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6 يناير 2016

- وكالة التنمية الفالحية تطلق شارة جماعية تحمل اسم »محلي المغرب«، في مبادرة تهدف إلى تثمين وتنمية المنتجات 
المحلية بالمملكة، والترويج لها لدى المستهلكين المغاربة واألجانب.  

8 يناير 2016 

- يتمكن المكتب المركزي لالبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية موالية 
لما يسمى بتنظيم »الدولة االسالمية« االرهابي، تتكون من سبعة متطرفين ينشطون بدار بوعزة )نواحي الدار البيضاء(.

وأكدت التحريات األولية أن زعيم هذه الخلية على صلة وثيقة بقادة ميدانيين ل«داعش«، بالساحة السورية العراقية 
في إطار التنسيق لتجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة من أجل اكتساب الخبرات العسكرية الالزمة بمعسكراته في أفق العودة إلى 

المملكة لتنفيذ عمليات إرهابية تتماشى مع اجندته التخريبية.

- المملكة المغربية تعبر عن إدانتها الشديدة للتفجير اإلرهابي الجبان الذي استهدف مركزا لتدريب الشرطة في مدينة زليتن 
غربي ليبيا، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وكذا عن تضامنها مع الشقيقة ليبيا إزاء هذا العمل اإلجرامي 

اآلثم الذي يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البالد وتقويض كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبي.

11 يناير 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات على سلم ريشتر بإقليم فكيك.
   وقد حدد مركز هذه الهزة األرضية التي وقعت على الساعة الثانية صباحا و48 دقيقة في جماعة بوعنان.

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,3 درجات على سلم ريشتر بإقليم الحسيمة.
     وقد حدد مركز هذه الهزة األرضية التي وقعت على الساعة الثالثة صباحا و24 دقيقة في جماعة بني عمارت.

- يتم بمراكش تدشين أول منتزه ترفيهي موضوعاتي يحمل اسم »بالوزا الند«.
      ويتوجه هذا المنتزه، الذي يوجد في موقع استراتيجي بمدخل المدينة ويمتد على مساحة 24 ألف متر مربع، لكامل أفراد 

األسرة، مقترحا أنشطة تساير كل الفئات العمرية.

- يوقع المغرب والمكسيك، بمكسيكو سيتي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة.

12 يناير 2016 

المجال  في  الثنائي  للتعاون  مؤسساتي  إطار  إحداث  إلى  يهدف  تفاهم  بروتوكول  على  بالرباط،  والتشاد،  المغرب  يوقع   -
الصحي.

   
واللوجيستيك،  البحري  والنقل  الموانئ  تشمل مجاالت  وتعاون  اتفاقيات شراكة  ببنما سيتي، ثالث  وبنما،  المغرب  يوقع   -

والتكوين الدبلوماسي األكاديمي، والثقافة.
   

- المملكة المغربية تدين بأشد العبارات حادث التفجير اإلرهابي الذي استهدف منطقة سياحية وسط مدينة إسطنبول، وأودى 
بحياة عدد من السياح األجانب ومواطنين أتراك أبرياء وخلف إصابة عشرات آخرين بجروح.
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- افتتاح رسمي لسفارة المملكة المغربية بجمهورية بنما.
   

13 يناير 2016 

- يتمكن باحثون بجامعة القاضي عياض بمراكش، بدعم من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، من تركيب 
بطارية مغربية جديدة »ليتيوم-إيون« بتكلفة منخفضة.

    
- يترأس رئيس الحكومة، السيد عبد اإلله ابن كيران، بالرباط، حفل إطالق نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 

الخاص بالطلبة.
   

14 يناير 2016

- يوقع المغرب والباراغواي، بأسونسيون، عدة اتفاقيات للشراكة والتعاون تشمل، على الخصوص، مجاالت األمن الغذائي، 
والطاقة، واألبناك والمالية، والهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات والجرائم ذات الصلة.

15 يناير 2016

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف مواطن بلجيكي من 
أصل مغربي بمدينة المحمدية يدعى »ج.ع«، لعالقته المباشرة مع بعض منفذي االعتداءات اإلرهابية التي استهدفت باريس 

في شهر نونبر .2015
   

16 يناير 2016

مع شعب  تضامنه  ويعبر عن  واغادوغو،  في  وقعت  التي  الدموية  اإلرهابية  الهجمات  العبارات«  »بأشد  يدين  المغرب   -
وحكومة بوركينا فاصو.

    
18 يناير 2016

- وفاة المواطنة المغربية التي أصيبت بجروح في الهجوم اإلرهابي الذي وقع يوم الجمعة 15 يناير 2016 وسط عاصمة 
بوركينافاسو.

وكانت الراحلة ليلى العلوي التي أصيبت بعيارين على مستوى الذراع والساق، موجودة في وغادوغو في إطار مهمة 
إنجاز صور فوتوغرافية لحساب منظمة العفو الدولية.

منها على  بقطاعات مختلفة  اتفاقيات  غينيا«، على عدة   - »المغرب  الثالث  األعمال  منتدى  في ختام  بكوناكري  التوقيع   -
ونظرائهم  المغربي  الخاص  القطاع  ممثلي  بين  الجديدة،  والتكنولوجيات  والصناعة  والمالية  االستثمار  مجال  الخصوص 

الغينيين بهدف توثيق روابط التعاون بين البلدين.
    

التراب، وذلك على هامش  التعمير وإعداد  للتعاون في مجالي  اتفاق  بروتوكول  بالرباط، على  والتوغو،  المغرب  يوقع   -
فعاليات الدورة األولى للمهرجان الوطني للهندسة المعمارية.

   
17 و18 يناير 2016

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف ثالثة عناصر متطرفة 
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تنشط بمدينة طنجة، موالية لما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية« اإلرهابي. 
   

20 يناير 2016

للتأمين، الخاص بتغطية سالسل  الذي أطلقته شركة سهام  للتأمين الفالحي »تأمين المحصول«،  الجديد  المنتوج  - تسويق 
الحبوب والقطاني الغذائية والزراعات الزيتية ضد المخاطر المناخية األساسية وهي الجفاف وركود المياه والبرد والصقيع 
والرياح القوية والرياح الرملية، وذلك على اثر اتفاقية وقعها، بالرباط، كل من  وزير االقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، 
ووزير الفالحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، والرئيس المدير العام لشركة سهام للتأمين السيد أحمد المهدي التازي.

   
21 يناير 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة 5,2 درجات على سلم ريشتر، نحو الساعة الواحدة و47 دقيقة بعرض سواحل الناظور.
   

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,4 درجات على سلم ريشتر،  نحو الساعة الواحدة و57 دقيقة بعرض سواحل الناظور.

- يتم بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والصين إلحداث المركز الثقافي الصيني بالمغرب.

22 يناير 2016

- تنفيذا لألمر السامي ألمير المؤمنين صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا، أقيمت، بمسجد محمد السادس بسال 
الجديدة، صالة االستسقاء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن، مرفوقا بصاحبة السمو الملكي 
األميرة لال خديجة، وذلك إحياء لسنة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، كلما قل وانحبس المطر عن الناس 

واشتدت الحاجة إليه.

24 يناير 2016
-

العماري  إلياس  السيد  انتخاب  ببوزنيقة،  المنعقد  الثالث لحزب األصالة والمعاصرة  الوطني  المؤتمر  يتم في ختام أشغال   
باإلجماع أمينا عاما جديدا لحزب األصالة والمعاصرة، فيما تم انتخاب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري باإلجماع رئيسة 

للمجلس الوطني للحزب.

25 يناير 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة 6,3 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الناظور نحو الساعة الرابعة و22 دقيقة. 

- تسجيل هزة أرضية بقوة 5,3 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الناظور نحو الساعة الرابعة و34 دقيقة.

- تسجيل هزة أرضية بقوة 5,5 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الناظور نحو الساعة الخامسة و54 دقيقة.

- تسجيل هزة أرضية بقوة 9 ,4 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الناظور نحو الساعة الثانية و52 دقيقة بعد الظهر.

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,8 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الناظور حوالي الساعة الرابعة ودقيقتين بعد الزوال.

- التوقيع بالرباط، على الميثاق الوطني الجديد للسياحة المستدامة، والذي يشمل أربعة معايير تشرك مختلف الفاعلين من 
مهنيين وسياح ومواطنين. 
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- التوقيع بالرباط على اتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وجمهورية ساو تومي وبرينسيبي.

وعدم  االستثمارات  وحماية  بتشجيع  تتعلقان  اتفاقيتين  على  بالرباط،  وبرينسيبي،  ساوتومي  وجمهورية  المغرب  يوقع   -
االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

- التوقيع بالرباط على اتفاقية تهم إحداث مشروع »المختبر المفتوح« ل )بوجو - سيتروين(.
ويعتبر هذا المشروع، الذي يعد األول من نوعه على مستوى القارة اإلفريقية، ثمرة تعاون بناء بين كل من الجامعة 

الدولية للرباط وجامعة محمد الخامس والشركة الفرنسية )بوجو - سيتروين(.

26 يناير 2016 

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,7 درجات على سلم ريشتر حوالي الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة بعرض سواحل إقليمي 
الناظور والحسيمة.

- يترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، السيد لحسن الداودي والسيدة ستيفانيا جيانيني، وزيرة التربية 
والجامعة والبحث اإليطالية، بروما، حفل التوقيع على اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

- يتم التوقيع بروما على اتفاقية بين إيطاليا والمغرب يتم بموجبها إحداث »المدرسة األورو- متوسطية للهندسة المعمارية 
والتخطيط العمراني« داخل الجامعة األورو متوسطية بفاس.

27 يناير 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة 4,7 درجات على سلم ريشتر حوالي الساعة السادسة و32 دقيقة صباحا بعرض سواحل إقليمي 
الناظور والحسيمة.

29 يناير 2016 

- المغرب يعرب عن إدانته الشديدة لالعتداء الغادر الذي استهدف أحد المساجد بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية، 
وخلف عددا من الضحايا.

2 فرباير 2016

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية على صلة 
بما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، تتكون من  7متطرفين ينشطون بمدن مراكش والعيون وبوجدور.

4 فرباير 2016

الرسمي  الشروع في االستغالل  )إقليم ورزازات(، حفل  بجماعة غسات  يترأس،  السادس  الملك محمد  الجاللة  - صاحب 
للمحطة األولى من المركب الشمسي نور- ورزازات التي تحمل اسم »نور 1«، وإعطاء انطالقة أشغال إنجاز المحطتين 

الثانية والثالثة لهذا المشروع الضخم )نور 2 ونور 3(.

5 فرباير 2016

التكنولوجي  القطب  إنجاز  أشغال  انطالقة  الواد، على إعطاء  فم  بجماعة  السادس يشرف،  الملك محمد  الجاللة  - صاحب 
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الواد- العيون، حاضرة المعرفة واالبتكار الرامية إلى تنمية األقاليم الجنوبية، رصدت له استثمارات بقيمة  )تكنوبول( فم 
ملياري درهم.

    وبهذه المناسبة، أشرف جاللة الملك على وضع الحجر األساس إلنجاز جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية 
بالعيون. 

العيون(، على  )إقليم  المرسى  الحضرية  بالجماعة  السادس يشرف، بموقع »فوسبوكراع«  الملك محمد  الجاللة  - صاحب 
إعطاء انطالقة إنجاز مشروع مركب صناعي مندمج إلنتاج األسمدة.

- يتولى المغرب، في شخص مديرة المركز المغربي النعاش الصادرات )المغرب تصدير( زهرة معافري، الرئاسة المشتركة 
للمجلس االستشاري لمركز التجارة الدولية، وهي وكالة مشتركة تابعة لألمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية مقرها بجنيف. 

6 نونرب 2016 

الخارجية  السادس وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون  الملك محمد  السيد ناصر بوريطة يعين من طرف صاحب الجاللة   -
والتعاون.

- السيد عبد الحميد عدو يعين من طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط الملكية 
المغربية.

7 فرباير 2016 

- تعلن شبكات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات والحركات االجتماعية، التي عقدت اجتماعا، بالرباط، للتداول حول 
مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطار حول التغيرات المناخية )كوب 22(، المزمع عقده بمراكش، شهر نونبر المقبل، عن 

تأسيس »التحالف المغربي من أجل عدالة مناخية«.

8 فرباير 2016

- جمع عام تأسيسي بسال للجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، وانتخاب السيد خالد المريني رئيسا لها. 

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس، بمدينة الداخلة، مراسم إطالق برنامجي تنمية جهتي الداخلة-وادي الذهب 
وكلميم-واد نون، والتوقيع على عقدي البرنامج المتعلقين بهما.

9 فرباير 2016 

- يتم بالرباط التوقيع على اتفاقية للتعاون اإلسالمي، وبروتوكول اتفاق بشأن تكوين األئمة بين المملكة المغربية وجمهورية 
تشاد. 

    
10 فرباير 2016 

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التصدي للتهديدات 
اإلرهابية، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة معتقلين سابقين بمقتضى قانون مكافحة اإلرهاب، ينحدرون من مكناس 

وتطوان ومرتيل وأكوراي.
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12 فرباير 2016 

- يتم اختيار المغرب باإلجماع من قبل الدول االفريقية كمنسق للمجموعة األفريقية داخل منظمة التجارة العالمية برسم سنة 
2016 .

14 فرباير 2016

- المغرب يدين ب«كل شدة« الهجوم اإلرهابي، الذي نفذ بكيدال، وخلف مقتل ثالثة جنود ماليين وستة من أفراد القبعات 
الزرق من غينيا تابعين لقوات بعثة األمم المتحدة المتكاملة لتحقيق االستقرار في مالي )مينوسما(.

16 فرباير 2016 

- تعيين الفرنسي هيرفي رونار مدربا جديدا للمنتخب الوطني »ألف« والمنتخب الوطني لالعبين المحليين، خلفا لإلطار 
الوطني بادو الزاكي، الذي تم إنهاء العقد معه بالتراضي بعد 20 شهرا قضاها على رأس اإلدارة التقنية للمنتخب الوطني 

األول.

17 فرباير 2016 

اثنان منهم في حالة خطيرة، في حادثة سير وقعت  - ثمانية أشخاص يلقوا مصرعهم وثالثون آخرون يصابون بجروح، 
الكبير  الحجم  من  وسيارة  المسافرين  لنقل  حافلة  بين  اصطدام  إثر  على  الناظور(،  )إقليم  العروي  مدينة  من  كلم   15 بعد 

)فارغونيت(، على مستوى جماعة تزطوطين، بالطريق الوطنية رقم . 15
    

18 فرباير 2016

- تمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض »مخطط إرهابي 
خطير« من خالل تفكيك شبكة إرهابية تتكون من 10 عناصر من بينهم مواطن فرنسي وحجز أسلحة وذخائر، كان عناصرها 

ينشطون بمدن الصويرة ومكناس وسيدي قاسم.

20 فرباير 2016

- انتخاب المغرب باإلجماع لرئاسة الجمعية اإلفريقية للماء في شخص المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
للشرب، السيد علي الفاسي الفهري، وذلك خالل الجمع العام للجمعية، المنعقد بنيروبي.

22 فرباير 2016 

- تسجيل هزة أرضية بقوة 5,4 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة والناظور، على الساعة الثالثة و46 دقيقة 
صباحا. 

    كما تم تسجيل هزتين ارتداديتين بعرض سواحل الحسيمة والناظور، األولى بقوة 4,4 درجات على الساعة الرابعة و14 
دقيقة، والثانية بقوة 3,9 على الساعة السادسة و43 دقيقة.

23 فرباير 2016 

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع المصالح األمنية 
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االسبانية، من إيقاف أحد أفراد خلية إرهابية بفرخانة، نواحي الناظور، تزامنا مع اعتقال ثالثة شركاء آخرين بمدينة سبتة.
    

- تسجيل هزة أرضية بقوة 4,6 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة والناظور، في حدود الساعة الثامنة و46 
دقيقة صباحا.

- يتم بمدينة مراكش افتتاح مشروع »دار لوضو« الذي يضم متجرا ومراحيض عمومية راقية، التي تروم تلبية حاجيات 
السياح، باإلضافة إلى المغاربة في الوضوء داخل فضاء نظيف أو اقتناء منتوجات خاصة بالنظافة.

   
24 فرباير 2016

- إضراب وطني عام دعت إليه كل من االتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل واالتحاد العام للشغالين 
بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

25 فرباير 2016

- قررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات األوروبية باستثناء ما يتعلق باالتصاالت المرتبطة بملف الطعن 
الضرورية  بالتفسيرات  التوصل  انتظار  في  األوروبي، وذلك  المغربية واالتحاد  المملكة  بين  المبرم  الفالحي  االتفاق  ضد 

وتقديم الضمانات الالزمة من الجانب االوربي.

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,4 درجات على سلم ريشتر بإقليم ميدلت.
    وقد حدد مركز هذه الهزة التي وقعت على الساعة العاشرة ليال و5 دقائق في جماعة سيدي يحيى أو يوسف.

26 فرباير 2016 

- يترأس السيد عبد اإلله ابن كيران، رئيس الحكومة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، السيد محمد مبديع، 
بالرباط، االنطالقة الرسمية لبوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية الرامية إلى تقريب اإلدارة من المواطنين.

   وتتوخى البوابة )ماب.سيرفيس-بوبليك.ما( تسهيل ولوج المواطنين ألزيد من 14 ألف مرفق عمومي في مجموع التراب 
الوطني وجعل المعلومات الالزمة المتعلقة باإلجراءات اإلدارية رهن إشارة المستعملين.

28 فرباير 2016 

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,9 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة والناظور، في حدود الساعة الحادية عشرة 
و3 دقائق و18 ثانية صباحا.

3 مارس2016

-انضمام الملتقى الدولي محمد السادس أللعاب القوى للرباط إلى حظيرة العصبة الماسية أللعاب القوى ليصبح بذلك أول 
ملتقى إفريقي يقوم برفع هذا التحدي.

   
- تسجيل هزة أرضية بعرض سواحل الحسيمة والناظور ب 1 ر5 درجات درجات على سلم ريشتر.

   وقد تم تحديد مركز هذه الهزة األرضية، التي تم تسجيلها في حدود الساعة الحادية عشرة و36 دقيقة و25 ثانية صباحا، 
على بعد 30 كلم من الساحل وعلى عمق 23 كلم.
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7 مارس 2016

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية على 
صلة بما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، تتكون من خمسة متطرفين ينشطون بمدينة السمارة ومنطقتي »بلفاع« و«أيت 

عميرة« بإقليم اشتوكة أيت باها، وذلك في إطار التصدي لإلرهاب.
    

- المغرب يدين، بأشد العبارات، االعتداء اإلرهابي الذي استهدف مجمعا أمنيا بمدينة بنغردان بتونس وأودى بحياة عدد من 
الضحايا، بينهم مدنيون وأفراد من قوات األمن. 

   
8 مارس 2016 

- حكومة المملكة المغربية تعبر عن احتجاجها القوي على تصريحات األمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون حول 
قضية الصحراء المغربية، خالل زيارته األخيرة للمنطقة.

9 مارس 2016 

الترابية  باإلدارتين  الجدد  جاللته  وعمال  والي  بالرباط،  الملكي  بالقصر  يستقبل،  السادس  محمد  الملك  الجاللة  - صاحب 
والمركزية للمملكة.

11 مارس 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة 5,3 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة والناظور، وقعت في حدود الساعة الرابعة 
و16 دقيقة صباحا، وتلتها )في حدود الساعة الرابعة و19 دقيقة( هزة أخرى أقل قوة )4,3 درجات(.

للكاتبة  الوطني  اليوم  فعاليات  ختام  في  وذلك  المغاربية  الكاتبة  لرابطة  رئيسة  عمر  يحضيه  عزيزة  الكاتبة  انتخاب  يتم   -
المغربية المنظم بالرباط.

   
12 مارس 2016 

- تسجيل هزة أرضية بقوة 5,3 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة والناظور، وقعت في حدود الساعة الثالثة 
وأربع دقائق بعد الزوال، وتلتها في حدود الساعة الثالثة و17 دقيقة هزة أخرى أقل قوة 5.1 درجات.

 
13 مارس 2016 

- أزيد من ثالثة ماليين شخص يشارك، بالرباط، في المسيرة الشعبية التي دعت إليها األحزاب السياسية والنقابات وهيئات 
المجتمع المدني، للتنديد باالنزالقات اللفظية لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء المغربية.

   
- تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر4 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة والناظور، وقعت في حدود الساعة الثامنة 

و54 دقيقة مساء، تلتها في حدود الساعة التاسعة ليال هزة أخرى أقل قوة 3.1 درجات.

14 مارس 2016 

- احداث مجلس اقتصادي يهدف الى إعطاء دفعة جديدة للعالقات المغربية الروسية، تم اإلعالن عنه بمناسبة اللقاء االقتصادي 
الى روسيا  السادس  الملك محمد  الجاللة  الرسمية لصاحب  الزيارة  في موسكو على هامش  المنعقد   « »المغرب وروسيا 

االتحادية.
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  كما تم تميز هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من االتحاد العام للمقاوالت بالمغرب ومجلس األعمال المغربي الروسي، بالتوقيع 
والطاقة،  الغدائية  الصناعات  تغطي مجاالت  والتي  البلدين،  في كال  االقتصادية  الفعاليات  بين  اتفاقيات شراكة  أربع  على 

واألدوية.

- بتعليمات سامية من صاحب الجاللة الملك محمد السادس، يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صالح الدين 
مزوار، بنيويورك، األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، الذي يسلمه رسالة »تعرض بتفصيل االحتجاجات الرسمية 

للحكومة المغربية بخصوص تصريحاته غير المقبولة وتصرفاته المرفوضة خالل زيارته االخيرة إلى المنطقة«.
   

15 مارس 2016 

- تسجيل هزة أرضية بقوة 5,8 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة والناظور، وقعت في حدود الساعة الرابعة 
وأربعين دقيقة صباحا.

- شارك أزيد من 180 ألف شخص بالعيون في مسيرة شعبية وتلقائية، دعا إليها شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبون 
المحليون والهيئات السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني باألقاليم الجنوبية، للتنديد باالنزالقات اللفظية لألمين العام 

لألمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء المغربية.
   

- يترأس وزير الصحة، السيد الحسين الوردي، بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقية وطنية جديدة تتعلق بالتعويض عن األدوية 
للتأمين اإلجباري األساسي عن المرض والصيادلة، وذلك في إطار تجديد  المدبرة  الهيئات  المؤدي، بين  الثالث  في إطار 

االتفاقيات الوطنية وتحسين ولوج المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لألدوية.
   وسيستفيد مؤمنو التأمين اإلجباري األساسي عن المرض بمقتضى اتفاقية الثالث المؤدي، من اإلعفاء من تسبيق المصاريف 
المتعلقة ببعض األدوية المعوض عنها برسم التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، وهو ما سيمكنهم من الولوج لقائمة 
من األدوية الباهظة الثمن، والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمة لالتفاقية من 

ضمن 12 ألف صيدلية بالمغرب. 

- عقب التصريحات »غير المقبولة« والتصرفات »المرفوضة« لألمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، خالل زيارته 
التالية، والمتمثلة في إجراء »تقليص ملموس  األخيرة للمنطقة، قررت حكومة المملكة المغربية اتخاذ »التدابير الفورية« 
خالل األيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة االرادية التي 

تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم«.

- يتم بالدار البيضاء التأسيس الرسمي لالتحاد الوطني لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية برئاسة المخرج محمد 
عبد الرحمان التازي.

   ويمثل اإلطار الجديد الهيئات التالية: الغرفة الوطنية لمنتجي األفالم والنقابة المغربية لمحترفي المسرح والنقابة الوطنية 
لمهنيي السينما بالمغرب والغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي األفالم، والغرفة المغربية لموزعي األفالم والغرفة 

المغربية لقاعات السينما والنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري.

16-15 مارس 2016 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس يقوم بزيارة رسمية لروسيا االتحادية.
   

16 مارس 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة 5,1 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة والناظور، وقعت في حدود الساعة الرابعة 
و27 دقيقة و34 ثانية بعد الظهر.
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- تنفيذا لإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية والتي أعلن عنها في بالغ رسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، 
والسياسي  المدني  المكون  في  الملموس  بالتقليص  المعنيين  االشخاص  الئحة  المتحدة  لألمم  العامة  لألمانة  المغرب  يسلم 

للمينورسو، والذين سيغادرون فعليا خالل االيام المقبلة.
    كما تم اتخاذ االجراءات الفعلية من أجل إلغاء المساهمة االرادية للمغرب في ما يخص سير عمل المينورسو

21 مارس 2016

البترولية، وذلك بفعل  المنتوجات  لتكرير  القضائية لشركة »سامير«  بالتصفية  البيضاء تقضي  بالدار  التجارية  المحكمة   -
الوضعية المتأزمة التي تعيشها الشركة.

24 مارس 2016 

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،  من تفكيك خلية إرهابية موالية 
لفرع ما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، اإلرهابي بليبيا، تتكون من تسعة أفراد، ينشطون بمراكش والسمارة،  ودواري 

»الحيدات« و«الزبيرات« )سيدي بنور(، باإلضافة إلى حد السوالم.

25 مارس 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة والناظور، وقعت في حدود الساعة العاشرة 
ليال و28 دقيقة، وتلتها هزة أرضية ثانية بقوة 7ر3 درجات على سلم ريشتر، حوالي الساعة العاشرة ليال و56 دقيقة.

30 مارس 2016

- يتم بالرباط، خالل حفل ترأسه رئيس الحكومة، السيد عبد اإلله ابن كيران، التوقيع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني مع عدد من القطاعات الحكومية ومجموعة الشركاء والفاعلين االقتصاديين في القطاعين العام والخاص، على العقد 
المهني والمندرجة في إطار تنزيل رؤية 2015-2030  للتكوين  الوطنية  لتنفيذ االستراتيجية  البرنامج واالتفاقيات اإلطار 

إلصالح منظومة التربية والتكوين، والرامية إلى تأهيل وتكوين 10 ماليين مواطن في أفق سنة .2021

فاتح و2 أبريل 2016 

- في إطار البحث المتواصل على خلفية تفكيك الخلية اإلرهابية الموالية لفرع »داعش« بليبيا والتي كانت تنشط بمراكش 
والسمارة وسيدي بنور وحد السوالم، يتم إلقاء القبض بالدار البيضاء وحد السوالم، على عنصرين آخرين مكلفين بالتمويل 

والتنسيق مع مقاتلي هذا التنظيم اإلرهابي بليبيا.

5 أبريل 2016 

- الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية تتوج أشغالها، بالدوحة، بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون 
ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية، تهم عددا من مجاالت التعاون الثنائي.

8 أبريل 2016 

- مجلس النواب يصادق باإلجماع، في جلسة عمومية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية.
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- تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل إقليمي الحسيمة والناظور، وقعت في حدود الساعة 
السابعة وعشر دقائق صباحا.

14 ابريل 2016 

الثاني(، الذي تبلغ قيمته 450 مليون  الثاني )الميثاق  - يوقع المغرب وهيئة تحدي األلفية، بالرباط، على برنامج التعاون 
دوالر.

وقد تم التوقيع على هذا الميثاق الثاني بين رئيس الحكومة، السيد عبد اإلله ابن كيران، والرئيسة المديرة العامة لهيئة 
تحدي األلفية، السيدة دانا هايد، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط.

21 أبريل 2016 

- يوقع المغرب وإيطاليا، بمقر األمم المتحدة بنيويورك، على مذكرة تفاهم في مجال البيئة.

- يتم بالرباط، رسميا، افتتاح مكتب جديد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، خالل حفل جرى بحضور مسؤولين حكوميين 
وممثلين عن منظمة األمم المتحدة.

- يوقع المغرب واإلمارات العربية المتحدة، بمقر األمم المتحدة، على مذكرة تفاهم تروم تقديم الدعم التقني للمركز 
المغربي للكفاءات للتغيرات المناخية. 

22 ابريل 2016

- توقع المملكة المغربية والمملكة األردنية الهاشمية، بالرباط، على 15 اتفاقية في مختلف المجاالت، وذلك في إطار أشغال 
الحكومة، ورئيس  رئيس  كيران،  بن  اإلله  عبد  السيد  برئاسة  التي عقدت  األردنية،  المغربية  العليا  للجنة  الخامسة  الدورة 

الوزراء بالمملكة األردنية الهاشمية، السيد عبد هللا النسور.
الميثاق  توقيع هذا  إطار حفل  المناخية، في  التغيرات  باريس حول  اتفاق  بنيويورك،  المتحدة  األمم  بمقر  المغرب،  يوقع   -

التاريخي، الذي انعقد بحضور صاحبة السمو الملكي األميرة لال حسناء، التي تمثل صاحب الجاللة الملك محمد السادس. 

22 أبريل 2016 

- جدد األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره األخير لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة حول الوضع بالصحراء، 
نشر بتاريخ 22 أبريل 2016، دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وأوصى بتمديد ل12 

شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2017، لمهمة المينورسو.

24 أبريل 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3ر5 على سلم ريشتر في عرض السواحل األطلسية، على الساعة 15 و54 دقيقة و8 ثواني 
بتوقيت غرينيتش. 

25 أبريل 2016

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس، بقصر الصخير )المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين(، مرفوقا بصاحب السمو 
الملكي االمير موالي رشيد، مع عاهل البحرين، صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفل التوقيع على ثالث 

اتفاقيات للتعاون الثنائي.
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26 أبريل 2016

- يقضي المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين، على إثر االقتراع الذي أجري 
في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، ويأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر 

برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

27 أبريل 2016

- يتم التوقيع، بالرباط، على اتفاقية تعاون بين المغرب وبوركينافاسو تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة 
وتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين.

- يتم التوقيع، بالرباط، على مذكرة تفاهم بين المغرب والسينغال تهم تحديث اإلدارة العمومية وتعزيز القدرات في مجال 
تدبير وتنمية الموارد البشرية.

- يوقع المغرب وموريتانيا، بمكناس، على اتفاق إطار لرفع مستوى التعاون في المجال الفالحي وتنمية مناطق الواحات.

- يوقع المغرب وفلسطين، بمكناس، على مذكرة تفاهم من أجل تفعيل بروتوكول التعاون في المجال الزراعي.

- المغرب ينتخب رئيسا لمرصد الصحراء والساحل لوالية تمتد ألربع سنوات، في ختام الدورة العشرين لمجلس إدارة هذه 
الهيئة والدورة الخامسة لجمعه العام المنعقدتين بالرباط.

- يتم بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للطيران المدني بالمغرب والهيئة العامة للطيران المدني بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات ذات الصلة. 

- يوقع المغرب وكوت ديفوار، بمكناس، اتفاقيات إطار للشراكة في إطار مقاربة جنوب-جنوب مربحة للطرفين، وذلك على 
هامش الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للفالحة بالمغرب.

  ووقع هذه االتفاقيات، التي تأتي لتعزيز التعاون الثنائي، عن الجانب المغربي، وكالة التنمية الفالحية والوكالة المغربية 
للتعاون الدولي، فيما مثل الجانب اإليفواري الوكالة الوطنية لدعم التنمية القروية والقطب الفالحي إفريقيا.

28 أبريل 2016 
-

 المغرب ينضم رسميا إلى االتحاد الدولي لسيدات األعمال والمهنيات، وذلك من خالل إحداث فرع الرباط-المغرب.
     وقد رأى فرع المغرب لسيدات األعمال والمهنيات النور، خالل مؤتمر نظم ما بين 26 و28 أبريل الجاري بالقاهرة، 
بمبادرة من جمعية سيدات األعمال المصريات )إيبوا(، وبحضور ياسيمن درويش وأماني عصفور، على التوالي رئيسة 

ونائبة رئيسة االتحاد الدولي لسيدات األعمال والمهنيات.

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون 
من ثالثة أفراد ينشطون بمدينة الناظور، موالين لما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«.

     وأظهرت المعطيات أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من قياديين ب«داعش« بهدف إنشاء والية تابعة له بشمال المملكة 
تتولى التخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات االنتحارية بواسطة سيارات مفخخة تستهدف مؤسسات حيوية وحساسة بالمملكة، 

وذلك بدعم لوجيستيكي من هذا التنظيم اإلرهابي.

- مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يقرر تمديد والية بعثة المينورسو لسنة واحدة، إلى غاية 30 أبريل 2017، وهو ما يكرس 
مرة أخرى تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا في هذا الصدد، ب«الجدية وذات المصداقية« الجهود 
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التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء.
       وفي قراره رقم 2285، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وامتناع ثالثة ومعارضة اثنين، أكد مجلس 
األمن أنه »يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى األمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية 

والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية )النزاع(«.

- يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة، عمر هالل، بمقر األمم المتحدة، أن المغرب أخذ علما بالقرار 2285 
لمجلس األمن، الذي يمدد لمدة سنة واحدة والية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل .2017

     وأوضح السيد هالل، في تصريح افتتاحي خالل لقاء صحفي عقده عقب تصويت مجلس األمن، أن »المغرب أخذ علما 
بهذا القرار، الذي يجدد التأكيد على المعايير الرئيسية الخمسة للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع اإلقليمي، 

الذي طال أمده«.

-أخذت المملكة المغربية علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس األمن حول قضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه يشكل 
انتكاسة صارخة لجميع مناورات األمانة العامة لألمم المتحدة، وفق ما جاء في بالغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

      وأكدت الوزارة أن »هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس األمن منذ 2004 وأوضحها 
بعبارات عملية سنة 2007. ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات االمانة العامة لألمم المتحدة، خاصة منها 
تلك التي تم القيام خالل زيارة االمين العام وتلك التي وردت في تقريره االخير«، مشيرة الى أن »هذه المناورات تهدف الى 

تحوير معايير الحل السلمي واحياء خيارات متجاوزة وادراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس االمن«.

2 مايو 2016

- تتمكن المصالح األمنية بمدينة السعيدية من إيقاف أحد الموالين لما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية »، أثناء تسلله إلى 
التراب الوطني عبر الجزائر.

3 ماي 2016 

- يتم، بالرباط، إعطاء االنطالقة الرسمية لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتوقيع على اإلطار التعاقدي لبرامجها 
العشر التي تشمل 239 مشروعا بين القطاعات والهيئات المعنية، وذلك في لقاء ترأسه رئيس الحكومة عبد اإلله ابن كيران، 

والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة محمد مبديع.

4 ماي 2016

المتعلق بمجلس   90.15 التنظيمي رقم  القانون  باإلجماع في جلسة عمومية، على مشروع  المستشارين يصادق  - مجلس 
الوصاية.

5 ماي 2016

- يتم بالرباط التوقيع على اتفاقية بين الحكومة ومهنيي قطاع ترحيل الخدمات يتم بمقضتاها مواكبة الدولة للقطاع بهدف 
خلق 60 ألف منصب شغل إضافي، وتحقيق رقم معامالت في تصدير الخدمات يقدر ب 18 مليار درهم في غضون 2020. 

      
- توقف مصالح األمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مواطنا 
مغربيا ينحدر من مدينة القنيطرة، قادما من ليبيا عبر تونس، ظل مبحوثا عنه بعد مغادرته المملكة بداية السنة الجارية، يشتبه 

في التحاقه بجماعة مقاتلة تنشط بليبيا. 
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6-5 ماي 2016 

- وفاة 6 أشخاص )4 بإقليم تارودانت و2 بإقليم ورزازات( فيما يعد اثنان آخران في عداد المفقودين )1 بإقليم تارودانت و1 
بإقليم ورزازات(، بسبب األمطار الغزيرة التي عرفها إقليما تارودانت وورزازات والتي أدت إلى حدوث فيضانات.

7 ماي 2016
-

 حزب البديل الديمقراطي يعقد مؤتمره التأسيسي بقاعة العرض بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بمدينة المحمدية تحت شعار 
»الثقة في بالشعب هي البديل«.

11 ماي 2016 

- يتم بالرباط، التوقيع على اتفاق المقر بين المغرب وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(، وذلك بهدف 
استمرارية حضور هذه المؤسسة بالمملكة.

- يوقع صاحب الجاللة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة السيد شي جين بينغ، بقصر الشعب 
ببكين، اإلعالن المشترك المتعلق بإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.

    كما ترأس قائدا البلدين بهذه المناسبة حفل التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائي تهم بالخصوص المجال 
القضائي واالقتصادي والمالي، والصناعة والسياحة والثقافة والطاقة والبنية التحتية والشؤون القنصلية. 

12 ماي 2016

العام  القطاعين  بين  الشراكة  اتفاقيات  من  التوقيع على عدد  ببكين، حفل  يترأس،  السادس  الملك محمد  الجاللة  - صاحب 
والخاص، وذلك في إطار الشراكة االستراتيجية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.

13 ماي 2016 

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض مخطط إرهابي 
خطير، على خلفية إيقاف مواطن تشادي تابع لتنظيم »داعش« في أحد البيوت اآلمنة بمدينة طنجة، وذلك بناء على معلومات 

ميدانية دقيقة. 
    وقد كشفت التحريات األولية أن المعني باألمر، الذي ولج المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 4 ماي 
2016، قادما إليه من التشاد، تم إيفاده إلى المملكة من قبل ما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، من أجل تأطير وتكوين 
خاليا نائمة تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي لشن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض 

البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية، في أفق زعزعة أمن واستقرار البالد تماشيا مع أجندة »داعش«.

17 ماي 2016 

رئيسا  باالجماع،  لحلو،  كمال  السيد  »أرتي«  المستقلة  والتلفزات  اإلذاعات  جمعية  رئيس  انتخاب  البيضاء،  بالدار  يتم،   -
للكونفدرالية اإلفريقية لإلذاعات والتلفزات المستقلة، خالل اليوم المخصص لتخليد الذكرى العاشرة لتحرير القطاع السمعي 

البصري بالمغرب.

- تؤكد وزارة الداخلية أن التقرير االخير للخارجية األمريكية ل 13 أبريل 2016 حول حقوق االنسان بالمغرب افترائي، 
بشكل حقيقي حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختالقها جملة وتفصيال ومن التقييم المغلوط إلى » الكذب« الموصوف، 

مشددة على أن »المغرب يجد نفسه مجبرا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزالقات هذا التقرير«.
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18 ماي 2016

- على إثر رد فعل المتحدث باسم الخارجية االمريكية، الذي رفض جملة وتفصيال، تأكيدات الحكومة المغربية بخصوص 
المضمون االفترائي للتقرير حول حقوق اإلنسان، تم استدعاء سفير الواليات المتحدة االمريكية بالرباط السيد دوايت بوش، 
من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية السيد ناصر بوريطة، بحضور السيد محمد ياسين المنصوري المدير العام 

للدراسات والمستندات.

    وفقد عرضت خالل هذه المقابلة، على السفير األمريكي ثالث حاالت تؤكد التالعب الواضح واالخطاء الفاضحة في 
الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية االمريكية.

القروية  بالجماعة  واشهو  آيت  أحالل بضواحي قصر  وادي  أن جرفتهم سيول  بعد  الثالثة مصرعهم  وأطفالها  أم  لقيت   -
تاديغوست بدائرة كلميمة، بسبب عاصفة رعدية ضربت المنطقة أدت الى فيضان مما تسبب في جرف هذه العائلة من الرحل 

بأكملها.

26 ماي 2016 

- إعالن مدينة سيدي سليمان المدينة ال56 بدون صفيح، حسب وزارة السكنى وسياسة المدينة.

30 ماي - فاتح يونيو 2016

- نائب الرئيس الهندي، السيد محمد حامد األنصاري، يقوم بزيارة رسمية للمغرب توجت بالتوقيع بين البلدين على برنامج 
المغربية  واألكاديمية  الخارجية  للخدمات  الهندي  المعهد  بين  للتفاهم  مذكرة  وعلى   2016-2019 لسنوات  الثقافي  للتبادل 

للدراسات الدبلوماسية.
كما تم خالل هذه الزيارة، إحداث غرفة مغربية هندية للتجارة والصناعة كبنية موجهة للنهوض بالمبادالت والتعاون 

بين البلدين.

31 ماي 2016

- يتم بالرباط افتتاح مركز وطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية كبنية موجهة لتدبير مخاطر حرائق الغابات واألخطار 
التي تهدد الغطاء النباتي.

فاتح يونيو 2016

- يتم بميناء طنجة المتوسط، افتتاح أول منصة لوجستيكية للتبريد بالمنطقة الحرة تحت اسم »فريو بويرتو« باستثمار مالي 
ما  وهو  والبحرية،  الزراعية  للمنتجات  والمستوردين  المصدرين  احتياجات  تلبية  أجل  من  وذلك  درهم،  مليون   50 قدره 

سيعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية وسيساهم في ضمان جودة المنتجات المصدرة.

2 يونيو 2016

- يوقع المغرب والمنظمة الدولية للهجرة، بجنيف، على مذكرة تفاهم في مجال تدبير الهجرة وذلك على هامش الدورة 105 
لمؤتمر العمل الدولي.

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 
ستة أفراد ينشطون بمدن تطوان ومارتيل والدار البيضاء، موالين لما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«.
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- يصادق مجلس الحكومة، برئاسة السيد عبد اإلله ابن كيران، على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي األلفية 
بالمغرب الذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات االتفاقية التي وقعت في 30 نونبر 2015 بين الحكومة المغربية ونظيرتها 
األمريكية، ممثلة في هيئة تحدي األلفية، حيث تم التوقيع على ميثاق ثان يهدف إلى التقليص من الفقر عن طريق التنمية 

االقتصادية.

بمقتضاها  تمنح  بالبيئة،  المكلفة  )الفاو( والوزارة  بين منظمة األغذية والزراعة  اتفاقية شراكة  التوقيع على  بالرباط  يتم   -
هذه المنظمة األممية مساعدة تقنية ودعم مالي للمغرب بهدف تعزيز قدرات قطاع البيئة في ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات 

المناخية.

4 يونيو 2016

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر خطير موال 
لما يسمى ب«الدولة اإلسالمية«، ينشط بمدينة مكناس، متورط في التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة أو بإحدى الدول 

األوروبية. 

6 يونيو 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات على سلم ريشتر بعرض سواحل الحسيمة، وقعت على الساعة الثالثة و3 دقائق 
صباحا.

- المغرب يعرب عن استنكاره وإدانته الشديدة للهجوم اإلرهابي الذي استهدف، في اليوم األول من رمضان، فرع إحدى 
المصالح األمنية األردنية في مخيم البقعة، وأودى بحياة خمسة من منتسبيها. 

8 يونيو 2016

- المملكة المغربية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لالعتداء اإلرهابي الذي تعرضت له حافلة للشرطة وسط إسطنبول 
وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا األبرياء وإصابة آخرين.

10 يونيو 2016

- يتم بالرباط تعيين السيد إسماعيل منقاري مديرا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وذلك في لقاء ترأسه وزير االتصال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي.

14 يونيو 2016 

- المجلس الدستوري يصدر قرارا بإلغاء انتخاب 15 عضوا بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أنهى في 10 يونيو، البت في 
جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين والبالغ عددها 32 عريضة.

- ينتخب مجلسا النواب والمستشارين وألول مرة، في جلستين عموميتين منفصلتين ستة أعضاء بالمحكمة الدستورية برسم 
المدد االنتدابية ثالث وست وتسع سنوات، وذلك طبقا ألحكام الفصل 130 من الدستور والنظامين الداخليين للمجلسين. 

15 يونيو 2016

- يوقع المغرب واسبانيا، بالرباط، على مذكرة تفاهم تهم التكنولوجيا الحيوية في مجالي الفالحة والصيد البحري.
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16 يونيو 2016

- مجلس المستشارين يطلق مخطط عمل »االنفتاح على المجتمع المدني 2018-2016«، يرتكز على خمسة محاور.

17 يونيو 2016

- يتم بالرباط التوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بفتح رأس مال البورصة.

20 يونيو 2016 

المغرب  لدول  اليونسكو  ومكتب  والثقافة  والعلوم  للتربية  المغربية  الوطنية  اللجنة  بين  اتفاق شراكة  توقيع  بالرباط،  يتم   -
العربي، يروم تتبع التدابير الواجب اتخاذها من قبل المنظومة التربوية من أجل معالجة استباقية لظاهرة انتشار التطرف 

العنيف، خاصة في صفوف الشباب، وتحديد أفضل آليات التدخل.

21-20 يونيو 2016

- رئيس جمهورية رواندا، فخامة السيد بول كاغامي، يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدعوة كريمة من صاحب الجاللة الملك 
محمد السادس.

21 يونيو 2016

- يتم بالرباط، تنصيب أعضاء مجلس المرصد الوطني للغات اإلعالم، خالل حفل ترأسه وزير االتصال الناطق الرسمي 
باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي. 

    ويضم مجلس المرصد، الذي يرأسه السيد محمد الفران مدير معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، أعضاء تم اختيارهم 
من المؤسسات التي لها عالقة بالشأنين اللغوي واإلعالمي في المغرب، وكذا المختبرات الجامعية التي تعنى بالقضايا اللغوية 

واللسانية.

- تتمكن المصالح األمنية بمدينة تطوان، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من اعتقال أحد المتشبعين بالفكر 
المتطرف، وذلك بعدما أكدت التحريات تورطه في توزيع منشورات وملصقات ذات صبغة متطرفة بعدة أحياء بنفس المدينة.

22 يونيو 2016 

- المملكة المغربية تعلن عن استنكارها وإدانتها الشديدة على إثر التفجير اإلرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا أردنيا متقدما 
لخدمات الالجئين السوريين في منطقة »الركبان«، شمال شرق األردن، والذي أسفر عن استشهاد ستة جنود وإصابة 14 

آخرين من منتسبي القوات المسلحة واألجهزة األمنية األردنية.

23 يونيو 2016

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا.
وطبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة ومبادرة من السيد وزير الداخلية، تفضل 

جاللة الملك بتعيين كل من:
-السيد عبد الفتاح البجيوي في منصب والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش

-السيد محمد فطاح في منصب عامل اقليم خنيفرة
-السيد الحسين شاينان في منصب عامل اقليم اسفي
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-السيد عبد الحق حمداوي في منصب عامل اقليم صفرو
-والسيد محمد مفكر في منصب والي ملحق باإلدارة المركزية

وطبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون عين جاللته: 

-السيد محمد علي األزرق سفيرا كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
-السيد محمد لطفي عواد سفيرا لجاللة الملك بكندا

-السيد محمد مثقال سفيرا مديرا عاما للوكالة المغربية للتعاون الدولي
-السيد محمد بصري سفيرا مديرا للشؤون القنصلية واالجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

-السيد عبد القادر األنصاري سفيرا لصاحب الجاللة بجنوب افريقيا
-السيد عبد اللطيف الروجا سفيرا لصاحب الجاللة بتشاد

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية بمدينة 
وجدة وتندرارة، تتكون من 10 عناصر أغلبهم من ذوي السوابق اإلجرامية والمتشبعين بالنهج الدموي لما يسمى بتنظيم 

»الدولة اإلسالمية«، من بينهم مواطن جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بالمملكة.

24 يونيو 2016

- مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم رقم 2-15-770 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود باإلدارات 
العمومية.

25 يونيو 2016

- تعزز المشهد االعالمي بميالد جمعية »رابطة الصحافيين االقتصاديين في المغرب« )أجيم( بالدار البيضاء. 

27 يونيو 2016

- يعين المجلس اإلداري لقناة »ميدي1 تيفي«، في اجتماعه المنعقد بطنجة، السيد حسن خيار رئيسا مديرا عاما للقناة، خلفا 
للسيد عباس عزوزي.

28-27 يونيو 2016ل

- رئيس الجمهورية البرتغالية فخامة السيد مارسيليو دوارتي ريبيلو دي سوزا، يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدعوة كريمة من 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس.

28 يونيو 2016

- مجلس المستشارين يصادق باألغلبية على ثالثة مشاريع قوانين تهم إصالح منظومة التقاعد.

- السيدة األولى للواليات المتحدة األمريكية ميشيل أوباما مرفوقة بابنتيها ماليا وساشا، تقوم بزيارة للمغرب، تندرج في إطار 
المبادرة األمريكية »دعوا الفتيات يتعلمن« التي أطلقت سنة 2015.

4 يوليوز 2016

- تعرب المملكة المغربية عن استنكارها وإدانتها الشديدة للتفجير اإلرهابي الذي وقع في حي الكرادة، وسط العاصمة العراقية 
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بغداد مخلفا مقتل أزيد من مائة شخص وإصابة العشرات من المدنيين العراقيين.

5 يوليوز 2016 

بالمدينة  الشريف  النبوي  الحرم  استهدفت  التي  الغادرة  االرهابية  للهجمات  الشديدة  إدانتها  عن  تعرب  المغربية  المملكة   -
المنورة ومدينتي القطيف وجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلفت عددا من الضحايا والمصابين. 

9 يوليوز 2016

- زامبيا تسحب اعترافها ب«الجمهورية الصحراوية« المزعومة وتقطع عالقاتها الديبلوماسية مع هذا الكيان.

11 يوليوز 2016

- اتصاالت المغرب تطلق، ألول مرة في إفريقيا، عرضين إلنترنيت األشياء، »سمارت هوم« و«سمارت كيدز«، معلنة عن 
اعتماد تقنية إنترنيت األشياء التي تعتبر العهد الجديد لإلنترنيت المسمى »ويب .»3.0

المتصلة  األجهزة  في  بعد  عن  التحكم  من  زبناءها  الذكي«  »المنزل  عرض  أو  هوم«  »سمارت  عرض  وسيمكن 
باإلنترنيت المتواجدة بالمنزل أو بمقر العمل، وذلك بكل أمان، وخدمة »سمارت كيدز«، بدورها، ستمكن اآلباء من التتبع 

بشكل آني لتنقالت أطفالهم بواسطة هاتفهم الذكي عبر تطبيق للمحمول )أندرويد أو إي أو إس(.

13 يوليوز 2016

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات على سلم ريشتر، بعرض الحسيمة والناظور، وقعت على الساعة الواحدة و35 دقيقة 
صباحا )توقيت غرينيتش زائد ساعة(.

    كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بإقليم الحوز، حدد مركزها بجماعة أنكال، في حدود الدقيقة 
55 بعد منتصف الليل )توقيت غرينيتش زائد ساعة(. 

14 يوليوز 2016

- يتمكن المكتب المركز ي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية على 
صلة بفرع ما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية« بليبيا، تتكون من ستة متطرفين ينشطون بمدن أكادير وأمزميز وشيشاوة 

وأيت ملول والقليعة )عمالة إنزكان أيت ملول(. 

- يتم بالرباط التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر وسفارة فرنسا بالمغرب، وجامعة 
فرنسا الرقمية، من أجل إحداث منصة الكترونية مغربية للدروس المفتوحة والمكثفة عبر األنترنيت.

15 يوليوز 2016

- إعطاء بالدار البيضاء انطالقة العمل بنظام االتصال )فونيو( لفائدة نزالء السجن المحلي عين السبع 1، قصد تمكينهم من 
االنفتاح على المحيط الخارجي من خالل التواصل المباشر مع عائالتهم.

خالل  الفرنسية  نيس  مدينة  يوليوز،   14 مساء  استهدف،  الذي  الشنيع،  اإلرهابي  االعتداء  بشدة  تدين  المغربية  المملكة   -
االحتفاالت بذكرى العيد الوطني لجمهورية فرنسا، وأودى بحياة عشرات من الضحايا األبرياء وإصابة آخرين. 
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18 يوليوز 2016

التاريخية التي وجهها صاحب الجاللة الملك محمد السادس، يوم 17 يوليوز، الى القمة ال27 لالتحاد  -على إثر الرسالة 
وبوروندي  فاسو  وبوركينا  )بنين،  المنظمة  هذه  في  بلدا عضوا   28 وجه  كيغالي،  الرواندية  بالعاصمة  المنعقدة  االفريقي 
والراس االخضر وجزر القمر والكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي واريتيريا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو 
وغينيا االستوائية وليبيريا وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساوتومي والسنيغال والسيشل 
تشاد،  رئيس جمهوية  اتنو  ديبي  ادريس  لفخامة  ملتمسا  وزامبيا(  والطوغو  والسودان وسوازيالند  والصومال  وسيراليون 
الرئيس الحالي لالتحاد االفريقي، من أجل تعليق مشاركة »الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية« الوهمية مستقبال 
في أنشطة االتحاد وجميع أجهزته بهدف تمكين المنظمة االفريقية من االضطالع بدور بناء واالسهام ايجابا في جهود االمم 

المتحدة من أجل حل نهائي للنزاع االقليمي حول الصحراء.

20 يوليوز 2016 

- مجلس النواب يصادق، في جلسة عمومية، بأغلبية 70 نائبا ومعارضة 35 نائبا، على مشروع قانون رقم 72.14 المحددة 
بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

ويحدد هذا المشروع سن االحالة على التقاعد في 63 سنة، ويتضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا اإلجراء يتحدد 
بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و60 سنة و6 بالنسبة لمواليد 1957، و61 سنة بالنسبة 
للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة للمزدادين سنة 1960 و62 سنة و6 

أشهر للمزدادين سنة .1961

بهذا  التجارب والخبرات  للتعاون اإلسالمي وتبادل  اتفاق  بالرباط، على  الفيدرالية،  الصومال  المغرب وجمهورية  يوقع   -
الشأن. 

23 يوليوز 2016 

- المملكة المغربية تعرب عن إدانتها واستنكارها لالعتداء الشنيع الذي استهدف مركزا تجاريا في مدينة ميونيخ بجمهورية 
ألمانيا االتحادية، مما أودى بحياة أبرياء وأسفر عن إصابة آخرين.

- ثلة من الجامعيين والباحثين تعلن عن تأسيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، كفعالية علمية-بحثية تعنى بدراسة 
ظاهرتي التطرف والعنف في العالم المعاصر، مع التركيز على الفضاءات العربية اإلسالمية واإلفريقية واألورو متوسطية. 

24 يوليوز 2016 

إلى  المغربية  المملكة  انضمام  بفينتيان عاصمة الوس، على  يوافقون،  )آسيان(  آسيا  - وزراء خارجية دول جنوب شرق 
معاهدة الصداقة والتعاون للرابطة، وذلك بمناسبة الذكرى األربعين للتوقيع على هذه المعاهدة. 

25 يوليوز 2016

- التوقيع بالدار البيضاء على اتفاقية إطار للشراكة بين المغرب والبرازيل تتعلق بتبادل التجارب والمعارف في مجال صناعة 
الطيران. 

- المملكة المغربية ومملكة كمبوديا يوقعان، بالرباط، باألحرف األولى على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التقني في مجال 
الطيران المدني.
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26 يوليوز 2016

- يوقع كل من المغرب وفرنسا، بالرباط، على اتفاقية تعاون في مجالي التعمير وإعداد التراب بهدف تبادل الخبرات في ما 
يتعلق بالسياسات العمومية الخاصة بكال المجالين.

- يتم التوقيع، بإسالم آباد، على مذكرة تفاهم بين المغرب وباكستان، تهم تعزيز أوجه التعاون في مجال التكوين والبحث 
الجامعي والعلمي. 

- يتم بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة في المجال األكاديمي والبحث العلمي والثقافي واالجتماعي بين جامعة محمد 
الخامس وجامعة القاهرة. 

27 يوليوز 2016

- قامت المصالح األمنية المغربية يوم 19 يوليوز، بحملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا 
من المشتبه في ميوالتهم المتطرفة ومواالتهم لما يسمى ب«تنظيم الدولة اإلسالمية« من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت 

تدابير الحراسة النظرية، وذلك في ظل التنامي المتواصل للتهديدات اإلرهابية على المستويين الجهوي والدولي. 

- يوقع المغرب وهنغاريا ببودابيست مذكرة تفاهم تهدف تقوية وتعزيز التعاون في مجال تدبير الموارد المائية. 

المتابعين على خلفية أحداث »مخيم أكديم  المتهين ال24  بالرباط، تقضي بنقض الحكم الصادر في حق  النقض  - محكمة 
إيزيك«، وإحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط.

- تتمكن عناصر الشرطة التابعة لألمن الجهوي بمدينة تازة من توقيف مهندس دولة في المعلوميات، يبلغ من العمر 25 سنة، 
وذلك لالشتباه في تورطه في نشر وتوزيع أقراص مدمجة تتضمن تحريضا وإشادة بالعمليات اإلرهابية التي يقوم بها تنظيم 

ما يسمى بالدولة اإلسالمية »داعش«.

28 يوليوز 2016

- يوقع المغرب وجيبوتي، بالرباط، على مذكرة تفاهم تتعلق بتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال محاربة 
السكن غير الالئق وتطوير السكن االجتماعي.

- أعمال شغب قام بها نزالء مركز اإلصالح والتهذيب عين السبع )عكاشة( تسببت في خسائر مادية كبيرة وإصابات في 
صفوف الموظفين وعناصر القوات العمومية.

فاتح غشت 2016

- يوقع كل من المغرب وجيبوتي، بالرباط، اتفاقية تتعلق بالخدمات الجوية تروم تعزيز التعاون التقني في مجال الطيران 
المدني. 

3 غشت 2016

- يوقع المغرب والبوسنة والهرسك في ساراييفو اتفاقية تقضي باإلعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة 
وجوازات سفر الخدمة من التأشيرات. 
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13 غشت 2016

- المغرب ينظم إلى االتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة األجنبية )األبوستيل(، التي ستدخل حيز التنفيذ 
بينه والدول المتعاقدة ابتداء من يوم غد األحد 14 غشت. 

14 غشت 2016 

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,3 درجات على سلم ريشتر بإقليم الناظور.
   وقد حدد مركز هذه الهزة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة و53 دقيقة بعد الزوال )غرينتش زائد ساعة(، في جماعة أوالد 

ستوت.

16 غشت 2016 

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إطار مكافحة اإلرهاب، من 
)إقليم  »المكرن«  القروية  والجماعة  البيضاء  الدار  بين  ينشطون  متطرفة  أربعة عناصر  من  تتكون  إرهابية،  خلية  تفكيك 

القنيطرة(.
   وتفيد التحريات األولية بأن المشتبه فيهم، الذين بايعوا األمير المزعوم لما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، انخرطوا في 
مشاريع إرهابية خطيرة لزعزعة استقرار وأمن المملكة، حيث خططوا لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف بعض المواقع الحيوية 

بمدينة الدار البيضاء، وذلك خدمة ألجندة هذا التنظيم اإلرهابي.

27 غشت 2016 

- المغرب يفوز بثماني ميداليات ذهبية في المسابقة الدولية لالختراع واالبتكار )إيكان 2016( التي جرت أطوارها بتورونتو 
)كندا(.

     وهكذا، حصل المغرب على ست ميداليات ذهبية مقدمة من مسابقة )إيكان 2016(، إضافة إلى ميدالية ذهبية )أفضل 
اختراع( من الفدرالية الدولية لجمعيات المخترعين، وميدالية ذهبية )جائزة خاصة( من جمعية المخترعين بإندونيسيا.

فاتح شتنرب 2016 

- توقع اللجنة الوطنية المغربية لليونسكو، ومنظمة االمم المتحدة للتربية، والعلوم والثقافة )يونسكو( بباريس، اتفاقا الحتضان 
الرباط ما بين 20 و24 شتنبر 2016، االجتماع األول، لمجموعة الخبراء المختصين المكلفين بإعداد مشروع أولي للنص 

التمهيدي إلعالن المبادئ االخالقيات ذات الصلة بالتغيرات المناخية. 

- يتم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون في لشبونة، بين المغرب والبرتغال من أجل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الموانئ. 

2 شتنرب 2016

- يتم التوقيع بلشبونة على بروتوكول بين المغرب والبرتغال يتعلق بالنقل الطرقي الدولي للمسافرين والسلع، يروم إعطاء 
دينامية جديدة للتعاون الثنائي في هذا المجال.

3 شتنرب 2016

- النقابة المغربية لمحترفي المسرح تتخذ اسما جديدا »النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية«.
    وقد اعتمد هذا التعديل خالل المؤتمر االستثنائي المنعقد ببوزنيقة، والذي خصص لتعديل قانونها األساسي.
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5 شتنرب 2016 

- يتم بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال األرشيف بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير واإلدارة العامة لألرشيفات الوطنية في تركيا.

6 شتنرب 2016

- يوقع الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد ناصر بوريطة، بمدينة فيينتيان عاصمة الووس، على 
وثائق انضمام المغرب إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وذلك على هامش أشغال القمتين ال28 

وال29 لرابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(.

- اإلعالن بالدار البيضاء عن ميالد »مكتب تصدير الموسيقى المغربية«، بغرض مساعدة الفنانين المغاربة على االنفتاح 
على العالمية.

ويأتي إنشاء هذا المكتب، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الثقافة ومؤسسة هبة، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، 
لدعم االنتشار الدولي لغنى وتنوع الموسيقى المغربية، وذلك في إطار إبراز خصوصيات اإلبداع الموسيقي المغربي، ودعم 

حقوق المبدعين.

7 شتنرب 2016 

- تمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية  العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 
ثالثة متطرفين ينشطون بوجدة والدار البيضاء وفاس، أحدهم شقيق مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية يقضي حاليا عقوبة 

سجنية بمقتضى قانون مكافحة اإلرهاب.

- يتم بالرباط التوقيع باألحرف األولى على إعالن للنوايا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر والوزارة 
الطوغولية للتعليم العالي والبحث، بهدف تعزيز عالقات التعاون بين المملكة وجمهورية الطوغو في مجال التعليم العالي 

والبحث العلمي والتقني.

8 شتنرب 2016

- توقع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، وكاتب الدولة اليوناني في الشؤون 
الخارجية، السيد ديميتريس مارداس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، بالرباط، أربع مذكرات تفاهم تتعلق أساسا بتعزيز 

التعاون في مجاالت التعليم العالي والنقل والطاقة والدبلوماسية.

- السيد أمبارك حمية، عن حزب االمل، يفوز بالمقعد الشاغر بمجلس المستشارين في صنف ممثلي المجالس الجماعية 
ومجالس العماالت واألقاليم لجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك بمناسبة االنتخابات الجزئية.

9 شتنرب 2016

- وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد إدريس مرون، يفتتح بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، أول متحف للهندسة 
المعمارية.

الدولية  بالمغرب والمنظمة  المتحدة  الهجرة، ومنظومة األمم  بالخارج وشؤون  المقيمين  بالمغاربة  المكلفة  الوزارة  توقع   -
للهجرة في الرباط برنامجا مشتركا لدعم إالستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
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14 شتنرب 2016

- جامايكا تسحب اعترافها ب«الجمهورية الصحراوية« المزعومة.

15 شتنرب 2016

- السيد لحسن حداد، وزير السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، يعلن انسحابه من جميع هياكل الحزب 
وبنياته »بصفة نهائية ال رجعة فيها«.

16 شتنرب 2016 

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إجهاض مشروع إرهابي 
ثالثة  من  مكونة  إرهابية  خلية  تفكيك  خلفية  وذلك على  قيادة »داعش«،  له من طرف  التخطيط  تم  المملكة،  داخل  خطير 

متطرفين متشبعين بالفكر »الداعشي«، ينشطون بمدينتي المضيق وطنجة.

21 شتنرب 2016

- المغرب والشيلي يوقعان، بنيويورك على هامش الدورة ال71 للجمعية العامة لألمم المتحدة، اتفاقيتي تعاون، تهم األولى 
إلغاء التأشيرات بالنسبة للدبلوماسيين، فيما ترتبط الثانية بتطوير الصناعة التقليدية بالبلدين.

المغرب وجمهورية  الضمان االجتماعي في  بين نظامي  التنسيق  اتفاقية شراكة حول تحسين  التوقيع على  بالرباط،  يتم   -
بلغاريا.

- إيداع بنيويورك وثائق المصادقة على اتفاق باريس من طرف المغرب، وذلك خالل حفل ترأسه األمين العام لألمم المتحدة، 
بان كي مون، على هامش الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة.

التابع للمديرية العامة لمراقبة  - في إطار الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب، يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية 
التراب الوطني من إيقاف عنصر خطير موال لما يسمى ب«الدولة اإلسالمية«، ينشط بالجماعة القروية ل«سيدي سليمان 

مول الكيفان« )ضواحي مدينة مكناس(، تأكد تورطه في التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة.
اكتساب خبرة واسعة في مجال صناعة  الداعشي، تمكن من  للفكر  الذي كان يروج  باألمر،  المعني  أن  البحث       وأكد 
المتفجرات المتحكم فيها عن بعد، حيث كان بصدد اقتناء المواد األساسية التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لشن عمليات 

إرهابية ضد أهداف حيوية بالمملكة وكذا منشآت سياحية، تماشيا مع أجندة »داعش«.

22 شتنرب 2016

- يعلن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، عقب أشغال الدورة األربعين الجتماع محافظي البنوك 
بالرباط، يوم 27 أبريل من كل عام »يوما عربيا للشمول المالي«.

23 شتنرب 2016

- يتم بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب والكوت ديفوار تندرج في سياق التعاون جنوب-جنوب لتطوير فرص الولوج 
إلى العالج في إفريقيا.

       وبمقتضى االتفاق سيتم بناء أول وحدة صناعية جديدة بالكوت ديفوار على مساحة تقدر بخمسة آالف متر مربع قابلة 
للتوسيع بالمنطقة الحرة بسام بضواحي العاصمة أبيدجان.
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25 شتنرب 2016

- التوقيع بالمنامة على لمذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية بين المغرب والبحرين.

3 أكتوبر 2016

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية  العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مشروع إدماج العنصر 
النسوي بالمغرب داخل المنظومة اإلرهابية لما يسمى تنظيم »الدولة اإلسالمية«، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من 
تايمة وزاكورة  القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسال وطنجة وأوالد  التنظيم، ينشطن بمدن  لهذا  فتيات مواليات  عشر 

وسيدي الطيبي )نواحي القنيطرة(.

7 أكتوبر2016

- تنظيم انتخابات تشريعية النتخاب أعضاء مجلس النواب بالمغرب تصدر حزب العدالة والتنمية نتائجها بحصوله على 98 
مقعدا في الدوائر المحلية و27 مقعدا في الدائرة االنتخابية الوطنية.

     وحصل حزب االصالة والمعاصرة على 81 مقعدا برسم الدوائر المحلية و21 مقعدا برسم الدائرة الوطنية، وحصل حزب 
االستقالل على 35 مقعدا برسم الدوائر المحلية و11 معقدا في الدائرة االنتخابية الوطنية، يليه حزب التجمع الوطني لألحرار 

ب 28 مقعدا بالنسبة للدوائر المحلية و9 مقاعد في الدائرة االنتخابية الوطنية.
     أما حزب الحركة الشعبية فحصل على 20 مقعدا بالنسبة للدوائر المحلية و7 مقاعد في الدائرة االنتخابية الوطنية، وأحرز 

حزب االتحاد الدستوري 15 مقعدا بالنسبة للدوائر المحلية و4 مقاعد في الدائرة االنتخابية الوطنية.
     وحصل حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية على 14 مقعدا بالنسبة للدوائر المحلية و6 مقاعد في الدائرة االنتخابية 

الوطنية، ونال حزب التقدم واالشتراكية 7 مقاعد بالنسبة للدوائر المحلية و5 مقاعد في الدائرة االنتخابية الوطنية،
     كما حصل حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية على 3 مقاعد بالنسبة للدوائر المحلية، تليه فيدرالية اليسار الديمقراطي 

بمقعدين، فحزب الوحدة والديمقراطية بمقعد واحد، ثم حزب اليسار األخضر المغربي بمقعد واحد.

9 أكتوبر 2016

الوطني،  التراب  لمراقبة  العامة  للمديرية  التابع  القضائية  لألبحاث  المركزي  المكتب  طرف  من  الجاري  البحث  مكن   -
بخصوص الخلية اإلرهابية المكونة من عشر فتيات مواليات لما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية« التي تم تفكيكها بعدة مدن 
بالمملكة، من إيقاف اليوم االحد، عنصرين مناصرين لهذا التنظيم اإلرهابي بمدينتي طانطان وكلميم، أحدهما شقيق إحدى 
الموقوفات، وذلك بعدما تأكد تورطهما في السعي للحصول على مواد كيماوية تدخل في صناعة المتفجرات من ضيعة فالحية 

بمدينة كلميم.

10 أكتوبر 2016

- السيد عبد اإلله ابن كيران، األمين العام لحزب العدالة والتنمية، يعين من طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس رئيسا 
للحكومة ويكلفه جاللته بتشكيل الحكومة الجديدة.

- تصادق اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة، بدون تصويت، على قرار يدعم المسلسل السياسي األممي لتسوية 
قضية الصحراء المغربية، وتدعو دول المنطقة إلى تعاون كامل مع األمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض 

من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع اإلقليمي.
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12 أكتوبر 2016 

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع المصالح األمنية 
االسبانية، من تفكيك شبكة إرهابية، تتكون من عنصرين مواليين لما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، ينشطان بمدينتي 

تطوان والفنيدق.

- تتمكن المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخص تبدو عليه عالمات الخلل العقلي يشتبه 
في تورطه في إجراء مكالمات هاتفية تتضمن تهديدا بارتكاب أعمال إرهابية.

13 أكتوبر 2016

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يستقبل، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية 
للمملكة ويسلمهم جاللته ظهائر تعيينهم، وكذا عددا من سفراء جاللته الجدد باإلدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية 

والتعاون.

- أعلن حزبا التجمع الوطني لألحرار واالتحاد الدستوري دخولهما بفريق نيابي موحد في الوالية التشريعية العاشرة لمجلس 
النواب.

    وأوضح الحزبان، في بالغ مشترك، أنهما قررا أيضا تكوين لجنة مشتركة يعهد إليها العمل من أجل وضع إجراءات 
لبلورة تحالف بين الحزبين.

16 أكتوبر 2016

- ينتخب رئيس جهة الرباط-سال-القنيطرة، السيد عبد الصمد السكال، رئيسا جديدا لمنظمة الجهات المتحدة/المنتدى العام 
لجمعية الجهات، وذلك خالل الجمع العام الذي انعقد بالعاصمة االكوادورية، كيتو.

23-18 أكتوبر 2016

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو األمير موالي إسماعيل، يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية 
رواندا في مستهل جولة إلى إفريقيا الشرقية.

19 أكتوبر 2016

- يترأس صاحب الجاللة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو االمير موالي اسماعيل، ورئيس جمهورية رواندا، 
فخامة السيد بول كاغامي، بكيغالي، حفل التوقيع على 19 اتفاقية، من بينها اتفاقيات حكومية وأخرى تهم الفاعلين االقتصاديين 

والقطاع الخاص بالبلدين.
      وتروم هذه االتفاقيات، التي تهم مختلف القطاعات من قبيل الفالحة واإلسكان والتكوين المهني والقطاع المالي والضريبي 
والبنكي، والتكنولوجيات الجديدة والمالحة الجوية والسياحة والطاقات المتجددة، تعزيز اإلطار القانوني الذي يؤطر التعاون 

بين البلدين.

- يوقع المغرب والسودان، بالعاصمة االكوادورية كيتو على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية 
الحضرية المستدامة، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال اإلسكان والتنمية الحضرية.
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20 أكتوبر 2016 

- قرر المؤتمر العاشر لمنظمة تضامن الشعوب اإلفريقية-اآلسيوية، المنعقد بالرباط، إسناد رئاسة اللجنة الدولية للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني إلى المملكة المغربية، في شخص رئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن، السيد طالع سعود األطلسي.

- انضمام االتحاد المهني لناشري المغرب لالتحاد الدولي للناشرين، وذلك خالل اجتماع لهذا األخير على هامش معرض 
فرانكفورت للكتاب.

- يتم إعفاء 12 وزيرا من مهامهم بناء على استقالتهم، إثر انتخابهم بمجلس النواب خالل االستحقاقات التشريعية للسابع من 
أكتوبر 2016، ويتعلق األمر بكل من السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، والسيد عزيز 
الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، والسيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيد 
عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسيد لحسن حداد، وزير السياحة، والسيد عبد العزيز عماري، 
الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والسيد لحسن سكوري، وزير الشباب والرياضة، والسيدة مباركة 
بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة 
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، والسيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير 
التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، والسيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد والمالية 

المكلف بالميزانية، والسيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة.

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس، مرفوقا بصاحب السمو األمير موالي اسماعيل، ورئيس جمهورية رواندا، 
فخامة السيد بول كاغامي، بكيغالي، حفل إطالق برنامج للشراكة الفالحية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.

 وبالمناسبة، ترأس صاحب الجاللة ورئيس جمهورية رواندا حفل التوقيع على أربع اتفاقيات تتعلق بتفعيل برنامج الشراكة 
الفالحية المغربية الرواندية.

   
25-23 أكتوبر 2016

لجمهورية  بزيارة رسمية  يقوم  إسماعيل،  األمير موالي  السمو  السادس، مرفوقا بصاحب  الملك محمد  الجاللة  - صاحب 
تنزانيا، المحطة الثانية في جولة ملكية إلفريقيا الشرقية.

24 أكتوبر 2016

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف متطرف موال لما يسمى 
بتنظيم »الدولة اإلسالمية« بمدينة تيفلت، وذلك في إطار التصدي للتهديدات اإلرهابية.

   وكشفت التحريات األولية أن المشتبه فيه، الذي يتابع دراسته بشعبة الهندسة، »يبدي اهتماما بالغا للحصول على وصفات 
متعلقة بتحضير وصناعة المتفجرات، في أفق القيام بعملية انتحارية ضد إحدى األهداف الحيوية بالمملكة«.

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس، مرفوقا بصاحب السمو االمير موالي اسماعيل، ورئيس جمهورية تنزانيا 
فخامة السيد جون بومبي ماغوفولي، بالقصر الرئاسي بدار السالم، حفل التوقيع على 22 اتفاقية للتعاون الثنائي في عدد من 

المجاالت.

26 أكتوبر 2016 

- تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر بعرض مدينة الحسيمة، عند الساعة الثانية عشرة و52 دقيقة.
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28 أكتوبر 2016

- يتم بتطوان إعادة انتخاب رئيس جماعة شفشاون محمد السفياني باإلجماع، رئيسا للشبكة المتوسطية للمدن العتيقة وتنمية 
التراث لوالية ثالثة على التوالي، وذلك خالل انعقاد الجمع العام لهذه الشبكة.

- المملكة المغربية تدين بقوة إقدام ميليشيات الحوثي على إطالق صاروخ باليستي تجاه مكة المكرمة معتبرة ذلك »عمال 
ماليين  بمشاعر  استهتار  ومن  اإلسالمية  المقدسة  للحرمات  انتهاك  من  يحمله  لما  عنه  السكوت  يمكن  ال  منبوذا  إجراميا 

المسلمين عبر العالم ومن محاولة لزعزعة األمن واالستقرار في المملكة العربية السعودية«. 

- أمير المؤمنين صاحب الجاللة الملك محمد السادس يؤدي، مرفوقا بصاحب السمو األمير موالي إسماعيل، ورئيس زنجبار 
السيد محمد علي الشين، صالة الجمعة بمسجد »الشورى« بزنجبار بجمهورية تنزانيا االتحادية.

   وفي أعقاب صالة الجمعة، تفضل أمير المؤمنين بإهداء الجهات المكلفة بتدبير الشأن الديني بزنجبار 10 آالف نسخة من 
المصحف المحمدي الشريف.

29 أكتوبر 2016 

- تسجيل هزة أرضية بقوة 9, 3 درجات على سلم ريشتر، عند الساعة الرابعة و35 دقيقة بعد الزوال، بعرض سواحل مدينة 
الحسيمة.

- يتم انتخاب السيد عزيز أخنوش باألغلبية رئيسا لحزب التجمع الوطني لألحرار وذلك خالل المؤتمر االستثنائي الذي عقده 
الحزب بمدينة بوزنيقة.

  وجاء انتخاب السيد اخنوش بعد حصوله على 1707 صوتا مقابل 98 صوتا لمنافسه السيد رشيد ساسي، خلفا للسيد صالح 
الدين مزوار الذي قدم استقالته على خلفية النتائج التي حققها الحزب في االنتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016.

- يتم انتخاب السيدة مريم ودغيري رئيسة جديدة لمكتب االتحاد الدولي للصحافة الفرنكوفونية-فرع المغرب، وذلك خالل 
جمع عام استثنائي لالتحاد.

فاتح نونرب 2016

- افتتاح بالدار البيضاء أول قنصلية عامة لباناما.

3 نونرب 2016 

- منح بباريس جائزة »الغونكور« للفرنسية من أصل مغربي، ليلى سليماني، عن روايتها »أغنية هادئة« الصادرة عن دار 
»غاليمار«.

4 نونرب 2016

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت تعلن أنه تم الترخيص لمتعهدي الشبكات العامة للمواصالت بإعادة تشغيل جميع خدمات 
وتطبيقات المكالمات الهاتفية على اإلنترنت على جميع شبكاتهم الثابتة والمتنقلة.

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 
خمسة متطرفين مناصرين لتنظيم »الدولة اإلسالمية« اإلرهابي، ينشطون بمدينة تطوان.

   وأكدت التحريات األولية أن أفراد هذه الخلية اإلرهابية كانوا يخططون لاللتحاق بمعسكرات »داعش« بالساحة السورية 
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العراقية أو بفرعه بليبيا، قبل أن يقرروا إعالن »الجهاد« بالمملكة تنفيذا لتعليمات قادة هذا التنظيم اإلرهابي.
   

12-6 نونرب 2016

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي األمير موالي رشيد، وصاحب السمو األمير موالي 
إسماعيل، يقوم بزيارة رسمية لجمهورية السنغال.

    ومن العاصمة السنغالية دكار، يوجه صاحب الجاللة الملك محمد الساس خطابا ساميا، بمناسبة الذكرى الحادية واالربعين 
للمسيرة الخضراء.

18-7 نونرب 2016 

- مدينة مراكش تحتضن أشغال الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة بشأن تغير 
المناخ )كوب22(.

13 نونرب 2016

- المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يعلن عن إحباط »إحدى أكبر وأخطر« 
البحري  الدرك  من  كل  مع  مشتركة  نوعية  عملية  عبر  وذلك  الداخلة  مدينة  بسواحل  القوية،  المخدرات  تهريب  عمليات 

والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه اإلقليمية.
وكانت »الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات الصلبة )مخدر الكوكايين(« التي تم حجزها قادمة من إحدى دول 
أمريكا الالتينية قبل أن يتم شحنها في عرض المياه اإلقليمية تجاه سواحل مدينة الداخلة على متن باخرة صيد مسجلة تحت 

.B - 634 وعدد ZHAR2 اسم

17 نونرب 2016 

- التوقيع على اتفاق يهم التبادل المستدام للكهرباء بين كل من المغرب وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، في إطار اشغال 
مؤتمر المناخ كوب22 المنعقد بمراكش.

- المغرب والواليات المتحدة االمريكية يوقعان بمراكش، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجال تدبير الموارد الغابوية 
بالبلدين.

لمؤتمر   22 للدورة  المستوى  الرفيع  الحدث  اإلفريقية خالل  األرض  فوق  بمراكش  المجتمعون  والوفود  الدول   - رؤساء 
األطراف في االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ والدورة 12 مؤتمر األطراف العامل، بوصفه اجتماع األطراف 
في بروتوكول كيوتو والدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس، بدعوة كريمة من 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس، يعتمدوا »إعالن مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة«.
   

19-18 نونرب 2016

- صاحب الجاللة، الملك محمد السادس يقوم، مرفوقا بصاحب السمو األمير موالي إسماعيل، بزيارة رسمية لجمهورية 
إثيوبيا، المحطة األولى ضمن جولة تشمل عددا من الدول اإلفريقية الشقيقة.

19 نونرب 2016

- الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتمكن )مؤخرا( بمدينة آزرو، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة 
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التراب الوطني، من إيقاف عنصر متطرف موالي لتنظيم »القاعدة« ومختلف فروعه، وكذا ما يسمى بتنظيم »جبهة فتح 
الشام« أو ما كان يعرف سابقا ب«جبهة النصرة«.

   وأكد البحث الجاري مع المعني باألمر، الذي يتوفر على دبلوم الهندسة في المعلوميات، أنه استغل خبرته في هذا المجال 
في الترويج واإلشادة بالفكر المتطرف »للقاعدة«، حيث وضع رهن إشارة مناصري هذا التنظيم اإلرهابي تطبيقات وبرامج 

إلكترونية خدمة ألجندته.

   - صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس، والوزير األول لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، فخامة السيد هايلي 
ماريام ديسالغن، بأديس ابابا، حفل إطالق مشروع إنجاز منصة مندمجة من الطراز العالمي إلنتاج األسمدة بإثيوبيا. كما 

ترأس جاللة الملك والوزير األول اإلثيوبي حفل توقيع العديد من االتفاقيات بين القطاعين الخاصين بالبلدين.
 

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس ورئيس جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، فخامة السيد موالتو تيشوم، 
بالقصر الوطني بأديس أبابا، حفل التوقيع على سبع اتفاقيات ثنائية قطاع عام/قطاع عام.

19 - 30 نونرب 2016

لجمهورية  بزيارة رسمية  يقوم  إسماعيل،  األمير موالي  السمو  السادس، مرفوقا بصاحب  الملك محمد  الجاللة  - صاحب 
مدغشقر، المحطة الثانية ضمن جولة استهلها جاللته بإثيوبيا، وتشمل عددا من الدول اإلفريقية الشقيقة.

    
21 نونرب 2016

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس، مرفوقا بصاحب السمو األمير موالي اسماعيل، ورئيس جمهورية مدغشقر 
فخامة السيد هيري راجاوناريمامبيانينا، بالقصر الرئاسي بأنتاناناريفو، حفل التوقيع على 22 اتفاقية للتعاون الثنائي.

وتهم هذه االتفاقيات بالخصوص تثمين والمحافظة على قناة بانغاالنيس، ومجاالت الفالحة والبنوك والوظيفة العمومية 
والشباب والرياضة والضرائب والطاقات المتجددة والتكوين المهني. 

22 نونرب 2016

عمان  وسلطنة  قطر  ودولة  البحرين  ومملكة  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  والمملكة  المغرب  ينسحب   -
والمملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية والصومال من القمة العربية اإلفريقية الرابعة التي تحتضنها جمهورية غينيا 

االستوائية، وذلك بسبب »وضع علم ويافطة باسم كيان وهمي داخل قاعات االجتماعات«.

24 نونرب 2016

-الصندوق المهني المغربي للتقاعد يتحول إلى شركة تعاضدية للتقاعد.

- المملكة المغربية تدين بشدة االنتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة التي أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمن عن بدء سريانها اعتبارا من 19 نونبر 2016، والخروقات الشنيعة التي تتعارض مع المساعي الدولية إليجاد حل 

سياسي لألزمة في اليمن.

 29نونرب2016 

المنظمة األممية  بالمغرب، بمقر  التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني  الصناعة  اليونيسكو ووزارة  - وقعت منظمة 
بباريس، على اتفاقية تعاون تروم الحفاظ وتثمين ونقل الخبرة في مجال الصناعة التقليدية.

تثمين والحفاظ على  تهم  تنمية وإنجاز مشاريع  أجل  بالعمل بشكل جماعي من  الطرفان  يلتزم  االتفاق،      وبموجب هذا 
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الصناعة التقليدية والنهوض بمنتوجات القطاع كرافعة للتنمية.

30 نونرب 2016 

التي تسعى لعرقلة قرار المغرب  المتواصلة لرئيسة مفوضية االتحاد اإلفريقي،  المناورات  - المملكة المغربية تدين بشدة 
استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية االفريقية.

   »هكذا، وبعد أن أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء االتحاد اإلفريقي، تواصل السيدة نكوسازانا 
دالميني زوما تحركها للعرقلة، من خالل اختالق شرط مسطري غير مسبوق وال أساس له ال في نصوص وال في ممارسة 
المنظمة، والذي كانت ترفض من خالله بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول 

األعضاء باالتحاد اإلفريقي.

فاتح دجنرب 2016 

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 
ثمانية متطرفين مناصرين لتنظيم »الدولة اإلسالمية«، ينشطون بمدينتي فاس وطنجة.

      ومن بين عناصر هذه الخلية معتقالن سابقان في قضايا اإلرهاب كانا ينشطان في إطار الشبكة اإلرهابية التي كان يقودها 
سنة 2003  مواطن فرنسي والتي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية داخل وخارج المملكة.

فاتح - 3 دجنرب2016 

لجمهورية  زيارة رسمية  يقوم  إسماعيل،  موالي  األمير  السمو  بصاحب  مرفوقا  السادس،  محمد  الملك  الجاللة  - صاحب 
نيجيريا الفدرالية، المحطة الثالثة ضمن جولة استهلها جاللته بإثيوبيا ومدغشقر.

2 دجنرب 2016

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس، ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، فخامة السيد محمد بخاري، بالقصر 
الرئاسي بأبوجا، حفل إطالق شراكة استراتيجية لتنمية صناعة األسمدة بنيجيريا.

      إثر ذلك، ترأس جاللة الملك ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بهذه الشراكة.
       كما ترأس قائدا البلدين التوقيع على خمس اتفاقيات التعاون الثنائي تغطي مجاالت الفالحة والصيد البحري والخدمات 

الجوية والطاقات المتجددة.
 

3 دجنرب 2016

- صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترأس، ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية فخامة السيد محمدو بخاري، بالقصر 
الرئاسي بأبوجا، حفل إطالق مشروع إنجاز خط إقليمي ألنابيب الغاز سيربط الموارد الغازية لنيجيريا بموارد العديد من 

بلدان غرب إفريقيا والمغرب.
       وفي ختام هذا الحفل، ترأس جاللة الملك والرئيس النيجيري مراسم التوقيع على 14 اتفاقية للتعاون الثنائي تشمل مجاالت 

االستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والهيدروكاربورات والمعادن والسياحة والبنوك والمالية والتأمين واللوجستيك.

- يتمكن المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف عنصر خطير موال 
ل«داعش« كان يشكل حلقة وصل بين قيادة العمليات الخارجية لهذا التنظيم وعناصره الموقوفة بتاريخ 19 نونبر 2016 

من قبل المصالح األمنية الفرنسية.
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4 دجنرب 2016 

- تتمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف عنصرين متطرفين 
مواليين لما يسمى بتنظيم »الدولة اإلسالمية«، ينشطان بمدينة الدار البيضاء.

     وأفادت التحريات األولية بأن المشتبه فيهما المتشبعين بالفكر »الداعشي«، انخرطا كليا في األجندة المسطرة من طرف 
هذا التنظيم اإلرهابي من خالل سعيهما للحصول على وصفات متعلقة بكيفية صناعة عبوة ناسفة، تحضيرا لتنفيذ عملية 

إرهابية تستهدف إحدى األهداف الحساسة بالمملكة.

5 دجنرب 2016 

- وزير الشؤون الخارجية والتعاون يستقبل، بمقر الوزارة، سفير فيدرالية روسيا بالرباط، السيد فاليري فوروبييف، بطلب 
من هذا األخير، الذي جاء ليعبر عن انشغال موسكو على إثر تصريحات إعالمية منسوبة لمسؤول حكومي مغربي كبير يتهم 

فيها روسيا بأنها مسؤولة عن تدمير سورية.

6 دجنرب 2016

الثانوي« و«التكوين المهني« المندرجين في إطار  -  يتم بالرباط، التوقيع على اتفاق يتعلق بوحدة تنفيذ نشاطي »التعليم 
برنامج التعاون الموقع بين الحكومة وهيئة تحدي األلفية األمريكية »الميثاق الثاني«.

ويهدف هذا االتفاق، الذي رصد له غالف مالي إجمالي قدره 220 مليون دوالر، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب 
المغربي من خالل تحسين جودة ومالءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المنصف إليهما، وذلك 

بهدف استجابة أفضل لحاجيات القطاع الخاص.

7 دجنرب 2016 

- قدم وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة بالنيابة، ادريس 
مرون، بباريس، األوراق الرسمية للمغرب لالنضمام إلى الشراكة من أجل حكومة منفتحة.

مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة والتي تضم حاليا 70 بلدا، تم إطالقها في 2011 من قبل الواليات المتحدة 
والبرازيل على هامش الدورة ال 66 للجمعية العامة ألمم المتحدة.

وتروم هذه المبادرة تصحيح اختالالت الديمقراطية التمثيلية من خالل وضع الشفافية ومشاركة المواطنين في قلب 
عملها.

8 دجنرب 2016

- إعطاء بالصخيرات، انطالقة عالمة »أورنج« بالمغرب، التي تمهد النتقال ميديتل إلى ألوان الشركة الفرنسية األم.

9 دجنرب 2016 
-

 تأسيس جمعية تنسيقية لعائالت وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ـ ايزيك، التي حددت كأهداف لها: »التعريف بضحايا أحداث 
لكل  المشروعة  الوسائل  بكل  والتصدي  الوطني؛  الواجب  شهداء  باعتبارهم  العمومية  القوات  عناصر  من  ايزيك  ـ  اكديم 
محاوالت طمس معالم الجريمة البشعة التي تعرض لها أبناؤنا؛ وحفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد االعتبار إليهم من خالل 
إعمال القانون ضد الجناة؛ وتمثيل عائالت الضحايا في مختلف المحافل الوطنية والدولية وإسماع صوت الضحايا الحقيقيين؛ 

والدفاع عن المصالح المشروعة لعائالت الضحايا«.
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10 دجنرب 2016 

- المملكة المغربية تعبر عن إدانتها لالعتداء اإلرهابي الذي أودى بحياة ستة أفراد من الشرطة المصرية في محافظة الجيزة 
وأسفر عن إصابة آخرين.

     إن المملكة إذ تتقدم بخالص تعازيها ألسر الضحايا ومتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، تجدد تأكيد تضامنها مع جمهورية 
مصر العربية الشقيقة في مواجهة آفة اإلرهاب.

11 دجنرب 2016

القاهرة،  الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة المصرية  التفجير اإلرهابي »الجبان« الذي وقع في محيط  - المغرب يدين بشدة 
وخلف عددا من الضحايا والمصابين.

15 دجنرب 2016 

- يتم اختيار المملكة المغربية لتولي رئاسة اللجنة الحكومية لحماية والنهوض بتنوع التعبيرات الثقافية لليونيسكو للفترة ما 
بين 2017 و2018، وذلك خالل اشغال الدورة العاشرة لهذه اللجنة المنعقدة بباريس.

16 دجنرب 2016 

)شمال  لسونغون  الحرارية  بالمحطة  ملحقة  تحتية  بنيات  األول إلنجاز  بالشطر  تتعلق  اتفاقية  بأبيدجان، على  التوقيع  تم   -
)ستار  ماروك( وشركة  ديفوار/ سيجيليك  إنيرجي كوت  )فينسي  بين مجموعة  إفريقي،  فرنك  مليار   28 بمبلغ  أبيدجان(، 

إينيرجي 2073(.


