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 44/2017رقم   اجتماع  
  2017دجنبر   07الخميس    ليوم

  

  

  

ب عقد شارن جملس مك س یوم   املس رب  07امخل ا 2017 دج س جملس  اج رئاسة رئ
شارن  ناملس ٔعضاء السادة شامش السید عبد احلكمي   : ، وحضور ا
  

 س؛ الثاين اخللیفة   :        احللوطي اله عبد   لرئ

 وسكوس س؛  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 س؛  :  عبد القادر سالمة لرئ   اخللیفة الرابع 

 ة التازي س؛  :   ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 لس؛ حماسب   :            املنیاري رشید   ا

 لس؛  :           ٔمحد خلریف   ٔمني ا

 لس  :              ٔمحد توزي   .ٔمني ا
  
 
  :لك من السادة احلضور عن اعتذر ف

  

 وح س؛  :  عبد الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

 لس؛  :    العريب احملريش   حماسب ا

 ه لس؛  :  عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

 دال لس  :    محمد    .ٔمني ا
  

      
  
  

 

  ...المكتباجتماعات وقرارات  

  مجلس المستشارين
 

  2017دجنبر   12/ 532العدد    - النشرة الداخلية



3 
 

  
  

  

ع الصادرة عن القرارات    ج

  

  ة مشرتكة مع جملس النواب لبحث عوة  1/44/2017 رمققرار لسة معوم ٕاىل عقد 
امصة ٕالرسائیل ة ٕاىل القدس الرشیف واعتبارها  ٔمرك ٔمريك بنقل السفارة ا س ا  .تداعیات قرار الرئ

  

 رشیع   : ال

   و ملوافقة  2/44/2017 رمققرار ر ا سان تنظمي لقاء ىل مقرتح وز امللكف حبقوق إال

الل  سان  ميقراطیة وحقوق إال اقشة مرشوع اخلطة الوطنیة يف جمال ا شارن خيصص لعرض وم لس املس مب
ل ٔسبوع املق  .ا

  

 ٔسئ الشفهیة  : ا

  ٔسئ الشفهیة لیومملوافقة   3/44/2017 رمققرار لسة ا ٔعامل  دول  ء  ىل   12الثال

رب  س السید اخللیفة الرابع  اليت سرئسها 2017دج لسةٔمحد توزي  والسیدعبد القادر سالمة  لرئ ل  .ٔمني 

  

 ة والرشاكة والتعاونالعال  :قات اخلارج

  لربملان العريب اليت ملوافقة   4/44/2017 رمققرار ٔشغال اجللسة الطارئة  ىل املشاركة يف 
لقاهرة یوم رب 11 ستعقد  ة ٕاىل مدینة القدس يف  2017 دج ٔمرك ٔمريك نقل السفارة ا س ا ٔن قرار الرئ ش

امصة ٕالرسائیل رتاف هبا   .احملت و

 خمتلفات : 

  ٔشغال لقاء حول الرتافع املدين الفين حول ملوافقة  8/44/2017 رمققرار ىل املشاركة يف 

رب 8 یوم امجلعة القضیة الوطنیة ط 2017 دج  .مبدینة الر

  اء  9/44/2017 مقرقرار ح ي یصادفٕ لمهاجر، وا ويل  رب  18یوم  الیوم ا ،  2017دج
لني املؤسساتیني ذوي الص شاط يف املوضوع رشاكة مع الفا  .رب تنظمي 

  دراج  10/44/2017 رمققرار ح النقاش ٕ ادة ف ل ٕال ع املق ج ٔعامل  دول  نقطة مضن 
ذي السرتاتیحیة  طط التنف رشیةيف ا  .املوارد ال

  
  مجلس المستشارين
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الل  .1 شارن  حصی حضور السیدات والسادة املس

ء  ئ الشفهیة املنعقدة یوم الثال ٔس لسة ا رب  05لسة التصویت  دج
2017. 

  
  
رشیع  .2  :ال

 ار بتوصل جملس ا لنصوص ٕاخ رشیعیة التالیةلنواب    :ال

  متمي القانون رمق  69.17مرشوع قانون رمق ٔصولاملتعلق  33.06بتغیري و د ا س  ،ب

  خلارجمقرتح قانون یتعلق لس اجلالیة املغربیة  ٔعضاء فریق العدا والتمنیة، مب  تقدم به 

  اميل الشواهد العلیا يف وضعیة البحث عن مقرتح قانون یقيض بتعویض اخلرجيني 
یة شغل شرتا لتقدم و ة النیابیة  مو ٔعضاء ا  .تقدم به 

  ذ مقرتح قانون یقيض ٔولیاء التالم ات و ٔ ء و ٓ ىل مجعیات  ضفاء صفة املنفعة العامة  ٕ
 .والتلمیذات

 
ان .3 ل  :ٔشغال ا

 امئة ان ا ل ات ا مج اج   .ر
  
ة والرشاكة والتعاون .4  :العالقات اخلارج
  

  ٔعامل جلنة الشؤون القانونیة وحقوق ساندول  ٔورو  إال لس  لجمعیة الربملانیة  التابعة 

عقد ببارس یوم  رب  12اليت س   .2017دج

  ٔورو اليت لس  لجمعیة الربملانیة  ميقراطیة التابعة  ٔعامل جلنة الشؤون السیاسیة وا دول 

عقد ببارس یوم  رب  14س  .2017دج

 لجنة الربملانیة املشرتكة املغرب ع ا ج ار  ٔورويب /ٕاخ لربملان ا ٔورويب   –حتاد ا

رب  14و  11سرتاسبوغ ما بني    . 2017دج
  

  
 

  مجلس المستشارين
 

  2017دجنبر   12/ 532العدد    - النشرة الداخلية



5 
 

  

   43/2017اجتماع رقم  
  2017دجنبر   04ليوم االثنين  

  

  

ب عقد شارن جملس مك رب  04االثنني یوم   املس ا  2017 دج س جملس  اج رئاسة رئ

شارن  ناملس ٔعضاء السادة شامش السید عبد احلكمي   : ، وحضور ا

  

 وح س  :    عبد الصمد ق لرئ ٔول    ؛اخللیفة ا

 س؛ الثاين اخللیفة   :        احللوطي اله عبد   لرئ

 وسكوس س؛  :    محید  لرئ   اخللیفة الثالث 

 س؛  :    عبد القادر سالمة لرئ   اخللیفة الرابع 

 ة التازي س؛  :    ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

 لس؛  :            العريب احملريش   حماسب ا

 لس؛ حماسب   :            املنیاري رشید   ا

 لس؛         :           ٔمحد خلریف   ٔمني ا

 لس          :           ٔمحد توزي   .ٔمني ا
  

 

  :لك من السادة احلضور عن اعتذر ف

  

  

 ه لس؛     :       عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

 دال لس     :         محمد    .ٔمني ا
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ع القرارات الصادرة عن    ج

 شؤون تنظميیة : 

  شارن یوم قرار بعقد ب جملس املس ع ملك س اج  07امخل
رب  ا مع دعوة ندوة الرؤساء  2017دج ة احلادیة عرش صبا ىل السا

ة الثانیة زو ىل السا  .لالنعقاد يف نفس الیوم 

  مي جتربة قرار بعقد رباء وخمتصني قصد تق لس وحضور  یوم درايس، مبشاركة مجیع فعالیات ا
لس ني من معر ا رشیعیة احلالیة سن ورة ال ستور اجلدید وذ بعد هنایة ا  .يف ظل ا

  عوة ات ورؤساء قرار  مو ب ورؤساء الفرق وا ٔعضاء املك اص بني  ع  ٕاىل عقد اج
ان یوم  ل ء ا رب  19الثال لتداول يف بعض القضا املرتبطة  2017دج ارشة بعد اجللسة الشهریة وذ  م

 .لس

 رشیع   : ال

   س السید عبد إالاله احللوطي بتقدمي مرشوع املزيانیة الفرعیة قرار بتلكیف لرئ اخللیفة الثاين 
رمس السنة املالیة  شارن  ب  2018لس املس ٔعضاء املك يق  ٔمام جلنة املالیة حبضور السادة احملاسبني و

س وذ یوم  رب  07امخل ة الرابعة بعد الزوال 2018دج  .ىل السا

  ملوافقة رمس السنة املالیة قرار  ىل  2018ىل الرشوع يف دراسة مرشوع قانون املالیة 
رب 08یوم امجلعة مستوى اجللسات العامة  رب  11االثنني ویوم  دج مج التايل  2017دج  :وذ وفق الرب

 رب  8امجلعة یوم  : 2017دج

ة ىل ا العارشة السا صادیة؛ والتمنیة والتخطیط املالیة جلنة تقرر تقدمي :صبا  يف والرشوع ق
ات الفرق ن من املالیة قانون ملرشوع العامة املناقشة مو   .الربملانیة وا

ة ىل  ات الفرق ن من العامة املناقشة استكامل :زو الرابعة السا مو  السید وردّ  الربملانیة؛ وا
ر صاد وز  .واملالیة ق

 رب  11االثنني یوم  : :2017دج

ة ىل  ا والنصف العارشة السا ٔول اجلزء مواد ىل التصویت :صبا  املالیة؛ قانون مرشوع من ا
صادیة، والتمنیة والتخطیط املالیة جلنة ن من الثاين اجلزء يف البت -  مشاریع ىل والتصویت ق

ان ٔمام الفرعیة املزيانیات ل امئة ا  .ا
ة ىل   :زو الثالثة السا
اقشة . -  احلكومة؛ وجواب الفرعیة املزيانیات مشاریع م

ىل الثاين اجلزء مواد ىل التصویت - ه؛ املالیة قانون مرشوع و  رم

  .التصویت تفسري  -
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  د ع ات ونصف 3حصة حمددة يف قرار  كغالف  سا
ات الربملانیة،  مو لفرق وا ملناقشة العامة  اص  هذا  مع اقرتاحزمين 
لیه ٔعضاء ندوة الرؤساء قصد املوافقة  ىل السادة  اریو      الس

  

 ان ل  : ا

  ملوافقة رشیع وحقوق قرار  سانىل طلب جلنة العدل وال لسجن  إال ام مبهمة استطالعیة  لق

یت ملول ابتداء  ر  08 یوممن احمليل  لی  2018ینا ت  رة واملب رب الطا لس ملصاریف التنقل  مع حتمل ا

دة   .وا

 ٔسئ الشفهیة  : ا

 مل ٔسئ الشفهیة لیوموافقة قرار  لسة ا ٔعامل  دول  ء  ىل  رب  05الثال اليت  2017دج

ٔمحد خلریف  سرئسها وسكوس  والسید  س السید محید  لرئ لسةاخللیفة الثالث  ل  .ٔمني 
  

لسیاسة العامة   :اجللسة الشهریة املتعلقة 

  د ع ىل قرار  س احلكومة  ٔجوبة السید رئ د لعقد اجللسات الشهریة لتقدمي  ء مكو یوم الثال

ي مت  ىل االتفاق ا ٔسئ الشفهیة وذ بناء  لسات ا ت  لسیاسة العامة يف نفس توق ٔسئ املتعلقة  ا

ع ندوة الرؤساءالتوصل ٕالیه   . 2017نونرب  28یوم  الل اج

  

 ة والرشاكة والتعاونالعال  :قات اخلارج

  ٔمراك الوسطى خبصوص مقرتح ٕاقامة رشاكة بني هذه املنظمة ورابطة جمالس قرار  مبراس رملان 
ا والعامل العريب فریق ٕ الس املامث   .الشیوخ والشورى وا

  ملوافقة عوة قرار  ٔشغال ىل ا لس حلضور  لم ٔمني العام  ها الربملان إالسباين ل اليت و
سیقي ع الت ر  06یوم  ج سباين املغريب الرابع  2018فربا لمنتدى  لتحضري   .وذ 

  ا ٕ شارن من طرف قرار  س جملس املس لسید رئ ة  السید ٕاماموردي الرسا املو

ٔذرب  ٕاسامعیلوف لس الوطين ا انیة املغربیة عضو ا ٔذربی لعالقات الربملانیة ا ة العمل  س مجمو اين، رئ ی
ة والتعاون 2025املتضمنة لطلب دمع مرحش بالده لتنظمي املعرض العاملي   .ىل وزارة الشؤون اخلارج

  ملوافقة رشاكة مع امجلعیة قرار  شارن  ظمه جملس املس ي اكن س ع ا ج ل  ٔج ىل ت

ل  ٔبیض املتوسط حول موضوع الربملانیة  رس"بحر ا ش و رب  11و  10یويم  "ما بعد بون ومرا  2017دج

 .مبدینة ورزازات

  
  

  مجلس المستشارين
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 خمتلفات :  
 

  نتداب لس قرار  متثیل ا ٔمحد توزي  لس السید  ٔمني ا

ٔشغال الندوة  طيف  ع خطة معل الر ولیة حول ت ط (  ا ٔربعاء ) 5+ الر رب  06وذ یوم ا مبدینة  2017دج
ط  .الر

  ملوافقة سخته قرار  مي يف  لتق ٔسبوع املغريب  ة ل تاح ف ٔشغال اجللسة  ىل املشاركة يف 

ظم ما بني ي س رب  13و  10 الرابعة ا ط 2017دج  .مبدینة الر

  س لك قرار بتلكیف لرئ س السید عبد القادر سالمة واخللیفة اخلامس  لرئ من اخللیفة الرابع 
ي ینظمه  لسات املؤمتر الربملاين إالقلميي ا ٔمحد توزي لرئاسة  لس السید  ٔمني ا ة التازي و ئ م السیدة 

شارن يف موضوع  اریة"جملس املس ٔعامل الت سان وا رب  15و  14یويم "  حقوق إال  . 2017دج

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  مجلس المستشارين  
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  قضا لٕالطالع
  
  

  
ىل ملمتس مساء  - 1 لسة التصویت  الل  شارن  حصی حضور السیدات والسادة املس

ٔسئ الشفهیة املنعقدة یوم  2017نونرب  27احلكومة االثنني  لسة ا ء  و  .2017نونرب  28الثال
  
  
ان - 2 ل  :ٔشغال ا
  

 امئة ان ا ل ات ا مج اج   ؛ر

  راسة مرشوع قانون املالیة رمق ٔولیة  امئة 2018ملالیة لسنة ا 68.17حصی  ان ا ل   .ٔمام ا
 
  
ة والرشاكة والتعاون - 3  :العالقات اخلارج
  

  س جملس لسید رئ ة  ويل مو ئ التازي رسا شكر من البنك ا شارن ولسیدة  املس
س لرئ   .اخللیفة اخلامس 
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 2018على مشروع القـانون المالي للسنة المالية  عمومية للدراسة والتصويت   اتجلس. 
 

 

شارن رشع جملس  رب  08یوم امجلعة املس دج

لسنة  68.17قانون املالیة رمق يف دراسة مرشوع  2018

تني 2018املالیة  لستني معوم ث عقد لهذا الغرض   ح

لس س ا السید عبد القادر  رٔسهام اخللیفة الرابع لرئ

ٔوىل سالمة، الل ا تقدمي تقرر جلنة املالیة والتخطیط  مت 

صادی ق املناقشة العامة تاله الرشوع يف  ةوالتمنیة 

ات الربملانیة مو ن الفرق وا   .لمرشوع من 

الفرق ن ستكامل املناقشة العامة من الٔما اجللسة الثانیة اليت انعقدت مساء فقد خصصت 

ات مو ع لالربملانیة  وا س صاد واملالیةالسید رّد و ق ر  الت العامة وز ث حول املدا ٔن احلكومة  ح ٔكد 

شلك ٕاجيايب مع التعدیالت اليت  لت  لستفا ات  مو غي تقدمت هبا لك الفرق وا لبیة ومعارضة، مبا ی ٔ  ،

  .من املوضوعیة واجلدیة

ٔمس إالثن ٔشغا يف هذا اخلصوص مساء یوم  لس  ٔنف ا رب  11ني وقد است ث عقد  2017دج ح

ة  ىل مواد ا خصصت لسة معوم ٔول من مرشوع قانون املالیةلتصویت    .جلزء ا

ال  ٔن مت فسح ا ن جلنة املالیة و امل لبت يف اجلزء الثاين من  وبعد  ىل رشوع من  التصویت 

امئة ان ا ل ٔمام ا ٔعاملها مشاریع املزيانیات الفرعیة  دول  ٔخرى تضمن  ة  لسة معوم لس لالنعقاد يف  اد ا  ،

اقشة مشاریع املزيانیات  ع جل الفرعیةم س ىل مواد اجلزء الثاينو  واب احلكومةو التصویت  مث التصویت 

ر  هىل مرشوع القانون املايل  الت ل  تلته ،م ات الربملانیة تفسري التصویتمدا مو   .من طرف الفرق وا

  
  

  ...الجلسات العمومية

  مجلس المستشارين
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 مشتركة بخصوص وضع القدس الشريف  عمومية  جلسة 
 

لسیه عقد  ٔمس إالثنني الربملان مب رب  11یوم  دج

ا مع الشعب الفلسطیين  2017 ة مشرتكة تضام لسة معوم

رية املتعلقة بوضعیة القدس الرشیف ٔ ر التطورات ا  .ىل ٕا
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ٔن  لجنة دراسة مرشوع قانون املالیة رمق بعد  ىل مستوى املناقشة العامة  2018لسنة  68.17ٔهنت ا

لمواد ٔربعاء واملناقشة التفصیلیة  ا یوم ا رب  06، عقدت اج لبت يف التعدیالت  2017دج ة خصص  املقرت

ددها  ات الربملانیة واليت بلغ  مو ٔول من  188من احلكومة والفرق وا ىل مواد اجلزء ا تعدیال، وكذا التصویت 

  .املرشوع

ٔحصاهبا تعدیال  ث  لجنة بعد رفضها من احلكومة وش و من من طرف ا دد التعدیالت املق وقد بلغ 

و من دد التعدیالت املق ني بلغ  دا، يف  ات الربملانیة  وا مو لجنة واملقدمة من طرف الفرق وا  41طرف ا

  .تعدیال

د ة من من املواد اليت مل تعدیالت من طرف مقدمهيا ةف مت حسب  ىل مجمو ني مت التصویت  ، يف 

الجامع ٔي تعدیل  ٔهنا  ش   .رد 
لجنة  لیه ا ىل التصویت، وافقت  ٔول من املرشوع  ة التالیةوعند عرض مواد اجلزء ا لن   :معدال 

  .3: املمتنعون 1: املعارضون 8: املوافقون

لبت يف اجلزء الثاين من  ٓخر  ا  ٔمس إالثنني اج كون جلنة املالیة قد عقدت  ٔن  هذا ومن املقرر 

ىل مشاریع املزيانیات الفرع  لتصویت  ٔخرى  ان ا ل ات مماث عقدهتا ا ملوازاة مع اج یة املرشوع، وذ 

د ىل  صاص لك جلنة  ة يف اخ ملرشوع واملندر   .ةاملرتبطة 
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 استقبال المدير العام لمنظمة العمل العربية. 

ٔمحد التوزي ورشید ل السیدان  املنیاري  استق
ر  ز املطريي املد شارن، السید فا ب جملس املس عضوا مك

رب  8العام ملنظمة العمل العربیة، یوم امجلعة  مبقر  2017دج
لس  .ا

ٔمحد التوزي  ر السید  لقاء، ذ الل هذا ا و
ي لعبته احلركة النقابیة يف معركة التحرر  ور احملوري ا

مي ملغربوتوطید البناء املؤسسايت ا   .قراطي 

ٔمحد التوزي مقومات مسار احلوار  رز السید  ٔ و
ٔكرث  ت ا ي جيمع احلكومة والنقا ملغرب ا عي  ج

ظمة العمل العربیة اليت  شابه بني التجربة املغربیة وخصوصیة اشتغال م ه ال ٔو ب العمل، مشريا ٕاىل  ٔر متثیلیة و
ىل متثیل الثاليث القامئ  شطة املنظمة تعمتد نظام ا ٔ ٔجراء يف لك  ٔعامل وا ٔحصاب ا   .ٔساس اشرتاك احلكومات و

متزي به  ستور اجلدید، وما  شارن يف ظل ا ٔمحد التوزي هندسة جملس املس كام استعرض السید 
لس يف  ي یلعبه ا ور ا صادیة والنقابیة، وا ق الیة و ته السیاسیة وا من تنوع وتعدد يف مكو

ضان ستوریة اجلدیدة  اح صاصاته ا ٔدواره واخ رب تفعیل  عي  ج   .احلوار 

ارب بني جملس  یف تبادل اخلربات والت ا السید رشید املنیاري ٕاىل تعزز التعاون وك وبدوره، د
لس اليت تضم مكو نقابیا ومتثیلیة  لم ظمة العمل العربیة، خصوصا يف ظل الرتیبة املتفردة  شارن وم املس

لعمل املشرتك مج  ر ل بلورة  ٔ ث اقرتح يف هذا إالطار تنظمي لقاء بني اجلانبني من  ب العمل، ح   .ٔر

ٔول  ظمة العمل العربیة  ر العام ملنظمة العمل العربیة جتربة وخصوصیة م ته، استعرض املد من 
ىل شؤون العمل والعامل  ول العربیة تعىن  امعة ا خصصة يف نطاق  ٔة م   .الصعید العريب ه

ملغرب، وتنامغ خمتلف  لحركة النقابیة  لتجربة التارخيیة  ر العام ملنظمة العمل العربیة  ٔشاد املد و
ملغرب لني النقابیني  هتا، مربزا العالقة املمتزية اليت جتمع املنظمة مع الفا   .مكو

ٔشار يف هذا السیاق، ٕاىل وجود اتصاالت بني حكومة اململكة املغر  ظمة العمل العربیة من و بیة وم
ملغرب لمنظمة  ل تنظمي املؤمتر القادم  ٔ.  

  

  ...الخارجية العالقـات/أنشطة الرئاسة
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  الوزير األول لجمهورية البرتغالاستقبال        

شارن، السید عبد  ٔجرى    س جملس املس ٔول لرئ اخللیفة ا
وح، ٔول مجلهوریة ا   الصمد ق ر ا ات مع الوز اح ٔنطونیو م لربتغال، السید 

رب  4یوم االثنني وستا،  لس 2017دج  .مبقر ا

رز اجلانبان مستوى     ٔ لقاء،  الل هذا ا و
ن يف  القات الرشاكة والصداقة املمتزية اليت جتمع الب

االت، ٔكرث بفضل طبیعة العالقة   خمتلف ا واليت تعززت 
ن ،صاحب اجلال امل  ربط قائدي الب الطیبة اليت 
لو  محمد السادس نرصه هللا وخفامة السید مارسیلو ری

ٔكدا يف هذا إالطار   دي سوزا وریة الربتغال، و س  رئ
ل متتني التعاون وتنویع  ٔ ىل مواص العمل املشرتك من 
ة  ه مصل ٔرفع ملا ف ت  جماالته، والريق به ٕاىل مستو

 .لشعبني الصدیقنيا

لس ٕاىل اجلهود اليت یبذلها املغرب يف التصدي لٕالرهاب، ومعاجلة     س ا ٔول لرئ وتطرق اخللیفة ا
ٔمن واستقرار املنطقة املتوسطیة  ت اليت هتدد  د ل هذه الت ٔن رفع م لهجرة، معتربا  إالشاكالت املرتبطة 

ٔهنا ش شاور   .یتطلب مقاربة مشرتكة م

ٔمهیة البعد الربملاين يف تعزز وتوطید العالقات الثنائیة وشدد اخل    ىل  لس  س ا ٔول لرئ لیفة ا
القات الرشاكة إالسرتاتیجیة  ن لتدعمي  رملانيي الب ة بني  ر لك الفرص املتا ن، داعیا ٕاىل رضورة اس لب

ن  .القامئة بني الب

ر  انبه، اعترب الوز ٔولمن  رخي بال ٔنالربتغايل  ا هنام  ده واملغرب جتمعهام صداقة قویة وربط ب
االت ٕاىلمشرتك، داعیا  شمل اكفة ا ن ل لب  .بذل مزید من اجلهود لتعمیق العالقات الثنائیة 

ة اليت یقودها صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، واليت حتظى   لسیاسة إالفریق ٔشاد  و
ل الربتغالیني ارب واملامرسات الفضىل يف جمال الهجرةمبتابعة من ق ٔمهیة تبادل الت  .، مؤكدا 

ة،  ىل مستوى القارة إالفریق لتعاون القامئ بني املقاوالت الربتغالیة واملغربیة  كام نوه املسؤول الربتغايل 
ن دة سمتكن الب ٔن هناك جماالت وا ٔن املغر    معتربا  انبني ،خصوصا و ل یه من تطور رشاكة مرحبة  ب 

ة ان القارة إالفریق سیا لعدد من ب ة جتع رشاك ٕاقلميیا رئ  .سیاسة ٕافریق

ٔمحد التوزي   شارن، والسید  س جملس املس وسوس اخللیفة الثالث لرئ لقاء، السید محید  حرض ا
ى اململكة املغربیة لس، فضال عن سفرية مجهوریة الربتغال املعمتدة    .ٔمني ا

  
  المستشارينمجلس  
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   منتدى القيادات  وفد عن المجلس يشارك في
  .بالعاصمة اإليسلندية  السياسية النسائية

 

ك يف الفرتة  اف سلندیة رك ت العامصة إال ض اح

ادات السیاسیة 2017نونرب  30و 28بني  تدى الق ، م

ي مجع  سائیة، ا ادیة حول العامل 400حوايل ال   .امرٔة ق

ل املغرب يف هذه التظاهرة وفد من  وقد م

شارات السیدات شارن مكون من املس    :جملس املس

   

  شارن س جملس املس ئبة رئ ئ التازي 

حتاد العام ملقاوالت املغرب؛    عن فریق 

 ٔصا واملعارصة؛    جناة گومري عن فریق ا

  الل عن ٔف     .فریق العدا والتمنیةرمية 

شارات يف خمتلف  شطةوفقد سامهت السیدات املس ٔ املنظم حتت شعار  املربجمة مضن هذا املنتدى  ا

ىل غرار"ستطیع فعل ذ" ي تناول العدید من املواضیع املهمة  ساء تغیري العامل؟: "، وا ستطیع ال ، "یف 

ادة التفكري"وكذا  ٔ  ٕا فاعيف سیاسات السالم ا     .من وا

ئ التازي عرضا  ٔولویة"الل ورشة بعنوان  وقد قدمت السیدة  سطت "التمنیة املستدامة،   ،

رشیعات لتعزز  ر وال س رشهتا اململكة يف جماالت  ات اليت  ال التجربة املغربیة يف جمال إالصال من 

منوذج التمنوي املغريب، ٕاىل ددة يف ا انب إالجراءات اليت مت اختاذها ٕالدماج مفهوم التمنیة  ماكنة الطاقات املت

، الثقايف وكذا  ، السیا يئ، الفال ىل املستوى الب املستدامة يف السیاسات العامة اليت یمت وضعها 

عي    .ج

ني العام واخلاص يف املشاریع املنجزة يف املغرب، مشرية  ٔمهیة الرشاكة بني القطا ملناسبة ب رت  وذ

ي لعبه القطاع اخلاص يف ٕاجناح ٕاىل ور ا سبة لقمة رؤساء "23الكوب "و" 22الكوب " ا ل ، خصوصا 

ات اخلاصة  د القطا حتاد العام ملقاوالت املغرب، وسامهت يف توح املقاوالت، اليت مت تنظميها مببادرة من 
باس احلرا ح رس حول احلد من  ان حول الزتامات اتفاق    .ريتلف الب
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   من    ارسمي  اوفديستقبل  رئيس مجلس المستشارين
  .الشعراء واألدباء والكتاب واإلعالمين

 

ل س جملس  السید حكمي استق ن شامش رئ
شارن ٔربعاء  املس  ارمسی اوفد 2017نونرب  29یوم ا

ء   الشعراء من ٔد ني من القارات والنقاد وا الم وإال

ويل امخلس، و  ان ا لمهر ورة اخلامسة  املشاركني يف ا

ي  ساين، ا ة والشعر إال ضنتهبلوماسیة الثقاف  اح

  .مؤخرا بالد
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   بالغ تضامني مع الشعب الفـلسطيني صادر عن مجموعة الصداقة المغربية الفـلسطينية
  .بمجلس المستشارين

س  ري املسؤول لرئ ر و ر القرار اجلا ىل ٕا
لقدس  رتاف  ال ة والقايض  ٔمرك دة ا ت املت الوال
هيا، يف حتزي  ان الصهیوين، ونقل سفارهتا ٕا لك امصة 

هتااكته سافر  ي متادى يف ا ان العنرصي ا لهذا الك
ة ضد الشعب الفلسطیين املقاوم والقدس  املمهن
ة  ٔقىص املبارك، عقدت مجمو د ا الرشیف واملس
لس  ة مب الصداقة والتعاون املغربیة الفلسطی

ٔربعاء  ا طارئا یوم ا شارن اج رب  06املس  2017دج
ل التندید هبذه اخلطوة املهت ٔ واملستفزة اليت   ورة من 

ولیة ، وتدارس سبل الرد  ٔعراف واملواثیق ا ىل لك ا لسالم وضدا  ىل ٕارادة لك القوى احملبة  اءت ضدا 
 .لهيا 

نا الالمرشوط  شارن ٕاذ جندد تضام لس املس ة مب ة الصداقة املغربیة الفلسطی لیه فٕاننا يف مجمو و
لرتاجع الفوري عن هذا القرار الالمسؤول، ملا سیكون  مع الشعب الفلسطیين، نطالب إالدارة ا ة  ٔمرك

اد  سویة سلمیة و ل  ٔ ملنطقة، واملفاوضات اجلاریة من  ىل مسلسل السالم  من تداعیات وتبعات خطرية 
لزناع العريب  صفة  لسالم –وم ويل واكفة القوى احملبة  ل املنتظم ا   .إالرسائیيل، واملدعومة من ق
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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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  (212+)537218319 :الهاتف

س   (212+)537728134:الفا

 Bulletin.internecc@gmail.com:  الربید إاللكرتوين
  www.Parlement.ma:العنوان إاللكرتوين


