمشالك 

لوقایة من إالرهاب  ت  ٔفضل الضام ات الرتابیة بوصفها   ".امجلا

ٔنه   ٔكد يف هذا السیاق  الس اجلهویة املنتخبة"و ه ا ٔت ف ي بد صاصاهتا  يف الوقت احلايل ا مبامرسة اخ
ستوریة و  شاريك لربامج التمنیة اجلهویة،  القانونیة اجلدیدةا داد ال اصة يف جمال إال ي  ، ر ا ٔ ميكن التفاؤل 

اء ا ٔح ىل مستوى بعض املناطق القرویة وبعض ا رامج التمنیة الرتابیة  دثه هذا اجلیل اجلدید من  لمدن، سی حملیطة 

ا،  ات الهشة فهيا وضعیة تعرضهم ٕاىل احملددة جغراف ش بعض الف ٔو اليت تع زالق حنو مشاریع ٕارهابیة  خماطر 

اق  ات ٕارهابیة لت    ". جبام

ىل  ة  ابة يف صورة سیاسات معوم ٔشار ٕاىل احملاوالت اليت تقوم هبا بالد لتقدمي عنارص ٕا ٔن  وبعد 

ال الطايق  لتمنیة املستدامة سواء يف ا ت إالسرتاتیجیة املتعلقة  د ددة(الت ٔمن الغذايئ ٔو يف) الطاقات املت  جمال ا
ٔخرض( ذ )خمطط املغرب ا ملغرب م سانیة اجلدیدة املتبعة يف جمال الهجرة  س ٕاىل السیاسة إال ، تطرق السید الرئ

لقدرة 2013 ات وتورات، یطرح حتد ف یتعلق  زا ني من دول تعرف  ٔن تدبري التدفقات الهجرویة والناز ، معتربا 

ٔوريب املالیة والتنظميیة واالٕ  حتاد ا ىل مستوى  ة  ٔن سیاسات الهجرة املنهت ال  ىل تدبريها، مضیفا يف هذا ا داریة 

لوال مالمئة هنم املغرب، ال تقدم  رشاكهئا  من ب القة    .يف 

ٔن     س  ت هذا "واعترب السید الرئ منوذج  تث ٔقل ما یقال عنه  ا الوطين یمت يف حمیط صعب ، حمیط 

ا من الالیقني  ٔنه حمیط هتمين ٔقل  ىل ا لقضا . لیه يف املر الراهنة ويف املدى املنظور  فاالستعامالت السیاسیة 

اطر  ل جوار الصعب، ٕاضافة ٕاىل ا ولیة و حىت من ق دد من املنظامت ا ل  ة من ق املسمترة و اجلدیة اليت  احلقوق

نفصال  ساریو  ري ميثلها التقاء اسرتاتیجیة البول ات إالرهابیة وشباكت اجلرمية املنظمة والهجرة  یة مع اسرتاتیجیات امجلا

ت  ا رب ٕا هتا ٕاال  ل و الصحراء، يه لكها خماطر وهتدیدات ال ميكن موا طقة السا رش يف م ل جتار  ة و النظام

ٔط لف شامل ا ول مع دمع املنظامت إالقلميیة مبا فهيا  ود ا سقة تتظافر فهيا      ." ليسم

اهنم، إالعتناء مبفهوم  ويف ني يف ب س املؤمترن، بوصفهم مرش شد السید الرئ ري  ٔ رشي"ا ٔمن ال كام " ا

دة رمق  ٔمم املت مترب  10بتارخي  66-290جرى حتدیده يف قرار امجلعیة العامة ل بتارخي  64- 291وكذا قرارها رمق  2012س

دة هبذا اخلصوص2010یولیوز  16 ٔمم املت ٔمني العام ل   .، وكام طورته التقارر املتعددة ل
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ٔشغال هذا امللتقىو س يف هنایة  ىل  تناول اللكمة جمددا السید الرئ ه  ارضة شدد ف الصات، اكنت  ستة 

م، وميكن حرصها يف ما یيل يف املناقشات ٔ ىل مدى ثالثة  دت     :اليت ام

 هتدیدات إالرهابیة ـٔول ٔن شبح إالرهاب وا ة ب ا ات يه تبلور وتقامس الق ا ٔو الق ى هذه اخلالصات 
ت العمل املشرتك ٔولو ىل رٔس  وام  ىل ا ٔن یظل  غي    .ميثل حتد مشرتاك، ی

 دي، ي هذه اخلالصات، ويه مرتبطة هبذـن ٔن التدابري ٕاذ ا الت ٔن الشواهد الواقعیة تؤكد  یظهر 

ٔن تتعزز  غي  ة، ٕاذا ی ري اكف ة ال غىن عهنا، ولكهنا  یة وٕاجراءات حفظ النظام يه رضورة مل ٔم ا
رشي  اكيل املس لوقایة من الزنوع الراد رامج معلیة  ة ودمع  الل صیا ٔكرث، من  ٔكرث ف ٔن تتوطد  و

ٔن د ىل نطاق واسع، و ذ يف التصا ِ ٓ اكيل املتفامق وا ٔیضا بربامج لزنع الطابع الراد   .تتعزز 

  ٔو ٔن املقاربة املغربیة  ات مشرتكة، يه  ا ٔهنا ق ش ٔنه قد تبلورت  لث اخلالصات اليت یظهر 
ربة هامة منوذج املغريب يف جمال ماكحفة إالرهاب، تقدم لك تواضع  ٔن یمت  ا راسة وب رة  د

رها   .ىل نطاق واسع اس

  دم ٔمهیة ورضورة  ة ب ا ٔننا نتقامسها شلك قوي، يه تبلور وتقامس الق ات اليت یظهر  ا رابع الق
سالم السهل  س اهدون ٕاىل جر ٕالیه، وهو خف  سعى إالرهابیون  ي  السقوط يف الفخ ا

ميقراطیة متعات ا ٔساس ا ُشلك  يل التدرجيي عن القمي اليت  ، خصوصا القمي املرتبطة ٕالغراء الت

سان واحلریة ميقراطیة وحقوق إال   .واملُمتحورة حول ا

  وازي سري يف خط م ٔن  غي  ثاث ینابیعه ی ود ماكحفة إالرهاب واج ٔن  ة ب ا امسا تبلور الق

ٔجوبة  ل ٕابداع وابتاكر  ٔ ل التمنیة ومن  ٔ ويل من  ود دمع وتعزز التعاون ا ومزتامن كذ مع 
عي ملمو  ج صادي و ق ال  اننا يف ا ات واسعة من مواطنات ومواطين ب سة النتظارات قطا

  .والثقايف

 الصة ٔو املسترتة، واليت  متثل يف، سادس  اطر امجلة، سواء الظاهرة مهنا  ة ٕاىل ٕادراك ا احلا

ل، طقة الصحراء والسا لتقاء والتقاطع املوضوعي املوجود يف م لهيا  ه  ینطوي  ىل و

ري  ات إالرهابیة وشباكت اجلرمية املنظمة والهجرة  نفصالیة وامجلا اخلصوص، ما بني احلراكت 

هيم ٓس سول مب رش وال ل جتار  ة و   .النظام

س ويف هذا السیاق حىي ب ماكحفة الغش التابع  السید الرئ ٔوريب، ومك حتاد ا ه  ود  ىل و

سانیة  دات إال لیل القاطع جرمية رسقة وهنب املسا شف يف تقرره الشهري  ي  دید، وا ةالت لمواطنني  املو

ت تندوف احملتجزن   .يف خم
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 ال س امجلعیة الوطنیة جبمهوریة ب استق  ئبة رئ
 

س امجلعیة  ئبة رئ وسكوس،  شارن، السید محید  س جملس املس ل اخللیفة الثالث لرئ استق

، السیدة  س  Katleen Levy Garcíaالوطنیة جبمهوریة ب ریل  21، والوفد املرافق لها، یوم امخل ٔ2016 
لس  .مبقر ا

لقاء، تناول اخللیفة الثالث      الل هذا ا و

لس  س ا ة اليت تعرفها العالقات املغربیة لرئ ینام ا

ة التارخيیة اليت  رة امللك ٔمهیة الز ة، مربزا  ـ البنام
قام هبا صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه 

رهان اسرتاتیجي  ة،  ٔمراك الالتی هللا ٕاىل دول 
القات  ان، ولتقویة  لتعزز العالقات مع هذه الب

اصة مع ب وب  وب ـ ج ا ؤمراك ج ان ٕافریق

ة   .الالتی

نضامم الربملان      ر  لس ٕاىل تطور التعاون الربملاين املشرتك، كام ذ س ا ا اخللیفة الثالث لرئ ود
لمغرب  ٔمهیة املوقع اجلیو اسرتاتیجي  ىل  ٔمراك الوسطى، مؤكدا  رملان  ى  عضو مالحظ  لسیه  املغريب مب

سبة مجلهوریة ل ا والعامل العريب بوابة هامة    .ب حنو ٕافریق
الل     ميقراطي التمنوي املغريب املتفرد من  منوذج ا لس ا س ا واستعرض اخللیفة الثالث لرئ

اطق البالد وخصوصا  ال امل محمد السادس نرصه هللا، يف اكفة م ٔطلقها  ة اليت  ٔوراش الكربى والطمو ا

لمملكة ٔقالمي اجلنوبیة    .يف ا

دیة     ٔمهیة و ىل  ید  ٔ لس الت س ا دد اخللیفة الثالث لرئ وخبصوص قضیة الصحراء املغربیة، 
عل حول هذه  ادل، دامئ وواقعي حلل الزناع إالقلميي املف ل  لمملكة  ٔقالمي اجلنوبیة  ايت يف ا مقرتح احلمك ا

را  لمملكة، مذ دة الرتابیة  ي حظي القضیة يف ٕاطار السیادة الوطنیة والو ٕالجامع الواسع ا يف هذا إالطار 

ويل ل املنتظم ا   .به املقرتح املغريب من ق

رية اليت یبدلها املغرب حتت     جلهود الك زتازها القوي  س امجلعیة الوطنیة جبمهوریة ب عن ا ئبة رئ ربت  هتا،  ومن 
القات التعاون والصدا ال امل محمد السادس لتعزز  ادة    .قة مع مجهوریة بق

ٔن املوقع اجلیو اسرتاتیجي للك من املغرب وب یؤهلهام لتطور وتعمیق    ة  ؤكدت املسؤو البنام

االت والس ٔمراك   القاهتام يف خمتلف ا لمغرب حنو  ٔن ب تعد جرسا  اري، معتربة  صادي والت ق ال  ا

ة، واملغرب كذاك یعد بوابة لب ا والعامل العريبالالتی   . حنو ٕافریق
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ئبة   لمملكة املغربیة، قالت  دة الرتابیة  وخبصوص قضیة الو

ىل  طالع  ٔفاكر، و رة هو تبادل الرؤى وا ، ٕان الهدف من هذه الز س امجلعیة الوطنیة جبمهوریة ب رئ
ل حلل لك اخلالفاتاحلقائق  ٔم ٔن احلوار هو الوسی ا   .املتعلقة مبلف الصحراء، مؤكدة 

  

 س جملس نواب الشعب جبمهوریة توسااستق  ل رئ
 

لس، السید  س ا خللیفة الثاين لرئ ن شامش، مرفوقا  شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق

س جملس نواب الشعب  جبمهوریة عبد إال احللوطي، رئ

، وذ یوم  توس، السید محمد النارص،  والوفد املرافق 
ٔربعاء  ریل  20ا لس 2016ٔ  .مبقر ا

لقاء، تناول اجلانبان مستوى    الل هذا ا و

ة املمتزية  عیة والثقاف ج العالقات التارخيیة والسیاسیة و
وى اليت جتمع بني اململكة املغربیة ومجهوریة توس، واليت تتق

ن صاحب  بفضل إالرادة السیاسیة املشرتكة لقائدي الب

س محمد  اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، وخفامة الرئ

دة  البا لیة الوا ٓفاق املستق را  يس، كام ذ قائد الس
قة يف شهر ماي  ة التارخيیة جلاللته ٕاىل مجهوریة توس الشق رة امللك حهتا الز   .2014اليت ف

ستفادة من اخلربات،    رب  ا اجلانبان ٕاىل بلورة مشاریع معل ملموسة لتقویة التعاون الربملاين املشرتك،  ود
م املشرتك ه ولیة حول القضا ذات  شاور يف احملافل ا سیق وال یف الت ك ارب، و   .وتقامس الت

رسیع وترية بناء دیدة ل ادرات  ٔمهیة ٕاطالق م ىل  ٔكد اجلانبان  إالحتاد املغاريب بدو امخلس، كفضاء  و
ندماج  مل الشعوب املغاربیة يف  ق  ها املنطقة، وحتق ت اليت توا د اهبة اجلیل اجلدید من الت لعمل املشرتك، و

ش الكرمي ستقرار والع ٔمن و   .وا
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  س جملس شارنرئ ل معدة مدینة اجلزرة اخلرضاء املس  .ستق

 
س  ن شامش، معدة مدینة اجلزرة اخلرضاء، ورئ شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق

لس الشیوخ إالسباين، السید  ة مب ٔربعاء José Ignacio Landaluceجلنة الشؤون اخلارج  20، یوم ا
ریل  لس 2016ٔ  .مبقر ا

الل هذ    لقاء، مثن اجلانبانو معق  ا ا
ة  انة الروابط التارخيیة واحلضاریة والثقاف وم

عیة  ج ن  و صادیة اليت جتمع بني الب ق و
والشعبني الصدیقني، واليت تتعزز بفضل العالقات 
ن صاحب اجلال امل محمد  املمتزية لقائدي الب
السادس نصـره هللا والعاهل إالسباين امل 

ل    .السادس یيبف
ٔمهیة املوقع اجلیو    ىل   -وشدد اجلانبان 

ٔمن  لمغرب كقوة فا يف حفظ ا اسرتاتیجي 
ٔبیض املتوسط وب البحر ا ستقرار ج   .و

لرشاكة     ن لالرتقاء  رملاين الب ة بني  ر اكفة الفرص املتا ا اجلانبان ٕاىل رضورة اس كام د
ة املغر  منوذج ن والشعبني الصدیقنيإالسرتاتیجیة ا دمة ملصاحل الب ٔمام    .بیة ـ إالسبانیة، ودفعها ٕاىل ا

م املشرتك     ددا من القضا ذات إاله لقاء،  الل هذا ا   .وتناول اجلانبان، 
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  شارن س جملس املس ات مع رئ اح عن  وفدجيري م
ة ـ املغربیة ة الصداقة الربملانیة البحری  مجمو

 

لس، السید  س ا خللیفة الثاين لرئ ن شامش، مرفوقا  شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق
رئاسة  ة ـ املغربیة،  ة الصداقة الربملانیة البحری احللمي عبد هللا مراد، یوم  السید عبد عبد إال احللوطي، وفدا عن مجمو

ٔربعاء  ریل  20ا لس 2016ٔ  .مبقر ا

س    ر السید رئ لقاء، ذ الل هذا ا و
لعالقات اجلیدة اليت جتمع بني اململكة املغربیة  لس  ا

اال ٔكرث  ت، واليت تتعززومملكة البحرن يف خمتلف ا

ربط قائدي  ة اليت  ٔخویة املت بفضل العالقات ا
ن صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه  الب
ٓل  ن سلامن  ىس  ن  ال امل محد  هللا، و

  .لیفة

ٔمهیة العمل     س ٕاىل  وتطرق السید الرئ
الربملاين املشرتك، ودوره يف تدعمي وحتصني العالقات 

ىل شتغال  شارن يف  لس املس ة، مؤكدا إالرادة القویة  رملانیة ملموسة هتم تقویة العالقات املغربیة ـ البحری  مشاریع 
قني ن الشق   .الثنائیة بني الب

ٔبدى استعاد بالده لالستفادة من  رة، كام  ٔمهیة هذه الز زتازه ب س الوفد البحریين عن ا رب رئ ته،  ومن 
سان هنوض حبقوق إال   .التجربة املغربیة الرائدة يف جمال العمل الربملاين وا

ٔكد ا   دهتا الرتابیة وسیادهتا   ملسؤول البحریين دمع وتضامن مملكة البحرن مع و اململكة املغربیة يف قضیة و
ايت يف الصحراء املغربیة وها يف نفس إالطار مبقرتح احلمك ا ٔراضهيا، م   .ىل 
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  اهزةلسة ىل مشاریع قوانني  راسة والتصویت  ة   معوم
  
ء  عقد شارن یوم الثال ریل  19املوافق ل  1437رجب  11جملس املس ة  2016ٔ لسة معوم

شار رئاسة وسكوسالسید  املس ٕالجامع  الثالثاخللیفة  محید  اللها  مرشوع قانون رمق  ىلصادق 
ىل 43.13 متریض، و ن ا ا 44.13رمق  مرشوع قانون یتعلق مبزاو  نة الق  .یتعلق مبزاو 
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.  

  

  ات الرتابیة جلنة لیة وامجلا ا ٔساسیةا ات ا  .والب
 

ا یوم  لجنة اج ٔربعاءعقدت ا ریل  20 ا ىل 2016ٔ ال  مرشوع قانون  صادقت 

  .یتعلق مبدونة الطريان املدين  40.13مرشوع قانون رمق 

ق ما یيل سهتدف حتق   :ولتذكري فٕان هذا املرشوع 

  رشیع الطريان املدين بعد معلیة ل الثغرات اليت یعرفها  ق اليت خضع جتاوز  التدق

  لها املغرب؛

  ٔمن الطريان املدين وحامیة حقوق ال يف جمال السالمة اجلویة و ٔمني مستوى  ت

ولیة؛ ضیات ا لمق   املسافرن طبقا 

  ٔ د ر يف متویل وبناء واستغالل املطارات وكرس م ٕالس لقطاع اخلاص  السامح 

  طاع العام واخلاص؛قالرشاكة بني ال

 ؛ مواص مسلسل   حترر النقل اجلوي وفق رشوط املنافسة العاد

  شهده جمال الطريان املدين وتطور قطب ي  ولو ا بة التطور التقين والتك موا

ال لتكون يف املهن املتعلقة هبذا ا  .منوذ شامل 

  

  

  

  

  

  

الدائمة ان ال رامج و  أشغال

امئةٔشغ ان ا ل ال ا  
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ةجلنة  - 1 ات إالنتاج ة والقطا  .الفال

 ء ریل  26 الثال ئ الشفهیة  2016ٔ ٔس لسة ا  :بعد 

  داث الهیئة الوطنیة  48دراسة مرشوع قانون رمق ء وٕا یتعلق بضبط قطاع الكهر

ء   .لضبط الكهر

ات جلنة  - 2 لیة وامجلا ا ٔساسیةا ات ا  .الرتابیة والب

 ٔربعاء ریل  27 ا ة العارشة 2016ٔ ا والنصف ىل السا ة ال( صبا  :)املغربیةقا

 متمي القانون رمق  02.16راسة مرشوع قانون رمق د لواحئ  57.11یقيض بتغیري و املتعلق 

اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي ستف ابیة العامة ومعلیات  ة  نت العموم

ائیة ستف ابیة و نت  .الل امحلالت 

عیة - 3 ج ة و  .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

  ٔربعاء ریل  27ا ٔ2016 
 

 ا ة العارشة صبا ن  45.13مواص دراسة مرشوع قانون رمق  :ىل السا یتعلق مبزاو 

ٔهیل ادة الت ٔهیل وٕا متریض والت  .ا

  ة الثالثة بعد یة :الزوالىل السا ان واملهن الف لف  .مواص دراسة مقرتح قانون یتعلق 

فاع الوطين واملناطاخلارججلنة  - 4  .ق املغربیة احملتة واحلدود وا

 ٔربعاء ریل  27 ا ا  2016ٔ ة العارشة والنصف صبا  :ىل السا

 ىل راسةا ة 17مشاریع قوانني هتم  والتصویت   .اتفاق

اتجلنة  - 5 ة والقطا ة الفال  .إالنتاج

 ة الثالثة بعد الزوال  2016 ماي 02 إالثنني  :ىل السا

  اقشة حصی اسرتاتیجیة ة، وخطة الوزارة ٕالنعاش " 2020رؤیة "م لسیا
ني، وسهیل ولوج الرشاكت  لني السیاح ، وتقویة تنافسیة الفا القطاع السیا

لمتویل، وسیاسة الوزارة لرتوجي املنتوج السیا  ة  ريها من املغريبالسیاح  و
    .املواضیع ذات الص

  
  
  

ان ل ات ا مج اج  ر
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  لف شامل الربملان املغريب حيتضن ٔ ٔشغال الندوة املشرتكة مع امجلعیة الربملانیة ملنظمة   طليسا
  

  

ضن ٔشغال الندوة املشرتكة للك  22 و 20الل الفرتة ما بني غريب، الربملان امل اح ریل اجلاري،  ٔ
ملتوسط) روز روث(من  لجنة اخلاصة  صادیة    وا ق لعالقات  لجنة الفرعیة املعنیة  ٔوسط وا والرشق ا

ٔطليس، رة ل ٔطليس  العا لف شامل ا لجمعیة الربملانیة ملنظمة   .التابعتني 

يف ٕاطار تقویة  الندوةتندرج هذه  و  
الربملانیة  بني الربملان املغريب وامجلعیة التعاون

الل وضع  ٔطليس من  لف شامل ا ملنظمة 
وسطي" ي حيظى به" رشیك م الربملان   ا

ى هذه امجلعیة   .املغريب 

  

ول وعرفت هذه   ت ا رملا لف شامل    الندوة حضور وفود  ٔعضاء يف امجلعیة الربملانیة ملنظمة  ا
ٔطليس، وكذا ممثيل خمتلف رباء دولیني  ا   .املنظامت اجلهویة والقاریة، فضال عن 

قش   لسات ، مواضیع هتم  و رب مثاين  ت   :املغرب"املشارون يف هذه الندوة،  ٔولو ا
لیة واخلارج ا ت"، و"ةا د ة الت دة يف موا ٔوسط  اسرتاتیجیة دولیة مو لرشق ا یة  ٔم حماربة "و" ا

سرتاتیجیات: التطرف ت و د ٔمن واحلاكمة   ٕاصالح قطاع"و" الت ٔمن مبنطقة "، و"ا لیيب وا دي ا الت
ل رشي يف ظل"و" السا ٔمن ال ة تتطور  ا ٔمن"و" ب التعاون بني : تدفق الهجرة"و" الفساد واحلاكمة وا

  ".ضفيت املتوسط

  
  
  
  
  

بلوماسیة الربملانیة  ا
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 فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب ینظم یوما  دراسیا حول موضوع النقل الطريق املهين. 
  

شارن يف دراسة مرشوع قانون رمق  املتعلق مبدونة السري،  116.14مبناسبة رشوع جملس املس
لس یوما دراسیا  ٔربعاء نظم فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب  ریل  20یوم ا حول موضوع النقل ٔ

ٓمن ومستدام"الطريق املهين حتت شعار  ين  ل نقل طريق  ٔ  نيلمسؤووذ مبشاركة  ،"من 

نینيحكوم رباء و متني و ملوضوعني و  .  
لقاء الفقرات التالیة مج هذا ا ر   :وقد تضمن 

 ة تاح   :اجللسة إالف

 س الفریق   ؛تقدمي السید رئ
 شارن س جملس املس   ؛لكمة السید رئ
 ر التجهزي والنقل   ؛لكمة السید وز
  لس س ا صاديلكمة السید رئ عي ق ج   .و

 ٔوىل   :احلصة ا
  ت؛السید ممثل وزارة العدل   واحلر
 ة   ؛السید ممثل وزارة الص
  شغیل والشؤون عیة؛السید ممثل وزارة ال   ج
  رك املليك ممثلالسید   ؛ا
 ٔمن الوطين   .السید ممثل ا

 احلصة الثانیة:  
 لوقایة من حوادث السري لجنة الوطنیة  امئ     ؛السید الاكتب ا
  ٔمني لت ٔمنياجلامعة الوطنیة  ادة الت   ؛وٕا
 لبضائع   ؛النقل الطريق 
 ويل   ؛النقل الطريق ا
 ؛النقل الطريق املینايئ  
 لعمو   ؛الواك 
 اص ٔش   ؛النقل الطريق ل
 ؛تعلمي السیاقة املهنیة  
 الفحص التقين.  

الداخلية شرة ن  493 العدد-ال شار املس  مجلس
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  ة العمل التقديم لسمجمو ة مب یون العموم شارن تنظم یوما دراسیا حول ا  .املس
 
 

ة العمل  صاد واملالیة، تنظم مجمو ني بوزارة إالق اسبني العموم لم سیق مع الهیئة الوطنیة  بت
شارن یوما دراسیا حول موضوع لس املس ة بني ٕاشاكلیة التقادم ": التقديم مب یون العموم ا

ء ، وذ یومه "وضعف التحصیل ریل  26الثال ا مبقر  2016ٔ ة العارشة صبا ابتداء من السا
لس  .ا

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  أجندة
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  إالرشاف
  

  

 شارن لس املس ٔمانة العامة    ا
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   مد
 الم   قسم إال
 ة الم ة التواصل والیقظة إال   مصل

  
 
     

  

  

  

  
  
  

  
  
 
 

  (212+)537218371: الهاتف 

س   (212+)537728134:الفا

 Bulletin.internecc@gmail.com:  الربید إاللكرتوين
  www.Parlement.ma:العنوان إاللكرتوين
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