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 لحاليةمن السنة التشريعية ا  دورة أبريليلقي خطابا بمناسبة افتتاح    رئيس المجلس. 

  

شارن السید رٔس  س جملس املس  دبع رئ

ن شامشحلا ریل 14 یوم امجلعة كمي  تاح اجلاري ٔ ، اف

رشیعیة  ریل من السنة ال ٔ   . 2017-2016دورة 

لخطاب نصال يف ما یيل و ٔلقاه  الاكمل  ي  ا
ة اليت عُ  س يف اجللسة العموم قدت لهذا السید الرئ

  :الغرض

 حرضات السیدات والسادة، 

ضیات الفصل  ستور واملادة  65طبقا ملق من ا

تح الیوم، شارن، نف لس املس يل  ا ٔوىل من النظام ا رشیعیة   ا لسنة ال ریل  ٔ يف  2017 - 2016دورة 

ة من  ة الكربى اليت مست مجمو ٔوراش إالصالح رز معاملها، استكامل مسلسل ا ٔ ة ممتزية، من  ظل ظرف
ادة الرشیدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، واليت سامهت يف  ات املهیلكة حتت الق القطا

ر واحلساسیة ا املتفرد يف ظل حمیط ٕاقلميي شدید التو راز منوذج   .ٕا

ٔعضاهئا،  سها و ق لرئ متىن التوف ورة يف سیاق تعیني احلكومة اجلدیدة، اليت  تاح هذه ا ٔيت اف وی

دة  ىل قا لتعاون معهم،  ٔمت استعداد  ىل  شارن  ٔن جملس املس ىل  ید، هبذه املناسبة،  ٔ وجندد هلم الت

  .فصل واكمل السلط

ٔیضا يف سیاق استكامل بناء ورة  تح هذه ا ميقراطیة،  كام نف الرصح املؤسيس، مبا یؤمن احلاكمة ا

ستوریة  حملمكة ا ٔمر  ستور، ویتعلق ا ضیات ا دیدتني طبقا ملق ب مؤسستني دستوریتني  بعد تنص

ل صاحب اجلال نرصه  ىل الثقة اليت حظوا هبا من ق ٔعضاهئام  ن هن  لسلطة القضائیة ا ىل  ٔ لس ا وا

مهللا، ومتىن هلم ال  ا ق يف    .توف

  التشريعية الجديدة  الدورةافتتاح  

  508العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين
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دة  النتظارات اليت تعرفها قضیة الو ٔیضا  ة  متزي هذه الظرف و

ٔنه  دة، الس و مم املت ٔ دید ل ام  ٔمني  الرتابیة لبالد بعد تعیني 

عل ٔن تطورات هذا الزناع املف ش ٔمن  ل هنایة الشهر اجلاري تقرره ٕاىل جملس ا   .سیقدم ق

ر يف هذا السیا ر  د لمملكة، و قالمي اجلنوبیة  ٔ ايت ل لحمك ا ادرة  ٔن املغرب قدم م ق، 

ل ٕالهناء  ٔم شلك احلل ا ويل لكوهنا  ر املنتظم ا زال بتقد ة، وحظیت وال  جلادة وذات املصداق وصفت 

ي معر عقودا من الزمن عل ا   .هذا الزناع املف

ٔیضا يف سیاق التحضريات اجلاریة ال ورة  تح هذه ا ستكامل ٕاجراءات انضامم اململكة املغربیة ونف

ة، الس ت املعرب عهنا يف الرسا  ة السام حتاد إالفریقي، متاشیا مع التوجهيات امللك ٕاىل مؤسسات 

تدى  ٔشغال م ة ٕاىل املشاركني يف  ة املو س مونتا"امللك ٔن  2017مارس  17بتارخي "را ، ب ا مبدینة ا

هنضة االٕ " ق ا اتیة، حتق ىل مؤهالتنا وقدراتنا ا د  الع نا يف نفسنا، و شودة، یبقى رهینا مبدى ثق ة امل فریق

یة بني دول  وب مرحب، ورشاكة اسرتاتیجیة وتضام وب ج ه، يف ٕاطار تعاون ج ٔحسن و ىل  واستغاللها 

  .اجلنوب

ت سب هذه الرها دید. وٕاننا لواثقون من  ل  ا الیوم، حيمكها ج من القادة الرباغامتیني،  فٕافریق

ة، اليت عفا عهنا الزمن ن من العقد إالیدیولوج رية وطنیة . املتحرر ن یعملون، لك  هؤالء القادة ا

ا  صادیة، وتقد ق منیهتا  ا السیايس، و ا اهنم، وضامن انف ل استقرار ب ٔ الیة، من  ومسؤولیة 

عي ى النطق املليك"(ج هت   ).ا

ة، وبعد استكامل واستعدادا  ٔرسة إالفریق ت املرتتبة عن عودة اململكة املغربیة ٕاىل ا د لرفع الت

ح ورش استكشاف  در ٕاىل ف ة،  ت الوطنیة إالفریق لصداقة مع الربملا دیدة  رملانیة  ات  س مجمو ٔس ت

ال ىل املستوى إالفریقي، من  بلومايس  ٓلیات الكف بتقویة حضور ا ل عقد سلس ندوات السبل وا

رب  ٔسبوع املنرصم  ٔعطینا انطالقهتا ا ، واليت  ت ذات الص اتیة حول القضا والرها وورشات معل موضو

رملانیة يف موضوع  ة"تنظمي ندوة  لمغرب يف القارة إالفریق بلومايس    ".احلضور ا

  

  

 مجلس المستشارين  
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 حرضات السیدات والسادة،

و  لس لقد شهدت الفرتة الفاص بني ا فا  شاطا مك رتني 

ت دة مستو ىل  شارن،    .املس

ل جلنة نیابیة لتقيص احلقائق حول الصندوق  شك لس ب ٔطلقها ا لمبادرة اليت  وهكذا، فاستكامال 

ٔعضاء احلكومة يف وضعیة  د  ٔساس عن توا جتة  ائیة  د، واليت اشتغلت يف ظروف است لتقا املغريب 

ٔعامل، معل ا ث ترصیف ا رخي العمل الربملاين من ح ٔوىل من نوعها يف  ائیة يه ا لس يف دورة است

ضیات املادة  لجنة طبقا ملق اقشة تقرر هذه ا ىل م لسني،  د ا ٔ ٔعضاء  من  17اختاذ املبادرة من طرف 

سیري جلان تقيص احلقائق   .القانون التنظميي املتعلق بطریقة 

ستوریة ا لوظائف ا القة  لسیاسات و اصة ما یتعلق مهنا  شارن، و لس املس جلدیدة 

ي  لس مع مضامني اخلطاب املليك ا ة، جتاوب ا ة السام ل مع التوجهيات امللك ة ويف ٕاطار التفا العموم

ٔعطاب إالدارة املغربیة،  ق  شلك دق ه  ي خشص ف رشیعیة احلالیة وا تاح السنة ال اللته مبناسبة اف ٔلقاه 

صصة  وهو لسة السنویة ا ل لتحضري  اتیة امللكفة  ة املوضو مو ٔن تعاجله ا ي من املقرر  املوضوع ا

ة حتت عنوان  مي السیاسات العموم   ".املرفق العمويم"ملناقشة وتق

لس، يف  لم يل  ا لجنة امللكفة بتعدیل النظام ا ، مواص معل ا وشهدت هذه الفرتة كذ

ستوراكمل مع جملس الن ضیات ا رتاما ملق   .واب وا

سیق بني جمليس  ي تقوم به جلنة الت لعمل اجلاد ا ٔنوه كذ  ٔن  وال یفوتين يف هذا الصدد، 

د الرؤیة يف التعامل مع القضا ذات  ل توح لقاءات املنتظمة اليت تعقدها يف س ب  الل الرتت الربملان، من 

داث  ٕ م املشرتك، واليت توجت  ىل مواضیع حمددة، وستفيض بدون ه شتغل  جلنة فرعیة خمتلطة 

ة العمل الربملاين ا لسني ضام لن ق التناسق والتاكمل بني ا ٔهنا حتق   .شك ٕاىل نتاجئ ٕاجيابیة من ش

ة ٕاىل املسامهة يف دمع  متع املدين الرام ادرات ا شارن مع م لس املس ل إالجيايب  لتفا وكرسا 

ٓلیات العملیة ا متع املدين لبحث طرق متكني ا ظامت ا رشاكة مع م ما دراسیة  ٔ لس  رشیعیة، نظم ا ل

رتبط  اصة ما  شاریة، و ميقراطیة ال متع املدين وا شارن مع ا القانونیة والتنظميیة لعالقات جملس املس

رشیع   .حلق يف تقدمي العرائض وامللمتسات يف جمال ال

  508العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين   
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 لسیدات والسادة،حرضات ا

شاطا  ورتني كذ  لقد شهدت الفرتة الفاص بني ا

لس ل ا ت وطنیة وخشصیات دولیة، 10دبلوماسیا هاما، ٕاذ استق ة ورملا وفود ميثلون مؤسسات حكوم

حتادیة، والسید  ري  س جملس الشیوخ جبمهوریة نی ىل رٔسهم السید رئ س جملس الشورى  و رئ

ٔمة بدو الكویتململكة العرب  س جملس ا لس يف ...یة السعودیة، والسید رئ تظاهرة  18، كام شارك ا

ر  ویورك شهر فربا دة ب مم املت ٔ ع السنویة ل س لسة  ٔشغال   2017ٕاقلميیة ودولیة، مهنا مسامهتنا يف 
ٔزرق:"حول موضوع ٔرض وضامن رفا: العامل ا وب ا ىل احملیطات، وحامیة  ٔهداف احلفاظ  رش مضن  هیة ال

  ".2030التمنیة املستدامة 

ٔشغال امجلعیة  لس كذ يف  لعامصة داك  136وشارك ا ويل اليت انعقدت  لٕالحتاد الربملاين ا

ریل  ٔ امس  ش يف الفرتة املمتدة من فاحت ٕاىل  غالد ورة 2017ب سان جبنیف  34، ويف ا لس حقوق إال

هتی مشاركة ا ي سیقدم التقرر الوطين اكستعداد  لمملكة املغربیة ا ٔول مرة، يف الوفد الرمسي  لس، و
اي  وري الشامل بدایة شهر م نا الرايم ٕاىل 2017رمس اجلو الثالثة لالستعراض ا ، مما سیكرس تو

سان ىل حقوق إال ىل املقاربة املركزة  ين  رملاين م ق معل    .حتق

ور ا ٔمراك الوسطى ويف ٕاطار تعزز ا لسنا يف توطید ومتتني العالقات مع دول  حملوري 

ٔمراك الوسطى  ذي لربملان  ب التنف رملانیا عن املك ل جملسنا وفدا  ة ودول الكرایيب، استق والالتی
نیاكن، كام وم ال وجملس الشیوخ جبمهوریة ا رملان مجهوریة غوات لس  والكرایيب، وممثلني عن  ل ا استق

رملانیا عن   .مجهوریة البريو وفدا 

ة  ینام زتاز  لتعبري عن  اسبة هامة  ٔجریناها مع هذه الوفود م ات اليت  وشلكت املباح

ٔن  ش سیق القامئة  شاور والت ان املنطقة، وكذا روح ال القات اململكة املغربیة مع ب شهدها  رة اليت  املتوا

ٔف ت املشرتكة يف  ت والرها د داثخمتلف القضا والت ٕ رمجة مرشوعنا الطموح املتعلق  تدى "ق  م

ين- رملاين ٕافریقي ة، وٕاسامع صوهتا "ٔمركو الت ة والالتی لرتافع حول مصاحل وقضا الشعوب إالفریق ، كفضاء 

ولیة   .يف خمتلف احملافل الربملانیة إالقلميیة وا

  

  
 مجلس المستشارين
 

  508العدد    - النشرة الداخلية
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لس،  رتنا مبعیة وفد من ا ، ز ٕاىل وعرفت هذه الفرتة كذ

لندي من  سة الربملان الف لندا بدعوة من السیدة رئ ٕاىل  8مجهوریة ف
ل خفامة 2017مارس  10 النا من ق رشف استق اللها  ، وحظینا 

یة، وهو ما شلك  س امجلهوریة الف ميقراطي املغريب وبفرص  السید رئ منوذج ا لتعریف  فرصة هامة 

ة يف ظل املوقع اجلیو ر املتا ي تتفرد به بالد-س    . اسرتاتیجي ا

لمؤمتر  لسیه  ظمي الربملان مب ورتني، ب لالحتاد الربملاين  24كام متزيت هذه الفرتة الفاص بني ا

دمة قضا  ر جلهود اململكة املغربیة يف  رئاسة الربملان املغريب لٕالحتاد كتقد ٔشغا  ي توجت  العريب، وا

ة ٔمة العربیة وإالسالم   .، وتقویة العمل الربملاين العريب ـ العريبا

الل هذه الفرتة مع  شطته  ٔ شارن  ويل، كثف جملس املس ىل مستوى الرشاكة والتعاون ا و

ىل رٔسها دة : خمتلف املؤسسات و ٔمم املت مج ا ويل، ور ميقراطیة، والبنك ا سرت  مؤسسة وسمت

  .إالمنايئ

ٔوراشا مع لك م لس  ح ا مج دمع كام ف ٔدیناور، ور وراد  لهجرة، ومؤسسة  ن املنظمة العاملیة 

ٔمة املؤسساتیة ٓلیة التو لق  ٔورويب يف ٕاطار  حتاد ا ة الرشاكة بني اململكة املغربیة و   .اتفاق

ٔفاضل،   السیدات والسادة ا

ور ٔیضا حبدث هام، متثل يف تنظمي جملسنا  ورتني  لمنتدى متزيت الفرتة الفاص بني ا ة الثانیة 

عیة حتت شعار ج لعدا  ويل  عي"الربملاين ا ج ٔسسة احلوار  لتمنیة املستدامة : م ٔسايس  ل  مد

عیة ج ر  20، یوم "والعدا  ایة املولویة لصاحب اجلال امل محمد 2017فربا رشف الر ي حظي  ، وا

  .السادس نرصه هللا

ل ة ٕاىل  وهبذه املناسبة، س ة التارخيیة املو ة السام زتاز وخفر مضامني الرسا امللك لك ا

لعدا  منوذج املغريب  شارن يف بناء ا اللته مبسامهة جملس املس املشاركني يف هذا املنتدى، واليت نوه فهيا 

شارن ٕاىل  اللها جملس املس اللته من  ا  عیة، كام د شا"ج ابعة مسار البناء ال لمنوذج املغريب م ريك 

لني املعنیني،  اتیة مع لك الفا شارات قطاعیة وموضو ت واس تد رب تنظمي حوارات وم عیة،  ج لعدا 

ورات املق لهذا املنتدى الربملاين داد ا ٔعامل يف ٕا ر حصی هذه ا ة "( واس طف من الرسا امللك مق

ة   ).السام
 مجلس المستشارين
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 ،حرضات السیدات والسادة 

كون هذه  ٔن  ري يف  ٔملنا الك رب عن  ٔ ٔن  ٔود  ل اخلتام،  ق

ل استدراك الزمن املهدور جراء  ٔ ة العلیا لوطننا العزز، من  لمصل دمة  لعطاء الربملاين  اف  ورة  ا

ل احلكومة شك   .تعرث مشاورات 

ٔعضاء مك  نان ٕاىل السیدة والسادة  م ه خبالص الشكر و ٔتو ب جملس وهبذه املناسبة، 

امئة، واكفة  ان ا ل ات، والسادة رؤساء ا مو سقي ا شارن، والسیدات والسادة رؤساء الفرق وم املس

ورتني ٔبدوه من بذل وعطاء طی الفرتة الفاص بني ا ىل ما  شارن احملرتمني    .السیدات والسادة املس

لشكر اجلزیل ٕاىل موظفات وموظفي ا ه  ٔتو ٔن  ام كام ال یفوتين  هيم يف الق ىل تفا لس، 

  .بواجهبم

نتظام  بت  ٔاكدميیة اليت وا متع املدين والفعالیات اجلامعیة وا والشكر موصول كذ ملنظامت ا

لس  ٔشغال ا ابعة وتغطیة  ىل م وبة وإاللكرتونیة  الم السمعیة والبرصیة واملك شطتنا، وملمثيل وسائل إال ٔ

شطته املتعددة ونقلها  ٔ ويلو نیة لعموم الرٔي الوطين وا   .لك 

لیمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

  

  

  

  

  

  

  

  
 مجلس المستشارين
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 16/2017رقم   اجتماع  

  2017 أبريل  17االثنين  ليوم  

ٔسبوعي یوم إالثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس ریل  17عقد مك س  2017ٔ رئاسة رئ

ن شامش لس السید عبد احلكمي    .ا

ع النقط التالیةو  ٔعامل إالج دول    :قد تضمن 
  
  

ب السابق؛ .1 ع املك ىل حمرض اج  املوافقة 
 

ب؛ .2 ذ قرارات املك ة تنف  در
 

ستوریة .3  :العالقة مع املؤسسات ا
دد  صدور ستوریة حتت  ىل التوايل  02،/17و 17/01قرارن عن احملمكة ا   : بـــاملتعلقني 

ن جترید -  3.1 ٔ شارنالسید محمد ا لس املس ا التنايف إ  صاري من صفة عضو مب ر لوجوده يف 

ستوریة حملمكة ا ه عضوا  ي الترصحي ، و تعی ه، مع دعوة املرتحش ا شغ ف ي اكن  شغور املقعد ا

ارش  تخب من نفس الالحئة لشغل املقعد الشاغرٓ ة يف الحئة الرتشیح املعنیة بعد ورد امسه م ، خر م

شارن؛ 91ضیات املادة تطبیقا ملق  لس املس   من القانون التنظميي املتعلق مب

شغلها  الترصحي - 3.2 د اليت اكن  ين وعبد القادر اعامرة وعزز شغور املقا ن الع السادة سعد ا
اودي ومصطفى اخللفي ومحمد  مي وحلسن ا ٔعرج ومحمد ی ح وراشید الطاليب العلمي ومحمد ا الر

ٔعضاء يف  هنم  لس النواب، بعد تعی اركة بوعیدة وزهة الوايف املنتخبني مب ن م جنیب بولیف والسید

ارش مع دعوة املرتحش  احلكومة، ي ورد امسه م تخب ٓ ة يف الحئة الرتشیح املعنیة بعد ا  يف لكخر م

ضیات املادة ةد الشاغر االحئة لشغل املق لس  90، تطبیقا ملق   .النوابمن القانون التنظميي املتعلق مب
  

ٔمام جمليس الربملان؛ .4 مج احلكويم  اقشة الرب  تقدمي وم
 

ة .5  :العالقات اخلارج
شرت  انتداب- 5.1 ة الصداقة بني جملس الفریق  لسید محمد رحيان عضوا مبجمو ايك 

وت دیفوار شارن ورملان مجهوریة   .املس

  

  اجتماعات وقرارات المكتب

 مجلس المستشارين
 

  508العدد    - النشرة الداخلية
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لسید مولود السقوقع لعضویة  انتداب - 5.2 شرتايك  الفریق 

الس املامث ا والعامل  رابطة جمالس الشیوخ وا يف ٕافریق

ٔعبید العريب كر  ٔبو   .بدال من السید 

م - 5.3 ر رةمرشوع  الل الفرتة املمتدة  ج ز ة ماويل جبمهوریة الشیيل لبالد  س  رئ
ریل  29ٕاىل  21من  ٔ2017. 

ورة - 5.4 مج ا ر ٔورويب اليت  مرشوع  حتاد ا لجنة الربملانیة املشرتكة املغرب  ة  الثام

الل الفرتة املمتدة من  عقد مبقر الربملان املغريب  ریل  19ٕاىل  17س ٔ2017. 

ورة الشتویة السادسة تق -  5.5 ٔشغال ا شارن يف  رر حول مشاركة وفد عن جملس املس

لجمعیة الربملانیة ملنظمة  ٔمنعرشة  ینا یويم  ا ٔورو اليت انعقدت بف  24و 23والتعاون ب

ر   .2017فربا
  

 :شؤون تنظميیة .6
ب مل  التنظميي قرارالتعدیل - 6.1 شارن ك ىل انیةتعیني مدراء الفرق الربمل حولجملس املس ، بناء 

ات ب؛ اقرتا ٔعضاء املك  السادة 

ات؛ اسرتاتیجیة - 6.2 مو  تدبري املوارد يف ضوء مالحظات السیدات والسادة رؤساء الفرق وا

 ؛الفضاء توزیع- 6.3
ة النفقات لق- 6.4 ري املتوقعة  (Régie des dépenses) ٓلیة لتدبري شسا لتغطیة النفقات 

ٔرض ارج    .الوطن مبناسبة املهام الرمسیة 

  

  

  

  

  

  

  
 مجلس المستشارين  508العدد    - النشرة الداخلية
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 15/2017 اجتماع رقم 
  2017 أبريل 13 الخميس ليوم

 

  

شارن یـوم  عقد ب جملس املس سمك ریل  13امخل رئاسة  2017 ٔ ا  س جملس اج رئ

شارن السید ن شامش املس     :، وحضور السادة عبد احلكمي 

ه               لس ؛     :عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

لس؛   :         نیاريرشید امل    حماسب ا

دال لس؛    :    محمد    ٔمني ا

لس   :    ٔمحد توزي   .ٔمني ا
  

  :ف اعتذر عن احلضور السید

اله  س؛     :    احللوطيعبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

س؛     :    وسكوسمحید  لرئ   اخللیفة الثالث 

لرئ       :   عبد القادر سالمة     ؛ساخللیفة الرابع 

ة  س؛  :   التازيئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

لس؛  :   العريب حملريش   حماسب ا

لس  :    ٔمحد اخلریف  .ٔمني ا

  

  

  

  
 مجلس المستشارين
  508العدد    - النشرة الداخلية 
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ب: ٔوال ع املك  القرارات الصادرة عن اج
  

 دال : السادةبتعیني  01/15/2017رمق  قرار ة  محمد  س مجمو رئ
یة و  - املغربیة  الصداقة سان عبدو  اريرشید املنیالكولوم  احلق 

يس ملنظمة  مشاركةل  ٔس ببووطا، يف الفرتة املمتدة من  Alternativo Democraticoيف املؤمتر الت
ریل  21ٕاىل  17  ؛2017ٔ

  

 ت  مبشاركة  02/15/2017رمق  قرار رملا ٔشغال املؤمتر الرابع لقمة رؤساء  ٔعضاء الشعبة املعنیة يف 
ٔعضاء يف امجلعیة الرب  ول ا ورة ا ل املتوسط وا ٔ لجمعیة املزمع عقدهام  13ملانیة لالحتاد من 

ٔ 2017ماي  13و 12ٕایطالیا، یويم /روما ارك السباعي، ویتعلق ا دجية مر لك من السادة م  ،
راكت واملهدي عبد الكرمي؛ ادل   الزويم ، 

 

 ظمي 03/15/2017 رمق قرار شارن لندوة دولیة ب ة ملغاربة ال "يف موضوع  جملس املس سیاسات العموم
ات الرتابیة؟: العامل شارن، اجلهات وامجلا لس املس رشاكة مع جملس اجلالیة املغربیة " ٔي دور  وذ 

لهجرة  ة، تطوان، احلسمية وبدمع من املنظمة العاملیة  ة طن ش(خلارج و الل شهر  -العرا ة  طن
 ؛)2017یونیو 
 

 ٔعامل الندوة اظمي ب  04/15/2017رمق  قرار ة الثانیة من  س ول ل " مغاربة العامل واجلهویة املوسعة "یة ا
لهجرة يف موضوع  خلارج واملنظمة العاملیة  مغاربة العامل واجلهویة "رشاكة مع جملس اجلالیة املغربیة 

ة-املوسعة عیة وصیانة الهویة الثقاف ج ىل احلقوق  لحفاظ  ل  شارن، مقر جملس امل " (اجلهة كفا س
 ؛)2017یونیو  27-28

 

 ٔشغال الندوة العلمیة بتلبیة دعوة  05/15/2017رمق  قرار سرتاتیجیة حلضور  راسات  املعهد املليك 
ریل  21زمع عقدها بتارخي حول العالقات املغربیة الربیطانیة، امل  ؛ 2017ٔ

  

 ىل  06/15/2017رمق  قرار لوساطة و طلب ملوافقة  ويل  ضان مقرالتحكمي املركز ا جملس  اح
شارن  ظمه ملتقى ل املس ي س شاریة"حول ا ات يف : البنوك ال ت وسویة املناز د ت والت الرها

ة ریل  19، بتارخي "املعامالت املالیة إالسالم  ؛2017ٔ
  

 ىل 07/15/2017رمق  قرار  .ٕاصدار جم نصف سنویة ملوافقة 
  

 لسىل حتدیث  ملوافقة 08/15/2017 رمق قرار لم لكرتونیة   ؛البوابة 
 

 ىل  09/15/2017 رمق قرار دید حيمل امس ملوافقة  رة الربملان"تطبیق الكرتوين   ".مذ
 
 

 مجلس المستشارين
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  لمتابعة: نیا

  رلندي ٕاىل املغرب؛مرشوع س جملس الشیوخ  رة رئ  ز

  -ٔن حتیني رئاسة  مراس ش ٔصا واملعارصة  س فریق ا من رئ
 ات الصداقة والتعاون؛مجمو 

 ة الصداقة الربملانیة املغربیة  مراس ل هیلكة وتفعیل مجمو ٔ حتاد العام ملقاوالت املغرب من  من فریق 
شارن؛  لس املس  إالیفواریة مب

 ة الصداقة الربملانیة املغربیة  مراس ٔحرار خبصوص عضویة الفریق يف مجمو من فریق التجمع الوطين ل
شارن؛  إالیفواریة لس املس   مب

 ة العمل التقديم  مراس ة الصداقة الربملانیة املغربیة إالیفواریة من مجمو خبصوص عضویة الفریق يف مجمو
شارن؛  لس املس   مب

  ٔورو املزمع عقدها دول لس  لجمعیة الربملانیة  ورة العادیة  ٔعامل املر الثانیة من ا
الل الفرت /سرتاسبورغ ریل  28ٕاىل  24ة املمتدة من فرسا،    ؛2017ٔ

 مي السیاسات  مراس اتیة امللكفة بتحضري اجللسة السنویة ملناقشة وتق ة املوضو مو س ا من رئ
ا لها یوم  اتیة ستعقد اج ة املوضو مو ٔن ا ب  اللها املك ة حول املرفق العمويم حيیط من  العموم

ریل  14امجلعة  ة الث 2017ٔ مج العملىل السا   .انیة زو ملناقشة مهنجیة ور
 لٕالطالع: لثا

  

 ریل  التذكري ٔ تاح دورة  ریل  14یوم امجلعة  2017ف ا 2017ٔ ة احلادیة عرشة صبا  ؛ىل السا

  ات دادیةالرتت شارن؛ إال س جملس املس ٔول لرئ اب اخللیفة ا  جللسة انت

 رة وفد عن امجلعیة الربملانی تقرر ة احلوار حول ز مو ٔبیض املتوسط  لبحر ا ول غرب  5+5ة 
لفرتة املمتدة من  لمغرب،  ر  11ٕاىل  09املتوسط  ملناسبة حول موضوع 2017فربا : والندوة املنظمة 

ٔبیض املتوسط حماربة إالرهاب والتطرف العنیف" ني؟ : يف البحر ا املغرب (ٔي تعاون بني الضف
  ؛)"امنوذ

 ٔشغالوفد عن  حول مشاركة تقرر شارن يف  ىل هامش  جملس املس ويل املنظم  ع الربملاين ا ج
ورة  دة  61ا ٔمم املت يلجنة املرٔة  ویورك ا ت امل /انعقد ب دة الوال ةت ٔمرك مارس  17یوم  ا
  ؛2017

 نحول  تقرر رة العمل اليت قام هبا السید عبد احلكمي  شا ز س جملس املس ىل رٔس  رن،شامش، رئ
الل الفرتة املمتدة من وفد عن  لس، مجلهوریة فلندا   ؛2017مارس  10ٕاىل  08ا

 حول ملفParlAmerica  ) ل انضامم ٔ سة املنظمة من  ه لرئ یة حول املنظمة، الطلب املو ورقة تق
ٔعضاء املالحظني عضو مالحظ فهيا، الربوتوول اخلاص   ).الربملان املغريب 

 
 مجلس المستشارين
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ب: بعارا لمك ات املق  ل لالج  مواضیع تؤ
 

  

 ٔوراين دعوة ة  من الربملان ا و ت املف ويل الثاين حول الربملا  20-  19 ییف، یويم(حلضور املؤمتر ا
  ؛)2017ماي 

 ة النفقات لق ري املتوقعة مبناسبة  ( Régie des dépenses ) ٓلیة لتدبري شسا لتغطیة النفقات 
ٔرض الوطن؛املهام الرمسی ارج    ة 

  د النتاجئالتدبري   ؛ ع

  لكرتوينالتدبري لربملان    .املندمج 

 ات؛ اسرتاتیجیة مو  تدبري املوارد يف ضوء مالحظات السیدات والسادة رؤساء الفرق وا

 ؛الفضاء توزیع 

  ب مل  التنظميي قرارالتعدیل شارن ك ىل، بنتعیني مدراء الفرق الربملانیة حولجملس املس ات اء   اقرتا
ب ٔعضاء املك   .السادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 مجلس المستشارين
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 ل رئيسة لجنة العالقـات الخارجية واالندماج  ااستقب

  .االفريقي ببرلمان جمهورية مالي

ٔمحد توزي والسید رشید  ل السید  استق
سة جلنة  شارن، رئ ب جملس املس املنیاري، عضوا مك

فر  ندماج  ة و یقي بربملان مجهوریة العالقات اخلارج
، حبضور  Toure Diallo Aïssataمايل، السیدة

ط، السید  لر  Ousmaneسفري مجهوریة مايل املعمتد 
Amadou SY ریل  14، وذ یوم امجلعة مبقر  2017ٔ

لس  .ا

ر اجلانب املغريب        لقاء، ذ الل هذا ا و
ة التارخيیة اليت قام هبا صاحب اجلال رات امللك  لز

اللته لعالقات  ٔمهیة إالسرتاتیجیة اليت یوهيا  قة، وا امل محمد السادس نصـره هللا ٕاىل مجهوریة مايل الشق
وب وب ـ ج   .التعاون ج

رة ودورها يف توطید وتعمیق العالقات املمتزية       ٔمهیة هذه الز زتازه ب رب اجلانب املغريب عن ا و
رملاين وشعيب الب قنيالقامئة بني    .ن الشق

سیاسة التعاون والتضامن        امئ  ه ا ش ٔكد  ة،  شبع جبذوره إالفریق ٔن املغرب امل كام اعترب 
زدهار، ومعل  ان اجلنوب يف تطلعاهتا حنو التقدم و انب ب الل وقوفه املتواصل ٕاىل  ان القارة من  مع ب

وب ة،  -ىل ٕاعطاء التعاون ج ضام سانیة وم وب صبغة ٕا د ج ٔي  ٔنه يف هذا السیاق، لن یدخر  و
االت بة ودمع مايل يف خمتلف ا   .ملوا

ندماج        ة و سة جلنة العالقات اخلارج ربت رئ هبا،  ا بربملان مجهوریة مايل  إالفریقيومن 
ىل مستوى التمنیة  ي یقدمه صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا لبالدها  مع ا عن شكرها 

ستقرار ٔمن و   .وا

ىل      قني، كام شددت  ن الشق رزت املسؤو املالیة مستوى العالقات اجلیدة اليت جتمع الب ٔ و
ستفادة من  ن، معربة عن رغبة بالدها يف  ٔمهیة البعد الربملاين يف تعزز وتوطید العالقات بني الب

االت    . التجربة املغربیة يف شىت ا

 مجلس المستشارين  506العدد    - النشرة الداخلية
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 جلسة مشتركة لتقديم البرنامج الحكومي. 

  

ٔحاكم الفصل  ة مشرتكة  88طبقا  لسة معوم لسیه  ستور، یعقد الربملان مب من ا
ٔربعاء ختصص لتقدمي ر  مج احلكويم، وذ یوم ا لرب س احلكومة  ریل  19ئ ة  2017ٔ ىل السا

لسات مبقر جملس النواباخل ل ة الكربى  لقا   .امسة والنصف مساء 
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ریل  3وم االثنني صدر ی العدد التاسع والعرشون من  2017ٔ

لربملان  شارن -اجلریدة الرمسیة   . رشة مداوالت جملس املس

ىل   :وحيتوي هذا العدد 

 ٓخر  14لیوم االثنني  حمرض اجللسة السابعة والسبعني من جامدى ا

  .)2017مارس  13( 1438

 ٔعامل دتقدمي تقرر جلنة تقيص احلقائق حو : دول ا لتقا   .ل الصندوق املغريب 

 ة والسبعني حمرض ٔربعاء  اجللسة الثام ٓخر  16لیوم ا   .)2017مارس  15( 1438من جامدى ا

 ٔعامل د: دول ا لتقا اقشة تقرر جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق املغريب    .م

 د   .تقرر جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق املغريب لتقا

  
  
  

 مجلس المستشارين  505العدد    - النشرة الداخلية
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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+)537218319 :الهاتف

س   (212+)537728134:الفا

 Bulletin.internecc@gmail.com:  الربید إاللكرتوين

  www.Parlement.ma:العنوان إاللكرتوين
  


