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ع رمق    32اج

   2016 یونیو 20لیوم إالثنني 

  

شارن ی عقد ب جملس املس ٔسبوعياج 2016 یونیو 20ـوم االثنني مك  رئاسة ه ا
شامش لس السید عبد احلكمي ب س ا   : وحضور السادة رئ

ٔنصاريمحمد          س  :         ا لرئ ٔول      ؛اخللیفة ا

س:            محمد احللوطي                              لرئ             ؛اخللیفة الثاين 

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 توزي                          .ٔمني ا

  :  احلضور السادة عن  اعتذر ف

ه                  لس؛  :               عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس؛  :           ٔمحد خلریف                              ٔمني ا

دال                         لس  :               محمد     .ٔمني ا

    

وقرارات المكتب اجتماعات  

  502العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين
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ع القرارات الصادرة عن    ج
  

  ستوریة لس مع املؤسسات ا  :القة ا

   ا مرشوع  ملوافقة 1/32/2016 رمققرار ٕ شرتايك  ٔصا واملعارصة والفریق  ىل طلب فریق ا
سان قصد ٕابداء الرٔي 79/14قانون رمق  لس الوطين حلقوق إال ىل ا متیزي  ٔشاكل ا  .املتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك 

 رشیع  :ال

  لسة  2/32/2016قرار رمق الل  رشیعیة اجلاهزة التالیة  ء بربجمة النصوص ال ة یوم الثال  21معوم
ٔسئ الشفهیة 2016یونیو  ارشة بعد حصة ا  :م

  متمي القانون رمق  02.16مرشوع قانون رمق ابیة العامة  57.11یقيض بتغیري و نت لواحئ  املتعلق 
ٔساسیة بتارخي  ات ا ة والب اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العموم ستف  2016و یونی 13ومعلیات 

  .ٕالجامع بدون تعدیل

  ادة تنظمي  51.15مرشوع قانون رمق ٕ نیة" (املرسح الوطين محمد اخلامس"یقيض  ). يف ٕاطار قراءة 
عیة، بتارخي ( ج ة و لیه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ٕالجامع بدون تعدیل2016یونیو  13وافقت   ،. 

  ٔو احلريف  كراء العقارات واحملال یتعلقمقرتح قانون ٔو الصناعي  اري  صصة لالستعامل الت  - ت ا
نیة  ة –قراءة  لسة معوم   .قادمة يف 

  

 ٔسئ الشفهیة  : ا

  ء  3/32/2016قرار رمق ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول  ىل  یونیو  21ملوافقة 
وسكوس  2016 س السید محید  لرئ لسةاليت سرئسها اخللیفة الثالث  ل ٔمني  ٔمحد التوزي   .والسید 

  

 ة   : العالقات اخلارج

 ي  ملوافقة 4/32/2016رمق  قرار الت ا الفات والتك ٔول حول الت ٔشغال املنتدى ا ىل حضور 
س  ا ٕالیه رئ ي سیعقد یويم  COP 22د ط 2016یونیو  24و  23وا  .لر

 شؤون ٕاداریة : 

 ي تقدم به السید عبد احلكمي ملرابط  ملوافقة 5/32/2016رمق  قرار ىل طلب وضع رهن إالشارة ا
ٔصا واملعارصة ل املصاحل إالداریة لفریق ا  .لالشتغال دا
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  قضا إالطالع

رشیع  - 1  ال

  

ات  -  1.1 ملقرت ار بتوصل جملس النواب     :التالیةٕاخ

   ةمقرتح لص شاري  س لس الوطين  داث ا ٕ  .تقدم به فریق العدا والتمنیة. قانون یقيض 

  ة ت العموم لبنا داث واك وطنیة  ٕ  .تقدم به فریق العدا والتمنیة. مقرتح قانون یقيض 

  ملناخ  .بقدم به فریق العدا والتمنیة. مقرتح قانون ٕاطار یتعلق 

  متمي القانون التنظميي رمق مقرتح قانون تنظميي یقيض ات 113.14بتغیري و مجلا تقدم به فریق . املتعلق 
 .لعدا والتمنیةا

ىلرسا  -  1.2 شارن قصد العمل  س جملس املس لطفو ٕاىل السید رئ دة  ٔمم املت ظمة ا ة من م  مو

س  ضیات مرشوع القانون  خمتلفحتس ادة النظر يف مق ل ٕا ٔ لس من  ت ا لرشوط اشتغال  احملدد 19.12 رمقمكو

   .العامل املزنلیني
 

رملانیة - 2  :شؤون 
  

رشیعیة -  1.2 ذ انطالق السنة ال ة م ٔرقام حول سب احلضور والغیاب يف اجللسات العموم ت و   .بیا
  

  

ةالعالقات  - 3   :اخلارج
  

ار  -  3.1 رشیعیة لكوستاراك  لرتیبة اجلدیدةٕاخ مجلعیة ال ة  ارة اخلارج ولیة والت لجنة العالقات ا
  . 2017و  2016لفرتة املمتدة ما بني 

  

 :تقارر -  3.2
  

   ل املتوسط اليت ٔ ٔشغال امجلعیة الربملانیة لالحتاد من  شارن يف  تقرر حول مشاركة جملس املس
ة یويم   ؛2016ماي  29و 28انعقدت بطن

  

  ٔشغال املؤمتر  تقرر حول شارن يف  لالحتاد الربملاين إالفریقي العريب  14مشاركة وفد جملس املس
ان یويم  ٔبید ضنته  ي اح  .2016ماي  5و  4ا
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 :  شؤون تنظميیة  - 4
لسید حلسن   -  5.1 حرار  ٔ ئبا تعیني فریق التجمع الوطين ل ٔدعي 

الل الفرتة املمتدة من  س الفریق  ایة  19لرئ   . 2016یولیوز  6یونیو ٕاىل 

لس  - 6 لم شطة إالشعاعیة  ٔ   :ا

ي نظمه جملس   -  6.1 متع املدين ا ٓلیات التعاون بني الربملان وا رايس حول  لقاء ا ٔولیة     اخلالصات ا

س         شارن یوم امخل   .2016یونیو  16املس
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 سان ت يف جملس حقوق إال لربملا ٔكرب  شارن یدعو جبنیف ٕاىل دور  س جملس املس  رئ

ا    نالسید د س  حكمي  شامش رئ
شارن،  ٔربعاء  یومجملس املس  2016یونیو  22ا

ت يف جملس حقوق  لربملا ٔكرب  جبنیف، ٕاىل دور 
لنظر ملسامههتا  دة،  ٔمم املت سان التابع ل إال

ولیة ٓلیات ا ٔساسیة يف تطبیق ا  .ا
لس حول     ٔمام ا الل نقاش  ٔوحض  و

شطة  ٔ رشیعیة يف  حصی مسامهة املؤسسات ال
ٔن ذ یتطل سان،  ا لتعمميه جملس حقوق إال ب وق

لنظر لتنوع املامرسات والسیاقات يف جمال العمل 
ضطالع . الربملاين ىل  متع املدين  كام حث ا

جتاه امس يف هذا    .بدور 
ٔمام     ت الوطنیة بتقدمي تقارر موازیة  ٔسسة ٕاماكنیة مسامهة الربملا شارن ٕاىل م س جملس املس ا رئ ود

ٔو يف إ  ىل مستوى املساطر ذات هیئات املعاهدات  وري الشامل، مبا یتطلبه ذ من تعدیل  ستعراض ا طار 
دة ٔمم املت سان ل ىل مستوى جملس حقوق إال   .الص 

ولیة حلقوق     ٓلیات ا ىل ا ٔفضل  ت الوطنیة شلك  اح الربملا ىل رضورة انف لقاء  الل هذا ا ید  ٔ ومت الت
رش  فع العمل ال رشط  سان  لیةإال ٔكرث فا   .یعي حنو نتاجئ 

رز     ٔ نالسید و ملناسبة، التجربة املغربیة يف جمال  حكمي  رشیعات الوطنیة والنصوص  مالمئةشامش،  ال
ويل ىل املستوى ا   .املعیاریة املعمتدة 

ٔشار، يف هذا الصدد، ٕاىل     و
دى عنارص قوة التجربة املغربیة يف جمال  ٕا

حامیة حقوق العالقات بني مؤسسات 
ت، و اليت  هنوض هبا و الربملا سان و ا إال
ت القلی  د الربملا ٔ یعترب الربملان املغريب 
ٔسسة هذه العالقة  ل م اليت سلكت س
لیه  ادئ بلغراد املصادق  اد ٕاىل م الس
سان يف  ىض قرار جملس حقوق إال مبق

ر    .2012فربا
  

  
  

  أنشطة الرئاسة

 مجلس المستشارين  502العدد    - النشرة الداخلية
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ٔن جمليس الربملان     ٔوحض  لس النواب و جملس جم(و

شارن دوا و    )املس سان اس لس الوطين حلقوق إال صاصه ا لك يف جمال اخ
رة تفامه،  22و  20 ىل النقطتني ع مذ ل توق ٔ ورة من  ادئ بلغراد املذ من م

سمرب  10بتارخي  هدف اسرتاتیجي مشرتك لها   2014د التعاون و "ددت 

سان يف جماالت ىل حقوق إال ىل اعتبار املقاربة املركزة  ة معل احلكومة و  العمل  رشیع ومراق مي السیاسات ال تق

ة    " .العموم

لس مشورة بتعبئة شامش، ن السید یضیف هذه، التفامه رةمذ وسمح     سان حلقوق الوطين ا  يف إال

سان حقوق مقاربة اعتبار جمال رشیع معلیة يف إال ات مع الوطين القانوين مالنظا مالمئة و ال  حبقوق املتعلقة االتفاق
سان ويل القانون و إال ساين ا هيا، انضمت ٔو اململكة لهيا صادقت اليت إال شارةو  ٕا لس اس سان حلقوق الوطين ا  إال

ر دراسة الجم يف اتاالتو  املعاهدات مشاریع ٔ سان حبقوق املتعلقة فاق د املوجودةو  إال  القانونیة املنظومة ىل املصادقة ق

ىل الوطنیة سان، حقوق جمال يف ملكةامل الزتامات و مي جمال ويف إال ة السیاسات تق سان، حقوق ظورم من العموم  إال
سان حقوق مقاربة جمال يف القدرات دمع جمال يف وكذا ويل والقانون إال سان حلقوق ا   .إال

لسیه مب     داد الربملان مب ىل ٕا وهنا تنص  مكن يف  رة التفامه  دى جوانب قوة مذ لس وقال ٕان ٕا عیة ا

سان ولیة املعنیة الوطين حلقوق إال ٓلیات إالقلميیة وا ا ا سان  اسرتاتیجیة مشرتكة ملتابعة التوصیات اليت تقد حبقوق إال

ابعًة مهنجیةً  ٔن. م ح ٕاماكنیة ٕاجناز خم  كام  رة التفامه ت ة يف ٕاطارهامذ ٔمم  تلف الربامج املندر دة رشاكة مع مفوضیة ا املت
سان و  ة حلقوق إال ٔاكدالسام ةاملؤسسات ا ولیة احلكوم ولیة، واملنظامت ا ة, ميیة الوطنیة وا ري احلكوم  .واملنظامت 

ٔن هذه املركزا    ىل  شارن  س جملس املس د يه  ت ذات الطابع املعیاري والتعاقديوشدد رئ ٓن وا يف 

سبات اسرتاتیجیة هامة يف جمال تقویة دوره املت ق ثالث مك شارن من حتق ت جملس املس علق حبامیة حقوق اليت مك
ة هنوض هبا وكذا دوره املتعلق مبالءمة املنظومة القانونیة الوطنیة مع الزتاماتنا االتفاق سان وا   .إال

ٔول، یقول     سب ا نالسید ومتثل املك لس الوطين  حكمي  لم شاري  س ور  شامش، يف تعبئة ا

شاریة يف مشاریع قوا س ٓرائه  رب طلب  سان  القة وثیقة حلقوق إال ستور نني ذات  ىض ا حلقوق املضمونة مبق
شغیل و  رشوط الشغل وال هيا، مكرشوع القانون املتعلق  ٔو انضمت ٕا لهيا اململكة  ات اليت صادقت  ىض االتفاق مبق

رشیع  والعرائض ٕاىل السلطات لعامل املزنلیني والقانونني التنظميیني املتعلقني مبامرسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال

ة وكذا مرشوع القانون إالطار املتعلق حب اقة و العموم اص ذوي إال ٔش ىل امیة حقوق ا الوة  هنوض هبا،  ا
شاريك   املسامهة ٔوراش التفكري ال يئ يف  عي والب ج صادي و ق لس  سان وا لس الوطين حلقوق إال لم املسمترة 

شارن ٔطلقها جملس املس صادیة  اليت  ق لحقوق  عیة وضامن الطابع الفعيل  ج الل هذه السنة يف جمال العدا 

ة الرتابیة اليت  ىل مستوى السیاسات العموم سان  ة وكذا يف جمال ٕارساء مقاربة حقوق إال ة والبی عیة والثقاف ج و
ات الرتابیة صاصات جمالس امجلا اتلس العامالت و جمالس اجلهات، جم( تندرج يف ٕاطار اخ ٔقالمي و جمالس امجلا   ).ا

شارن     متثل يف معل جملس املس سب الثاين ف داد ٕاطار مفاهميي و ٔما املك ىل ٕا مي احلايل  مهنجي لتق

سان مب ظور حقوق إال ة من م ظور النوع السیاسات العموم عيا يف ذ م ث متت جتربة هذا إالطار شلك ج ، ح

الل السنة الفارطة حلاكمة الرتابیة  ة املتعلقة  مي السیاسات العموم   .ٔويل يف تق

 مجلس المستشارين  502العدد    - النشرة الداخلية  
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سبا    لث املك تو ٕاضفاء طابع اسرتاتیجي و ٔما  رشايف ت ف اس
رصیده، و و م  ىل خمتلف ما مت  و . رص يف هذه الورقةعرضه شلك خمتستدمي 

ٔمر شارن یتعلق ا ددا من إالجراءات و   2017-2015لفرتة املمتدة من  سرتاتیجیة معل جملس املس اليت تتضمن 
ٔفقي ملقاربة حقوق إالسان العتبار ا ٔساسیة ذات الص املبارشة    .ا

شلك جزءا    ي  ر دستور اململكة ا ٔن تصد لته، ب شارن، يف بدایة مدا س جملس املس ر رئ ال یتجزٔ  وذ
و املغربیة ب كرس الزتام ا ه،  ظوميت"م ويل حامیة م سان والقانون ا هنوض هبام،  حقوق إال وإالسهام يف وا

اة الطابع الكوين لت احلتطورهام لتجزيء ؛؛ مع مرا دم قابلیهتا  ولیة، كام صادق "كذا و " قوق، و ات ا جعل االتفاق
ٔحاكم ا ىل لهيا املغرب، ويف نطاق  سمو، فور رشها،  ستور، وقوانني اململكة، وهوهتا الوطنیة الراخسة، 

ىل  رشیعات الوطنیة، والعمل  رشیعات، مع ما تتطلبه ت املصادقة مالمئةال   ".هذه ال
يل     ا ث یتضمن النظام ا ليس الربملان، ح لیني  ا كرسه يف النظامني ا ٔن هذا املنحى مت  ىل  ٔكد  و

لس مبؤسسات ولس  اصة بعالقة ا ضیات  ل املثال مق ىل س شارن  ت  املس هیئات حامیة احلقوق و احلر
رشیة واملستدامة احلاكمة اجلیدة والتمنیة او  شاریةو  ل ميقراطیة ال   .ا

سان     ٔیضا املندوب الوزاري حلقوق إال ع  ج امئ السید وحرض هذا  حمجوب الهیبة والسفري املمثل ا
دة  ٔمم املت ى ا االسید لمملكة  ٔو   .رمحمد 

  ومع: المصدر
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 اهزة راسة والتصویت نصوص قانونیة  ة    .لسة معوم

  
شارن ة یوم  عقد جملس املس لسة معوم

ء  شار السید محید رئ  2016یونیة  21الثال لسة املس
اللها  سكوسو  لس صادق  س ا اخللیفة الثالث لرئ

ىل النصوص القانونیة التالیة  :ٕالجامع 

  ٔو احملالت كراء العقارات  مقرتح قانون یتعلق 
ٔو  ٔو الصناعي  اري  صصة لالستعامل الت ا

نیة؛احلريف، يف ٕاطار    قراءة 

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

  ادة تنظمي  51.15مرشوع قانون رمق ٕ نیة"ح الوطين محمد اخلامساملرس "یقيض    .، يف ٕاطار قراءة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  502العدد    - النشرة الداخلية
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 .العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة   - 1

ء   ا یوم الثال لجنة اج ال  2016یونیو  21عقدت ا یقيض  73.15ىل مرشوع قانون رمق صادقت 
ة القانون اجلنايئ ٔحاكم مجمو متمي بعض    .بتغیري و

افة،  نة الص ىل مرجعیات خمتلفة وطنیة ودولیة تتو تطور إالطار القانوين ملامرسة  وركز هذا املرشوع 
ميقراطیة ٕاضافة ٕاىل توصیات مهنا التوجهيات ا سان وا ستور، وخطة العمل الوطنیة يف جمال حقوق إال ة وا ة السام مللك

متع الم وا لحوار الوطين حول إال ٔبیض  اب ا وهيدف هذا النص . هیئة إالنصاف واملصاحلة، وكذا توصیات الك
ت العامة وحامیة رشیعي ٕاىل ضامن املزید من توسیع جمال احلر هنوض  ال ٔمة، وا متع وصیانة ثوابت ا ٔفراد وا حقوق ا

سبات دم الرتاجع عن املك رش و افة وال ت حریة التعبري يف مدونة الص  .بضام
ٔمة ، وكذا ٕاصالح إالطار  كام ت وبثوابت ا حلقوق واحلر ستور املتعلقة  ٔحاكم ا ٔساس ٕاىل تزنیل  هيدف 

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

لمغرب وملء الفراغ  ولیة  اللزتامات ا لحریة، والوفاء  ت السالبة  ىل اراكب وتقلیص العقو القانوين يف جمال التحریض 
ٔمكن ذ هنام مىت  دى العقوبتني دون امجلع ب ٕ لحمك  ال  ىل فسح ا الوة    .اجلرامئ، 

 
 .لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية - 2

 :ةیل اتل ا نيناو قلا عیر اشم  ىل ةیب ل  ٔ  ال تقداص 2016 وین و ی 27 نينث الٕ ا مو ی اجا ةنج ل  ا تدقع
  1391من ذي القعدة  12بتارخي  011.71یغري ومتم القانون رمق  71.14قانون رمق مرشوع 

سمرب 30( ه نظام املعاشات املدنیة؛) 1971د   احملدث مبوج
  د املوظفون  72.14مرشوع قانون رمق ىل التقا ٔن حيال فهيا  ه السن اليت جيب  احملددة مبوج

دمون يف نظام املعاشات املدنیة؛    واملست
  من  20الصادر يف  1.77.216یغري ومتم الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  96.15مرشوع قانون رمق

د) 1977 ٔكتور 4( 1397شوال  داث نظام جامعي ملنح رواتب التقا ٕ  .املتعلق 
 مقر نوناقلا ممت و  ريغی 95.15 مقر نوناق عورش م  ىل ٕالجامع ،ذ لق  ،تقداص دق ةنج ل  ا تناكو 

  .ةیر كسع ل ا تاشاعملا ماظن هج و مب ثدحملا 013.71
  
  
  

  

امئةٔشغ ان ا ل ال ا  

 أشغال وبرامج اللجان الدائمة  

 مجلس المستشارين  502العدد    - النشرة الداخلية
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 .والتشريع وحقوق اإلنسانالعدل  لجنة   - 1
  ء ة الثانیة عرشة زو 2016یونیو  28الثال  :ىل السا

   لتنظمي القضايئ 38.15تقدمي مرشوع قانون رمق   .یتعلق 

  

 .التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة   - 2
  ء ا 2016یونیو  28الثال ة احلادیة عرشة صبا   :ىل السا

   یةمواص البت يف التعدیالت ان واملهن الف لف ىل مقرتح قانون یتعلق   .والتصویت 

  ٔربعاء  2016یونیو  29ا

  ة اىل السا  : العارشة والنصف صبا

    رشیتعلق  88.13الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق افة وال  .لص

 ا ة احلادیة عرشة صبا   :ىل السا

  زجر  02.13الرشوع يف دراسة مرشوع قانون رمق ت املدرسیةیتعلق  ا م  .الغش يف 
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  ورة ٔشغال ا لمشاركة يف  رملانیا  شارن یرتٔس وفدا  س جملس املس سان  32رئ لس حقوق إال
  .جبنیف

 

ورة  لس حقوق  32يف ٕاطار ا
سان جبنیف،  ن شامش  السید رٔسإال حكمي 

لمشاركة يف  رملانیا  شارن، وفدا  س جملس املس رئ
ع  ج املنعقد هبذه املناسبة حول  ٔشغال 

ٔشغال جملس حقوق "  :موضوع ت يف  مسامهة الربملا
وري  ستعراض ا ٓلیة  سان و إال

ٔ  ، "الشامل  .2016یونیو  22ربعاء وذ یوم ا

ي    لقاء ا شارن  ال  ٔلقى ویندرج هذا ا س جملس املس رئ
هنوض حبقوق " لكمة حول موضوع  ت الوطنیة يف امحلایة وا دور الربملا

سان شارن: إال ٔمم "جتربة جملس املس ٓلیات ا ت مع  ل الربملا ، يف ٕاطار تفا
وري الشامل،  ستعراض ا ٓلیة  سان والس  دة اخلاصة حبقوق إال املت

ذ الت سانواملسامهة يف تنف   .وصیات الصادرة عن جملس حقوق إال

لس مض    :من ولٕالشارة فٕان وفد ا

 شار عبد الوها ه، حماسب قب بلف السید املس
شارن   ؛جملس املس

 شارن لس املس لشغل مب حتاد املغريب  سة فریق  ٔمال العمري، رئ شارة    .السیدة املس

  

  

  

  

  
المستشارينمجلس    502العدد    - النشرة الداخلية  
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احلادي والعرشون من  العدد 2016یونیو  20صدر یوم االثنني 

لربملان  شارن -اجلریدة الرمسیة   . رشة مداوالت جملس املس

ت هذا العدد يف متثل حمتو   :و

 ء فاحت رمضان  حمرض اجللسة الثالثة وامخلسني  7( 1437لیوم الثال
   ).2016یونیو 

  ٔعامل ٔسئ الشفهیة :دول ا اقشة ا    .م

 ء فاحت رمضان  حمرض اجللسة الرابعة وامخلسني  7( 1437لیوم الثال
  .)2016یونیو 

  ٔعامل س  :دول ا اقشة عرض السید الرئ م

ٔعامل  ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  ا

رمس سنة  ٔمام الربملان  لس    .2014ا

 ء  حمرض اجللسة اخلامسة وامخلسني   ).2016یونیو  14( 1437من رمضان  8لیوم الثال

  ٔعامل ٔسئ الشفهیة :دول ا اقشة ا   .م

 ء  حمرض اجللسة السادسة وامخلسني   ).2016یونیو  14( 1437من رمضان  8لیوم الثال

  ٔعامل اب ثالثة  :دول ا ٔول مرة) 3(انت ستوریة  حملمكة ا   .ٔعضاء 

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

...صدر حديثا  
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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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