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ع رمق    29/2016اج

ٔربعاءلیوم    2016 یونیو فاحت ا

  

شارن یـ عقد ب جملس املس ٔربعاءوم مك لس  رئاسةا اج 2016 یونیو فاحت ا س ا رئ

شامش   : وحضور السادة السید عبد احلكمي ب

ٔنصاريمحمد          س  :         ا لرئ ٔول                    ؛اخللیفة ا

وسكوس                     س؛اخللیفة   :    محید  لرئ   الثالث 

لس؛  :     رشید املنیاري           حماسب ا

هع  لس؛  :  بد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس؛  :    ٔمحد خلریف                 ٔمني ا

لس        :           ٔمحد توزي       .ٔمني ا

        

ع السادة اعتذر عن  ف ج   : حضور 

س؛ اخللیفة   :  اله احللوطي   عبد االٕ        لرئ   الثاين 

ة التاز    س؛  :     ي   ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

لس؛  :    العريب حملريش                        حماسب ا

دال          لس  :      محمد     .ٔمني ا

  

وقرارات المكتب اجتماعات  

499العدد    - النشرة الداخلية  مجلس المستشارين 
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ع  ج   القرارات الصادرة عن 

 ستوریة ملؤسسات ا لس   القة ا
  

  لرشوط  01/29/2016قرار رمق ستوریة واملستوفني  لمحمكة ا حبرص الحئة املرتحشني 
اص ومه  ٔش لهيا يف ثالثة   :املنصوص 

 ستقالل؛ ٔنصاري عن حزب   محمد ا

  ن عبد الرمحن اجلوهري عن حزب احلركة  الشعبیة؛محمد 

 ٔصا واملعارصة ر املومين عن حزب ا  .ند
 

لمحمك( :ملحوظة ات  ب يف موضوع الرتشی سحب اخللیفة عند تداول املك ستوریة ا ة ا

ٔنصاري  س السید محمد ا لرئ ٔول  لتداول يف  ٕالفساحا ب  ٔعضاء املك ٔمام السادة  ال  ا
   ).املوضوع

سیقي مع جملس النواب قصد حبث  2016یونیو  06مع حتدید یوم إالثنني  ع ت لعقد اج

ستوریة ٔعضاء احملمكة ا اب    .ودراسة خمتلف إالجراءات املسطریة املتعلقة جبلسة انت
  

  شؤون تنظميیة  

   ٔسئ الشفهیة لیوم  02/29/2016رمق قرار ة اخلاصة  د عقد اجللسات العموم دید مو بت
ٔسبوعیة يف الثانیة عرش زو ب ا ات املك دة والنصف بعد الزوال، واج ء يف الوا  .الثال

   رشیع   ال

   ٔو احملالت  03/29/2016قرار رمق كراء العقارات  بربجمة مقرتح القانون املتعلق 
ٔو احلريف  ٔو الصناعي  اري  صصة لالستعامل الت لیه جلنة العدل (ا وافقت 

رشیع وحقوق  سانوال عها املنعقد بتارخي  إال يف ٕاطار  ٕالجامع 2016ماي  31يف اج
نیة ء )قراءة  ة یوم الثال لسة معوم الل  ارشة بعد حصة  2016و یونی 14،  م

ٔسئ الشفهیة  .ا
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  ستوریة لس مع املؤسسات ا   القة ا

   د اجللسة اخلاصة  04/29/2016رمق قرار دید مو بت
ء  ت یوم الثال لحسا ىل  ٔ لس ا ٔسئ  2016یونیو  07ملناقشة تقرر ا ارشة بعد حصة ا م

 .الشفهیة

   ء  05/29/2016قرار رمق ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  ىل   07ملوافقة 
دا عن لك فریق 2016یونیو  ٔول . واليت تتضمن سؤ وا وسرئس  هذه اجللسة اخللیفة ا

لسة ل ٔمني  ٔمحد توزي  ٔنصاري والسید  س السید محمد ا  .لرئ

   صصة  06/29/2016قرار رمق یار حماور اجللسة الشهریة ا خ س  لرئ بتلكیف اخللیفة الثاين 
ٔسئ  لسیاسة العامة من مضن بنك ا ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  ٔجوبة السید رئ

لس ى ا  .املتوفر 
 

  ةالعالقات   :اخلارج

   لباراغواي  07/29/2016قرار رمق س جملس الشیوخ  ه دعوة رمسیة لرئ ىل توج ملوافقة 
ٔواخر شهر یونیو  رة اململكة املغربیة   .2016لز

 

  ٕاداریةشؤون: 

   اري القرتاح اخلیار  08/29/2016قرار رمق بتلكیف املهندس املعامري السید مصطفى الز
اقة اص يف وضعیة ٕا ٔش لس لفائدة ا ات ٕاىل بنایة ا ل توفري الولوج ٔ ل من  ٔم  . التقين ا

 

   لكرامة واحلق يف املواطنة  09/29/2016قرار رمق ولیة  ة ا سیق ىل طلب الت ملوافقة 
رة حولالاكم ملغاربة اخلارج بتخص  ة الندوات لعقد مائدة مستد متثیلیة  " موضوع یص قا ا

الیة املغربیة ل ستوري ٕاىل الواجب الوطين: السیاسیة   ." من احلق ا
 

  مواضیع لٕالطالع 

  لس یوم ظمه ا ي س لجهات ا ذة لعقد امللتقى الربملاين  ات املت   . 2016یونیو  06إالثنني الرتت
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ع رمق    28اج

   2016ماي  30لیوم إالثنني 

  

شارن یـــــوم االثنني  عقد ب جملس املس لس  2016 ماي 30مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
ن   : شامش وحضور السادة السید عبد احلكمي 

    

ٔنصاري              س  :         محمد ا لرئ ٔول                    ؛اخللیفة ا

وسكوس                       س؛  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

ة التازي            س؛  :     ئ م لرئ  اخللیفة اخلامس 

لس؛  :      العريب حملريش                          حماسب ا

لس؛  :  رشید املنیاري               حماسب ا

لس  :     ٔمحد خلریف                  ؛ٔمني ا

لس  :                 ٔمحد توزي        .ٔمني ا

  

ع السادة  ف ج   : اعتذر عن حضور 

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

ه       لس؛  :         عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

دال     لس  :      محمد     .ٔمني ا
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ع ج  القرارات الصادرة عن 

  ات اليت توصل  2016.28.1قرار رمق بعرض الرتشی
ب یوم  ع املك ىل اج ستوریة  یار ثالثة مرحشني لعضویة احملمكة ا لس الخ هبا ا

ٔربعاء  لرشوط املطلوبة  2016یونیو  فاحتا فاهئا   .لبت يف مدى اس
ٔنصاري من ( :ملحوظة س السید محمد ا لرئ ٔول  سحب اخللیفة ا اقشة املوضوع ا الل م

ع لتداول يف املوضوع ج ب  ٔعضاء املك ٔمام السادة  ال    ).ٕالفساح ا

  س  02/28/2016قرار رمق ٔجوبة السید رئ صصة لتقدمي  بعقد اجللسة الشهریة ا
ء  لسیاسة العامة، یوم الثال ٔسئ املتعلقة  ىل ا ىل  2016ماي  31احلكومة 

ة الرابعة والنصف بعد الزوال وذ ملناقشة امل  :واضیع التالیةالسا

  واجلبلیة يف ضوء احلاكمة اجلهویة؛منیة املناطق القرویة 

 ٔورويب حتاد ا ت املبادالت بني املغرب و  .حتد

   ىل  3/28/2016قرار رمق ٔ لس ا لم ٔول  س ا صصة لتقرر الرئ بربجمة اجللسة ا
ء  ت یوم الثال   :وذ ملناقشة احملاور التالیة 2016 یونیو 07لحسا

 لیة ا  ؛ا

 ؛الرتبیة الوطنیة 

 عي ج صاد   ؛ق

 ة  ؛الوظیفة العموم

 مؤسسة العمران. 
 رشیع  :ال

  رش  04/28/2016 رمققرار ة یوم بربجمة النصوص ال لسة معوم یعیة التالیة يف 
ء  ٔسئ الشفهیة  2016ماي  31الثال ارشة بعد حصة ا   :م
   ات ممارسة احلق يف  64.14تنظميي رمق  مرشوع قانون دید رشوط ویف بت

رشیع رشیع وحقوق ( .تقدمي امللمتسات يف جمال ال لیه جلنة العدل وال وافقت 
لبیة، يف اج ٔ سان،  ء إال   ).2016مایو  24عها الثال

   ات ممارسة احل 44.14تنظميي رمق  مرشوع قانون دید رشوط ویف ق يف بت
ة تقدمي العرائض ٕاىل السلطات رشیع وحقوق ( .العموم لیه جلنة العدل وال وافقت 

ء  عها الثال لبیة، يف اج ٔ سان،   ).2016مایو  24إال
  
499العدد    - النشرة الداخلية   
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 یتعلق  78.14رمق  مرشوع قانون
ٔرسة والطفو شاري ل س  . لس 

لیه جلنة التعلمي والشؤون ( وافقت 
لبیة، يف  ٔ عیة،  ج ة و الثقاف

عها  ٔربعاءاج   ).2016مایو  25 ا
   ان ل امئةا    :ا

  ادثة  05/28/2016قرار رمق سان بعد  شار عبد احلق  لمس ه  ه تن بتوج
س  ات جلنة املالیة یوم امخل اقشهتا ملشاریع القوانني  2016ماي  26تصوره  جلزء من اج الل م

الل اجللسة العامة ه  د، مع تالوة موضوع هذا التن لتقا  .املرتبطة 
  ٔسئ   :الشفهیةا

  ٔسئ الشفهیة لیوم  ملصادقة  06/28/2016 رمق قرار لسة ا ٔعامل  دول  ىل 
ء  ٔجوبة السید  2016ماي  31الثال صصة لتقدمي  هتاء من اجللسة ا لس بعد  اليت سیعقدها ا

ىل سؤال  رص فهيا  ٔن یق لسیاسة العامة، ويه اجللسة اليت تقرر ب ٔسئ املتعلقة  ىل ا س احلكومة  رئ
د عن لك فریق  .وا

ئ م س السیدة  لرئ ٔمحد خلریف  ة التازي والسیدوسرئس هذه اجللسة اخللیفة اخلامس 
لسة ل   .ٔمني 

  ةالعالقات    :اخلارج
  

  شارن يف خشص  07/28/2016قرار رمق ىل مشاركة جملس املس ملوافقة 
ورة  ة التازي يف ا ئ م س السیدة  لرئ رة  16اخللیفة اخلامس  صادیة اليت تنظمها دا ق لقاءات 

الل الفرتة ما بني فاحت و  صادیني وذ   بفرسا؛ 2016یولیوز  03ق

  س السید محمد  08/28/2016قرار رمق لرئ ٔول  نتداب لك من اخللیفة ا
ٔويل مع مؤمتر السلطات احمللیة واجلهویة التابع  ع  ٔمحد توزي لعقد اج لس السید  ٔنصاري ؤمني ا ا

ٔورو ملناقشة وضع  ميقراطیة احمللیة"لس  ل ا ٔ  ؛"الرشیك من 

  ادل الرباكت من فریق  09/28/2016قرار رمق شار  ىل لك من املس شطیب  ل
ٔصا ستقاليل من عضویة امجلعیة الربملانیة لالحتاد  ا یف عن الفریق  شار عزز مك واملعارصة واملس

ورة  ٔشغال ا ل املتوسط بعد ختلفهام عن حضور  ٔ ة یويم 12من  ٔشغالها بطن  لهذه امجلعیة اليت عقدت 
ن من نفس الفریقني؛، وتعویضهام 2016ماي  29و  28 دید   بعضون 

  رية  10/28/2016قرار رمق ٔ ٔشغال اجللسة اخلامسة وا ىل املشاركة يف  ملوافقة 
لقاهرة لربملان العريب اليت تعقد  ٔول  رشیعي ا لفصل ال نعقاد الرابع   ؛من دور 

  ر 11/28/2016قرار رمق ىل  س ملوافقة  رة اليت سیقوم هبا رئ مج معل الز
لمغرب ما بني   ؛ 2016یونیو  02ماي و  28جملس الشیوخ البورندي 

499العدد    - النشرة الداخلية   مجلس المستشارين 
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  ٔشغال  12/28/2016قرار رمق ملشاركة يف 
ٔورو ح لس  ظمها امجلعیة الربملانیة  ميقراطیةالندوة اليت س  ول ا

 الربملانیة بعامن؛

  ىل املسامهة  13/28/2016قرار رمق ملوافقة 
رب  تصف شهر دج الل م مي يف الفضاء الفركوفوين  ولیة حول التق مبدینة  2016يف تنظمي الندوة ا

ش؛   مرا

  شارن  14/28/2016قرار رمق لس املس سویة املستحقات املالیة  ىل  ملوافقة 
حتاد ا   .إالفریقيلربملاين يف مزيانیة 

  
لمتابعة    قضا 

  
  

  امئة ان ا ل   : ا

  ة من الوزراء مو ت املتكررة  ٔصا واملعارصة واليت یثري فهيا موضوع الغیا مراس فریق ا
امئة لجن ا ٔشغال ا  .عن حضور اجللسات العامة و

 

 ابیة ٔسئ الشفهیة والك   : ا

  ٔعضاء ستقاليل حلث  ىل طلب الفریق  ابة  ال القانونیة لٕال ٓ رتام ا ىل ا احلكومة 
ابیة ٔسئ الك  .ا

 

  ةالعالقات   :اخلارج

 بلوماسیة الربملانیة مرشوع سرتاتیجي  طط   .ا
 

  ٕاداریةشؤون:  

 لسادة احمل ب؛مرشوع  دلیل املساطر اخلاص  ٔعضاء املك ام   اسبني وتوصیف 

  اص كون   ؛والعملیايت سرتاتیجي  العلیا يف جمال التخطیط  ٔطرتنظمي 

 اقة اص يف وضعیة ٕا ٔش ات  ل شارن؛  موضوع توفري الولوج  ٕاىل مقر جملس املس

 اة الربملانیة  .الق
  

  

  

499العدد    - النشرة الداخلية  مجلس المستشارين 
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 قضا لٕالطالع

 امئة لجن ا   ا

  امئة لجن ا مج معل ا  .ر
  

 ة   العالقات اخلارج

 ن رئاسة السید عبد احلكمي  رة الوفد الربملاين  ش تقرر حول ز س جملس املس ارن شامش رئ
حتادیة؛ ٔملانیا   مجلهوریة 

 ن رئاسة السید عبد احلكمي  رة الوفد الربملاين  س  تقرر حول ز شارن شامش رئ جملس املس
شیك؛  مجلهوریة ال

 ار دید بتعیني  ٕاخ س   ؛لس الشیوخ املالزييرئ

  شارن س جملس املس ها السید رئ عوة اليت و ىل ا ٔمراك الوسطى  رملان  ار مبصادقة  ٕاخ
ململكة املغربیة ما  ايئ  لهذا الربملان  ع است  ؛ 2016یولیوز  16و  10بني لعقد اج

  ورة ٔشغال ا ل املتوسط اليت 12تقرر عن  ٔ ة عق لجمعیة الربملانیة من  ٔشغالها بطن دت 
 ؛ 2016ماي  29و  28یويم 

   شارن  تقرر  عن ي مشاركة  وفد  جملس  املس ساء ا ل ٔشغال  املنتدى  العاملي   يف 
  ؛2016ماي  05و   04عقد بعامن یوم ان

   رة العمل اليت قام هبا ننيتقرر حول ز ٔم لجمعیة الوطنیة الفرسیة  ا لربملان املغريب  العامني 
دادقصد  ورة  إال ع الربملاين املوازي  ٔطرافملؤمتر  22لالج ة  ا مم إالطاريف اتفاق ٔ  ل

وب  ة  دة حول التغريات املناخ  ؛ببارس 22املت

 رايس املنظم يف موضوع موجز تقرر حول ٓلیات  " الیوم ا ت يف  ساندور الربملا : حقوق إال
ة ٓلیات االتفاق وري الشامل ا ستعراض ا ش،  "و  ؛2016ماي  21مرا

  ت يف رايس حول دور الربملا ٔحرار يف الیوم ا تقرر عن مشاركة فریق التجمع الوطين ل
ش یوم  ي عقد مبرا ويل الشامل ا ستعراض ا  ؛2016 ماي 21ٓلیات 

  ورة ئق ا ذیة ل 68و خلرطوم یويم  إالفریقيالربملاين الحتاد لجنة التنف و  02اليت ستعقد 
 ؛2016یونیو  03

  ورة ٔشغال ا ة واملقدم  مج التحرك الربملاين حول التغريات املناخ لالحتاد الربملاين  198ر
ي عقد بلوسااك شهر مارس املايض ويل ا  .ا

 

 خمتلفات  

 شار عز عتذار املس ار  ن زري عن حضور  ٕاخ لس ما بني ا      ماي 29ٔشغال ا
مة رمسیة 2016یونیو  11و خلارج يف ٕاطار  ده  ب توا  .س

499العدد    - النشرة الداخلية    
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 نباء ٔ دیث حصفي لواك املغرب العريب ل لس يف  س ا   :رئ

يروم بلورة آلية مؤسساتية للتنسيق بين جميع المتدخلين من  الملتقى البرلماني للجهات  "
 "أجل تفعيل حقيقي لورش الجهوية

  
شارن السید  س جملس املس ٔكد رئ

لجهات،  ٔن امللتقى الربملاين  ن شامش،  عبد احلكمي 

ي  سیة  نظما ٔس لس دورته الت ٔمس إالثنني ا
ح 2016یونیو  06 روم ف نقاش مؤسسايت من "، 

لني يف  سیق بني مجیع املتد لت ٓلیة  ل بلورة  ٔ

ارطة طریق لرحب  ة  ورش اجلهویة املوسعة، وصیا

نتقال داين لهذا   الوقت و قي وم اىل تفعیل حق
 ".املهیلك إالصالالورش 

دیث   ن شامش يف  لواك وقال السید 
نباء ٔ ي ی املغرب العريب ل نظم ، ٕان هذا امللتقى ا

ت التفعیل"حتت شعار  ات التزنیل ورها صاصات "اخنراط جامعي مسؤول يف حبث ممك خ ، یندرج يف ٕاطار 

ضان النقاشات  ح ستور، وذ  م مع روح ا ام  س شارن يف ا والوظائف اجلدیدة اليت یضطلع هبا جملس املس

لقضا الكربى اليت هتم الب ة املتعلقة   . العموم

رز   ٔ سمة و ه امل ری متثل يف  شارن  لس املس ٔساسیة املمزية  دى اخلاصیات ا ٔن ٕا يف هذا السیاق، 
االت الرتابیة مشريا  اقشة مشاریع القوانني  ٕاىللتنوع والتعدد ومتثیلیة ا لس يف م لم ة  ٔسبق ح ا ستور م ٔن ا

دادا لها عتباره ام الس الرتابیة    .املرتبطة 

 

متثل يف  ٔملت تنظمي هذا امللتقى،  سیة اليت  واعي الرئ د ا ٔ ٔن  ن شامش  راجع ورش "ؤوحض السید 

الل  ٔشهراجلهویة املتقدمة  دةالقلی املاضیة يف سمل  ا ٔج لتحضري  ا ٔولویة  ا ٕالعطاء ا ٔن هناك تو الوطنیة 
ابیة القادمة نت ال يف هذا  "لالستحقاقات  ىل لك اسمت" إالطارمس اكم جتیب  رار غیاب رؤیة اسرتاتیجیة م

لوترية املطلوبة لتزنیل وتفعیل ورش اجلهویة املوسعة نطالقة الفعلیة و ت اليت حتول دون  د ٔسئ والت   ".ا
  

  

  أنشطة الرئاسة
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ٔن امللتقى الربملاين یتو و  شارن  س جملس املس اع "ٔكد رئ ٕار
ت  ٔولو دةموضوع اجلهویة املوسعة لصدارة  ٔج الوطنیة، وٕاطالق نقاش  ا

ٔمهیة اليتمؤسسايت يف ضو  صادي  ء التوصیات البالغة ا ق لس  ٔصدرها ا

يئ خبصوص ورش اجلهویة عي والب ج   ".و

ة ماسة   ا ٔن مثة  ىل  ٔجوبة  ٕاىلوشدد  ارطة طریق تقدم  اكم توحض  ة وتقامس رؤیة اسرتاتیجیة م صیا

صاصات املقرتنة بنقل املوارد  خ هنا الرشوط واملعایري املرتبطة بعملیة نقل  دد من القضا ومن ب مؤسساتیة خبصوص 

لهيا القان رشیة واملالیة اليت ینص  جلهویة، و ون التنظميي امل ال رشیة اليت من تعلق  لموارد ال سبة  ل منیة الكفاءات   ٔ مس

ثاق الالا ٕاىلاملفرتض توفريها لتزنیل ورش اجلهویة،  نف م ك ي  سبة نب الغموض ا ل اطبني  متركز، وتعدد ا
الس اجلهویة   .لم

ن شامش    ا السید  سیق والتاكمل بني ٕاىلود لني مشرياوضع ٕاطار مؤسسايت یضمن الت يف    خمتلف املتد

متحور حول  ٕاىلٔن امللتقى الربملاين یطمح  ٕاىلهذا السیاق  ادة "تقدمي جواب مؤسسايت  لق  إالسرتاجتیةهیئة وطنیة 

كة من  شا لتصدي لسلس م الها  إالشاكالتلورش اجلهویة املتقدمة كف  ٔسئ اليت ال من ح دات وا والتعق
ادا  ت اس د یة لرفع العوائق والت دو زم ارطة طریق و ا يف الرؤیة، وكون مبقدورها حتدید  ظومة  ٕاىلوضو م

لت  قة  وري دق مي ا ذ والتق   ".ع والتنف

ورة    شارن سیعمل عقب ا ٔن جملس املس ٔفاد ب ٔوىلو ىل تنظمي سلس من لملتقى الربملاين   ا لجهات 

اول  ات اململكة ، ست اتیة مبختلف  ات املوضو رهان اجلهویة املوسعة  إالشاكلیاتامللتق د "الكربى املرتبطة  بغیة توح

لني سیق بني لك املتد   ".الرؤى ٕازاءها والت

الل سلس من   ىل ورش اجلهویة املوسعة من  شارن امللحوظ  ركزي جملس املس شطة وعن  ٔ ا

شامش ٕان  ٔمرواملبادرات، قال السید ب عتباره "یتعلق ب  ا لس ملسؤولیاته  ل يف ٕاطار ممارسة ا یار واع ید اخ
لجهات، وهو ی سمترارصو  لملفات املتعلقة طرح  ىل مت الربملانیني  د  سا طلق هذه املسؤولیة، نقاشا  ، من م

ٔبعاد هذا الورش  ات ا إالصالجلهویة وب ینام ٔوراش وا شبه ا ي ال  ةلهیلكي العمیق ا اليت اخنرط فهيا  إالصالح
ٔزید من  ىل مدى   ."سنة 15املغرب 

سهيا ورش اجلهویة   ك ٔمهیة  ىل ا ٔكد  ٔن  و "وبعد  و وسق العالقة بني ا ة ا ة ب ي سیعید صیا ا

نتقال  "املركزیة وبني اجلهات ٔن  شامش  يض  ٕاىلاعترب السید ب الرشوط املؤسساتیة القمینة  ٕانضاجهذه املر یق

وي جناح هذا التحول الب ٕ. 
شارن  س جملس املس لص رئ ٔن امللتقى الربملاين اجلهوي  ٕاىلو ٔولالقول ب ل  ا ٔ هو مسامهة مؤسساتیة من 

ة واملؤ  ات احلكوم ٓخرن يف القطا لني ا ت حث الفا ٔولو ب ا رت ىل رضورة  الس اجلهویة  ستوریة و ا سسات ا

ا ورش اجلهویة املوسعة  ت اليت یطر د ة "والتصدي لٕالشاكلیات والت در بتة وم ستلزم امليض قدما خبطوات  مما 
ىل الرتامك  ."والعمل بناء 

  
  
499العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين    

 



12 
 

  
  
  

  لس س ا ٔشغال یوم درايس حول رئ مفهوم خطاب "شارك يف 

ملغرب  ."الكراهیة 
  

ن  شارن السید حكمي  س جملس املس شارك رئ

رايس ٔشغال الیوم ا ي نظمته شامش يف  لجنة الوطنیة ال " ا ا
ملغرب  مفهوم خطاب الكراهیة "حول "خلطاب الكراهیة 

شارن وجملس " ملغرب ، وذ ٔوروبتعاون مع جملس املس
   .2016یونیو  03یوم امجلعة 

ٔن                  س  ملناسبة اعترب السید الرئ الل لكمته   و

لس لهذه امل  ضان ا ملغرب اح بادرة ضد خطاب الكراهیة 

ٔيت اعته برضورة توسیع النقاش العمويم حول   ی انطالقا من ق
سب بع ك ي  لسهذا اخلطاب ا اح ا متعیة والقضا الراهنة يف  دا وطنیا ودولیا ويف ٕاطار انف ات ا ینام ىل ا

متع   .ا

ن شامشوعزا  شار خطاب  السید  باب ان ٔس

رشی ٔساسا ٕاىل غیاب ال ة،  عات الكراهیة، من زاویة حقوق

شار  ىل الكراهیة، وان ا حول التحریض  دم وضو ٔو 

ل  الل التصور السليب لعدة ظواهر دا ثقافة التمنیط من 
دام  ة است متع، وسهو ورس مع ٕاماكنیة ٕاخفاء  نرتنتا

ىل الكراهیة رش اخلطاب احملرض    .الهویة ل
شار املزتاید خلطاب الكراهیة  ن ٔن  ٔضاف  و

ىل  نرتنتىل  لحفاظ  یطرح الیوم ٕاشاكلیة صعبة 

ٔساسیا من  التوازن املطلوب بني حریة التعبري اليت تعد حقا 

سان وماكحفة خطاب الكراهیة   .حقوق إال

ات التعصب والتطرف  ٔنوبعد  د مو فاوت، من تصا متعات العربیة تعاين الیوم، شلك م ٔن ا ٔشار ٕاىل 

شدد و  هنا فكر الغلو وال ناليت جيمع ب حرف  الكراهیة، قال السید  ٔساس نتاج فكر م شامش ٕان إالرهاب ميثل 
لحیاة و والعرص وحىت  لمجمتع وا ىل الكراهیة    .وخطاب حيرض 

  ومع: املصدر
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  شارن س جملس املس ل من طرفرئ س  ُستق ئب رئ خفامة 

  .مجهوریة الهند

  

شارن،  س جملس املس ٔجرى رئ
ات مع خفامة  اح ن شامش، م السید حكمي 
امد  س مجهوریة الهند، السید محمد  ئب رئ

ء  ، یوم الثال ٔنصاري، والوفد املرافق   31ا
ط 2016ماي   .لر

ٔشاد اجلانبان  لقاء،  الل هذا ا و
القات الصداقة والتعاون املمتزية اليت  مبستوى 

ا  االت، كام د ن يف شىت ا جتمع بني الب
ة  الطرفان ل للك الفرص املتا ٔم ر ا س ٕاىل 

ل تقویة وتوطید العالقات املغربیة  ٔ ن من  لب
ٔفق  ت املشرتكة وبناء  د ة الت ـ الهندیة، وموا

دد   .م

ي تلعبه  م ور ا ٔمهیة ا رز اجلانبان  ٔ ن اململكة املغربیة ومجهوریة الهند يف حمیطهام اجلیو اسرتاتیجي من و
ولیني ٔمن والسمل ا ل حفظ ا ٔ.  

ات  ینام لس ا س ا ة اليت یقودها و واستعرض السید رئ و ٔوراش التمنویة املف ات الكربى وا إالصال
ستقرار يف صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، واليت جعلت من اململكة امل ٔمن و ا يف التمنیة وا غربیة منوذ

قلب وشدید التور ظل حمیط ٕاقلميي    .م

ىل امليض ىل ٕارصار املغرب  س  ٔكد السید الرئ ولیة من  يف و ىل مستوى العالقات ا سرتاتیجي  ه  تو
ن  طورة بني الب ل بناء رشاكة فا وم ٔ هنا مجهوریة الهند من  ول املهمة من ب دد من ا الل تنویع رشااكته مع 

تدى  الصدیقني،  الل ٕاقامة م ن من  لب ٔمهیة البعد الربملان يف تعزز التعاون الثنايئ  ىل  رملاين مغريب ـ كام شدد 
لتداول يف خمالف القضا ذات  مهندي    .املشرتك ه
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 لب لس یوقع مع نظريه  س ا ة تعاون بني جملس و رئ روندي اتفاق

شارن وجملس  الشیوخ الب   رونديو املس

شارن وجملس  الشیوخ البوروندي، وقع جملس املس
ٔربعاء روم تقویة 2016فاحت یونیو  یوم ا روتوول تعاون   ،

لتفامه املتبادل وتعزز  هنوض  العالقات بني املؤسستني، وا
ن   .التقارب بني الب

ي وقعه  لسویتو االتفاق، ا س  مبقر ا رئ
شارن  نالسید جملس املس س  عبد احلكمي  شامش ورئ
كوریو، جملس الشیوخ جب  ن ند مهوریة بوروندي ریفري

ىل  ٔساس ٕارساء رشاكة معززة بني املؤسستني، قامئة 
ادئ الثقة واملصاحل املتباد   .م

رب هذا االتفاق ٕاىل املزید من  ویطمح اجلانبان 
ة وإالد رشیعي وجماالت املراق ال القانوين وال ارب يف ا رب تبادل الت القاهتام الثنائیة    .ارة والتواصل الربملاينتطور 

دة  ٔج ة يف ا ٔساسیة املدر ت ا شاور حول الرها رساء  ٕ روتوول التعاون هذا، یلزتم الطرفان  ومبوجب 
ان يف عضوهتا شرتك الب ولیة اليت  ات املؤسسات الربملانیة ا الل اج سیق  ولیة وتعزز الت   .ا

ر  س جملس الشیوخ البوروندي، ٕا رز رئ ٔ ي یندرج يف ٕاطار تعزز التعاون و ٔن االتفاق، ا ع،  حفل التوق
دا  رب بلورة ٕاطار حمدد ج رسیخ روابط الصداقة بني املغرب وبوروندي،  ٔخرى، سیخول  ة  ين الربملاين، من  الب

  .لتعاون مؤسسايت يف جمال تعزز قدرات الربملانیني وموظفي الربملانني

ٔن هذا االتفاق  كوریو  ٔكد ند ارة و صاد والت ق سامه بال شك يف تنویع التعاون الثنايئ يف جماالت  س
ن ر بغیة تقویة روابط الصداقة بني الب س   .والثقافة و

دیدة  ٓفاق  ح  ٔن هذا االتفاق سميكن من ف افة،  لص شارن، يف ترصحي  س جملس املس ٔكد رئ ته،  من 
ني العلویتني لربملاين رات لتعاون بني الغرف ارب واخلربات والز ن يف اجتاه توطید الروابط الربملانیة وتبادل الت   .الب

ن ٔضاف السید  سیق مواقف الربملانني املغريب والبوروندي  و یف ت ك ٔیضا يف  سامه  ٔن االتفاق س شامش 
ولیة ت إالقلميیة وا ل املنتد    .دا
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  ل ستق س  س جملس النواب املرصيالسید الرئ   .رئ

 

شارن، السید حكمي  س جملس املس ل رئ استق
يل  كتور  س جملس النواب املرصي، ا ن شامش، معايل رئ

، یوم االثنني   2016ماي  30عبد العال، والوفد املرافق 
لس  .مبقر ا

لقاء، مثن اجلانبان  الل هذا ا مستوى و
العالقات املمتزية اليت جتمع بني اململكة املغربیة ومجهوریة مرص 

سمتد قوهتا هتا من الروابط التارخيیة  العربیة واليت  ا وم
ربط قائدي  ٔخوة القویة اليت  العمیقة، ؤوارص احملبة وا
ن صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا وخفامة  الب

ا س السید عبد الف يسالرئ   .ح الس

صادیة ٕاىل مستوى العالقات    ق لعالقات  ة لالرتقاء  ر لك الفرص املتا ىل رضورة اس ٔكد اجلانبان  و
سیق  یف الت ك رامج ملموسة وهادفة، و رب  ن، كام دعیا ٕاىل تعزز العمل الربملاين املشرتك  السیاسیة اجلیدة بني الب

ولیة  شاور يف خمتلف احملافل ا قنيوال ن الشق   .دمة ملصاحل الب

یة املشرتكة، الس يف  ٔم ت ا د ة الت ان يف موا ي یلعبه الب دي ا ور الر ونوه اجلانبان 
ة، وخطر احلراكت  ظل  ٔسل رش وا جتار يف ال هتریب، واجلرمية املنظمة، و یف لشباكت إالرهاب، وا التنايم ا

ل والصحراءنفصالیة مبنطقة شامل ٕافر  ا والسا   .یق

ولیة ذات    ددا من القضا إالقلميیة وا لقاء،  الل هذا ا موتناول اجلانبان،    .املشرتك ه

الحرض  وسكوس، وسفري مجهوریة مرص العربیة  ستق شارن، السید محید  س جملس املس ئب رئ
ن ٔمحد ٕاهياب جامل ا ط، السید  لر   .املعمتد 
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 رئاسة السید رملاين  ال وفد  ئب  André Fréderic استق

ة ـ املغربیة ة الصداقة الربملانیة البلجیك س مجمو س جملس النواب البلجیيك ورئ  رئ

شارن،  س جملس املس ٔول لرئ ل اخللیفة ا استق
رئاسة السید  رملانیا  ٔنصاري، وفدا   Andréالسید محمد ا

Fréderic    س جملس النواب ة ئب رئ س مجمو البلجیيك ورئ
ة ـ املغربیة، یوم االثنني   2016ماي  30الصداقة الربملانیة البلجیك

لس   .مبقر ا

القات      لقاء، مثن اجلانبان مستوى  الل هذا ا و
ىل  ة  ة، املب ة والفعا املغربیة ـ البلجیك منوذج الصداقة والرشاكة ا
سمتد قوهتا من إالرادة الراخسة لقائدي  العمل املشرتك، واليت 

ن صاحب اجلال امل محمد السادس لیب  الب ال امل ف نرصه هللا و
  .م بلجیاك

ام القوي ملستوى التعاون اجلید القامئ  رب اجلانبان عن ارتیا و
االت والس يف جمال ماكحفة إالرهاب والتطرف، ولتطابق  يف شىت ا
م  ه ولیة حول القضا ذات  ن يف خمتلف احملافل ا الرؤى بني الب

  .املشرتك

ت وشدد اجلان   د ة الت ن وحتصیهنا ملوا لب ٔمهیة البعد الربملاين يف تعمیق وتقویة العالقات الثائیة  ىل  بان 
ن والشعبني الصدیقني ل املشرتك، مبا خيدم مصاحل الب هتدیدات اجلدیدة، وبناء املستق ة، وا   املطرو

ميقراطیة  لس خصوصیة التجربة ا س ا ٔول لرئ ملغرب، مربزا يف هذا السیاق واستعرض اخللیفة ا
ا حيتذى به يف  ه منوذ سان، واليت جعلت م هنوض حبقوق إال التحوالت الهامة والنوعیة اليت شهدهتا بالد يف جمال ا

  .ظل حمیط ٕاقلميي ملهتب

ملنطقة،  ستقرار  ٔمن و اب ا ل است ٔ ٔشاد املسؤول البلجیيك جبهود اململكة املغربیة من  ته،  ومن 
ي یقدمه املغرب لبلجیاك يف جمال التصدي لٕالرهابم مع ا   .وها يف هذا السیاق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السید محمد األنصاري، الخلیفة األول لرئیس المجلس

نائب رئیس مجلس    André Frédericالسید 
 البلجیكي النواب

 مجلس المستشارين  499العدد    - النشرة الداخلية
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  ل ستق لس  س ا س جملس الشیوخ املوریتاينرئ   .رئ

ات  اح شارن، م س جملس املس ن شامش، رئ ٔجرى السید حكمي 
ىل  محمد احلسن  السیدمع  س جملس الشیوخ املوریتاين، وذ  و احلاج، رئ

ة یويم  ل املتوسط، اليت انعقدت بطن ٔ ٔشغال امجلعیة الربملانیة لالحتاد من  هامش 
 .، تناولت سبل تقویة التعاون الثنايئ املغريب املوریتاين2016ماي  29و 28

لقاء، نوه اجلانبان مبستوى العال قات املمتزية اليت جتمع بني الل هذا ا
ل تقویة هذه العالقات  ٔ یف اجلهود من  ك ىل رضورة  ن  قني، مؤكد ن الشق الب

شمل مجیع جماالت التعاون   .وتنویعها ل

یة  ٔم ٔوضاع ا شها املنطقة، جراء ا ٔوضاع اليت تع كام تناول الطرفان ا
طقة  ري املستقرة وتنايم ظاهرة إالرهاب واجلرمية املنظمة والهجرة الرسیة، الس م

ىل  ن، و سیق اجلهود بني الب ىل رضورة ت ن  ل والصحراء، مشدد السا
ة لهذه املعضالت ل التصدي حبزم وجنا ٔ   .املستوى املغاريب من 

ىل رضورة  شارن  س جملس املس ويف هذا إالطار، حث السید رئ
حتاد امل ٔطراف بني دول  عدد ا را تقویة التعاون م ىل املستوى الربملاين، مذ ٔو  ىل املستوى احلكويم  غاريب، سواء 

رملانیا مغاربیا حتت شعار الل هذه السنة ملتقى  شارن سیعقد    ".لكفة الالمغرب"  يف هذا السیاق ان جملس املس
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 اهزة ىل مشاریع قوانني  راسة والتصویت  ة    .لسة معوم

شارن  ء عقد جملس املس  31یوم الثال
رئاسة  ة  لسة معوم ٔنصاريماي   اخللیفة محمد ا

لس س ا ٔول لرئ ىل مشاریع  ا اللها  صادق 
  :القوانني التالیة

 64.14ي رمق مرشوع قانون تنظمي 
ات دید رشوط ویف ممارسة احلق يف  بت

رشیع   .تقدمي امللمتسات يف جمال ال
لبیة ( ناع  10مقابل  27ٔ ٔصوات مع ام

شارن عن التصویت 03   ).مس

  ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات  44.14مرشوع قانون تنظميي رمق دید رشوط ویف      بت
ة     لبیة ( .العموم ناع  10مقابل  27ٔ شارن عن  03ٔصوات مع ام   ).التصویتمس

  ٔرسة والطفو 78.14مرشوع قانون رمق شاري ل س لس  لبیة ( . یتعلق  صو وبدون معارضة  29ٔ
ناع  شارن عن التصویت 03مع ام    ).مس

  

  

  

  

  

  

  

  الجلسات العمومية

  499العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/64.14.pdf
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سان - 1 رشیع وحقوق إال  .جلنة العدل وال
  

ء  ا یوم الثال لجنة اج ال 2016ماي  31عقدت ا یقيض بتغیري  73.15مرشوع قانون رمق  تدارست 
ة القانون اجلنايئ ٔحاكم مجمو متمي بعض   .و

ر االتصال الناطق الرمسي وركز هذا املرشوع ي قدمه السید مصطفى اخللفي وز ىل  مس احلكومة،، ا

ة  ة السام افة، مهنا التوجهيات امللك نة الص مرجعیات خمتلفة وطنیة ودولیة تتو تطور إالطار القانوين ملامرسة 

ميقراطیة ٕاضافة ٕاىل توصیات هیئة إالنصاف واملصاحلة،  سان وا ستور، وخطة العمل الوطنیة يف جمال حقوق إال وا
ٔبیض اب ا متع وكذا توصیات الك الم وا   . لحوار الوطين حول إال

متع  ٔفراد وا ت العامة وحامیة حقوق ا رشیعي ٕاىل ضامن املزید من توسیع جمال احلر وهيدف هذا النص ال

سبات دم الرتاجع عن املك رش و افة وال ت حریة التعبري يف مدونة الص هنوض بضام ٔمة، وا  .وصیانة ثوابت ا
روم املرشوع ٔمة، وكذا ٕاصالح إالطار تزن  كام  ت وبثوابت ا حلقوق واحلر ستور املتعلقة  ٔحاكم ا یل 

ديت احلریة واملسؤولیة ة عن طریق لك وسی حتقق العلنیة وفق قا جلرامئ املرك   . القانوين احلايل املتعلق 
اء هبا و  ات الواردة يف املرشوعميكن ٕاجامل القضا اليت  ق بعض املصطل النص اجلنايئ، وتقلیص ، يف تدق

ىل اراكب  لمغرب وملء الفراغ القانوين يف جمال التحریض  ولیة  اللزتامات ا لحریة، والوفاء  ت السالبة  العقو

ٔمكن ذ هنام مىت  دى العقوبتني دون امجلع ب ٕ لحمك  ال  ىل فسح ا الوة    .اجلرامئ، 

ایة یوم امجلعة ف  ،من دراسة املرشوع هتاءبعد  ،وقد تقرر ٔن املرشوع ٕاىل  ش ل تقدمي التعدیالت  ٔ ح 
ة الثانیة عرش زو 03 ىل السا   .یونیو اجلاري 

  

ع و  ج الٕ الل ذات  لجنة  ىلصادقت ا صصة  جامع  ٔو احملالت ا كراء العقارات  مقرتح قانون یتعلق 

ٔو احلريف ٔو الصناعي  اري   .لالستعامل الت

  

 

 

ان ٔشغ ل امئةال ا ا  

 أشغال وبرامج اللجان الدائمة  

المستشارينمجلس    499العدد    - النشرة الداخلية  
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  شارن ینظم لجهات"جملس املس سیة" امللتقى الربملاين  ٔس ت   .يف دورته ال
  

وره  تفعیال 

داد  املركزي مبا هو ام

لجهات، جمالیا،  مؤسسايت 

 ، صاد عیا، واق نیا، اج

ٔساسیة  اضنة  ومبا هو 

دة يف  ٔسئ املست ل
ة السیاسیة  السا

شارن  ة، ینظم جملس املس عیة والثقاف ج صادیة و ق لجهات"و سیة، " امللتقى الربملاين  ٔس ت  6یوم  يف دورته ال
الس اجلهویة والغرف املهنیة وواكالت التمنیة اجلهویة، واملؤسسات  2016یونیو  لس، وذ مبشاركة ا مبقر ا

ستو  لني املعنیني ا ريمه من الفا متع مدين، و عیني وا ج صادیني و ق لني  ات الوزاریة، والفا ریة، والقطا
 .جلهویة املتقدمة

ه،      ٔول من نو هيدف هذا امللتقى، ا
ىل  ٔيت  ٔهداف إالسرتاتیجیة یت ق مج من ا ٕاىل حتق

  :رٔسها

 الرشوع اجلدي يف التفكري يف 
ه لك  لني واملعنیني لق ٕاطار مؤسسايت یلتمئ ف الفا

الیة والتاكمل البني  بقضا اجلهویة املتقدمة والتمنیة ا
نتقال  ٔفق  دم الرتكزي يف  وي، والالمركزیة و

لملٕاىل ت  ورات املق  ) لتناوب(     ىــقنظمي ا
الس اجلهویة؛  مبقرات ا

  

  

  

  

 ملتقيات برلمانية

 مجلس المستشارين  499العدد    - النشرة الداخلية
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   دة ٔج ادة موضعة ورش اجلهویة املتقدمة يف صدارة ا ٕا
 الوطنیة؛

  ت اليت حتول دون د ات والت شاریة مؤسساتیة لرفع العق ٔجوبة  الفعلیة واملیدانیة  نطالقةبلورة 
ري  .لتفعیل هذا الورش إالصال الهیلكي الك

لس لقد ظل موضوع اجلهویة    شارن، فقد خصص ا شغاالت جملس املس مات وا املتقدمة يف صلب اه

ٔقرها دستور  ة، اليت  مي السیاسات العموم احلاكمة الرتابیة "ٔول مرة، ملوضوع   2011ٔوىل اجللسات السنویة لتق
طلبات التمنیة اجلهویة سیق مع "وم لجهویة"،كام نظم ندوة وطنیة بت شاریة  س لجنة  ة من ، "ا متخضت عهنا مجمو

ٕالضافة ٕاىل توصیات  يئ"التوصیات الهامة، شلكت  عي والب ج صادي و ق لس  لنقاش حول "ا ٔرضیة هامة   ،
  .هذا الورش إالصال الهیلكي وإالسرتاتیجي

  

لجهات"هذا  ویتو  ل إالجيايب بني " امللتقى الربملاين  لتفا ٓلیة  لق 
الس اجلهویة امل  لتفكري ا ة  لني والربملانیني، وٕاطالق دینام نتخبة وخمتلف الفا

الل  ٓلیات وسبل ٕانضاج وٕاجناح ورش اجلهویة املتقدمة، وذ من  امجلاعي يف 
ئ تفویض  ٔس رتباط ب ٔوراش الفكریة يف املواضیع ذات  ة من ا تنظمي مجمو

الص امل متویل واست صاصات ونقل إالماكنیات، وٕاشاكلیات ا ىل خ ل  داخ
ٔمهیة إالسرتاتیجیة  ت التمنیة املندجمة واملستدامة، وا املستوى احمليل، ورها
سیق  سهتداف وت ىل الصعید اجلهوي، وٕاشاكلیات  رشیة  لتمنیة الكفاءات ال

ميقراطیة  عیة الالممركزة، ودور ا ج املهام واملسؤولیات يف السیاسات 
شاریة يف ٕاجناح اجلهویة امل    .تقدمةال

ىل اجللسات التالیة ٔشغال هذا امللتقى الربملاين    :وقد توزعت 

 لجهات لملتقى الربملاين  ة  تاح ف  اجللسة 
   شارن؛ س جملس املس   لكمة السید رئ

   لیة؛ ا ر املنتدب يف ا   لكمة السید الوز

   يئ؛ عي والب ج صادي و ق لس  س ا   لكمة السید رئ

   سان؛لكمة السید لس الوطين حلقوق إال س ا   رئ

  الس اجلهویة س مجعیة رؤساء ا  .لكمة السید رئ
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 ٔوىل   اجللسة ا
و " صاصات من ا خ ركزي ونقل    "اجلهات ٕاىلالال

ٔول : مسري اجللسة ٔنصاري، اخللیفة ا ٔستاذ محمد ا سا شارن لرئ   جملس املس
   

    يئ؛مدا ممثل عن ا عي والب ج صادي و ق   لس 

  مدا ممثل عن رئاسة احلكومة؛  

   لیة؛ ا   مدا ممثل عن وزارة ا

   الت رؤساء اجلهات؛   مدا

   الت رؤساء ال ات الربملانیة؛مدا مو سقي ا   فرق وم

  امة اقشة    .م
   
   

 اجللسة الثانیة  
لجهات"   "تعزز املوارد املالیة 

س: مسري اجللسة شارن السید عبد إالاله احللوطي، اخللیفة الثاين لرئ   جملس املس
   

   يئ؛مدا ممثل عن ا عي والب ج صادي و ق   لس 

   صاد واملالیة؛   مدا ق   ممثل عن وزارة 

  لیة مدا ممثل عن وزارة ا ات (ا ریة امجلا   ؛)احمللیةمد

   ت؛ مدا لحسا ىل  ٔ لس ا   ممثل عن ا

   الت رؤساء اجلهات؛   مدا

    الت رؤساء ال ات الربملانیة؛مدا مو سقي ا   فرق وم

   امة اقشة    .م
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 اجللسة الثالثة  
طلبات التمنیة "   "املستدامةاجلهویة املتقدمة وم

ه، حماسب: مسري اجللسة شارن السید عبد الوهاب بلفق   جملس املس
   

    يئ؛مدا ممثل عن ا عي والب ج صادي و ق   لس 

   ممثل عن رئاسة احلكومة؛   مدا  

    ة؛ ات احلكوم ل القطا الت تفا   مدا

    الت رؤساء اجلهات؛   مدا

    الت رؤساء ال سقي مدا ات الربملانیة؛فرق وم مو   ا

    امة اقشة    .م
  

 اجللسة الرابعة  
شاریة" ميقراطیة ال   "رافعة ٕالجناح ورش اجلهویة املتقدمة: ا

ٔمني: مسري اجللسة ٔمحد التوزي،  شارن السید    جملس املس
   

   يئ؛مدا ممثل عن ا عي والب ج صادي و ق   لس 

   سان؛ ممثل   مدا لس الوطين حلقوق إال   عن ا

   لیة؛ ا   مدا ممثل عن وزارة ا

    ویة دميقراطیة؛مدا ممثل عن االئتال ل  ٔ   ف املدين من 

    الت رؤساء اجلهات؛   مدا

    الت رؤساء ال ات الربملانیة؛مدا مو سقي ا   فرق وم

   امة اقشة    .م

 ة   اجللسة اخلتام
س: مسري اجللسة شارن السید رئ   جملس املس

   

     لجهات ٔشغال امللتقى الربملاين  ورات ) اخلالصات والتوصیات(تقدمي التقرر الرتیيب  ات ا    واقرتاح موضو
لس؛ -لملتقىاملق  ب ا ٔعضاء مك د  ٔ  

     ىل ىل التقرر الرتیيب و لملتقى؛املصادقة  ورات املق  ات ا   موضو

     ٔشغال املل تام  شارن؛ تقى مناخ س جملس املس   طرف السید رئ

   ة ٕاىل صاحب اجلالتالوة ال ة املرفو  .ربق
  

  499العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين
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  شارن لجنة الوطنیة ال خلطاب الكراهیة" بتعاون مع جملس املس   تنظم  "ملغرب ا

   .یوم دراسیا حول مفهوم خطاب الكراهیة 

 
  

شارن نظمت لجنة " بتعاون مع جملس املس ا

، 2016یونیو  3یوم امجلعة "ملغرب الوطنیة ال خلطاب الكراهیة

ملغرب، وذ  مفهوم خطاب الكراهیةیوما دراسیا حول 
شارن ووزارة الشباب  مبشاركة لك من جمليس النواب واملس

ضة واملندوبیة الوزاریة حلقوق  سانوالر لس الوطين  إال وا

سانحلقوق  لثقافة  إال لعلامء واملعهد املليك  والرابطة احملمدیة 
ملغرب وجملس  لسمعي البرصي  ٔمازیغیة، الهیئة العلیا   ٔورا

سكو، وث من  ظمة الیون ٔ ،وم ني  اكدميینيا ٔساتذة الباح وا
ولیة متع املدين واملنظامت ا ظامت ا   .وم

رايس حسب   ٕاىل املنظمنيوهيدف هذا الیوم ا
ىل  ملغرب وجتلیاته  حتدید مفهوم خطاب الكراهیة 

اليم،  عياملستوى إال یين والسیايس، ج ، الثقايف، ا

دید  تويه فرصة لت ىل املستوى  ٔولو شتغال 

لحم الوطنیة حتت  ٕاعطاءالوطين وكذا  نطالقة الرمسیة 

لشباب وفعالیات " ال خلطاب الكراهیة " شعار  ة  واملو

ة واخلاصة  ة والشبه العموم متع املدين واملؤسسات العموم ا
المواجلامعات ووسائل  شئة  إال وخمتلف مؤسسات الت

عیة، وملسؤويل إ  ة، حبیث ج داد السیاسات العموم

ني اكملتني    .ستدوم امحل سن

  
  
  
  
  
  
  

 أيام وندوات دراسية
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ركز امحل ٔن  ورة ومن املنتظر  ٔساسني املذ ن  اجلانب : ىل بعد
ىل  ركز  لق بدائل  ىل  ة العمل  شار خطاب الكراهیة ویف اطر ان لتعریف مب يس واجلانب العميل وذ  التحس

رتام حقوق  ش ونبذ العنف والتطرف وإالرهاب، مع ا سامح والتعا سانال مثني التضامن وتفعیل املشاركة املواطنة  إال و

  .لني يف املشهد املغريبجيابیة للك الفا

ٔن  ر  لجنة الوطنیة ال خلطاب الكراهیة"یذ سها ت" ملغرب ا ٔس ال مع املبادرة اليت مت ت  ٔورجملس  ٔطلقهافا
ىل اعتبار 2013سنة  ميقراطیة ٔ رشیك من  املغرب ٔن، و ،جملس  ىل ا سق و  ٔور لجنةی املنتدى  ٔشغال هذه ا

هتا الكربى  ا كون  ة ومدنیة،  الم امعیة، ٕا ة،  رملانیة، حقوق لجنة من فعالیات  ملغرب وتتكون ا لشباب  املتوسطي 
ت نرتن رب  د خطاب الكراهیة خصوصا  ة تصا   .التفكري يف السبل القمینة ملوا
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 ة لسة لس مل  معوم ىلناقشة عرض ا ٔ ت ا  .لحسا

 

  

ٔحاكم الفصل  ستور واملادة  148طبقا  من ا
لس  279 شارن، یعقد ا لس املس يل  ا من النظام ا

ء  ٔسئ الشفهیة،  2016یونیو  7یوم الثال لسة ا بعد 
ٔول س ا امة ختصص ملناقشة عرض السید الرئ  لسة 

ٔعامل احملامك املالیة ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا   .لم

اقشة احملاور التالیة الل هذه اجللسة م مت    :وس

 لیة ا  ؛ا

 ؛الرتبیة الوطنیة 

 عي ج صاد   ؛ق

 ة  ؛الوظیفة العموم

 مؤسسة العمران. 

 

  
  
  
  

  

 أجندة
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  اإلشراف 

  
  
  
  
  
 
 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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