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ع                                             27رمق  اج

  2016 ماي 23 االثننيلیوم                                     

ٔسبوعي یوم  ه ا شارن اج ب جملس املس لس السید حرئاسة  2016 ماي 23عقد مك س ا كمي رئ
  .ن شامش

ٔعامل دول ا   :النقط التالیة وقد تضمن 
 
ب )1 ع قرارات املك  .ت

 
ب )2 ع املك ىل حمرض اج  .املوافقة 

 

ذ املزيانیة )3   :تنف

ذ املزيانیة وذ  3.1-  ف ل تقدمي العرض املتعلق ب ٔج لس بت ني  ٕاىلطلب السید لعريب احملريش حماسب ا
ع احملاسبني    .عقد اج

 

ٓلیات العمل املالمئة )4 لمحروقات( مع جملس النواب يف جمال توفري  ة  ة مع الرشكة املوز  )مت هت االتفاق

 
رشیع )5  :ال

ٔمام اجللسة العامة -   5.1 اهز  رشیعي     :رجمة نص 
متمي القانون رمق  116.14مرشوع قانون رمق  - ىل الطرق  52.05یقيض بتغیري و املتعلق مبدونة السري 

ذ ف ر  11( 1431من صفر  26بتارخي  1.10.07ه الظهري الرشیف رمق الصادر ب وافقت )  ):2016فربا
ٔساسیة، ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  ؛)2016ماي  17بتارخي ( .معدال ٕالجامع لیه جلنة ا

اللها حسب ثالثة مشاریع قوانني تتعلق بقطاع -  5.2 ة اليت یعلن من  ر الص ة ويه مراس السید وز   :الص
  ن الرتویض  45.13مرشوع قانون رمق ٔهیل الوظیفياملتعلق مبزاو  ادة الت ٔهیل وٕا  ؛والت
  ات الصحیةاملتعلق مبزاو  25.14مرشوع قانون رمق اويل املنت  ؛ن حمرضي وم
  لعامل املستقلني 98.15مرشوع قانون رمق ٔسايس عن املرض اخلاص  اري ا ٔمني إالج لت  املتعلق 

 .واملهن احلرة
د -  5.3 لتقا ٓل مشاریع القوانني املرتبطة   ؛م

يل - 5.4 ا ٔشغال جلنة النظام ا   .تقرر عن 
  
  
  
  
  
  
  

املكتبو  اجتماعات قرارات  
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ان ) 6 ل امئةا   :ا

تصة بدراسة -  6.1 لجنة ا یتعلق هبیئة  79.14مرشوع قانون رمق  حتدید ا
متیزي؛ ٔشاكل ا  املناصفة وماكحفة لك 

لج -  6.2 امئةٔشغال ا  .ن ا
 

ٔسئ الشفهیة) 7  :ا

 
ٔسبوعیة؛ - 7.1 ٔعامل اجللسة ا  دول 

 رئاسة اجللسة؛ -7.2

 ة؛ٔمانة اجللس - 7.3
س احلكومة؛ - 7.4 د اجللسة الشهریة ملساء السید رئ  حتدید مو
ت حول معل احملامك املالیة -7.5 لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا اقشة عرض السید الرئ د م  .حتدید مو

 
ةاجل  )8 مي السیاسات العموم صصة ملناقشة وتق   :لسة السنویة ا

 
ىل دراسات  مراس -8.1 ٔنه ال یتوفر  لس ب لرتبیة والتكون والبحث العلمي واليت خيرب فهيا ا ىل  ٔ لس ا ا

شارن ٔن املواضیع اليت طلهبا جملس املس  .وتقارر يف ش

 
ة العالقات )9  :اخلارج

 
طط  مرشوع - 9.1 بلوماسیة الربملانیةا   .سرتاتیجي 

  :دعوات -9.2

ٔقل  .1 ول ا مج معل اسطمبول لفائدة ا لیة لرب ملراجعة املر ع املستوى اخلاص  لمشاركة يف املؤمتر رف دعوة 
ي سیعقد  ٔنطالیامنوا ا  ؛2016ماي  29و  27ما بني  ب

ٔعضاء الشعبة املغربیة حلضور .2 نعقاد  دعوة من الربملان العريب  رية من دور  ٔ ٔشغال اجللسة اخلامسة وا

الل الفرتة املمتدة من  ٔول  رشیعي ا  ؛2016ماي ٕاىل فاحت یونیو  28الرابع لفصل ال

رة معل ما بني  .3 ز ام  س جملس الشیوخ البورندي يف الق ومقرتح  2016یونیو  02ماي و  28رغبة رئ

ة تعاون ما بني الربمل ىل اتفاق ع   ؛انني املغريب والبورنديالتوق

ميقراطیة الربملانیة اليت ستعقد بعامن یوم  .4 ٔورو حلضور ندوة حول ا لس  ة من امجلعیة الربملانیة  دعوة مو

 ؛2016ماي  30

رخي  .5 دید  ٔورو بت لس  ٔمانة العامة ملؤمتر السلطات احمللیة واجلهویة التابع  ماي  26ٔو  24مقرتح ا

لتباحث حول وضع لكقا 2016 ٔويل  مع اجلانب املغريب  ميقراطیة احمللیة"ء  ل ا ٔ   ؛"الرشیك من 

رب  .6 تصف شهر دج الل م مي يف الفضاء الفركوفوين  لتق ولیة   2016مقرتح املسامهة يف تنظمي الندوة ا

ش  .مبرا

ار -9.3   ٕاخ

ار .1 لس الشیوخ املالزيي ٕاخ دید  س    .بتعیني رئ
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  :رــتقاری -9.4

ضنهتا مدینة فاس  .1 ٔشغال الندوة العلمیة اليت اح ٔمحد توزي يف  لس السید  ٔمني ا تقرر حول مشاركة 

جتاهات  2016ماي 14و  13یويم  ت  الكربىحول  ة احلقوق واحلر از ستوري يف م لالجهتاد القضايئ ا

ملغرب ٔساسیة   ؛ا

ل تقرر  عن  مشاركة  وفد  جملس  املس  .2 ٔشغال  املنتدى  العاملي   ي انعقد بعامن یوم شارن   يف   04ساء ا

  ؛2016ماي  05و

رة العمل اليت قام هبا  .3 ننيتقرر حول ز ٔم لجمعیة الوطنیة الفرسیة قصد  ا لربملان املغريب  دادالعامني   إال

ورة  ع الربملاين املوازي  ٔطرافملؤمتر  22لالج ة  ا ٔمم طاراالٕ يف اتفاق وب  ل ة  دة حول التغريات املناخ املت
  ؛ببارس 22

رايس املنظم يف موضوع موجز تقرر حول . 4 سان " الیوم ا ٓلیات حقوق إال ت يف  ٓلیات : دور الربملا ا

ة وري الشامل االتفاق ستعراض ا ش،  "و  .2016ماي  21مرا

ئق -9.5  :الو

ورة  .1 ئق ا ذی 68و خلرطوم یويم  إالفریقية لالحتاد الربملاين لجنة التنف  .2016یونیو  3و  2اليت ستعقد 

 

 :شؤون ٕاداریة ) 10

 

اص  قرتاح - 10.1 كون  س، تنظمي  لرئ وسكوس اخللیفة الثالث  العلیا يف جمال التخطیط  ٔطرمن السید 

 ؛العملیايتو  سرتاتیجي

لكرامة واحل - 10.2 ولیة  ة ا سیق لس طلب الت ة الندوات  ق يف املواطنة الاكم ملغاربة اخلارج بتخصیص قا
رة حول موضوع  الیة املغربیة"لعقد مائدة مستد ل متثیلیة السیاسیة  ستوري ٕاىل ا: ا " لواجب الوطينمن احلق ا

ي   لسيف التارخي ا  .قرره ا

 

 :خمتلفات) 11

 

لبیة -  11.1 ٔ ات ا ة من فرق ومجمو ملغرب" حلضور یوم درايس حول  دعوة مو رش  ل وذ یوم " جتار 
ٔربعاء  شارن2016ماي  25ا لس املس ة الندوات مب ا بقا ة التاسعة صبا  ؛، ابتداء من السا

لوقایة من الرشوة - 11.2 ة من الهیئة املركزیة  لس حلضور ندوة حول  دعوة مو ة واحلاكمة "لرئاسة ا الشفاف

االو  :اجلیدة  ءوذ " لوج ٕاىل املعلومة منوذ ط 2016ماي  31یوم الثال  ؛لر

لجهات إالجراءات – 11.3  .الرضوریة واملستع لعقد امللتقى الربملاين 
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ع    26رمق اج

  2016 ماي 16االثنني لیوم 
  

  

شارن یـــــوم االثنني  ب جملس املس رئ 2016 ماي 16عقد مك ا  ٔنصاري اج اسة السید محمد ا

س وحضور السادة لرئ ٔول    : اخللیفة ا

            

س    : اله احللوطي     عبد                              لرئ ٔول  س اخللیفة ا لرئ   ؛اخللیفة الثاين 

وسكوس      س؛      :محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

لس؛  :   العريب حملرش          حماسب ا

لس؛     :ملنیار       رشید ا   حماسب ا

دال         لس؛     :       محمد          ٔمني ا

لس     :       ٔمحد توزي   .ٔمني ا

    

    :السادةف اعتذر عن احلضور لك من 

ة التازي                           س:        ی م لرئ   ؛اخللیفة اخلامس 

ه                 لس     :      عبد الوهاب بلفق   ؛حماسب ا

لس       : ٔمحد اخلریف                             .ٔمني ا
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ع  ج   القرارات الصادرة عن 

 

ستوریة  - 01 لس مع املؤسسات ا  القة ا

  ستوري  01/26/2016 رمققرار لس ا    :وهامبتالوة نص القرارن الصادرن عن ا

  ي  16/998القرار رمق اب لك من السید الصبیحي اجلیاليل ا لغاء انت ٕ ضاه  لس مبق قىض ا
الس امجلاعیة وجمالس العامالت  ة ملمثيل ا شارن، عن الهیئة الناخ لس  املس وعبد القادر سالمة عضون مب

ٔقالمي  ؛"ة الرشق"وا

  اب السید مصطفى حراك 16/999القرار رمق لغاء انت ٕ ه  لس مبوج ي قىض ا ت عضو ا
ة التقلیدیة  ة ملمثيل غرف الصنا شارن، عن الهیئة الناخ لس املس ار البیضاء -ة بين مالل"مب یفرة وا  -خ

 ".سطات 

رشیع  - 02  :ال

 ارشة  02/26/2016 رمق قرار لس م ة یعقدها ا لسة معوم الل  اهز  رشیعي  بربجمة نص 
ٔسئ الشفهیة لیوم الثال ٔمر بـــ.  2016ماي  17ء بعد حصة ا   : ویتعلق ا

ٔهیل الوظیفي  یتعلق   45.13مرشوع قانون رمق  ادة الت ٔهیل وٕا ن الرتویض والت ٔمام اجللسة مبزاو 

 .العامة

  لس من جملس  03/26/2016 رمققرار رشیعیة اليت توصل هبا ا ة من النصوص ال ا مجمو ٕ
ٔمر ب  امئة ویتعلق ا لجن ا ىل ا  : النواب 

 متیزي؛ 79.14ع قانون رمق مرشو ٔشاكل ا  یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك 

  ة القانون اجلنايئ؛ 73.15مرشوع قانون رمق ٔحاكم مجمو متمي بعض   یقيض بتغیري و

  ادة تنظمي  51.15مرشوع قانون رمق ٕ  ٕاطاريف " (املرسح الوطين محمد اخلامس "یقيض 
نیة  ؛)قراءة 

 ك ٔو الصناعي مقرتح القانون املتعلق  اري  تعامل الت صصة لالس ٔو احملالت ا راء العقارات 
نیة(ٔو احلريف    ).يف ٕاطار قراءة 

جراء املشاورات الرضوریة  ٕ س السید عبد إالاله احللوطي  لرئ لكیف اخللیفة الثاين  ملناسبة  وقرر 

ٔول  ا املرشوع ا ٕ رشیع  س جلنة العدل وال املتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك قصد البت يف موضوع طلب رئ

صاص خ دة  ىل قا ىل جلنته بناء  متیزي    .ٔشاكل ا
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امئة   - 03 لجن ا  : ا

  س جلنة املالیة  04/25/2016 رمققرار ا تقرر رئ ٕ
لس  ىل رئاسة ا د  ٔنظمة التقا صالح  ٕ حول وضعیة املشاریع املتعلقة 

دید مصري هذه املشاریع وفق قصد ٕاجراء املشاورات الرضوریة لت
ضیات القانونیة   .املق

ئ   - 04 ٔس   :الشفهیةا
  ء ملصادقة   05/25/2016 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   17ىل 

س السید عبد إالاله احللوطي والسید محم 2016ماي  لرئ دالاليت سرئسها اخللیفة الثاين  لسة د  ل  .ٔمني 
  

ةقات العال -05   :اخلارج
  ىل تلبیة  06/25/2016 رمققرار ٔردين  ملوافقة  ٔعیان ا س جملس ا دعوة رمسیة من رئ

ري من شهر  ٔ الل الثلث ا لس  ىل رٔس وفد من ا ٔردنیة الهامشیة  رة اململكة ا شارن لز س جملس املس لرئ
رب  ٔو بدایة شهر شت  ؛2016غشت 

  الملوافقة  07/25/2016 رمققرار ٔورويب والاكتب العام  ىل استق س احلزب الشعيب ا رئ
شارن؛ من 2016ماي  23یوم إالثنني  لحزب س جملس املس   طرف السید رئ

  ة عوة ىل ا ملوافقة 08/25/2016مق رقرار ٔشغال املو ويل حلضور  حتاد الربملاين ا من 
لمؤمتر الربملاين حول املنظمة الع ورة السنویة  ارة جبنیف یويم ا لت  ؛2016یونیو  14و  13الیة 

  ال   09/25/2016 رمققرار ىل استق س جملس النواب البحریين  ملوافقة   من طرف رئ
ٔربعاء  شارن یوم ا س جملس املس  ؛ 2016ماي  18السید رئ

   ال  ملوافقة 10/25/2016 رمققرار ة املغرب  ىل استق ة الصداقة البلجیك لس وفد مجمو یة مب
شارن یوم  من طرفالنواب البلجیيك  س جملس املس  ؛ 2016ماي  30السید رئ

   ا 11/25/2016 رمققرار ع الشعبة  ٕ حتاد العام ملقاوالت املغرب لعقد اج طلب فریق 
ل املتوسط ٔ امئة لالحتاد من  ابة لهذا الطلب الوطنیة ا ست ل حبث ٕاماكنیة  ٔ  ؛ىل هذه الشعبة من 

 ال  12/25/2016 رمق قرار ىل استق رة   ملوافقة  لسیدة وز شارن  س جملس املس السید رئ
ة مجهوریة  .2016ماي  19سورینام یوم  ارج
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  :داریةإ شؤون  - 06
  یة  13/25/2016 رمققرار ئق وامللفات التق ا مجیع الو ٕ

ادة هیلكة فضاءات العمل وجتهزي املاكت ٕ شارن املتعلقة  ب مبلحقة جملس املس
ٔشغال واخلدم موع ا مي مايل  ات املتعلقة ىل  السادة احملاسبني قصد وضع تق

  هبذا الورش؛

  ستقاليل،  14/25/2016 رمققرار لفریق  را  ه مد بدعوة السید حلسن فالح، املقرتح تعی
متكن املصاحل شارن، حىت  لس املس ىل بدء اخلدمة مب ع  هنائیة مللف ٕاحلاقه؛ إالداریة قصد التوق سویة ا  من ال

  موع  15/25/2016 رمققرار ٔشريات احلج لهذا املومس  ىل ختصیص حصص من ت ملوافقة 
شار، مع  دة للك مس ٔشرية وا ٔساس ت ىل  لس  ات الربملانیة  مو ٔشريات ملوظفي الفرق وا ختصیص ستة ت

لس؛  ا

  داد تقرر مايل شهري عن مزيانیة بتلكی 2016 /16/25 مقر قرار ٕ ف السادة احملاسبني 
لمك ع  ٓخر اج الل  لس وعرضه   ب من لك شهر؛ا

  مج ا 2016/ 17/25 مقر قرار داد الرب ٕ لس بتلكیف السادة احملاسبني  لصفقات مب لتوقعي 
شارن؛  املس

 ام جملس ص  بتلكیف السادة احملاسبني استكامل معلیة 2016/ 18/25 مقرار رق ة توصیف  یا
 احملاسبة؛

 ة النف 2016/ 19/25  مقرار رق داث شسا قات بتلكیف السادة احملاسبني ببحث ٕاماكنیة ٕا
ة بعض النفقات الطارئة؛  ملوا

 هتاء من  2016/ 20/25  مقرار رق رشكة احملروقات قصد  التصال  لس  بتلكیف ٕادارة ا
لبزنن لتوز هتی ٔرسع وقت ممكنالبطائق اخلاصة  شارن يف  ىل السادة املس  . یعها 

 

 قضا لالطالع
لس مع املؤسساتالقة  ستوریة  ا   : ا
  ستوري قرار لس ا ي  اكن  16/997رمق ا شغور املقعد ا ه  لس مبوج ي رصح ا ا

لس ر تقدميه الستقالته من هذا ا لس النواب، ٕا ٔرشورو مب   .شغ السید محمد 

رش    : یع ال

  ٕار ا ات القوانني التنظميیة التالیة اليت تقدم هبا الفریق بتوصل جملس النواب خ مبقرت

  :شرتايك

  ؛جلهاتیتعلق  111.14مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري القانون التنظميي رمق 

  لعامالت یتعلق  112.14مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري القانون التنظميي رمق
ٔقالمي  ؛وا

  اتیتعلق  113.14مقرتح قانون تنظميي یقيض بتغیري القانون التنظميي رمق  .مجلا
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امئة  لجن ا   : ا

  ار من فرق العدا والتمنیة والتجمع الوطين ٕاخ
ٔحرار واحلرك ة العمل التقديمل  ة الشعبیة ومجمو

س جلنة املالیة قصد إالرساع يف  بتوجهيهم لرسا لرئ

اقشة د مواص م لتقا  .مشاریع القوانني املرتبطة 

ة    :العالقات اخلارج

  رة اليت اكنت ل الز ٔج ار بت حتاد  ستقومٕاخ ة الصداقة املغربیة إالیطالیة يف  سة مجمو هبا رئ

ويل  ایة  2016ماي  19و  15ٕاىل املغرب واليت اكنت مقررة ما بني  الربملاين ا وذ ٕاىل 

 ؛شهر یولیوز القادم

 سة بعثة  رسا شارن من رئ لس املس ٔمني العام مب ة ل جملس الشیوخ الفريس شكر مو
ر ز ستطالعیة لمملكة املغربیةىل ٕا رية  ٔ  ؛رهتا ا

  ٔ لربملان ا دید  س  ار بتعیني رئ  ؛راينو ٕاخ

  حتاد الربملاين متثیلها يف  دي جشري  شار السید  لمس ة العمل التقديم  انتداب مجمو
 ؛عريبال

 ة ٔن القضیة الفلسطی ش الس العربیة  ت وا ٔول لرؤساء الربملا ملؤمتر ا ئق اخلاصة   ؛الو

  ان یويم  14تقرر عن املؤمتر الربملاين إالفریقي العريب ٔبید ي عقد ب  ؛2016ماي  05و  04ا

  ورة ٔشغال ا ئق اخلاصة عن  ي عقد  134صدور الو ويل ا بلوسااك ما لالحتاد الربملاين ا
 ؛2016مارس  23و  19 بني

  رة معل وفد عن مجموحول تقرر ٔوربیة املغربیة ة الصداقةز ٔورو ا يب ملقري الربملان ا
سیل من واملفوضیة  رو ٔوروبیة، ریل   28ٕاىل  26ا ٔ2016 .  

   :خمتلفات

 لطی لبار والسید عبد ا لسید عبد السالم ا ستقاليل  نتداب الفریق  ار  ٔبدوح ٕاخ ف 
ة حول  لمشاركة يف ورة التكوی ويل "ا ستعراض ا ٓلیات  دور الربملانیات يف 

  ؛"الشامل

  لسید حسن نتداب الفریق احلريك  ار  ة حول ٔ ٕاخ ورة التكوی لمشاركة يف ا دور "ساللو  
ويل الشامل ستعراض ا ٓلیات   ؛"الربملانیات يف 

 حتاد ال نتداب فریق  ار  شار السید یوسف حميي والسید ٕاخ لمس عام ملقاوالت املغرب 
ة حول  ورة التكوی لمشاركة يف ا ستعراض "یوسف اغوراكت  ٓلیات  دور الربملانیات يف 

ويل الشامل  ".ا
الداخلية شرة ن  497 العدد-ال شار املس  مجلس
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لمتابعة ا  ای   قض

  
ةالعالقات     :اخلارج

 بلوماسیة الربملانیة سرتاتیجي  طط    .مرشوع ا

   :خمتلفات

  ؛لجهاتنتدى الربملاين امل  

  شارن  خمططمرشوع متع املدينل جملس املس ىل ا اح    .النف
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 شارن س جملس املس س الوزارء  جيري رئ ات مع رئ اح م

شیيك وهیوسالف سوبواك   .ال

شارنحكمي السید ٔكد  س جملس املس ٔن العالقات  ن شامش رئ
ىل مجیع  الثنائیة شهد تطورا  شیك  بني اململكة املغربیة ومجهوریة ال

ت  .املستو
ٔعرب  س الوزارء السید و اته مع رئ اح الل م ن شامش 

شیيك وهیوسالف سوبواك ٔربعاء  ال زتازه 2018مایو  18یوم ا ، عن ا

ىل  االت، مؤكدا  ن يف خمتلف ا مبستوى العالقات املمتزية اليت جتمع الب

رية لصاحب اجلال امل ٔمه  ٔ ة ا رة امللك حهتا الز دة اليت ف ٓفاق الوا یة ا

رتقاء هبا ٕاىل  ل توطید العالقات الثنائیة و ٔ محمد السادس لهذا الب من 
ٔور ىل دول وسط ورشق  اح  نف  .رشاكة اسرتاتیجیة شام يف ٕاطار 

ت املت ٕاىلتطرق  ٔنوبعد  ت و الصعو د ة املرتبة عن جحم الت عاق

ويل الصعب إالقلمييالوضع  نه جيب تعزز ٔ ن شامش  السید ٔوحض ،وا
ي تلعبه  ٔسايس ا ور ا ىل ا ٔمين وحماربة إالرهاب مؤكدا  ال ا لتعاون يف ا اصة ف یتعلق  وتعمیق العالقات 

القات الصداقة و التعاون بني الب بلوماسیة الربملانیة يف تقویة   .نا

س  لمملكة، قدم رئ دة الرتابیة  لو ٔمه احملطات اويف ما یتعلق  ال عند  ا مفصال توقف  لس رش
ايت یظل احلل العميل  ٔن مقرتح احلمك ا داته، مشريا يف هذا الصدد اىل  عل ؤمه مست التارخيیة يف هذا الزناع املف

عل  .والواقعي لهذا الزناع املف

س ال ٔكد رئ ته،  ة، مشريا ومن  شیك انة العالقات املغربیة ال ىل م شیيك وهیوسالف سوبواك  وزاراء ال

یده  ٕاىليف هذا الصدد  ٔ ىل املستوى املغاريب والعريب وإالفریقي، جمددا ت د  منو ر ا  شلك منوذ ٔن اململكة املغربیة 

لمغرب ٕالجياد  دة الرتابیة  فاوض حو لطي الزناع إالقلميي ىل موقف بالده الثابت خبصوص قضیة الو ل سیايس م

ولیة عل يف ٕاطار الرشعیة ا  .املف

سبة  ل ل تنویع الرشااكت إالسرتاتیجیة  ٔ ٔمهیة العمل املشرتك من  ىل  شیيك  س الوزراء ال وشدد رئ
زتازه مبستوى العالقات املمتزية اليت جتمع مجهوریة  ن الصدیقني معر يف هذا الصدد عن ا ململكة لب شیك  ال

اصة يف جماالت الصنا املغربیة، كام ن  صادي بني الب ق ا ٕاىل تعزز التعاون  ددة د ة والطاقات املت ة والفال

ات احلدیثةو  ولوج   .التك

ادة رئ عنٔن وفدا  ٕاىلشار  شارن بق نجملس املس لس السید عبد احلكمي  رة  قام، ششام س ا ز

شیك الن  19و 15يف الفرتة ما بني  مجلهوریة ال شیيك السید م س جملس الشیوخ ال مایو اجلاري بدعوة من رئ
ني يف هذا الب الصدیقست اللها العدید من املسؤولني الربملانیني واحلكوم   .ش، والتقى 

  

الرئاسة شطة   أ
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  س جملس  ن شامس  السید حكمي اته مع رئ اح عقب م
شیيك   :الشیوخ ال

شیك قو   ةاملغرب وال ن ٕاىل ٕاقامة رشاكة منوذج ن مدعو د  ن ٕاقلميیتان صا

شارن  س جملس املس ن السید ٔكد رئ حكمي 

ء شیك  ٔن، 2016ماي  17 شامش یوم الثال املغرب وال

ن وحت عتبار  د ن اقلميیتان صا ري من ظ هام قو ك یان 
ر لك ما یتوفران  ن ٕاىل اس رتام ٕاقلميیا ودولیا ،مدعو

ٔساس ل  ىل  ة قویة قامئة     ."راحب راحب"یه ٕالقامة رشاكة منوذج

ٔضاف س شن شام السید و اته مع رئ اح  الل م

ش الن ست شیيك م رة اليت جملس الشیوخ ال ٔن الز  قام، 
ل يف ٕاطار توطید العالقات املمتزية  شیك تد هبا مجلهوریة ال

سمترار بني الب لور  ٔن هناك ،ناليت ت ال امل  آفاق مربزا  رة اليت قام هبا  اصة بعد الز دة تتوطد وتتوسع  وا

ىل تنویع رشااكته  ٔن املغرب حریص  ىل  ید  ٔ لت مع  إالسرتاتیجیةمحمد السادس مؤخرا ٕاىل هذا الب واليت اكنت فرصة 
ولیة و     .إالقلميیةالقوى ا

س، ٔضاف السید الرئ لقاء و الل هذا ا ي اكن مرفوقا  ين ا ٔن " ،سفرية املغرب برباغ السیدة سوریة الع

شیك مبو  ا وكذ مجهوریة ال قعها املمتزي يف وسط ورشق املغرب حبمك موقعه اجلغرايف اجلیو اسرتاتیجي يف شامل ٕافریق

لقمي والعالقات املشرتكةٔورو ىل رصید     ."، یتوفران معا 

ٔشار  ن شامشو ٔن جح السید  ت و ٕاىل  د ةالم الت ت املتعاق ا معا وامل ،صعو تبة عن وضع ٕاقلميي رت واليت تعن

سمترار يف هذا النقاش ، ،ودويل صعب ىل  شیك العمل  ٔن الوضع  تتطلب من املغرب وال موحضا يف هذا الصدد 
و ل و ا طقة السا ٔوسط ويف م طقة الرشق ا نفصيل معقد يف م ث تزتاوج وتتقاطع احلراكت  الیة الصحراء ح

رش و  جتار يف ال ظامت     .اجلرمية املنظمة وم

شري إ إ وقال يف هذا السیاق  رات  ت تغن التقد ٔن هذه احلراكت والتنظ مني ذىل  ي تدفقات املهاجرن و

لتصدي  رامج معل  ة  ل ٕاىلا التطرف والعنف وإالرهاب وهو ما یدعو مجیعا ٕاىل صیا ٔن مستق اطر   هذه ا

ٔمن يفالسمل و  ٔن هذه القضاا ش ىل ما سیقرره السیاسیون  ٔورو یتوقف   .   
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ش عن  الن ست شیيك م س جملس الشیوخ ال رب رئ انبه  من 
ململكة املغربیة يف  شیك  زتازه مبستوى العالقات املمتزية اليت جتمع مجهوریة ال ا

حهتا ال دة اليت ف ٓفاق الوا ٔمهیة ا ىل  االت، مؤكدا  ة خمتلف ا رة امللك ز

الل شهر مارس  شیك  لصاحب اجلال امل محمد السادس ٕاىل مجهوریة ال

   .املايض

الستقر  متتع  ٔن املغرب  الن  امه وقال م ار بفضل ق
یة ات ذ صال شٔ ، واليت جيب ٕ ٔخرى ن  ان  ا لب لك منوذ

   .ملنطقة

شیيك العالقات  س جملس الشیوخ ال ووصف رئ
شیك االت السیاسیة املغربیة ال صادیة و ة يف ا ة ق الثقاف

لروابط اجلیدة اليت  ه  ملمتازة، معر يف الوقت ذاته عن ارتیا

شیيك  س ال جتمع صاحب اجلال امل محمد السادس والرئ

لوس زميان    .السید م

ن يف ٕاطار  صادي والثقايف بني الب ق ا يف هذا السیاق ٕاىل تعزز التعاون  ىل دول وسط ود اح  نف

ٔور    .ورشق 
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  ة ووزر ر اخلارج ت مع وز ن شامش جيري حماد السید حكمي 

ني شیك ة ال ارة والصنا   الت

  

س جمٔعر  شارن السید حكمي ب رئ لس املس
ء شن شام ٔن عن ق  2016مایو  17 یوم الثال اعته ب

ٓفاق غربیة مع القات التعاون امل دیدة لتطور اهناك 
شیك   .مجهوریة ال

  
ن شامس يف ترصحي لواك املغرب   ٔضاف  و
نبا ٔ رالعريب ل راغ مع وز اته يف  اح ة  ء ،عقب م ارج

شیك السید لوبومري زاورالیك حبضور سفرية   وریة ال
ين ،باملغرب يف راغ السیدة سوریة الع ن املسؤولني يف ٔ  

شیيك یعتربو شلك احلكومة والربملان ال ٔن املغرب  ن 
ة  ىل مواص دینام طقة مضطربة ویرص  اء يف م است

ت وامل  ىل اكفة املستو ٔوراش التمنویةثمت إالصالح  ميقراطیة وٕاطالق ا   . يف ٕاصالح املؤسسات وبناء ا
  
ستقر  ٕاىلن املسؤولني يف هذا الب ینظرون إ وقال   ٔمن و سبة ل ل ٔمان  ىل انه صامم  ار يف املغرب 

ا یتوطد "ٔورو ،مربزا  ا يف ما  ٔكرثٔن املغرب یقدم منوذ ميقراطي يف املنطقة ویقدم كذ منوذ ٔكرث يف البناء ا ف
ٔمين و إالرهايب هتدیدات ذات الطابع ا واء و معاجلة ا ىل اح   ."یتعلق بقدرته 

  
ىل العكس منإ "وقال   ٔن اململكة و ة ب ا ىل ق شیك  سمل  ن املسؤولني ال س ول مل  إالغراء  ٕاىلكثري من ا

هتدیدات  ٕامال ،ثمت السهل امل  ة ا ام موا ني التفرغ من  ل إالصالح ٕاىل  ٔج ٔو ت ة  ٔوراش إالصالح يل عن ا الت
یة وإالرهابیة  ٔم ق التمنیة ويف "موحضا يف هذا الصدد "ا ميقراطي ويف حتق ٔن املغرب ماض يف إالصالح ويف البناء ا

ٔمين وإالرهايبنفس ال ت ذات الطابع ا د ه الت   ."وقت یوا
  
س وف خي  شیك تلزتم احلیاد إالجيايب ف یتعلق  لس اص القضیة الوطنیة جسل رئ ٔن حكومة مجهوریة ال

ید  هبذه القضیة مربزا ٔ ات جتدید الت الل هذه املباح لیه   ٔنه مت  وافق  ل سلمي م لبحث عن  يف ىل دمع اجلهود 
ولیة دة والرشعیة ا ٔمم املت   .ٕاطار قرارات ا

  
س   لسواكن رئ ٔجرى  ا ت يف الیوم نفسهقد  ة و  كذ حماد ر الصنا ان مع وز شیيك السید  ارة ال الت

ركزت حول یك  اصة يف   ما الل املر املق  ن  صادي املشرتك بني الب ق جماالت الطاقات دمع التعاون 
د ة والنقلدة و املت ات احلدیثة والسیا ولوج ة السیارات والتك ة والصید البحري وصنا    . الفال
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  شید س جملس النواب البحریين  ٔقالمي رئ ايت يف ا مبقرتح احلمك ا

لمملكة املغربیة س  اجلنوبیة  ٔول لرئ ات مع اخللیفة ا اح الل م

شارن  .جملس املس

  
  

ن  ٔمحد  س جملس النواب البحریين، السید  نصاري، رئ ٔ شارن، السید محمد ا س جملس املس ٔول لرئ ل اخللیفة ا استق
س  ، وذ یوم امخل راهمي املال، والوفد املرافق  لس 2016ماي  19ٕا  .مبقر ا

لطابع   ٔشاد اجلانبان  لقاء،  الل هذا ا و

لعالقات املغربیة ـ البح منوذ  ىل التضامن ا ة والقامئة  ری
ن صاحب  ادة الرشیدة لقائدي الب شاور حتت الق وال

ه صاحب اجلال  ٔخ اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و
ٔمهیة  رزا  ٔ لیفة حفظه هللا، كام  ٓل  ىس  امل محد ن 

ة جلال امل محمد السادس نرصه هللا  ة السام رة امللك الز
ریل  25بحرن بتارخي ٕاىل مملكة ال  ٔعطت 2016ٔ ، واليت 

ن، ؤكدت  دیدة ملسار العالقات الثنائیة بني الب دفعة 

االت،  إالرادة القویة ٕالغناء التعاون الثنايئ يف شىت ا
  .وٕاعطائه مضمو ملموسا

رملاين الب    ارب بني  رات وتبادل اخلربات وتقامس الت یف الز ك ٔمهیة  رز اجلانبان  ٔ ن، وتعزز و

ر  ل استكشاف واس ٔ ٔعامل من  ال ا ان املشرتكة لر ل ة الصداقة والتعاون وا الل مجمو بلوماسیة الربملانیة من  ا
ني ق ني الشق صادي بني اململك ق ل تقویة التعاون  ٔ ان من  زخر هبا الب   .مجیع الفرص وإالماكنیات اليت 

س جملس    ٔول لرئ دد اخللیفة ا شارن، هبذه املناسبة، التنویه مبوقف مملكة البحرن خبصوص قضیة و املس

م املشرتك، مؤكدا التضامن  ه ولیة حول خمتلف القضا ذات  امئ يف احملافل ا سیق ا لت لمغرب، و دة الرتابیة  الو

ٔشاكل  فاع عن القضا واملصاحل العلیا الوطنیة، ورفض مجیع  ن يف ا لب ن القوي  لب لیة  ا ل يف الشؤون ا التد
قني   .الشق

ٔقالمي     ايت يف ا لحمك ا ملقرتح املغريب  س جملس النواب البحریين  ٔشاد السید رئ ويف هذا السیاق، 

لمملكة املغربیة دة الرتابیة    .اجلنوبیة حتت السیادة الوطنیة والو

ٔمحد    شارن، السید  ٔمني جملس املس ال،  ستق ة الصداقة الربملانحرض  سة مجمو ة التوزي، ورئ

ن  ا  ط، السید  لر شارن، السیدة فاطمة احلبويس، وسفري مملكة البحرن املعمتد  لس املس ة مب املغربیة ـ البحری

  .سلامن املسمل
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  سة الربملان ات مع رئ اح لس جيري م س ا ٔول لرئ اخللیفة ا

لندي   .الف

ل ا لندي، استق سة الربملان الف ٔنصاري، رئ شارن، السید محمد ا س جملس املس ٔول لرئ خللیفة ا
لس 2016ماي  16، والوفد الربملاين املرافق لها، وذ یوم االثنني Maria LOHELA السیدة    .مبقر ا

لقاء، الل هذا ا ي حرضه السی و د ا
لس، س ا وسكوس اخللیفة الثالث لرئ رب  محید 

رة،  زتازه القوي هبذه الز س عن ا لرئ ٔول  اخللیفة ا
دیدا ملسار العالقات اجلیدة  ٔن تعطي نفسا  ٓمال 

ن الصدیقني رملاين الب   .اليت جتمع بني 

ٔمهیة   ىل  س  لرئ ٔول  ٔكد اخللیفة ا و
صادیة ب ق ن لرتىق تعزز وتطور العالقات  ني الب

ن ربط الب   .ٕاىل مستوى العالقات السیاسیة اليت 

س جتربة    لرئ ٔول  واستعرض اخللیفة ا
ادة الرشیدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، مربزا يف هذا إالطار  ملغرب حتت الق ميقراطي  نتقال ا

اء هبا دستو  دات الهامة والنوعیة اليت  ىل مستوى فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا، وكرس  2011ر املست
 ٔ د ىل الربملان، ودسرتة م رشیع حرصا  ، وجعل ال سلطة مستق شاریة، وتعمیق استقاللیة القضاء  ميقراطیة ال ا

متع املدين ساء، وتقویة دور ا ال وال   ...املناصفة بني الر

ٔمن  ٔمهیة ا س  لرئ ٔول  ي ینعم به املغرب يف ظل حمیط ٕاقلميي مضطرب، وتناول اخللیفة ا ستقرار ا و
رش جتار يف ال ي یلعبه يف جمال ماكحفة إالرهاب واجلرمية املنظمة والهجرة الرسیة و دي ا ور الر ه ..وا ، مما جعل م

ويل ىل املستوى ا ا حيتذى به    .منوذ

دد  لمملكة املغربیة،  دة الرتابیة  لندا وخبصوص قضیة الو لس الشكر مجلهوریة ف س ا ٔول لرئ اخللیفة ا
ٔعطى  ٔقالمي اجلنوبیة واليت  ٔن قضیة الصحراء املغربیة، مربزا يف هذا إالطار املشاریع التمنویة املهیلكة يف ا ش ىل موقفها 

ىل ٔقالمي، مؤكدا  اللته لهذه ا رة  ايت، ال امل محمد السادس نصـره هللا انطالقهتا مبناسبة ز ٔمهیة مقرتح احلمك ا  
لمملكة املغربیة دة الرتابیة  عل حتت السیادة الوطنیة والو ادل ودامئ ٕالهناء الزناع إالقلميي املف   .ل سیايس، 

لندي سة الربملان الف هتا، مثنت السیدة رئ ط بالدهاسفرية  ، اليت اكنت مرفوقة ومن  لر السیدة  املعمتدة 
Anne Vasara،  ٓلیات الكف بتوطید مستو ن، داعیة ٕاىل تقویة ا رملاين الب ى العالقات املمتزية اليت جتمع بني 

ن لب لمصاحل املشرتكة  دمة  صادي  ق ال  اصة يف ا   .العالقات الثنائیة و

ا  ي یعرفه املغرب يف خمتلف ا لندیة عن ٕاجعاهبا مبستوى وترية التقدم ا ربت املسؤو الف الت بفضل و
ملنطقة ستقرار  ٔمن  ل حفظ ا ٔ ال امل محمد السادس، واجلهود اليت یقوم هبا املغرب من  ادة    .ق
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  الن ستق ٔمحد التوزي ورشید املنیاري  ن  لس السید حماسبا ا

ٔلب ٔوفرين رون  ة  س   Auvergne-Rhône-Alpes رئ

  .الفرسیة

شار ا ب جملس املس ل عضوا مك ن نستق  السید
ٔلب ٔوفرين رون  ة  س   ٔمحد التوزي ورشید املنیاري، رئ

Auvergne-Rhône-Alpes  یزي، والوفد الفرسیة لوران وا
ء  ، یوم الثال لس 17املرافق   .ماي اجلاري مبقر ا

لقاء مثن   الل هذا ا القات الصداقة ان اجلانب و
ىل التارخيیة، والرشاكة إالسرتاتیجیة، املغربی ة  ة ـ الفرسیة، املب

رتام املتبادل، والتعاون املمثر، وتطابق الرؤى حول  قمي 
مخمتلف القضا ذات   .املشرتك ه

ق  كام  رافعة لتحق ٔمهیة اجلهویة  ىل  شددا 
ميقراطیة  التمنیة املستدامة وكرس البعد الالمركزي 

لمواطنات واملو  اطنني يف والتمنیة واملشاركة الواسعة 
 .تدبري شؤوهنم
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  ٔهیل ادة الت ٔهیل وٕا ن الرتویض والت رجع مرشوع القانون املتعلق مبزاو  لس  ا
تصة لجنة ا  .الوظیفي ٕاىل ا

 
ة یوم  لسة معوم شارن  عقد جملس املس

ء  عبد إال رئاسة السید   2016مایو  17الثال

لس الثايناخللیفة  احللوطي س ا والسید محمد  لرئ

لسة ل ٔمني  ٔعاملها نقطة فریدة دال  دول  ، تضمن 
ىل  راسة والتصویت  مرشوع قانون رمق تتعلق 

ادة  45.13 ٔهیل وٕا ن الرتویض والت یتعلق مبزاو 

ٔهیل الوظیفي   .الت
ٔن  لس ري  ٔحاكم املادة و ا شارن،  193طبقا  لس املس يل  ا اع  -لتصویت  -قّرر من النظام ا ٕار

رقانون المرشوع  دید  سالف ا داد تقرر  عیة، الستكامل دراسته وٕا ج ة و ٕاىل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
ٔنه  .ش

  

  

  

  

  

  

  

العموم لسات   يةا
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ٔساسیة - 1 ات ا ات الرتابیة والب لیة وامجلا ا  .جلنة ا
 

ء  ا یوم الثال لجنة اج ى حبضور السید ، 2016ماي  17عقدت ا ر املنتدب  محمد جنیب بولیف الوز
لوجس ر التجهزي والنقل وا لنقل،وز ال ك امللكف  یقيض  116.14مرشوع قانون رمق ىل  ٕالجامع صادقت 

متمي القانون رمق  ذه الظهري الرشیف رمق  52.05بتغیري و ف ىل الطرق الصادر ب  26خي بتار 1.10.07املتعلق مبدونة السري 

ر  11(  1431من صفر    . كام مت تعدی، )2010فربا

 

سان - 2 رشیع وحقوق إال  .جلنة العدل وال
 

ء   ا یوم الثال لجنة اج ال املناقشة التفصیلیة ملواد  2016ماي  17عقدت ا مرشوع قانون تنظميي ٔهنت 

ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جم 64.14رمق  دید رشوط ویف رشیع، ومرشوع قانون تنظميي رمق بت ال ال

ات ممارسة احلق يف تقد 44.14 دید رشوط ویف ةبت   .مي العرائض ٕاىل السلطات العموم

ر ذ حتدید  ىل ٕا س  یوموقد تقرر  ة الثالثة بعد الزوال 2016مایو  19امخل ل ٕالیداع  ٓخر ىل السا ٔ

نيالتعدیالت  ن املرشو ٔن یمت خبصوص هذ ٔساس  ىل البت فهيا ىل  ع  والتصویت  ج ني يف  عقده  املقرراملرشو

ء  هیوم ارشة بعد  2016مایو  24الثال ٔسئ الشفهیةم  .لسة ا
 

عیة - 3 ج ة و   .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
 

س  ا یوم امخل لجنة اج ال 2016ماي  19عقدت ا یتعلق  78.14دراسة مرشوع قانون رمق  ٔهنت 

ٔرسة والطفو شاري ل س   .لس 
،وقد مت االتفاق  ء  ، عقب ذ ٓخر  2016مایو  23ىل حتدید یوم الثال ة الثانیة عرشة زو  ىل السا

ل لتقدمي ات الربملانیة  ٔ مو ٔن یمت البت فهيا و  التعدیالهتالفرق وا ٔساس  ىل  ىل خبصوص املرشوع  التصویت 

ج الل  ه  رم ٔربعاء عقده ع املقرر املرشوع  د ا ا ماي اجلاري 25یوم  ة احلادیة عرشة صبا   .ىل السا

  

  

امئةٔشغ ان ا ل ال ا  

الدائمة ان ال رامج و  أشغال
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ٔبواب يه  ىل ستة  ضیاته  ولتذكري فٕان هذا املرشوع تتوزع مق

  :اكلتايل

 ٔول امة؛: الباب ا   ٔحاكم 

 لس؛: الباب الثاين ات ا   صالح

 لس؛: الباب الثالث ٔلیف ا   ت

 زة ا: الباب الرابع سیريها؛ٔ ة  صاصاهتا، ویف   لس، اخ

 لس؛: الباب اخلامس لم   التنظمي إالداري واملايل 

 ة: الباب السادس ام  .ٔحاكم خ
 

فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت - 4 ة واحلدود وا   .جلنة اخلارج
 

فاع الوطين واملناطق املغر  ة واحلدود وا ٔعضاء من جلنة اخلارج شارن، بیة احملتقام وفد یضم  لس املس  مب

ء رة2016مایو  17 یوم الثال ز شفى العس استطالعیة ،  طلمس لر رايس محمد اخلامس   .كري ا

شفى  رخي املس عه لعرض مفصل عن  وبعد ت

ملغرب  العسكري محمد اخلامس، وعن طبیعة العمل به 
واخلارج، قام الوفد جبو استطالعیة مشلت خمتلف مرافق 

ٔقسا ٔطفال، وقسم و هنا قسم طب ا شفى، من ب م املس

مل الفريوسات وقسم  تربات ومركز  الت وقسم ا املستع
ىل خمتلف التخصصات الطبیة  م، كام تعرف  ٔمراض ا

انب  ٔطقم العام به، ٕاىل  دة به، واملهام املنوطة  املتوا
ات املرتبطة هبذه التخصصات ات والتوضی   .بعض الرشو
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لجنة  س ا محمد الرزمة، يف ترصحي السید ويف هذا الصدد، قال رئ

نباء حصفي ٔ ت  نقلته واك املغرب العريب ل رة مك ، ٕان هذه الز عقب اجلو

صاصات املوجودة  خ ىل مجیع  طالع  الوفد من 
ىل  ي حققه  شفى، وكذا الوقوف عند التطور ا ملس

ٔقسام والتخصصات واخلد    .ماتمستوى ا

رة هتدف ٔن هذه الز ٔضاف السید الرزمة   و

ىل طبیعة العمل املرتبط  طالع عن قرب  ٕاىل 
ل يف ي ید شفاء العسكري ا نطاق  الس

ي شهده  لتطور ا د ٕاجعاهبا  لجنة، م صاصات ا اخ
ٔمراض  مل الفريوسات وا اصة مركز  شفى، و املس

ي دشنه امل  ستوائیة، ا یة و دات التعف ب املست ي یعترب طفرة ٕاجيابیة توا محمد السادس يف مارس املايض، وا

ٔوبئة والفريوسات   .الطارئة يف جمال ا

  ومع: املصدر
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ساننة جل  رشیع وحقوق إال  .العدل وال

     ء ٔسئ 2016ماي  24الثال لسة ا ارشة بعد  ة عاكشه( م  :)قا

 ىلالبت يف التعدیال دید رشوط  64.14قانون تنظميي رمق مرشوع  ت والتصویت  بت

رشیع، ومرشوع قانون تنظميي رمق  ات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال ویف

دید رشو 44.14 ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىلبت السلطات  ط ویف

ة   .العموم
  

عیة جلنة - 1 ج ة و  .التعلمي والشؤون الثقاف
 

  ء ة الثانیة عرشة  2016ماي  24الثال  :زوىل السا

  

  ىل ل لتقدمي التعدیالت  ٔ ٔرسة یتعلق  78.14مرشوع قانون رمق ٓخر  شاري ل س لس 
  .والطفو

   ٔربعاء ة ( الثانیة بعد الزوالىل  2016ماي  25 ا  ):8القا

  ىل مرشوع قانون رمق البت يف شاري یتعلق  78.14التعدیالت والتصویت  س لس 
ٔرسة والطفو  .ل

صادیة - 2 ق  .جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 
  

 ٔربعاء ا 2016ماي  25 ا ة العارشة صبا ة عاكشه( ىل السا  :)قا

 الرشوع يف دراسة مشاریع القوانني التالیة: 

  من ذي  12الصادر بتارخي  013.71یغري ومتم القانون رمق  95.15مرشوع قانون رمق
رب  30( 1391القعدة  ه نظام املعاشات العسكریة؛) 1971دج   احملدث مبوج

  ات املهنیني والعامل  99.15مرشوع قانون رمق لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ
اصا؛ شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   املستقلني وا

  لعقاريیتعلق هبیئات التوظیف امجلاعي ا 70.14مرشوع قانون رمق. 
  

  

ان ل ات ا مج اج  ر
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  رة معل ٕاىل شارن يف ز ن شامش  یرتٔس وفدا عن جملس املس شیكالسید حكمي   .مجهوریة ال
 

شیيك السید  س جملس الشیوخ ال بدعوة من رئ
الن ست شارن  عن قام وفد ش،م س رئ رئاسةجملس املس

ن لس السید عبد احلكمي  رة ششام ا ز مجلهوریة معل ، 
شی اللها مایو اجلاري 19و 15لفرتة ما بني ك يف اال ، التقى 

ني يف هذا الب  لعدید من املسؤولني الربملانیني واحلكوم
رز ملفات  الصدیق ٔ ت تناولت   التعاون الثنايئٕالجراء حماد

ن الصدیقني وسبل تطور رتقاء هبا العالقات بني الب يف  و
ر االت اليت توفر فرصا لالس    .املتبادل ا

ن حكمي  إالطار قال السیدويف هذا  
شارن،  شامس،  س جملس املس رة تندرج يف ٕاطار  ٕانرئ الز

ادة صاحب اجلال امل محمد السادس ه اململكة املغربیة بق ي اخنرطت ف سرتاتیجي ا ه  يف ، مضیفا تعزز التو
ٔن هذا خص به واك املغرب العريب  ترصحي  نباء،  ٔ اء من ل ه  لمغرب مع ٔ التو ل تنویع الرشااكت إالسرتاتیجیة 

ولیة وإالقلميیة  .القوى ا

شیك و   ٔن العالقة مع مجهوریة ال شارن  س جملس املس رز رئ ٔ
رة اليت  اشهدت يف السنوات القلی املاضیة تطور ملحوظا، خصوصا بعد الز

ال امل مؤخرا ٕاىل هذا الب الصدیق، ٓفاق قام هبا  حت  دیدة  اواليت ف
دة  .ووا

س   لسواعترب رئ ر  ا بلوماسیة الربملانیة هو اس مة ا ٔن 
ىل  ید  ٔ رة ت ٔن هذه الز ، مؤكدا يف هذا السیاق  ال امل حها  ٓفاق اليت یف ا

راء احلوار مع  حرص املغرب لتنویع رشااكته وٕا
لسیه شیيك مب   .الربملان ال

  

  

  

ملانية ال  الدبلوماسية

س جم ن شامش رئ ع السید حكمي  لس الل توق

لس الشیوخ  هيب  فرت ا شارن يف ا املس

شیيك  ال
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ٔو  ریبة الوفد املغريب السید حض و ٔن  بلن شامس،  ، وماسیةيف هذه املهمة ا
س فریق ي یتكون من رئ الكونفدرالیة العامة  وا

ات  س جلنة القطا ملغرب ورئ لمقاوالت 
عیة،  ج ة وعضوة بلجنة الشؤون  إالنتاج
صادي يف العالقات  تطمح ٕاىل ٕاعطاء بعد اق

دی ٓفاق  ح  لتعاون بني الربملانیة وف دة 
شیك   .املغرب ومجهوریة ال

  

ٔن ٔ و    لس  س ا رز رئ
االت  متة كثريا  شیك  مجهوریة ال
ر،  اليت تقدم فهيا اململكة فرص لالس

ٔن املغرب حبمك موقعه م وحضا 
ىل اكفة املقوماتاجلیو  ٔهل بقوة يف معقه إالفریقي و  اسرتاتیجي یتوفر  صادینئ لت ق لني  شیك ن الفا  جبمهوریة ال

  .متني بذ

 ٔوريب لحزب الشعيب ا رةمعل  ) PPE( ز
 .لبالد

ٔوريب والسید  Joseph DAULالسید  رشع س احلزب الشعيب ا  Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZرئ

WHITE ٔوريب لحزب الشعيب ا ٔوريب والاكتب العام  رة معل لبالد يف  النائب ا  2016ماي  23ٔمس إالثنني ز

ء ایة یومه الثال   .وسمتر ٕاىل 
ىل ضوء  ٔوربیة  رة يف ٕاطار تقویة الرشاكة املغربیة ا وتعزز التعاون " الوضع املتقدم" وتندرج هذه الز

لجنة الربملانیة ىل مستوى ا ٔوريب والربملان املغريب، سواء  الل  الثنايئ بني الربملان ا ٔو من  ٔوربیة  املشرتكة املغربیة ا

ٔوريب لربملانیني املغريب وا   .الفرق السیاسیة 

اسبة كام  م املشرتك شلك م ه لتباحث حول خمتلف املواضیع والقضا ذات  لقاءات هامة  الل ا ، من 
لجنة الربملانیة املشرتكة امل يس جمليس الربملان ؤعضاء ا رئ س احلكومة  -غرباليت جتمع الوفد  ٔوريب، والسید رئ حتاد ا

لس الوطين  س ا ٔحزاب السیاسیة ورئ ة والصید البحري، ٕاضافة ٕاىل زعامء بعض ا ة والعدل والفال ووزراء اخلارج

سان           .حلقوق إال

  
ال شرة   497 العدد-داخليةال

ن شامش رفقة  ٔجراها السید حكمي  ة اليت  من الندوة الصحف

لس برباغ شیيك مبقر ا س جملس الشیوخ ال  رئ

ن شار املس  مجلس

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja5LOmpPDMAhUrLcAKHf5OBf4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fmeps%2Ffr%2F28399%2FANTONIO_LOPEZ-ISTURIZ%2BWHITE_home.html&usg=AFQjCNEU_3JFJTVaEOxA5r1OLBmEbC3rcg&bvm=bv.122676328,d.ZGg
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 متع ، الثقافة وا

موضوع لقاء 
درايس من تنظمي 

ٔصا  فریق ا
 .واملعارصة

  
  

رشیعیةيف ٕاط لمؤسسة ال ة  شارن  ،ار تفعیل دور الوساطة الثقاف لس املس ٔصا واملعارصة مب م فریق ا نظ
لحزب ندوة فكریة ح ٔساتذة التعلمي العايل  تدى  ع: "ول موضوعرشاكة مع م مت افة وا س  ،"الثق ماي  19وذ یوم امخل

ة الندوات  2016 ال الثقايفمبشاركة خنبة من اجلامعی لسبقا متع املدين الفا يف ا   .ني املغاربة وخشصیات من ا

لقاء هو عیة والرتابیة، والتفكري  واكن الهدف من هذا ا ج ٔمهیة الثقافة يف سیاسات التمنیة  س ب التحس
ٔمهیة حماربة  لني حول  هتا يف إالقصاءاملشرتك بني الفا ة ماك عي وٕاعطاء املقاربة الثقاف سك  ج ق ال السیاسات لتحق

عي   .ج

هدف  عي  ج ٔنه اخنرط يف حماربة إالقصاء  ملناسبة، رمغ  ة  ٔوراق املوز دى ا فاملغرب، حسب ٕا

ال  البا ما یمت التعامل مع الثقافة مك عي، ٕاذ  ج سك  ق ال ٔساسیة لتحق عتباره وسی  ر  ٔنه مل یمت اس وطين ٕاال 

ٔو  س مضن  ل احلكويمل ت الفا   .لو

هتا  ىل مراجعة ماك ادة حتدید دور الثقافة والعمل  ٔصبح من الرضوري ٕا ومن هنا، تضیف ذات الورقة، 
عي ج سك  ق ال امال مضن سیاسات التمنیة وحتق ست فقط  ٔن الثقافة ل ايت،  حمور، ذ  لالندماج والتطور ا

ل الهویة  شك لمنو بل ٕان دورها مركزي يف  امل  ٔهنا  ٔو الوطين، كام  ىل املستوى احمليل  ة واحلضاریة، سواء  الثقاف

ر  ٔ ٔن لها  صادي،  ارش  اق داد الرتاب ام هتیئة احلرضیة وٕا   ...يف ا

  
  
  
  
  
  

ملانية ال واملجموعات الفرق شطة   أ

الداخلية شرة ن  497 العدد-ال شار املس  مجلس
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 ة حول كوی ٓلیات" :دورة  ت يف  سان حقوق دور الربملا   ..إال
ة ٓلیات االتفاق وري الشو ا   "املستعراض ا

 
ب بتعاون مع  حلقوق السايم املفوض مك

سان ٔوسط الرشق ملنطقة إال ا وشامل ا  نظمت ،ٕافریق

سان حلقوق الوزاریة املندوبیة ة دورة إال  امجلعة یويم كوی

ت 20 ش 2016 مایو 21 والس شارن لفائدة مبرا  مس

لس وموظفني شارن مب ت يف  " حول املس دور الربملا

سانحقوق ا ٓلیات ٓلیات .. ٕال ةا ستعراض  االتفاق

وري الشامل   ."ا

الل تاح و رايس الیوم هذا ٔشغال اف  ٔكد ا
سان حلقوق الوزاري املندوب السید ت ٔن ،الهیبة احملجوب إال  حقوق جماالت لك ٕانعاش يف هام بدور تضطلع الربملا

سان وري ستعراض وتعزز إال    .الشامل ا

ٔضاف ن متكني ٕاىل ريم الندوة هذه ٔن یبةاله  السید و د ٓلیات وجودة طبیعة من املستف ٔممیة ا  اخلاصة ا
سان حبقوق وري ستعراض ٓلیة خلصوص مضهنا ومن إال ٓلیاتو  الشامل ا دثت اليت ا  املعاهدات مبوجب ٔ

ولیة ٔ  ٓلیات عن صادرةال لتوصیات ٔیضا معنیون الربملانیني ٔن موحضا ،املغرب فهيا ینخرط اليت ا دة مما  حلقوق املت
سان ٔمر تعلق سواء إال رشیعي ال ا ع ٔو ال مي ت ة السیاسات وتق رشیعات ومالمئة العموم  حقوق معایري مع ال
سان ولیة إال ات ا   .املغربیة اململكة فهيا اخنرطت اليت واالتفاق

شارن والسادة السیدات متكني الندوة سهتدف كام اكنزيمات من الربملانیني املس وري ستعراض م  ا

داد مسار يف الخنراط بدءا ،ستعراض هذا مسلسل يف بدوره ضطالع من الربملان متكني الشامل  التقارر ٕا

وریة سا حبقوق الص ذات الوطنیة ا هتاء بفحصها ومرورا نإال خنراط التوصیات بتلقي وا ابعة يف و ذها م   .تنف

هبا، ومن ر ئبة ربت ا مج مد ٔمم ر دة ا ول يف إالمنايئ املت ن، صويف العربیة ا زتازها عن اك ظمي ا  ب
لقاء هذا ي ا شارن جيمع ا سان حقوق قضیة حول رملانیني مس ات ظل يف إال ولیة واملعاهدات االتفاق ال يف ا  ،ا

ع جمال يف برية سؤولیةم  ویتحملون الشعب ممثلو مه الربملانیني ٔن مضیفة  حبقوق الص ذات والتقارر التوصیات ت

سان   .ملغرب إال
ب عضو ٔكد ته، ومن شارن جملس مك شار املس لقاء هذا ٔن التوزي، ٔمحد سیدال  املس  من سميكن ا

ٓلیات ىل قرب عن طالع ات ا سان حبقوق الص ذات واالتفاق   .إال
  ومع: املصدر

    
  

دراسية وندوات  أيام

الداخلية شرة ن  497 العدد-ال شار املس  مجلس
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  فإالرشا                   
  

  
  
  
  
 
 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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