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ع رمق    32اج

   2016 یونیو 72لیوم إالثنني 

  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس لس  2016 یونیو 27مك س ا رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
شامش وحضور السادة   : السید عبد احلكمي ب

      

ٔنصاريمحمد            س  :              ا لرئ ٔول       ؛اخللیفة ا

س  :            محمد احللوطي       لرئ              ؛اخللیفة الثاين 

وسكوس                       س؛:                 محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

لس؛     :        العريب حملريش             حماسب ا

لس؛           :         رشید املنیاري      حماسب ا

ه لس؛  :              عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس؛   :           ٔمحد خلریف       ٔمني ا

لس        :                 ٔمحد توزي      .ٔمني ا

ع لك عن  اعتذر ف   ج    :منحضور 

ة التازي                   س؛  :          ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

دال      لس              :               محمد    .ٔمني ا

  

وقرارات المكتب اجتماعات  
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ب ع املك   القرارات الصادرة عن اج

رشیع     :ال
 

    ىل جلنيت العدل  1/33/2016رمق قرار متیزي  ٔشاكل ا ا مرشوع القانون املتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة  ٕ
س ا رٔسه رئ ع مشرتك  ل والتعلمي يف ٕاطار اج شك ٔو من ینوب عنه، مع  ب تضم يف لس  جلینة عن املك

لس السید  س السید عبد إالاله احللوطي ؤمني  ا لرئ ٕالجراء  لعريب احملريشعضوهتا لك من اخللیفة الثاين 
ا ات التنظميیة املتعلقة هبذه إال ني لبحث الرتت لجنتني املعنی يس ا   .االتصاالت الالزمة مع رئ

 

  ء بربجمة  النصوص   33/2016/ 2 رمققرار ة یوم الثال لسة معوم رشیعیة اجلاهزة يف   2016یونیو 28ال

ٔسئ الشفهیة لسة ا ارشة بعد   : م

  ؛ملاءیتعلق  36.15مرشوع قانون رمق  

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

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

  30( 1391من ذي القعدة  12بتارخي  011.71یغري ومتم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق 
سمرب  ه ) 1971د   ؛نظام املعاشات املدنیةاحملدث مبوج

  ىل  72.14مرشوع قانون رمق ٔن حيال فهيا  ه السن اليت جيب  د املوظفون احملددة مبوج التقا
دمون يف نظام املعاشات املدنیة؛   واملست

  من 20الصادر يف  1.77.216یغري ومتم الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  96.15مرشوع قانون رمق 
داث) 1977 ٔكتور 4( 1397شوال  ٕ دنظام جامعي ملنح رواتب  املتعلق    .التقا

    ىل  3/33/2016 رمققرار لس مؤخرا من جملس النواب  ة من مشاریع القوانني اليت توصل هبا ا ا مجمو ٕ
تصة قصد دراسهتا امئة ا لجن ا  :ا

  رشیتعلق  88.13مرشوع قانون رمق افة وال  ؛لص

  ن یتعلق  19.14مرشوع قانون رمق ر املايل؛ببورصة القمي ورشاكت البورصة واملرشد س  يف 

  داث  24.16مرشوع قانون رمق ةٕ لف ٔ  (MCA-Morocco)املغرب  – واك حساب حتدي ا

  داث  110.14مرشوع قانون رمق ٕ متمي القانون  نظام لتغطیة عواقب الوقائع الاكرثیةیتعلق  وبتغیري و
ناتاملتعلق  17.99رمق  ٔم  .مبدونة الت

 مجلس المستشارين  503العدد    - النشرة الداخلية  
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  ٔمم  4/33/2016 رمققرار ظمة ا رة الصادرة عن م ا نص املذ ٕ

ساء  ل دة  ة من مالحظات  ONU Femmesاملت مو واملتضمنة 
شغاالت املنظمة حول مرشوع القانون احملدد لرشوط اشتغال العامل  وا

لهيا طالع  س جلنة التعلمي قصد  ىل السادة رؤساء الفرق ورئ  .املزنلیني 
  

ان ل    :ا

  ل جلنة 5/33/2016 رمققرار شك لس بطلب  اره بتوصل ا س احلكومة ٕالخ  مبراس السید رئ
د لتقا لنظر يف وضعیة الصندوق املغريب   .رملانیة لتقيص احلقائق 

  

ٔسئ     :الشفهیةا
  

  ء  ىل ملوافقة  6/33/2016 رمققرار ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  یونیو  28دول 
ٔمحد خلریف  2016 س السید عبد إالاله احللوطي والسید  لرئ لسةاليت سرئسها اخللیفة الثاين  ل  .ٔمني 

  دید  7/33/2016 رمققرار س احلكومة بت ٔجوبة السید رئ صصة  لسة الشهریة ا ل ن اثنني  حمور
لسیاسة العامة ٔسئ املتعلقة    :، وهامىل ا

صاد  -1 لمتطلبات اجلدیدة لالق ابته  ٓفاق وٕاصالح قطاع الرتبیة والتكون املهين ومدى است
 .يبالوطين وتطلعات الشباب املغر

ت  -2 ر العمويم والرها س ىل  ر  ٔ ن اخلار و ة يف جمال  ا تدبري السیاسة العموم
 .اجلهویة

س احلكومة تفاق مع السید رئ رخي عقد هذه اجللسة  ٔمر حتدید  لس    .مع تفویض رئاسة ا

  

شارنشؤون   : السادة املس

 ل 8/33/2016رمق  قرار شك فدرالیة  ب ة الك هيا االتصال مبجمو ب یعهد ٕا جلینة عن املك
ة مو لشغل قصد حبث العدید من النقط التنظميیة اليت هتم ا ميقراطیة   .ا

 

  :ٕاداریةشؤون 

 ت تغیهبم عن العمل بصفة  بعدم 9/33/2016رمق  قرار ن ث لموظفني ا ورة  ة هنایة ا رصف م
 .مسمترة
  ني لوضعها رهن إالشارة  10/33/2016قرار رمق ٔم املؤم ىل طلب املوظفة مىن حرمة هللا  ملوافقة 

 .جبهة العیون
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  قضا إالطالع

ستوریةال )1 لس مع املؤسسات ا   :قة ا
 

  ورة نعقاد ا ار  س  63ٕاخ يئ یوم امخل عي والب ج صادي و ق لس  لم  2016یونیو  30العادیة 
ىل مرشوعي التقرر والرٔي حول موضوع  وذ ت الثقافة " لمصادقة  صاد ىل مرشوع " اق و

رمس سنة  لس  لم   .2015التقرر السنوي 
 

صصة مل  )2 مي السیاجللسة السنویة ا ةناقشة وتق   : اسات العموم
  

  ة سرتاجتیات والسیاسات العموم لوقایة من الرشوة حول موضوع حاكمة  ٔة املركزیة  مالحظات الهی
  .املقرتح يف  ٕاطار اجللسة السنویة

 

ةالعالقا )3  :ت اخلارج
 

  و الربملاين ٔملاينملمتس اكتب ا ة املغربیة  ا ىل اخلطوط امللك ٔثري  لس ملامرسة الت   من رئاسة ا
الت جویة          ٔو تنظمي ر ىل منت خطوطها  ٔملانیا  ن من                 قصد السامح بنقل املغاربة املبعد

 )CHARTERS (  دد ممكن من املغاربة امل ٔكرب  اع  ن ٕالر ن؛ما بني الب   بعد

  ت ا نت ة والتعاون حول انعاكسات نتاجئ  رة وزارة اخلارج رشیعیمذ ىل القضیة  ةال   سبانیة 
  الوطنیة؛

  اص يف وضعیة ٔش رة املقررة اخلاصة حلقوق ا ات ز رت سیقي اخلاص ببحث  ع الت ج حمرض 
اقة ٕاىل اململكة امل   ؛ 2016یولیوز  27ٕاىل  18غربیة من ٕا

 رة لمملكة املغربیة، من  تقرر حول ز ٔورويب  لربملان ا ٔوروبیة املغربیة  ة الصداقة ا  02وفد عن مجمو
 ؛2016یونیو  06ٕاىل 

  ع رمق حمرض ة الصداقة املغربیة  01ج ٔوروبیةمو ء  ا یونیو  07لربملان املغريب بتارخي الثال
  ؛ 2016

 ٔشغال ا شارن يف  لجمعیة الربملانیة حللف شامل تقرر حول مشاركة جملس املس ورة الربیعیة 
ٔطليس    .2016ماي  30ٕاىل  27ٔلبانیا من /اليت انعقدت بتريا ا
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 ار البیضاء ل  ستق س الربتغايل  س الرئ شارن  رئ   .شامش ن عبد احلكمي السید جملس املس

  
س امجلهوریة الربتغايل السید  ل رئ استق

لو دي سوزا،   27 إالثنني یوممارسیلیو دواريت ری
س جملس   2016یونیو  ار البیضاء، رئ

ن شارن السید عبد احلكمي   .شامش املس
شامش، يف ترصحي حصايف  ن وقال السید

س  رة الرئ ال، ٕان ز ستق الربتغايل عقب هذا 

ٔيت لتعزز التعاون  برية، ت ٔمهیة  يس  ك لمغرب، اليت 

ة والتارخيیة اليت جتمع  الثنايئ، وتقویة الروابط املت
ن  .الب

ٓفاق  رتام املتبادل، مؤكدا يف الوقت ذاته وجود  ىل الثقة و نیة  ن م ٔن العالقات اليت جتمع الب رز  ٔ و

دة ٕالقامة رشاكة اسرتاتیجیة ط ولشبونة وا ة بني الر ق  .حق
ٔمهیة  ن یدراكن  ن اجلارن، جتمعهام نفس القمي، قال ٕان الب ٔن املغرب والربتغال، الب ٔشار ٕاىل  ٔن  وبعد 

ٔفضل ت املشرتكة بضفيت املتوسط، وكذا تطور العالقات الثنائیة ٕاىل مستوى  د ة الت ل موا ٔ  .العمل املشرتك من 

ست  ٔن هذا  ٔكد  نكام  رشیعیة يف الب اسبة لبحث سبل تعزز العالقات بني املؤسسات ال ال شلك م  .ق
ل بعد ظهر  س الربتغايل اكن قد  ٔن الرئ ار البیضاء يف   2016یونیو  27 إالثننيیوم وجتدر إالشارة ٕاىل 

ال امل لمغرب بدعوة من  رة رمسیة   .ز
  ومع: المصدر 

  
  

  

  
  
  
  

  أنشطة الرئاسة
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   مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقـافة األمازيغية
 .يبحثان سبل إدماج األمازيغية ضمن أشغال المجلس

  

رة تفامه وتعاون بني   شلك مرشوع مذ

ٔمازیغیة  لثقافة ا شارن واملعهد املليك  جملس املس
لس، حمور  ٔشغال ا ٔمازیغیة مضن  لغة ا ٕالدماج ا

ع عقده  ء یوماج ، وفد عن  2016یونیو  28 الثال
ٔمازیغیة لثقافة ا لس مع معید املعهد املليك    . ا

ٔوحض الس  ع  ج الل هذا  محید  یدو

لقاء،  ٔن هذا ا لس  س ا وسكوس، اخللیفة الثالث لرئ

شارن، یندرج يف  ٔيت مببادرة من جملس املس ي ی ا

لس یتعلق بتوفري لك  ب ا سیاق تفعیل قرار ملك

ستور  ٔحاكم ا ضیات  لبدء يف تزنیل مق ات العملیة  الرتت

 ٔ ا مضن  دما ٕ ٔمازیغیة لكغة رمسیة  لغة ا شغال اخلاصة 

لس   . ا
وسكوس شارن  واعترب السید  ٔن جملس املس

ة جلال امل  لتوجهيات السام ري يف هذا املسعى  ست

ة  محمد السادس، الس مهنا الواردة يف اخلطب امللك

لربملان رشیعیة  ورات ال تاح ا ٔثناء اف مة  ٔ ة ل   .املو

ىل مرشوع  ب جملس اكن قد صادق  ٔن مك ٔضاف  و

اهتا  و ٔمازیغیة ب روم ٕادماج ا يل  یة مبثابة خمطط معل مر ورقة تق

لس، وذ  لم رشیعي  ا العمل ال ر م لتدرج يف سا ة  لس ا
ي یعرضه جملس  لغة العربیة، وهو املرشوع ا انب ا ٕاىل 

ه  ٔمازیغیة ٕالدرا لثقافة ا رباء املعهد املليك  ٔنظار  ىل  شارن  املس

رة تفامه وتعاون بني املؤسستني ٔرضیة توجهيی كون مؤطرة مبذ ة 

جناح معلیة  ٕ رشیة الكف  یة وال لتوفري لك الرشوط العلمیة والتق

لس ٔشغال ا ٔمازیغیة مضن    .ٕادماج ا
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لثقافة   ٔمحد بووس، معید املعهد املليك  ٔكد السید  ته،  من 
امة، ٕالجناح معلیة  شارن ولربملان بصفة  لس املس مع  ٔطرا لتقدمي لك ا رباء و ٔمازیغیة، استعداد املعهد عامدة و ا

ستعد الستق  لسیه  ٔن الربملان مب اصة  ٔمازیغیة،  ستوریة املتعلقة  ضیات ا ال مرشوع القانون التنظميي تفعیل املق
لغات والثقافة املغربیة لس الوطين  لم ٔمازیغیة، وكذا مرشوع القانون التنظميي  ات ٕادماج ا ف ك   .املتعلق 

ل جمليس الربملان  ٔهنام من ق ستدعي التداول يف ش لغة،  ٔمهیة  سیان  ك ن  ني، ا ن املرشو ٔن هذ رز  ٔ و

ات خمتلف ا ىل مقرت اح  متع املديننف ىل رٔسهم املعهد املليك وفعالیات ا لني واملهمتني و   .لفا
شارن  لس املس ٔمني العام  ٔكد ا انبه،  لعمل سو السید من  لس  ٔطر ا ة استعداد  د خو عبد الوح

رة التفا ذ خمتلف القرارات املتضمنة يف مذ ع تنف یة لت رباء املعهد املليك يف ٕاطار جلنة تق   .مه والتعاون بني املؤسستنيمع 

راسات الربملانیة یضم  ٔحباث وا بثق عن مركز ا شارن لفریق معل م ل جملس املس شك ملناسبة ب ر  وذ

مازیغیة  ٔ جع وفعال ل قي و ٓلیات لضامن ٕادماج حق ٔفضل ا رباء املعهد املليك لتدارس  لعمل مع  خصصة ومؤه  ٔطرا م
لس ٔشغال ا   .مضن 
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 اهزة راسة والتصویت نصوص قانونیة  ة    .لسة معوم

  
ة یوم  لسة معوم شارن  عقد جملس املس

ء  شار السید ارئ 2016 یونیو 28الثال عبد سة املس
اللها الثاين اخللیفة  احللوطيإال  لس صادق  س ا لرئ

  :مشاریع القوانني التالیةىل  ٕالجامع

  ملاء؛ 36.15مرشوع قانون رمق  یتعلق 

  یغري ومتم  95.15مرشوع قانون رمق
من ذي القعدة  12الصادر بتارخي  013.71القانون رمق 

رب 30( 1391 ه نظام املعاشات ) 1971دج احملدث مبوج
 كریة؛العس

ىل مشاریع القوانني التالیة لبیة  ٔ   :ف صادق 

  1391من ذي القعدة  12بتارخي  011.71یغري ومتم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق 
سمرب 30( ه نظام املعاشات املدنیة؛) 1971د   احملدث مبوج

  ىل  72.14مرشوع قانون رمق ٔن حيال فهيا  ه السن اليت جيب  د املوظفون احملددة مبوج التقا
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 

  ة القانون اجلنايئ؛یقيض بتغیري  73.15مرشوع قانون رمق ٔحاكم مجمو متمي بعض    و
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 .لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية - 1
  

ا یوم  لجنة اج   :خصص لتقدمي مشاریع القوانني التالیة 2016یولیوز  04ٔمس إالثنني عقدت ا

  ة مزيانیة السنة  100.15مرشوع قانون رمق   ؛2013یتعلق بتصف

  متمي القانون رمق  59.13مرشوع قانون رمق نات؛ 17.99یقيض بتغیري و ٔم  املتعلق مبدونة الت

  ة 24.16مرشوع قانون رمق لف ٔ داث واك حساب حتدي ا   .(MCA- Morocco)املغرب  – ٕ

 .العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة   - 2
 

ا یوم  لجنة اج ء عقدت ا لتنظمي یتعلق  38.15تقدمي مرشوع قانون رمق خصص ل  2016یونیو  28الثال

تالقضايئ ر العدل واحلر د وز   .، وذ حبضور السید مصطفى الرم

ملناسبة قد ر  مو داده عرضا تطرق السید الوز ه ٕاىل مربرات وضع هذا املرشوع واملهنجیة املتبعة يف ٕا ف

ث الشلك واملضمون داته من ح   .ومست

  

 .التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة   - 3
ٔربعاء  لجنة یوم ا الهلام يف دراسة 2016یونیو  29عقدت ا فصلني رشعت  ني م مرشوع قانون رمق  اج

افة  88.13 لص رشیتعلق  ت املدرسیة 02.13مرشوع قانون رمق و  ،وال ا م زجر الغش يف    .یتعلق 
ء  لجنة قد عقدت یوم الثال ال  2016یونیو  28واكنت ا ٓخر صادقت  ا  ىل مقرتح قانون یتعلق اج

یة ان واملهن الف   .لف

  
 

امئةٔشغ ان ا ل ال ا  

 أشغال وبرامج اللجان الدائمة  
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    التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 
 ٔربعاء ة  2016 یولیوز 13 ا ا العارشةىل السا   :صبا

   یتعلق  88.13الرشوع يف املناقشة العامة واملناقشة التفصیلیة ملواد مرشوع قانون رمق
رش افة وال  .لص

  س دة بعد الظهر 2016 یولیوز 14امخل ة الوا  :ىل السا

    زجر  02.13الرشوع يف املناقشة العامة واملناقشة التفصیلیة ملواد مرشوع قانون یتعلق 
ت املدرسیة ا م  .الغش يف 

  

  2016 یولیوز 15امجلعة  
 

 ة الثانیة عرشة زو  :ىل السا

    لجنة حول مرشوع قانون رمق ة ا ل لوضع التعدیالت مبصل ٔ افة  88.13ٓخر  لص یتعلق 
رش  .وال

 ة الثانیة والنصف بعد الزوال  :ىل السا
 

   ىل مرشوع قانون رمق رش 88.13البت يف التعدیالت والتصویت  افة وال لص   .یتعلق 
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    يشيد بالدعم المغربيرئيس برلمان أمريكا الوسطى. 
  

ٔمراك الوسطى  رملان  س  ي یقدمه املغرب )رالسني(ٔشاد رئ ري ا مع الك ٔلفارادو،  ٔنتونیو  ، خويس 
رشیعیة إالقلميیة شطة هذه املؤسسة ال ٔ. 

س السید وقال  ٔمراك الوسطى یويم امخل الل انعقاد امجلعیة العامة لربملان   24وامجلعة  23ٔلفارادو، يف لكمة 
ال، ٕاننا  یونیو املايض ي حنظى به من طرف اململكة املغربیة"لعامصة غوات ري ا مع الك دا ا ٔننا يف "، مربزا "نعي ج

یف نقدر  دا  رملاهنا نعرف ج لشلك الالئق كذٔمراك الوسطى ويف  لیه  رد  مجلیل، بل ویف   ".ونعرتف 

ي  ري ا ور الك ومثن يف هذا الصدد ا
شارن واملمثل  ب جملس املس یقوم به عضو مك

ٔمراك الوسطى،  لربملان املغريب بربملان  امئ  السید ا
  .ٔمحد اخلریف

الت النواب  ة من مدا ٔشادت مجمو و
ي یلعبه  ور ا ٔمراك الوسطى  والنائبات بربملان 
القات  شارن املغريب يف تعزز  جملس املس
ان املنطقة،  ت ب التعاون بني الربملان املغريب ورملا

ن يف هذا الصدد،  لمغرب "املسامهة القمية"مربز
ي نظمه  يف ٕاجناح فعالیات املنتدى اجلهوي حول ٔمن الغذايئ، ا ة وا ٔسبوع اجلاري  "رالسني"التغريات املناخ بدایة ا

ة، السیدة حكمية احلیطي لب رة املنتدبة امللكفة   .وشهد مشاركة الوز

ٔخرى،  ة  ني  دالسی ٔجرىمن  دد من املسؤولني احلكوم ات مع  اح ال، سلس م لعامصة غوات اخلریف 
ان وممثيل املنظامت ا القات التعاون مع ب ىل اخلصوص سبل تعزز  ال، تناولت   ٔمراكٕالقلميیة والقطاع اخلاص بغوات

ىل العموم ة  ول الالتی  .الوسطى وا

ال لبحث السید كام التقى  اریة والصناعیة واملالیة بغوات ة والت ونفدرالیة امجلعیات الفالح اخلریف وفدا عن 
رىق ملستوى العالقات السیاسیة املمتزية بني ا"سبل الرفع من مستوى  ن واليت ال  صادیة بني الب ق ملبادالت 

ن  ".الب

ٔكد  ه اجلدیدة، یضم ممثلني عن السید و ری ملغرب، يف  شارن  ٔن جملس املس لقاء  اخلریف يف هذا ا
متهید الطریق لتعزز  ىل رضورة امجلعیات املهنیة واملقاوالتیة ما جيع مؤهال  ن، مشددا  صادیة بني الب ق العالقات 

صادیة الستكشاف فرص التعاون ق   .تبادل البعثات 

  

  

 الديبلوماسية البرلمانية
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ٔجرى دة دمع املؤسسات  السید و س و ات مع رئ اح اخلریف م
ول  ميقراطیة مبنظمة ا ٔمانة العامة لتدعمي ا متثیلیة املنضویة حتت لواء ا ةا ٔمرك ، ا

ٔمه  ث استعرض اجلانبان  س بنامور، ح اتالسید موس ستوریة واملؤسساتیة اليت شهدها املغرب، حتت  إالصال ا
ادة صاحب اجلال امل محم  .د السادسق

ظمة  ي جعل م عتبار هو ا ٔن هذا  متثیلیة، مؤكدا  ميقراطیة ا لتجربة املغربیة يف جمال ا ٔشاد بنامور  و
ٔزید من  ة اليت تضم يف عضوهتا  ٔمرك ول ا متثیلیة  34ا القات تعاون ورشاكة مع املؤسسات ا رغب يف بناء   ، دو

 .ملغرب

غیل السید ويف السیاق ذاته، عقد  ولیة، م ر املیداين ملؤسسة جتمع احلفظ ا ع معل مع املد اخلریف اج
ٔزید من  لهيا املؤسسة، واليت تضم يف عضوهتا  ين  ٔهداف اليت تن ٔمه املبادئ وا ي استعرض  دو من  56مورینو، ا

  .املغريبخمتلف دول العامل، ومقرها بواشنطن، معر عن رغبة املنظمة يف التعاون مع الربملان 

 ومع: المصدر
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   أشغال المؤتمر العالمي  مجلس المستشارين يشارك في
 .للبرلمان اإللكتروني المنعقد في الشيلي

 
  

سو انعقدت   ٔسبوع املايض  مبقر الربملان الشیيل مبدینة فالربای لٔشغال الل ا رملان   املؤمتر العاملي 
 .إاللكرتوين، وذ مبشاركة مغربیة

ل لس النواب، السید جنیب  وم ، ومسؤولون عن مصاحل دياملغرب يف هذا املؤمتر الاكتب العام 
شارن ليس النواب واملس ات مب ا املعلومات واالتصال واملعلوم ولوج  .ك

رشاكة مع وهيدف املؤمتر، املنظم شلك مشرتك من  ويل وجملس النواب الشیيل،  حتاد الربملاين ا ل  ق
ت  ل الربملا یات احلدیثة دا لتق دام الفعال  ست ميقراطي الوطين، ٕاىل تعزز  دة إالمنايئ واملعهد ا ٔمم املت مج ا ر

ال  .وتبادل اخلربات يف هذا ا

ا املعلومات واالتصال يف الربملان، وتناول ولوج ك دام  یة، املزا احملمت الست ة نظر سیاسیة وتق ، من و
ة،  ملراق متثیلیة واملتعلقة  رشیعیة وا لمهام ال ٔفضل  ذ  ىل مستوى  ٕالضافةوذ قصد تنف ٔكرب  اح  نف سمح  وهنا  ٕاىل 

ة والفعالیة ة والشفاف  .الولوج

ي  ٔشغال ومتحورت هنا ٕاطالق  تواصلهذا املؤمتر، ا م، حول العدید من املواضیع، من ب ٔ ىل مدى ثالثة 
اقشة نتاجئ التقرر العاملي خبصوص الربملان إاللكرتوين، والتخطیط  2016التقرر العاملي  حول الربملان إاللكرتوين، وم

بتاكر يف الربمل ا املعلومات واالتصال و ولوج تسرتاتیجي لتك  .ا

ٔیضا  متتومن بني املواضیع اليت  ني، هناك  ي ینعقد لك سن الل املؤمتر ا اقشهتا  دات "م ٓخر مست
ت املنتخبني: الربملانیون والرمقیة"، و"املواقع إاللكرتونیة الربملانیة ٔدوات والفرص وحتد دام "، و"ا ت ست لبیا اجلید 

ة و عي"، و"املف ج ويل "، و"اسرتاتیجیة تعزز املشاركة املواطنة ووسائل التواصل  الرشااكت الوطنیة والتعاون ا
 ".وإالقلميي

 مجلس المستشارين  503العدد    - النشرة الداخلية  
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   للمكتب   30يحتضن أشغال االجتماع  مجلس المستشارين
 .األبيض المتوسطالموسع للجمعية البرلمانية للبحر  

  
  
  
  
  

شارن حيتضن  ب املوسع ٔشغال جملس املس لمك ع الثالثني  ج

ٔبیض املتوسط لجمعیة لبحر ا  2016یولیوز11االثنني  یوم ، وذالربملانیة 

لسمبقر    .ا

طقـة البحـر  توى م ـىل مسـ ـة  ت املطرو د لقضا الراهنة والت بة الربملانیة  لقاء يف ٕاطار املوا ویندرج هذا ا

ىل رٔسها ظاهرة  ٔبیض املتوسط، و صادیة والتطرف إالرهابا ق ت  د ٓيس الهجرة الرسیةوالت ني ، وم   .والالج

ٔن  ش شاور  سیق وال ع تعزز الت ج روم هذا  م املشكام  ه د رت خمتلف املواضیع ذات  ك، وكذا توح
لتمنیة املستدامة والرفاه املش قا  ان املتوسط، حتق القات التعاون والرشاكة بني ب ة ٕاىل تقویة  ك، رت اجلهود الرام

ابة لتطلعات شعوب املنطقة   .واست

  
  

 تب التنفيذي لبرلمان أمريكا  كأعضاء الم
   .المغربيةالوسطى في زيارة للملكة  

  
ٔعضاء امل  ٔمراك الوسطى ك یقوم  ذي لربملان  ب التنف

الل الفرتة املمتدة من  لملكة املغربیة  رة  یولیوز  16ٕاىل  10ز

2016.  

ٔوارص الصداقة  رة يف ٕاطار تعزز  وتندرج هذه الز

رملا ٔعضاء يف  ول ا ٔمراك ن والتعاون بني اململكة املغربیة وا

لتعاون بني قالعالالوسطى وتطور  دیدة  ٓفاق  ح  رشیعیتني وف   .اجلانبنيات الثنائیة بني املؤسستني ال

  
  
  
 مجلس المستشارين  503العدد    - النشرة الداخلية  
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  اإلشراف                                 
  
  
  

  
  
  
 
 شارن لس املس ٔمانة العامة    ؛ا
  ة ریة العالقات اخلارج   ؛والتواصلمد
 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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