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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2018/22
ليوم االثنين  16يوليوز 2018

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم االثنني  16يوليوز  2018اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد عبد
احلكمي بن شامش ،وحضور ا ألعضاء السادة:
▪ عبد الصمد قيوح
▪ عبد الااله احللوطي
▪ محيد كوسكوس
▪ عبد القادر سالمة
▪ انئةل مية التازي
▪ العريب احملريش
▪ رش يد املنياري
▪ أأمحد اخلريف
▪ محمد عدال

:

اخلليفة ا ألول للرئيس،
اخلليفة الثاين للرئيس؛
:
اخلليفة الثالث للرئيس؛
:
اخلليفة الرابع للرئيس؛
:
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
:
حماسب اجمللس
:
حماسب اجمللس؛
:
أأمني اجمللس؛
:
أأمني اجمللس.
:

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع لك من الس يدين:
▪ عبد الوهاب بلفقيه
▪ أأمحد تويزي

:
:

مجلس المستشارين

حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
❖شؤون تنظميية:
 قرار رمق  2018/22/01ابملوافقة عىل طلب اجمللس الوطين
حلقوق االإنسان بأأن يتكفل جملس املستشارين مبأأدبة عشاء عىل رشف املشاركني يف املؤمتر ادلويل  13للمؤسسات
الوطنية حلقوق االإنسان وذكل يوم  11أأكتوبر .2018
❖الترشيع:
 قرار رمق  2018/22/02بربجمة جلسة معومية يوم الثالاثء  17يوليوز  2018مبارشة بعد حصة
ا ألس ئةل الشفهية ختصص لدلراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية:
▪ مرشوع قانون رمق  07.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع ابلرابط يف
 26ديسمرب  2017بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية النيجر؛
▪ مرشوع قانون رمق  08.18يوافق مبوجبه عىل تعديل بروتوكول مونرتايل بشأأن املواد املستنفدة
لطبقة ا ألوزون ،املعمتد بكيغايل  -رواندا  -يف  15أأكتوبر 2016؛
▪ مرشوع قانون رمق  09.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املواد املدنية والتجارية
واالإدارية ،املوقعة ابلرابط يف  26ديسمرب  2017بني اململكة املغربية ومجهورية النيجر؛
▪ مرشوع قانون رمق  10.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول االإنتاج السيامنيئ والسمعي البرصي
املشرتك ،املوقع ابلرابط يف  5ديسمرب  2017بني اململكة املغربية وامجلهورية الربتغالية؛
▪ مرشوع قانون رمق  27.18يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.18.117الصادر يف 6
جامدى الآخرة  23( 1439فرباير  )2018بسن أأحاكم انتقالية يف شأأن التبادل الآيل للمعلومات
ألغراض جبائية؛
▪ مقرتح قانون يقيض بنسخ البند الثالث من املادة  10واملادة  22من القانون رمق  18.09مبثابة
النظام ا ألسايس لغرف الصناعة التقليدية؛
▪ مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة  30من القانون رمق  38.12املتعلق ابلنظام ا ألسايس لغرف
التجارة والصناعة واخلدمات؛
▪ مقرتح قانون يقيض بنسخ املادة  6من القانون رمق  4.97مبثابة النظام ا ألسايس لغرف الصيد
البحري؛
▪ مقرتح قانون يقيض بتغيري الفقرة اخلامسة من املادة  10ونسخ املادتني  27و 33من القانون رمق
 27.08مبثابة النظام ا ألسايس للغرف الفالحية.
وسري أأس هذه اجللسة اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة والس يد محمد عدال أأمينا
للجلسة.
مجلس المستشارين
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❖اللجان ادلامئة واملؤقتة:
 قرار رمق  2018/22/03ابملوافقة عىل جلسة تقدمي تقرير
اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول املكتب الوطين املغريب للس ياحة واللجنة
النيابية لتقيص احلقائق حول ترخيص احلكومة الس ترياد النفاايت أأمام اجمللس
يوم الثالاثء  17يوليوز  ،2018مبارشة بعد جلسة الترشيع وذكل برئاسة الس يد رئيس جملس املستشارين ،والس يد
محمد عدال أأمينا للجلسة.
 قرار رمق  2018/22/04بتخصيص جلسة معومية يوم ا ألربعاء  18يوليوز  2018ابتداء من الساعة
العارشة صباحا برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد االإاله احللوطي والس يد محمد عدال أكمني للجلسة ،ختصص
ملناقشة تقريري اللجنتني النيابيتني لتقيص احلقائق حول املكتب الوطين املغريب للس ياحة وحول ترخيص احلكومة
اس ترياد النفاايت.
 قرار رمق  2018/22/05ابملوافقة عىل طلب اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول مأل االإتفاقية
الاجامتعية ذات الصةل مبدينة جرادة بتوفري الوسائل املادية والبرشية الالزمة لسري أأشغالها.
❖ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رمق  2018/22/06ابملوافقة عىل جدول أأعامل اجللسة الشهرية اليت س يعقدها اجمللس يوم
الثالاثء  17يوليوز  2018واليت سرت أأسها اخلليفة اخلامس للرئيس الس يدة انئةل مية التازي ،والس يد محمد عدال
أكمني للجلسة.
❖اجللسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية:
 قرار رمق  2018/22/07ابملوافقة عىل عقد اجللسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية
حول املرفق العمويم يوم  23يوليوز  2018عىل الساعة الثالثة زوالا برئاسة الس يد رئيس جملس املستشارين
والس يد محمد عدال أكمني للجلسة.
❖العالقات اخلارجية:
 قرار رمق  2018/22/08ابملوافقة عىل ادلعوة املوهجة جمللس املستشارين حلضور أأشغال ادلورة 139
لالحتاد الربملاين ادلويل اليت س تعقد جبنيف من  14اإىل  18أأكتوبر .2018
 قرار رمق  2018/22/09ابملوافقة عىل اس تقبال رئيس امجلعية الوطنية التانزانية يوم الثالاثء 17
يوليوز .2018

مجلس المستشارين
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 قرار رمق  2018/22/10ابملوافقة عىل مقرتح رئيس جلنة
العالقات اخلارجية وقضااي الهجرة بربملان أأمرياك الوسطى والاكرييب ،الس يد
 Anselmo NAVARROابلتوقيع عىل مذكرة تفامه بني اللجنة املذكورة وجلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين
واملناطق املغربية احملتةل مبجلس املستشارين ،واذلي قدمه خالل اس تقباهل من طرف اخلليفة ا ألول لرئيس جملس
املستشارين يوم الثالاثء  10يوليوز  2018مبقر اجمللس ،عىل أأن يمت الاطالع مس بقا عىل حمتوى االتفاقية وعرضها
عىل رئيس جلنة اخلارجية من أأجل الاطالع وإابداء الر أأي.
 قرار رمق  2018/22/11إابحاةل املذكرة بشأأن " الندوة الربملانية حول الهجرة " اليت سينظمها الربملان
املغريب بتعاون مع الاحتاد الربملاين ادلويل مبراكش يوم  6دجنرب  2018عىل جلنة التنس يق بني اجمللسني.
 قرار رمق  2018/22/12بتأأجيل النظر يف ادلعوة املوهجة من ا ألمني العام للجمعية الربملانية للبحر
ا ألبيض املتوسط إاىل الس يد احلو املربوح حلضور أأشغال الاجامتعات رفيعة املس توى لدلورة  73للجمعية العامة ل ألمم
املتحدة اليت س تعقد بنيويورك من  23اإىل  30ش تنرب .2018
 قرار رمق  2018/22/13ابملوافقة عىل ادلعوة املوهجة للشعبة املغربية يف برملان معوم إافريقيا حلضور
اجامتعات اللجان ادلامئة اليت س تعقد جبنوب إافريقيا من  04إاىل  11غشت .2018

مجلس المستشارين
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قضااي لالطالع

 .1حصيةل حضور الس يدات والسادة املستشارين خالل اجللسة العامة املنعقدة يوم الثالاثء  10يوليوز
: 2018
▪ جلسة ا ألس ئةل الشفهية الشهرية 73 :حارض(ة) 19 ،معتذر(ة) 28 ،متغيب(ة) بدون
اعتذار.
▪ اجللسة الترشيعية 47 :حارض(ة) 20 ،معتذر(ة) 52 ،متغيب(ة) بدون اعتذار.
 .2تقرير ورأأي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول موضوع "امحلاية الاجامتعية يف املغرب".
 .3وضعية دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني احملاةل عىل اجمللس.
 .4اإخبار بتوصل جملس النواب بـــ:
▪ مرشوع قانون رمق  19.18يتعلق بتنظمي همنة الوكيل يف امجلرك؛
▪ مرشوع قانون رمق  76.17يتعلق حبامية النبااتت.

مجلس المستشارين
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قضااي للمتابعة

▪ دليل اإرشادي حول عالقة جملس املستشارين ابجمللس ا ألعىل للحساابت ،ابلتعاون مع الاحتاد ا ألوريب
حتت إارشاف اخلليفة الرابع للرئيس.

مجلس المستشارين

النشرة الداخلية-العدد  24 /555يوليوز 2018
7

الجلسات العمومية...

▪ جلسة عمومية لتقديم تقريري لجنتي تقصي الحق ائق حول المكتب الوطني المغربي
للسياحة وترخيص الحكومة باستيراد النف ايات.

معال بأأحاكم الفصل السابع والس تني من ادلس تور
والقانون التنظميي رمق  085.13املتعلق بطريقة تس يري اللجان
النيابية لتقيص احلقائق ،عقد جملس املستشارين يوم الثالاثء
 17يوليوز  2018مبارشة بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية ،جلسة
عامة برئاسة برئاسة الس يد حكمي بن شامش رئيس جملس
املستشارين ،والس يد محمد عدال أأمينا للجلسة ،خصصت لتقدمي
تقرير اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول "املكتب الوطين
املغريب للس ياحة" وتقرير اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول
"ترخيص احلكومة ابس ترياد النفاايت".
وقد متت مناقشة مضمون تقريري اللجنتني املذكورتني يف اجللسة العامة املنعقدة يوم ا ألربعاء  18يوليوز
 2018برئاسة اخلليفة الثاين للرئيس الس يد عبد االإاله احللوطي والس يد محمد عدال أكمني للجلسة.
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▪ جلسة عامة تشريعية للدراسة والتصويت على نصوص
ق انونية جاهزة.

عقد جملس املستشارين جلسة عامة
ترشيعية يوم الثالاثء  17يوليوز  2018برئاسة
اخلليفة الرابع للرئيس الس يد عبد القادر سالمة
والس يد محمد عدال أأمينا للجلسة ،متت خاللها
املصادقة عىل مشاريع ومقرتحات القوانني التالية:
 .1مرشوع قانون رمق  07.18يوافق
مبوجبه عىل االتفاق بشأأن اخلدمات اجلوية ،املوقع
ابلرابط يف  26ديسمرب  2017بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة مجهورية النيجر؛
 .2مرشوع قانون رمق  08.18يوافق مبوجبه عىل تعديل بروتوكول مونرتايل بشأأن املواد املستنفدة لطبقة
ا ألوزون ،املعمتد بكيغايل  -رواندا  -يف  15أأكتوبر 2016؛
 .3مرشوع قانون رمق  09.18يوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون القضايئ يف املواد املدنية والتجارية واالإدارية،
املوقعة ابلرابط يف  26ديسمرب  2017بني اململكة املغربية ومجهورية النيجر؛
 .4مرشوع قانون رمق  10.18يوافق مبوجبه عىل االتفاق حول االإنتاج السيامنيئ والسمعي البرصي املشرتك،
املوقع ابلرابط يف  5ديسمرب  2017بني اململكة املغربية وامجلهورية الربتغالية؛
 .5مرشوع قانون رمق  27.18يقيض ابملصادقة عىل املرسوم بقانون رمق  2.18.117الصادر يف  6جامدى
الآخرة  23( 1439فرباير  )2018بسن أأحاكم انتقالية يف شأأن التبادل الآيل للمعلومات ألغراض جبائية؛
 .6مقرتح قانون يقيض بنسخ البند الثالث من املادة  10واملادة  22من القانون رمق  18.09مبثابة النظام
ا ألسايس لغرف الصناعة التقليدية؛
 .7مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة  30من القانون رمق  38.12املتعلق ابلنظام ا ألسايس لغرف التجارة
والصناعة واخلدمات؛
 .8مقرتح قانون يقيض بنسخ املادة  6من القانون رمق  4.97مبثابة النظام ا ألسايس لغرف الصيد البحري؛

 .9مقرتح قانون يقيض بتغيري الفقرة اخلامسة من املادة  10ونسخ املادتني  27و 33من القانون رمق
 27.08مبثابة النظام ا ألسايس للغرف الفالحية.

مجلس المستشارين
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جدول أعمال المجلس...

▪ جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص الق انونية الجاهزة وأخرى الختتام
الدورة.

يعقد جملس املستشارين جلسة عامة ترشيعية يومه
الثالاثء  24يوليوز  2018مبارشة بعد جلسة ا ألس ئةل
الشفهية ،ختصص لدلراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني
التالية:
 .1مرشوع قانون رمق  87.17يغري ويمتم
القانون رمق  13.99القايض ابإنشاء املكتب املغريب للملكية
الصناعية والتجارية؛
 .2مرشوع قانون رمق  88.17يتعلق ابإحداث
املقاوالت بطريقة اإلكرتونية ومواكبهتا؛
 .3مرشوع قانون رمق  89.17بتغيري وتمتمي القانون رمق  15.95املتعلق مبدونة التجارة.
 .4مرشوع قانون رمق  11.16يتعلق بتنظمي همنة وكيل ا ألسفار.
 .5ابيق النصوص اجلاهزة.
وتعقهبا جلسة عامة الختتام دورة أأبريل من الس نة الترشيعية .2018-2017
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أشغال اللجان الدائمة...
▪ لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

عقدت اللجنة اجامتعا أأمس االإثنني  23يوليوز  2018خصص للبت يف التعديالت والتصويت عىل
مرشوع قانون رمق 38.15يتعلق ابلتنظمي القضايئ.
وقد صادقت اللجنة عىل هذا املرشوع اب إالجامع.
▪ لجنة الف الحة والقطاعات اإلنتاجية.

عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  18يوليوز  2018خصصت للبت يف التعديالت والتصويت عىل
مرشوع قانون رمق  11.16يتعلق بتنظمي همنة وكيل ا ألسفار.
وقد حظي هذا املرشوع مبوافقة اللجنة.
واكنت اللجنة قد عقدت اجامتعا أآخر يوم الثالاثء  17يوليوز  2018خصص للبت يف التعديالت
والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية:
▪ مرشوع قانون رمق  87.17يغري ويمتم القانون رمق  13.99القايض ابإنشاء املكتب املغريب للملكية
الصناعية والتجارية.
▪ مرشوع قانون رمق  88.17يتعلق ابإحداث املقاوالت بطريقة اإلكرتونية ومواكبهتا.
▪ مرشوع قانون رمق  89.17بتغيري وتمتمي القانون رمق  15.95املتعلق مبدونة التجارة.
ويف ختام الاجامتع صادقت اللجنة عىل هذه املشاريع ابالإجامع.
▪ لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

طبقا ألحاكم املادة  47من القانون التنظميي رمق  130.13لقانون املالية ،عقدت جلنة املالية والتمنية
الاقتصادية مبجلس النواب وجلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية مبجلس املستشارين اجامتعا مشرتاك يوم
امخليس  19يوليوز  2018خصص لتقدمي عرض الس يد وزير الاقتصاد واملالية حول حصيةل تنفيذ الس تة أأشهر
ا ألوىل من قانون املالية واالإطار العام ملرشوع مزيانية س نة .2019
وقد عقدت جلنة املالية ابجمللس اجامتعا يوم أأمس االإثنني  23يوليوز  2018متت خالهل مناقشة العرض
املذكور ،كام عرف ذات الاجامتع رشوع اللجنة يف دراسة مرشوع قانون رمق  40.17املتعلق ابلقانون ا ألسايس
لبنك املغرب.
مجلس المستشارين
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أنشطة الرئاسة  /العالق ات الخارجية...

▪ استقبال رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تانزاني.

اس تقبال رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية اتنزانيا
أأجرى الس يد عبد االإهل احللوطي خليفة رئيس
جملس املستشارين ،مباحثات اليوم  17يوليوز  2018مبقر
اجمللس ،مع رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية اتنزانيا الس يد
 ،Job Ndugaiمرفوقا برئيس جلنة الشؤون اخلارجية بنفس
امجلعية وسفري بالده املعمتد دلى اململكة املغربية.
يف بداية هذه املباحثات ،ذكر الس يد احللوطي
بـأأمهية الزايرة التارخيية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس
نصـره هللا مجلهورية اتنزانيا س نة  ،2016والآفاق الواعدة اليت فتحهتا يف مسار العالقات الثنائية للبدلين واليت أأمثرت
التوقيع عىل مجموعة من االتفاقيات يف جماالت متعددة.
و أأكد الس يد احللوطي أأن العمق االإفريقي يشلك أأمه راكئز التعاون جنوب ـــ جنوب ،اليت حيرص جالةل
املكل عىل اإيالهئا أأمهية اسرتاتيجية ،الس امي و أأن اإفريقيا تزخر ابإماكنيات هائةل وطاقات هامة جتعل مهنا قارة
املس تقبل ابمتياز.
واس تعرض الس يد احللوطي هندسة جملس املستشارين يف ظل دس تور  ،2011وما ميزيه من تنوع
وتعدد يف مكوانته الس ياس ية واجملالية والاقتصادية والنقابية ،وادلور اذلي ابت يلعبه اجمللس من خالل هذه
املكوانت يف تعزيز ودمع الرشاكة بني البدلين ،كام دعا يف نفس االإطار اإىل تكثيف تبادل الزايرات ،والاس تفادة
من التجارب ،وتقامس املامرسات الفضىل.
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وخبصوص قضية الوحدة الرتابية للمملكة ،أأشاد
الس يد عبد االإهل احللوطي ابملوقف احلكمي مجلهورية اتنزانيا
بشأأن اجلهود املبذوةل من قبل املغرب الإهناء الزناع املفتعل
حول الصحراء املغربية ،مؤكدا أأن مبادرة احلمك اذلايت
ل ألقالمي اجلنوبية للمملكة حظيت والزالت ابإشادة واسعة
من قبل اجملمتع ادلويل اذلي وصفها بـاجلدية وذات
املصداقية.
من هجته نوه رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية
اتنزانيا بأأمهية الزايرة اليت قام هبا جالةل املكل محمد السادس نصـره هللا اإىل مجهورية اتنزانيا ،وادلفعة القوية اليت
أأعطهتا ملس توى عالقات التعاون بني البدلين.
وقال املسؤول التانزاين اإن بالده تعترب املغرب صديقا اعتبارا ملاكنته ودوره داخل القارة الافريقية ،ويه
تقف جبانبه وتدمعه يف لك قضاايه الوطنية ،وتتطلع اإىل مزيد من متتني التعاون عىل اكفة املس توايت ويف خمتلف
اجملاالت.
ويف هذا الس ياق ،أأبدى رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية اتنزانيا رغبة بالده لالس تفادة من التجربة املغربية
يف جمال تدبري ثرواته البحرية ،والصناعة الغذائية ،والفالحة ،وصناعة ا ألمسدة ،والس ياحة ،والتعلمي العايل والبحث
العلمي.
وعىل املس توى الربملاين ،دعا املسؤول التانزاين اإىل بلورة برامج للعمل من أأجل الارتقاء ابلعمل الربملاين
املشرتك اإىل مس توى متقدم ،خصوصا و أأن هناك تطابقا للرؤى بني املؤسس تني التشـريعيتني حول مجموعة من القضااي
ذات نفس الاهامتم.
و أأكد رئيس امجلعية الوطنية مجلهورية اتنزانيا دمع بالده جلهود املغرب من أأجل اإهناء قضية وحدته الرتابية،
معتربا أأن احلوار يعد الوس يةل املثىل حلل لفض الزناعات بشلك سلمي.

مجلس المستشارين
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▪ استقبال وفد عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثق افي
لجمهورية النيجر

اس تقبل خليفة رئيس جملس املستشارين ،الس يد
عبد القادر سالمة ،وفدا عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي
والثقايف مجلهورية النيجر ،يرت أأسه الس يد EL Hadj Akoli
 ، Daouelوذكل يوم الثالاثء  17يوليوز  2018مبقر اجمللس.
يف بداية هذا اللقاء ،نوه الس يد خليفة رئيس اجمللس
مبس توى عالقات الرشاكة الاسرتاتيجية اليت جتمع اململكة
املغربية جبمهورية النيجر ،اليت تقوم عىل الاحرتام والطموح
املشرتك لتنويع وتوطيد عالقات التعاون ،وذكل ملا فيه مصلحة
البدلين والشعبني الصديقني ،كام أأكد عىل ا ألمهية
الاسرتاتيجية اليت تولهيا اململكة املغربية لتقوية عالقاهتا مع البدلان االإفريقية وفقا للرؤية املتبرصة جلالةل املكل محمد
السادس نرصه هللا و أأيده ،واليت تقوم عىل تعزيز التعاون جنوب-جنوب و وترس يخ وتعزيز العالقات املمتزية واملتينة
مع البدلان االإفريقية.
ويف هذا االإطار ذكر الس يد خليفة رئيس اجمللس ،ابلزايرات امللكية للبدلان االإفريقية ،وعىل ر أأسها
مجهورية النيجر ،واليت شلكت منعطفا هاما يف جسل العالقات املغربية النجريية ،واكنت مناس بة لتجس يد ا إالرادة
املشرتكة من أأجل بناء رشاكة حقيقية ،هميلكة وممثرة للطرفني؛
و أأكد الس يد خليفة رئيس اجمللس ،عىل أأن املغرب يعمل عىل حتقيق مبادئ و أأهداف الاحتاد الافريقي،
الس امي الهنوض ابلسمل ،وا ألمن والاس تقرار ابلقارة ،وتعزيز التعاون ادلويل.
كام دعا اإىل رضورة التنس يق وتكثيف اجلهود بني املؤسس تني الترشيعيتني ابلبدلين ،مبا ميكن الربملانيني
من تبادل الرؤى والتجارب ،وتكثيف التنس يق والتشاور ،وتوحيد املواقف فامي يتعلق ابلقضااي الثنائية وا إالقلميية
وادلولية ،والعمل عىل املس توى الربملاين لتطوير العالقات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

مجلس المستشارين
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من هجته ،نوه الس يد  EL Hadj Akoli Daouelرئيس وفد
النيجري مبتانة العالقات التارخيية اليت جتمع اململكة املغربية ومجهورية النيجر ،معربا عن ارتياحه لعودة املغرب اإىل
حظرية الاحتاد االإفريقي ،ومؤكدا عىل دور اململكة املغربية بقيادة جالةل املكل محمد السادس ،يف حتقيق التمنية
والهنوض ابلقارة االإفريقية وتعزيز ا ألمن والاس تقرار.
كام أأشاد الوفد خالل هذا اللقاء ،ابلعالقات التارخيية املتينة اليت جتمع بني اململكة املغربية ومجهورية النيجر،
ودور املغرب ومسامهته الكبرية يف تقدمي اخلربات والتجارب لدلول االإفريقية يف جمال الارشاد ادليين وخمتلف جماالت
التمنية ،داعيا اىل استامثر هذه العالقات املمتزية واملتغريات اجلديدة من أأجل الوحدة والتضامن بني ادلول الافريقية
وادلفاع عن س يادهتا ووحدهتا الرتابية والهنوض ابلسمل وا ألمن والاس تقرار ابلقارة الافريقية.
ويف ختام اللقاء ،أأبدى وفد النيجر رغبة بالده يف الاس تفادة من التجربة املغربية والاطالع عن قرب
عىل التطور الكبري اذلي تشهده اململكة املغربية عىل خمتلف ا ألصعدة وخصوصا مسارها املمتزي يف جمال االإصالحات
الس ياس ية وادلس تورية ،واليت جعلت من املغرب منوذجا انحجا عىل الصعيد ا إالقلميي واجلهوي.

مجلس المستشارين
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▪ مشاركة وفد عن مجلس المستشارين في أشغال المؤتمر
البرلماني الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر
األبيض المتوسط.

شارك وفد عن جملس املستشارين يف أأشغال املؤمتر
الربملاين الرفيع املس توى اذلي نظمته امجلعية الربملانية للبحر
الابيض املتوسط ( ،)PAMبرشاكة مع منظمة التجارة العاملية
( ،)WTOحول موضوع« :تيسري التجارة والاستامثرات يف
غرب البلقان واملنطقة ا ألورومتوسطية" ببلغراد يويم  12و13
يوليوز  .2018وتكون الوفد من السادة املستشارين:
الس يد املستشار محمد علمي ،رئيس الفريقالاشرتايك ابجمللس؛
الس يد املستشار احلو املربوح ،عضو فريق ا ألصاةل واملعارصة ابجمللس ،رئيس اللجنة ادلامئة الثانية ابمجلعيةالربملانية للبحر ا ألبيض املتوسط.
ويعد هذا املؤمتر الربملاين اس مترارا للمؤمتر املشرتك الناحج اذلي نظمته لك من امجلعية الربملانية للبحر ا ألبيض
املتوسط ومنظمة التجارة العاملية يف أأكتوبر  2017ابلرابط ،واذلي ركز عىل منطقة الرشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا.
ويأأيت تنظمي هذا املؤمتر الربملاين الرفيع املس توى لمتكني الربملاانت ا ألعضاء يف امجلعية الربملانية للبحر
ا ألبيض املتوسط ،من احلصول عىل اكفة املعلومات عن أأفضل املامرسات اليت ميكن تطبيقها لتيسري التجارة
والاستامثرات يف جماالت اقتصادية ويف مناطق حمددة.
كام مت ختصيص جزء من هذا احلدث ملوضوع دول غرب البلقان ومناقشة جوانب إاقلميية حمددة من
التاكمل الاقتصادي املتعلق ابلتجارة والاقتصاد بشلك عام.
ومتزيت مشاركة الوفد الربملاين املغريب برت أأس الس يد املستشار احلو املربوح للجلسة اخملصصة للسفراء
واملتعلقة مبوضوع« :مسلسل التقارب الاقتصادي والس يايس حسب قواعد املنظمة العاملية للتجارة والاحتاد
ا ألوريب :أأي تأأثري عىل دول املنطقة؟".
مجلس المستشارين
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وقد مت خالل هذه اجللسة تقدمي جتارب بعض ادلول اكملغرب،
كرواتيا ،مرص ،ورصبيا حيث مت الاجامع عىل رضورة تظافر اجلهود من أأجل
التعاون لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي والس يايس دلول املنطقة.
ومتت االإشادة بتدخل الس يد املستشار محمد علمي اذلي اوحض خالل مداخلته ابحملور الرابع عن وجود
فراغ ترشيعي تعرفه قوانني غالبية دول البحر ا ألبيض املتوسط يف جمال حامية ا ألموال املعلوماتية داعيا اىل رضورة
اصدار توصية الإلزام الربملاانت والترشيعات الوطنية من اجل تطوير القوانني الإجياد مناخ ترشيعي مالمئ وحمفز مبا
يتالءم واملتطلبات الالكرتونية.
هذا وقد ركزت املداخالت خالل املناقشة العامة عىل الس ياسات والاسرتاتيجيات الاقتصادية اليت
يتعني تنفيذها عىل املس توى الترشيعي لالس تجابة بفعالية للصعوابت الاقتصادية اليت يوهجها لك بدل عىل حدة
واملنطقة كلك.
وعرف املؤمتر مشاركة البنك ادلويل والبنك ا ألورويب ل إالعامر والتمنية وبنك الاستامثر ا ألورويب واللجان
الاقتصادية ل ألمم املتحدة وغريها من اجلهات الرئيس ية املعنية.
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اإلشراف
▪ ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
▪ مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
▪ قسم االإعالم؛
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