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 29/2017رقم    اجتماع  
  2017يوليوز   17االثنين    ليوم

  
  

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس ٔول  2017یولیوز  17مك رئاسة اخللیفة ا ٔسبوعي  ه ا اج
ٔعضاء السادة  وح، وحضور ا س السید عبد الصمد ق     :لرئ

  

 اله احللوطي س؛  :  عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

 وسكوس س؛  :   محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 لس؛  :    العريب احملريش     حماسب ا

 لس؛  :  رشید املنیاري   حماسب ا

 دال لس؛        :          محمد    ٔمني  ا

 لس         :              ٔمحد توزي   .ٔمني ا

  

ع لكر هذا ف اعتذر عن حضو   :والسادةمن السیدة  ج

 مة        :        عبد القادر سالمة س لوجوده يف  لرئ ارج،اخللیفة الرابع                           ل

 ة التازي س؛        :     ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 ه لس        :       عبد الوهاب بلفق   ؛حماسب ا

 ارجٔمني      :        ٔمحد خلریف ل مة  لس لوجوده يف    . ا

  

  

  

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب
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عالقرارات الصادرة عن   ج

  

 شؤون تنظميیة:  

  السادة رؤساء الفرق هنایة  طالع 01/29/2017 رمققرار
ة اليت عقدها  ٔو اعتذروا عن حضور اجللسات العموم ن حرضوا  ٔعضاء فریقهم ا شارن  لك شهر بقامئة املس

لس  .ا

  جراء  02/29/2017 رمققرار ة اجللسات  دراسةٕ لبحث ٕاماكنیة جتهزي املنصة الرئاسیة بقا
رشیع والرقابة ریة ال ٔطر مد ارشا مابني رئاسة اجللسة و یة اليت حتقق تواصال م   .لوسائل التق

  رشیع   :ال

   ه واك التمنیة  61.16مرشوع قانون رمق بربجمة  03/29/2017 رمققرار ي حتدث مبوج ا
ء  ة یوم الثال لسة معوم الل  ٔسئ الشفهیة 2017یولیوز  18الرمقیة  ارشة بعد حصة ا  .م

  لسیاسة العامة   :اجللسة الشهریة املتعلقة 

  دید  04/29/2017 رمققرار س احلكومة بت ٔجوبة السید رئ حموري اجللسة الشهریة لتقدمي 
لسیاسة العامة اليت یعقدها  ٔسئ املتعلقة  ء فاحت غشت ىل ا لس یوم الثال  :يف 2017ا

 حصی السیاسات املتعلقة مبغاربة العامل. 

 سرتاتیجیات القطاعیة ذ  ىل تنف رها  ٔ ة و  .التقائیة السیاسات العموم

 ٔسئ الشفهیة  :ا

   ىل  05/29/2017 رمققرار ء ملوافقة  ٔسئ الشفهیة لیوم الثال لسة ا ٔعامل  دول 
ٔمني  2017یولیوز  18 دال  س السید عبد إالاله احللوطي والسید محمد  لرئ اليت سرئسها اخللیفة الثاين 

لسة   .ل

  

 ة  :العالقات اخلارج

  ا  06/29/2017 رمققرار ط القايض بدمع ٕ لر ة  طلب سفارة امجلهوریة املكسیك
ىل جلنة الت  ويل  حتاد الربملان ا س  صب رئ سیق املشرتكة مع جملس النواب مرحشة بالدها لشغل م

د   .قصد اختاذ موقف مو

  ضان الربملان املغريب ملوافقة  07/29/2017قرار رمق ح ىل دفرت التحمالت اخلاص 
ورة  ذیة لٕالحتاد الربملانیة إالفریقي یويم  70ٔشغال ا  . 2017یولیوز  21و  20لجنة التنف

  
 مجلس المستشارين  521العدد    - النشرة الداخلية
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لمتابعة  قضا 
  

 شؤون ٕاداریة:  

 ة س املصل صب رئ رية يف م ٔ ات ا ٓل التعی  ؛م

 رشیة ت احلالیة يف انتظار التزنیل الاكمل ٕالسرتاتیجیة املوارد ال ر صاصات املد  ؛جمال اخ

 ؛عي البرصي ومعدات الصیانة العامةٔشغال صیانة معدات املرب السم 

 لس لم صاد الطايق  الق راسات املتعلقة   .ا

  
  قضا لٕالطالع

  

   ٕٔسبوع اال الل ا ة  لسات العموم ل شارن  حصاءات املتعلقة حبضور السادة املس
 .املنرصم

  

  رشیع   :ال

 ار   : النواب مبشاریع القوانني التالیةبتوصل جملس  ٕاخ

 ىل اتفاق  02.17قانون رمق  مرشوع ه  شاري یوافق مبوج س شاء املركز  ٕا
ارة العاملیةحول قوانني  ظمة الت سیام ة(تل ، املوقع  ٔمرك دة ا ت املت نومفرب  30يف ) الوال

1999. 

 يف  03.17قانون رمق  مرشوع ٔ س  ٔد ة املوقعة ب ىل االتفاق ه   19یوافق مبوج
ميقراطیة  2016نومفرب  درالیة ا زدواج الرضیيب بني اململكة املغربیة ومجهوریة ٕاثیوبیا الف لتجنب 

دان الرضا هترب الرضیيب يف م ع ا لوم ىل ا  .ئب 

 يف  04.17قانون رمق  مرشوع ٔ س  ٔد ىل االتفاق املوقع ب ه   19یوافق مبوج
ٔن  2016نومفرب  ش ميقراطیة،  درالیة ا بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف

رات شجیع وامحلایة املتباد لالس  .ال
  

 مجلس المستشارين  521العدد    - النشرة الداخلية
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 ىل یوافق مبوج  05.17قانون رمق  مرشوع ه 
ٔن  ش ٔ يف  دمات النقل اجلوياالتفاق  س  ٔد  19املوقع ب

حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة بني  2016نومفرب 
ميقراطیة درالیة ا  .ٕاثیوبیا الف

  

 غايل يف  06.17قانون رمق  مرشوع ك ة املوقعة  ىل االتفاق ه  ٔكتور  19یوافق مبوج
هترب الرضیيبمجهوریة رواندا بني اململكة املغربیة و  2016 ع ا زدواج الرضیيب وم يف  لتجنب 

ل ىل ا دان الرضائب   .م

 غايل يف  07.17قانون رمق  مرشوع ك ىل االتفاق املوقع  ه  ٔكتور  19یوافق مبوج
ٔن  2016 ش شجیع وامحلایة املتباد بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رواندا  ال

ر   .اتلالس

 ٔن  08.17قانون رمق  مرشوع ش ىل االتفاق  ه  املوقع  اخلدمات اجلویةیوافق مبوج
غايل يف   .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة رواندابني  2016ٔكتور  19ك

 ریفو يف  09.17قانون رمق  مرشوع ا ٔن ة املوقعة ب ىل االتفاق ه  نومفرب  21یوافق مبوج
ع لكة املغربیة وحكومة مجهوریة مدغشقر بني حكومة املم 2016 زدواج الرضیيب وم لتجنب 

هترب الرضیيب ل ا ىل ا دان الرضائب   .يف م

 ىل اتفاق التعاون يف  10.17قانون رمق  مرشوع ه  جمال الصید البحري یوافق مبوج
اء ٔح ربیة ا ریفو يف البحریة و ا ٔن لكة املغربیة وحكومة بني حكومة املم 2016نومفرب  21، املوقع ب

 .مجهوریة مدغشقر

 ٔن  11.17قانون رمق  مرشوع ش ىل االتفاق  ه  املوقع اخلدمات اجلویة یوافق مبوج
دة 2016ٔكتور  24بدار السالم يف   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة تزنانیا املت

 ىل االتفاق الثنايئ   12.17قانون رمق  مرشوع ه  ٔن یوافق مبوج اخلدمات ش
ا يف  اجلویة ٔبو سمرب  2املوقع ب ري  2016د بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی

درالیة  .الف

 دان  13.17قانون رمق  مرشوع رة تفامه يف م ىل مذ ه  الصید یوافق مبوج
ا يف البحري ٔبو سمرب  2، املوقعة ب ري بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهو  2016د ریة نی

درالیة  .الف
  
  
ارينمجلس المستش  521العدد    - النشرة الداخلية   

 



6 
 

 

 رة  14.17قانون رمق  مرشوع ىل مذ ه  یوافق مبوج
ٔن  ش ارةتفامه  ٔ يف  تعزز الت س  ٔد  2016نومفرب  19املوقعة ب

درالیة  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف
ميقراطیة  .ا

 ىل  15.17قانون رمق  مرشوع ه  ق اتفایوافق مبوج
ٔمين ال ا غايل يف التعاون يف ا ك بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة  2016ٔكتور  19، املوقع 

 .مجهوریة رواندا

 ا يف  17.17قانون رمق  مرشوع ٔبو ىل االتفاق املوقع ب ه  سمرب  3یوافق مبوج د
ٔن  2016 ش درالیة  ري الف إالنعاش وامحلایة بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی

رات  .املتباد لالس

 ىل الربوتوول حول  28.17قانون رمق  مرشوع ه  شاء جملس السمل یوافق مبوج ٕا
ٔمن ن  وا ا (التابع لالحتاد إالفریقي، املعمتد بدور وب ٕافریق  .2002یولیو  9يف ) ج

 ة  44.16قانون رمق  مرشوع ىل اتفاق ه  رمنيیوافق مبوج وقعة ببكني يف امل سلمي ا
 بني اململكة املغربیة ومجهوریة الصني الشعبیة 2016ماي  11

 ة  48.16قانون رمق  مرشوع ىل اتفاق ه  من  التعاون إالداري املتبادلیوافق مبوج
الفات امجلریة والبحث عهنا  سهیل إالجراءات امجلریة وتعزز التعاون املشرتك والوقایة من ا ل  ٔ

لتبادل احلر وردعها بني دول  ة العربیة املتوسطیة  ر" ٔعضاء االتفاق اد ٔ ة  ، املوقع بعامن "  اتفاق
ر  18يف   .2015فربا

 ىل الربوتوول إالضايف  51.16قانون رمق  مرشوع ه  ة العربیة یوافق مبوج لالتفاق
لتبادل احلر دیدة، املوقع يف  املتوسطیة  ریل  6حول انضامم دول  ٔ2016. 

 ة املتعلقة  52.16رمق  قانون مرشوع ىل االتفاق ه  لتعاون القضايئ يف یوافق مبوج
ال اجلنايئ  .بني اململكة املغربیة ومجهوریة الصني الشعبیة 2016ماي  11، املوقعة ببكني يف ا

 ىل  53.16قانون رمق  مرشوع ه  ملشغل یوافق مبوج رتاف املتبادل  اتفاق 
صادي ول ق لتبادل احلر  املعمتد بني ا ة العربیة املتوسطیة  ر" ٔعضاء االتفاق اد ٔ ة  ، "اتفاق

لقاهرة يف  ریل  13املوقع  ٔ2016. 
  
  
  
  
  
  
 مجلس المستشارين  521العدد    - النشرة الداخلية  
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 رة  54.16قانون رمق  مرشوع ىل مذ ه  یوافق مبوج
بني  سهیل الربط إاللكرتوين وتبادل املعلوماتتفامه يف جمال 

ة العربیة املتوسطیة ٔعضاء االتفاق ول  ة " لتبادل احلر  ا اتفاق
ر اد لقاهرة يف "ٔ ریل  13، املوقعة  ٔ2016. 

 ة بني حكومة  56.16قانون رمق  مرشوع روتوول تعدیل االتفاق ىل  ه  یوافق مبوج
هترب من الرضائب اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحرن ع ا زدواج الرضیيب وم  لتجنب 

ل، امل ىل ا لرضائب  سبة  ملنامة يف ل ریل  25وقع  ٔ2016. 

 ٔن  62.16قانون رمق  مرشوع ش ىل االتفاق  ه  ال یوافق مبوج التعاون يف ا
فاع  2016ماي  11، املوقع ببكني يف العسكري لمملكة املغربیة ووزارة ا فاع الوطين  بني ٕادارة ا

 .مجلهوریة الصني الشعبیة

 ىل  79.16قانون رمق  مرشوع ه  ويل لزیت الزیتون وزیتون یوافق مبوج االتفاق ا
 .2015ٔكتور  9، املوقع جبنیف يف 2015لعام املائدة 

  

 ة   :العالقات اخلارج

  ورة ٔشغال ا ضان الربملان املغريب  ح ات املتعلقة  ذیة لالحتاد الربملاين  70الرتت لجنة التنف
 .2017یولیوز  21و 20إالفریقي یويم 

 ورة يف املغريب الربملاين دالوف مشاركة حول تقرر الربملانیة  لجمعیة عرشة الثالثة ٔشغال ا
ل من لالحتاد ت لرؤساء الرابعة املتوسط والقمة ٔ   .الربملا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مجلس المستشارين  521العدد    - النشرة الداخلية
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   للدراسة والتصويت على نص جاهزجلسة عمومية. 
 

شارن یوم  ءعقد جملس املس یولیوز  18 الثال

رئاسة 2017 ة  السید عبد إال احللوطي  لسة معوم

س لس اخللیفة الثاين لرئ اللها  ا ىل  ٕالجامعصادق 

ه واك التمنیة حت 61.16رمق قانون مرشوع  دث مبوج

  ..الرمقیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مجلس المستشارين  521العدد    - النشرة الداخلية
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 رئيس مجلس المستشارين في زيارة عمل إلى الشيلي. 

شامش شارن السید حكمي ب س جملس املس لس ىل رٔس ،قام رئ رة معل ٕاىل  ،وفد عن ا ز

الل الفرتة املمتدة من  مجهوریة   .2017 یولیوز 19ٕاىل  17من  الشیيل 

لسالسید  هذا الوفد مضو س ا ٔمحد اخلریف عضو السید و  ،عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ

رملان ى  امئ  لس وممث ا ب ا ة الكونفدرالیة السیدة الوسطى والكرایيب، و  ٔمراك مك سقة مجمو ریة حلرش م
شارن لس املس لشغل مب ميقراطیة    .ا

رة ا وقد متزيت هذا الز سة مجهوریة  لالستق ن شامش من طرف رئ ي حظي به السید حكمي  ا

شیل الشیيل السیدة ىل  ٕالضافة ٕاىل ٕاجراء،  شلیت م دد من املسؤولني الشیلیني  ت هامة مع  حمد

  .املستویني احلكويم والربملاين

شارن س جملس املس سة مجهوریة الشیيل لرئ ال خفامة رئ   استق

شلیت،  شیل  سة الشیلیة، م لت الرئ یوم استق

لعامصة " المونیدا"لقرص الرئايس  2017یولیوز  17 االثنني

ي  ن شامش، ا شارن، حكمي  س جملس املس اغو، رئ سان

رملاين هام قام ىل رٔس وفد  رة معل ٕاىل الشیيل     .ز

لقاء، قال            ٔعقاب هذا ا ن شامش،  السید ويف 

ا من  نباء، ٕان استق ٔ يف ترصحي لواك املغرب العريب ل

دید الت سة الشیلیة شلك فرصة لت ل الرئ ىل عزم ق ید  ٔ

رتام  ٔساس  ىل  رتقاء بعالقاهتام، القامئة  ن  الب

ن یتقاسامن الطموح نفسه ة بني ب ه مقومات رشاكة منوذج دید تتوفر ف   .املتبادل، ٕاىل مستوى 

ٔن املغرب والشیيل یتقاسامن العدید من القمي املشرتكة وكذا إالرادة اليت سبق لصاحب     ٔضاف  و

ٔكدت، اجلال  شلیت  سة  ٔن الرئ ري من املناسبات، مشريا ٕاىل  رب عهنا يف الك ٔن  امل محمد السادس 
د بعید مع رؤیة صاحب اجلال امل  هتا تتطابق ٕاىل  ٔن رؤ لمغرب، و بريا  را  كن تقد ٔهنا  لقاء،  الل ا

  .محمد السادس

  ...العالقـات الخارجية/أنشطة الرئاسة

 مجلس المستشارين  521العدد    - نشرة الداخليةال
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سة الشیلیة تناول    اته مع الرئ اح لقول ٕان م بع  ٔیضا، و ت، 

ن، الس  ٔمام الب ة الیوم  ة يف ظل الفرص املتا ٓفاق بناء رشاكة منوذج

ا، ما مكن اململكة  ینة وجسور صلبة مع ٕافریق ال امل من بناء روابط قویة وم ٔن املغرب متكن بفضل حمكة  و

ان القارة السمراء موع ب ٔن تصبح رشاك قو    .من 

ىل ن شامش فٕان السید وحسب  لك وضوح، عن رغبة بالدها وٕارصارها  ربت،  سة الشیلیة  الرئ
لعالقات املغربیة الشیلیة ة  منوذج لرشاكة ا   .ٕاعطاء مضمون ملموس 

ددة، ال  هنا جمال الطاقات املت لعدید من جماالت التعاون املشرتك ومن ب لتطرق  لقاء فرصة  كام شلك ا

ٔن امل ىل اعتبار  ال كام تتوفر الشیيل س الطاقة الشمسیة،  ىل املستوى العاملي يف هذا ا دي  غرب ر

ىل نفس املؤهالت   .بدورها 

سة الشیيل، یضیف  ربت رئ ن شامش، عن رغبة بالدها يف بلورة مشاریع السید ويف هذا السیاق، 

لعالقات الثنائیة  ٔخرى ال تتعلق حرصا  ددة كام يف جماالت  ٔیضا ٕاىل تعاون يف جمال الطاقات املت ولكن متتد 

ت إالقلميیة والقاریة  دد من املنتد الن يف  ٔن املغرب والشیيل عضوان فا ٔطرف الس و عدد ا التعاون م

ولیة   .وا

اغو كزنة الغايل،  سان و مونیوز، وسفرية املغرب  ة الشیيل هريا ارج ر  لقاء حرضه وز ٔن ا شار ٕاىل 

  .شوالوفد الربملاين املرافق لنب شام

ة الشیيل ر اخلارج اغو مع وز سان احث  شارن ی س جملس املس   رئ

ن شامش، یوم االثنني شارن، السید حكمي  س جملس املس اغو،  2017یولیوز  17 ٔجرى رئ سان

ىل اخلصوص، سبل تعزز العالقات  و مونیوز، مهت،  ة الشیيل، هريا ر العالقات اخلارج ات مع وز اح م

   .ملغرب والشیيلاليت جتمع ا

اغو  سان ة الشیلیة، وحرضته سفرية املغرب  ي جرى مبقر وزارة اخلارج لقاء، ا الل هذا ا و

شارن  س جملس املس انة ، شدد السید ب السیدة كزنة الغايل والوفد الربملاين املرافق لرئ ىل م شامش 

االت ورضورة الر ن يف العدید من ا ربط الب لالعالقات اليت     .يق هبا وتطورها يف املستق
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مة من  شلك رافعة  ٔن  ٔهنا  بلوماسیة الربملانیة من ش ٔن ا رز  ٔ و

شارن وجملس  رة التفامه اليت وقعها جملس املس ٔمهیة مذ را ب اغو، مذ ط وسان ل تعزز العالقات بني الر ٔ

ل تعزز التعاون الثنايئ بني املؤسس  ٔ ٔطرافالشیوخ الشیيل من  عدد ا رشیعیتني وكذا تقویة التعاون م    .تني ال

سمح،  رملانیة قویة  ٔمهیة وجود دبلوماسیة  ىل  ة الشیيل  ر العالقات اخلارج ته، شدد وز من 

ٔن  ٔن ذ ميكن  ىل اعتبار  ة  ىل هذه االتفاق ع  لتوق ٔخرى، مشیدا  القاهتام يف جماالت  ن بتطور  لب رٔیه، 

لعالقات سامه يف ت ٔكرب      .اليت جتمع املغرب والشیيل" املمتزية"عزز 

لتنظمي  ٔشاد مونیوز  ٔخرى،  ة  لغایة"من  ضنهتا مدینة " 22وب "لقمة املناخ " اجلید  اليت اح

سة امجلهویة،  رٔسته رئ ع املستوى  ه الشیيل بوفد رف ي شارت ف د ا ش يف شهر نونرب املايض وهو املو مرا
نالسیدة م  اسبة هامة لتوطید العالقات بني الب د شلك م ٔن املو شلیت، مشريا ٕاىل    .شیل 

القاهتا مع الشیيل وهو  رغبة اململكة يف توطید  بلوماسیة الشیلیة  س ا رة "ورحب رئ ما تعكسه ز

الل السنة اجلاریة ني ٕاىل الشیيل  اسب شارن يف م س جملس املس    ".رئ

لسني، عقب لقائه بنظريه الش  رة تفامه بني ا ىل مذ ع  شارنیيل والتوق س جملس املس  رئ
ٔن ة ِیؤكد    العالقات املغربیة الشیلیة مدعوة لالرتقاء ٕاىل مستوى رشاكة منوذج

س شارن، السید حكمي ب  ٔكد رئ ربط املغرب والشیيل جملس املس ٔن العالقات اليت  شامش، 

ان يف حمیطهام إالقلمييمدعوة لالرتقاء ٕاىل مستوى رشاكة منوذج  لماكنة اليت حيتلها الب لنظر     .ة 

ٔجراها،  ات  اح ٔعقاب م نباء، يف  ٔ ن شامش، يف ترصحي لواك املغرب العريب ل یوم وقال السید 

رة التفامه  2017یولیوز  17االثنني  یفار، ٕان مذ ٔندرس زا س جملس الشیوخ الشیيل،  اغو، مع رئ سان

ٔن اليت مت التو  ٔهنا  شارن وجملس الشیوخ الشیيل من ش ملناسبة بني جملس املس لهيا  ع  تنقل العالقات "ق

ظومة القمي املشرتكة ٕاىل  ستلهام من م رتام املتبادل و ٔساس  ىل  دة قامئة  القات ج ن من  بني الب

لعالقات املغربیة الشیلیة ٕاىل مستوى رشاكة من رتقي  ٔن  دید نطمح  ةمستوى     ".وذج
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ن شامش ر السید  ادة  وذ اره املغرب بق ي اخ ه ا ٔن التو ب

متثل يف تنویع رشااكته   إالسرتاتیجیةصاحب اجلال امل محمد السادس، 
ٔهنا قوة وإالقلميیة ٔن املغرب ینظر ٕاىل الشیيل من زاویة  دا يف مسار  ٕاقلميیة، مضیفا  مة  دة رامكت جتارب  صا

ٔمراك اجلنوبیةالبناء ا متزي يف  سهبا ا ٔ اتوریة مما  ك ة ا    .ميقراطي بعد حق

ٔن الشیلیني، حبسب ا ات يف اجتاه لسید ب كام  ٔنه ب مييض ب طلق  شامش، ینظرون ٕاىل املغرب من م

دة مضن حمیطها  ميقراطي كام یعتربون اململكة قوة صا ا، مس إالقلمييتوطید بنائه ا صة حنو ٕافریق ال، يف هذا وم

ادة صاحب اجلال امل محمد السادس، مبرامكة رصید قوي  ٔن املغرب قام، حتت ق ٔن الشیيل تدرك  السیاق، 

ة    .دا من الروابط مع القارة إالفریق

ٔمهیة املاكنة  ٔن الشیلیني یقدرون  ٔوحض  ىل مستوى القارة  إالسرتاتیجیةو متتع هبا املغرب  اليت 

ة، و رمجته من ملسنا ا"إالفریق رب العمل الربملاين وهو ما سعینا ٕاىل  ستعداد الشیيل لتوطید هذه العالقات 

ىل هذه االتالل التوق لعالقات بني الربملانني املغريب "ةق افع  ة، مسار البناء املتدرج  ، اليت تتوج، من 
رمجته من مت  ني س ٔساسا لتعاون م ٔخرى،  ة  ح ام، وتضع، من  شلك  ٔوراش معل  والشیيل  الل مشاریع و

ٔطراف عدد ا ٔیضا التعاون م لسني وتقویة التعاون الثنايئ و عددة مهنا ما هو مرتبط بتقامس اخلربات بني ا     .م

ٔساس تقامس نفس  ىل  ٔن العالقات الربملانیة الشیلیة املغربیة تقوم  شارن  س جملس املس واعترب رئ

ظر امل ت اليت ت د رة الرؤى ٕازاء الت ت العا د ري من الت متزي بتفامق الك غري  امل م رشیعیة يف  ؤسسات ال

دود    .ل

رة التفامه جرى مبقر جملس الشیوخ الشیيل حبضور سفرية املغرب  ىل مذ ع  ٔن حفل التوق شار ٕاىل 

ي یضم  شارن وا س جملس املس اغو السیدة كزنة الغايل، والوفد الربملاين املرافق لرئ ىل اخلصوص سان

ٔمحد خلریف وعبد القادر سالمة     .السیة ثوریة حلرش والسیدان 
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س جملس الشیوخ الشیيل ، يف : رئ املغرب اخنرط، بفضل الرؤیة املتبرصة جلال امل
لغایة   .مسلسل دميقراطي هام 

ٔن املغرب اخنرط، بفضل الرؤی یفار،  ٔندرس زا س جملس الشیوخ الشیيل،  ة املتبرصة ٔكد رئ

ٔن  ارت اململكة  ٔمهیة، واخ بري من ا ىل قدر  لصاحب اجلال امل محمد السادس، يف مسلسل دميقراطي 

االت ات مهت خمتلف ا الل ٕاطالق العدید من إالصال جتاه الصحیح من     .سري يف 

یفار، يف ترصحي لواك املغرب ال ٔعقاب التوقال السید زا نباء، يف  ٔ ععريب ل رة تفامه بني  وق ىل مذ

شارن جملس ي دشن، بفضل الرؤیة " الشیوخ الشیيل وجملس املس ون املغرب ا ٔدىن شك يف  س هناك  ل

جتاه الصحیح سري يف  لغایة  ام  الل ٕاطالق " املتبرصة جلال امل محمد السادس، مسلسال دميقراطیا  من 

االت ات مشلت اكفة ا    .ٕاصال

ٔن  ٔضاف  ٔن و ان، مشريا ٕاىل  دة مع خمتلف الب القات ج ىل العامل وٕاقامة  اح  نف ار  املغرب اخ

ٔن یدفع  ٔن هذا االتفاق  برية، ومن ش ٔساس صداقة  ىل  دا وتقوم  ینة  اغو م ط وسان العالقات بني الر
ل تعز ٔ م املشرتك من  ه ن ٕاىل العمل سو خبصوص القضا ذات  ه رملاين الب ٔو تلف  ٔكرب  ز 

   .التعاون

شارن وجملس  لتفامه بني جملس املس رة  ع مذ ٔن توق ىل  یفار  ويف السیاق ذاته، شدد السید زا

ٔن  ىل  نت  ٔ ال ملواص تعزز الروابط التارخيیة بني املغرب والشیيل ويه روابط  الشیوخ الشیيل یعترب س

ىل توطید تعاوهنام سواء ن یعمالن  ٔطراف الب عدد ا ٔو م     .ىل املستوى الثنايئ 

لقول  بع  ٔو يف خمتلف "و دة  ٔمم املت ه سواء  لمغرب يف قضا امئ  ربت عن دمعها ا الشیيل 

لشیيل ٔییده  رب عن ت ي لطاملا  لمغرب ا سبة  ل ولیة وكذ احلال  شلك "الهیئات ا رية  ٔ ٔن ا ، مؤكدا 

ٔمراك ا ابوابة املغرب حنو  ٔمريك حنو ٕافریق لب اجلنوب  ٔن اململكة تعد بوابة ولوج  ة كام     .لالتی

  
 مجلس المستشارين  521العدد    - النشرة الداخلية

 



14 
 

  

  

  

ي  ملغرب ا رين  ره وٕاجعابه الك ٔعرب املسؤول الشیيل عن تقد و

الل العدید من املناسبات، مضیفا  ي رشفين بوسام مليك "زاره  بري جلال امل محمد السادس ا ر  ي تقد

سا    ".لس الشیوخ يف والیة سابقة عندما كنت رئ

لص ٕاىل  انة، معتربا و ٔكرث وثوقا وم شلك  تت تتعزز يف لك مرة  ٔن العالقات بني الشیيل واملغرب 

ادرة ٕاطالق  ين"ٔن م ٔمريك الت رملاين ٕافریقي  تدى  شارن تعترب خطوة "م س جملس املس لن عهنا رئ ٔ ، اليت 

ٔرض الو  ىل  لهيا لرتى النور  دة وحتظى بدمع الشیيل وميكن املراهنة     .اقعهامة وج

شارن وجملس الشیوخ الشیيل رة تفامه بني جملس املس ىل مذ اغو  سان ع    التوق

شارن،  س جملس املس وقع رئ

س جملس  ن شامش ورئ السید حكمي 

ٔندرس  الشیوخ جبمهوریة الشیيل، 

یفار، یوم االثنني ،  2017یولیوز  17 زا

رة تفامه لتعزز التعاون  ىل مذ اغو  سان

رشیعیتنيبني املؤ     .سستني ال

رة اليت مت   روم هذه املذ و

رة العمل اليت  عها مبناسبة ز  قامتوق
س جملس  هبا ٕاىل الشیيل رئ

رملاين  ىل رٔس وفد  شارن  املس

رة، وعقد  ،هام روتووالت تلحق هبذه املذ شاور، یمت حتدید جماالهتا بواسطة  لتعاون وال ٓلیات  داث  ٕاىل ٕا

تظمة، م املشرت  مشاورات م ه ٔن القضا ذات  ش نبتة وبناءة  لب لمصاحل العلیا  دمة    .ك، 

رات واخلربات  الل تبادل الز ل الربملاين من  وات التواصل والتفا كام هتدف الوثیقة ٕاىل ٕارساء ق

ىل  د الرؤى  سیق اجلهود واملواقف وتوح لسني وكذا ت ئق بني ا ارب واملعلومات والو مستوى والت

ل هذه الهیئات مع املتبادل دا ق التضامن وا ولیة، وحتق ة اجلهویة والقاریة وا   .الهیئات الربملانیة واحلكوم
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راسیة  م ا ٔ ت وا رامج تعاون، وتنظمي الندوات واملنتد رب  شطة املشرتكة،  ٔ شلك تعزز ا كام 

م املشرتك ه د التواصلیة حول املواضیع ذات  ٔ ات التعاون والصداقة الربملانیة،  ٔهداف، وتفعیل مجمو  ا

شارن املغريب وجملس  ٔیضا ٕاىل تقویة التعاون التقين بني ٕاداريت جملس املس سعى  رة اليت  املسطرة مضن هذه املذ

بلوماسیة الربملانی ة وا رشیع واملراق مي الشیوخ الشیيل، ودمع قدرات إالطار الربملاين يف جماالت ال ة وتق

ات احلدیثة والتواصل ولوج ة، والتك   .السیاسات العموم

ي جرى مبقر جملس الشیوخ الشیيل حبضور سفرية املغرب  رة التفامه ا ىل مذ ع  ومتزي حفل التوق

اغو السیدة كزنة الغايل، والوفد الربملاين س سان   .لسا املرافق لرئ

  ومع: المصدر
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 ة األول لرئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة في أعمال  الخليف
   .للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني اإلفريقي 70الدورة  

شارن  س جملس املس ٔول لرئ شارك اخللیفة ا
ٔعامل  وح يف  ورة السید عبد الصمد ق ذیة  70ا لجنة التنف

ضهنا الربملان املغر لالحتاد الربملاين إالفریقي يب یويم اليت اح
   .2017یولیوز  21و 20

ملناسبة لكمة هامة يف اجللسة  ٔلقى  وقد 
ه  دد ف ورة واليت  ة لهذه ا تاح ملبادرات ف التنویه 

حتاد الربملاين إالفریقي، رئاسة  املسمترة اليت ما ف یقوم هبا 
سیق والتعاون  امة، هبدف دمع وتطور الت ٔمانة  ٔعضاء و و

ت  رشیعیة بني الربملا د املؤسسات ال سا ة، مبا  إالفریق
سان وكرس احلاكمة اجلیدة  ادئ حقوق إال ميقراطیة وم رسیخ قمي ا رب  ٔداهئا، خصوصا  ىل حتسني  ة  إالفریق
ه قارتنا حتوالت معیقة  ي جتتاز ف ق مستلزمات التمنیة املستدامة، الس يف هذا املنعطف التارخيي ا وحتق

ة وحتد سار عیة وم ج صادیة و ق االت  ٔو يف ا یة  ٔم ت السیاسیة وا ىل املستو ة ٕان  نام ت م
ة     .والبی

ة ٔن القارة إالفریق وح  منیهتا وجعلها  واعترب السید عبد الصمد ق ىل مؤهالت هائ كف ب تتوفر 
عي ج لرفاه  ست فضاء مشرتاك  ي ل دات، بقدر ما ، فه لمسا ة  ا بادليف   ،حتتاج لرشااكت ذات نفع م

سانیة دات ٕا اجهتا ملسا ٔكرث من  عیة  ج رشیة و ٔهنا حتتاج ملشاریع التمنیة ال   .كام 

ٔن ٔول ٕاىل  ٔشار السید اخللیفة ا عتباره  و هثا بعمقها إالفریقي  ش ربت دوما عن  اململكة املغربیة 
ٔوارص التعاو  ىل تعمیق  ه، وحرصت  ارا ال رجعة ف ة خ ول إالفریق ٔبعاد مع ا سرتاتیجي املتعدد ا ن 

منویة انطالقا  ىل تقدمي بدائل  ة  ىل إالميان املطلق بقدرة قارتنا إالفریق ة تقوم  رشاف قة، وفق رؤیة اس الشق
ل  ق مدا ٔ التاكمل الهادف ٕاىل حتق ل ملبد ٔم ر ا س اتیة، وذ عن طریق  هتا ا من ٕاماك

وب ال  ندماج  وب–تمنوي يف ٕاطار التعاون ج   .ج
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ر ٔن عودة املغرب ٕاىل املنتظم إالفریقي  ويف هذا السیاق ذ ب

الل القمة  حتاد إالفریقي  ل  اليت  28واستعادة مقعده الرشعي دا

ء  امصة ٕاثیوبیا یويم االثنني والثال  ٔ س  ٔد ضنهتا  ر،  31-30اح ینا

عوات دول  اءت ابة  لمغرب يف الفضاء احلضاري والثقايف است ملاكنة الطبیعیة  ة  ة ومؤم ش ة ظلت م ٕافریق

سرتاتیجي لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه  ه املليك  ة، ومتاشیا مع التو واملؤسسايت إالفریقي من 

ٔخرى ة  ململكة من  ٔیده، دمعته لك القوى احلیة    .هللا و
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   يوخ  شيستقبل رئيس مجلس الالخليفة األول لرئيس المجلس
 .لجمهورية بوروندي

شارن،  س جملس املس ٔول لرئ ل اخللیفة ا استق
س جملس الشیوخ مجلهوریة  وح، رئ السید عبد الصمد ق

، وذ یوم Révérien Ndikuriyo بوروندي، السید 
س  لس 2017یولیوز  20امخل  .مبقر ا

القات الل هذا    ٔشاد اجلانبان مبتانة  لقاء،  ا
التعاون والصداقة اليت جتمع اململكة املغربیة جبمهوریة 
ٔسس التعاون املمثر، والتضامن،  ىل  بوروندي، القامئة 

رتام املتبادل   .و

بري معق العالقات القامئة    رتیاح  وجسل اجلانبان 
شارن املغريب وجملس الشیوخ البور لسني بني جملس املس لم ة  ر لك الفرص املتا وندي، كام دعیا ٕاىل اس

شاور يف خمتلف احملافل  سیق وال یف الت ارب وتقامس اخلربات وك ستفادة من الت رات و رب تبادل الز
م املشرتك ه ولیة حول القضا ذات    .إالقلميیة وا

ید      ٔ شارن الت س جملس املس ٔول لرئ دد اخللیفة ا ٔمهیة إالسرتاتیجیة اليت توهيا اململكة و ىل ا
دد وغين، وذ يف ٕاطار الرؤیة  يك، م ٔساس تعاون دینام ىل  ة  ان إالفریق القاهتا مع الب املغربیة، لتقویة 

ة إالسرتاتیجیة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا   .فریق

، مبوقف     س كذ لرئ ٔول  ٔشاد اخللیفة ا لمملكة،  و دة الرتابیة  امع لقضیة الو مجهوریة بوروندي ا
دة ٔمم املت اه ا ر ي  سویة ا ه قرارا حك وصائبا، یصب يف صاحل مسلسل ال   .معتربا ٕا

حتاد إالفریقي، اعتبارا   س جملس الشیوخ جبمهوریة بوروندي عودة املغرب ٕاىل  ته، مثن رئ ومن 
دي يف ا ةفاع عن قضاملاكنه ودوره الر ٔفریق رب عن استعداد بالده  ، ومصاحل شعوب القارة ا كام 

االت الس يف جمال التدبري إالداري والالمتركز   .لالستفادة من التجربة املغربیة يف خمتلف ا

امع لقضیة    س جملس الشیوخ جبمهوریة بوروندي موقف بالده ا دد رئ لقاء،  ام هذا ا ويف خ
دة الرت  لمملكة املغربیةالو   .ابیة 

شارن، والسید سفري مجهوریة  ب جملس املس لقاء، السید رشید املنیاري، عضو مك حرض ا
ى اململكة املغربیة   .بوروندي املعمتد 
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   رئيس لجنة العالقـات الخارجية بمجلس الشيوخ البرازيلي  استقبال
  .والرئيس األسبق للجمهورية

ٔول لر  ل اخللیفة ا شارن، استق س جملس املس ئ
لس  ة مب س جلنة العالقات اخلارج وح، رئ السید عبد الصمد ق
اتور  لجمهوریة، الس ٔسبق  س ا الشیوخ الربازیيل والرئ

س  لو، یوم امخل ولو دي م ندو  مبقر  2017یولیوز  20فر
لس   .ا

س جملس  ٔول لرئ ر اخللیفة ا لقاء، ذ يف بدایة هذا ا
ٔمه  شارن ب رة التارخيیة لصاحب اجلال امل محمد املس یة الز

ٓفاق 2004السادس نرصه هللا مجلهوریة الربازیل سنة  ، وا
حهتا يف مسار تعزز العالقات املغربیة ـ الربازیلیة  دة اليت ف الوا

لعالقات  ٔن تعطي دفعة قویة  ٓمال يف  رة  زتازه القوي هبذه الز رب عن ا االت، كام  نيف خمتلف ا لب  .الثنائیة 

وب،    وب ـ ج لمغرب يف املنطقة ودمع التعاون ج ور اجلیوـ اسرتاجتي  س ا لرئ ٔول  رز اخللیفة ا ٔ و
ولیني ٔمن والسمل ا ىل ا ق التمنیة املستدامة وحماربة إالرهاب واحلفاظ  وده يف حتق   .وكذا 

لس جبودة العالقات القا   س ا ٔول لرئ شارن املغريب ونظريه ونوه اخللیفة ا مئة بني جملس املس
ن القات الرشاكة بني الب بة وتدعمي  ٔمهیة التعاون الربملاين يف موا   .لربازیل، مؤكدا 

ٔمهیة    ىل  ید  ٔ لس الت س ا ٔول لرئ اللها اخللیفة ا دد  اسبة  لقاء، م هذا وقد شلك هذا ا
دة ال ة موقف مجهوریة الربازیل خبصوص قضیة الو دیة ومصداق ىل  لمغرب، مشددا يف هذا إالطار  رتابیة 

لمملكة املغربیة  ٔقالمي اجلنوبیة  عل حول ا ادل، ٕالهناء الزناع إالقلميي املف ل سیايس،  ايت،  مقرتح احلمك ا
لمملكة دة الرتابیة والسیادة الوطنیة    .يف ٕاطار الو

ة     س جلنة العالقات اخلارج ته، اعترب رئ ٔسبق  ومن  س ا لس الشیوخ الربازیيل والرئ مب
روم حبث  ن الصدیقني، و لمملكة املغربیة هتدف ٕاىل تعزز وتوطید العالقات بني الب رته  ٔن ز لجمهوریة، 
ن، وتطلعات  رادة القویة لقائدي الب ٓفاق توسیع جماالت التعاون الثنايئ لرتىق ٕاىل مستوى وجحم  سبل و

  .الربازیيلالشعبني املغريب و 
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ٔن املغرب وبالده یتقاسامن    ، ٕاىل  ٔشار املسؤول الربازیيل كذ و
ة من القضا  ات النظر حول مجمو معا ق مشرتكة، وهلام تطابقا يف و
رة التارخيیة اليت قام هبا  لز وها يف هذا السیاق  ولیة، م إالقلميیة وا

ها حمطة هامة يف مسار متتني العالقات الراخسة صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا  لبالده، معتربا ٕا
ن الصدیقني   .اليت جتمع بني الب

ٔسس الرشاكة إالسرتاتیجیة    ي تلعبه يف توطید  ور الهام ا بلوماسیة الربملانیة، وا كام نوه بعمل ا
صاد ق ٔمهیة التعاون  ن، مؤكدا يف هذا الصدد  اري يف تعزز وتقویة هذه الرشاكة بني القامئة بني الب ي والت

ن   .الب

لس، والسید رشید املنیاري عضو  س ا لقاء، السید عبد إال احللوطي اخللیفة الثاين لرئ حرض ا
فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت  ة واحلدود وا س جلنة اخلارج لس، والسید محمد الرزمة رئ ب ا مك

ٕالضافة ٕاىل لس، والسی شارن،  لس املس ة الصداقة املغربیة الربازیلیة مب س مجمو ٔبدوح رئ لطیف  د عبد ا
ى اململكة املغربیة   .السید سفري مجهوریة الربازیل املعمتد 
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   وفد برلماني عن مجلس المستشارين يزور المستشفى
  الميداني العسكري المغربي بمخيم الزعتري، ويستنكر

 .مااقبلت عليه السلطات االسرائيلية فيما يخص المسجد االقصى
 

شارن ، مبعیة  رملاين عن جملس املس قام وفد 

رملانیة  دانیة ٔخرىوفود  رة م ز شفى املیداين ،  لمس

ي  ٔتهالعسكري ا ش رتي  ٔ اململكة املغربیة مبخمي الز

د  ث نوه  ٔردناملتوا ني السوریني، ح  ٔعضاءلالج

قامةالوفود مببادرة صاحب اجلال امل محمد السادس  ٕ 

ني  دة الالج صاصات ملسا خ شفى املتعدد  هذا املس

ٔردنالسوریني ودمع   .ا

رة اليت قام هبا الوفد  اكن ذ مبناسبة الز
رملانیة  ٔوسطملنطقة الرشق  ٔخرىاملغريب، مبعیة وفود  ، واليت   2017 یولیوز  20 ٕاىل 15لفرتة املمتدة من  ا

ٔت ٔردنمن  ابتد ي يف رام هللا ا هت   .لت

اكر ما لوفد املغريب الس اسبة  رة اكنت م لیه السلطات االٕ ٔ  هذه الز لت  رسائیلیة ف خيص ق

د  ٔقىصاملس ىل  ا داثر إ ،   .یوم امجلعة املايض ٔ

دة لقاءات مع مسؤولني  رة  مج الز ر ة، جملس ، من وزارة اخل ٔردنینيتضمن  ٔعیانارج ر ا ، ومد

اللها  یوان املليك، تباحث  ٔطرافا ٔوسطدة قضا ذات راهنیة ، هتم مسا السالم يف الرشق  ا ،  ا

هتدئة  رٔسهاىل  هودات املبذو  ة وا ٔوضاعالقضیة الفلسطی ني السورینيا  .، وكذا موضوع الالج

لوفود الربملانیة املشاركة يف هذ رشیعي الفلسطیين كام اكن  لس ال رة لقاءات يف رام هللا مع ا ه الز

ل شعت  لجنة السیاسیة به، والسید ن س ا لس ورئ يف خشص السید عبد هللا عبد هللا ، عضو ا

ولیة، وكذا السید صائب عریقات ،  لشؤون ا س محمود عباس  شار الرئ ذیة  ٔمنيمس لجنة التنف رس ا

ة ملنظمة التحرر الفلسط  اللها  ی ني ، تطرق  ٔطرافوبري املفاوضني الفلسطین الوضع يف فلسطني  ٕاىل ا

ٔزمة ىل إالرسائیلیةاحلالیة اليت تعرفها العالقات  وا ة  داثر إ  الفلسطی ٔ ٔ  ا    .رية، وتعرث مسلسل السالما
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لبحر  مس امجلعیة الربملانیة  لون  ا املتد ٔبیضود املتوسط  ا

ٔطراف ىل رش السالم ونبذ اجل ٕاىل ا ىل طاو احلوار والعمل  لوس 

لشعبني معا التطرف، ري  ه    .ملا ف

كر السید حل ته اس مس الوفد املغريبمن  داثرسائیل مع إ تعامل  ،و املربوح،  ٔ رية ا ٔ واعترب . ا

د  ٔن ملس ع الصالة  ٔقىصم القه ا ني  خطريا وجرمية يف حق ٕاجراءيف یوم مجعة ،  وٕا ومقدساهتم،   الفلسطین
ىل املقدسات  ىل حریة العبادة و ةواعتداء  شعور املسلمني  إالسالم ه مساس  وخرق ملبادئ  ٔمجعني، بل وف

سانحقوق  ال إال ولیة يف هذا ا ات ا   .وللك املبادئ واالتفاق

ا السید املربوح لتحرك سیايس ودبلومايس عريب  ل لوقف ا وٕاساليمود ا  إالرسائیيللتصعید ودويل 

هتاك واحض حلریة املقدسات والعبادات  .ضد الشعب الفلسطیين، يف ا

رس عرفات هذا، رة لرضحي الشهید  ز رة قامت الوفود الربملانیة  ىل هامش هذه الز  .و
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 اجتماع مشترك( تا التعليم والعدللجن(  

لجنتا ا مشعقدت ا لبت يف التعدیالت خصص   2017یولیوز  24 ٔمس إالثننيیوم رتاك ن اج

ىل متیزي ٔشاكلاملناصفة وماكحفة لك یتعلق هبیئة  79.14رمق  مرشوع قانون والتصویت    .ا

 لیج س   عم 4 لباقم تاو صٔ  9 ةیب ل  ٔ ب ةنج ل  ا لاد یدعت دعب عورش مل ا اذه ىل ةقداصملا تمت دقو 

  .تیو صتل ا نع نينث ا نر اش س م  عان م ا

 المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة. 
 

ا یو  لجنة اج ٔمس إالثنني عقدت ا ال يف دراسة مرشوع قانون رمق  2017یولیوز  24م  رشعت 

ة مزيانیة السنة املالیة  82.16   .2014یتعلق بتصف

ٔربعاء  ٓخر یوم ا ع  لجنة قد عقدت اج لبت يف التعدیالت خصص   2017یولیوز  19واكنت ا
ىل مواد مرشوع قانون رمق  لمعاشات ل 99.15والتصویت  داث نظام  ات املهنیني والعامل املستقلني ٕ فائدة ف

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   .وا
سجیل  ٔصوات دون معارضة مع  لبیة ثالثة  ٔ ىل هذا املرشوع بعدما مت تعدی ب لجنة  وقد صادقت ا

شارن اثنني عن التصویت ناع مس  .ام
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 .المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لجنة

  

  ):قـاعة عكاشه( على الساعة الحادية عشرة صباحا   2017يوز  يول 26األربعاء   

  ىل مواد مرشوع قانون رمق ه  60.16البت يف التعدیالت والتصویت  حتدث مبوج

رات والصادرات س   .الواك املغربیة لتمنیة 

   الفـالحة والقطاعات االنتاجيةلجنة 
  

  ):قـاعة عكاشه( صباحا  على الساعة العاشرة والنصف   2017يوليوز   25 الثالثاء 

 ة لسیا ب الوطين املغريب   .دراسة وضعیة املك

   العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة 
  

  :مباشرة بعد نهاية جلسة األسئلة الشفهية 2017يوليوز   25 الثالثاء 

  ة  33.17تقدمي مرشوع قانون صاصات السلطة احلكوم یتعلق بنقل اخ
لعدل ٕاىل الویل العام  لنیابة العامة امللكفة  سا  ه رئ ى حممكة النقض بصف لم 

د لتنظمي رئاسة النیابة العام  .ةوسن قوا

   ةلتحملا ةيبر غملا قطانملاو  الخارجية والحدود والدفـاع الوطنيلجنة 
  

  :مباشرة بعد نهاية جلسة األسئلة الشفهية 2017يوليوز   25 الثالثاء 

  ولیة 25دراسة ات ا دد من االتفاق ىل   .مرشوع قانون یصادق مبوجهبا 
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 ةيعامتجال او  ةيفاقـثلا نو ؤ شلاو  ميلعتلا لجنة

  

  :صباحا    ةر شاعلاعلى الساعة   2017يوز  يول 26األربعاء   

 ىل مواد مرشوع قانون رمق  قلعتی  65.15 البت يف التعدیالت والتصویت 
   .ةیع ج ةیار لا تاسس ؤ مب

  

   المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة
 .وتقييم السياسات العمومية في مجال المرفق العمومي

  
  :)قـاعة الندوات(على الساعة الثالثة بعد الزوال 2017يوليوز   27 الخميس 

 ى وز ر املنتدب  ي سیقدمه السید الوز لعرض ا ع  لیةس ا   .ر ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مجلس المستشارين  521العدد    - النشرة الداخلية

 



26 
 

  

  

  

   حول    ادراسي  ايومينظم  فريق االتحاد المغربي للشغل
 :المذكرة االقتصادية للبنك الدولي

االستثمار في الرأسمال المادي لتسريع االقـالع  :  2040 أفقالمغرب في   "
 ."االقتصادي

 

لس  نظم لشغل مب حتاد املغريب  فریق 

رشاكة مع  شارن  راسات و "املس ٔحباثمركز ا عزز  ا

لبنك "  :موضوع حول ادراسی ایوم "بالل صادیة  ق رة  املذ

ويل ر يف الرٔسامل :  2040 ٔفقاملغرب يف  :ا س

رسیع  صادي  إالقالعاملادي ل ٔربعاءوذ یوم ، "ق  19 ا

صادیني 2017یولیوز  ق ة من اخلرباء   ، ومبشاركة مجمو

ٔساتذة اجل وكذا ممثيل إالدارات امعیني واملهمتني، وا

  .واملؤسسات الوطنیة املعنیة

صادیة  ق ة  اصة يف الظرف ٔمهیة مضمون التقرر املشار ٕالیه  لنظر  یار هذا املوضوع  ٔيت اخ وی

صادي  ل ٕاقالع اق ٔ ا من  ٔما ة  ت املطرو د ، والت شها بالد قي یفرض حتدیث والسیاسیة اليت تع حق

صامنوذ ق صاد املغريب  ديا  ق التحوالت الهیلكیة لالق ة، وحتق ٔداء املؤسسات واخلدمات العموم وحتسني 

عیة  ج ات  ري املادي وتعمیق ٕاصالح القطا ة حنو تطور الرٔسامل  ت سیاساهتا العموم ٔولو ه  ادة توج ٕ
عیة ج د احلاكمة مبا حيقق العدا    .واع

الت املربجمة ،لقاءا دفاسهتوقد  الل املدا الیل والتوقعات اليت  ،من  ح نقاش حول الت ف

شارن  ٔرضیة ٕالغناء معل الفریق وجملس املس شلك  خلالصات والتوصیات اليت س تضمهنا التقرر واخلروج 
ة مي السیاسات العموم ٔو تق رشیع  الل ال ستوریة سواء من  ام ا ام مبها   .لق
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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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