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 أعضاء المكتب  ستقبل  ي  رئيس مجلس المستشارين
 .التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى

س  ل رئ شارن، السید استق جملس املس
ذي لربملان  ب التنف ٔعضاء املك ن شامش،  حكمي 

رئاسة السید   José Antonio ٔمراك الوسطى 
Alvarado Correa ٔربعاء یولیوز  13، یوم ا

لس 2016  .مبقر ا

شارن، يف  س جملس املس واعترب رئ
رة تدشن عهدا  ٔن هذه الز لقاء،  مسهتل هذا ا
دة يف مسار العالقات اليت  ٓفاقا وا ح  دیدا، وتف
ٔمراك الوسطى، الس  ان  جتمع اململكة املغربیة بب

ت ٕازاء قضا التمنیة  ٔولو ٔن اجلانبني یتقاسامن نفس ا ويلو ستقرار ا ٔمن املشرتك و   .املستدامة وا

 ٔ متوقع اجلیو و ٔن ا لس  س ا ح هلام كد رئ ٔمراك الوسطى ی ان  لمملكة املغربیة وب اسرتاتیجي 
قدم، داعیا يف هذا إالطار  ة لالرتقاء بعالقات التعاون ٕاىل مستوى م ق ٕاىل ٕاطالق  فرصا كثرية وحق

لتعاون الثنا ادرات ملموسة  م املشرتكم ه االت ذات    .يئ يف ا

صادي لرتىق ٕاىل جودة العالقات  ق القات التعاون  ٔمهیة تقویة  ىل  لس  س ا وشدد رئ
ٔمراك الوسطى ان    .السیاسیة اليت جتمع اململكة املغربیة بب

ٔمراك الوسطى ٕاجعابه حبمكة وتبرص صاحب اجلال امل  رملان  س  ٔبدى رئ ته،  محمد من 
ٔقطار كثرية متزي هبا، ف حرمت مهنا شعوب و ستقرار اليت  ىل نعمة  ٔ اململكة املغربیة    .السادس، وهن

االت ذات  لعمل املشرتك يف ا ة القویة  ا ىل الق ٔمراك الوسطى  رملان  س  ٔكد رئ مو  ه
ة والفال ر التغريات املناخ ٓ ددةاملشرتك اكلتمنیة املستدامة وماكحفة    .ة والطاقات املت

عحرض  ٔمحد اخلریف ورشید املنیاريج شارن، السیدان  ب جملس املس   .، عضوا مك

ٔن  ر  ذي ویذ ب التنف ٔمراك الوسطى  املك رة ٕاىل اململكة املغربیة  قاملربملان  دتز  10من  ام
ء  ،2016 یولیوز  16ٕاىل  ه الشهري مبدینة العیون یوم الثال   .2016یولیوز  12وقد عقد اج

  

  أنشطة الرئاسة

  505العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين

http://www.legal500.com/firms/50890-alvarado-y-asociados/offices/51784-managua-nicaragua/lawyers/114726
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   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 

 
ٔمس إالثنني  ا  لجنة اج ىل خصص   2016یولیوز  18عقدت ا لبت يف التعدیالت والتصویت 

رش 88.13رمق مرشوع قانون  افة وال لص   .یتعلق 
ٔهنت یوم امجلعة  لجنة قد    .دراسة املناقشة التفصیلیة لهذا املرشوع 2016یولیوز  15واكنت ا

ٔخرى ة  لجنة وصادقت من  س  تدارست ا مرشوع قانون ىل  2016یولیوز  14یوم امخل
زجر  02.13 ت املدرسیةیتعلق  ا م ٕالجامع وكام مت تعدیالغش يف   .، وذ 

 

   الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةلجنة.  

 

ٔمس إالثنني  ا یوم  لجنة اج ال يف دراسة 2016یولیوز  18عقدت ا مرشوع  رشعت 
الفات يف جمال التعمري  66.12قانون رمق  ة وزجر ا   .والبناءیتعلق مبراق

ي قدمه السید وهيدف مرشوع هذا القانون داد الرتاب  ادرس مرون، ا ر التعمري وٕا وز
ة يف جم ،الوطين لمراق الالت اليت تعرتي املنظومة احلالیة  خ واليت  ل التعمري والبناءإاىل جتاوز 

   :ميكن ٕاجاملها يف ما یيل

  الفات   ؛وزجرهاطول وتعقد املساطر املتعلقة مبعاینة ا

 ة وما یرتتب ع ملراق زة امللكفة  ٔ هتاتعدد ا لمسؤولیة وتف ت  ش   ؛ن ذ من 

 ت اليت تتض ضیات اجلاري هبا ضعف البعد الردعي والزجري يف العقو مهنا املق
  ؛العمل

  لمشهد شویه  رشیعي خبصوص جترمي بعض املامرسات وما ینجم عهنا من  الفراغ ال
؛ العمراين        ببالد

  ؛یة يف القوانني اجلاري هبا العملغیاب إالجراءات الوقائ  

 ى احملامك الفات وٕایداع الشاكوى   .دم ضبط مسطرة معاینة ا
 

  

 أشغال وبرامج اللجان الدائمة  

ان لج ٔشغال ا  

 مجلس المستشارين  505العدد    - النشرة الداخلية
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الالت والنقائص اليت تعرتي املنظومة    خ اوز  احلالیة ولت

دات متثلت يف ما  ة، تضمن مرشوع هذا القانون مج من املست لمراق

  : یيل

  

ضیات، ذات   الل مراجعة املق الفات، من  ة وزجر ا سیط مساطر مراق د وت توح

، يف الثالث قوانني التالیة لتعمري والقانون رمق  12.90القانون رمق : الص  25.90املتعلق 

لتجزئات  یة وتقسمي العقارات، وكذا ظهري املتعلق  ات السك مو  1960العقاریة وا

  ؛املتعلق بتوسیع العامرات القرویة

  د، و ة مو لمراق از  داث  ٔو العاملٕا   ؛وضعه حتت سلطة الوايل 

  لمر تصة،  ىل اجلهات ا هتا  ا ٔهنا وٕا ش الفات وحترر حمارض  مة معاینة ا ني ٕاسناد  اق
و هلم الصفة   ؛الضبطیة ا

  ٕالیقاف الفوري ٔوامر  ذار وا ٕال ة اختاذ التدابري املتعلقة  ني صالح ختویل املراق

ٔشغال، وذ ضام لفعالیة امل دهال الفة يف  ة وٕاهناء ا    ؛راق

  سامه يف حتسني جودة البناء ٔن  ٔنه  ي من ش داث دفرت الورش، ا ىل ٕا التنصیص 
ري ال لهندسة املعامریة، والوحماربة بعض املامرسات   س ظاهرة املهندسني قانونیة املرتبطة 

  ؛املوقعني

  ،لورش ح ومسك دفرت  ة ف الق الورش، مبا يف ذ فرض ٕالزام تاح وٕا تنظمي تدابري اف

ٔهنا متكني امل  ع الورشیتضمن مجیع املعلومات اليت من ش ني، من ت   ؛هنیني واملراق

 لس امجل س ا ف العبء عن رئ شهادة ختف كتفاء  ىل  الل التنصیص  اعي، من 
ٔو شهادة املطا ٔشغالاملهندس املعامري ملنح رخصة السكن  ا تولیه ٕادارة ا   ؛بقة يف 

  ىل رخصة الهدم ٔول مرة  سویة وكذا رخصة إالصالحالتنصیص    ؛ورخصة ال

 ت لعقو   .تعزز الطابع الردعي 

  

  

  

 مجلس المستشارين  505العدد    - النشرة الداخلية  
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 الفـالحة والشؤون الثقـافية واالجتماعية لجنة.  
 

 ء ة  2016یولیوز  19 الثال  :الثانیة عرشة زوىل السا

  ل لوضع التعدیالت حول مقرتح قانون یقيض بتعدیل القانون رمق ٔ املتعلق  80.12ٓخر 

مي   .وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلميلواك الوطنیة لتق

 ٔربعاء  : 2016یولیوز  20 ا

 ا ة احلادیة عرشة والنصف صبا   :ىل السا

  ىل مقرتح قانون یقيض بتعدیل القانون رمق البت يف التعدیالت والتصویت 

مي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي 80.12 لواك الوطنیة لتق  .املتعلق 

  ة الثانیة عرشة زوىل  :السا

  شغیل  19.12مواص دراسة مرشوع قانون رمق دید رشوط الشغل وال بت

لعامالت والعامل املزنلیني  .املتعلقة 

  

 الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية لجنة. 
 

  ٔربعاء ة  2016یولیوز  20ا  :الرابعة بعد الزوالىل السا

  ة البدی من ٕایطالیادراسة موضوع تداعیات استرياد املواد  .الطاق

  

  

  

ان ل ات ا مج اج ر  

 مجلس المستشارين  505العدد    - النشرة الداخلية
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 ةيلحملا تاعامجلاو  تاهجلاو  ةيلخا دلا لجنة. 
 ة  2016یولیوز  27 امجلعة ىل السا

اوالنصف العارشة   :صبا

  الفات يف  66.12مواص دراسة مرشوع قانون قانون رمق ة وزجر ا جمال یتعلق مبراق

 .التعمري والبناء
  

 والتخطيط والتنمية االقتصادية  المالية لجنة. 
  

  ٔربعاء ا 2016یولیوز  27ا ة العارشة صبا  :ىل السا

 ام مبهمة استطالعیة ٕاىل دا تدارس طلب فریق الع لق داث جلنة فرعیة  والتمنیة حول ٕا

ىل معل ضمدینة النا لوقوف  شطة ٕادارة امجلارك ؛ور واملركز احلدودي بين انصار  ٔ   و

  ن يف  19.14تقدمي مرشوع قانون رمق یتعلق ببورصة القمي ورشاكت البورصة واملرشد

ر املايل ؛   س

  داث نظام لتغطیة عواقب الوقائع الاكرثیة  110.14تقدمي مرشوع قانون رمق ٕ یتعلق 

متمي القانون رمق  نات؛ 17.99وبتغیري و ٔم   املتعلق مبدونة الت

 ة  24.16اقشة مرشوع قانون رمق م ٔلف داث واك حساب حتدي ا   املغرب ؛ –ٕ

  اقشة مرشوع قانون رمق ة مزيانیة السنة  املالیة  100.15م   ؛2013یتعلق بتصف

  اقشة مرشوع قانون رمق متمي القانون رمق  59.13م املتعلق مبدونة  17.99یقيض بتغیري و

نات؛ ٔم  الت

  اقشة مرشوع قانون رمق  .یتعلق هبیئات التوظیف امجلاعي العقاري  70.14م

  

  

  

  

  

  
 مجلس المستشارين  505العدد    - النشرة الداخلية
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   اجتماع مشترك بين مكتب مجلس
تب التنفيذي  كأعضاء المالمستشرين و 

بيان  "يتوج بإصدار  لبرلمان أمريكا الوسطى  
  ".العيون

  
ٔمراك  قام ذي لربملان  ب التنف ٔعضاء املك

الل الفرتة ا لملكة املغربیة  رة  ز  10ملمتدة من الوسطى 

رة الهامة بعقد ، 2016یولیوز  16ٕاىل  وقد متزيت هذه الز

ع مشرتك  ٔمراك الوسطى ري مسبوق بني  اج ذي لربملان  ب التنف شارن واملك ب جملس املس یوم مك

  2016یولیوز  11إالثنني 

س شامش، ن حكمي السید رئاسة لس رئ س البارادو، انطونیو خويس السیدو  ،ا  ٔمراك رملان رئ

 .الوسطى
 هذا الل لكمته يف شامش، ن السید واعترب

لقاء، ب ٔشغال انعقاد ٔن ا ذي املك  ٔمراك لربملان التنف
ائیا، رخيیا د یعد العیون مبدینة الوسطى  اء واست

ة رشیعیتني، املؤسستني بني ثنائیة القات ملسار ن  ال
ه اخنرط شارن جملس ف رادة املس  يف قویة سیاسیة ٕ
ه ٕاطار ي سرتاتیجي التو اه ا ادة حتت املغرب ت  الق

  .السادس دمحم لم الرشیدة
ر عن احلدث هذا یعرب كام رتام التقد  و

ي ه ا ان وشعبا ملاك املغرب ك  الوسطى ٔمراك لب
ي سامح، التضامن، قمي من العدید معها یتقامس ا  وال

عیة والعدا سان، حلقوق الكونیة ملبادئ وإالميان والسمل، ،ج ش واحلریة، إال   .والتعا
متوقع ٔمهیة امشش ن السید رزٔ و  ان املغرب من لكون سرتاتیجي اجلغرايف ا  ٔمراك وب

ور الوسطى، ي وا عددة رشاكة وغقامة التعاون جسور ٕالقامة اجلانبان یلعبه ٔن ميكن ا ه، م ٔو ق ا  لتحق
ات ول هذه شعوب وانتظارات طمو ق يف ا ش املستدامة التمنیة حتق   .الكرمي والع

  
  

 الديبلوماسية البرلمانية

  505العدد    - ليةالنشرة الداخ مجلس المستشارين
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 هذا ويف
س نوه إالطار،  رئ
شارن جملس ة  لتجربة املس منوذج ان ا  ٔمراك لب

ل يف الوسطى ل شك ل، ٕاقلميي ك ضامن، قوي، فا  وم
د ق يف املغاريب حتاد دول لفشل ٓسفه م  نفس حتق

لتايل الهدف، ق يف الفشل و  التاكمل يف شعوهبا مل حتق
ندماج دة، و ل والو  جماهبة ىل قادرة ٕاقلميیة قوة وشك
ت د یة الت ٔم صادیة ا ق ة و   .والبی

  
  

ٔوضاع عند السیاق، هذا يف شامش، ن السید وتوقف شها اليت   ا اطق من العدید تع  العامل م
ٔوسط الرشق يف سوال ،"العريب الربیع" بعد والتطرف إالرهاب ظاهرة تنايم جراء ا وشامل ا  وكذا ٕافریق

طقة ل م  والهجرة املنظمة، اجلرمية وشباكت إالرهابیة، لمنظامت مرتعا ٔصبحت اليت والصحراء السا
رش يف وإالجتار الرسیة، درات ال ة وا ٔسل  يف الوضع هذا ستغل اليت نفصالیة لحراكت ٕالضافة ..وا

ت هذه مع قامئ "موضوعي زواج" ٕاطار ة التنظ   .إالجرام
س یفت ومل شارن، جملس رئ ات التذكري املس ة ینام ٔوراش إالصالح  اليت الكربى التمنویة وا

ادة ظل يف املغرب عرفها  اجلهویة ورش ٔمهیة الصدد هذا يف مربزا السادس، محمد لم الرشیدة الق
ق اسرتاتیجي خیار املتقدمة   .اململكة ربوع مجیع يف التمنوي إالقالع لتحق

س رب ته، ومن ع بعقد سعاته لغ عن الوسطى ٔمراك رملان رئ ب اج ذي لمك  مبدینة التنف
ث ومن غين، ثقايف تنوع من املغريب الشعب يف ملسه مبا وٕاجعابه العیون، ي مبلكه قوي ش  ٕاىل رمز ا

دة   .الشعب و
ٔكد س و اء ىل الوسطى ٔمراك رملان رئ ت مجیع ىل املغريب ست  ٕالصالح املتعلقة املستو

اب يف واملسامهة والتمنیة، ٔمن است ش والعاملیني، ستقرار ا  ٔمراك شعوب مع یتقامسها قمي ويه ..والتعا
  .والكرامة والتقدم احلریة ٕاىل التواقة الوسطى

ٔبدى س و شارن جملس مع نالتعاو  لتقویة استعداده الوسطى ٔمراك رملان رئ  الل من املس
یف مشرتكة، رامج بلورة رات تبادل وك ة الز ارب تقامس ٕاىل الرام ستفادة الت  اخلربات، من و

سیق ولیة احملافل خمتلف يف والت م ذات واملصاحل القضا حول ا   .املشرتك ه
ع الهام توج وقد ج صدار  هذا    :نصه الاكمل ، ويف ما یيل"بیان العیون"ٕ

  

  

  
 مجلس المستشارين  505العدد    - النشرة الداخلية
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شارن و " يب جملس املس ٔمراك ٕان مك رملان 
متعني بتارخي    الوسطى، ململكة املغربیة  یولیوز 11ا     .مبدینة العیون 
ىل  وٕاذ            :  یؤكدون 

 ة هناك ين اليت املشرتكة القميو  املثل من مجمو ٔمنو  السمل ىل تن  وكذا إالقلميیني ا
ق صادي ندماج  حتق ميقراطي واخلیار املستدامة التمنیة  ىل املبين ق عي والرفاه ا   .لشعوب ج

 ر   تقویة  السري يف ي  ميقراطي ا قرتاع العام املبارشاخلیار ا ىل  ي یضمن  كز  وا
ٔمنالسمل  صادیة وا ق   .والتمنیة 

 هودات اليت تقوم هبا اململكة   مثني ا
واملمتث يف سیاسة   الوسطى ٔمراكاملغربیة ودول 

شاریة و  ميقراطیة ال ميقراطي الالمركزیة وا التوطید ا
هتا، و  سان وحام تعزز الالمركزیة وتعزز حقوق إال

هودات املبذو  شاریة وا ميقراطیة ال من طرف وا
اننا من ق التمنیة املستدامة ب ل حتق ضامن و   ٔ

لتمنیة  هود العام  عیة يف ا ج ات  ٔوسع الف ٕادماج 
  .ومثاره املتحققة
  لتنوع الثقايف هنوض  ٔمراك الوسطى يف ا رملان  ٔعضاء يف  ان ا مثني جتارب خمتلف الب

ة و و  ميقراطیة املف حامیة الب متعات ا ارب حق قدرهاتعزز ا ة ، ویقدرون هذه الت    .و
 ات امل سبات اليت حققها املغرب يف جمال إالصال ميقراطیة ومثني املك  يف جمالؤسساتیة ا

ش السلمي، ويف جمال البحث عن احللول العدل واحلوار ل تقدميه ملقرتح احلمك    والتعا ات، م لزنا السلمیة 
ايت  قالميا ٔ   .اجلنوبیة ل

  ادرات كذ جمهواداتمثني ٔ  قف یتعل املغرب وم د رشیة املستدامة وتقویة م لتمنیة ال

الل اجلهویة املتقدمة ات الرتابیة من  لجام   .التدبري احلر 

ٔمن  ل مقاربة مشولیة ل ٔ وٕاذ یقدرون جمهودات املغرب يف جمال ماكحفة إالرهاب و الرتافع من 
متیزي  ساين وماكحفة التطرف وا ىل املستویني إال یين والتنوع الثقايف  سامح ا وخطاب الكراهیة وتعزز ال

ت يف حتصني هذه املاكسب و تعزز   إالقلميي والعاملي رون بدور الربملا ٔدوراها يف وٕاذ یذ الل  ها من 
رشیع و  ة ال ع السیاسات العموم ة و ت بلوماسیةاملراق شغاهلم  املوازیة وا رتك املش  و ٕاذ یعربون عن ا

ول مبا يف ذ رة  رش، و  إالرهاب و اطر العا جتار يف ال ةاجلرمية املنظمة، و وكذا  تدهور الب
لجوء ساين لقضا الهجرة وا لتدبري إال ت املرتبطة  د    .الت

هتم مبا یيل  رملا      :یوصون 
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  د ساين وتعزز حقوق اع ٔمن إال ىل ا مقاربة قامئة 
ت املشرتكة  د ة الت هتا يف سیاق موا سان وحام إال

رش، وتدهور    املتعلقة جتار يف ال ٕالرهاب واجلرمية املنظمة، و
لجوء؛ ة، والهجرة وا    الب

  ول املشلكة لربملان ت ا ارب بني الربملان املغريب ورملا لت ٔوسع  ٔمراك الوسطى تبادل 
ٔمراك الوسطى يف جمال شاریة والتمنیة   ورملان  ميقراطیة ال ميقراطیة واحلاكمة الرتابیة وا تعزز ا

اننا ساتري ب سان ،املستدامة، طبقا  ويل حلقوق إال حتاد الربملاين ذات الصوقرا  والقانون ا   ؛رات 
 ٔمراك الوسطى يف رملان  ٔمراك  ستلهام من جتربة  ندماج  جمال البناء إالقلميي لنظام 

يق ) SICA(الوسطى  ىل املستوى املغاريب مببادرة من الربملان املغريب و ة مماث  رب ٕاطالق دینام وذ 
حتاد املغاريب؛ ظومة  ة ٕاىل م ینام ادة ا ل ٕا ٔ ت املغاربیة من     الربملا

  فاو  ٕاجياددمع مساعي ٔنه لزناع الصحراءل سلمي، هنايئ و م ش لقرارات   ض  رتام  يف ا
ٔممیة ٔمنلس  ا لملكة املغربیة ا دة الرتابیة  لسیادة والو رتام     .ويف ا

  ٓلیة دوریة شاء  ٔمراك   ٕا شارن ورملان  ع ٕاعامل هذه التوصیات بني جملس املس لت
  .الوسطى

لعیون   .2016یولیوز  11إالثنني  یوماململكة املغربیة  - وحرر 
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   مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على األسئلة
 .المتعلقة بالسياسة العامة

 
 

 

شارن یو  ءمه یعقد جملس املس  الثال
ٔسئ ، 2016یولیوز  19 لسة ا ارشة بعد  م

ة ختصص  الشفهیة لسة معوم ٔسبوعیة،  ا
لسیاسة  ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  لتقدمي ا

س احلكومة ل رئ  .العامة من ق
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  اإلشراف                
  
  
  
  
  
  
  
 
  ٔمانة شارنا لس املس   ؛العامة 
 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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