
 

ء  رب 05الثال   2017 دج

 531العدد 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 
   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

العد دذا  

  02...............................................................................اجتماعات وقرارات المكتب

  09.............................................................................................الجلسات العمومية

  10........................................................................................أشغال اللجان الدائمة

  13..........................................................................برنامج اجتماعات اللجان الدائمة

  15........................................................................العالقـات الخارجية/ةسائر لا ةطشنأ

  19...................................................................................................ةير ادإ نو ؤ ش



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   42/2017رقم  اجتماع  
  2017نونبر   28والثالثاء   27اإلثنين   يليوم

  

  

  

ب عقد شارن جملس مك س جملس  2017نونرب 27االثننيیوم  املس رئاسة رئ ٔسبوعي  ه ا اج
شارن  ناملس ٔعشامش السید عبد احلكمي   : ضاء السادة ، وحضور ا

  

 وح س  :    عبد الصمد ق لرئ ٔول    ؛اخللیفة ا

 س؛ الثاين اخللیفة  :    احللوطي اله عبد   لرئ

 وسكوس س؛:                   محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 لس  :            العريب احملريش   ؛حماسب ا

 ل  :            املنیاري رشید   ؛سحماسب ا

 ل  :      ٔمحد خلریف   س؛ٔمني ا

 لس  :      ٔمحد توزي   ؛ٔمني ا

 دال لس  :      محمد    .ٔمني ا
  
  :احلضور لك من السادة  عن اعتذر ف

  

 س  :    عبد القادر سالمة لرئ  ؛اخللیفة الرابع 

 ة التازي س؛  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 ه لسحماسب   :      الوهاب بلفق  .ا
  
  
  

    

 

  ...اجتماعات وقرارات المكتب
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ع القرارات الصادرة عن    ج

  رشیعا   :ل
  

 لشباب والعمل  89.15مرشوع قانون رمق  رجمة 1/42/2017رمق قرار شاري  س لس  یتعلق 

ٔمام اجللسة العامة لیوم  راسة والتصویت  ء امجلعوي  ٔسئ  2017نونرب  28الثال لسة ا بعد 

عوةالشفهیة،  ع ندوة الرؤساء  ٕاىل وا ة احلادیةاج ىل السا ا صباح نفس الیوم   .عرشة صبا

 

 ٔسئ الشفهیة   :ا
  

  ئ الشفهیة لیوم  املوافقة2/42/2017رمققرار ٔس لسة ا ٔعامل  دول  ء ىل  اليت  2017نونرب  28الثال

ٔمانة اجللسة دال يف  س السید عبد  احللوطي والسید محمد  لرئ  .سرئسها اخللیفة الثاين 

س احلكومة ٔسئحول  اجللسة الشهریة ملساء السید رئ لسیاسة العامة ا   :املتعلقة 
  

  شاور 3/42/2017رمققرار مع ندوة الرؤساء خبصوص اقرتاح عقد اجللسة الشهریة املق  ال
ء یوم  رب  19الثال ٔربعاء  2017دج رب   20ٔو ا ن التالیني2017دج  :، ملناقشة احملور

 ٔجریة؛ ة املرتبطة مبعاجلة السیاسات ا  السیاسات العموم

  ٔ  .جریة يف املغربالسیاسة ا
  

 امئة ان ا ل   :ا

  ا4/42/2017رمققرار لعالقات مع الربملانرسا  ٕا ر امللكف  جلنة التعلمي ٕاىل  السید الوز
عیة ج ة و راسة موضوع  والشؤون الثقاف لجنة  ع ا ٔن عقد اج ة يف جمال "ش السیاسة احلكوم

ة ٔم  ".حماربة ا

  ا5/42/2017رمققرار ةطلب  ٕا ات إالنتاج ة والقطا ل  احلكومة ٕاىل جلنة الفال ٔج ٔن ت ش
ة  لجنة حول مشلك املاء جبهة در ستطالعیة  اللت ٕاىل-املهمة  رب  21و 20ف  .2017دج
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 ة لجن املؤق   :ا
  

  لس  املوافقة6/42/2017رمققرار ت ا ة من مكو ىل طلب مجمو
ل ٔج ٔول للك من  ت ع ا ب حول  جلنة تقيص احلقائقج املك

ة لسیا ت، وجلنة تقيص احلقائق حول الوطين املغريب  سترياد النفا ص احلكومة  ة، رخ لجنة املؤق  وا

لسامللكفة  لسنة بفحص رصف مزيانیة ا ىل مرشوع قانون املالیة  ٔسبوع املوايل جللسة التصویت  ، ٕاىل ا

 .2018املالیة 

  ة و   :التعاونالرشاكة و العالقات اخلارج
  

 شارن يف لكیف إالدارة 7/42/2017رمققرار ب جملس املس ٔعضاء مك داد قامئة مبشاراكت السادة  ٕ
ٔطر بلوماسیة وقامئة مبشاراكت ا  .املهامت ا

  شارن ٕاىل  ىل املوافقة 8/42/2017رمققرار س جملس املس رة السید رئ ر الل  روانداز شهر فربا
2018 . 

  ٔشغال  املوافقة  9/42/2017رمققرار لجمعیة الربملانیة ىل املشاركة يف  اص املهاجرن  ٔش جلنة الهجرة وا
ٔورو رب  08اليت ستعقد یوم  لس  لجنة املعنیة ببارس 2017دج الل عضو الشعبة يف ا  .من 

  ع املوافقة10/42/2017رمققرار ج  2017 نونرب 28و 27 الربملاين املنعقد یويم ىل املشاركة يف 
ان ٔبید ٔورويب حتاد مقة عشیة ب  .إالفریقي حتاد – ا

  ٔندیين  املوافقة 11/42/2017رمققرار س الربملان ا ه دعوة لرئ ة بتوج ىل مقرتح وزارة الشؤون اخلارج
سعى ٕاىل تغیري موقف  ة حتراكت بعض اجلهات الربملانیة اليت  رة اململكة املغربیة قصد موا هذه املؤسسة من لز

دة املغرب الرتابیة  . قضیة و

  س جملس  املوافقة 12/42/2017رمققرار لسید رئ ٔمة الكویيت  س جملس ا ة من رئ عوة املو ىل ا
لكویت رة رمسیة  ز ام  لق شارن   .املس

  لتمنیة إالداری 17يف املؤمتر السنوي  دم املشاركة 13/42/2017رمققرار  11ة یويم لمنظمة العربیة 
رب  12و لرسوم 2017دج  .لقاهرة الرتباطها 

  ا 14/42/2017رمققرار ٔن مرشوع رشاكة اجلوار  ٕا ش ويل  ة والتعاون ا طلب وزارة اخلارج
ٔورو /املغرب ٔوروىل  2021- 2018جملس  لس  ى امجلعیة الربملانیة  شارن   ٔعضاء شعبة جملس املس

 .قصد ٕابداء الرٔي

  ٕاداریةشؤون:  

  ذ اخلاص مبزيانیة  عقد 15/42/2017رمققرار اص لعرض تقرر حول ظروف ومعطیات التنف ع  اج
رمس السنة املالیة  شارن  ء یوم  2017جملس املس رشیع 2017نونرب  28الثال لسة ال  .بعد 
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ء ٔ است ع یوم الثال ج اجللسة بعد  2017نونرب  28نف 

رشیعیة ملناقشة ذ  ال تقرر جملس احملاسبة حول ظروف ومعطیات التنف

رمس سنة  شارن  س جملس ، 2017اخلاص ملزيانیة جملس املس رئاسة رئ

شارن  ناملس  :السادة ، وحضورشامش السید عبد احلكمي 

 س؛ الثاين اخللیفة  :  احللوطي اله عبد   لرئ

 وسكوس س؛  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 لس،  :    العريب احملريش   حماسب ا

 لس؛ حماسب  :    املنیاري رشید   ا

 لس  :   ٔمحد توزي   .ٔمني ا

لص  عوقد  ج   :ٕاىل اختاذ القرارات التالیة هذا 

  شارن والثلثني لس املس دة ثلث  د قا ع لربملان العريب  سبة  ل لس   سویة مستحقات ا
 ؛لس النواب

 لمؤمتر ال سبة  ل دود التعهدات   ؛ملیون درمه 2ربملاين إالفریقي يف 

     ا والعامل العريب الس املامث يف ٕافریق الف مايل لفائدة رابطة جمالس الشیوخ والشورى وا تعبئة 

ASSECAA دود ملیون درمه  ؛يف 

 ات دات الرضوریة لالتفاق ع  ؛توفري 

  ت ولو ٔ سبة ل ل دات  ع هتييءاملوافقة املبدئیة لتعبئة  لكیف إالدارة  البطاقات  مع 
ة املناسبة حتت ٕارشاف احملاسبني یة التالیة، واقرتاح الصیا  :التق

 ب لمك يل  مج العمل املر ر  ؛تفعیل 

 ؛التواصل املؤسسايت 

 ؛التكون والتكون املسمتر ،دمع القدرات الربملانیة 

 راسات  ؛اخلربة وا

 رامج ورجمیات معلوماتیة  ؛رشاء 

  اترشاء لو ٔوراق واملطبو ب وا  ؛ازم املك
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 بة لس التدابري والتجهزيات املوا ٔعامل ا ٔمازیغیة ب د ا  ؛الع

 د التمكیيل لفائدة لس التقا  .موظفات وموظفي ا

ب  شارنكام قرر املك   .مواص النقاش حول مرشوع توسعة مقر جملس املس

 خمتلفات:  
  

  حتاملوافقة 16/42/2017رمققرار س جملس  إالفریقياد ىل طلب  لتعاضد بعقد لقاء مع السید رئ
الل الفرتة املمتدة من  شارن   .2017نونرب  30و 28املس

  راسات املوافقة  17/42/2017قرار رمق لس من املعهد املليك  لم ة  عوة املو  إالسرتاتیجیةىل ا
راسة حول عودة املم ٔولیة  حتاد إالفریقي وذ یوم حلضور ندوة ختصص لتقدمي النتاجئ ا  28لكة املغربیة ٕاىل 

ط 2017نونرب  لر   .مبقر املعهد 
  

  لٕالطالعقضا 
  

  ء ٔسئ الشفهیة املنعقدة یوم الثال لسة ا الل  شارن   21حصی حضور السیدات والسادة املس
 . 2017نونرب 

 ل ٔعضاء ا ىل ملمتس مخس  لتصویت  الفاجعة "س مساء احلكومة حول التذكري بعقد اجللسة العامة 
ة سیدي بولعالم قلمي الصورة اليت عرفهتا جام ة الثانیة زو 2017نونرب  27، یوم االثنني "ٕ   .ىل السا

رشیع   : ال

 ار ات القوانني التالیة ٕاخ   :بتوصل جملس النواب مبقرت
متمي املادتني  .1 ه نظام  011.71من القانون  34و 33مقرتح قانون یقيض بتغیري و احملدث مبوج

متميه   . املعاشات املدنیة كام وقع تغیريه و

داث  .2 ٕ دة الطبیة"مقرتح قانون یقيض   . "الواك الوطنیة لنظام املسا

  . من قانون املسطرة اجلنائیة 40مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة  .3

ٕالدارات العم .4 ٔجور والتعویضات  ٔقىص ل دید سقف  ة واملؤسسات مقرتح قانون یتعلق بت وم

ة  . واملقاوالت العموم
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من الظهري الرشیف  106مقرتح قانون لتعدیل الفصل  .5

لزتامات  1913غشت  12) 1331رمضان  09(الصادر يف ٔن قانون  ش

متميه  . والعقود كام مت تعدی و

ح  14.05مقرتح قانون یقيض بتعدیل القانون رمق  .6 املتعلق بف

عی ج ایة   . ة وتدبريهامؤسسات الر

ٔطباء الصادر  12.08مقرتح قانون یتعلق بتغیري القانون رمق  .7 ات وا لطب لهیئة الوطنیة  املتعلق 
ذه الظهري الرشیف رمق  ف ٔوىل  1.13.16ب  ). 2013مارس  13( 1434بتارخي فاحت جامدى ا

ٔسنان .8 نة طب ا   . مقرتح قانون یتعلق مبزاو 

ٔحاكم القانون رمق مقرتح قانون یقيض مبنح الرش  .9 رشاكت  17.95اكت اليت ختضع  املتعلق 

ور ائیا ملالمئة وضعیهتا مع القانون املذ ال ٕاست ٔ   . املسامهة، 

ملناخ .10   . مقرتح قانون ٕاطار یتعلق 

متمي املادة  .11  . مبثابة مدونة التغطیة الصحیة 65.00من القانون  118مقرتح قانون یقيض بتغیري و

 1424من رجب  14املؤرخ ب  1.03.194تغیري الظهري الرشیف رمق مقرتح قانون یقيض ب  .12

مترب  11املوافق ل  ذ القانون رمق  2003س ف   .املتعلق مبدونة الشغل 65.99الصادر ب

ظمي العالقات  67.12من القانون رمق  66و  65مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادتني  .13 املتعلق ب

ل ذه الظهري الرشیف رمق التعاقدیة بني املٌكري واملٌكرتي  ف ٔو لالستعامل املهين الصادر ب لسكىن  الت املٌعدة  م

  ). 2013نونرب 19( 1435حمرم  15يف  1.13.111

 21الصادر يف  1.58.250من الظهري الرشیف رمق  10مقرتح قانون یقيض بتغیري وتعدیل الفصل  .14
مترب  6(  1378من صفر  سیة املغربیة)  1958س    .سن قانون اجل

ة .15 لتجهزيات العموم داث واك وطنیة  ٕ  . مقرتح قانون یقيض 

ٔو  .16 ج  ٔو ت ات  ٔو الرشاكت اليت تعطي العال القة املؤسسات  ة  شفاف مقرتح قانون یتعلق 

ٔو البیو ة -تتاجر يف املواد الصیدلیة  ٔو املستلزمات الطبیة مبهنيي الص ٔو املستحرضات التجمیلیة  طبیة 

  . ومجعیات املرىض

ةم .17 لص شاري  س لس الوطين  داث ا ٕ  . قرتح قانون یقيض 

و اخلاص  .18 ة من م ا لفال ٔو القاب  ة  ٔرضیة الفالح مقرتح قانون یتعلق بتفویت القطع ا

تظمة   . ٕاىل مستغلهيا بصفة م

ریل  27املوافق  1337رجب  26مقرتح قانون یقيض بتغیري الظهري املؤرخ يف  .19 ٔن  1919ٔ ش

ٔمالك امجلاعیة وتفوهتا كام مت تعدی وتغیريهتنظمي ا ات الساللیة وضبط تدبري ا ىل امجلا  . لوصایة إالداریة 

لغة العربیة .20 منیة استعامل ا  . مقرتح قانون یقيض حبامیة وتطور 
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  امئةٔشغال ان ا ل   :ا

 امئة؛ ان ا ل ٔشغال ا مج   ر
 لسیاسة العاماجللسة ا  :ةلشهریة املتعلقة 

 ٔسئ الشهریة؛  بنك ا
 لس ة امللكفة بفحص رصف مزيانیة ا لجنة املؤق  :ا

 لس ة امللكفة بفحص رصف مزيانیة ا لجنة املؤق لعضویة يف ا ات  مو ٔعضاء املنتدبون من الفرق وا  .ا

  لس یوم امجلعة ة امللكفة بفحص رصف مزيانیة ا لجنة املؤق ٔول ا ع ا ج ار بربجمة  نونرب  24ٕاخ
ٔج ٕاىل یوم االثنني  لس 2017نونرب  27وت ت ا ة من مكو  .بعد اجللسة العامة بطلب مجمو

 ة  :العالقات اخلارج

  رايس حول اجلهویة املتقدمة ما ٔسبوع ا شارن يف فعالیات ا تقرر عن مشاركة وفد عن جملس املس
  .بربلني 2017نونرب  10و 6بني 

  
  
 

لمتابعة   قضا 
 

 لس الشیوخ البورونديمراس مع  ٔن طلب تقدمي ا ش ويل  ة والتعاون ا ر الشؤون اخلارج  . وز

  لس ٔن قدمهتا الصني  لهبة اليت سبق و مي مكي ونوعي  جراء تق ٕ ط  لر طلب سفارة الصني املعمتدة 
ریل  ٔ شارن شهر  هنايئ الرمسی 2015املس سلمي ا ئق ال ىل و ع  ٔفق التوق  .ةوذ يف 

  رة ز ٔوربیة املغربیة  ة الصداقة ا ٔعضاء مجمو ٔوربیني  ام وفد من الربملانیني ا ٔوريب لق طلب الربملان ا
ریل  8و  4لمغرب مابني  ٔ2018.  
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   عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قـانون جاهزجلسة. 

 

 

رشیعیة یو  عقد  امة  لسة  شارن  م جملس املس

ء  ٔسئ الشفهیة 2017نونرب  28الثال لسة ا  ،بعد 

س  رٔسها السید عبد القادر سالمة اخللیفة الرابع لرئ

لس ٕالجامعو ، ا اللها  مرشوع قانون رمق  ىل صادق 

لشباب والعمل  89.15 شاري  س لس  یتعلق 

 .امجلعوي

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  مجلس المستشارين  
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 ة االقتصاديةلجنة المالية والتخطيط والتنمي. 

 
ات ج لجنة دراسة مرشوع قانون املالیة  جرت بعد سلس من  ٔهنت ا ٔسبوع املايض،  طوال ا

لمواد 2018لسنة  68.17رمق    .ىل مستوى املناقشة العامة واملناقشة التفصیلیة 

ٔمس إالثنني  لجنة یوم  ددت ا ر ذ  ىل ٕا مو 04و لفرق وا ل  ٔ ٓخر  رب اجلاري  ات دج

ٔساس البت يف ىل  ٔن املرشوع،  ش ٔول من  هذه التعدیالت الربملانیة لتقدمي تعدیالهتا  ىل اجلزء ا والتصویت 

ا ة العارشة صبا ٔربعاء ابتداء من السا د ا عها املقرر عقده یوم    .املرشوع يف اج

لجنة ، تدارست ا ملوازاة مع ذ ٔخرى، و ة  س املايض من  دود یوم امخل مشاریع املزيانیات  ٕاىل 

ٔمر بـــ صاصها، ویتعلق ا ة يف اخ   :الفرعیة املندر

 لتخطیط ة  لمندوبیة السام  ؛مرشوع املزيانیة الفرعیة 

 صاد واملالیة ق  ؛مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة 

 يئ عي والب ج صادي و ق لس  لم  ؛مرشوع املزيانیة الفرعیة 

  ل مرشوع  ؛بالط املليكاملزيانیة الفرعیة 

 س احلكومةمرشوع ا  ؛ملزيانیة الفرعیة لرئ

 لشؤون س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة   .مرشوع املزيانیة الفرعیة 
   
 لجنة الفـالحة والقطاعات اإلنتاجية. 
 

لجنة   :مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تدارسهتا ا

 ة والصی د البحري والتمنیة القرویة واملیاه مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الفال

ت   .والغا

 ة والنقل اجلوي والصنا صاد مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة السیا ق ة التقلیدیة و

عي؛  ج

 اقة واملعادن والتمنیة املستدامة؛مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الط 

 ر وا س ة و صاد الرمقيمرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الصنا ق ارة و  .لت

  

  ...أشغال اللجان الدائمة
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   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 
 

لجنة   :مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تدارسهتا ا
  

 ة؛ مرشوع  املزيانیة الفرعیة لوزارة الص

 ٔرسة والتضام عیة؛مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ا ج  ن واملساواة والتمنیة 

 فرعیة لوزارة الرتبیة الوطنیة والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث مرشوع املزيانیة ال

 .العلمي

   الخارجية والحدود والدفـاع الوطني والمناطق المغربية المحتلةلجنة. 
 

لجنة  :مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تدارسهتا ا
  

  ة؛انیة الفرعیة لمرشوع املزي ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا

  فاع  انیة الفرعیةمرشوع املزي دارة ا ٕ س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة 

  الوطين؛

  ش التحرر؛ انیة الفرعیةمرشوع املزي ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و  لمندوبیة السام

  ويل ة والتعاون ا ر الشؤون اخلارج ى وز لوزارة املنتدبة  مرشوع املزيانیة الفرعیة 

خلارج وشؤون الهجرة امللكفة  .ملغاربة املقميني 
  

   لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
 

لجنة  :مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تدارسهتا ا
 

  امك املالیة لم   ؛2018رمس السنة املالیة مرشوع املزيانیة الفرعیة 

 س احلكومة امللك ى رئ لوزارة املنتدبة  صالح إالدارة مرشوع املزيانیة الفرعیة  ٕ فة 

لوظیفة ا رمس السنة املالیة و ة    ؛2018لعموم

  رمس السنة ادة إالدماج  لمندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا مرشوع املزيانیة الفرعیة 

  .2018املالیة 
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 لداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةلجنة ا. 
  

 :لجنةمشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تدارسهتا ا 
 

  لیةدراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة ا  .لوزارة ا

  ك واملاءدراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوجس   .لوزارة التجهزي والنقل وا
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 لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.  

  

 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا   2017 دجنبر   06 األربعاء: 
  

   ٔولالبت يف التعدیالت والتصویت  لسنة  68.17رمق  ةمرشوع قانون املالی من ىل  اجلزء ا

2018. 

 على الساعة الثالثة بعد الزوال  2017 دجنبر  07 الخمبس: 
  

 شارن لس املس لس النواب ومرشوع املزيانیة الفرعیة  رمس  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
  .2018السنة املالیة 

  

  

   التعليم والشؤون الثقـافية واالجتماعيةلجنة. 

  
 2017دجنبر   06 األربعاء: 

 ا ضة :ىل التاسعة والنصف صبا  .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الشباب والر

  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الثقافة واالتصال :بعد الزوال الثالثةىل التاسعة. 

 الثانية والنصف بعد الزوالعلى الساعة التاسعة   7201دجنبر   07 الخميس: 
 دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الشغل وإالدماج املهين. 

 .الخارجية والحدود والدفـاع الوطني والمناطق المغربية المحتلةلجنة  
  

   بعد جلسة األسئلة الشفهية 2017دجنبر   05الثالثاء :  
  ويلدراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لو ة والتعاون ا  .زارة الشؤون اخلارج

  

  ...برنامج اجتماعات اللجان الدائمة
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    لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
 

  
  

   بعد جلسة األسئلة الشفهية 2017دجنبر   05الثالثاء : 
  

 سان و امللكفة حبقوق إال   .دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ا
  

 على الساعة العاشرة صباحا  2017دجنبر   06 األربعاء: 
 

  لعالقات مع س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة  دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة 
متع املدين   .الربملان وا

  

 لداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسيةلجنة ا. 
 
 

 صباحا  ةر شع ةيداحلاعلى الساعة    2017دجنبر   06 األربعاء: 
  داد الرتاب الوطين وإالساكن وسیاسة التلوزارة دراسة مرشوع املزيانیة الفرعیة عمري وا

  .املدینة
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   وفد عن مكتب االتحاد اإلفريقي للتعاضداستقبال.  

 

ل  ب  استق ٔمحد التوزي، عضو مك السید 
ن  لس، السید حكمي  س ا شارن، نیابة عن رئ جملس املس

ب  وفدا  شامش،  رئاسة عن مك لتعاضد  حتاد إالفریقي 
رئاسة  ٔمـراك  ظمة تعاضدیة  السید عبد املوىل املومين، وم

س  Alfredo SIGIALANOالسید   30، وذ یوم امخل
لس 2017نونرب   .مبقر ا

ٔمحد التوزي      رز السید  ٔ لقاء،  الل هذا ا و
ي یعرفه القطاع التعاضدي  د  التطور الهام ا ٔ ملغرب 

صادیةعوا ق عي والتمنیة  ج   .مل التقدم 

اه صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه      ر ي  لمغرب ا ه إالفریقي  كام حتدث عن التو
ان القارة  هللا،  منیة ب ىل إالسهام يف  عتباره قوة قاریة قادرة  ا  ٔمهیة دور املغرب وماكنته يف ٕافریق ىل  مؤكدا 

ة مشالكها   .وموا

ستفادة من       ارب واخلربات، و سامه يف تبادل الت لقاءات  ل هذه ا ٔن م واعترب السید التوزي 
ٔنظمة التعاضد   .املامرسات الفضىل يف جمال 

ي یقوم به    ور ا لتعاضد، ا حتاد إالفریقي  س  ته، مثن السید عبد املوىل املومين رئ من 
لقار  ل تطور التعاضد  ٔ ةاملغرب من  شارن . ة إالفریق ي قام به جملس املس لعمل ا ٔشاد  ٔثناء  كام 

اصة يف اجلانب املتعلق  سبات قطاع التعاضد،  ىل مك الل احلفاظ  اقشة مرشوع قانون التعاضد من  م
  .خلدمات الصحیة

ور املتنايم  Alfredo SIGIALANOوبدوره تناول السید   ٔمـراك، ا س تعاضدیة  رئ
ا يف جمال لتعاضد ة وٕافریق ٔمراك الالتی ان  ويل، وقال يف هذا الصدد ٕان التعاون بني ب ىل املستوى ا ت 

داث تنظمي دويل جبنیف  ات اجلاریة ٕال ٔكرث، كام استعرض الرتت ٔكرث ف سع  ٔحضى یتعزز وی عیة  ج امحلایة 
ت العامل   .یضم مجیع تعاضد

م   ٔ ىل هامش ا لقاء  ٔيت هذا ا ط، وی لر لتعاضد  حتاد إالفریقي  ل  راسیة املنظمة من ق ا
رب  2و  1یويم  ا 2017دج فریق ٕ   .حول موضوع احلاكمة التعاضدیة 

  ...الخارجية العالقـات/أنشطة الرئاسة
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   وفد عن مجلس المستشارين يشارك في القمة
 ".األوروبيالبرلمان    - البرلمان اإلفريقي"البرلمانية  

 

ش مض  من  ،ارنشارك وفد عن جملس املس

ٔبدوح عضو الفریق  لطیف  شار عبد ا السید املس

شار حيفظه  دة والتعادلیة والسید املس لو ستقاليل 

منبارك عضو الفریق احلريك، مضن الوفد الربملاين املغريب يف 

ٔورويبالربملان  -الربملان إالفریقي"القمة الربملانیة  " ا

حتاد إالفر    املنعقدة ٔورويب، -یقيعشیة مقة  حتاد ا

ان 2017 نونرب  28و 27وذ یويم  ٔبید  .ب

ٔفارقة  قش الربملانیون ا الل نٔوروبیواو و  ،

 : هذا امللتقى، مواضیع مشرتكة هتم

  ٔورويب إالفریقيمشلك جهرة الشباب حتاد ا  ؛حنو 

 موضوع الشتات؛ 

 إالرهاب. 

ة النظر حول تطبیق مت كام  مي وٕابداء و ٔورويب(املشرتكة اتیجیةإالسرت تق حتاد ا ا   ).افریق

ع اليت مسیت وقد قام ج رفع نتاجئ توصیات هذا  ان"  املشارون  ٔبید ٕاىل  "نداء الربملانیني ب

حتاد  ول واحلكومات املشاركة يف مقة  ٔورويبحتاد - إالفریقيرؤساء ا ضنهتااليت  ا ان  اح ٔبید العامصة 
  .2017نونرب 30و29یويم 
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   مجموعة الصداقة البرلمانية بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ في جمهورية
 .األرجنتين تعقد لقـاء عمل مع سفيرة األرجنتين في الرباط

 

ة الصداقة الربملانیة بني جملس  عقدت مجمو

ململكة املغربیة وجملس الشیوخ يف مجهوریة  شارن  املس

تني ٔرج تنيسفرية لقاء معل مع سعادة  ا ٔرج املعمتدة  ا

ط السیدة  ء  Maria Fernanda Canasلر یوم الثال

 .مبقر السفارة 2017نونرب  14

شارات احملرتمات حرض لقاء لك من املس : هذا ا

اء  ة؛ السیدة ر مو سة ا السیدة وفاء بلقايض، رئ

س والسیدة فاطمة احلبويس، عضو  ئبة الرئ ساب، 

ة مو   .ا

ة الصداقة الربملانیة تناولت  ٔعضاء مجمو سة و ناهنا لرئ زتازها وام دیة ا اللكمة السیدة السفرية م

یةاملغربیة  ت ٔرج ن واليت متزيت  ا منیة العالقات اجلیدة بني الب امئ لتطور و شارن لسعهيم ا لس املس مب

دد من القضا ذات  شاور حول  وام بطابعها الودي وروح ال م املشرتكىل ا   . ه

رتقاء هبا يف  بلوماسیة الربملانیة يف تعزز العالقات الثنائیة و ٔمهیة ا هثا عن  د وعرجت يف معرض 

ات التعاون والصداقة يف تطور التعاون الربملاين  ي تضطلع هبا مجمو ور ا ىل ا ید  ٔ االت مع الت خمتلف ا

ارب واخلربات بني الربملانیني    .وتبادل الت

ة الصداقة الربملانیة مع جملس  سة مجمو شارة السیدة وفاء بلقايض، رئ ٔشادت املس هتا،  ومن 
ينالشیوخ  ت ٔرج بلوماسیة بني املغرب  ا رخي اقامة العالقات ا ذ  انة العالقات الثنائیة م بعمق وم

 ٔ ام وا ني  ی ول 1960رج ٔوائل ا تني من بني  ٔرج ٔن مجهوریة ا ٔضافت  ستقالل املغرب، و رتفت    . اليت ا
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ىل  شارة  ٔعربت املس رة تفامه بني  ٔمهیةكام و ىل مذ ع  التوق

رة  ن، مبناسبة الز رملاين الب لعالقات بني  دیدة  ة  ين ونظريه املغريب، ٕالعطاء دینام ت ٔرج جملس الشیوخ ا

سة جملس الشیوخ  تني ورئ ٔرج س مجهوریة ا ين، السیدة الرمسیة لنائبة رئ ت ٔرج  Gabriela Michettiا

شارن   2017الل شهر یونیو  س جملس املس رة اليت اعتربها رئ عربون صداقة وطموح "ممثنة هذه الز

ت  د ة الت ىل موا ن صدیقني، قادرة  ٔبعاد بني ب عددة ا ة م امئ رشاكة منوذج مشرتك لتوطید وٕارساء د

ن يف املوقع  ٕاىللنظر " املشرتكة لب وب ٕاطاراجلیو اسرتاتیجي  لتعاون ج ٔوسع  وب-تعون     .ج

ة، التفكري يف   مو سة ا ئبة رئ ساب،  اء  شارة السیدة ر داثهذا وقد اقرتحت املس تدى  ٕا م

ينرملاين مغريب  ت لحوار واختاذ املبادرات ٔرج ات  شاور حول  مبثابة فضاء لتقریب و املشرتكة وال

موامل القضا ه   .املشرتك واضیع ذات 

د هذه  ىل اع رشیعیتني، اتفق اجلانبان  رة التفامه املوقعة بني املؤسستني ال ىل مضامني مذ وبناء 

ىل مستوى مجموعيت الصداقة الربملانیة، وفق مقاربة  ىل اخلصوص  لتعاون،  مج معل  ر داد  ٔرضیة ٕال الوثیقة 

ٓفاق التعاو  رصد  ن والشعبني الصدیقنيشاریة كف  ري الب ه  صادي ملا ف ق   .ن الربملاين و
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   دورة تكوينية حول تعزيز قدرات تفـاعل مجلس
المستشارين مع المجتمع المدني والديمقراطية  

 .التشاركية

متع املدينا بتعاون ورشاكة مع ظامت ا ويل لقوانني م ٔسبوع ملركز ا الل ا شارن  ، نظم جملس املس

ةاملايض  كوی لس،دورة  ٔطر واملسؤولني إالداریني  رشیة "حول  ، لفائدة بعض ا ٔهیل الكفاءات ال ت

ش ميقراطیة ال ٓلیات ا متع املدين و لس لعالقاته مع ا  ".اریةوالقدرات إالداریة لتدبري ا

ة، اليت  وتوخت ورة التكوی ٔربعاء ىل مدى یويم نظمتهذه ا س  29ا ، ٕاىل 2017نونرب  30وامخل

ٔطر إالداریة  متع املدين، ومت ا ه مع ا الق شارن يف تدبري  لس املس رشیة  تقویة قدرات الكفاءات ال

ستوریة والقانونیة و  د ا لقوا اصة فرقه وجلانه،  لس، و لتواصل الربملاين املدينلم ٓلیات التنظميیة وإالداریة   .ا

لعالقات مع  ٔمحد التوزي، امللكف  شارن، السید  ب جملس املس رز عضو مك ٔ ملناسبة،  ويف لكمة 

لمؤسسة  ٔطر واملسؤولني إالداریني  سامه يف تطور قدرات ا ي س احملیط املؤسسايت، دور هذا التكون ا

رشیعیة يف تف متع املدينال لها مع ا  .ا

اصة  ال،  ضیات اجلدیدة يف هذا ا اسبة لرشح املق شلك م ورة  ٔن هذه ا ٔكد السید التوزي  و

ة 15و  14املادتني  لسلطات العموم رشیعي وعرائض  ال ال ات يف ا  .املرتبطتني حبق املواطنني يف تقدمي مقرت

لمركز ذیة  رة التنف هبا، قالت املد ا متع املدين، دميا جوهيان، ٕان هذه  من  ظامت ا ويل لقوانني م ا

متع املدين شاریة والعالقة مع ا ميقراطیة ال ة ٕاىل تعزز ا ورة تندرج يف ٕاطار اجلهود الرام  .ا

ملغرب  متع املدين  مج تعزز قدرات ا ر شلك جزء من  ة  ورة التكوی ٔن هذه ا ٔشارت ٕاىل  و

روم دمع ي  لس ا متیزي وا ٔشاكل ا الل هیئة املناصفة وماكحفة مجیع  شاریة من  ٓلیاته ال  تفعیل 

ول ورة تقدمي جتارب بعض ا الل هذه ا مت  ٔنه س رة ب لشباب والعمل امجلعوي، مذ شاري   .س

ولیة لعالقات الربملان مع ا  ومتحورت ىل اخلصوص حول املرجعیات ا ة  ورة التكوی متع هذه ا

ستوریة لعالقات الربملان مع  د ا شاریة الربملانیة، واملرجعیات الوطنیة واملركزات والقوا ميقراطیة ال املدين وا

متع املدين  ظامت ا ولیة الفضىل لتدبري الربملان لعالقاته مع م ارب ا شاریة، والت ميقراطیة ال متع املدين و ا

شاری ميقراطیة ال ٓلیات ا  .ةو
  ومع: المصدر

  ...ون إداريةشؤ 
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 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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