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 26/2017رقم    اجتماع  
  2017 يونيو 19االثنين     ليوم

  
  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس س  2017 یونیو 19مك رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج

شارن السید  شامشجملس املس ٔعضاء السادة عبد احلكمي ب     :، وحضور ا

  

 س؛  :  عبد إالاله احللوطي لرئ   اخللیفة الثاين 

 وسكوس س؛  :   محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 س؛اخللیفة   :  عبد القادر سالمة لرئ  الرابع 

 لس؛  :  رشید املنیاري   حماسب ا

 لس؛  :    العريب احملريش   حماسب ا

 لس  :  ٔمحد توزي   .ٔمني ا

  

ع  ج  : لك من السادةف اعتذر عن حضور هذا 

 وح س؛  :   عبد الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

 ة التازي س؛  :  ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 ه لس ؛  :  عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

 لس  :    ٔمحد اخلریف   .ٔمني ا

 دال لس؛       :               محمد    ٔمني  ا

   

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب

 مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية
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ع  ج  القرارات الصادرة عن 

ستوریة لس مع املؤسسات ا  :القة ا

   لسةملوافقة  01/26/2017 رمققرار ة مشرتكة  ىل عقد  معوم
ء ت وذ یوم الثال لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ع ٕاىل عرض الرئ  04 مع جملس النواب لالس

ا، 2017 یولیوز ة احلادیة عرشة صبا   .ابتداء من السا
  

رشیع    :ال

  ا  02/26/2017 رمققرار ىل  61.16 مرشوع قانون رمقٕ ه واك التمنیة الرمقیة  حتدث مبوج
 .املالیة قصد دراسته جلنة
  

ٔسئ الشفهیة    : ا

  ىل  03/26/2017 رمققرار ء ملوافقة  ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  یونیو  20دول 
ٔمني  2017 ٔمحد توزي  وسكوس، والسید  س السید عبد امحلید  لرئ اليت سرئسها اخللیفة الثالث 
لسة   .ل

  
س احلكومة  اجللسة الشهریة ملساء السید   :رئ

  دید  04/26/2017 رمققرار ٔربعاء بت س احلكومة یوم ا د اجللسة الشهریة ملساء السید رئ  05مو
ن اثنني وهام  2017یولیوز  د حمور  : مع اع

 ،طلبات احلاكمة اجلیدة  ٕاصالح إالدارة وم

 ٔعامل اخ ا ة يف جمال التمنیة الصناعیة وحتسني م  .السیاسة احلكوم

 ات  05/26/2017رمق  قرار مو سقي ا ع موسع مع السادة رؤساء الفرق وم عوة ٕاىل عقد اج
ٔربعاء  مي جتربة طریقة تدبري اجللسات  2017یولیوز  12یوم ا ة الندوات لتق ا بقا ة العارشة صبا ىل السا

دها ٕاىل یوم  ذ اع لس م س احلكومة اليت عقدها ا   . ا هذاالشهریة ملساء السید رئ
  

صصة مل  ةاجللسة السنویة ا مي السیاسات العموم   : ناقشة وتق

 ا  06/26/2017رمق  قرار ات ٕ ىل قطا ىل الوزارء املرشفني  اتیة  ة املوضو مو طلب ا
ا ٔما ل تقدمي عروض  ٔ ة من  لیة والرتبیة والص ا  .ا

  
  
 مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية  
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ة والرشاكة والتعاون  :العالقات اخلارج

  شارن ملوافقة  07/26/2017 رمققرار ىل مشاركة جملس املس
ٔورو اليت  لس  لجمعیة الربملانیة  ورة العادیة  يف املر الثالثة من ا

سرتاسبورغ مابني  عقد   .2017یونیو  30و  26س

  ورة ملوافقة  08/26/2017 رمققرار ٔشغال ا ٔمن  26ىل املشاركة يف  لجمعیة الربملانیة ملنظمة ا
م والتعاون ٔ سك  عقد مبی ٔور اليت س  .2017 یولیوز 9 – 5 ب

  ورةملوافقة  09/26/2017 رمققرار ٔشغال ا لفركوفونیة املزمع  43 ىل حضور  لجمعیة الربملانیة 
لكسمبورغ مابني  .2017 یولیوز 11 و 06 عقدها 

   دید  10/26/2017 رمققرار شارن ٕاىل مجهوریة الشیيل بت س جملس املس رة السید رئ د ز مو
ٔسبوع الثالث من شهر یولیوز الل ا  .2017 وذ 

  رة وفد عن امجلعیة الوطنیة مجلهوریة البوسوا  ىل حتململوافقة  11/26/2017 رمققرار نفقات ز
 .2017یولیوز  28و  24ٕاىل اململكة املغربیة مابني 

  سرت لفائدة وفد ملوافقة  12/26/2017 رمققرار ظمها مؤسسة وسمت راسیة اليت س رة ا ىل الز
ٔو الثاين من شهر یولیوز ٔول  ٔسبوع ا الل ا  .رملان اجلیبويت 

 ٔبیض ملوافقة  13/26/2017 رمقر قرا لبحر ا لجمعیة الربملانیة  ىل مشاركة الشعبة املغربیة 
ٔوسط من  ام هبا ملنطقة الرشق ا رة اليت تعزتم الق   .2017یولیوز  20ٕاىل  15املتوسط يف الز

  
  :شؤون تنظميیة

  مي مجموع اخلدمات بتضمني  14/26/2017 رمققرار ل نقطة تتعلق بتق ب املق ع املك ٔعامل اج دول 
ٔعضاء  ادق وبطائق احملروقات ومشاركة  رة وٕایواء يف الف رب الطا شارن من تنقل  لسادة املس املقدمة 

ات يف املهام  مو بلوماسیةالفرق وا  .، وجتهزي املاكتب وتوفري وسائل العملا

  ات عوة  15/26/2017 رمققرار مو سقي ا ع موسع مع السادة رؤساء الفرق وم ٕاىل عقد اج
شارن لسادة املس مي مجموع اخلدمات املقدمة  ل تق ٔ  .من 

  س جلنة التعلمي بطبع ملوافقة  16/26/2017 رمققرار ة من حصی معل  500ىل طلب رئ س
رشیعیة  الل السنة ال لجنة  ة ا 2016- 2015ا لكیف مصل ذ هذه مع  ف لس ب ة والتوزیع  لطبا

 . املهمة

  ٔشهر حول سري رصف االٕ إالدارة بتقدمي عبتلكیف  17/26/2017 رمققرار دات رض لك ثالثة  ع
  .املرتبطة مبنظومة املالمئة يف التنقل وإالیواء

 مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية  
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 :شؤون ٕاداریة

  ىل ٕاطالق طلب عروض ملوافقة  18/26/2017 رمققرار
ادة هتیئة  ة اجللسات وٕا ادة جتدید نظام الصوت بقا ل ٕا ٔ وح من  مف
لس، وعرض تقارر اخلربة املتوفرة  لم وجتهزي املرب السمعي البرصي 

ب لمك ل  ع املق ج ىل   .يف املوضوع 

  ب املق بتضمني  19/26/2017 رمققرار ٔعامل املك ذ القرار املرتبط بتوزیع دول  ٔن تنف ش ل لنقطة 
مللحقة  .فضاءات العمل املتوفرة 

  لس وماكتب مجعیة ملوافقة  20/26/2017 رمققرار ادة جتهزي فضاء املطعم اخلاص مبوظفي ا ىل ٕا
عیة ج ٔعامل   .ا

  

  

  قضا لٕالطالع

 
ة   :العالقات اخلارج

   ول ت ا رملا شارن حلضور املؤمتر السنوي لرؤساء  س جملس املس لسید رئ ة  دعوة مو

ي سیعقد یويم  ة ا ا 2017غشت  11و  10إالفریق  .جبنوب ٕافریق

  ى خلطوات الرضوریة  ام الربملان املغريب  ل ق ٔ ة والتعاون من  ملمتس وزارة الشؤون اخلارج

ٔوروبیني  ال موضوع االتفاق الزراعي بني املغرب الربملانیني ا ين مواقف بناءة ح ىل ت حلهثم 
ٔوريب هنایة شهر یولیوز ٔنظار الربملان ا ىل  ي سیعرض  ٔوريب ا حتاد ا   .و

  :شؤون تنظميیة

   لس مابني ٔشغال ا یف عن حضور  شار مك ٔسباب  2017یونیو  20و  11اعتذار املس

  .حصیة

  
  
  
  
  
 مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية  
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   االشتراكيةالجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام  نائب رئيس  استقبال.  

ـوح،      ید عبـد الصـمد ق شـارن، السـ س جملـس املس ٔول لـرئ ل اخللیفة ا س استق ئـب رئـ
ید یة، السـ شـرتا تنـام   ،د املرافـق ، والوفـPHUNG QUOC HIEN امجلعیـة الوطنیـة مجلهوریـة ف

لس 2017یولیوز  3وذ یوم االثنني    .مبقر ا

القـات الصـداقة اجلیـدة الـيت      توى  لـس مسـ س ا ٔول لـرئ لقاء، مثن اخللیفة ا الل هذا ا و
ـىل  یة، القامئـة  شـرتا تنـام  سـانیة روابـطجتمع بني اململكة املغربیة ومجهوریـة ف رخيیـة مشـرتكة، وقـمي و ٕا

ولیـة حـول كـذا ـرتام املتبـادل، و التفامه و یق يف خمتلـف احملافـل إالقلميیـة وا سـ شـاور والت التعـاون وال
م املشرتك ه    .القضا ذات 

ٔن املوقـعاو     لـس  س ا ٔول لرئ ـامال مشـجعا  اجلیوــ عترب اخللیفة ا شـلك  ن  لـب اسـرتاجتي 
نبني اتوطید العالقات الثنائیة تعزز و ل  اتىل  لب ٔن مج  ،خمتلف الوا د مـن ٕاذ  تف سـ تنـام  س هوریـة الف

ة  ل القارة إالفریق لمغرب دا ان  لتطوراملوقع القوي  ـةالقاهتا مع الب د . إالفریق تف سـ املغـرب، وبـدوره س
ٔسیا وب رشق  القاته مع دول ج یة لتعزز  شرتا تنام  ي حتت مجهوریة ف   .من املوقع ا

ـادة صـاحب ويف هذا إالطـار، اسـ  لـس رؤیـة اململكـة املغربیـة بق س ا ٔول لـرئ تعرض اخللیفـة ا
تنايم  وب، داعیا اجلانب الف وب ج ا يف ٕاطار ج لتعاون مع دول ٕافریق اجلال امل محمد السادس نرصه هللا 

ـاالت لتقویـة ان يف خمتلف ا زخر هبا الب ة واملؤهالت اليت  ر لك الفرص املتا العالقـات  تـنيومت  ٕاىل اس
صادیة هنام ق   .ب

رز ٔ رشـیعیتني ٕاىل  لعالقة رتقاءٔمهیة العمل الربملاين املشرتك، ودوره يف  كام  بني املؤسستني ال
ن الصدیقني لب لمصاحل املشرتكة  دمة  شاور  ٔوسع من التعاون وال   .مستوى 

لـس  س ا ٔول لـرئ ـدد اخللیفـة ا وقـف مجهوریـة مب التنویـه وخبصوص قضیة الصـحراء املغربیـة، 
دة  ٔمم املت امع جلهود ا یة ا شرتا تنام  ل ٕاجيادف ٔ عـل حـول قضـیة  من  لـزناع إالقلميـي املف یايس  ل سـ

دتنا الرتابیة   .و

س امجلعیة الوطنیة مجلهوری  ئب رئ انبه، مثن السید  یة ومن  شـرتا تنام  توىة ف القـات  مسـ
ناليت جتمع  املمتزية الصداقة والتعاون   .بني الب

  

  ...أنشطة الرئاسة

 مجلس المستشارين
 

  518العدد    - النشرة الداخلية
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ور الهام  تنايم ا رز املسؤول الف ٔ ـىل  و ي یلعبه املغـرب  ا
ـه اململكـة املغربیـة امل  رب عن ٕاجعابه مبا حقق ويل، كام  ستوى إالقلميي وا

ات معیقـة  ـاالت طالـتمن ٕاصال ـد خمتلـف ا یاق ، م يف هـذا السـ
ددة يف خصوصا الرائدة رغبة بالده لالستفادة من جتربة املغرب    .جمال الطاقات املت

حتــاد   یة بعــودة املغــرب ٕاىل  شــرتا تنــام  س امجلعیــة الوطنیــة مجلهوریــة ف ئــب رئــ هــذا ونــوه 
ٔمهیة ىل  صـادي إالفریقي، مؤكدا  ق ـل القـارة  لمغـرب املوقع  ـةدا بة لـبالده  هـام لـقمكنط إالفریق سـ ل

ٔطراف عدد ا وب م وب ج   .لتعاون ج

شجیعكام   ىل رضورة  ام شدد يف هذا إالطار،  رات  الق ال بني ز هنـوض اعـامل ٔ ر ن، وا لـب
صادیة لرتىق ٕاىل مستوى العالقات السیاسیة املمتزية ق اریة و   .لعالقات الت

تنايم     ا املسؤول الف رشـیعیتني، وتعزـز تبـادل ٕاىل ٕاقامـ كذ ود تني ال ة رشاكـة بـني املؤسسـ
ن، رملانيي الب رات بني  ولیـة حـول  الز شاور يف خمتلف احملافل الربملانیة إالقلميیة وا سیق وال یف الت وك

م املشرتك، ه ة ـ املغربیة القضا ذات  تنام ٔمهیة البعد الربملاين يف تدعمي العالقات الف   .اعتبارا 

ال    ستق شارن، لك من حرض  ب جملس املس ٔمحد اخلریف، عضو مك السید  و السید 

Tran Quoc Thuy ،ط لر یة املعمتد  شرتا تنام   .سفري مجهوریة ف

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية  
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   برلمانيونرابطة  "ـعن الهيئة التنفيذية ل  وفداستقبال 
  ."جل القدسأل 

  

شارن، السید عبد إال احللوطي، وفـدا عـن الهیئـة      س جملس املس ل اخللیفة الثاين لرئ استق

ذیة ل ٔمح"ل القدسٔ  رملانیونرابطة "ـالتنف رئاسة السید محید ا س الرابطة(ر،  یولیوز  3، یوم االثنني )رئ

لس 2017   .مبقر ا

رز       ٔ لقاء،  الل هذا ا شـارنو س جملـس املس القضـیة  حتتلهـاالـيت املاكنـة  اخللیفة الثاين لـرئ
ى  ة  ي یقوم  الفلسطی دي ا ور الر را يف هذا السیاق  ة معوما، مذ ٔمة العربیة وإالسالم املغاربة، وا

س جلنة القدس،  ،صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللابه  لشـعب الفلسـطیين رئ متر  من دمع مسـ

هتویــد ــاوالت إالرسائیلیــة  الل ولم ــه لالحــ ق يف مقاوم ــل ســاكهن القــدس الشــق رح وطمــس معاملهــا , او

ة واملسیحیةا ٔیضاحلضاریة إالسالم ـل ٕاقامـة  ، و ٔ دمع مصود املقدسیني ومسـاندة الشـعب الفلسـطیين مـن 

امصهتا   .الرشیف القدس دولته املستق و

س  واعترب     ة القضـیة ال ٔن لس ااخللیفة الثاين لرئ ىفلسـطی معـوم الربملـانیني  ـارضة بقـوة 

ات الربملانیة املغاربة  ىل الصعید يف خمتلف الوا ويل ؤ إالقلميي سواء  ٔن جملس يف نفس السیاق مؤكدا  ,ا

ٔهنا ح وميد یده للك املبادرات الـيت مـن شـ ف شارن م فـاع املس ة والعـاداحلقـوق  عـن ا لشـعب  املرشـو

الل الفلسطیين، ح طان و س امصهتا ،ويف مقدمهتا ٕاهناء  ة و و الفلسطی   .الرشیف القدس وبناء ا

س هذا ونوه      ي تقوم بـه  لسااخللیفة الثاين لرئ ـل "لعمل الهام ا ٔ رملـانیون مـن  رابطـة 

ت" لقدسا ة يف ظـل الصـعو ت قویـة لنرصة القضیة الفلسـطی ـد الـيت یعرفهـا العـامل العـريب  الراهنـة والت

  .وإالساليم

ته،    ذیة لـالوفد املمثل ل ٔشاد ومن  ي  الهام ور"ل القدسٔ  رملانیونرابطة "لهیئة التنف ا

ینينرصـة القضـیة الفلسـطیل  وشـعبا ةاملغـرب ملـاك وحكومـیقوم بـه  ـف مـن , ة ودمع مصـود املقدسـ والتخف

ة هتم الیوم   .معا

  

  

  مجلس المستشارين
  

  518العدد    - النشرة الداخلية
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فار    ا الوفـد ٕاىل اسـ ر لك   ومضـاعفة ود اجلهـود، واسـ

ةخمتلف إالماكنیات و  ات القانونیة واحلقوق ة حتظى مب.. الوا ل جعل القضیة الفلسطی ٔ ٔولویـة زید من من  ا

ويل متع ا م ا   .ى اه

س  هذا ومل یفـت الوفـد    ٔسـ ـ الـيت اكنـت وراء ت ٔهـداف الن لقـاء، التـذكري  ـالل هـذا ا  ،

تعراض ، و "القدس لٔ  رملانیونرابطة " ٔدوار الـيت تقـوم هبـا اسـ ل دمعالرابطـة الربملانیـة  ا مصـود  يف سـ

امصهتا ل ٕاقامة دولته املستق و ٔ   .الرشیف القدس املقدسیني ومساندة الشعب الفلسطیين من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مجلس المستشارين
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 2017يوليوز   40 ءاثالثلا 
   لاو ز لا دعب فصنلاو  ةعبار لا ةعاسلاعلى.  

 ةیه ف ش ل ا ئس ٔ ل ةصصا ةیع و بس ٔ ا ةسل جل ا. 

   ءاسم فصنلاو  السادسة ةعاسلاعلى.  
  لس  باو نل ا سلجم عملسة مشرتكة لم ٔول  س ا ع لعرض الرئ لالس

ت مبقر جملس النواب لحسا ىل  ٔ   .ا

  

  .لاو ز لا دعب فصنلاو  ةعبار لا ةعاسلاعلى   2017يوليوز   50 ءاعبر ألا 
 س احلكوما   .ةجللسة الشهریة ملساء السید رئ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...سلجملا لامعأ  لو دج

  مجلس المستشارين
  

  518العدد    - النشرة الداخلية
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 المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة. 
 

ٔربعاء  لجنة یوم ا راسة مرشوع  2017یونیو  21عقدت ا ىل التوايل  ني اثنني خصصا  اج

لتعاونیات 112.12یتعلق بتغیري القانون رمق  74.16رمق قانون  مواص دراسة مرشوع قانون رمق ، و املتعلق 
لمعاشات لفائدة  99.15 داث نظام  زاولون ٕ ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ات املهنیني والعامل املستقلني وا ف

اصا   .شاطا 

لجنة و  لتعاونیات ٕالجامعقد صادقت ا ٔول املتعلق    .ىل املرشوع ا

راسة من  الثاين،خبصوص املرشوع و   هيا بتعمیق ا داث جلنة فرعیة یعهد ٕا ىل ٕا لجنة  اتفقت ا

ىل مرشوع قانون رمق  ل املالمئة مع التعدیالت املد  ٔسايس  98.15ٔ اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

ش زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ٔجراء والعامل املستقلني وا ات املهنیني ا اطا عن املرض اخلاص بف

  .اصا واملستقلني، وذ لالرتباط القامئ بني النصني

 

 لجنة التعليم والشؤون  الثقـافية واالجتماعية. 
  
ٔربعاء   ا یوم ا لجنة اج ال املناقشة العامة ملرشوع  2017یونیو  21عقدت ا قانون رمق ٔهنت 

ضة 97.12 شطات يف جمال الر   .رشوعامل  مواد دراسة، ورشعت يف یتعلق مباكحفة تعاطي امل

  

  

  

  

  

  

 مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية
 

  ...الدائمة  اللجان  أشغال
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  )كر تشم عامتجا  (لدعلاو  ميلعتلا اتلجن

  .لثالثة بعد الزوالعلى الساعة ا  2017يوليوز   6الخميس   
 لاكشا لك ةحفاكمو  ةفصانمل ایتعلق هبیئة  79.14رمق  نوناق عورش م واص دراسة م 
  .زيیمت  ا

 .المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة
        

  :)قـاعة عكاشه( على الساعة الثالثة بعد الزوال 2017 يوليوز 06 الخميس  

  لمعاشات لفائدة  99.15مرشوع قانون رمق مواد مواص دراسة داث نظام  ٕ
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ات املهنیني والعامل املستقلني وا  .ف

  

 لجنة التعليم والشؤون  الثقـافية واالجتماعية.  
  

  :)الندواتقـاعة  (صباحا  التاسعة والنصف  على الساعة   2017 يوليوز 06 الخميس 

  شطات يف جمال  97.12دراسة مرشوع قانون رمق مواص یتعلق مباكحفة تعاطي امل

ضة  .الر

 :)قـاعة عكاشه(على الساعة العاشرة صباحا   2017 يوليوز 12 األربعاء 

  عیة 65.15مواص دراسة مرشوع قانون رمق ج ایة    .یتعلق مبؤسسات الر

  لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية 

  :)8القـاعة  ( على الساعة العاشرة والنصف صباحا 2017يوليوز   06   يوم الخميس  

 ه واك التمنیة الرمقیة 61.16مرشوع قانون رمق  دراسة   . حتدث مبوج

  

  ...الدائمة  اللجان  برنامج اجتماعات

 مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية
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برنامج اجتماعات المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة  
العمومية في مجال المرفق    تالسياسا المخصصة لمناقشة وتقييمالسنوية  
  .العمومي

 :)قـاعة الندوات(على الساعة العاشرة صباحا   2017 يوليوز 05 األربعاء 

  ر الرتبیة الوطنیة ي سیقدمه السید وز لعرض ا اتیة  ة املوضو مو ع ا اس

ٔاكدميیات والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي حبضور  السادة مدراء ا

لرتبیة والتكون   .اجلهویة 

  

 :)قـاعة الندوات(على الساعة العاشرة صباحا   2017 يوليوز 10 اإلثنين 

  ة حبضور ر الص ي سیقدمه السید وز لعرض ا اتیة  ة املوضو مو ع ا اس

ة لص   .السادة املندوبني اجلهویني 

  

  

  

  

  

  

  

 مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية
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   بمجلس  مجموعة الصداقة المغربية الروسية  وفد عن
 .مع سفير روسيا المعتمد بالرباطيجري لقـاء مجاملة  المستشارين  

 

س  ٔدعي، رئ شار السید حلسن  قام املس
شارن يف  ة الصداقة الربملانیة بني جملس املس مجمو

حتادیة  اململكة درايل يف روسیا  لس الف املغربیة وا
شارن ة املس مو ٔعضاء ا اء : والسیدات والسادة  ر

دي جشري  س(ساب و الل )نواب الرئ ٔف رمية   ،
ن زري) ئب مقرر( رة جمام اىل سعادة  ،وعزا ز

ط  لر ، Valery Vorobiev سفري روسیا املعمتد 
ء   .مبقر السفارة 2017و یونی  20یوم الثال

لقاء،  السید السفري هبذه  ٔشاديف مسهتل ا
ح  حتادیة وف املبادرة احملمودة اليت تندرج يف سیاق تعزز العالقات الثنائیة بني اململكة املغربیة وروسیا 

الل السن رات املتباد  ن معتربا ان الز ادة النرية لقائدي الب لتعاون حتت الق ريةوات ٓفاق واسعة  ٔ  ا
حت هذه العالقات طابعا اسرتاتیجیا ومستدميا مبا خيدم مصاحل الشعبني الصدیقني   . م

ات الصداقة الربملانیة يف تبادل   ٔمهیة دور مجمو ىل  یدا  ٔ ٓراءوت دد من  ا د املواقف حول  وتوح
لربملان القضا املشرتكة، اقرتح السید السفري تنظمي ندوة مشرتكة بني مجموعيت الصداق ة املغربیة الروسیة 

س جملس النواب  رتني الرمسیتني اليت یعزتم لك من رئ املغريب ونظريهيام يف الربملان الرويس وذ بعد الز
ام هبام  شارن الق س جملس املس الل الربع  ٕاىلورئ ريروسیا  ٔ   .من العام اجلاري ا

ة الصداقة  ٔعضاء مجمو ٔثىن  هبم،  ا ل ىل ما یقو  من  ود اجيابیة يف س م به السید السفري من 
لغویة ة وا صادیة والثقاف ق االت السیاسیة و   .توطید العالقات الثنائیة املشرتكة يف ا

ىل   الهتم،  ٔعضاء يف سیاق مدا ٔكد السادة ا رة يف تقویة روابط  ٔمهیةكام  هذه الز
بلوماسیة الربملانیة وت  الصداقة  الل تعزز ا شاور من  سیق وال رات، وتعزز الت بادل اخلربات والز

ىل وضع  ن حرصهم  ل إالطاروالتواصل بني اجلانبني مؤكد ٔم لمصاحل  ا لرشاكة اسرتاتیجیة ممتزية مبا حيقق 
لشعبني الصدیقني   .املشرتكة 

 مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية  
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   مجموعة الصداقة المغربية  يجمع وفد عن  لقـاء مجاملة

 .النمساوية بمجلس المستشارين مع سفير النمسا بالرباط

 

سة  ر حلرش، رئ شارة السیدة  قامت املس
شارن يف  ة الصداقة الربملانیة بني جملس املس مجمو
منسا رفقة  درايل يف مجهوریة ا لس الف اململكة املغربیة وا

ال، عضو ا ٓیت  شة  ا شارة  رة جمام املس ز ة  مو
ط  لر منسا املعمتد   Anton . د  لسعادة سفري ا

KOZUSNIK  ،   مبقر  2017یونیو   19یوم االثنني
 .السفري ٕاقامة

سة  لقاء، نوهت السیدة رئ الل هذا ا
لعالقات الثنائیة اليت جتمع بني  ملستوى اجلید  ة  مو ا

سهم معل  ٔن  ٔملها يف  ن معربة عن  رشیعیتني يف الب ىل مستوى املؤسستني ال ة الصداقة الربملانیة  مجمو
لعالقات الربملانیة  دیدة  س (توطید وتقویة هذه العالقات وٕاعطاء دفعة  رة رمسیة قام هبا رئ ٓخر ز ذ  م

رب  لمنسا يف دج شارن    ).2013جملس املس

م سة تنظمي لقاء مشرتك  ني ويف هذا الصدد، اقرتحت السیدة الرئ وعيت الصداقة عن اجلانب
منساوي  ینا(املغريب وا ٔو ف ط  لر اصة الهجرة  ) سواء  م املشرتك  ه دد من القضا ذات  لتدارس 

رازوالتطرف مع  إالرهابوحوار احلضارات وحماربة ظاهرة  مقاربة املغرب يف التعامل مع هذه  ٕا
ت  إالشاكلیات  یة ىل املستو ٔم اصة بتطور التعلمي(والتمنویة  ا وذ حبضور خمتصني  ، )املرتبط 

ٔمحد عبادي،  كتور  رباء اك ٔمنيو لعلامء ا لرابطة احملمدیة    .العام 

لها  ال، يف معرض تد ٓیت  شة  ا شارة السیدة  مني املساواة يف  ف شددت املس ٔمهیة  ىل 
مت ة  اصة يف املناطق الریف ساء  ال وال الل التعلمي بني الر صاد من  ساء اق شاءكني ال تعاونیات  ٕا

االت ٕاىل ٕاضافةسائیة  ة يف خمتلف ا     . ستفادة من دمع مايل ودورات تدری

  

  

  
 مجلس المستشارين  518العدد    - النشرة الداخلية
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ته،  جيابیة  ٔشادمن  ملبادرة  ط  لر منسا  السید سفري ا

ه يف توطید  ىل رغبة ب لقاء مؤكدا  ة يف عقد هذا ا مو سة ا لرئ

لهجرة مع التنویه، يف هذا الصدد،  ٔوارص اصة املتعلقة  االت  التعاون والرشاكة مع املغرب يف شىت ا

ٔن تنظمي لقاء ملقاربة اليت اعمتدهتا اململكة يف جمال الهجرة وا ش ة  مو سة ا لجوء، كام رحب مبقرتح رئ

الته يف اقرب  رشیعیتني وٕا ىل مستوى املؤسستني ال ايت جيمع ممثيل مجموعيت الصداقة  الموضو ٓ ىل  ا

شاور سیق وال لت منساوي  درايل ا لس الف   .ا
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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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