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 المغربية المملكة        

 البرلمان                

 مجلس النواب            

 الكتابة العامة           

 والتعاون الخارجيةالعالقات  مديرية
 

 

 

 

 تفاقيات وبرتوكوالت التعاونا

 التي أبرمها مجلس النواب المغربي
 

 

 

 6116-7991: الوالية التشريعية السادسة 

أو  الدولة التاريخ

 المؤسسة

 اللغة تفاقيةنوع اال

 اسبانيا 8991يوليوز  2
اتفاقية الصداقة والتعاون بين مجلس 

 النواب ومجلس النواب االسباني

 العربية

 االسبانية

 إيطاليا 8999شتنبر  81
تفاهم حول التعاون البرلماني بين  مذكرة

 مجلس النواب اإليطالي و مجلس النواب
 اإليطالية
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 6111-6116: عة الوالية التشريعية الساب

 التاريخ
الدولة أو 

 المؤسسة
 اللغة نوع االتفاقية

 بلجيكا 2880فبراير  80
ن ابرلمومجلس النواب  بين مذكرة تفاهم

 الفرنسية في بلجيكا المجموعة
 الفرنسية

 روسيا 2880فبراير  22
تصريح مشترك بين مجلس النواب 

 الروسيومجلس الدوما 

 العربية

 الروسية

 أوروغواي 2884يناير  22
 ومجلساتفاقية تعاون بين مجلس النواب 

 النواب بالجمهورية الشرقية لألوروغواي

 العربية

 سبانيةاإل

 2884يونيو  81
كاطالونيا 

 إسبانيا –

مذكرة تفاهم بين مجلس النواب وبرلمان 

 إسبانيا –كاطالونيا 

 العربية

 الكاطالونية

 سبانيةاإل

 ابونغال 2884نونبر  89

بين مجلس النواب والمجلس  مشترك بيان

االقتصادي واالجتماعي لجمهورية 

 ابونغال

 الفرنسية

 الفيتنام 2882دجنبر  22
اتفاقية تعاون بين مجلس النواب والجمعية 

 الوطنية لجمهورية فيتنام االشتراكية

 العربية

 الفيتنامية

 البرتغال 2882فبراير  82
تعاون بين مجلس النواب إطار للبرتوكول 

 برتغاليةلاعية الوطنية والجم

 الفرنسية

 سبانيةاإل
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 6177-6111الوالية التشريعية الثامنة 

 

 التاريخ
الدولة أو 

 المؤسسة
 اللغة نوع االتفاقية

 رومانيا 2881يونيو  20

 ةالعام بروتوكول تعاون بين الكتابة

لمجلس  ةالعام األمانةولمجلس النواب 

 النواب الروماني

 الفرنسية

 هنغاريا 2889ارس م 24
مجلس لتعاون بين حول ا مشترك بيان

 الجمعية الوطنية الهنغارية النواب و

 الفرنسية

 الهنغارية

 إيطاليا 2889مايو  28

تصريح مشترك للصداقة بين الجمعية 

والمجموعة " أصدقاء المغرب"البرلمانية 

 "الصداقة مع إيطاليا"البرلمانية المغربية 

 العربية

 اإليطالية

 صقلية  2009
تفاهم حول التعاون البرلماني بين  مذكرة

 لصقلية لجهوية الجمعية اومجلس النواب 

 الفرنسية 

 اإلسبانية

 تركيا 2888مارس  24
مجلس بروتوكول التعاون البرلماني بين 

 النواب ومجلس األمة التركي الكبير 

 العربية

 التركية

 اإلنجليزية

 2888فبراير  88
مؤسسة 

 ويستمنستر

بين البرلمان المغربي  تفاهم كرةمذ

 ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية

 العربية

 اإلنجليزية

 الفرنسية  تفاقية مع الجمعية الوطنية للكبيكا كيبيك 2888غشت  29
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 6172-6177الوالية التشريعية التاسعة 

 التاريخ
الدولة أو 

 المؤسسة
 اللغة نوع االتفاقية

 2882نونبر 
األمم 

 المتحدة

هيئة بين مجلس النواب والمذكرة تفاهم 

لمساواة بين الجنسين المختصة با

ألمم منظمة االتابعة ل المرأة واستقاللية

 المتحدة

 الفرنسية

 كيبيك 2882ماي  81
تفاهم بين مجلس النواب والجمعية  اتفاقية

 الوطنية للكيبيك

 العربية

 الفرنسية

 2880يناير  89
مؤسسة 

 ويستمنستر

ون بين البرلمان المغربي اتفاقية تعا

  ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية

 العربية

 اإلنجليزية

 بلجيكا 2880يونيو  88
بروتوكول شراكة بين مجلس النواب 

بالمملكة البلجيكية ومجلس النواب بالمملكة 

  المغربية

 العربية

 الفرنسية

 2884ماي  89
االتحاد 

 األوروبي

بي تمويل بين االتحاد األورو اتفاقية

 والمملكة المغربية حول تقديم الدعم 

 لمجلس النواب
 فرنسية

 2884دجنبر  24
غينيا 

 بيساو

الجمعية بين مجلس النواب وتفاقية تعاون ا

 جمهورية غينيا بيساولالوطنية الشعبية 

 الفرنسية  

 االسبانية

 اسبانيا 2882يناير  84
فاهم بين األمانتين العامتين بكل مذكرة ت

 لبرلمان  المغربي والبرلمان اإلسبانيا من
 عربية

 افرنس 2882أبريل  81 

ين الكتابة العامة بروتوكول تعاون ب

لجمعية الكتابة العامة لمجلس النواب ول

 الوطنية الفرنسية

 الفرنسية 

 

 

 

 

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/convention_de_cooperation_avec_anp_guinee_bissau.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/convencao_de_cooperacao_e_guine-bissau.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/convencao_de_cooperacao_e_guine-bissau.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/brwtwkwl_twn_brlmny_byn_mjls_lnwb_wljmy_lwtny_bljmhwry_lfrnsy.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/brwtwkwl_twn_brlmny_byn_mjls_lnwb_wljmy_lwtny_bljmhwry_lfrnsy.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/brwtwkwl_twn_brlmny_byn_mjls_lnwb_wljmy_lwtny_bljmhwry_lfrnsy.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/brwtwkwl_twn_brlmny_byn_mjls_lnwb_wljmy_lwtny_bljmhwry_lfrnsy.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/brwtwkwl_twn_brlmny_byn_mjls_lnwb_wljmy_lwtny_bljmhwry_lfrnsy.pdf
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/protocole_de_cooperation_parlementaire_avec_lassemblee_nationale_.pdf
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 التاريخ
الدولة أو 

 المؤسسة
 اللغة نوع االتفاقية

 كيبيك 2882مارس 
 بين مجلس النواب تفاهم مذكرة

 * الجمعية الوطنية إلقليم كيبيكو 
 الفرنسية

 2882كتوبر أ

أمريكا 

 الوسطى

Parlacen 

 المغربية المملكة برلمان انضمام اتفاقية

 برلمان لدى دائم مالحظ كعضو بغرفتيه

 الوسطى أمريكا

 عربية

 غواتيماال 2881ماي  88

 اتفاقية التعاون والصداقة البرلمانية بين

مجلس النواب وكونغرس جمهورية 

 غواتيماال

 اسبانية

 نالبحري 2881ماي  89

بين  البرلماني مذكرة تفاهم حول التعاون

األمانة مجلس النواب والكتابة العامة ل

 يلبحرينمجلس النواب االعامة ل

 عربية

 2881ماي  89
دول 

 األنديز

صداقة بين مجلس التعاون والاتفاقية 

 النواب وبرلمان دول األنديز

 عربية

 إسبانية

 

 اقيات تتوفر المديرية على نسخ من هذه االتف ال   *

 :ملحوظة

ال تتوفر المديرية على نسخ من االتفاقيات المبرمة بين مجلس النواب وبرلمانات الدول األعضاء 

 .في الفوبريل

 


