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 21/2017 اجتماع رقم 
  2017 ماي 22 اإلثنين ليوم

  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس س  2017 ماي 22مك رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
لس السید  ن شامشا ٔعضاء السادة عبد احلكمي      :، وحضور ا

  

       وح س؛:    عبد الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

  ٕس؛:    اله احللوطي   عبد اال لرئ   اخللیفة الثاين 

 وسكوس س؛    :       محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

     س؛:   عبد القادر سالمة لرئ  اخللیفة الرابع 

 ة التازي س؛:          ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 لس؛:           رشید املنیاري   حماسب ا

             دال لس؛     :   محمد    ٔمني  ا

            لس:    ٔمحد توزي   .ٔمني ا

  

  :  اعتذر عن احلضور لك من السادةف

         لس؛:   العريب احملريش   حماسب ا

     ه لس ؛   :عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

           لس   : ٔمحد اخلریف  .  ٔمني ا

  

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب
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ب ع املك  القرارات الصادرة عن اج

 

رشیع   :ال

   وح رفقة السادة بتلكیف  01/21/2017قرار رمق س السید عبد الصمد ق لرئ ٔول  اخللیفة ا
شارن لس املس ٔربعاء  احملاسبني بتقدمي مرشوع املزيانیة الفرعیة   24ٔمام جلنة املالیة مساء یوم ا

 . 2017ماي 

  ىل مرشوع بعرض  02/21/2017قرار رمق راسة والتصویت  اریوهات العملیة اخلاصة  الس
ىل ندوة الرؤساء اليت ستجمتع یوم امجلعة  2017القانون املايل لسنة   26ىل مستوى اجللسات العامة، 

ة مس 2017ماي  ة الثام  .اء الختاذ القرار املناسبىل السا
  

ٔسئ الشفهیة  :ا

   ء ملوافقة  03/21/2017قرار رمق ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول   23ىل 
ٔمني  2017ماي  دال  س السید عبد القادر سالمة، والسید محمد  لرئ اليت سرئسها اخللیفة الرابع 

لسة  .ل

  د  04/21/2017قرار رمق ٔسئ الشفهیة مبناسبة شهر رمضان، ع ت اجلدید جللسات ا التوق
ة الرابعة عرصا ایة السا ة الثانیة بعد الزوال ٕاىل  ىل السا طلق  ث س  .ح

لسیاسة العامةاجللسة الشهریة    :املتعلقة 

  د  05/21/2017قرار رمق ملقاربةع د یتعلق  ة يف جمال تدبري املطالب  حمور وا احلكوم
ة اج ح لحراكت  عیة   .ج

د املوضوع املقرتح ل اع ٔ   .مع تقدمي توصیة ٕاىل ندوة الرؤساء من 
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ة  :العالقات اخلارج

  ال السید ملوافقة  06/21/2017قرار رمق س ىل استق رئ
لمغرب یويم  رته  الل ز سباين  ر العدل  شارن لوز جملس املس

 . 2017یونیو  05و  04

  ين لبالد ملوافقة  07/21/2017قرار رمق س جملس الشیوخ السلوف رة رئ مج ز ر ىل 
 . 2017ٔكتور  29ٕاىل  24الل الفرتة املمتدة من 

  رة وفد عن امجلعیة الربملانیة ملنظمة التعاون ملوافقة  08/21/2017قرار رمق مج ز ر ىل 
ٔمن  ٔورووا ىل هامش  2017ٔكتور  22ٕاىل  18لبالد من  ب مج الندوة املنظمة  ر ىل  وكذا 

رة حول موضوع   ".ظاهرة التطرف العنیف" هذه الز

  ة ملوافقة املبدئیة  09/21/2017قرار رمق ٔعضاء من مجمو ام  التعاون والصداقة املغربیة ىل ق
لربملان إالیطايل رة  ز  .إالیطالیة 

  لجنة ملوافقة  10/21/2017قرار رمق ٔعضاء ا لتان سیقومان هبا بعض  رتني ا مج الز ر ىل 
سیل ٔورويب لك من سرتاسبورغ ورو لربملان ا ٔوروبیة   .الربملانیة املشرتكة املغربیة ا

  ش  11/21/2017قرار رمق ل ب لندیةك لصداقة والتعاون املغربیة الف رملانیة  ة   .مجمو
 :خمتلفات

 

  لس لالتصال مع املعهد املليك بتعزز ودمع  12/21/2017قرار رمق لجنة اليت شلكها ا ا
لس وهذا املعهد ة التعاون املوقعة بني ا مازیغیة بفریق معل قصد تفعیل اتفاق ٔ    .ل

  
  

لمتابعة   قضا 
  

س احلكومة اجللسات   :الشهریة ملساء السید رئ

 داد اجللسات الشهریة مبا ميكن لك ف ٔصا واملعارصة بتغیري مهنجیة ٕا ریق من مقرتح فریق ا
ه ي یقرت   .رجمة السؤال ا

ة   :العالقات اخلارج

  ٔشغال ضان الربملان املغريب  ل اح ٔ ٔمانة العامة لالحتاد الربملاين إالفریقي من  ورة طلب ا ا
ذیة ل 70  . 2017یولیوز  21و 20الحتاد یويم لجنة التنف
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  :شؤون ٕاداریة

  ٔفق ٕاطالق طلب زة املرب السمعي البرصي يف  ٔ دید معدات و یة املتعلقة بت راسة التق ا
مثان ٔ  .عروض ل

 شارن وتطبیقاهتا  اخلزانة لس املس   ؛الرمقیة 

 لفریق طلب ن  د رين مسا عي بتعیني خ ج ميقراطي  ستوري ا  .الفریق ا
  

 
  قضا لٕالطالع

رشیع  :ال

  سخ ٔعضائه والرايم ٕاىل  ل  لشغل مبقرتح القانون املقدم من ق حتاد املغريب  ث فریق  ش
  من مدونة القانون اجلنايئ؛ 288الفصل 

  ات ي حيدد رشوط ویف حتاد العام ملقاوالت املغرب ملقرتح قانون تنظميي ا حسب فریق 
  .ممارسة حق إالرضاب

س احلكومة   :اجللسات الشهریة ملساء السید رئ

   لسات الشهریة املتعلقة ل اور  ة من طرف فریق العدا والتمنیة مك املواضیع املقرت
  ؛)سعة مواضیع (لسیاسة العامة 

  لسات الشهریة ل اور  حتاد العام ملقاوالت املغرب مك ة من طرف فریق  املواضیع املقرت
لسیاسة العامة   ؛)ثالثة مواضیع(املتعلقة 

 لسات الشهریة املتعلقة ل اور  لشغل مك حتاد املغريب  ة من طرف فریق   املواضیع املقرت
  ؛)ثالثة مواضیع(لسیاسة العامة 

  ضافة موضوع ٕ ة املعمتدة يف التعاطي مع : (طلب فریق العدا والتمنیة  املقاربة احلكوم
ات  ا لسات ) احلسمية ٕاقلمياح الل  رجمهتا  ٔ ٕاىل الحئة املواضیع قصد  املتعلقة  سئا

  لسیاسات العامة؛

   ني ٕاىل الحئة املواضیع قصد ضافة موضو ٕ دة والتعادلیة  لو ستقاليل  مقرتح الفریق 
لسیاسات العامة دى اجللسات الشهریة املتعلقة   .رجمهتا يف ٕا

 مجلس المستشارين  514العدد    - النشرة الداخلية
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امئة لجن ا   :ا

   شارة فاطمة معريي لمس ستقاليل  انتداب الفریق 
عیة؛ ج ة    لعضویة جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

   شار الصبحي ملس ٔمحد خلریف  شار السید  ستقاليل بتغیري املس ار من الفریق  ٕاخ
سان رشیع وحقوق إال  .اجلیاليل لعضویة جلنة العدل وال

  

ة   :العالقات اخلارج

  مج رة ر الل الفرتة املمتدة من ز س جملس الشیوخ الرواندي لبالد   28ٕاىل  23رئ
  . 2017ماي 
  ورة شارن  ضان جملس املس الس املامث يف  11اح لرابطة جمالس الشیوخ والشورى وا

لس یويم  ا والعامل العريب، مبقر ا رب  20و 19ٕافریق   . 2017شت

 ٔشغال الندوة حول موضوع  تقرر شارن يف  دور " حول مشاركة وفد عن جملس املس
ت يف بناء مؤسسات فعا ومسؤو و  ل التمنیة املستدامةالربملا ٔ اليت انعقدت " شام من 

يك  لندا من / هبیلس   .2017ماي  10ٕاىل  08ف
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 رئيس المجلس يفتتح أشغال يوم دراسي حول موضوع:  
  ."البرلمانية على السياسات العمومية في مجال األمن  الرقـابة«

س  شارن یوم امخل ضن جملس املس  25اح
رشاكة 2016ماي  لمیة  املركز املغريب "مع  ندوة 

ٔمن ىل " حول موضوع  "ميقراطیة وا الرقابة الربملانیة 
ٔمن ة يف جمال ا   ."السیاسات العموم

لقاء   ٔعامل هذا ا ة وقد متزيت  تاح ف للكمة 
ٔستاذ عبد احلكمي  شارن ا س جملس املس لسید رئ

شامش  ون ب ىل  تعزز دو واليت شدد يف مسهتلها 
ٔمن وضامن متتع  رب حفظ ا ٔن یمت ٕاال  القانون ال ميكن 
ة،  سان من  اكفة حقوق إال املواطنني واملواطنات 

نفاذ القوانني  ٕ زة امللكفة  ٔ رشید حاكمة ا ٔخرىو ة  لتايل، من  ٔن اختاذ التدابري الناجعة ، معتربا،  ب
ٔخرى،  ة  سان من  ة، وحامیة حقوق إال ٔمن من  دة القانونیة وتوفري ا حلفظ النظام وسیادة حمك القا

عاضدان اكمالن وم عارضني، ولكهنام م ضاربني م ٔمرن م سا    .ل

ر السی ،يف السیاق املغريب لبلوغ هذا املسعىو   س ببعض توصیات ذ هیئة إالنصاف د الرئ
هنايئ  اعیة ٕاىل واملصاحلة يف تقررها ا رزهاا ٔ دد من إالجراءات  رب  یة  ٔم يف اجلانب  رشید احلاكمة ا

لعمل الربملاين   :املرتبط 

  یة تعزز ٔم لسیاسات واملامرسات ا ة الوطنیة  ٔمن واملراق ق الربملاين يف جمال ا ة والتحق املراق
سانو  ٔمن يف جمال حقوق إال ٔعوان السلطة وا   . التكون املتواصل 
  داد تقارر ىل ٕا دة لها  یة والقانونیة، مسا ٔم خلربة ا ٔداء جلان تقيص احلقائق الربملانیة  تقویة 

ع املبارشة من  س ٔسئ و ٓلیة ا عتبارات السیاسیة؛ وكذ تقویة  موضوعیة ودا بعیدا عن 
ل الرب  ٔمن والنظام العام؛ مث توسیع املامرسة الربملانیة يف ق ملان يف ما خيص املسؤولیة عن حفظ ا

ٔمن والعدل، لك املسؤولني املبارشن عن  ىل الوزراء امللكفني  الوة  شمل  ع ل س املساء و
ٔصعدة الوطنیة وإالقلميیة واحمللیة ىل ا ٔمن ومعلیات الردع  زة ا ٔ. 

  

  …الرئاسة أنشطة

ستشارينمجلس الم  514العدد    - النشرة الداخلية  
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ىل ما  س  ٔخرى ركز السید الرئ ة  حت ومن   هف
ستوریة لـ  ٕاماكنیة ٕادماج السیاسات القطاعیة  من 2011التحوالت ا

لحكومة،  ة  ٔمن مضن حقول السیاسات العموم ال يف  يف جمال ا مس
الل ٔنه  دد من القرارات وإالجراءات اليت مست جوانب  هذا  ذ  ة املنهتیة مت وضع وتنف الوالیة احلكوم

یة مهنا ٔم   :خمتلفة من السیاسات ا

  رشیة ىل رٔس خمتلف املصاحل(ال دیدة  ات  ٔو  -تعی ٔمن قضائیا  ال ا دد من ر ابعة  م
  ).ٕادار
  ٔس(املؤسساتیة ٔمنتعدیل ظهري إالدارة العامة والنظام ا ال ا ب املركزي _ايس لر داث املك ٕا

ٔحباث القضائیة  لرشطة القضايئ–ل ویة  داث ماكتب و دیدة -ٕا یة  ٔم داث فرق   -ٕا
ات احلدیثة ولوج   ).توظیف التك

  ة اق س ٔمهیهتا وقميهتا  شهد العامل ب اطر(سرتاتیجیة اليت  ة ا ة يف موا اق دم  - س
ی ٔم اح -ة جتزئة املنظومة ا   ).نف

ٔسئ التالیة ستوجب طرح ا ٔن هذه إالجراءات  شامش    :واعترب السید ب

  ٔم ٔمن  ة يف جمال ا ة حكوم اسمترت  ٕاهناهل شلكت هذه إالجراءات والقرارات سیاسة معوم
عالیة؟ فص وم   سیاسة قطاعیة م

  مي الاكملني من طر لرقابة والتق ف غرفيت الربملان وفق ما هل خضعت هذه إالجراءات والقرارات 
ستور  لیه ا يل للك من  ینص  ا شارن؟  والقانون ا   جمليس النواب واملس

  ولیة یة مع املعایري ا ٔم ىل السیاسات ا ٓلیات الرقابة الوطنیة  ساق  واملامرسات  ما يه سب ا
  الفضىل يف هذا الباب؟

 ت املصا ٔعق رشیعیة السابقة، اليت  ستوریة هل وفرت الوالیة ال ىل الوثیقة ا ٔدوار  دقة  رب ا
ٔویل احملافظ  الت الت د من اح ل ة  كون قامت هبا، حظوظا اكف اليت قد 

ضیات  ٔمن  لمق ٔمن ٕاىل  هيا وحتویل قطاع ا ٔسس العملیة السیاسیة املشار ٕا مل  ستوریة و ا
ستجیب ملعایري احلاكمة؟   مواطين 

 رسی لسیاسات املتبعة  ٔمكن  نتقال وفق وهل  سان؟ خ اجتاه  ميقراطیة وحقوق إال   ٔسس ا

  دها يف جمال ىل السیاسات اليت مت اع ٔداء الربملاين  ٔنتجها ا ر اليت  ٓ ما يه التعدیالت وا
ٔمن؟   ا

  طلبات ٔمن وم طلبات ا لتوازن بني م قها  ت؟ما مدى حتق   حامیة احلقوق واحلر

 مجلس المستشارين  514العدد    - النشرة الداخلية 
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   مجلس الشيوخ    يجري مباحثات معرئيس المجلس
  .الرواندي

 

شارن، السید  س جملس املس ل رئ استق
ن شامش، معايل السید   Bernardحكمي 

MAKUZA س جملس الشیوخ الرواندي والوفد ، رئ
س  زور بالد بدعوة من السید رئ ي  ، ا املرافق 

ٔربعاء  شارن، وذ یوم ا  2017ماي  24جملس املس
لس  .مبقر ا

س       لقاء، مثن السید رئ الل هذا ا و
القات الصداقة والتعاون اليت جتمع  لس مستوى  ا

ئت بني اململكة املغربیة ومجهور یة روندا، واليت ما ف
رة التارخيیة لصاحب اجلال امل محمد السادس نصـره هللا، ٕاىل مجهوریة  ت الز ث مك تتعزز وتتقوى، ح

ٔكتور  س مجهوریة رواندا لبالد يف یونیو 2016روندا يف  ايم، رئ رة خفامة السید بول اك ، وكذا ز
دة لالرتقاء مبستوى ا2016 ٓفاق وا ح  ن جتمعهام ، من ف ٔن قائدي الب ن، خصوصا و لب لعالقات الثنائیة 

وب وب ـ ج ا وتعزز التعاون ج منیة ٕافریق ة خبصوص    .نفس الرؤیة الطمو

امع الستعادة اململكة املغربیة ماكهنا الطبیعي  س مبوقف مجهوریة رواندا ا كام نوه السید الرئ
حتاد إالفریقي ل    .والرشعي دا

ٔكد ا      ٔمهیة التعاون الربملاين املشرتك يف توطید العالقات املغربیة ـ و ىل  س  لسید الرئ
شاور يف خمتلف احملافل الربملانیة  سیق وال یف الت ارب، وك رب تبادل اخلربات، وتقامس الت الرواندیة، 

ٔن  م املشرتك، معتربا يف نفس إالطار  ه ولیة حول القضا ذات  مت " رة التفامهمذ"إالقلميیة وا اليت س
شارن املغريب وجملس الشیوخ الرواندي جتسد الرغبة  رة، بني جملس املس لهيا مبناسبة هذه الز ع  التوق

وب  ٔساس تعاون ج ىل  نیة  ن م راغاميت - القویة اليت حتدو اجلانبني يف ٕارساء رشاكة قویة بني الب وب  ج
ضامن   .وم

  

  

 مجلس المستشارين  514العدد    - النشرة الداخلية
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لتحول       شارن  س جملس املس هذا ونوه السید رئ
ق  ن إالقلميي والقاري يف حتق ىل الصعید ور الفعال لرواندا  ي تعرفه مجهوریة رواندا، مربزا ا ميقراطي ا ا

اإالفریقيندماج  ستقرار يف ٕافریق ٔمن والسمل و اب ا ست هثا    .، وش

ٔن        ش س التنویه مبوقف مجهوریة رواندا  دد السید الرئ وخبصوص قضیة الصحراء املغربیة، 
لمملكة املغربیة دة الرتابیة والسیادة الوطنیة    .قضیة الو

ات      ٔمهیة إالرادة السیاسیة وتطابق و ىل  س جملس الشیوخ الرواندي  ٔكد رئ ته،  ومن 
ن صاحب اجلال  س نظر قائدي الب ايم، رئ امل محمد السادس نصـره هللا وخفامة السید بول اك

ددة -مجهوریة رواندا، خبصوص التمنیة السوسیو ن، وٕارساء رشاكة اسرتاتیجیة م ىل صعید الب صادیة  اق
ن والشعبني الصدیقني ستجیب لتطلعات الب وب،  وب ـ ج ة ج   .ومنوذج

ٔمهیة      ىل  رشیعیتني، وشدد املسؤول الرواندي  ودوره يف  التعاون الربملاين بني املؤسستني ال
ات املوقعة  بة الربملانیني للك االتفاق ن، داعیا يف هذا إالطار ٕاىل موا تعزز وتعمیق العالقات الثنائیة بني الب

ات ن يف خمتلف القطا   .بني الب

س        ٔول لرئ وح، اخللیفة ا لقاء، السید عبد الصمد ق شارن، والسید حرض ا جملس املس
لس،  س ا ئ التازي، اخللیفة اخلامس لرئ لس، والسیدة  س ا وسكوس، اخللیفة الثالث لرئ محید 
لس، والسید عبد  ب ا ٔمحد توزي، عضو مك لس، والسید  ب ا ري، عضو مك والسید رشید املنا

ة الصداقة الربملانیة املغربی س مجمو لبار، رئ شارنالسالم ا لس املس   .ة ـ الرواندیة مب
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 يفتتح أشغال يوم    الخليفة األول لرئيس مجلس المستشارين
 :دراسي حول موضوع

  ."من أجل نموذج للتعاون جنوبء جنوب: وأمريكا الالتينية  إفريقياالعالقـات بين  "
  

ارسیا "مؤسسة مع  بتعاون رییل  ا

ملغرب شارن یوم "ماریث  ، نظم جملس املس

ٔربعاء  یوما دراسیا حول  2017ماي  24ا

االعالقات بني "موضوع ة ٕافریق ٔمراك الالتی : و

وب وبء ج لتعاون ج ل منوذج  ٔ   ."من 

رايس  ٔعامل هذا الیوم ا تحت  وقد اف

ٔلقاها السید  وح للكمة اليت  عبد الصمد ق

شارن  س جملس املس ٔول لرئ  واسهتلهااخللیفة ا

شارن  ضان جملس املس ٔن اح ىل  ید  ٔ بع من هذه امل ل  لت ةبادرة  ا ري  الق لني  ٔمهیة مسامهة الفا ب

ة  ٔمرك ة وا ات النظر حول تطلعات ومصاحل الشعوب إالفریق ني يف دمع احلوار وتقریب و احلكوم

ة، الل مسار العالقات اليت رامكها مع  الالتی شارن، من  ى جملس املس ئت ترتخس  ات ما ف ا ويه ق

ان  ت الب ةرملا رية إالفریق ٔ ة يف السنني ا   .والالتی

وح ٔ  ٔكد السید ق ىل الصعید العاملي - ن السیاقات واملتغريات اجلیوويف هذا إالطار   حتمتسیاسیة 

ر يف بناء ا س ل لینا  ة املستق ٔنفسنا وصیا ر ب ىل تقرر مصا ٔنفسنا ويف قدرتنا امجلاعیة  لثقة يف 

وب بناء  مع ما یتطلبه ذ مناملشرتك،  ٔساس التعاون ج ىل  وب وامليض قدما يف ٕاطالق -رشااكت  ج

ساوق مع توطید مسارات دمقرطة نظمنا السی عي يف  ج اكملیة لضامن الرفاه  ات مشاریع  اسیة دینام

ٔمن  سوده السمل وا ل  ة القرارات املرتبطة حبارض ومستق وتعزز مشاركة املواطنات واملواطنني يف صنا
دة الوطنیة  رتام الو سان وسیادة القانون وا ميقراطیة وحقوق إال ٔمن وا ة العالقة بني ا واحلریة وتالزم

  .ول والتضامن بني الشعوب
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ٔن واقع وح كذ  ةالقارتني  واعترب السید ق  إالفریق

 ٔ ة، وا دات، یوفرإ  مبا یفرضه منمركو التی ت وتعق  راهات وحتد

وب ٔیضا لتعاون ج كون يف مستوى منوذج  ة  ق رخيیة ٕالرساء رشاكة حق وب، ملا تعرفه  -ٓفاقا وفرصا  ج

صادیة ق ت السیاسیة والفكریة و ىل املستو ني من هنضة    .دول املنطق
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ٔمس إالثنني  صادیة یوم  ق رشوع م  دراسة 2017ماي  29ٔهنت جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 

لبت يف  2017 املالیة سنةل قانون املالیة   ع لها خصص  ٓخر اج ث عقدت  املقدمة من  التعدیالتح

ات الربملانیة حول املرشوع مو ٔول طرف الفرق وا ىل  اجلزء ا ه  والتصویت    .م

اهتا املقررة يف ٕاطار دراسهتا ملشاریع  ل ذ اج ٔهنت ق لس قد  امئة  ان ا ل واكنت ا

دة ىل  صاصها، لك جلنة  ة يف اخ ملرشوع واملندر   .املزيانیات الفرعیة املرتبطة 
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 يقوم بزيارة عمل    وفد مجموعة الصداقة البرلمانية المغربيةـ  العمانية بمجلس المستشارين

 إلى سلطنة عمان
  

 

ة الصداقة الربملانیة املغربیة ـ  قام وفد مجمو
رئاسة السید العريب  شارن  لس املس العامنیة مب

رة معل ٕاىل  احملريش ٔسبوع ز الل ا سلطنة عامن 
ات  لقاءات واملباح جراء سلس من ا ٕ املايض متزيت 

دد من املسؤولني العامنیني   .مع 

س ويف هذا إالطار التقى الوفد یوم   25امخل
ن مجیّل  2017ماي  لفان  ت  شة ب ا ة  مبعايل الشی

ة ات احلرف لصنا سة الهیئة العامة   .السیابیة رئ

ىل   ٔهیل وتدریب الكفاءات الوطنیة  ىل التجربة العامنیة يف جمال ت واطلع الوفد الربملاين املغريب 
ة وتطور احلرف، وكذا ا ت احلرف ىل املورو ة واحلفاظ  ات احلرف جلهود اليت تقوم هبا الهیئة يف الصنا

لقطاع احلريف ولیة وإالقلميیة اليت تعىن  ت ا ات واملنتد   .خمتلف امللتق

ٓلیات وسبل تعزز جماالت التعاون القامئة بني   اللها اجلانبان،  اسبة حبث  لقاء، م وشلك هذا ا
ات لصنا االت املرتبطة  اصة يف ا ة سلطنة عامن واململكة املغربیة    .احلرف
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ة عرضا،  ات احلرف لصنا سة الهیئة العامة  هذا وقدمت رئ
ادرات ومشاریع تطور القطاع احلريف الوطين،  ال م استعرضت من 
شاء مراكز  الل ٕا ٔهیل احلرفني العامنیني من  ود الهیئة يف تدریب وت و

ني  ساب احلرف ة وٕا ىل تطور املهارات احلرف افظات السلطنة، والعمل  لتدریب وإالنتاج احلريف مب
ارات ابتاكریة ات    ...واحلرف

ة والرثوة  ر الزرا ن محمد الساجواين، وز ن جعفر  كتور فؤاد  كام التقى الوفد الربملاين املغريب 
ة العامين   .السمك

رب  لقاء،  الل هذا ا دیدة لتعزز  و رة دفعة  ٔن تعطي هذه الز ٔم يف  املسؤول العامين عن 
لتعاون القامئ بني   مستوى العالقات اجلیدة وها يف إالطار ذاته،  قني، م ن الشق اليت جتمع بني الب

ة ة والرثوة احلیوانیة والسمك ن، وخصوصا يف جمال الزرا   .الب

ة والرثوة الس   كام ر الزرا ا وز یف تبادل اخلربات، وتقامس د ك ة العامين، هبذه املناسبة، ٕاىل  مك
ة االت الزراعیة واحلیوانیة والسمك ٔفضل املامرسات يف ا ستفادة من  ارب، و   .الت

ن محمد الصاريم   .ويف نفس السیاق، التقى الوفد الربملاين املغريب بویل وزارة التعلمي عبدهللا 

الل هذا  ن يف  وحبث اجلانبان،  لقاء، سبل تعزز وتوطید العالقات املمتزية القامئة بني الب ا
  .جمال التعلمي والبحث العلمي

دیثه عن التجربة العامنیة، ٕاىل دور احلكومة يف دمع  وتطرق ویل وزارة التعلمي يف معرض 
لمؤسسات التعلمي  ص  ىل مستوى املؤسسات التعلميیة، واجلهود اليت تقوم هبا الوزارة يف الرتخ یة سواء 

لمؤهالت ٔمهیة إالطار الوطين  ٔاكدميیة و ٔو الهیئات ا ة    .الربامج املطرو

ه دمع مؤسسات التعلمي العايل اخلاص يف السلطنة، ودور احلكومة يف دمع  ٔو كام تناول 
لمؤسسات الصغرية واملتو  الل الهیئة العامة  س مشاریعها اخلاصة من  ٔس سطة املؤسسات التعلميیة يف ت

  .وصندوق الرفد وبنك التمنیة العامين

ٔمهیة البحث العلمي يف التقدم والتمنیة، ودور  ويف نفس إالطار، حتدث املسؤول العامين عن 
ٔاكدميیة الل دمع املؤسسات اجلامعیة وا شجیعه من    .احلكومة يف 
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ٔمهیة اجلهود املبذو وشدد اجلانبان،   ىل  لقاء،  الل هذا ا
ستجیب ملصاحل  االت مبا  ن لتوطید العالقات يف خمتلف ا بني الب

قني املغريب والعامين ن وتطلعات الشعبني الشق   .الب

ث قدم   ٔكرب ببورش، ح رة جلامع السلطان قابوس ا ز هذا وقام الوفد الربملاين املغريب 
لوفد عرضا موجزا عن بناء اجلامع والتصاممي اليت  املسؤولون مبركز لثقافة والعلوم  السلطان قابوس العايل 

  .استو مهنا بناءه

ة  ٔدوار اليت تؤدهيا مكعهد العلوم إالسالم ىل املراكز اليت یضمها اجلامع وا وتعرف الوفد املغريب 
ريها من املرافق اليت یضمها اجل ة احملارضات و بة، وقا ٔبدى الوفد ٕاجعابه بتصاممي اجلامع وما واملك امع، وقد 

ة لی لٕالسالم وٕایضاح رسالته السم دمات    .یؤدیه من 

شارن، قام  لس املس ة الصداقة الربملانیة املغربیة ـ العامنیة مب ٔن وفد مجمو وجتدر إالشارة ٕاىل 
و الُعامين، معايل  س جملس ا ث التقى رئ فة مبسقط، ح شطة مك ٔ ن حمفوظ ب كتور حيىي  ا

ة الصداقة الربملانیة العامنیة ـ املغربیة،   املنذري؛ س مجمو ا املعويل ؛ ورئ س جملس الشورى، معايل  ورئ
هب ن عبد هللا ا ن سامل    .معايل عبد القادر 
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   لقـاء دراسي حول الرقـابة البرلمانية على السياسات
 .العمومية في مجال األمن

 

ميقراطیة  رشاكة مع املركز املغريب 

س  شارن یوم امخل ٔمن، نظم جملس املس  25وا

لقاء دراسیا حول موضوع الرقابة  2017 ماي

ٔمن ة يف جمال ا ىل السیاسات العموم ، الربملانیة 

ني  رملانیني ومسؤولني حكوم وذ مبشاركة 

یة ٔم ني يف جمال السیاسات ا ح   .و

رايس  مج هذا الیوم ا ر وقد تضمن 
 :الفقرات التالیة

 ة تاح ف   :اجللسة 

o شارن س جملس املس   لكمة السید رئ
o ٔمن ميقراطیة وا س املركز املغريب    لكمة السید رئ
o لیة ا ر ا   .لكمة السید وز

  ٔوىل   :اجللسة ا

o  ٔمن ة يف جمال ا ىل السیاسات العموم رشیعیة  لرقابة ال ذ عبد اجلبار . إالطار القانوين 
  ؛عراش

o  ىل السیاسات املنیة  جتربة رشیعیة   ٕاحسانذ . الوالیة الربملانیة السابقة يف جمال الرقابة ال
  .احلافظي

 اجللسة الثانیة:  
  الت   :لك من تد

o  لس الوطين حلقوق س ا سان؛السید رئ   إال
o ٔمن الوطين ر إالدارة العامة ل   ؛السید مد
o  ات مو   .النیابیة السیدات والسادة رؤساء الفرق وا

...دراسيةأيام وندوات    
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 منظم    يوم دراسييحتضن أعمال    مجلس المستشارين

حول    "مؤسسة غابرييل غارسيا ماركيث"بتعاون مع  
  :موضوع

  "العالقـات بين إفريقيا وأمريكا الالتينية"
 

ضن  شارن، جملس اح رییل مؤسسة مع بتعاون املس  حول دراسیا یوما  ماریث، ارسیا ا

ا بني العالقات" :موضوع ٔمراك ٕافریق ة و ل من :الالتی وب لتعاون منوذج ٔ وب-ج ٔربعاء یوم ،"ج  24 ا

لس مبقر 20177 ماي   .ا

لقاء هذا متزيو   ة سفراء حبضور ا ا دول من مجمو ٔمراك ٕافریق ة، و ني مشاركة عرف كام الالتی  ح

ٔاكدميیني متون و خصصة عاهدمل ی لني ٕاىل ٕاضافة املوضوع، يف م ویني رملانیني فا بلوماسیة جمال يف و  ا

  .املوازیة

ٔيت  ة من انطالقا الندوة هذه تنظمي وی ا شارن جملس ق ٔمهیة املس لني مسامهة ب  ري الفا

ني ات وتقریب احلوار دمع يف احلكوم ة الشعوب ومصاحل تطلعات حول النظر و ة إالفریق ٔمرك  وا

ة، ة، املؤسساتیة ائلهتا ٕاىل املغربیة اململكة عودة بعد خصوصا الالتی  نوعیة ٕاضافة من شلكه وما إالفریق
ا بني التقارب لهذا ٔمراك ٕافریق ة، و ه ودمع الالتی  يف اجلانبني بني لتقریب حموري دور لعب يف املغريب لتو

وب التعاون ٕاطار وب- ج   .ج

رايس الیوم هذا شلك قدو    لروابط والتعریف املشرتكة، التمنویة الفرص الستكشاف فرصة ا

ة س يف الثقاف لني دوارٔ و  القارتني، شعوب بني التواصل ريت ني ري الفا  يف الفعال خنراط يف احلكوم

ا بني التعاون دمع مسلسل ٔمراك ٕافریق ة، و ل التفكري وكذا الالتی  اليت املبادرات خمتلف حول امجلاعي والتفا

بلوماسیة هبا سهم ٔن ميكن ٔمن اجلنوب دول لشعوب تضمن رشاكة منوذج بناء دمع يف املوازیة ا  ا

ستقرار سانیة والكرامة و   .إال
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  اإلشراف                
  
  
 
 
  
 
 شارن لس املس ٔمانة العامة    ؛ا
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   ؛مد
 الم   ؛قسم إال
 الم ة التواصل والیقظة إال   .ةمصل
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